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สาขาอุตสาหกรรมทีม่ คี วามตองการแรงงานมาก ไดแก
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ศูนยบริหารขอมูลตลาดแรงงาน
กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน

บรรณาธิ ก าร
สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 (กรกฎาคม-กันยายน) เป็นการนำ�เสนอภาพรวมสถานการณ์
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 ด้านความต้องการแรงงาน ผู้ส มัค รงาน และการบรรจุงาน การไปทำ�งานต่างประเทศ และการทำ � งาน
ของคนต่างด้าว จากข้อมูลผลการให้บริการของกรมการจัดหางาน รวมทั้งข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้ว ยข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ
การลงทุน ภาวะการมีง านทำ�และการว่างงาน ใน 10 จังหวัดภาคกลาง ได้แ ก่ กรุงเทพมหานคร ชัยนาท นนทบุร ี ปทุ ม ธานี
พระนครศรี อยุ ธยา ลพบุรี สมุท รปราการ สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แ ก่ห น่ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง
และผู้ที่สนใจนำ�ไปใช้ประโยชน์ต่อไป
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับ นี้จ ะเป็นประโยชน์ตามสมควร หากต้องการข้อมูล เพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด
สามารถติ ด ต่ อ ได้ ท ี ่ ก องบริ ห ารข้ อ มู ล ตลาดแรงงาน โทรศัพท์ 0-2245-1581 หรือ e-mail : lmi@doe.go.th คณะผู ้ จ ั ด ทำ �
ยินดีให้บริการและพร้อมที่จะรับฟัง เพื่อนำ�ไปพิจารณาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
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ภาวะเศรษฐกิจ

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 3 ปี 2564

ภาวะเศรษฐกิจภาคกลาง ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 หดตัวเมือ่ เทียบ
กับระยะเดียวกันปีกอ่ นและไตรมาสก่อนจากการยกระดับมาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทีเ่ ข้มงวดขึน้ และกระจายในหลาย
พืน้ ที่ ซำ�้ เติมความเปราะบางทีม่ อี ยูเ่ ดิมของธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการท่อง
เทีย่ ว ธุรกิจการค้าและร้านอาหาร รวมถึงภาคอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ขณะที่ ธุรกิจการผลิตแม้จะได้ปจั จัยบวกจากอุปสงค์จากต่างประเทศที่
ฟืน้ ตัว แต่ยงั เผชิญกับข้อจ�ำกัดด้านอุปทาน (Supply constraints) อาทิ
การแพร่ระบาดในโรงงานและการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ รวมถึง
ปัญหาด้านการขนส่งจากการขาดแคลนตูค้ อนเทนเนอร์ทยี่ งั ไม่คลีค่ ลาย
ทัง้ นี้ ธุรกิจส่วนใหญ่ตอ้ งแบกรับภาระต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ ส่งผ่านไปยัง
ผู้บริโภคได้ค่อนข้างจ�ำกัดจากก�ำลังซื้อที่ยังอยู่ในระดับต�่ำและการ
แข่งขันด้านราคาทีส่ งู ขึน้ ส�ำหรับการจ้างงานและการลงทุนในภาพรวม
ทรงตัวอยูใ่ นระดับต�ำ่
ภาคบริการและการท่องเทีย่ ว ธุรกิจบริการและการท่องเทีย่ ว
หดตัวจากระยะเดียวกันปีกอ่ นและไตรมาสก่อน จากการแพร่ระบาดของ
COVID-19 ทีร่ นุ แรง และกระจายเป็นวงกว้างมากขึน้ ส่งผลให้มาตรการ
ควบคุมพืน้ ทีส่ แี ดงเข้มและการเดินทางข้ามจังหวัดมีความเข้มงวดขึน้
กดดันให้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจลดลงมากและซ�ำ้ เติมรายได้ของผูป้ ระกอบ
การทีเ่ ปราะบางอยูแ่ ล้ว โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารและรถโดยสาร อย่างไร
ก็ดี การผ่อนคลายมาตรการควบคุมบางส่วนตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2564
ช่วยสนับสนุนการฟืน้ ตัวของธุรกิจ โดยธุรกิจร้านอาหารปรับดีขนึ้ บ้าง แต่
ส่วนใหญ่รายได้ยงั กลับมาไม่ถงึ ร้อยละ 50 จากช่วงปกติ เนือ่ งจากไม่
สามารถรับลูกค้าได้เต็มพืน้ ที่ เช่นเดียวกับธุรกิจรถโดยสาร ทีม่ กี ารเพิม่ รอบ
ให้บริการรถโดยสารข้ามจังหวัด แต่จ�ำนวนผูโ้ ดยสารยังใช้บริการน้อย
โดยเฉลีย่ เพียงร้อยละ 20-40 เมือ่ เทียบกับภาวะปกติ เนือ่ งจากผูโ้ ดยสาร
บางส่วนยังไม่มนั่ ใจในความปลอดภัย ประกอบกับภาครัฐขอความร่วมมือ
ให้เดินทางเท่าทีจ่ �ำเป็น ส�ำหรับผูป้ ระกอบการทีพ่ กั แรม แม้อตั ราเข้าพัก
จะยังอยูใ่ นระดับต�ำ่ แต่ปรับสูงขึน้ ชัดเจนหลังการผ่อนคลายมาตรการ
ควบคุม โดยเฉพาะในจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพฯ ทีไ่ ด้รบั ผลบวกมากกว่า
พืน้ ทีอ่ นื่
ภาคการค้าและการบริโภค ธุรกิจการค้าหดตัวจากระยะเดียวกัน
ปีกอ่ นและไตรมาสก่อน จากการทีภ่ าครัฐประกาศให้หา้ งสรรพสินค้าเปิด
ขายได้ เฉพาะส่วนของซุปเปอร์มาร์เก็ต และจ�ำกดั เวลาขายของร้านสะดวกซือ้
ส่งผลให้ความถีใ่ นการใช้บริการลดลง ประกอบกับก�ำลังซือ้ ผูบ้ ริโภคทีย่ งั
อ่อนแอท�ำให้รายได้ของธุรกิจค้าปลีกส่วนใหญ่ลดลงมากกว่าช่วงล็อกดาวน์
ทัง้ ประเทศในเดือนเมษายน 2563 อีกทัง้ หลังจากผ่อนคลายมาตรการ
ควบคุมพบว่าผลดีจากการอัน้ ของผูบ้ ริโภค (Pent-up Demand) ในภาพ
รวมมีไม่มากเมือ่ เทียบกับการคลายล็อกดาวน์ในปีกอ่ น โดยยอดขายสินค้า

อุปโภคบริโภคดีขนึ้ เพียงเล็กน้อย ขณะทีย่ อดขายสินค้าฟุม่ เฟือยทรงตัว
ในระดับตำ�่ ส�ำหรับสินค้าคงทนและกึง่ คงทน เช่น ยานยนต์ และเฟอร์นเิ จอร์
ยอดขายหดตัวตามก�ำลังซือ้ ทีแ่ ย่ลงและความระมัดระวังการให้สนิ เชือ่
ของไฟแนนซ์ นอกจากนี้ มีขอ้ สังเกตว่าพฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีร่ อโปรโมชัน่
พิเศษจาก platform ต่าง ๆ เพิม่ ขึน้ สะท้อนจากยอดขายทีเ่ ร่งขึน้ เฉพาะ
ช่วงโปรโมชัน่ และผูป้ ระกอบการต้องจัดโปรโมชัน่ ถีข่ นึ้ ซึง่ แสดงถึงก�ำลงั ซือ้
ทีเ่ ปราะบางมากขึน้ จากการแพร่ระบาดทีย่ ดื เยือ้
ภาคการผลิตและส่งออก ธุรกิจการผลิตขยายตัวจากระยะ
เดียวกันปีกอ่ น จากการผลิตเพือ่ ส่งออกทีฟ่ น้ื ตัวตามความต้องการของ
ตลาดต่างประเทศเป็นส�ำคัญ อาทิ เคมีภณ
ั ฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง และสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ แต่ชะลอลงจากไตรมาสก่อน จากบางอุตสาหกรรมทีม่ ี
ปัจจัยฉุดรัง้ ด้านอุปทาน ได้แก่ 1) การติดเชือ้ ในโรงงาน ส่งผลให้โรงงาน
ผลิตอาหารและยานยนต์บางแห่งต้องหยุดการผลิตชัว่ คราว และแม้จะ
สามารถกลับมาเร่งผลิต หลังจากการแพร่ระบาดเริม่ คลีค่ ลาย แต่ท�ำได้
จ�ำกัดจากทีต่ อ้ งลดเวลาการท�ำงานล่วงเวลา (OT) ให้สอดคล้องกับ
มาตรการเคอร์ฟวิ และมาตรการ Bubble and seal ท�ำให้มคี วามเสีย่ งที่
จะผลิตได้ไม่ทันค�ำสั่งซื้อที่มีอยู่ต่อเนื่อง 2) ปัญหาขาดแคลนเซมิ
คอนดักเตอร์ทรี่ นุ แรงขึน้ สะท้อนจาก Lead time เฉลีย่ ทีต่ อ้ งจองล่วง
หน้าเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ ง ซึง่ กระทบต่อการผลิตรถยนต์และเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
บางรุน่ นอกจากนี้ ค่าขนส่งทีย่ งั อยู่ ในระดับสูงจากปัญหาขาดแคลนตู้
คอนเทนเนอร์มแี นวโน้มยืดเยือ้ ขึน้ จากการกลับมาแพร่ระบาดในหลาย
ประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน ท�ำให้มตี ตู้ กค้างและสินค้าทีผ่ ลิตเสร็จ
รอการขนส่งมากขึน้ โดยเฉพาะหมวดอาหารกระป๋องและผลิตภัณฑ์ยาง
การลงทุนของภาคธุรกิจ การลงทุนทรงตัวจากระยะเดียวกันปีกอ่ น
โดยส่วนใหญ่ชะลอการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ออกไปต่อเนือ่ งจาก
ปีกอ่ น ตามรายได้ธรุ กิจทีล่ ดลงและสถานการณ์ทมี่ คี วามไม่แน่นอนสูง
โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมทีช่ ะลอการลงทุนใหม่ออกไปอย่างไม่มกี �ำหนด
อย่างไรก็ดี ธุรกิจในภาคการผลิตยังคงมีการลงทุนตามแผนประจ�ำปที วี่ างไว้
เช่น การลงทุนระบบ IT และ Automation เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
รวมถึงการซ่อมบ�ำรุงเครือ่ งจักร ขณะทีธ่ รุ กิจทีไ่ ด้รบั ผลดีจากการฟืน้ ตัว
ของเศรษฐกิจโลก อาทิ ธุรกิจผลิตชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์
เกีย่ วกับยาง และธุรกิจขนส่งสินค้ามีการลงทุนเพิม่ ทัง้ ขยายก�ำลังการ
ผลิตและวิจยั และพัฒนา (R&D) เพือ่ รองรับการเติบโตของธุรกิจ ส่วน
ธุรกิจผลิตยานยนต์ยงั มีแผนลงทุนส�ำหรับรถรุน่ ใหม่อย่างต่อเนือ่ ง
การจ้างงานและรายได้แรงงานทรงตัวเมือ่ เทียบกับระยะเดียวกัน
ปีกอ่ น การจ้างงานของธุรกิจส่วนใหญ่ในภาคการผลิตและภาคบริการ
ทรงตัว แม้วา่ ภาวะธุรกิจท่องเทีย่ วและบริการจะยังคงหดตัว แต่ไม่
สามารถปรับลดการจ้างงานเพิม่ เติม เนือ่ งจากการจ้างงานในปัจจุบนั อยู่
ในระดับขัน้ ตำ�่ ส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจแล้ว อย่างไรก็ตาม ธุรกิจร้านอาหาร

