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และผู้ที ่สนใจนำาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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ภาวะธุรกิจภาคกลางในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ขยายตัว 

เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนที่ฐานตำ่ามากจากมาตรการ

ล็อกดาวน์ อย่างไรก็ตาม ภาวะธุรกิจภาคกลาง หดตัวเมื่อเทียบกับ

ไตรมาสก่อน จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกสาม 

ได้ส่งผลกระทบรุนแรงและกระจายเป็นวงกว้างในทุกภาคธุรกิจ 

ซำ้าเติมความเปราะบางเดิม โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกับการ

ท่องเที่ยว รวมถึงธุรกิจการค้าและร้านอาหาร ที่ได้รับผลกระทบ

จากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดและกำาลังซื้อในประเทศ

ที่อ่อนแอ ขณะที่ธุรกิจการผลิตแม้จะได้ปัจจัยบวกจากอุปสงค์

ของประเทศคู่ค้าที่ฟื้นตัวเร็ว แต่ยังเผชิญกับข้อจำากัดด้านอุปทาน 

(supply disruption) อาทิ การขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ 

รวมท้ังยังได ้รับผลกระทบจากการแพร ่ระบาดในโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และแคมป์ก่อสร้าง ซึ่งส่งผลอย่างมีนัยต่อ

แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย

ธรุกจิการท่องเทีย่วและบรกิารหดตวัจากระยะเดยีวกนัปีก่อน 

และไตรมาสก่อน จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกสาม 

ทีซ่ำา้เติมผลกระทบทีม่มีาต่อเนือ่งให้รนุแรงมากขึน้ จากทัง้มาตรการ

ควบคุมการแพร่ระบาดและความกังวลของผู ้บริโภค โดยหลัง

เทศกาลสงกรานต์ ธุรกิจโรงแรมมีอัตราการจองห้องพักเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับตำ่ากว่าร้อยละ 15 แม้แต่ในจังหวัดท่องเที่ยว จากมาตรการ

ควบคุมการแพร่ระบาดของแต่ละจังหวัดที่เข้มงวดข้ึน การงดจัด

งานสัมมนาและแนวทางการจัดงานที่จำากัดผู้ร่วมงาน ส่งผลให้

โรงแรมมีการปิดกิจการชั่วคราวมากขึ้น เช่นเดียวกับธุรกิจร้าน

อาหารที่ได้รับผลกระทบทันทีจากมาตรการห้ามนั่งรับประทาน

อาหารในร้านพ้ืนทีจ่งัหวดัสแีดงเข้ม แม้บางช่วงภาครฐัจะผ่อนปรน

มาตรการกย็งัได้รบัผลกระทบไม่ต่างจากเดิมมากนัก ขณะที ่การขาย

อาหารออนไลน์ไม่สามารถทดแทนยอดขายผ่านทางหน้าร้านได้ 

ด้านธรุกิจสายการบนิยงัคงมยีอดจองในระดับตำา่ บางสายการบินมี

จำานวนเที่ยวบินเหลือเพียงร้อยละ 20 จากช่วงปกติ อย่างไรก็ดี 

ธรุกิจขนส่งด่วน (express delivery) ทัง้การขนส่งอาหารและสินค้า

ขยายตวัด ีจากพฤติกรรม ผูบ้ริโภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป ความกังวลต่อ

การแพร่ระบาด และ ข้อจำากัดด้านสาธารณสุขของภาครัฐ

ธุรกิจการผลิตขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน จากการ

ผลิตเพื่อส่งออกที่ฟื้นตัวตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ

ที่มีอย่างต่อเน่ือง อาทิ ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง ธุรกิจเครื่องดื่ม

และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ แต่กลับหดตัวจากไตรมาสก่อน โดย

เฉพาะธุรกิจที่ผลิตสำาหรับตลาดในประเทศที่ได้รับผลกระทบจาก

การแพร่ระบาดระลอกสาม เช่น ธุรกิจเครื่องดื่ม โดยเฉพาะ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่ียอดขายลดลงใกล้เคียงกับการระบาด

ระลอกแรกจากมาตรการห้ามรบัประทานอาหารในร้าน และธรุกจิ

อาหารแปรรปู ทีข่ายไปยงัร้านอาหารและโรงแรม นอกจากน้ี ยงัเผชญิ

กับปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

เครื่องใช้ไฟฟ้าและกลุ่มรถยนต์บางรุ่นให้ชะลอการผลิตช่ัวคราว 

อกีทัง้ความเสีย่งของการแพร่ระบาดในโรงงานอตุสาหกรรมและการ

บังคับใช้มาตรการด้านสาธารณสุขที่เข้มงวดขึ้น ทั้งการลดจำานวน

พนกังานในแต่ละสายการผลติ และการสัง่ปิดโรงงานเพือ่ตรวจเชือ้ 

ส่งผลอย่างมีนัยต่อศักยภาพด้านการผลิตของผู้ประกอบการ

ธุรกิจการค้าขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน ซ่ึงเป็นผล

ของฐานตำ่าจากการล็อกดาวน์ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจการค้าหดตัว

เมือ่เทียบกับไตรมาสก่อน จากมาตรการยกระดบัควบคมุ COVID-19 

ท่ีมีการประกาศเลื่อนเวลาเปิดปิดห้างสรรพสินค้า  ส่งผลให้ห้างฯ 

มีรายได้ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 30 ของภาวะปกติ ประกอบกับ

กำาลังซื้ออยู่ในระดับตำ่าและผู้บริโภคหลีกเลี่ยงการเดินทาง สำาหรับ

สินค้ากึ่งคงทน เช่น เสื้อผ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชะลอตัวลง 

และผู ้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมไปซื้อสินค้าที่ราคาถูกลงแทน 

ส่งผลให้ยอดขายสนิค้าแบรนด์เนมหดตวัเพิม่ขึน้ เช่นเดยีวกบัสนิค้า

คงทน อาท ิรถยนต์ ทีย่อดขายหดลง จากการทีผู่บ้รโิภคระมดัระวงั

การใช้จ่ายและการก่อหนี้ รวมถึงความเข้มงวดในการให้สินเชื่อ

ของสถาบันการเงิน ทั้งนี้ แม้ธุรกิจส่วนใหญ่จะเพิ่มการขายผ่าน

ช่องทางออนไลน์มากข้ึน แต่สามารถชดเชยได้เพียงร้อยละ 20 

ของยอดขายปกติเท่านั้น อย่างไรกด็ ียอดขายสินค้าอุปโภคบริโภค

ของร้านค้าย่อยปรับดีข้ึนบ้างจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ

ภาครัฐ 

การจ้างงานทรงตัวจากไตรมาสก่อน โดยธุรกิจบริการและ

ท่องเท่ียว อาทิ โรงแรม ส่วนใหญ่ไม่ลดการจ้างงานเพิม่เติม เนือ่งจาก

การจ้างงานปัจจุบันอยูใ่นระดบัท่ีต้องการขัน้ตำา่แล้ว แต่รายได้แรงงาน

ปรับลดลงจากนโยบายการบริหารจัดการ เช่น การลดเงินเดือน 

การสลบัวนัทำางาน สำาหรบัสายการบิน มแีนวโน้มปรบัลดการจ้างงาน

เพิ่มเติมหากสถานการณ์ยังยืดเยื้อ ขณะที่ธุรกิจการผลิตส่วนใหญ่

คงการจ้างงานเดมิไว้ เนือ่งจากอปุสงค์จากต่างประเทศทยอยฟ้ืนตวั 

แต่ในบางธรุกจิทีพ่ึง่พาอปุสงค์ในประเทศ รายได้แรงงานลดลงจากการ

ปรบัลด OT ประกอบกับมาตรการแบ่งทีมสลบัวนัทำางานเพือ่ป้องกนั

ไม่ให้การผลติหยดุชะงกัหากพนักงานตดิเชือ้ ด้านธุรกจิการค้าและร้าน

อาหาร มีนโยบายสลบักันมาทำางาน ซ่ึงหากสถานการณ์กลับมาปกติ

จะจ้างพนกังาน part -time เป็นสดัส่วนมากขึน้ ท้ังนี ้ ธรุกิจทีพ่ึง่พา

แรงงานต่างด้าวพบปัญหาขาดแคลนในบางอุตสาหกรรม เช่น อาหาร

ทะเลแช่แข็ง และโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร

สรุปสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง
ไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 (เมษายน-มิถนุายน)

ภาวะเศรษฐกิจ
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การลงทนุ 
การลงทุนในภาคกลางช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 

มีจำานวนโรงงานขออนุญาตประกอบกิจการใหม่ จำานวน 181 แห่ง 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.83 เงินลงทุน 14,693.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 32.95 และมีการจ้างงาน 4,949 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.92 

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกรุงเทพมหานคร มีจำานวนโรงงาน

ขอเปิดกิจการใหม่มากที่สุด อุตสาหกรรมที่มีโรงงานขออนุญาต

เปิดกิจการใหม่มากที่สุด คือ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ปิโตรเลียม 

กระดาษ การพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก มีโรงงาน จำานวน 

51 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 28.18 จากจำานวนโรงงานที่ขออนุญาต

ทัง้หมด เงนิลงทนุ 3,046.77 ล้านบาท และมกีารจ้างงาน 1,309 คน 

เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อุตสาหกรรมที่มีทั้ง

จำานวนโรงงาน เงินลงทนุ และการจ้างงานเพ่ิมขึน้ ได้แก่ อตุสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์โลหะ โลหะขั้นมูลฐาน เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

ยานพาหนะ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ปิโตรเลียม กระดาษ การพิมพ์ 

