สถานการณ ต ลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที ่ 2 ป 2564 (เมษายน-มิ ถ ุ น ายน)
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ที่มา : ระบบ Smart Job Center กรมการจัดหางาน

ภาวะการทำงาน

ภาวะการลงทุน

ไตรมาสที่ 2 ป 2564 มีอัตราการวางงานรอยละ
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กำลังแรงงานรวม
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%

ผูมีงานทำเพิ่มขึ้น

ไตรมาสที่ 2 ป 2563 120 แหง
ไตรมาสที่ 1 ป 2564 183 แหง

ผูวางงานเพิ่มขึ้น

ไตรมาสที่ 2 ป 2563 3,174 คน
ไตรมาสที่ 1 ป 2564 7,430 คน

1.71%

ที่มา : สำนักงานสถิติแหงชาติ

ชั่วคราว

สงสริมการลงทุน
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การไปทำงานตางประเทศ

มาตรา 13
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5 สัญชาติที่ขออนุญาตทำงาน (ขอใหม) มากที่สุด
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ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

การทำงานของคนตางดาว
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แรงงานไทยขออนุญาตไปทำงานตางประเทศ 1,031 คน
ไตรมาสที่ 2 ป 2563
ไตรมาสที่ 1 ป 2564
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7.59 เทา
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1.35 เทา

5 อันดับอาชีพทีแ่ รงงานไทยไปทำงานในตางประเทศมากทีส่ ดุ
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อังกฤษ

ที่มา : สำนักบริหารแรงงานตางดาว
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ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
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สถานการณตลาดแรงงานภาคกลาง
ไตรมาสที่ 2 ป 2564 (เมษายน-มิถุนายน)
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สาขาอุตสาหกรรมทีม่ คี วามตองการแรงงานมาก ไดแก
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บรรณาธิ ก าร
สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 (เมษายน-มิถุนายน) เป็นการนำ�เสนอภาพรวมสถานการณ์
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ด้านความต้องการแรงงาน ผู้ส มัค รงาน และการบรรจุงาน การไปทำ�งานต่างประเทศ และการทำ � งาน
ของคนต่างด้าว จากข้อมูลผลการให้บริการของกรมการจัดหางาน รวมทั้งข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้ว ยข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ
การลงทุน ภาวะการมีง านทำ�และการว่างงาน ใน 10 จังหวัดภาคกลาง ได้แ ก่ กรุงเทพมหานคร ชัยนาท นนทบุร ี ปทุ ม ธานี
พระนครศรี อยุ ธยา ลพบุรี สมุท รปราการ สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แ ก่ห น่ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง
และผู้ที่สนใจนำ�ไปใช้ประโยชน์ต่อไป
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับ นี้จ ะเป็นประโยชน์ตามสมควร หากต้องการข้อมูล เพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด
สามารถติ ด ต่ อ ได้ ท ี ่ ก องบริ ห ารข้ อ มู ล ตลาดแรงงาน โทรศัพท์ 0-2245-1581 หรือ e-mail : lmi@doe.go.th คณะผู ้ จ ั ด ทำ �
ยินดีให้บริการและพร้อมที่จะรับฟัง เพื่อนำ�ไปพิจารณาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
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สรุปสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง
ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 (เมษายน-มิถนุ ายน)

ภาวะเศรษฐกิจ

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 2 ปี 2564

ภาวะธุรกิจภาคกลางในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ขยายตัว
เมื่ อ เที ย บกั บ ระยะเดี ย วกั น ปี ก ่ อ นที่ ฐ านต�่ำ มากจากมาตรการ
ล็อกดาวน์ อย่างไรก็ตาม ภาวะธุรกิจภาคกลาง หดตัวเมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อน จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกสาม
ได้ส่งผลกระทบรุนแรงและกระจายเป็นวงกว้างในทุกภาคธุรกิจ
ซ�้ำเติมความเปราะบางเดิม โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ท่องเที่ยว รวมถึงธุรกิจการค้าและร้านอาหาร ที่ได้รับผลกระทบ
จากมาตรการควบคุ ม การแพร่ ร ะบาดและก�ำลั ง ซื้ อ ในประเทศ
ที่อ่อนแอ ขณะที่ธุรกิจการผลิตแม้จะได้ปัจจัยบวกจากอุปสงค์
ของประเทศคู่ค้าที่ฟื้นตัวเร็ว แต่ยังเผชิญกับข้อจ�ำกัดด้านอุปทาน
(supply disruption) อาทิ การขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์
รวมทั้ ง ยั ง ได้ รั บ ผลกระทบจากการแพร่ ร ะบาดในโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และแคมป์ก่อสร้าง ซึ่งส่งผลอย่างมีนัยต่อ
แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย
ธุรกิจการท่องเทีย่ วและบริการหดตัวจากระยะเดียวกันปีกอ่ น
และไตรมาสก่อน จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกสาม
ทีซ่ ำ�้ เติมผลกระทบทีม่ มี าต่อเนือ่ งให้รนุ แรงมากขึน้ จากทัง้ มาตรการ
ควบคุ ม การแพร่ ร ะบาดและความกัง วลของผู้บ ริโภค โดยหลัง
เทศกาลสงกรานต์ ธุรกิจโรงแรมมีอัตราการจองห้องพักเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับต�่ำกว่าร้อยละ 15 แม้แต่ในจังหวัดท่องเที่ยว จากมาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของแต่ละจังหวัดที่เข้มงวดขึ้น การงดจัด
งานสัมมนาและแนวทางการจัดงานที่จ�ำกัดผู้ร่วมงาน ส่งผลให้
โรงแรมมีการปิดกิจการชั่วคราวมากขึ้น เช่นเดียวกับธุรกิจร้าน
อาหารที่ได้รับผลกระทบทันทีจากมาตรการห้ามนั่งรับประทาน
อาหารในร้านพืน้ ทีจ่ งั หวัดสีแดงเข้ม แม้บางช่วงภาครัฐจะผ่อนปรน
มาตรการก็ยงั ได้รบั ผลกระทบไม่ตา่ งจากเดิมมากนัก ขณะที่ การขาย
อาหารออนไลน์ไม่สามารถทดแทนยอดขายผ่านทางหน้าร้านได้
ด้านธุรกิจสายการบินยังคงมียอดจองในระดับต�ำ่ บางสายการบินมี
จ�ำนวนเที่ยวบินเหลือเพียงร้อยละ 20 จากช่วงปกติ อย่างไรก็ดี
ธุรกิจขนส่งด่วน (express delivery) ทัง้ การขนส่งอาหารและสินค้า
ขยายตัวดี จากพฤติกรรม ผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ความกั งวลต่อ
การแพร่ระบาด และ ข้อจ�ำกัดด้านสาธารณสุขของภาครัฐ
ธุรกิจการผลิตขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน จากการ
ผลิตเพื่อส่งออกที่ฟื้นตัวตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ
ที่มีอย่างต่อเนื่อง อาทิ ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง ธุรกิจเครื่องดื่ม
และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ แต่กลับหดตัวจากไตรมาสก่อน โดย
เฉพาะธุรกิจที่ผลิตส�ำหรับตลาดในประเทศที่ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดระลอกสาม เช่น ธุรกิจเครื่องดื่ม โดยเฉพาะ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ยอดขายลดลงใกล้เคียงกับการระบาด
ระลอกแรกจากมาตรการห้ามรับประทานอาหารในร้าน และธุรกิจ
อาหารแปรรูป ทีข่ ายไปยังร้านอาหารและโรงแรม นอกจากนี้ ยังเผชิญ
กับปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
เครื่องใช้ไฟฟ้าและกลุ่มรถยนต์บางรุ่นให้ชะลอการผลิตชั่วคราว
อีกทัง้ ความเสีย่ งของการแพร่ระบาดในโรงงานอุตสาหกรรมและการ
บังคับใช้มาตรการด้านสาธารณสุขที่เข้มงวดขึ้น ทั้งการลดจ�ำนวน
พนักงานในแต่ละสายการผลิต และการสัง่ ปิดโรงงานเพือ่ ตรวจเชือ้
ส่งผลอย่างมีนัยต่อศักยภาพด้านการผลิตของผู้ประกอบการ
ธุรกิจการค้าขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน ซึ่งเป็นผล
ของฐานต�่ำจากการล็อกดาวน์ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจการค้าหดตัว
เมือ่ เทียบกับไตรมาสก่อน จากมาตรการยกระดับควบคุม COVID-19
ที่มีการประกาศเลื่อนเวลาเปิดปิดห้างสรรพสินค้า ส่งผลให้ห้างฯ
มีรายได้ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 30 ของภาวะปกติ ประกอบกับ
ก�ำลังซื้ออยู่ในระดับต�่ำและผู้บริโภคหลีกเลี่ยงการเดินทาง ส�ำหรับ
สินค้ากึ่งคงทน เช่น เสื้อผ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชะลอตัวลง
และผู ้ บ ริ โ ภคเปลี่ ย นพฤติ ก รรมไปซื้ อ สิ น ค้ า ที่ ร าคาถูกลงแทน
ส่งผลให้ยอดขายสินค้าแบรนด์เนมหดตัวเพิม่ ขึน้ เช่นเดียวกับสินค้า
คงทน อาทิ รถยนต์ ทีย่ อดขายหดลง จากการทีผ่ บู้ ริโภคระมัดระวัง
การใช้จ่ายและการก่อหนี้ รวมถึงความเข้มงวดในการให้สินเชื่อ
ของสถาบันการเงิน ทั้งนี้ แม้ธุรกิจส่วนใหญ่จะเพิ่มการขายผ่าน
ช่องทางออนไลน์มากขึ้น แต่สามารถชดเชยได้เพียงร้อยละ 20
ของยอดขายปกติเท่านั้น อย่างไรก็ดี ยอดขายสินค้าอุปโภคบริโภค
ของร้านค้าย่อยปรับดีขึ้นบ้างจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ภาครัฐ
การจ้างงานทรงตัวจากไตรมาสก่อน โดยธุรกิจบริการและ
ท่องเทีย่ ว อาทิ โรงแรม ส่วนใหญ่ไม่ลดการจ้างงานเพิม่ เติม เนือ่ งจาก
การจ้างงานปัจจุบนั อยูใ่ นระดับทีต่ อ้ งการขัน้ ตำ�่ แล้ว แต่รายได้แรงงาน
ปรับลดลงจากนโยบายการบริหารจัดการ เช่น การลดเงินเดือน
การสลับวันท�ำงาน ส�ำหรับสายการบิน มีแนวโน้มปรับลดการจ้างงาน
เพิ่มเติมหากสถานการณ์ยังยืดเยื้อ ขณะที่ธุรกิจการผลิตส่วนใหญ่
คงการจ้างงานเดิมไว้ เนือ่ งจากอุปสงค์จากต่างประเทศทยอยฟืน้ ตัว
แต่ในบางธุรกิจทีพ่ งึ่ พาอุปสงค์ในประเทศ รายได้แรงงานลดลงจากการ
ปรับลด OT ประกอบกับมาตรการแบ่งทีมสลับวันท�ำงานเพือ่ ป้องกัน
ไม่ให้การผลิตหยุดชะงักหากพนักงานติดเชือ้ ด้านธุรกิจการค้าและร้าน
อาหาร มีนโยบายสลับกันมาท�ำงาน ซึง่ หากสถานการณ์กลับมาปกติ
จะจ้างพนักงาน part -time เป็นสัดส่วนมากขึน้ ทัง้ นี้ ธุรกิจทีพ่ งึ่ พา
แรงงานต่างด้าวพบปัญหาขาดแคลนในบางอุตสาหกรรม เช่น อาหาร
ทะเลแช่แข็ง และโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร
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การลงทุน

