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บทบรรณาธิการ
EDITOR Talk

สถานการณ์ตลาดแรงงาน ไตรมาสที่ 3 ปี 2564

      สถานการณ์ตลาดแรงงานไตรมาสที่ 3 ปี 2564 มีผู้มีงานท�า จ�านวน 37.7 ล้านคน ลดลง
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 0.5 และมีผู้ว่างงาน ประมาณ 8.7 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงาน 
ร้อยละ 2.3 โดยเมื่อวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานจากการให้บรกิารจดัหางานของกรมการจดัหางาน 
พบว่า ในไตรมาสนี้มีนายจ้าง/สถานประกอบการ จ�านวน 640 แห่ง แจ้งความต้องการแรงงาน จ�านวน 
213,472 อัตรา ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 326,179 อัตรา ลดลงมากเนื่องจากในช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน (ไตรมาสที่ 3 ปี 2563) ความต้องการแรงงานรวมการให้บริการจัดหางานในงาน JOB EXPO 
THAILAND 2020 ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2563 อุตสาหกรรมการผลิตมีความต้องการแรงงาน
มากที่สุด ร้อยละ 50.14 โดยมีผู้สมัครงานมาใช้บริการ จ�านวน 104,772 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ 10.96 และได้รับการบรรจุงาน จ�านวน 66,725 คน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 10.96 นอกจากตลาดแรงงานส�าหรับคนไทยดงักล่าวแล้วยงัมีแรงงานต่างด้าวทีท่�างานในประเทศไทย 
จ�านวน 2,374,501 คน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 2.06 ท�างานในอุตสาหกรรมการผลิต
มากที่สุด ร้อยละ 31.78 โดยส่วนใหญ่ท�างานในอาชีพงานพื้นฐาน ร้อยละ 92.88 และแรงงานต่างด้าว 
ที่ได้รับอนุญาตท�างานใหม่ มีจ�านวน 14,320 ต�าแหน่ง เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 3.63 
ส�าหรับตลาดแรงงานในต่างประเทศ พบว่า แรงงานไทยที่ยังคงท�างานในต่างประเทศ มีจ�านวน 115,139 คน 
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 0.01 โดยในไตรมาสนี้มีแรงงานไทยที่เดินทางไปท�างาน 
ต่างประเทศ จ�านวน 12,458 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.34 ส�าหรบัรายได้ส่งกลับจากการเดนิทางไปท�างาน 
ต่างประเทศ จ�านวน 55,963 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ร้อยละ 9.02 ทัง้น้ี การเปลีย่นแปลงของ
ตลาดแรงงานในไตรมาสท่ี 3 ปี 2564 ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
หรอื COVID-19 ท�าให้การเปรียบเทียบข้อมูลกบัช่วงเดยีวกันของปีก่อนมีความผันผวนตามระดบัความรุนแรง
ของการแพร่ระบาดและมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดในแต่ละช่วงเวลา จึงควรระมัดระวัง 
ในการน�าข้อมูลดังกล่าวไปใช้อ้างอิง
  ส�าหรับสถานการณ์เศรษฐกจิไทยในไตรมาสนีป้รบัตวัลดลง ร้อยละ 0.3 เทยีบกับการขยายตัว
ร้อยละ 7.6 ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19  
ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาครัฐ ด้านการผลิตสาขาการผลิต
อุตสาหกรรม  สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร สาขาการก่อสร้าง และสาขาการขนส่งและสถานที่
เก็บสินค้าปรับตัวลดลง นอกจากสถานการณ์ตลาดแรงงานและเศรษฐกจิดงักล่าวแล้ว วารสารสถานการณ์
ตลาดแรงงานในไตรมาสนี้ยังได้น�าเสนอบทความ เรื่อง “ความเปราะบางที่ซ่อนตัวในตลาดแรงงานไทย”  
โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ในฉบับหรือเว็บไซต์ https://doe.go.th/lmia หรือ Facebook :  
Thai Labour Market Information

                      กองบรรณาธิการ
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บทสรุป

สถานการณ์เศรษฐกิจ
 ไตรมาสที ่3 ของปี 2564 เศรษฐกิจโลกขยายตัว
ต่อเนื่อง แต่มีทิศทางการฟื้นตัวที่แตกต่างกันระหว่าง
กลุ ่มประเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหลัก ซึ่งยังคง 
ขยายตวัต่อเนือ่งจากไตรมาสก่อนหน้า  ตามความคืบหน้า
ในการกระจายวัคซีนที่ท�าให้มีการผ่อนคลายมาตรการ 
ปิดเมืองและการจ�ากัดการเดินทาง ส�าหรับกลุ่มประเทศ
เศรษฐกิจใหม่และก�าลังพัฒนาในเอเชียยังคงเผชิญกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่
ท่ีทวีความรุนแรงมากจากไวรัสสายพันธ์ใหม่ รัฐบาล
ประเทศต่าง ๆ ต้องกลับมาบังคับใช้มาตรการควบคุม
การแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดอีกครั้ง ปัจจยัดงักล่าวท�าให้
การฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศและภาคบริการ 
เป็นไปอย่างล่าช้า
 ส�าหรับเศรษฐกิจไทยในไตรมาสนี้ปรับตัวลดลง
ร้อยละ 0.3 เทียบกับการขยายตวั ร้อยละ 7.6 ในไตรมาส
ที่ 2 ของปี 2564 เนื่องจากได้รบัผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ท่ีทวคีวามรุนแรงมากข้ึน ส่งผลให้ 
การบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาครัฐ ด้านการผลิต
สาขาการผลิตอุตสาหกรรม  สาขาที่พักแรมและบริการ
ด้านอาหาร สาขาการก่อสร้าง และสาขาการขนส่งและ
สถานทีเ่กบ็สนิค้าปรบัตวัลดลง ในขณะทีก่ารส่งออกสินค้า 
การลงทุนภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐ การผลิตสาขา
การขายส่ง การขายปลีกและการซ่อมแซมยานยนต์และ
จักรยานยนต์ขยายตัว

สถานการณ์ตลาดแรงงาน
 ภาวะการมีงานท�าและการว่างงาน
 ผู ้มีงานท�าในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 มีจ�านวน 
37.7 ล้านคน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก ่อน  
2.2 แสนคน คิดเป็นร ้อยละ 0.5 ผู้ว่างงานมีประมาณ 
8.7 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 2.3  
เพิ่ มขึ้ นจ า ก ช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.3 แสนคน  
โดยผู ้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นผู้ว่างงาน 
มากทีส่ดุ 2.3 แสนคน คดิเป็นอตัราการว่างงาน ร้อยละ 4.0 

รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1.7 แสนคน 
คิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 2.6 โดยอัตราการว่างงาน
สูงที่สุดอยู่ในกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 3.7

 ความต้องการแรงงานผ่านบรกิารจดัหางานโดยรฐั  
 นายจ้าง/สถานประกอบการ จ�านวน 640 แห่ง 
แจ้งความต้องการแรงงานในไตรมาสที่ 3 ปี 2564  
จ�านวน 216,472 อัตรา ลดลงจากช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อน 326,179 อัตรา คดิเป็นร้อยละ 60.44 ลดลงมาก 
เนื่องจากในช่วงเดียวกันของปีก่อน ความต้องการ
แรงงานรวมการให้บริการจัดหางานในงาน JOB EXPO 
THAILAND 2020 ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2563 
โดยในไตรมาสนี้ต ้องการแรงงานที่ส�าเร็จการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษามากที่สุด  ร้อยละ 37.60 รองลงมา คอื  
ระดบั ปวช.-ปวส./อนปุรญิญา ร้อยละ 34.34 และระดับ
ปริญญาตรีและสูงกว่า ร้อยละ 14.83 ตามล�าดับ
 ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการในไตรมาสนี้ มีจ�านวน 
104 ,372 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน  
ร้อยละ 10.96 โดยผู้สมัครงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ร้อยละ 59.74 เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มากทีส่ดุ ร้อยละ 34.84 รองลงมา คอื ระดบัปรญิญาตรีและ
สงูกว่า ร้อยละ 32.90 และระดบั ปวช.-ปวส./อนุปรญิญา 
ร้อยละ 17.95
 ผู ้ที่ได้รับการบรรจุงานในไตรมาสนี้ มีจ�านวน 
66,725 คน ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ร้อยละ 9.59 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.55 โดยผู้ส�าเรจ็การศกึษา
ระดบัมธัยมศกึษาได้รบัการบรรจงุานมากทีส่ดุ ร้อยละ 40.58 
รองลงมา คอื ระดับปริญญาตรีและสงูกว่า ร้อยละ 24.92  
และระดับ ปวช.-ปวส./อนุปริญญา ร้อยละ 23.37 และ
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 18.21 ตามล�าดับ อุตสาหกรรม
การผลิตมีการบรรจุงานมากที่สุด ร้อยละ 47.01
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บทสรุป (ต่อ)

 การไปท�างานต่างประเทศ
 แรงงานไทยท่ียังคงท�างานในต ่างประเทศ
ไตรมาสที ่3 ปี 2564 มจี�านวน 115,139 คน เพ่ิมขึน้จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 0.01 ส�าหรับแรงงาน 
ไทยที่ เดินทางไปท�างานต่างประเทศในไตรมาสนี้  
มจี�านวน 12,458 คน เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 
ร้อยละ 24.34 โดยแรงงานส่วนใหญ่มีภูมิล�าเนาอยู่ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ อุดรธานี 
และขอนแก่น เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ร้อยละ 46.17 โดยสาขาอาชีพที่ เดินทางไปท�างาน 
มากที่สุด คอื ผูป้ฏบิติังานฝีมือด้านการเกษตรและ
ประมง ร้อยละ 68.04 ส่วนใหญ่แรงงานไทยไปท�างาน
ในกลุ่มประเทศยุโรป โดยเดินทางไปท�างานในประเทศ
สวีเดนมากที่สุด ในไตรมาสนี้แรงงานไทยที่เดินทางไป
ท�างานในต่างประเทศมีรายได้ส่งกลับประเทศ จ�านวน 
55,963 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 9.02

 การเคลือ่นย้ายแรงงานไทยและแรงงานอาเซยีน
 คนไทยเดนิทางไปท�างานในกลุม่ประเทศอาเซียน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 จ�านวน 1,626 คน หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 13.05 ของแรงงานไทยที่เดินทางไปท�างาน
ต่างประเทศทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 755.78 เพิ่มขึ้นมากเนื่องจากฐานต�่าในไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีมาตรการปิดเมืองเพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ประกอบกับมาตรการ
จ�ากัดการเดินทางของประเทศปลายทาง โดยเดินทาง
ไปท�างานในประเทศลาวมากที่สุด รองลงมา คือ 
มาเลเซีย และสิงคโปร์ อย่างไรก็ตาม พบว่า แรงงาน
ในกลุ ่ มประเทศอาเซียนที่ท�างานในประเทศไทย 
ส่วนใหญ่เป็นประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมา กัมพูชา  
และลาว

 การท�างานของคนต่างด้าว
 แรงงานต่างด้าวที่ท�างานอยู ่ในประเทศไทย
ไตรมาสที ่3 ปี 2564 มีจ�านวน 2,374,501 คน ลดลงจาก
ช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 749,989 คน คดิเป็นร้อยละ 2.06 
โดยเป็นแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาต ิ(เมียนมา ลาว กมัพชูา 
และเวียดนาม) ร้อยละ 90.82 คนต่างด้าวระดับฝีมือ
ช�านาญการ ร้อยละ 5.84 และชนกลุ ่มน้อย/บุคคล 
พื้นที่สูง/ตลอดชีพ ร้อยละ 3.34 โดยคนต่างด้าวท�างาน
ในอตุสาหกรรมการผลติมากทีส่ดุ ร้อยละ 31.78 และท�างาน
ในอาชีพงานพื้นฐาน ร้อยละ 92.88
 คนต่างด้าวทีไ่ด้รบัอนญุาตท�างานใหม่ในไตรมาสนี้
มีจ�านวน 14,320 ต�าแหน่ง (คนต่างด้าวทุกประเภท ยกเว้น
มาตรา 59 พิสูจน์สัญชาติและน�าเข้า MOU) เพิ่มขึ้นจาก 
ช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ร้อยละ 3.63 โดยจ�าแนกตามประเภท
ที่ได้รับอนุญาต ดังนี้ 
 ประเภททัว่ไป มีจ�านวน 7,285 ต�าแหน่ง เป็นสญัชาติ
ฟิลปิปินส์มากทีส่ดุ ส่วนใหญ่ท�างานในโรงเรยีน มหาวิทยาลยั 
และสถาบันการศึกษา 
 ประเภทส่งเสรมิการลงทุน มจี�านวน 2,855 ต�าแหน่ง 
ส่วนใหญ่เป็นสัญชาตจินี โดยท�างานเป็นแรงงานทีใ่ช้ทกัษะ
ฝีมือสูง คือ ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส 
ผู้จัดการ 
 ประเภทชนกลุ่มน้อย มีจ�านวน 4,180 ต�าแหน่ง 
เป็นสัญชาตไิทยใหญ่มากทีสุ่ด ส่วนใหญ่ท�างานในประเภท
อาชพีงานทีไ่ม่ใช้ทกัษะฝีมอื คอื อาชีพงานพืน้ฐาน ซึง่จะเป็น
อาชีพกรรมกร ช่างไม้ก่อสร้างอาคาร และท�าสวนผักและ
ผลไม้มากที่สุด
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สถานการณ์เศรษฐกิจสถานการณ์เศรษฐกิจ

รายงานภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 มีรายละเอียดส�าคัญ ดังนี้