ผลติภณัฑ์ยางและพลาสติก และอตุสาหกรรมสิง่ทอ เครือ่งแต่งกาย 

ผลิตหนังสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ พิจารณารายจังหวัด 

พบว่า กรุงเทพมหานคร มีจำานวนโรงงานขออนุญาตเปิดกิจการ

ใหม่มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ สระบุรี และ

ปทมุธาน ีส่วนจงัหวดัท่ีมีการจ้างงานมากท่ีสดุ คือ กรุงเทพมหานคร 

รองลงมาได้แก่ จงัหวัดสมทุรปราการ ปทมุธาน ีพระนครศรอียธุยา 

และสระบุรี เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จังหวัด

ทีม่จีำานวนโรงงานและการจ้างงานเพิม่ขึน้มากทีส่ดุ คอื กรุงเทพมหานคร

ปีก่อน ท่ีพกัแรมและบรกิารด้านอาหาร มจีำานวนผูม้งีานทำาเพิม่ขึน้

มากที่สุด พิจารณาประเภทอาชีพ พบว่า พนักงานบริการและ

พนักงานขายในร้านค้าและตลาด มีจำานวนผู้มีงานทำามากที่สุด 

คิดเป็นร้อยละ 24.88 รองลงมา ผู ้ปฏิบัติงานในโรงงานและ

เครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ ร้อยละ 16.21 

ผู้มีงานทำาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

35.17 โดยจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายวิชาการมากท่ีสุด 

คิดเป็นร้อยละ 77.45 จากผู ้ท่ีจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ทั้งหมด สำาหรับสถานภาพการทำางาน เป็นลูกจ้างภาคเอกชน

มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 57.31 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน ทำางานส่วนตัว ช่วยธุรกิจครัวเรือน ลูกจ้างรัฐบาล 

และการรวมกลุ่ม มีจำานวนเพิ่มขึ้น ส่วนชั่วโมงการทำางานเป็น

ผู้ที่ทำางานระหว่าง 40–49 ชั่วโมงต่อสัปดาห์มากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 65.37

ผูม้ีงานท�า
ผู้มงีานทำา มจีำานวน 10,426,236 คน คดิเป็นร้อยละ 68.75 

ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนผู้มีงานทำาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.35 โดยกรุงเทพมหานคร 

ผู้มีงานทำาเพ่ิมขึ้นมากที่สุด ผู้มีงานทำาในอุตสาหกรรมการผลิต

มากทีส่ดุ คดิเป็นร้อยละ 23.50 รองลงมา การขายส่ง การขายปลกี 

การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ ร้อยละ 18.73 ที่พักแรม

และบริการด้านอาหาร ร้อยละ 10.39 และการขนส่งและสถานที่

เก็บสินค้า ร้อยละ 8.18 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ

ภาวะการมีงานท�าและการว่างงาน
กำาลังแรงงานรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.02 จากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน ผู้มีงานทำาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.35 โดยอุตสาหกรรมที่มี

ผู้มีงานทำามาก คือ อุตสาหกรรมการผลิต รองลงมา การขายส่ง 

การขายปลีกฯ และที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ตามลำาดับ 

ในขณะที่ผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.71 อัตราการว่างงานอยู่ท่ี

ร้อยละ 2.12 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 

2.13

การว่างงาน
ในช่วงไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 ผูว่้างงาน มจีำานวน 226,023 คน 

เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1.71 โดยมีอัตรา

การว่างงานอยู่ท่ีร้อยละ 2.12 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.13 เมื่อพิจารณาอัตราการว่างงานรายจังหวัด 

พบว่า กรุงเทพมหานคร มีอัตราการว่างงานสูงสุด อยู่ท่ีร้อยละ 

2.48 รองลงมา จังหวัดสิงห์บุรี ร้อยละ 2.38 จังหวัดชัยนาท 

ร้อยละ 2.32 และจังหวัดปทุมธานี ร้อยละ 2.26 ตามลำาดับ 

ส่วนจงัหวดัทีม่อีตัราการว่างงานตำา่สดุ คอื จงัหวดันนทบรุ ีร้อยละ 

1.38

ความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงานและ
การบรรจุงาน
ความต้องการแรงงาน

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 มีความต้องการแรงงาน จำานวน 

48,315 อัตรา สาขาอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมาก 

คือ กิจกรรมบริการทางการเงินยกเว้นการประกันภัยและกองทุน

บำาเหน็จบำานาญ การขายส่งยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์ 

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร การขายปลีกยกเว้นยานยนต์และ

จักรยานยนต์ และการบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม ส่วน

ระดับการศึกษาภาคอุตสาหกรรมต้องการแรงงานที่จบการศึกษา

ระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.04 รองลงมา 

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 22.98 และระดับ ปวช. 

ร้อยละ 10.67 โดยความต้องการแรงงานส่วนใหญ่ต้องการแรงงาน

ที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.58 รองลงมา
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ผูส้มัครงาน
ผู ้สมัครงาน มีจำานวน 29,136 คน เป็นชาย จำานวน 

11,181 คน หญิง จำานวน 16,955 คน โดยจังหวัดที่มีผู้สมัครงาน

มาก คือ กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 59.31 รองลงมา 

จังหวัดสมุทรปราการ ร้อยละ 12.73 และจังหวัดปทุมธานี 

ร้อยละ 8.84 ผู้สมัครงานจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด 

คิดเป็นร้อยละ 38.06 รองลงมา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ร้อยละ 28.35 และระดับประถมศึกษาและตำ่ากว่า ร้อยละ 16.14 

ในขณะที่ประเภทอาชีพ พบว่า อาชีพงานพื้นฐาน มีผู้สมัครงาน

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.67 รองลงมา เสมียนเจ้าหน้าที่ 

ร้อยละ 19.03 และช่างเทคนิคและผู ้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 15.31 ผู้สมัครงานส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18–24 ปี 

ร้อยละ 27.27 รองลงมา อายุระหว่าง 30–39 ปี ร้อยละ 27.09 

และอายุระหว่าง 40–49 ปี ร้อยละ 20.59

หญิง 318 คน โดยมีภูมิลำาเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครมากที่สุด 

คิดเป็นร้อยละ 34.92 รองลงมา จังหวัดนนทบุรี ร้อยละ 14.45 

และจังหวัดสมุทรปราการ ร้อยละ 13.58 เมื่อเปรียบเทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อน แรงงานไทยที่เดินทางไปทำางานต่าง

ประเทศเพิ่มขึ้น 7.59 เท่า เมื่อพิจารณาประเภทการเดินทาง 

พบว่า จะเดินทางไปทำางานในลักษณะนายจ้างพาลูกจ้างไป

ทำางานมากทีส่ดุ รองลงมา บรษิทัจดัหางานจดัส่ง แจ้งการเดนิทาง

ด้วยตนเอง และกรมการจัดหางานจัดส่ง เมื่อพิจารณาระดับ

การศึกษา พบว่า แรงงานไทยท่ีได้รับอนุญาตให้เดินทางไป

ทำางานต่างประเทศเป็นผู ้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

ขึ้นไปมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.89 รองลงมา จบการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 32.59 ระดับ ปวช./ปวส./ปวท./

อนุปริญญา ร้อยละ 22.41 และระดับประถมศึกษา ร้อยละ 

9.12 โดยประเทศที่มีแรงงานไทยเดินทางไปทำางาน 10 อันดับ

แรก ได้แก่ ลาว ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา บังคลาเทศ ญี่ปุ่น สหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์ อินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี สิงคโปร์ และ

มาเลเซยี ตามลำาดบั ส่วนประเภทอาชีพที่แรงงานไทยเดินทางไป

ทำางาน ได้แก่ นวดแผนไทย ช่างเทคนิค วิศวกร ผลิตผลิตภัณฑ์

โลหะ และคนงานเกษตร

การบรรจงุาน
ผู ้สมัครงานได้รับการบรรจุงาน จำานวน 19,134 คน 

สาขาอุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมาก 5 อันดับ ได้แก่ การผลิต

ผลิตภัณฑ์อาหาร การขายส่งยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์ 

การขายปลีกยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์ การบริการด้าน

อาหารและเครื่องดื่ม และการผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์

อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

การบรรจุงานเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 48.88 สำาหรับประเภท

อาชีพ พบว่า อาชีพงานพื้นฐาน มีการบรรจุงานมากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 49.25 รองลงมา เสมียนเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 16.97 และ

ช่างเทคนิคและผู ้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 11.46 ส่วน

ระดับการศึกษา พบว่า ระดับมัธยมศึกษามีการบรรจุงานมาก

ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42.26 รองลงมา ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 

24.23 และระดับประถมศึกษาและตำ่ากว่า 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 ตามลำาดับ

การท�างานของคนต่างด้าว
คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำางานใหม่ใน 10 จังหวัด

ภาคกลาง ไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 มีจำานวนทั้งสิ้น 6,425 คน 

จำาแนกเป็นประเภทช่ัวคราว คิดเป็นร้อยละ 67.89 ส่งเสริม

การลงทุน ร้อยละ 25.49 และตามมาตรา 13 (เฉพาะชนกลุ่ม

น้อย) ร้อยละ 6.62 โดยสัญชาติญี่ปุ ่นได้รับอนุญาตให้ทำางาน

ใหม่มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 20.84 รองลงมา ได้แก่ สัญชาติจีน 

ร้อยละ 19.67 สัญชาติฟิลิปปินส์ ร้อยละ 8.09 และสัญชาติ

อินเดีย ร้อยละ 5.98 สำาหรับตำาแหน่งงานท่ีได้รับอนุญาตให้

ทำางานใหม่มาก คือ ผู้จัดการ คิดเป็นร้อยละ 49.12 ส่วนสาขา

อาชีพที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ทำางานใหม่มาก 5 อันดับ 

