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ความต้องการแรงงานเดือนกันยายน 2563
มีจํานวนมากถึง 44,660 อัตรา
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ไทยมีงานทํา ล้านงาน เพื่อล้านคน

ผลการบรรจุงานคิดเป็ นร้อยละ 86.02
ของผู้สมัครงานที่มาใช้บริการ

คณะผู้จัดทำ.....

บทบรรณาธิการ.....

ที่ปรึกษา : นางสาวสุวกุล ไตรรัตนผลาดล
ผูอํานวยการกองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน
จัดทําโดย : ศูนยบริหารขอมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี (หลังเกา) ชั้น 1
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โทรศัพท 0-3232-6458 โทรสาร 0-3232-6082
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ภาวะการทำงานของประชากร

จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติไตรมาส 2 ป 2563 พบวา 8 จังหวัดภาคตะวันตก
มีประชากรประมาณ 5.73 ลานคน เปนผูที่อยูกําลังแรงงาน รอยละ 59.83 ของจํานวนประชากร ผูไมอยูในกําลังแรงงาน รอยละ
24.83 ผูมีงานทําประมาณ 3.36 ลานคน หรือรอยละ 98.00 ของผูอยูในกําลังแรงงาน ผูวางงานมีรอยละ 1.67
เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันปกอน พบวา ประชากรเพิ่มขึ้นรอยละ 0.47 ผูวางงาน เพิ่มขึ้นประมาณ 2 เทา
ผูไมอยูในกําลังแรงงาน เพิ่มขึ้นรอยละ 3.50 และประชากรที่มีอายุต่ํากวา 15 ป ลดลงรอยละ 1.23
15.34%
ของจำนวน
ประชากร

ประชากร
5.73 ลานคน

อายุตํ่ากวา 15 ป
8.79 แสนคน

59.83%

กําลังแรงงาน
3.43 ลานคน
กําลังแรงงานที่รอฤดูกาล
1.15 หมื่นคน

อายุ 15 ปขึ้นไป
4.85 ลานคน
ผูไมอยูในกําลังแรงงาน
1.42 ลานคน

ของจำนวน
ประชากร

ทํางานบาน
3.91 แสนคน

กําลังแรงงานปจจุบัน
3.42 ลานคน
ผูมีงานทํา
3.36 ลานคน

ของจำนวน
ประชากร

เรียนหนังสือ
3.06 แสนคน

ผูวางงาน
5.72 หมื่นคน

อื่นๆ
7.26 แสนคน

ผูมีงานทำ 3,359,507
จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
5 อันดับแรก
ลดลง 1.25%
การผลิต
จากชวงเดียวกันปกอน
01
925,809 คน (27.56%)
ลดลง 2.51%
02
เกษตรกรรม การปาไมและการประมง
จากไตรมาสที่ผานมา
790,378 คน (23.53%)
03
การขายสง การขายปลีก
572,766 คน (17.05%)
กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
04
272,022 คน (8.10%)
05

24.83%

คน
01
02
03
04
05

การกอสราง
186,980 คน (5.57%)

จำแนกตามประเภทอาชีพ
5 อันดับแรก
พนักงานบริการฯ
689,698 คน (20.53%)
ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตรฯ
617,591 คน (18.38%)
อาชีพขั้นพื้นฐานฯ
590,505 คน (17.58%)
ผูปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรฯ
515,331 คน (15.34%)
ผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือฯ
457,497 คน (13.62%)

แผนภูมิแสดงจำนวนผูมีงานทำ และอัตราการวางงานของภาคตะวันตก จำแนกรายจังหวัด

จากชวงเดียวกันปกอน

เพิ่มขึ้นประมาณ 2 เทา
จากไตรมาสที่ผานมา

ที่มา : สำนักงานสถิติแหงชาติ
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อัตราการวางงาน

เพิ่มขึ้นประมาณ 2 เทา

จำนวน(คน)

800,000

จำนวนผูมีงานทำ

ผูวางงาน
57,186 คน

ภาวะความตองการแรงงาน
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การให บ ริ ก ารจั ด หางานในประเทศ ผ า นสํ า นั ก งานจั ด หางานของรั ฐ
ในภาคตะวั น ตก ณ เดื อ นกั น ยายน 2563 พบว า มี ค วามต อ งการแรงงาน
ในระดั บ ประถมศึ ก ษาและตํ่ า กว า ร อ ยละ 33.68 รองลงมาได แ ก ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
รอยละ 32.30 ระดับปวช. รอยละ 11.04 ระดับป.ตรีขึ้นไป รอยละ 9.44 ระดับปวส.
ร อ ยละ 8.77 และระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา ร อ ยละ 4.76

ผูสมัครงาน
ที่มาใชบริการ
2,768 คน

ความตองการ
แรงงาน
44,660 อัตรา

ตำแหนงงานวาง 44,660 อัตรา

ก.ย. 62 2,076 อัตรา
ส.ค 63 3,430 อัตรา

5 อันดับแรก ตามประเภทอุตสาหกรรม

การผลิตปลา
บรรจุกระปอง
2,393 อัตรา

การผลิตน้ำตาลดิบ
จากออย
1,767 อัตรา

การฆาและการบรรจุ
เนื้อสัตวปกสด
1,535 อัตรา

เพิ่มขึ้นประมาณ 22 เทา จากชวงเดียวกันปกอน
เพิ่มขึ้นประมาณ 13 เทา จากเดือนกอน

5 อันดับแรก ตามประเภทอาชีพ

การขนสงสินคา
1,714 อัตรา

แรงงานในดานการผลิตตาง ๆ แรงงานดาน
แรงงานทั่วไป
การประกอบ
11,362 อัตรา
6,622 อัตรา

