วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออก
ปีที่ 12 ฉบับที่ 10 ประจาเดือนตุลาคม 2563

www.doe.go.th/lmi-east
จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว
อาชีพที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด
3 อันดับแรก
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3
คณะผู้จัดทา

อานวยการโดย : ผู้อำนวยกำรกองบริหำรข้อมูล
ตลำดแรงงำน
จัดทาโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำค
ตะวันออก ศูนย์รำชกำรจังหวัด
ระยอง 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

อาชีพงานพื้นฐาน
ช่างเทคนิค
พนักงานบริการ

บทบรรณาธิการ
สถานการณ์ ตลาดแรงงานภาคตะวั นออก เดื อนกั นยายน
2563 พบว่ า มี ค วามต้ อ งการแรงงานเพิ่ ม ขึ้ น จากช่ ว ง
เดี ย วกั น ของปี ก่ อ น ร้ อ ยละ 95.53 ผู้ ส มั ค รงานเพิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ 2.02 เท่า และ การบรรจุงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 47.31
การเดินทางไปทางานต่างประเทศลดลง ร้อยละ 64.13
การทางานของคนต่างด้าวลดลง ร้อยละ 21.57
ภาวะการทางานของประชากร ผู้มีงานทา 3.40 ล้านคน
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1.04 ผู้ว่างงาน
4.88 หมื่นคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ
97.03 อัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.41
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดข้อมูลสถานการณ์
ตลาดแรงงานภาคตะวันออกได้ที่ : www.doe.go.th/lmieast หรื อ มี ข้ อ เสนอแนะสามารถติ ด ต่ อ ได้ ที่ E-mail:
lm_ryg@live.com

สารบัญ
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ภาวะการทางานของประชากร
ภาวะความต้ องการแรงงาน
การไปทางานต่ างประเทศ
การทางานของคนต่ างด้ าว

วัตถุประสงค์...
เพื่อเผยแพร่สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออก

ภาวะการทางานของประชากร
ประชากร จานวน 5,932,379 ล้านคน
ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
4,950,235 คน

ต่ากว่า 15 ปี
982,144 คน

ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงานรวม
1,500,431 คน

ผู้อยู่ในกาลังแรงงานรวม
3,449,804 คน

ผู้มีงานทา
3,399,186 คน

3.40 ล้านคน เทียบกับช่วงเดียวกัน ของปี 2562 เพิ่มขึ้น 3.51

ผู้มีงานทา

ผู้รอฤดูกาล
1,844 คน

กาลังแรงงานปัจจุบัน
3,447,959 คน

จำกข้อมูลของสำงำนสถิติแห่งชำติที่ทำกำรสำรวจในเดือน
สิงหาคม 2563 พบว่ำ ผู้มีอำยุ 15 ปีขึ้นไป มีจำนวน 4.95
ล้ำนคน มีผู้อยู่ในกำลังแรงงำนรวม 3.45 ล้ำนคน เป็นผู้มี
งำนทำ 3.40 ล้ำนคน ผู้ว่ำงงำน 4.88 หมื่นคน (คิดเป็นอัตรำ
กำรว่ำงำน ร้อยละ 1.41) และผู้รอฤดูกำล 1.84 พันคน

