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บทบรรณาธิการ
EDITOR Talk

สถานการณ์ตลาดแรงงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

      สถานการณ์ตลาดแรงงานไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มีผู้มีงานท�า จ�านวน 37.58 ล้านคน เพิ่มขึ้น
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 0.42 และมีผู้ว่างงาน ประมาณ 7.58 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงาน 
ร้อยละ 1.96 โดยเม่ือวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานจากการให้บรกิารจดัหางานของกรมการจัดหางาน 
พบว่า ในไตรมาสนี้มีนายจ้าง/สถานประกอบการจ�านวน 3,627 แห่ง แจ้งความต้องการแรงงาน จ�านวน 
148,477 อตัรา โดยเพ่ิมข้ึนมากจากการจัดงาน Bangkok Job Fair 2021 ระหว่างวนัที ่26-27 มีนาคม 2564 
อตุสาหกรรมการผลิตมคีวามต้องการแรงงานมากทีส่ดุ ร้อยละ  43.07  โดยมีผู้สมัครงานมาใช้บริการ จ�านวน 
91,159 คน เพิ่มข้ึนจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ร้อยละ 29.17 และได้รบัการบรรจงุาน จ�านวน 67,553 คน 
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 7.72 นอกจากตลาดแรงงานส�าหรับคนไทยดังกล่าวแล้ว 
ยังมีแรงงานต่างด้าวที่ท�างานในประเทศไทย จ�านวน 2,176,501 คน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 22.67 ท�างานในอุตสาหกรรมการผลิตมากที่สุด ร้อยละ 33.65 โดยส่วนใหญ่ท�างานในอาชีพ 
งานพื้นฐาน ร้อยละ 92.70 และแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท�างานใหม่มีจ�านวน 26,196 ต�าแหน่ง  
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 0.79 ส�าหรับตลาดแรงงานในต่างประเทศ พบว่า แรงงานไทย 
ที่ยังคงท�างานในต่างประเทศ มีจ�านวน 106,918 คน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 24.77  
โดยในไตรมาสนี้มีแรงงานไทยที่เดินทางไปท�างานต่างประเทศ จ�านวน 7,556 คน ลดลงจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ 66.29 มีรายได้ส่งกลับจากการเดินทางไปท�างานต่างประเทศ จ�านวน 37,279 ล้านบาท 
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 29.96 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในไตรมาสที่ 1  
ปี 2564 ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ท�าให ้
การเปรยีบเทยีบข้อมลูกับช่วงเดยีวกนัของปีก่อนอาจมีความผดิปกต ิ จงึควรระมัดระวงัในการน�าข้อมูลดังกล่าว 
ไปใช้อ้างอิง
  ส�าหรับสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในไตรมาสนี้อัตราการขยายตัวลดลง ร้อยละ 2.4 ปรับตัว
เพิม่ขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า มปัีจจัยสนบัสนนุจากการกลบัมาขยายตวัของการส่งออกสินค้าและการลงทนุ
ภาคเอกชน รวมทั้งการขยายตัวต่อเนื่องของการใช้จ่ายรัฐบาลและการของการลงทุนภาครัฐ ในขณะที ่
การระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนปรับตัวลดลงและการส่งออกบริการลดลงมาก
อย่างต่อเนื่อง ในด้านการผลิตสาขาการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและสาขาการก่อสร้างกลับมาขยายตัว 
นอกจากสถานการณ์ตลาดแรงงานและเศรษฐกจิดังกล่าวแล้ว วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานในไตรมาสนี้
ยงัได้น�าเสนอบทความ เรือ่ง “ทักษะและอาชีพของแรงงานไทยในอนาคต” โดยสามารถติดตามรายละเอียด
ได้ในฉบับหรือเว็บไซต์ https://doe.go.th/lmia หรือ Facebook : Thai Labour Market Information

                      กองบรรณาธิการ
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บทสรุป

สถานการณ์เศรษฐกิจ
 ในไตรมาสที ่1 ของปี 2564 เศรษฐกิจโลกปรบัตวัดี
ขึน้ต่อเนื่องจากครึ่งหลังของปีก่อน ตามการฟื้นตัวดขีึน้
ของกจิกรรมทางเศรษฐกจิ ทัง้ในการผลติภาคอตุสาหกรรม
และภาคบริการ และการปรับตัวดีขึ้นของการใช้จ่าย 
ภายในประเทศ ซึง่ได้รบัปัจจยัสนบัสนนุจากการผ่อนคลาย
มาตรการควบคุมและการด�าเนินมาตรการกระตุ ้น
เศรษฐกจิอย่างต่อเนือ่ง ประกอบกบัความคืบหน้าในการ
จดัหาและกระจายวัคซีนให้แก่ประชาชนท่ีส่งผลให้ระดบั
ความเชื่อม่ันเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ การฟื ้นตัวของ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมหลัก ส่งผลให้การส่งออกของ 
กลุม่ประเทศอุตสาหกรรมใหม่และกลุ่มประเทศอาเซียน
ขยายตัวเพิ่มขึ้นในเกณฑ์สูง
 ส�าหรับเศรษ ฐ กิ จไทยในไตรมาสนี้ปรับตัว 
ลดลงร้อยละ 2.4 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับการลดลง 
ร้อยละ 4.2 ในไตรมาสก่อนหน้า มปีัจจัยสนับสนุนจาก
การกลับมาขยายตวัของการส่งออกสนิค้าและการลงทนุ
ภาคเอกชน รวมทั้ง การขยายตัวต่อเนื่องของการใช้จ่าย
รั ฐบาลและการขยายตั ว เ พ่ิมขึ้ นของการลงทุน 
ภาครัฐ ในขณะที่การระบาดของ COVID-19 ส่งผลให ้
การบริโภคภาคเอกชนปรับตัวลดลงและการส่งออก
บริการลดลงมากอย่างต่อเนื่อง ส�าหรับด้านการผลิต 
สาขาการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและสาขาการก่อสร้าง
กลับมาขยายตัว ในขณะที่การผลิตสาขาที่พักแรมและ
บรกิารด้านอาหาร สาขาการขนส่งและสถานท่ีเก็บสนิค้า 
สาขาไฟฟ้าและก๊าซ และสาขาการขายส่ง การขายปลีก 
และการซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ลดลง
ต่อเน่ือง 

สถานการณ์ตลาดแรงงาน
 ภาวะการมีงานท�าและการว่างงาน
 ผู้มีงานท�าในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มีจ�านวน  
37.58 ล้านคน เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน  
1.57 แสนคน คดิเป็นร้อยละ 0.42 ผู้ว่างงานมีประมาณ 

7.58 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.96  
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก ่อน 3.64 แสนคน  
โดยผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นผู้ว่างงาน 
มากที่สุด 2.11 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงาน 
ร้อยละ 3.54 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1.51 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 2.37 
โดยอัตราการว่างงานสูงที่สุดอยู ่ในภาคใต้ คิดเป็น 
ร้อยละ 3.10

 ความต้องการแรงงานผ่านบรกิารจดัหางานโดยรฐั  
 นายจ้าง/สถานประกอบการแจ้งความต้องการ
แรงงานในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 จ�านวน 148,477 อัตรา 
เพิ่มขึ้นมากจากการจัดงาน Bangkok Job Fair 2021 
ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2564 โดยในไตรมาสนี้
นายจ้าง/สถานประกอบการต้องการแรงงานทีผู่ส้�าเรจ็
การศึกษาระดับ ปวช.-ปวส./อนุปริญญามากท่ีสุด  
ร้อยละ 36.51 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา  
ร้อยละ 31.24 และระดบัปริญญาตรขีึน้ไป ร้อยละ 17.51 
ตามล�าดบั
 ผู้สมัครงานมาใช้บริการในไตรมาสนี้ มีจ�านวน 
91,159 คน เพิ่มขึ้นจากช ่วงเดียวกันของป ีก ่อน  
ร้อยละ 29.17 โดยผู้สมัครงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ร้อยละ 56.11 เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มากที่สุด ร้อยละ 38.83 รองลงมา คือ ระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป ร้อยละ 27.76 และระดับ ปวช.-ปวส./อนุปริญญา 
ร้อยละ 17.29 ตามล�าดับ
 ผู้ที่ได้รับการบรรจุงานในไตรมาสนี้ มีจ�านวน 
67,553 คน เพิม่ขึน้จากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.72 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.17 โดยผู ้ส�าเร็จ 
การศึกษาระดบัมัธยมศึกษาได้รบัการบรรจงุานมากทีส่ดุ 
ร้อยละ 42.23 รองลงมา คือ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
ร้อยละ 22.88 ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 17.61 
ตามล�าดับ ทั้งนี้ พบว่า อุตสาหกรรมการผลิตมีการ
บรรจุงานมากทีส่ดุ ร้อยละ 43.79
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บทสรุป (ต่อ)

 การไปท�างานต่างประเทศ
 แรงงานไทยท่ียังคงท�างานในต ่างประเทศ
ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มีจ�านวน 106,918 คน ลดลงจาก 
ช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ร้อยละ 24.77 ส�าหรบัแรงงานไทย
ท่ีเดินทางไปท�างานต่างประเทศในไตรมาสนี้ มีจ�านวน 
7,556 คน ลดลงจากช่วงเดยีวกันของปีก่อน ร้อยละ 66.29 
แรงงานส่วนใหญ่มภีมูลิ�าเนาอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี นครราชสีมา และสกลนคร  
เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศกึษา ร้อยละ 67.95 
โดยสาขาอาชพีทีเ่ดนิทางไปท�างานมากท่ีสุด คือ ผู้ปฏบิตังิาน
ในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้าน 
การประกอบ ร้อยละ 43.61 ส�าหรับไตรมาสนี้ส่วนใหญ่
แรงงานไทยไปท�างานในกลุ่มประเทศเอเชีย โดยเดนิทาง
ไปท�างานในประเทศไต้หวันมากที่สุด ในไตรมาสนีแ้รงงาน
ไทยท่ีเดินทางไปท�างานในต่างประเทศมีรายได้ส่งกลับ
ประเทศ จ�านวน 37,279 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน ร้อยละ 29.96

 การเคลือ่นย้ายแรงงานไทยและแรงงานอาเซยีน
 คนไทยเดนิทางไปท�างานในกลุม่ประเทศอาเซียน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 จ�านวน 995 คน หรือคิดเป็น  
ร้อยละ 13.17 ของแรงงานไทยที่เดินทางไปท�างาน
ต่างประเทศ ทั้งหมด ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 79.76 โดยเดินทางไปท�างานในประเทศลาว
มากที่สุด รองลงมา คือ เวียดนาม และมาเลเซีย  
อย่างไรก็ตาม พบว่า แรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียนที่
ท�างานในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นประเทศเพื่อนบ้าน 
เช่น เมียนมา กัมพูชา และลาว

 การท�างานของคนต่างด้าว
 แรงงานต่างด้าวที่ท�างานอยู ่ในประเทศไทย
ไตรมาสที ่1 ปี 2564 มีจ�านวน 2,176,501 คน ลดลงจาก
ช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 637,980 คน คิดเป็นร้อยละ 22.67 
โดยเป็นแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (เมียนมา ลาว 
กัมพูชา และเวียดนาม) ร้อยละ 90.02 คนต่างด้าว
ระดับฝีมือช�านาญการ ร้อยละ 6.52 และชนกลุ่มน้อย/
บุคคลพื้นที่สูง/ตลอดชีพ ร้อยละ 3.46 โดยคนต่างด้าว
ท�างานในอุตสาหกรรมการผลิตมากที่สุด ร้อยละ 33.65 
และท�างานในอาชีพงานพื้นฐาน ร้อยละ 92.70
 คนต่างด้าวทีไ่ด้รบัอนญุาตท�างานใหม่ในไตรมาสนี้
มีจ�านวน 26,196 ต�าแหน่ง (คนต่างด้าวทุกประเภท 
ยกเว้นมาตรา 59 พสูิจน์สัญชาตแิละน�าเข้า MOU) ลดลง
จากช่วงเดยีวกันของปีก่อน ร้อยละ 0.79 โดยจ�าแนกตาม
ประเภททีไ่ด้รบัอนญุาต ดงันี ้ประเภททัว่ไป 6,673 ต�าแหน่ง 
เป็นสัญชาติจีนมากที่สุดส่วนใหญ่ท�างานในโรงเรียน 
มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษา ประเภทส่งเสริม
การลงทุน 3,524 ต�าแหน่ง ส่วนใหญ่เป็นสัญชาติจีน  
โดยท�างานเป็นแรงงานที่ใช้ทักษะฝีมือสูง คือ ผู้บัญญัติ
กฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ ประเภท
ชนกลุ่มน้อย 15,999 ต�าแหน่ง เป็นสัญชาติไทยใหญ่
มากที่สุด ส่วนใหญ่ท�างานในประเภทอาชีพงานที่ไม่ใช้ 
ทักษะฝีมือ คือ อาชีพงานพื้นฐาน ซึ่งจะเป็นอาชีพ
กรรมกร ช่างไม้ก่อสร้างอาคาร และท�าสวนผกัและผลไม้
มากที่สุด
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สถานการณ์เศรษฐกิจสถานการณ์เศรษฐกิจ

รายงานภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มีรายละเอียดส�าคัญ ดังนี้

