Western Labour Market Situation
สถานการณ์ ต ลาดแรงงานภาคตะวั น ตก ปี ท่ี 13 ฉบั บ ที่ 3 ประจํ า เดื อ นมี น าคม 2564

ราชบุ รี กาญจนบุ รี สุ พ รรณบุ รี นครปฐม สมุ ท รสาคร สมุ ท รสงคราม เพชรบุ รี ประจวบคี รี ขั น ธ์ www.doe.go.th/lmi_ratchaburi

ความต้องการแรงงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีจํานวน 4,545 อัตรา
เพิ่มขึ้น ≈ 1.3 เท่า จากช่วงเดียวกันปีก่อน
และเพิ่มขึ้นร้อยละ 70.42 จากเดือนก่อน
ได้รับการบรรจุงาน จํานวน 2,932 คน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.46 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

และเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.28 จากเดือนก่อน
โดยอาชีพแรงงานในด้านการผลิต และแรงงานทั่วไปมากที่สุด

คณะผู้จัดทำ.....

บทบรรณาธิการ.....

ที่ปรึกษา : นางสาวสุวกุล ไตรรัตนผลาดล
ผูอํานวยการกองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน
จัดทําโดย : ศูนยบริหารขอมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี (หลังเกา) ชั้น 1
ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท 0-3232-6458 โทรสาร 0-3232-6082

สถานการณ ต ลาดแรงงานภาคตะวั น ตก เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ
2564 มี ค วามต อ งการแรงงาน จํ า นวน 4,545 อั ต รา โดยมี
ความตองการแรงงานดานการผลิต และแรงงานทั่วไปมากที่สุด
ร อ ยละ 27.79 ส ว นอุ ต สาหกรรมที่ ยั ง มี ค วามต อ งการแรงงาน
มากที่ สุ ด ได แ ก อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ผลไม แ ละผั ก บรรจุ
กระปอง รอยละ 11.22
สําหรับแรงงานที่เดินทางไปทํางานตางประเทศ ลดลงรอยละ
78.21 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช ว งเดี ย วกั น ป ก  อ น ส ว นแรงงาน
ตางดาวคงเหลือประมาณ 4.89 แสนคน ลดลงรอยละ 12.41
เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันปกอน
ติ ด ตามรายละเอี ย ดของเนื้ อ หาสาระได ใ นเล ม ทั้ ง นี้
หากท า นมี ข อ คิ ด เห็ น หรื อ ข อ เสนอแนะสามารถแจ ง ได ที่
e-mail : lm_rbr@doe.go.th
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ภาวะการทำงานของประชากร

จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติไตรมาส 4 ป 2563 พบวา 8 จังหวัดภาคตะวันตก
มีประชากรประมาณ 5.74 ลานคน เปนผูท่ีอยูในกําลังแรงงาน รอยละ 61.08 ของจํานวนประชากรรวม ผูไมอยูในกําลังแรงงาน
รอยละ 23.70 ผูมีงานทําประมาณ 3.45 ลานคน หรือรอยละ 98.48 ของผูอยูในกําลังแรงงาน ผูวางงาน รอยละ 1.44
เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันปกอน พบวา ประชากรเพิ่มขึ้นรอยละ 0.48 ผูวางงาน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.5 เทา
ผูไมอยูในกําลังแรงงาน ลดลงรอยละ 3.20 สวนประชากรที่มีอายุตํ่ากวา 15 ป ลดลงรอยละ 1.07
ของจำนวน
ประชากร

อายุตํ่ากวา 15 ป
8.74 แสนคน

61.08%

กําลังแรงงาน
3.51 ลานคน
กําลังแรงงานที่รอฤดูกาล
2.93 พันคน

จากชวงเดียวกันปกอน

เพิ่มขึ้นรอยละ 3.98
จากไตรมาสที่ผานมา

ของจำนวน
ประชากร

อื่นๆ
7.12 แสนคน

ผูมีงานทำ 3,454,629 คน
เพิ่มขึ้น 1.71%
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จากชวงเดียวกันปกอน

เพิ่มขึ้น 1.97%
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จากไตรมาสที่ผานมา

03
04
05

จำแนกตามประเภทอาชีพ
5 อันดับแรก
พนักงานบริการฯ
695,323 คน (20.13%)
ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตรฯ
665,534 คน (19.26%)
อาชีพขั้นพื้นฐานฯ
592,652 คน (17.16%)
ผูปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรฯ
486,955 คน (14.10%)
ผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือฯ
411,785 คน (11.92%)

แผนภูมิแสดงจำนวนผูมีงานทำ และอัตราการวางงานของภาคตะวันตก จำแนกรายจังหวัด
จำนวน(คน)