1

ปรับลดพนักงานชัว่ คราวบ้างตามมาตรการห้ามนัง่ รับประทานในร้าน
ในขณะทีก่ ารจ้างงานในธุรกิจขนส่งสินค้าเองเพิม่ ขึน้ มาก ทัง้ แบบประจ�ำ
และชัว่ คราว โดยเฉพาะในพืน้ ทีๆ่ มีศนู ย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ และพืน้ ที่
เขตเมืองและปริมณฑล ส�ำหรับรายได้แรงงานส่วนใหญ่ในภาคบริการ
ปรับลดลงตามนโยบายการบริหารจัดการของแต่ละบริษทั เช่น การลด
เงินเดือน การสลับวันท�ำงาน เป็นต้น แต่รายได้แรงงานในภาคการผลิต
ปรับเพิม่ ขึน้ บ้างจาก OT ตามการกลับมาเร่งผลิตเพือ่ ชดเชยช่วงทีม่ ี
การปิดโรงงานชั่วคราว และให้ทันต่อค�ำสั่งซื้อต่างประเทศที่ทยอย
กลับมา ทั้งนี้ รายได้ที่เพิ่มขึ้นยังไม่มากนัก เนื่องจากมีข้อจ�ำกัดจาก
มาตรการเคอร์ฟิว และอาจเป็นเพียงชั่วคราว ส่วนหนึ่งจากการที่
หลายธุรกิจจะน�ำ Automation มาใช้มากขึ้นในระยะยาว

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 3 ปี 2564

การลงทุน

2

การลงทุนในภาคกลางช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 มีจ�ำนวน
โรงงานขออนุญาตประกอบกิจการใหม่ จ�ำนวน 172 แห่ง เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 26.47 เงินลงทุน 8,400.60 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20.03
และมีการจ้างงาน 4,965 คน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.20 จากช่วงเดียวกัน
ของปีกอ่ น โดยกรุงเทพมหานคร มีจ�ำนวนโรงงานขอเปิดกิจการใหม่
มากทีส่ ดุ อุตสาหกรรมทีม่ โี รงงานขออนุญาตเปิดกิจการใหม่มากทีส่ ดุ
คือ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ โลหะขัน้ มูลฐาน เครือ่ งจักร เครือ่ ง
ใช้ไฟฟ้า และยานพาหนะ มีโรงงาน จ�ำนวน 48 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
27.91 จากจ�ำนวนโรงงานทีข่ ออนุญาตทัง้ หมด เงินลงทุน 2,422.10
ล้านบาท และมีการจ้างงาน 1,192 คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน อุตสาหกรรมที่มีทั้งจ�ำนวนโรงงาน เงินลงทุน
และการจ้างงานเพิ่มขึ้น คือ อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องแต่งกาย
ผลิตหนังสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ พิจารณารายจังหวัด
พบว่า จังหวัดทีม่ กี ารจ้างงานมากทีส่ ดุ คือ กรุงเทพมหานคร รองลงมา
ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี
ตามล�ำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จังหวัดที่มี
จ�ำนวนโรงงานและการจ้างงานเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ คือ กรุงเทพมหานคร

ภาวะการมีงานท�ำและการว่างงาน

ก�ำลังแรงงานรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.69 จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ผู้มีงานท�ำลดลง ร้อยละ 1.33 โดยอุตสาหกรรมที่มี
ผูม้ งี านท�ำมาก คือ อุตสาหกรรมการผลิต รองลงมา การขายส่ง การขาย
ปลีกฯ และที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ตามล�ำดับ ในขณะที่
ผูว้ า่ งงานเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 34.28 อัตราการว่างงานอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 3.14
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.32

ผูม้ ีงานท�ำ
ผู้มีงานท�ำ มีจ�ำนวน 10,142,908 คน คิดเป็นร้อยละ 66.76
ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนผู้มีงานท�ำลดลง ร้อยละ 1.33 โดยจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้มีงานท�ำเพิ่มขึ้นมากที่สุด ผู้มีงานท�ำในอุตสาหกรรมการผลิต
มากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 24.77 รองลงมา การขายส่ง การขายปลีก
การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ ร้อยละ 20.06 ที่พักแรม
และบริการด้านอาหาร ร้อยละ 9.53 และการขนส่ง และสถานที่
เก็บสินค้า ร้อยละ 8.66 เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น
อุตสาหกรรมการผลิต มีจ�ำนวนผูม้ งี านท�ำเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ พิจารณา
ประเภทอาชีพ พบว่า พนักงานบริการและพนักงานขายในร้านค้า
และตลาด มีจ�ำนวนผู้มีงานท�ำมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 24.86
รองลงมา ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการประกอบ ร้อยละ 17.00 ผูม้ งี านท�ำส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 35.22 โดยจบการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาสายวิชาการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 76.28 จากผู้ที่
จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งหมด ส�ำหรับสถานภาพการ
ท�ำงาน เป็นลูกจ้างภาคเอกชนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.18
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ท�ำงานส่วนตัว และ
ลูกจ้างรัฐบาล มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น ส่วนชั่วโมงการท�ำงานเป็นผู้ที่
ท�ำงานระหว่าง 40–49 ชั่วโมงต่อสัปดาห์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
64.04

การว่างงาน

ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2564 ผูว้ า่ งงาน มีจ�ำนวน 328,842 คน
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 34.28 โดยมีอัตรา
การว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 3.14 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ซึ่งอยู่ที่ ร้อยละ 2.32 เมื่อพิจารณาอัตราการว่างงานรายจังหวัด
พบว่า กรุงเทพมหานคร มีอตั ราการว่างงานสูงสุด อยูท่ รี่ อ้ ยละ 3.73
รองลงมา จังหวัดนนทบุรี ร้อยละ 2.96 จังหวัดอ่างทองเท่ากับ
จังหวัดสิงห์บุรี ร้อยละ 2.86 และจังหวัดสมุทรปราการ ร้อยละ
2.59 ตามล�ำดับ ส่วนจังหวัดทีม่ อี ตั ราการว่างงานต�ำ่ สุด คือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ร้อยละ 1.95

ความต้ อ งการแรงงาน ผู ้ ส มั ค รงานและ
การบรรจุ ง าน
ความต้ องการแรงงาน
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 มีความต้องการแรงงาน จ�ำนวน
52,484 อัตรา สาขาอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมาก
คือ การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร การขายส่งยกเว้นยานยนต์และ
จักรยานยนต์ การขายปลีกยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์
กิจกรรมการจัดหางาน และการผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึง่ พ่วง
ภาคอุ ต สาหกรรมต้ อ งการแรงงานที่ จ บการศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.81 รองลงมา จบการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 21.16 และระดับ ปวส. ร้อยละ
13.86 โดยส่วนใหญ่ต้องการแรงงานที่มีอายุระหว่าง 25-29 ปี
คิดเป็นร้อยละ 27.20 รองลงมา อายุระหว่าง 18-24 ปี ร้อยละ
26.75 และอายุระหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ 25.12 ส�ำหรับ

ประเภทอาชีพ พบว่า อาชีพงานพื้นฐาน มีความต้องการแรงงาน
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.56 รองลงมา ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติ
งานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 15.03 และเสมียนเจ้าหน้าที่ ร้อยละ
10.80

ผูส้ มัครงาน
ผู ้ ส มั ค รงาน มี จ�ำนวน 25,776 คน เป็นชาย จ�ำนวน
10,599 คน หญิง จ�ำนวน 15,177 คน โดยจังหวัดที่มีผู้สมัครงาน
มากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 46.23 รองลงมา
จังหวัดปทุมธานี ร้อยละ 13.50 และจังหวัดสมุทรปราการ ร้อยละ
12.82 ผูส้ มัครงานจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากทีส่ ดุ คิดเป็น
ร้อยละ 39.36 รองลงมา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ
25.79 และระดับประถมศึกษาและต�่ำกว่า ร้อยละ 17.21 ในขณะ
ที่ประเภทอาชีพ พบว่า อาชีพงานพื้นฐาน มีผู้สมัครงานมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 40.02 รองลงมา ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่
เกีย่ วข้อง ร้อยละ 17.96 และเสมียนเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 16.69 ผูส้ มัคร
งานส่ ว นใหญ่ มีอายุ ร ะหว่าง 30–39 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.58
รองลงมา อายุระหว่าง 18–24 ปี ร้อยละ 24.44 และอายุระหว่าง
25–29 ปี ร้อยละ 18.72

การบรรจุงาน

การไปท�ำงานต่ างประเทศ

ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 แรงงานไทยทีไ่ ด้รบั อนุญาต
ให้เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ มีจ�ำนวน 593 คน เป็นชาย 369 คน
หญิง 224 คน โดยมีภูมิล�ำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครมากที่สุด