เศรษฐกิจโลก	  
 ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
รายงานภาวะเศษฐกิจในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 โดยพบว่า  
ในไตรมาสแรกของปี 2564 เศรษฐกิจโลกปรบัตวัดขีึน้ต่อเนือ่งจาก
ครึง่หลังของปีก่อน น�าโดยเศรษฐกิจประเทศอุตสาหกรรมหลกั 
ได้แก่ สหรัฐฯ จีน และเศรษฐกิจกลุ่มประเทศอตุสาหกรรมใหม่
ตามการฟ้ืนตวัดีขึน้ อย่างชดัเจนของกิจกรรมทางเศรษฐกจิทัง้ใน
การผลติภาคอตุสาหกรรมและภาคบรกิาร สะท้อนจากดชันีผูจั้ดการ
ฝ่ายจัดซือ้รวม (Composite PMI) ของหลายประเทศท่ีปรบัตวั
เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับสูงสุดในรอบหลายไตรมาส อาทิ สหรัฐฯ  
(26 ไตรมาส) ยโูรโซน (2 ไตรมาส) ออสเตรเลยี (12 ไตรมาส) 
และญีปุ่่น (5 ไตรมาส) สอดคล้องกบัการปรบัตัวดขีึน้ของการใช้
จ่ายภายในประเทศ ซ่ึงได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการผ่อนคลาย
มาตรการควบคุมและการด�าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนือ่ง ประกอบกบัความคืบหน้าในการจดัหาและกระจาย
วคัซนีให้แก่ประชาชนที่ส่งผลให้ระดับความเช่ือมั่นเพิ่มมากขึ้น 
นอกจากนี้ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หลักส่งผลให้ 
การส่งออกของกลุ่มประเทศอตุสาหกรรมใหม่และกลุม่ประเทศ
อาเซียน อาท ิฮ่องกง ไต้หวนั สงิคโปร์ เกาหลีใต้ เวยีดนาม และ
มาเลเซยี ขยายตวัเพิม่ขึน้ในเกณฑ์สงู อย่างไรกด็ ีเศรษฐกจิยโูรโซน
ยังคงมีข้อจ�ากัดในการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศที่ยังคง
เป็นไปอย่างล่าช้า เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ ์
การแพร่ระบาดในระลอกใหม่ รวมทั้งการกลายพันธุ์ของไวรสั 
ส่งผลให้รัฐบาลจ�าเป็นต้องกลับมาด�าเนินมาตรการควบคุม 
การระบาดอย ่างเข ้มงวดอีกค ร้ังในหลายประเทศ ทั้งนี้  
ประเทศต่าง ๆ ยังคงด�าเนินมาตรการทางเศรษฐกิจเพ่ือ 
ช่วยลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดงัจะเหน็ได้
จากธนาคารกลางของประเทศส�าคญั ๆ ด�าเนนินโยบายการเงนิ
แบบผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง อาทิ การคงระดับอัตราดอกเบีย้
นโยบายไว้ในระดับต�่าเป็นประวัติการณ์ การเข้าซื้อสินทรัพย์
เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ระบบเศรษฐกิจและการให้สินเชื่อ
ดอกเบี้ยต�่า เป็นต้น ขณะเดียวกัน ประเทศเศรษฐกิจหลักได้ 
ด�าเนินมาตรการการคลังขนาดใหญ่เพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ 
ได้รับผลกระทบและฟื ้นฟูเศรษฐกิจผ่านมาตรการส�าคัญ 

ได้แก่ มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ The American Rescue Plan 
ของสหรัฐฯ วงเงิน 1.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แผนงบประมาณ
ระยะยาวและมาตรการฟื ้นฟูเศรษฐกิจของ ยูโรโซนวงเงิน  
1.8 ล้านยโูร และมาตรการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิของสหราชอาณาจักร

เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา
 ภาวะเศรษฐกจิสหรฐัอเมรกิาในไตรมาสที ่1 ของปี 2564 
จากการรายงานของส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต ิพบว่า ขยายตวัร้อยละ 0.4 กลับมาขยายตวัเมือ่เทยีบจาก
การลดลงร้อยละ 2.4 ในไตรมาสก่อนหน้า ซึง่นบัเป็นการขยายตวั
ครั้งแรกในรอบ 4 ไตรมาส และเมื่อขจัดผลของฤดูกาลแล้ว 
เศรษฐกจิสหรฐัฯ ขยายตวัร้อยละ 6.4 (%QoQ saar. ) เพิม่ขึน้จาก
ร้อยละ 4.3 ในไตรมาสก่อนหน้า การฟื้นตัวดีขึ้นของเศรษฐกจิ
สหรฐัฯ มปัีจจยัสนบัสนนุหลกัจากการขยายตวัเร่งขึน้ของการผลติ
ภาคอตุสาหกรรมและการใช้จ่ายภายในประเทศ โดยดชันผีูจ้ดัการ
ฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคอตุสาหกรรมและภาคบรกิารในไตรมาสแรก
อยูท่ี่ระดบั 61.4 และระดบั 59.2 เพิม่ข้ึนจากระดับ 59.0 และ
ระดบั 56.9 ในไตรมาสก่อน และเทียบกบัระดับ 50.4 และ 55.4 
ในไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน เช่นเดยีวกบัการบรโิภคภาคเอกชน
โดยเฉพาะในกลุม่สนิค้าคงทนทีข่ยายตวัร้อยละ 25.9 เพิม่เขึน้จาก
ร้อยละ 11.6 เช่นเดียวกับการลงทุนภาคเอกชนซึ่งขยายตัว 
ร้อยละ 4.8 เพิม่ขึน้จากร้อยละ 3.7 ตามการขยายตวัของการลงทนุ
ในสินทรัพย์ถาวรด้านที่อยู่อาศัย ขณะที่การใช้จ่ายของรัฐบาล
ขยายตัวร้อยละ 0.7 โดยการใช้จ่ายของรัฐบาลกลางที่ไม่รวม 
ด้านการป้องกันประเทศขยายตัวร้อยละ 10.4 ซึง่เป็นมาผลจาก
การด�าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ The American Rescue 
Plan เพือ่ช่วยเหลอืและบรรเทาความเดอืดร้อนให้แก่ผู้ท่ีได้รบัผล 
กระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19  ทีผ่่านความเห็นชอบ
ของสภาสหรฐัฯ และมีผลบงัคบัใช้ เมือ่วนัที ่ 11 มนีาคม 2564 
ส�าหรับสถานการณ์ตลาดแรงงานปรับตัวดีขึ้น สะท้อนจาก
อัตราการว่างงานอยูท่ีร้่อยละ 6.2 ลดลงจากร้อยละ 6.8 ในไตรมาส
ทีผ่่านมา สอดคล้องกับการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม ณ  
สิ้นเดือนมีนาคม 2564 อยู่ที่ 144.1 ล้านต�าแหน่ง เพิ่มขึ้นจาก 
143.2 ล้านต�าแหน่ง ในเดือนก่อนหน้า แต่ยังคงต�่ากว่าระดับ

1

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

การจ้างงานในช่วงก่อนการเกิดการระบาดของ COVID-19  
ขณะทีอั่ตราเงินเฟ้อพืน้ฐาน เพิม่ขึน้อย่างช้า ๆ อยู่ทีร้่อยละ 1.5 
แต่ยงัคงต�า่กว่าเป้าหมายนโยบายการเงนิทีร้่อยละ 2.0 ส่งผลให้
คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ  
ในการประชุมวันที่ 16–17 มีนาคม 2564 คงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายไว้ทีร้่อยละ 0.00–0.25 อย่างต่อเน่ือง และส่งสญัญาณ
การด�าเนนินโยบายการเงนิแบบผ่อนคลายต่อไปจนกว่าจะบรรลุ
เป้าหมายการจ้างงานเต็มท่ีและอัตราเงินเฟ้อปรับตัวเข้าสู่เป้า
หมายในระยะยาว

เศรษฐกิจกลุ่มประเทศยูโรโซน
	 ภาวะเศรษฐกิจกลุ่มประเทศยูโรโซนในไตรมาสที่ 1 
ของปี 2564 จากการรายงานของส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิพบว่า ลดลงร้อยละ 1.8 ยังคงลดลงต่อเนือ่ง
เป็นไตรมาสที ่5 แต่ปรบัตวัดขีึน้เมือ่เทยีบกบัการลดลง ร้อยละ 4.9 
ในไตรมาสก่อนหน้า และเมื่อปรับผลของฤดูกาลแล้ว เศรษฐกิจ
ยโูรโซนลดลงร้อยละ 0.6 เทยีบกบัการลดลงร้อยละ 0.7 ในไตรมาส
ก่อนหน้า (%QoQ swda. ) โดยเป็นการลดลงของเศรษฐกิจ
ประเทศสมาชิก หลัก ได้แก่ เยอรมนี อิตาลี และสเปน ยกเว้น
เศรษฐกจิฝรัง่เศสทีก่ลบัมาขยายตัวได้ในไตรมาสแรก การฟ้ืนตวั
ของเศรษฐกิจยโูรโซนยงัคงเผชญิกับข้อจ�ากดัโดยเฉพาะการฟ้ืนตัว
ของอุปสงค์ภายในประเทศ สะท้อนจากยอดการค้าปลีกใน
เดอืนมกราคมและกมุภาพันธ์ 2564 ลดลงร้อยละ 2.9 สอดคล้อง
กบัการลดลงอย่างต่อเนือ่งของความเชือ่มัน่ผูบ้รโิภคและอัตราการ
ว่างงานทีย่งัอยูใ่นระดบัสูงทีร้่อยละ 8.2 เน่ืองจากหลายประเทศ
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่และความวิตก
กังวลต่อการกลายพันธุ์ของไวรัส ส่งผลให้รัฐบาลต้องด�าเนิน
มาตรการควบคุมการระบาดอีกครั้ง อาทิ เยอรมนี อิตาลี สเปน 
อย่างไรก็ดี การผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีข้ึนต่อเนื่อง 
สะท้อนจากดัชนีผู ้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมอยู ่ท่ี
ระดับ 58.4 สูงสุดในรอบ 13 ไตรมาส เช่นเดียวกับภาคบริการ
ที่ปรับตัวดีขึ้น สะท้อนจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ
ทีเ่พิม่ขึน้มาอยูท่ี ่ระดบั 46.9 จากระดบั 45.0 ในไตรมาสก่อนหน้า 
ส่วนอัตราเงินเฟ้ออยู่ท่ีร้อยละ 1.1 สูงสุดในรอบ 4 ไตรมาส 
ส�าหรับการด�าเนินมาตรการเศรษฐกิจท่ีส�าคัญในช่วงไตรมาส
แรกของปี 2564 คณะกรรมาธกิารยโุรป (European Commission) 
ได้เสนอขยายการช่วยเหลือทางการเงินให้กับประเทศสมาชกิใน
รูปแบบของเงินกู้จากสหภาพยุโรปภายใต้มาตรการสนับสนุน 
ช่ัวคราวเพื่อบรรเทาความเสี่ยงด้านการว่างงานในกรณีฉุกเฉิน 
(SURE) เป็น 19 ประเทศ มลูค่ารวม 9.43 หมืน่ล้านยโูร จากเดมิ 
16 ประเทศ มลูค่ารวม 8.74 หม่ืนล้านยโูร นอกจากนี ้ยังมวีงเงิน

เพือ่ฟ้ืนฟเูศรษฐกิจภายใต้ Next Generation EU Recovery and 
Resilience Facility มูลค่า 6.725 แสนล้านยโูร ซึง่ประกอบด้วย
เงนิช่วยเหลอืให้เปล่ามูลค่า 3.125 แสนล้านยโูร และเงนิกู้มูลค่า 
3.6 แสนล้านยโูร เพือ่สนบัสนนุการลงทนุภาครฐัและการปฏริปู
เศรษฐกจิของประเทศสมาชกิ ขณะเดยีวกนั ในการประชมุธนาคาร
กลางยุโรป (ECB) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 มีมติยังคงด�าเนิน
นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไป โดยการคงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายที่ร้อยละ 0.0 และ ECB ระบุว่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ย
ไว้ในระดบัต�า่ต่อไปจนกว่าอตัราเงนิเฟ้อ จะปรบัตวัข้ึนสู่ใกล้เคียง
กับระดับเป้าหมายที่ร้อยละ 2.0 รวมถึงการด�าเนินมาตรการ 
ผ่อนคลายทางการเงินอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนสภาพคล่องให้กับ
เศรษฐกิจต่อไป

เศรษฐกิจญี่ปุ่น 
 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นในไตรมาสที่ 1 ของ
ปี 2564 จากการรายงานของส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ พบว่า มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาส
ก่อนหน้า โดยได้มีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม สะท้อนจากดัชนีผู ้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาค
อุตสาหกรรม ซ่ึงอยู่ที่ระดับ 51.3 นับเป็นการปรับตัวสูงกว่า
ระดับ 50.0 เป็นครั้งแรกในรอบ 8 ไตรมาส สอดคล้องกับมูลค่า
การส่งออกสินค้าที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.3 
ในไตรมาสก่อนหน้า อย่างไรก็ดี อุปสงค์ภายในประเทศยังคง
มข้ีอจ�ากดัในการฟ้ืนตวั ภายหลงัจากมกีารประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 และมีการบังคับใช้มาตรการ
ล็อกดาวน์เพ่ือควบคมุการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในหลายพืน้ที่
รวมถงึกรงุโตเกยีวและโอซาก้า ดงัจะเหน็ได้จากดชันกีารค้าปลีก
ทีข่ยายตวัร้อยละ 0.5 ชะลอลงจากร้อยละ 2.0 ในไตรมาสก่อนหน้า 
ขณะเดียวกัน ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการปรับตัวลดลง
เป็น 46.9 จากระดับ 47.7 ในไตรมาสก่อนหน้าและเป็นระดับ
ต�่ากว่า 50.0 ติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 6 ส่วนอัตราการว่างงาน
อยู่ที่รอ้ยละ 2.8 ลดลงจากร้อยละ 3.0 ในไตรมาสก่อนหน้า 
ขณะทีอ่ตัราเงนิเฟ้อพืน้ฐาน (Core PCE Price Index) ยงัคงลดลง
ร้อยละ 0.4 เทยีบกบัการลดลง ร้อยละ 0.8 ในไตรมาสก่อนหน้า 
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 -19 มีนาคม 2564 ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) 
ได้มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายระยะสั้นไว้ที่ร้อยละ -0.1 
และการด�าเนินนโยบายเพื่อรักษาระดับอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น (JGBs) ช่วงอายุ 10 ปี ให้อยู่ที่ระดับ 
ร้อยละ 0.0 (Yield Curve Control) เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจต่อไป

