วำรสำรสถำนกำรณ์ตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ปีที่ 12 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกำยน 2563

www.doe.go.th/lmi-east
จันทบุรี ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี ตรำด นครนำยก ปรำจีนบุรี ระยอง สระแก้ว

ความต้ องการแรงงาน
โดยรวมเพิ่มขึน้ จากช่ วง
เดียวกันของปี ก่ อน
ร้ อยละ 5.49

อำชีพที่มีควำมต้องกำรแรงงำนมำกที่สุด
3 อันดับแรก
1

อาชีพงานพื้นฐาน
2
ช่างเทคนิค
3 เสมียน เจ้าหน้าที่

บทบรรณาธิการ
สถำนกำรณ์ ตลำดแรงงำนภำคตะวั นออก เดื อนตุ ลำคม
อำนวยกำรโดย : ผู้อำนวยกำรกองบริหำรข้อมูล
2563 พบว่ ำ มี ค วำมต้ อ งกำรแรงงำนเพิ่ ม ขึ้ น จำกช่ ว ง
ตลำดแรงงำน
เดี ย วกั น ของปี ก่ อ น ร้ อ ยละ 5.49 ผู้ ส มั ค รงำนเพิ่ ม ขึ้ น
จัดทำโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำค ร้อยละ 27.35 และ กำรบรรจุงำนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 24.41
ตะวันออก
กำรเดินทำงไปทำงำนต่ำงประเทศลดลง ร้อยละ 26.77
ที่ตั้ง : ศูนย์รำชกำรจังหวัดระยอง ชั้น 2 ถ.สุขุมวิท กำรทำงำนของคนต่ำงด้ำวลดลง ร้อยละ 15.42
ภำวะกำรทำงำนของประชำกร ผู้มีงำนทำ 3.40 ล้ำนคน
ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150
เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1.04 ผู้ว่ำงงำน
เว็บไซต์ : www.doe.go.th/lmi-east
4.88 หมื่นคน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ
E-mail : lm_ryg@live.com
97.03 อัตรำกำรว่ำงงำน ร้อยละ 1.41
โทรศัพท์ : 0 3869 4029, 30
ทั้งนี้ ผู้สนใจสำมำรถดูรำยละเอียดข้อมูลสถำนกำรณ์
โทรสำร : 0 3869 4033
ตลำดแรงงำนภำคตะวันออกได้ที่ : www.doe.go.th/lmieast หรื อ มี ข้ อ เสนอแนะสำมำรถติ ด ต่ อ ได้ ที่ E-mail:
lm_ryg@live.com
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ภำวะกำรทำงำนของประชำกร
ภำวะควำมต้องกำรแรงงำน
การไปทางานต่ างประเทศ
การทางานของคนต่ างด้ าว

วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่สถำนกำรณ์ตลำดแรงงำนภำคตะวันออก

ภาวะการทางานของประชากร
ประชำกร จำนวน 5,932,379 ล้ำนคน
ผู้มีอำยุ 15 ปีขึ้นไป
4,950,235 คน

ต่ำกว่ำ 15 ปี
982,144 คน

ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงำนรวม
1,500,431 คน

ผู้อยู่ในกำลังแรงงำนรวม
3,449,804 คน

ผู้มีงำนทำ
3,399,186 คน

3.40 ล้ำนคน เทียบกับช่วงเดียวกัน ของปี 2562 เพิ่มขึ้น 3.51

ผู้มีงำนทำ

ผู้รอฤดูกำล
1,844 คน

กำลังแรงงำนปัจจุบัน
3,447,959 คน

จากข้อมูลของสางานสถิติแห่งชาติที่ทาการสารวจในเดือน
สิงหำคม 2563 พบว่า ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป มีจานวน 4.95
ล้านคน มีผู้อยู่ในกาลังแรงงานรวม 3.45 ล้านคน เป็นผู้มี
งานทา 3.40 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.88 หมื่นคน (คิดเป็นอัตรา
การว่างาน ร้อยละ 1.41) และผู้รอฤดูกาล 1.84 พันคน

