สถานการณ ต ลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที ่ 1 ป 2564 (มกราคม-มี น าคม)
ความตองการแรงงาน

ผูสมัครงาน

จำนวน

การบรรจุงาน

จำนวน

59,023 อัตรา

จำนวน

25,358 คน

เปรียบเทียบกับ

18,372 คน

เปรียบเทียบกับ

เปรียบเทียบกับ

Q1/63

20,239 อัตรา

1.92 เทา

Q1/63

22,379 คน

13.31%

Q1/63

19,138 คน

4.00%

Q4/63

27,623 อัตรา

1.14 เทา

Q4/63

32,694 คน

22.44%

Q4/63

28,054 คน

34.51%

ที่มา : ระบบ Smart Job Center กรมการจัดหางาน

ภาวะการทำงาน

ภาวะการลงทุน

ไตรมาสที่ 1 ป 2564 มีอัตราการวางงานรอยละ

กรุงเทพมหานคร มีจำนวนโรงงานขอเปด

2.33

กิจการใหมมากที่สุด สวนสมุทรปราการ
มีการจางงานมากที่สุด
โรงงานขออนุญาตประกอบกิจการใหมเปรียบเทียบกับ

การทำงานของประชากรเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน
2.75
%

กำลังแรงงานรวม
เพิ่มขึ้น

ไตรมาสที่ 1 ป 2563 15,319 คน
ไตรมาสที่ 4 ป 2563 4,454 คน

90.81%

ที่มา : สำนักงานสถิติแหงชาติ

ชั่วคราว

สงสริมการลงทุน

60.26%
4,475 คน

28.27%
2,099 คน

จีน

แหง

51.50%
66.82%

7,430

คน

การไปทำงานตางประเทศ

มาตรา 13
(เฉพาะคนกลุมนอย)
11.47%
852 คน

5 สัญชาติที่ขออนุญาตทำงาน (ขอใหม) มากที่สุด

1,432 คน

183

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

การทำงานของคนตางดาว

19.28%

30.71%
22.00%

การจางงานเปรียบเทียบกับ

ผูวางงานเพิ่มขึ้น

FIRED

1.71
%

ผูมีงานทำเพิ่มขึ้น

ไตรมาสที่ 1 ป 2563 140 แหง
ไตรมาสที่ 4 ป 2563 150 แหง

17.51%
1,300 คน
ญี่ปุน

7.53%
559 คน
ฟลิปปนส

6.38%
474 คน
อินเดีย

แรงงานไทยขออนุญาตไปทำงานตางประเทศ 439 คน
ไตรมาสที่ 1 ป 2563

1,755 คน

74.99%

ไตรมาสที่ 4 ป 2563

531 คน

17.33%

5 อันดับอาชีพทีแ่ รงงานไทยไปทำงานในตางประเทศมากทีส่ ดุ

4.48%
333 คน
อเมริกัน

ที่มา : สำนักบริหารแรงงานตางดาว

ตองการรายละเอียดขอมูล
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ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
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ศูนยบริหารขอมูลตลาดแรงงาน
กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน
ที่ กกจ.21/2564 กบต.4

บรรณาธิ ก าร
สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 (มกราคม-มีนาคม) เป็นการน�ำเสนอภาพรวมสถานการณ์
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ด้านความต้องการแรงงาน ผู้ ส มัค รงาน และการบรรจุงาน การไปท�ำงานต่างประเทศ และการท� ำ งาน
ของคนต่างด้าว จากข้อมูลผลการให้บริการของกรมการจัดหางาน รวมทั้งข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้ว ยข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ
การลงทุน ภาวะการมีง านท�ำและการว่างงาน ใน 10 จังหวัดภาคกลาง ได้แ ก่ กรุงเทพมหานคร ชัยนาท นนทบุรี ปทุ ม ธานี
พระนครศรี อยุ ธยา ลพบุรี สมุท รปราการ สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แ ก่ห น่ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
และผู้ที่สนใจน�ำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับ นี้จ ะเป็นประโยชน์ตามสมควร หากต้องการข้อมูล เพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด
สามารถติ ด ต่ อ ได้ ที่ ก องบริ ห ารข้ อ มู ล ตลาดแรงงาน โทรศัพท์ 0-2245-1581 หรือ e-mail : lmi@doe.go.th คณะผู ้ จั ด ท� ำ
ยินดีให้บริการและพร้อมที่จะรับฟัง เพื่อน�ำไปพิจารณาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคกลาง

สารบั ญ
หน้า
สรุปสาระส�ำคัญ
ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน
สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 1 ปี 2564
(มกราคม–มีนาคม)
•   ก�ำลังแรงงานและภาวะการมีงานท�ำ
•   ภาวะตลาดแรงงาน
•   การไปท�ำงานต่างประเทศ
•   การท�ำงานของคนต่างด้าว
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สรุปสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง
ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 (มกราคม-มีนาคม)

ภาวะเศรษฐกิจ

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

ธนาคารแห่งประเทศไทย รายงานภาวะธุรกิจภาคกลาง
ในไตรมาส 1 ปี 2564 ยังหดตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกสองในไทย
และการยกระดับมาตรการพื้นที่ควบคุมสูงสุดในเดือนมกราคม
โดยภาคการท่องเทีย่ วและบริการกลับมาหดตัวรุนแรงตามกิจกรรม
และการเดินทางในช่วงปีใหม่ที่ลดลง แต่เริ่มทยอยฟื้นตัวได้ในช่วง
ปลายไตรมาส ด้านภาคการค้าหดตัวตามก�ำลังซื้อที่อยู่ในระดับต�่ำ
แม้มาตรการกระตุ้นการบริโภคของภาครัฐจะช่วยพยุงยอดขาย
ในบางกลุ่มธุรกิจ เช่นเดียวกับภาคอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ที่ยังหดตัวสอดคล้องกับการลงทุนภาคเอกชนที่ชะลอตัว ขณะที่
ภาคการผลิตฟืน้ ตัวได้บา้ งตามการส่งออกทีป่ รับดีขนึ้ ทัง้ นี้ ก�ำลังซือ้
ที่อ่อนแอและความเชื่อมั่นที่อยู่ในระดับต�่ำยังคงกดดันการลงทุน
และการจ้างงานในภาพรวม ภาคการผลิตและส่งออก ธุรกิจการผลิต
หดตัวเล็กน้อยจากระยะเดียวกันปีกอ่ น แม้จะปรับดีขนึ้ จากไตรมาสก่อน
ตามค�ำสั่งซื้อต่างประเทศที่ทยอยกลับมาเป็นส�ำคัญ แต่การผลิต
เพื่ อ ขายในประเทศได้ รั บ ผลกระทบจากการแพร่ ร ะบาดของ
COVID-19 ระลอกสอง ผ่านความเชื่อมั่นและก�ำลังซื้อที่ลดลง อาทิ
ธุรกิจอาหารทะเล จากความกังวลความปลอดภัยของสินค้าที่ผลิต
ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด ธุรกิจเบเกอรี่ และธุรกิจเครื่องดื่มจาก
การงดการเดินทางและกิจกรรมสังสรรค์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมถึง
ธุรกิจรถยนต์จากการที่ลูกค้าชะลอการซื้อและเดินทางมาโชว์รูม
น้อยลง อย่างไรก็ดี การผลิตเพื่อส่งออกฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง ยกเว้น
การส่งออกไปประเทศที่ยังมีการแพร่ระบาดรุนแรง อาทิ ยุโรป
อินโดนีเซีย ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ โดยสินค้าที่ไ ด้รับ อานิสงส์จ ากค�ำสั่งซื้อ
ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ปิโตรเคมีจากการใช้พลาสติกส�ำหรับบรรจุภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์จากความต้องการอุปกรณ์สำ� หรับ Work from home
(WFH) อาหารทะเลแปรรู ป ที่ ไ ด้ รั บ ค� ำ สั่ ง ซื้ อ จากประเทศที่ มี
การแพร่ระบาดรุนแรงเพิ่มขึ้น รวมถึงเนื้อสัตว์แปรรูปที่ได้รับผลดี
จากปั ญ หาโรคระบาดในสุกรที่ยังคงระบาดในจีนและเวียดนาม
ทั้งนี้ ธุรกิจในภาคการผลิตเพื่อส่งออกส่วนใหญ่ยังคงเผชิญกับ
ปัญหาขาดแคลนตูค้ อนเทนเนอร์ และค่าขนส่งทีส่ งู ขึน้ ทัง้ ทางอากาศ
และเรือ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวในระยะข้างหน้า
ภาคการค้าและการบริโภค ธุรกิจการค้าหดตัวจากระยะเดียวกัน
ปีก่อน ตามก�ำลังซื้อของผู้บริโภคในภาพรวมที่ยังคงอยู่ในระดับต�่ำ
สะท้ อ นจากพฤติ ก รรมผู ้ บ ริ โ ภคที่ ร ะมั ด ระวั ง การใช้ จ ่ า ยและ
ซือ้ สินค้าในปริมาณทีล่ ดลง โดยสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าจ�ำเป็น
หดตัวเล็กน้อยส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นการบริโภค
ของภาครัฐที่ช่วยพยุงยอดขายของร้านค้ารายย่อยได้บ้าง ขณะที่

