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รายไตรมาส 
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รายไตรมาส 
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ป (รายป)

2561 2562 2563

ประชากรทั้งหมด (คน) - - 66,413,979 66,558,935 66,186,727

กําลังแรงงานรวม 

(ลานคน)
38.75 38.78 38.43 38.17 38.55

ผูมีงานทํา 

(ลานคน)
37.58 37.82 37.86 37.60 37.68

ภาคเกษตร

(ลานคน)
11.08 11.75 12.17 11.70 11.81

นอกภาคเกษตร

(ลานคน)
26.50 26.07 25.69 25.90 25.87

ผูวางงาน 

(แสนคน)

7.58

(2.0%)

7.32

(1.9%)

4.04

(1.1%)

3.48

(1.0%)

6.51

(1.7%)

แรงงานในระบบ 

(ลานคน)
- - 17.10 17.10 17.50

แรงงานนอกระบบ 

(ลานคน)
- - 21.20 20.40 20.40

ผูสูงอาย ุ>= 60 ป

(ลานคน)
- - 11.80 12.27 12.75

ผูสูงอายทุี่ทํางาน 

(ลานคน)
- - 4.36 4.23 4.70

ผูพิการ

(คน)
2,096,931

ม.ิย. 64

2,095,660

ก.ค. 64
- - -

เสนความยากจน

(บาท/คน/เดือน)
- - 2,710 2,763 -

สถิติแรงงาน

 ที่มา : สํานกังานสถติแิหงชาต,ิ กรมการปกครอง, กรมสงเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร  

 หมายเหต ุ: สํานกังานสถติแิหงชาติ ไมไดเผยแพรขอมลูรายเดือนตั้งแต ม.ค. – ก.ค. 64 เนื่องจากสถานการณ Covid-19 แตเผยแพรขอมลูเปนราย

ไตรมาส ประมวลผล ณ วันที ่31 สิงหาคม 2564
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การทํางานของผูสงูอายุในประเทศไทย 
รายป 2563    

หนวย : ลานคน

1.1 จํานวนผูสงูอาย ุ60 ปขึ้นไป 12.27

1.2 ผูสงูอายุที่ทาํงาน 4.70

1.3 ผูสงูอายุที่เปนแรงงานนอกระบบ 4.10

1.4 ผูสงูอายุที่เปนแรงงานในระบบ 0.60

2. ผูสูงอายทุีท่าํงานตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ  

2.1 ผูสงูอายุที่ทาํงานในภาคเกษตรกรรม 2.86

2.2 ผูสงูอายุที่ทาํงานนอกภาคเกษตร 1.85

      - ภาคอตุสาหกรรม 0.48

      - ภาคการคาและการบริการ 1.36

3. อาชีพของผูสูงอาย ุ3 อันดับแรก  

3.1 ผูปฏิบัติงานทีม่ีฝมือดานเกษตรและประมง 2.77

3.2 พนักงานบรกิารและผูจําหนายสนิคา 0.87

3.3 ชางฝมือและผูปฏิบัตงิานทีเ่กีย่วของ 0.38

4. สถานภาพการทาํงานของผูสงูอาย ุ3 อันดับแรก  

4.1 ประกอบธุรกิจสวนตัวโดยไมมีลกูจาง 2.93

4.2 ธุรกิจครัวเรือนโดยไมไดรบัคาจาง 0.96

4.3 ลูกจางเอกชน 0.56

 ที่มา : สํานักงานสถติแิหงชาติ

ผูสูงอายใุนประเทศไทย

3



ตารางเปรียบเทียบจํานวนผูมงีานทาํจําแนกตามภาคอตุสาหกรรม 

หนวย:ลานคน

อุตสาหกรรม ไตรมาส 2/64

จํานวนผูมีงานทํา 37.82
1.ภาคเกษตร
- เกษตรกรรม การปาไมและการประมง 11.75

2.นอกภาคเกษตร 26.07

· ภาคอุตสาหกรรม
- การทําเหมืองแรและเหมืองหิน, การผลิต, ไฟฟาฯ, 
การจัดหาน้ําฯ, การกอสราง