ภำคเกษตร 7.61 แสนคน

ทำงำนบ้ำน
492,917 คน
2562

เรียนหนังสือ
316,884 คน

ผู้ว่ำงงำน
48,773 คน

อื่น ๆ (เด็ก ชรำ
ป่วย หรือพิกำรไม่
สำมำรถทำงำนได้)
690,630 คน

4.88 หมื่นคน

เพิ่มขึ้น 2.40 หมื่นคน ร้อยละ 97.03

ผู้ว่ำงงำน

การก่ อสร้ าง 2.16

2563

ผู้มงี านทาจาแนกตามหมวดอาชีพ

ผู้มงี านทานอกภาคเกษตร 6 อันดับแรก
การขนส่ งทีเ่ ก็บสิ นค้ า 1.23

นอกภำคเกษตร 2.64 ล้ำนคน

2563

2.48 หมื่นคน

2562

การบริหารราชการ 1.28

หมื่นคน คิดเป็น ร้อยละ 1.04

3.36 ล้ำนคน

หน่วย : แสนคน
สิงหำคม 2562
สิงหำคม 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 : ล้ำนคน
0.01

0 ชั่วโมง*

0.01

0.19

1-34 ขั่วโมง

0.16

1.69

35 ชั่วโมงขึ้นไป

1.33

1.89

ยอดรวม

1.50

หมายเหตุ * สาหรับผู้ที่มีงานประจาแต่ไม่ได้ทางานในสัปดาห์แห่งการสารวจ

สิงหำคม 2562

6.93 7.10 7.44 7.31

สิงหำคม 2563

5.01 4.80

4.26 4.50 3.98 4.30

2

ภำวะควำมต้องกำรแรงงำน
ผูส้ มัครงาน 2,258 คน

นายจ้างแจ้งความต้องการแรงงาน 1,729 อัตรา
ต.ค. 62 จำนวน 1,639 อัตรำ

5.49 %

ต.ค. 62 จำนวน 1,773 คน

27.35 %

ก.ย. 63 จำนวน 113,963 อัตรำ

98.48 %

ก.ย. 63 จำนวน 2,986 คน

24.38 %

นายจ้างแจ้งความต้องการแรงงานกับกรมการจัดหางาน ณ เดือนตุลำคม
2563 จานวน 1,729 อัตรา เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 5.49
เป็นความต้องการแรงงานในระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญามากที่สุด จานวน
713 อัตรา ร้อยละ (41.24) รองลงมาได้แก่ระดับมัธยมศึกษา จานวน 614
อัตรา (ร้อยละ 35.51) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จานวน 209 อัตรา (ร้อยละ
12.09) และระดับประถมศึกษาและต่ากว่า จานวน 193 อัตรา (ร้อยละ 11.16)