กลุม่ สินค้าไม่จำ� เป็นและสินค้าฟุม่ เฟือย เช่น อัญมณียงั คงหดตัวมาก
โดยเฉพาะในพืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ ว เช่นเดียวกับสินค้าคงทนทีถ่ กู กดดัน
จากความเชือ่ มัน่ ด้านรายได้ทลี่ ดลง และความเข้มงวดในการปล่อย
สินเชือ่ รถยนต์เป็นส�ำคัญ อย่างไรก็ดกี ารค้าออนไลน์ยงั ได้รบั ผลบวก
จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
ธุรกิจส่วนใหญ่ที่ปรับตัวมาขายช่องทางออนไลน์มากขึ้น แต่ยัง
ไม่สามารถชดเชยยอดขายจากช่องทางปกติที่ลดลงได้ เนื่องจาก
การค้าออนไลน์ยังมีส่วนแบ่งในตลาดค่อนข้างน้อย การลงทุนของ
ภาคธุรกิจ การลงทุนและเม็ดเงินลงทุนหดตัวเมือ่ เทียบกับระยะเดียวกัน
ปีกอ่ น โดยผูป้ ระกอบการยังคงแผนการลงทุนตามทีว่ างไว้ ซึง่ ส่วนใหญ่
เป็นการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ขณะที่ชะลอการลงทุน
โครงการขนาดใหญ่ออกไปตามรายได้ธรุ กิจทีล่ ดลงและสถานการณ์
ที่ มี ค วามไม่ แ น่ น อนสู ง อย่ า งไรก็ ดี ธุ ร กิ จ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ
ค่ อ นข้ า งน้ อ ยมีแนวโน้มขยายการลงทุนต่อเนื่อง อาทิ ธุรกิจผลิต
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจผลิตอาหารลงทุนขยายก�ำลัง
การผลิตและปรับปรุงโรงงาน ธุรกิจผลิตยานยนต์ลงทุนเพือ่ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนือ่ ง ธุรกิจผลิตปิโตรเคมีวางแผนเข้าซือ้ กิจการ
ในต่างประเทศและธุรกิจขนส่งสินค้าลงทุนขยายสาขา รวมถึง
สร้างคลังสินค้าเพิ่มขึ้น ต้นทุนและราคา ต้นทุนของธุรกิจโดยรวม
สูงขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากมาตรการ
สาธารณสุขและต้นทุนอื่น ๆ อาทิ ค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นมากจาก
ปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับเพิ่มขึ้น
ตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในภาคการผลิต และต้นทุนในการท�ำ
โปรโมชันเพิ่มขึ้นทั้งในภาคการค้าและภาคบริการ อย่างไรก็ดี
ธุรกิจส่วนใหญ่ปรับตัวลดต้นทุนผ่านการบริหารงาน และควบคุม
ค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่จำ� เป็นมากขึน้ ส�ำหรับความสามารถในการปรับราคา
ส่วนใหญ่มองว่าการปรับขึ้นราคาสินค้าตามต้นทุนท� ำ ได้ ย าก
เนื่องจากก�ำลังซื้อยังอ่อนแอและการแข่งขันที่สูงขึ้น ส่งผลให้
ธุ ร กิ จ ต้ อ งปรั บ ตั ว ด้ ว ยการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ท ดแทนหรื อ
การออกโปรโมชันแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงขึ้นในบางธุรกิจ อาทิ
อสังหาริมทรัพย์และโรงแรม เป็นต้น
การจ้างงานหดตัว จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยธุ รกิ จ
ในภาคบริการและท่องเทีย่ ว อาทิ โรงแรม สายการบิน ยังคงจ้างงาน
ในระดับต�ำ่ เมือ่ เทียบกับช่วงปกติ เนือ่ งจากปรับลดการจ้างงานไปมาก
ในช่วงก่อนหน้า นอกจากนีย้ งั คงมีการใช้นโยบายอืน่ ๆ เพิม่ เติม เช่น
สลับวันมาท�ำงาน ลดต�ำแหน่งที่ซ�้ำซ้อน ปรับลดเงินเดือน เป็นต้น
เพือ่ รักษาแรงงานบางส่วนไว้ โดยเฉพาะแรงงานทักษะสูงทีห่ าทดแทน
ได้ยาก ส�ำหรับธุรกิจร้านอาหารมีการปรับลดพนักงาน Part-time
มากขึน้ ขณะทีก่ ารจ้างงานในภาคการผลิตค่อนข้างทรงตัว เนือ่ งจาก

1

ได้รับผลกระทบไม่มากนักจากการแพร่ระบาดระลอกสองและเริ่ม
เห็นค�ำสั่งซื้อต่างประเทศทยอยกลับมา ธุรกิจการผลิตส่วนใหญ่
จึงไม่มีนโยบายเลิกจ้างงานหรือลดเงินเดือนเพิ่มเติม แต่ยังคงมี
แนวโน้มชะลอการจ้างงานใหม่ ส่วนหนึ่งจากแผนการน�ำระบบ
Automation มาใช้มากขึ้นในระยะยาวด้วย ส�ำหรับธุรกิจที่พึ่งพา
แรงงานต่างด้าว อาทิ อาหารทะเล ก่อสร้าง ยังไม่พบปัญหาการ
ขาดแคลนแรงงานทีร่ นุ แรงมากนัก ซึง่ การปรับเพิม่ การท�ำงานล่วงเวลา
ยังสามารถช่วยให้บริหารจัดการได้

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

การลงทุน

2

การลงทุ น ในภาคกลางช่ ว งไตรมาสที่ 1 ของปี 2564
มีจำ� นวนโรงงานขออนุญาตประกอบกิจการใหม่ จ�ำนวน 183 แห่ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.71 เงินลงทุน 17,355.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ประมาณ 1.75 เท่า และมีการจ้างงาน 7,430 คน ลดลงร้อยละ 51.50
อุ ต สาหกรรมที่ มี โรงงานขออนุ ญ าตเปิ ด กิ จ การใหม่ ม ากที่ สุ ด
ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ โลหะขัน้ มูลฐาน เครือ่ งจักร เครือ่ ง
ใช้ไฟฟ้า และยานพาหนะ มีโรงงาน จ�ำนวน 49 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
26.78 จากจ�ำนวนโรงงานทีข่ ออนุญาตทัง้ หมด เงินลงทุน 8,761.46
ล้านบาท และมีการจ้างงาน 1,736 คน และอุตสาหกรรมเคมีภณ
ั ฑ์
ปิโตรเลียม กระดาษ การพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก มีโรงงาน
จ�ำนวน 49 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26.78 เงินลงทุน 3,358.06 ล้านบาท
การจ้างงาน 1,248 คน เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
โรงงานขออนุญาตประกอบกิจการใหม่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30.71
โดยเกือบทุกประเภทอุตสาหกรรมที่มีทั้งจ�ำนวนโรงงาน เงินลงทุน
และการจ้างงานเพิ่มขึ้น ยกเว้น อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องแต่งกาย
ผลิตหนังสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
โลหะ โลหะขั้นมูลฐาน เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า และยานพาหนะ
พิจารณารายจังหวัด พบว่า กรุงเทพมหานคร มีจ�ำนวนโรงงาน
ขออนุญาตเปิดกิจการใหม่มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ จังหวัด
สมุทรปราการ ปทุมธานี และนนทบุรี ส่วนจังหวัดที่มีการจ้างงาน
มากทีส่ ดุ คือ จังหวัดสมุทรปราการ รองลงมา ได้แก่ จังหวัดปทุมธาน่ี
กรุงเทพมหานคร และสระบุรี เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน จังหวัดทีม่ จี ำ� นวนโรงงานเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ คือ กรุงเทพมหานคร
ส่วนจังหวัดทีม่ จี ำ� นวนการจ้างงานลดลงมากทีส่ ดุ คือ จังหวัดลพบุรี

ภาวะการมีงานท�ำและการว่างงาน

ก�ำลังแรงงานรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.75 จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ผู้มีงานท�ำเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.71 โดยอุตสาหกรรมที่มี
ผูม้ งี านท�ำมากทีส่ ดุ คือ อุตสาหกรรมการผลิต รองลงมา การขายส่ง
การขายปลีกฯ และที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ตามล�ำดับ
ในขณะที่ผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 90.81 อัตราการว่างงานอยู่ที่
ร้อยละ 2.33 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ
1.26

ผูม้ ีงานท�ำ
ผูม้ งี านท�ำ มีจำ� นวน 10,495,450 คน คิดเป็นร้อยละ 69.33
ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ผู้มีงานท�ำเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.71 โดยกรุงเทพมหานคร
มีผู้มีงานท�ำเพิ่มขึ้นมากที่สุด ผู้มีงานท�ำในอุตสาหกรรมการผลิต
มากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 23.64 รองลงมา การขายส่ง การขายปลีก
การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ ร้อยละ 20.01 ที่พักแรม
และบริการด้านอาหาร ร้อยละ 10.25 และการขนส่งและสถานที่
เก็บสินค้า ร้อยละ 7.54 เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น
ที่พักแรมและการบริการด้านอาหารมีจ�ำนวนผู้มีงานท�ำเพิ่มขึ้น
มากที่สุด พิจารณาประเภทอาชีพ พบว่า พนักงานบริการและ
พนักงานขายในร้านค้าและตลาด มีจ�ำนวนผู้มีงานท�ำมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 24.88 รองลงมา ผูป้ ฏิบตั งิ านในโรงงานและเครือ่ งจักร
และผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการประกอบ ร้อยละ 15.92 โดยพนักงานบริการ
และพนักงานในร้านค้าและตลาด ผู้มีงานท�ำมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น
มากทีส่ ดุ ผูม้ งี านท�ำส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 34.49 โดยจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายวิชาการมากทีส่ ดุ
คิดเป็นร้อยละ 76.31 จากผูท้ จี่ บการศึกษาระดับอุดมศึกษาทัง้ หมด
ส�ำหรับสถานภาพการท�ำงาน เป็นลูกจ้างภาคเอกชนมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 57.12 เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น
ผูท้ ำ� งานส่วนตัว ช่วยธุรกิจในครัวเรือน ลูกจ้างรัฐบาล และการรวมกลุม่
มีจำ� นวนเพิม่ ขึน้ ส่วนชัว่ โมงการท�ำงานเป็นผูท้ ที่ ำ� งานระหว่าง 40–49
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์มากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 54.04

การว่างงาน

ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ผูว้ า่ งงาน มีจำ� นวน 250,880 คน
เพิ่ ม ขึ้ น จากช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก ่ อ น ร้ อ ยละ 90.81 โดยมี
อัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 2.33 เพิ่มขึ้นจากช่ ว งเดี ย วกั น
ของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.26 เมื่อพิจารณาอัตราการว่างงาน
รายจังหวัด พบว่า จังหวัดลพบุรี มีอัตราการว่างงานสูงสุด อยู่ที่
ร้อยละ 5.04 รองลงมา จังหวัดสิงห์บุรี ร้อยละ 3.06 จังหวัด
สมุทรปราการ ร้อยละ 2.64 จังหวัดสระบุรี ร้อยละ 2.39 และ
จังหวัดนนทบุรี ร้อยละ 2.27 ตามล�ำดับ ส่วนจังหวัดที่มีอัตรา
การว่างงานต�่ำสุด คือ จังหวัดอ่างทอง ร้อยละ 1.09

ความต้ อ งการแรงงาน ผู ้ ส มั ค รงานและ
การบรรจุ ง าน
ความต้ องการแรงงาน
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มีความต้องการแรงงาน จ�ำนวน
59,023 อัตรา สาขาอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมาก
คือ การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร การขายปลีกยกเว้นยานยนต์และ
จักรยานยนต์ การขายส่งยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์ การผลิต
ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ และการบริการด้านอาหาร
และเครื่องดื่ม ภาคอุตสาหกรรมต้องการแรงงานที่จบการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29.33 รองลงมา
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 20.53 และระดับ ปวส. ร้อยละ 15.01
ส่ ว นใหญ่ ต ้ องการแรงงานที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี คิดเป็น
ร้ อ ยละ 29.71 รองลงมา อายุระหว่าง 25-29 ปี ร้อยละ 27.43
และอายุระหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ 23.08 ส�ำหรับประเภทอาชีพ
พบว่า อาชีพงานพืน้ ฐาน มีความต้องการแรงงานมากทีส่ ดุ คิดเป็น
ร้อยละ 36.95 รองลงมา ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 20.14 และเสมียนเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 11.39

