วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออก
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ประจาเดือนมกราคม 2564

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

ความต้องการแรงงานโดยรวม
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ 76.14
บทบรรณาธิการ
อานวยการโดย : ผู้อานวยการกองบริหารข้อมูล
ตลาดแรงงาน
จัดทาโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาค
ตะวันออก
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

อาชีพที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด
3 อันดับแรก

1
2
3

แรงงานด้านการประกอบ
แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์
ตัวแทนจัดหาบริการ
คณะผู้จัดทา

สถานการณ์ ตลาดแรงงานภาคตะวั นออก เดื อนธั นวาคม
2563 พบว่ า มี ค วามต้ อ งการแรงงานเพิ่ ม ขึ้ น จากช่ ว ง
เดี ย วกั น ของปี ก่ อ น ร้ อ ยละ 76.14 ผู้ ส มั ค รงานเพิ่ ม ขึ้ น
ร้ อ ยละ 85.11 และการบรรจุ ง านเพิ่ ม ขึ้ น 3.01 เท่ า
การเดินทางไปทางานต่างประเทศลดลง ร้อยละ 42.60
การทางานของคนต่างด้าวลดลง ร้อยละ 18.97
ภาวะการท างานของประชากร ผู้ มี ง านท า 3.40
ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1.04
ผู้ ว่ า งงาน 4.88 หมื่ น คน เพิ่ ม ขึ้ น จากช่ ว งเดี ย วกั น ของ
ปีก่อน ร้อยละ 97.03 อัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.41
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดข้อมูลสถานการณ์
ตลาดแรงงานภาคตะวันออกได้ที่ : www.doe.go.th/lmieast หรื อ มี ข้ อ เสนอแนะสามารถติ ด ต่ อ ได้ ที่ E-mail:
lm_ryg@live.com

สารบัญ
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4
4
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ภาวะการทางานของประชากร
ภาวะความต้องการแรงงาน
การไปทางานต่างประเทศ
การทางานของคนต่างด้าว

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออก

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

ประชากร จานวน 5,932,379 คน
ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
4,950,235 คน

ต่ากว่า 15 ปี
982,144 คน
ผู้อยู่ในกาลังแรงงานรวม
3,449,804 คน

ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงานรวม
1,500,431 คน
ผู้มีงานทา

ผู้รอฤดูกาล
1,844 คน

กาลังแรงงานปัจจุบัน
3,447,959 คน

ผู้มีงานทา
3,399,186 คน

3.40 ล้านคน เทียบกับช่วงเดียวกัน ของปี 2562 เพิ่มขึ้น 3.51

ภาคเกษตร 7.61 แสนคน

ทางานบ้าน
492,917 คน
2562

เรียนหนังสือ
316,884 คน

ผู้ว่างงาน
48,773 คน

อื่น ๆ (เด็ก ชรา
ป่วย หรือพิการไม่
สามารถทางานได้)
690,630 คน

4.88 หมื่นคน

เพิ่มขึ้น 2.40 หมื่นคน ร้อยละ 97.03

ผู้ว่างงาน

8.00

หน่วย : แสน
6.00

6.00

2563

ผู้มงี านทาจาแนกตามหมวดอาชีพ

ผู้มงี านทานอกภาคเกษตร 6 อันดับแรก
8.69

นอกภาคเกษตร 2.64 ล้านคน

2563

2.48 หมื่นคน

2562

10.00

หมื่นคน คิดเป็น ร้อยละ 1.04

3.36 ล้านคน

หน่วย : แสนคน
สิงหาคม 2562
สิงหาคม 2563

7.73

7.82
6.55 6.51

4.79

5.67 5.49

4.49

3.81 3.88

3.03

4.00
2.00

2.16

1.28

1.23

1.02

1.04 1.311.44 1.50

1.53

1.49

1.50

0.00

ผู้มงี านทาจาแนกตามระดับการศึกษา

ชั่วโมงการทางาน/สั ปดาห์

หน่วย : แสนคน

6.02 5.99

หน่วย : ล้านคน
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

สิงหาคม 2562

6.93 7.10 7.44 7.31

สิงหาคม 2563

5.01 4.80

4.26 4.50 3.98 4.30
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ภาวะความต้องการแรงงาน
นายจ้างแจ้งความต้องการแรงงานกับกรมการจัดหางาน ณ เดือนธันวาคม 2563 จานวน 4,120 อัตรา เพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเดี ยวกัน ของปีก่ อน ร้อ ยละ 76.14 เป็น ความต้ องการแรงงานในระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญ ญามากที่สุด จานวน
1,575 อัตรา (ร้อยละ38.23) รองลงมาได้แก่ระดับมัธยมศึกษา จานวน 1,193 อัตรา (ร้อยละ 28.96) ระดับประถมศึกษา
และต่ากว่า จานวน 734 อัตรา (ร้อยละ 17.82) และระดับปริญญาตรีขึ้นไป จานวน 618 อัตรา (ร้อยละ 15.00)