2
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เศรษฐกิจกลุ่มประเทศจีน
 ภาวะเศรษฐกจิของสาธารณรฐัประชาชนจนีในไตรมาส
ที่ 1 ของปี 2564 จากการรายงานของส�านักงานสภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า ขยายตัวร้อยละ 18.3 
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.5 ในไตรมาสก่อนหน้า และนับเป็นอัตรา
การขยายตัวสูงสุดนับตั้งแต่ประเทศจีนมีการจัดท�าข้อมูล GDP 
รายไตรมาสในปี 2535 ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากฐานที่ต�า่ 
ในไตรมาสแรกของปี 2563 ท่ีเศรษฐกจิได้รบัผลกระทบอย่างรนุแรง
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  โดยภาคอตุสาหกรรม
ขยายตวัร้อยละ 24.4 เพิม่ขึน้จากร้อยละ 6.8 ในไตรมาสก่อนหน้า 
ส่วนภาคบริการ ขยายตัวร้อยละ 15.6 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.7 
ในไตรมาสก่อนหน้า และภาคเกษตรขยายตวัร้อยละ 8.1 เพิม่ขึน้
จากร้อยละ 4.1 ในไตรมาสก่อนหน้า การเพิม่ขึน้ของภาคการผลติ
สอดคล้องกบัการขยายตวัดีข้ึนของอุปสงค์ ทัง้ในและต่างประเทศ 
โดยมลูค่าการส่งออกสนิค้าขยายตวัสงูร้อยละ 48.8 เพ่ิมขึน้จาก
ร้อยละ 17.0 ในไตรมาสก่อนหน้า และเป็นระดับสูงสุดในรอบ 
26 ปี ขณะเดียวกัน การค้าปลีกภายในประเทศขยายตัวสูงถึง
ร้อยละ 33.9 เมื่อเทียบกับร้อยละ 6.6 ในไตรมาสก่อนหน้า 
นอกจากนี ้การลงทนุในสนิทรพัย์ถาวรขยายตวัร้อยละ 25.6 เพิม่ขึน้
จากร้อยละ 2.9 ในไตรมาสก่อนหน้า ส�าหรบัการด�าเนนิมาตรการ
ช่วยเหลือทางเศรษฐกิจท่ีส�าคัญ รัฐบาลได้ด�าเนินมาตรการ
ทางการคลงัโดยการให้เงินช่วยเหลอืส�าหรบัด�าเนนิมาตรการป้องกนั
และควบคมุการแพร่ระบาด รวมทัง้การผลติอปุกรณ์ทางการแพทย์ 
การเร่งเบกิจ่ายเงนิประกนัตนผูต้กงานและขยายเวลาให้แรงงาน
ต่างชาต ิการลดการจัดเกบ็ภาษแีละงดการจดัเก็บเงนิเข้ากองทนุ
ประกันสังคม และการเร่งการลงทุนภาครัฐ รวมถึงการให้ความ
ช่วยเหลอือืน่ ๆ  เช่น การค�า้ประกนัเงนิกูส้�าหรบั SMEs และการลด

หรือยกเลิกค่าบริการหรือภาษีในการใช้ ถนน ท่าเรือ หรือไฟฟ้า  
เป็นต้น นอกจากนี้ ธนาคารกลางจีน (PBOC) ยังคงด�าเนิน
นโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายอย่างต่อเนือ่งเพือ่สนบัสนนุ
การขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับ
ต�่าและยังคงสัดส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์

เศรษฐกิจกลุ่มประเทศอาเซียน	
 ภาวะเศรษฐกิจกลุ่มประเทศอาเซียนในไตรมาสท่ี 1  
ของปี 2564 จากการรายงานของส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ พบว่า ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า  
ตามการฟื้นตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรม สอดคล้องกับ 
การฟ้ืนตวัของอุปสงค์ภายในประเทศและภาคการส่งออกท่ีได้รบั
แรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลัก โดยเศรษฐกิจ
เวียดนามขยายตัวร้อยละ 4.5 เท่ากับไตรมาสก่อนหน้า  
ตามการขยายตัวสูงขึ้นในทุกภาคการผลิตและภาคการส่งออก  
ขณะที่เศรษฐกิจมาเลเซีย เศรษฐกิจอินโดนีเซีย และเศรษฐกิจ
ฟิลปิปินส์ ฟ้ืนตวัขึน้จากไตรมาสก่อนหน้า โดยลดลงร้อยละ 0.5 
ร้อยละ 0.7 และร้อยละ 4.2 เทียบกับการลดลงร้อยละ 3.4  
ร้อยละ 2.2 และร้อยละ 8.3 ตามล�าดับ โดยเป็นผลมาจากการ
ปรับตัวดีขึน้ของการผลิตภาคอตุสาหกรรมและภาคการส่งออก  
ในส่วนของนโยบายการคลงั มาเลเซียและอนิโดนเีซยีได้มีการขยาย
งบประมาณในการกระตุ้นเศรษฐกิจส�าหรับปี 2564 เพิ่มเติม  
ขณะทีฟิ่ลปิปินส์ได้มกีารออกกฎหมายฟ้ืนฟภูาคธรุกจิและลดภาษี
ภาษเีงนิได้นติบิคุคล ณ วนัที ่26 มนีาคม 2564 ในส่วนของนโยบาย
การเงิน ธนาคารกลางเวียดนาม ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย  
ยงัคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในระดับต�า่อย่างต่อเนือ่ง ขณะท่ี
ธนาคารกลางอินโดนีเซียปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเป็น 
ร้อยละ 3.50 จากเดมิ ร้อยละ 3.75 เมือ่วนัที ่18 กมุภาพนัธ์ 2564

แผนภูมิที่	1	เปรียบเทียบอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 และปี 2564

ที่มา : ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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เศรษฐกิจไทย
 ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 พบว่า 
ลดลงร้อยละ 2.6 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 4.2  
ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 ด้านการใช้จ่าย มีปัจจัยสนับสนุน
ส�าคัญจากการกลบัมาขยายตวัของการส่งออกสนิค้าและการลงทนุ
ภาคเอกชน รวมทั้งการขยายตัวต่อเนื่องของการใช้จ่ายรัฐบาล
และการขยายตวัเร่งขึน้ของการลงทุนภาครฐั ในขณะทีก่ารระบาด
ของ COVID-19 ส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนปรับตัวลดลง
และการส่งออกบริการลดลงมากอย่างต่อเนื่อง ด้านการผลิต	
สาขาการผลติสนิค้าอตุสาหกรรมและสาขาการก่อสร้างกลับมา
ขยายตัว ในขณะที่สาขาเกษตรกรรม สาขาข้อมูลข่าวสารและ
การสือ่สาร และสาขาการเงนิขยายตวัต่อเนือ่ง ส่วนการผลติสาขา
ทีพ่กัแรมและบรกิารด้านอาหาร สาขาการขนส่งและสถานทีเ่กบ็
สินค้า สาขาไฟฟ้าและก๊าซ และสาขาการขายส่งการขายปลีก
และการซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ลดลงต่อเนื่อง 
เม่ือปรับผลของฤดูกาลออกแล้วเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรก
ของปี 2564 ขยายตวัจากไตรมาสที ่4 ของปี 2563 ร้อยละ 0.2 
(QoQ_SA)

แผนภูมิที่	2 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย 

ที่มา : ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ร้อยละ

 การเปลี่ยนแปลงของเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจส�าคัญของ
ไทยในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 ปรากฏผลดังนี้ เมื่อพิจารณา
ข้อมลูจากส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม พบว่า ดชันผีลผลติ
อุตสาหกรรม	อยู่ที่ระดับ 103.58 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกัน
ของปี 2563 (102.35) ร้อยละ 1.20 โดยอุตสาหกรรมที่ส่งผล
ให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ได้แก่ การผลิตเฟอร์นิเจอร์ 
การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน การผลิตอุปกรณ์ขนส่ง เป็นต้น  
อตัราการใช้ก�าลงัการผลติ อยูท่ี่ร้อยละ 67.44 เพิม่ข้ึนจากไตรมาส
เดียวกันของปี 2563 (66.94) ร้อยละ 0.50 โดยอุตสาหกรรที่ 

ส่งผลให้อตัราการใช้ก�าลงัการผลติเพิม่ขึน้ ได้แก่ การผลติอปุกรณ์
ขนส่ง การผลิตเฟอร์นิเจอร์ การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน เป็นต้น 
เมื่อพิจารณาข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า  
ดชันกีารลงทนุภาคเอกชน อยู่ที่ร้อยละ 140.82 เพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสเดยีวกันของปี 2563 (131.54) ร้อยละ 9.28 โดยเพิม่ข้ึน
จากปริมาณการจ�าหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ในประเทศ 
และการน�าเข้าสินทนุ เป็นต้น ในขณะทีด่ชันกีารอุปโภคบรโิภค
ภาคเอกชน อยู่ที่ร้อยละ 131.51 ลงลงจากไตรมาสเดียวกัน
ของปี 2563 (132.95) ร้อยละ 1.43 โดยเครือ่งชีท่ี้ปรบัตวัลดลง
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คือ ดัชนีการใช้จ่ายสินค้าคงทน 
จากยอดขายรถยนต์น่ังส่วนบุคคล และยอดขายรถยนต์เชิง 
พาณชิย์ เป็นต้น ส�าหรบัการค้าระหว่างประเทศ พบว่า การส่งออก	
มีมูลค่า 64,003.84 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดยีวกนัของปีก่อนเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.25 โดยกลุม่สนิค้าส่งออก
ที่มูลค่าเพิ่มขึ้น เช่น มันส�าปะหลัง ผลิตภัณฑ์ยาง อุปกรณ์
การถ่ายภาพและภาพยนตร์ เป็นต้น การน�าเข้า มีมูลค่า 
56,615.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อนเพิม่ขึน้ ร้อยละ 9.49 โดยกลุม่สินค้าน�าเข้าทีม่ลูค่าเพิม่ขึน้ 
เช่น ทองค�า คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น 
ส�าหรบัดลุการค้าในไตรมาสนีเ้กินดลุ 7,388.69 ล้านดอลลาร์สหรฐั 
อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปเฉล่ียอยูท่ีร้่อยละ -0.5 เทียบกบัเฉล่ียร้อยละ 
-0.4 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์ปรับตัวลดลง ขณะที่หมวดที่มิใช่อาหารและ
เครื่องด่ืมลดลงตามหมวดพลังงานเป็นส�าคัญ

แผนภูมิที่	 3	 ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจส�าคัญของไทยรายไตรมาสท่ี 1 
ปี 2563 ถึง ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

ที่มา : 1) * ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม      

        2) * * ธนาคารแห่งประเทศไทย

หมายเหต ุ: ข้อมลูดชันกีารลงทนุภาคเอกชน และการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน  

 เป็นค่าเฉลี่ยจากข้อมูลรายเดือน ซึ่งอาจจะมีความคลาดเคลื่อน
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ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม	(ระดับ)	*	 อัตราการใช้ก�าลังการผลิต	(ร้อยละ)	*

ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน	 (ร้อยละ)	**	 ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน	 (ร้อยละ)	**	



60,810.90	

49,819.92	

57,989.84	 58,095.20	

64,003.84

51,710.18	

40,901.78	
44,419.80	

49,863.78	

56,615.15

9,100.72 8,918.14
13,570.04

8,231.42 7,388.69	

Q1/2563 Q2/2563 Q3/2563 Q4/2563 Q1/2564

การส่งออกสินค้า	 การน�าเข้าสินค้า	 ดุลการค้า
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หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ : มูลค่าการส่งออก และน�าเข้าตามสถิติดุลการช�าระเงิน

แผนภูมิที่	4		มูลค่าการส่งออก การน�าเข้า และดุลการค้า  
รายไตรมาสที่ 1 ปี 2563  ถึง ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

แผนภูมิที่	5	อัตราเงินเฟ้อรายไตรมาสที่ 1 ปี 2563   
ถึง ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

หน่วย : ร้อยละ

ที่มา : ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตารางที่	1 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ

ที่มา : ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตารางที่	2 เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่ส�าคัญของไทย

ที่มา : 1) * ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม      
        2) * * ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ : ข้อมูลดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน เป็นค่าเฉลี่ยจากข้อมูลรายเดือนซึ่งอาจจะมีความคลาดเคลื่อน
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ภาวะการมีงานท�และ
การว่างงาน
ภาวะการมีงานท�และ
การว่างงาน

 ผู้มีงานท� 37.58 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 0.42
  ผู้ว่างงาน 7.58 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.96
  ระดับปริญญาตรีมีผู้ว่างงานมากที่สุด 2.11 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 3.54 

ประชากรและก�ลังแรงงาน

 ผลจากการส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร ไตรมาสที่ 1 (มกราคม–มีนาคม) ปี 2564 พบว่า มีประชากรอายุ  

15 ปีขึ้นไป 57.00 ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ในก�าลังแรงงาน 38.75 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 67.98 ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 

ประกอบด้วย ผู้มีงานท�า 37.58 ล้านคน ผู้ว่างงาน 7.58 แสนคน ที่รอฤดูกาล 4.11 แสนคน ส�าหรับผู้ที่ไม่อยู่ในก�าลังแรงงาน 

มีจ�านวน 18.25 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 32.02 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 1  ปี 2564 มีประมาณ 37.58 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.57 แสนคน 
คิดเป็นร้อยละ 0.42 ผู้มีงานท�าอยู่ในภาคบริการ และการค้ามากที่สุด 17.71 ล้านคน หรือร้อยละ 47.13 ของผู้มีงานท�าทั้งหมด 

รองลงมา ภาคเกษตรกรรม 11.07 ล้านคน และภาคการผลิต  8.80  ล้านคน 

ภาวะการมีงานท�

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

 หากพิจารณาตามประเภทอาชีพ พบว่า เป็นผู้ที่ท�างานด้านปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง 
มากทีส่ดุ ประมาณ 9.82 ล้านคน รองลงมา คือ พนักงานบริการและพนักงานขายในร้านค้าและตลาด ประมาณ 7.83 ล้านคน  
และอาชีพงานพื้นฐาน ประมาณ 4.73  ล้านคน  

