วารสาร

ปที่ 30 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ 2565

สถานการณตลาดแรงงาน

ผูขึ้นทะเบียนกรณีวางงานผานกรมการจัดหางาน จำนวน 88,119 คน
ความตองการแรงงาน ณ เดือนมกราคม 2565 จำนวน 73,195 อัตรา
แรงงานไทยเดินทางไปทำงานตางประเทศเพิ่มขึ้น รอยละ 18.89
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สถานการณตลาดแรงงานเดือนมกราคม 2565 ผูประกันตน
ทีข่ น้ึ ทะเบียนกรณีวา งงานผานกรมการจัดหางาน จำนวน 88,119 คน
โดยสาเหตุการวางงานมากที่สุด คือ ลาออกจากงาน รอยละ 87.54
ทัง้ นี้ พบวา มีนายจาง/สถานประกอบการแจงความตองการ จำนวน
73,195 อัตรา โดยแจงผานกรมการจัดหางาน จำนวน 33,805 อัตรา
การเดินทางไปทำงานตางประเทศเพิ่มขึ้น รอยละ 18.89 แรงงาน
ตางดาวที่ทำงานในประเทศไทยเพิ่มขึ้น รอยละ 7.83
ทั้งนี้ ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดขอมูลและติดตาม
สถานการณตลาดแรงงาน และบทความตาง ๆ ไดจากเว็บไซต
https://doe.go.th/lmia หรือ Facebook :Thai Labour Market
Information
กองบรรณาธิการ

1. การขึ ้ น ทะเบี ย นผู  ป ระกั น ตนกรณี ว  า งงาน
เพือ่ ใหสามารถสะทอนแนวโนมของการวางงานของแรงงานในระบบไดอยางรวดเร็วมากยิง่ ขึน้ ดังนัน้ ฉบับเดือนกุมภาพันธ 2565 เปนตนไป จะพิจารณาขอมูล
จากการขึ้นทะเบียนผูประกันตนกรณีวางงาน1 ผานกรมการจัดหางาน ซึง่ เปนขอมูลเบือ้ งตนโดยผูป ระกันตนทีข่ น้ึ ทะเบียนดังกลาวยังตองเขาสูก ระบวนการพิจารณา
จายประโยชนทดแทนกรณีวางงานตามหลักเกณฑของสำนักงานประกันสังคมตอไป ดังนั้น การวิเคราะหขอมูลในเดือนนี้ จึงไมสามารถเปรียบเทียบกับขอมูล
ในเดือนกอนหนาทีว่ เิ คราะหจากขอมูลผูร บั ประโยชนทดแทนกรณีวา งงานจากสำนักงานประกันสังคม โดยในเดือนมกราคม 2565 มีผปู ระกันตนทีข่ น้ึ ทะเบียนกรณี
วางงานผานกรมการจัดหางาน จำนวน 88,119 คน เปนเพศชาย 39,312 คน (รอยละ 44.61) และเพศหญิง 48,807 คน (รอยละ 55.39) เปนการลาออกจากงาน
มากที่สุด รอยละ 87.54 โดยมีสาเหตุการลาออก คือ ตองการเปลี่ยนงานใหม ประกอบอาชีพอิสระ พักผอน และรักษาตัว เนื่องจากเจ็บปวย

จำนวนการขึ้นทะเบียนผูประกันตนกรณีวางงาน

มกราคม 2565 จำนวน 88,119 คน
รอยละ 87.54

รอยละ 12.46

ถูกเลิกจาง
10,976 คน

ลาออก
77,143 คน
เพศหญิง
43,395 คน

เพศชาย
33,748 คน

(56.25%)

(43.75%)

สาเหตุการลาออก

เพศชาย
5,564 คน
(50.69%)

เพศหญิง
5,412 คน
(49.31%)