การลงทุ น ในภาคกลางช่ ว งไตรมาสที่ 2 ของปี 2564
มีจ�ำนวนโรงงานขออนุญาตประกอบกิจการใหม่ จ�ำนวน 181 แห่ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.83 เงินลงทุน 14,693.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 32.95 และมีการจ้างงาน 4,949 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.92
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกรุงเทพมหานคร มีจ�ำนวนโรงงาน
ขอเปิดกิจการใหม่มากที่สุด อุตสาหกรรมที่มีโรงงานขออนุญาต
เปิดกิจการใหม่มากที่สุด คือ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ปิโตรเลียม
กระดาษ การพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก มีโรงงาน จ�ำนวน
51 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 28.18 จากจ�ำนวนโรงงานที่ขออนุญาต
ทัง้ หมด เงินลงทุน 3,046.77 ล้านบาท และมีการจ้างงาน 1,309 คน
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อุตสาหกรรมที่มีทั้ง
จ�ำนวนโรงงาน เงินลงทุน และการจ้างงานเพิม่ ขึน้ ได้แก่ อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์โลหะ โลหะขั้นมูลฐาน เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
ยานพาหนะ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ปิโตรเลียม กระดาษ การพิมพ์
ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก และอุตสาหกรรมสิง่ ทอ เครือ่ งแต่งกาย
ผลิตหนังสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ พิจารณารายจังหวัด
พบว่า กรุงเทพมหานคร มีจ�ำนวนโรงงานขออนุญาตเปิดกิจการ
ใหม่มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ สระบุรี และ
ปทุมธานี ส่วนจังหวัดทีม่ กี ารจ้างงานมากทีส่ ดุ คือ กรุงเทพมหานคร
รองลงมาได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา
และสระบุรี เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จังหวัด
ทีม่ จี �ำนวนโรงงานและการจ้างงานเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ คือกรุงเทพมหานคร
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ภาวะการมีงานท�ำและการว่างงาน

2

ก�ำลังแรงงานรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.02 จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ผู้มีงานท�ำเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.35 โดยอุตสาหกรรมที่มี
ผู้มีงานท�ำมาก คือ อุตสาหกรรมการผลิต รองลงมา การขายส่ง
การขายปลีกฯ และที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ตามล�ำดับ
ในขณะที่ผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.71 อัตราการว่างงานอยู่ที่
ร้อยละ 2.12 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ
2.13

ผูม้ ีงานท�ำ
ผูม้ งี านท�ำ มีจ�ำนวน 10,426,236 คน คิดเป็นร้อยละ 68.75
ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนผู้มีงานท�ำเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.35 โดยกรุงเทพมหานคร
ผู้มีงานท�ำเพิ่มขึ้นมากที่สุด ผู้มีงานท�ำในอุตสาหกรรมการผลิต
มากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 23.50 รองลงมา การขายส่ง การขายปลีก
การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ ร้อยละ 18.73 ที่พักแรม
และบริการด้านอาหาร ร้อยละ 10.39 และการขนส่งและสถานที่
เก็บสินค้า ร้อยละ 8.18 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ

ปีกอ่ น ทีพ่ กั แรมและบริการด้านอาหาร มีจ�ำนวนผูม้ งี านท�ำเพิม่ ขึน้
มากที่สุด พิจารณาประเภทอาชีพ พบว่า พนักงานบริการและ
พนักงานขายในร้านค้าและตลาด มีจ�ำนวนผู้มีงานท�ำมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 24.88 รองลงมา ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานและ
เครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ ร้อยละ 16.21
ผู้มีงานท�ำส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา คิดเป็นร้อยละ
35.17 โดยจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายวิชาการมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 77.45 จากผู้ที่จบการศึกษาระดับ อุ ด มศึ ก ษา
ทั้งหมด ส�ำหรับสถานภาพการท�ำงาน เป็นลูกจ้างภาคเอกชน
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.31 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ท�ำงานส่วนตัว ช่วยธุรกิจครัวเรือน ลูกจ้างรัฐบาล
และการรวมกลุ่ม มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น ส่วนชั่วโมงการท�ำงานเป็น
ผู้ที่ท�ำงานระหว่าง 40–49 ชั่วโมงต่อสัปดาห์มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 65.37

การว่างงาน
ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ผูว้ า่ งงาน มีจ�ำนวน 226,023 คน
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1.71 โดยมีอัตรา
การว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 2.12 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.13 เมื่อพิจารณาอัตราการว่างงานรายจังหวัด
พบว่า กรุงเทพมหานคร มีอัตราการว่างงานสูงสุด อยู่ที่ร้อยละ
2.48 รองลงมา จังหวัดสิงห์บุรี ร้อยละ 2.38 จังหวัดชัยนาท
ร้อยละ 2.32 และจังหวัดปทุมธานี ร้อยละ 2.26 ตามล�ำดับ
ส่วนจังหวัดทีม่ อี ตั ราการว่างงานต�ำ่ สุด คือ จังหวัดนนทบุรี ร้อยละ
1.38

ความต้ อ งการแรงงาน ผู ้ ส มั ค รงานและ
การบรรจุ ง าน
ความต้ องการแรงงาน
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 มีความต้องการแรงงาน จ�ำนวน
48,315 อัตรา สาขาอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมาก
คือ กิจกรรมบริการทางการเงินยกเว้นการประกันภัยและกองทุน
บ�ำเหน็จบ�ำนาญ การขายส่งยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร การขายปลีกยกเว้นยานยนต์และ
จักรยานยนต์ และการบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม ส่วน
ระดับการศึกษาภาคอุตสาหกรรมต้องการแรงงานที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.04 รองลงมา
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 22.98 และระดับ ปวช.
ร้อยละ 10.67 โดยความต้องการแรงงานส่วนใหญ่ตอ้ งการแรงงาน
ที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.58 รองลงมา

อายุระหว่าง 25-29 ปี ร้อยละ 27.55 และอายุระหว่าง 30-39 ปี
ร้อยละ 24.68 ส�ำหรับประเภทอาชีพ พบว่า อาชีพงานพื้นฐาน
มีความต้องการแรงงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.54 รองลงมา
ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 23.02 และ
พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด ร้อยละ 12.64

ผูส้ มัครงาน
ผู ้ ส มั ค รงาน มี จ�ำนวน 29,136 คน เป็นชาย จ�ำนวน
11,181 คน หญิง จ�ำนวน 16,955 คน โดยจังหวัดที่มีผู้สมัครงาน
มาก คือ กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 59.31 รองลงมา
จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ ร้อยละ 12.73 และจัง หวัดปทุมธานี
ร้อยละ 8.84 ผู้สมัครงานจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 38.06 รองลงมา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ร้อยละ 28.35 และระดับประถมศึกษาและต�่ำกว่า ร้อยละ 16.14
ในขณะที่ประเภทอาชีพ พบว่า อาชีพงานพื้นฐาน มีผู้สมัครงาน
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.67 รองลงมา เสมียนเจ้าหน้าที่
ร้ อ ยละ 19.03 และช่ า งเทคนิ ค และผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ร้อยละ 15.31 ผู้สมัครงานส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18–24 ปี
ร้อยละ 27.27 รองลงมา อายุระหว่าง 30–39 ปี ร้อยละ 27.09
และอายุ ร ะหว่ า ง 40–49 ปี ร้อยละ 20.59

การบรรจุงาน

การไปท�ำงานต่ างประเทศ

ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 แรงงานไทยทีไ่ ด้รบั อนุญาต
ให้เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ มีจ�ำนวน 1,031 คน เป็นชาย 713 คน