ที่มา : การส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

ตารางที่		5  ผู้มีงานท�า จ�าแนกตามประเภทอาชีพ รายไตรมาส  ปี 2563 – 2564
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ที่มา : การส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

หน่วย : ล้านคน 
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 ผู้มีงานท�าตามระดับการศึกษาท่ีส�าเร็จ พบว่า ระดับ
ประถมศกึษามากทีส่ดุ จ�านวน 8.38 ล้านคน คดิเป็นร้อยละ 22.30 
รองลงมา คือ ไม่มีการศึกษาและต�่ากว่าประถม/อื่นๆ/ไม่ทราบ 
จ�านวน 7.49 ล้านคน ร้อยละ 19.93 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จ�านวน 6.18 ล้านคน ร้อยละ 16.44 ปริญญาตรี จ�านวน  
5.73 ล้านคน ร้อยละ 15.25 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
5.33 ล้านคน ร้อยละ 14.18  ระดบัอาชวีศึกษา จ�านวน 3.59 ล้านคน 
ร้อยละ 9.56 และสูงกว่าปริญญาตรีจ�านวน 0.88 ล้านคน  
ร้อยละ 2.34 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า 
ผู ้มีงานท�าลดลงในระดับปริญญาตรี มัธยมศึกษาตอนต้น  
และผู้ไม่มีการศึกษาและต�่ากว่าประถมศึกษา/อื่น ๆ/ไม่ทราบ 
ส่วนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา
และสูงกว่าปริญญาตรีมีผู้มีงานท�าเพิ่มขึ้น

แผนภูมิที่	6	ผูม้งีานท�า จ�าแนกตามระดบัการศึกษา ไตรมาสท่ี 1 
ปี 2563 และปี 2564

 เมื่อพิจารณาจากสถานภาพการท�างาน พบว่า ท�างาน
เป็นลูกจ้างเอกชนมากที่สุด จ�านวน 14.95 ล้านคน คิดเป็น 
ร้อยละ 39.78 รองลงมา คือ ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ�านวน 
12.54 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 33.37 ช่วยธุรกิจครัวเรือน 
จ�านวน 5.48 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 14.58 ลูกจ้างรัฐบาล 
จ�านวน 3.71 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 9.87 และนายจ้าง จ�านวน 
0.91 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 2.42 โดยในไตรมาสนี้ พบว่า  
ไม่มีการรวมกลุ่ม

แผนภูมิที่	7	ผู้มีงานท�า จ�าแนกตามสถานภาพการท�างาน 
ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

ช่ายธุรกิจครัวเรือน

5.48	ล้านคน

ลูกจ้างรัฐบาล

3.71	ล้านคน

ลูกจ้างเอกชน	

14.95	ล้านคน

	ประกอบธุรกิจ

ส่วนตัว	12.54	ล้านคน

นายจ้าง

0.91	ล้านคน
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ประถมศึกษา

มัธยมต้น

มัธยมปลาย

อาชีวศึกษา

	ปริญญาตรี	

สูงกว่าปริญญาตรี
หน่วย	:	ล้านคน

ไตรมาสที่	1	ปี	2563

ไตรมาสที่	1	ปี	2564

ไม่มี/ต�่ากว่าประถม
การศึกษา/อืน่	ๆ	และ
ไม่ทราบ

การว่างงาน

 ผู้ว่างงานใน ไตรมาสที่ 1 ปี 2564  มีประมาณ 7.58 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.96 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน พบว่า ผู้ว่างงานเพ่ิมขึ้น ประมาณ 3.64 แสนคน ระดับการศึกษาที่มีผู ้ว่างงานมากท่ีสุด คือ  
ระดับปริญญาตรี 2.11 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 3.54 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1.51 แสนคน                  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1.34 แสนคน อาชีวศึกษา 1.08 แสนคน ประถมศึกษา 0.99 แสนคน ไม่มีการศึกษา/ต�่ากว่า 
ประถมศึกษา/อื่นๆ/ไม่ทราบ 0.49 แสนคน และสูงกว่าปริญญาตรี 0.06 แสนคน

แผนภูมิที่	8	จ�านวนและอัตราการว่างงาน จ�าแนกตามระดับการศึกษาที่ส�าเร็จ ไตรมาสที่ 1 ปี 2564
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อืน่	ๆ	/ไม่ทราบ

ที่มา : การส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มา : การส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
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 ส�าหรบัอตัราการว่างงานจ�าแนกตามภาค พบว่า ภาคใต้ มอีตัราการว่างงานสงูสดุ ร้อยละ 3.10  รองลงมา คอื กรุงเทพมหานคร 
มีอัตราว่างงาน ร้อยละ 2.24 ภาคเหนือ ร้อยละ 1.74 ภาคกลาง ร้อยละ 1.69  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตราว่างงาน  
ร้อยละ  1.64

แผนภูมิที่	9	จ�านวนผู้ว่างงานและอัตราการว่างงาน จ�าแนกตามภาค ไตรมาสที่ 1 ปี 2564
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ภาคตะวันออก
เฉียงหนือ

 เมื่อพิจารณาการว่างงานตามกลุ่มอายุ พบว่า ผู้ว่างงานกลุ่มอายุ 20-24 ปี มีผู้ว่างงานมากที่สุด จ�านวน 2.68 แสนคน  
รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 25-29 ปี จ�านวน 1.30 แสนคน กลุ่มอายุ 30-34 ปี และกลุ่มอายุ 40–49 ปี มีจ�านวนเท่ากันคือ จ�านวน 
0.79 แสนคน กลุ่มอายุ 35-39 ปี จ�านวน 0.73 แสนคน กลุ่มอายุ 50-59 ปี จ�านวน 0.57 แสนคน กลุ่มอายุ 15-19 ปี จ�านวน 
0.55 แสนคน และกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป จ�านวน 0.16 แสนคน 

แผนภูมิที่	10	จ�านวนและอัตราการว่างงาน จ�าแนกตามกลุ่มอายุ (ปี) ไตรมาสที่ 1 ปี 2564
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 การว่างงานในกลุ ่มเยาวชน (อายุ 15-24 ปี) พบว่า จ�านวนผู้ว ่างงานส่วนใหญ่อยู ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคกลาง และภาคใต้ หากพิจารณาระดับการศึกษา พบการว่างงานมากที่สุดในระดับปริญญาตรี 
 ผู้ว่างงานกลุ่มเยาวชน ส่วนใหญ่มีการหางานท�าในช่วงเวลาก่อนการส�ารวจ 30 วัน และวิธีการหางานที่กลุ่มเยาวชนใช้ 
คือ การติดต่อสมัครงานกับบริษัทโดยตรง รองลงมา คือ การหางานทางอินเทอร์เน็ต
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ความต้องการแรงงาน
ผ่านบริการจัดหางานโดยรัฐ
ความต้องการแรงงาน
ผ่านบริการจัดหางานโดยรัฐ

 การให้บรกิารจดัหางานในประเทศของกรมการจดัหางาน ไตรมาสที ่1 (มกราคม–มนีาคม) 2564 ความต้องการ

แรงงาน ผู้สมัครงานมาใช้บริการ และการบรรจุงานเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ปรากฏรายละเอียดดังนี้

ความต้องการแรงงานส่วนใหญ่ต้องการผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส./อนุปริญญา  
ผู้สมัครงานมาใช้บริการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 29.17 โดยผู้สมัครงานเป็นผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด
การบรรจุงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.72 ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาได้รับการบรรจุงานมากที่สุด 

 กรมการจัดหางานได้รับแจ้งความต้องการแรงงาน 
(ต�าแหน่งงานว่าง) จากนายจ้าง/สถานประกอบการ ไตรมาสที ่1 
(มกราคม-มนีาคม) ปี 2564 จ�านวน 148,477 อตัรา มผีูส้มคัรงาน
มาใช้บริการ จ�านวน 91,159 คน ได้รับการบรรจุเข้าท�างาน 
จ�านวน 67,553 คน เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
พบว่า ความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น จ�านวน 85,642 อัตรา 
หรอืคดิเป็นร้อยละ 136.30 จากการจัดงาน Bangkok Job Fair 
2021 ระหว่างวนัที ่26-27 มนีาคม 2564 ผู้สมคัรงานมาใช้บรกิาร
เพิม่ขึน้ จ�านวน 20,587 คน คดิเป็นร้อยละ 29.17 และการบรรจงุาน
เพิ่มขึ้น จ�านวน 4,840 คน คิดเป็นร้อยละ 7.72  

แผนภมูทิี	่11 ความต้องการแรงงาน ผูส้มคัรงาน และการบรรจุงาน 

ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 และปี 2564
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ไตรมาสที่	1	ปี		2563

ไตรมาสที่	1	ปี		2564

ที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

ความต้องการแรงงาน

 สถานประกอบการมาใช้บริการ จ�านวน 3,627 แห่ง 
แจ้งความประสงค์จะรบัสมคัรบคุคลเข้าท�างาน (ต�าแหน่งงานว่าง) 
จ�านวน 148,477 อัตรา เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
จ�านวน 85,642 อัตรา โดยความต้องการแรงงานในไตรมาสนี้
เป็นเพศชาย จ�านวน 24,438 อตัรา เพศหญงิ จ�านวน 7,257 อตัรา 
และไม่ระบเุพศ จ�านวน 116,782 อตัรา ส่วนใหญ่ต้องการแรงงาน
ที่มีอายุไม่เกิน 24 ปี 
 เมือ่พจิารณาความต้องการแรงงานไตรมาสที ่1 ปี 2564 
จะเห็นได้ว่าความต้องการแรงงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง 
และกรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
พบว่า ความต้องการแรงงานเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะภาคกลางมากทีส่ดุ 

แผนภมูทิี	่12 ความต้องการแรงงาน จ�าแนกตามภาค ไตรมาสที ่1 

ปี 2563 และปี 2564
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ที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
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 เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า 
สถานประกอบการมาใช้บริการเพิ่มข้ึน จ�านวน 2,675 แห่ง 
สถานประกอบที่มีลูกจ้าง 1–49 คน มาใช้บริการมากที่สุด 
จ�านวน 3,039 แห่ง รองลงมา คอื สถานประกอบการทีมี่ลกูจ้าง 
50–299 คน จ�านวน 508 แห่ง และสถานประกอบการ 
ที่มีลูกจ้าง 300 คนขึ้นไป จ�านวน 80 แห่ง

แผนภูมิที่	13 สถานประกอบการท่ีมาใช้บริการ จ�าแนกตาม
จ�านวนลูกจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 และปี 2563
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ที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

อุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น	

อุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงานลดลง	

 อุตสาหกรรมท่ีมีความต้องการแรงงานเพิ่มข้ึน ได้แก่ การผลิต การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และ
จักรยานยนต์ การก่อสร้าง ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ  
การบริหารราชการการป้องกันประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับ การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ข้อมูลข่าวสารและ 
การ ส่ือสาร กจิกรรมทางการเงนิและการประกนัภัย เกษตรกรรมการป่าไม้และการประมง กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 
การศึกษา กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ การท�าเหมืองแร่และเหมืองหิน กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ 
ไฟฟ้าก๊าซไอน�า้และระบบการปรบัอากาศ การจดัหาน�า้ การจดัการน�า้เสยีและของเสยี รวมถึงกจิกรรมทีเ่กีย่วข้อง กจิกรรมการจ้างงาน 
ในครัวเรือนกิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่ท�าขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน 

 อุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานลดลง ได้แก่ ศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ กิจกรรมการบริหารและบริการ
สนับสนุน 

แผนภูมิที่	14 ความต้องการแรงงาน จ�าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 และปี 2564
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ศิลปะ	ความบันเทิง

กิจกรรมการบริหาร/บริการ

ประเภทอุตสาหกรรม

อัตรา

ไตรมาสที่	1	ปี	2563

ไตรมาสที่	1	ปี	2564

เพิ่ม

ลด

ที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน
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 5.	กจิกรรมวชิาชพี	วทิยาศาสตร์และกจิกรรมทางวชิาการ	

เช่น การบรกิารท�าความสะอาดทัว่ไปของตัวอาคาร กิจกรรมการให้

บริการจ้างงานชั่วคราว กิจกรรมของส�านักงานจัดหางาน กิจกรรม

การบริการระบบรักษาความปลอดภัย และกิจกรรมการ จัดหา

ทรัพยากรมนุษย์ ต้องการผู ้ที่จบการศึกษาระดับมั ธยมศึกษา 

มากที่สุด รองลงมา คอื ระดบั ปวช.-ปวส./อนปุรญิญา และระดับ

ประถมศึกษา

อัตรา

อุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมาก	5	อันดับแรก	ได้แก่	

	 1.	การผลิต เช่น การผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์
ทั่วไป การผลิตอาหารปรุงส�าเร็จแช่แข็ง การตัดเย็บเส้ือผ้า  
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทั่วไป และการผลิตอุปกรณ์ควบคุม
และจ่ายไฟฟ้า ต้องการผู้ท่ีจบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส./
อนุปริญญามากที่สุด รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา และ
ระดับประถมศึกษา

	 2.	การขายส่งและการขายปลีก	การซ่อมยานยนต์	
และจักรยานยนต์ เช่น การขายปลีกสินค้าในร้านค้าท่ัวไป  
การขายยานยนต์ใหม่ชนดิรถยนต์นัง่ส่วนบคุคล การขายส่งสนิค้า
ทัว่ไป ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้าง และดสิเคาท์สโตร์ ต้องการผูท้ี่
จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส./อนุปริญญามากที่สุด รองลงมา 
คือ ระดับมัธยมศึกษา และระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 3.	การก่อสร้าง	 เช่น การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศยั 
การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ท่ีพักอาศัย การก่อสร้างโครงการ
วิศวกรรมโยธา การติดตั้ งระบบประปาและระบายน�้า 
และการติดตั้งส่วนประกอบอาคารและการตกแต่งภายใน 
ต ้องการผู ้ ที่ จบการศึกษาระดับมั ธยมศึกษามากที่ สุ ด  
รองลงมา คือ ระดับ ปวช.-ปวส./อนุปริญญา และระดับ
ประถมศึกษา