800,000

จำนวนผูมีงานทำ

เพิ่มขึ้น ≈ 1.5 เทา

23.70%

เรียนหนังสือ
2.90 แสนคน

ผูวางงาน
5.04 หมื่นคน

การบริหารราชการและปองกันประเทศ
104,655 คน (3.03%)

ผูวางงาน
50,438 คน
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ทํางานบาน
3.60 แสนคน

กําลังแรงงานปจจุบัน
3.51 ลานคน

จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
5 อันดับแรก
การผลิต
01
898,192 คน (26.00%)
02
การขายสง การขายปลีก
626,151 คน (18.12%)
03
กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
286,703 คน (8.30%)
การกอสราง
04
202,797 คน (5.87%)

ที่มา : สำนักงานสถิติแหงชาติ

ผูไมอยูในกําลังแรงงาน
1.36 ลานคน

ของจำนวน
ประชากร

ผูมีงานทํา
3.45 ลานคน
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อายุ 15 ปขึ้นไป
4.87 ลานคน
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อัตราการวางงาน

15.21%

ประชากร
5.74 ลานคน
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ภาวะความตองการแรงงาน

การให บ ริ ก ารจั ด หางานในประเทศ ผ า นสํ า นั ก งานจั ด หางานของรั ฐ
ในภาคตะวั น ตก ณ เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ 2564 พบว า มี ค วามต อ งการแรงงาน
ในระดับมัธยมศึกษา รอยละ 33.53 รองลงมาไดแก ระดับประถมศึกษาและตํ่ากวา
ร อ ยละ 21.87 ระดั บ ปวช. ร อ ยละ 15.27 ระดั บ ปวส. ร อ ยละ 11.97
ระดั บ ป.ตรี ขึ้ น ไป ร อ ยละ 11.53 และระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา ร อ ยละ 5.83

ผูสมัครงาน
ที่มาใชบริการ
3,544 คน

ความตองการ
แรงงาน
4,545 อัตรา

ตำแหนงงานวาง 4,545 อัตรา

การบรรจุงาน
2,932 คน

ก.พ. 63 2,015 อัตรา
ม.ค. 64 2,667 อัตรา

5 อันดับแรก ตามประเภทอุตสาหกรรม

เพิ่มขึ้น ≈ 1.3 เทา จากชวงเดียวกันปกอน
เพิ่มขึ้น 70.42% จากเดือนกอน

5 อันดับแรก ตามประเภทอาชีพ

Plastic

การผลิตผลไม
การผลิต
การผลิตสวนประกอบ
และผักบรรจุกระปอง บรรจุภัณฑพลาสติก
อิเล็กทรอนิกส
510 อัตรา
375 อัตรา
208 อัตรา
(11.22%)
(8.25%)
(4.58%)

แรงงานในดาน
การผลิต และแรงงานทั่วไป
1,263 อัตรา
(27.79%)

แรงงานดานการผลิต
190 อัตรา
(4.18%)

การผลิต
การผลิตชิ้นสวนและ
อุปกรณเสริม สำหรับยานยนต น้ำตาลดิบจากออย
137 อัตรา
163 อัตรา
(3.01%)
(3.59%)

ตัวแทนนายหนา
ขายบริการธุรกิจ
216 อัตรา
(4.75%)

เจาหนาที่คลังสินคา
101 อัตรา
(2.22%)

การบรรจุงาน 2,932 คน

ผูสมัครงานที่มาใชบริการ 3,544 คน

ก.พ. 63 2,528 คน
ม.ค. 64 3,265 คน

แรงงานดาน
การประกอบ
805 อัตรา
(17.71%)

เพิ่มขึ้น 40.19% จากชวงเดียวกันปกอน
เพิ่มขึ้น 8.55% จากเดือนกอน

ก.พ. 63 2,133 คน เพิ่มขึ้น 37.46% จากชวงเดียวกันปกอน
ม.ค. 64 2,785 คน เพิม่ ขึ้น 5.28% จากเดือนกอน

5 อันดับแรก ตามประเภทอาชีพ

5 อันดับแรก ตามประเภทอาชีพ

แรงงานในดานการผลิต และแรงงานทั่วไป 1,061 คน (29.94%)

แรงงานในดานการผลิต และแรงงานทั่วไป 1,113 คน (37.96%)

แรงงานดานการผลิต 343 คน (9.68%)

แรงงานดานการประกอบ 310 คน (10.57%)

เสมียน เจาหนาที่จัดเก็บเอกสาร 204 คน (5.76%)

แรงงานดานการผลิต 149 คน (5.08%)