เศรษฐกิจโลก
 ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
รายงานภาวะเศษฐกิจในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 โดยพบว่า 
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องแต่มีทิศทางการฟื้นตัวที่แตกต่างกัน
ระหว่างกลุม่ประเทศเศรษฐกจิอตุสาหกรรมหลกัและกลุม่ประเทศ
เศรษฐกิจเกิดใหม่และก�าลังพัฒนาโดยเฉพาะในอาเซียน 
โดยเศรษฐกิจกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหลัก อาทิ สหรัฐฯ  
ยโูรโซน สหราชอาณาจกัร และประเทศอตุสาหกรรมใหม่ (NIEs) 
ยงัคงขยายตวัได้ต่อเนือ่งจากไตรมาสก่อนหน้า ตามความคบืหน้า
ในการกระจายวคัซนีท่ีท�าให้มกีารผ่อนคลายมาตรการลอ็คดาวน์
และการจ�ากัดการเดินทาง ซึ่งส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และการใช้จ่ายภายในประเทศขยายตวั ประกอบกบัแรงสนบัสนนุ
จากมาตรการทางเศรษฐกจิของภาครฐั แม้ว่าเศรษฐกจิจะขยายตวั
ในอตัราทีช่ะลอลงจากไตรมาสทีผ่่านมา ส่วนหนึง่เป็นผลเนือ่งจาก
หลายประเทศเผชญิกบัการระบาดท่ีเริม่รนุแรงอกีครัง้ประกอบกบั
ปัญหาการชะงักงันของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Disruption) 
และผลของฐานการขยายตัวในปี 2563 ท่ีสูงข้ึน เช่นเดียวกับ
เศรษฐกิจจีนที่ เผชิญกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจาก
นโยบายการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจผ่านการด�าเนินนโยบาย
สินเชื่อที่เข้มงวดเพื่อชะลอการลงทุนและการแก้ไขปัญหา
ผิดนัดช�าระหนี้ในภาคอสังหาริมทรัพย์ ขณะท่ีกลุ่มประเทศ
เศรษฐกิจเกิดใหม่และก�าลังพัฒนาในเอเชียยังเผชิญกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ทีท่วคีวามรนุแรงมากจาก
ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ขณะท่ีมีอัตราส่วนประชากรที่ได้รับวัคซีน
ครบโดสแล้วอยู่ในระดับต�่า ส่งผลให้รัฐบาลประเทศต่าง ๆ  
ต้องกลับมาบงัคบัใช้มาตรการควบคมุการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด
อีกครั้ง โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคอาเซียน อาทิ มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย และเวียดนาม ปัจจัยดังกล่าวท�าให้การฟื้นตัวของ
อุปสงค์ภายในประเทศและภาคบริการเป็นไปอย่างล่าช้าและ
ส่งผลให้เศรษฐกิจอาเซียนหลายประเทศในไตรมาสท่ี 3  
มีแนวโน้มลดลง ท่ามกลางการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิกลุม่ประเทศ
อุตสาหกรรมหลัก ประกอบกบัเพ่ิมขึน้ของราคาสนิค้าโภคภณัฑ์
และราคาพลังงานในตลาดโลก ได้สร้างแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ
ให้เร่งตวัสงูขึน้มากกว่าเป้าหมายนโยบายการเงนิในหลายประเทศ 

ส่งผลให้ธนาคารกลางส�าคัญ ๆ อาทิ ธนาคารกลางสหรัฐฯ  
และธนาคารกลางยุโรป เริม่ส่งสญัญาณของการชะลอการขยาย
มาตรการทางการเงิน ขณะที่ธนาคารกลางแคนาดาได้ปรับลด
วงเงนิเข้าซือ้พนัธบตัร และธนาคารกลางบางประเทศเร่ิมปรบัเพิม่
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ได้แก่ เกาหลีใต้ บราซิล และเม็กซิโก 
เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อที่เร่งขึ้นมาก
  
เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา
 ภาวะเศรษฐกจิสหรฐัอเมรกิาในไตรมาสที ่3 ของปี 2564 
จากการรายงานของส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ 
สงัคมแห่งชาติ พบว่า ขยายตัวร้อยละ 4.9 (Advance Estimate) 
ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 12.2 ในไตรมาสก่อนหน้า 
และเมื่อปรับผลของฤดูกาลแล้ว เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัว 
ร้อยละ 2.0 (%QoQ saar.1) ชะลอลงจากการขยายตวัร้อยละ 6.7 
ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ  
ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึ้นของการผลิตภาค
อตุสาหกรรมและภาคบริการ สะท้อนจากดชันผีูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้
ภาคอตุสาหกรรมและภาคบรกิารในไตรมาสทีส่ามทีร่ะดบั 61.7 
และ 56.6 เทยีบกบัระดบั 52.4 และ 53.2 ในช่วงเดยีวกันของปีก่อน 
ตามล�าดบั สอดคล้องกบัการขยายตวัของการใช้จ่ายภาคครวัเรอืน 
อย่างไรก็ด ีเศรษฐกจิขยายตัวในอตัราทีช่ะลอลงเนือ่งจากมีข้อจ�ากัด
จากปัญหาการชะงกังนัของห่วงโซ่อปุทาน รวมทั้งการส้ินสุดของ
มาตรการทางการคลัง เพ่ือสนับสนุนก�าลังซ้ือของประชาชน 
ซ่ึงส่งผลให้การใช้จ่ายของรัฐบาลกลางปรับตัวลดลงภายใต้การ 
ฟ้ืนตัวอย่างต่อเนือ่งของอปุสงค์ภายในประเทศส่งผลให้แรงกดดนั 
ด้านเงินเฟ้อยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอตัราเงนิเฟ้อพืน้ฐาน 
(Core PCE inflation) ในไตรมาสที่สามเฉลี่ยอยูท่ี ่ร้อยละ 3.6  
เพิม่ขึน้จากร้อยละ 3.4 ในไตรมาสก่อนหน้า และถอืเป็นระดบัสูง
ทีส่ดุนบัตัง้แต่ไตรมาสทีส่องของปี 2534 ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผลมาจาก
ค่าแรงที่เพ่ิมสูงขึ้นเนื่องจากภาวะตลาดแรงงานที่ตึงตัวมากขึ้น 
สอดคล้องกบัอตัราการว่างงานลดลงมาอยูท่ีร้่อยละ 5.1 ในไตรมาส
ทีส่าม เทียบกับร้อยละ 8.8 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้ว่าจะยงั
คงสงูกว่าช่วงก่อนการแพร่ระบาดที่เฉลี่ยร้อยละ 3.7 ในปี 2562  
ส่งผลให้คณะกรรมการนโยบายการเงนิของธนาคารกลางสหรฐัฯ 

1 %QoQ saar. หมายถึง การเติบโตเทียบกับไตรมาสก่อนแบบปรับฤดูกาล และคิดเป็นอัตราการเติบโตรายปี (quarter-on-quarter, 
seasonally adjusted and annualized rate)
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2  swda : seasonally and working day adjusted figures

(FOMC) ในการประชมุเมือ่วันที ่ 21-22 กนัยายน 2564 ยงัคง 
มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ท่ีร้อยละ 0.00–0.25 ต่อไป  
แต่เริม่ส่งสัญญาณการลดระดบัการผ่อนคลายนโยบายการเงนิลง
ในการประชุมคร้ังถัดไปในเดือนพฤศจิกายน และคาดว่าจะ
สามารถยตุมิาตรการการขยายปริมาณเงิน ในระดบัสงูได้ภายใน
ครึง่ปีแรกของปี 25650

เศรษฐกิจกลุ่มประเทศยูโรโซน
 ภาวะเศรษฐกิจกลุ่มประเทศยูโรโซนในไตรมาสที่ 3 
ของปี 2564 จากการรายงานของส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ พบว่า ขยายตัวร้อยละ 3.7 ชะลอลงจาก
ร้อยละ 14.2 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยเป็นผลมาจากการชะลอลง
ของเศรษฐกิจทุกประเทศสมาชิกตามฐานการขยายตัวใน 
ปีก่อนที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อปรับผลของฤดูกาลแล้ว 
เศรษฐกิจยูโรโซนขยายตัวร้อยละ 2.2 (%QoQ swda.2)  
ใกล้เคียงกับร้อยละ 2.1 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการขยายตัว
ของเศรษฐกิจยูโรโซนได้รับแรงขับเคลื่อนหลักจากอุปสงค์
ภายในประเทศ สะท้อนจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของ
ดัชนีการค้าปลีกสอดคล้องกับความเช่ือมั่นผู้บริโภคท่ีปรับตัว 
ดีขึ้นอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 13 ไตรมาส นอกจากนี้ ยังได้รับ
ปัจจัยสนับสนุนจากการผลิตภาคอุตสาหกรรมและบริการที่
ปรบัตวัดขีึน้ต่อเนือ่ง โดยดชันผีูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ภาคอตุสาหกรรม
และบริการเฉลี่ยในไตรมาสที่สามอยู่ที่ระดับ 60.9 และ 58.4 
สูงขึ้นจากระดับ 52.4 และ 51.1 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ขณะที่อัตราเงินเฟ้อเพ่ิมข้ึนมาอยู่ท่ีร้อยละ 2.8 สูงสุดในรอบ 
39 ไตรมาส ส�าหรับการด�าเนินมาตรการทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญ
ในช่วงไตรมาสที่สามนี้ ประกอบด้วย คณะกรรมาธิการยุโรป 
(European Commission) ได้เบิกจ่ายเงินมาตรการฟื้นฟู
เศรษฐกิจของสหภาพยุโรป (Recovery and Resilience  
Facility) ให้กบั 16 ประเทศ มลูค่าประมาณ 5.15 หมืน่ล้านยโูร 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวงเงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภายใต้ Next  
Generation EU Recovery and Resilience Facility มูลค่า 
6.725 แสนล้านยูโร ขณะที่ในการประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 
2564 ธนาคารกลางยโุรป (ECB) ยงัคงมมีตดิ�าเนนินโยบายการเงนิ
แบบผ่อนคลายต่อไป โดยการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายท่ี 
ร้อยละ 0.0 และยังคงด�าเนินมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ
อื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจต่อไป

เศรษฐกิจญี่ปุ่น 
 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ ่นในไตรมาสท่ี 3  
ของปี 2564 จากการรายงานของส�านักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า มีแนวโน้มชะลอตัวลง
เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดในระลอกใหม่ที่รุนแรง
มากขึ้น ส่งผลให้ต้องมีการด�าเนินมาตรการควบคุมการระบาด
ที่เข้มงวดอีกคร้ังและขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน (State of Emergency) ในพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรง
ซึ่งรวมถึงกรุงโตเกียวออกไปจนถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 
ขณะที่อัตราการได้รับวัคซีนครบโดสของประชากรยังคงอยู่ใน
ระดับต�่า รัฐบาลจึงได้เร่งกระจายวัคซีนในอัตราเร่งขึ้นในช่วง
ไตรมาสที่สามการแพร่ระบาดและการด�าเนินมาตรการควบคุม
ที่เข้มงวดดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายภายในประเทศ 
ดังจะเห็นได้จากมูลค่าการค้าปลีกในไตรมาสที่ 3 ที่ปรับตัว 
ลดลงร้อยละ 0.6 สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที ่
ลดลงมาอยู่ที่ 37.9 และดัชนีผู้จัดการฝ่าย จัดซ้ือภาคบริการ
เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 46.0 เป็นการอยู่ในระดับต�่ากว่า 50.0 ติดต่อ
กนัเป็นไตรมาสที ่8 อย่างไรกด็ ีเศรษฐกจิยังได้รบัปัจจัยสนบัสนุน
จากการขยายตัวของภาคการผลิตและการส่งออก โดยมูลค่า
การส่งออกสินค้า ขยายตัวร้อยละ 25.4 เช่นเดียวกับดัชน ี
ผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือภาคอุตสาหกรรมท่ีระดับ 52.4 เทียบกับ
ระดบั 46.7 ในช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ส�าหรบัการด�าเนนิมาตรการ
ทางเศรษฐกิจ รัฐบาลได้ด�าเนินมาตรการทางการคลังโดย
การให้ความช่วยเหลือแก่ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาด โดยเฉพาะธุรกิจในภาคบรกิาร ได้แก่ อาหารและเครือ่งดืม่ 
การท่องเที่ยว รวมทั้งการออกกฎหมายปรับค่าจ้างขั้นต�่าขึ้นอีก 
28 เยน นอกจากนี ้ในการประชมุเมือ่วนัที ่27-28 ตุลาคม 2564 
ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีมติยังคงด�าเนินนโยบายการเงิน
แบบผ่อนคลาย โดยคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายระยะสั้นไว้ที ่
ร้อยละ -0.1 และรกัษาระดบัอตัราผลตอบแทนพนัธบัตรรัฐบาล
ญี่ปุ่น (JGBs) ช่วงอายุ 10 ปี ให้อยู่ที่ระดับร้อยละ 0.0 (Yield 
Curve Control) เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจต่อไป

เศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน
 ภาวะเศรษฐกจิของสาธารณรฐัประชาชนจนีในไตรมาส
ที ่3 ของปี 2564 จากการรายงานของส�านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า ขยายตัวร้อยละ 4.9 ชะลอ
ลงจากร้อยละ 7.9 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับเครื่องชี้
ทางเศรษฐกจิทีส่�าคญัทางด้านการผลติและการส่งออกทีช่ะลอตวั 
โดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ 49.8 ลดลง
ต�า่กว่า 50.0 เป็นครัง้แรกในรอบ 6 ไตรมาส ขณะทีก่ารส่งออกสนิค้า
ขยายตวัร้อยละ 23.9 ชะลอลงจากร้อยละ 30.4 ในไตรมาสก่อน 
โดยภาคการผลิตและการส่งออกของจีนเผชิญกับข้อจ�ากัดทาง
ด้านอุปทาน เนื่องจากการปิดท่าเรือขนส่งสินค้าหลายพื้นที่
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ซ่ึงท�าให้ประสบปัญหาความล่าช้าในการขนส่งและต้นทุน  
ค่าระวางขนส่งทางเรือสูงขึ้นมาก รวมทั้งปัญหาการขาดแคลน
เซมิคอนดักเตอร์และตูค้อนเทนเนอร์และปัญหาการขาดแคลน
ไฟฟ้าจนส่งผลให้โรงงานต้องปรับลดก�าลังการผลิตลงในช่วง
ไตรมาสที่ 3 นอกจากนี้ การชะลอตัวลงของเศรษฐกิจยัง 
เป็นผลมาจากนโยบายปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจให้มเีสถยีรภาพ
และมกีารแข่งขนัทีเ่ป็นธรรมมากขึน้ ซึ่งส่วนหนึ่งน�าไปสู่การเพิ่ม
ความเข้มงวดของการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์เพื่อ
ชะลอการลงทุน และการแก้ไขปัญหาผิดนัดช�าระหนี้ในภาค
อสังหาริมทรัพย์ ขณะที่ธนาคารกลางจีน (PBOC) ยังคงด�าเนิน
นโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายอย่างต่อเนือ่ง เพ่ือสนบัสนนุ
การขยายตัวของเศรษฐกจิ โดยในการประชมุ เมือ่วนัท่ี 14 กรกฎาคม 
2564 ธนาคารกลางจีนมีมติปรับลด RRR อยู่ท่ีร้อยละ 8.9  
ลดลงจากร้อยละ 9.4 ในเดือนก่อนเพื่อสนับสนุนการฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง นอกจากนี้ เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2564 
ธนาคารกลางจีนมีมติให้ขยายเวลามาตรการช่วยเหลือธุรกิจ
ขนาดเล็กเพิ่มเติมไปจนถึงสิ้นปี 2564 อาท ิ มาตรการส่งเสริม
สภาพคล่อง มาตรการขยายเวลาการช�าระหนีใ้ห้แก่ธรุกจิ SMEs

เศรษฐกิจกลุ่มประเทศอาเซียน 
 ภาวะเศรษฐกิจกลุ่มประเทศอาเซียนในไตรมาสท่ี 3 
ของปี 2564 จากการรายงานของส�านักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิพบว่า มแีนวโน้มเผชญิกบัข้อจ�ากดั
ในการฟื้นตัวเนื่องจากการแพร่ระบาดภายในประเทศที่ทวี
ความรุนแรงมากขึ้นจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ส่งผลให้รัฐบาล
ประเทศต่าง ๆ ต้องด�าเนินมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด 
ท่ามกลางสัดส่วนประชากรที่ได้รับวัคซีนยังอยู ่ในระดับต�่า 
ซึ่งท�าให้การใช้จ่ายภายในประเทศและภาคบริการได้รับผล 
กระทบ นอกจากนี้ยังมีฐานการผลิตบางส่วนที่ต้องหยุดด�าเนิน
การชั่วคราวเน่ืองจากการแพร่ระบาดท่ีส่งผลต่อการผลิตและ
การส่งออก โดยเศรษฐกิจอินโดนีเซียและเศรษฐกิจฟิลิปปินส์
ขยายตัวร้อยละ 3.5 และร้อยละ 7.1 ชะลอลงจากการขยายตัว
ร้อยละ 7.1 และร้อยละ 12.0 ในไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่
เศรษฐกิจมาเลเซียลดลงร้อยละ 4.5 เทียบกับการขยายตัว 
ร้อยละ 16.1 ในไตรมาสก่อนหน้า และเศรษฐกจิเวยีดนามลดลง
ร้อยละ 6.2 เทยีบกบัการขยายตวัร้อยละ 6.6 ในไตรมาสก่อนหน้า 
ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกของเศรษฐกิจเวียดนามเนื่องมาจาก
การปิดโรงงานและเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ส�าคัญอย่างเข้มงวด 
ในหลายพื้นที่เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ในส่วนของการ
ด�าเนินนโยบายเศรษฐกิจ หลายประเทศยังคงมีการด�าเนิน
มาตรการทางการคลังเพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ

อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับธนาคารกลางเวียดนาม มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ใน
ระดับต�่าอย่างต่อเนื่อง

เศรษฐกิจเวียนาม
 ภาวะเศรษฐกจิของเวยีดนามในไตสมาสที ่3 ของปี 2564 
จากรายงานวิจัยธนาคารกรุงเทพ พบว่า หดตัวร้อยละ 6.2  
เมือ่เปรยีบเทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนและหดตวัร้อยละ 3.8 
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าโดยเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ
ทีส่�าคญั เช่น การส่งออกสินค้า มมีลูค่า 82.1 พนัล้านดอลลาร์สหรฐั 
ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้า  
ร้อยละ 3.0 และร้อยละ 2.7 การน�าเข้าสนิค้า มมีลูค่า 82.9 พนัล้าน
ดอลลาร์สหรฐั ขยายตัวจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ร้อยละ 20.2  
แต่หดตัวร้อยละ 0.9 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า  
ส่งผลให้ดลุการค้าขาดดลุ 0.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

เศรษฐกิจอินโดนีเซีย
 ภาวะเศรษฐกิจของอินโดนีเซียในไตรมาสที่ 3 ของปี 
2564 จากรายงานวิจัยธนาคารกรุงเทพ พบว่า ขยายตัว 
ร้อยละ 3.5 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและ
ขยายตัวร้อยละ 1.6 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า  
โดยเครือ่งชีวั้ดเศรษฐกจิทีส่�าคัญ เช่น การส่งออกสนิค้า มีมูลค่า 
61.4 พนัล้านดอลลาร์สหรฐั ขยายตวัจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน
และไตรมาสก่อนหน้า ร้อยละ 50.9 และร้อยละ 13.8 การน�าเข้า
สินค้า มีมูลค่า 48.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวจากช่วง
เดียวกันของปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้า ร้อยละ 47.0 และ
ร้อยละ 1.1 ส่งผลให้ดลุการค้าเกนิดลุ 13.2 พนัล้านดอลลาร์สหรฐั

เศรษฐกิจฟิลิปปินส์
 ภาวะเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ในไตรมาสที่ 3 ของ 
ปี 2564 จากรายงานวิจัยธนาคารกรุงเทพ พบว่า ขยายตัว 
ร้อยละ 7.1 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัช่วงเดยีวกันของปีก่อน แต่หดตัว
ร้อยละ 4.5 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสก่อนหน้า โดยเครือ่งช้ีวัด
เศรษฐกิจที่ส�าคัญ เช่น การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 19.7 พันล้าน
ดอลลาร์สหรฐั ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนและไตรมาส
ก ่อนหน้า ร้อยละ 12.7 และร้อยละ 7.7 การน�าเข้าสินค้า  
มีมูลค่า 30.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้า ร้อยละ 28.3 และร้อยละ 10.4 
ส่งผลให้ดลุการค้าขาดดลุ 11.2 พนัล้านดอลลาร์สหรฐั
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เศรษฐกิจไทย
 ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 พบว่า 
ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.3 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 7.6  
ในไตรมาสที่สองของปี 2564 เน่ืองจากได้รับผลกระทบของ
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท่ีทวีความรุนแรงมากขึ้น  
ด้านการใช้จ่าย การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาครัฐ
ปรับตัวลดลง ขณะที่การส่งออกสินค้า การลงทุน ภาคเอกชน 
และการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัว ด้านการผลิต สาขาการผลิต
อุตสาหกรรม สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร สาขา 
การก่อสร้าง และสาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าปรับตัว
ลดลง ขณะที่สาขาการขายส่งการขายปลีกและการซ่อมแซม
ยานยนต์และจักรยานยนต์ขยายตัว และสาขาเกษตรกรรม
ขยายตัวเพิ่มขึ้น เมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้วเศรษฐกิจไทย
ในไตรมาสที่สามของปี 2564 ลดลงจากไตรมาสที่สองของปี 
2564 ร้อยละ 1.1 (QoQ_SA) รวม 9 เดือนแรกของปี 2564 
เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 1.3

 

 การเปลีย่นแปลงของเครือ่งชีว้ดัเศรษฐกจิส�าคัญของไทย
ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 ปรากฏผลดังนี้ เมื่อพิจารณา 
ข้อมลูจากส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม พบว่า ดชันผีลผลติ
อตุสาหกรรม อยูท่ีร่ะดบั 90.57 ลดลงจากไตรมาสเดยีวกันของ 
ปี 2563 (90.88) ร้อยละ 0.33 โดยอตุสาหกรรมทีส่่งผลให้ดชันี
ผลผลติอตุสาหกรรมลดลง ได้แก่ การผลติอปุกรณ์ขนส่ง การผลติ
เครื่องด่ืม การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น อัตราการใช้ก�าลัง
การผลิต อยู่ที่ร้อยละ 59.34 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 
2563 (60.41) ร้อยละ 1.08 โดยอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้อัตรา 
การใช้ก�าลงัการผลติลดลง ได้แก่ การผลติอปุกรณ์ขนส่ง การผลิต
เครือ่งดืม่ การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น เมือ่พจิารณาข้อมูลของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 
อยู่ที่ร้อยละ 125.57 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2563 
(116.27) ร้อยละ 9.30 โดยเพิ่มขึ้นจากปริมาณการจ�าหน่าย
เครือ่งจกัรและอปุกรณ์ในประเทศ และการน�าเข้าสนิค้าทนุ เป็นต้น 
ในขณะทีด่ชันกีารอปุโภคบรโิภคภาคเอกชน อยูท่ีร้่อยละ 122.96 
ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2563 (132.56) ร้อยละ 9.60  
โดยเครือ่งชีท้ีป่รบัตวัลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน คอื ยอดขาย
รถจักรยานยนต์ ยอดขายรถยนต์เชิงพาณิชย์ และยอดขาย
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล เป็นต้น ส�าหรับการค้าระหว่างประเทศ  
พบว่า การส่งออก มีมูลค ่า 67,249.06 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  
เมือ่เปรยีบเทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนเพิม่ขึน้ร้อยละ 15.69 
โดยกลุม่สนิค้าส่งออกทีข่ยายตวัในระดบัสงู คอื สนิค้าอตุสาหกรรม 
เช่น การผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม การผลติเหลก็และเหลก็กล้า 
เป็นต้น การน�าเข้า มีมูลค่า 57,985.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 31.77  
โดยกลุ่มสินค้าน�าเข้าที่ขยายตัวในระดับสูง คือ กลุ่มวัตถุดิบ 
และสินค้าขั้นกลางและสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น น�้ามันดิบ  
วัสดุที่ท�าด้วยโลหะ ยาและเวชภัณฑ์ เป็นต้น ส�าหรับดุลการค้า
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แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 และปี 2564

ที่มา : ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ร้อยละ

แผนภูมิที่ 2 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย 

ร้อยละ

ที่มา : ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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แผนภูมิที่ 3 ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจส�าคัญของไทยรายไตรมาสที่ 3 
ปี 2563 ถึง ไตรมาสที่ 3 ปี 2564

ที่มา : 1) * ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม      
        2) * * ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหต ุ: ข้อมลูดชันกีารลงทุนภาคเอกชน และการอปุโภคบรโิภคภาคเอกชน  
 เป็นค่าเฉลี่ยจากข้อมูลรายเดือน ซึ่งอาจจะมีความคลาดเคลื่อน

แผนภมูทิี ่4  มลูค่าการส่งออก การน�าเข้า และดุลการค้า รายไตรมาส
ที่ 3 ปี 2563  ถึง ไตรมาสที่ 3 ปี 2564

หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ : มูลค่าการส่งออก และน�าเข้าตามสถิติดุลการช�าระเงิน

แผนภมูทิี ่5 อตัราเงนิเฟ้อรายไตรมาสท่ี 3 ปี 2563  ถึง ไตรมาสที ่3 
ปี 2564

ที่มา : ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หน่วย : ร้อยละ

ตารางที่ 1 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ

ที่มา : ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หน่วย : ร้อยละ

ตารางที่ 2 เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่ส�าคัญของไทย

ที่มา : (1) * ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  (2) * * ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ : ข้อมูลดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน เป็นค่าเฉลี่ยจากข้อมูลรายเดือนซึ่งอาจจะมีความคลาดเคลื่อน
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ในไตรมาสนี้เกินดุล 9,263.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อตัราเงนิเฟ้อ
ทัว่ไปเฉลีย่อยูท่ีร้่อยละ 0.7 เทยีบกบั เฉลี่ยร้อยละ 2.4 ในไตรมาส
ก่อนหน้า โดยดัชนีราคาในหมวดอาหารและเครื่องด่ืมไม่มี
แอลกอฮอล์ ขณะที่หมวดท่ีมิใช่อาหารและเครื่องดื่มชะลอลง 
ตามดชันรีาคาในหมวดพลงังาน
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ภาวะการมีงานท�และ
การว่างงาน
ภาวะการมีงานท�และ
การว่างงาน

  ผู้มีงานทำ� 37.7 ล้านคน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ  0.5
   ผู้ว่างงาน 8.7 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 2.3
   ระดับปริญญาตรีมีผู้ว่างงานมากทำี่สุด 2.3 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 4.0 

ประชากรและก�ลังแรงงาน

 ผลจากการส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) ปี 2564 พบว่า มีประชากรอายุ 

15 ปีข้ึนไป 57.1 ล้านคน เป็นผู้ท่ีอยู่ในก�าลังแรงงาน 38.7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 67.8 ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 

ประกอบด้วย ผู้มีงานท�า 37.7 ล้านคน ผู้ว่างงาน 8.7 แสนคน ผู้ที่รอฤดูกาล 6.4 หมื่นคน ส�าหรับผู้ท่ีไม่อยู่ในก�าลังแรงงาน 

มีจ�านวน 18.4 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 32.2 ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 

ตารางที่ 3 ประชากรจ�าแนกตามสถานภาพแรงงาน รายไตรมาส ปี 2563–2564    

ที่มา : การส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

หน่วย : ล้านคน 
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 ส�าหรับผู้มีงานท�า ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 มีประมาณ  37.7 ล้านคน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 2.2 แสนคน คิดเป็น
ร้อยละ 0.5  ผู้มีงานท�าอยู่ในภาคบริการ และการค้ามากที่สุด 16.9 ล้านคน หรือร้อยละ 44.8 ของผู้มีงานท�าทั้งหมด รองลงมา 
คือ ภาคเกษตรกรรม 12.7 ล้านคน และภาคการผลิต 8.1 ล้านคน 

