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วัตถุประสงค.์.. 

ภาวะการท างานของประชากร 

ภาวะความต้องการแรงงาน 
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เพื่อเผยแพร่สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออก 

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออก  
ปีที่ 12 ฉบับที่ 8 ประจ าเดือนสิงหาคม 2563 

www.doe.go.th/lmi-east 

วารสาร 

 
อ านวยการโดย :   ผู้อ านวยการกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน 
      จัดท าโดย :  ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก 

            ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 2 
            ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150 

        เว็บไซต์ :    www.doe.go.th/lmi-east 
         E-mail  :   lm_ryg@live.com   
        โทรศัพท์ :  0 3869 4029, 30 
        โทรสาร  :  0 3869 4033 
 
 

 

คณะผ ูจ้ดัท า 

     สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออก เดือนกรกฎาคม  2563 พบว่า       
มีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 145.51 
ผู้สมัครงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 132.93 และ การบรรจุงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
79.29 การเดินทางไปท างานต่างประเทศลดลง  ร้อยละ 84.88 การท างาน
ของคนต่างด้าวลดลง ร้อยละ 24.72  
    ผู้มีงานท า 3.38 ล้านคน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1.94 
ผู้ว่างงาน 5.64 หม่ืนคน เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 119.79 
อัตราการว่างงาน 1.64 
    ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดข้อมูลสถานการณ์ตลาดแรงงานภาค
ตะวันออกได้ที่ : www.doe.go.th/lmi-east  หรือมีข้อเสนอแนะสามารถ
ติดต่อได้ที่ E-mail: lm_ryg@live.com  
              
 
    
   
 
 

    
   
 

บทบรรณาธิการ... 

จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว 

สารบญั 

การไปท างานต่างประเทศ 

การท างานของคนต่างด้าว 

ความตอ้งการแรงงานในภาคตะวนัออกโดยรวม

เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีกอ่น รอ้ยละ 145.51 

อาชีพที่มีความตอ้งการแรงงานมากที่สดุ 3 อนัดบัแรก 
ผูป้ฏบิตัิงานโดยใชฝี้มือ 

อาชีพงานพื้นฐาน 

ช่างเทคนิค 
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      จากข้อมูลของส างานสถิติแห่งชาติที่ท าการส ารวจในเดือนพฤษภาคม 2563 พบว่า ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป มีจ านวน 4.93 ล้านคน      
มีผู้อยู่ในก าลังแรงงานรวม 3.43 ล้านคน เป็นผู้มีงานท า 3.38 ล้านคน ผู้ว่างงาน 5.64 หมื่นคน (คิดเป็นอัตราการว่างาน ร้อยละ 1.64) 
และผู้รอฤดูกาล 3.10 พันคน  

โครงสร้างประชากร เดือนพฤษภาคม 2563 

ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 4.93 ล้านคน 

ผู้อยู่ในก าลังแรงงานรวม       
3.43 ล้านคน 

ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงานรวม       
1.50 ล้านคน 

ก าลังแรงงานปัจจุบัน 
3.43 ล้านคน 

ผู้รอฤดูกาล 
3.10 พันคน 

ผู้มีงานท า           
3.38 ล้านคน 

ผู้ว่างงาน          
5.64 หมื่นคน 

ท างานบ้าน 
4.96 แสนคน 

เรียนหนังสือ 
3.04 แสนคน 

อ่ืน ๆ (เด็ก ชรา ป่วย หรือ
พิการไม่สามารถท างานได้) 

6.99 แสนคน 

ผู้มีงานท า 3.38 ล้านคน            
ลดลง 6.69 หม่ืนคน 

 

พฤษภาคม 2562 จ านวน 3.44 ลา้นคน      1.94%  

 

ผู้ว่างงาน 5.64 หมื่นคน              
(อัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.64) 