การท�ำงานของคนต่ างด้าว

คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท�ำงานใหม่ใน 10 จังหวัด
ภาคกลาง ไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 5,897 คน
จ�ำแนกเป็นประเภทชั่ว คราว คิดเป็นร้อยละ 71.99 ส่ ง เสริ ม
การลงทุน ร้อยละ 25.52 และตามมาตรา 13 (เฉพาะชนกลุ่ม
น้อย) ร้อยละ 2.49 โดยสัญชาติจีนได้รับอนุญาตให้ท�ำงานใหม่
มากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 14.50 รองลงมา ได้ แ ก่ สั ญ ชาติ
ญี่ปุ่น ร้อยละ 14.40 สัญชาติอังกฤษ ร้อยละ 9.14 สั ญ ชาติ
ฟิลิปปินส์ ร้อยละ 8.99 และสัญชาติอเมริกัน ร้อ ยละ 7.48
ส�ำหรั บ ต�ำแหน่ ง งานที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ท�ำงานใหม่ ม าก คื อ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 38.44 ส่วนสาขา
อาชีพที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ท�ำงานใหม่มาก 5 อันดับ
ได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายอื่น ๆ ที่มิได้จัดประเภทไว้ ครูประถมศึกษา
(ระดั บ ปริ ญ ญา) ผู ้ จั ด การฝ่ า ยบริ ห ารทั่ ว ไป อาจารย์ ร ะดั บ
อาชี ว ศึ ก ษา และช่ า งเทคนิ ค เมื่ อ พิ จ ารณาระดั บ การศึ ก ษา
ของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท�ำงานใหม่ พบว่ า เป็ น ผู ้ ที่
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65.42
ส่วนจังหวัดที่มีการอนุญาตให้คนต่างด้าวท�ำงานใหม่มาก คือ
กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 74.80 เมื่อเปรียบเที ย บกั บ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท�ำงาน
ใหม่ เ พิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 13.21 โดยเพิ่ ม ขึ้ น ในประเภทชั่ ว คราว
และประเภทส่งเสริมการลงทุน แต่ลดลงในประเภทมาตรา 13
(เฉพาะชนกลุ่มน้อย)

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 3 ปี 2564

ผู้สมัครงานได้รับการบรรจุงาน จ�ำนวน 17,505 คน สาขา
อุ ตสาหกรรมที่ มี การบรรจุง านมาก 5 อันดับ ได้แก่ การผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหาร การขายส่งยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากโลหะประดิษฐ์ยกเว้นเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ การขายปลีกยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์ และการ
ผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน การบรรจุงานเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 1.21
โดยอาชีพงานพื้นฐาน มีการบรรจุงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
53.93 รองลงมา ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ
14.76 และเสมียนเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 11.11 การศึกษาระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษามี ก ารบรรจุ ง านมากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 44.64
รองลงมา ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 20.15 และระดับประถมศึกษา
และต�่ำกว่า ร้อยละ 18.58 เป็นการบรรจุงานผู้ที่มีอายุระหว่าง
30–39 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.16 รองลงมา อายุระหว่าง
18–24 ปี ร้อยละ 23.15 และอายุระหว่าง 25–29 ปี ร้อยละ
18.95

คิดเป็นร้อยละ 38.62 รองลงมา จังหวัดนนทบุรี ร้อยละ 16.69
และจังหวัดสมุทรปราการ ร้อยละ 11.80 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่ว งเดียวกันของปีก่อน แรงงานไทยที่เดินทางไปท�ำงานต่ า ง
ประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละ 72.38 เมื่อพิจารณาประเภทการเดินทาง
พบว่ า จะเดิ น ทางไปท�ำงานในลั ก ษณะนายจ้ า งพาลู ก จ้ า งไป
ท�ำงานมากที่สุด รองลงมา แจ้งการเดินทางด้วยตนเอง กรมการ
จัดหางานจัดส่ง บริษัทจัดหางานจัดส่ง และนายจ้างส่งลูกจ้าง
ไปฝึกงาน เมื่อพิจารณาระดับการศึกษา พบว่า แรงงานไทยที่ได้
รับอนุญาตให้เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศเป็นผู้ที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีขึ้นไปมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.17 รองลงมา
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 23.95 ระดับ ปวช./
ปวส./ปวท./อนุปริญญา ร้อยละ 21.92 และระดับประถมศึกษา
ร้อยละ 10.96 โดยประเทศที่มีแรงงานไทยเดินทางไปท�ำงาน
10 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ลาว สวีเดน ฟินแลนด์ อินเดีย
โมร็อกโก บังคลาเทศ สิงคโปร์ อิสราเอล และสาธารณรัฐเกาหลี
ตามล�ำดับ ส่วนประเภทอาชีพทีแ่ รงงานไทยเดินทางไปท�ำงาน ได้แก่
ช่างเทคนิค เกษตรกรเก็บผลไม้ป่า นวลแผนโบราณ กุ๊ก และช่าง
เชื่อม

3

ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 (กรกฎาคม-กั นยายน)

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 3 ปี 2564

ภาวะเศรษฐกิจ

4

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 จากรายงานของ
ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปรับตัวลดลง
ร้อยละ 0.3 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 7.6 ในไตรมาสก่อน และ
เมือ่ ปรับตัวผลของฤดูกาลออกไปแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3
ของปี 2564 ลดลงจากไตรมาสทีส่ องของปี 2564 ร้อยละ 1.1 รวม
9 เดือนแรกของปี 2564 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 1.3
ด้านการใช้จา่ ย การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาครัฐ
ปรับตัวลดลง ขณะทีก่ ารส่งออกสินค้า การลงทุนภาคเอกชน และการ
ใช้จา่ ยภาครัฐขยายตัว การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ลดลงร้อยละ 3.2
เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 4.8 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยมีสาเหตุจาก
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ท�ำให้
ประชาชนระมัดระวังพฤติกรรมการใช้จา่ ย ในขณะทีภ่ าครัฐมีความจ�ำเป็น
ต้องยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการ
ใช้จา่ ยหมวดสินค้าคงทน ลดลงร้อยละ 14.1 เทียบกับการขยายตัว
ร้อยละ 13.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการลดลงของการใช้จา่ ยเพือ่
ซือ้ ยานพาหนะ ร้อยละ 21.8 การใช้จา่ ยหมวดบริการลดลงร้อยละ 4.9
เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 9.1 ในไตรมาสก่อนหน้า และการใช้จา่ ย
หมวดสินค้ากึง่ คงทน ลดลงร้อยละ 8.3 ต่อเนือ่ งจากการลดลงร้อยละ
7.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ในขณะทีก่ ารใช้จา่ ยหมวดสินค้าไม่คงทนขยายตัว
ร้อยละ 1.3 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.3 ในไตรมาสก่อนหน้า
โดยค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับยานพาหนะลดลงร้อยละ 15.6 อย่างไรก็ตาม
กลุม่ สินค้าอาหารและเครือ่ งดืม่ ไม่มแี อลกอฮอล์ขยายตัวร้อยละ 2.7
การปรับตัวลดลงของการบริโภคภาคเอกชนในไตรมาสนีส้ อดคล้องกับ
การลดลงของดัชนีความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภคเกีย่ วกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
จากระดับ 38.8 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นระดับ 34.9 รวม 9 เดือนแรก
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 0.4 การใช้จา่ ยเพือ่ การ
อุปโภคของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ 2.5 เร่งขึน้ จากการขยายตัวร้อยละ
1.0 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยค่าตอบแทนแรงงาน (ค่าจ้าง เงินเดือน)
ขยายตัวร้อยละ 1.0 และการโอนเพือ่ สวัสดิการทางสังคมทีไ่ ม่เป็นตัวเงิน
ส�ำหรับสินค้าและบริการขยายตัวสูงร้อยละ 47.1 ซึง่ เป็นผลจากการ
เพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จา่ ยส�ำหรับการรักษาโรคโควิด-19 ขณะทีร่ ายจ่ายค่าซือ้
สินค้าและบริการลดลงร้อยละ 3.6 การขยายตัวของการใช้จา่ ยรัฐบาล
สอดคล้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�ำ 638,678 ล้านบาท
ซึง่ ขยายตัวร้อยละ 23.0 (คิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำอยูท่ รี่ อ้ ยละ 23.8 สูงกว่าอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 20.6 ในไตรมาส
ก่อนหน้า และร้อยละ 19.6 ในไตรมาสเดียวกันของปีกอ่ น) และการเบิก
จ่ายเงินกูเ้ พือ่ แก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เป็นเงิน 219,740 ล้านบาท รวม 9 เดือนแรก การอุปโภคของรัฐบาล
ขยายตัวร้อยละ 1.9 การลงทุนรวม ลดลงร้อยละ 0.4 เทียบกับการขยาย
ตัวร้อยละ 7.6 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการลงทุนภาครัฐทีล่ ดลงร้อยละ
6.0 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 4.1 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยเป็นผล
จากการลดลงของการลงทุนรัฐบาล ขณะทีก่ ารลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ขยายตัว ส�ำหรับอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนในไตรมาส
นีอ้ ยูท่ รี่ อ้ ยละ 24.0 (สูงกว่าอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 20.5 ในไตรมาสก่อน
หน้า แต่ตำ�่ กว่าร้อยละ 30.8 ในไตรมาสเดียวกันของปีกอ่ น) ขณะทีก่ าร
ลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 2.6 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ
9.2 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนในหมวดเครือ่ งจักรเครือ่ งมือ
ขยายตัวร้อยละ 3.7 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 12.2 ในไตรมาส
ก่อนหน้า ส่วนการลงทุนในหมวดก่อสร้าง ลดลงร้อยละ 0.5 ต่อเนือ่ งจาก
การลดลงร้อยละ 0.1 ในไตรมาสก่อนหน้า รวม 9 เดือนแรก การลงทุนรวม
ขยายตัวร้อยละ 4.7 โดยการลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐขยายตัว
ร้อยละ 4.8 และร้อยละ 4.6 ตามล�ำดับ
ในขณะทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทย รายงานภาวะเศรษฐกิจ
ภาคกลางในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 หดตัวเมือ่ เทียบกับระยะเดียวกัน
ปีกอ่ นและไตรมาสก่อน จากการยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ทีเ่ ข้มงวดขึน้ และกระจายในหลายพืน้ ทีซ่ ำ�้ เติม
ความเปราะบางที่มีอยู่เดิมของธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการท่องเทีย่ ว
ธุรกิจการค้าและร้านอาหาร รวมถึงภาคอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ขณะที่ ธุรกิจการผลิตแม้จะได้ปจั จัยบวกจากอุปสงค์จากต่างประเทศที่
ฟืน้ ตัว แต่ยงั เผชิญกับข้อจ�ำกัดด้านอุปทาน (Supply constraints) อาทิ
การแพร่ระบาดในโรงงานและการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ รวมถึง
ปัญหาด้านการขนส่งจากการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ที่ยังไม่
คลีค่ ลาย ทัง้ นี้ ธุรกิจส่วนใหญ่ตอ้ งแบกรับภาระต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ ส่ง
ผ่านไปยังผูบ้ ริโภคได้คอ่ นข้างจ�ำกัดจากก�ำลังซือ้ ทีย่ งั อยูใ่ นระดับตำ�่ และ
การแข่งขันด้านราคาทีส่ งู ขึน้ ส�ำหรับการจ้างงานและการลงทุนในภาพ
รวมทรงตัวอยูใ่ นระดับต�ำ่ ธุรกิจบริการและการท่องเทีย่ วหดตัวจาก
ระยะเดียวกันปีกอ่ นและไตรมาสก่อน จากการแพร่ระบาดของ COVID-19
ทีร่ นุ แรง และกระจายเป็นวงกว้างมากขึน้ ส่งผลให้มาตรการควบคุมพืน้ ที่
สีแดงเข้มและการเดินทางข้ามจังหวัดมีความเข้มงวดขึ้น กดดันให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลงมากและซ�ำ้ เติมรายได้ของผูป้ ระกอบการ
ทีเ่ ปราะบางอยูแ่ ล้ว โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารและรถโดยสาร อย่างไรก็ดี
การผ่อนคลายมาตรการควบคุมบางส่วนตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2564
ช่วยสนับสนุนการฟืน้ ตัวของธุรกิจ โดยธุรกิจร้านอาหารปรับดีขนึ้ บ้าง
แต่สว่ นใหญ่รายได้ยงั กลับมาไม่ถงึ ร้อยละ 50 จากช่วงปกติ เนือ่ งจาก
ไม่สามารถรับลูกค้าได้เต็มพืน้ ที่ เช่นเดียวกับธุรกิจรถโดยสาร ทีม่ กี าร