แรงงานดานการประกอบ 196 คน (5.53%)

เสมียน เจาหนาที่จัดเก็บเอกสาร 131 คน (4.47%)

พนักงานบัญชี 120 คน (3.39%)

ตัวแทนนายหนาขายบริการธุรกิจ 112 คน (3.82%)

ที่มา : ระบบบริการจัดหางานในประเทศผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Service) กรมการจัดหางาน
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การเดินทางไปทำงานตางประเทศ

จากขอมูลของกองบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ ณ เดือนกุมภาพันธ 2564 ภาคตะวันตกมีแรงงานเดินทางไปทํางาน
ตางประเทศ จํานวน 34 คน หรือรอยละ 1.35 ของแรงงานที่เดินทางไปทํางานตางประเทศทั้งหมด จําแนกเปนการเดินทาง 5 วิธี
จํานวน 19 คน และ RE-ENTRY จํานวน 15 คน
การเดินทางทุกประเภท จำนวน 34 คน

ประเทศที่มีผูเดินทางไปทำงาน 5 อันดับแรก

ลดลง 78.21% จากชวงเดียวกันปกอน
ลดลง 34.62% จากเดือนกอน

จำนวนการเดินทางไปทำงานตางประเทศ จำแนกรายจังหวัด
กาญจนบุรี
สมุทรสาคร
สุพรรณบุรี

3
3
2
2

นครปฐม
ราชบุรี

8

1

0

เพชรบุรี
สมุทรสงคราม 0
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3
3

1
1

2
1
ประจวบคีรีขันธ 0
ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
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เดินทาง 5 วิธี
แจงการเดินทางกลับ
(RE-ENTRY)

01

ไตหวัน 13 คน

02

อินโดนีเซีย 9 คน

03

อินเดีย 3 คน

04

บังคลาเทศ 2 คน

05

ฮองกง 2 คน
ลดลง 12.41% จากชวงเดียวกันปกอน
ลดลง 3.65% จากเดือนกอน

การทำงานของคนตางดาว

จากขอมูลของสํานักงานจัดหางานจังหวัด ณ เดือนกุมภาพันธ 2564 ภาคตะวันตกมีจํานวนแรงงานตางดาวคงเหลือ ประมาณ
4.89 แสนคน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน ประมาณ 6.94 หมื่นคน และลดลงจากเดือนที่ผานมา ประมาณ 1.86 หมื่นคน
จำนวนคนตางดาวคงเหลือ จำแนกตามประเภทการอนุญาตใหทำงาน

มาตรา 62
BOI
617 คน
(0.13%)
มาตรา 59
ชั่วคราวทั่วไป
9,112 คน
(1.86%)

มติ ครม.
วันที่ 20 ส.ค. 62
237,650 คน
(48.56%)

สมุทรสาคร

258,923 คน

2.49%

นครปฐม

85,740 คน

22.28%

ราชบุรี

40,241 คน

20.89%

กาญจนบุรี

29,162 คน

21.76%

ประจวบคีรีขันธ

26,566 คน

23.16%

เพชรบุรี

19,309 คน

9.64%

สุพรรณบุรี

14,864 คน

37.74%

สมุทรสงคราม

14,608 คน

2.25%

มาตรา 59
นำเขา MOU
163,651 คน
(33.44%)

ตางดาว
4.89 แสนคน

มาตรา 59
พิสูจนสัญชาติ
15,813 คน
(3.23%)

จำนวนคนตางดาวคงเหลือ จำแนกรายจังหวัด

มติ ครม.
วันที่ 4 ส.ค. 63
40,574 คน
(8.29%)

มาตรา 63
ชนกลุมนอย
21,996 คน
(4.49%)

เพิ่มขึ้น ลดลง

ที่มา : สำนักงานจัดหางานจังหวัด

เปรียบเทียบชวงเดียวกันปกอน

ขอเชิญติดตามรับฟั งรายการวิทยุ “เพื่อนแรงงาน” ทาง สวท. AM 1593 KHz. จังหวัดราชบุรี ทุกวันพุ ธ เวลา 15.00 - 15.30 น.

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมฯ

ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
www.doe.go.th/lmi_ratchaburi
www.facebook.com/LMIWestern
Youtube ช่อง “Western LMI Station”
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ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

1 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสั ตย์มีคุณธรรมและเสมอภาค
2 ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็วและประทับใจ
3 มีมนุษยสั มพันธ์ ขยัน อดทน สามัคคี มีวินัย
4 พัฒนาตนเองและหน่วยงาน สรรค์สร้างสั งคม
5 ศรัทธารักษาเกียรติ และศั กดิ์ศรีของหน่วยงาน