การท�ำงานของคนต่ างด้ าว

คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท�ำงานใหม่ใน 10 จังหวัด
ภาคกลาง ไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 6,425 คน
จ�ำแนกเป็นประเภทชั่ว คราว คิดเป็นร้อยละ 67.89 ส่ ง เสริ ม
การลงทุน ร้อยละ 25.49 และตามมาตรา 13 (เฉพาะชนกลุ่ม
น้อย) ร้อยละ 6.62 โดยสัญชาติญี่ปุ่นได้รับอนุญาตให้ท�ำงาน
ใหม่มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 20.84 รองลงมา ได้แก่ สัญชาติจีน
ร้อยละ 19.67 สัญชาติฟิลิปปินส์ ร้อยละ 8.09 และสั ญ ชาติ
อินเดีย ร้อยละ 5.98 ส�ำหรับต�ำแหน่งงานที่ได้รับอนุ ญ าตให้
ท�ำงานใหม่มาก คือ ผู้จัดการ คิดเป็นร้อยละ 49.12 ส่วนสาขา
อาชีพที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ท�ำงานใหม่มาก 5 อันดับ
ได้แ ก่ ผู้จัดการฝ่ายอื่น ๆ ที่มิได้จัดประเภทไว้ ผู้จั ด การฝ่ า ย
บริหารทั่วไป ครูประถมศึกษา (ระดับปริญญา) อาจารย์ระดับ
อาชีว ศึกษา และผู้บริห ารระดับสูงของหน่ว ยงานเอกชน เมื่ อ
พิ จ ารณาระดั บ การศึ ก ษาของคนต่ า งด้ า วที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้
ท�ำงานใหม่ พบว่า เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.86 ส่วนจังหวัดที่มีการอนุญาตให้คน
ต่างด้าวท�ำงานใหม่มาก คือ กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ
81.28 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คนต่างด้าว
ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ท�ำงานใหม่ เ พิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 49.35 โดย
เพิ่มขึ้นทั้งประเภทชั่ว คราว ประเภทส่งเสริมการลงทุ น และ
มาตรา 13 (เฉพาะชนกลุ่มน้อย)
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ผู ้ ส มั ค รงานได้ รับ การบรรจุง าน จ�ำนวน 19,134 คน
สาขาอุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมาก 5 อันดับ ได้แก่ การผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหาร การขายส่งยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์
การขายปลีกยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์ การบริการด้าน
อาหารและเครื่ อ งดื่ ม และการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก ่ อ น
การบรรจุงานเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 48.88 ส�ำหรับประเภท
อาชีพ พบว่า อาชีพงานพื้นฐาน มีการบรรจุงานมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 49.25 รองลงมา เสมียนเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 16.97 และ
ช่ างเทคนิ ค และผู ้ ป ฏิ บัติง านที่เ กี่ยวข้อง ร้อยละ 11.46 ส่ว น
ระดับการศึกษา พบว่า ระดับมัธยมศึกษามีการบรรจุงานมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.26 รองลงมา ระดับปริญญาตรี ร้อยละ
24.23 และระดับประถมศึกษาและต�่ำกว่า ร้อยละ 15.78 เป็นการ
บรรจุงานผู้ที่มีอายุระหว่าง 18–24 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
29.76 รองลงมา อายุระหว่าง 30–39 ปี ร้อยละ 28.47 และอายุ
ระหว่าง 40–49 ปี ร้อยละ 19.54 ตามล�ำดับ

หญิง 318 คน โดยมีภูมิล�ำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 34.92 รองลงมา จังหวัดนนทบุรี ร้อยละ 14.45
และจังหวัดสมุทรปราการ ร้อยละ 13.58 เมื่อเปรี ย บเที ย บ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน แรงงานไทยที่เดินทางไปท�ำงานต่าง
ประเทศเพิ่มขึ้น 7.59 เท่า เมื่อพิจารณาประเภทการเดินทาง
พบว่า จะเดินทางไปท�ำงานในลักษณะนายจ้างพาลู ก จ้ า งไป
ท�ำงานมากทีส่ ดุ รองลงมา บริษทั จัดหางานจัดส่ง แจ้งการเดินทาง
ด้วยตนเอง และกรมการจัดหางานจัดส่ง เมื่อพิจารณาระดับ
การศึกษา พบว่า แรงงานไทยที่ได้รับอนุญาตให้เ ดิ น ทางไป
ท�ำงานต่ า งประเทศเป็ น ผู ้ ที่ จ บการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ขึ้นไปมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.89 รองลงมา จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 32.59 ระดับ ปวช./ปวส./ปวท./
อนุปริญญา ร้อยละ 22.41 และระดับประถมศึกษา ร้ อ ยละ
9.12 โดยประเทศที่มีแรงงานไทยเดินทางไปท�ำงาน 10 อันดับ
แรก ได้แก่ ลาว ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา บังคลาเทศ ญี่ปุ่น สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ อินเดีย สาธารณรัฐ เกาหลี สิงคโปร์ และ
มาเลเซีย ตามล�ำดับ ส่วนประเภทอาชีพที่แรงงานไทยเดินทางไป
ท�ำงาน ได้แก่ นวดแผนไทย ช่างเทคนิค วิศวกร ผลิตผลิตภัณฑ์
โลหะ และคนงานเกษตร
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ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 (เมษายน-มิถนุ ายน)

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 2 ปี 2564

ภาวะเศรษฐกิจ

4

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 จากรายงานของ
ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขยายตัวร้อยละ
7.5 ปรับตัวดีขนึ้ จากการลดลงร้อยละ 2.6 ในไตรมาสก่อนหน้า และ
เมือ่ ปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ของปี
2564 ขยายตัวจากไตรมาสแรกของปี 2564 ร้อยละ 0.4 รวมครึง่ แรก
ของปี 2564 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.0
ด้านการใช้จา่ ย การส่งออกสินค้าและการลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวเร่งขึน้ การบริโภคภาคเอกชนกลับมาขยายตัว ขณะทีก่ าร
ใช้จา่ ยและการลงทุนภาครัฐชะลอลง และการส่งออกบริการลดลง
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน กลับมาขยายตัวร้อยละ 4.6 เทียบกับ
การลดลงร้อยละ 0.3 ในไตรมาสแรกของปี 2564 ส่วนหนึง่ เป็นผล
มาจากฐานที่ต�่ำในช่วงเดียวกันของปีก่อนและปัจจัยสนับสนุนจาก
มาตรการเยียวยาและกระตุน้ การใช้จา่ ยของภาครัฐ โดยการใช้จา่ ย
หมวดสินค้าคงทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.1 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลง
ร้อยละ 10.4 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการขยายตัวของการ
ใช้จ่ายเพื่อซื้อยานพาหนะร้อยละ 33.9 การใช้จ่ายหมวดบริการ
ขยายตัวร้อยละ 8.1 เร่งขึน้ จากร้อยละ 1.5 ในไตรมาสก่อนหน้า ตาม
การขยายตัวของการใช้จา่ ยกลุม่ บริการสุขภาพ กลุม่ การเช่าทีอ่ ยูอ่ าศัย
การใช้นำ�้ ประปา ไฟฟ้าและพลังงาน และกลุม่ โรงแรมและภัตตาคาร
การใช้จ่ายหมวดสินค้าไม่คนทนขยายตัวร้อยละ 2.3 ต่อเนื่องจาก
การขยายตัวร้อยละ 2.5 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการ
เพิม่ ขึน้ ของการใช้จา่ ยเพือ่ ซือ้ อาหารและเครือ่ งดืม่ ไม่มแี อลกอฮอล์
ร้อยละ 2.4 ส่วนการใช้จา่ ยหมวดสินค้ากึง่ คงทน ลดลงร้อยละ 7.0
ต่อเนือ่ งจากการลดลงร้อยละ 10.8 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับ
การลดลงของการใช้จา่ ยหมวดเสือ้ ผ้าและรองเท้าร้อยละ 15.3 อย่างไร
ก็ตาม การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน ส่งผล
ให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
ปรับตัวลดลงมาอยูท่ รี่ ะดับ 38.8 จากระดับ 42.5 ในไตรมาสก่อนหน้า
การใช้จา่ ยเพือ่ การอุปโภคของรัฐบาล ขยายตัวร้อยละ 1.1 ชะลอลง
จากการขยายตัวร้อยละ 2.1 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยรายจ่ายค่าซือ้
สินค้าและบริการลดลงร้อยละ 0.4 ขณะที่รายจ่ายค่าตอบแทน
แรงงาน (ค่าจ้าง เงินเดือน) และการโอนเพือ่ สวัสดิการทางสังคมที่
ไม่เป็นตัวเงินเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.5 และร้อยละ 11.6 ตามล�ำดับ ส�ำหรับ
อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�ำในไตรมาสนีอ้ ยูท่ รี่ อ้ ยละ
21.0 (สูงกว่าอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 20.0 ในไตรมาสก่อนหน้า
แต่ตำ�่ กว่าร้อยละ 22.9 ในไตรมาสเดียวกันของปีกอ่ น) รวมครึง่ แรก