8.45

· ภาคบริการ

- การขายสง ขายปลีกฯ, การขนสงฯ, ที่พักแรมฯ, 

ขอมูลขาวสารฯ, กิจกรรมทางการเงินฯ, กิจกรรม

อสังหาริมทรัพย, กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตรฯ, 

กิจกรรมการบริหารฯ, การบริหารราชการ การปองกัน

ประเทศฯ, การศึกษา, กิจกรรมดานสุขภาพฯ, ศิลปะ 

ความบันเทิงฯ, กิจกรรมบริการดานอื่นๆ, กิจกรรมการ

จางงานในครัวเรือนสวนบุคคลฯ, กิจกรรมขององคการ

ระหวางประเทศ, ไมทราบ ฯลฯ

17.62

ที่มา : สํานกังานสถติแิหงชาติ

หมายเหต ุ สํานักงานสถิติแหงชาติ ไมไดเผยแพรขอมูลรายเดือนต้ังแต ม.ค. – ก.ค. 64 เนื่องจากสถานการณ Covid-19 

แตเผยแพรขอมูลเปนรายไตรมาส ประมวลผล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564  
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อายุ (ป)
จํานวนผูมีงานทํา 

(คน)
จํานวนผูวางงาน

(คน)

15-19 579,300 54,900

20-24 2,817,400 268,400

25-29 4,187,400 130,100

30-34 4,041,700 79,400

35-39 4,108,300 73,000

40-49 9,003,500 79,300

50-59 8,190,200 57,000

>=60 4,651,200 15,900

ความสมัพนัธโครงสรางการวางงานกับอตัรา

การเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิ

ที่มา : สํานกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต,ิ สํานกังานสถติแิหงชาติ

ตารางจาํนวนผูมงีานทาํจําแนกตามชวงอาย ุ(ไตรมาส 1/64)

ที่มา : สํานกังานสถติแิหงชาติ

5

รายไตรมาส/ป

Q / ป

GDP 
(%)

อัตราการ
วางงาน (%)

จํานวนผูวางงาน 
(คน)

Q 1 ป 2564 -2.6 2.00 758,093

Q 4 ป 2563 -4.2 1.86 727,050

Q 3 ป 2563 -6.4 1.90 737,650

Q 2 ป 2563 -12.2 1.95 745,180



อัตราการวางงานอาเซยีน 10 ประเทศ  2563 (รายป)

อาเซียน 3.2

1.บรูไน 9.0

2.ฟลิปปนส 2.2

3.อินโดนเีซีย 4.8

4.มาเลเซยี 3.4

5.เวยีดนาม 2.0

6.สิงคโปร 4.4

7.ลาว 0.6

8.ไทย 0.8

9.เมียนมา 1.7

10.กัมพูชา 0.7

ประมาณการรายไดตอหวั ป 2564: ที่มา สศช.

Per Capita GDP = 232,024.0 บาท/คน/ป (ป2564)  (ขอมลู ณ 16 ส.ค. 64)

อัตราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ (%Change of GDP) 

Q2/64 = รอยละ  7.5 Q1/64 = รอยละ  -2.6

Q4/63 = รอยละ  -4.2 Q3/63 = รอยละ  -6.4

       ประมาณการป 2564 (สศช.) รอยละ 0.7 – 1.2

รายไดเฉลีย่ตอครวัเรือนตอเดอืน ป 2562 (สสช.) = 26,018 บาท

คาใชจายเฉลี่ยตอครัวเรอืนตอเดือน ป 2562 (สสช.) = 20,742 บาท

หนี้สินเฉลีย่ตอครวัเรือนทีม่หีนีส้ิน ป 2562 (สสช.) = 164,055 บาท

- หนี้สินในระบบ ป 2562 (สสช.) รอยละ 91.8

- หนี้สินนอกระบบ ป 2562 (สสช.) รอยละ 4.7

- หนี้สินในและนอกระบบ ป 2562 (สสช.) รอยละ 3.5

- มูลคาการสงออก ก.ค. 64 (ลานเหรียญ สรอ.)

- อัตราการสงออกขยายตวั ก.ค. 64 (YoY)

(ที่มา : สํานกังานปลดักระทรวงพาณชิย โดย ความรวมมอืจากกรมศลุกากร)

= 22,650.8

=  20.3%

- ประมาณการอัตราเงนิเฟอป 2564

- ดัชนีราคาผูบริโภค เดือน ก.ค. 64

- ดัชนีราคาผูบริโภค เดือน ก.ค. 63

- อัตราการเปลีย่นแปลงของดชัน ีก.ค. 64 (YoY)
(ที่มา : สํานกันโยบายและยทุธศาสตรการคา)

รอยละ  1.0 – 1.5

 =  99.81

 =  99.36

 รอยละ 0.45

ที่มา : www.ilo.org

อัตราการวางงานอาเซยีน 10 ประเทศ
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ตัวชี้วัดภาวะแรงงาน

(นศม.กศร.สป.รง.)

