


ภาวะการท างานของประชากร 
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1-34 ชั่วโมง 

35 ชั่วโมงขึ้นไป 

ยอดรวม 

หน่วย : ล้านคน 

หมายเหตุ * ส าหรับผู้ที่มีงานประจ าแต่ไม่ไดท้ างานในสัปดาห์แห่งการส ารวจ 
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ไตรมาสท่ี 1 (ม.ค. - มี.ค.) 2563 

ไตรมาสท่ี 1 (ม.ค. - มี.ค.) 2564 

ประชากร จ านวน 5,965,591 คน 

ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 
 4,982,165 คน 

ผู้อยู่ในก าลังแรงงานรวม       
3,560,405 คน 

ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงานรวม       
1,421,760 คน 

ก าลังแรงงานปัจจุบัน 
3,556,038 คน 

ผู้รอฤดูกาล 
4,367 คน 

ผู้มีงานท า           
3,514,976 คน 

ผู้ว่างงาน          
41,063 คน 

ท างานบ้าน 
452,306 คน 

เรียนหนังสือ 
327,573 คน 

อ่ืน ๆ (เด็ก ชรา 
ป่วย หรือพิการไม่
สามารถท างานได้) 

641,881 คน 

ต่ ากว่า 15 ปี 
 983,426 คน 

     จากข้อมูลของส างานสถิติแห่งชาติที่ท าการส ารวจ       
ในไตรมาสที่ 1 (มกราคม – มีนาคม) 2564 พบว่า       
ผูม้ีอายุ 15 ปีขึ้นไป มีจ านวน 4.98 ล้านคน มีผู้อยู่ใน
ก าลังแรงงานรวม 3.56 ล้านคน เป็นผู้มีงานท า 3.51 
ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.11 หมื่นคน (คิดเป็นอัตราการ
ว่างงาน ร้อยละ 1.15) และผู้รอฤดูกาล 4.37 พันคน 

3.41 ล้านคน 

เทียบกับช่วงเดียวกัน ของปี 2563 เพ่ิมขึ้น 1.04 
แสนคน คิดเป็น ร้อยละ 3.05 

ภาคเกษตร 7.71 แสนคน 

นอกภาคเกษตร 2.74 ล้านคน 

ผู้มีงานท า 

2563  2564  

3.51 ล้านคน 

ผู้ว่างงาน 

2.86 หมื่นคน 

2563  2564  

4.11 หมื่นคน 

เพิ่มขึ้น 1.25 หมื่นคน ร้อยละ 43.76 

หน่วย : แสนคน 

ผู้มงีานท านอกภาคเกษตร 6 อนัดับแรก 

ช่ัวโมงการท างาน/สัปดาห์ 

ผู้มงีานท าจ าแนกตามหมวดอาชีพ 

ผู้มงีานท าจ าแนกตามระดับการศึกษา 
หน่วย : แสนคน 
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การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร 571 คน 

ภาวะความตอ้งการแรงงาน 

     นายจา้งแจง้ความตอ้งการแรงงานกบักรมการจัดหางาน  ณ เดือนพฤษภาคม 2564 จ านวน 4,999 อัตรา 

เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จ านวน 1,627 อัตรา (รอ้ยละ 48.25) เป็นความตอ้งการแรงงานในระดับ

มัธยมศึกษามากที่สดุ จ านวน 1,981 อัตรา (รอ้ยละ 39.63) รองลงมาไดแ้ก่ระดับปวช./ปวส./อนปุริญญา 

จ านวน 1,561 อตัรา (รอ้ยละ 31.23) ระดบัประถมศึกษาและต า่กว่า จ านวน 1,064 อัตรา (รอ้ยละ 21.28) และ

ระดบัปริญญาตรีขึน้ไป จ านวน 393 อตัรา (รอ้ยละ 7.86) 

ความตอ้งการ
แรงงาน  

4,999 อัตรา 

ผู้สมคัรงาน 
ที่มาใช้บรกิาร  
3,470 คน 

การบรรจงุาน  
2,843 คน 

ต าแหน่งงานว่าง 4,999 อัตรา พ.ค. 63 3,372 อัตรา 
เม.ย. 64 2,276 อัตรา 

เพ่ิมขึ้น   ร้อยละ 48.25  จากช่วงเดียวกันของปีกอ่น 
เพ่ิมขึ้น    ≈ 1.20 เท่า    จากเดือนก่อน 

 ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการ 3,470 คน 
พ.ค. 63  3,417 คน           เพิ่มขึ้น   ร้อยละ  1.55  จากช่วงเดียวกันของปีก่อน   
เม.ย. 64 3,340 คน           เพิ่มขึ้น   ร้อยละ  3.89  จากเดือนก่อน   

 การบรรจุงาน 2,843 คน 
พ.ค. 63 2,691 คน         เพ่ิมขึ้น   ร้อยละ 5.65   จากช่วงเดียวกันของปีก่อน   