ผูส้ มัครงาน
ผู ้ ส มั ค รงาน มี จ�ำนวน 25,358 คน เป็นชาย จ�ำนวน
10,748 คน หญิง จ�ำนวน 14,610 คน โดยจังหวัดที่มีผู้สมัครงาน
มากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 66.77 รองลงมา
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ร้ อ ยละ 8.04 และจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ
ร้อยละ 4.38 ผูส้ มัครงานจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากทีส่ ดุ
คิดเป็นร้อยละ 33.99 รองลงมา ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 32.24
และระดั บ ประถมศึ กษาและต�่ำกว่า ร้อยละ 15.90 ในขณะที่
ประเภทอาชีพ พบว่า อาชีพงานพื้นฐานมีผู้สมัครงานมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 31.11 รองลงมา เสมียนเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 18.13
และช่างเทคนิคต่าง ๆ ร้อยละ 17.97 ผู้สมัครงานส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 30–39 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.00 รองลงมา อายุระหว่าง
18–24 ปี ร้อยละ 26.29 และอายุระหว่าง 25–29 ปี ร้อยละ 19.11

การบรรจุงาน

การไปท�ำงานต่ างประเทศ

ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 แรงงานไทยทีไ่ ด้รบั อนุญาต
ให้เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ มีจำ� นวน 439 คน เป็นชาย 326 คน
หญิง 113 คน โดยมีภูมิล�ำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครมากที่สุด

การท�ำงานของคนต่ างด้ าว

คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท�ำงานใหม่ใน 10 จังหวัด
ภาคกลาง ไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 7,426 คน
จ�ำแนกเป็นประเภทชั่วคราว คิดเป็นร้อยละ 60.26 ส่งเสริม
การลงทุน ร้อยละ 28.27 และตามมาตรา 13 (เฉพาะชนกลุม่ น้อย)
ร้อยละ 11.47 โดยสัญชาติจนี ได้รบั อนุญาตให้ทำ� งานใหม่มากทีส่ ดุ
คิดเป็นร้อยละ 19.28 รองลงมา ได้แก่ สัญชาติญปี่ นุ่ ร้อยละ 17.51
สัญชาติฟิลิปปินส์ ร้อยละ 7.53 สัญชาติอินเดีย ร้อยละ 6.38
และสัญชาติอเมริกัน ร้อยละ 4.48 ส�ำหรับต�ำแหน่งงานที่ได้รับ
อนุญาตให้ท�ำงานใหม่มาก คือ ผู้จัดการ คิดเป็นร้อยละ 49.34
ส่วนสาขาอาชีพที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ท�ำงานใหม่มาก
5 อันดับ ได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายอื่น ๆ ที่มิได้จัดประเภทไว้ ผู้จัดการ
ฝ่ายบริหารทัว่ ไป ผูบ้ ริหารระดับสูงของหน่วยงานเอกชน ผูจ้ ดั การ
ฝ่ายการตลาด และอาจารย์ระดับอาชีว ศึกษา เมื่ อ พิ จ ารณา
ระดับการศึกษาของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท�ำงานใหม่
พบว่า เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 50.54 ส่วนจังหวัดทีม่ กี ารอนุญาตให้คนต่างด้าวท�ำงานใหม่มาก
คือ กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 82.87 เมือ่ เปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน คนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ท�ำงานใหม่
ลดลง ร้อยละ 40.03 โดยลดลงในประเภทชั่วคราว และประเภท
ส่งเสริมการลงทุน แต่เพิม่ ขึน้ ในประเภทมาตรา 13 (เฉพาะชนกลุม่ น้อย)
พิจารณาประเภทอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่มีจ�ำนวนคนต่างด้าว
ขออนุญาตใหม่ลดลง ยกเว้น ผูป้ ฏิบตั งิ านฝีมอื ด้านการเกษตร และ
อาชีพงานพืน้ ฐาน เมือ่ พิจารณาสัญชาติ พบว่า จ�ำนวนคนต่างด้าว
ขออนุญาตใหม่ลดลงทุกสัญชาติ
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ผู ้ ส มั ค รงานได้ รั บ การบรรจุ ง าน จ� ำ นวน 18,372 คน
สาขาอุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมาก 5 อันดับ ได้แก่ การผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหาร การขายปลีกยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์
การโทรคมนาคม การบริก ารด้านอาหารและเครื่องดื่ม และ
การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน การบรรจุงานลดลง คิดเป็นร้อยละ 4.00
ส�ำหรับประเภทอาชีพ พบว่า อาชีพงานพื้นฐาน มีการบรรจุงาน
มากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อยละ 37.64 รองลงมา เสมียนเจ้าหน้าที่
ร้ อ ยละ 17.28 และช่ า งเทคนิ ค และผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ร้อยละ 15.79 ส่วนระดับการศึกษา พบว่า ระดับมัธยมศึกษา
มีการบรรจุงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.61 รองลงมา ระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 31.71 และระดับประถมศึกษาและต�่ำกว่า
ร้อยละ 14.91 เป็นการบรรจุงานผู้ที่มีอายุระหว่าง 30–39 ปี
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29.77 รองลงมา อายุระหว่าง 18–24 ปี
ร้อยละ 28.42 และอายุระหว่าง 25–29 ปี ร้อยละ 20.77 ตามล�ำดับ

คิดเป็นร้อยละ 33.71 รองลงมา จังหวัดนนทบุรี ร้อยละ 13.44
จังหวัดปทุมธานี ร้อยละ 12.98 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน แรงงานไทยที่เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศลดลง
ร้อยละ 74.99 เมือ่ พิจารณาประเภทการเดินทาง พบว่า จะเดินทาง
ไปท�ำงานในลักษณะบริษัทจัดหางานจัดส่งมากที่สุด รองลงมา
นายจ้างพาลูกจ้างไปท�ำงาน แจ้งการเดินทางด้วยตนเอง นายจ้าง
ส่งไปฝึกงาน และกรมการจัดหางานจัดส่ง เมื่อพิจารณาระดับ
การศึกษา พบว่า แรงงานไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท�ำงาน
ต่างประเทศเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 34.85 รองลงมา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ร้อยละ 32.80 ระดับ ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา ร้อยละ 22.10
และระดับประถมศึกษา ร้อยละ 10.25 โดยประเทศทีม่ แี รงงานไทย
เดินทางไปท�ำงาน 10 อันดับแรก ได้แ ก่ ไต้ห วัน ลาว ญี่ ปุ ่ น
บังคลาเทศ อินเดีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์
ฮังการี และเวียดนาม ตามล�ำดับ ส่วนประเภทอาชีพทีแ่ รงงานไทย
เดินทางไปท�ำงาน ได้แ ก่ นวดแผนโบราณ ช่างเชื่อ ม วิ ศ วกร
ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ และผูค้ วบคุมงานผลิตและหัวหน้าคนงานทัว่ ไป
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ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 (มกราคม-มีนาคม)
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ภาวะเศรษฐกิจ
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เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของป 2564 ลดลงรอยละ 2.6
ปรับตัวดีขนึ้ เมือ่ เทียบกับการลดลงรอ ยละ 4.2 ในไตรมาสกอนหนา
และเมือ่ ปรับผลของฤดูกาลออกแลว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรก
ของป 2564 ขยายตัวจากไตรมาสที่สี่ของป 2563 รอยละ 0.2
ด้านการใช้จา่ ย มีแรงสนับสนุนส�ำคัญจากการกลับมาขยายตัว
ของการสงออกสินคาและการลงทุน ภาคเอกชน รวมทัง้ การขยายตัว
ต่ อ เนื่ อ งของการใช  จ  า ยรั ฐ บาลและการขยายตั ว เร  ง ขึ้ น ของ
การลงทุนภาครัฐ ในขณะที่การบริโภคภาคเอกชนและการสงออก
บริ ก ารลดลง เนื่ อ งจากได  รั บ ผลกระทบจากการระบาดของ
โรคโควิด-19 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนปรับตัวลดลง รอ ยละ 0.5
เทียบกับการขยายตัวรอยละ 0.9 ในไตรมาสกอ นหนา โดยการใชจ า ย
ในหมวดสินคากึ่งคงทนลดลงตอเนื่องร้อยละ 10.8 ตามการลดลง
ของการใชจา ยหมวดเครือ่ งเรือน อุปกรณครัวเรือน และการซอ มแซม
ที่อยูอาศัย และหมวดเสื้อผาและรองเทา การใชจายในหมวด
สินคาคงทนลดลงรอ ยละ 8.0 ตามการลดลงของการซือ้ ยานพานะ
ร้อยละ 4.2 ในขณะทีก่ ารใชจา ยในหมวดบริการขยายตัว รอยละ 0.3
ชะลอลงจากการขยายตั ว ร  อ ยละ 7.5 ในไตรมาสก  อ นหน า
ตามการชะลอตัวในกลุม บริการสุขภาพและกลุม่ การเชาทีอ่ ยูอ าศัย
การใชน�้ำประปา ไฟฟาและพลังงาน การใชจายกลุมโรงแรมและ
ภัตตาคาร และกลุมนันทนาการและวัฒนธรรม ลดลงตอเนื่อง
สวนการใชจา ยในหมวดสินคา ไมค งทนขยายตัวร้อยละ 2.5 เรง ขึน้ จาก
การขยายตั วร อยละ 1.1 ในไตรมาสก อนหนา สอดคล องกับ
การเร ง ตั วขึ้ น ของการใช จ ายเพื่อซื้ออาหารและเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลจาก มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ
ของภาครั ฐ โดยการปรับ ตัวลดลงของการบริโภคภาคเอกชน
ในไตรมาสนี้สอดคลองกับการลดลงของความเชื่อมั่นของผูบริโภค
เกีย่ วกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ซึง่ อยูท รี่ ะดับ 42.5 จากระดับ 44.3
ในไตรมาสกอ นหนา การใชจ า ยเพือ่ การอุปโภคของรัฐบาลขยายตัว
รอยละ 2.1 ตอเนือ่ งจากการขยายตัว รอ ยละ 2.2 ในไตรมาสกอ นหนา
โดยรายจายคาตอบแทนแรงงาน (คาจาง เงินเดือน) คาซื้อสินคา
และบริการ และการโอนเพือ่ สวัสดิการสังคมทีไ่ มเ ปน ตัวเงินส�ำหรับ
สินคาและบริการในระบบตลาด ขยายตัวรอยละ 1.2 รอยละ 5.7
และรอยละ 2.0 ตามล�ำดับ ในขณะทีอ่ ตั ราการเบิกจา ยงบประมาณ
รายจายประจ�ำในไตรมาสนีอ้ ยูท ี่ รอ ยละ 20.0 (ต�ำ่ กวา อัตราเบิกจา ย
รอ ยละ 32.8 ในไตรมาสกอนหนา และรอยละ 28.2 ในไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน) การลงทุนรวม ขยายตัวรอยละ 7.3 ปรับตัวดีขึ้นมาก
จากการลดลงรอยละ 2.5 ในไตรมาสกอนหนา โดยการลงทุน