ภาวะการมีงานท�

ตารางที่ 4  ผู้มีงานท�า จ�าแนกตามภาคอุตสาหกรรม รายไตรมาส ปี 2563–2564
หน่วย : ล้านคน 

 หากพิจารณาตามประเภทอาชีพ พบว่า เป็นผู ้ที่ท�างานด้านปฏิบัติงานท่ีมีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง
มากที่สุด ประมาณ 11.9 ล้านคน รองลงมา คือ พนักงานบริการและพนักงานขายในร้านค้าและตลาด ประมาณ 7.5 ล้านคน 
ช่างฝีมือและผู ้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และอาชีพงานพ้ืนฐานมีจ�านวนใกล้เคียงกัน คือ ประมาณ 4.0 ล้านคน

ที่มา : การส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

ตารางที่  5  ผู้มีงานท�า จ�าแนกตามประเภทอาชีพ รายไตรมาส ปี 2563–2564

ที่มา : การส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

หน่วย : ล้านคน 
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 ผูม้งีานท�าตามระดับการศึกษาทีส่�าเรจ็ พบว่า ระดบั
ประถมศกึษามากท่ีสดุ จ�านวน 8.3 ล้านคน คดิเป็นร้อยละ 22.0 
รองลงมา คือ ไม่มีการศึกษา/ต�่ากว่าประถมศึกษา/อื่น ๆ/ 
ไม่ทราบ จ�านวน 7.5 ล้านคน ร้อยละ 19.9 ระดบัมธัยมศกึษา
ตอนต้น จ�านวน 6.5 ล้านคน ร้อยละ 17.2 ปรญิญาตร ีจ�านวน 
5.6 ล้านคน ร้อยละ 14.9 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
5.4 ล้านคน ร้อยละ 14.3 ระดบัอาชวีศกึษา จ�านวน 3.6 ล้านคน 
ร้อยละ 9.5 และสูงกว่าปริญญาตรีจ�านวน 0.8 ล้านคน 
ร้อยละ 2.1 เมือ่เปรยีบเทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน พบว่า 
การศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย  
และปรญิญาตร ีมจี�านวนผู้มงีานท�าเพิม่ข้ึน ในขณะทีก่ารศกึษา
ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี  และไม่มีการศึกษา/ต�่ากว่า
ประถมศึกษา/อืน่ ๆ/ไม่ทราบ มจี�านวนผูมี้งานท�าลดลง

 

แผนภูมิที่ 6 ผูม้งีานท�า จ�าแนกตามระดบัการศึกษา ไตรมาสท่ี 3 
ปี 2563 และปี 2564

 เมื่อพิจารณาจากสถานภาพการท�างาน พบว่า 
ท�างานเป็นลูกจ้างเอกชนมากท่ีสุด จ�านวน 13.6 ล้านคน
คิดเป็นร้อยละ 36.1 รองลงมา คือ ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
จ�านวน 12.9 ล้านคน คดิเป็นร้อยละ 34.2 ช่วยธรุกจิครวัเรอืน             
จ�านวน 6.8 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 18.0 ลูกจ้างรัฐบาล 
จ�านวน 3.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 9.3 นายจ้าง จ�านวน  
0.8 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 2.1 และการรวมกลุ่ม จ�านวน 
0.03 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 0.1

แผนภูมิที่ 7 ผู้มีงานท�า จ�าแนกตามสถานภาพการท�างาน 
ไตรมาสที่ 3 ปี 2564

การว่างงาน

 ผูว่้างงานในไตรมาสที ่3 ปี 2564  มปีระมาณ 8.7 แสนคน คดิเป็นอตัราการว่างงาน ร้อยละ 2.3 เมือ่เปรียบเทยีบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อน พบว่า ผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น ประมาณ 1.3 แสนคน ระดับการศึกษาที่มีผู้ว่างงานมากที่สุด คือ ระดับปริญญาตรี 
2.3 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 4.0 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1.7 แสนคน  ระดับประถมศึกษา  
1.6 แสนคน ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย 1.4 แสนคน อาชวีศกึษา 1.1 แสนคน ไม่มกีารศึกษา/ต�า่กว่าประถมศกึษา/อืน่ ๆ/ไม่ทราบ 
0.5 แสนคน และสูงกว่าปริญญาตรี 0.1 แสนคน

แผนภูมิที่ 8 จ�านวนและอัตราการว่างงาน จ�าแนกตามระดับการศึกษาที่ส�าเร็จ ไตรมาสที่ 3 ปี 2564

ที่มา : การส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
        ประมวลผลโดย กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

ที่มา : การส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มา : การส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
        ประมวลผลโดย กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
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 ช่วยธุรกิจครอบครัว

 6.8 ล้านคน

ธุรกิจส่วนตัว
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 ส�าหรับอัตราการว่างงานจ�าแนกตามภาค พบว่า กรุงเทพมหานคร มีอัตราการว่างงานสูงสุด ร้อยละ 3.7  รองลงมา 
คือ ภาคใต้ มีอัตราว่างงาน ร้อยละ 3.4 ภาคเหนือ มีอัตราว ่างงาน ร ้อยละ 2.0  ภาคกลาง มีอัตราว่างงาน ร้อยละ 1.8 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตราว่างงาน ร้อยละ 1.5 

แผนภูมิที่ 9 จ�านวนผู้ว่างงานและอัตราการว่างงาน จ�าแนกตามภาค ไตรมาสที่ 3 ปี 2564

 เมื่อพิจารณาการว่างงานตามกลุ ่มอายุ พบว่า กลุ่มอายุ 20-24 ปี มีผู ้ว่างงานมากที่สุด จ�านวน 2.5 แสนคน   
รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 25-29 ปี จ�านวน 1.7 แสนคน กลุ่มอายุ 40-49 ปี จ�านวน 1.2 แสนคน กลุ่มอายุ 35-39 ปี จ�านวน  
0.9 แสนคน กลุ่มอายุ 30-34 ปี จ�านวน 0.8 แสนคน กลุ่มอายุ 50-59 ปี จ�านวน 0.7 แสนคน กลุ่มอายุ 15-19 ปี จ�านวน  
0.6 แสนคน และกลุ่มอายุ 60  ปีขึ้นไป จ�านวน 0.2 แสนคน

 การว่างงาน ในกลุ่มเยาวชน (อายุ 15-24 ปี) พบว่า จ�านวนผู้ว่างงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคกลาง หากพิจารณาระดับการศึกษา พบการว่างงานมากที่สุดในระดับปริญญาตรี

ที่มา : การส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
        ประมวลผลโดย กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

ที่มา : การส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
        ประมวลผลโดย กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

แผนภูมิที่ 10 จ�านวนและอัตราการว่างงาน จ�าแนกตามกลุ่มอายุ (ปี) ไตรมาสที่ 3 ปี 2564
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ความต้องการแรงงาน
ผ่านบริการจัดหางานโดยรัฐ
ความต้องการแรงงาน
ผ่านบริการจัดหางานโดยรัฐ

แผนภูมิที่ 11 ความต้องการแรงงาน จ�าแนกตามภาค ไตรมาส
ที่ 3 ปี 2563 และปี 2564

ที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

ความต้องการแรงงาน

 นายจ้าง/สถานประกอบการมาใช้บริการ ได้แจ้งความ
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าท�างาน จ�านวน 213,472 อัตรา 
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จ�านวน 326,179 อัตรา หรือ
คิดเป็นร้อยละ 60.44  โดยความต้องการแรงงานในไตรมาสนี้
เป็นเพศชาย จ�านวน 27,056 อตัรา เพศหญงิ จ�านวน 9,473 อตัรา 
และไม่ระบเุพศ จ�านวน 176,943 อตัรา ส่วนใหญ่ต้องการแรงงาน
ที่มีอายุ 18-24 ปี
 เมือ่พิจารณาความต้องการแรงงานไตรมาสที ่3 ปี 2564 
จะเห็นได้ว่าความต้องการแรงงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง 
และกรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
พบว่า ความต้องการแรงงานลดลงในทุกภาค 

 การให้บริการจัดหางานในประเทศของกรมการจัดหางาน ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) 2564 มีนายจ้าง/ 
สถานประกอบการมาใช้บริการ จ�านวน 640 แห่ง แจ้งความต้องการแรงงาน จ�านวน 213,472 อัตรา มีผู้สมัครงานมาใช้บริการ 
จ�านวน 104,372 คน และได้รับการบรรจุเข้าท�างาน จ�านวน 66,725 คน เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า 
ความต้องการแรงงาน และการบรรจุงาน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 60.44 และร้อยละ 9.59 ตามล�าดับ  
ส่วนผู้สมัครงานที่มาใช้บริการเพิ่มข้ึน ร้อยละ 10.96

อตุสาหกรรมทีม่คีวามต้องการแรงงานมาก 5 อนัดบัแรก ได้แก่ แผนภมูทิี ่12 ความต้องการแรงงาน จ�าแนกตามระดับการศึกษา 
ในแต่ละอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

 1. การผลิต ต้องการแรงงานจ�านวน 107,043 อัตรา 
คิดเป็นร้อยละ 50.14 อุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงานมาก 
ได้แก่ การผลติส่วนประกอบอเิลก็ทรอนกิส์ การฆ่าและการบรรจุ
เนื้อสัตว์ปีกสด การผลิตช้ินส่วนและอุปกรณ์เสริมยานยนต ์
การผลิตน�้าตาลดิบจากอ้อย การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก 
ต้องการผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด รองลงมา 
คือ ระดับ ปวช.-ปวส./อนุปริญญา ระดับประถมศึกษา 
และระดับปริญญาตรีและสูงกว่า
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หมายเหตุ : * การแจ้งความต้องการแรงงานในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 รวมการให้บริการจัดหางานในงาน JOB EXPO THAILAND 2020 
               ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2563 
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 3. กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง
วิชาการ ต้องการแรงงานจ�านวน 15,384 อัตรา คิดเป็น 
ร้อยละ 7.20 อุตสาหกรรมทีต้่องการแรงงานมาก ได้แก่ กจิกรรม
การจัดหาทรพัยากรมนษุย์ กิจกรรมการให้บรกิารจ้างงานชัว่คราว
กจิกรรมของส�านกังานจดัหางานหรอืตวัแทนจดัหางาน การบรกิาร
ท�าความสะอาดทัว่ไปของตวัอาคาร ต้องการผูท้ีจ่บการศกึษาระดบั
มธัยมศกึษามากทีส่ดุ รองลงมา คอื ระดบั ปวช.-ปวส./อนปุรญิญา 
ปรญิญาตรแีละสงูกว่า และระดบัประถมศกึษา

อัตรา

 5. การขนส่ง และสถานทีเ่กบ็สนิค้า ต้องการแรงงานจ�านวน 

6,320 อตัรา คดิเป็นร้อยละ 2.96 เช่น การขนส่งสนิค้าอืน่ ๆ ทางถนน

กิจกรรมทีเ่กีย่วกับคลงัสนิค้าและการจดัเกบ็สนิค้า  กจิกรรมการรบัส่ง

เอกสาร/สิง่ของ กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้า 

แช่เยน็หรือแช่แขง็ ต้องการผูท้ีจ่บการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส./อนปุรญิญา

มากที่สุด รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

และระดบัประถมศกึษา

อัตรา

สถานการณ์ตลาดแรงงาน ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 17

 2. การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ 
และจักรยานยนต์ ต้องการแรงงานจ�านวน 44,407 อัตรา 
คิดเป็นร้อยละ 20.80 อุตสาหกรรมท่ีต้องการแรงงานมาก 
ได้แก่ การขายปลีกสินค้าในร้านค้า  การขายยานยนต์ใหม่ชนิด
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถกระบะ รถตู้  การขายส่งโทรศัพท์และ
อปุกรณ์การสือ่สารโทรคมนาคม การขายส่งของเสยีและเศษวสัดุ
เพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่และร้านสะดวกซื้อ/มินิมาร์ท ต้องการผู้ที่
จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส./อนุปริญญามากที่สุด รองลงมา 
คือ ระดับมัธยมศึกษา ระดับปริญญาตรีและสูงกว่า และระดับ
ประถมศึกษา

อัตรา

 4. ก่อสร้าง ต้องการแรงงานจ�านวน 6,628 อัตรา 
คิดเป็นร้อยละ 3.10 อุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงานมาก ได้แก่
การก่อสร้างอาคารทีพ่กัอาศยั การก่อสร้างอาคารทีไ่ม่ใช่ทีพ่กัอาศยั 
การติดตั้งสิ่งก่อสร้าง  การติดตั้งไฟฟ้า  ต้องการผูท้ีจ่บการศกึษา
ระดับมัธยมศึกษามากที่สุด รองลงมา คือ ระดับ ปวช.-ปวส./
อนปุริญญา ระดบัประถมศกึษา และระดับปรญิญาตรแีละสงูกว่า

อัตรา

แผนภมูทิี ่12 ความต้องการแรงงาน จ�าแนกตามระดบัการศึกษา 
ในแต่ละอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก (ต่อ)

 

5,312
6,300

1,697 2,075

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช.-ปวส./

อนุปริญญา

ปริญญาตรีและสูงกว่า



สถานการณ์ตลาดแรงงาน ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 18

แผนภูมิที่ 13 ความต้องการแรงงาน จ�าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 และปี 2564

ที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

 ประเภทอาชพีทีส่ถานประกอบการต้องการแรงงานมากทีส่ดุ 
คือ อาชพีงานพ้ืนฐาน จ�านวน 121,296 อตัรา คดิเป็นร้อยละ 56.82 
รองลงมา คอื ช่างเทคนคิและผูป้ฏิบัตงิานท่ีเกีย่วข้อง 29,020 อตัรา 
คิดเป็นร้อยละ 13.59 เสมยีน เจ้าหน้าท่ี จ�านวน 16,852 อตัรา  
คิดเป็นร้อยละ 7.89 และพนกังานบรกิาร พนักงานขายในร้านค้า
และตลาด จ�านวน 14,872 อตัรา คดิเป็นร้อยละ 6.97  โดยต�าแหน่ง
ทีต้่องการแรงงานมาก 10 อนัดับ ได้แก่ แรงงานในด้านการผลติ 
แรงงานด้านการประกอบ ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจ 
พนกังานขายและผูน้�าเสนอสนิค้า เสมยีน,เจ้าหน้าทีจ่ดัเกบ็เอกสาร 
พนกังานบรกิารลกูค้า พนักงานจัดส่งสินค้า เจ้าหน้าที่การตลาด 
พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานบัญชี

แผนภูมทิี ่14 ความต้องการแรงงาน จ�าแนกตามประเภทอาชพี 
ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 และปี 2564

ที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

 นายจ้าง/สถานประกอบการต้องการแรงงานที่จบการ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 37.60 รองลงมา คือ 
ระดบั ปวช. - ปวส./อนปุริญญา ร้อยละ 34.34 ระดบัปริญญาตรี
และสงูกว่า ร้อยละ 14.83 และระดบัประถมศกึษา ร้อยละ 13.23 
เมือ่เปรยีบเทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน พบว่า ความต้องการ
แรงงานลดลงทุกระดับการศึกษา
 แผนภูมิที่ 15 ความต้องการแรงงาน จ�าแนกตามระดับ 
การศึกษา ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 และปี 2564

ที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน
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ที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

ผู้สมัครงาน

 ผู ้สมัครงานที่มาใช้บริการมีจ�านวน 104,372 คน 
เป็นเพศชาย จ�านวน 42,024 คน เพศหญงิ จ�านวน 62,348 คน 
โดยผู ้สมัครงานส่วนใหญ่สมัครงานในระดับมัธยมศึกษา 
มากที่สุด จ�านวน 36,363 คน คิดเป็นร้อยละ 34.84 รองลงมา 
คือ ระดับปริญญาตรีและสูงกว ่า จ�านวน 34,329 คน 
ระดับ ปวช . -ปวส . /อนุปริญญา จ� านวน  18,738 คน  
และระดับประถมศึกษาและต�่ากว่า จ�านวน 14,942 คน  
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า ผู้สมัครงาน
เพิ่มขึ้น จ�านวน 10,308 คน คิดเป็นร้อยละ 10.96

 เมื่อพิจารณาตามประเภทอาชีพจะเห็นได้ว่าอาชีพ 
งานพืน้ฐานมจี�านวนผูม้าสมคัรงานมากทีส่ดุ คดิเป็นร้อยละ 34.73 
รองลงมา คือ เสมียน เจ้าหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ 19.46  
ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ 19.07 
พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด คิดเป็น 
ร้อยละ 8.26 ต�าแหน่งงานที่มีผู ้สมัครงานมาก 10 อันดับ  
แรงงานด้านการผลิต เสมียน, เจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสาร  
แรงงานด้านการประกอบ ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกจิ 
พนักงานธุรการ พนักงานบัญชี พนักงานขับรถยนต์ พนักงาน
บริการลูกค้า พนักงานขายสินค้า และเจ้าหน้าท่ีการตลาด 

แผนภูมิที่ 16 ผูส้มคัรงานมาใช้บรกิาร จ�าแนกตามประเภทอาชพี 
ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 และปี 2564

 เ ม่ือพิจารณาผู ้สมัครงานตามช ่วงอายุ  พบว ่า  
ผู้สมัครงานที่มีอายุไม่เกิน 24 ปี มากที่สุด จ�านวน 32,309 คน 
หรือร้อยละ 30.96 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 30-39 ปี  
ร้อยละ 28.29 คน อายุระหว่าง 25-29 ปี ร้อยละ 21.08

ที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

ประเภทอาชีพ

แผนภูมิที่ 17 ความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงานมาใช้บรกิาร 
และการบรรจุงาน จ�าแนกตามช่วงอายุ ไตรมาสที่ 3 ปี 2564

การบรรจุงาน

 ผู้สมัครงานที่ได้รับการบรรจุงานมีจ�านวน 66,725 คน 
เป็นเพศชาย จ�านวน 28,328 คน เพศหญิง จ�านวน 38,397 คน 
และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก ่อน พบว่า  
การบรรจุ งานลดลง 7,077 คน คิดเป็นร ้อยละ 9.59 
เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุจะเห็นได้ว่าผู ้สมัครงานที่มีอายุ
ระหว่าง 30-39 ปี ได้รับการบรรจุงานมากท่ีสุด จ�านวน  
21,329 คน คิดเป็นร้อยละ 31.97 รองลงมา คือ อายุไม่เกิน  
24 ปี ร้อยละ 26.36 อายุ 25–29 ปี ร้อยละ 20.31 อายุระหว่าง 
40-49 ปี ร้อยละ 16.64  และอายุ 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 4.73

 ในด้านการศกึษา พบว่า ระดบัการศกึษาทีไ่ด้รบัการบรรจุ
มากที่สุด คือ ระดับมัธยมศึกษา จ�านวน  27,080 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.58 รองลงมา คือ ระดับปริญญาตรีและสูงกว่า 
จ�านวน 16,627 คน คิดเป็นร้อยละ 24.92 ระดับ ปวช.-ปวส./
อนปุริญญา จ�านวน 12,153 คน คดิเป็นร้อยละ 18.21 และระดบั
ประถมศึกษา จ�านวน 10,865 คน คิดเป็นร้อยละ 16.28

แผนภูมิที่ 18 ความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการ 
และการบรรจุงาน จ�าแนกตามระดับการศึกษา ไตรมาสที่ 3 
ปี 2564
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ไตรมาสที่ 3 ปี 2563

ไตรมาสที่ 3 ปี 2564
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 อุตสาหกรรมการผลิตมีการบรรจุงานมากที่สุด จ�านวน 
31,366 คน คดิเป็นร้อยละ 47.01 โดยส่วนใหญ่เป็นอตุสาหกรรม
การผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์  การฆ่าและการบรรจุ
เน้ือสตัว์ปีกสด  การผลติชิน้ส่วนและอปุกรณ์เสรมิส�าหรบัยานยนต์ 
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร  และการผลิตน�้าตาลดิบจากอ้อย 
รองลงมา คือ การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์
และจักรยานยนต์ จ�านวน 16,339 คน คิดเป็นร้อยละ 24.49  
โดยส่วยใหญ่เป็นการขายปลีกสินค้าในร้านค้าท่ัวไป  การขาย
ยานยนต์ใหม่ชนดิรถยนต์นัง่ส่วนบคุคล    รถกระบะ รถตู้และรถ
ขนาดเล็กทีค่ล้ายกนั การขายส่งโทรศพัท์และอปุกรณ์การสือ่สาร
โทรคมนาคม การขายส่งของเสียและเศษวัสดุเพื่อน�ากลับมาใช้
ใหม่ และร้านสะดวกซื้อ/มินิมาร์ท

 เมือ่พจิารณาตามประเภทอาชพี พบว่า อาชพีงานพืน้ฐาน
มกีารบรรจงุานมากท่ีสดุ จ�านวน 33,162 คน คดิเป็นร้อยละ 49.70 
รองลงมา คอื ช่างเทคนคิและผูป้ฏบิตังิานท่ีเกีย่วข้อง ร้อยละ 16.91 
เสมียน เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 11.76 โดยต�าแหน่งที่ได้รับการบรรจุ
งานมาก 10 อันดับ ได้แก่ แรงงานด้านการผลิต  แรงงานด้าน 
การประกอบ  ตวัแทนนายหน้าขายบรกิารธุรกจิ เสมยีน, เจ้าหน้าที่
จัดเก็บเอกสาร พนักงานบริการลูกค้า พนักงานธุรการ พนักงาน
ขายสินค้า พนักงานจัดส่งสินค้า และพนักงานบัญชี
 ภาคกลางมกีารบรรจงุานมากทีส่ดุจ�านวน 15,627 คน 
รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�านวน 11,141 คน 
ภาคใต้ จ�านวน 10,973 คน ปริมณฑล จ�านวน 10,635 คน 
ภาคเหนือ จ�านวน 10,218 คน และกรุงเทพมหานคร จ�านวน 
8,131 คน

ที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

แผนภูมิที่ 19 ความต้องการแรงงาน และการบรรจุงาน จ�าแนกตามประเภทอาชีพ ไตรมาสที่ 3 ปี 2564

แผนภูมิที่ 20 ความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงานมาใช้บริการ และการบรรจุงาน จ�าแนกตามภาค ไตรมาสที่ 3 ปี 2564
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ที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน
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ผู้บัญญัติกฎหมาย  

ประเภทอาชีพ
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 แรงงานไทยที่ยังคงท�างานในต่างประเทศ ไตรมาสที่ 3 
ปี 2564 (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน) จ�านวน 115,139 คน  
พบว่า แรงงานไทยที่ยังคงท�างานในต่างประเทศเพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้า จ�านวน 12 คน 
และ 4,318 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 และร้อยละ 3.90 
ตามล�าดับ ซ่ึงการเดินทางไปท�างานต่างประเทศของคนไทย 
ในแต่ละปีก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) มจี�านวนประมาณ 1.1-1.2 แสนคน  
ด้วยปัจจัยทั้งภายในจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานและ
ภายนอกประเทศเกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก อย่างไร
ก็ตาม การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้หลายประเทศ
รวมถงึประเทศไทยมมีาตรการปิดเมอืงเพือ่ควบคุมการแพร่ระบาด 
ดังนั้น การเดินทางไปท�างานในต่างประเทศของแรงงานไทย 
จงึลดลงอย่างเหน็ได้ชดัตัง้แต่ไตรมาสที ่2 ปี 2563 และผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดที่ยืดเยื้อ รวมถึงการกลายพันธุ์ของไวรัสใน
ช่วงต้นปี 2564 ส่งผลให้การเดินทางไปต่างประเทศมีมาตรการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวดมากขึ้น 
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การไปท�งานต่างประเทศการไปท�งานต่างประเทศ

แรงงานไทยทีย่งัคงท�งานในต่างประเทศเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0.01 เม่ือเปรยีบเทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน
ตลาดแรงงานอยู่ในกลุ่มประเทศยุโรป ได้แก่ สวเีดน ฟินแลนด์ และโปรตเุกส

แผนภูมิที่ 21 แรงงานไทยที่ยังคงท�างานในต่างประเทศ

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน

 แรงงานไทยทีล่งทะเบยีนแจ้งความประสงค์จะเดนิทาง
ไปท�างานต่างประเทศ ในไตรมาสที ่3 ปี 2564 มจี�านวน 7,462 คน 
เป็นเพศชาย จ�านวน 4,179 คน หรือร้อยละ 56.00 และเพศหญงิ
จ�านวน 3,283 คน หรอืร้อยละ 44.00 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัช่วง
เดียวกันของปีก่อน พบว่า แรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้ง 
ความประสงค์จะเดินทางไปท�างานต่างประเทศลดลง จ�านวน 
453 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 5.72 

แผนภมูทิี ่22 จ�านวนแรงงานไทยทีล่งทะเบยีนแจ้งความประสงค์

เดินทางไปท�างานต่างประเทศ  

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน

 แรงงานไทยทีเ่ดินทางไปท�างานต่างประเทศ ในไตรมาส
ที ่ 3 ปี 2564 มีจ�านวน 12,458 คน เป็นเพศชาย จ�านวน 
10,488 คน หรือร้อยละ 84.19 และเพศหญงิ จ�านวน 1,970 คน 
หรือร้อยละ 15.81 เมื่อปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
พบว ่า แรงงานไทยเดินทางไปท�างานต่างประเทศเพิ่มขึ้น
จ�านวน 2,439 คน คิดเป็นร้อยละ 24.34 โดยแรงงานส่วนใหญ่
มีภูมิล�าเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ 
อุดรธานี และขอนแก่น เป็นผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มากที่สุด ร้อยละ 46.13 โดยสาขาอาชีพที่เดินทางไปท�างาน
มากที่ สุด คือ ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง 
ร้อยละ 68.04 รองลงมา คือ ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจ
ต่าง ๆ ร้อยละ 7.11 และช่างเทคนคิและผูป้ฏิบตังิานท่ีเก่ียวข้อง 
ร้อยละ 6.86 และเดินทางไปท�างานต่างประเทศโดยนายจ้าง
พาไปท�างานมากทีส่ดุ ร้อยละ 38.30 จากการเดนิทางไปท�างาน
ต่างประเทศของแรงงานไทยดังกล่าว ท�าให้มีรายได้ส่งกลับ
ประเทศเป็นจ�านวนมาก โดยในไตรมาสนี้มีรายได้ส่งกลับ 
จ�านวน 55,963 ล้านบาท พบว่า เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อน จ�านวน 4,630 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.02

คน

คน
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แผนภูมิที่ 23 จ�านวนแรงงานไทยที่ได้รับอนุญาตเดินทางไปท�างานต่างประเทศ  

ที่มา  :  กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  กรมการจัดหางาน
หมายเหตุ : ข้อมูลรวมแรงงานเก่าที่ได้รับการต่อสัญญาจ้างและแจ้งการเดินทางกลับไปท�างาน (Re-entry)

 ตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศประกอบด้วยกลุ่ม
ประเทศเอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรป อเมริกา  
และออสเตรเลียและโอเซียเนีย โดยในไตรมาสน้ีแรงงานไทย
เดินทางไปท�างานในกลุ ่มประเทศยุโรปมากที่สุด คิดเป ็น 
ร้อยละ 60.80 ส�าหรับประเทศท่ีมีแรงงานเดินทางไปท�างาน
มากที่สุด คือ สวีเดน คิดเป็นร้อยละ 30.23 และเมื่อเปรียบ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจะเห็นได้ว ่าในไตรมาสน้ี
แรงงานไทยเดนิทางไปท�างานต่างประเทศเพิม่ขึน้ทกุกลุม่ประเทศ
 