พฤษภาคม 2562 จ านวน 2.57 หม่ืนคน      119.79% 

      ภาคเกษตร 7.73 แสนคน 

      นอกภาคเกษตร 2.60 ลา้นคน 

6 อนัดบั 

 การผลิต 8.93 แสนคน 

 ขายส่ง-ขายปลีก 5.47 แสนคน 

 โรงแรมและอาหาร 2.88 แสนคน 

 การก่อสร้าง 1.80 แสนคน 

 การขนส่ง 1.37 แสนคน 

 การบริหารราชการ 1.32 แสนคน 

0.09 0.09 

0.25 0.23 

1.52 1.19 

1.86 1.51 

0 ชั่วโมง* 

1-34 ขั่วโมง 

35 ชั่วโมงขึ้นไป 

ยอดรวม 

หน่วย : ล้านคน 

หมายเหตุ*ส าหรับผู้ที่มีงานประจ าแต่ไม่ไดท้ างานในสัปดาห์แห่งการส ารวจ 

 1.11  
 1.52  
 1.58  
 1.64  

 7.80  
 6.60  

 4.66  
 5.88  

 3.69  

 0.93  
 1.63  
 1.61  
 1.78  

 7.29  
 6.40  

 4.23  
 5.77  

 4.08  

 -  2.00  4.00  6.00  8.00  10.00

ผู้บริหาร 

ผู้ประกอบวิชาชีพ 

ช่างเทคนิค 

เสมียน เจ้าหน้าที ่

งานบริการ 

งานเกษตร/ประมง 

ปฏิบัติงานฝีมือในธุรกิจ 

ปฏิบัติงานในโรงงาน 

อาชีพงานพ้ืนฐาน พฤษภาคม 2563 

พฤษภาคม 2562 

6.66 6.73 
7.31 

5.11 
4.47 4.14 

5.84 
6.83 6.97 

5.04 4.6 4.46 

พฤษภาคม 2562 

พฤษภาคม 2563 

หน่วย : แสนคน 

ท่ีมา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

6 อนัดบั 

ชัว่โมงการท างาน/สปัดาห ์

ผูม้ีงานท าจ าแนกตามหมวดอาชีพ 

ผูม้ีงานท าจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ช ญ 

หน่วย : แสนคน 
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        นายจ้าง/สถานประกอบการแจ้งความต้องการแรงงานผ่านบริการจัดหางานในประเทศโดยรัฐ ณ เดือนกรกฎาคม 2563 
จ านวน 5,249 อัตรา เป็นความต้องการแรงงานในระดับปวช.-ปวส./อนุปริญญามากที่สุด จ านวน 2,164 อัตรา (ร้อยละ 41.23) 
รองลงมาได้แก่ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 1,790 อัตรา (ร้อยละ 34.10) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จ านวน 733 อัตรา (ร้อยละ 13.96) 
และระดับประถมศึกษาและต่ ากว่า จ านวน 562 อัตรา (ร้อยละ 10.71)  

ภาวะความต้องการแรงงาน 

แจ้งความต้องการแรงงาน
กับกรมการจัดหางาน 

5,249 อัตรา 

ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการ
กับกรมการจัดหางาน 

4,244 คน 

บรรจุงาน               
3,204 คน 

ก.ค. 62 จ านวน 2,138 อัตรา           145.51 % 

มิ.ย. 63 จ านวน 4,026 อัตรา            30.38 % 

ก.ค. 62 จ านวน 1,822 คน         132.93 % 

มิ.ย. 63 จ านวน 4,133 คน           2.69 % 

ก.ค. 62 จ านวน 1,787 คน        79.29 % 

มิ.ย. 63 จ านวน 2,974 คน           7.73 % 

1. ผู้บริหาร 40 อัตรา 
 1. ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 
 2. ผู้จัดการฝ่ายอื่น ๆ 
 3. ผู้จัดการฝ่ายผลิต  
 4. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 
 5. ผู้จัดการฝ่ายการเงิน 
2. ผู้ประกอบวิชาชีพ 61 อัตรา 
 1. นักคณิตศาสตร์  2. ผูป้ระกอบวิชาชพีทางธรุกิจ                                                                                       
  3. สถาปนิก         4. พยาบาลวิชาชพี                                                                                                      
  5. วิศวกรเครื่องกล 
  3 ช่างเทคนิค 813 อัตรา 
 1. ผู้ตรวจสอบด้านความปลอดภัย 
 2. ตัวแทนจัดหาบริหารทางธรุกิจ 
 3. ช่างเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า 
 4. ผู้ปฏิบัติด้านบริหารงานทั่วไป 
 5. ช่างเทคนิควิศวกรรมโยธา 

4. เสมียน เจ้าหน้าที่ 189 อัตรา 
 1. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 
 2. เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
 3. เจ้าหน้าที่หอ้งสมุด 
 4. เจ้าหน้าที่เก็บเงิน 
 5. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต 

5. พนักงานบริการ 166 อัตรา 
 1. ผู้ให้บริการด้านการป้องกันภยั 
 2. พนักงานขายของหน้าร้าน 
 3. แม่บ้าน 
 4. พ่อครัว 
 5. พนักงานบริหารอาหารและเครื่องดื่ม 
  
 
1. ผู้เพาะปลูกพืชสวนและพืชในเรือนเพาะช า 
  

7. ผู้ปฏิบัติงานฝีมือ 1,143 อัตรา 
 1. ช่างเพชรพลอย 
 2. ช่างทาสี 
 3. ช่างเช่ือมและชา่งตัดโลหะ 
 4. ช่างเครื่องและช่างปรับแต่งเครื่องจักรกลทางการเกษตร 
 5. ช่างท าเครื่องมือ 
8. ปฏิบัติงานในโรงงาน 511 อัตรา 
 1. ผู้ขับรถยนต์  2. ผู้ประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกล                   
 3. ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ไม้  4. ผู้ควบคุมรถยก 
 5. ผู้ขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ 
9. อาชีพงานพื้นฐาน 1,100 อัตรา 
 1. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 
 2. แรงงานด้านการประกอบ 
 3. พนักงานรับส่งเอกสาร 
 4. ผู้ขนส่งสินค้าต่างๆ 
 5. แรงงานก่อสร้างถนน เขื่อนและอื่นๆ 

