สถานการณ ต ลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที ่ 4 ป 2564 (ตุ ล าคม-ธั น วาคม)
ความตองการแรงงาน

ผูสมัครงาน

จำนวน
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25,776 คน
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17,505 คน
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ที่มา : ระบบ Smart Job Center กรมการจัดหางาน

ภาวะการทำงาน

ภาวะการลงทุน

ไตรมาสที่ 4 ป 2564 มีอัตราการวางงานรอยละ

สมุทรปราการ มีจำนวนโรงงานขอเปด

1.91

กิจการใหมและมีการจางงาน
มากที่สุด
โรงงานขออนุญาตประกอบกิจการใหมเปรียบเทียบกับ

การทำงานของประชากรเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน
กำลังแรงงานรวม
ลดลง

0.84
%

0.30
%

ผูมีงานทำลดลง

ไตรมาสที่ 4 ป 2563 150 แหง
ไตรมาสที่ 3 ป 2564 172 แหง

ผูวางงานลดลง

21.81%

ชั่วคราว

สงสริมการลงทุน

69.04%
4,990 คน

25.72%
1,859 คน

2,749

คน

การไปทำงานตางประเทศ

มาตรา 13
(เฉพาะชนกลุมนอย)
5.24%
379 คน

5 สัญชาติที่ขออนุญาตทำงาน (ขอใหม) มากที่สุด

จีน

38.28%
44.63%

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

การทำงานของคนตางดาว

1,164 คน

4,454 คน
4,965 คน

ไตรมาสที่ 4 ป 2563
ไตรมาสที่ 3 ป 2564

ที่มา : สำนักงานสถิติแหงชาติ

16.10%

แหง

การจางงานเปรียบเทียบกับ

$
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33.33%
41.86%

15.61%
1,128 คน
ญี่ปุน

7.42%
536 คน
อินเดีย

7.25%
524 คน

ฟลิปปนส

แรงงานไทยขออนุญาตไปทำงานตางประเทศ 491 คน
ไตรมาสที่ 4 ป 2563

531 คน

7.53%

ไตรมาสที่ 3 ป 2564

593 คน

17.20%

5 อันดับอาชีพทีแ่ รงงานไทยไปทำงานในตางประเทศมากทีส่ ดุ

5.09%
368 คน
อังกฤษ

ที่มา : สำนักบริหารแรงงานตางดาว

ตองการรายละเอียดขอมูล
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ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
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สาขาอุตสาหกรรมทีม่ คี วามตองการแรงงานมาก ไดแก
การขายปลีก ฯ
การขายสง ฯ
กิจกรรมการจัดหางาน

อัตราการวางงาน รอยละ 1.91

เพจ Facebook

http://doe.go.th/lmia

ศูนยบริหารขอมูลตลาดแรงงานภาคกลาง
กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน

บรรณาธิ ก าร
สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 (ตุลาคม-ธันวาคม) เป็นการนำ�เสนอภาพรวมสถานการณ์
ในไตรมาสที่ 4 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
ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคกลาง

สารบั ญ
สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 4 ปี 2564

หน้า
สรุปสาระสำ�คัญ
ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน
สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 4 ปี 2564
(ตุลาคม–ธันวาคม)
•   กำ�ลังแรงงานและภาวะการมีงานทำ�
•   ภาวะตลาดแรงงาน
•   การไปทำ�งานต่างประเทศ		
•   การทำ�งานของคนต่างด้าว

1
4

7
10
14
15

สรุปสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง
ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 (ตุลาคม-ธั นวาคม)

ภาวะเศรษฐกิจ

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 4 ปี 2564

ธนาคารแห่งประเทศไทย รายงานภาวะธุรกิจภาคกลางใน
ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 หดตัวเล็กน้อย จากระยะเดียวกันปีกอ่ น แต่ปรับดีขนึ้
จากไตรมาสก่อน ตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ
COVID-19 และการเปิดประเทศเป็นส�ำคัญ ส่งผลให้ธรุ กิจทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การท่องเทีย่ วและบริการ และการค้าทยอยฟืน้ ตัว แม้รายได้ยงั คงต�ำ่ กว่า
ช่วงภาวะปกติ เช่นเดียวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างทีถ่ กู กดดัน
จากการลงทุนทีฟ่ น้ื ตัวได้ชา้ อย่างไรก็ดี ธุรกิจการผลิตขยายตัวตามอุปสงค์
ทัง้ ในและต่างประเทศทีฟ่ น้ ื ตัว แต่ยงั เผชิญกับปัญหาขาดแคลนตูค้ อนเทน
เนอร์และเซมิคอนดักเตอร์ทยี่ งั ไม่คลีค่ ลาย และราคาวัตถุดบิ ทีส่ งู ขึน้
กระทบการผลิตและต้นทุนของธุรกิจ ขณะทีก่ ารส่งผ่านต้นทุนไปยัง
ผูบ้ ริโภคท�ำได้คอ่ นข้างจ�ำกัดจากการแข่งขันสูง และก�ำลังซือ้ ทีย่ งั อยูใ่ น
ระดับต�ำ่ ธุรกิจท่องเทีย่ วและบริการหดตัวเล็กน้อยจากระยะเดียวกันปี
ก่อนในเกือบทุกหมวด จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยังไม่
คลีค่ ลาย กดดันให้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจฟืน้ ตัวได้ชา้ และซำ�้ เติมรายได้ของ
ผูป้ ระกอบการทีเ่ ปราะบาง โดยเฉพาะธุรกิจท่องเทีย่ วทีร่ ายได้ยงั กลับมา
ไม่ถงึ ครึง่ หนึง่ เมือ่ เทียบกับภาวะปกติ มีเพียงธุรกิจขนส่งสินค้าทีย่ งั ขยาย
ตัวได้ดตี ามการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce และการผลิตเพือ่ ส่งออก
อย่างไรก็ดี ธุรกิจโดยรวมทยอยปรับดีขนึ้ จากไตรมาสก่อน จากอัตราการ
ฉีดวัคซีนทีส่ งู ขึน้ การผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ
COVID-19 ต่อเนือ่ ง การเปิดประเทศตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2564
และการเข้าสูช่ ว่ งฤดูกาลท่องเทีย่ วปลายปี ท�ำให้รายได้ของธุรกิจโรงแรม
เริม่ ปรับดีขนึ้ โดยเฉพาะในจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพฯ ทีไ่ ด้รบั ผลดีจาก
มาตรการกระตุน้ การท่องเทีย่ วของภาครัฐ อาทิ ทัวร์เทีย่ วไทย เราเทีย่ ว
ด้วยกัน ระยะที่ 3 แม้อตั ราการเข้าพักยังอยูใ่ นระดับตำ�่ เพียงร้อยละ 20-30
เช่นเดียวกับธุรกิจร้านอาหาร และขนส่งผูโ้ ดยสารทีท่ ยอยปรับดีขนึ้ บ้าง
ตามความมัน่ ใจในการเดินทางทีเ่ พิม่ ขึน้ สะท้อนจากจ�ำนวนเทีย่ วบินใน
ประเทศ และยอดใช้จา่ ยผ่านบัตรรถไฟฟ้าทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างไรก็ตาม การแพร่
ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ Omicron ในช่วงปลายเดือนธันวาคมส่งผลให้
นักท่องเที่ยวบางส่วนชะลอการเดินทางและยกเลิกการจองที่พัก
ภาคการค้าและการบริโภค ธุรกิจการค้าหดตัวเล็กน้อยจากระยะ
เดียวกันปีกอ่ น จากก�ำลังซือ้ และรายได้ของผูบ้ ริโภคทีย่ งั อ่อนแอ สะท้อน
จากยอดใช้จา่ ยต่อครัง้ (Spending Per Bill) ทีฟ่ น้ื ตัวช้า และรายได้ของ
ธุรกิจทีก่ ลับมาเพียงร้อยละ 60-70 เมือ่ เทียบกับภาวะปกติ โดยยอดขาย
สินค้าฟุม่ เฟือยลดลงมาก ยอดขายสินค้าคงทนและกึง่ คงทน เช่น ยานยนต์
จักรยานยนต์ และเฟอร์นเิ จอร์ ทรงตัวในระดับต�ำ่ ขณะทีย่ อดขายสินค้า
ออนไลน์ขยายตัวต่อเนือ่ งจากแนวโน้ม WFH แต่ยงั ไม่สามารถชดเชยรายได้
จากช่องทางปกติได้ทง้ั หมด อย่างไรก็ดี การผ่อนคลายมาตรการควบคุม
การแพร่ระบาดของ COVID-19 และการขยายเวลาให้บริการส่งผลให้