 สถานการณ์ตลาดแรงงานไทยในกลุ่มประเทศยุโรป 
แรงงานไทยเดินทางไปท�างาน จ�านวน 7,575 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 60.80 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
พบว่า เพ่ิมขึ้นจ�านวน 1,798 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 31.12 
ประเทศที่มีแรงงานไทยเดินทางไปท�างานมาก ได้แก่ สวีเดน 
ฟินแลนด์ และโปรตุเกส ส่วนใหญ่เดินทางไปท�างานโดย
นายจ้างพาไปท�างาน
  
 สถานการณ์แรงงานไทยในกลุ ่มประเทศเอเชีย 
แรงงานไทยเดินทางไปท�างาน จ�านวน 2,895 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 23.24 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
พบว่า ลดลงจ�านวน 844 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 22.57 
ประเทศที่มีแรงงานไทยเดินทางไปท�างานมาก ได ้แก ่ 
สาธารณรัฐเกาหลี ลาว และสิงคโปร์ ส ่วนใหญ่เดินทาง
ไปท�างานโดยแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง

 สถานการณ์ตลาดแรงงานไทยในกลุ ่มประเทศ
ตะวนัออกกลาง แรงงานไทยเดนิทางไปท�างาน จ�านวน 1,162 คน 
คิดเป็นร ้อยละ 9.33 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน 
ของปีก่อน พบว่า เพิ่มขึ้นจ�านวน 890 คน หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 372.21 เพิ่มขึ้นมากเนื่องจากฐานต�่าในไตรมาสที่ 3 

ปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงของการประกาศใช้มาตรการปิดเมืองและ
จ�ากัดการเดินทาง โดยประเทศที่มีแรงงานไทยไปท�างานมาก 
ได ้แก ่  อิสราเอล สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส ์  และกาตาร  ์
ส่วนใหญ่เดินทางไปท�างานโดยกรมการจัดหางานจัดส่ง

 สถานการณ์ตลาดแรงงานไทยในกลุ ่มประเทศ
อเมริกา แรงงานไทยเดินทางไปท�างาน จ�านวน 529 คน  
คิดเป็นร้อยละ 4.25 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อน พบว่า เพิ่มขึ้นจ�านวน 438 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
481.32 เพิ่มขึ้นมากเนื่องจากฐานต�่าในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 
โดยประเทศท่ีมีแรงงานไทยเดินทางไปท�างานมาก ได้แก่ 
สหรัฐอเมรกิา แคนาดา กรนีแลนด์ และหมูเ่กาะเตกิส์และเคคอส 
ส่วนใหญ่เป็นการแจ้งการเดินทางกลับไปท�างานต่างประเทศของ
คนหางานทีเ่ดนิทางกลบัประเทศไทยเป็นการชัว่คราว (Re-entry)

 สถานการณ์ตลาดแรงงานไทยในกลุ ่มประเทศ
แอฟริกา แรงงานไทยเดินทางไปท�างาน จ�านวน 293 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.35 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อน พบว่า เพิม่ข้ึนจ�านวน 153 คน หรอืคดิเป็นร้อยละ 109.29 
เพิม่ขึน้มากเน่ืองจากฐานต�า่ในไตรมาสที ่3 ปี 2563 โดยประเทศ
ท่ีมีแรงงานไทยเดินทางไปท�างานมาก ได้แก่ แอฟริกาใต้ 
โมร็อกโก และมาดากัสการ์ ส่วนใหญ่เดินทางไปท�างานโดย
นายจ้างพาไปท�างาน 

 สถานการณ์ตลาดแรงงานไทยในกลุ ่มประเทศ
ออสเตรเลียและโอเซียเนีย แรงงานไทยเดินทางไปท�างาน 
จ�านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.03 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
เดยีวกนัของปีก่อน พบว่า เพิม่ขึน้จ�านวน 4 คน โดยแรงงานไทย
เดินทางไปท�างานที่ประเทศออสเตรเลียและส่วนใหญ่เดินทาง
ไปท�างานโดยนายจ้างพาไปท�างาน

คน
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นายจ้างพาไปท�างาน เดินทางด้วยตนเอง กรมฯ จัดส่ง RE-ENTRY บริษัทจัดส่ง นายจ้างพาไปฝกงาน

Q3/2563 จ�านวน 10,019 คน Q3/2564 จ�านวน 12,458 คน
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แผนภูมิที่ 25 แรงงานไทยที่เดินทางไปท�างานต่างประเทศ  จ�าแนกตามกลุ่มประเทศ

 แรงงานไทยที่เดินทางไปท�างานต่างประเทศจ�าแนกตามประเภทอาชีพ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 อาชีพที่แรงงานไทยเดิน
ทางไปท�างานต่างประเทศอยู่ในหมวดอาชีพผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง ร้อยละ 68.04 รองลงมา คอื ผูป้ฏบิตังิาน
ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ ร้อยละ 7.11

แผนภูมิที่ 26 การเดินทางไปท�างานต่างประเทศของคนไทยจ�าแนกตามประเภทอาชีพ ไตรมาสที่ 3 ปี 2564

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน

ออสเตรเลีย

และโอเซียเนีย
แอฟริกาอเมริกายุโรป ตะวันออกกลางเอเชียรวม

ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักร 
และผู้ปฏบัติงานด้านการประกอบ

410 คน
3.29%

ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ 
886 คน
7.11%

ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตร
และประมง 8,477 คน

68.04%

อาชีพงานพื้นงาน 774 คน
6.21%

ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส  
ผู้จัดการ 145 คน

1.16%
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ 

161 คน 1.29%
ช่างเทคนิคและ

ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 855 คน 6.86%

เสมียน เจ้าหน้าที่ 45 คน 0.36%

พนักงานบริการ พนักงานขายในร้าน
และตลาด 705 คน

5.66%

แผนภูมิที่ 24 แรงงานไทยท่ีเดินทางไปท�างานต่างประเทศ จ�าแนกตามวิธีการเดินทาง

ที่มา  :  กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  กรมการจัดหางาน

คน

คน

ที่มา  :  กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  กรมการจัดหางาน
หมายเหตุ : ข้อมูลรวมแรงงานเก่าที่ได้รับการต่อสัญญาจ้างและแจ้งการเดินทางกลับไปท�างาน (Re-entry)
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การเคลื่อนย้ายแรงงานไทย
และแรงงานอาเซียน
การเคลื่อนย้ายแรงงานไทย
และแรงงานอาเซียน

การไปท�งานต่างประเทศของแรงงานไทย

 การเดินทางไปท�างานต่างประเทศหากพิจารณาใน
ประเทศสมาชิกอาเซียนแล้ว พบว่า ในไตรมาสท่ี 3 ของป ี
2564 แรงงานไทยเดินทางไปท�างานในประเทศสมาชิกอาเซียน 
จ�านวน 1,626 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 13.05 ของแรงงานไทย
ทีเ่ดินทางไปท�างานต่างประเทศทัง้หมด โดยเพิม่ขึน้จากไตรมาส
เดยีวกนัของปีก่อน จ�านวน 1,436 คน หรือคดิเป็นร้อยละ 755.79 
เพิ่มขึ้นมากเนื่องจากฐานต�่าในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึง่มี
มาตรการปิดเมืองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 
ประกอบกับมาตรการจ�ากัดการเดินทางของประเทศปลายทาง 
โดยประเทศสมาชกิอาเซยีนท่ีแรงงานไทยเดนิทางไปท�างานมากทีส่ดุ 
คือ ประเทศลาว จ�านวน 492 คน เพิ่มข้ึนจ�านวน 461 คน  
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รองลงมา คือ 
มาเลเซยี จ�านวน  489 คน เพิม่ข้ึนจ�านวน 484 คน เมือ่เปรยีบเทยีบ
กับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และสิงคโปร์ จ�านวน 389 คน 
เพิ่มขึ้นจ�านวน 347 คน เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน

แผนภมูทิี ่ 27 จ�านวนแรงงานไทยทีเ่ดินทางไปท�างานต่างประเทศ 
จ�าแนกตามกลุ่มประเทศ

แผนภูมิที่ 28 เปรียบเทียบแรงงานที่เดินทางไปท�างานต่างประเทศทั้งหมดกับแรงงานที่ท�างานในประเทศอาเซียน

 จากสถิติที่ผ่านมาแรงงานไทยนิยมเดินทางไปท�างานในประเทศแถบเอเชียที่อยู่นอกกลุ่มอาเซียนมากกว่า เนื่องจาก 
ค่าตอบแทนที่สูงกว่าค่าจ้างในประเทศ และประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีอัตราค่าจ้างสูงนั้นมีไม่กี่ประเทศ หากจะพิจารณาถึง 
แนวโน้มการเดนิทางไปท�างานต่างประเทศ ตลาดแรงงานอาเซียนยังคงไม่ใช่จุดหมายหลักของแรงงานไทย เนือ่งจากสภาวะปัจจุบัน
ตลาดแรงงานไทยก�าลงัประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานและมีแนวโน้มมากขึน้ การเดนิทางไปท�างานต่างประเทศจงึเกดิข้ึนได้ยาก
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แรงงานต่างด้าวท่ีท�างานในไทย แรงงานอาเซียนในไทย
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แผนภูมิที่ 29 จ�านวนคนไทยที่เดินทางไปท�างานในประเทศอาเซียนรายไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ถึง ไตรมาสที่ 3 ปี 2564

การท�งานของแรงงานอาเซียนในประเทศไทย

 คนต่างด้าวที่เข้ามาท�างานในประเทศไทยในไตรมาสท่ี 
3 ปี 2564 มจี�านวนทัง้ส้ิน 2,374,501 คน ลดลงจากช่วงเดยีวกัน
ของปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้า ร้อยละ 2.06 และร้อยละ 0.26 
เมื่อพิจารณาจากแรงงานอาเซียนท่ีท�างานในประเทศไทย 
พบว่า มีจ�านวน 2,188,433 คน คดิเป็นร้อยละ 92.16 ของแรงงาน

ที่เข้ามาท�างานในประเทศไทย โดยเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน ร้อยละ 0.21 แต่ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า ร้อยละ 0.26 
ซ่ึงจะเหน็ได้ว่าแรงงานทีเ่ข้ามาท�างานส่วนใหญ่เป็นแรงงานจาก
ประเทศในอาเซยีน โดยเฉพาะประเทศเพือ่นบ้าน เมยีนมา กัมพูชา 
และลาว

แผนภูมิที่ 30 จ�านวนคนต่างด้าวที่ท�างานในประเทศไทย ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ถึง ไตรมาสที่ 3 ปี 2564

ที่มา : ส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
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การท�งานของคนต่างด้าวการท�งานของคนต่างด้าว

 คนต่างด้าวท�างานอยู่ในประเทศไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 
2564 มีจ�านวนทั้งสิ้น 2,374,501 คน ลดลง จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้า จ�านวน 49,989 คน และ 
6,266 คน คิดเป็นร้อยละ 2.06 และร้อยละ  0.26  ตามล�าดับ 
โดยท�างานอยู่ในปริมณฑลมากท่ีสุด จ�านวน 650,436 คน  
รองลงมา ได้แก่ ภาคกลาง 563,254 คน กรุงเทพมหานคร 
551,431 คน ภาคใต้ 302,851 คน ภาคเหนือ 248,624 คน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 57,905 คน
(ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564)

แผนภูมิที่ 31 จ�านวนแรงงานต่างด้าวรายไตรมาส 3 ปี 2563 
ถึง ไตรมาส 3 ปี 2564

ที่มา : ส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน

    การทำ�งานของคนต่างด้าวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้า 
ร้อยละ 2.03 และร้อยละ 0.26 ตามล�ดับ

 ส�าหรับคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท�างานในประเทศไทย ตามพระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของต่างด้าว 
พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว ( ฉบับ ท่ี  2 )  พ.ศ. 2561  
มีการจ�าแนกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ 

คนต่างด้าวระดับฝีมือช�านาญการ

จ�านวน 138,642 คน

คนต่างด้าวชนกลุ่มน้อย/บุคคลพื้นที่สูง/

ตลอดชีพ จ�านวน 79,258 คน

แรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ

จ�านวน 2,156,601 คน

เข้ามาท�างานกฎหมายส่งเสริมการลงทุน

จ�านวน 43,475 คน

ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราว 

จ�านวน 95,167 คน

ได้รับอนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรี
29 ธันวาคม 2563

จ�านวน 397,688 คน  

กัมพูชา 139,331 คน

กัมพูชา 159,999 คน
เวียดนาม 135 คน

เมียนมา 754,149 คน 
ลาว 36,902 คน 

เมียนมา 333,526 คน 
ลาว 122,082 คน 

ได้รับอนุญาตให้เข้ามาท�างานตาม MOU
จ�านวน 615,742 คน

ได้รับอนุญาตให้ท�างานตามมติคณะรัฐมนตรี 
20 สิงหาคม 2562 (OSS)

จ�านวน 930,382 คน

กัมพูชา 59,813 คนเมียนมา 140,173 คน 
ลาว 12,803 คน 

ได้รบัอนญุาตให้เข้ามาท�างานตามมตคิณะรฐัมนตรี 
4 สิงหาคม 2563 จ�านวน 212,789 คน

กัมพูชา 103,410 คน
เมียนมา 247,599 คน 

คนต่างด้าวทั่วราชอาณาจักร

จ�านวน 2,374,501 คน

ลาว 46,679 คน
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ญี่ปุ่น 27,619 คน

จีน 25,673 คน
ฟิลิปปินส์  17,985 คน

อินเดีย 11,918 คน

อังกฤษ 9,389 คน

อเมริกา 6,914 คน

เกาหลีใต ้5,033 คน

เมียนมา  1,481,148 คน

ลาว 218,823 คน

กัมพูชา 463,131 คน
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ตารางที่ 6 ประเภทอาชีพและประเภทกิจการที่คนต่างด้าว
ท�างานมากที่สุด 5 ล�าดับแรก

คนต่างด้าวระดับฝีมือช�านาญการ แรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ

1. ผู้จัดการฝ่ายอื่น ๆ 1. กิจการการผลิต  (758,672 ต�าแหน่ง)