อย่างไม่มกี �ำหนด อย่างไรก็ดี ธุรกิจในภาคการผลิตยังคงมีการลงทุนตาม
แผนประจ�ำปีที่วางไว้ เช่น การลงทุนระบบ IT และ Automation
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการซ่อมบ�ำรุงเครือ่ งจักร ขณะที่
ธุรกิจที่ได้รับผลดีจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก อาทิ ธุรกิจผลิต
ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์เกีย่ วกับยาง และธุรกิจขนส่งสินค้ามี
การลงทุนเพิ่ม ทั้งขยายก�ำลังการผลิตและวิจัยและพัฒนา (R&D)
เพือ่ รองรับการเติบโตของธุรกิจ ส่วนธุรกิจผลิตยานยนต์ยงั มีแผนลงทุน
ส�ำหรับรถรุน่ ใหม่อย่างต่อเนือ่ ง
การจ้างงานและรายได้แรงงานทรงตัวเมื่อเทียบกับระยะ
เดียวกันปีกอ่ น การจ้างงานของธุรกิจส่วนใหญ่ในภาคการผลิตและภาค
บริการทรงตัว แม้วา่ ภาวะธุรกิจท่องเทีย่ วและบริการจะยังคงหดตัว
แต่ไม่สามารถปรับลดการจ้างงานเพิม่ เติม เนือ่ งจากการจ้างงานใน
ปัจจุบนั อยูใ่ นระดับขัน้ ตำ�่ ส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจแล้ว อย่างไรก็ตาม
ธุรกิจร้านอาหาร ปรับลดพนักงานชัว่ คราวบ้างตามมาตรการห้ามนัง่
รับประทานในร้าน ในขณะทีก่ ารจ้างงานในธุรกิจขนส่งสินค้าเองเพิม่ ขึน้ มาก
ทัง้ แบบประจ�ำและชัว่ คราว โดยเฉพาะในพืน้ ทีๆ่ มีศนู ย์กระจายสินค้า
แห่งใหม่ และพืน้ ทีเ่ ขตเมืองและปริมณฑล ส�ำหรับรายได้แรงงานส่วนใหญ่
ในภาคบริการปรับลดลงตามนโยบายการบริหารจัดการของแต่ละบริษทั
เช่น การลดเงินเดือน การสลับวันท�ำงาน เป็นต้น แต่รายได้แรงงานใน
ภาคการผลิตปรับเพิม่ ขึน้ บ้างจาก OT ตามการกลับมาเร่งผลิตเพือ่
ชดเชยช่วงทีม่ กี ารปิดโรงงานชัว่ คราว และให้ทนั ต่อค�ำสัง่ ซือ้ ต่างประเทศ
ทีท่ ยอยกลับมา ทัง้ นี้ รายได้ทเี่ พิม่ ขึน้ ยังไม่มากนัก เนือ่ งจากมีขอ้ จ�ำกัด
จากมาตรการเคอร์ฟวิ และอาจเป็นเพียงชัว่ คราว ส่วนหนึง่ จากการ
ทีห่ ลายธุรกิจจะน�ำ Automation มาใช้มากขึน้ ในระยะยาว

การลงทุน

ข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม การลงทุนในภาคกลางช่วง
ไตรมาสที่ 3 ของ ปี 2564 มีจ�ำนวนโรงงานขออนุญาตประกอบกิจการ
ใหม่ จ�ำนวน 172 แห่ง เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 26.47 เงินลงทุน 8,400.60 ล้าน
บาท ลดลงร้อยละ 20.03 และมีการจ้างงาน 4,965 คน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
4.20 จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น โดยกรุงเทพมหานคร มีจ�ำนวนโรงงาน
ขอเปิดกิจการใหม่มากทีส่ ดุ
เมือ่ พิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์โลหะ โลหะขัน้ มูลฐาน เครือ่ งจักร เครือ่ งใช้ไฟฟ้า และยาน
พาหนะ มีโรงงานขออนุญาตเปิดกิจการใหม่มากทีส่ ดุ จ�ำนวน 48 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 27.91 จากจ�ำนวนโรงงานทีข่ ออนุญาตทัง้ หมด เงินลงทุน
2,422.10 ล้านบาท และมีการจ้างงาน 1,192 คน รองลงมา อุตสาหกรรม
เคมีภณ
ั ฑ์ ปิโตรเลียม กระดาษ การพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก มี
โรงงานจ�ำนวน 47 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 27.33 จากจ�ำนวนโรงงานทีข่ อ
อนุญาตทัง้ หมด เงินลุงทนุ 1,865.56 ล้านบาท การจ้างงาน 1,074 คน
เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น จ�ำนวนโรงงานขออนุญาต
ประกอบกิจการใหม่เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 26.47 โดยประเภทอุตสาหกรรมที่
มีทงั้ จ�ำนวนโรงงาน เงินลงทุน และการจ้างงานเพิม่ ขึน้ คือ อุตสาหกรรม
สิง่ ทอ เครือ่ งแต่งกาย ผลิตหนังสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์
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เพิม่ รอบให้บริการรถโดยสารข้ามจังหวัด แต่จ�ำนวนผูโ้ ดยสารยังใช้
บริการน้อย โดยเฉลีย่ เพียงร้อยละ 20-40 เมือ่ เทียบกับภาวะปกติ
เนือ่ งจากผูโ้ ดยสารบางส่วนยังไม่มนั่ ใจในความปลอดภัย ประกอบกับ
ภาครัฐขอความร่วมมือให้เดินทางเท่าทีจ่ �ำเป็น ส�ำหรับผูป้ ระกอบการ
ทีพ่ กั แรม แม้อตั ราเข้าพักจะยังอยูใ่ นระดับต�ำ่ แต่ปรับสูงขึน้ ชัดเจนหลัง
การผ่อนคลายมาตรการควบคุม โดยเฉพาะในจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพฯ
ทีไ่ ด้รบั ผลบวกมากกว่าพืน้ ทีอ่ นื่ ภาคการค้าและการบริโภค ธุรกิจการค้า
หดตัวจากระยะเดียวกันปีกอ่ นและไตรมาสก่อน จากการทีภ่ าครัฐ
ประกาศให้หา้ งสรรพสินค้าเปิดขายได้เฉพาะส่วนของซุปเปอร์มาร์เก็ต
และจ�ำกัดเวลาขายของร้านสะดวกซือ้ ส่งผลให้ความถีใ่ นการใช้บริการ
ลดลง ประกอบกับก�ำลังซือ้ ผูบ้ ริโภคทีย่ งั อ่อนแอท�ำให้รายได้ของธุรกิจ
ค้าปลีกส่วนใหญ่ลดลงมากกว่าช่วงล็อกดาวน์ทั้งประเทศในเดือน
เมษายน 2563 อีกทัง้ หลังจากผ่อนคลายมาตรการควบคุมพบว่าผลดี
จากการอัน้ ของผูบ้ ริโภค (Pent-up Demand) ในภาพรวมมีไม่มาก
เมือ่ เทียบกับการคลายล็อกดาวน์ในปีกอ่ น โดยยอดขายสินค้าอุปโภค
บริโภคดีขนึ้ เพียงเล็กน้อย ขณะทีย่ อดขายสินค้าฟุม่ เฟือยทรงตัวใน
ระดับต�ำ่ ส�ำหรับสินค้าคงทนและกึง่ คงทน เช่น ยานยนต์ และเฟอร์นเิ จอร์
ยอดขายหดตัวตามก�ำลังซือ้ ทีแ่ ย่ลงและความระมัดระวังการให้สนิ เชือ่
ของไฟแนนซ์ นอกจากนี้ มีขอ้ สังเกตว่าพฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีร่ อโปรโมชัน่
พิเศษจาก platform ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นสะท้อนจากยอดขายที่เร่งขึ้น
เฉพาะช่วงโปรโมชัน่ และผูป้ ระกอบการต้องจัดโปรโมชัน่ ถีข่ นึ้ ซึง่ แสดงถึง
ก�ำลังซือ้ ทีเ่ ปราะบางมากขึน้ จากการแพร่ระบาดทีย่ ดื เยือ้
ภาคการผลิตและส่งออก ธุรกิจการผลิตขยายตัวจากระยะ
เดียวกันปีกอ่ น จากการผลิตเพือ่ ส่งออกทีฟ่ น้ื ตัวตามความต้องการของ
ตลาดต่างประเทศเป็นส�ำคัญ อาทิ เคมีภณ
ั ฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง และสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ แต่ชะลอลงจากไตรมาสก่อน จากบางอุตสาหกรรม
ทีม่ ปี จั จัยฉุดรัง้ ด้านอุปทาน ได้แก่ 1) การติดเชือ้ ในโรงงาน ส่งผลให้
โรงงานผลิตอาหารและยานยนต์บางแห่งต้องหยุดการผลิตชัว่ คราว
และแม้จะสามารถกลับมาเร่งผลิต หลังจากการแพร่ระบาดเริม่ คลีค่ ลาย
แต่ท�ำได้จ�ำกัดจากทีต่ อ้ งลดเวลาการท�ำงานล่วงเวลา (OT) ให้สอดคล้อง
กับมาตรการเคอร์ฟวิ และมาตรการ Bubble and seal ท�ำให้มคี วาม
เสีย่ งทีจ่ ะผลิตได้ไม่ทนั ค�ำสัง่ ซือ้ ทีม่ อี ยูต่ อ่ เนือ่ ง 2) ปัญหาขาดแคลน
เซมิคอนดักเตอร์ทรี่ นุ แรงขึน้ สะท้อนจาก Lead time เฉลีย่ ทีต่ อ้ งจอง
ล่วงหน้าเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ ง ซึง่ กระทบต่อการผลิตรถยนต์และเครือ่ งใช้
ไฟฟ้าบางรุน่ นอกจากนี้ ค่าขนส่งทีย่ งั อยูใ่ นระดับสูงจากปัญหาขาดแคลน
ตู้คอนเทนเนอร์มีแนวโน้มยืดเยื้อขึ้น จากการกลับมาแพร่ระบาด
ในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน ท�ำให้มตี ตู้ กค้างและสินค้าที่
ผลิตเสร็จรอการขนส่งมากขึน้ โดยเฉพาะหมวดอาหารกระป๋องและ
ผลิตภัณฑ์ยาง
การลงทุนของภาคธุรกิจ การลงทุนทรงตัวจากระยะเดียวกัน
ปีกอ่ น โดยส่วนใหญ่ชะลอการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ออกไปต่อ
เนือ่ งจากปีกอ่ น ตามรายได้ธรุ กิจทีล่ ดลงและสถานการณ์ทมี่ คี วาม
ไม่แน่นอนสูง โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมทีช่ ะลอการลงทุนใหม่ออกไป