ผูส้ มัครงานได้รบั การบรรจุงาน 1,830 อัตรา
ต.ค. 62 จำนวน 1,471 คน

24.41 %

ก.ย. 63 จำนวน 2,323 คน

21.22 %

อั น ดั บ ที่ 3 เสมี ย น เจ้ ำ หน้ ำ ที่ 211 อั ต รำ ได้ แ ก่ 1.พนั ก งำนไปรษณี ย์ 2.เจ้ ำ หน้ ำ ที่
คลังสินค้ำ 3.เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด 4.เจ้ำหน้ำที่สำนักงำน และ 5.พนักงำนต้อนรับ
61
ผู้บริหำร
37
อันดับ ที่ 4 พนักงำนบริ กำร 89 อัต รำ ได้แ ก่ 1.พนักงำนขำยของหน้ำ ร้ำ น 2.แม่ บ้ำ น
255 ผู้ประกอบวิชำชีพ
3.ผู้ให้บริกำรด้ำนกำรป้องกันภัย 4.พ่อครัว และ 5.พนักงำนบริกำรอำหำร
ช่ำงเทคนิค
อั น ดั บ ที่ 5 ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนฝี มื อ 70 อั ต รำ ได้ แ ก่ 1.ช่ ำ งไฟฟ้ ำ อำคำร 2.ช่ ำ งเชื่ อ ม
เสมียน เจ้ำหน้ำที่
3.ช่ำงเครื่องและช่ำงปรับแต่งยำนยนต์ 4.ช่ำงเครื่องและช่ำงปรับแต่งอุปกรณ์ไฟฟ้ำ กำลัง
211 พนักงำนบริกำร
และช่ำงเครื่องและ 5.ช่ำงปรับแต่งเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร
อันดับที่ 6 ผู้ปฏิบัติงำนในโรงงำน 70 อัตรำ ได้แก่ 1.ผู้ควบคุมเครื่องจักร 2.ผู้ขับรถยนต์
ผู้ปฏิบัติงำนเกษตรและประมง
3.ผู้ควบคุมรถยก 4.ผู้ขับรถบรรทุกขนำดใหญ่ และ 5.ผู้ควบคุมเครื่องบด
89
ผู้ปฏิบัติงำนฝีมือ
อั น ดั บ ที่ 7 ผู้ ป ระกอบวิ ช ำชี พ 61 อั ต รำ ได้ แ ก่ 1.พยำบำลวิ ช ำชี พ และผดุ ง ครรภ์
ผู้ปฏิบัติงำนในโรงงำน
2
934
2.วิศวกรเครื่องกล 3.สถำปนิกวิศวกร 4.วิศวกรไฟฟ้ำ และ 5.นักภำษำศำสตร์
70 อำชีพงำนพื้นฐำน
70
อั น ดั บ ที่ 8 ผู้ บ ริ ห ำร 37 อั ต รำ ได้ แ ก่ 1.เจ้ ำ หน้ ำ ที่ บ ริ ห ำรของหน่ ว ยงำนรั ฐ บำล
อันดับที่ 1 อำชีพงำนพื้นฐำน 934 อัตรำ ได้แก่ 1.แรงงำนด้ำนกำรประกอบ 2.แรงงำน 2.ผู้จัดกำรฝ่ำยอื่นๆ 3.ผู้จัดกำรฝ่ำยบุคคล 4.ผู้จัดกำรฝ่ำยจัดหำ และ 5.ผู้จัดกำรฝ่ำย
บรรจุผลิตภัณฑ์ 3.ยำม 4.ผู้ดูแลรักษำอำคำรปลูกสร้ำง และ 5.พนักงำนรับส่งเอกสำร วิจัยและพัฒนำอิเล็กทรอนิกส์
อันดับที่ 2 ช่ำงเทคนิค 255 อัตรำ ได้แก่ 1.ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนบริหำร 2.ตัวแทนฝ่ำยขำย อันดับที่ 9 ผู้ปฏิบัติงำนเกษตรและประมง 2 อัตรำ ได้แก่ ผู้เพำะปลูกพืชสวนและพืชใน
ด้ำนเทคนิค 3.ช่ำงเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล 4.ผู้ตรวจสอบด้ำนควำมปลอดภัย และ เรือนเพำะชำ
5. ช่ำงเทคนิควิศวกรรม
หน่วย : คน

ควำมต้องกำรแรงงำน ผู้สมัครงำนที่มำใช้บริกำร และกำรบรรจุงำน
จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ

จำแนกตำมหมวดอำชีพ
1,110

อำชีพงำนพื้นฐำน
ปฏิบัติงำนในโรงงำน
ปฏิบัติงำนฝีมือในธุรกิจ
1
1
2

งำนเกษตร/ประมง
งำนบริกำร

62
53
70
35
76
70

ช่ำงเทคนิค
43
96
61
34
52
37

ผู้ประกอบวิชำชีพ
ผู้บริหำร

3

-

1,366

บรรจุงำน(คน)
ผู้สมัครงำน(คน)

73
89
94

เสมียน เจ้ำหน้ำที่

934

150

247

ตำแหน่งงำนว่ำง(อัตรำ)

263
211
204
278
255

160

ปริญญำตรีขึ้นไป
6
10

อนุปริญญำ

กำรบรรจุงำน(คน)
ผู้สมัครงำนที่มำใช้บริกำร(คน)

151
199

ปวส.