สาเหตุการถูกเลิกจาง

1. ตองการเปลี่ยนงานใหม

37,565 คน

2. ประกอบอาชีพอิสระ

24,286 คน

3. พักผอน

10,768 คน

4. รักษาตัว เนื่องจากเจ็บปวย

4,524 คน

1. ลดจำนวนพนักงาน

5,144 คน

2. นายจางยกเลิกสัญญา

3,577 คน

3. ปดกิจการ

2,255 คน

จำนวนผูประกันตนกรณีวางงาน จำแนกตามภาค

ภาคเหนือ 9,497 คน
8,697 คน
ลาออก
ถูกเลิกจาง 800 คน

ภาคตะวันตก 6,457 คน
5,957 คน
ลาออก
ถูกเลิกจาง 500 คน

ภาคใต 6,834 คน
5,795 คน
ลาออก
ถูกเลิกจาง 1,039 คน
2

สถานการณตลาดแรงงานภาพรวมของประเทศ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14,038 คน
13,040 คน
ลาออก
ถูกเลิกจาง
998 คน

ภาคตะวันออก 10,439 คน
ลาออก
8,799 คน
ถูกเลิกจาง 1,640 คน

ภาคกลาง 40,854 คน
34,855 คน
ลาออก
ถูกเลิกจาง 5,999 คน
ที่มา : ระบบศูนยขอมูลกลาง กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
หมายเหตุ : 1 หมายถึง ผูประกันตน มาตรา 33

2. ภาวะความต อ งการแรงงาน
เพื่อใหสามารถสะทอนความตองการแรงงานในตลาดแรงงานของไทยใหมีความครอบคลุมมากขึ้น ดังนั้น การวิเคราะหความตองการแรงงานในวารสาร
สถานการณตลาดแรงงาน ตั้งแตฉบับเดือนกุมภาพันธ 2565 เปนตนไป จึงรวบรวมขอมูลความตองการแรงงานที่แจงผานบริษัทจัดหางาน 5 แหง1 และความตองการ
แรงงานเพื่อทำงานในองคกรภาครัฐที่แจงผานสำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เพื่อประกอบการวิเคราะหดวย โดยขอมูลผูสมัครงานและ
การบรรจุงานยังคงพิจารณาเฉพาะขอมูลทีแ่ จงผานกรมการจัดหางานเทานัน้ ซึง่ ณ เดือนมกราคม 2565 พบวา มีความตองการแรงงาน จำนวน 73,195 อัตรา ประกอบดวย
นายจาง/สถานประกอบการแจงความตองการผานบริการจัดหางานโดยรัฐ (ผานกรมการจัดหางาน) จำนวน 33,805 อัตรา ความตองการแรงงานผานบริษัทจัดหางาน
จำนวน 38,856 อัตรา และความตองการแรงงานในองคกรภาครัฐ จำนวน 534 อัตรา

ความตองการแรงงานผานกรมการจัดหางาน
แจงความตองการแรงงาน
กับกรมการจัดหางาน
33,805 อัตรา

ผูสมัครงานที่มาใชบริการ
กับกรมการจัดหางาน
20,953 คน

+15.87%
YoY
+23.55%
MoM

มกราคม 64 : 29,175 อัตรา
ธันวาคม 64 : 27,361 อัตรา

บรรจุงาน
14,981 คน

-27.81%
YoY
+9.11%
MoM

มกราคม 64 : 29,023 คน
ธันวาคม 64 : 19,204 คน

มกราคม 64 : 22,887 คน
ธันวาคม 64 : 14,090 คน

ตำแหนงงาน จำแนกตามระดับการศึกษา

ตำแหนงงาน 5 อันดับแรก

หนวย : อัตรา

สูงกวาปริญญาตรี 150

1. แรงงานดานการผลิต

ปริญญาตรี

2. แรงงานดานการประกอบ

4,280

อนุปริญญา

3. ตัวแทนนายหนาขายบริการธุรกิจ
4. ผูทำความสะอาดอาคาร

2,980

ปวส.

4,661

ปวช.