5

แผนภูมิที่ 1 แสดงจ�ำนวนโรงงานและการจ้างงาน ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) ปี 2564 จ�ำแนกรายจังหวัด

3
5

3

18

26

5

47

50
18
12

22

293

544
17

432

51

1,451

1,015

36

1,089

พิจารณารายจังหวัด พบว่า กรุงเทพมหานคร มีจ�ำนวนโรงงาน
ขออนุญาตเปิดกิจการใหม่มากทีส่ ดุ จ�ำนวน 51 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
29.65 รองลงมา ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ จ�ำนวน 36 แห่ง ร้อยละ
20.93 จังหวัดนนทบุรี จ�ำนวน 22 แห่ง ร้อยละ 12.79 และจังหวัด
สระบุรี จ�ำนวน 18 แห่ง ร้อยละ 10.47 โดยจังหวัดทีม่ กี ารจ้างงาน
มากทีส่ ดุ คือ กรุงเทพมหานคร รองลงมา ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ
นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี ตามล�ำดับ เมือ่ เปรียบเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น จังหวัดทีม่ จี �ำนวนโรงงานเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ
คือ กรุงเทพมหานคร รองลงมา ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี สระบุรี และ
ชัยนาท ตามล�ำดับ ส่วนจังหวัดทีม่ จี �ำนวนการจ้างงานเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ
คือ กรุงเทพมหานคร รองลงมา ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี และอ่างทอง ตามล�ำดับ
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แผนภูมิที่ 2 แสดงการจ้างงาน จ�ำแนกรายจังหวัด เปรียบเทียบไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) ปี 2564 และ ปี 2563

6

ตารางที่ 1 แสดงการลงทุนใหม่ในอุตสาหกรรม จ�ำแนกตามจ�ำนวนโรงงาน จ�ำนวนเงินลงทุน และการจ้างงาน ใน 10 จังหวัดภาคกลาง
เปรียบเทียบไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) ปี 2564 และ ปี 2563
อุตสาหกรรม

ไตรมาสที่ 3 ป 2563 (ก.ค.-ก.ย.)

ไตรมาสที่ 3 ป 2564 (ก.ค.-ก.ย.)

โรงงาน (แหง)

เงินลงทุน (ลานบาท)

การจางงาน (คน)

โรงงาน (แหง)

เงินลงทุน (ลานบาท)

การจางงาน (คน)

อาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑจากพืช

15

479.91

336

17

489.24

310

สิ่งทอ เครื่องแตงกาย ผลิตหนังสัตว
และผลิตภัณฑจากหนังสัตว

7

224.60

426

12

288.20

777

แปรรูปไม ผลิตภัณฑจากไม เครื่องเรือน
เครื่องตบแตงในอาคาร และผลิตภัณฑอโลหะ

10

1422.13

130

17

249.32

435

เคมีภัณฑ ปโตรเลียม กระดาษ
การพิมพ ผลิตภัณฑยางและพลาสติก

24

2,998.37

684

47

1,865.56

1,074

ผลิตภัณฑโลหะ โลหะขั้นมูลฐาน เครื่องจักร
เครื่องใชไฟฟา และยานพาหนะ

45

3,900.01

2,317

48

2,422.10

1,192

การผลิตอื่นๆ

35

1,480.26

872

31

3,086.18

1,177

136

10,505.28

4,765

172

8,400.60

4,965

รวมทั้งสิ้น

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง

ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 (กรกฎาคม-กั นยายน)
ก�ำลังแรงงานและภาวะการมีงานท�ำ

ข้ อ มู ล จากส�ำนั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ก�ำลั ง แรงงานรวม
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อยละ 0.69 จากช่วงเดียวกันของปีก ่อน ผู้มีงานท�ำ
ลดลง ร้ อยละ 1.33 โดยอุตสาหกรรมที่มีผู้มีง านท�ำมาก คือ
อุตสาหกรรมการผลิต รองลงมา การขายส่ง การขายปลีกฯ และ

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ตามล�ำดับ ในขณะที่ผู้ว่างงาน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 34.28 อัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 3.14 เพิ่ม
ขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.32

ตารางที่ 2 จ�ำนวนประชากร ใน 10 จังหวัดภาคกลาง จ�ำแนกตามสถานภาพแรงงาน เปรียบเทียบไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
ปี 2564 และ ปี 2563
สถานภาพแรงงาน

การเปลี่ยนแปลง
จากระยะเดียวกันของปกอน

ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน)
ป 2563

ป 2564

จํานวน

(รอยละ)

1. ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป

15,088,389

15,192,482

104,093

0.69

2. ผูอยูในกําลังแรงงาน
(กําลังแรงงานรวม)

10,534,135

10,477,894

-56,241

-0.53

2.1 ผูมีงานทํา

10,279,657

10,142,908

-136,749

-1.33

2.2 ผูวางงาน

244,893

328,842

83,949

34.28

9,584

6,145

-3,439

-35.88

4,554,254

4,714,588

160,334

3.52

1.23

3.14

-

-

2.3 ผูที่รอฤดูกาล
3. ผูไมอยูในกําลังแรงงาน
4. อัตราการวางงาน (รอยละ)

ก�ำลังแรงงาน
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 มี ป ระชากรอายุ 15 ปี ขึ้ น ไป
จ�ำนวน 15,192,482 คน ก�ำลัง แรงงานรวม 10,477,894 คน
เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น ประชากรอายุ 15 ปีขนึ้ ไป
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.69 ก�ำลังแรงงานลดลง ร้อยละ 0.53 ส�ำหรับ
ระดับการศึกษาของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่า เป็นผู้ที่
จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและต�่ำกว่ามากที่สุด จ�ำนวน
4,670,595 คน คิดเป็นร้อยละ 30.74 รองลงมา เป็นผูท้ จี่ บการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา จ�ำนวน 4,582,055 คน ร้อยละ 30.16 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จ�ำนวน 3,168,984 คน ร้อยละ 20.86

และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ�ำนวน 2,717,154 คน ร้อยละ
17.88 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและต�่ำกว่า
มี จ�ำนวนเพิ่ ม ขึ้ น มากที่ สุ ด เมื่ อ พิ จ ารณารายจั ง หวั ด พบว่ า
กรุงเทพมหานคร มีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 50.46 รองลงมา จังหวัดสมุทรปราการ ร้อยละ 12.99
และจั ง หวั ด นนทบุ รี ร้ อ ยละ 9.82 ทุ ก จั ง หวั ด ประชากรอายุ
15 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้น ส่วนก�ำลังแรงงานรวมลดลงเกือบทุกจังหวัด
ยกเว้น จังหวัดสมุทรปราการ และนนทบุรี

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 3 ปี 2564

ที่มา : ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเหตุ : อัตราการว่างงาน = ผู้ว่างงาน x 100
ผู้อยู่ในก�ำลังแรงงาน
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แผนภูมิที่ 3 แสดงก�ำลังแรงงาน และผู้มีงานท�ำ
เปรียบเทียบระหว่างไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
ปี 2562 ถึงปี 2564

แผนภูมิที่ 4 แสดงอุตสาหกรรมที่มีผู้มีงานท�ำมาก
เปรียบเทียบไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) ปี 2564 และปี 2563