ของปี 2564 การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 2.1 และการ
ใช้จา่ ยเพือ่ การอุปโภคของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ 1.6 การลงทุนรวม
ขยายตัวร้อยละ 8.1 เร่งขึ้นจากร้อยละ 7.3 ในไตรมาสก่อนหน้า
โดยการลงทุนภาคเอกชนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.2 เทียบกับการขยายตัว
ร้อยละ 3.0 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของการ
ลงทุนด้านเครือ่ งจักรเครือ่ งมือร้อยละ 12.2 เร่งขึน้ จากการขยายตัว
ร้อยละ 3.8 ในไตรมาสก่อนหน้า ส่วนการลงทุนด้านการก่อสร้าง
ลดลงร้อยละ 0.2 การลงทุนภาครัฐเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.6 ชะลอลงจาก
การขยายตัวร้อยละ 19.6 ในไตรมาสก่อนหน้าโดยการลงทุนของ
รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจขยายตัวร้อยละ 7.7 และร้อยละ 1.6 ชะลอลง
จากการขยายตัวร้อยละ 28.4 และร้อยละ 9.3 ในไตรมาสก่อนหน้า
ตามล�ำดับ ส�ำหรับอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนใน
ไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ 19.1 (สูงกว่าอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 13.4 ใน
ไตรมาสก่อนหน้า แต่ตำ�่ กว่า ร้อยละ 19.2 ในไตรมาสเดียวกันของ
ปีกอ่ น) รวมครึง่ แรกของปี 2564 การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 7.6
โดยการลงทุนภาคเอกชนและการลงทุนภาครัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ
5.9 และ ร้อยละ 12.1 ตามล�ำดับ
ธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานภาวะธุรกิจภาคกลางใน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ขยายตัว เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน
ที่ฐานต�่ำมากจากมาตรการล็อกดาวน์ อย่างไรก็ตาม ภาวะธุรกิจ
ภาคกลางหดตัวเมือ่ เทียบกับไตรมาสก่อน จากการแพร่ระบาดของ
COVID-19 ระลอกสาม ได้ส่งผลกระทบรุนแรงและกระจายเป็น
วงกว้างในทุกภาคธุรกิจ ซำ�้ เติมความเปราะบางเดิม โดยเฉพาะธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว รวมถึงธุรกิจการค้าและร้านอาหาร
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดและก�ำลังซือ้
ในประเทศที่อ่อนแอ ขณะที่ธุรกิจการผลิตแม้จะได้ปัจจัยบวกจาก
อุปสงค์ของประเทศคู่ค้าที่ฟื้นตัวเร็ว แต่ยังเผชิญกับข้อจ�ำกัดด้าน
อุปทาน (supply disruption) อาทิ การขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์
รวมทั้ ง ยั ง ได้ รั บ ผลกระทบจากการแพร่ ร ะบาดในโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และแคมป์ก่อสร้าง ซึ่งส่งผลอย่างมีนัย
ต่อแนวโน้มการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจไทย
ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการหดตัวจากระยะเดียวกัน
ปีกอ่ น และไตรมาสก่อน จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอก
สาม ที่ซ�้ำเติมผลกระทบที่มีมาต่อเนื่องให้รุนแรงมากขึ้น จากทั้ง
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดและความกังวลของผู้บริโภค
โดยหลังเทศกาลสงกรานต์ ธุรกิจโรงแรมมีอัตราการจองห้องพัก
เฉลี่ยอยู่ในระดับต�่ำกว่าร้อยละ 15 แม้แต่ในจังหวัดท่องเที่ยว จาก

การจ้างงานทรงตัวจากไตรมาสก่อน โดยธุรกิจบริการและ
ท่องเที่ยว อาทิ โรงแรม ส่วนใหญ่ไม่ลดการจ้างงานเพิ่มเติม
เนื่องจากการจ้างงานปัจจุบันอยู่ในระดับที่ต้องการขั้นต�่ำแล้ว
แต่รายได้แรงงานปรับลดลงจากนโยบายการบริหารจัดการ เช่น
การลดเงินเดือน การสลับวันท�ำงาน ส�ำหรับสายการบิน มีแนวโน้ม
ปรับลดการจ้างงานเพิ่มเติมหากสถานการณ์ยังยืดเยื้อ ขณะที่
ธุรกิจการผลิตส่วนใหญ่คงการจ้างงานเดิมไว้ เนือ่ งจากอุปสงค์จาก
ต่างประเทศทยอยฟืน้ ตัว แต่ในบางธุรกิจทีพ่ งึ่ พาอุปสงค์ในประเทศ
รายได้แรงงานลดลงจากการปรับลด OT ประกอบกับมาตรการ
แบ่งทีมสลับวันท�ำงานเพื่อป้องกันไม่ให้การผลิตหยุดชะงักหาก
พนักงานติดเชื้อ ด้านธุรกิจการค้าและร้านอาหาร มีนโยบายสลับ
กันมาท�ำงาน ซึ่งหากสถานการณ์กลับมาปกติจะจ้างพนักงาน
part-time เป็นสัดส่วนมากขึ้น ทั้งนี้ ธุรกิจที่พึ่งพาแรงงานต่างด้าว
พบปัญหาขาดแคลนในบางอุตสาหกรรม เช่น อาหารทะเลแช่แข็ง
และโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร

การลงทุน

ข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม การลงทุนในภาคกลาง
ช่วงไตรมาสที่ 2 ของ ปี 2564 มีจ�ำนวนโรงงานขออนุญาต
ประกอบกิจการใหม่ จ�ำนวน 181 แห่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.83
เงินลงทุน 14,693.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.95 และมีการ
จ้างงาน 4,949 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.92 จากช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน โดยกรุงเทพมหานคร มีจ�ำนวนโรงงานขอเปิดกิจการใหม่
มากที่สุด
เมือ่ พิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรม
เคมีภณ
ั ฑ์ ปิโตรเลียม กระดาษ การพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ยางและ
พลาสติก มีโรงงานขออนุญาตเปิดกิจการใหม่มากทีส่ ดุ จ�ำนวน 51 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 28.18 จากจ�ำนวนโรงงานที่ขออนุญาตทั้งหมด
เงินลงทุน 3,046.77 ล้านบาท และมีการจ้างงาน 1,309 คน รองลงมา
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ โลหะขัน้ มูลฐาน เครือ่ งจักร เครือ่ งใช้
ไฟฟ้า และยานพาหนะ มีโรงงาน จ�ำนวน 48 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
26.52 จากจ�ำนวนโรงงานทีข่ ออนุญาตทัง้ หมด เงินลงทุน 4,542.18
ล้านบาท การจ้างงาน 1,083 คน และอุตสาหกรรมอาหาร เครือ่ งดืม่
และผลิตภัณฑ์จากพืช มีโรงงาน จ�ำนวน 22 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
12.15 เงินลงทุน 593.29 ล้านบาท การจ้างงาน 731 คน เมือ่ เปรียบ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น จ�ำนวนโรงงานขออนุญาตประกอบ
กิจการใหม่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 50.83 โดยประเภทอุตสาหกรรมที่
มีทั้งจ�ำนวนโรงงาน เงินลงทุน และการจ้างงานเพิ่มขึ้น ได้แก่
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ โลหะขัน้ มูลฐาน เครือ่ งจักร เครือ่ งใช้
ไฟฟ้าและยานพาหนะ อุตสาหกรรมเคมีภณ
ั ฑ์ ปิโตรเลียม กระดาษ
การพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก และอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เครื่องแต่งกาย ผลิตหนังสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 2 ปี 2564

มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของแต่ละจังหวัดที่เข้มงวดขึ้น
การงดจัดงานสัมมนาและแนวทางการจัดงานที่จ�ำกัดผู้ร่วมงาน
ส่งผลให้โรงแรมมีการปิดกิจการชัว่ คราวมากขึน้ เช่นเดียวกับธุรกิจ
ร้ า นอาหารที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบทั น ที จ ากมาตรการห้ า มนั่ ง รั บ
ประทานอาหารในร้านพืน้ ทีจ่ งั หวัดสีแดงเข้ม แม้บางช่วงภาครัฐจะ
ผ่อนปรนมาตรการก็ยงั ได้รบั ผลกระทบไม่ตา่ งจากเดิมมากนัก ขณะที่
การขายอาหารออนไลน์ไม่สามารถทดแทนยอดขายผ่านทางหน้า
ร้านได้ ด้านธุรกิจสายการบินยังคงมียอดจองในระดับต�ำ่ บางสาย
การบินมีจ�ำนวนเทีย่ วบินเหลือเพียงร้อยละ 20 จากช่วงปกติ อย่างไร
ก็ดี ธุรกิจขนส่งด่วน (express delivery) ทัง้ การขนส่งอาหารและ
สินค้าขยายตัวดี จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ความ
กังวลต่อการแพร่ระบาด และข้อจ�ำกัดด้านสาธารณสุขของภาครัฐ
ธุรกิจการผลิตขยายตัวจากระยะเดียวกันปีกอ่ น จากการผลิต
เพื่อส่งออกที่ฟื้นตัวตามความต้องการของตลาดต่างประเทศที่มี
อย่างต่อเนื่อง อาทิ ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง ธุรกิจเครื่องดื่มและ
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ แต่กลับหดตัวจากไตรมาสก่อน โดยเฉพาะ
ธุรกิจทีผ่ ลิตส�ำหรับตลาดในประเทศทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการแพร่
ระบาดระลอกสาม เช่น ธุรกิจเครื่องดื่ม โดยเฉพาะเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่ยอดขายลดลงใกล้เคียงกับการระบาดระลอกแรก
จากมาตรการห้ามรับประทานอาหารในร้าน และธุรกิจอาหารแปรรูป
ที่ขายไปยังร้านอาหารและโรงแรม นอกจากนี้ ยังเผชิญกับปัญหา
การขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเครื่องใช้
ไฟฟ้าและกลุม่ รถยนต์บางรุน่ ให้ชะลอการผลิตชัว่ คราว อีกทัง้ ความ
เสี่ยงของการแพร่ระบาดในโรงงานอุตสาหกรรมและการบังคับใช้
มาตรการด้านสาธารณสุขที่เข้มงวดขึ้น ทั้งการลดจ�ำนวนพนักงาน
ในแต่ละสายการผลิต และการสั่งปิดโรงงานเพื่อตรวจเชื้อ ส่งผล
อย่างมีนัยต่อศักยภาพด้านการผลิตของผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจการค้าขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน ซึ่งเป็นผล
ของฐานต�่ำจากการล็อกดาวน์ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจการค้าหดตัว
เมือ่ เทียบกับไตรมาสก่อน จากมาตรการยกระดับควบคุม COVID-19
ที่มีการประกาศเลื่อนเวลาเปิดปิดห้างสรรพสินค้า ส่งผลให้ห้างฯ
มีรายได้ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 30 ของภาวะปกติ ประกอบกับ
ก�ำลังซือ้ อยูใ่ นระดับตำ�่ และผูบ้ ริโภคหลีกเลีย่ งการเดินทาง ส�ำหรับ
สินค้ากึง่ คงทน เช่น เสือ้ ผ้า อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ ชะลอตัวลง และ
ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมไปซื้อสินค้าที่ราคาถูกลงแทน ส่งผลให้
ยอดขายสินค้าแบรนด์เนมหดตัวเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับสินค้าคงทน
อาทิ รถยนต์ ที่ยอดขายหดลง จากการที่ผู้บริโภคระมัดระวังการ
ใช้จ่ายและการก่อหนี้ รวมถึงความเข้มงวดในการให้สินเชื่อของ
สถาบันการเงิน ทัง้ นี้ แม้ธรุ กิจส่วนใหญ่จะเพิม่ การขายผ่านช่องทาง
ออนไลน์มากขึน้ แต่สามารถชดเชยได้เพียงร้อยละ 20 ของยอดขาย
ปกติเท่านั้น อย่างไรก็ดี ยอดขายสินค้าอุปโภคบริโภคของร้านค้า
ย่อยปรับดีขึ้นบ้างจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ
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แผนภูมิที่ 1 แสดงจ�ำนวนโรงงานและการจ้างงาน ไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) ปี 2564 จ�ำแนกรายจังหวัด