ไตรมาส

 1/2564

อตัราการมีสวนรวมในกําลงัแรงงาน 67.98

อตัราการจางงานในภาคเกษตรตอกาํลังแรงงานผูมงีานทํา 29.47

อตัราการจางงานนอกภาคเกษตรตอกําลงัแรงงานผูมงีานทาํ 70.53

อตัราการจางงานในภาคอตุสาหกรรม 23.40

อตัราการปฏบิัตไิมถูกตองตามกฎหมายคุมครองแรงงาน 27.73

อตัราการปฏบิัตไิมถูกตองเรือ่งความปลอดภยัในการทํางาน       30.74

อตัราการเกิดขอพพิาทแรงงานตอสถานประกอบกิจการ 100,000 แหง
3.12

 ตอหนึง่แสนแหง

อตัราการเกดิขอขดัแยงตอสถานประกอบกจิการ 100,000 แหง
8.47

 ตอหนึง่แสนแหง

ดชันีผลติภาพแรงงานตอชั่วโมงทาํงาน Q1/2564 
ISIC Rev.4 (ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย) 136.86

ภาคการเกษตร 137.54

นอกภาคการเกษตร 129.00

ตวัชี้วัดภาวะแรงงาน (รายไตรมาส)
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อันดับความสามารถในการแขงขันของไทยโดย 3 สถาบันหลักคือ IMD, WEF, DB

สถาบัน 2559 2560 2561 2562 2563 2564

International Institute for Management Development (IMD)

*ป 2559 มี 61 ประเทศ
*ป 2560-2563 มี 63 ประเทศ
*ป 2564 มี 64 ประเทศ

28 27 30 25 29 28

(Labor productivity)
*ป 2563 มี 63 ประเทศ 56 57 58 54 55 56

World Economic Forum (WEF)
(Global Competitiveness Index 4.0 : GCI 4.0)

WEF (GCI 4.0)
*ป 2559 มี 138 ประเทศ
*ป 2560 มี 137 ประเทศ
*ป 2561 มี 140 ประเทศ
*ป 2562 มี 141 ประเทศ

34 40 38 40 - -

กลุมทุนมนษุย
- อันดับความงายในการ
หาแรงงานมีทักษะ

 - - 88 86 - -

กลุมดชันีตลาด
- คาชดเชยพิเศษที่นายจาง
จายใหแกลูกจางที่ถูกใหออก
จากงานโดยไมมีความผิดเพ่ือ
ลด จํานวนคนทํ างานตาม
นโยบายการเลิกจางเนื่องจาก
คนลนงาน

128 128 128 130 - -

- ความยืดหยุนการกําหนด
คาจาง 107 103 111 116 - -

Doing Business by World Bank Group
World Bank Group

*ป 2563 มี 190 ประเทศ 46 46 26 27 21 -

การยกอันดบัขดีความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย

หมายเหต ุ*IMD คือ International Institute for Management Development

*WEF คือ World Economic Forum (ในป 2563-2564 ยังไมมีการจดัอันดับขอมูลเนื่องจากสถานการณ Covid-19)

*DB คือ Doing Business by World Bank Group (ในป 2564 ยังไมมีรายงาน จาก World Bank Group)   

  *ในป 2561 WEF จะมีการใชเกณฑใหม (GCI 4.0) ในการจัดอันดับ 

* (GCI 4.0) คือ ดัชนีขีดความสามารถในการแขงขันระดับโลก ๔.๐

*ประมวลผล ณ 31  ส.ค. 64
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การพัฒนาศักยภาพแรงงานไทย ก.ค. 2564
ขอมูลสะสมตัง้แต 