2. ผู้ประกอบอาชีพด้านการสอน

3. กจิการค้าส่ง ค้าปลกี แผงลอย (396,326 ต�าแหน่ง) 3. กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง

2. กิจการรับเหมาก่อสร้าง (451,978 ต�าแหน่ง)

4. ช่างเทคนิคด้านต่าง ๆ 4. กิจการเกษตรและปศุสัตว์ (277,333 ต�าแหน่ง)

5. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านธุรกิจ 5. กจิการการให้บรกิารต่าง ๆ (200,582 ต�าแหน่ง)

สัญชาติที่เข้ามาท�างานมากที่สุด :

 ฟิลิปปินส์ จีน ญี่ปุ่น อินเดีย และอังกฤษ
สัญชาติที่เข้ามาท�างานมากที่สุด :

เมียนมา กัมพูชา ลาว และเวียดนาม

แผนภูมิที่ 32 จ�านวนคนต่างด้าวคงเหลือ จ�าแนกตามสัญชาติ
ที่ได้รับอนุญาตท�างานมากที่สุด

ที่มา : ส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน

อาชีพของคนต่างด้าว

 อาชีพที่คนต่างด้าวเข้ามาท�างานจ�าแนกตามมาตรฐานอาชีพ มีจ�านวน 2,387, 217 ต�าแหน่ง ลดลงจากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน จ�านวน 50,347 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 0.02 ซึ่งสามารถจ�าแนกตามหมวดอาชีพ ดังนี ้

 1)  ผู ้ บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส  
ผู้จัดการ จ�านวน 80,145 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 3.36   
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก ่อนและไตรมาส 
ก่อนหน้าลดลง จ�านวน 3,793 ต�าแหน่ง และ 1,659 ต�าแหน่ง  
คิดเป็นร้อยละ 4.52 และร้อยละ 2.03

 2)  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ มีจ�านวน 48,449 
ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 2.03 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนลดลง จ�านวน 409 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 0.84  
แต่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า จ�านวน  446 ต�าแหน่ง คิดเป็น
ร้อยละ 0.93   

 3)  ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง มีจ�านวน 
14,848 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 0.62 เมื่อเปรียบเทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้าเพ่ิมขึ้น จ�านวน 
100 ต�าแหน่ง และ 457 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 0.68 และ
ร้อยละ 3.18

 4)  เสมยีน เจ้าหน้าที ่มจี�านวน 3,150 ต�าแหน่ง คดิเป็น
ร้อยละ 0.13 เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและ
ไตรมาสก่อนหน้าลดลง จ�านวน 771 ต�าแหน่ง และ 71 ต�าแหน่ง 
คิดเป็นร้อยละ 19.66 และร้อยละ 2.20

ต�าแหน่ง

ต�าแหน่ง

ต�าแหน่ง

แผนภูมิที่ 33 จ�านวนคนต่างด้าว จ�าแนกตามหมวดอาชีพ

ต�าแหน่ง
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 5)  พนกังานบรกิาร พนกังานขายในร้านค้าและตลาด 
มจี�านวน 10,048  ต�าแหน่ง  คดิเป็นร้อยละ 0.42 เมือ่เปรียบเทยีบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้น จ�านวน 2,677 ต�าแหน่ง 
คิดเป็นร้อยละ 36.32 แต่ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า 87 ต�าแหน่ง 
คิดเป็นร้อยละ 0.86

 6) ผูป้ฏบิตังิานฝีมอืด้านการเกษตรและประมง (แปรรปู
ขั้นพื้นฐาน) มีจ�านวน 2,969 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 0.11 
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้น จ�านวน 
99 ต�าแหน่ง คดิเป็นร้อยละ 3.45 แต่ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า 
จ�านวน 117 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 3.79

 

 7) ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ มจี�านวน 
7,389 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 0.31 เมื่อเปรียบเทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของป ีก ่อนและไตรมาสก ่อนหน ้า เพิ่ มขึ้น 
จ�านวน 3,997 ต�าแหน่ง และ 325 ต�าแหน่ง คดิเป็นร้อยละ 117.84 
และร้อยละ 4.60

 8)  ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ มีจ�านวน 3,009 ต�าแหน่ง 
คิดเป็น ร้อยละ 0.13 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้าเพิ่มขึ้น จ�านวน 324 ต�าแหน่ง 
และ 77 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 12.07 และร้อยละ 2.63

 9)  อาชีพงานพื้นฐาน มีจ�านวน 2,217,210 ต�าแหน่ง 
คิดเป็นร้อยละ 92.88 เมือ่เปรยีบเทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน
และไตรมาสก่อนหน้าลดลง จ�านวน 52,571 ต�าแหน่ง และ 
5,520 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 2.32 และร้อยละ 0.25
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แผนภมูทิี ่33 จ�านวนคนต่างด้าว จ�าแนกตามหมวดอาชีพ (ต่อ) 

ต�าแหน่ง
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อุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานคนต่างด้าว

 อุตสาหกรรมท่ีมีการจ้างคนต่างด้าวเข้ามาท�างาน 
จ�าแนกตามหมวดมาตรฐานอุตสาหกรรมได้ดังนี้

 1) เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ มีจ�านวน 
277,333 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 11.62 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้าเพิ่มข้ึน จ�านวน 
41,680 ต�าแหน่ง และ 5,983 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 17.69 
และร้อยละ 2.20

 2) การประมง มีจ�านวน 38,066 ต�าแหน่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 1.59 เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและ
ไตรมาสก่อนหน้าลดลง จ�านวน 5,322 ต�าแหน่ง และ 240 ต�าแหน่ง 
คิดเป็นร้อยละ 12.27 และร้อยละ 0.63

 3) การท�าเหมืองแร ่และเหมืองหิน มีจ� านวน  
2,881 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 0.12 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช ่วงเดียวกันของป ีก ่อนและไตรมาสก ่อนหน ้า เพิ่มขึ้น
จ�านวน 100 ต�าแหน่ง และ 65 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 3.60 
และร้อยละ 2.31

 4) การผลิต มีจ�านวน 758,672 ต�าแหน่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 31.78 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและ
ไตรมาสก่อนหน้าลดลง จ�านวน 55,849 ต�าแหน่ง และ 13,507 
ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 6.86 และร้อยละ 1.75 

 5) การไฟฟ ้า ก ๊าซและการประปา มีจ� านวน 
896 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 0.04 เมื่อเปรียบเทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลง จ�านวน 169 ต�าแหน่ง คิดเป็น
ร้อยละ 15.87 แต่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า  จ�านวน  
49 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 5.79 
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แผนภูมิที่ 34 จ�านวนคนต่างด้าว จ�าแนกตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม
ต�าแหน่ง

 6) การก่อสร้าง มจี�านวน 451,978 ต�าแหน่ง คดิเป็น
ร้อยละ 18.93 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลง 
จ�านวน 15,440 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 3.30 แต่เพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสก่อนหน้า จ�านวน 621 ต�าแหน่ง คดิเป็นร้อยละ 0.14 

ต�าแหน่ง
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 7) การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 
จกัรยานยนต์ฯ มจี�านวน 396,326 ต�าแหน่ง คดิเป็นร้อยละ 16.60 
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้า
ลดลง จ�านวน 6,165 ต�าแหน่ง และ 93 ต�าแหน่ง คดิเป็นร้อยละ 1.53 
และร้อยละ 0.02

 8) โรงแรมและภัตตาคาร มีจ�านวน 16,168 ต�าแหน่ง 
คิดเป็นร้อยละ 0.68 เมือ่เปรยีบเทียบกบัช่วงเดยีวกันของปีก่อน
เพิ่มขึ้น จ�านวน 567 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 3.63 แต่ลดลง
จากไตรมาสก่อนหน้า จ�านวน 514 ต�าแหน่ง คดิเป็นร้อยละ 3.08  

 9) การขนส่ง สถานท่ีเก็บสินค้า และการคมนาคม  
มีจ�านวน 22,543 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 0.94 เมือ่เปรยีบเทยีบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้าลดลง จ�านวน 
1,819 ต�าแหน่ง และ 132 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 7.47 และ
ร้อยละ 0.58

 10) ตัวกลางทางการเงิน  มีจ�านวน 2,960 ต�าแหน่ง 
คิดเป็นร้อยละ 0.12 เมือ่เปรยีบเทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน
เพิ่มขึ้น จ�านวน 98 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 3.42 แต่ลดลง
จากไตรมาสก่อนหน้า จ�านวน 12 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 0.40

 11) บรกิารด้านอสงัหารมิทรพัย์ การให้เช่าและบรกิาร
ทางธุรกิจ มีจ�านวน 49,725 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 2.08 
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก ่อนและไตรมาส 
ก่อนหน้าลดลง จ�านวน 1,115 ต�าแหน่ง และ 42 ต�าแหน่ง 
คิดเป็นร้อยละ 2.19 และร้อยละ 0.08 

ต�าแหน่ง

ต�าแหน่ง

ต�าแหน่ง

ต�าแหน่ง

ต�าแหน่ง

แผนภูมิที่ 34 จ�านวนคนต่างด้าว จ�าแนกตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (ต่อ)

 12) บริหารราชการและป้องกันประเทศ รวมทั้ง 
การประกันสังคมภาคบังคับ มีจ�านวน 760 ต�าแหน่ง 
คิดเป ็นร ้อยละ 0.03 เมื่อเปรียบเทียบกับช ่วงเดียวกัน
ของปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้าลดลง จ�านวน 63 ต�าแหน่ง 
และ 92 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 7.65 และร้อยละ 10.80

ต�าแหน่ง
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แผนภูมิที่ 34 จ�านวนคนต่างด้าว จ�าแนกตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (ต่อ)

 13) การศึกษา มีจ�านวน 32,497 ต�าแหน่ง คิดเป็น
ร้อยละ 1.36 เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก ่อน 
และไตรมาสก ่อนหน ้ า เพิ่ มขึ้ น  จ�านวน 1,500 ต�าแหน่ง  
และ 663 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 4.84 และร้อยละ 2.08 

 14) การบรกิารด้านสขุภาพและงานสงัคมสงเคราะห์ 
มจี�านวน 7,317 ต�าแหน่ง คดิเป็นร้อยละ 0.31 เม่ือเปรียบเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก ่อนลดลง จ�านวน 286 ต�าแหน ่ง   
คิดเป็นร้อยละ 3.76 แต่เพิ่มข้ึนจากไตรมาสก่อนหน้า จ�านวน 
227 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 3.20          

 15) บรกิารชมุชน สงัคมและบรกิารส่วนบคุคลอ่ืน ๆ 
มจี�านวน 200,582  ต�าแหน่ง คดิเป็นร้อยละ 8.40 เมือ่เปรียบเทยีบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้าลดลง จ�านวน 
22,266 ต�าแหน่ง และ 1,279 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 9.99  
และร้อยละ 0.63

 16) ลกูจ้างในครวัเรอืนส่วนบคุคล มจี�านวน 127,536 
ต�าแหน่ง คดิเป็นร้อยละ 5.34 เมือ่เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้าเพิม่ขึน้ จ�านวน 14,244 ต�าแหน่ง 
และ 2,142 ต�าแหน่ง คดิเป็นร้อยละ 12.57 และร้อยละ 1.71 

 17) องค์การระหว่างประเทศและองค์กรต่างประเทศ
อืน่ ๆ และสมาชกิ มจี�านวน 505 ต�าแหน่ง คดิเป็น ร้อยละ 0.02 
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้า
ลดลง จ�านวน 27 ต�าแหน่ง และ 14 ต�าแหน่ง คดิเป็นร้อยละ 5.08 
และร้อยละ 2.70

    

 18)  กิจการอื่น ๆ  มีจ�านวน 472 ต�าแหน่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 0.02 เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและ
ไตรมาสก่อนหน้าลดลง จ�านวน 15 ต�าแหน่ง และ 4 ต�าแหน่ง 
คิดเป็นร้อยละ 3.08 และร้อยละ 0.84      
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ท่ัวไป ส่งเสริมการลงทุน ชนกลุ่มน้อย
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ประเภทท่ัวไป ประเภทส่งเสริมการลงทุน ประเภทชนกลุ่มน้อย รวม
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 คนต่างด้าวได้รับอนญุาตท�างานใหม่ในช่วงไตรมาสที ่ 3 
ปี 2564 (กรกฎาคม–กนัยายน)  มจี�านวนทัง้สิน้ 14,320 ต�าแหน่ง 
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จ�านวน 502 ต�าแหน่ง 
คิดเป็นร้อยละ 3.63 แต่ลดลงจากช่วงเดียวกันของไตรมาส
ก่อนหน้า จ�านวน 1,600 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 10.05  
โดยเข้ามาท�างานด้านการศึกษา มหาวิทยาลัย และวิทยาลัย 
โดยจ�าแนกตามประเภทการอนุญาต ดังนี้
 ประเภททั่วไป ได้รับอนุญาตท�างาน 7,285 ต�าแหน่ง 
เป็นชาวฟิลิปปินส์ มากที่สุด 1,026 ต�าแหน่ง รองลงมา คือ จีน 
อังกฤษ อเมริกันและญี่ปุ ่น โดยเข้ามาท�างานในโรงเรียน 
มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และบริการด้านธุรกิจอื่น ๆ  
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอน เป็นต้น
   

 ประเภทส่งเสริมการลงทุน ได ้รับอนุญาตท�างาน 
2,855 ต�าแหน่ง ส่วนใหญ่เป็นชาวเอเชียซ่ึงเป็นสัญชาติจีน 
ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย เกาหลีใต้และฟิลิปปินส์ โดยเข้ามาท�างานใน
อตุสาหกรรมการผลติผลิตยานยนต์ รถพ่วงและกึง่รถพ่วงมากทีส่ดุ 
ประเภทอาชีพท่ีเข้ามาท�างานจะเป็นแรงงานที่ใช้ทักษะฝีมือสูง 
คือ ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส, ผู้จัดการ
 ประเภทชนกลุ่มน้อย ได้รับอนุญาตท�างาน 4,180 
ต�าแหน่ง เป็นสญัชาตไิทยใหญ่ มากท่ีสดุ รองลงมา คอื เมียนมา 
กระเหรีย่ง ไทลือ้และมอญ ประเภทอุตสาหกรรมทีเ่ข้ามาท�างาน 
ได้แก่ การก่อสร้าง และเกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ 
ประเภทอาชีพที่เข้ามาท�างานเป็นงานท่ีไม่ใช้ทักษะฝีมือ คือ  
อาชีพงานพืน้ฐานซึง่จะเป็นอาชพีกรรมกร ช่างไม้ก่อสร้างอาคาร 
และท�าสวนผักและผลไม้มากที่สุด