ได้แก่ ผู ้จัดการฝ่ายอื่น ๆ ที่มิได้จัดประเภทไว้ ผู ้จัดการฝ่าย

บริหารทั่วไป ครูประถมศึกษา (ระดับปริญญา) อาจารย์ระดับ

อาชีวศึกษา และผู ้บริหารระดับสูงของหน่วยงานเอกชน เมื่อ

พิจารณาระดับการศึกษาของคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้

ทำางานใหม่ พบว่า เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมาก

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.86 ส่วนจังหวัดที่มีการอนุญาตให้คน

ต่างด้าวทำางานใหม่มาก คือ กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 

81.28 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คนต่างด้าว

ท่ีได้รับอนุญาตให้ทำางานใหม่เพิ่มข้ึน ร้อยละ 49.35 โดย

เพิ่มข้ึนท้ังประเภทช่ัวคราว ประเภทส่งเสริมการลงทุน และ

มาตรา 13 (เฉพาะชนกลุ ่มน้อย)

การไปท�างานต่างประเทศ
ในช่วงไตรมาสที ่2 ของปี 2564 แรงงานไทยทีไ่ด้รับอนญุาต

ให้เดินทางไปทำางานต่างประเทศ มจีำานวน 1,031 คน เป็นชาย 713 คน

3

อายุระหว่าง 25-29 ปี ร้อยละ 27.55 และอายุระหว่าง 30-39 ปี 

ร้อยละ 24.68 สำาหรับประเภทอาชีพ พบว่า อาชีพงานพื้นฐาน 

มีความต้องการแรงงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.54 รองลงมา 

ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 23.02 และ

พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด ร้อยละ 12.64

ส
ถ
าน

ก
ารณ์

ต
ล
าด

แ
รงงาน

ภ
าค

ก
ล
าง	ไต

รม
าส

ที่
	2	ป

ี	2564



4

ภาวะเศรษฐกิจ 

เศรษฐกจิไทยในไตรมาสที ่2 ของปี 2564 จากรายงานของ

สำานกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิขยายตวัร้อยละ 

7.5 ปรบัตวัดข้ึีนจากการลดลงร้อยละ 2.6 ในไตรมาสก่อนหน้า และ

เมือ่ปรบัผลของฤดกูาลออกแล้ว เศรษฐกจิไทยในไตรมาสที ่2 ของปี 

2564 ขยายตวัจากไตรมาสแรกของปี 2564 ร้อยละ 0.4 รวมครึง่แรก

ของปี 2564 เศรษฐกจิไทยขยายตัวร้อยละ 2.0

ด้านการใช้จ่าย การส่งออกสนิค้าและการลงทนุภาคเอกชน

ขยายตัวเร่งขึน้ การบริโภคภาคเอกชนกลบัมาขยายตัว ขณะทีก่าร

ใช้จ่ายและการลงทนุภาครฐัชะลอลง และการส่งออกบรกิารลดลง 

การอปุโภคบรโิภคภาคเอกชน กลบัมาขยายตวัร้อยละ 4.6 เทียบกับ

การลดลงร้อยละ 0.3 ในไตรมาสแรกของปี 2564 ส่วนหนึง่เป็นผล

มาจากฐานที่ตำ่าในช่วงเดียวกันของปีก่อนและปัจจัยสนับสนุนจาก

มาตรการเยยีวยาและกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐ โดยการใช้จ่าย

หมวดสินค้าคงทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.1 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลง

ร้อยละ 10.4 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกบัการขยายตวัของการ

ใช้จ่ายเพื่อซื้อยานพาหนะร้อยละ 33.9 การใช้จ่ายหมวดบริการ

ขยายตวัร้อยละ 8.1 เร่งขึน้จากร้อยละ 1.5 ในไตรมาสก่อนหน้า ตาม

การขยายตวัของการใช้จ่ายกลุม่บรกิารสขุภาพ กลุม่การเช่าท่ีอยูอ่าศยั 

การใช้นำา้ประปา ไฟฟ้าและพลงังาน และกลุม่โรงแรมและภตัตาคาร 

การใช้จ่ายหมวดสินค้าไม่คนทนขยายตัวร้อยละ 2.3 ต่อเนื่องจาก

การขยายตัวร้อยละ 2.5 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการ

เพิม่ขึน้ของการใช้จ่ายเพือ่ซือ้อาหารและเครือ่งดืม่ไม่มแีอลกอฮอล์

ร้อยละ 2.4 ส่วนการใช้จ่ายหมวดสนิค้ากึง่คงทน ลดลงร้อยละ 7.0 

ต่อเนือ่งจากการลดลงร้อยละ 10.8 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับ

การลดลงของการใช้จ่ายหมวดเส้ือผ้าและรองเท้าร้อยละ 15.3 อย่างไร

กต็าม การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ระลอกเดือนเมษายน ส่งผล

ให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

ปรับตัวลดลงมาอยูท่ีร่ะดบั 38.8 จากระดบั 42.5 ในไตรมาสก่อนหน้า 

การใช้จ่ายเพ่ือการอปุโภคของรัฐบาล ขยายตัวร้อยละ 1.1 ชะลอลง

จากการขยายตวัร้อยละ 2.1 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยรายจ่ายค่าซ้ือ

สินค้าและบริการลดลงร้อยละ 0.4 ขณะที่รายจ่ายค่าตอบแทน

แรงงาน (ค่าจ้าง เงนิเดอืน) และการโอนเพือ่สวสัดิการทางสงัคมที่

ไม่เป็นตวัเงนิเพิม่ขึน้ร้อยละ 0.5 และร้อยละ 11.6 ตามลำาดบั สำาหรบั

อตัราการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำาในไตรมาสนีอ้ยูท่ีร้่อยละ 

21.0 (สูงกว่าอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 20.0 ในไตรมาสก่อนหน้า 

แต่ตำา่กว่าร้อยละ 22.9 ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน) รวมครึง่แรก

ของปี 2564 การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 2.1 และการ

ใช้จ่ายเพือ่การอปุโภคของรฐับาลขยายตวัร้อยละ 1.6 การลงทุนรวม 

ขยายตัวร้อยละ 8.1 เร่งขึ้นจากร้อยละ 7.3 ในไตรมาสก่อนหน้า 

โดยการลงทุนภาคเอกชนเพิม่ข้ึนร้อยละ 9.2 เทียบกับการขยายตวั

ร้อยละ 3.0 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของการ

ลงทุนด้านเครือ่งจกัรเครือ่งมอืร้อยละ 12.2 เร่งข้ึนจากการขยายตวั

ร้อยละ 3.8 ในไตรมาสก่อนหน้า ส่วนการลงทุนด้านการก่อสร้าง

ลดลงร้อยละ 0.2 การลงทุนภาครฐัเพิม่ข้ึนร้อยละ 5.6 ชะลอลงจาก

การขยายตัวร้อยละ 19.6 ในไตรมาสก่อนหน้าโดยการลงทุนของ

รฐับาลและรฐัวสิาหกจิขยายตัวร้อยละ 7.7 และร้อยละ 1.6 ชะลอลง

จากการขยายตวัร้อยละ 28.4 และร้อยละ 9.3 ในไตรมาสก่อนหน้า 

ตามลำาดับ สำาหรับอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนใน

ไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ 19.1 (สูงกว่าอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 13.4 ใน

ไตรมาสก่อนหน้า แต่ตำา่กว่า ร้อยละ 19.2 ในไตรมาสเดยีวกนัของ

ปีก่อน) รวมครึง่แรกของปี 2564 การลงทุนรวมขยายตวัร้อยละ 7.6 

โดยการลงทุนภาคเอกชนและการลงทุนภาครัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 

5.9 และ ร้อยละ 12.1 ตามลำาดับ

ธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานภาวะธุรกิจภาคกลางใน

ไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 ขยายตัว เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน

ท่ีฐานตำ่ามากจากมาตรการล็อกดาวน์ อย่างไรก็ตาม ภาวะธุรกิจ

ภาคกลางหดตวัเมือ่เทยีบกบัไตรมาสก่อน จากการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ระลอกสาม ได้ส่งผลกระทบรุนแรงและกระจายเป็น

วงกว้างในทุกภาคธรุกิจ ซำา้เตมิความเปราะบางเดิม โดยเฉพาะธุรกิจ

ท่ีเก่ียวเนื่องกับการท่องเท่ียว รวมถึงธุรกิจการค้าและร้านอาหาร 

ท่ีได้รบัผลกระทบจากมาตรการควบคมุการแพร่ระบาดและกำาลงัซือ้

ในประเทศที่อ่อนแอ ขณะที่ธุรกิจการผลิตแม้จะได้ปัจจัยบวกจาก

อุปสงค์ของประเทศคู่ค้าที่ฟื้นตัวเร็ว แต่ยังเผชิญกับข้อจำากัดด้าน

อปุทาน (supply disruption) อาทิ การขาดแคลนเซมิคอนดกัเตอร์ 

รวมทั้ งยังได ้รับผลกระทบจากการแพร ่ระบาดในโรงงาน 

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และแคมป์ก่อสร้าง ซึ่งส่งผลอย่างมีนัย