อัตรา

อัตรา

อัตรา

	 4.	 ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร เช่น การบริการ 
ด้านอาหารในภัตตาคาร โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด  
การบริการด้านอาหารท่ัวไป การบริการอาหารส�าหรับกิจการ
ขนส่ง และการบริการที่พักแรมทั่วไป ต้องการผู้ที่จบการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษามากที่สุด รองลงมา คือ ระดับ ปวช.-ปวส./
อนปุรญิญา และประถมศกึษา

อัตรา

แผนภมูทิี	่15	ความต้องการแรงงาน จ�าแนกตามระดบัการศึกษา
ในแต่ละอุตสาหกรรม (5 อันดับแรก)
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แผนภมูทิี	่16	ความต้องการแรงงาน จ�าแนกตามประเภทอาชพี 
ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 และปี 2564

 นายจ้าง/สถานประกอบการต้องการแรงงานท่ีจบ 
การศึกษาระดับ ปวช.-ปวส./อนุปริญญามากท่ีสุด คิดเป็น 
ร้อยละ 36.51 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 31.24 
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 17.51 และระดับประถมศึกษา 
ร้อยละ 14.74 เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
พบว่า ความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นในทุกระดับการศึกษา  
โดยเฉพาะระดบั ปวช.-ปวส./อนปุรญิญามคีวามต้องการแรงงาน
เพิ่มขึ้นมากที่สุด  

ที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

แผนภูมิที่	17	ความต้องการแรงงาน จ�าแนกตามระดับ 
การศึกษา ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 และปี 2564

ที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

ผู้สมัครงาน

 ผู ้สมัครงานที่มาใช ้บริการมีจ�านวน 91,159 คน  
เป็นเพศชาย จ�านวน 40,007 คน เพศหญงิ จ�านวน 51,152 คน 
เป็นผู ้ ท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากท่ีสุด จ�านวน  
35,401 คน คดิเป็นร้อยละ 38.83 รองลงมา คอื ระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป จ�านวน 25,302 คน ระดับ ปวช.-ปวส./อนุปริญญา 
จ�านวน 15,761 คน และระดับประถมศกึษา จ�านวน 14,695 คน 
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า ผู้สมัครงาน
เพิ่มขึ้นจ�านวน 20,587 คน คิดเป็นร้อยละ 29.17

 เมื่อพิจารณาตามประเภทอาชีพจะเห็นได้ว่าอาชีพ 
งานพ้ืนฐานมีจ�านวนผู้มาสมัครงานมากท่ีสุด เช่น แรงงาน 
ด้านการผลิต พนักงานจัดส่งสินค้า แรงงานบรรจุ พนักงาน 
ท�าความสะอาดอาคาร และแรงงานก่อสร้าง เมือ่เปรยีบเทยีบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า ผู้สมัครงานเพิ่มขึ้น คิดเป็น 
ร้อยละ 29.17 อาชีพงานพืน้ฐานเพิม่ข้ึนมากทีส่ดุ

แผนภูมิที่	18 ผูส้มคัรงานมาใช้บรกิาร จ�าแนกตามประเภทอาชพี 
ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 และปี 2564

 เมือ่พจิารณาผูส้มคัรงานตามช่วงอาย ุพบว่า ผูส้มคัรงาน
ท่ีมีอายุระหว่าง 30-39 ปี มากท่ีสุด จ�านวน 26,385 คน  
คิดเป็นร้อยละ 28.94 รองลงมา คือ อายุไม่เกิน 24 ปี จ�านวน 
25,888 คน และอายุระหว่าง 25-29 ปี จ�านวน 17,738 คน 

ที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

 ประเภทอาชีพที่สถานประกอบการต้องการแรงงาน 
มากที่สุด คือ อาชีพงานพื้นฐาน จ�านวน  66,497 อัตรา คิดเป็น
ร้อยละ 44.79 เช่น แรงงานด้านการผลิต พนักงานจัดส่งสินค้า 
แรงงานบรรจ ุแรงงานก่อสร้าง และพนกังานท�าความสะอาดอาคาร 
รองลงมา คือ ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จ�านวน 
25,568 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 17.22 เสมียน เจ้าหน้าที่ จ�านวน 
14,664 อตัรา คดิเป็นร้อยละ 9.88 พนกังานบรกิาร พนกังานขาย
ในร้านค้าและตลาด จ�านวน 12,856 อตัรา คดิเป็นร้อยละ 8.66 
ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจ จ�านวน 7,365 อัตรา คิดเป็น
ร้อยละ 4.96
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แผนภูมิที่	19	ความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงานมาใช้บริการ 
และการบรรจุงาน จ�าแนกตามอายุ ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

ที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

การบรรจุงาน

 ผู้สมัครงานที่ได้รับการบรรจุงานมีจ�านวน 67,553 คน 
เป็นเพศชาย จ�านวน 30,960 คน เพศหญงิ จ�านวน 36,593 คน 
ภาคกลางมกีารบรรจงุานมากทีส่ดุ จ�านวน 18,480 คน รองลงมา 
คือ กรงุเทพมหานคร จ�านวน 11,939 คน ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
จ�านวน 11,281 คน ภาคใต้ จ�านวน 9,786 คน ภาคเหนือ 
จ�านวน 8,467 คน และปริมณฑลต�่าสุด จ�านวน 7,600 คน  
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า การบรรจงุาน 
เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 7.72 โดยภาคกลางมีการบรรจุงาน 
เพิ่มขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 27.36

 เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุจะเห็นได้ว่าผู้สมัครงานที่
มีอายุระหว่าง 30-39 ปี ได้รับการบรรจุงานมากที่สุด จ�านวน 
20,971 คน คดิเป็นร้อยละ 31.04 รองลงมา คอื อายไุม่เกนิ 24 ปี 
ร้อยละ 24.98 และอายุระหว่าง 25-29 ปี ร้อยละ 19.24 
 
 ในด้านการศึกษา พบว่า ผู ้ที่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาได้รับการบรรจุงานมากที่สุด จ�านวน  28,528 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.23 รองลงมา คือ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
จ�านวน 15,459 คน คิดเป็นร้อยละ 22.88 ระดับประถมศึกษา 
จ�านวน 11,898 คน คดิเป็นร้อยละ 17.61 และระดบั ปวช.-ปวส./
อนุปริญญา จ�านวน 11,668 คน คิดเป็นร้อยละ 17.27

 อตุสาหกรรมทีม่กีารบรรจงุานมากท่ีสดุ ค ือตุสาหกรรม
การผลติมกีารบรรจงุาน จ�านวน 29,583 คน คดิเป็นร้อยละ 43.79 
รองลงมา คือ การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์
และจักรยานยนต์ จ�านวน 13,011 คน คิดเป็นร้อยละ 19.26 
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศและการประกันสังคม

ภาคบงัคบั จ�านวน 4,310 คน คิดเป็นร้อยละ 6.38 ท่ีพักแรม
และบริการด้านอาหาร จ�านวน 3,890 คน คิดเป็นร้อยละ 5.76 
กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ จ�านวน 
2,536 คน คดิเป็นร้อยละ 3.75 และอุตสาหกรรมอืน่ ๆ จ�านวน 
14,223 คน คดิเป็นร้อยละ 21.05  7 

แผนภูมิที่	20 ความต้องการแรงงาน และการบรรจุงาน 
จ�าแนกตามอุตสาหกรรม ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

ที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

 เมือ่พจิารณาตามประเภทอาชพี พบว่า อาชพีงานพืน้ฐาน
มกีารบรรจงุานมากทีส่ดุ จ�านวน 35,401 คน คดิเป็นร้อยละ 52.40 
เช่น แรงงานด้านการผลิต พนักงานจัดส่งสินค้า แรงงานบรรจุ 
พนกังานท�าความสะอาดอาคาร และแรงงานก่อสร้าง รองลงมา 
คือ ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จ�านวน 9,342 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.83 เสมียน เจ้าหน้าที่ จ�านวน 8,265 คน  
คิดเป็นร้อยละ 12.23 พนักงานบริการพนักงานขายในร้านค้า
และตลาด จ�านวน 6,631 คน คดิเป็นร้อยละ 9.82 และผูป้ฏบัิตงิาน
ในโรงงาน ผูค้วบคมุเครือ่งจักรและผูป้ฏิบตังิานด้านการประกอบ 
จ�านวน 2,292 คน คิดเป็นร้อยละ 3.39

ที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

แผนภมูทิี	่21 ความต้องการแรงงาน และการบรรจงุาน 
จ�าแนกตามประเภทอาชีพ ไตรมาสที่ 1 ปี 2564
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 เมือ่พจิารณาความต้องการแรงงาน ผูส้มคัรงานมาใช้บรกิาร 
และการบรรจุงาน จ�าแนกรายภาค พบว่า
 กรุงเทพมหานคร นายจ้าง/สถานประกอบการแจ้ง
ความต้องการแรงงาน จ�านวน 32,655 อัตรา มีผู้สมัครงาน 
มาใช้บริการ จ�านวน 16,873 คน และผู้สมัครงานที่ได้รับ 
การบรรจุงาน จ�านวน 11,939 คน  
 ปรมิณฑล นายจ้าง/สถานประกอบการแจ้งความต้องการ
แรงงาน จ�านวน 17,400 อตัรา มผีูส้มคัรงานมาใช้บรกิาร จ�านวน 
9,724 คน และผูส้มคัรงานทีไ่ด้รบัการบรรจงุาน จ�านวน 7,600 คน  

 ภาคเหนอื นายจ้าง/สถานประกอบการแจ้งความต้องการ
แรงงาน จ�านวน 19,795 อัตรา มีผู้สมัครงานมาใช้บริการ 
จ�านวน 11,394 คน และผู ้สมัครงานท่ีได้รับการบรรจุงาน 
จ�านวน 8,467 คน  

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายจ้าง/สถานประกอบการ
แจ้งความต้องการแรงงาน จ�านวน 23,585 อตัรา มีผู้สมัครงาน
มาใช้บริการ จ�านวน 17,245 คน และผู้สมัครงานท่ีได้รับ 
การบรรจุงาน จ�านวน 11,281 คน 

 ภาคกลาง นายจ้าง/สถานประกอบการแจ้งความต้องการ
แรงงาน จ�านวน 35,271 อัตรา มีผู ้สมัครงานมาใช้บริการ 
จ�านวน 21,405 คน และผู้สมัครงานท่ีได้รับการบรรจุงาน 
จ�านวน 18,480 คน
  
 ภาคใต้	 นายจ้าง/สถานประกอบการแจ้งความต้องการ
แรงงาน จ�านวน 19,771 อัตรา มีผู ้สมัครงานมาใช้บริการ  
จ�านวน 14,518 คน และผู้สมัครงานท่ีได้รับการบรรจุงาน 
จ�านวน 9,786 คน      

แผนภูมิที่	22 ความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงานมาใช้บริการ และการบรรจุงาน จ�าแนกตามภาค ไตรมาสที่ 1 ปี 2564
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ที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน



 แรงงานไทยที่ยังคงท�างานในต่างประเทศ ไตรมาสที่ 1 
(ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม) ปี 2564 จ�านวน 106,918 คน พบว่า 
แรงงานไทยที่ยังคงท�างานในต่างประเทศเพิ่มขึ้น จ�านวน 
2,541 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.43 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสก่อน และลดลง จ�านวน 35,206 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 24.77 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
ซึ่งการเดินทางไปท�างานต่างประเทศของคนไทยในแต่ละปี
ก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) มีจ�านวนประมาณ 1.1-1.2 แสนคน ด้วยปัจจัยทั้ง
ภายในจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานและภายนอกประเทศ
เกดิการชะลอตัวของเศรษฐกจิโลก อย่างไรกต็าม การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ส่งผลให้หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยมี
มาตรการปิดเมอืงเพือ่ควบคมุการแพร่ระบาด ดงันัน้ การเดนิทาง
ไปท�างานในต่างประเทศของแรงงานไทยจงึลดลงอย่างเหน็ได้ชดั
ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 และผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ระลอกใหม่ รวมถึงการกลายพันธุ์ของไวรัสในช่วงต้นปี 2564 
ส่งผลให้การเดินทางไปท�างานต่างประเทศในไตรมาสนี้ลดลง
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การไปท�งานต่างประเทศการไปท�งานต่างประเทศ

แรงงานไทยทีย่งัคงท�งานในต่างประเทศลดลง ร้อยละ 24.77 เม่ือเปรยีบเทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน
ตลาดแรงงานอยู่ในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ไต้หวัน  ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี

แผนภูมิที่	23 แรงงานไทยที่ยังคงท�างานในต่างประเทศ

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน

 แรงงานไทยทีล่งทะเบยีนแจ้งความประสงค์จะเดนิทาง
ไปท�างานต่างประเทศ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มีจ�านวน  
8,166 คน เป็นเพศชาย จ�านวน 5,883 คน หรือร้อยละ 72.04 
และเพศหญงิ จ�านวน 2,283 คน หรือร้อยละ 27.96 เมือ่เปรยีบเทยีบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า แรงงานไทยทีล่งทะเบยีนแจ้ง
ความประสงค์จะเดนิทางไปท�างานต่างประเทศลดลง ร้อยละ 47.52