ภาวะธุรกิจโดยรวมปรับดีขนึ้ จากไตรมาสก่อน โดยยอดขายสินค้าอุปโภค
บริโภคปรับดีขนึ้ เล็กน้อย ตามค�ำสัง่ ซือ้ ในช่วงเทศกาลปลายปี และแรง
สนับสนุนจากมาตรการของภาครัฐ โดยเฉพาะในพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว อาทิ
พัทยา หัวหิน นอกจากนี้ ยอดขายสินค้าคงทนเริม่ ปรับดีขนึ้ เล็กน้อยตาม
การเปิดตัวรถยนต์รนุ่ ใหม่ และการจัดโปรโมชัน่ งาน Motor Expo ใน
เดือนธันวาคม ธุรกิจการผลิตขยายตัวจากระยะเดียวกันปีกอ่ นและ
ไตรมาสก่อน จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ
COVID-19 ทัง้ ในและต่างประเทศ และปัญหาการติดเชือ้ ในโรงงานที่
คลีค่ ลาย โดยธุรกิจผลิตเพือ่ ส่งออก อาทิ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
ยานยนต์ บรรจุภณ
ั ฑ์ ขยายตัวสอดคล้องกับอุปสงค์ประเทศคูค่ า้ ทีฟ่ น้ ื ตัว
และผลบวกจากค่าเงินบาทอ่อน ขณะที่ธุรกิจผลิตเพื่อจ�ำหน่ายใน
ประเทศ อาทิ อาหารส�ำเร็จรูป เนือ้ สัตว์แช่เย็นแช่แข็ง ทรงตัวตามอุปสงค์
ทีย่ งั เปราะบาง แต่เริม่ เห็นค�ำสัง่ ซือ้ ปรับดีขนึ้ บ้างจากกลุม่ ร้านอาหารและ
โรงแรม ภายหลังการเปิดประเทศ อย่างไรก็ตาม การผลิตส่วนใหญ่ยงั คง
เผชิญกับปัญหาขาดแคลนตูค้ อนเทนเนอร์ทมี่ แี นวโน้มยืดเยือ้ ขึน้ จาก
การกลับมาแพร่ระบาดในหลายประเทศ ซึง่ กระทบค่าขนส่งให้สงู ขึน้
หลายเท่าตัวจากปีกอ่ น และบางธุรกิจมีตน้ ทุนสต็อกสินค้าเพือ่ รอส่งออก
เพิม่ ขึน้ อาทิ ธุรกิจการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ และธุรกิจการผลิตจักรยานยนต์
นอกจากนี้ ยังมีปญั หาขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ทยี่ งั ไม่คลีค่ ลายส่งผล
กระทบต่อการผลิตยานยนต์ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ในบางรุน่
รวมถึงปัญหาต้นทุนวัตถุดบิ ทีป่ รับสูงขึน้ ตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ อาทิ
เหล็ก นำ�้ มัน และแป้งสาลี ส่วนวัตถุดบิ ทีต่ อ้ งน�ำเข้าต้นทุนเพิม่ ขึน้ จาก
เงินบาททีอ่ อ่ นค่า การลงทุนทรงตัวเมือ่ เทียบกับระยะเดียวกันปีกอ่ น
และไตรมาสก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนตามแผนเดิม และชะลอ
การลงทุนโครงการขนาดใหญ่ออกไป ตามรายได้ธรุ กิจทีล่ ดลงและ
สถานการณ์ทมี่ คี วามไม่แน่นอน โดยธุรกิจการผลิตยังคงมีการลงทุนตาม
แผนประจ�ำปี เช่น การซ่อมบ�ำรุงเครือ่ งจักร และลงทุน Automation
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต เช่นเดียวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทยี่ งั
คงเปิดตัวโครงการใหม่ใกล้เคียงเดิม อย่างไรก็ดี ธุรกิจโรงแรมเริม่ มีการ
ลงทุนเพิม่ ขึน้ บ้างตามการปรับปรุงห้องและระบบภายในเพือ่ รองรับ
การกลับมาเปิดตามปกติ นอกจากนี้ ธุรกิจทีไ่ ด้รบั ผลดีจากการฟืน้ ตัวของ
เศรษฐกิจโลก อาทิ อิเล็กทรอนิกส์ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า บรรจุภณ
ั ฑ์ และอาหาร
แปรรูป มีการลงทุนเพิม่ ขึน้ ทัง้ ขยายก�ำลังการผลิต และการวิจยั และ
พัฒนา (R&D) ส่วนธุรกิจผลิตยานยนต์และจักรยานยนต์ยงั มีแผนลงทุน
ส�ำหรับรถรุน่ ใหม่ และเน้นปรับปรุงสายการผลิตให้มคี วามยืดหยุน่ รองรับ
การประกอบรถหลายรุน่
การจ้างงานทรงตัวเทียบกับระยะเดียวกันปีกอ่ น ส่วนใหญ่ไม่มี
นโยบายปลดพนักงาน โดยการจ้างงานของธุรกิจการผลิตและการค้า
ทรงตัว แม้บางธุรกิจการผลิต เช่น อิเล็กทรอนิกส์ อาหาร และธุรกิจ

1

ก่อสร้างจะมีปัญหาขาดแคลนแรงงานจากทั้งแรงงานต่างด้าวและ
แรงงานไทยทีก่ ลับภูมลิ �ำเนา ทัง้ นี้ การจ้างงานปรับดีขนึ้ เล็กน้อยจาก
ไตรมาสก่อน ตามธุรกิจโรงแรมที่ทยอยจ้างงานเพิ่มตามการเข้าสู่
ฤดูกาลท่องเที่ยว และการเปิดประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจ้าง
พนักงานใหม่และเป็นการจ้างงานชั่วคราวเพื่อให้มีความยืดหยุ่นใน
การปรับเปลีย่ นจ�ำนวนพนักงานให้เหมาะสมตามสถานการณ์ทยี่ งั มี
ความไม่แน่นอนสูง และธุรกิจการผลิตบางแห่งจ้างแรงงานรายวัน
เพิ่มขึ้น ส�ำหรับรายได้แรงงานโดยรวมปรับดีขึ้น ตามธุรกิจโรงแรม
และการค้าจากการเพิ่มจ�ำนวนวัน และชั่วโมงการท�ำงานตามการ
ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึง
ธุรกิจการผลิตทีม่ กี ารท�ำงานล่วงเวลาตามค�ำสัง่ ซือ้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ และเร่ง
ผลิตเพื่อชดเชยการผลิตที่ชะลอลงจากปัญหาขาดแคลนชิ้นส่วน
ในช่วงก่อนหน้า

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 4 ปี 2564

การลงทุน

2

การลงทุนในภาคกลางช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 มีจ�ำนวน
โรงงานขออนุญาตประกอบกิจการใหม่ จ�ำนวน 100 แห่ง ลดลงร้อยละ
33.33 เงินลงทุน 6,521.06 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 61.95 และมีการ
จ้างงาน 2,749 คน ลดลงร้อยละ 38.28 อุตสาหกรรมทีม่ จี �ำนวนโรงงาน
ขออนุญาตเปิดกิจการใหม่มากทีส่ ดุ คือ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ
โลหะขัน้ มูลฐาน เครือ่ งจักร เครือ่ งใช้ไฟฟ้า และยานพาหนะ มีโรงงาน
จ�ำนวน 25 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.00 จากจ�ำนวนโรงงานทีข่ ออนุญาต
ทั้งหมด เงินลงทุน 778.51 ล้านบาท และมีการจ้างงาน 728 คน
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อุตสาหกรรมที่มีทั้ง
จ�ำนวนโรงงาน เงินลงทุน และการจ้างงานลดลง ได้แก่ อุตสาหกรรม
เคมีภณ
ั ฑ์ ปิโตรเลียม กระดาษ การพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก
อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ เครือ่ งเรือน เครือ่ งตบแต่ง
ในอาคารและผลิตภัณฑ์อโลหะ และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ
โลหะขัน้ มูลฐาน เครือ่ งจักร เครือ่ งใช้ไฟฟ้า และยานพาหนะ พิจารณา
รายจังหวัด พบว่า จังหวัดสมุทรปราการ มีจ�ำนวนโรงงานขออนุญาต
เปิดกิจการใหม่มากที่สุด รองลงมาได้แก่ จังหวัดปทุมธานี สระบุรี
และกรุงเทพมหานคร ส่วนจังหวัดทีม่ กี ารจ้างงานมากทีส่ ดุ คือ จังหวัด
สมุทรปราการ รองลงมาได้แก่ จังหวัดปทุมธานี กรุงเทพมหานคร
พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี ตามล�ำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า กรุงเทพมหานคร มีจ�ำนวนโรงงาน
และการจ้างงานลดลงมากทีส่ ดุ

ภาวะการมีงานท�ำและการว่างงาน

ก�ำลั ง แรงงานรวมลดลง ร้อยละ 0.84 จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ผู้มีงานท�ำลดลง ร้อยละ 0.30 โดยอุตสาหกรรมที่มี
ผูม้ งี านท�ำมาก คือ อุตสาหกรรมการผลิต รองลงมา การขายส่ง การขาย
ปลีกฯ และที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ตามล�ำดับ ในขณะที่
ผู้ว่างงานลดลง ร้อยละ 21.81 อัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 1.91
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.42

ผูม้ ีงานท�ำ
ผูม้ งี านท�ำ มีจ�ำนวน 10,394,726 คน คิดเป็นร้อยละ 68.31
ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนผู้มีงานท�ำลดลง ร้อยละ 0.30 โดยกรุงเทพมหานคร
ผูม้ งี านท�ำเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ ผูม้ งี านท�ำในอุตสาหกรรมการผลิตมากทีส่ ดุ
คิดเป็นร้อยละ 23.50 รองลงมา การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซม
ยานยนต์และจักรยานยนต์ ร้อยละ 20.65 ทีพ่ กั แรมและบริการด้าน
อาหาร ร้อยละ 9.78 และการขนส่งและสถานทีเ่ ก็บสินค้าร้อยละ 8.00
เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น การขายส่งการขายปลีกฯ
มีจ�ำนวนผูม้ งี านท�ำเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ พิจารณาประเภทอาชีพ พบว่า
พนักงานบริการและพนักงานขายในร้านค้าและตลาด มีจ�ำนวน
ผู้มีงานท�ำมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 25.11 รองลงมา ผู้ปฏิบัติงาน
ในโรงงานและเครือ่ งจักรและผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการประกอบ ร้อยละ
15.35 ผู้มีงานท�ำส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 34.72 โดยจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายวิชาการมากทีส่ ดุ
คิดเป็นร้อยละ 76.42 จากผูท้ จี่ บการศึกษาระดับอุดมศึกษาทัง้ หมด
ส�ำหรับสถานภาพการท�ำงาน เป็นลูกจ้างภาคเอกชนมากทีส่ ดุ คิดเป็น
ร้อยละ 56.58 เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น ผูท้ �ำงาน
ส่วนตัว ลูกจ้างรัฐบาล ช่วยธุรกิจครัวเรือน และการรวมกลุม่ มีจ�ำนวน
เพิม่ ขึน้ ส่วนชัว่ โมงการท�ำงานเป็นผูท้ ที่ �ำงานระหว่าง 40–49 ชัว่ โมง
ต่อสัปดาห์มากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 67.06

การว่างงาน

ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ผูว้ า่ งงาน มีจ�ำนวน 202,643 คน
ลดลงจากช่ว งเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 21.81 โดยมี อั ต รา
การว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 1.91 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ซึ่งอยู่ที่ ร้อยละ 2.42 เมื่อพิจารณาอัตราการว่างงานรายจังหวัด
พบว่า จังหวัดสระบุรี มีอัตราการว่างงานสูงสุด อยู่ที่ร้อยละ 2.34
รองลงมา จังหวัดอ่างทอง ร้อยละ 2.33 จังหวัดสิงห์บุรี ร้อยละ
2.29 และกรุงเทพมหานครร้อยละ 2.12 ตามล�ำดับ ส่วนจังหวัด
ที่มีอัตราการว่างงานต�่ำสุด คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร้อยละ
1.04

ความต้ อ งการแรงงาน ผู ้ ส มั ค รงานและ
การบรรจุ ง าน
ความต้ องการแรงงาน
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 มีความต้องการแรงงาน จ�ำนวน
24,110 อัตรา สาขาอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมาก
คือ การขายปลีกยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์ การขายส่ง
ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์ กิจกรรมการจัดหางาน การ
บริหารส�ำนักงาน บริการสนับสนุนส�ำนักงานและบริการสนับสนุน
ทางธุรกิจอืน่ ๆ และการผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์
ภาคอุตสาหกรรมต้องการแรงงานที่จบการศึกษาระดับมัธยม
ศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.67 รองลงมา จบการศึกษา

ระดับประถมศึกษาและต�่ำกว่า ร้อยละ 15.92 และระดับ ปวช.
ร้อยละ 14.22 โดยส่วนใหญ่ต้องการแรงงานที่มีอายุระหว่าง
18-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.55 รองลงมา อายุระหว่าง 25-29 ปี
ร้อยละ 27.53 และอายุระหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ 23.97 ส�ำหรับ
ส�ำหรับประเภทอาชีพ พบว่า อาชีพงานพื้นฐาน มีความต้องการ
แรงงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.49 รองลงมา ช่างเทคนิคและ
ผู ้ ปฏิ บัติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อง ร้อยละ 11.75 และเสมียนเจ้าหน้าที่
ร้อยละ 10.45