1
4

2

54

11

2

13

44
23
12

12

450

659
22

854

69

1,569

408

34

887

พิจารณารายจังหวัด พบว่า กรุงเทพมหานคร มีจ�ำนวนโรงงาน
ขออนุญาตเปิดกิจการใหม่มากทีส่ ดุ จ�ำนวน 69 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
38.12 รองลงมา ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ จ�ำนวน 34 แห่ง ร้อยละ
18.78 จังหวัดสระบุรี จ�ำนวน 23 แห่ง ร้อยละ 12.71 และจังหวัด
ปทุมธานี จ�ำนวน 22 แห่ง ร้อยละ 12.15 โดยจังหวัดทีม่ กี ารจ้างงาน
มากทีส่ ดุ คือ กรุงเทพมหานคร รองลงมาได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี ตามล�ำดับ เมื่อเปรียบ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จังหวัดที่มีจ�ำนวนโรงงานเพิ่มขึ้น
มากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร รองลงมา ได้แก่ จังหวัดสระบุรี
ปทุมธานี และนนทบุรี ตามล�ำดับ ส่วนจังหวัดทีม่ จี �ำนวนการจ้างงาน
เพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร รองลงมา ได้แก่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี และสิงห์บุรี ตามล�ำดับ

แผนภูมิที่ 2 แสดงการจ้างงาน จ�ำแนกรายจังหวัด เปรียบเทียบไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) ปี 2564 และ ปี 2563
2 ( . .- . .) 2563
2 ( . .- . .) 2564

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 2 ปี 2564

( )

6

95
1,569

44
13

31
11

1,160
887

177
408

438
450

793
854

6
54

384
659

46
44

ตารางที่ 1 แสดงการลงทุนใหม่ในอุตสาหกรรม จ�ำแนกตามจ�ำนวนโรงงาน จ�ำนวนเงินลงทุน และการจ้างงาน ใน 10 จังหวัดภาคกลาง
เปรียบเทียบไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) ปี 2564 และ ปี 2563
อุตสาหกรรม

ไตรมาสที่ 2 ป 2563 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาสที่ 2 ป 2564 (เม.ย.-มิ.ย.)

โรงงาน (แหง)

เงินลงทุน (ลานบาท)

การจางงาน (คน)

โรงงาน (แหง)

เงินลงทุน (ลานบาท)

การจางงาน (คน)

อาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑจากพืช

14

1,714.17

578

22

593.29

731

สิ่งทอ เครื่องแตงกาย ผลิตหนังสัตว
และผลิตภัณฑจากหนังสัตว

3

75.87

177

8

143.81

444

แปรรูปไม ผลิตภัณฑจากไม เครื่องเรือน
เครื่องตบแตงในอาคาร และผลิตภัณฑอโลหะ

9

440.05

277

11

420.72

191

เคมีภัณฑ ปโตรเลียม กระดาษ
การพิมพ ผลิตภัณฑยางและพลาสติก

33

1,643.39

758

51

3,046.77

1,309

ผลิตภัณฑโลหะ โลหะขั้นมูลฐาน เครื่องจักร
เครื่องใชไฟฟา และยานพาหนะ

28

1,416.93

908

48

4,542.18

1,083

การผลิตอื่นๆ

33

5,761.74

476

41

5,946.71

1,191

120

11,052.15

3,174

181

14,693.48

4,949

รวมทั้งสิ้น

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง

ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 (เมษายน-มิถนุ ายน)
ก�ำลังแรงงานและภาวะการมีงานท�ำ

ข้ อ มู ล จากส�ำนั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ก�ำลั ง แรงงานรวม
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อยละ 2.02 จากช่วงเดียวกันของปีก ่อน ผู้มีงานท�ำ
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อยละ 2.35 โดยอุตสาหกรรมที่มีผู้มีง านท�ำมาก คือ
อุตสาหกรรมการผลิต รองลงมา การขายส่ง การขายปลีกฯ และ

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ตามล�ำดับ ในขณะที่ผู้ว่างงาน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.71 อัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 2.12 ลดลง
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.13

ตารางที่ 2 จ�ำนวนประชากร ใน 10 จังหวัดภาคกลาง จ�ำแนกตามสถานภาพแรงงาน เปรียบเทียบไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
ปี 2564 และ ปี 2563
สถานภาพแรงงาน

การเปลี่ยนแปลง
จากระยะเดียวกันของปกอน

ไตรมาสที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน)
ป 2563

ป 2564

จํานวน

(รอยละ)

1. ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป

15,059,449

15,165,907

106,458

0.71

2. ผูอยูในกําลังแรงงาน
(กําลังแรงงานรวม)

10,452,110

10,662,771

210,661

2.02

2.1 ผูมีงานทํา

10,186,399

10,426,236

239,837

2.35

2.2 ผูวางงาน

222,221

226,023

3,802

1.71

43,490

10,511

-32,979

-75.83

4,607,339

4,503,136

-104,203

-2.26

1.23

2.12

-

-

2.3 ผูที่รอฤดูกาล
3. ผูไมอยูในกําลังแรงงาน
4. อัตราการวางงาน (รอยละ)

ก�ำลังแรงงาน
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 มีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
จ�ำนวน 15,165,907 คน ก�ำลังแรงงานรวม 10,662,771 คน
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ประชากรอายุ 15 ปี
ขึ้นไป เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.71 ก�ำลังแรงงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.02
ส�ำหรับระดับการศึกษาของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่า เป็น
ผูท้ จี่ บการศึกษาระดับอุดมศึกษามากทีส่ ดุ จ�ำนวน 4,640,649 คน
คิดเป็นร้อยละ 30.60 โดยเป็นผูท้ จี่ บระดับอุดมศึกษา สายวิชาการ
มากที่สุด ร้อยละ 75.45 จากผู้ที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ทั้งหมด รองลงมา จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและต�่ำกว่า
จ�ำนวน 4,624,382 คน ร้อยละ 30.49 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จ�ำนวน 3,099,206 คน ร้อยละ 20.44 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จ�ำนวน 2,721,738 คน ร้อยละ 17.95 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจ�ำนวนเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ เมือ่ พิจารณา
รายจังหวัด พบว่า กรุงเทพมหานคร มีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.52 รองลงมา จังหวัดสมุทรปราการ
ร้อยละ 12.96 และจังหวัดนนทบุรี ร้อยละ 9.79 ทุ ก จั ง หวั ด
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้น ส่วนก�ำลังแรงงานรวมเพิ่มขึ้น
เกือบทุกจังหวัด ยกเว้น จังหวัดลพบุรี พระนครศรีอยุธยา และ
ปทุมธานี

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 2 ปี 2564

ที่มา : ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเหตุ : อัตราการว่างงาน = ผู้ว่างงาน x 100
ผู้อยู่ในก�ำลังแรงงาน

7

449,486
453,004

448,818
490,912

616,996
675,304

795,488
853,329

2,081,118
1,953,139

959,095
1,082,999

แผนภูมิที่ 4 แสดงอุตสาหกรรมที่มีผู้มีงานท�ำมาก
เปรียบเทียบไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) ปี 2564 และปี 2563

2,500,546
2,450,509

แผนภูมิที่ 3 แสดงก�ำลังแรงงาน และผู้มีงานท�ำ
เปรียบเทียบระหว่างไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
ปี 2562 ถึงปี 2564

การมีงานท�ำ
10.39 การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า จ�ำนวน 853,329 คน
ร้อยละ 8.18 และการก่อสร้าง จ�ำนวน 675,304 คน ร้อยละ
6.48 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่พักแรมและ
บริการด้านอาหาร มีจ�ำนวนผู้มีงานท�ำเพิ่มขึ้นมากที่สุด รองลงมา
การบริหารและบริการสนับสนุน และบริการด้านสุขภาพและ
สังคมสงเคราะห์ ตามล�ำดับ
ส�ำหรับประเภทอาชีพ พบว่า พนักงานบริการและพนักงาน
ขายในร้านค้าและตลาด มีจ�ำนวนผู้มีงานท�ำมากที่สุด จ�ำนวน
2,594,504 คน คิดเป็นร้อยละ 24.88 รองลงมา ผู้ปฏิบัติงาน
ในโรงงานและเครื่ อ งจั ก รและผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นการประกอบ
จ�ำนวน 1,690,524 คน ร้อยละ 16.21 ผู้ปฏิบัติงานด้านความ
สามารถทางฝีมอื และธุรกิจการค้าทีเ่ กีย่ วข้อง จ�ำนวน 1,355,630 คน
ร้อยละ 13.00 อาชีพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ด้านการขายและการให้
บริการ จ�ำนวน 1,151,142 คน ร้อยละ 11.04 และผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านต่าง ๆ จ�ำนวน 944,730 คน ร้อยละ 9.06

