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ขอมูลพื้นฐานดานแรงงานภาคตะวันออก

    ขอมูลพื้นฐานดานแรงงานภาคตะวันออก ป 2561 ฉบับนี้เปนเอกสารที่ศูนยบริหารขอมูล 

ตลาดแรงงานภาคตะวันออกจัดทำขึ้น โดยรวบรวมขอมูลทั่วไปใน 8 จังหวัด ภาคตะวันออก ไดแก 

จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก และจังหวัดสระแกว 

โดยมีจุดประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลหลักดานการลงทุน ขอมูลดานแรงงานที่เกี่ยวกับการบรรจุ 

งานและอัตราการวางงาน   คาจางขั้นต่ำ ขอมูลการเดินทางไปทำงานตางประเทศ ประเภท 

อุตสาหกรรมท่ีนายจางตองการ ขอมูลดานการพัฒนาฝมือแรงงาน ขอมูลแรงงานตางดาวท่ีเดินทาง 

เขามาทำงานในประเทศไทย เพ่ือเปนขอมูลในการสนับสนุนและสงเสริมการมีงานทำ และวางแผน 

พัฒนากำลังแรงงานใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน

       ศูนยบริหารขอมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก หวังเปนอยางย่ิงวาขอมูลพ้ืนฐานดานแรงงาน 

ภาคตะวันออกจะเปนประโยชนแกผูศึกษาคนควาตามสมควร และขอขอบคุณสวนราชการ 

หนวยงานตางๆ ทุกภาคสวนที่ไดอนุเคราะหขอมูลมา ณ โอกาสนี้

        

                                                         ศูนยบริหารขอมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก

     มิถุนายน 2562  
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ข้อมูลทั�วไป

     ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่   ภาคตะวันออก  ประกอบดวย 8 