ผูส้ มัครงาน

ผูส้ มัครงาน มีจ�ำนวน 14,614 คน เป็นชาย จ�ำนวน 6,137 คน
หญิง จ�ำนวน 8,477 คน โดยจังหวัดที่มีผู้สมัครงานมากที่สุด คือ
กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 61.06 รองลงมา จังหวัดพระนคร
ศรีอยุธยา ร้อยละ 10.18 และจังหวัดสมุทรปราการ ร้อยละ 5.60
ผูส้ มัครงานจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ
39.49 รองลงมา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 30.79
และระดับประถมศึกษาและต�่ำกว่า ร้อยละ 12.63 ในขณะที่
ประเภทอาชีพ พบว่า อาชีพงานพื้นฐาน มีผู้สมัครงานมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 31.56 รองลงมา เสมียนเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 19.49
และช่างเทคนิคต่าง ๆ ร้อยละ 18.67 ผู้สมัครงานส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 30–39 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.62 รองลงมา อายุระหว่าง
25-29 ปี ร้อยละ 20.80 และอายุระหว่าง 18-24 ปี ร้อยละ
20.73

การบรรจุงาน

การไปท�ำงานต่ างประเทศ

ในช่ ว งไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 แรงงานไทยที่ ไ ด้ รั บ
อนุ ญ าตให้ เ ดิ น ทางไปท�ำงานต่ า งประเทศ มี จ�ำนวน 491 คน

การท�ำงานของคนต่ างด้าว

คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท�ำงานใหม่ใน 10 จังหวัด
ภาคกลาง ไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 7,228 คน
จ�ำแนกเป็นประเภทชั่วคราว คิดเป็นร้อยละ 69.04 ส่งเสริมการ
ลงทุน ร้อยละ 25.72 และตามมาตรา 13 (เฉพาะชนกลุ่มน้อย)
ร้อยละ 5.24 โดยสัญชาติจีนได้รับอนุญาตให้ท�ำงานใหม่มากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 16.10 รองลงมา ได้แก่ สัญชาติญี่ปุ่น ร้อยละ
15.61 สัญชาติอินเดีย ร้อยละ 7.42 สัญชาติฟิลิปปินส์ ร้อยละ
7.25 และสัญชาติอังกฤษ ร้อยละ 5.09 ส�ำหรับต�ำแหน่งงานที่
ได้รับอนุญาตให้ท�ำงานใหม่มากที่สุด คือ ผู้จัดการ คิดเป็นร้อยละ
47.61 ส่ว นสาขาอาชีพที่ค นต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ ท�ำงาน
ใหม่มาก 5 อันดับ ได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายอื่น ๆ ที่มิได้จัดประเภทไว้
ผู ้ จั ด การฝ่ า ยบริ ห ารทั่ ว ไป ครู ป ระถมศึ ก ษา (ระดั บ ปริ ญ ญา)
ผูจ้ ดั การฝ่ายการตลาด และอาจารย์ระดับอาชีวศึกษา เมือ่ พิจารณา
ระดับการศึกษาของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท�ำงานใหม่
พบว่า เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 61.70 ส่วนจังหวัดที่มีการอนุญาตให้คนต่างด้าวท�ำงาน
ใหม่มากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 83.48 เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น คนต่างด้าวทีไ่ ด้รบั อนุญาต
ให้ท�ำงานใหม่ล ดลง ร้อยละ 28.52 โดยลดลงทั้งในประเภท
ชั่ว คราว ประเภทส่งเสริมการลงทุน และประเภทมาตรา 13
(เฉพาะชนกลุ่มน้อย)
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ผู้สมัครงานได้รับการบรรจุงาน จ�ำนวน 7,262 คน สาขา
อุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมาก 5 อันดับ ได้แก่ การผลิต
ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
การขายปลีกยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์ การขายส่งยกเว้น
ยานยนต์และจักรยานยนต์ และการผลิตเครื่องดื่ม เมื่อเปรียบ
เที ย บกั บ ช่ วงเดี ย วกั น ของปีก ่อน การบรรจุง านลดลง คิดเป็น
ร้ อ ยละ 74.11 โดยพบว่า อาชีพงานพื้นฐาน มีก ารบรรจุงาน
มากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อยละ 48.66 รองลงมา ช่างเทคนิค และผู้
ปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ร้ อ ยละ 16.47 และเสมี ย นเจ้ า หน้ า ที่
ร้อยละ 13.87 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีการบรรจุงานมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.28 รองลงมา ระดับปริญญาตรี ร้อยละ
21.19 และระดับประถมศึกษาและต�่ำกว่า ร้อยละ 13.74 เป็นการ
บรรจุงานผู้ที่มีอายุระหว่าง 30–39 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
37.21 รองลงมา อายุระหว่าง 18–24 ปี ร้อยละ 21.95 และ
อายุระหว่าง 25–29 ปี ร้อยละ 18.30

เป็นชาย 323 คน หญิง 168 คน โดยมีภมู ลิ �ำเนาอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.53 รองลงมา จังหวัดนนทบุรี ร้อยละ
17.72 และจังหวัดสมุทรปราการเท่ากับจังหวัดปทุมธานี ร้อยละ
9.78 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แรงงานไทย
ที่เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศลดลง ร้อยละ 7.53 เมื่อพิจารณา
ประเภทการเดินทาง พบว่า จะเดินทางไปท�ำงานในลั ก ษณะ
แจ้ ง การเดิ น ทางด้ ว ยตนเองมากที่ สุ ด รองลงมา นายจ้ า งพา
ลู ก จ้ า งไปท�ำงาน บริ ษั ท จั ด หางานจั ด ส่ ง กรมการจั ด หางาน
จั ด ส่ ง และนายจ้ า งส่ ง ลู ก จ้ า งไปฝึ ก งาน เมื่ อ พิ จ ารณาระดั บ
การศึ ก ษา พบว่ า แรงงานไทยที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ เ ดิ น ทางไป
ท�ำงานต่างประเทศเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้น
ไปมากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 40.53 รองลงมา จบการศึ ก ษา
ระดับ ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา ร้อยละ 26.88 ระดั บ
มัธ ยมศึกษา ร้อยละ 23.83 และระดับประถมศึก ษา ร้ อ ยละ
8.55 โดยประเทศที่มีแรงงานไทยเดินทางไปท�ำงาน 10 อันดับ
แรก ได้แก่ ลาว สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์
บังคลาเทศ อิส ราเอล ญี่ปุ่น รัส เซีย ไต้ห วัน และอิ น เดี ย ตาม
ล�ำดับ ส่วนประเภทอาชีพที่แรงงานไทยเดินทางไปท�ำงาน ได้แก่
ช่ า งเทคนิ ค นวดแผนโบราณ คนงานเกษตร คนงานผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ทั่วไป และกุ๊ก
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ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน
ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 (ตุลาคม-ธั นวาคม)
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ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงาน
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 ขยายตัวร้อยละ 1.9 ปรับตัวดี
ขึน้ จากการลดลงร้อยละ 0.2 ในไตรมาสก่อนหน้า และเมือ่ ปรับผลของ
ฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 ขยายตัวจาก
ไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 ร้อยละ 1.8 รวมทัง้ ปี 2564 ขยายตัวร้อยละ
1.6 ปรับตัวดีขนึ้ จากการลดลงร้อยละ 6.2 ในปี 2563
ด้านการใช้จา่ ย การส่งออกสินค้าและบริการ และการใช้จา่ ย
ภาครัฐขยายตัวเร่งขึน้ การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาครัฐ
กลับมาขยายตัว ขณะทีก่ ารลงทุนภาคเอกชนปรับตัวลดลง การอุปโภค
บริโภคภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 0.3 ปรับตัวดีขนึ้ จากการลดลง
ร้อยละ 3.2 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการคลีค่ ลายลงของการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 และการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด
ของภาครัฐซึ่งส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยปรับตัวดีข้ึน
ประกอบกับการด�ำเนินมาตรการเพือ่ กระตุน้ การใช้จา่ ยของภาครัฐอย่าง
ต่อเนือ่ ง การใช้จา่ ยหมวดสินค้าไม่คงทนขยายตัวร้อยละ 3.7 เร่งขึน้ จาก
การขยายตัวร้อยละ 1.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการขยายตัวต่อเนือ่ ง
ของการใช้จา่ ยกลุม่ สินค้าอาหารและเครือ่ งดืม่ ไม่มแี อลกอฮอล์ การใช้
จ่ายหมวดบริการลดลงร้อยละ 1.7 ปรับตัวดีขนึ้ จากการลดลงร้อยละ
5.4 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการขยายตัวเร่งขึน้ ในกลุม่ บริการสุขภาพ
และกลุม่ การเช่าทีอ่ ยูอ่ าศัย การใช้นำ�้ ประปา ไฟฟ้าและพลังงาน ขณะที่
การใช้จา่ ยกลุม่ โรงแรมและภัตตาคาร และกลุม่ นันทนาการและวัฒน
ธรรมลดลง ในอัตราทีช่ ะลอลง การใช้จา่ ยหมวดสินค้ากึง่ คงทนลดลง
ร้อยละ 0.8 ปรับตัวดีขนึ้ จากการลดลงร้อยละ 6.5 ในไตรมาสก่อนหน้า
ตามการกลับมาขยายตัวของการใช้จา่ ยหมวดเครือ่ งเรือนและเครือ่ ง
ตกแต่ง และกลุม่ เสือ้ ผ้าและรองเท้า และการใช้จา่ ยในหมวดสินค้าคงทน
ลดลงร้อยละ 5.3 เทียบกับการลดลงร้อยละ 13.9 ในไตรมาสก่อนหน้า
โดยการซือ้ ยานพาหนะลดลงในอัตราทีช่ ะลอลง การปรับตัวดีขนึ้ ของ
การบริโภคภาคเอกชนในไตรมาสนีส้ อดคล้องกับการเพิม่ ขึน้ ของดัชนี
ความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภคเกีย่ วกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมจากระดับ 34.9
ในไตรมาสก่อนหน้าเป็นระดับ 38.9 การใช้จา่ ยเพือ่ การอุปโภคของ
รัฐบาลขยายตัวในเกณฑ์สงู ร้อยละ 8.1 เร่งขึน้ จากการขยายตัวร้อยละ
1.5 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยรายจ่ายค่าซือ้ สินค้าและบริการขยายตัว
ร้อยละ 11.4 และการโอนเพือ่ สวัสดิการทางสังคมทีไ่ ม่เป็นตัวเงินส�ำหรับ
สินค้าและบริการในระบบตลาดขยายตัวสูงร้อยละ 38.5 ตามการเพิม่
ขึน้ ของค่าใช้จา่ ยส�ำหรับการรักษาโรคโควิด-19 ส่วนอัตราการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำอยูท่ รี่ อ้ ยละ 35.5 (สูงกว่าอัตราเบิกจ่าย
ร้อยละ 23.8 ในไตรมาสก่อนหน้า และสูงกว่าร้อยละ 32.3 ในไตรมาส
เดียวกันของปีกอ่ น) การลงทุนรวม ลดลงร้อยละ 0.2 ต่อเนือ่ งจากการ