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 2 ปี 2564

ผู้มีงานท�ำ มีจ�ำนวน 10,426,236 คน คิดเป็นร้อยละ
68.75 ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป เมื่อพิจารณาจังหวัด พบว่า
กรุงเทพมหานคร มีผู้มีงานท�ำมากที่สุด จ�ำนวน 5,374,236 คน
คิดเป็นร้อยละ 51.55 จากจ�ำนวนผู้มีงานท�ำทั้งหมด รองลงมา
จังหวัดสมุทรปราการ จ�ำนวน 1,395,850 คน ร้อยละ 13.39
จังหวัดปทุมธานี จ�ำนวน 981,062 คน ร้อยละ 9.41 จังหวัด
นนทบุ รี จ�ำนวน 956,037 คน ร้อยละ 9.17 และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ�ำนวน 489,077 คน ร้อยละ 4.69 เมื่อเปรียบ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนผู้มีงานท�ำเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.35
กรุงเทพมหานคร ผู้มีงานท�ำเพิ่มขึ้นมากที่สุด
เมื่อพิจารณาประเภทอุตสาหกรรม พบว่า เป็นผู้มีงานท�ำ
ในอุตสาหกรรมการผลิตมากที่สุด จ�ำนวน 2,450,509 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.50 รองลงมา การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซม
ยานยนต์และจักรยานยนต์ จ�ำนวน 1,953,139 คน ร้อยละ 18.73
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร จ�ำนวน 1,082,999 คน ร้อยละ
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แผนภูมิที่ 5 แสดงผู้มีงานท�ำ จ�ำแนกตามประเภทอาชีพ เปรียบเทียบไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) ปี 2564 และปี 2563
39,867
30,421
411,932
382,140
602,326
703,999
753,529
734,824
882,054
936,831
944,730
993,861
1,151,142
1,050,229
1,355,630
1,348,242
1,690,524
1,591,746
2,594,504
2,414,107
-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

เมือ่ พิจารณาระดับการศึกษาของผูม้ งี านท�ำ พบว่า ผูม้ งี านท�ำ
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา จ�ำนวน 3,666,679 คน
คิดเป็นร้อยละ 35.17 โดยจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาย
วิชาการมากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 77.45 จากผูท้ จี่ บการศึกษาระดับ
อุ ดมศึ กษาทั้ ง หมด รองลงมา ระดับ ประถมศึก ษาและต�่ำกว่า
จ�ำนวน 2,804,718 คน ร้อยละ 26.90 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จ�ำนวน 2,052,649 คน ร้อยละ 19.69 และระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น จ�ำนวน 1,838,801 คน ร้อยละ 17.64 ตามล�ำดับ เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผู้มีงานท�ำที่จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษาและตำ�่ กว่า ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจ�ำนวนเพิม่ ขึน้ ส่วนผูม้ งี านท�ำทีจ่ บการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา มีจ�ำนวนลดลง

เมื่อพิจารณาชั่วโมงการท�ำงาน พบว่า เป็นผู้ที่ท�ำงาน
ระหว่าง 40–49 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์มากทีส่ ดุ จ�ำนวน 6,815,291 คน
คิดเป็นร้อยละ 65.37 รองลงมา ท�ำงาน 50 ชัว่ โมงขึน้ ไปต่อสัปดาห์
จ�ำนวน 1,760,015 คน ร้อยละ 16.88 และท�ำงานระหว่าง 35-39
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ จ�ำนวน 1,037,731 คน ร้อยละ 9.95 ตามล�ำดับ
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผู้มีงานท�ำระหว่าง
40-49 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นมากที่สุด รองลงมา
ผู้ที่ท�ำงาน 50 ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์
แผนภูมิที่ 7 แสดงผู้มีงานท�ำ จ�ำแนกตามสถานภาพการท�ำงาน
เปรียบเทียบไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) ปี 2564 และปี 2563

แผนภูมิที่ 6 แสดงผู้มีงานท�ำ จ�ำแนกตามระดับการศึกษา
เปรียบเทียบไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) ปี 2564 และปี 2563

การว่างงาน

แผนภูมิที่ 8 แสดงจ�ำนวนผู้ว่างงานและอัตราการว่างงาน เปรียบเทียบระหว่างไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) ปี 2554 - ปี 2564

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 2 ปี 2564

ส�ำหรับสถานภาพการท�ำงาน เป็นลูกจ้างภาคเอกชนมากทีส่ ดุ
จ�ำนวน 5,974,937 คน คิดเป็นร้อยละ 57.31 รองลงมา ท�ำงาน
ส่วนตัว จ�ำนวน 2,339,429 คน ร้อยละ 22.44 เป็นลูกจ้างรัฐบาล
จ�ำนวน 1,033,330 คน ร้อยละ 9.91 ช่วยธุรกิจในครัวเรือน จ�ำนวน
756,537 คน ร้อยละ 7.26 เป็นนายจ้าง จ�ำนวน 318,910 คน ร้อยละ
3.06 และการรวมกลุม่ จ�ำนวน 3,093 คน ร้อยละ 0.03 เมือ่ เปรียบ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น ท�ำงานส่วนตัว ช่วยธุรกิจครัวเรือน
ลูกจ้างรัฐบาล และการรวมกลุม่ มีจ�ำนวนเพิม่ ขึน้

ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ผูว้ า่ งงาน มีจ�ำนวน 226,023 คน
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1.71 โดยมีอัตราการ
ว่างงานอยูท่ รี่ อ้ ยละ 2.12 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีกอ่ นซึง่ อยูท่ ี่
ร้อยละ 2.13 เมื่อพิจารณาอัตราการว่างงานรายจังหวัด พบว่า
กรุงเทพมหานคร มีอัตราการว่างงานสูงสุด อยู่ที่ร้อยละ 2.48
รองลงมา จังหวัดสิงห์บุรี ร้อยละ 2.38 จังหวัดชัยนาท ร้อยละ
2.32 และจังหวัดปทุมธานี ร้อยละ 2.26 ตามล�ำดับ ส่วนจังหวัดที่
มีอัตราการว่างงานต�่ำสุด คือ จังหวัดนนทบุรี ร้อยละ 1.38
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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 2 ปี 2564 มีความต้องการแรงงาน จ�ำนวน 48,315
อั ตรา สาขาอุ ต สาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมาก คือ

กิจกรรมบริการทางการเงินยกเว้นการประกันภัยและกองทุน
บ�ำเหน็จบ�ำนาญ การขายส่งยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์
การผลิตผลิตภัณ ฑ์อาหาร การขายปลีกยกเว้นยานยนต์ แ ละ
จักรยานยนต์ และการบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 2 ปี 2564

แผนภูมิที่ 9 แสดงความต้องการแรงงาน เปรียบเทียบไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) ปี 2562 ถึง ปี 2564
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อุ ต สาหกรรมที่ มี ค วามต้ อ งการแรงงานมากที่ สุ ด คื อ
อุตสาหกรรมการผลิต มีความต้องการแรงงาน จ�ำนวน 14,139
อัตรา คิดเป็นร้อยละ 29.26 รองลงมา กิจกรรมทางการเงินและ
การประกันภัย จ�ำนวน 11,315 อัตรา ร้อยละ 23.42 การขายส่ง
และการขายปลีก ฯ จ�ำนวน 8,760 อัตรา ร้อยละ 18.13 กิจกรรม
ทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และวิชาการ จ�ำนวน 2,157 อัตรา ร้อยละ
4.46 และกิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ จ�ำนวน 2,078 อัตรา ร้อยละ
4.30 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ความต้องการ
แรงงานโดยรวมเพิม่ ขึน้ คิดเป็นร้อยละ 3.11 ส�ำหรับสาขาอุตสาหกรรม
ที่มีความต้องการแรงงานมาก 5 อันดับ ได้แก่ กิจกรรมบริการ
ทางการเงินยกเว้นการประกันภัยและกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
การขายส่งยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์ การผลิตผลิตภัณฑ์
อาหาร การขายปลีกยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์ และการ
บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีกอ่ น สาขาอุตสาหกรรมทีม่ คี วามต้องการแรงงานเพิม่ ขึน้ มาก
คือ กิจกรรมบริการทางการเงินยกเว้นการประกันภัยและกองทุน
บ�ำเหน็จบ�ำนาญ การขายส่งยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์
และการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์ทแี่ ปรรูปจากกระดาษ ตามล�ำดับ
ส่ ว นระดั บ การศึ ก ษาภาคอุ ต สาหกรรมต้ อ งการแรงงานที่ จ บ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มากทีส่ ดุ จ�ำนวน 16,447 อัตรา คิดเป็น
ร้อยละ 34.04 รองลงมา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ�ำนวน
11,102 อัตรา ร้อยละ 22.98 ระดับ ปวช. จ�ำนวน 5,156 อัตรา
ร้อยละ 10.67 ระดับ ปวส. จ�ำนวน 4,948 อัตรา ร้อยละ 10.24
และระดับอนุปริญญา จ�ำนวน 2,636 อัตรา ร้อยละ 5.46 โดยความ
ต้องการแรงงานส่วนใหญ่ตอ้ งการแรงงานทีม่ อี ายุระหว่าง 18-24 ปี
จ�ำนวน 14,293 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 29.58 รองลงมา อายุ
ระหว่าง 25-29 ปี จ�ำนวน 13,313 อัตรา ร้อยละ 27.55 และอายุ
ระหว่าง 30-39 ปี จ�ำนวน 11,926 อัตรา ร้อยละ 24.68

ตารางที่ 3 ความต้องการแรงงาน จ�ำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เปรียบเทียบไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) ปี 2564 และปี 2563

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

ป 2563
167
91
9,526
29
16
1,012
24,969
1,557
3,108
742
628
872
2,473
633
600
74
172
3
165
23
0
46,860

การเปลี่ยนแปลง

ป 2564 จํานวน (อัตรา)
327
160
224
133
14,139
4,613
124
95
75
59
2,063
1,051
8,760
-16,209
1,595
38
1,511
-1,597
1,202
460
11,315
10,687
2,078
1,206
2,157
-316
835
202
424
-176
195
121
513
341
78
75
663
498
37
14
0
48,315