ต่อแนวโน้มการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทย

ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการหดตัวจากระยะเดียวกัน   

ปีก่อน และไตรมาสก่อน จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอก

สาม ท่ีซำ้าเติมผลกระทบท่ีมีมาต่อเนื่องให้รุนแรงมากข้ึน จากท้ัง

มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดและความกังวลของผู้บริโภค 

โดยหลังเทศกาลสงกรานต์ ธุรกิจโรงแรมมีอัตราการจองห้องพัก

เฉลี่ยอยู่ในระดับตำ่ากว่าร้อยละ 15 แม้แต่ในจังหวัดท่องเที่ยว จาก

ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน
ไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 (เมษายน-มิถนุายน)
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มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของแต่ละจังหวัดที่เข้มงวดขึ้น

การงดจัดงานสัมมนาและแนวทางการจัดงานที่จำากัดผู้ร่วมงาน 

ส่งผลให้โรงแรมมกีารปิดกจิการชัว่คราวมากขึน้ เช่นเดียวกบัธรุกจิ

ร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบทันทีจากมาตรการห้ามนั่งรับ

ประทานอาหารในร้านพืน้ทีจั่งหวดัสีแดงเข้ม แม้บางช่วงภาครฐัจะ

ผ่อนปรนมาตรการกย็งัได้รบัผลกระทบไม่ต่างจากเดมิมากนกั ขณะท่ี 

การขายอาหารออนไลน์ไม่สามารถทดแทนยอดขายผ่านทางหน้า

ร้านได้ ด้านธุรกิจสายการบนิยงัคงมยีอดจองในระดับตำา่ บางสาย

การบินมจีำานวนเทีย่วบนิเหลอืเพยีงร้อยละ 20 จากช่วงปกติ อย่างไร

กด็ ีธรุกจิขนส่งด่วน (express delivery) ทัง้การขนส่งอาหารและ

สินค้าขยายตัวดี จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ความ

กงัวลต่อการแพร่ระบาด และข้อจำากดัด้านสาธารณสขุของภาครฐั 

ธรุกจิการผลติขยายตวัจากระยะเดยีวกนัปีก่อน จากการผลิต

เพื่อส่งออกที่ฟื้นตัวตามความต้องการของตลาดต่างประเทศที่มี

อย่างต่อเนื่อง อาทิ ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง ธุรกิจเครื่องดื่มและ

สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ แต่กลับหดตัวจากไตรมาสก่อน โดยเฉพาะ

ธุรกจิทีผ่ลติสำาหรับตลาดในประเทศทีไ่ด้รับผลกระทบจากการแพร่

ระบาดระลอกสาม เช่น ธุรกิจเครื่องด่ืม โดยเฉพาะเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ที่ยอดขายลดลงใกล้เคียงกับการระบาดระลอกแรก

จากมาตรการห้ามรบัประทานอาหารในร้าน และธรุกิจอาหารแปรรปู

ที่ขายไปยังร้านอาหารและโรงแรม นอกจากนี้ ยังเผชิญกับปัญหา

การขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเครื่องใช้

ไฟฟ้าและกลุม่รถยนต์บางรุ่นให้ชะลอการผลติช่ัวคราว อกีท้ังความ

เสี่ยงของการแพร่ระบาดในโรงงานอุตสาหกรรมและการบังคับใช้

มาตรการด้านสาธารณสุขที่เข้มงวดขึ้น ทั้งการลดจำานวนพนักงาน

ในแต่ละสายการผลิต และการสั่งปิดโรงงานเพื่อตรวจเชื้อ ส่งผล 

อย่างมีนัยต่อศกัยภาพด้านการผลติของผูป้ระกอบการ

ธุรกิจการค้าขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน ซึ่งเป็นผล

ของฐานตำ่าจากการล็อกดาวน์ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจการค้าหดตัว

เมือ่เทยีบกบัไตรมาสก่อน จากมาตรการยกระดบัควบคมุ COVID-19 

ที่มีการประกาศเลื่อนเวลาเปิดปิดห้างสรรพสินค้า ส่งผลให้ห้างฯ 

มีรายได้ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 30 ของภาวะปกติ ประกอบกับ

กำาลงัซ้ืออยูใ่นระดบัตำา่และผูบ้รโิภคหลกีเลีย่งการเดินทาง สำาหรบั

สนิค้าก่ึงคงทน เช่น เสือ้ผ้า อปุกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ ชะลอตัวลง และ

ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมไปซื้อสินค้าที่ราคาถูกลงแทน ส่งผลให้

ยอดขายสินค้าแบรนด์เนมหดตัวเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับสินค้าคงทน 

อาทิ รถยนต์ ที่ยอดขายหดลง จากการที่ผู้บริโภคระมัดระวังการ

ใช้จ่ายและการก่อหน้ี รวมถึงความเข้มงวดในการให้สินเชื่อของ

สถาบนัการเงนิ ทัง้นี ้แม้ธรุกิจส่วนใหญ่จะเพิม่การขายผ่านช่องทาง

ออนไลน์มากขึน้ แต่สามารถชดเชยได้เพยีงร้อยละ 20 ของยอดขาย

ปกติเท่านั้น อย่างไรก็ดี ยอดขายสินค้าอุปโภคบริโภคของร้านค้า

ย่อยปรับดีขึ้นบ้างจากมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ

การจ้างงานทรงตัวจากไตรมาสก่อน โดยธุรกิจบริการและ

ท่องเที่ยว อาทิ โรงแรม ส่วนใหญ่ไม่ลดการจ้างงานเพ่ิมเติม 

เนื่องจากการจ้างงานปัจจุบันอยู่ในระดับที่ต้องการขั้นตำ่าแล้ว

แต่รายได้แรงงานปรับลดลงจากนโยบายการบริหารจัดการ เช่น 

การลดเงนิเดอืน การสลบัวนัทำางาน สำาหรบัสายการบนิ มแีนวโน้ม

ปรับลดการจ้างงานเพิ่มเติมหากสถานการณ์ยังยืดเยื้อ ขณะที่

ธรุกจิการผลติส่วนใหญ่คงการจ้างงานเดมิไว้ เนือ่งจากอปุสงค์จาก

ต่างประเทศทยอยฟ้ืนตวั แต่ในบางธรุกจิท่ีพึง่พาอปุสงค์ในประเทศ 

รายได้แรงงานลดลงจากการปรับลด OT ประกอบกับมาตรการ

แบ่งทีมสลับวันทำางานเพื่อป้องกันไม่ให้การผลิตหยุดชะงักหาก

พนักงานติดเชื้อ ด้านธุรกิจการค้าและร้านอาหาร มีนโยบายสลับ

กันมาทำางาน ซึ่งหากสถานการณ์กลับมาปกติจะจ้างพนักงาน 

part-time เป็นสัดส่วนมากขึ้น ทั้งนี้ ธุรกิจที่พึ่งพาแรงงานต่างด้าว

พบปัญหาขาดแคลนในบางอุตสาหกรรม เช่น อาหารทะเลแช่แข็ง 

และโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร

การลงทนุ 

ข้อมลูจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม การลงทนุในภาคกลาง

ช่วงไตรมาสที่ 2 ของ ปี 2564 มีจำานวนโรงงานขออนุญาต

ประกอบกิจการใหม่ จำานวน 181 แห่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.83 

เงินลงทุน 14,693.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.95 และมีการ

จ้างงาน 4,949 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.92 จากช่วงเดียวกันของ

ปีก่อน โดยกรุงเทพมหานคร มีจำานวนโรงงานขอเปิดกิจการใหม่

มากที่สุด

เมือ่พิจารณาตามประเภทอตุสาหกรรม พบว่า อตุสาหกรรม

เคมภัีณฑ์ ปิโตรเลยีม กระดาษ การพิมพ์ ผลติภณัฑ์ยางและ

พลาสติก มโีรงงานขออนญุาตเปิดกจิการใหม่มากทีส่ดุ จำานวน 51 แห่ง 

คิดเป็นร้อยละ 28.18 จากจำานวนโรงงานที่ขออนุญาตทั้งหมด 

เงินลงทุน 3,046.77 ล้านบาท และมกีารจ้างงาน 1,309 คน รองลงมา 

อตุสาหกรรมผลติภณัฑ์โลหะ โลหะข้ันมูลฐาน เครือ่งจกัร เครือ่งใช้

ไฟฟ้า และยานพาหนะ มโีรงงาน จำานวน 48 แห่ง คดิเป็นร้อยละ 

26.52 จากจำานวนโรงงานท่ีขออนญุาตท้ังหมด เงนิลงทุน 4,542.18 

ล้านบาท การจ้างงาน 1,083 คน และอตุสาหกรรมอาหาร เครือ่งดืม่ 

และผลติภณัฑ์จากพืช มโีรงงาน จำานวน 22 แห่ง คดิเป็นร้อยละ 

12.15 เงนิลงทุน 593.29 ล้านบาท การจ้างงาน 731 คน เมือ่เปรยีบ

เทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน จำานวนโรงงานขออนุญาตประกอบ

กิจการใหม่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 50.83 โดยประเภทอุตสาหกรรมท่ี    

มีทั้งจำานวนโรงงาน เงินลงทุน และการจ้างงานเพิ่มขึ้น ได้แก่ 

อตุสาหกรรมผลติภณัฑ์โลหะ โลหะข้ันมูลฐาน เครือ่งจกัร เครือ่งใช้

ไฟฟ้าและยานพาหนะ อตุสาหกรรมเคมภัีณฑ์ ปิโตรเลยีม กระดาษ 

การพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก และอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

เครื่องแต่งกาย ผลิตหนังสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์
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พจิารณารายจงัหวดั พบว่า กรงุเทพมหานคร มจีำานวนโรงงาน

