ปที่ 28 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2563

ผูม งี านทำ 38.05 ลานคน เพิม่ ขึน้ จากชวงเดียวกันของปกอ น 4.3 แสนคน
ผูว า งงาน 7.24 แสนคน เพิม่ ขึน้ จากชวงเดียวกันของปกอ น 3.42 แสนคน ฉบับภาษาอังกฤษ
https://doe.go.th/lmia
ความตองการแรงงาน ณ เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 37,826 อัตรา
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อำนวยการโดย : นางสาวสุวกุล ไตรรัตนผลาดล
ผูอ ำนวยการกองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน
จัดทำโดย : กลุม งานวิเคราะหและวิจยั กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน

สถานการณ ต ลาดแรงงานเดื อ นสิ ง หาคม 2563
นายจ า ง/สถานประกอบการแจ ง ความต อ งการแรงงานผ า น
กรมการจัดหางาน จำนวน 37,826 อัตรา เพิม่ ขึน้ จากชวงเดียวกัน
ของปกอน รอยละ 23.98 ผูมีงานทำ 38.05 ลานคน เพิ่มขึ้นจาก
ชวงเดียวกันของปกอน รอยละ 1.14 ผูวางงาน 7.24 แสนคน
เพิม่ ขึน้ จากชวงเดียวกันของปกอ น รอยละ 89.53 อัตราการวางงาน
รอยละ 1.9
ทั้งนี้ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดขอมูลและติดตาม
สถานการณตลาดแรงงาน และบทความตาง ๆ ไดจากเว็บไซต
https://doe.go.th/lmia หรือ Facebook ที่ Thai Labour
Market Information
กองบรรณาธิการ

วัตถุประสงค :
เพือ่ เผยแพรขอ มูลขาวสารตลาดแรงงานภาพรวมของประเทศ

ภาวะการทำงานของประชากร

1

จากขอมูลของสำนักงานสถิติแหงชาติที่ทำการสำรวจในเดือนสิงหาคม 2563 พบวา มีผูมีอายุ 15 ปขึ้นไป 56.88 ลานคน
มีผอู ยูใ นกำลังแรงงานรวม 38.83 ลานคน เปนผูม งี านทำ 38.05 ลานคน ผูว า งงาน 0.72 ลานคน (คิดเปนอัตราการวางงาน รอยละ 1.9)
และผูรอฤดูกาล 0.06 ลานคน
จำแนกตามภาค

โครงสรางประชากร เดือนสิงหาคม 2563
ผูมีอายุ 15 ปขึ้นไป 56.88 ลานคน
ผูอยูในกำลังแรงงานรวม
38.83 ลานคน

กำลังแรงงานปจจุบัน
38.77 ลานคน

ผูไมอยูในกำลังแรงงาน
18.05 ลานคน
ทำงานบาน
4.99 ลานคน

ผูรอฤดูกาล
0.06 ลานคน

ผูวางงาน
0.72 ลานคน

จำนวนผูวางงาน

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผูมีงานทำ 6.31 ลานคน
ผูวางงาน 1.06 แสนคน

ผูมีงานทำ 9.55 ลานคน
ผูวางงาน 1.50 แสนคน

ภาคกลาง

ผูมีงานทำ 5.09 ลานคน
ผูวางงาน 1.12 แสนคน

ผูมีงานทำ 38.05 ลานคน

ผูวางงาน 7.24 แสนคน

เพิ่มขึ้น 4.3 แสนคน

ภาคเกษตร
12.13 ลานคน

ผูมีงานทำ 5.30 ลานคน
ผูวางงาน 0.96 แสนคน

ภาคใต

อื่น ๆ (เด็ก ชรา ปวย
หรือพิการไมสามารถทำงานได)
8.78 ลานคน

(อัตราการวางงาน รอยละ 1.9)