คนต่างด้าวได้รับอนุญาตท�งานใหม่

แผนภูมิที่ 35 จ�านวนคนต่างด้าวได้รับอนุญาตท�างานใหม่รายไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ถึง ไตรมาสที่ 3 ปี 2564

แผนภูมิที่ 36 จ�านวนคนต่างด้าวได้รับอนุญาตท�างานใหม่จ�าแนกตามประเภทการอนุญาต ไตรมาสที่ 3 ปี 2564

ที่มา : ส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว  กรมการจัดหางาน
หมายหตุ : คนต่างด้าวได้รับอนุญาตท�างานใหม่ หมายถึง คนต่างด้าวทุกประเภท ยกเว้น มาตรา 59 พิสูจน์สัญชาติและน�าเข้า MOU 

ที่มา : ส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน

ต�าแหน่ง

ต�าแหน่ง
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พนันดร อรุณีนิรมาน

 จากข้อมลูล่าสดุ อตัราว่างงานของไทยในช่วงครึง่แรก
ของปี 2021 อยู่ที่ 1.9% ของก�าลังแรงงาน ซึ่งปรับสูงขึ้น
จากค่าเฉลี่ยในอดีตที่อัตราว่างงานของไทยจะอยู่ราว 1% จาก
ผลของการระบาด COVID-19 ที่กระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ 
ในหลายด้าน โดยแม้ว่าอตัราว่างงานรวมของไทยจะอยูใ่นระดบั
ไม่สูงนักเมื่อเทียบกับหลายประเทศทั่วโลก แต่ตลาดแรงงาน
ของไทยก็มีความน่ากังวลจากหลายความเปราะบาง 
ที่ซ่อนตัวอยู่ ประกอบไปด้วยแรงงานที่มีงานท�ามีรายได้ลดลง
ในวงกว้างจากชั่วโมงการท�างานที่ลดลง และการโยกย้ายของ
แรงงานไปท�างานที่มีรายได้ต�่าลง นอกจากน้ี สถานการณ์
ตลาดแรงงานในปัจจุบันยังสร้างความน่ากังวลเกี่ยวกับ 
ผลิตภาพแรงงาน (Productivity) ในอนาคตผ่านการว่างงาน
ของเด็กจบใหม่ที่เพิ่มข้ึนและการว่างงานนานข้ึนของคนที่
ตกงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1) แรงงานมช่ัีวโมงท�างานน้อยลง สะท้อนจากชัว่โมง
การท�างานเฉล่ียของแรงงานที่มีงานท�าปรับลดลงราว 8% 
(เทียบข้อมูลช่วง H1/21 กับ H1/19 ซึง่เป็นตัวแทนภาวะปกติ
ก่อน COVID-19)  โดยหากพจิารณาลงรายละเอียด ก็จะมปีระเดน็
น่าสนใจเพิม่เตมิ ประกอบไปด้วย
     1.1) จ�านวนคนท�างานต�า่ระดบั (ต�า่กว่า 35 ชัว่โมง
ต่อสปัดาห์) ปรับเพิม่ขึน้ราว 14% (H1/21 เทยีบกบั H1/19) 
โดยคิดเป็นคนจ�านวนกว่า 8.4 ล้านคน ทีม่กีารท�างานทีต่�า่ระดบั
ในช่วงครึง่แรกของปีนี้
     1.2) จ�านวนคนเสมอืนว่างงาน (ท�างาน 0 ชัว่โมง
ต่อสปัดาห์) ปรบัเพิ่มขึ้นกว่า 62% (H1/21 เทยีบกบั H1/19) 
โดยคิดเป็นคนจ�านวนกว่า 8 แสนคน ที่แม้ยังไม่ได้ถูกเลิกจ้าง 
แต่กไ็ม่มงีานท�าเลย นอกจากนี ้กลุ่มคนเสมอืนว่างงานส่วนใหญ่
ยงัไม่ได้รบัรายได้อกีด้วย สะท้อนว่าแม้อัตราว่างงานจะไม่สงู 
แต่รายได้ของแรงงานกลบัหายไปมาก

     1.3) ความเหลือ่มล�า้มแีนวโน้มสงูขึน้ จากข้อมูลท่ี
บ่งชี้ว่า คนมีรายได้น้อยจะมีชั่วโมงการท�างานลดลงมากกว่า 
คนทีม่รีายได้สงู ขณะทีค่นทีม่กีารศกึษาต�า่กมี็ชัว่โมงการท�างาน
ลดลงมากกว่าคนทีม่กีารศกึษาสงู สะท้อนปัญหาความเหลือ่มล�า้ 
ทีป่รับสงูขึน้ และอาจน�าไปสูปั่ญหาทางการเมืองได้ในอนาคต

 2) แรงงานย้ายไปท�างานที่มีรายได้ต�่าลง โดยแบ่งได้
เป็น 2 มิติ คือ
     2.1) ย้ายจากสาขาทีม่รีายได้สงูไปสาขาการผลติ
ที่มีรายได้ต�่ากว่า โดยหากเทียบข้อมูล H1/21 กับ H1/19  
จะพบว่าสาขาการผลิตท่ีมีแรงงานลดลงมาก ได้แก่ โรงแรม 
ค้าส่ง ค้าปลีก และการผลิต ซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจหลักของไทย
และมีอัตราค่าแรงที่สูงกว่า ขณะที่สาขาที่มีแรงงานเพิ่มขึ้น 
ได้แก่ เกษตรกรรม ร้านอาหาร และก่อสร้าง ซึ่งมีอัตราค่าแรง 
ท่ีต�า่กว่า ดังนัน้ การเคล่ือนย้ายของแรงงานท่ีเกิดขึ้นจึงเป็น 
อกีหนึง่ปัจจยัท่ีสะท้อนว่าแม้แรงงานจะยงัมงีานท�า แต่แรงงาน 
กลบัมีรายได้ลดลง
     2.2) ย้ายไปท�างานอสิระหรอืเป็นแรงงานนอกระบบ
มากขึ้น โดยหากพิจารณาการมีงานท�าตามลักษณะอาชีพ 
ช่วง H1/21 เทยีบกบั H1/19 พบว่า แรงงานทีเ่ป็นลกูจ้างเอกชน
และนายจ้างปรับลดลงมาก ขณะท่ีแรงงานท่ีท�างานอิสระ
ปรับเพ่ิมขึ้นมาก โดยเป็นการย้ายจากอาชีพที่มีรายได้มาก 
และมั่นคงกว่าไปยังอาชีพท่ีมีรายได้น้อยและมั่นคงน้อยกว่า 
(โดยเฉลีย่จากข้อมลู) รวมถึงสวัสดิการการท�างานท่ีจะหายไป 
สอดคล้องกบัสดัส่วนแรงงานในระบบประกนัสงัคม (มาตรา 33) 
ทีป่รบัลดลงจาก 31.2% ต่อจ�านวนผู้มีงานท�ารวมในช่วงปลาย
ปี 2019 เหลอืเพียง 29.3% ในช่วง H1/21 หรอืปรบัลดลงราว 
6 แสนคน

ความเปราะบางที่ซ่อนตัวในตลาดแรงงานไทยความเปราะบางที่ซ่อนตัวในตลาดแรงงานไทย
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 3) ผลิตภาพแรงงาน (Productivity) ในอนาคต 
มีความน่ากังวลจากสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งอาจมีสาเหตุ
จาก
     3.1) แรงงานอายุน ้อยว ่างงานเพิ่มขึ้นมาก 
(Youth unemployment) โดยจากข้อมูลล่าสุดในช่วง 
H1/21 มีแรงงานเด็กจบใหม่ที่ว่างงานกว่า 8.5% ของก�าลัง
แรงงาน หรือราว 3.2 แสนคน เทียบกับค่าเฉลี่ย ปี 2014-19 
ที่มีแรงงานจบใหม่ว่างงานเพียง 2 แสนคน ซึ่งการที่แรงงาน
จบใหม่ไม่มีงานท�านอกจากจะกระทบต่อรายได้ที่หายไป
โดยตรงแล้วยังส่งผลต่อทักษะของแรงงานเด็กจบใหม่ที่จะ
หายไปในช่วงที่ว่างงาน ซึ่งแรงงานกลุ ่มนี้จะก้าวขึ้นมาเป็น
ก�าลงัหลกัของประเทศในช่วง 5-10 ปีข้างหน้า ดังนัน้ การว่างงาน
ท่ีเกิดขึ้นจึงอาจส่งผลกระทบต่อผลิตภาพโดยรวมของแรงงาน
ไทยในอนาคตได้
     3.2) แรงงานว่างงานนานขึ้น โดยข้อมูลแสดง
ให้เหน็ว่า ในช่วง H1/21 มแีรงงาน 9.4 หมืน่คน ทีต่กงานนาน
กว่า 6 เดือน ถึง 1 ปี เทียบกับ ค่าเฉลี่ยปี 2014-19 ที่มีเพียง  
2 หมืน่คน ขณะทีแ่รงงานทีต่กงานนานกว่า 1 ปี มถีงึ 8.6 หม่ืนคน 
มากกว่าค่าเฉล่ียปี 2014-19 ท่ีมีเพียง 2.3 หมื่นคน ซ่ึงจาก
หลายงานศกึษาในต่างประเทศ พบว่า การว่างงานเป็นเวลานาน 
(Long-term unemployment) นอกจากจะส่งผลเสยีโดยตรง
ต่อรายได้และการบริโภคของแรงงานท่ีหายไปมาก ยงัส่งผล 
กระทบอืน่ ๆ  ในอนาคตอกีด้วย กล่าวคือ เมือ่แรงงานว่างงานนาน 
กจ็ะท�าให้ทักษะที่จ�าเป็นต่อการท�างานหายไปเรื่อย ๆ จงึท�าให้
หางานยากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่
ทักษะแรงงานที่จ�าเป ็นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
สะท้อนจากข้อมูลการประกาศหางานบน JobsDB.com  
ทีพ่บว่างานประเภท E-commerce เป็นงานทีไ่ด้รบัความสนใจ
มากทีสุ่ด แต่แรงงานที่ตกงานอาจไม่มีทักษะด้านน้ีเพียงพอ 
ดังนั้น แรงงานที่ว ่างงานนานจึงมีแนวโน้มหางานยากข้ึน  
และหากแรงงานสามารถกลับไปท�างานได้ ส่วนใหญ่ก็จะได้รับ

รายได ้ลดลงตามระดับทักษะที่ ต�่ าและตามยุคไม ่ทัน  
ซ่ึงประเด็นดังกล่าวก็อาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิต
ภาพแรงงานในภาพรวม ซึง่จะเป็นอปุสรรคส�าคญัต่อการพัฒนา
ประเทศในอนาคต

 นอกจากความเปราะบางที่ซ่อนตัวในตลาดแรงงาน
ตามทีไ่ด้กล่าวไปก่อนหน้า แรงงานไทยยงัประสบปัญหาหน้ีสงู 
สะท้อนจากระดับหนี้ครัวเรือนที่สูงถึง 90.5% ต่อ GDP ในช่วง 
Q1/21 โดย EIC คาดว่าระดับหนี้จะยังคงสูงต่อเน่ืองในปีนี้ 
นอกจากนี้ EIC ยังได้ท�าการวิเคราะห์การสืบค้นเงินกู้-เงินด่วน      
บน Google (Google Trends) ก็พบว่า คนไทยมีแนวโน้ม
ต ้องการกู ้หนี้นอกระบบเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับช ่วงก ่อน 
COVID-19 ค่อนข้างมาก จึงอาจสะท้อนว่าแรงงานไทย 
ในป ัจจุบันประสบป ัญหาหนี้ สู งทั้ ง ในและนอกระบบ 
ทั้งนี้ ความเปราะบางที่เกิดข้ึนในตลาดแรงงานและปัญหา 
หน้ีสูงจะกลายเป ็นอุปสรรคส�าคัญต ่อการฟื ้นตัวของ 
เศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้า โดยเฉพาะในส ่วนของ 
การใช้จ่ายภาคประชาชน ซึ่งภาครัฐสามารถออกนโยบายเพื่อ
บรรเทาผลกระทบระยะส้ันได้ผ่านการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับ
มาให้เร็วที่สุด โดยนโยบายที่จ�าเป็นคือการเร่งฉีดวัคซีนและ
ควบคมุให้การระบาดให้ดข้ึีนจนท�าให้กจิกรรมเศรษฐกจิกลบัมา
ด�าเนินการได้ ควบคู่ไปกับการใช้มาตรการช่วยเหลือแรงงานที่
มีรายได้ลดลงมาก รวมถึงการช่วยเหลือจูงใจภาคธุรกิจให ้
คงการจ้างงาน หรือเพิ่มการจ้างงานเพื่อเป็นการสร้างงานและ
รายได้ให้ประชาชน ขณะที่ในระยะยาว ภาครัฐควรมีนโยบาย
เพ่ิมผลิตภาพแรงงานผ่านการเพิ่มและปรับทักษะแรงงาน 
(Up/Re-skill) เพ่ือให้แรงงานมีทักษะจ�าเป็นท่ีเพียงพอต่อ 
ยุคสมัยที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะทักษะ
ด้านดิจิทัล รวมถึงการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับ 
SMEs โดยเฉพาะเรื่อง Digital Transformation เนื่องจาก
เป็นแหล่งจ้างงานหลักของแรงงานไทย

ที่มา : ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ  ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC)
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