4,928

มัธยมศึกษา

11,337
5,469

ประถมศึกษา

5. แมบาน

-34.54%
YoY
+6.32%
MoM

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ภาคการบริการและการคา รอยละ 50.55
1. การขนสง
2. การขายปลีก
3. กิจกรรมบริการสำหรับอาคารและภูมิทัศน
ภาคอุตสาหกรรม รอยละ 47.88
1. การผลิตผลิตภัณฑอาหาร
2. การผลิตผลิตภัณฑยางและพลาสติก
3. การผลิตเสื้อผา เครื่องแตงกาย
ภาคเกษตร รอยละ 1.57
1. การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว
2. ปาไมและการทำไม
3. การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ

ความตองการแรงงานผานบริษัทเอกชน
ตำแหนงงาน 5 อันดับแรก
1. พนักงานเรงรัดหนี้สิน
2. พนักงานธุรการ

บริษัทจัดหางาน
38,856 อัตรา

ระดับการศึกษา
สูงกวาปริญญาตรี

หนวย : อัตรา

3,384

ปริญญาตรี
อนุปริญญา
ปวส.

3. พนักงานบริการลูกคา
4. ลาม

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
16,207

2,582
3,836

ปวช.

2,882

มัธยมศึกษา

2,471

ประถมศึกษา 23

5. พนักงานขาย

ไมระบุ

7,471

ภาคการบริการและการคา รอยละ 88.93
1. การบริหารสำนักงาน และบริการสนับสนุนทางธุรกิจ
2. การขายปลีก
3. การขนสงทางบกและการขนสงทางทอลำเลียง
ภาคอุตสาหกรรม รอยละ 10.54
1. การผลิตเครื่องประดับ อัญมนี
2. งานกอสรางเฉพาะทาง
3. การผลิตเสื้อผา เครื่องแตงกาย
ภาคเกษตร รอยละ 0.53
การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว

ความตองการแรงงานในองคกรภาครัฐ
ตำแหนงงาน 5 อันดับแรก
1. พนักงานบริหารทั่วไป
2. เศรษฐกร

ตำแหนงงานภาครัฐ
534 อัตรา

สูงกวาปริญญาตรี

หนวย : อัตรา

24

ปริญญาตรี

328

อนุปริญญา -

3. นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ (ทั่วไป)

ปวส.

4. นิติกรปฏิบัติการ

ปวช.

5. เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

3

ระดับการศึกษา

วุฒกิ ารศึกษาอืน่ ๆ

(มัธยมศึกษา ประถมศึกษา
เปนตน)

102
49
31

ที่มา : ระบบศูนยขอมูลกลาง กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
หมายเหตุ : 1 บริษัทจัดหางานเอกชน 5 แหง ประกอบดวย Adecco, JobBKK, Joptopgun, Manpower Group และ Persolkelly
สถานการณตลาดแรงงานภาพรวมของประเทศ

3. การไปทำงานต า งประเทศ
การไปทำงานตางประเทศของแรงงานไทย ณ เดือนมกราคม 2565 มีแรงงานไทยที่ยังคงทำงานในตางประเทศทั้งสิ้น 105,799 คน โดยประเทศ
ที่แรงงานไทยไปทำงานมากที่สุด 3 อั น ดั บ แรก คื อ ไต ห วั น อิ ส ราเอล และสาธารณรั ฐ เกาหลี สำหรับประเภทอาชีพที่แรงงานไทยไปทำงานมากที่สุด
คือ อาชีพงานพื้นฐาน ไดแก แรงงานดานการเกษตร แรงงานทั่วไป และแรงงานผลิตผลิตภัณฑโลหะ
คนหางานที่ไดรับอนุญาตใหเดินทางไปทำงานตางประเทศ มีจำนวน 2,606 คน จำแนกเปนการเดินทาง 5 วิธี จำนวน 1,940 คน และแรงงานที่แจง
การเดินทางกลับไปทำงาน (RE-ENTRY) จำนวน 666 คน สวนใหญเดินทางโดยกรมการจัดหางานจัดสง จำนวน 890 คน (รอยละ 34.15) สาขาอาชีพ
ที่เดินทางไปทำงานมากที่สุด คือ ผูปฏิบัติงานดานการเกษตรและประมง จำนวน 870 คน (รอยละ 44.85)