 115  

 174  

 1,006  

 400  

 553  

 1  

 1,655  

 222  

 1,123  

 66  

 117  

 537  

 812  

 302  

 1  

 1,494  

 80  

 835  

 26  

 29  

 447  

 180  

 358  

 1  

 1,317  

 38  

 808  

 -  1,000  2,000

ผู้บริหาร 

ผู้ประกอบวิชาชีพ 

ช่างเทคนิค 

เสมียน เจ้าหน้าที่ 

งานบริการ 

งานเกษตร/ประมง 

ปฏิบัติงานฝีมือในธุรกิจ 

ปฏิบัติงานในโรงงาน 

อาชีพงานพื้นฐาน 

การบรรจุงาน(คน) 

ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการ(คน) 

ความต้องการแรงงาน(อัตรา) 

 562  

 1,790  

 871  

 791  

 502  

 733  

 833  

 1,779  

 465  

 622  

 13  

 532  

696 

1479 

363 

442 

3 

221 

 -  500  1,000  1,500  2,000

ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา 

ปวช. 

ปวส. 

อนุปริญญา 

ปริญญาตรีขึ้นไป 

การบรรจุงาน(คน) 

ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการ(คน) 

ความต้องการแรงงาน(อัตรา) 

ท่ีมา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ กรมการจัดหางาน 

1. ผู้บริหาร 115 อัตรา 

2. ผู้ประกอบวิชาชีพ 174 อัตรา 

3. ช่างเทคนิค 1,006 อัตรา 

4. เสมียน เจ้าหน้าที่ 400 อัตรา 

5. พนักงานบริการ 553 อัตรา 

6. ผู้ปฏิบัติงานเกษตรและประมง 1 อัตรา 

7. ผู้ปฏิบัติงานฝีมือ 1,655 อัตรา 

8. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน 222 อัตรา 

9. อาชีพงานพื้นฐาน 1,123 อัตรา 



        การไปท างานต่างประเทศของแรงงานไทย ณ เดือนกรกฎาคม 2563 มีแรงงานไทยท างานในต่างประเทศทั้งสิ้น จ านวน 26 คน   
ซึ่งประเทศที่แรงงานไทยไปท างานมากที่สุดคือ เวียดนาม จ านวน 9 คน รองลงมาสวีเดน จ านวน 5 คน ลาว จ านวน 4 คน บังคลาเทศ 
จ านวน 3 คน และสาธารณรัฐเกาหลี จ านวน 2 คน เปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2562 ลดลงจ านวน 146 คน ร้อยละ 84.88 และ
ลดลงจากเดือนที่ผ่านมาจ านวน 14 คน ร้อยละ 35.00  

4 

การไปท างานต่างประเทศ 
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14 1 
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3 

4 
ชลบุรี 

ระยอง 

ฉะเชิงเทรา 

ปราจีนบุรี 

นครนายก 

สระแก้ว 

35.00 % 

การท างานของคนต่างดา้ว 
        คนต่างด้าวคงเหลือท่ีท างานในประเทศไทยภาคตะวันออก  ณ เดือนกรกฎาคม 2563 มีจ านวน 335,678 คน ลดลงจากช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่านมา จ านวน 110,227 คน หรือร้อยละ 24.72 และลดลงจากเดือนที่ผ่านมา จ านวน 6,306 คน หรือร้อยละ 1.84     

ท่ีมา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน 

ทั่วไป 11,411 คน 

พิสูจน์สัญชาติ
เดิม 135 คน  

ส่งเสริมการ
ลงทุน 5,137 คน 

ชนกลุ่มน้อย 1,608 
คน 

335,678  
ลดลง 24.72 %       จาก

ช่วงเดียวกันของปีก่อน 

158,355 
69,441 

42,661 
20,444 

17,233 
15,123 
9,417 

3,004 

ชลบุร ี
ระยอง 

ฉะเชิงเทรา 
จันทบุร ี

ปราจีนบุร ี
ตราด 

นครนายก 
สระแก้ว 

0 50,000 100,000 150,000 200,000

ที่มา : ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน 

เวียดนาม 9 คน 
สวีเดน 5 คน 
ลาว 4 คน 

บงัคลาเทศ 3 คน 
สาธารณรฐัเกาหล ี2 คน 

135 

17 
ก.ค. 62 135 คน 

ก.ค. 63  17 คน 

118 คน 87.41 % 

4 

21 

1 เดินทางด้วยตนเอง 

นายจ้างพาไปท างาน 

บริษัทจัดหางานจัดส่ง 