ขออนญุาตเปิดกิจการใหม่มากท่ีสุด จำานวน 69 แห่ง คดิเป็นร้อยละ 

38.12 รองลงมา ได้แก่ จังหวัดสมทุรปราการ จำานวน 34 แห่ง ร้อยละ 

18.78 จงัหวดัสระบุร ีจำานวน 23 แห่ง ร้อยละ 12.71 และจงัหวัด

ปทุมธาน ีจำานวน 22 แห่ง ร้อยละ 12.15 โดยจังหวดัท่ีมีการจ้างงาน

มากท่ีสดุ คอื กรงุเทพมหานคร รองลงมาได้แก่ จังหวดัสมทุรปราการ 

ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี ตามลำาดับ เมื่อเปรียบ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จังหวัดที่มีจำานวนโรงงานเพิ่มขึ้น

มากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร รองลงมา ได้แก่ จังหวัดสระบุรี 

ปทุมธาน ีและนนทบุร ีตามลำาดบั ส่วนจังหวดัท่ีมจีำานวนการจ้างงาน

เพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร รองลงมา ได้แก่ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี และสิงห์บุรี ตามลำาดับ

แผนภูมิที่ 1  แสดงจำานวนโรงงานและการจ้างงาน ไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) ปี 2564 จำาแนกรายจังหวัด
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แผนภูมิที่ 2  แสดงการจ้างงาน จำาแนกรายจังหวัด เปรียบเทียบไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) ปี 2564 และ ปี 2563

ตารางที่ 1  แสดงการลงทุนใหม่ในอุตสาหกรรม จำาแนกตามจำานวนโรงงาน จำานวนเงินลงทุน และการจ้างงาน ใน 10 จังหวัดภาคกลาง 

เปรียบเทียบไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) ปี 2564 และ ปี 2563

6
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรมส
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 965,1  96

 956  21

 804  21

 788  43

อุตสาหกรรม
ไตรมาสท่ี 2 ป 2563 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาสท่ี 2 ป 2564 (เม.ย.-มิ.ย.)

โรงงาน (แหง) เงินลงทุน (ลานบาท) การจางงาน (คน) โรงงาน (แหง) เงินลงทุน (ลานบาท) การจางงาน (คน)

อาหาร เคร่ืองด่ืม และผลิตภัณฑจากพืช 14 1,714.17 578 22 593.29 731

สิ่งทอ เคร่ืองแตงกาย ผลิตหนังสัตว

และผลิตภัณฑจากหนังสัตว
3 75.87 177 8 143.81 444

แปรรูปไม ผลิตภัณฑจากไม เคร่ืองเรือน 

เคร่ืองตบแตงในอาคาร 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 เคร่ืองจักร 

เคร่ืองใชไฟฟา และยานพาหนะ
28 1,416.93 908 48 4,542.18 1,083

การผลิตอ่ืนๆ 33 5,761.74 476 41 5,946.71 1,191

รวมท้ังส้ิน 120 11,052.15 3,174 181 14,693.48 4,949
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สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง
ไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 (เมษายน-มิถนุายน)

ก�าลังแรงงานและภาวะการมีงานท�า 

ข้อมูลจากสำานักงานสถิติแห่งชาติ กำาลังแรงงานรวม

เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2.02 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ผู ้มีงานทำา

เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2.35 โดยอุตสาหกรรมที่มีผู ้มีงานทำามาก คือ 

อุตสาหกรรมการผลิต รองลงมา การขายส่ง การขายปลีกฯ และ

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ตามลำาดับ ในขณะท่ีผู้ว่างงาน

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.71 อัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 2.12 ลดลง

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.13

ตารางที่ 2  จำานวนประชากร ใน 10 จังหวัดภาคกลาง จำาแนกตามสถานภาพแรงงาน เปรียบเทียบไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)

ปี 2564 และ ปี 2563

ที่มา : สำานักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเหตุ : อัตราการว่างงาน  =    ผู้ว่างงาน x 100

ผู้อยู่ในกำาลังแรงงาน

ก�าลังแรงงาน  
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 มีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 

จำานวน 15,165,907 คน กำาลังแรงงานรวม 10,662,771 คน 

เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ประชากรอายุ 15 ปี

ขึ้นไป เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.71 กำาลังแรงงานเพิ่มข้ึน ร้อยละ 2.02 

สำาหรับระดับการศึกษาของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่า เป็น

ผูท้ีจ่บการศกึษาระดบัอดุมศกึษามากทีส่ดุ จำานวน 4,640,649 คน 

คดิเป็นร้อยละ 30.60 โดยเป็นผูท้ีจ่บระดับอดุมศึกษา สายวชิาการ

มากท่ีสุด ร้อยละ 75.45 จากผู้ที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ท้ังหมด รองลงมา จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและตำ่ากว่า 

จำานวน 4,624,382 คน ร้อยละ 30.49 ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย

จำานวน 3,099,206 คน ร้อยละ 20.44 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

จำานวน 2,721,738 คน ร้อยละ 17.95 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่จบการศึกษา

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย มจีำานวนเพิม่ข้ึนมากท่ีสดุ เมือ่พจิารณา

รายจังหวัด พบว่า กรุงเทพมหานคร มีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.52 รองลงมา จังหวัดสมุทรปราการ 

ร้อยละ 12.96 และจังหวัดนนทบุรี ร้อยละ 9.79 ทุกจังหวัด

ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้น ส่วนกำาลังแรงงานรวมเพ่ิมขึ้น

เกือบทุกจังหวัด ยกเว้น จังหวัดลพบุรี พระนครศรีอยุธยา และ

ปทุมธานี
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สถานภาพแรงงาน
ไตรมาสที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน)

การเปลี่ยนแปลง

จากระยะเดียวกันของปกอน

ป 2563 ป 2564 จํานวน (รอยละ)

  1. ประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป 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

  2.3 ผูที่รอฤดูกาล 43,490  10,511 -32,979 -75.83

  3. ผูไมอยูในกําลังแรงงาน 4,607,339  4,503,136 -104,203 -2.26

  4. อัตราการวางงาน (รอยละ) 1.23 2.12 - -
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แผนภูมิที่ 3 แสดงกำาลังแรงงาน และผู้มีงานทำา 
เปรียบเทียบระหว่างไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) 

ปี 2562 ถึงปี 2564

การมีงานท�า
ผู้มีงานทำา มีจำานวน 10,426,236 คน คิดเป็นร้อยละ 

68.75 ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป เมื่อพิจารณาจังหวัด พบว่า 

กรุงเทพมหานคร มีผู้มีงานทำามากท่ีสุด จำานวน 5,374,236 คน 

คิดเป็นร้อยละ 51.55 จากจำานวนผู้มีงานทำาทั้งหมด รองลงมา 

จังหวัดสมุทรปราการ จำานวน 1,395,850 คน ร้อยละ 13.39 

จังหวัดปทุมธานี จำานวน 981,062 คน ร้อยละ 9.41 จังหวัด

นนทบุรี จำานวน 956,037 คน ร้อยละ 9.17 และจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จำานวน 489,077 คน ร้อยละ 4.69 เมื่อเปรียบ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนผู้มีงานทำาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.35 

กรุงเทพมหานคร ผู้มีงานทำาเพิ่มขึ้นมากที่สุด

เมื่อพิจารณาประเภทอุตสาหกรรม พบว่า เป็นผู้มีงานทำา

ในอุตสาหกรรมการผลิตมากที่สุด จำานวน 2,450,509 คน คิดเป็น

ร้อยละ 23.50 รองลงมา การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซม

ยานยนต์และจักรยานยนต์ จำานวน 1,953,139 คน ร้อยละ 18.73 

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร จำานวน  1,082,999 คน ร้อยละ

10.39 การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า จำานวน 853,329 คน 

ร้อยละ 8.18 และการก่อสร้าง จำานวน 675,304 คน ร้อยละ 

6.48 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่พักแรมและ

บริการด้านอาหาร มีจำานวนผู้มีงานทำาเพิ่มขึ้นมากที่สุด รองลงมา 

การบริหารและบริการสนับสนุน และบริการด้านสุขภาพและ

สังคมสงเคราะห์ ตามลำาดับ 

สำาหรับประเภทอาชีพ พบว่า พนกังานบริการและพนกังาน

ขายในร้านค้าและตลาด มีจำานวนผู้มีงานทำามากท่ีสุด จำานวน 

2,594,504 คน คิดเป็นร้อยละ 24.88 รองลงมา ผู้ปฏิบัติงาน

ในโรงงานและเครื่องจักรและผู ้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 

จำานวน 1,690,524 คน ร้อยละ 16.21 ผู้ปฏิบัติงานด้านความ

สามารถทางฝีมอืและธรุกิจการค้าทีเ่ก่ียวข้อง จำานวน 1,355,630 คน 

ร้อยละ 13.00 อาชีพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ด้านการขายและการให้

บริการ จำานวน 1,151,142 คน ร้อยละ 11.04 และผู้ประกอบ

วิชาชีพด้านต่าง ๆ จำานวน 944,730 คน ร้อยละ 9.06

แผนภูมิที่ 4 แสดงอุตสาหกรรมที่มีผู้มีงานทำามาก  
เปรียบเทียบไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) ปี 2564 และปี 2563

แผนภูมิที่ 5 แสดงผู้มีงานทำา จำาแนกตามประเภทอาชีพ เปรียบเทียบไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) ปี 2564 และปี 2563 
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เมือ่พจิารณาระดบัการศกึษาของผูม้งีานทำา พบว่า ผูม้งีานทำา

ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา จำานวน 3,666,679 คน 

คิดเป็นร้อยละ 35.17 โดยจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาย

วชิาการมากทีส่ดุ คดิเป็นร้อยละ 77.45 จากผู้ทีจ่บการศกึษาระดบั

อุดมศึกษาทั้งหมด รองลงมา ระดับประถมศึกษาและตำ่ากว่า 

จำานวน 2,804,718 คน ร้อยละ 26.90 ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