ภาคเอกชนกลับมาขยายตัวเปนครัง้ แรกในรอบ 5 ไตรมาส รอยละ 3.0
เทียบกับการลดลง รอยละ 3.3 ในไตรมาสกอนหนา (การลงทุน
ในเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก รขยายตั ว ร อ ยละ 3.8 และการลงทุ น
ในสิ่งกอสรางลดลงรอยละ 0.4) สวนการลงทุนภาครัฐขยายตัว
ในเกณฑสูงรอยละ 19.6 เรงขึ้นจากการขยายตัว ร อ ยละ 0.6
ในไตรมาสกอนหนา โดยการลงทุนรัฐบาลขยายตัวรอยละ 28.4
ซึง่ สวนหนึง่ เปนผลจากฐานต�ำ่ ในป 2563 สวนการลงทุนรัฐวิสาหกิจ
ขยายตัวรอยละ 9.3 ส�ำหรับอัตราการเบิกจายงบประมาณรายจาย
ลงทุนในไตรมาสนีอ้ ยูท รี่ อ ยละ 13.3 (สูงกวาอัตราเบิกจาย รอ ยละ 11.3
ในไตรมาสกอนหนา และรอยละ 11.6 ในไตรมาสเดียวกันของปกอ นหนา)
ธนาคารแห่งประเทศไทย รายงานภาวะธุรกิจภาคกลาง
ในไตรมาส 1 ปี 2564 ยังหดตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกสองในไทย
และการยกระดับมาตรการพื้นที่ควบคุมสูงสุดในเดือนมกราคม
โดยภาคการท่องเทีย่ วและบริการกลับมาหดตัวรุนแรงตามกิจกรรม
และการเดินทางในช่วงปีใหม่ที่ลดลง แต่เริ่มทยอยฟื้นตัวได้ในช่วง
ปลายไตรมาส ด้านภาคการค้าหดตัวตามก�ำลังซื้อที่อยู่ในระดับต�่ำ
แม้มาตรการกระตุ้นการบริโภคของภาครัฐจะช่วยพยุงยอดขาย
ในบางกลุ่มธุรกิจ เช่นเดียวกับภาคอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ที่ยังหดตัวสอดคล้องกับการลงทุนภาคเอกชนที่ชะลอตัว ขณะที่
ภาคการผลิตฟืน้ ตัวได้บา้ งตามการส่งออกทีป่ รับดีขนึ้ ทัง้ นี้ ก�ำลังซือ้
ที่อ่อนแอและความเชื่อมั่นที่อยู่ในระดับต�่ำยังคงกดดันการลงทุน
และการจ้างงานในภาพรวม ภาคการผลิตและส่งออก ธุรกิจการผลิต
หดตัวเล็กน้อยจากระยะเดียวกันปีกอ่ น แม้จะปรับดีขนึ้ จากไตรมาสก่อน
ตามค�ำสั่งซื้อต่างประเทศที่ทยอยกลับมาเป็นส�ำคัญ แต่การผลิต
เพื่ อ ขายในประเทศได้ รั บ ผลกระทบจากการแพร่ ร ะบาดของ
COVID-19 ระลอกสอง ผ่านความเชื่อมั่นและก�ำลังซื้อที่ลดลง
อาทิ ธุรกิจอาหารทะเล จากความกังวลความปลอดภัยของสินค้า
ทีผ่ ลิตในพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารแพร่ระบาด ธุรกิจเบเกอรี่ และธุรกิจเครือ่ งดืม่
จากการงดการเดินทางและกิจกรรมสังสรรค์ในช่วงเทศกาลปีใหม่
รวมถึงธุรกิจรถยนต์จากการที่ลูกค้าชะลอการซื้อและเดินทาง
มาโชว์รูมน้อยลง อย่างไรก็ดี การผลิตเพื่อส่งออกฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง
ยกเว้น การส่งออกไปประเทศทีย่ งั มีการแพร่ระบาดรุนแรง อาทิ ยุโรป
อินโดนีเซีย ฟิลปิ ปินส์ โดยสินค้าทีไ่ ด้รบั อานิสงส์จากค�ำสัง่ ซือ้ ทีเ่ พิม่ ขึน้
ได้แก่ ปิโตรเคมีจากการใช้พลาสติกส�ำหรับบรรจุภณ
ั ฑ์ อิเล็กทรอนิกส์
จากความต้องการอุปกรณ์ส�ำหรับ Work from home (WFH)
อาหารทะเลแปรรูปทีไ่ ด้รบั ค�ำสัง่ ซือ้ จากประเทศทีม่ กี ารแพร่ระบาด

การจ้างงานหดตัว จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยธุ รกิ จ
ในภาคบริการและท่องเทีย่ ว อาทิ โรงแรม สายการบิน ยังคงจ้างงาน
ในระดับต�ำ่ เมือ่ เทียบกับช่วงปกติ เนือ่ งจากปรับลดการจ้างงานไปมาก
ในช่วงก่อนหน้า นอกจากนีย้ งั คงมีการใช้นโยบายอืน่ ๆ เพิม่ เติม เช่น
สลับวันมาท�ำงาน ลดต�ำแหน่งทีซ่ ำ�้ ซ้อน ปรับลดเงินเดือน เป็นต้น
เพือ่ รักษาแรงงานบางส่วนไว้ โดยเฉพาะแรงงานทักษะสูงทีห่ าทดแทน
ได้ยาก ส�ำหรับธุรกิจร้านอาหารมีการปรับลดพนักงาน Part-time
มากขึน้ ขณะทีก่ ารจ้างงานในภาคการผลิตค่อนข้างทรงตัว เนือ่ งจาก
ได้รบั ผลกระทบไม่มากนักจากการแพร่ระบาดระลอกสอง และเริม่ เห็น
ค�ำสั่งซื้อต่างประเทศทยอยกลับมา ธุรกิจการผลิตส่วนใหญ่จึงไม่มี
นโยบายเลิกจ้างงานหรือลดเงินเดือนเพิ่มเติม แต่ยงั คงมีแนวโน้ม
ชะลอการจ้างงานใหม่ ส่วนหนึง่ จากแผนการน�ำระบบ Automation
มาใช้มากขึน้ ในระยะยาวด้วย ส�ำหรับธุรกิจทีพ่ งึ่ พาแรงงานต่างด้าว
อาทิ อาหารทะเล ก่อสร้าง ยังไม่พบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ที่รุนแรงมากนัก ซึ่งการปรับเพิ่มการท�ำงานล่วงเวลายังสามารถ
ช่วยให้บริหารจัดการได้

การลงทุน

ข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม การลงทุนในภาคกลาง
ช่วงไตรมาสที่ 1 ของ ปี 2564 มีจำ� นวนโรงงานขออนุญาตประกอบ
กิจการใหม่ จ�ำนวน 183 แห่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.71 เงินลงทุน
17,355.51 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ประมาณ 1.75 เท่า และมีการจ้างงาน
7,430 คน ลดลงร้อยละ 51.50 จากช่ว งเดียวกันของปี ก ่ อ น
โดยกรุงเทพมหานคร มีจ�ำนวนโรงงานขอเปิดกิจการใหม่มากที่สุด
เมือ่ พิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรม
ทีม่ โี รงงานขออนุญาตเปิดกิจการใหม่มากทีส่ ดุ ได้แก่ อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์โลหะ โลหะขั้นมูลฐาน เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า และ
ยานพาหนะ มีโรงงานขออนุญาตเปิดกิจการใหม่ จ�ำนวน 49 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 26.78 จากจ�ำนวนโรงงานที่ขออนุญาตทั้งหมด
เงินลงทุน 8,761.46 ล้านบาท และมีการจ้างงาน 1,736 คน และ
อุตสาหกรรมเคมีภณ
ั ฑ์ ปิโตรเลียม กระดาษ การพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ยาง
และพลาสติก มีโรงงาน จ�ำนวน 49 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26.78
เงินลงทุน 3,358.06 ล้านบาท การจ้างงาน 1,248 คน รองลงมา
อุตสาหกรรมการผลิตอื่น ๆ มีโรงงาน จ�ำนวน 34 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 18.58 เงินลงทุน 2,033.10 ล้านบาท การจ้างงาน 880 คน
และอุตสาหกรรมอาหาร เครือ่ งดืม่ และผลิตภัณฑ์จากพืช มีโรงงาน
จ�ำนวน 32 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 17.49 เงินลงทุน 1,709.70 ล้านบาท
การจ้างงาน 2,215 คน เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น
จ�ำนวนโรงงานขออนุญาตประกอบกิจการใหม่เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 30.71
โดยเกือบทุกประเภทอุตสาหกรรมทีม่ ที งั้ จ�ำนวนโรงงาน เงินลงทุน
และการจ้างงานเพิม่ ขึน้ ยกเว้น อุตสาหกรรมสิง่ ทอ เครือ่ งแต่งกาย
ผลิตหนังสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
โลหะ โลหะขัน้ มูลฐาน เครือ่ งจักร เครือ่ งใช้ไฟฟ้า และยานพาหนะ
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รุ น แรงเพิ่ ม ขึ้ น รวมถึ ง เนื้อสัตว์แปรรูป ที่ไ ด้รับ ผลดีจ ากปัญหา
โรคระบาดในสุกรที่ยังคงระบาดในจีนและเวียดนาม ทั้งนี้ ธุรกิจ
ในภาคการผลิ ต เพื่ อ ส่ ง ออกส่ ว นใหญ่ ยั ง คงเผชิ ญ กั บ ปั ญ หา
ขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ และค่าขนส่งที่สูงขึ้นทั้งทางอากาศ
และเรือ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวในระยะข้างหน้า
ภาคการค้าและการบริโภค ธุรกิจการค้าหดตัวจากระยะ
เดียวกันปีก่อน ตามก�ำลังซื้อของผู้บริโภคในภาพรวมที่ยังคงอยู่
ในระดับต�ำ่ สะท้อนจากพฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีร่ ะมัดระวังการใช้จา่ ย
และซื้อสินค้าในปริมาณที่ลดลง โดยสินค้าอุปโภคบริโภค และ
สินค้าจ�ำเป็นหดตัวเล็กน้อยส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการกระตุ้น
การบริโภคของภาครัฐที่ช่วยพยุงยอดขายของร้านค้ารายย่อย
ได้บา้ ง ขณะทีก่ ลุม่ สินค้าไม่จำ� เป็นและสินค้าฟุม่ เฟือย เช่น อัญมณี
ยังคงหดตัวมาก โดยเฉพาะในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว เช่นเดียวกับ
สินค้าคงทนที่ถูกกดดันจากความเชื่อมั่นด้านรายได้ที่ลดลง และ
ความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อรถยนต์เป็นส�ำคัญ อย่างไรก็ดี
การค้าออนไลน์ยงั ได้รบั ผลบวกจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
อย่างต่อเนือ่ ง สอดคล้องกับธุรกิจส่วนใหญ่ทปี่ รับตัวมาขายช่องทาง
ออนไลน์มากขึน้ แต่ยงั ไม่สามารถชดเชยยอดขายจากช่องทางปกติ
ทีล่ ดลงได้ เนือ่ งจากการค้าออนไลน์ยงั มีสว่ นแบ่งในตลาดค่อนข้างน้อย
การลงทุนของภาคธุรกิจ การลงทุนและเม็ดเงินลงทุนหดตัวเมือ่ เทียบกับ
ระยะเดี ย วกั น ปี ก่ อน โดยผู้ป ระกอบการยัง คงแผนการลงทุน
ตามทีว่ างไว้ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ขณะที่ชะลอการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ออกไปตามรายได้
ธุรกิจที่ลดลงและสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูง อย่างไรก็ดี
ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยมีแนวโน้มขยายการลงทุน
ต่อเนือ่ ง อาทิ ธุรกิจผลิตชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจผลิตอาหาร
ลงทุนขยายก�ำลังการผลิตและปรับปรุงโรงงาน ธุรกิจผลิตยานยนต์
ลงทุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ธุรกิจผลิตปิโตรเคมี
วางแผนเข้าซื้อกิจการในต่างประเทศและธุรกิจขนส่งสินค้าลงทุน
ขยายสาขา รวมถึงสร้างคลังสินค้าเพิม่ ขึน้ ต้นทุนและราคาต้นทุน
ของธุรกิจโดยรวมสูงขึน้ จากระยะเดียวกันปีกอ่ น ตามต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึน้
จากมาตรการสาธารณสุขและต้นทุนอืน่ ๆ อาทิ ค่าขนส่งทีเ่ พิม่ ขึน้ มาก
จากปัญหาการขาดแคลนตูค้ อนเทนเนอร์ ต้นทุนวัตถุดบิ ทีป่ รับเพิม่ ขึน้
ตามราคาสิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ ใ นภาคการผลิ ต และต้ น ทุ น ในการ
ท�ำโปรโมชันเพิม่ ขึน้ ทัง้ ในภาคการค้าและภาคบริการ อย่างไรก็ดี
ธุรกิจส่วนใหญ่ปรับตัวลดต้นทุนผ่านการบริหารงานและควบคุม
ค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่จำ� เป็นมากขึน้ ส�ำหรับความสามารถในการปรับราคา
ส่วนใหญ่มองว่าการปรับขึ้นราคาสิ น ค้ า ตามต้ น ทุ น ท� ำ ได้ ย าก
เนื่องจากก�ำลังซื้อยังอ่อนแอและการแข่งขันที่สูงขึ้น ส่งผลให้
ธุ ร กิ จ ต้ อ งปรั บ ตั ว ด้ ว ยการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ท ดแทนหรื อ
การออกโปรโมชั น แข่ ง ขั น ด้ า นราคาที่ รุ น แรงขึ้ น ในบางธุ ร กิ จ
อาทิ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ และโรงแรม เป็นต้น