ลดลงร้อยละ 0.4 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนภาครัฐขยายตัว
ร้อยละ 1.7 ปรับตัวดีขนึ้ จากการลดลงร้อยละ 6.2 ในไตรมาสก่อนหน้า
โดยเป็นผลจากการขยายตัวในเกณฑ์สงู ของการลงทุนรัฐบาลร้อยละ
11.6 ขณะทีก่ ารลงทุนรัฐวิสาหกิจลดลงร้อยละ 15.9 ส�ำหรับอัตราการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนในไตรมาสนีอ้ ยูท่ รี่ อ้ ยละ 16.0 (ตำ�่ กว่า
อัตราเบิกจ่ายร้อยละ 24.0 ในไตรมาสก่อนหน้า แต่สงู กว่าร้อยละ 12.1
ในช่วงเดียวกันของปีกอ่ น) ขณะทีก่ ารลงทุนภาคเอกชนลดลงร้อยละ
0.9 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.6 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการ
ลงทุนในหมวดเครือ่ งจักรเครือ่ งมือลดลงร้อยละ 0.9 เทียบกับการขยาย
ตัวร้อยละ 3.7 ในไตรมาสก่อนหน้า ส่วนการลงทุนในหมวดการก่อสร้าง
ลดลงร้อยละ 0.9 ต่อเนือ่ งจากการลดลงร้อยละ 0.7 ในไตรมาสก่อนหน้า
ในขณะทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทย รายงานภาวะธุรกิจภาคกลาง
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 หดตัวเล็กน้อย จากระยะเดียวกันปีกอ่ น แต่ปรับ
ดีขนึ้ จากไตรมาสก่อน ตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่
ระบาดของ COVID-19 และการเปิดประเทศเป็นส�ำคัญ ส่งผลให้ธรุ กิจที่
เกีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วและบริการ และการค้าทยอยฟืน้ ตัว แม้รายได้
ยังคงตำ�่ กว่าช่วงภาวะปกติ เช่นเดียวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้างทีถ่ กู กดดันจากการลงทุนทีฟ่ น้ื ตัวได้ชา้ อย่างไรก็ดี ธุรกิจการ
ผลิตขยายตัวตามอุปสงค์ทง้ั ในและต่างประเทศทีฟ่ น้ื ตัว แต่ยงั เผชิญกับ
ปัญหาขาดแคลนตูค้ อนเทนเนอร์และเซมิคอนดักเตอร์ทยี่ งั ไม่คลีค่ ลาย
และราคาวัตถุดบิ ทีส่ งู ขึน้ กระทบการผลิตและต้นทุนของธุรกิจ ขณะที่
การส่งผ่านต้นทุนไปยังผูบ้ ริโภคท�ำได้คอ่ นข้างจ�ำกัดจากการแข่งขันสูง
และก�ำลังซือ้ ทีย่ งั อยูใ่ นระดับตำ�่ ธุรกิจท่องเทีย่ วและบริการหดตัวเล็ก
น้อยจากระยะเดียวกันปีกอ่ น ในเกือบทุกหมวด จากการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ทีย่ งั ไม่คลีค่ ลาย กดดันให้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจฟืน้ ตัว
ได้ชา้ และซ�ำ้ เติมรายได้ของผูป้ ระกอบการทีเ่ ปราะบาง โดยเฉพาะธุรกิจ
ท่องเที่ยวที่รายได้ยังกลับมาไม่ถึงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับภาวะปกติ
มีเพียงธุรกิจขนส่งสินค้าทีย่ งั ขยายตัวได้ดี ตามการเติบโตของธุรกิจ
E-Commerce และการผลิตเพือ่ ส่งออก อย่างไรก็ดี ธุรกิจโดยรวม
ทยอยปรับดีขนึ้ จากไตรมาสก่อน จากอัตราการฉีดวัคซีนทีส่ งู ขึน้ การ
ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อเนือ่ ง
การเปิดประเทศตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และการเข้าสูช่ ว่ ง
ฤดูกาลท่องเทีย่ วปลายปี ท�ำให้รายได้ของธุรกิจโรงแรมเริม่ ปรับดีขนึ้ โดย
เฉพาะในจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพฯ ทีไ่ ด้รบั ผลดีจากมาตรการกระตุน้
การท่องเทีย่ วของภาครัฐ อาทิ ทัวร์เทีย่ วไทย เราเทีย่ วด้วยกัน ระยะที่ 3
แม้อตั ราการเข้าพักยังอยูใ่ นระดับตำ�่ เพียงร้อยละ 20-30 เช่นเดียวกับ
ธุรกิจร้านอาหาร และขนส่งผูโ้ ดยสารทีท่ ยอยปรับดีขนึ้ บ้างตามความ
มัน่ ใจในการเดินทางทีเ่ พิม่ ขึน้ สะท้อนจากจ�ำนวนเทีย่ วบินในประเทศ
และยอดใช้จา่ ยผ่านบัตรรถไฟฟ้าทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างไรก็ตาม การแพร่

มีการลงทุนเพิม่ ขึน้ ทัง้ ขยายก�ำลังการผลิต และการวิจยั และพัฒนา
(R&D) ส่วนธุรกิจผลิตยานยนต์และจักรยานยนต์ยงั มีแผนลงทุนส�ำหรับ
รถรุน่ ใหม่ และเน้นปรับปรุงสายการผลิตให้มคี วามยืดหยุน่ รองรับการ
ประกอบรถหลายรุน่
การจ้างงานทรงตัวเทียบกับระยะเดียวกันปีกอ่ น ส่วนใหญ่ไม่มี
นโยบายปลดพนักงาน โดยการจ้างงานของธุรกิจการผลิตและการค้า
ทรงตัว แม้บางธุรกิจการผลิต เช่น อิเล็กทรอนิกส์ อาหาร และธุรกิจ
ก่อสร้างจะมีปัญหาขาดแคลนแรงงานจากทั้งแรงงานต่างด้าวและ
แรงงานไทยทีก่ ลับภูมลิ �ำเนา ทัง้ นี้ การจ้างงานปรับดีขนึ้ เล็กน้อยจาก
ไตรมาสก่อน ตามธุรกิจโรงแรมทีท่ ยอยจ้างงานเพิม่ ตามการเข้าสูฤ่ ดูกาล
ท่องเทีย่ ว และการเปิดประเทศ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นการจ้างพนักงานใหม่
และเป็นการจ้างงานชัว่ คราวเพือ่ ให้มคี วามยืดหยุน่ ในการปรับเปลีย่ น
จ�ำนวนพนักงานให้เหมาะสมตามสถานการณ์ทยี่ งั มีความไม่แน่นอนสูง
และธุรกิจการผลิตบางแห่งจ้างแรงงานรายวันเพิม่ ขึน้ ส�ำหรับรายได้
แรงงานโดยรวมปรับดีขนึ้ ตามธุรกิจโรงแรมและการค้าจากการเพิม่
จ�ำนวนวัน และชัว่ โมงการท�ำงานตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุม
การแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึงธุรกิจการผลิตทีม่ กี ารท�ำงานล่วง
เวลาตามค�ำสัง่ ซือ้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ และเร่งผลิตเพือ่ ชดเชยการผลิตทีช่ ะลอลง
จากปัญหาขาดแคลนชิ้นส่วนในช่วงก่อนหน้าที่หลายธุรกิจจะน�ำ
Automation มาใช้มากขึ้นในระยะยาว