จำานวน 2,052,649 คน ร้อยละ 19.69 และระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น จำานวน 1,838,801 คน ร้อยละ 17.64 ตามลำาดับ เมื่อ

เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผู้มีงานทำาที่จบการศึกษา

ระดับประถมศกึษาและตำา่กว่า ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น และระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลาย มีจำานวนเพิม่ขึน้ ส่วนผูมี้งานทำาทีจ่บการศกึษา

ระดับอุดมศึกษา มีจำานวนลดลง

 เมื่อพิจารณาชั่วโมงการทำางาน พบว่า เป็นผู้ท่ีทำางาน

ระหว่าง 40–49 ช่ัวโมงต่อสปัดาห์มากท่ีสุด จำานวน 6,815,291 คน 

คดิเป็นร้อยละ 65.37 รองลงมา ทำางาน 50 ช่ัวโมงข้ึนไปต่อสปัดาห์ 

จำานวน 1,760,015 คน ร้อยละ 16.88 และทำางานระหว่าง 35-39 

ช่ัวโมงต่อสปัดาห์ จำานวน 1,037,731 คน ร้อยละ 9.95 ตามลำาดบั 

เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผู้มีงานทำาระหว่าง 

40-49 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีจำานวนเพิ่มขึ้นมากท่ีสุด รองลงมา 

ผู้ที่ทำางาน 50 ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์

แผนภูมิที่ 6 แสดงผู้มีงานทำา  จำาแนกตามระดับการศึกษา
เปรียบเทียบไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) ปี 2564 และปี 2563

แผนภูมิที่ 7 แสดงผู้มีงานทำา จำาแนกตามสถานภาพการทำางาน
เปรียบเทียบไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) ปี 2564 และปี 2563

การว่างงาน  
ในช่วงไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 ผูว่้างงาน มจีำานวน 226,023 คน 

เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1.71 โดยมีอัตราการ

ว่างงานอยูท่ีร้่อยละ 2.12 ลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนซึง่อยูท่ี่

ร้อยละ 2.13 เมื่อพิจารณาอัตราการว่างงานรายจังหวัด พบว่า 

กรุงเทพมหานคร มีอัตราการว่างงานสูงสุด อยู่ที่ร้อยละ 2.48 

รองลงมา จังหวัดสิงห์บุรี ร้อยละ 2.38 จังหวัดชัยนาท ร้อยละ 

2.32 และจังหวัดปทุมธานี ร้อยละ 2.26 ตามลำาดับ ส่วนจังหวัดที่

มีอัตราการว่างงานตำ่าสุด คือ จังหวัดนนทบุรี ร้อยละ 1.38

สำาหรบัสถานภาพการทำางาน เป็นลกูจ้างภาคเอกชนมากท่ีสดุ 

จำานวน 5,974,937 คน คิดเป็นร้อยละ 57.31 รองลงมา ทำางาน

ส่วนตัว จำานวน 2,339,429 คน ร้อยละ 22.44 เป็นลกูจ้างรฐับาล 

จำานวน 1,033,330 คน ร้อยละ 9.91 ช่วยธุรกจิในครัวเรอืน จำานวน 

756,537 คน ร้อยละ 7.26 เป็นนายจ้าง จำานวน 318,910 คน ร้อยละ 

3.06 และการรวมกลุม่ จำานวน 3,093 คน ร้อยละ 0.03 เมือ่เปรียบ

เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ทำางานส่วนตัว ช่วยธรุกจิครวัเรอืน 

ลกูจ้างรฐับาล และการรวมกลุม่ มจีำานวนเพ่ิมขึน้

ส
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แผนภูมิที่ 8 แสดงจำานวนผู้ว่างงานและอัตราการว่างงาน เปรียบเทียบระหว่างไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) ปี 2554 - ปี 2564
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ความต้องการแรงงาน 

ข้อมูลการให้บริการจัดหางานของกรมการจัดหางาน 

สถานการณ์ตลาดแรงงานใน 10 จังหวัดภาคกลาง โดยภาพรวม

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 มีความต้องการแรงงาน จำานวน 48,315 

อัตรา สาขาอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมาก คือ

กิจกรรมบริการทางการเงินยกเว้นการประกันภัยและกองทุน

บำาเหน็จบำานาญ การขายส่งยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์ 

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร การขายปลีกยกเว้นยานยนต์และ

จักรยานยนต์ และการบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม

ภาวะตลาดแรงงาน

อุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด คือ 

อุตสาหกรรมการผลิต มีความต้องการแรงงาน จำานวน 14,139 

อัตรา คิดเป็นร้อยละ 29.26 รองลงมา กิจกรรมทางการเงินและ

การประกันภัย จำานวน 11,315 อัตรา ร้อยละ 23.42 การขายส่ง

และการขายปลีก ฯ จำานวน 8,760 อัตรา ร้อยละ 18.13 กิจกรรม

ทางวิชาชพี วทิยาศาสตร์ และวชิาการ จำานวน 2,157 อตัรา ร้อยละ 

4.46 และกิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ จำานวน 2,078 อัตรา ร้อยละ 

4.30 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ความต้องการ

แรงงานโดยรวมเพ่ิมขึน้ คดิเป็นร้อยละ 3.11 สำาหรบัสาขาอตุสาหกรรม

ท่ีมีความต้องการแรงงานมาก 5 อันดับ ได้แก่ กิจกรรมบริการ

ทางการเงินยกเว้นการประกันภัยและกองทุนบำาเหน็จบำานาญ 

การขายส่งยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์ การผลิตผลิตภัณฑ์

อาหาร การขายปลีกยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์ และการ

บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน สาขาอุตสาหกรรมท่ีมคีวามต้องการแรงงานเพ่ิมขึน้มาก 

คือ กิจกรรมบริการทางการเงินยกเว้นการประกันภัยและกองทุน

บำาเหน็จบำานาญ การขายส่งยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์ 

และการผลติกระดาษและผลิตภณัฑ์ทีแ่ปรรปูจากกระดาษ ตามลำาดบั 

ส่วนระดับการศึกษาภาคอุตสาหกรรมต้องการแรงงานที่จบ

การศกึษาระดบัปริญญาตรี มากท่ีสดุ จำานวน 16,447 อัตรา คิดเป็น

ร้อยละ 34.04 รองลงมา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จำานวน 

11,102 อัตรา ร้อยละ 22.98 ระดับ ปวช. จำานวน 5,156 อัตรา 

ร้อยละ 10.67 ระดับ ปวส. จำานวน 4,948 อัตรา ร้อยละ 10.24 

และระดับอนปุรญิญา จำานวน 2,636 อตัรา ร้อยละ 5.46 โดยความ

ต้องการแรงงานส่วนใหญ่ต้องการแรงงานท่ีมอีายรุะหว่าง 18-24 ปี 

จำานวน 14,293 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 29.58 รองลงมา อายุ

ระหว่าง 25-29 ปี จำานวน 13,313 อัตรา ร้อยละ 27.55 และอายุ

ระหว่าง 30-39 ปี จำานวน 11,926 อัตรา ร้อยละ 24.68 

แผนภูมิที่ 9 แสดงความต้องการแรงงาน เปรียบเทียบไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) ปี 2562 ถึง ปี 2564
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ตารางที่ 3  ความต้องการแรงงาน จำาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เปรียบเทียบไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) ปี 2564 และปี 2563

แผนภูมิที่ 10 แสดงสาขาอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมาก

เปรียบเทียบไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) ปี 2564 และปี 2563

เมื่อพิจารณาประเภทอาชีพ พบว่า อาชีพงานพื้นฐาน 

มีความต้องการแรงงานมากที่สุด จำานวน 14,755 อัตรา คิดเป็น

ร้อยละ 30.54 รองลงมา ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

จำานวน 11,121 อัตรา ร้อยละ 23.02 พนักงานบริการ พนักงาน

ขายในร้านค้าและตลาด จำานวน 6,109 อัตรา ร้อยละ 12.64 

เสมียนเจ้าหน้าที่ จำานวน 5,495 อัตรา ร้อยละ 11.37 และ

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ จำานวน 4,018 อัตรา ร้อยละ 8.32 

สำาหรับสาขาอาชีพย่อยท่ีมีความต้องการแรงงานมาก ได้แก่ 

แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ รองลงมา แรงงานด้านการประกอบ

ผลิตภัณฑ์ ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้า พนักงานขาย

ของหน้าร้านและพนักงานสาธิตสินค้า และตัวแทนจัดหาบริการ

ทางธุรกิจและนายหน้าการค้า

ส
ถ
าน

ก
ารณ์

ต
ล
าด

แ
รงงาน

ภ
าค

ก
ล
าง	ไต

รม
าส

ท
ี่	2	ป

ี	2564

ประเภทอุตสาหกรรม
ไตรมาสที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.) การเปลี่ยนแปลง

ป 2563 ป 2564 จํานวน (อัตรา) รอยละ

เกษตรกรรม การปาไม และการประมง 167 327 160 95.81

การทําเหมืองแร และเหมืองหิน 91 224 133 146.15

 การผลิต 9,526 14,139 4,613 48.43

 ไฟฟา กาซ  ไอน้ํา และระบบการปรับอากาศ 29 124 95 327.59

 การจัดหาน้ํา การจัดการน้ําเสียและของเสียรวมถึงกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ 16 75 59 368.75

 การกอสราง 1,012 2,063 1,051 103.85

 การขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนต และจักรยานยนต 24,969 8,760 -16,209 -64.92