5

แผนภูมิที่ 1 แสดงจ�ำนวนโรงงานและการจ้างงาน ไตรมาสที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) ปี 2564 จ�ำแนกรายจังหวัด

พิจารณารายจังหวัด พบว่า กรุงเทพมหานคร มีจ�ำนวน
โรงงานขออนุญาตเปิดกิจการใหม่มากทีส่ ดุ จ�ำนวน 54 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 29.51 รองลงมา ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ จ�ำนวน 40 แห่ง
ร้อยละ 21.86 จังหวัดปทุมธานี จ�ำนวน 39 แห่ง ร้อยละ 21.31
และจังหวัดนนทบุรี จ�ำนวน 16 แห่ง ร้อยละ 8.74 โดยจังหวัด
ที่มีการจ้างงานมากที่สุด คือ จังหวัดสมุทรปราการ รองลงมา
ได้แก่ จังหวัดปทุมธาน่ี กรุงเทพมหานคร และสระบุรี ตามล�ำดับ
เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น จังหวัดทีม่ จี ำ� นวนโรงงาน
เพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ คือ กรุงเทพมหานคร รองลงมา ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี
นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง ตามล�ำดับ ส่วนจังหวัด
ทีม่ จี ำ� นวนการจ้างงานลดลงมากทีส่ ดุ คือ จังหวัดลพบุรี รองลงมา
ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง ชัยนาท และสิงห์บุรี ตามล�ำดับ
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แผนภูมิที่ 2 แสดงการจ้างงาน จ�ำแนกรายจังหวัด เปรียบเทียบไตรมาสที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) ปี 2564 และ ปี 2563

6

ตารางที่ 1 แสดงการลงทุนใหม่ในอุตสาหกรรม จ�ำแนกตามจ�ำนวนโรงงาน จ�ำนวนเงินลงทุน และการจ้างงาน ใน 10 จังหวัดภาคกลาง
เปรียบเทียบไตรมาสที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) ปี 2564 และ ปี 2563
อุตสาหกรรม

ไตรมาสที่ 1 ป 2563 (ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาสที่ 1 ป 2564 (ม.ค.-มี.ค.)

โรงงาน (แห่ง)

เงินลงทุน (ล้านบาท)

การจ้างงาน (คน)

โรงงาน (แห่ง)

เงินลงทุน (ล้านบาท)

การจ้างงาน (คน)

อาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑจากพืช

15

608.26

420

32

1,709.70

2,215

สิ่งทอ เครื่องแต่งกาย ผลิตหนังสัตว
และผลิตภัณฑจากหนังสัตว

7

140.85

469

4

54.73

170

แปรรูปไม้ ผลิตภัณฑจากไม้ เครื่องเรือน
เครื่องตบแต่งในอาคาร และผลิตภัณฑอโลหะ

14

269.41

241

15

1,438.46

1,181

เคมีภัณฑ ปโตรเลียม กระดาษ
การพิมพ ผลิตภัณฑยางและพลาสติก

32

1,021.41

809

49

3,358.06

1,248

ผลิตภัณฑโลหะ โลหะขั้นมูลฐาน เครื่องจักร
เครื่องใช้ไฟฟา และยานพาหนะ

44

3,068.42

12,936

49

8,761.46

1,736

การผลิตอื่นๆ

28

1,206.93

444

34

2,033.10

880

140

6,315.27

15,319

183

17,355.51

7,430

รวมทั้งสิ้น

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง

ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 (มกราคม-มีนาคม)
ก�ำลังแรงงานและภาวะการมีงานท�ำ

ข้ อ มู ล จากส� ำ นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ก� ำ ลั ง แรงงานรวม
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อยละ 2.75 จากช่วงเดียวกันของปีก ่อน ผู้มีงานท�ำ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.71 โดยอุตสาหกรรมที่มีผู้มีงานท�ำมาก คือ
อุตสาหกรรมการผลิต รองลงมา การขายส่ง การขายปลีกฯ และ

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ตามล�ำดับ ในขณะที่ผู้ว่างงาน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 90.81 อัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 2.33 เพิ่ม
ขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.26

ตารางที่ 2 จ�ำนวนประชากร ใน 10 จังหวัดภาคกลาง จ�ำแนกตามสถานภาพแรงงาน เปรียบเทียบไตรมาสที่ 1
(มกราคม – มีนาคม) ปี 2564 และ ปี 2563
สถานภาพแรงงาน

การเปลี่ยนแปลง
จากระยะเดียวกันของปก่อน

ไตรมาสที่ 1 (มกราคม – มีนาคม)
ป 2563

ป 2564

จํานวน

(ร้อยละ)

1. ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป

15,029,702

15,138,910

109,208

0.73

2. ผู้อยู่ในกําลังแรงงาน
(กําลังแรงงานรวม)

10,469,690

10,757,447

287,757

2.75

2.1 ผู้มีงานทํา

10,318,594

10,495,450

176,856

1.71

2.2 ผู้ว่างงาน

131,481

250,880

119,399

90.81

19,615

11,117

-8,498

-43.32

4,560,012

4,381,466

-178,546

-3.92

1.26

2.33

-

-

2.3 ผู้ที่รอฤดูกาล
3. ผู้ไม่อยู่ในกําลังแรงงาน
4. อัตราการว่างงาน (ร้อยละ)

ก�ำลังแรงงาน
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
จ�ำนวน 15,138,910 คน ก�ำลังแรงงานรวม 10,757,447 คน
เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น ประชากรอายุ 15 ปีขนึ้ ไป
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.73 ก�ำลังแรงงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.75 ส�ำหรับ
ระดับการศึกษาของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่า เป็นผู้ที่
จบการศึ กษาระดั บ ประถมศึก ษาและต�่ำกว่ามากที่สุด จ�ำนวน
4,810,222 คน คิดเป็นร้อยละ 31.77 รองลงมา จบการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา จ�ำนวน 4,543,362 คน ร้อยละ 30.01 โดยเป็น
ผูท้ จี่ บระดับอุดมศึกษา สายวิชาการมากทีส่ ดุ ร้อยละ 75.08 จากผูท้ ี่
จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาทัง้ หมด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จ�ำนวน 3,054,913 คน ร้อยละ 20.18 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จ�ำนวน 2,635,097 คน ร้อยละ 17.41 เมื่อเปรีย บเที ย บกั บ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษาและต�ำ่ กว่า มีจำ� นวนเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ เมือ่ พิจารณา
รายจังหวัด พบว่า กรุงเทพมหานคร มีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.58 รองลงมา จังหวัดสมุทรปราการ
ร้อยละ 12.92 และจั ง หวั ด นนทบุ รี ร้ อ ยละ 9.76 ทุ ก จั ง หวั ด
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้น ส่วนก�ำลังแรงงานรวมเพิ่มขึ้น
เกือบทุกจังหวัด ยกเว้น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

ที่มา : ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเหตุ : อัตราการว่างงาน = ผู้ว่างงาน x 100
ผู้อยู่ในก�ำลังแรงงาน
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แผนภูมิที่ 3 แสดงก�ำลังแรงงาน และผู้มีงานท�ำ
เปรียบเทียบระหว่างไตรมาสที่ 1 (มกราคม-มีนาคม)
ปี 2562 ถึงปี 2564
10,800,000
10,700,000
10,600,000
10,500,000
10,400,000
10,300,000
10,200,000
10,100,000
10,000,000

กําลังแรงงาน

ผู้มีงานทํา

จ�ำนวน (คน)

แผนภูมิที่ 4 แสดงอุตสาหกรรมที่มีผู้มีงานท�ำมาก
เปรียบเทียบไตรมาสที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) ปี 2564 และปี 2563