JOB

สิงหาคม 2562 จำนวน 37.62 ลานคน
กรกฎาคม 2563 จำนวน 37.81 ลานคน

กรุงเทพมหานคร

ผูมีงานทำ 11.80 ลานคน
ผูวางงาน 2.60 แสนคน

เรียนหนังสือ
4.28 ลานคน
ผูมีงานทำ
38.05 ลานคน

จำนวนผูมีงานทำ

1.14%
YoY
0.63%
MoM

สิงหาคม 2562 จำนวน 3.82 แสนคน
กรกฎาคม 2563 จำนวน 8.31 แสนคน

นอกภาคเกษตร
25.92 ลานคน

ไมเคยทำงาน 2.95 แสนคน

ที่พักแรม
2.94 ลานคน

บริหารราชการ
1.75 ลานคน

การผลิต
5.89 ลานคน

กอสราง
2.26 ลานคน

การขนส17.11
ง
1.39 ลานคน

มัธยมปลาย 0.33 แสนคน

ผูประกอบวิชาชีพ
ชางเทคนิค
เสมียน เจาหนาที่

มัธยมตน 0.45 แสนคน
ต่ำกวาประถมฯ 0.01 แสนคน

ปฏิบัติงานในโรงงาน
อาชีพงานพื้นฐาน

จำนวนผูมีงานทำ (หนวย : ลานคน)

ลานคน

2.70

10.00

7.96

4.13
4.34
3.59
3.52
4.02
4.07

2 กลุมงานวิเคราะหและวิจัย กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน

1.47

1.20
0.90
0.60

6.60

6.52

1.50

11.62
11.33

2.34

8.40

1.80

7.59
7.86

จำนวนผูวางงาน (หนวย : แสนคน)

แสนคน

2.10

งานเกษตร/ประมง
ปฏิบตั งิ านฝมอื ในธุรกิจ

การบริการฯ
2.50 แสนคน

ประถมศึกษา 0.15 แสนคน

2.40

งานบริการ

การผลิต
1.37 แสนคน

ระดับการศึกษา
สิงหาคม 2562
สิงหาคม 2563
หนวย : ลานคน

1.38
1.42
2.06
2.15
1.59
1.73
1.64
1.63

เกษตรกรรม
0.42 แสนคน

ปวช./ปวส. 0.44 แสนคน

ผูมีงานทำจำแนกตามหมวดอาชีพ
ผูบริหาร

เคยทำงาน 4.29 แสนคน

ระดับการศึกษา
อุดมศึกษา 1.57 แสนคน

ขายสง-ขายปลีก
6.24 ลานคน

89.53%
YoY
-12.88%
MoM

5.07
1.02

0.98

7.00
5.50

3.50
0.89

4.00
2.50

0.54

1.00

0.30
0.00

8.50

ไมมีการศึกษา/
ต่ำกวาประถม/
อื่น ๆ ไมทราบ

-0.50

ประถมศึกษา

มัธยมตน

มัธยมปลาย

ปวช./ปวส.

อุดมศึกษา

ที่มา : สำนักงานสถิติแหงชาติ

นายจาง/สถานประกอบการ จำนวน 1,652 แหง แจงความตองการแรงงานผานบริการจัดหางานโดยรัฐ ณ เดือนสิงหาคม 2563
จำนวน 37,826 อั ต รา เป น ความต อ งการแรงงานในระดั บ ปวช.-ปวส./อนุ ป ริ ญ ญามากที ่ ส ุ ด จำนวน 13,523 อั ต รา (ร อ ยละ 35.75)
รองลงมา ได แ ก ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา จำนวน 13,460 อั ต รา (ร อ ยละ 35.59) ระดั บ ประถมศึ ก ษา จำนวน 6,451 อั ต รา (ร อ ยละ 17.05)
และระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข ึ ้ น ไป จำนวน 4,392 อัตรา (รอยละ 11.61)
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แจงความตองการแรงงาน
กับกรมการจัดหางาน
37,826 อัตรา
สิงหาคม 62 จำนวน 30,510 อัตรา
กรกฎาคม 63 จำนวน 40,183 อัตรา