 การขนสงและสถานท่ีเก็บสินคา 1,557 1,595 38 2.44

 ท่ีพักแรมและบริการดานอาหาร 3,108 1,511 -1,597 -51.38

 ขอมูลขาวสารและการส่ือสาร 742 1,202 460 61.99

 กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 628 11,315 10,687 1,701.75

 กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย 872 2,078 1,206 138.30

 กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร และกิจกรรมทางวิชาการ 2,473 2,157 -316 -12.78

 กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 633 835 202 31.91

 การบริหารราชการ การปองกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ 600 424 -176 -29.33

 การศึกษา 74 195 121 163.51

 กิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห 172 513 341 198.26

 ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 3 78 75 2,500.00

 กิจกรรมการบริการดานอ่ืน ๆ 165 663 498 301.82

 กิจกรรมการจางงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิตสินคา และบริการ

 ท่ีทําข้ึนเองเพ่ือใชในครัวเรือน

23 37 14 60.87

 กิจกรรมขององคการระหวางประเทศและภาคีสมาชิก 0 0 0 0

รวม 46,860 48,315 1,455 3.11
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ตารางที่ 4 แสดงประเภทอาชีพที่มีความต้องการแรงงานมาก ไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) ปี 2564

ส
ถ
าน

ก
าร
ณ
์ต
ล
าด

แ
รง
งา
น
ภ
าค

ก
ล
าง
	ไ
ต
รม

าส
ท
ี่	2
	ป
ี	2
56

4

ลําดับที่ ประเภทอาชีพ จํานวน (อัตรา)

1 อาชีพงานพ้ืนฐาน 14,755

 แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 7,879

 แรงงานด้านการประกอบผลิตภัณฑ์ 5,652

 พนักงานรับส่งเอกสาร พนักงานขนสัมภาระ และพนักงานขนสินค้าอ่ืน ๆ 682

2 ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ 11,121

 ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนคิและการค้า 4,734

 ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจ และนายหน้าการค้าซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อ่ืน 3,029

 ช่างเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 622

3 พนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและตลาด 6,109
พนักงานขายของหน้าร้าน และพนักงานสาธิตสินค้า 4,303

พนักงานบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 615

ผู้ให้บริการด้านการป้องกันภัยที่มิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 511

4 เสมียน เจาหนาท่ี 5,495
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1,312

เจ้าหน้าที่สำานักงานอ่ืน ๆ 1,207

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 922

5 ผูประกอบวิชาชีพดานตาง ๆ 4,018
ผู้ประกอบวิชาชีพทางธุรกิจที่มิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 2,007

โปรแกรมเมอร์ นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 266

นักออกแบบและวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 256

6 ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือในธุรกิจตาง ๆ 2,546
ช่างเชื่อมและช่างตัดโลหะ 457

ช่างไฟฟ้าอาคารและอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืน ๆ 407

ช่างเคร่ืองและช่างปรับแตง่เคร่ืองยานยนต์ 171

7 ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโส ผูจัดการ 2,481
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 396

ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหาร 258

ผู้จัดการทั่วไปด้านบริการทางธุรกิจ 249

8 ผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูควบคุมเครื่องจักร และผูปฏิบัติงานดานการประกอบ 1,718
ผู้ขับรถยนต์ รถรับจ้าง และรถตู้ 861

ผู้ขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ 228

ผู้ควบคุมเคร่ืองเย็บ เคร่ืองปัก ช่างเย็บ ช่างปักด้วยเคร่ืองจักร 121

9 ผูปฏิบัติงานฝมือดานการเกษตรและประมง 72
ผู้เพาะปลูกพืชสวนและพืชในเรือนเพาะชำา 41

ผู้เพาะปลูกไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม 12

ผู้ทำางานป่าไม้และตัดโค่นต้นไม้ 10
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ผูส้มัครงาน 
ผูส้มคัรงาน มจีำานวน 29,136 คน เป็นชาย จำานวน 11,181 คน 

หญิง จำานวน 16,955 คน โดยจังหวัดที่มีผู ้สมัครงานมาก คือ 

กรงุเทพมหานคร มผีูส้มัครงาน จำานวน 17,282 คน คิดเป็นร้อยละ 

59.31 รองลงมา จงัหวดัสมทุรปราการ จำานวน 3,709 คน ร้อยละ 

12.73 และจังหวัดปทุมธานี จำานวน 2,575 คน ร้อยละ 8.84 

ผู ้สมัครงานจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด จำานวน 

11,089 คน คิดเป็นร้อยละ 38.06 รองลงมา จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี จำานวน 8,261 คน ร้อยละ 28.35 ระดับประถมศึกษา

และตำา่กว่า จำานวน 4,702 คน ร้อยละ 16.14 ระดับ ปวส. จำานวน 

2,667 คน ร้อยละ 9.15 และระดับ ปวช. จำานวน 1,928 คน ร้อยละ 

6.62 ในขณะทีป่ระเภทอาชพี พบว่า อาชีพงานพืน้ฐานมผีูส้มคัรงาน

มากท่ีสุด จำานวน 10,684 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67 รองลงมา 

เสมียนเจ้าหน้าที่ จำานวน 5,545 คน ร้อยละ 19.03 ช่างเทคนิค

และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จำานวน 4,462 คน ร้อยละ 15.31 

พนกังานบรกิาร พนกังานขายในร้านค้าและตลาด จำานวน 3,201 คน 

ร้อยละ 10.99 และผู้ประกอบวิชาชพีด้านต่าง ๆ จำานวน 1,945 คน 

ร้อยละ 6.68 ผู้สมคัรงานส่วนใหญ่มอีายรุะหว่าง 18–24 ปี จำานวน 

7,946 คน ร้อยละ 27.27 รองลงมา อายรุะหว่าง 30–39 ปี จำานวน 

7,893 คน ร้อยละ 27.09 และอายรุะหว่าง 40–49 ปี จำานวน 5,998 คน 

ร้อยละ 20.59

จำานวน 4,304 คน ร้อยละ 22.49 ทีพ่กัแรมและบรกิารด้านอาหาร 

จำานวน 1,505 คน ร้อยละ 7.87 กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์

และกิจกรรมทางวิชาการ จำานวน 1,173 คน ร้อยละ 6.13 

และการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า จำานวน 759 คน ร้อยละ 

3.97 โดยสาขาอุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมาก 5 อันดับ ได้แก่ 

การผลติผลติภณัฑ์อาหาร การขายส่งยกเว้นยานยนต์และจกัรยานยนต์ 

การขายปลีกยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์ การบริการด้าน

อาหารและเครื่องดื่ม และการผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็ก 

ทรอนกิส์ เม่ือเปรยีบเทียบกบัช่วงเดยีวกันของปีก่อนการบรรจงุาน

เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 48.88 สำาหรับประเภทอาชีพ พบว่า 

อาชีพงานพื้นฐาน มีการบรรจุงานมากท่ีสุด จำานวน 9,424 คน 

คดิเป็นร้อยละ 49.25 รองลงมา เสมยีนเจ้าหน้าท่ี จำานวน 3,247 คน 

ร้อยละ 16.97 ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง จำานวน 

2,192 คน ร้อยละ 11.46 พนกังานบรกิาร พนกังานขายในร้านค้า

และตลาด จำานวน 1,861 คน ร้อยละ 9.73 และผู้ประกอบ

วิชาชีพด้านต่าง ๆ จำานวน 760 คน ร้อยละ 3.97 ส่วนระดับ

การศึกษา พบว่า ระดับมัธยมศึกษามีการบรรจุงานมากที่สุด 

จำานวน 8,086 คน คดิเป็นร้อยละ 42.26 รองลงมา ระดบัปริญญาตรี 

จำานวน 4,636 คน ร้อยละ 24.23 ระดับประถมศึกษาและตำ่ากว่า 

จำานวน 3,019 คน ร้อยละ 15.78 ระดับ ปวส. จำานวน 1,828 คน 

ร้อยละ 9.55 และระดับ ปวช. จำานวน 1,367 คน ร้อยละ 7.14 

เป็นการบรรจุงานผู้ที่มีอายุระหว่าง 18–24 ปี มากที่สุด จำานวน 

5,694 คน คิดเป็นร้อยละ 29.76 รองลงมา อายรุะหว่าง 30–39 ปี 

จำานวน 5,448 คน ร้อยละ 28.47 และอายุระหว่าง 40–49 ปี 

จำานวน 3,738 คน ร้อยละ 19.54 ตามลำาดับ

แผนภูมิที่ 11 แสดงความต้องการแรงงาน จำาแนกตามระดับการศึกษา เปรียบเทียบไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) ปี 2564 และปี 2563

การบรรจุงาน
ผู ้สมัครงานได้รับการบรรจุงาน จำานวน 19,134 คน 

อุตสาหกรรมการผลิตมีการบรรจุงานมากที่สุด จำานวน 7,864 คน 

คิดเป็นร้อยละ 41.10 รองลงมา การขายส่ง การขายปลีก ฯ

ส
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าน
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ารณ์
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การไปท�างานต่างประเทศ 
ข้อมลูกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน 

ในช่วงไตรมาส ที ่2 ของปี 2564 แรงงานไทยใน 10 จงัหวดัภาคกลาง

ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำางานต่างประเทศ จำานวน 1,031 คน 

เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกันของปีก่อน 7.59 เท่าโดยเดินทางไปทำางาน