ยังคงทำงานในตางประเทศ

+3.33%
YoY

เพิ่มขึ้นจากเดืิอนกอน
จำนวน 890 คน

+0.85%
MoM

48,860 คน

2. อิสราเอล

20,498 คน

3. สาธารณรัฐเกาหลี

14,205 คน

4. ญี่ีปุน

4,342 คน

5. สิงคโปร

1,902 คน

1. ไตหวัน
2. สาธารณรัฐเกาหลี
3. ญี่ปุน
4. สิงคโปร
5. มาเลเซีย
ÂØâÃ»

9,447

2,263

2,044

1,930

1,610

1,401

3,860

2,932

4,300

+15.16%
MoM

เพิ่มขึ้นจากเดืิอนกอน
จำนวน 343 คน

5 อันดับประเทศที่แรงงานไทยไดรับอนุญาตเดินทางไปทำงาน

เกาหลีใต
372 คน

อิสราเอล
660 คน
01

02
05

ลาว
105 คน

04

03

มาเลเซีย
198 คน

ไตหวัน
155 คน

จำแนกตามวิธีการเดินทาง

ตะวันออกกลาง
1. อิสราเอล
2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
3. กาตาร
4. บาหเรน
5. คูเวต

1

กรมฯ จัดสง 890 คน

4

นายจางพาไปทำงาน 277 คน

2

เดินทางดวยตนเอง 478 คน

5

นายจางสงไปฝกงาน 5 คน

อเมริกาเหนือและใต

3

บริษทั จัดหางานจัดสง 290 คน

6

RE-ENTRY 666 คน

1. โปรตุเกส
2. ฮังการี
3. รัสเซีย
4. ฟนแลนด
5. สาธารณรัฐเช็ค
áÍ¿ÃÔ¡Ò

+18.89%
YoY

เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน
จำนวน 414 คน

5 อันดับประเทศที่แรงงานไทยยังคงทำงาน จำแนกตามกลุมประเทศ
เอเชีย

หนวย : คน

ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

5 อันดับประเทศที่แรงงานไทยยังคงทำงาน

1. ไตหวัน

2,843

2,192
2,606
2,521

104,909

ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน
จำนวน 3,414 คน

ป 2565

ป 2564
106,102

106,253

115,139

115,548

118,572

110,821

112,191

109,252

106,918

102,385
105,799
106,452

หนวย : คน

ป 2565

ป 2564

ไดรับอนุญาตใหเดินทางไปทำงานตางประเทศ

1. สหรัฐอเมริกา
2. แคนาดา
3. กรีนแลนด
4. เม็กซิโก
5. โคลัมเบีย
ออสเตรเลียและโอเซียเนีย

1. ซูดานใต
2. แอฟริกาใต
3. มาดากัสการ
4. โมซัมบิก
5. โมร็อกโก
4
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1. นิวซีแลนด
2. ปาปว นิวกินี
3. ออสเตรเลีย

จำแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก

1. ผูปฏิบัติงานฝมือดานการเกษตรและประมง 870 คน
2. อาชีพงานพื้นฐาน
3. ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
4. ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือในธุรกิจตาง ๆ
5. ผูปฏิบัติงานในโรงงาน

405 คน
188 คน
174 คน
155 คน

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ

4. การทำงานของคนต า งด า ว
คนตางดาวคงเหลือที่ทำงานในประเทศไทย ณ เดือนมกราคม 2565 มีจำนวน 2,352,063 คน โดยเปนแรงงานตางดาว 4 สัญชาติ (เมียนมา
ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) จำนวน 2,132,469 คน (รอยละ 90.66) คนตางดาวระดับฝมือชำนาญการ จำนวน 137,555 คน (รอยละ 5.85)
และชนกลุมนอย/บุคคลพื้นที่สูง/ตลอดชีพ จำนวน 82,039 คน (รอยละ 3.49)
คนตางดาวไดรบั อนุญาตทำงานใหม ณ เดือนมกราคม 2565 มีจำนวน 4,344 ตำแหนง โดยจำแนกตามประเภทการอนุญาต ดังนี้ ประเภททัว่ ไป
2,299 ตำแหนง (รอยละ 52.92) ประเภทชนกลุม นอย 1,249 ตำแหนง (รอยละ 28.75) และประเภทสงเสริมการลงทุน 796 ตำแหนง (รอยละ 18.32)