แผนภมูทิี	่24 จ�านวนแรงงานไทยทีล่งทะเบียนแจ้งความประสงค์

เดินทางไปท�างานต่างประเทศ  

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน

 แรงงานไทยท่ีเดินทางไปท�างานต่างประเทศในไตรมาส
ที ่1 ปี 2564 มจี�านวน 7,556 คน เป็นเพศชาย จ�านวน 6,459 คน 
หรือร้อยละ 85.48 และเพศหญิง จ�านวน 1,097 คน หรือ 
ร้อยละ 14.52 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
พบว่า แรงงานไทยเดินทางไปท�างานต่างประเทศลดลง จ�านวน 
14,859 คน คิดเป็นร้อยละ 66.29 แรงงานส่วนใหญ่มีภูมิล�าเนา
อยู ่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได ้แก ่ จังหวัดอุดรธานี 
นครราชสีมา และสกลนคร และเป็นผู้จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 67.95  โดยสาขาอาชีพที่เดินทาง
ไปท�างานมากท่ีสุด คือ ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู ้ควบคุม
เครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ ร้อยละ 43.61 
รองลงมา คือ ผู ้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการประมง ร้อยละ 20.46 
และอาชีพงานพื้นฐาน ร้อยละ 12.84 และเดินทางไปท�างาน 
ต่างประเทศโดยบริษัทจัดส ่งมากที่สุด ร ้อยละ 51.65  
จากการเดินทางไปท�างานต่างประเทศของแรงงานไทยดังกล่าว 
ท�าให้มีรายได้ส่งกลับประเทศเป็นจ�านวนมาก โดยในไตรมาสนี้
มีรายได้ส่งกลับ จ�านวน 37,279 ล้านบาท พบว่า ลดลง 
จากช่วงเดียวกันของปีก ่อน จ�านวน 1,946 ล ้านบาท  
หรือร ้อยละ 29.96

คน

คน
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แผนภูมิที่	25 จ�านวนแรงงานไทยที่ได้รับอนุญาตเดินทางไป

ท�างานต่างประเทศ  

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

 ตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศประกอบด้วยกลุม่ประเทศ
เอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรป อเมริกา และออสเตรเลยี
และโอเซียเนีย โดยกลุ่มประเทศเอเชียเป็นตลาดแรงงานหลักที่
แรงงานไทยนิยมเดินทางไปท�างานมากท่ีสุด ร้อยละ 72.91 
ส�าหรบัประเทศทีม่แีรงงานเดนิทางไปท�างานมากทีส่ดุ คอื ไต้หวนั 
ร้อยละ 47.41 และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
จะเห็นได้ว่าในไตรมาสนีแ้รงงานไทยเดนิทางไปท�างานต่างประเทศ
ลดลงในทุกกลุ่มประเทศ 

  สถานการณ์แรงงานไทยในกลุ ่มประเทศเอเชีย    
ภมิูภาคเอเชียเป็นตลาดทีแ่รงงานไทยเดินทางไปท�างานมากทีสุ่ด 
จ�านวน 5,509 คน คิดเป็นร้อยละ 72.91 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า ลดลงร้อยละ 69.08 ประเทศ
ที่มีแรงงานไทยเดินทางไปท�างานมาก ได้แก่ ไต้หวัน ญี่ปุ่น 
และสาธารณรัฐเกาหลี ส่วนใหญ่เดินทางไปท�างานโดยบริษัท
จัดหางานจัดส่ง

 สถานการณ์ตลาดแรงงานไทยในกลุ ่มประเทศ
ตะวันออกกลาง แรงงานไทยเดินทางไปท�างาน จ�านวน  
1,320 คน คิดเป็นร้อยละ 17.47 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง 
เดียวกันของปีก่อน พบว่า ลดลงร้อยละ 24.22 ประเทศที่มี
แรงงานไทยไปท�างานมาก ได้แก่ อสิราเอล สหรัฐอาหรบัเอมเิรตส์ 
และอิหร่าน ส่วนใหญ่เดินทางไปท�างานโดยกรมการจัดหางาน
จัดส่ง

 สถานการณ์ตลาดแรงงานไทยในกลุ่มประเทศยุโรป	 
แรงงานไทยเดินทางไปท�างาน จ�านวน 394 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 5.21 เม่ือเปรยีบเทยีบกบัช่วงเดยีวกันของปีก่อน พบว่า 
ลดลงร้อยละ 73.31 ประเทศที่มีแรงงานไทยเดินทางไปท�างาน
มาก ได้แก่ เดนมาร์ก โปรตุเกส และฮังการี ส่วนใหญ่เดินทาง
ไปท�างานโดยประสงค์จะเดินทางไปท�างานด้วยตนเอง

 สถานการณ์ตลาดแรงงานไทยในกลุ ่มประเทศ	
แอฟรกิ	แรงงานไทยเดนิทางไปท�างาน จ�านวน 185 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.45 เม่ือเปรยีบเทยีบกบัช่วงเดยีวกันของปีก่อน พบว่า 
ลดลงร้อยละ 54.66 ประเทศที่มีแรงงานไทยเดินทางไปท�างาน
มาก ได้แก่ แอฟริกาใต้ ซูดานใต้ และไนจีเรีย ส่วนใหญ่เดินทาง
ไปท�างานโดยนายจ้างพาลูกจ้างไปท�างาน

 สถานการณ์ตลาดแรงงานไทยในกลุ ่มประเทศ
อเมริกา	 แรงงานไทยเดินทางไปท�างาน จ�านวน 142 คน  
คิดเป็นร้อยละ 1.81 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อน พบว่า ลดลงร้อยละ 79.42 ประเทศที่มีแรงงานไทย 
เดินทางไปท�างานมาก ได้แก่ แคนาดา สหรัฐอเมริกา และ 
หมู่เกาะเติกส์และเคคอส ส่วนใหญ่เดินทางไปท�างานโดย
ประสงค์จะเดินทางไปท�างานด้วยตนเอง

 สถานการณ์ตลาดแรงงานไทยในกลุ ่มประเทศ
ออสเตรเลียและโอเซียเนีย แรงงานไทยเดินทางไปท�างาน 
จ�านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.08 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน พบว่า ลดลงร้อยละ 97.87 ประเทศที่มี
แรงงานไทยเดนิทางไปท�างานมาก ได้แก่ ออสเตรเลยี และปาปัว 
นวิกนิ ีส่วนใหญ่เดนิทางไปท�างานโดยบรษิทัจัดหางานจัดส่ง

แผนภูมิที่	 26	 แรงงานไทยที่เดินทางไปท�างานต่างประเทศ     

จ�าแนกตามวิธีการเดินทาง

Re-entry บริษัทจัดส่ง กรมฯ	จัดส่ง เดินทาง
ด้วยตนเอง

นายจ้างพาไป
ท�างาน

นายจ้างพาไป
ฝึกงาน

ที่มา  :  กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  กรมการจัดหางาน

คน

คน
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แผนภูมิที่	27	แรงงานไทยที่เดินทางไปท�างานต่างประเทศ  จ�าแนกตามกลุ่มประเทศ

 แรงงานไทยที่เดินทางไปท�างานต่างประเทศจ�าแนกตามประเภทอาชีพ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 อาชีพที่แรงงานไทย 
เดินทางไปท�างานต่างประเทศอยู่ในหมวดอาชีพผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 
ร้อยละ 43.63 รองลงมา คือ หมวดผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง ร้อยละ 20.47

แผนภูมิที่	28 การเดินทางไปท�างานต่างประเทศของคนไทยจ�าแนกตามประเภทอาชีพ ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน

22,415	

1,742	
408	

17,817	

1,476	
690	 282	

7,556	

1,320	
185	

5,509	

394	 142	 6	 -

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

 25,000

รวม ตะวันออกกลาง แอฟริกา เอเชีย ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย

Q1/2563 Q1/2564

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

ออสเตรเลีย

และโอเซียเนีย

คน

ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักร 

และผู้ปฏบัติงานด้านการประกอบ

3,297 คน

43.63%

ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ 

717 คน

9.49%

ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตร

และประมง 1,547 คน

20.47%

อาชีพงานพื้นงาน

971 คน

12.85%

ผู้บัญญัติกฎหมาย 

ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ 

139 คน

1.84%

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ

207 คน

2.74%

ช่างเทคนิคและ

ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

522 คน

6.91%

เสมียน เจ้าหน้าที่ 

3 คน

0.04%

พนักงานบริการ พนักงานขายในร้าน

และตลาด 153 คน

2.02%
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การเคลื่อนย้ายแรงงานไทย
และแรงงานอาเซียน
การเคลื่อนย้ายแรงงานไทย
และแรงงานอาเซียน

การไปท�งานต่างประเทศของแรงงานไทย

 การเดินทางไปท�างานต่างประเทศหากพิจารณาใน
ประเทศสมาชกิอาเซยีนแล้ว พบว่า ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2564 
แรงงานไทยเดินทางไปท�างานในประเทศสมาชิกอาเซียน 
จ�านวน 995 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 13.17 ของแรงงานไทยที่
เดินทางไปท�างานต่างประเทศท้ังหมด โดยลดลงจากไตรมาส
เดยีวกนัของปีก่อน จ�านวน 3,922 คน หรอืคดิเป็นร้อยละ 79.76 
โดยประเทศสมาชิกอาเซียนที่แรงงานไทยเดินทางไปท�างาน
มากทีส่ดุคอื ประเทศลาว จ�านวน 239 คน ลดลง ร้อยละ 51.81 
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รองลงมา คือ
เวียดนาม จ�านวน  212 คน เพิ่มขึ้น ร ้อยละ 26.19 เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน และมาเลเซีย จ�านวน 
205 คน ลดลง ร้อยละ 92.34 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน

แผนภมูทิี	่ 29 จ�านวนแรงงานไทยทีเ่ดนิทางไปท�างานต่างประเทศ 

จ�าแนกตามกลุ่มประเทศ

แผนภูมิที่	30 เปรียบเทียบแรงงานที่เดินทางไปท�างานต่างประเทศทั้งหมดกับแรงงานที่ท�างานในประเทศอาเซียน

 จากสถิติที่ผ่านมาแรงงานไทยนิยมเดินทางไปท�างานในประเทศแถบเอเชียที่อยู่นอกกลุ่มอาเซียนมากกว่า เนื่ อ งจาก
ค่าตอบแทนทีส่งูกว่าค่าจ้างในประเทศ และประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีอัตราค่าจ้างสงูนัน้มไีม่ก่ีประเทศ หากจะพิจารณาถงึแนวโน้ม
หลงัจากเปิดประชาคมอาเซียนเตม็รปูแบบ ตลาดแรงงานอาเซยีนยงัคงไม่ใช่จุดหมายหลกัของแรงงานไทย เนือ่งจากสภาวะปัจจุบัน
ตลาดแรงงานไทยก�าลงัประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานและมีแนวโน้มมากขึน้ การเดนิทางไปท�างานต่างประเทศจงึเกดิขึน้ได้ยาก

1,320	

1,758	

272	

39	

1,742	

185	

309	

140	

-

408	

5,509	

7,455	

3,739	

1,352	

17,817	

142	

62	

5,777	

464	

1,476	

142	

62	

91	

153	

960	

6	

2	

-

48	

282	

 -  2,000  4,000  6,000  8,000  10,000  12,000  14,000  16,000  18,000  20,000

Q1/2564

Q4/2563

Q3/2563

Q2/2563

Q1/2563

ออสเตรเลียและโอเซียเนีย อเมริกา ยุโรป เอเชีย แอฟริกา ตะวันออกกลาง

 คน

22,415	

2,056	
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 10,000
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 20,000
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Q1/2563 Q2/2563 Q3/2563 Q4/2563 Q1/2564

ทั้งหมด แรงงานไทยในอาเซียน
คน
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แผนภูมิที่	31	จ�านวนคนไทยที่เดินทางไปท�างานในประเทศอาเซียนรายไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ถึง ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

การท�งานของแรงงานอาเซียนในประเทศไทย

 คนต่างด้าวที่เข้ามาท�างานในประเทศไทยในไตรมาส 
ที่ 1 ปี 2564 มีจ�านวนทั้งสิ้น 2,176,501 คน ลดลงจากไตรมาส
เดยีวกนัของปีก่อน ร้อยละ 23.00 และลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า 
ร้อยละ 13.37 เมื่อพิจารณาจากแรงงานอาเซียนท่ีท�างานใน
ประเทศไทย พบว่า มจี�านวน 1,708,120 คน คดิเป็นร้อยละ 78.48 
ของแรงงานทีเ่ข้ามาท�างานในประเทศไทย โดยลดลงร้อยละ 35.28 

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 18.31 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งจะเห็น
ได้ว่าแรงงานที่เข้ามาท�างานส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากประเทศ
ในอาเซียน โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้าน เมียนมา กัมพูชา 
และลาว 

แผนภูมิที่	32	จ�านวนคนต่างด้าวที่ท�างานในประเทศไทย ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ถึง ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

ที่มา : ส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน

ASEAN 

2,826,521	

2,459,785	 2,414,490	 2,512,328	

2,176,501	

2,639,572	

2,291,698	 2,183,553	
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1,708,120	

 -
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 1,500,000

 2,000,000
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Q1/2563 Q2/2563 Q3/2563 Q4/2563 Q1/2564

ท้ังหมด แรงงานอาเซียนในไทยคน

เมียนมา

Q1/63 Q2/63 Q3/63 Q4/63 Q1/64

หน่วย : คน

119

0 0 30
58

หน่วย : คน

กัมพูชา

Q1/63 Q2/63 Q3/63 Q4/63 Q1/64

22 1 2
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สิงคโปร์

Q1/63 Q2/63 Q3/63 Q4/63 Q1/63
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14 42 88 139

หน่วย : คน
อินโดนีเซีย
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1
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มาเลเซีย
หน่วย : คน
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การท�งานของคนต่างด้าวการท�งานของคนต่างด้าว

 คนต่างด้าวท�างานอยู่ในประเทศไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 
2564 มีจ�านวนทั้งสิ้น 2,176,501 คน ลดลงจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้า จ�านวน 637,980 คน และ 
335,827 คน คดิเป็นร้อยละ 22.67 และร้อยละ 13.37 ตามล�าดบั 
โดยท�างานอยู่ในปริมณฑลมากท่ีสุด จ�านวน 612,508 คน  
รองลงมา ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 517,631 คน ภาคกลาง 
492,968 คน ภาคใต้ 278,412 คน ภาคเหนือ 219,601 คน
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 55,381 คน (ข้อมูล ณ เดือน
มีนาคม 2564)