จังหวัด ไดแก ชลบุรี ระยอง  จันทบุรี  ตราด  ฉะเชิงเทรา

นครนายก ปราจีนบุรี และสระแกว  มีอาณาเขต  ทิศเหนือ

ติดกับ จังหวัดสระบุรี  นครราชสีมา  บุรีรัมย  ทิศใตติดกับ 

อาวไทย   ทิศตะวันออกติดกับกัมพูชา  ทิศตะวันตกติดกับ 

กรุงเทพฯ ปทุมธานี สมุทรปราการ อาวไทย

     พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ   มีพื้นที่ 22.91 ลานไร 
หรือรอยละ 7.1 ของประเทศ  ภูมิประเทศเปนพื้นที่ภูเขาสูง
และปาไมโดยตอนกลางเปนที่ราบสลับภูเขา ตอนลางเปนที่ 
ราบลุมน้ำและที่ราบชายฝงทะเล  
     จำนวนประชากรรวม 5,056,005 คน แบงผ ู  เป น
สัญชาติไทยจำนวน 5,007,021 คน และผูที่ไมไดสัญชาติไทยจำนวน 48,984 คน (ประกาศสำนักทะเบียนกลาง 
เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 
     การปกครองประกอบดวยการบริหารราชการสวนภูมิภาค คือ  67 อำเภอ 514 ตำบล และ 4,856 หมูบาน 
และการบริหารสวนทองถิ่น คือ เทศบาลนคร 3 แหง  เทศบาลเมือง 24 แหง  องคการบริหารสวนจังหวัด 8 แหง  
เทศบาลตำบล 180 แหง และองคการบริหารสวนตำบล 368 แหง
     ภูมิอากาศ ทางตอนบนของภาคจากปราจีนบุรี สระแกว ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทราจะมีลักษณะอากาศแบบ 
สะวันนา (Aw) สวนตอนลาง คือ จันทบุรีและตราด จะมีลักษณะอากาศแบบรอนชื้นแบบมรสุม (Am) คือ 
มีฝนตกชุก อากาศรอนชื้น จังหวัดที่มีปริมาณฝนมากที่สุดคือ ตราด และจังหวัดที่มีฝนตกนอยที่สุดคือ ชลบุรี 
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ประมาณ 1,518.6 มิลลิเมตรตอป 
     การคมนาคมขนสงชายฝง มีทาเรือที่ดำเนินการใหบริการขนสงทางทะเลระหวางประเทศโดยภาครัฐและ 
เอกชนที่สำคัญ คือ ทาเรือแหลมฉบังเปนทาเรือน้ำลึกในการขนสงสินคาระหวางประเทศตั้งอยูบริเวณอำเภอ 
ศรีราชา และบางละมุง จังหวัดชลบุรี  ทาเรือมาบตาพุด เปนทาเรืออุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง ตั้งอยูบริเวณ 
ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  และทาเรือศรีราชา เปนทาเรือน้ำลึกเอกชนแหงแรกที่ใหญที่สุด 
ตั้งอยูบริเวณอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ใหบริการประเภทสินคาเทกอง สินคาทั่วไป และคอนเทนเนอร 
รวมถึงมีทาเรือ Ferry หัวหิน-พัทยา
     การคมนาคมขนสงทางอากาศ  มีสนามบินท่ีสามารถเช่ือมโยงไปสูนานาชาติท่ีสำคัญ คือ ทาอากาศยานอูตะเภา 
หรือสนามบินนานาชาติอูตะเภา ตั้งอยูตำบลพลา อำเภอบานฉาง จังหวัดระยอง หางจากจังหวัดประมาณ 30 
กิโลเมตร และอยูหางจาก กทม. ประมาณ 180 กิโลเมตร ซึ่งจะพัฒนาเปนสนามบินพาณิชยระหวางประเทศอีก 
แหงหนึ่ง
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       ดานชายแดน   ที่เปนจุดเชื่อมโยงการคาชายแดนไทย กัมพูชา มีดานถาวร 4 แหง คือ ดานบานคลองลึก 
จังหวัดสระแกว  ดานบานหาดเล็ก จังหวัดตราด  ดานบานผักกาดและดานบานแหลม จังหวัดจันทบุรี  
จุดผอนปรน 8 จุด ไดแก จุดผอนปรนจังหวัดสระแกว 3 จุด คือ บานตาพระยา อำเภอตาพระยา, บานหนองปรือ 
อำเภออรัญประเทศ, บานเขาดิน อำเภอคลองหาด  จังหวัดจันทบุรี 3 จุด คือ บานซับตารี อำเภอสอยดาว, 
บานชนังลาง อำเภอโปงน้ำรอน, บานสวนสม อำเภอสอยดาว  และจังหวัดตราด 2 จุด คือ บานมะมวง 
และบานหมื่นดาน  อำเภอบอไร

     แผนงานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญท่ีอยูระหวางดำเนินการ  ไดแก โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษ 

ระหวางเมือง สายพัทยา-มาบตาพุด โครงการกอสรางทางรถไฟสายใหมที่สำคัญ ไดแก สายมาบตาพุด-ระยอง 

ระยะทาง 24 กิโลเมตร และโครงการกอสรางรถไฟทางคูชวงศรีราชา-ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเกา-แกงคอย

      แหลงทำการเกษตรท่ีสำคัญของภาคตะวันออก   คือ จังหวัดจันทบุรี มีสัดสวนการผลิตรอยละ 41.1 รองลงมา 

คือ ระยอง รอยละ 12.3 ชลบุรี รอยละ 12.1 และตราด รอยละ 11.2  ปจจุบันพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของภาคตะวันออก 

ไดแปรเปลี่ยนไปเปนอุตสาหกรรม และที่อยูอาศัยมากขึ้น แตภาคตะวันออกก็ยังถือไดวาเปนแหลงผลิตสินคา 

เกษตรที่สำคัญของประเทศแหงหนึ่ง ทั้งทางดานการเพาะปลูก การทำปศุสัตว และประมง  สินคาเกษตร        

ที่สำคัญของภาคตะวันออก ไดแก ขาวและพืชไร (ขาว และมันสำปะหลัง) และประมง โดยจังหวัดตราดมีมูลคา 

ผลิตภัณฑประมงสูงสุดของภาคตะวันออก รองลงมาคือ ระยอง และจันทบุรี 

     โครงสรางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกพึ่งพิงภาคอุตสาหกรรมมากที่สุด ในป 2558 อุตสาหกรรมมีสัดสวน 

การผลิตรอยละ 59.7 ของมูลคาผลิตภัณฑภาค (สาขาอุตสาหกรรม รอยละ 47.8 สาขาเหมืองแรฯ รอยละ 11.9) 