ควำมต้องกำรแรงงำน(อัตรำ)

269
296

182
216
266

ปวช.

916

มัธยมศึกษำ
367

ประถมศึกษำ
300

323

209

450

600

750

900

1,050 1,200 1,350 1,500

193
-

150

300

1,015

614
425

450

600

750

900

1,050

1,200

การไปทางานต่างประเทศ
การไปทางานต่างประเทศของแรงงานไทย ณ เดือนตุลำคม 2563 มีแรงงานไทยทางานในต่างประเทศทั้งสิ้น
จานวน 145 คน ซึ่งประเทศที่แรงงานไทยไปทางานมากที่สุดคือ ไต้หวัน จานวน 33 คน รองลงมามาดากัสการ์ จานวน
26 คน ญี่ปุ่น จานวน 21 คน ออสเตรีย จานวน 17 คน และเวียดนาม จานวน 14 คน เปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม 2562
ลดลงจานวน 53 คน คิดเป็น ร้อยละ 26.77 และเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาจานวน 79 คน คิดเป็น ร้อยละ 2.20 เท่า

ประเทศทีเ่ ดินทำงไปทำงำน 5 อันดับ

จำแนกรำยจังหวัด
3

หน่วย : คน

ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
นครนายก
สระแก้ ว

13

7
6
5
5

54

26.77 %

52

คนไทยที่ทำงำนในต่ำงประเทศ กลับมำพักชั่วครำว
และเดินทำงกลับไปทำงำน (RE-ENTRY VISA)
109

ไต้ หวัน 33 คน
มาดากัสการ์ 26 คน
ญี่ปุ่น 21 คน
ออสเตรีย 17 คน
เวียดนาม 14 คน

จำแนกตำมวิธีกำรเดินทำง
2 3

หน่วย : คน

เดินทำงด้วยตนเอง

ตุลำคม 62 109 คน

กรมจัดหำงำนจัดส่ง

55

ตุลำคม 63 17 คน

นำยจ้ำงพำไปทำงำน

61
17
84.40 %

ตุลำคม 62

บริษัทจัดหำงำนจัดส่ง

24

ตุลำคม 63

นำยจ้ำงส่งไปฝึกงำน

การทางานของคนต่ างด้ าว
คนต่างด้าวคงเหลือที่ทางานในประเทศไทยภาคตะวันออก ณ เดือนตุลำคม 2563 มีจานวน 345,032 คน ลดลงจากช่วงเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา จานวน 62,921 คน หรือร้อยละ 15.42 และเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา จานวน 9,728 คน หรือร้อยละ 2.90
จำนวนคนต่ำงด้ำวจำแนกตำมประเภทกำรอนุญำตให้ทำงำน
20,241

9,493

10,726
79

1,829

หน่วย : คน

146,689

151,335
4,640

ทั่วไป
MOU
มติครม.20ส.ค.62
มติครม.4ส.ค.63 (บต.23)

พิสูจน์ สัญชาติ
ส่ งเสริมการลงทุน
ชนกลุ่มน้ อย
มติครม.4ส.ค.63 (บต.24)

กำรจ้ำงงำนแรงงำนต่ำงด้ำว จำแนกตำมรำยจังหวัด
สระแก้ว
นครนำยก
ปรำจีนบุรี
ตรำด
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรำ
ระยอง
ชลบุรี

หน่วย : คน

6,099
9,378
17,387
18,449
25,500
43,344
71,511

153,364
0
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