วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออก
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 ประจาเดือนมีนาคม 2564

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

ความต้องการแรงงาน อาชีพที่มีต้องการแรงงานมากที่สุด 3 อันดับแรก
แรงงานด้านประกอบ
โดยรวมเพิ่มขึ้นจากช่วง
แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์
เดียวกันของปีก่อน
พนักงานขายของหน้าร้าน

1.64 เท่า

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออก เดือนกุมภาพันธ์ 2564
พบว่ า มี ความต้อ งการแรงงานเพิ่ มขึ้น จากช่วงเดีย วกัน ของปีก่อ น
1.64 เท่า ผู้สมัครงานเพิ่มขึ้น 1.37 เท่า และการบรรจุงานเพิ่มขึ้น
1.80 เท่า การเดินทางไปทางานต่างประเทศลดลงร้อยละ 57.89 การ
ทางานของคนต่างด้าวลดลง ร้อยละ 24.25
ภาวะการท างานของประชากร เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2563
ผู้มีงานทา 3.47 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อ นร้อยละ
1.93 ผู้ว่ างงาน 4.69 หมื่น คน เพิ่ม ขึ้นจากช่ว งเดียวกัน ของปีก่อ น
1.19 เท่า อัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.33
ทั้ ง นี้ ผู้ ส น ใจสา มา รถดู ร า ย ละเอี ย ดข้ อ มู ล ส ถา น กา รณ์
ตลาดแรงงานภาคตะวั น ออกได้ ที่ : www.doe.go.th/lmi-east
หรือมีข้อเสนอแนะสามารถติดต่อได้ที่ E-mail:lm_ryg@live.com

สารบัญ
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อานวยการโดย : ผู้อำนวยกำรกองบริหำรข้อมูล
ตลำดแรงงำน
จัดทาโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ภำคตะวันออก
ที่ตั้ง : ศูนย์รำชกำรจัดหวัดระยอง ชั้น 2
ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง
จ.ระยอง 21150
เว็บไซต์ : www.doe.go.th/lm-east
E-mail : lm_ryg@live.com
โทรศัพท์ : 0 3869 4029, 30

หน้า

ภาวะการทางานของประชากร

2

ภาวะความต้องการแรงงาน

3

การไปทางานต่างประเทศ

4

การทางานของคนต่างด้าว

4

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

3.47 ล้านคน เทียบกับช่วงเดียวกัน ของปี 2562 เพิ่มขึ้น 6.56

ผู้มีงานทา

ผู้รอฤดูกาล
1,695 คน

กาลังแรงงานปัจจุบัน
3,515,174 คน

จำกข้ อ มูลของสำงำนสถิ ติ แห่ งชำติที่ ท ำกำรสำรวจ
ในไตรมาสที่ 4 (ตุล าคม – ธัน วาคม) 2563 พบว่ ำ
ผู้มี อ ำยุ 15 ปีขึ้ น ไป มี จ ำนวน 4.97 ล้ ำนคน มี ผู้อ ยู่ ใ น
ก ำลั งแรงงำนรวม 3.52 ล้ ำนคน เป็ น ผู้ มี งำนท ำ 3.47
ล้ ำ นคน ผู้ ว่ ำ งงำน 4.69 หมื่ น คน (คิ ด เป็ น อั ต รำกำร
ว่ำงงำน ร้อยละ 1.33) และผู้รอฤดูกำล 1.70 พันคน

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

หน่วย : แสนคน

6.23

หน่วย : แสนคน
ไตรมาสที่ 4 (ต.ค. - ธ.ค.) 2562

2.98

นอกภาคเกษตร 2.70 ล้านคน

2563

4.69 หมื่นคน

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

10
8
6
4
2
0

หมื่นคน คิดเป็น ร้อยละ 1.93

3.40 ล้านคน

8.17

7.08
6.64
6.22

ไตรมาสที่ 4 (ต.ค. - ธ.ค.) 2563

2.11

1.17

1.17
0.96

5.96 5.76

4.71 4.56

1.58
1.76 1.411.62 1.521.85 1.55

3.47

3.81

ผู้มงี านทาจาแนกตามระดับการศึกษา

ชั่วโมงการทางาน/สั ปดาห์

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

ไตรมาสที่ 4 (ต.ค. -ธ.ค.) 2562
ไตรมาสที่ 4 (ต.ค. -ธ.ค.) 2563

5.20 5.42

4.67
4.33 4.20
3.80

หมำยเหตุ * สำหรับผู้ที่มีงำนประจำแต่ไม่ได้ทำงำนในสัปดำห์แห่งกำรสำรวจ

2

ภาวะความต้องการแรงงาน
นำยจ้ำงแจ้งควำมต้องกำรแรงงำนกับกรมกำรจัดหำงำน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 5,537 อัตรำ เพิ่มขึ้นจำกช่วง
เดียวกันของปีก่อน จำนวน 3,440 อัตรำ คิดเป็น 1.64 เท่ำ เป็นควำมต้องกำรแรงงำนในระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญำมำก
ที่ สุด จ ำนวน 2,103 อั ต รำ (ร้ อ ยละ 37.98) รองลงมำได้ แ ก่ ร ะดั บ มั ธ ยมศึ ก ษำ จ ำนวน 1,706 อั ต รำ (ร้ อ ยละ 30.81)
ระดับ ประถมศึ ก ษำและต่ำกว่ ำ จ ำนวน 1,038 อัตรำ (ร้ อ ยละ 18.75) และระดั บ ปริ ญ ญำตรี ขึ้ นไป จำนวน 690 อั ตรำ
(ร้อยละ 12.46)