ความต้องการ
แรงงาน
4,120 อัตรา

ผู้สมัครงาน
ที่มาใช้บริการ
3,345 คน
ธ.ค. 62 2,339 อัตรา
พ.ย. 63 4,939 อัตรา

ตาแหน่งงานว่าง 4,120 อัตรา

ตาแหน่งงานว่าง 5 อันดับแรก ตามประเภทอาชีพ

แรงงานด้านประกอบ
1,633 อัตรา

แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์
1,326 อัตรา

พนักงานขาย
99 อัตรา

ตัวแทนจัดหาบริการ
100 อัตรา

ตัวแทนฝ่ายขาย
64 อัตรา

ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการ 3,345 คน

ธ.ค. 62 1,807 คน
พ.ย. 63 7,753 คน

เพิ่มขึ้น 85.11 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ลดลง 56.86 % จากเดือนก่อน

5 อันดับแรก ตามประเภทอาชีพ

การบรรจุงาน
5,295 คน
เพิ่มขึ้น 76.14 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ลดลง 16.58 % จากเดือนก่อน
ตาแหน่งงานว่าง 5 อันดับแรก ตามประเภทอุตสาหกรรม

การบริหารราชการ
1,031 อัตรา

การผลิตผลิตภัณฑ์ยางฯ
345 อัตรา

กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
คลังสินค้า 505 อัตรา

การผลิตยานยนต์ฯ
557 อัตรา

การผลิตไม้ 264 อัตรา

การบรรจุงาน 5,295 คน
ธ.ค. 62 1,322 คน
พ.ย. 63 7,753 คน

เพิ่มขึ้น 3.01 เท่า
ลดลง 31.70 %

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
จากเดือนก่อน

5 อันดับแรก ตามประเภทอุตสาหกรรม

แรงงานด้านการประกอบ 2,016 คน

การบริหารราชการ 1,163 คน

แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 631 คน

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร 929 คน

ผู้ตรวจสอบด้านความปลอดภัย 112 คน

การผลิตยานยนต์ 452 คน

ช่างเทคนิควิศวกรรมอิเลคทริกส์ 74 คน

กิจกรรมเกี่ยวกับคลังสินค้า 402 คน

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 68 คน

การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า 328 คน

การไปทางานต่างประเทศ
การไปทางานต่างประเทศของแรงงานไทย ณ เดือนธันวาคม 2563 มีแรงงานไทยทางานในต่างประเทศทั้งสิ้นจานวน
97 คน ซึ่งประเทศที่แรงงานไทยไปทางานมากที่สุดคือ ไต้หวัน จานวน 38 คน รองลงมาญี่ปุ่น จานวน 34 คน อิสราเอล
จานวน 7 คน เวียดนาม จานวน 6 คน และสิงคโปร์ จานวน 4 คน เปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 2562 ลดลงจานวน 72
คน คิดเป็น ร้อยละ 42.60 และลดลงจากเดือนที่ผ่านมาจานวน 31 คน คิดเป็น ร้อยละ 24.22

ประเทศที่เดินทางไปทางาน 5 อันดับ

จาแนกรายจังหวัด
หน่วย : คน

ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
นครนายก
สระแก้ว

16
1
6

42.60 %

39

6
3

6
20

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

ไต้ หวัน 38 คน
ญี่ปุ่น 34 คน
อิสราเอล 7 คน
เวียดนาม 6 คน
สิ งคโปร์ 4 คน

จาแนกตามวิธีการเดินทาง
หน่วย : คน

128

เดินทางด้วยตนเอง
11
44
19

กรมจัดหางานจัดส่ง

8
15

นายจ้างส่งไปฝึกงาน
บริษัทจัดหางานจัดส่ง

13

ธ. ค. 62

นายจ้างพาไปทางาน

ธ.ค. 63

การทางานของคนต่ างด้ าว
คนต่างด้าวคงเหลือที่ทางานในประเทศไทยภาคตะวันออก ณ เดือนธันวาคม 2563 มีจานวน 358,576 คน ลดลงจากช่วงเดียวกันของ
ปีที่ผ่านมา จานวน 83,921 คน หรือร้อยละ 18.97 และลดลงจากเดือนที่ผ่านมา จานวน 1,329 คน หรือร้อยละ 0.37
จานวนคนต่างด้าวจาแนกตามประเภทการอนุญาตให้ทางาน

การจ้างงานแรงงานต่างด้าว จาแนกตามรายจังหวัด

หน่วย : คน
2,087

หน่วย : คน
10,591

16,969

35,891

4,611

44,494

38

17,301

9,454

18,850
151,335

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

137,054

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

7,910
156,773

72,389

31,405

ชลบุรี

ระยอง

จันทบุรี

ตราด

ฉะเชิงเทรา

ปราจีนบุรี

นครนายก

สระแก้ว
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