Western Labour Market Situation

สถานการณ์ ต ลาดแรงงานภาคตะวั น ตก ปี ท่ี 12 ฉบั บ ที่ 11 ประจํ า เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2563
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ความต้องการแรงงาน เดือนตุลาคม 2563 มีจํานวน 2,978 อัตรา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.57 จากช่วงเดียวกันปีก่อน
แต่ลดลงร้อยละ 93.33 จากเดือนก่อน

โดยอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด

คือ อุตสาหกรรมการผลิตปลาบรรจุกระป๋อง ร้อยละ 20.25

และอุตสาหกรรมการผลิตอาหารปรุงสําเร็จแช่แข็ง ร้อยละ 8.03

คณะผู้จัดทำ.....

บทบรรณาธิการ.....

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

สถานการณตลาดแรงงานภาคตะวันตก เดือนตุลาคม 2563
มี ค วามต อ งการแรงงาน จํ า นวน 2,978 อั ต รา โดยมี
ความตองการแรงงานดานการผลิต และแรงงานทั่วไปมากที่สุด
ร อ ยละ 21.02 ส ว นอุ ต สาหกรรมที่ ยั ง มี ค วามต อ งการแรงงาน
มากที่ สุ ด ได แ ก อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ปลาบรรจุ ก ระป อ ง
รอยละ 20.25
สําหรับแรงงานที่เดินทางไปทํางานตางประเทศ ลดลงรอยละ
78.26 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช ว งเดี ย วกั น ป ก  อ น ส ว นแรงงาน
ตางดาว คงเหลือประมาณ 5.17 แสนคน ลดลงรอยละ 6.65
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 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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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 นตุ ล าคม 2563 พบว า มี ค วามต อ งการแรงงาน
ในระดับมัธยมศึกษา รอยละ 39.62 รองลงมาไดแก ระดับประถมศึกษาและตํ่ากวา
รอยละ 33.11 ระดับป.ตรีขึ้นไป รอยละ 9.70 ระดับปวช. รอยละ 7.92 ระดับปวส.
ร อ ยละ 7.19 และระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา ร อ ยละ 2.45

ผูสมัครงาน
ที่มาใชบริการ
2,304 คน

ความตองการ
แรงงาน
2,978 อัตรา

ตำแหนงงานวาง 2,978 อัตรา

ต.ค. 62 2,018 อัตรา
ก.ย. 63 44,660 อัตรา

5 อันดับแรก ตามประเภทอุตสาหกรรม

การผลิตปลา
บรรจุกระปอง
603 อัตรา

การบรรจุงาน
2,036 คน
เพิ่มขึ้น 47.57% จากชวงเดียวกันปกอน
ลดลง 93.33% จากเดือนกอน (เนื่องจาก
เดือน ก.ย.63 จัดงาน Job Expo)

5 อันดับแรก ตามประเภทอาชีพ

การผลิตอาหาร การผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ำ
ปรุงสำเร็จแชแข็ง
ดวยการอบแหงฯ
239 อัตรา
237 อัตรา

แรงงานในดานการผลิตตาง ๆ แรงงานดาน
แรงงานทั่วไป
การประกอบ
626 อัตรา
597 อัตรา

แรงงานดานการผลิต
462 อัตรา

Plastic

การผลิตผลิตภัณฑ
จากเนื้อสัตวและเนื้อสัตวปก
160 อัตรา

การผลิต
บรรจุภัณฑพลาสติก
137 อัตรา

ผูควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑอาหาร
110 อัตรา

ผูสมัครงานที่มาใชบริการ 2,304 คน

ต.ค. 62 1,941 คน
ก.ย. 63 2,768 คน

เพิ่มขึ้น 18.70% จากชวงเดียวกันปกอน
ลดลง 16.76% จากเดือนกอน

5 อันดับแรก ตามประเภทอาชีพ

ตัวแทนนายหนา
ขายบริการธุรกิจ
80 อัตรา

การบรรจุงาน 2,036 คน

ต.ค. 62 1,688 คน เพิ่มขึ้น 20.62% จากชวงเดียวกันปกอน
ก.ย. 63 2,381 คน ลดลง 14.49% จากเดือนกอน