การมีงานท�ำ

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 3 ปี 2564

ผูม้ งี านท�ำ มีจ�ำนวน 10,142,908 คน คิดเป็นร้อยละ 66.76
ของประชากรอายุ 15 ปีขน้ึ ไป เมือ่ พิจารณาจังหวัด พบว่า กรุงเทพมหานคร
มีผมู้ งี านท�ำมากทีส่ ดุ จ�ำนวน 5,180,324 คน คิดเป็นร้อยละ 51.07
จากจ�ำนวนผูม้ งี านท�ำทัง้ หมด รองลงมา จังหวัดสมุทรปราการ จ�ำนวน
1,362,033 คน ร้อยละ 13.43 จังหวัดนนทบุรี จ�ำนวน 959,706 คน
ร้อยละ 9.46 จังหวัดปทุมธานี จ�ำนวน 943,376 คน ร้อยละ 9.30
และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ�ำนวน 482,235 คน ร้อยละ 4.75
เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ นผูม้ งี านท�ำลดลง ร้อยละ
1.33 โดยจังหวัดสมุทรปราการ ผู้มีงานท�ำเพิ่มขึ้นมากที่สุด
เมื่อพิจารณาประเภทอุตสาหกรรม พบว่า เป็นผู้มีงานท�ำ
ในอุตสาหกรรมการผลิตมากทีส่ ดุ จ�ำนวน 2,512,769 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.77 รองลงมา การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซม
ยานยนต์และจักรยานยนต์ จ�ำนวน 2,034,981 คน ร้อยละ 20.06
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร จ�ำนวน 966,847 คน ร้อยละ
9.53 การขนส่งและสถานทีเ่ ก็บสินค้า จ�ำนวน 878,172 คน ร้อยละ
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8.66 และการก่อสร้าง จ�ำนวน 583,203 คน ร้อยละ 5.75 เมือ่ เปรียบ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อุตสาหกรรมการผลิต มีจ�ำนวน
ผูม้ งี านท�ำเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ รองลงมา กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์
บริการด้านสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ และการบริหารราชการ
การป้องกันประเทศ ตามล�ำดับ
ส�ำหรับประเภทอาชีพ พบว่า พนักงานบริการและพนักงานขาย
ในร้านค้าและตลาด มีจ�ำนวนผูม้ งี านท�ำมากทีส่ ดุ จ�ำนวน 2,521,173 คน
คิดเป็นร้อยละ 24.86 รองลงมา ผูป้ ฏิบตั งิ านในโรงงานและเครือ่ งจักร
และผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการประกอบ จ�ำนวน 1,724,274 คน ร้อยละ
17.00 ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่
เกีย่ วข้อง จ�ำนวน 1,258,367 คน ร้อยละ 12.41 อาชีพขัน้ พืน้ ฐาน
ต่าง ๆ ด้านการขายและการให้บริการ จ�ำนวน 1,069,091 คน ร้อยละ
10.54 และผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านต่างๆ จ�ำนวน 902,261 คน ร้อยละ
8.90 โดยผูป้ ฏิบตั งิ านในโรงงานและเครือ่ งจักร และผูป้ ฏิบตั งิ านด้าน
การประกอบ ผู้มีงานท�ำมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นมากที่สุด

แผนภูมิที่ 5 แสดงผู้มีงานท�ำ จ�ำแนกตามประเภทอาชีพ เปรียบเทียบไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) ปี 2564 และปี 2563

เมือ่ พิจารณาระดับการศึกษาของผูม้ งี านท�ำ พบว่า ผูม้ งี านท�ำ
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา จ�ำนวน 3,572,630 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.22 โดยจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายวิชาการมากทีส่ ดุ
คิดเป็นร้อยละ 76.28 จากผูท้ จี่ บการศึกษาระดับอุดมศึกษาทัง้ หมด
รองลงมา ระดับประถมศึกษาและต�่ำกว่า จ�ำนวน 2,712,822 คน
ร้อยละ 26.75 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ�ำนวน 2,036,778 คน
ร้อยละ 20.08 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ�ำนวน 1,777,744 คน
ร้อยละ 17.53 ตามล�ำดับ เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น
ผู้มีงานท�ำที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและต�่ำกว่า มีจ�ำนวน
เพิ่มขึ้น ส่วนผู้มีงานท�ำที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจ�ำนวนลดลง

เมื่อพิจารณาชั่ว โมงการท�ำงาน พบว่า เป็น ผู ้ ที่ ท�ำงาน
ระหว่าง 40–49 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์มากทีส่ ดุ จ�ำนวน 6,495,658 คน
คิดเป็นร้อยละ 64.04 รองลงมา ท�ำงาน 50 ชั่วโมงขึ้นไปต่อ
สัปดาห์ จ�ำนวน 1,351,770 คน ร้อยละ 13.33 และท�ำงาน
ระหว่าง 35-39 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จ�ำนวน 1,067,616 คน ร้อยละ
10.53 ตามล�ำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ผู้มีงานท�ำระหว่าง 35-39 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น
มากที่สุด รองลงมา ผู้ที่ท�ำงานระหว่าง 10 -19 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
แผนภูมิที่ 7 แสดงผู้มีงานท�ำ จ�ำแนกตามสถานภาพการท�ำงาน
เปรียบเทียบไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) ปี 2564 และปี 2563

แผนภูมิที่ 6 แสดงผู้มีงานท�ำ จ�ำแนกตามระดับการศึกษา
เปรียบเทียบไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) ปี 2564 และปี 2563

การว่างงาน

แผนภูมิที่ 8 แสดงจ�ำนวนผู้ว่างงานและอัตราการว่างงาน เปรียบเทียบระหว่างไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) ปี 2554 - ปี 2564

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 3 ปี 2564

ส�ำหรับสถานภาพการท�ำงาน เป็นลูกจ้างภาคเอกชนมากทีส่ ดุ
จ�ำนวน 5,799,520 คน คิดเป็นร้อยละ 57.18 รองลงมา ท�ำงาน
ส่วนตัว จ�ำนวน 2,291,866 คน ร้อยละ 22.60 เป็นลูกจ้างรัฐบาล
จ�ำนวน 900,435 คน ร้อยละ 8.88 ช่วยธุรกิจในครัวเรือน จ�ำนวน
748,033 คน ร้อยละ 7.37 เป็นนายจ้าง จ�ำนวน 311,702 คน
ร้อยละ 3.07 และการรวมกลุ่ม 1,346 คน ร้อยละ 0.01 เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนท�ำงานส่วนตัว และลูกจ้าง
รัฐบาล มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น

ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2564 ผูว้ า่ งงาน มีจ�ำนวน 328,842 คน
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 34.28 โดยมีอัตรา
การว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 3.14 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.32 เมื่อพิจารณาอัตราการว่างงานรายจังหวัด
พบว่า กรุงเทพมหานคร มีอัตราการว่างงานสูงสุด อยู่ที่ร้อยละ
3.73 รองลงมา จังหวัดนนทบุรี ร้อยละ 2.96 จังหวัดอ่างทอง
เท่ากับจังหวัดสิงห์บุรี ร้อยละ 2.86 และจังหวัดสมุทรปราการ
ร้อยละ 2.59 ตามล�ำดับ ส่วนจังหวัดที่มีอัตราการว่างงานต�่ำสุด
คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร้อยละ 1.95
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ภาวะตลาดแรงงาน
ความต้ องการแรงงาน

ข้ อ มู ล การให้ บ ริ ก ารจั ด หางานของกรมการจั ด หางาน
สถานการณ์ตลาดแรงงานใน 10 จังหวัดภาคกลาง โดยภาพรวม
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 มีความต้องการแรงงาน จ�ำนวน 52,484
อั ต รา สาขาอุ ต สาหกรรมที่ มี ค วามต้ อ งการแรงงานมาก คื อ

การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร การขายส่ ง ยกเว้ น ยานยนต์ แ ละ
จักรยานยนต์ การขายปลีกยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์
กิจกรรมการจัดหางาน และการผลิตยานยนต์ รถพ่ ว งและ
รถกึ่งพ่วง

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 3 ปี 2564

แผนภูมิที่ 9 แสดงความต้องการแรงงาน เปรียบเทียบไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) ปี 2562 ถึง ปี 2564
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อุ ต สาหกรรมที่ มี ค วามต้ อ งการแรงงานมากที่ สุ ด คื อ
อุตสาหกรรมการผลิต มีความต้องการแรงงาน จ�ำนวน 25,365
อั ต รา คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 48.33 รองลงมา การขายส่ ง และการ
ขายปลี ก ฯ จ�ำนวน 11,183 อัตรา ร้อยละ 21.31 กิจกรรม
ทางวิ ช าชี พ วิ ท ยาศาสตร์ และวิช าการ จ�ำนวน 4,056 อัตรา
ร้ อ ยละ 7.73 กิ จ กรรมอสัง หาริมทรัพย์ จ�ำนวน 1,960 อัตรา
ร้อยละ 3.73 และการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า จ�ำนวน 1,918
อัตรา ร้อยละ 3.65 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ความต้องการแรงงานโดยรวมลดลง คิดเป็นร้อยละ 76.90 ส�ำหรับ
สาขาอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมาก 5 อันดับ ได้แก่
การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร การขายส่ ง ยกเว้ น ยานยนต์ แ ละ
จักรยานยนต์ การขายปลีกยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์
กิจกรรมการจัดหางาน และการผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึง่ พ่วง
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาขาอุตสาหกรรม

ทีม่ คี วามต้องการแรงงานลดลงมาก คือ การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
การขายปลีกยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์ การก่อสร้างอาคาร
และการขายส่งยกเว้นยานยนต์แ ละจักรยานยนต์ ตามล�ำดั บ
ส่ ว นระดั บ การศึ ก ษาภาคอุ ต สาหกรรมต้ อ งการแรงงานที่ จ บ
การศึกษาระดับมัธ ยมศึกษามากที่สุด จ�ำนวน 15,119 อั ต รา
คิดเป็นร้อยละ 28.81 รองลงมา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
จ�ำนวน 11,103 อัตรา ร้อยละ 21.16 ระดับ ปวส. จ�ำนวน
7,276 อัตรา ร้อยละ 13.86 ระดับ ปวช. จ�ำนวน 6,708 อัตรา
ร้อยละ 12.78 และระดับประถมศึกษาและต�่ำกว่า จ�ำนวน 6,463
อัตรา ร้อยละ 12.31 โดยความต้องการแรงงานส่วนใหญ่ต้องการ
แรงงานที่มีอายุระหว่าง 25-29 ปี จ�ำนวน 14,278 อัตรา คิดเป็น
ร้อยละ 27.20 รองลงมา อายุระหว่าง 18-24 ปี จ�ำนวน 14,039
อัตรา ร้อยละ 26.75 และอายุระหว่าง 30-39 ปี จ�ำนวน 13,182
อัตรา ร้อยละ 25.12

ตารางที่ 3 ความต้องการแรงงาน จ�ำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เปรียบเทียบไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) ปี 2564 และปี 2563

ประเภทอุตสาหกรรม
เกษตรกรรม การปาไม และการประมง
การทําเหมืองแร และเหมืองหิน
การผลิต
ไฟฟา กาซ ไอน้ํา และระบบการปรับอากาศ
การจัดหาน้ํา การจัดการน้ําเสียและของเสียรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวของ
การกอสราง
การขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนต และจักรยานยนต
การขนสงและสถานที่เก็บสินคา
ที่พักแรมและบริการดานอาหาร
ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร และกิจกรรมทางวิชาการ
กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
การบริหารราชการ การปองกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ
การศึกษา
กิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
กิจกรรมการบริการดานอื่น ๆ
กิจกรรมการจางงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิตสินคา และบริการ
ที่ทําขึ้นเองเพื่อใชในครัวเรือน
กิจกรรมขององคการระหวางประเทศและภาคีสมาชิก
รวม