ในลักษณะนายจ้างพาลูกจ้างไปทำางานมากที่สุด รองลงมา บริษัท

จัดหางานจัดส่ง แจ้งการเดินทางด้วยตนเอง กรมการจัดหางาน

จัดส่ง และนายจ้างส่งลกูจ้างไปฝึกงาน ตามลำาดบั ส่วนผูท้ีเ่ดนิทางใน

ลักษณะ Re-entry visa มีจำานวน 419 คน

แผนภมูท่ีิ 12  แสดงจำานวนแรงงานทีไ่ด้รบัอนญุาตให้เดนิทางไปทำางานต่างประเทศ จำาแนกตามประเภทการเดินทาง เปรียบเทยีบไตรมาสที ่2 

(เมษายน-มิถุนายน) ปี 2564 และ ปี 2563

แรงงานไทยทีไ่ด้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำางานต่างประเทศ 

มจีำานวน 1,031 คน เป็นชาย 713 คน หญิง 318 คน โดยมีภมูลิำาเนา

อยู่ในกรุงเทพมหานครมากที่สุด จำานวน 360 คน คิดเป็นร้อยละ 

34.92 รองลงมา จังหวัดนนทบุรี จำานวน 149 คน ร้อยละ 14.45 

จงัหวดัสมทุรปราการ จำานวน 140 คน ร้อยละ 13.58 จงัหวัดปทมุธานี 

จำานวน 127 คน ร้อยละ 12.32 และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จำานวน 87 คน ร้อยละ 8.44 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน แรงงานไทยที่เดินทางไปทำางานต่างประเทศเพิ่มข้ึน 

7.59 เท่า เมื่อพิจารณาประเภทการเดินทาง พบว่า จะเดินทาง

ไปทำางานในลักษณะนายจ้างพาลูกจ ้างไปทำางานมากที่สุด 

จำานวน 238 คน รองลงมา บริษัทจัดหางานจัดส่ง จำานวน 160 คน 

แจ้งการเดนิทางด้วยตนเอง จำานวน 141 คน กรมการจดัหางานจัดส่ง

จำานวน 53 คน และนายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน จำานวน 20 คน 

ส่วนผู้ที่เดินทางในลักษณะ Re-entry visa มีจำานวน 419 คน 

เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีผู้เดินทางเพ่ิมขึ้น

ทุกประเภทการเดินทาง 

เมื่อพิจารณาระดับการศึกษา พบว่า แรงงานไทยท่ีได้รับ

อนุญาตให้เดินทางไปทำางานต่างประเทศเป็นผู้ที่จบการศึกษา

ระดับปริญญาตรีขึ้นไปมากที่สุด จำานวน 370 คน คิดเป็นร้อยละ 

35.89 รองลงมา จบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา จำานวน 336 คน 

ร้อยละ 32.59 ระดับ ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา จำานวน 

231 คน ร้อยละ 22.41 และระดับประถมศึกษา จำานวน 94 คน 

ร้อยละ 9.12 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนทกุระดบั

การศึกษาเดินทางไปทำางานต่างประเทศเพิ่มขึ้น
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กลุ ่มประเทศที่แรงงานไทยเดินทางไปทำางานมากท่ีสุด 

คือ ประเทศแถบเอเชีย โดยจะเดินทางไปประเทศลาวมากที่สุด 

รองลงมา ไต้หวัน และบังคลาเทศ ลำาดับถัดมา กลุ่มประเทศยุโรป 

จะเดินทางไปทำางานในประเทศรัสเซียมากที่สุด กลุ่มประเทศ

ตะวันออกกลาง เดนิทางไปทำางานในประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์

มากทีส่ดุ โดยประเทศทีม่แีรงงานไทยเดนิทาง ไปทำางาน 10 อนัดบัแรก

ได้แก่ ลาว ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา บังคลาเทศ ญ่ีปุ่น สหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส์ อินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี สิงคโปร์ และมาเลเซีย 

ตามลำาดับ ส่วนประเภทอาชีพท่ีแรงงานไทยเดินทางไปทำางาน 

ได้แก่ นวดแผนไทย ช่างเทคนิค วิศวกร ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ 

และคนงานเกษตร

การท�างานของคนต่างด้าว 
การได้รับอนญุาตให้ท�างานใหม่

ข้อมูลสำานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน 

คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำางานใหม่ใน 10 จังหวัดภาคกลาง 

ไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 มีจำานวนทั้งสิ้น 6,425 คน จำาแนกเป็น

ประเภทชั่วคราว จำานวน 4,362 คน คิดเป็นร้อยละ 67.89 

ส่งเสริมการลงทุน จำานวน 1,638 คน ร้อยละ 25.49 และตาม

มาตรา 13 (เฉพาะชนกลุ่มน้อย) จำานวน 425 คน ร้อยละ 6.62 

โดยสัญชาติญี่ปุ ่นได้รับอนุญาตให้ทำางานใหม่มากที่สุด จำานวน 

1,339 คน คิดเป็น ร้อยละ 20.84 รองลงมา ได้แก่ สัญชาติจีน 

จำานวน 1,264 คน ร้อยละ 19.67 สัญชาติฟิลิปปินส์ จำานวน 

520 คน ร้อยละ 8.09 สัญชาติอินเดีย จำานวน 384 คน ร้อยละ 

5.98 และสัญชาติอังกฤษ จำานวน 273 คน ร้อยละ 4.25 สำาหรับ

ตำาแหน่งงานที่ได้รับอนุญาตให้ทำางานใหม่มาก คือ ผู ้จัดการ 

จำานวน 3,156 คน คิดเป็นร้อยละ 49.12 รองลงมา ผู้ประกอบ

วิชาชีพด้านต่าง ๆ จำานวน 1,644 คน ร้อยละ 25.59 ช่างเทคนิค

สาขาต่าง ๆ จำานวน 722 คน ร้อยละ 11.24 และผู้ปฏิบัติงาน

ในโรงงาน จำานวน 299 คน ร้อยละ 4.65 ส่วนสาขาอาชีพที่

คนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ทำางานใหม่มาก 5 อันดับ ได้แก่ 

ผู ้จัดการฝ่ายอ่ืน ๆ ที่มิได้จัดประเภทไว้ ผู ้จัดการฝ่ายบริหาร

แผนภูมิที่ 13  แสดงจำานวนแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำางานต่างประเทศ จำาแนกตามระดับการศึกษา เปรียบเทียบไตรมาสที่ 2

(เมษายน-มิถุนายน) ปี 2564 และ ปี 2563
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ทัว่ไป ครปูระถมศกึษา (ระดบัปรญิญา) อาจารย์ระดบัอาชวีศกึษา 

และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานเอกชน 

 เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาของคนต่างด้าวที่ได้รับ

อนญุาตให้ทำางานใหม่ พบว่า เป็นผูท่ี้จบการศกึษาระดบัปริญญาตรี

มากที่สุด จำานวน 3,653 คน คิดเป็นร้อยละ 56.86 รองลงมา 

จบการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. จำานวน 264 คน ร้อยละ 

4.11 ระดับปริญญาโท จำานวน 195 คน ร้อยละ 3.04 และ

ระดับ ม.6/ปวช. จำานวน 133 คน ร้อยละ 2.07 ส่วนจังหวัดที่มี

การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำางานใหม่มาก คือ กรุงเทพมหานคร 

จำานวน 5,222 คน คิดเป็นร้อยละ 81.28 รองลงมา จังหวัด

สมทุรปราการ จำานวน 456 คน ร้อยละ 7.10 จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

จำานวน 283 คน ร้อยละ 4.40 และจงัหวดันนทบุรี จำานวน 180 คน 

ร้อยละ 2.80 ตามลำาดับ  

เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คนต่างด้าวท่ี

ได้รับอนุญาตให้ทำางานใหม่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 49.35 โดยประเภท

ช่ัวคราว เพิ่มข้ึนร้อยละ 33.56 ประเภทส่งเสริมการลงทุน 

เพิม่ข้ึนร้อยละ 70.09 และประเภทมาตรา 13 (เฉพาะชนกลุ่มน้อย) 

เพิ่มขึ้น 4.82 เท่า
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ที่มา : สำานักบริหารแรงงานต่างด้าว

ตารางที่ 5  แสดงจำานวนการอนุญาตให้คนต่างด้าวทำางานใหม่ใน 10 จังหวัดภาคกลาง เปรียบเทียบไตรมาสที่ 2

(เมษายน-มิถุนายน) ปี 2564 และ ปี 2563

แผนภูมิที่ 14  แสดงการอนุญาตให้คนต่างด้าวทำางานใหม่จำาแนกตามประเภทที่ได้รับอนุญาต เปรียบเทียบไตรมาสที่ 2 

(เมษายน-มิถุนายน) ปี 2564 และ ปี 2563

แผนภูมิที่ 15  แสดงการอนุญาตให้คนต่างด้าวทำางานใหม่จำาแนกตามประเภทอาชีพ เปรียบเทียบไตรมาสที่ 2 

(เมษายน-มิถุนายน) ปี 2564 และ ปี 2563
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จังหวัด ไตรมาสท่ี 2 (เม.ย.-มิ.ย.) ป 2563 ไตรมาสท่ี 2 (เม.ย.-มิ.ย.) ป 2564 การเปล่ียนแปลง (รอยละ)

กรุงเทพมหานคร 3,218 5,222 62.27

ชัยนาท 2 2 0

นนทบุรี 195 180 -7.69

ปทุมธานี 84 175 108.33

พระนครศรีอยุธยา 517 283 -45.26

ลพบุรี 64 43 -32.81 

สมุทรปราการ 201 456 126.87

สระบุรี 19 40 110.53

สิงหบุรี 0 15 -

อางทอง 2 9 350.00

รวม 4,302 7,426 49.35
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