แผนภูมิที่	33	จ�านวนแรงงานต่างด้าวรายไตรมาส 1 ปี 2563 
ถึง ไตรมาส 1 ปี 2564

คน

ที่มา : ส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน

    การท�งานของคนต่างด้าวมีจ�นวนลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้า
ร้อยละ 22.67 และร้อยละ 13.37 ตามล�ดับ

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

คนต่างด้าวระดับฝีมือช�านาญการ

จ�านวน	141,827	คน

คนต่างด้าวชนกลุ่มน้อย/บุคคลพื้นที่สูง/

ตลอดชีพ	จ�านวน	75,406	คน

แรงงานต่างด้าว	4	สัญชาติ

จ�านวน	1,959,268	คน

เข้ามาท�างานตาม	พรบ.	ส่งเสริมการลงทุน

จ�านวน	42,822	คน

ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราว	

จ�านวน	99,005	คน

ได้รับอนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรี
29	ธันวาคม	2563
จ�านวน	55,504	คน		

กัมพูชา	141,477	คน

กัมพูชา	202,371	คน
เวียดนาม	232	คน

เมียนมา	762,878	คน	
ลาว	37,197	คน	

เมียนมา	390,465	คน	
ลาว	145,812	คน 

ได้รับอนุญาตให้เข้ามาท�างานตาม	MOU
จ�านวน	738,880	คน

ได้รับอนุญาตให้ท�างานตามมติคณะรัฐมนตรี	
20	สิงหาคม	2562	(OSS)

จ�านวน	941,552	คน

กัมพูชา	62,524	คนเมียนมา	147,684	คน	
ลาว	13,124	คน	

ได้รบัอนญุาตให้เข้ามาท�างานตามมตคิณะรฐัมนตรี	
4	สิงหาคม	2563	จ�านวน	223,332	คน

กัมพูชา 13,645 คน
เมียนมา 6,320 คน 

คนต่างด้าวทั่วราชอาณาจักร

จ�านวน	2,176,501	คน

ลาว 35,539 คน
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ตารางที่	6 ประเภทอาชีพและประเภทกิจการที่คนต่างด้าว
ท�างานมากที่สุด 5 ล�าดับแรก

คนต่างด้าวระดับฝีมือช�านาญการ แรงงานต่างด้าว	4	สัญชาติ

1.	ผู้จัดการฝ่ายอื่น	ๆ	 1.	กิจการการผลิต		(732,451	ต�าแหน่ง)

2.	ผู้ประกอบอาชีพด้านการสอน

3.	กจิการค้าส่ง	ค้าปลกี	แผงลอย	(348,662	ต�าแหน่ง)	3.	กรรมการผู้จัดการ	ผู้บริหารระดับสูง

2.	กิจการรับเหมาก่อสร้าง	(400,530	ต�าแหน่ง)

4.	ช่างเทคนิคด้านต่าง	ๆ 4.	กิจการเกษตรและปศุสัตว์	(218,906	ต�าแหน่ง)

5.	ผู้ประกอบวิชาชีพด้านธุรกิจ	 5.	กิจการการให้บริการต่าง	ๆ	(184,145	ต�าแหน่ง)

สัญชาติที่เข้ามาท�างานมากที่สุด	:

	ญี่ปุ่น	จีน	ฟิลิปปินส์	อินเดีย	และอังกฤษ
สัญชาติที่เข้ามาท�างานมากที่สุด	:

เมียนมา	กัมพูชา	ลาว	และเวียดนาม

แผนภูมิที่	34 จ�านวนคนต่างด้าวคงเหลือ จ�าแนกตามสัญชาติ
ที่ได้รับอนุญาตท�างานมากที่สุด

ที่มา : ส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน

อาชีพของคนต่างด้าว

 อาชีพที่คนต่างด้าวเข้ามาท�างานตามมาตรฐานอาชีพ มีจ�านวน 2,189,781 ต�าแหน่ง ลดลงจ�านวน 639,464 ต�าแหน่ง 
หรือคิดเป็นร้อยละ 22.60 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสามารถจ�าแนกตามหมวดอาชีพ ดังนี ้

 1)		ผู ้ บัญญัติกฎหมาย	ข้าราชการระดับอาวุโส		
ผู้จัดการ มีจ�านวน 82,265 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 3.78  
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก ่อนและไตรมาส
ก่อนหน้า ลดลง จ�านวน 11,876 ต�าแหน่ง และ 788 ต�าแหน่ง 
คิดเป็นร้อยละ 12.62 และร้อยละ 0.95 

 2)		ผูป้ระกอบวชิาชีพด้านต่าง	ๆ  มจี�านวน 49,433 ต�าแหน่ง 
คิดเป็นร้อยละ 2.27 เมือ่เปรยีบเทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน
ลดลง จ�านวน 7,949 ต�าแหน่ง คดิเป็นร้อยละ 13.85 แต่เพิม่ขึน้
จากไตรมาสก่อน 373 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 0.76 

 3)		ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง	มีจ�านวน 
14,450  ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 0.66 เมื่อเปรียบเทียบ
กับช ่วงเดียวกันของป ีก ่อนและไตรมาสก ่อนหน้าลดลง  
จ�านวน  2,830 ต�าแหน่ง  และ 298  ต�าแหน่ง คดิเป็นร้อยละ 16.38 
และร้อยละ 2.02

 4)		เสมยีน	เจ้าหน้าที	่มจี�านวน 3,372 ต�าแหน่ง คดิเป็น
ร้อยละ 0.15 เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและ
ไตรมาสก่อนหน้า ลดลง จ�านวน 1,765 ต�าแหน่ง และ 263 ต�าแหน่ง  
คิดเป็นร้อยละ 34.36 และร้อยละ 7.24

ต�าแหน่ง

ต�าแหน่ง

ต�าแหน่ง

ต�าแหน่ง

แผนภูมิที่	35 จ�านวนคนต่างด้าว จ�าแนกตามหมวดอาชีพ
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ญี่ปุ่น	27,983	ต�าแหน่ง	

จีน	25,492	ต�าแหน่ง	
ฟิลิปปินส์	18,545	ต�าแหน่ง	 อินเดีย	12,638	ต�าแหน่ง	

อังกฤษ	9,556	ต�าแหน่ง	
อเมริกา	7,148	ต�าแหน่ง	

เกาหลีใต้	4,273	ต�าแหน่ง	

เมียนมา

1,342,125	ต�าแหน่ง	

ลาว

		202,819	ต�าแหน่ง	

กัมพูชา

	420,594	ต�าแหน่ง	
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 5)		พนกังานบรกิาร	พนกังานขายในร้านค้าและตลาด	
มจี�านวน 10,160 ต�าแหน่ง  คดิเป็นร้อยละ 0.47  เม่ือเปรยีบเทยีบ 
กบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้าเพิ่มขึ้น จ�านวน  
1,700 ต�าแหน่ง  และ 1,673  ต�าแหน่ง  คิดเป็นร้อยละ 20.09 
และร้อยละ 19.71

 6)	ผูป้ฏบิตังิานฝีมอืด้านการเกษตรและประมง	(แปรรปู
ขั้นพื้นฐาน)	มีจ�านวน 3,102  ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 0.14  
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้น จ�านวน  
373 ต�าแหน่ง คดิเป็นร้อยละ 13.67 แต่ลดลงในไตรมาสก่อนหน้า 
34 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 1.08 

 7)	ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง	ๆ	มีจ�านวน 
6,597 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ  0.30 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้าเพิ่มข้ึน  จ�านวน 
2,783 ต�าแหน่ง  และ 1,945  ต�าแหน่ง  คิดเป็นร้อยละ 72.97 
และร้อยละ 41.81

	 8)		ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน	ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรและ	
ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ มีจ�านวน 2,753 ต�าแหน่ง 
คิดเป็น ร้อยละ 0.13 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อนลดลง  จ�านวน 1,343  ต�าแหน่ง  คิดเป็นร้อยละ 32.70 
แต่เพิ่มขึ้นในไตรมาสก่อน จ�านวน 59 ต�าแหน่ง คิดเป็น  
ร้อยละ 2.19

	 9)		อาชีพงานพื้นฐาน	มีจ�านวน 2,017,649 ต�าแหน่ง 
คิดเป็นร้อยละ 92.70 เมือ่เปรยีบเทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน
และไตรมาสก่อนหน้าลดลง จ�านวน 630,356 ต�าแหน่ง  
และ 337,914 ต�าแหน่ง คดิเป็นร้อยละ 23.80 และร้อยละ 14.35
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แผนภมูทิี	่35 จ�านวนคนต่างด้าว จ�าแนกตามหมวดอาชีพ (ต่อ) 
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อุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานคนต่างด้าว

 อุตสาหกรรมท่ีมีการจ้างคนต่างด้าวเข้ามาท�างาน 
จ�าแนกตามหมวดมาตรฐานอุตสาหกรรมได้ดังนี้

	 1)	 เกษตรกรรม	 การล่าสัตว์และการป่าไม้	มีจ�านวน 
218,906 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 10.06 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลง จ�านวน 40,501 ต�าแหน่ง คิดเป็น
ร้อยละ 15.61 แต่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า จ�านวน 
48,100 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 28.16    

	 2)	 การประมง	 มีจ�านวน 37,040 ต�าแหน่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 1.70 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลง 
จ�านวน 5,208  ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 12.33 แต่เพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสก่อนหน้า จ�านวน 580 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 1.59
  

	 3)	 การท�าเหมืองแร ่และเหมืองหิน	 มีจ� านวน  
2,540 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 0.12 เมื่อเปรียบเทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลง จ�านวน 797 ต�าแหน่ง และ  
306 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 23.88 แต่เพิ่มข้ึนจากไตรมาส 
ก่อนหน้า จ�านวน 249 ต�าแหน่ง คดิเป็นร้อยละ 10.87 

	 4)	 การผลิต	 มีจ�านวน 732,451 ต�าแหน่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 33.65 เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
และไตรมาสก่อนหน้าลดลง จ�านวน 249,178 ต�าแหน่ง 
และ 589,659 ต�าแหน่ง คดิเป็นร้อยละ 25.38 และร้อยละ 44.60 

	 5)	 การไฟฟ ้า	 ก ๊าซและการประปา	 มีจ� านวน 
939 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 0.04 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้าลดลง จ�านวน 
24 ต�าแหน่ง และ จ�านวน 79 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 2.49 
และร้อยละ 7.76 
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	 6)	การก่อสร้าง	มจี�านวน 400,530 ต�าแหน่ง คดิเป็น
ร้อยละ 18.40 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลง 
จ�านวน 159,125 ต�าแหน่ง ร้อยละ 28.43 แต่เพ่ิมขึน้จากไตรมาส
ก่อนหน้า จ�านวน 52,511 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 15.09 
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	 7)	การขายส่ง	การขายปลีก	การซ่อมแซมยานยนต์	
จกัรยานยนต์ฯ	มจี�านวน 348,662 ต�าแหน่ง คดิเป็นร้อยละ 16.02 
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัช่วงเดยีวกันของปีก่อนลดลง จ�านวน 107,717 
ต�าแหน่ง คดิเป็นร้อยละ 23.60 แต่เพิม่ขึน้จากไตรมาสก่อนหน้า 
จ�านวน 58,451 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 20.14

	 8)	โรงแรมและภัตตาคาร	มีจ�านวน 17,065 ต�าแหน่ง  
คิดเป็นร้อยละ 0.78 เมือ่เปรยีบเทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน
ลดลง จ�านวน 1,831 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 9.69 แต่เพิ่มขึ้น
จากไตรมาสก่อนหน้า จ�านวน 621 ต�าแหน่ง คดิเป็นร้อยละ 3.78 

	 9)	การขนส่ง	สถานที่เก็บสินค้า	และการคมนาคม		
มีจ�านวน 21,090 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 0.97 เมือ่เปรยีบเทยีบ
กบัช่วงเดยีวกันของปีก่อนลดลง จ�านวน 7,563 ต�าแหน่ง คดิเป็น
ร้อยละ 26.40 แต่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก ่ อนหน้า จ�านวน  
1,707 ต�าแหน่ง คดิเป็นร้อยละ 8.81

	 10)	ตัวกลางทางการเงิน		มีจ�านวน 2,888 ต�าแหน่ง 
คิดเป็นร้อยละ 0.13 เมือ่เปรยีบเทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน
ลดลง จ�านวน 227 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 7.29 แต่เพิ่มขึ้น
จากไตรมาสก่อนหน้า จ�านวน 9 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 0.31

	 11)	บรกิารด้านอสงัหารมิทรพัย์	การให้เช่าและบรกิาร
ทางธุรกิจ	 มีจ�านวน 46,278 ต�าแหน่ง  คิดเป็นร้อยละ 2.11 
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลง จ�านวน 
24,798 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 34.89  แต่เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
ก่อนหน้า จ�านวน 4,299 ต�าแหน่ง  คิดเป็นร้อยละ 10.24 
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แผนภูมิที่	36	จ�านวนคนต่างด้าว จ�าแนกตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (ต่อ)
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	 12)	บริหารราชการและป้องกันประเทศ	รวมทั้ง	
การประกันสังคมภาคบังคับ	 มีจ�านวน 848 ต�าแหน่ง  
คิดเป็นร้อยละ 0.04  เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปีก ่อนลดลง จ�านวน 111 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 11.57  
แต่เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า จ�านวน 13 ต�าแหน่ง  
คิดเป ็นร ้อยละ 1.56 
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แผนภูมิที่	36	จ�านวนคนต่างด้าว จ�าแนกตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (ต่อ)

	 13)	การศึกษา	มีจ�านวน 32,970 ต�าแหน่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 1.51 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ลดลง จ�านวน 2,402 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 6.79 แต่เพิ่มขึ้น
จากไตรมาสก่อนหน้า จ�านวน 860 ต�าแหน่ง คดิเป็นร้อยละ 2.68 
	