ภาคเกษตร 7.61 แสนคน

ทางานบ้าน
492,917 คน
2562

เรียนหนังสือ
316,884 คน

ผู้ว่างงาน
48,773 คน

อื่น ๆ (เด็ก ชรา
ป่วย หรือพิการไม่
สามารถทางานได้)
690,630 คน

4.88 หมื่นคน

เพิ่มขึ้น 2.40 หมื่นคน ร้อยละ 97.03

ผู้ว่างงาน

การก่ อสร้ าง 2.16

2563

ผู้มงี านทาจาแนกตามหมวดอาชีพ

ผู้มงี านทานอกภาคเกษตร 6 อันดับแรก
การขนส่ งทีเ่ ก็บสิ นค้ า 1.23

นอกภาคเกษตร 2.64 ล้านคน

2563

2.48 หมื่นคน

2562

การบริหารราชการ 1.28

หมื่นคน คิดเป็น ร้อยละ 1.04

3.36 ล้านคน

หน่วย : แสนคน
สิงหาคม 2562
สิงหาคม 2563

7.73

7.82

6.55 6.51

4.79

4.49

การผลิต 8.69

โรงแรมและอาหาร 3.03

5.67 5.49
3.81 3.88

1.02

1.04 1.311.44 1.50

1.53

1.49

1.50

การขายส่ ง ขายปลีก 6.00

หน่วย : แสนคน

ผู้มงี านทาจาแนกตามระดับการศึกษา

ชั่วโมงการทางาน/สั ปดาห์

หน่วย : แสนคน

6.02 5.99

หน่วย : ล้านคน
0.01

0 ชั่วโมง*

0.01

0.19

1-34 ขั่วโมง

0.16

1.69

35 ชั่วโมงขึ้นไป

1.33

1.89

ยอดรวม

1.50

หมำยเหตุ * สำหรับผู้ที่มีงำนประจำแต่ไม่ได้ทำงำนในสัปดำห์แห่งกำรสำรวจ

สิงหาคม 2562

6.93 7.10 7.44 7.31

สิงหาคม 2563

5.01 4.80

4.26 4.50 3.98 4.30

2

ภาวะความต้องการแรงงาน
ผู้สมัครงาน 2,986 คน

นายจ้ างแจ้ งความต้ องการแรงงาน 113,963 อัตรา
ก.ย. 62 จานวน 1,193 อัตรา

95.53 เท่า

ส.ค. 63 จานวน 3,923 อัตรา

29.05 เท่า

ก.ย.62 จานวน 1,480 คน

2.02 เท่า

ส.ค. 63 จานวน 3,331 คน

10.36 %

นำยจ้ำ งแจ้งควำมต้ องกำรแรงงำนกับ กรมกำรจั ด หำงำน ณ เดื อ น
กันยายน 2563 จำนวน 113,963 อัตรำ เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน
ประมำณ 95.53 เท่ำ เนื่องจำกมีกำรจัดงำน JOB EXPO THAILAND 2020
ไทยมีงำนทำ เป็นควำมต้องกำรแรงงำนในระดับมัธยมศึกษำ ร้อยละ 40.25
รองลงมำได้แก่ระดับ ปวช.-ปวส./อนุปริญญำมำกที่สุด ร้อยละ 34.44 ระดับ
ประถมศึกษำและต่ำกว่ำ ร้อยละ 16.62 และปริญญำตรีขึ้นไป ร้อยละ 8.69

2,387

1,344

หน่วย : คน

10,324
3,965
9,354
399
7,422

74,750

4,018
ผู้บัญญัติกฎหมาย
ช่ างเทคนิค
พนักงานบริการ
ผู้ปฏิบัติโดยใช้ ฝีมือ
อาชีพงานพืน้ ฐาน

ผู้ประกอบวิชาชีพ
เสมียน เจ้ าหน้ าที่
ผู้ปฏิบัติงานฝี มือด้ านเกษตร
ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน

อันดับที่ 1 อาชีพงานพื้นฐาน 74,750 อัตรา ได้แก่ 1.แรงงำนด้ำนกำรประกอบ
2.แรงงำนบรรจุผลิตภัณฑ์ 3.แรงงำนด้ำนก่อสร้ำงถนน 4.พนักงำนรับส่งเอกสำร
5.แรงงำนด้ำนก่อสร้ำงอำคำร
อันดับที่ 2 ช่างเทคนิค 10,324 อัตรา ได้แก่ 1.ผูต้ รวจสอบด้ำนควำมปลอดภัย
2.ช่ำงเทคนิควิศวกรรมโยธำ 3.ช่ำงเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล 4.ช่ำงเทคนิควิทยำศำสตร์
กำยภำพ 5.ตัวแทนจัดหำบริกำรทำงธุรกิจ
อันดับที่ 3 พนักงานบริการ 9,354 อัตรา ได้แก่ 1.ผูใ้ ห้บริกำรด้ำนกำรป้องกันภัย
2.แม่บ้ำน 3.พนักงำนขำย 4.พนักงำนบริกำรอำหำร 5.ผูใ้ ห้บริกำรส่วนบุคคล

ผู้สมัครงานได้ รับการบรรจุงาน 2,323 อัตรา
ก.ย. 62 จานวน 1,577 คน

47.31 %

ส.ค. 63 จานวน 2,504 คน

7.23 %

อันดับที่ 4 ผู้ปฏิบัติงานฝีมือ จานวน 7,422 คน ได้แก่ 1.ช่ำงเชื่อมและช่ำงตัดโลหะ
2.ช่ำงปูนคอนกรีต 3.ช่ำงเตรียมและตัดแต่งโครงสร้ำงโลหะ 4.ช่ำงเครื่องและช่ำงปรับแต่ง
เครื่องจักรกล 5.ช่ำงทำเครื่องเรือนไม้
อันดับที่ 5 ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน จำนวน 4,018 คน ได้แก่ 1.ผู้ขับรถยนต์ 2.ผู้ควบคุมรถ
ยก 3.ผู้ขับรถบรรทุกขนำดใหญ่ 4.ผู้ประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกล 5.ผู้ควบคุมเครื่องจักร
อันดับที่ 6 เสมียน เจ้าหน้าที่ 3,965 อัตรา ได้แก่ 1.เจ้ำหน้ำที่คลังสินค้ำ 2.เจ้ำหน้ำที่
สำนักงำน 3.เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด 4.เจ้ำหน้ำที่เก็บเงิน 5.เจ้ำหน้ำที่เครื่องประมวลคำ
อันดับที่ 7 ผู้ประกอบวิชาชีพ 2,387 อัตรา ได้แก่ 1.ผู้ประกอบวิชำชีพทำงธุรกิจ 2.สถำปนิก
วิศวกร 3.วิศวกรไฟฟ้ำ 4.พยำบำลวิชำชีพและผดุงครรภ์ 5. วิศวกรเครื่องกล
อันดับที่ 8 ผู้บริหาร 1,344 อัตรา ได้แก่ 1.ผู้จัดกำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด 2.ผู้จัดกำรฝ่ำย
ผลิต 3.ผู้จัดกำรฝ่ำยและปฏิบัติกำรด้ำนฯ 4.ผู้จัดกำรฝ่ำยอื่นๆ 5.ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรเงินและ
บริหำร
อันดับที่ 9 ผู้ปฏิบัติงานเกษตรและประมง 399 อัตรา ได้แก่ 1.ผู้เลี้ยงสัตว์ปีก
2. ผู้เพำะปลูกไม้ยืนต้น 3.ผู้ปลูกพืชสวน 4.ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นม 5.ผู้เพำะปลูก พืชสวน

ความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการ และการบรรจุงาน
จาแนกตามหมวดอาชีพ
อาชีพงานพื้นฐาน

62

51

ปฏิบัติงานฝีมือในธุรกิจ

4,018

100

26
23
399
361

งานเกษตร/ประมง
งานบริการ

155
478

ปริญญาตรีขึ้นไป

40

ปฏิบัติงานในโรงงาน

บรรจุงาน(คน)

74,750

อนุปริญญา

ผู้สมัครงาน(คน)

7,422

2
7

ตาแหน่งงานว่าง(อัตรา)

9,354
292
385
3,965
168
320
10,324
4
90
2,387
12
56
1,344

ช่างเทคนิค
ผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหาร
-

10,000

20,000

445
575

ปวช.

172
212

50,000

60,000

70,000

80,000

ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการ(คน)
ความต้องการแรงงาน(อัตรา)
15,365
16,940

45,870

322
336

ประถมศึกษา
40,000

การบรรจุงาน(คน)

1227
1,378

มัธยมศึกษา

30,000

9,908
6,941

ปวส.

164

เสมียน เจ้าหน้าที่

3

จาแนกตามระดับการศึกษา

1,369
1,786

-

18,939
10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

การไปทางานต่างประเทศ
กำรไปทำงำนต่ำงประเทศของแรงงำนไทย ณ เดือนกันยายน 2563 มีแรงงำนไทยทำงำนในต่ำงประเทศทั้งสิ้น
จำนวน 66 คน ซึ่งประเทศที่แรงงำนไทยไปทำงำนมำกที่สุดคือ ไต้หวัน จำนวน 19 คน รองลงมำอินโดนีเซีย จำนวน 17 คน
ญี่ปุ่น จำนวน 15 คน เวียดนำม จำนวน 4 คน และบังคลำเทศ จำนวน 3 คน เปรียบเทียบกับเดือนกันยำยน 2562 ลดลง
จำนวน 118 คน คิดเป็น ร้อยละ 64.13 และเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำจำนวน 8 คน คิดเป็น ร้อยละ 13.79

ประเทศทีเ่ ดินทางไปทางาน 5 อันดับ

จาแนกรายจังหวัด
หน่วย : คน

8
3

64.13 %

3

ไต้ หวัน 19 คน
อินโดนีเซีย 17 คน
ญี่ปุ่น 15 คน
เวียดนาม 4 คน
บังคลาเทศ 3 คน

ชลบุรี

3

ระยอง

25

ตราด
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี

24

สระแก้ว

คนไทยที่ทางานในต่างประเทศ กลับมาพักชั่วคราว
และเดินทางกลับไปทางาน (RE-ENTRY VISA)

158

2562

จาแนกตามวิธีการเดินทาง
หน่วย : คน

ก.ย.62 จำนวน 158 คน
ลดลง 142 คน
(89.87 %)
ก.ย.63 จำนวน 16 คน

16
2563

6
33

เดินทางด้วยตนเอง

23
4

นายจ้างพาไปทางาน

นายจ้างส่งไปฝึกงาน
บริษัทจัดหางานจัดส่ง

การทางานของคนต่ างด้ าว
คนต่ำงด้ำวคงเหลือที่ทำงำนในประเทศไทยภำคตะวันออก ณ เดือนกันยายน 2563 มีจำนวน 335,304 คน ลดลงจำกช่วงเดียวกัน
ของปีที่ผ่ำนมำ จำนวน 92,222 คน หรือร้อยละ 21.57 และเพิ่มขึ้นจำกเดือนที่ผ่ำนมำ จำนวน 55,672 คน หรือร้อยละ 19.91
จานวนคนต่างด้าวจาแนกตามประเภทการอนุญาตให้ทางาน
4,801
1,644

6,708

87

151,335

พิสูจน์สัญชาติ
MOU
BOI
มติ ครม. 4 ส.ค. 2563 (บต.23)

5,707 10,882

หน่วย : คน

154,140

NON IMM
มติ ครม. 20 ส.ค. 2562
ชนกลุ่มน้อย
มติ ครม.4 ส.ค. 2563 (บต.24)

การจ้างงานแรงงานต่างด้าว จาแนกตามรายจังหวัด
หน่วย : คน

สระแก้ว
นครนายก
ตราด
ปราจีนบุรี
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ระยอง
ชลบุรี

4,305
9,264
17,09

17,15
22,96
42,34
69,68
152,490
0

50,000

100,000

150,000

200,000

4