10,757,447

10,380,866
10,270,373

ป 2562

10,469,690 10,495,450
10,318,594

ป 2563

ป 2564

ปี

การมีงานท�ำ

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

ผูม้ งี านท�ำ มีจำ� นวน 10,495,450 คน คิดเป็นร้อยละ 69.33
ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป เมื่อพิจ ารณาจัง หวัด พบว่า
กรุงเทพมหานคร มีผู้มีงานท�ำมากที่สุด จ�ำนวน 5,445,329 คน
คิดเป็นร้อยละ 51.88 จากจ�ำนวนผู้มีงานท�ำทั้งหมด รองลงมา
จังหวัดสมุทรปราการ จ�ำนวน 1,368,716 คน ร้อยละ 13.04
จังหวัดปทุมธานี จ�ำนวน 981,535 คน ร้อยละ 9.35 จังหวัดนนทบุรี
จ�ำนวน 960,083 คน ร้อยละ 9.15 และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จ�ำนวน 497,677 คน ร้อยละ 4.74 เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่ อนผู ้ มี ง านท� ำ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.71 กรุง เทพมหานคร
ผู้มีงานท�ำเพิ่มขึ้นมากที่สุด
เมื่อพิจารณาประเภทอุตสาหกรรม พบว่า เป็นผู้มีงานท�ำ
ในอุตสาหกรรมการผลิตมากที่สุด จ�ำนวน 2,480,681 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.64 รองลงมา การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซม
ยานยนต์และจักรยานยนต์ จ�ำนวน 2,100,454 คน ร้อยละ 20.01
ทีพ่ กั แรมและบริการด้านอาหาร จ�ำนวน 1,075,376 คน ร้อยละ 10.25
การขนส่งและสถานทีเ่ ก็บสินค้า จ�ำนวน 791,360 คน ร้อยละ 7.54
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และการก่อสร้าง จ�ำนวน 670,960 คน ร้อยละ 6.39 เมือ่ เปรียบเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น ทีพ่ กั แรมและบริการด้านอาหารมีจำ� นวน
ผู้มีงานท�ำเพิ่มขึ้นมากที่สุด รองลงมา การก่อสร้าง การบริหาร
และบริการสนับสนุน และบริการด้านสุขภาพและสังคมสงเคราะห์
ตามล�ำดับ
ส� ำ หรั บ ประเภทอาชี พ พบว่ า พนั ก งานบริ ก ารและ
พนักงานขายในร้านค้าและตลาด มีจ�ำนวนผู้มีงานท�ำมากที่สุด
จ� ำ นวน 2,611,454 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 24.88 รองลงมา
ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงงานและเครื่ อ งจั ก รและผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ด้านการประกอบ จ�ำนวน 1,670,542 คน ร้อยละ 15.92 ผูป้ ฏิบตั งิ าน
ด้ า นความสามารถทางฝี มื อ และธุ ร กิ จ การค้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
จ�ำนวน 1,359,890 คน ร้อยละ 12.96 อาชีพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ
ด้านการขายและการให้บริการ จ�ำนวน 1,178,715 คน ร้อยละ 11.23
และผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ จ�ำนวน 945,340 คน ร้อยละ 9.01
โดยพนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด ผู้มีงานท�ำ
มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นมากที่สุด

แผนภูมิที่ 5 แสดงผู้มีงานท�ำ จ�ำแนกตามประเภทอาชีพ เปรียบเทียบไตรมาสที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) ปี 2564 และปี 2563

เมือ่ พิจารณาระดับการศึกษาของผูม้ งี านท�ำ พบว่า ผูม้ งี านท�ำ
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา จ�ำนวน 3,619,919 คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 34.49 โดยจบการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
สายวิชาการมากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 76.31 จากผูท้ จี่ บการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาทัง้ หมด รองลงมา ระดับประถมศึกษาและต�ำ่ กว่า
จ� ำ นวน 2,962,695 คน ร้ อ ยละ 28.23 ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลาย จ�ำนวน 2,087,080 คน ร้อยละ 19.89 และระดับ
มั ธ ยมศึ กษาตอนต้ น จ�ำนวน 1,753,496 คน ร้อยละ 16.71
ตามล�ำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผู้มีงานท�ำ
ทีจ่ บการศึกษาระดับประถมศึกษาและต�ำ่ กว่า และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น ส่วนผู้มีงานท�ำที่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับอุดมศึกษา มีจ�ำนวนลดลง

เมือ่ พิจารณาชัว่ โมงการท�ำงาน ปรากฏว่า เป็นผูท้ ที่ ำ� งาน
ระหว่าง 40–49 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์มากทีส่ ดุ จ�ำนวน 5,671,869 คน
คิดเป็นร้อยละ 54.04 รองลงมา ท�ำงาน 50 ชัว่ โมงขึน้ ไปต่อสัปดาห์
จ�ำนวน 1,713,193 คน ร้อยละ 16.32 ท�ำงานระหว่าง 20-29 ชัว่ โมง
ต่อสัปดาห์ จ�ำนวน 1,087,571 คน ร้อยละ 10.36 และท�ำงาน
ระหว่าง 30-34 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ จ�ำนวน 813,832 คน ร้อยละ 7.75
ตามล�ำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผู้มีงานท�ำ
ระหว่าง 20-29 ชั่ว โมงต่อสัปดาห์ มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้ น มากที่ สุด
รองลงมา ผู้มีงานท�ำระหว่าง 30-34 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
แผนภูมิที่ 7 แสดงผู้มีงานท�ำ จ�ำแนกตามสถานภาพการท�ำงาน
เปรียบเทียบไตรมาสที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) ปี 2564 และปี 2563

แผนภูมิที่ 6 แสดงผู้มีงานท�ำ จ�ำแนกตามระดับการศึกษา
เปรียบเทียบไตรมาสที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) ปี 2564 และปี 2563

การว่างงาน
ส�ำหรับสถานภาพการท�ำงาน เป็นลูกจ้างภาคเอกชนมากทีส่ ดุ
จ�ำนวน 5,995,428 คน คิดเป็นร้อยละ 57.12 รองลงมา ท�ำงานส่วนตัว
จ�ำนวน 2,399,575 คน ร้อยละ 22.86 เป็นลูกจ้างรัฐบาล จ�ำนวน
986,010 คน ร้อยละ 9.39 ช่วยธุรกิจในครัวเรือน จ�ำนวน 793,007 คน
ร้อยละ 7.56 เป็นนายจ้าง จ�ำนวน 312,534 คน ร้อยละ 2.98
และการรวมกลุ่ม 8,896 คน ร้อยละ 0.09 เมื่อเปรียบเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า ผู้ท�ำงานส่วนตัว ช่วยธุรกิจ
ในครัวเรือน ลูกจ้างรัฐบาล และการรวมกลุ่มมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น

แผนภูมิที่ 8 แสดงจ�ำนวนผู้ว่างงานและอัตราการว่างงาน เปรียบเทียบระหว่างไตรมาสที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) ปี 2553 - ปี 2564
อัตราการว่างงาน

ผู้ว่างงาน (คน)

(ร้อยละ)

300,000

3.00
250,880

250,000
200,000
150,000

133,054
89,634

100,000
1.19
50,000
-

2553

130,596

126,393
71,478

0.95

2554

64,072

102,295
59,960

0.85

0.79

2555

2556

1.26

2557

2558

2559

1.00
0.50

0.95

2560

2561

2562

2.00
1.50

1.26

1.30

0.99

1.01

2.33

98,346

101,724
1.23

131,481

2.50

2563

2564

-

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ผูว้ า่ งงาน มีจำ� นวน 250,880 คน
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 90.81 โดยมีอัตรา
การว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 2.33 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.26 เมื่อพิจารณาอัตราการว่างงานรายจังหวัด
พบว่า จังหวัดลพบุรี มีอัตราการว่างงานสูงสุด อยู่ที่ร้อยละ 5.04
รองลงมา จังหวัดสิงห์บุรี ร้อยละ 3.06 จังหวัดสมุทรปราการ
ร้อยละ 2.64 จังหวัดสระบุรี ร้อยละ 2.39 และจังหวัดนนทบุรี
ร้อยละ 2.27 ตามล�ำดับ ส่วนจังหวัดที่มีอัตราการว่างงานต�่ำสุด
คือ จังหวัดอ่างทอง ร้อยละ 1.09

9

ภาวะตลาดแรงงาน
ความต้ องการแรงงาน

ข้ อ มู ล การให้ บ ริ ก ารจั ด หางานของกรมการจั ด หางาน
สถานการณ์ตลาดแรงงานใน 10 จังหวัดภาคกลาง โดยภาพรวม
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มี ค วามต้ อ งการแรงงาน จ� ำ นวน
59,023 อัตรา สาขาอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมาก

คือ การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร การขายปลีกยกเว้นยานยนต์และ
จักรยานยนต์ การขายส่งยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์ การผลิต
ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ และการบริการด้านอาหาร
และเครื่องดื่ม

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

แผนภูมิที่ 9 แสดงความต้องการแรงงาน เปรียบเทียบไตรมาสที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) ปี 2562 ถึง ปี 2564

10

อุ ต สาหกรรมที่ มี ค วามต้ อ งการแรงงานมากที่ สุ ด คื อ
อุตสาหกรรมการผลิต มีความต้องการแรงงาน จ�ำนวน 23,416 อัตรา
คิดเป็นร้อยละ 39.67 รองลงมา การขายส่งและการขายปลีก ฯ
จ�ำนวน 10,218 อัตรา ร้อยละ 17.31 การก่อสร้าง จ�ำนวน
4,000 อัตรา ร้อยละ 6.78 กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์
และวิชาการ จ�ำนวน 3,066 อัตรา ร้อยละ 5.19 และที่พักแรม
และบริ การด้ า นอาหาร จ�ำนวน 2,697 อัตรา ร้อยละ 4.57
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ความต้องการแรงงาน
โดยรวมเพิ่มขึ้น 1.92 เท่า ส�ำหรับสาขาอุตสาหกรรมที่มีความ
ต้องการแรงงานมาก 5 อันดับ ได้แก่ การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
การขายปลี ก ยกเว้ น ยานยนต์ แ ละจั ก รยานยนต์ การขายส่ ง
ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์ และการบริการด้านอาหารและเครือ่ งดืม่ โดยสาขา

อุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นมาก คือ การผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหาร การขายส่งยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์
และการผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ตามล�ำดับ
ภาคอุตสาหกรรมต้องการแรงงานทีจ่ บการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มากที่สุด จ�ำนวน 17,309 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 29.33 รองลงมา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ� ำ นวน 12,116 อั ต รา ร้ อ ยละ 20.53
ระดับ ปวส. จ�ำนวน 8,861 อัตรา ร้อยละ 15.01 ระดับ ปวช. จ�ำนวน
8,463 อัตรา ร้อยละ 14.34 และระดับประถมศึกษาและต�่ำกว่า
จ�ำนวน 6,550 อัตรา ร้อยละ 11.10 ส่วนใหญ่ต้องการแรงงาน
ที่ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 18-24 ปี จ� ำ นวน 17,533 อั ต รา คิ ด เป็ น
ร้อยละ 29.71 รองลงมา อายุระหว่าง 25-29 ปี จ�ำนวน 16,188 อัตรา
ร้อยละ 27.43 และอายุระหว่าง 30-39 ปี จ�ำนวน 13,621 อัตรา
ร้อยละ 23.08

