วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออก
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2564

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

ความต้องการแรงงาน
โดยรวมเพิ่มขึ้นจากช่วง
เดียวกันของปีก่อน

อาชีพที่มีต้องการแรงงานมากที่สุด 3 อันดับแรก
แรงงานด้านประกอบ
แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์
ตัวแทนจัดหาบริการ

1.01
เท่
า
บทบรรณาธิการ

คณะผู้จัดทา

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออก เดือนมกราคม 2564
พบว่ า มี ความต้ อ งการแรงงานเพิ่ ม ขึ้ น จากช่ ว งเดีย วกั น ของ
ปีก่อน 1.01 เท่า ผู้สมัครงานเพิ่มขึ้น 1.55 เท่า และการบรรจุ
งานเพิ่มขึ้น 1.39 เท่า การเดินทางไปทางานต่างประเทศลดลง
ร้อยละ 1.52 การทางานของคนต่างด้าวลดลงร้อยละ 28.04
ภาวะการท างานของประชากร ไตรมาสที่ 4 (ตุ ล าคม –
ธั น วาคม) 2563 ผู้ มี ง านท า 3.47 ล้ า นคน เพิ่ ม ขึ้ น จากช่ ว ง
เดี ย วกั น ของปี ก่ อ น ร้ อ ยละ 1.93 ผู้ ว่ า งงาน 4.69 หมื่ น คน
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.19 เท่า อัตราการว่างงาน
ร้อยละ 1.33
ทั้ ง นี้ ผู้ ส นใจสามารถดู ร ายละเอี ย ดข้ อ มู ล สถานการณ์
ตลาดแรงงานภาคตะวันออกได้ที่ : www.doe.go.th/lmi-east
หรือมีข้อเสนอแนะสามารถติดต่อได้ที่ E-mail: lm_ryg@live.com

อานวยการโดย : ผู้อานวยการกองบริหาร
ข้อมูลตลาดแรงงาน
จัดทาโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ภาคตะวันออก
ที่ตั้ง : 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

สารบัญ
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ภาวะการทางานของประชากร
ภาวะความต้องการแรงงาน
การไปทางานต่างประเทศ
การทางานของคนต่างด้าว

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออก

ภาวะการทางานของประชากร
ประชากร จานวน 5,948,892 คน
ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
4,966,116 คน

ต่ากว่า 15 ปี
982,776 คน

ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงานรวม
1,449,247 คน

ผู้อยู่ในกาลังแรงงานรวม
3,516,869 คน

ผู้มีงานทา
3,468,229 คน

3.40 ล้านคน

ทางานบ้าน
490,925 คน

ภาคเกษตร 7.73 แสนคน
2562

เรียนหนังสือ
306,941 คน

ผู้ว่างงาน
46,945 คน

2.14 หมื่นคน

เพิ่มขึ้น 2.55 หมื่นคน 1.19 เท่า

ผู้ว่างงาน
2562

2563

ผู้มงี านทาจาแนกตามหมวดอาชีพ

ผู้มงี านทานอกภาคเกษตร 6 อันดับแรก
9.02

นอกภาคเกษตร 2.70 ล้านคน

2563

4.69 หมื่นคน

อื่น ๆ (เด็ก ชรา
ป่วย หรือพิการไม่
สามารถทางานได้)
651,381 คน

10
8
6
4
2
0

หน่วย : แสนคน

หน่วย : แสนคน
8.17

6.23
2.98

เทียบกับช่วงเดียวกัน ของปี 2562
เพิ่มขึ้น 6.56 หมื่นคน คิดเป็น ร้อยละ 1.93

3.47 ล้านคน

ผู้มีงานทา

ผู้รอฤดูกาล
1,695 คน

กาลังแรงงานปัจจุบัน
3,515,174 คน

จากข้อมูลของสางานสถิติแห่งชาติที่ทาการสารวจ
ในไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม) 2563 พบว่า
ผูม้ ีอายุ 15 ปีขึ้นไป มีจานวน 4.97 ล้านคน มีผู้อยู่ใน
กาลังแรงงานรวม 3.52 ล้านคน เป็นผู้มีงานทา 3.47
ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.69 หมื่นคน (คิดเป็นอัตราการ
ว่างงาน ร้อยละ 1.33) และผู้รอฤดูกาล 1.70 พันคน