ผูสมัครงานที่มาใชบริการ
กับกรมการจัดหางาน
36,125 คน
23.98%
YoY
-5.87 %
MoM

สิงหาคม 62 จำนวน 26,090 คน
กรกฎาคม 63 จำนวน 32,995 คน

บรรจุงาน
27,933 คนAWARENESS
38.46%
YoY
9.40%
MoM

สิงหาคม 62 จำนวน 28,188 คน
กรกฎาคม 63 จำนวน 25,611 คน

-0.90%
YoY
9.07%
MoM

ความตองการแรงงาน 5 อันดับแรกในกลุมงานตาง ๆ
1. ผูบริหาร 1,100 อัตรา

7. ผูปฏิบัติงานฝมือ 2,658 อัตรา

4. เสมียน เจาหนาที่ 5,603 อัตรา

1. ผูจัดการฝายขาย
2. ผูจัดการฝายตลาด
3. เจาหนาที่บริหารของหนวยงานรัฐบาล
4. ผูจัดการฝายบริหาร
5. ผูจัดการฝายบุคคล

2. ผูป ระกอบวิชาชีพ 1,061 อัตรา

1. ชางซอมยานยนต
2. ชางตัดเย็บเสื้อผาสำเร็จรูป
3. ชางเชื่อมโลหะดวยไฟฟา
4. ชางปรับแตงเครื่องจักรกลทางการเกษตร
5. ชางกออิฐกอสราง

1. เจาหนาที่จัดเก็บเอกสาร
2. เจาหนาที่บันทึกสินคาคงคลัง
3. เจาหนาที่เก็บเงิน
4. พนักงานธุรการ
5. เจาหนาที่คลังสินคา

5. พนักงานบริการ 4,070 อัตรา

1. นักการตลาด
2. วิศวกรคอมพิวเตอร
3. เจาหนาที่ประชาสัมพันธ
4. นักสำรวจ
5. เจาหนาที่บริหารงานลูกคา

8. ปฏิบตั งิ านในโรงงาน 2,191 อัตรา

1. พนักงานขายของหนาราน
2. ผูนำเสนอสินคา
3. พนักงานเสริฟ
4. พนักงานรักษาความปลอดภัย
5. แมบานสำนักงาน

3. ชางเทคนิค 6,646 อัตรา

1. พนักงานขับรถยนต
2. ชางประกอบยานยนต
3. ชางทอแห/อวนดวยเครื่องจักร
4. ผูบรรจุหีบหอและปดฉลาก
5. พนักงานขับรถตู

6. ปฏิบตั งิ านเกษตรและประมง 69 อัตรา

1. ตัวแทนขายบริการธุรกิจ
2. พนักงานบริการลูกคา
3. พนักงานบัญชี
4. ชางเทคนิควิศวกรรมโยธา
5. ตัวแทนขายผลิตภัณฑ

9. อาชีพงานพืน้ ฐาน 14,428 อัตรา
1. แรงงานดานการผลิต
2. พนักงานจัดสงสินคา
3. แรงงานบรรจุ
4. แรงงานกอสราง
5. พนักงานสงหนังสือ

1. เกษตรกรปลูกพืชแบบผสมผสาน
2. ผูเพาะปลูกพืชสวน
3. ผูต บแตงสวน
4. ผูทำงานในฟารมสัตวปก
5. พนักงานตรวจไร

ความตองการแรงงาน ผูสมัครงานที่มาใชบริการ และการบรรจุงาน
จำแนกตามหมวดอาชีพ
1,100
1,136
699
1,061
1,755
679

ผูบริหาร
ผูประกอบวิชาชีพ

ความตองการแรงงาน (อัตรา)
ผูสมัครงานที่มาใชบริการ (คน)
การบรรจุงาน (คน)

ปริญญาโทขึน้ ไป 165
171
88

4,713
5,603
7,441
3,731
4,070
3,864
3,615

เสมียน เจาหนาที่
งานบริการ

อาชีพงานพื้นฐาน

10,835

2,662

112

ปวส.
ปวช.