  เม.ย. 64 2,376 คน         เพิ่มขึ้น   ร้อยละ 19.65  จากเดือนก่อน   

ผู้สมัครงาน 5 อันดับแรก ตามประเภทอาชพี การบรรจงุาน 5 อันดับแรก ตามประเภทอตุสาหกรรม 

ต าแหน่งงานวา่ง 5 อันดับแรก ตามประเภทอตุสาหกรรม 

กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
คลังสินค้า 505 อัตรา 

การผลิตผลิตภัณฑ์ยางฯ 
345 อัตรา 

การผลิตไม้ 264 อัตรา 

ต าแหน่งงานวา่ง 5 อันดับแรก ตามประเภทอาชพี 

แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 
1,373 อัตรา 

แรงงานด้านประกอบ 
941 อัตรา 

แม่บ้าน 
375 อัตรา 

แรงงานด้านก่อสร้างอาคาร 
212 อัตรา 

ช่างเชื่อมและช่างตัดโลหะ   
202 อัตรา 

การบริหารราชการและ
การป้องกันประเทศ   

411 อัตรา 

การก่อสร้างอาคาร   
405 อัตรา 

การขายส่งยกเว้นยานยนต์
และจักรยานยนต์ 379 อัตรา 

การผลิตผลิตภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 365 อัตรา 

การผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืนๆที่ท า
จากอโลหะ 351 อัตรา 

แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 1,341 คน 

 เจ้าหน้าที่ส านักงาน 116 คน 

 เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 107 คน 

  ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจ 92 คน 

 แรงงานด้านประกอบ 753 คน  การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 378 คน 

 การซ่อมและการติดต้ังเคร่ืองจักร 250 คน 

  การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ 147 คน 

  การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า 191 คน 
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การไปท างานตา่งประเทศ 

       การไปท างานตา่งประเทศของแรงงานไทย ณ เดือนพฤษภาคม 2564 มีแรงงานไทยท างานในตา่งประเทศ

ทั้งส้ินจ านวน  88 คน  ซ่ึงจังหวัดที่แรงงานไทยไปท างานมากที่สดุคือจังหวัดชลบรีุ จ านวน 35 คน รองลงมา

จงัหวดัระยอง จ านวน22 คน และจงัหวดัสระแกว้ จ านวน 13 คน เปรียบเทียบกบัเดือนพฤษภาคม 2563 เพ่ิมขึ้น

จ านวน 85 คน ( 28.33 เทา่ ) และเพ่ิมขึน้จากเดอืนที่ผา่นมาจ านวน 32 คน (รอ้ยละ 57.14)  
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ชลบุรี 

ระยอง 

จันทบุรี 

ตราด 

ฉะเชิงเทรา 

ปราจีนบุรี 

สระแก้ว 

คนไทยท่ีท างานในต่างประเทศ กลบัมาพกัชัว่คราว 

และเดินทางกลบัไปท างาน (RE-ENTRY VISA) 

  คนตา่งดา้วคงเหลือที่ท างานในประเทศไทยภาคตะวนัออก ณ เดือนพฤษภาคม 2564 มจี านวน 332,746 คน ลดลงจากชว่งเดียวกนั

ของปีที่ผา่นมา จ านวน 29,697 คน หรือรอ้ยละ 8.19 และเพ่ิมขึน้จากเดือนที่ผา่นมา จ านวน 8,355 คน หรือรอ้ยละ 2.58     
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พฤษภาคม 63 

พฤษภาคม 64 

หน่วย : คน 

136,670 

69,551 

33,159 

18,375 

41,642 
15,866 9,704 

7,779 

ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 

ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว 

หน่วย : คน 

การจา้งงานแรงงานต่างดา้ว จ าแนกตามรายจงัหวดั 

10,132 

120,598 

100,676 
4,306 
2,141 
34,677 

8,018 

52,198 

ทั่วไป น าเข้าMOU 
น าเข้าตามมติ ครม. 20 ส.ค. 62 ส่งเสริมการลงทุน 
ชนกลุ่มน้อย มติ ครม. 4 ส.ค. 63 ตามแบบ บต.23 
มติ ครม. 4 ส.ค. 63 ตามแบบ บต.24 มติ ครม. 29 ธ.ค. 63 

หน่วย : คน 

จ านวนคนต่างดา้วจ าแนกตามประเภทการอนญุาตใหท้ างาน 

จ าแนกตามรายจงัหวดั จ าแนกตามวฒิุการศึกษา 

มัธยมศึกษา 50 คน 

ปริญญาตรี,โท,เอก 17 คน 

ปวช.,ปวท.,ปวส.,อนุปริญญา 14 คน 

ประถมศึกษา 7 คน 

จ าแนกตามวิธีการเดินทาง 

การท างานของคนตา่งดา้ว 

หน่วย : คน 
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กรมการจัดหางานจัดส่ง 27 คน  

นายจ้างพาไปท างาน 22 คน 

บริษัทจัดหางานจัดส่ง 29 คน 

นายจ้างพาไปฝึกงาน 3 คน   

แจ้งการเดินทางด้วยตนเอง 7 คน  