0
1,455

รอยละ
95.81
146.15
48.43
327.59
368.75
103.85
-64.92
2.44
-51.38
61.99
1,701.75
138.30
-12.78
31.91
-29.33
163.51
198.26
2,500.00
301.82
60.87
0
3.11

เมื่อพิจารณาประเภทอาชีพ พบว่า อาชีพงานพื้นฐาน
มีความต้องการแรงงานมากที่สุด จ�ำนวน 14,755 อัตรา คิดเป็น
ร้อยละ 30.54 รองลงมา ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
จ�ำนวน 11,121 อัตรา ร้อยละ 23.02 พนักงานบริการ พนักงาน
ขายในร้านค้าและตลาด จ�ำนวน 6,109 อัตรา ร้อยละ 12.64
เสมียนเจ้าหน้าที่ จ�ำนวน 5,495 อัตรา ร้อยละ 11.37 และ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ จ�ำนวน 4,018 อัตรา ร้อยละ 8.32
ส�ำหรับสาขาอาชีพย่อยที่มีค วามต้องการแรงงานมาก ได้ แ ก่
แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ รองลงมา แรงงานด้านการประกอบ
ผลิตภัณฑ์ ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้า พนักงานขาย
ของหน้าร้านและพนักงานสาธิตสินค้า และตัวแทนจัดหาบริการ
ทางธุรกิจและนายหน้าการค้า

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 2 ปี 2564

แผนภูมิที่ 10 แสดงสาขาอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมาก
เปรียบเทียบไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) ปี 2564 และปี 2563

ไตรมาสที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.)
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ตารางที่ 4 แสดงประเภทอาชีพที่มีความต้องการแรงงานมาก ไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) ปี 2564

ลําดับที่
1

ประเภทอาชีพ
อาชีพงานพื้นฐาน
แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์
แรงงานด้านการประกอบผลิตภัณฑ์
พนักงานรับส่งเอกสาร พนักงานขนสัมภาระ และพนักงานขนสินค้าอื่น ๆ

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 2 ปี 2564

2

12

ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ

จํานวน (อัตรา)
14,755

7,879
5,652
682

11,121

ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้า
ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจ และนายหน้าการค้าซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
ช่างเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

4,734
3,029
622

3

พนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและตลาด

6,109

4

เสมียน เจาหนาที่

5,495

5

ผูประกอบวิชาชีพดานตาง ๆ

4,018

6

ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือในธุรกิจตาง ๆ

2,546

7

ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโส ผูจัดการ

2,481

8

ผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูควบคุมเครื่องจักร และผูปฏิบัติงานดานการประกอบ

1,718

9

ผูปฏิบัติงานฝมือดานการเกษตรและประมง

พนักงานขายของหน้าร้าน และพนักงานสาธิตสินค้า
พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ผู้ให้บริการด้านการป้องกันภัยที่มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
เจ้าหน้าที่สำานักงานอื่น ๆ
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

ผู้ประกอบวิชาชีพทางธุรกิจที่มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
โปรแกรมเมอร์ นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
นักออกแบบและวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
ช่างเชื่อมและช่างตัดโลหะ
ช่างไฟฟ้าอาคารและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ
ช่างเครื่องและช่างปรับแต่งเครื่องยานยนต์
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหาร
ผู้จัดการทั่วไปด้านบริการทางธุรกิจ

ผู้ขับรถยนต์ รถรับจ้าง และรถตู้
ผู้ขับรถบรรทุกขนาดใหญ่
ผู้ควบคุมเครื่องเย็บ เครื่องปัก ช่างเย็บ ช่างปักด้วยเครื่องจักร
ผู้เพาะปลูกพืชสวนและพืชในเรือนเพาะชำา
ผู้เพาะปลูกไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม
ผู้ทำางานป่าไม้และตัดโค่นต้นไม้

4,303
615
511
1,312
1,207
922
2,007
266
256
457
407
171
396
258
249
861
228
121

72

41
12
10

แผนภูมิที่ 11 แสดงความต้องการแรงงาน จ�ำแนกตามระดับการศึกษา เปรียบเทียบไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) ปี 2564 และปี 2563

ผูส้ มัครงาน

การบรรจุงาน
ผู ้ ส มั ค รงานได้ รับ การบรรจุง าน จ�ำนวน 19,134 คน
อุตสาหกรรมการผลิตมีการบรรจุงานมากที่สุด จ�ำนวน 7,864 คน
คิ ดเป็ น ร้ อยละ 41.10 รองลงมา การขายส่ง การขายปลีก ฯ

จ�ำนวน 4,304 คน ร้อยละ 22.49 ทีพ่ กั แรมและบริการด้านอาหาร
จ�ำนวน 1,505 คน ร้อยละ 7.87 กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์
และกิจกรรมทางวิชาการ จ�ำนวน 1,173 คน ร้อ ยละ 6.13
และการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า จ�ำนวน 759 คน ร้อยละ
3.97 โดยสาขาอุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมาก 5 อันดับ ได้แก่
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร การขายส่งยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์
การขายปลีกยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์ การบริการด้าน
อาหารและเครื่องดื่ม และการผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็ก
ทรอนิกส์ เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ นการบรรจุงาน
เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 48.88 ส�ำหรับประเภทอาชีพ พบว่า
อาชีพงานพื้นฐาน มีการบรรจุงานมากที่สุด จ�ำนวน 9,424 คน
คิดเป็นร้อยละ 49.25 รองลงมา เสมียนเจ้าหน้าที่ จ�ำนวน 3,247 คน
ร้อยละ 16.97 ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน
2,192 คน ร้อยละ 11.46 พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้า
และตลาด จ�ำนวน 1,861 คน ร้อยละ 9.73 และผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านต่าง ๆ จ�ำนวน 760 คน ร้อยละ 3.97 ส่ ว นระดั บ
การศึกษา พบว่า ระดับมัธยมศึกษามีการบรรจุงานมากที่สุด
จ�ำนวน 8,086 คน คิดเป็นร้อยละ 42.26 รองลงมา ระดับปริญญาตรี
จ�ำนวน 4,636 คน ร้อยละ 24.23 ระดับประถมศึกษาและต�่ำกว่า
จ�ำนวน 3,019 คน ร้อยละ 15.78 ระดับ ปวส. จ�ำนวน 1,828 คน
ร้อยละ 9.55 และระดับ ปวช. จ�ำนวน 1,367 คน ร้อยละ 7.14
เป็นการบรรจุงานผู้ที่มีอายุระหว่าง 18–24 ปี มากที่สุด จ�ำนวน
5,694 คน คิดเป็นร้อยละ 29.76 รองลงมา อายุระหว่าง 30–39 ปี
จ�ำนวน 5,448 คน ร้อยละ 28.47 และอายุระหว่าง 40–49 ปี
จ�ำนวน 3,738 คน ร้อยละ 19.54 ตามล�ำดับ

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 2 ปี 2564

ผูส้ มัครงาน มีจ�ำนวน 29,136 คน เป็นชาย จ�ำนวน 11,181 คน
หญิง จ�ำนวน 16,955 คน โดยจังหวัดที่มีผู้สมัครงานมาก คือ
กรุงเทพมหานคร มีผสู้ มัครงาน จ�ำนวน 17,282 คน คิดเป็นร้อยละ
59.31 รองลงมา จังหวัดสมุทรปราการ จ�ำนวน 3,709 คน ร้อยละ
12.73 และจังหวัดปทุมธานี จ�ำนวน 2,575 คน ร้อยละ 8.84
ผู ้ ส มั ค รงานจบการศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษามากที่ สุ ด จ�ำนวน
11,089 คน คิดเป็นร้อยละ 38.06 รองลงมา จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ�ำนวน 8,261 คน ร้อยละ 28.35 ระดับประถมศึกษา
และต�ำ่ กว่า จ�ำนวน 4,702 คน ร้อยละ 16.14 ระดับ ปวส. จ�ำนวน
2,667 คน ร้อยละ 9.15 และระดับ ปวช. จ�ำนวน 1,928 คน ร้อยละ
6.62 ในขณะทีป่ ระเภทอาชีพ พบว่า อาชีพงานพืน้ ฐานมีผสู้ มัครงาน
มากที่สุด จ�ำนวน 10,684 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67 รองลงมา
เสมียนเจ้าหน้าที่ จ�ำนวน 5,545 คน ร้อยละ 19.03 ช่างเทคนิค
และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 4,462 คน ร้อยละ 15.31
พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด จ�ำนวน 3,201 คน
ร้อยละ 10.99 และผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ จ�ำนวน 1,945 คน
ร้อยละ 6.68 ผูส้ มัครงานส่วนใหญ่มอี ายุระหว่าง 18–24 ปี จ�ำนวน
7,946 คน ร้อยละ 27.27 รองลงมา อายุระหว่าง 30–39 ปี จ�ำนวน
7,893 คน ร้อยละ 27.09 และอายุระหว่าง 40–49 ปี จ�ำนวน 5,998 คน
ร้อยละ 20.59
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การไปท�ำงานต่ างประเทศ

ข้อมูลกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน
ในช่วงไตรมาส ที่ 2 ของปี 2564 แรงงานไทยใน 10 จังหวัดภาคกลาง
ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ จ�ำนวน 1,031 คน
เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น 7.59 เท่าโดยเดินทางไปท�ำงาน

ในลักษณะนายจ้างพาลูกจ้างไปท�ำงานมากที่สุด รองลงมา บริษัท
จัดหางานจัดส่ง แจ้งการเดินทางด้วยตนเอง กรมการจัดหางาน
จัดส่ง และนายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน ตามล�ำดับ ส่วนผูท้ เี่ ดินทางใน
ลักษณะ Re-entry visa มีจ�ำนวน 419 คน