	 14)	การบรกิารด้านสขุภาพและงานสงัคมสงเคราะห์	
มจี�านวน 6,651 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 0.31 เมือ่เปรยีบเทยีบ
กบัช่วงเดยีวกันของปีก่อนลดลง จ�านวน 3,155 ต�าแหน่ง คดิเป็น
ร้อยละ 32.17 แต่เพิม่ขึน้จากไตรมาสก่อนหน้า จ�านวน 456 ต�าแหน่ง 
คิดเป็นร้อยละ 7.36      

	 15)	บรกิารชมุชน	สงัคมและบรกิารส่วนบคุคลอ่ืน	ๆ	
มจี�านวน 184,145 ต�าแหน่ง คดิเป็นร้อยละ 8.46 เมือ่เปรยีบเทยีบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลง จ�านวน 71,865 ต�าแหน่ง  
คิดเป็นร้อยละ 28.07 แต่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า จ�านวน 
29,014 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 18.70     

	 16)	ลกูจ้างในครวัเรอืนส่วนบคุคล	มจี�านวน 105,178 
ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 4.83 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน 
ของปีก่อนลดลง จ�านวน 7,233 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 6.43  
แต่เพิม่ขึน้จากไตรมาสก่อนหน้า จ�านวน 27,023 ต�าแหน่ง คดิเป็น
ร้อยละ 34.58  

	 17)	 องค์การระหว่างประเทศและองค์กรต่างประเทศ
อืน่	ๆ	และสมาชกิ	มจี�านวน 511 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 0.02 
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้า
ลดลง จ�านวน 118 ต�าแหน่ง และ 12 ต�าแหน่ง คดิเป็นร้อยละ 18.76 
และร้อยละ 2.29

    

	 18)		กิจการอ่ืน	ๆ	 มีจ�านวน 467 ต�าแหน่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 0.02 เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและ
ไตรมาสก่อนหน้าลดลง จ�านวน 273 ต�าแหน่ง และ 12 ต�าแหน่ง 
คิดเป็นร้อยละ 36.89 และร้อยละ 2.51    
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 คนต่างด้าวได้รับอนุญาตท�างานใหม่ในช่วงไตรมาส 
ที ่1 ปี 2564 (มกราคม–มนีาคม) มจี�านวนท้ังสิน้ 26,196 ต�าแหน่ง 
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้า จ�านวน 
210 ต�าแหน่ง และ 7,547 ต�าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 0.79 และ
ร้อยละ 22.37 โดยเข้ามาท�างานด้านการศึกษา มหาวิทยาลัย 
และวิทยาลัย โดยจ�าแนกตามประเภทการอนุญาต ดังนี้

 ประเภททั่วไป ได้รับอนุญาตท�างาน 6,673 ต�าแหน่ง 
เป็นชาวจนีมากท่ีสดุ 1,046 ต�าแหน่งรองลงมา คอื ฟิลปิปินส์ 
ญีปุ่ ่น อเมริ กันและอินเดีย โดยเข้ามาท�างานในโรงเรียน 
มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และบริการด้านธุรกิจอื่นๆ  
ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัผูป้ระกอบวชิาชีพด้านการสอน เป็นต้น  
 ประเภทส่งเสริมการลงทุน ได้รับอนุญาตท�างาน 
3,524 ต�าแหน่ง ส่วนใหญ่เป็นชาวเอเชีย ซึ่งเป็นสัญชาติจีน 

ญี่ปุ่น อินเดีย และฟิลิปปินส์ โดยเข้ามาท�างานในอุตสาหกรรม
การผลิตผลิตยานยนต ์ รถพ ่วงและกึ่ งรถพ่วงมากที่สุด  
ประเภทอาชีพท่ีเข้ามาท�างานจะเป็นแรงงานที่ใช้ทักษะฝีมือสูง 
คือ ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ

 ประเภทชนกลุ่มน้อย ได้รับอนุญาตท�างาน 15,999  
ต�าแหน่ง เป็นสัญชาติไทยใหญ่มากที่สุด รองลงมา คือ เมียนมา 
ไทลือ้ กระเหรีย่งและมอญ ประเภทอุตสาหกรรมทีเ่ข้ามาท�างาน 
ได้แก่ การก่อสร้างและเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 
ประเภทอาชีพที่เข้ามาท�างานเป็นงานท่ีไม่ใช้ทักษะฝีมือ คือ 
อาชีพงานพืน้ฐานซึง่จะเป็นอาชพีกรรมกร ช่างไม้ก่อสร้างอาคาร 
และท�าสวนผักและผลไม้มากที่สุด

คนต่างด้าวได้รับอนุญาตท�งานใหม่

แผนภูมิที่	37	จ�านวนคนต่างด้าวได้รับอนุญาตท�างานใหม่รายไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ถึง ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

แผนภูมิที่	38 จ�านวนคนต่างด้าวได้รับอนุญาตท�างานใหม่จ�าแนกตามประเภทการอนุญาต ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

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

ที่มา : ส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
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ทักษะและอาชีพของแรงงานไทยในอนาคตทักษะและอาชีพของแรงงานไทยในอนาคต

กลุ่มงานวิเคราะห์และวิจัย	
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

กรมการจัดหางาน

 ปัจจุบันตลาดแรงงานท่ัวโลกเผชิญกับความท้าทาย
อย่างมากทั้งจากเทคโนโลยีดิสรัปชั่นและการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ซึ่งเป็นปัจจัย
เร่งที่ท�าให้เกิดการใช้เทคโนโลยีมากข้ึน ท้ังในการด�าเนินชีวิต 
ประจ�าวัน หรือแม้กระทั่งในกระบวนการท�างานที่หลายสถาน
ประกอบการได้น�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ
การท�างาน ท�าให้ในอนาคตหลายคนต้องท�างาน  ในอาชีพที ่
ไม่เคยมีมาก่อน และหลายคนต้องเปลีย่นงานและอาชพีหลายครัง้
ตลอดช่วงชีวิตการท�างาน โดยปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ตลาด
แรงงานไทยในระยะสั้นมีคนตกงานและเสี่ยงท่ีจะตกงาน 
หลายล้านคน ส่วนในระยะยาวส่งผลต่อรูปแบบของกิจกรรม
ทางเศรษฐกจิและสังคม นอกจากนีต้ลาดแรงงานไทยยงัมแีนวโน้ม
ที่จะเลิกจ้างแรงงานในสาขาที่มีความเสี่ยงสูงจ�านวนมาก เช่น 
แรงงานท่ีไม่มทีกัษะซึง่สามารถทดแทนด้วยเทคโนโลยไีด้โดยง่าย 
ท�าให้ต้องย้ายไปยังสาขาที่จะสามารถอยู่รอดได้ในยุคดิจิทัล 
ซึ่งจ�าเป็นต้องพัฒนาทักษะ upskill reskill ให้ทันต่อบริบท
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
 ข้อมูลจาก The Future of Jobs Report 2020  
ซึง่จัดท�าโดย World Economic Forum ระบวุ่าในปี 2025 หรอื
ปี 2568 จะมีการน�าเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มมากขึ้น ท�าให้กว่า 50% 
ของลูกจ้างจ�าเป็นต้อง Reskill ใหม่ โดยภายใน 5 ปีข้างหน้า
งานกว่า 85 ล้านงานจะมกีารแทนท่ีด้วยเครือ่งจกัรกล อย่างไรกต็าม  
จากรายงานดงักล่าวพบว่า ในกรณีประเทศไทยทกัษะการท�างาน
ทั้งทักษะด้านความรู้ (Hard skills) และทักษะด้านอารมณ์ 
(Soft skills) ที่ตลาดแรงงานต้องการในปัจจุบันและจะยังคง
มีความส�าคัญในอนาคต ประกอบด้วย

 ทักษะคิดวิเคราะห์และนวัตกรรม	 (Analytical		
Thinking	and	Innovation) คือ เป็นคนที่รู้จักคิด วิเคราะห์ 
ช่างสังเกต ช่างสงสยั ช่างถาม จบัประเดน็ แยกแยะและเชือ่มโยง 
น�าไปสูก่ารคดิสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้

 การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน	(Complex	Problem-	
Solving)	 คือ เป็นคนท่ีมีทักษะในการจัดการกับปัญหาที่มี
ความสลับซับซ้อน มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถ
วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทาง
การแก้ไขที่ต้นตอของปัญหา

 การเรียนรูเ้ชงิรุก	(Active	Learning	and	Learning	
Strategies) คือ การเรียนรู ้จากการลงมือท�าด้วยตนเอง  
ฝึกคดิวเิคราะห์ แลกเปลีย่นประสบการณ์กลุม่พร้อมร่วมแก้ปัญหา 
ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน 
มีส่วนร่วม

 ทักษะการคิดวิเคราะห์	 (Critical	 Thinking	 and	
Analysis) คอื เป็นคนทีท่กัษะการคดิเชิงวพิากษ์ การคิดวเิคราะห์
ตามหลักเหตผุล และประเมนิความถูกต้อง มีความสมเหตุสมผล 
โดยใช้วิจารณญาณของความเป็นมนุษย์

 ทกัษะความคดิสร้างสรรค์	 (Creativity,	Originality	
and	Initiative)	คือ เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ คิดต่าง 
ไม่ซ�า้ใคร (คดินอกกรอบ) มคีวามคิดรเิริม่และกล้าทีจ่ะท�าในสิง่ใหม่

 ทักษะในการแก้ปัญหา	 และประสบการณ์ของผู้ใช้	
(Troubleshooting	and	User	Experience) คอื กระบวนการ
วิเคราะห์ตามล�าดับ เป็นประสบการณ์ของผู ้ใช้แอปพลิเคชัน 
เว็บไซต์ สินค้า หรือบริการว่าใช้ง่ายหรือไม่ ใช้แล้วสะดวกขึ้น 
ท�าให้ชีวิตดีขึ้นหรือไม่

 ทักษะความเป็นผู้น�าและอทิธพิลทางสังคม	(Leader-
ship	and	Social	Influence) คือ ทักษะที่สามารถสร้างแรง
บันดาลใจ สร้างสังคมการท�างานที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วม
และมีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อดึงศักยภาพสูงสุดของทีมออกมา

	 ทกัษะการรบัมอืกบัปัญหา	อดทนต่อความกดดนั	และ
ทกัษะการปรับตัว	 (Resilience,	 Stress	 Tolerance	 and	
Flexibility)	คอื ทกัษะท่ีสามารถรบัมอืกบัปัญหาได้ สามารถจัดการ
กับอารมณ์และความกดดัน รวมถึงรู้จักปรับตัวให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

	 ทักษะการออกแบบและการเขียนโปรแกรม	 (Tech-
nology	Design	and	Programming)

 ทกัษะการใช้	ดแูล	และจดัการเทคโนโลย	ี(Technology	
use,	Monitoring	and	Control) คอื ทกัษะในการใช้เทคโนโลยี 
เครื่องมือดิจิทัลและโปรแกรมใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี
เกี่ยวกับ Data & AI, Cloud Computing, Digital Marketing 
& E-Commerce, Software Engineering หรือ Product 
Development
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 นอกจากเรือ่งทกัษะส�าคัญท่ีแรงงานไทยต้องมีแล้ว The Future of Jobs Report 2020 ยงัได้จัดอนัดบัอาชีพท่ีจะมคีวามต้องการสูง

และอาชีพที่มีแนวโน้มลดลงในอนาคตด้วย 

อาชีพที่มีแนวโน้มความต้องการสูง ประกอบด้วย

	 นักวิเคราะห์ข้อมูล/นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล	(Data	
Analysts	and	Scientists)

	 ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์และการตลาดดิจิทัล	(Digital	
Marketing	and	Strategy	Specialists)

	 ผูเ้ชีย่วชาญด้านข้อมลูขนาดใหญ่	(Big	Data	Specialists)

	 ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์	และการเรียนรู้ของ
เครื่องจักร	(AI	and	Machine	Learning	Specialists)

	 นักพัฒนาซอฟต์แวร์	และแอปพลิเคชัน	(Software	
and	Applications	Developers)

	 ผู้เชี่ยวชาญด้านห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์	(Supply	
Chain	and	Logistics	Specialists)

	 ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์	(Strategic	Advisors)

	 ผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูลและเครือข่าย	(Database	
and	Network	Professionals)

	 นกัออกแบบเชงิพาณชิย์และอตุสาหกรรม	(Commercial	
and	Industrial	Designers)

	 ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจ	(Business	Devel-
opment	Professionals)

อาชีพที่มีแนวโน้มความต้องการลดลง ประกอบด้วย

	 พนักงานคีย์ข้อมูล	(Data	Entry	Clerks)

	 พนักงานธุรการและเลขาผู้บริหาร	(Administrative	
and	Executive	Secretaries)

	 พนักงานบัญชี	และเสมียนเงินเดือน	(Accounting,	
Bookkeeping	and	Payroll	clerks)

	 พนักงานโรงงานประกอบชิ้นส่วน	(Assembly	and	
Factory	Workers)

	 แรงงานก่อสร้าง	(Construction	Laborers)

	 ตัวแทนขายส่งและการผลิต	(Sales	Representatives,	
Wholesale	and	Manufacturing)

	 ผูเ้ชีย่วชาญด้านทรพัยากรบคุคล	(Human	Resources	
Specialists)

	 ที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน	(Financial	and	
Investment	Advisors)

	 พนักงานบริการลูกค้าและให้ข้อมูลลูกค้า	(Client	
Information	and	Customer	Service	Workers)

	 ผู้จัดการฝ่ายบริหารและบริการทางธุรกิจ	(Business	
Services	and	Administration	Managers)	

 จากการแนวโน้มการเปลีย่นแปลงทัง้ทักษะและอาชพีดงักล่าว แรงงานไทยจงึควรปรบัตวัให้สอดรบักบัการเปลีย่นแปลงให้ทัน 
โดยการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) พร้อมที่จะปรับและพัฒนาทักษะตัวเองอยู่เสมอ เพื่อให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง 
รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม
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