ตารางที่ 3 ความต้องการแรงงาน จ�ำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เปรียบเทียบไตรมาสที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) ปี 2564 และปี 2563

ประเภทอุตสาหกรรม
เกษตรกรรม การปาไม้ และการประมง
การทําเหมืองแร่ และเหมืองหิน
การผลิต
ไฟฟา กาซ ไอน้ํา และระบบการปรับอากาศ
การจัดหาน้ํา การจัดการน้ําเสียและของเสียรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
การก่อสร้าง
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต และจักรยานยนต
การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร และกิจกรรมทางวิชาการ
กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
การบริหารราชการ การปองกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ
การศึกษา
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ
กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิตสินค้า และบริการ
ที่ทําขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน
กิจกรรมขององคการระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก
รวม

ป 2563
124
36
7,648
61
20
512
4,736
734
2,102
657
453
322
530
1,542
244
41
255
50
154
15
3
20,239

การเปลี่ยนแปลง

ป 2564 จํานวน (อัตรา)
1,123
999
358
322
23,416
15,768
30
-31
34
14
4,000
3,488
10,218
5,482
2,032
1,298
2,697
595
2,671
2,014
2,161
1,708
1,458
1,136
3,066
2,536
2,297
755
2,045
1,801
113
72
493
238
19
-31
768
614
24
9
0
59,023

-3
38,784

ร้อยละ
805.65
894.44
206.17
-50.82
70.00
681.25
115.75
176.84
28.31
306.54
377.04
352.80
478.49
48.96
738.11
175.61
93.33
-62.00
398.70
60.00
-100.00
191.63

เมื่อพิจารณาประเภทอาชีพ พบว่า อาชีพงานพื้ น ฐาน
มีความต้องการแรงงานมากที่สุด จ�ำนวน 21,809 อัตรา คิดเป็น
ร้อยละ 36.95 รองลงมา ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
จ�ำนวน 11,886 อัตรา ร้อยละ 20.14 เสมียนเจ้าหน้าที่ จ�ำนวน
6,721 อัตรา ร้อยละ 11.39 พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้า
และตลาด จ�ำนวน 5,431 อัตรา ร้อยละ 9.20 และผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านต่าง ๆ จ�ำนวน 4,127 อัตรา ร้อยละ 6.99 ส�ำหรับ
สาขาอาชีพย่อยที่มีความต้องการแรงงานมาก ได้แก่ แรงงาน
ด้านการประกอบผลิตภัณฑ์ รองลงมา แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์
ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้า พนักงานขายของหน้าร้าน
และพนักงานสาธิตสินค้า และตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและ
นายหน้าการค้าซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

แผนภูมิที่ 10 แสดงสาขาอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมาก
เปรียบเทียบไตรมาสที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) ปี 2564 และปี 2563

ไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.)
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ตารางที่ 4 แสดงประเภทอาชีพที่มีความต้องการแรงงานมาก ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม) ปี 2564 และปี 2563

ลําดับที่
1

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

2

12

ประเภทอาชีพ
อาชีพงานพื้นฐาน

จํานวน (อัตรา)
21,809

แรงงานด้านการประกอบผลิตภัณฑ์
แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์
พนักงานรับส่งเอกสาร พนักงานขนสัมภาระและพนักงานขนส่งสินค้าอื่น ๆ

11,980
8,391
910

พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด

11,886

ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้า
ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจ และนายหน้าการค้าซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ตรวจสอบด้านความปลอดภัย สุขภาพ และคุณภาพผลิตภัณฑ์

2,774
2,280
1,812

3

เสมียน เจ้าหน้าที่

6,721

4

พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด

5,431

5

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ

4,127

6

ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ

4,094

7

ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝมือในธุรกิจต่าง ๆ

2,460

8

ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ

2,356

9

ผู้ปฏิบัติงานฝมือด้านการเกษตรและประมง

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
เจ้าหน้าที่ส�านักงานอื่น ๆ
พนักงานขายของหน้าร้าน และพนักงานสาธิตสินค้า
ผู้ให้บริการด้านการป้องกันภัยที่มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
แม่บ้านและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้ประกอบวิชาชีพทางธุรกิจที่มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
นักออกแบบและวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
สถาปนิกวิศวกรและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องที่มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
ผู้จัดการฝ่ายผลิตและปฏิบัติการด้านการค้าส่งและค้าปลีก
ผู้จัดการด้านการขนส่งและคมนาคม
ช่างเชื่อมและช่างตัดโลหะ
ช่างตัดเย็บเครื่องแต่งกายและช่างท�าหมวก (ยกเว้นขนสัตว์)
ช่างปูนคอนกรีตและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้ขับรถยนต์ รถรับจ้าง และรถตู้
ผู้ควบคุมและใช้เครื่องจักรในงานหลอม หล่อ และรีดโลหะ
ผู้ควบคุมเครื่องเย็บ เครื่องปัก ช่างเย็บ ช่างปักด้วยเครื่องจักร
ผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ผู้ผลิตสัตว์ปีกชนิดต่างๆ
ผู้เพาะปลูกพืชสวนและพืชในเรือนเพาะช�า
ผู้ปลูกพืชสวน พืชไร่ และธัญพืช

1,807
1,718
1,598
2,515
866
859
1,625
588
322
682
510
510
343
321
242
923
530
206

139

80
32
22

แผนภูมิที่ 11 แสดงความต้องการแรงงาน จ�ำแนกตามระดับการศึกษา เปรียบเทียบไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม) ปี 2564 และปี 2563

ผูส้ มัครงาน

การบรรจุงาน
ผู ้ ส มั ค รงานได้ รั บ การบรรจุ ง าน จ� ำ นวน 18,372 คน
อุตสาหกรรมการผลิตมีการบรรจุงานมากที่สุด จ�ำนวน 6,028 คน
คิ ดเป็ น ร้ อยละ 32.81 รองลงมา การขายส่ง การขายปลีก ฯ
จ�ำนวน 2,987 คน ร้อยละ 16.26 ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

จ�ำนวน 1,904 คน ร้อยละ 10.36 ทีพ่ กั แรมและบริการด้านอาหาร
จ� ำ นวน 1,470 คน ร้ อ ยละ 8.00 และการบริ ห ารราชการ
การป้องกันประเทศ ฯ จ�ำนวน 1,370 คน ร้อยละ 7.46 โดยสาขา
อุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมาก 5 อันดับ ได้แ ก่ การผลิ ต
ผลิตภัณฑ์อาหาร การขายปลีกยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์
การโทรคมนาคม การบริการด้านอาหารและเครื่อ งดื่ ม และ
การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน การบรรจุงานลดลง คิดเป็นร้อยละ 4.00
ส�ำหรับประเภทอาชีพ พบว่า อาชีพงานพื้นฐาน มีการบรรจุงาน
มากที่สุด จ�ำนวน 6,916 คน คิดเป็นร้อยละ 37.64 รองลงมา
เสมียนเจ้าหน้าที่ จ�ำนวน 3,174 คน ร้อยละ 17.28 ช่างเทคนิค
และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 2,901 คน ร้อยละ 15.79
พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด จ�ำนวน 2,707 คน
ร้อยละ 14.73 และผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ จ�ำนวน 1,111 คน
ร้อยละ 6.05 ส่ว นระดับการศึกษา พบว่า ระดับมั ธ ยมศึ ก ษา
มีการบรรจุงานมากทีส่ ดุ จ�ำนวน 6,542 คน คิดเป็นร้อยละ 35.61
รองลงมา ระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 5,825 คน ร้อยละ 31.71
ระดับประถมศึกษาและต�่ำกว่า จ�ำนวน 2,740 คน ร้อยละ 14.91
ระดั บ ปวส. จ� ำ นวน 1,881 คน ร้ อ ยละ 10.24 และระดั บ
ปวช. จ�ำนวน 1,265 คน ร้อยละ 6.89 เป็นการบรรจุงานผู้ที่
มีอายุระหว่าง 30–39 ปี มากที่สุด จ�ำนวน 5,470 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.77 รองลงมา อายุระหว่าง 18–24 ปี จ�ำนวน 5,222 คน
ร้อยละ 28.42 และอายุระหว่าง 25–29 ปี จ�ำนวน 3,816 คน
ร้อยละ 20.77 ตามล�ำดับ

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

ผูส้ มัครงาน มีจำ� นวน 25,358 คน เป็นชาย จ�ำนวน 10,748 คน
หญิง จ�ำนวน 14,610 คน โดยจังหวัดที่มีผู้สมัครงานมากที่สุด คือ
กรุ งเทพมหานคร มี ผู ้ สมัครงาน จ�ำนวน 16,932 คน คิดเป็น
ร้อยละ 66.77 รองลงมา จังหวัดปทุมธานี จ�ำนวน 2,038 คน
ร้ อ ยละ 8.04 และจั ง หวัดสมุท รปราการ จ�ำนวน 1,111 คน
ร้อยละ 4.38 ผู้สมัครงานจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด
จ�ำนวน 8,619 คน คิดเป็นร้อยละ 33.99 รองลงมา ระดับปริญญาตรี
จ�ำนวน 8,175 คน ร้อยละ 32.24 ระดับประถมศึกษาและต�่ำกว่า
จ�ำนวน 4,033 คน ร้อยละ 15.90 ระดับ ปวส. จ�ำนวน 2,390 คน
ร้อยละ 9.43 และระดับ ปวช. จ�ำนวน 1,813 คน ร้อยละ 7.15
ในขณะที่ประเภทอาชีพ พบว่า อาชีพงานพื้นฐานมีผู้สมัครงาน
มากที่สุด จ�ำนวน 7,889 คน คิดเป็นร้อยละ 31.11 รองลงมา
เสมียนเจ้าหน้าที่ จ�ำนวน 4,598 คน ร้อยละ 18.13 ช่างเทคนิคต่าง ๆ
จ�ำนวน 4,557 คน ร้อยละ 17.97 พนักงานบริการ พนักงานขาย
ในร้ านค้ า และตลาด จ�ำนวน 3,614 คน ร้อยละ 14.25 และ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ จ�ำนวน 2,020 คน ร้อยละ 7.97
ผู้สมัครงานส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30–39 ปี จ�ำนวน 7,355 คน
คิดเป็นร้อยละ 29.00 รองลงมา อายุระหว่าง 18–24 ปี จ�ำนวน
6,666 คน ร้อยละ 26.29 และอายุระหว่าง 25–29 ปี จ�ำนวน
4,847 คน ร้อยละ 19.11
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การไปท�ำงานต่ างประเทศ

ข้อมูลกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน
ในช่วงไตรมาส ที่ 1 ของปี 2564 แรงงานไทยใน 10 จังหวัดภาคกลาง
ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ จ�ำนวน 439 คน
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 74.99 โดยเดินทาง