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 2 ปี 2564

แผนภูมทิ ี่ 12 แสดงจ�ำนวนแรงงานทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ จ�ำแนกตามประเภทการเดินทาง เปรียบเทียบไตรมาสที่ 2
(เมษายน-มิถุนายน) ปี 2564 และ ปี 2563
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แรงงานไทยทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ
มีจ�ำนวน 1,031 คน เป็นชาย 713 คน หญิง 318 คน โดยมีภมู ลิ �ำเนา
อยู่ในกรุงเทพมหานครมากที่สุด จ�ำนวน 360 คน คิดเป็นร้อยละ
34.92 รองลงมา จังหวัดนนทบุรี จ�ำนวน 149 คน ร้อยละ 14.45
จังหวัดสมุทรปราการ จ�ำนวน 140 คน ร้อยละ 13.58 จังหวัดปทุมธานี
จ�ำนวน 127 คน ร้อยละ 12.32 และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จ�ำนวน 87 คน ร้อยละ 8.44 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน แรงงานไทยที่เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศเพิ่มขึ้น
7.59 เท่า เมื่อพิจารณาประเภทการเดินทาง พบว่า จะเดินทาง
ไปท�ำงานในลั ก ษณะนายจ้ า งพาลู ก จ้ า งไปท�ำงานมากที่ สุ ด
จ�ำนวน 238 คน รองลงมา บริษทั จัดหางานจัดส่ง จ�ำนวน 160 คน
แจ้งการเดินทางด้วยตนเอง จ�ำนวน 141 คน กรมการจัดหางานจัดส่ง

จ�ำนวน 53 คน และนายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน จ�ำนวน 20 คน
ส่วนผู้ที่เดินทางในลักษณะ Re-entry visa มีจ�ำนวน 419 คน
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีผู้เดินทางเพิ่มขึ้น
ทุกประเภทการเดินทาง
เมื่อพิจารณาระดับการศึกษา พบว่า แรงงานไทยที่ได้รับ
อนุญาตให้เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศเป็นผู้ที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีขึ้นไปมากที่สุด จ�ำนวน 370 คน คิดเป็นร้อยละ
35.89 รองลงมา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ�ำนวน 336 คน
ร้อยละ 32.59 ระดับ ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา จ�ำนวน
231 คน ร้อยละ 22.41 และระดับประถมศึกษา จ�ำนวน 94 คน
ร้อยละ 9.12 เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ นทุกระดับ
การศึกษาเดินทางไปท�ำงานต่างประเทศเพิ่มขึ้น

แผนภูมิที่ 13 แสดงจ�ำนวนแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ จ�ำแนกตามระดับการศึกษา เปรียบเทียบไตรมาสที่ 2
(เมษายน-มิถุนายน) ปี 2564 และ ปี 2563

กลุ ่ ม ประเทศที่ แรงงานไทยเดินทางไปท�ำงานมากที่สุด
คือ ประเทศแถบเอเชีย โดยจะเดินทางไปประเทศลาวมากที่สุด
รองลงมา ไต้หวัน และบังคลาเทศ ล�ำดับถัดมา กลุ่มประเทศยุโรป
จะเดินทางไปท�ำงานในประเทศรัสเซียมากที่สุด กลุ่มประเทศ
ตะวันออกกลาง เดินทางไปท�ำงานในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
มากทีส่ ดุ โดยประเทศทีม่ แี รงงานไทยเดินทาง ไปท�ำงาน 10 อันดับแรก

ได้แก่ ลาว ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา บังคลาเทศ ญี่ปุ่น สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ อินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี สิงคโปร์ และมาเลเซีย
ตามล�ำดับ ส่วนประเภทอาชีพที่แรงงานไทยเดินทางไปท�ำงาน
ได้แก่ นวดแผนไทย ช่างเทคนิค วิศวกร ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ
และคนงานเกษตร

การท�ำงานของคนต่ างด้ าว
การได้ รับอนุญาตให้ทำ� งานใหม่
ทัว่ ไป ครูประถมศึกษา (ระดับปริญญา) อาจารย์ระดับอาชีวศึกษา
และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานเอกชน
เมื่ อ พิ จ ารณาระดั บ การศึ ก ษาของคนต่ า งด้ า วที่ ไ ด้ รั บ
อนุญาตให้ท�ำงานใหม่ พบว่า เป็นผูท้ จี่ บการศึกษาระดับปริญญาตรี
มากที่สุด จ�ำนวน 3,653 คน คิดเป็นร้อยละ 56.86 รองลงมา
จบการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. จ�ำนวน 264 คน ร้อยละ
4.11 ระดับปริญญาโท จ�ำนวน 195 คน ร้อยละ 3.04 และ
ระดับ ม.6/ปวช. จ�ำนวน 133 คน ร้อยละ 2.07 ส่วนจังหวัดที่มี
การอนุญาตให้คนต่างด้าวท�ำงานใหม่มาก คือ กรุงเทพมหานคร
จ�ำนวน 5,222 คน คิดเป็นร้อยละ 81.28 รองลงมา จังหวัด
สมุทรปราการ จ�ำนวน 456 คน ร้อยละ 7.10 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จ�ำนวน 283 คน ร้อยละ 4.40 และจังหวัดนนทบุรี จ�ำนวน 180 คน
ร้อยละ 2.80 ตามล�ำดับ
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คนต่างด้าวที่
ได้รับอนุญาตให้ท�ำงานใหม่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 49.35 โดยประเภท
ชั่ว คราว เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.56 ประเภทส่งเสริมการลงทุ น
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 70.09 และประเภทมาตรา 13 (เฉพาะชนกลุม่ น้อย)
เพิ่มขึ้น 4.82 เท่า

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 2 ปี 2564

ข้อมูลส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท�ำงานใหม่ใน 10 จังหวัดภาคกลาง
ไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 6,425 คน จ�ำแนกเป็น
ประเภทชั่ วคราว จ�ำนวน 4,362 คน คิดเป็นร้อยละ 67.89
ส่งเสริมการลงทุน จ�ำนวน 1,638 คน ร้อยละ 25.49 และตาม
มาตรา 13 (เฉพาะชนกลุ่มน้อย) จ�ำนวน 425 คน ร้อยละ 6.62
โดยสัญชาติญี่ปุ่นได้รับอนุญาตให้ท�ำงานใหม่มากที่สุด จ�ำนวน
1,339 คน คิดเป็น ร้อยละ 20.84 รองลงมา ได้แก่ สัญชาติจีน
จ�ำนวน 1,264 คน ร้อยละ 19.67 สัญชาติฟิลิปปินส์ จ�ำนวน
520 คน ร้อยละ 8.09 สัญชาติอินเดีย จ�ำนวน 384 คน ร้อยละ
5.98 และสัญชาติอังกฤษ จ�ำนวน 273 คน ร้อยละ 4.25 ส�ำหรับ
ต�ำแหน่งงานที่ได้รับอนุญาตให้ท�ำงานใหม่มาก คือ ผู้จัดการ
จ�ำนวน 3,156 คน คิดเป็นร้อยละ 49.12 รองลงมา ผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านต่าง ๆ จ�ำนวน 1,644 คน ร้อยละ 25.59 ช่างเทคนิค
สาขาต่าง ๆ จ�ำนวน 722 คน ร้อยละ 11.24 และผู้ปฏิบัติงาน
ในโรงงาน จ�ำนวน 299 คน ร้อยละ 4.65 ส่วนสาขาอาชีพที่
คนต่ างด้ า วได้ รั บ อนุ ญาตให้ท�ำงานใหม่มาก 5 อันดับ ได้แ ก่
ผู ้ จัดการฝ่ า ยอื่ น ๆ ที่ มิไ ด้จัดประเภทไว้ ผู้จัดการฝ่ายบริห าร
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แผนภูมิที่ 14 แสดงการอนุญาตให้คนต่างด้าวท�ำงานใหม่จ�ำแนกตามประเภทที่ได้รับอนุญาต เปรียบเทียบไตรมาสที่ 2
(เมษายน-มิถุนายน) ปี 2564 และ ปี 2563

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 2 ปี 2564

แผนภูมิที่ 15 แสดงการอนุญาตให้คนต่างด้าวท�ำงานใหม่จ�ำแนกตามประเภทอาชีพ เปรียบเทียบไตรมาสที่ 2
(เมษายน-มิถุนายน) ปี 2564 และ ปี 2563
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ตารางที่ 5 แสดงจ�ำนวนการอนุญาตให้คนต่างด้าวท�ำงานใหม่ใน 10 จังหวัดภาคกลาง เปรียบเทียบไตรมาสที่ 2
(เมษายน-มิถุนายน) ปี 2564 และ ปี 2563
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ชัยนาท
นนทบุรี
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี
สมุทรปราการ
สระบุรี
สิงหบุรี
อางทอง
รวม
ที่มา : สำ�นักบริหารแรงงานต่างด้าว

ไตรมาสที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.) ป 2563 ไตรมาสที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.) ป 2564

การเปลี่ยนแปลง (รอยละ)

3,218

5,222

62.27

2
195
84
517
64
201
19
0
2
4,302

2
180
175
283
43
456
40
15
9
7,426

0
-7.69
108.33
-45.26
-32.81
126.87
110.53
350.00
49.35

ที่ปรึกษา

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร
อธิบดีกรมการจัดหางาน

นายนันทชัย ปัญญาส ุรฤทธิ์
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน

ผูอ้ �ำนวยการ

นางสาวส ุวก ุล ไตรรัตน์ผลาดล

ผูอ้ �ำนวยการกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

คณะผูด้ �ำเนินการ
นางสาวบ ุญณิศา เมืองจันทร์		
นางวาสนา เสนีวงศ์ ณ อย ุธยา
นางสาวมัณฑนา แซ่ค�ำ			
นางสาวปัณฑาวีย ์ เพียรพา		

หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
เจ้าพนักงานแรงงานช�ำนาญงาน
นักสถิติ
นักวิชาการแรงงาน