การผลิตผลไมและ
ผักบรรจุกระปอง
1,150 อัตรา

พนักงานจัดสงสินคา
1,096 อัตรา

ผูสมัครงานที่มาใชบริการ 2,768 คน

ก.ย. 62 2,112 คน
ส.ค. 63 3,210 คน

การบรรจุงาน
2,381 คน

เพิ่มขึ้น 31.06% จากชวงเดียวกันปกอน
ลดลง 13.77% จากเดือนกอน

5 อันดับแรก ตามประเภทอาชีพ

แรงงานดานการผลิต
6,555 อัตรา

ที่ปรึกษาการลงทุน
ที่ปรึกษาการเงิน
912 อัตรา

การบรรจุงาน 2,381 คน

ก.ย. 62 1,915 คน เพิ่มขึ้น 24.33% จากชวงเดียวกันปกอน
ส.ค. 63 2,687 คน ลดลง 11.39% จากเดือนกอน

5 อันดับแรก ตามประเภทอาชีพ

แรงงานในดานการผลิตตาง ๆ แรงงานทั่วไป 915 คน

แรงงานในดานการผลิตตาง ๆ แรงงานทั่วไป 961 คน

แรงงานดานการผลิต 335 คน

แรงงานดานการประกอบ 328 คน

แรงงานดานการประกอบ 195 คน

แรงงานดานการผลิต 136 คน

เสมียน เจาหนาที่จัดเก็บเอกสาร 148 คน

เสมียนพนักงานทั่วไป พนักงานธุรการ 61 คน

เสมียนพนักงานทั่วไป พนักงานธุรการ 89 คน

พนักงานขับรถยนต 59 คน

ที่มา : ระบบบริการจัดหางานในประเทศผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Service) กรมการจัดหางาน
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การเดินทางไปทำงานตางประเทศ

จากขอมูลของกองบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ ณ เดือนกันยายน 2563 ภาคตะวันตกมีแรงงานเดินทางไปทํางาน
ตางประเทศ จํานวน 41 คน หรือรอยละ 1.75 ของแรงงานที่เดินทางไปทํางานตางประเทศทั้งหมด จําแนกเปนการเดินทาง 5 วิธี
จํานวน 22 คน และ RE-ENTRY จํานวน 19 คน
ประเทศที่มีผูเดินทางไปทำงาน

การเดินทางทุกประเภท จำนวน 41 คน

ลดลง 76.16% จากชวงเดียวกันปกอน
เพิ่มขึ้น 57.69% จากเดือนกอน

จำนวนการเดินทางไปทำงานตางประเทศ จำแนกรายจังหวัด
7

ราชบุรี
สุพรรณบุรี
นครปฐม
สมุทรสาคร
1

ประจวบคีรีขันธ
กาญจนบุรี

0

2
2

6

3
3
3

2
2

เดินทาง 5 วิธี
แจงการเดินทางกลับ
(RE-ENTRY)

1
0
สมุทรสงคราม 0 1
ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
เพชรบุรี

04

8

01

บังคลาเทศ 9 คน

02

ญี่ปุน 6 คน

03

อินโดนีเซีย 5 คน

04

ไตหวัน 5 คน

05

ซูดานใต 3 คน
ลดลง 11.23% จากชวงเดียวกันปกอน
เพิ่มขึ้น 0.24% จากเดือนกอน

การทำงานของคนตางดาว

จากขอมูลของสํานักงานจัดหางานจังหวัด ณ เดือนกันยายน 2563 ภาคตะวันตกมีจํานวนแรงงานตางดาวคงเหลือ ประมาณ
4.96 แสนคน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน ประมาณ 6.27 หมื่นคน แตเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผานมา ประมาณ 1.18 พันคน
จำนวนคนตางดาวคงเหลือ จำแนกตามประเภทการอนุญาตใหทำงาน
มาตรา 62
BOI
467 คน
(0.09%)
มาตรา 59
ชั่วคราวทั่วไป
8.673 คน
(1.75%)
มติ ครม.
วันที่ 4 ส.ค. 63
10,243 คน
(2.07%)

มติ ครม.
วันที่ 20 ส.ค. 62
227,088 คน
(45.80%)

ตางดาว
4.96 แสนคน

มติ ครม.
วันที่ 16 ม.ค. 61
12,230 คน
(2.47%)

จำนวนคนตางดาวคงเหลือ จำแนกรายจังหวัด
สมุทรสาคร

270,494 คน

0.59%

นครปฐม

79,070 คน

31.95%

ราชบุรี

39,221 คน

23.37%

กาญจนบุรี

32,370 คน

6.36%

ประจวบคีรีขันธ

26,949 คน

19.20%

เพชรบุรี

17,736 คน

15.79%

สมุทรสงคราม

15,460 คน

0.36%

สุพรรณบุรี

14,480 คน

18.93%

มาตรา 59
นำเขา MOU
176,615 คน
(35.62%)
มาตรา 59
พิสูจนสัญชาติ
39,175 คน
(7.90%)
มาตรา 63
ชนกลุมนอย
21,289 คน
(4.29%)

เพิ่มขึ้น ลดลง

ที่มา : สำนักงานจัดหางานจังหวัด

เปรียบเทียบชวงเดียวกันปกอน

ขอเชิญติดตามรับฟั งรายการวิทยุ รายการ “เพื่อนแรงงาน” ทาง สวท. AM 1593 KHz. จังหวัดราชบุรี เวลา 15.00 - 15.30 น.
ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
www.doe.go.th/lmi_ratchaburi
www.facebook.com/LMIWestern
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