พฤศจิกายน 2562
พฤศจิกายน 2563

2.11

1.17

1.17
0.96

7.08

6.22

6.64

5.96 5.76
4.71

4.56

3.47

1.58
1.76 1.411.62 1.521.85 1.55

3.81

ผู้มงี านทาจาแนกตามระดับการศึกษา

ชั่วโมงการทางาน/สั ปดาห์

พฤศจิกายน 2562

หน่วย : แสนคน

6.16

หน่วย : ล้านคน
0.01

0 ชั่วโมง*

0.01

0.14

1-34 ชั่วโมง

0.13

1.78

35 ชั่วโมงขึ้นไป

1.40

1.93

ยอดรวม

1.54

7.54 7.00
6.41 6.99 6.98

พฤศจิกายน 2563

5.2 5.42

4.33 4.20

4.67
3.8

หมายเหตุ * สาหรับผู้ที่มีงานประจาแต่ไม่ได้ทางานในสัปดาห์แห่งการสารวจ
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ภาวะความต้องการแรงงาน
นายจ้างแจ้งความต้องการแรงงานกับกรมการจัดหางาน ณ เดือนมกราคม 2564 จานวน 3,469 อัตรา เพิ่มขึ้นจากช่วง
เดียวกัน ของปีก่อน จานวน 1,743 อัตรา 1.01 เท่า เป็นความต้องการแรงงานในระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญามากที่สุด
จานวน 1,363 อัต รา (ร้อ ยละ 39.29) รองลงมาได้แ ก่ ระดั บ มัธ ยมศึ ก ษา จานวน 1,039 อัต รา (ร้อ ยละ 29.95) ระดั บ
ประถมศึกษาและต่ากว่า จานวน 635 อัตรา (ร้อยละ 18.30) และระดับปริญญาตรีขึ้นไป จานวน 432 อัตรา (ร้อยละ 12.45)

ความต้องการ
แรงงาน
3,469 อัตรา

ผู้สมัครงาน
ที่มาใช้บริการ
4,852 คน
ม.ค. 63 1,726 อัตรา
ธ.ค. 63 4,120 อัตรา

ตาแหน่งงานว่าง 3,469 อัตรา

ตาแหน่งงานว่าง 5 อันดับแรก ตามประเภทอาชีพ

แรงงานด้านประกอบ
1,806 อัตรา

แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์
1,133 อัตรา

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
44 อัตรา

ตัวแทนจัดหาบริการ
45 อัตรา

ช่างเทคนิควิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 35 อัตรา

ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการ 4,852 คน

ม.ค. 63 1,905 คน
ธ.ค. 63 5,729 คน

เพิ่มขึ้น 1.55 เท่า จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ลดลง 0.15 เท่า จากเดือนก่อน

ผู้สมัครงาน 5 อันดับแรก ตามประเภทอาชีพ

เพิ่มขึ้น 1.01 เท่า จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ลดลง 0.16 เท่า จากเดือนก่อน
ตาแหน่งงานว่าง 5 อันดับแรก ตามประเภทอุตสาหกรรม

การผลิตผลิตภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 587 อัตรา

การผลิตเฟอร์นิเจอร์
522 อัตรา

กิจกรรมที่สนับสนุนการทาเหมืองแร่
และการผลิตปิโตรเลียม 500 อัตรา

การผลิตกระดาษ
503 อัตรา

การอุปกรณ์ไฟฟ้า
436 อัตรา

การบรรจุงาน 4,439 คน
ม.ค. 63 1,856 คน
ธ.ค. 63 5,295 คน

เพิ่มขึ้น 1.39 เท่า
ลดลง 0.16 เท่า

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
จากเดือนก่อน

การบรรจุงาน 5 อันดับแรก ตามประเภทอุตสาหกรรม

แรงงานด้านการประกอบ 3,012 คน

การผลิตเฟอร์นิเจอร์ 635 คน

แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 691 คน

การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 596 คน

ช่างเครื่องและช่างปรับแต่งเครื่องจักรกลฯ 296 คน

การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า 593 คน

ผู้ตรวจสอบด้านความปลอดภัย 91 คน

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 70 คน
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การบรรจุงาน
4,439 คน

กิจการบริการทีส่ นับสนุนการทาเหมืองแร่ 498 คน

ไฟฟ้า ก๊าซ 444 คน

การไปทางานต่างประเทศ
การไปทางานต่างประเทศของแรงงานไทย ณ เดือนมกราคม 2564 มีแรงงานไทยทางานในต่างประเทศทั้งสิ้นจานวน
130 คน ซึ่งประเทศที่แรงงานไทยไปทางานมากที่สุดคือ เวียดนาม จานวน 83 คน รองลงมาไต้หวัน จานวน 20 คน ญี่ปุ่น
จานวน 10 คน สิงคโปร์ จานวน 4 คน และปากีสถาน จานวน 3 คน เปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 2563 ลดลงจานวน 2 คน
คิดเป็น ร้อยละ 1.52 และเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาจานวน 33 คน คิดเป็น ร้อยละ 34.02

จาแนกตามรายจังหวัด
2

หน่วย : คน
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ประเทศที่เดินทางไปทางานต่างประเทศ 5 อันดับ
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
นครนายก
สระแก้ว

20

4

81

เวียดนาม 83 คน
ไต้หวัน 20 คน
ญี่ปุ่น 10 คน
สิงคโปร์ 4 คน
ปากีสถาน 3 คน

1
2
3
4
5

คนไทยที่ทางานในต่างประเทศ กลับมาพักชั่วคราว
และเดินทางกลับไปทางาน (RE-ENTRY VISA)

จาแนกตามวิธีการเดินทาง
หน่วย : คน

บริษัทจัดหางาน
จัดส่ง, 24

หน่วย : คน
168

เดินทางด้วย
ตนเอง, 5

นายจ้างส่งไป
ฝึกงาน, 6

13

ม.ค. 63

นายจ้างพาไป
ทางาน, 95

ม.ค. 64

การทางานของคนต่ างด้ าว
คนต่างด้าวคงเหลือที่ทางานในประเทศไทยภาคตะวันออก ณ เดือนมกราคม 2564 มีจานวน 305,310 คน ลดลงจากช่วงเดียวกันของ
ปีที่ผ่านมา จานวน 118,938 คน หรือร้อยละ 28.04 และลดลงจากเดือนที่ผ่านมา จานวน 53,266 คน หรือร้อยละ 14.85
จานวนคนต่างด้าวจาแนกตามประเภทการอนุญาตให้ทางาน

การจ้างงานแรงงานต่างด้าว จาแนกตามรายจังหวัด

หน่วย : คน

หน่วย : คน

2,113

16,668

35,775

10,384

35

4,425

37,405

15,838

8,437

16,612
101,687

ทั่วไป
นาเข้าMOU
ส่งเสริมการลงทุน
มติครม.4ส.ค.63ตามแบบ บต.23

134,223
พิสูจน์สัญชาติเดิม
นาเข้าตามมติครม.20ส.ค.62
ชนกลุ่มน้อย
มติครม.4ส.ค.63ตามแบบ บต.24

7,316
127,979

63,298

28,425

ชลบุรี

ระยอง

จันทบุรี

ตราด

ฉะเชิงเทรา

ปราจีนบุรี

นครนายก

สระแก้ว
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