การลงทุน

ข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม การลงทุนในภาคกลางช่วง
ไตรมาสที่ 4 ของ ปี 2564 มีจ�ำนวนโรงงานขออนุญาตประกอบกิจการ
ใหม่ จ�ำนวน 100 แห่ง ลดลงร้อยละ 33.33 เงินลงทุน 6,521.06 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 61.95 และมีการจ้างงาน 2,749 คน ลดลงร้อยละ 38.28
จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น โดยจังหวัดสมุทรปราการ มีจ�ำนวนโรงงาน
ขอเปิดกิจการใหม่มากทีส่ ดุ
เมือ่ พิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์โลหะ โลหะขัน้ มูลฐาน เครือ่ งจักร เครือ่ งใช้ไฟฟ้า และยาน
พาหนะ มีโรงงานขออนุญาตเปิดกิจการใหม่มากทีส่ ดุ จ�ำนวน 25 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 25.00 จากจ�ำนวนโรงงานทีข่ ออนุญาตทัง้ หมด เงินลงทุน
778.51 ล้านบาท และมีการจ้างงาน 728 คน รองลงมา อุตสาหกรรม
เคมีภณ
ั ฑ์ ปิโตรเลียม กระดาษ การพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก
จ�ำนวน 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.00 เงินลงทุน 1,102.69 ล้านบาท
การจ้างงาน 552 คน และอุตสาหกรรมอาหาร เครือ่ งดืม่ และผลิตภัณฑ์
จากพืช มีจ�ำนวนโรงงาน 18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.00 เงินลงทุน
3,393.01 ล้านบาท การจ้างงาน 770 คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีกอ่ น จ�ำนวนโรงงานขออนุญาตประกอบกิจการใหม่
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 33.33 โดยประเภทอุตสาหกรรมทีม่ ที งั้ จ�ำนวนโรงงาน
เงินลงทุน และการจ้างงานลดลง ได้แก่ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
ปิโตรเลียม กระดาษ การพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก อุตสาหกรรม
แปรรูปไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ เครือ่ งเรือน เครือ่ งตบแต่งในอาคารและ
ผลิตภัณฑ์อโลหะ และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ โลหะขัน้ มูลฐาน
เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะ
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ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ Omicron ในช่วงปลายเดือนธันวาคมส่งผล
ให้นกั ท่องเทีย่ วบางส่วนชะลอการเดินทางและยกเลิกการจองทีพ่ กั
ภาคการค้าและการบริโภค ธุรกิจการค้าหดตัวเล็กน้อยจาก
ระยะเดียวกันปีกอ่ น จากก�ำลังซือ้ และรายได้ของผูบ้ ริโภคทีย่ งั อ่อนแอ
สะท้อนจากยอดใช้จา่ ยต่อครัง้ (Spending Per Bill) ทีฟ่ น้ื ตัวช้า และ
รายได้ของธุรกิจทีก่ ลับมาเพียงร้อยละ 60-70 เมือ่ เทียบกับภาวะปกติ
โดยยอดขายสินค้าฟุม่ เฟือยลดลงมาก ยอดขายสินค้าคงทนและกึง่
คงทน เช่น ยานยนต์ จักรยานยนต์ และเฟอร์นเิ จอร์ ทรงตัวในระดับต�ำ่
ขณะทีย่ อดขายสินค้าออนไลน์ขยายตัวต่อเนือ่ งจากแนวโน้ม WFH แต่
ยังไม่สามารถชดเชยรายได้จากช่องทางปกติได้ทงั้ หมด อย่างไรก็ดี การ
ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 และการ
ขยายเวลาให้บริการส่งผลให้ภาวะธุรกิจโดยรวมปรับดีขนึ้ จากไตรมาส
ก่อน โดยยอดขายสินค้าอุปโภคบริโภคปรับดีขนึ้ เล็กน้อย ตามค�ำสัง่ ซือ้
ในช่วงเทศกาลปลายปี และแรงสนับสนุนจากมาตรการของภาครัฐ โดย
เฉพาะในพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว อาทิ พัทยา หัวหิน นอกจากนี้ ยอดขายสินค้า
คงทนเริม่ ปรับดีขนึ้ เล็กน้อยตามการเปิดตัวรถยนต์รนุ่ ใหม่ และการจัด
โปรโมชัน่ งาน Motor Expo ในเดือนธันวาคม ธุรกิจการผลิตขยายตัว
จากระยะเดียวกันปีกอ่ นและไตรมาสก่อน จากการผ่อนคลายมาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทัง้ ในและต่างประเทศ และ
ปัญหาการติดเชือ้ ในโรงงานทีค่ ลีค่ ลาย โดยธุรกิจผลิตเพือ่ ส่งออก อาทิ
เครือ่ งใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ บรรจุภณ
ั ฑ์ ขยายตัวสอดคล้อง
กับอุปสงค์ประเทศคูค่ า้ ทีฟ่ น้ื ตัว และผลบวกจากค่าเงินบาทอ่อน ขณะที่
ธุรกิจผลิตเพือ่ จ�ำหน่ายในประเทศ อาทิ อาหารส�ำเร็จรูป เนือ้ สัตว์แช่
เย็นแช่แข็ง ทรงตัวตามอุปสงค์ทยี่ งั เปราะบาง แต่เริม่ เห็นค�ำสัง่ ซือ้ ปรับดี
ขึ้นบ้างจากกลุ่มร้านอาหารและโรงแรม ภายหลังการเปิดประเทศ
อย่างไรก็ตาม การผลิตส่วนใหญ่ยังคงเผชิญกับปัญหาขาดแคลนตู้
คอนเทนเนอร์ทมี่ แี นวโน้มยืดเยือ้ ขึน้ จากการกลับมาแพร่ระบาดใน
หลายประเทศ ซึง่ กระทบค่าขนส่งให้สงู ขึน้ หลายเท่าตัวจากปีกอ่ น และ
บางธุรกิจมีตน้ ทุนสต็อกสินค้าเพือ่ รอส่งออกเพิม่ ขึน้ อาทิ ธุรกิจการผลิต
บรรจุภณ
ั ฑ์ และธุรกิจการผลิตจักรยานยนต์ นอกจากนี้ ยังมีปญ
ั หา
ขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ทยี่ งั ไม่คลีค่ ลายส่งผลกระทบต่อการผลิต
ยานยนต์ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ในบางรุน่ รวมถึงปัญหา
ต้นทุนวัตถุดบิ ทีป่ รับสูงขึน้ ตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ อาทิ เหล็ก น�ำ้ มัน
และแป้งสาลี ส่วนวัตถุดบิ ทีต่ อ้ งน�ำเข้าต้นทุนเพิม่ ขึน้ จากเงินบาททีอ่ อ่ นค่า
การลงทุนทรงตัวเมือ่ เทียบกับระยะเดียวกันปีกอ่ นและไตรมาสก่อน
โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนตามแผนเดิม และชะลอการลงทุนโครงการ
ขนาดใหญ่ออกไป ตามรายได้ธรุ กิจทีล่ ดลงและสถานการณ์ทมี่ คี วาม
ไม่แน่นอน โดยธุรกิจการผลิตยังคงมีการลงทุนตามแผนประจ�ำปี เช่น
การซ่ อมบ�ำรุ ง เครื่ องจัก ร และลงทุน Automation เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต เช่นเดียวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทยี่ งั คงเปิดตัว
โครงการใหม่ใกล้เคียงเดิม อย่างไรก็ดี ธุรกิจโรงแรมเริม่ มีการลงทุนเพิม่
ขึน้ บ้างตามการปรับปรุงห้องและระบบภายในเพือ่ รองรับการกลับมา
เปิดตามปกติ นอกจากนี้ ธุรกิจทีไ่ ด้รบั ผลดีจากการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจ
โลก อาทิ อิเล็กทรอนิกส์ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า บรรจุภณ
ั ฑ์ และอาหารแปรรูป

5

แผนภูมิที่ 1 แสดงจ�ำนวนโรงงานและการจ้างงาน ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) ปี 2564 จ�ำแนกรายจังหวัด

พิจารณารายจังหวัด พบว่า จังหวัดสมุทรปราการ มีจ�ำนวน
โรงงานขออนุญาตเปิดกิจการใหม่ มากทีส่ ดุ จ�ำนวน 35 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 35.00 รองลงมา ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ จ�ำนวน 22 แห่ง
ร้อยละ 22.00 จังหวัดสระบุรี จ�ำนวน 12 แห่ง ร้อยละ 12.00 และ
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 11 แห่ง ร้อยละ 11.00 ส่วนจังหวัดทีม่ กี าร
จ้างงานมากทีส่ ดุ คือ จังหวัดสมุทรปราการ รองลงมาได้แก่ จังหวัด
ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี ตามล�ำดับ
เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น จังหวัดทีม่ จี �ำนวนโรงงาน
ลดลงมากทีส่ ดุ คือ กรุงเทพมหานคร รองลงมา ได้แก่ จังหวัดลพบุรี
สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา ตามล�ำดับ ส่วนจังหวัดทีม่ จี �ำนวนการ
จ้างงานลดลงมากทีส่ ดุ คือ กรุงเทพมหานคร รองลงมา ได้แก่ จังหวัด
สระบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ และนนทบุรี ตามล�ำดับ
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แผนภูมิที่ 2 แสดงการจ้างงาน จ�ำแนกรายจังหวัด เปรียบเทียบไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) ปี 2564 และ ปี 2563

6

ตารางที่ 1 แสดงการลงทุนใหม่ในอุตสาหกรรม จ�ำแนกตามจ�ำนวนโรงงาน จ�ำนวนเงินลงทุน และการจ้างงาน ใน 10 จังหวัดภาคกลาง
เปรียบเทียบไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) ปี 2564 และ ปี 2563
อุตสาหกรรม

ไตรมาสที่ 4 ป 2563 (ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาสที่ 4 ป 2564 (ต.ค.-ธ.ค.)

โรงงาน (แหง)

เงินลงทุน (ลานบาท)

การจางงาน (คน)

โรงงาน (แหง)

เงินลงทุน (ลานบาท)

การจางงาน (คน)

อาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑจากพืช

16

728.64

359

18

3,393.01

770

สิ่งทอ เครื่องแตงกาย ผลิตหนังสัตว
และผลิตภัณฑจากหนังสัตว

4

11,710.08

136

5

85.42

270

แปรรูปไม ผลิตภัณฑจากไม เครื่องเรือน
เครื่องตบแตงในอาคาร และผลิตภัณฑอโลหะ

20

486.34

721

8

51.34

92

เคมีภัณฑ ปโตรเลียม กระดาษ
การพิมพ ผลิตภัณฑยางและพลาสติก

35

1,751.71

1,186

20

1,102.69

552

ผลิตภัณฑโลหะ โลหะขั้นมูลฐาน เครื่องจักร
เครื่องใชไฟฟา และยานพาหนะ

39

1,343.50

1,161

25

778.51

728

การผลิตอื่นๆ

36

1,117.77

891

24

1,110.09

337

150

17,138.04

4,454

100

6,521.06

2,749

รวมทั้งสิ้น

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง

ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 (ตุลาคม-ธั นวาคม)
ก�ำลังแรงงานและภาวะการมีงานท�ำ

ข้ อ มู ล จากส�ำนั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ก�ำลั ง แรงงานรวม
ลดลง ร้ อ ยละ 0.84 จากช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก ่ อ น ผู ้ มี ง านท�ำ
ลดลง ร้ อ ยละ 0.30 โดยอุ ต สาหกรรมที่ มี ผู ้ มี ง านท�ำมาก คื อ
อุ ต สาหกรรมการผลิ ต รองลงมา การขายส่ ง การขายปลี ก ฯ

และที่ พั ก แรมและบริ ก ารด้ า นอาหาร ตามล�ำดั บ ในขณะที่
ผู้ว่างงานลดลง ร้อยละ 21.81 อัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ
1.91 ลดลงจากช่ว งเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ร้อ ยละ 2.42

ตารางที่ 2 จ�ำนวนประชากร ใน 10 จังหวัดภาคกลาง จ�ำแนกตามสถานภาพแรงงาน เปรียบเทียบไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม)
ปี 2564 และ ปี 2563
สถานภาพแรงงาน

การเปลี่ยนแปลง
จากระยะเดียวกันของปกอน

ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม)
ป 2563

ป 2564

จํานวน

(รอยละ)

1. ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป

15,113,007

15,217,248

104,241

0.69

2. ผูอยูในกําลังแรงงาน
(กําลังแรงงานรวม)

10,690,904

10,601,320

-89,854

-0.84

2.1 ผูมีงานทํา

10,425,810

10,394,726

-31,084

-0.30

2.2 ผูวางงาน

259,161

202,643

-56,518

-21.81

5,933

3,950

-1,983

-33.42

4,422,103

3,010,299

-1,411,804

-31.93

2.42

1.91

2.3 ผูที่รอฤดูกาล
3. ผูไมอยูในกําลังแรงงาน
4. อัตราการวางงาน (รอยละ)

-

-

ก�ำลังแรงงาน
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 มี ป ระชากรอายุ 15 ปี ขึ้ น ไป
จ�ำนวน 15,217,248 คน ก�ำลังแรงงานรวม 10,601,320 คน เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.69 ก�ำลังแรงงานลดลง ร้อยละ 0.84 ส�ำหรับ
ระดับการศึกษาของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่า เป็นผู้ที่
จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและต�่ำกว่ามากที่สุด จ�ำนวน
4,697,886 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 30.87 รองลงมา เป็ น ผู ้ ที่ จ บ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา จ�ำนวน 4,595,115 คน ร้อยละ 30.20
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ�ำนวน 3,152,056 คน ร้อยละ 20.71

และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ�ำนวน 2,698,762 คน ร้อยละ
17.73 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ประชากรอายุ
15 ปีขึ้นไป ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจ�ำนวน
เพิ่มขึ้นมากที่สุด เมื่อพิจารณารายจังหวัด พบว่า กรุงเทพมหานคร
มีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.39
รองลงมา จังหวัดสมุทรปราการ ร้อยละ 13.02 และจังหวัดนนทบุรี
ร้อยละ 9.85 ทุกจังหวัดประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้น ส่วน
ก�ำลังแรงงานรวมลดลงเกือบทุกจังหวัด ยกเว้น กรุงเทพมหานคร
และปทุมธานี

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 4 ปี 2564

ที่มา : ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเหตุ : อัตราการว่างงาน = ผู้ว่างงาน x 100
ผู้อยู่ในก�ำลังแรงงาน
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แผนภูมิที่ 3 แสดงก�ำลังแรงงาน และผู้มีงานท�ำ
เปรียบเทียบระหว่างไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม)
ปี 2562 ถึงปี 2564

แผนภูมิที่ 4 แสดงอุตสาหกรรมที่มีผู้มีงานท�ำมาก
เปรียบเทียบไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) ปี 2564 และปี 2563

การมีงานท�ำ

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 4 ปี 2564

ผูม้ งี านท�ำ มีจ�ำนวน 10,394,726 คน คิดเป็นร้อยละ 68.31
ของประชากรอายุ 15 ปีขน้ึ ไป เมือ่ พิจารณาจังหวัด พบว่า กรุงเทพมหานคร
มีผมู้ งี านท�ำมากทีส่ ดุ จ�ำนวน 5,378,099 คน คิดเป็นร้อยละ 51.74
จากจ�ำนวนผูม้ งี านท�ำทัง้ หมด รองลงมา จังหวัดสมุทรปราการ จ�ำนวน
1,370,833 คน ร้อยละ 13.19 จังหวัดนนทบุรี จ�ำนวน 970,128 คน
ร้อยละ 9.33 จังหวัดปทุมธานี จ�ำนวน 954,073 คน ร้อยละ 9.18
และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ�ำนวน 486,361 คน ร้อยละ 4.68
เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ นผูม้ งี านท�ำลดลง ร้อยละ
0.30 โดยกรุงเทพมหานคร ผู้มีงานท�ำเพิ่มขึ้นมากที่สุด
เมื่อพิจารณาประเภทอุตสาหกรรม พบว่า เป็นผู้มีงานท�ำ
ในอุตสาหกรรมการผลิตมากที่สุด จ�ำนวน 2,443,152 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.50 รองลงมา การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซม
ยานยนต์และจักรยานยนต์ จ�ำนวน 2,146,619 คน ร้อยละ 20.65
ทีพ่ กั แรมและบริการด้านอาหาร จ�ำนวน 1,016,479 คน ร้อยละ 9.78
การขนส่งและสถานทีเ่ ก็บสินค้า จ�ำนวน 831,322 คน ร้อยละ 8.00

8

และการก่อสร้าง จ�ำนวน 637,404 คน ร้อยละ 6.13 เมือ่ เปรียบเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน การขายส่ง การขายปลีกฯ มีจ�ำนวน
ผู้มีงานท�ำเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ รองลงมา การบริหารราชการ การป้องกัน
ประเทศ กิจกรรมบริการอืน่ ๆ และทีพ่ กั แรมและบริการด้านอาหาร
ตามล�ำดับ
ส�ำหรับประเภทอาชีพ พบว่า พนักงานบริการและพนักงานขาย
ในร้านค้าและตลาด มีจ�ำนวนผูม้ งี านท�ำมากทีส่ ดุ จ�ำนวน 2,609,630 คน
คิดเป็นร้อยละ 25.11 รองลงมา ผูป้ ฏิบตั งิ านในโรงงานและเครือ่ งจักร
และผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการประกอบ จ�ำนวน 1,595,863 คน ร้อยละ
15.35 ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่
เกีย่ วข้อง จ�ำนวน 1,302,942 คน ร้อยละ 12.53 อาชีพขัน้ พืน้ ฐาน
ต่าง ๆ ด้านการขายและการให้บริการ จ�ำนวน 1,134,768 คน ร้อยละ
10.92 และผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพที่
เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 940,450 คน ร้อยละ 9.05 โดยพนักงานบริการ
และพนักงานในร้านค้าและตลาด ผูม้ งี านท�ำมีจ�ำนวนเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ

แผนภูมิที่ 5 แสดงผู้มีงานท�ำ จ�ำแนกตามประเภทอาชีพ เปรียบเทียบไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) ปี 2564 และปี 2563

เมือ่ พิจารณาระดับการศึกษาของผูม้ งี านท�ำ พบว่า ผูม้ งี านท�ำ
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา จ�ำนวน 3,609,644 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.72 โดยจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายวิชาการมากทีส่ ดุ
คิดเป็นร้อยละ 76.42 จากผูท้ จี่ บการศึกษาระดับอุดมศึกษาทัง้ หมด
รองลงมา ระดับประถมศึกษาและ ต�่ำกว่า จ�ำนวน 2,821,141 คน
ร้อยละ 27.14 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ�ำนวน 2,108,853 คน
ร้อยละ 20.29 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ�ำนวน 1,795,363 คน
ร้อยละ 17.27 ตามล�ำดับ เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น
ผูม้ งี านท�ำทีจ่ บการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประถม
ศึกษาและต�่ำกว่า และมัธยมศึกษาตอนต้น มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น ส่วน
ผู้มีงานท�ำที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีจ�ำนวนลดลง

เมื่อพิจารณาชั่ว โมงการท�ำงาน พบว่า เป็น ผู ้ ที่ท�ำงาน
ระหว่าง 40–49 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์มากทีส่ ดุ จ�ำนวน 6,970,275 คน
คิดเป็นร้อยละ 67.06 รองลงมา ท�ำงาน 50 ชั่ว โมงขึ้ น ไปต่ อ
สั ป ดาห์ จ�ำนวน 1,780,455 คน ร้ อ ยละ 17.13 และท�ำงาน
ระหว่าง 35-39 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จ�ำนวน 1,039,232 คน ร้อยละ
10.00 ตามล�ำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ผูม้ งี านท�ำระหว่าง 35-39 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ และผูท้ ที่ �ำงานระหว่าง
30 -34 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น
แผนภูมิที่ 7 แสดงผู้มีงานท�ำ จ�ำแนกตามสถานภาพการท�ำงาน
เปรียบเทียบไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) ปี 2564 และปี 2563

แผนภูมิที่ 6 แสดงผู้มีงานท�ำ จ�ำแนกตามระดับการศึกษา
เปรียบเทียบไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) ปี 2564 และปี 2563

การว่างงาน

แผนภูมิที่ 8 แสดงจ�ำนวนผู้ว่างงานและอัตราการว่างงาน เปรียบเทียบระหว่างไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) ปี 2554 - ปี 2564

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 4 ปี 2564

ส�ำหรับสถานภาพการท�ำงาน เป็นลูกจ้างภาคเอกชนมากทีส่ ดุ
จ�ำนวน 5,881,646 คน คิดเป็นร้อยละ 56.58 รองลงมา ท�ำงาน
ส่วนตัว จ�ำนวน 2,341,370 คน ร้อยละ 22.52 เป็นลูกจ้างรัฐบาล
จ�ำนวน 1,015,546 คน ร้อยละ 9.77 ช่วยธุรกิจในครัวเรือน จ�ำนวน
843,785 คน ร้อยละ 8.12 เป็นนายจ้าง จ�ำนวน 308,050 คน
ร้อยละ 2.96 และการรวมกลุ่ม จ�ำนวน 4,330 คน ร้อยละ 0.04
เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น ผูท้ �ำงานส่วนตัว ลูกจ้าง
รัฐบาล ช่วยธุรกิจครัวเรือน และการรวมกลุ่ม มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น

ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ผูว้ า่ งงาน มีจ�ำนวน 202,643 คน
ลดลงจากช่ว งเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 21.81 โดยมี อั ต รา
การว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 1.91 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.42 เมื่อพิจารณาอัตราการว่างงานรายจังหวัด
พบว่า จังหวัดสระบุรี มีอัตราการว่างงานสูงสุด อยู่ที่ร้อยละ 2.34
รองลงมา จังหวัดอ่างทอง ร้อยละ 2.33 จังหวัดสิงห์บุรี ร้อยละ
2.29 และกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 2.12 ตามล�ำดับ ส่วนจังหวัด
ที่มีอัตราการว่างงานต�่ำสุด คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร้อยละ
1.04
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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 4 ปี 2564 มีความต้องการแรงงาน จ�ำนวน 24,110
อัตรา สาขาอุตสาหกรรมทีม่ คี วามต้องการแรงงานมาก คือ การขาย

ปลีกยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์ การขายส่งยกเว้นยานยนต์
และจักรยานยนต์ กิจกรรมการจัดหางาน การบริหารส�ำนักงาน
บริการสนับสนุนส�ำนักงานและบริการสนับสนุนทางธุรกิจอื่น ๆ
และการผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 4 ปี 2564

แผนภูมิที่ 9 แสดงความต้องการแรงงาน เปรียบเทียบไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) ปี 2562 ถึง ปี 2564

10

อุ ต สาหกรรมที่ มี ค วามต้ อ งการแรงงานมากที่ สุ ด คื อ
อุตสาหกรรมการผลิต มีความต้องการแรงงาน จ�ำนวน 9,333 อัตรา
คิดเป็นร้อยละ 38.71 รองลงมา การขายส่งและการขายปลีก ฯ
จ�ำนวน 5,203 อัตรา ร้อยละ 21.58 กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์
และวิชาการ จ�ำนวน 2,767 อัตรา ร้อยละ 11.48 กิจกรรมการ
บริหารและบริการสนับสนุนจ�ำนวน 1,449 อัตรา ร้อยละ 6.01 และ
การบริหารราชการการป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาค
บังคับ จ�ำนวน 1,309 ร้อยละ 5.43 เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ความต้องการแรงงานโดยรวมลดลง คิดเป็นร้อยละ
12.72 ส�ำหรับสาขาอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมาก
5 อันดับ ได้แก่ การขายปลีกยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์
การขายส่งยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์ กิจกรรมการจัดหางาน
การบริ ห ารส�ำนั กงาน บริก ารสนับ สนุนส�ำนัก งานและบริการ
สนับสนุนทางธุรกิจอื่น ๆ และการผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์

อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาขา
อุตสาหกรรมทีม่ คี วามต้องการแรงงานลดลงมาก คือ การขายปลีก
ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์ การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร และ
การบริการด้านอาหารและเครือ่ งดืม่ ตามล�ำดับ ส่วนระดับการศึกษา
ภาคอุตสาหกรรมต้องการแรงงานทีจ่ บการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มากที่สุด จ�ำนวน 8,841 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 36.67 รองลงมา
ระดับประถมศึกษาและต�ำ่ กว่า จ�ำนวน 3,839 อัตรา ร้อยละ 15.92
ระดับ ปวช. จ�ำนวน 3,429 อัตรา ร้อยละ 14.22 ระดับ ปวส.
จ�ำนวน 3,369 อัตรา ร้อยละ 13.97 และระดับปริญญาตรี จ�ำนวน
2,717 อัตรา ร้อยละ 11.27 โดยความต้องการแรงงานส่วนใหญ่
ต้องการแรงงานที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี จ�ำนวน 6,884 อัตรา
คิดเป็นร้อยละ 28.55 รองลงมา อายุระหว่าง 25-29 ปี จ�ำนวน
6,638 อัตรา ร้อยละ 27.53 และอายุระหว่าง 30-39 ปี จ�ำนวน
5,779 อัตรา ร้อยละ 23.97

ตารางที่ 3 ความต้องการแรงงาน จ�ำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เปรียบเทียบไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) ปี 2564 และปี 2563

ประเภทอุตสาหกรรม

แผนภูมิที่ 10 แสดงสาขาอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมาก
เปรียบเทียบไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) ปี 2564 และปี 2563

ป 2563
267
319
8,455
126
45
1,858
8,324
707
2,185
556
737
797
1,772
433
392
113
373
155
9
27,623

ป 2564

การเปลี่ยนแปลง

98
109
9,333
1
21
707
5,203
528
709
277
620
728
2,767
1,449
1,309
23
70
152
6

จํานวน (อัตรา)
-169
-210
878
-125
-24
-1,151
-3,121
-179
-1,476
-279
-117
-69
995
1,016
917
-90
-303
-3
-3

รอยละ
-63.30
-65.83
10.38
-99.21
-53.33
-61.95
-37.49
-25.32
-67.55
-50.18
-15.88
-8.66
56.15
234.64
233.93
-79.65
-81.23
-1.94
-33.33

24,110

-3,513

-12.72

เมื่อพิจารณาประเภทอาชีพ พบว่า อาชีพงานพื้ น ฐาน
มีความต้องการแรงงานมากที่สุด จ�ำนวน 12,656 อัตรา คิดเป็น
ร้อยละ 52.49 รองลงมา ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
จ�ำนวน 2,833 อัตรา ร้อยละ 11.75 เสมียนเจ้าหน้าที่ จ�ำนวน
2,519 อัตรา ร้อยละ 10.45 พนักงานบริการ พนักงานขายใน
ร้านค้าและตลาด จ�ำนวน 2,416 อัตรา ร้อยละ 10.02 และ
ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจ จ�ำนวน 1,530 อัตรา ร้อยละ
6.35 ส�ำหรั บ สาขาอาชี พ ย่ อ ยที่ มี ค วามต้ อ งการแรงงานมาก
ได้แก่ แรงงานด้านการประกอบผลิตภัณฑ์ รองลงมา แรงงาน
บรรจุผลิตภัณฑ์ แม่บ้านและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง พนักงาน
ขายของหน้าร้านและพนักงานสาธิตสินค้า และเจ้าหน้าทีส่ �ำนักงาน
อืน่ ๆ

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 4 ปี 2564

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

ไตรมาสที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.)
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ตารางที่ 4 แสดงประเภทอาชีพที่มีความต้องการแรงงานมาก ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) ปี 2564

ลําดับที่
1

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 4 ปี 2564

อาชีพงานพื้นฐาน

จํานวน (อัตรา)
12,656

แรงงานด้านการประกอบผลิตภัณฑ์
แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์
พนักงานรับส่งเอกสาร พนักงานขนสัมภาระ และพนักงานขนสินค้าอื่น ๆ

7,193
4,989
220

ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ

2,833

3

เสมียน เจาหนาที่

2,519

4

พนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและตลาด

2,416

5

ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือในธุรกิจตาง ๆ

1,530

6

ผูประกอบวิชาชีพดานตาง ๆ

951

7

ผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูควบคุมเครื่องจักร และผูปฏิบัติงานดานการประกอบ

709

8

ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโส ผูจัดการ

486

9

ผูปฏิบัติงานฝมือดานการเกษตรและประมง

2

12

ประเภทอาชีพ

ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหน้าการค้าซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ตรวจสอบด้านความปลอดภัย สุขภาพ และคุณภาพผลิตภัณฑ์
ช่างเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
เจ้าหน้าที่สำานักงานอื่น ๆ
เจ้าหน้าที่เก็บเงินและเจ้าหน้าที่ขายตั๋ว
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
แม่บ้านและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
พนักงานขายของหน้าร้านและพนักงานสาธิตสินค้า
ผู้ให้บริการด้านการป้องกันภัยที่มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ช่างตัดเย็บเครื่องแต่งกายและช่างทำาหมวก (ยกเว้นขนสัตว์)
ช่างเชื่อมและช่างตัดโลหะ
ช่างไฟฟ้าอาคารและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางธุรกิจที่มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
สถาปนิกวิศวกรและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องที่มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
นักบัญชี
ผู้ควบคุมเครื่องเย็บ เครื่องปัก ช่างเย็บ ช่างปักด้วยเครื่องจักร
ผู้ขับรถยนต์ รถรับจ้าง และรถตู้
ผู้ปฏิบัติงานการพิมพ์ ช่างแท่นพิมพ์ พนักงานควบคุมเครื่องพิมพ์

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
เจ้าหน้าที่บริหารของหน่วยงานรัฐบาล
ผู้จัดการฝ่ายผลิตและปฏิบัติการด้านการค้าส่งและค้าปลีก(ประเภท G)
ผู้เพาะปลูกพืชสวนและพืชในเรือนเพาะชำา

665
460
388

770
678
328
977
802
290
376
214
158
573
86
56
295
220
41
103
94
66

10
10

แผนภูมิที่ 11 แสดงความต้องการแรงงาน จ�ำแนกตามระดับการศึกษา เปรียบเทียบไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) ปี 2564 และปี 2563

ผูส้ มัครงาน

การบรรจุงาน

ผู ้ ส มั ค รงานได้ รั บ การบรรจุ ง าน จ�ำนวน 7,262 คน
อุตสาหกรรมการผลิตมีการบรรจุงานมากที่สุด จ�ำนวน 3,631 คน
คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมา การขายส่ง การขายปลีก ฯ

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 4 ปี 2564

ผูส้ มัครงาน มีจ�ำนวน 14,614 คน เป็นชาย จ�ำนวน 6,137 คน
หญิ ง จ�ำนวน 8,477 คน โดยจัง หวัดที่มีผู้สมัครงานมาก คือ
กรุงเทพมหานคร มีผู้สมัครงาน จ�ำนวน 8,924 คน คิดเป็นร้อยละ
61.06 รองลงมา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ�ำนวน 1,487 คน
ร้อยละ 10.18 และจังหวัดสมุทรปราการ จ�ำนวน 818 คน ร้อยละ
5.60 ผู้สมัครงานจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด จ�ำนวน
5,771 คน คิดเป็นร้อยละ 39.49 รองลงมา จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ�ำนวน 4,499 คน ร้อยละ 30.79 ระดับประถม
ศึกษาและต�่ำกว่า จ�ำนวน 1,846 คน ร้อยละ 12.63 ระดับ ปวส.
จ�ำนวน 1,121 คน ร้อยละ 7.67 และระดับ ปวช. จ�ำนวน 1,005 คน
ร้อยละ 6.88 ในขณะที่ประเภทอาชีพ พบว่า อาชีพงานพื้นฐาน
มีผู้สมัครงานมากที่สุด จ�ำนวน 4,612 คน คิดเป็นร้อยละ 31.56
รองลงมา เสมียนเจ้าหน้าที่ จ�ำนวน 2,848 คน ร้อยละ 19.49
ช่างเทคนิคต่าง ๆ จ�ำนวน 2,728 คน ร้อยละ 18.67 พนักงาน
บริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด จ�ำนวน 1,543 คน
ร้อยละ 10.56 และผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ จ�ำนวน 1,170 คน
ร้ อ ยละ 8.01 ผู ้ ส มั ค รงานส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30–39 ปี
จ�ำนวน 4,767 คน ร้อยละ 32.62 รองลงมา อายุระหว่าง 25-29 ปี
จ�ำนวน 3,040 คน ร้อยละ 20.80 อายุระหว่าง 18-24 ปี จ�ำนวน
3,030 คน ร้อยละ 20.73 และอายุระหว่าง 40-49 ปี จ�ำนวน
2,778 คน ร้อยละ 19.01

จ�ำนวน 1,414 คน ร้อยละ 19.47 กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์
และกิจกรรมทางวิชาการ จ�ำนวน 548 คน ร้อยละ 7.55 และ
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร จ�ำนวน 360 คน ร้อยละ 4.96
โดยสาขาอุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมาก 5 อันดั บ ได้ แ ก่
การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์อเิ ล็กทรอนิกส์ การผลิตผลิตภัณฑ์
อาหาร การขายปลีกยกเว้นยานยนต์แ ละจักรยานยนต์ การ
ขายส่งยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์ และการผลิตเครื่องดื่ม
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนการบรรจุงานลดลง
คิดเป็นร้อยละ 74.11 ส�ำหรับประเภทอาชีพ พบว่า อาชีพงาน
พื้นฐาน มีการบรรจุงานมากที่สุด จ�ำนวน 3,534 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48.66 รองลงมา ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
จ�ำนวน 1,196 คน ร้อยละ 16.47 เสมียนเจ้าหน้าที่ จ�ำนวน
1,007 คน ร้อยละ 13.87 พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้า
และตลาด จ�ำนวน 788 คน ร้ อ ยละ 10.85 และผู ้ บั ญ ญั ติ
กฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ จ�ำนวน 288 คน
ร้อยละ 3.97 ส่ว นระดับการศึกษา พบว่า ระดับมั ธ ยมศึ ก ษา
มีการบรรจุงานมากที่สุด จ�ำนวน 3,579 คน คิดเป็ น ร้ อ ยละ
49.28 รองลงมา ระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 1,539 คน ร้อยละ
21.19 ระดับประถมศึกษาและต�่ำกว่า จ�ำนวน 998 คน ร้อยละ
13.74 ระดับ ปวช. จ�ำนวน 530 คน ร้อยละ 7.30 และระดับ
ปวส. จ�ำนวน 516 คน ร้อยละ 7.11 เป็นการบรรจุงานผู้ที่มีอายุ
ระหว่าง 30–39 ปี มากที่สุด จ�ำนวน 2,702 คน คิดเป็นร้อยละ
37.21 รองลงมา อายุระหว่าง 18–24 ปี จ�ำนวน 1,594 คน
ร้อยละ 21.95 อายุระหว่าง 25–29 ปี จ�ำนวน 1,329 คน ร้อยละ
18.30 และอายุระหว่าง 40-49 ปี จ�ำนวน 1,242 คน ร้อยละ
17.10 ตามล�ำดับ
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การไปท�ำงานต่ างประเทศ