41

ปฏิบัติงานในโรงงาน

6,655

อนุปริญญา 174

69
งานเกษตร/ประมง 59

ปฏิบตั งิ านฝมอื ในธุรกิจ

4,227

ปริญญาตรี

6,646
6,531

ชางเทคนิค

จำแนกตามระดับการศึกษา

2,658
1,424
1,282
2,191
1,299
1,167

3,246

2,697
2,247

4,260

5,391
5,470

มัธยมศึกษา
12,616
12,006

3 กลุมงานวิเคราะหและวิจัย กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน

14,428

ประถมศึกษา

10,924

5,298
4,661

6,451

ที่มา : ระบบ Smart Job Center กรมการจัดหางาน

13,460
12,690

การไปทำงานตางประเทศของแรงงานไทย ณ เดือนสิงหาคม 2563 มีแรงงานไทยที่ยังคงทำงานในตางประเทศทั้งสิ้น 120,194 คน
โดยประเทศที่แรงงานไทยไปทำงานมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ไตหวัน อิสราเอล และสาธารณรัฐเกาหลี สำหรับประเภทงานที่แรงงานไทยไปทำงาน
มากที่สุด คือ แรงงานทั่วไป แรงงานดานการผลิต และแรงงานดานการเกษตร

120,194

121,922

123,681

128,102

133,954

142,124

5 อันดับประเทศที่ีแรงงานไทยยังคงทำงานมากที่สุด

หนวย : คน

ป 2563

148,048

148,941

149,455

151,121

ป 2562

150,829

156,822

162,016

แรงงานไทยที่ยังคงทำงานในตางประเทศ
1

2

3

4

5

ไตหวัน
58,013 คน

อิสราเอล
20,999 คน

เกาหลีใต
19,041 คน

ญี่ปุน
5,039 คน

มาเลเซีย
1,668 คน

สิงหาคม 2562 จำนวน 162,016 คน
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

กรกฎาคม 2563 จำนวน 121,922 คน

-25.81%
YoY
-1.48%
MoM

5 อันดับแรกของประเทศที่ีแรงงานไทยยังคงทำงานมากที่สุด จำแนกตามกลุมประเทศ
เอเชีย

ตะวันออกกลาง

ยุโรป

1. ไตหวัน
2. สาธารณรัฐเกาหลี
3. ญี่ปุน
4. มาเลเซีย
5. สิงคโปร

1. อิสราเอล
2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
3. คูเวต
4. บาหเรน
5. กาตาร

1. ฟนแลนด
2. สวีเดน
3. ฮังการี
4. โปรตุเกส
5. รัสเซีย

อเมริกาเหนือ
และใต

1. แคนาดา
2. สหรัฐอเมริกา
3. เม็กซิโก, หมูเ กาะเติกส

และเคคอส, และบราซิล

4. โคลัมเบีย
5. มาเรียนาเหนือ
และหมูเ กาะเคแมน

แอฟริกา

ออสเตรเลีย
และโอเซียเนีย

1. ซูดานใต
2. แอฟริกาใต
3. สาธารณรัฐเซเซลส
4. โมร็อกโก
5. ไนจีเรียและโมซัมบิก

1. นิวซีแลนด
2. ปาปว นิวกินี
3. ออสเตรเลีย
4. ฟจิ

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ

คนตางดาวคงเหลือที่ทำงานในประเทศไทย ณ เดือนสิงหาคม 2563 มีจำนวน 2,382,306 คน โดยเปนแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ
จำนวน 2,194,272 คน (รอยละ 92.71) คนตางดาวระดับฝมือชำนาญการ จำนวน 146,137 คน (รอยละ 6.13) และชนกลุมนอย/บุคคลพื้นที่สูง/
ตลอดชีพ จำนวน 41,897 คน (รอยละ 1.76)

จำนวนแรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตทำงาน
ป 2562
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.

ป 2563

หนวย : คน

3,216,498
3,222,150
3,204,807
3,216,431
3,017,416
3,002,817
2,952,429
2,826,521
2,589,353
2,531,309
2,459,785
2,419,452
2,382,306
4 กลุมงานวิเคราะหและวิจัย กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน

แรงงานตางดาวทีไ่ ดรบั อนุญาตทำงาน จำแนกตามกลุม ตาง ๆ
แรงงานประเภทฝมือ 146,137 คน
ตลอดชีพ 68 คน
ชนกลุมนอย (จีนฮอ ฯลฯ) 41,829 คน
แรงงานประเภททั่วไป 2,194,272 คน
สิงหาคม 2562 จำนวน 3,216,498 คน
กรกฎาคม 2563 จำนวน 2,419,452 คน

-25.93%
YoY
-1.54%
MoM

ที่มา : สำนักบริหารแรงงานตางดาว