ไปท�ำงานในลักษณะบริษัทจัดหางานจัดส่งมากที่สุด รองลงมา
นายจ้างพาลูกจ้างไปท�ำงาน แจ้งการเดินทางด้วยตนเอง นายจ้าง
ส่งไปฝึกงาน และกรมการจัดหางานจัดส่ง ตามล�ำดับ ส่วนผู้ที่
เดินทางในลักษณะ Re-entry visa มีจ�ำนวน 171 คน

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

แผนภูมทิ ี่ 12 แสดงจ�ำนวนแรงงานทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ จ�ำแนกตามประเภทการเดินทาง เปรียบเทียบไตรมาสที่ 1
(มกราคม-มีนาคม) ปี 2564 และ ปี 2563
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แรงงานไทยที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ เ ดิ น ทางไปท� ำ งาน
ต่ า งประเทศ มีจ�ำนวน 439 คน เป็นชาย 326 คน หญิง 113 คน
โดยมีภูมิล�ำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครมากที่สุด จ�ำนวน 148 คน
คิดเป็นร้อยละ 33.71 รองลงมา จังหวัดนนทบุรี จ�ำนวน 59 คน
ร้อยละ 13.44 จังหวัดปทุมธานี จ�ำนวน 57 คน ร้อยละ 12.98
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ�ำนวน 53 คน ร้อยละ 12.07 และ
จังหวัดสมุทรปราการ จ�ำนวน 46 คน ร้อยละ 10.48 เมือ่ เปรียบเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น แรงงานไทยทีเ่ ดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ
ลดลง ร้อยละ 74.99 เมื่อพิจารณาประเภทการเดินทาง พบว่า
จะเดินทางไปท�ำงานในลักษณะบริษัทจัดหางานจัดส่งมากที่สุด
จ�ำนวน 95 คน รองลงมา นายจ้างพาลูกจ้างไปท�ำงาน จ�ำนวน 93 คน
แจ้งการเดินทางด้วยตนเอง จ�ำนวน 48 คน นายจ้างส่งไปฝึกงาน

จ�ำนวน 19 คน และกรมการจัดหางานจัดส่ง จ�ำนวน 13 คน
ส่วนผู้ที่เดินทางในลักษณะ Re-entry visa มีจ�ำนวน 171 คน
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีผู้เดินทางลดลง
ทุกประเภทการเดินทาง
เมื่อพิจารณาระดับการศึกษา พบว่า แรงงานไทยที่ได้รับ
อนุญาตให้เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศเป็นผู้ที่จบการศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ขึ้ น ไปมากที่ สุ ด จ� ำ นวน 153 คน คิ ด เป็ น
ร้อยละ 34.85 รองลงมา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ�ำนวน
144 คน ร้อยละ 32.80 ระดับ ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา
จ�ำนวน 97 คน ร้อยละ 22.10 และระดับประถมศึกษา จ�ำนวน
45 คน ร้อยละ 10.25 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ทุกระดับการศึกษา เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศลดลง

แผนภูมิที่ 13 แสดงจ�ำนวนแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ จ�ำแนกตามระดับการศึกษา เปรียบเทียบไตรมาสที่ 1
(มกราคม-มีนาคม) ปี 2564 และ ปี 2563

กลุ ่ ม ประเทศที่ แรงงานไทยเดินทางไปท�ำงานมากที่สุด
คือ ประเทศแถบเอเชีย โดยจะเดินทางไปไต้หวันมากทีส่ ดุ รองลงมา
ลาว และญีป่ นุ่ ล�ำดับถัดมา กลุม่ ประเทศยุโรปจะเดินทางไปท�ำงาน
ในประเทศฮังการีมากทีส่ ดุ กลุม่ ประเทศตะวันออกกลาง เดินทาง
ไปท�ำงานในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มากที่สุด โดยประเทศ
ที่มีแรงงานไทยเดินทางไปท�ำงาน 10 อันดับแรก ได้แก่ ไต้หวัน

การท�ำงานของคนต่ างด้ าว
การได้ รับอนุญาตให้ทำ� งานใหม่

จัดประเภทไว้ ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้บริหารระดับสูงของ
หน่วยงานเอกชน ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และอาจารย์ระดับ
อาชีวศึกษา เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาของคนต่างด้าวที่ได้รับ
อนุญาตให้ทำ� งานใหม่ พบว่า เป็นผูท้ จี่ บการศึกษาระดับปริญญาตรี
มากที่สุด จ�ำนวน 3,753 คน คิดเป็นร้อยละ 50.54 รองลงมา
ระดับอนุปริญญา/ปวส. จ�ำนวน 334 คน ร้อยละ 4.50 ระดับ
ปริญญาโท จ�ำนวน 276 คน ร้อยละ 3.72 และระดับ ม.6/ปวช.
จ�ำนวน 154 คน ร้อยละ 2.07 ส่วนจังหวัดที่มีการอนุญาตให้
คนต่างด้าวท�ำงานใหม่มาก คือ กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 6,154 คน
คิดเป็นร้อยละ 82.87 รองลงมา จังหวัดนนทบุรี จ�ำนวน 372 คน
ร้อยละ 5.01 จังหวัดสมุทรปราการ จ�ำนวน 364 คน ร้อยละ 4.90
และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ�ำนวน 253 คน ร้อยละ 3.41
ตามล�ำดับ เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น คนต่างด้าว
ที่ได้รับอนุญาตให้ท�ำงานใหม่ลดลง ร้อยละ 40.03 โดยประเภท
ชั่วคราว ลดลงร้อยละ 52.42 และประเภทส่งเสริมการลงทุน
ลดลงร้อยละ 25.88 ส่วนประเภทมาตรา 13 (เฉพาะชนกลุม่ น้อย)
เพิ่มขึ้นประมาณ 5 เท่า พิจารณาประเภทอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่
มีจำ� นวนคนต่างด้าวขออนุญาตใหม่ลดลง ยกเว้น ผูป้ ฏิบตั งิ านฝีมอื
ด้านการเกษตร และอาชีพงานพืน้ ฐาน เมือ่ พิจารณาสัญชาติ พบว่า
จ�ำนวนคนต่างด้าวขออนุญาตใหม่ลดลงทุกสัญชาติ

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

ข้อมูลส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท�ำงานใหม่ใน 10 จังหวัดภาคกลาง
ไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 7,426 คน จ�ำแนกเป็น
ประเภทชั่ ว คราว จ� ำ นวน 4,475 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 60.26
ส่ ง เสริ ม การลงทุ น จ� ำ นวน 2,099 คน ร้ อ ยละ 28.27 และ
ตามมาตรา 13 (เฉพาะชนกลุ่มน้อย) จ�ำนวน 852 คน ร้อยละ
11.47 โดยสัญชาติจีนได้รับอนุญาตให้ท�ำงานใหม่มากที่สุด
จ� ำ นวน 1,432 คน คิดเป็นร้อยละ 19.28 รองลงมา ได้แ ก่
สัญชาติญี่ปุ่น จ�ำนวน 1,300 คน ร้อยละ 17.51 สัญชาติฟิลิปปินส์
จ�ำนวน 559 คน ร้อยละ 7.53 สัญชาติอินเดีย 474 คน ร้อยละ
6.38 และสัญชาติอเมริกัน จ�ำนวน 333 คน ร้อยละ 4.48 ส�ำหรับ
ต�ำแหน่งงานทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ทำ� งานใหม่มาก คือ ผูจ้ ดั การ จ�ำนวน
3,664 คน คิดเป็นร้อยละ 49.34 รองลงมา ผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านต่าง ๆ จ�ำนวน 1,692 คน ร้อยละ 22.78 ช่างเทคนิคสาขา
ต่าง ๆ จ�ำนวน 718 คน ร้อยละ 9.67 อาชีพงานพื้นฐาน จ�ำนวน
466 คน ร้อยละ 6.28 และพนักงานบริการ พนักงานขาย จ�ำนวน
302 คน ร้อยละ 4.07 ส่วนสาขาอาชีพที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาต
ให้ ท�ำ งานใหม่ ม าก 5 อันดับ ได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายอื่น ๆ ที่มิได้

ลาว ญี่ปุ่น บังคลาเทศ อินเดีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อินโดนีเซีย
สิงคโปร์ ฮังการี และเวียดนาม ตามล�ำดับ ส่วนประเภทอาชีพ
ที่แรงงานไทยเดินทางไปท�ำงาน ได้แก่ นวดแผนโบราณ ช่างเชื่อม
วิศวกร ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ และผู้ควบคุมงานผลิตและหัวหน้า
คนงานทั่วไป
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แผนภูมิที่ 14 แสดงการอนุญาตให้คนต่างด้าวท�ำงานใหม่จ�ำแนกตามประเภทที่ได้รับอนุญาต เปรียบเทียบไตรมาสที่ 1
(มกราคม-มีนาคม) ปี 2564 และ ปี 2563

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

แผนภูมิที่ 15 แสดงการอนุญาตให้คนต่างด้าวท�ำงานใหม่จ�ำแนกตามประเภทอาชีพ เปรียบเทียบไตรมาสที่ 1
(มกราคม-มีนาคม) ปี 2564 และ ปี 2563
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ตารางที่ 5 แสดงจ�ำนวนการอนุญาตให้คนต่างด้าวท�ำงานใหม่ใน 10 จังหวัดภาคกลาง เปรียบเทียบไตรมาสที่ 1
(มกราคม-มีนาคม) ปี 2564 และ ปี 2563
จังหวัด

ไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.) ป 2563 ไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.) ป 2564

การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

กรุงเทพมหานคร

9,952

6,154

-38.16

ชัยนาท
นนทบุรี
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี
สมุทรปราการ
สระบุรี
สิงหบุรี
อ่างทอง
รวม

7
262
506
1,033
58
501
36
15
12
12,382

2
372
184
253
51
364
38
6
2
7,426

-71.43
41.98
-63.64
-75.51
-12.07
-27.35
5.56
-60.00
-83.33
-40.03

ที่มา : ส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าว

ผู้ด� ำ เนิ น การ...
ที่ปรึกษา

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร
อธิบดีกรมการจัดหางาน

นายอรเทพ อินทรสก ุล

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน

ผูอ้ �ำนวยการ

นางสาวส ุวก ุล ไตรรัตน์ผลาดล

ผูอ้ �ำนวยการกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

คณะผูด้ �ำเนินการ
นางสาวบ ุญณิศา เมืองจันทร์		
นางสาวภัทศา ธนัชชนม์		
นางวาสนา เสนีวงศ์ ณ อย ุธยา	
นางสาวมัณฑนา แซ่ค�ำ			
นางสาวปัณฑาวีย ์ เพียรพา		

หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
เจ้าพนักงานแรงงานช�ำนาญงาน
นักสถิติ
นักวิชาการแรงงาน