5 อันดับแรก ตามประเภทอาชีพ

แรงงานในดานการผลิตตาง ๆ แรงงานทั่วไป 909 คน

แรงงานในดานการผลิตตาง ๆ แรงงานทั่วไป 917 คน

แรงงานดานการผลิต 295 คน

แรงงานดานการประกอบ 265 คน

แรงงานดานการประกอบ 138 คน

แรงงานดานการผลิต 84 คน

เสมียน เจาหนาที่จัดเก็บเอกสาร 128 คน

พนักงานบริการลูกคา 66 คน

เสมียนพนักงานทั่วไป พนักงานธุรการ 71 คน

เสมียน เจาหนาที่จัดเก็บเอกสาร 54 คน

ที่มา : ระบบบริการจัดหางานในประเทศผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Service) กรมการจัดหางาน
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การเดินทางไปทำงานตางประเทศ

จากขอมูลของกองบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ ณ เดือนตุลาคม 2563 ภาคตะวันตกมีแรงงานเดินทางไปทํางาน
ตางประเทศ จํานวน 40 คน หรือรอยละ 1.35 ของแรงงานที่เดินทางไปทํางานตางประเทศทั้งหมด จําแนกเปนการเดินทาง 5 วิธี
จํานวน 27 คน และ RE-ENTRY จํานวน 13 คน
การเดินทางทุกประเภท จำนวน 40 คน

ประเทศที่มีผูเดินทางไปทำงาน

ลดลง 78.26% จากชวงเดียวกันปกอน
ลดลง 2.44% จากเดือนกอน

จำนวนการเดินทางไปทำงานตางประเทศ จำแนกรายจังหวัด
กาญจนบุรี

6

4

นครปฐม

2

สุพรรณบุรี

2

ราชบุรี
ประจวบคีรีขันธ 0
เพชรบุรี

3

7

4

3
3

เดินทาง 5 วิธี
แจงการเดินทางกลับ
(RE-ENTRY)

1
1

2
สมุทรสงคราม 0
2
สมุทรสาคร
0
ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
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01

ลาว 7 คน

02

ไตหวัน 7 คน

03

กัมพูชา 5 คน

04

มาดากัสการ 3 คน

05

ญี่ปุน 3 คน
ลดลง 6.65% จากชวงเดียวกันปกอน
เพิ่มขึ้น 4.26% จากเดือนกอน

การทำงานของคนตางดาว

จากขอมูลของสํานักงานจัดหางานจังหวัด ณ เดือนตุลาคม 2563 ภาคตะวันตกมีจํานวนแรงงานตางดาวคงเหลือ ประมาณ
5.17 แสนคน ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน ประมาณ 3.68 หมื่นคน แตเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผานมา ประมาณ 2.11 หมื่นคน
จำนวนคนตางดาวคงเหลือ จำแนกตามประเภทการอนุญาตใหทำงาน
มาตรา 60
ยื่นคำขอแทน
1 คน
(0.0002%)
มาตรา 62
BOI
469 คน
(0.09%)
มติ ครม.
วันที่ 16 ม.ค. 61
4,183 คน
(0.81%)

มติ ครม.
วันที่ 20 ส.ค. 62
232,584 คน
(44.99%)

สมุทรสาคร

281,121 คน

7.02%

นครปฐม

94,510 คน

19.97%

ราชบุรี

39,819 คน

22.07%

ประจวบคีรีขันธ

27,234 คน

19.29%

กาญจนบุรี

25,718 คน

24.67%

เพชรบุรี

18,086 คน

13.88%

สมุทรสงคราม

15,675 คน

2.56%

สุพรรณบุรี

14,748 คน

16.69%

มาตรา 59
นำเขา MOU
182,681 คน
(35.34%)

ตางดาว
5.17 แสนคน

มาตรา 59
ชั่วคราวทั่วไป
8,780 คน
(1.70%)

จำนวนคนตางดาวคงเหลือ จำแนกรายจังหวัด

มาตรา 63
ชนกลุมนอย
21,495 คน
(4.16%)

มาตรา 59
พิสูจนสัญชาติ
38,861 คน
(7.52%)
มติ ครม.
วันที่ 4 ส.ค. 63
27,857 คน
(5.39%)

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

4

Western Labour Market Situation สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก
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