คนตางดาวไดัรับอนุญาตทำงานใหม

แรงงานตางดาวคงเหลือทั่วราชอาณาจักร

ป 2564

+7.83%
YoY

เพิ่มขึ้นจากเดืิอนกอน
จำนวน 1,386คน

+0.06%
MoM

แรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตทำงาน จำแนกตามกลุมตาง ๆ

ป 2565

หนวย : ตำแหนง

5,779

5,891

4,555

4,455

4,347

5,518

5,149

5,179

5,592

9,999
7,059

4,344

ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน
จำนวน 170,719 คน

9,138

2,350,677

2,328,409

2,348,913

2,347,124

2,372,419

2,380,767

2,374,501

หนวย : คน

ป 2565

2,307,812

2,282,902

2,176,501

2,144,073

2,181,344

2,352,063

ป 2564

ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน
จำนวน 4,794 ตำแหนง

-52.46%
YoY

-24.83%
MoM

ลดลงจากเดืิอนกอน
จำนวน 1,435 ตำแหนง

ไดัรับอนุญาตใหม จำแนกตามประเภทการอนุญาต
หมวดอาชีพทีไ่ ดอนุญาตทำงาน 3 อันดับแรก

แรงงานต า งด า ว
2,352,063 คน

แรงงานประเภทฝมือ
137,555 คน

ตลอดชีพ
68 คน
ชนกลุมนอย
(จีนฮอ ฯลฯ)
81,971 คน
แรงงานประเภททั่วไป
2,132,469 คน

ทั่วไป (นักลงทุน
ชางฝมือ ผูชำนาญการ)
94,051 คน

1
ประเภททั่วไป
2,299 ตำแหนง

BOI : 43,504 คน

2

ไดรบั อนุญาตใหเขาทำงานตาม MOU
520,246 คน

สงเสริมการลงทุน
796 ตำแหนง

มติคณะรัฐมนตรี 20 ส.ค. 2562 (OSS)
746,195 คน
มติคณะรัฐมนตรี 4 ส.ค. 2563
182,784 คน
มติคณะรัฐมนตรี 29 ธ.ค. 2563
406,400 คน
มติคณะรัฐมนตรี 13 ก.ค. 2564
238,426 คน
มติคณะรัฐมนตรี 28 ก.ย. 2564
38,418 คน
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1. ผูประกอบวิชาชีพ

1,196 ตำแหนง

2. ผูบริหาร

734 ตำแหนง

3. ชางเทคนิค

253 ตำแหนง

หมวดอาชีพทีไ่ ดอนุญาตทำงาน 3 อันดับแรก

1. ผูบริหาร

267 ตำแหนง

2. ชางเทคนิค

248 ตำแหนง

3. ผูประกอบวิชาชีพ

180 ตำแหนง

หมวดอาชีพทีไ่ ดอนุญาตทำงาน 3 อันดับแรก

3
ชนกลุมนอยAWARENESS
1,249 ตำแหนง

1. อาชีพงานพื้นฐาน

833 ตำแหนง

2. ปฏิบัติงานฝมือในธุรกิจ 283 ตำแหนง
3. พนักงานบริการ

92 ตำแหนง

ที่มา : สำนักบริหารแรงงานตางดาว

ขอความรวมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอ
วารสารสถานการณตลาดแรงงาน


   
คณะผูจัดทำ....
อำนวยการโดย : นางสาวสุวกุล ไตรรัตนผลาดล
ผูอำนวยการกองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน
จัดทำโดย : กลุมงานวิเคราะหและวิจัย
กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน

@LMIofThailand

@LMIofThailand

@LMIofThailand

doe.go.th/lmia
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