ต.ค. 63 – ก.ค. 64

1.พัฒนาฝมอืและศักยภาพกอนเขาสูตลาดแรงงาน
ผูสมัครการฝกอบรม 154 คน 5,276 คน

ผูที่อยูระหวางการฝก(ยงัไมจบหลกัสตูร) 154 คน 4,921 คน

จํานวนผูสําเร็จการพัฒนา 0 คน 1,302 คน

2.ฝกยกระดบัฝมือแรงงาน
ผูสมัครการฝกอบรม 5,618 คน 77,434 คน

ผูที่อยูระหวางการฝก(ยงัไมจบหลกัสตูร) 5,251 คน 72,823 คน

จํานวนผูสําเร็จการพัฒนา 4,257 คน 64,173 คน

3.ทดสอบมาตรฐานฝมอืแรงงาน

ผูสมัครการฝกอบรม 1,661 คน 50,597 คน

ผูที่อยูระหวางการฝก(ยงัไมจบหลกัสตูร) 1,608 คน 50,188 คน

จํานวนผูสําเร็จการพัฒนา 878 คน 31,656 คน

4.ฝกอาชพีเสริม
ผูสมัครการฝกอบรม 2,710 คน 30,075 คน

ผูที่อยูระหวางการฝก(ยงัไมจบหลกัสตูร) 2,626 คน 28,347 คน

จํานวนผูสําเร็จการพัฒนา 2,467 คน 26,569 คน

5.เพิ่มผลติภาพแรงงานไทย
ผูสมัครการฝกอบรม 938 คน 8,625 คน

ผูที่อยูระหวางการฝก(ยงัไมจบหลกัสตูร) 937 คน 8,508 คน

จํานวนผูสําเร็จการพัฒนา 816 คน  6,419 คน

6.ฝกอบรมตามพระราชบัญญัตสิงเสริมการพัฒนาฝมอืแรงงาน
ผูสมัครการฝกอบรม 1,235,752 คน 3,388,190 คน

ผูที่อยูระหวางการฝก(ยงัไมจบหลกัสตูร) 1,235,752 คน 3,388,190 คน

จํานวนผูสําเร็จการพัฒนา 1,235,752 คน 3,388,190 คน

การพัฒนาศักยภาพแรงงานไทย
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1. แรงงานไทยในตางประเทศ ก.ค. 64

รวม 379,848 คน

· ถูกกฎหมาย 169,960 คน

· ผิดกฎหมาย 56,898 คน

· คนไทยที่พาํนกัผดิกฎหมาย 152,990 คน

· ประมาณการรายไดสงกลับ
ณ มิ.ย. 64 (P) ธปท. 17,419 ลานบาท

· ประมาณการรายไดสงกลับ
ณ ก.ค. 64 สปร.สป.รง.

   (ขอมูลจาก สนร. 12 แหง)
3,455.18 ลานบาท

2. จํานวนสทิธปิระโยชนทีแ่รงงานไดรับ ก.ค. 64

รวม 1,506 เร่ือง

· สิทธปิระโยชนที่เปนตัวเงิน 183 เรื่อง

· รวมเปนเงิน 10.19 ลานบาท

· สิทธปิระโยชนที่ไมเปนตัวเงิน 1,323 เรื่อง

ขอมูลเกี่ยวกบัแรงงานไทยในตางประเทศและการคุมครองสทิธิ

ประโยชนของแรงงานไทยในตางประเทศ

 

สิทธปิระโยชนที่เปนตวัเงนิ ไดแก คาจางคางจาย/ เงินทดแทนกรณเีจบ็ปวย/ เสียชวีติ เปนตน

สิทธปิระโยชนที่ไมเปนตวัเงนิ ไดแก ลามแปลภาษา/ การใหขอมลูเกีย่วกบัสิทธปิระโยชน/ การคุมครองและดูแล

สิทธปิระโยชนอื่นๆ เชน เจ็บปวยหรือเสียชีวติ

ที่มา : สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ
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ขอมูลสงเสริมการมีงานทาํ 
ของกรมการจัดหางาน ก.ค. 2564

ขอมูลสะสมตั้งแต
(ต.ค.63 – ก.ค. 64)

  ตําแหนงงานวาง 41,214 ราย 374,411 ราย

  ผูลงทะเบียนสมคัรงาน 32,628 ราย 317,172 ราย

  บรรจุงาน 20,726 ราย 222,908 ราย

คนตางดาวทีไ่ดรบัอนญุาตทํางาน ก.ค. 64

แรงงานตางดาวทีไ่ดรบัอนญุาตทํางานคงเหลอืทัว่ราชอาณาจักร 2,372,419 คน 

จําแนกตามลกัษณะ
การเขาเมืองและ

ประเภทคนตางดาว

มาตรา 59

ตลอดชีพ 68 คน

ทั่วไป  95,881 คน 

พสิูจนสญัชาติเดิม 0 คน

นาํเขาตาม MOU 664,330 คน

นาํเขาตามมติ 

ครม.20 ส.ค. 2562
933,482 คน

มาตรา 62 สงเสรมิการลงทนุ BOI 43,867 คน

มาตรา 63/1 ชนกลุมนอย 78,803 คน

มาตรา 63/2

มติ ครม.4 ส.ค. 63 

ตามแบบ บต. 23
193,248 คน

มติ ครม.4 ส.ค. 63 

ตามแบบ บต. 24
23,334 คน

มาตรา 64 คนตางดาวทาํงาน ไป - กลับ 0 คน

มติ ครม. 29 ธันวาคม 2563 339,406 คน

แรงงานตางดาว

ที่มา : สํานักบริหารแรงงานตางดาว

ที่มา : กองบริหารแรงงานตางดาว กรมการจดัหางาน 
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1. ผลการตรวจแรงงาน/สปก. 
ตามกฎหมายคุมครองฯ ก.ค. 64