ข้อมูลกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน
ในช่วงไตรมาส ที่ 4 ของปี 2564 แรงงานไทยใน 10 จังหวัดภาคกลางได้
รับอนุญาตให้เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ จ�ำนวน 491 คน ลดลง
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 7.53 โดยเดินทางไปท�ำงาน

ในลักษณะแจ้งการเดินทางด้วยตนเองมากทีส่ ดุ รองลงมา นายจ้าง
พาลูกจ้างไปท�ำงาน บริษทั จัดหางานจัดส่ง กรมการจัดหางานจัดส่ง
และนายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน ตามล�ำดับ ส่วนผู้ที่เดินทางใน
ลักษณะ Re-entry visa มีจ�ำนวน 216 คน

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 4 ปี 2564

แผนภูมทิ ี่ 12 แสดงจ�ำนวนแรงงานทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ จ�ำแนกตามประเภทการเดินทาง เปรียบเทียบไตรมาสที่ 4
(ตุลาคม-ธันวาคม) ปี 2564 และ ปี 2563
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แรงงานไทยทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ
มีจ�ำนวน 491 คน เป็นชาย 323 คน หญิง 168 คน โดยมีภูมิล�ำเนา
อยู่ในกรุงเทพมหานครมากที่สุด จ�ำนวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ
40.53 รองลงมา จังหวัดนนทบุรี จ�ำนวน 87 คน ร้อยละ 17.72
จั ง หวั ด สมุ ท รปราการเท่ากับ จัง หวัดปทุมธานี จ�ำนวน 48 คน
ร้ อ ยละ 9.78 และจั ง หวัดพระนครศรีอยุธยา จ�ำนวน 31 คน
ร้อยละ 6.31 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แรงงาน
ไทยทีเ่ ดินทางไปท�ำงานต่างประเทศลดลง ร้อยละ 7.53 เมือ่ พิจารณา
ประเภทการเดินทาง พบว่า จะเดินทางไปท�ำงานในลักษณะแจ้ง
การเดิ น ทางด้ วยตนเองมากที่สุด จ�ำนวน 100 คน รองลงมา
นายจ้างพาลูกจ้างไปท�ำงาน จ�ำนวน 99 คน บริษัทจัดหางาน
จัดส่ง จ�ำนวน 46 คน กรมการจัดหางานจัดส่ง จ�ำนวน 28 คน
และนายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน จ�ำนวน 2 คน ส่วนผู้ที่เดินทาง
ในลักษณะ Re-entry visa มีจ�ำนวน 216 คนเมื่อเปรียบเทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปีก่อน การเดินทางไปท�ำงานโดยวิธีแจ้งการเดิน
ทางด้วยตนเอง และกรมการจัดหางานจัดส่ง มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น
ส่วนนายจ้างพาลูกจ้างไปท�ำงาน นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน
และบริษัทจัดหางานจัดส่ง มีจ�ำนวนลดลง
เมื่อพิจารณาระดับการศึกษา พบว่า แรงงานไทยที่ได้รับ
อนุญาตให้เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศเป็นผู้ที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีขึ้นไปมากที่สุด จ�ำนวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ
40.53 รองลงมา จบการศึกษาระดับ ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา
จ�ำนวน 132 คน ร้อยละ 26.88 ระดับมัธยมศึกษา จ�ำนวน 117 คน
ร้อยละ 23.83 และระดับประถมศึกษา จ�ำนวน 42 คน ร้อยละ
8.55 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผู้มีการศึกษา
ระดับ ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น ผู้มีการ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษา และระดับปริญญาตรีขนึ้ ไปมีจ�ำนวนลดลง
ส่วนระดับประถมศึกษายังคงที่เท่าเดิม

แผนภูมิที่ 13 แสดงจ�ำนวนแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ จ�ำแนกตามระดับการศึกษา เปรียบเทียบไตรมาสที่ 4
(ตุลาคม-ธันวาคม) ปี 2564 และ ปี 2563

ในประเทศสหรัฐอเมริกามากที่สุด โดยประเทศที่มีแรงงานไทย
เดินทางไปท�ำงาน 10 อันดับแรก ได้แก่ ลาว สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สหรั ฐ อเมริ ก า สิ ง คโปร์ บั ง คลาเทศ อิ ส ราเอล ญี่ ปุ ่ น รั ส เซี ย
ไต้หวัน และอินเดีย ตามล�ำดับ ส่วนประเภทอาชีพที่แรงงานไทย
เดินทางไปท�ำงาน ได้แก่ ช่างเทคนิค นวดแผนโบราณ คนงาน
เกษตร คนงานผลิตผลิตภัณฑ์ทั่วไป และกุ๊ก

การได้ รับอนุญาตให้ทำ� งานใหม่

ครูประถมศึกษา (ระดับปริญญา) ผูจ้ ดั การฝ่ายการตลาด และอาจารย์
ระดับอาชีวศึกษา
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 4,460 คน คิดเป็นร้อยละ 61.70 รองลงมา
จบการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. จ�ำนวน 249 คน ร้อยละ
3.44 และระดับปริญญาโท จ�ำนวน 227 คน ร้อยละ 3.14 ส่วน
จังหวัดที่มีการอนุญาตให้คนต่างด้าวท�ำงานใหม่มากที่สุด คือ
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 6,034 คน คิดเป็นร้อยละ 83.48 รองลงมา
จังหวัดสมุทรปราการ จ�ำนวน 479 คน ร้อยละ 6.63 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ�ำนวน 271 คน ร้อยละ 3.75 จังหวัดปทุมธานี
จ�ำนวน 190 คน ร้อยละ 2.63 และจังหวัดนนทบุรี จ�ำนวน 147 คน
ร้อยละ 2.03 ตามล�ำดับ
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คนต่างด้าวที่
ได้รับอนุญาตให้ท�ำงานใหม่ลดลงร้อยละ 28.52 โดยประเภท
ชั่วคราว ลดลงร้อยละ 15.08 ประเภทส่งเสริมการลงทุน ลดลง
ร้อยละ 18.82 และประเภทมาตรา 13 (เฉพาะชนกลุม่ น้อย) ลดลง
ร้อยละ 80.52

การท�ำงานของคนต่ างด้ าว

ข้อมูลส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท�ำงานใหม่ใน 10 จังหวัดภาคกลาง
ไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 7,228 คน จ�ำแนกเป็น
ประเภทชัว่ คราว จ�ำนวน 4,990 คน คิดเป็นร้อยละ 69.04 ส่งเสริม
การลงทุน จ�ำนวน 1,859 คน ร้อยละ 25.72 และตามมาตรา 13
(เฉพาะชนกลุ่มน้อย) จ�ำนวน 379 คน ร้อยละ 5.24 โดยสัญชาติ
จีนได้รบั อนุญาตให้ท�ำงานใหม่มากทีส่ ดุ จ�ำนวน 1,164 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.10 รองลงมา ได้แก่ สัญชาติญี่ปุ่น จ�ำนวน 1,128 คน
ร้อยละ 15.61 สัญชาติอนิ เดีย จ�ำนวน 536 คน ร้อยละ 7.42 สัญชาติ
ฟิลปิ ปินส์ จ�ำนวน 524 คน ร้อยละ 7.25 และสัญชาติองั กฤษ จ�ำนวน
368 คน ร้อยละ 5.09 ส�ำหรับต�ำแหน่งงานทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ท�ำงาน
ใหม่มาก คือ ผู้จัดการ จ�ำนวน 3,441 คน คิดเป็นร้อยละ 47.61
รองลงมา ผู้ประกอบอาชีพด้านต่างๆ จ�ำนวน 1,959 คน ร้อยละ
27.10 ช่างเทคนิคสาขาต่าง ๆ จ�ำนวน 836 คน ร้อยละ 11.57 และ
ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน จ�ำนวน 319 คน ร้อยละ 4.41 ส่วนสาขา
อาชีพทีค่ นต่างด้าวได้รบั อนุญาตให้ท�ำงานใหม่มาก 5 อันดับ ได้แก่
ผู้จัดการฝ่ายอื่น ๆ ที่มิได้จัดประเภทไว้ ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 4 ปี 2564

กลุ ่ ม ประเทศที่ แรงงานไทยเดินทางไปท�ำงานมากที่สุด
คือ ประเทศแถบเอเชีย โดยจะเดินทางไปประเทศลาวมากที่สุด
รองลงมา สิงคโปร์ และบังคลาเทศ ล�ำดับถัดมา กลุ่มประเทศ
ตะวันออกกลางจะเดินทางไปท�ำงานในประเทศสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์มากที่สุด กลุ่มประเทศยุโรป เดินทางไปท�ำงานประเทศ
รัสเซียมากที่สุด และกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ เดินทางไปท�ำงาน
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แผนภูมิที่ 14 แสดงการอนุญาตให้คนต่างด้าวท�ำงานใหม่จ�ำแนกตามประเภทที่ได้รับอนุญาต เปรียบเทียบไตรมาสที่ 4
(ตุลาคม-ธันวาคม) ปี 2564 และ ปี 2563

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 4 ปี 2564

แผนภูมิที่ 15 แสดงการอนุญาตให้คนต่างด้าวท�ำงานใหม่จ�ำแนกตามประเภทอาชีพ เปรียบเทียบไตรมาสที่ 4
(ตุลาคม-ธันวาคม) ปี 2564 และ ปี 2563
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ตารางที่ 5 แสดงจ�ำนวนการอนุญาตให้คนต่างด้าวท�ำงานใหม่ใน 10 จังหวัดภาคกลาง เปรียบเทียบไตรมาสที่ 4
(ตุลาคม-ธันวาคม) ปี 2564 และ ปี 2563
จังหวัด

ไตรมาสที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.) ป 2563 ไตรมาสที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.) ป 2564

การเปลี่ยนแปลง (รอยละ)

กรุงเทพมหานคร

8,104

6,034

-25.54

ชัยนาท
นนทบุรี
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี
สมุทรปราการ
สระบุรี
สิงหบุรี
อางทอง
รวม

27
398
508
336
36
581
96
22
4
10,112

6
147
190
271
26
479
43
13
19
7,228

-77.78
-63.07
-62.60
-19.35
-27.78
-17.56
-55.21
-40.91
375
-28.52

ที่มา : สำ�นักบริหารแรงงานต่างด้าว

ที่ปรึกษา

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร
อธิบดีกรมการจัดหางาน

นายสมชาย 		
นางสาวบ ุณยวีร		์
นายสันติ 			

มรกตศรีวรรณ
ไขว้พนั ธ์ ุ
นันตส ุวรรณ

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน

ผูอ้ �ำนวยการ

นางสาวส ุวก ุล ไตรรัตน์ผลาดล

ผูอ้ �ำนวยการกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

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

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