ความต้องการ
แรงงาน
5,537 อัตรา

ผู้สมัครงาน
ที่มาใช้บริการ
5,559 คน
ก.พ. 63 2,097 อัตรา
ม.ค. 64 3,468 อัตรา

ตาแหน่งงานว่าง 5,537 อัตรา

ตาแหน่งงานว่าง 5 อันดับแรก ตามประเภทอาชีพ

แรงงานด้านประกอบ
2,892 อัตรา

แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์
1,281 อัตรา

ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิค
101 อัตรา

ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
คอมพิวเตอร์ 100 อัตรา

เพิ่มขึ้น 1.37 เท่า จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
เพิ่มขึ้น 0.15 เท่า จากเดือนก่อน

ผู้สมัครงาน 5 อันดับแรก ตามประเภทอาชีพ

การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า
971 อัตรา

การผลิตตผลิ
เคมีตภภััณณฑ์ฑ์ยและ
การผลิ
างฯ
ผลิตภัณ345
ฑ์เคมีอัต504
รา อัตรา

ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้า
516กิอัจกรรมที
ตรา ่เกี่ยวกับ
คลังสินค้า 505 อัตรา

การขายส่
งยกเว้
การผลิตไม้
264น อัยานยนต์
ตรา
และจักรยานยนต์ 455 อัตรา

การบรรจุงาน 4,970 คน
ก.พ. 63 1,772 คน
ม.ค. 64 4,439 คน

เพิ่มขึ้น 1.80 เท่า
ลดลง 0.12 เท่า

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
จากเดือนก่อน

การบรรจุงาน 5 อันดับแรก ตามประเภทอุตสาหกรรม

แรงงานด้านการประกอบ 3,467 คน

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร 2,098 คน

แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 1,114 คน

การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า 935 คน

ผู้ตรวจสอบด้านความปลอดภัย 96 คน

ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้า 516 คน

เจ้าหน้าที่สานักงาน 81 คน

การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 507 คน

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 79 คน
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เพิ่มขึ้น 1.64 เท่า จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
เพิ่มขึ้น 0.60 เท่า จากเดือนก่อน
ตาแหน่งงานว่าง 5 อันดับแรก ตามประเภทอุตสาหกรรม

พนักงานขายของหน้าร้าน การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
384 อัตรา
1,707 อัตรา

ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการ 5,559 คน

ก.พ. 63 2,350 คน
ม.ค. 64 4,852 คน

การบรรจุงาน
4,970 คน

การผลิตกระดาษ 184 คน

การไปทางานต่างประเทศ
กำรไปทำงำนต่ำงประเทศของแรงงำนไทย ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีแรงงำนไทยทำงำนในต่ำงประเทศทั้งสิ้นจำนวน
56 คน ซึ่งประเทศที่แรงงำนไทยไปทำงำนมำกที่สุดคือ ไต้หวัน จำนวน 20 คน รองลงมำออสเตรีย จำนวน 10 คน เวียดนำม
จำนวน 8 คน สิงคโปร์และอิสรำเอลประเทศละ จำนวน 3 คน และเกำหลี บังคลำเทศ ยูเครนและฮังกำรีประเทศละ จำนวน 2
คน เปรียบเทียบกับเดือนกุมภำพันธ์ 2563 ลดลงจำนวน 77 คน (ร้อยละ 57.89) และลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำจำนวน 74 คน
(ร้อยละ 56.92)

ประเทศที่เดินทางไปทางานต่างประเทศ 5 อันดับ

จาแนกตามรายจังหวัด
หน่วย : คน

ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
นครนายก
สระแก้ว

10
16

2
8
1

1 2

16

ไต้หวัน 20 คน

1
2
3
4
5

ออสเตรีย 10 คน
เวียดนาม 8 คน
สิงคโปร์และอิสราเอลประเทศละ 3 คน
สาธารณรัฐเกาหลี บังคลาเทศ ยูเครน
และฮังการี ประเทศละ 2 คน

คนไทยที่ทางานในต่างประเทศ กลับมาพักชั่วคราว
และเดินทางกลับไปทางาน (RE-ENTRY VISA)
หน่วย : คน

จาแนกตามวิธีการเดินทาง
3

21
11
26

ก.พ. 63

หน่วย : คน

11

152

เดินทางด้วยตนเอง
นายจ้างพาไปทางาน
บริษัทจัดหางานจัดส่ง

ก.พ. 64

10

กรมการจัดหางานส่ง
นายจ้างส่งไปฝึกงาน

การทางานของคนต่ างด้ าว
คนต่ำงด้ำวคงเหลือที่ทำงำนในประเทศไทยภำคตะวันออก ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีจำนวน 292,165 คน ลดลงจำกช่วงเดียวกัน
ของปีที่ผ่ำนมำ จำนวน 93,552 คน หรือร้อยละ 24.25 และลดลงจำกเดือนที่ผ่ำนมำ จำนวน 13,145 คน หรือร้อยละ 4.31
จานวนคนต่างด้าวจาแนกตามประเภทการอนุญาตให้ทางาน

การจ้างงานแรงงานต่างด้าว จาแนกตามรายจังหวัด

หน่วย : คน
2,103

หน่วย : คน
35,658

10,367

7,915

4,392

26

37,070

15,317

8,591

14,903
101,330

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

130,374

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

6,366
125,449

62,645

21,824

ชลบุรี

ระยอง

จันทบุรี

ตราด

ฉะเชิงเทรา

ปราจีนบุรี

นครนายก

สระแก้ว
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