 สปก.
ปฏิบตัิถูกตอง 1,857 แหง

ปฏิบตัิไมถูกตอง 558 แหง

ลูกจาง
ไดรับการปฏบิัตถิูกตอง 61,152 คน

ไดรับการปฏบิัตไิมถกูตอง 18,623 คน

สถานประกอบกิจการทีม่กีารใชมาตรา 75

เดอืน/ป

จํานวน สปก./ลูกจางที่ไดรบั
ผลกระทบ หยุดกิจการบางสวน หยุดกิจการทั้งหมด

แหง คน วัน แหง คน วัน แหง คน วัน

ก.ค. 64 288 57,894 8,984 217 39,179 7,129 76 20,183 1,855

แรงงานสัมพันธ สวัสดกิารและคุมครองแรงงาน

หมายเหต ุ: * หมายถงึ คณะบุคคล/กลุมตางๆ ที่รวมตวักนัเพือ่ชมุนมุเรียกรอง

ที่มา : สํานักพฒันามาตรฐานแรงงาน กรมสวสัดกิารและคุมครองแรงงาน

หมายเหต ุ: 1) ขอมูลจากระบบสารสนเทศของ กสร.

               2) จํานวน สปก. และลกูจางไมนบัซ้าํ ทําใหไมเทากบัยอดรวม

ที่มา : กองคุมครองแรงงาน กรมสวัสดกิารและคุมครองแรงงาน
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2. การชุมนุมเรียกรอง 

เดอืน/ป
เกิดการชุมนมุ 

(ครั้ง)

สปก. 

(แหง)

ลูกจางทั้งหมด 

(คน)

ลูกจางที่เกีย่วของ

คน
รอยละของลกูจาง

ทั้งหมด

ก.ค. 64
7 6 12,364 5,058 40.91

1  1* - 10
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การประกันสงัคม 

1. กองทุนประกันสงัคม

สปก.ที่มลีกูจาง ๑ คนขึ้นไป 487,888 แหง ก.ค. 64

ลูกจางผูประกันตน 19,220,024 คน ก.ค. 64

มาตรา 33 11,127,233 คน ก.ค. 64

มาตรา 39 1,919,994 คน ก.ค. 64

มาตรา 40 6,172,797 คน ก.ค. 64

2. เงินกองทุนสะสมกองทุนประกนัสงัคม

  = 2,354  พันลานบาท Q2/64 ณ มิถุนายน

3. การรับประโยชนทดแทนกองทุนประกนัสังคม 7 กรณี (เจ็บปวย คลอดบตุร ทุพพลภาพ ตาย

สงเคราะหบตุร ชราภาพ และวางงาน)

จํานวนเงนิ ที่จายประโยชนทดแทน 11,643.61  ลานบาท ม.ิย. 64

จํานวนผูรับบริการ 5.3   ลานราย ม.ิย. 64

4. จํานวนผูรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน

  = 307,883 ราย  ม.ิย. 64

5.สถานะกองทุนเงินทดแทน

เงินกองทนุ 72  พันลานบาท Q2/64 ณ มิถุนายน

จํานวนนายจาง 434,393  คน ก.ค. 64

จํานวนลูกจาง 11,160,848  คน ก.ค. 64

จํานวนลูกจางที่ประสบอันตราย หรือ

เจ็บปวยจากการทํางาน
6,835  คน ม.ิย. 64

6. การจายประโยชนทดแทนจากกองทุนเงนิทดแทน

จํานวนเงนิ 162.69  ลานบาท มิ.ย. 64

7. อัตราการเปล่ียนแปลงของจํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 33

(YoY)  ก.ค. 64 = -0.37% (YoY) ม.ิย. 64 = -1.75%

(QoQ) Q2/64 =  -0.06% (QoQ) Q1/64 =  0.76%

8. อัตราการจางงานในระบบประกันสงัคม (มาตรา 33) ตอประชากรอาย ุ15 ปขึ้นไป

Q2/64 = 19.45% Q1/64 = 19.46%