ป 2563
2,798
719
90,954
111
931
28,078
39,418
5,514
10,252
7,982
6,121
5,061
16,173
7,955
2,201
296
1,109
56
1,466
27
0
227,222

การเปลี่ยนแปลง

ป 2564 จํานวน (อัตรา)
220
-2,578
262
-457
25,365
-65,589
21
-90
157
-774
1,035
-27,043
11,183
-28,235
1,918
-3,596
955
-9,297
1,319
-6,663
708
-5,413
1,960
-3,101
4,056
-12,117
1,078
-6,877
430
-1,771
182
-114
919
-190
16
-40
605
-861
95
68
0
52,484

0
-174,738

รอยละ
-92.14
-63.56
-72.11
-81.08
-83.14
-96.31
-71.63
-65.22
-90.68
-83.48
-88.43
-61.27
-74.92
-86.45
-80.46
-38.51
-17.13
-71.43
-58.73
251.85
0
-76.90

เมื่อพิจารณาประเภทอาชีพ พบว่า อาชีพงานพื้ น ฐาน
มีความต้องการแรงงานมากที่สุด จ�ำนวน 23,389 อัตรา คิดเป็น
ร้อยละ 44.56 รองลงมา ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
จ�ำนวน 7,887 อัตรา ร้อยละ 15.03 เสมียนเจ้าหน้าที่ จ�ำนวน
5,667 อั ต รา ร้ อ ยละ 10.80 ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ด้ า นต่ า ง ๆ
จ�ำนวน 4,587 อัตรา ร้อยละ 8.74 และพนักงานบริการ พนักงาน
ขายในร้านค้าและตลาด จ�ำนวน 3,531 อัตรา ร้อยละ 6.73
ส�ำหรับสาขาอาชีพย่อยที่มีค วามต้องการแรงงานมาก ได้ แ ก่
แรงงานด้านการประกอบผลิตภัณฑ์ รองลงมา แรงงานบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหน้าการค้า
ผู้ประกอบวิชาชีพทางธุรกิจ และพนักงานขายของหน้ า ร้ า น
และพนักงานสาธิตสินค้า

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 3 ปี 2564

แผนภูมิที่ 10 แสดงสาขาอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมาก
เปรียบเทียบไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) ปี 2564 และปี 2563

ไตรมาสที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.)
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ตารางที่ 4 แสดงประเภทอาชีพที่มีความต้องการแรงงานมาก ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) ปี 2564

ลําดับที่
1

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 3 ปี 2564

2

12

ประเภทอาชีพ
อาชีพงานพื้นฐาน

จํานวน (อัตรา)
23,389

แรงงานด้านการประกอบผลิตภัณฑ์
แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์
พนักงานรับส่งเอกสาร พนักงานขนสัมภาระ และพนักงานขนสินค้าอื่น ๆ

11,838
9,286
1,130

ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ

7,887

ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจ และนายหน้าการค้าซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้า
ช่างเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

2,255
1,399
740

3

เสมียน เจาหนาที่

5,667

4

ผูประกอบวิชาชีพดานตาง ๆ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางธุรกิจที่มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

4,587

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
เจ้าหน้าที่สำานักงานอื่น ๆ

1,589
1,375
896

วิศวกรไฟฟ้า
โปรแกรมเมอร์ นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

2,249
225
224

5

พนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและตลาด

3,531

6

ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโส ผูจัดการ

3,134

7

ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือในธุรกิจตาง ๆ

2,429

8

ผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูควบคุมเครื่องจักร และผูปฏิบัติงานดานการประกอบ

1,752

9

ผูปฏิบัติงานฝมือดานการเกษตรและประมง

พนักงานขายของหน้าร้าน และพนักงานสาธิตสินค้า
แม่บ้านและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
ผู้จัดการฝ่ายอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้จัดการทั่วไปด้านค้าส่งและค้าปลีก
ช่างเครื่องและช่างปรับแต่งเครื่องยานยนต์
ช่างเชื่อมและช่างตัดโลหะ
ช่างเย็บ ช่างปัก และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้ขับรถยนต์ รถรับจ้าง และรถตู้
ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบอื่น ๆ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ไม้
ผู้เพาะปลูกพืชสวนและพืชในเรือนเพาะชำา
ผู้ปลูกพืชสวน พืชไร่ และธัญพืช
ผู้เพาะปลูกไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม

2,115
759
200

688
361
297
537
417
310
669
223
209

108
104
3
1

แผนภูมิที่ 11 แสดงความต้องการแรงงาน จ�ำแนกตามระดับการศึกษา เปรียบเทียบไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) ปี 2564 และปี 2563

ผูส้ มัครงาน

การบรรจุงาน

ผู ้ ส มั ค รงานได้ รั บ การบรรจุ ง าน จ�ำนวน 17,505 คน
อุตสาหกรรมการผลิตมีการบรรจุงานมากที่สุด จ�ำนวน 8,938 คน
คิ ดเป็ น ร้ อยละ 51.06 รองลงมา การขายส่ง การขายปลีก ฯ
จ�ำนวน 3,286 คน ร้อยละ 18.77 กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์

และกิจกรรมทางวิชาการ จ�ำนวน 910 คน ร้อยละ 5.20 ทีพ่ กั แรม
และบริการด้านอาหาร จ�ำนวน 817 คน ร้อยละ 4.67 และการขนส่ง
และสถานที่เก็บสินค้า จ�ำนวน 605 คน ร้อยละ 3.46 โดยสาขา
อุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมาก 5 อันดับ ได้แ ก่ การผลิ ต
ผลิตภัณฑ์อาหาร การขายส่งยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากโลหะประดิษฐ์ยกเว้นเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ การขายปลีกยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์ และการ
ผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อนการบรรจุงานเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 1.21
ส�ำหรับประเภทอาชีพ พบว่า อาชีพงานพื้นฐาน มีการบรรจุงาน
มากที่สุด จ�ำนวน 9,440 คน คิดเป็นร้อยละ 53.93 รองลงมา
ช่างเทคนิคและผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้อง จ�ำนวน 2,584 คน ร้อยละ
14.76 เสมียนเจ้าหน้าที่ จ�ำนวน 1,944 คน ร้อยละ 11.11
พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด จ�ำนวน 1,531 คน
ร้อยละ 8.75 และผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส
ผูจ้ ดั การ จ�ำนวน 704 คน ร้อยละ 4.02 ส่วนระดับการศึกษา พบว่า
ระดับมัธยมศึกษามีการบรรจุงานมากที่สุด จ�ำนวน 7,814 คน
คิดเป็นร้อยละ 44.64 รองลงมา ระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 3,527 คน
ร้อยละ 20.15 ระดับประถมศึกษาและต�่ำกว่า จ�ำนวน 3,253 คน
ร้อยละ 18.58 ระดับ ปวส. จ�ำนวน 1,410 คน ร้อยละ 8.05 และ
ระดับ ปวช. จ�ำนวน 1,312 คน ร้อยละ 7.50 เป็นการบรรจุงาน
ผู้ที่มีอายุระหว่าง 30–39 ปีมากที่สุด จ�ำนวน 6,155 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.16 รองลงมา อายุระหว่าง 18–24 ปี จ�ำนวน 4,052 คน
ร้อยละ 23.15 อายุระหว่าง 25–29 ปี จ�ำนวน 3,317 คน ร้อยละ
18.95 และอายุระหว่าง 40–49 ปี จ�ำนวน 3,090 คน ร้อยละ
17.65 ตามล�ำดับ

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 3 ปี 2564

ผูส้ มัครงาน มีจ�ำนวน 25,776 คน เป็นชาย จ�ำนวน 10,599 คน
หญิง จ�ำนวน 15,177 คน โดยจังหวัดที่มีผู้สมัครงานมากที่สุด คือ
กรุงเทพมหานคร มีผสู้ มัครงาน จ�ำนวน 11,915 คน คิดเป็นร้อยละ
46.23 รองลงมา จังหวัดปทุมธานี จ�ำนวน 3,480 คน ร้อยละ
13.50 และจั ง หวั ด สมุท รปราการ จ�ำนวน 3,305 คน ร้อยละ
12.82 ผูส้ มัครงานจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากทีส่ ดุ จ�ำนวน
10,146 คน คิดเป็นร้อยละ 39.36 รองลงมา จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ�ำนวน 6,647 คน ร้อยละ 25.79 ระดับประถมศึกษา
และต�่ำกว่า จ�ำนวน 4,435 คน ร้อยละ 17.21 ระดับ ปวส. จ�ำนวน
2,318 คน ร้อยละ 8.99 และระดับ ปวช. จ�ำนวน 1,849 คน ร้อยละ
7.17 ในขณะทีป่ ระเภทอาชีพ พบว่า อาชีพงานพืน้ ฐานมีผสู้ มัครงาน
มากที่สุด จ�ำนวน 10,315 คน คิดเป็นร้อยละ 40.02 รองลงมา
ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 4,630 คน ร้อยละ
17.96 เสมี ย นเจ้ า หน้ า ที่ จ�ำนวน 4,301 คน ร้อยละ 16.69
พนั ก งานบริ ก าร พนั ก งานขายในร้ า นค้ า และตลาด จ�ำนวน
2,217 คน ร้อยละ 8.60 และผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ จ�ำนวน
1,543 คน ร้อยละ 5.99 ผูส้ มัครงานส่วนใหญ่มอี ายุระหว่าง 30–39 ปี
จ�ำนวน 8,139 คน คิดเป็นร้อยละ 31.58 รองลงมา อายุระหว่าง
18–24 ปี จ�ำนวน 6,300 คน ร้อยละ 24.44 อายุระหว่าง 25–29 ปี
จ�ำนวน 4,825 คน ร้อยละ 18.72 และอายุระหว่าง 40–49 ปี
จ�ำนวน 4,818 คน ร้อยละ 18.69
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การไปท�ำงานต่ างประเทศ

ข้อมูลกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน
ในช่วงไตรมาส ที่ 3 ของปี 2564 แรงงานไทยใน 10 จังหวัดภาคกลางได้
รับอนุญาตให้เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ จ�ำนวน 593 คน เพิม่ ขึน้
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 72.38 โดยเดินทางไปท�ำงาน

ในลักษณะนายจ้างพาลูกจ้างไปท�ำงานมากทีส่ ดุ รองลงมา แจ้งการ
เดินทางด้วยตนเอง กรมการจัดหางานจัดส่ง บริษทั จัดหางานจัดส่ง
และนายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน ตามล�ำดับ ส่วนผู้ที่เดินทางใน
ลักษณะ Re-entry visa มีจ�ำนวน 231 คน