ลดลงจากรอยละ 60.5 ในป 2554 รองลงมาคือ ภาคบริการ มีสัดสวนการผลิตรอยละ 33.3 เพิ่มขึ้นจาก รอยละ 

30.4 ในป 2554 และที่เหลือเปนภาคเกษตรรอยละ 7.0 ลดลงจากรอยละ 9.1 ในป 2554  สำหรับ 

สาขาการผลิตที่มีสัดสวนการผลิตสูงที่สุดของภาคในป 2558 คือ สาขาอุตสาหกรรม โดยสวนมูลคาผลิตภัณฑ 

สาขาอุตสาหกรรมคิดเปนรอยละ 47.8 ของมูลคาผลิตภัณฑภาค และสัดสวนมูลคาผลิตภัณฑสาขาอุตสาหกรรม 

ภาคตะวันออกตอมูลคาผลิตภัณฑสาขาอุตสาหกรรมรวมทั้งประเทศอยูที่รอยละ 30.4 นอกจากสาขาอุตสาหกรรมแลว 

สาขาการผลิตหลักของภาคท่ีสำคัญรองลงมา คือ สาขาเหมืองแรฯ รอยละ 11.9 สาขาการคาฯ มีสัดสวนการผลิต 

รอยละ 6.4 สาขาไฟฟาฯ รอยละ 5.6 และสาขาขนสง รอยละ 3.9  

    พื้นที่เศรษฐกิจหลักของภาคตะวันออกยังคงกระจุกตัวอยูในจังหวัดที่เปนแหลงอุตสาหกรรมสำคัญของภาค 

โดยจังหวัดที่มีสัดสวนมูลคาผลิตภัณฑจังหวัดตอภาคสูงที่สุดคือ ระยอง รอยละ 35.9 รองลงมาคือ ชลบุรี 

รอยละ 33.7 และฉะเชิงเทรา รอยละ 12.9 สวนจังหวัดที่มีสัดสวนมูลคาผลิตภัณฑจังหวัดตอภาคต่ำที่สุดคือ 

จังหวัดนครนายก รอยละ 1.1 ชี้ใหเห็นวาการกระจายการพัฒนาในภาคตะวันออกยังไมทั่วถึงทุกพื้นที่   
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ข้อมูลด้านแรงงาน

การบรรจุงาน ป 2561 ของภาคตะวันออก

3,406,443 คน

ประชากรอายุ
15 ป ขึ้นไป

4,812,046 คน

ผูมีงานทำ
3,374,926 คน

ผูวางงาน
29,351 คน

ทำงานบาน
477,919 คน

เรียนหนังสือ
30,927 คน

อื่นๆ
619,008 คน

กำลังแรงงานที่รอ
ฤดูกาล

2,166 คน

กำลังแรงงานรวม
3,406,443 คน

ผูไมอยูในกำลัง
แรงงาน

1,405,604 คน

ที่มา : ขอมูลสำนักงานสถิติแหงชาติ

ที่มา : ขอมูลระบบสารสนเทศการหางานใหมประเภท กรมการจัดหางาน
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จำนวนผูมีงานทำ จำแนกตามอุตสาหกรรม

ที่มา : ขอมูล สำนักงานสถิติแหงชาติ

ผูมีงานทำจำแนกตามระดับการศึกษา ภาคตะวันออก ผูมีงานทำจำแนกตามอาชีพ ภาคตะวันออก

ที่มา : ขอมูลสำนักงานสถิติแหงชาติ
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ตำแหนงงานวาง ผูสมัครงานและการบรรจุงานในประเทศ ป 2561

ประเภทอาชีพที่มีผูสมัครงานมาก 5 อันดับ ป 2561

ประเภทอุตสาหกรรมที่นายจางตองการมาก 5 อันดับ ป2561 ประเภทอาชีพที่นายจางตองการมาก 5 อันดับ ป2561

ที่มา : ขอมูลระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ กรมการจัดหางาน

ที่มา : ขอมูลระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ กรมการจัดหางาน
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ที่มา : ขอมูลสถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝมือแรงงาน

ที่มา : ขอมูลสำนักงานประกันสังคม

ที่มา : ขอมูลสำนักงานประกันสังคม

สถานประกอบการและผูประกันตน ภาคตะวันออก ณ ธันวาคม 2561

การพัฒนาฝมือแรงงาน ภาคตะวันออก ป 2561

สถานประกอบการ
47,861 แหง

ผูประกันตน 2,059,826 คน

ชลบุรี
23,394 แหง
891,576 คน ระยอง

9,211 แหง
492,266 คน

จันทบุรี
2,913 แหง
66,717 คน

ตราด
1,395 แหง
41,407 คน

ฉะเชิงเทรา
5,241 แหง
283,411 คน

ปราจีนบุรี
2,903 แหง
180,861 คน

นครนายก
1,343 แหง
46,551 คน

สระแกว
1,461 แหง
57,037 คน

จำนวนสถานประกอบการและผูประกันตน จำแนกตามขนาดสถานประกอบการ

ภาคตะวันออก ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2561

ขนาดสถานประกอบการ

ไมเกิน 10 คน

11 – 20 คน

21 – 50 คน

51 – 100 คน

101 – 200 คน

201 – 500 คน

501 – 1,000 คน

มากกวา 1,000 คน 

รวม

สถานประกอบการ (แหง)

30,258

6,497

5,479

2,407

1,564

1,134

351

171

47,861 

ลูกจาง (คน)

106,613

88,624

170,313

170,253

221,497

349,994

240,758

330,784

1,678,836 
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การเดินทางไปทำงานตางประเทศ ป 2561

ประเทศที่คนงานเดินทางไปทำงานมากที่สุด 5 ลำดับแรก ณ ธันวาคม 2561

• กรมการจัดหางานจัดสง   - ราย
• บริษัทจัดหางานจัดสง   - ราย
• นายจางพาลูกจางไปฝกงาน 1,273 ราย
• นายจางพาลูกจางไปทำงาน 1,194 ราย
• แจงเดินทางดวยตัวเอง 264 ราย

RE-ENTRY
1,970  คน

คนงานที่ไปทำงาน
ตางประเทศ
2,731 ราย

ผูลงทะเบียนแจง
ความประสงคจะไป
ทำงานตางประเทศ

3,418 ราย

ที่มา : ขอมูลกองบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน

ที่มา : ขอมูลกองบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน

ที่มา : ขอมูลสำนักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน

ขอมูลแรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตทำงานคงเหลือ ณ ธันวาคม 2561

• ตลอดชีพ    -     
• ทั่วไป 11,261  คน
• พิสูจนสัญชาติ 52,999  คน            เมียนมา 25,898 คน   ลาว 3,451 คน     กัมพูชา 21,468 คน
• MOU นำเขา 155,553 คน           เมียนมา 27,829 คน    ลาว 22,376 คน    กัมพูชา 105,348 คน

• สงเสริมการลงทุน 7,696  คน

• ชนกลุมนอย/พื้นที่สูง  2,205  คน

มาตรา 59

มาตรา 62

มาตรา 63

มาตรา 64
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การศึกษา

ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป

จำแนกตามระดับการศึกษา ภาคตะวันออก ป 2561

ที่มา : ขอมูลสำนักงานสถิติแหงชาติ

ที่มา : ขอมูลสำนักงานสถิติแหงชาติ

ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามระดับการศึกษา ภาคตะวันออก ป 2561



บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานผ่านเว็บไซต์ www.doe.go.th

http://www.doe.go.th/lmia   บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน (LMI)

http://smartjob.doe.go.th  การจัดหางานในประเทศ

http://www.doe.go.th/vgnew  การส่งเสริมการมีงานทำแนะแนวอาชีพ

http://www.doe.go.th/overseas  ข้อมูลการไปทำงานต่างประเทศ

http://www.doe.go.th/ipd  การตรวจและคุ้มครองคนหางาน

http://www.doe.go.th/alien  การจัดระบบแรงงานต่างด้าว 

มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม

ข้อ 1 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์มีคุณธรรมและเสมอภาค

ข้อ 2 ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็วและประทับใจ

ข้อ 3 มีมนุษยสัมพันธ์ ขยัน อดทน สามัคคี มีวินัย

ข้อ 4 พัฒนาตนเองและหน่วยงาน สรรค์สร้างสังคม

ข้อ 5 ศรัทธารักษาเกียรติ และศักดิ์ศรีของหน่วยงาน