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 3 ปี 2564

แผนภูมทิ ี่ 12 แสดงจ�ำนวนแรงงานทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ จ�ำแนกตามประเภทการเดินทาง เปรียบเทียบไตรมาสที่ 3
(กรกฎาคม-กันยายน) ปี 2564 และ ปี 2563
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แรงงานไทยทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ
มีจ�ำนวน 593 คน เป็นชาย 369 คน หญิง 224 คน โดยมีภูมิล�ำเนา
อยู่ในกรุงเทพมหานครมากที่สุด จ�ำนวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ
38.62 รองลงมา จังหวัดนนทบุรี จ�ำนวน 99 คน ร้อยละ 16.69
จังหวัดสมุทรปราการ จ�ำนวน 70 คน ร้อยละ 11.80 จังหวัด
ปทุ ม ธานี จ�ำนวน 63 คน ร้อยละ 10.62 และจัง หวัดลพบุรี
จ�ำนวน 37 คน ร้อยละ 6.24 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน แรงงานไทยที่เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 72.38 เมื่อพิจารณาประเภทการเดินทาง พบว่า จะเดิน
ทางไปท�ำงานในลักษณะนายจ้างพาลูกจ้างไปท�ำงานมากที่สุด
จ�ำนวน 205 คน รองลงมา แจ้งการเดินทางด้วยตนเอง จ�ำนวน
119 คน กรมการจัดหางานจัดส่ง จ�ำนวน 18 คน บริษัทจัดหางาน
จัดส่ง จ�ำนวน 16 คน และนายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน จ�ำนวน

4 คน ส่ว นผู้ที่เดินทางในลักษณะ Re-entry visa มี จ�ำนวน
231 คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีผู้เดินทาง
เพิ่มขึ้นเกือบทุกประเภทการเดินทาง ยกเว้น บริษัทจัดหางาน
จัดส่ง และนายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน
เมื่อพิจารณาระดับการศึกษา พบว่า แรงงานไทยที่ได้รับ
อนุญาตให้เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศเป็นผู้ที่จบการศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ขึ้ น ไปมากที่ สุ ด จ�ำนวน 256 คน คิ ด เป็ น
ร้ อ ยละ 43.17 รองลงมา จบการศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
จ�ำนวน 142 คน ร้อยละ 23.95 ระดับ ปวช./ปวส./ปวท./
อนุปริญญา จ�ำนวน 130 คน ร้อยละ 21.92 และระดับประถม
ศึกษา จ�ำนวน 65 คน ร้อยละ 10.96 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
เดี ย วกั น ของปี ก ่ อ นทุ ก ระดั บ การศึ ก ษาเดิ น ทางไปท�ำงาน
ต่างประเทศเพิ่มขึ้น

แผนภูมิที่ 13 แสดงจ�ำนวนแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ จ�ำแนกตามระดับการศึกษา เปรียบเทียบไตรมาสที่ 3
(กรกฎาคม-กันยายน) ปี 2564 และ ปี 2563

กลุ ่ ม ประเทศที่ แรงงานไทยเดินทางไปท�ำงานมากที่สุด
คือ ประเทศแถบเอเชีย โดยจะเดินทางไปประเทศลาวมากที่สุด
รองลงมา อิ น เดี ย และบัง คลาเทศ ล�ำดับ ถัดมา กลุ่มประเทศ
อเมริกาเหนือจะเดินทางไปท�ำงานในประเทศสหรัฐอเมริกามาก
ทีส่ ดุ กลุม่ ประเทศยุโรป เดินทางไปท�ำงานในประเทศสวีเดนมากทีส่ ดุ

โดยประเทศที่มีแรงงานไทยเดินทางไปท�ำงาน 10 อันดับแรก
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ลาว สวีเดน ฟินแลนด์ อินเดีย โมร็อคโก
บังคลาเทศ สิงคโปร์ อิสราเอล และสาธารณรัฐเกาหลี ตามล�ำดับ
ส่วนประเภทอาชีพทีแ่ รงงานไทยเดินทางไปท�ำงาน ได้แก่ ช่างเทคนิค
เกษตรกรเก็บผลไม้ป่า นวดแผนโบราณ กุ๊ก และช่างเชื่อม

การท�ำงานของคนต่ างด้ าว
การได้ รับอนุญาตให้ทำ� งานใหม่
ครูประถมศึกษา (ระดับปริญญา) ผูจ้ ดั การฝ่ายบริหารทัว่ ไป อาจารย์
ระดับอาชีวศึกษา และช่างเทคนิค
เมื่ อ พิ จ ารณาระดั บ การศึ ก ษาของคนต่ า งด้ า วที่ ไ ด้ รั บ
อนุญาตให้ท�ำงานใหม่ พบว่า เป็นผูท้ จี่ บการศึกษาระดับปริญญาตรี
มากที่สุด จ�ำนวน 3,858 คน คิดเป็นร้อยละ 65.42 รองลงมา
จบการศึกษาระดับปริญญาโท จ�ำนวน 217 คน ร้อยละ 3.68
และระดับอนุปริญญา/ปวส. จ�ำนวน 148 คน ร้อยละ 2.51 ส่วนจังหวัด
ทีม่ กี ารอนุญาตให้คนต่างด้าวท�ำงานใหม่มาก คือ กรุงเทพมหานคร
จ�ำนวน 4,411 คน คิดเป็นร้อยละ 74.80 รองลงมา จั ง หวั ด
สมุทรปราการ จ�ำนวน 793 คน ร้อยละ 13.45 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เท่ากับจังหวัดนนทบุรี จ�ำนวน 216 คน ร้อยละ 3.66 และจังหวัด
ปทุมธานี จ�ำนวน 193 คน ร้อยละ 3.27 ตามล�ำดับ
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คนต่างด้าว
ที่ได้รับอนุญาตให้ท�ำงานใหม่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.21 โดยประเภท
ชัว่ คราว เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 20.67 ประเภทส่งเสริมการลงทุน เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 29.52 ส่วนประเภทมาตรา 13 (เฉพาะชนกลุ่มน้อย)
ลดลงร้อยละ 72.21

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 3 ปี 2564

ข้อมูลส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท�ำงานใหม่ใน 10 จังหวัดภาคกลาง
ไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 5,897 คน จ�ำแนกเป็น
ประเภทชั่ ว คราว จ�ำนวน 4,245 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 71.99
ส่งเสริมการลงทุน จ�ำนวน 1,505 คน ร้อยละ 25.52 และตาม
มาตรา 13 (เฉพาะชนกลุ่มน้อย) จ�ำนวน 147 คน ร้อยละ 2.49
โดยสัญชาติจนี ได้รบั อนุญาตให้ท�ำงานใหม่มากทีส่ ดุ จ�ำนวน 855 คน
คิดเป็นร้อยละ 14.50 รองลงมา ได้แก่ สัญชาติญปี่ นุ่ จ�ำนวน 849 คน
ร้อยละ 14.40 สัญชาติอังกฤษ จ�ำนวน 539 คน ร้อยละ 9.14
สัญชาติฟิลิปปินส์ จ�ำนวน 530 คน ร้อยละ 8.99 และสัญชาติ
อเมริกัน จ�ำนวน 441 คน ร้อยละ 7.48 ส�ำหรับต�ำแหน่งงานที่
ได้รับอนุญาตให้ท�ำงานใหม่มาก คือ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
จ�ำนวน 2,267 คน คิดเป็นร้อยละ 38.44 รองลงมา ผู้จัดการ
จ�ำนวน 2,245 คน ร้อยละ 38.07 ช่างเทคนิคสาขาต่าง ๆ จ�ำนวน
950 คน ร้อยละ 16.11 และผูป้ ฏิบตั งิ านในโรงงาน จ�ำนวน 127 คน
ร้อยละ 2.15 ส่วนสาขาอาชีพที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ท�ำงาน
ใหม่มาก 5 อันดับ ได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายอื่น ๆ ที่มิได้จัดประเภทไว้
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แผนภูมิที่ 14 แสดงการอนุญาตให้คนต่างด้าวท�ำงานใหม่จ�ำแนกตามประเภทที่ได้รับอนุญาต เปรียบเทียบไตรมาสที่ 3
(กรกฎาคม-กันยายน) ปี 2564 และ ปี 2563

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 3 ปี 2564

แผนภูมิที่ 15 แสดงการอนุญาตให้คนต่างด้าวท�ำงานใหม่จ�ำแนกตามประเภทอาชีพ เปรียบเทียบไตรมาสที่ 3
(กรกฎาคม-กันยายน) ปี 2564 และ ปี 2563
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ตารางที่ 5 แสดงจ�ำนวนการอนุญาตให้คนต่างด้าวท�ำงานใหม่ใน 10 จังหวัดภาคกลาง เปรียบเทียบไตรมาสที่ 3
(กรกฎาคม-กันยายน) ปี 2564 และ ปี 2563
จังหวัด

ไตรมาสที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.) ป 2563 ไตรมาสที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.) ป 2564

การเปลี่ยนแปลง (รอยละ)

กรุงเทพมหานคร

4,389

4,411

0.50

ชัยนาท
นนทบุรี
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี
สมุทรปราการ
สระบุรี
สิงหบุรี
อางทอง
รวม

4
108
170
119
14
368
28
5
4
5,209

1
216
193
216
22
793
31
5
9
5,897

-75.00
100.00
13.53
81.51
57.14
115.49
10.71
125.00
13.21

ที่มา : สำ�นักบริหารแรงงานต่างด้าว

ที่ปรึกษา

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร
อธิบดีกรมการจัดหางาน

นายสมชาย มรกตศรีวรรณ
นายอรเทพ อินทรสก ุล
นายนันทชัย ปัญญาส ุรฤทธิ์
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน

ผูอ้ �ำนวยการ

นางสาวส ุวก ุล ไตรรัตน์ผลาดล

ผูอ้ �ำนวยการกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

คณะผูด้ �ำเนินการ
นางสาวบ ุญณิศา เมืองจันทร์		
นางสาวเกศส ุรางค์ แสงสว่าง
นางสาวแสงเนตร สมบ ุญ		
นางสาวมัณฑนา แซ่ค�ำ			
นางสาวปัณฑาวีย ์ เพียรพา		
นางสาวเครือวัลย์ เพิ่มสมบัติ		

หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
เจ้าพนักงานแรงงานช�ำนาญงาน
นักสถิติ
นักวิชาการแรงงาน
นักวิชาการแรงงาน (ด้านวิจยั )

