วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือ
ปีที่ 11 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2563

ผู ้มีงานท�ำ ลดลงจากช่ วงเดียวกันของปี ก่อน ร้อยละ 4.07
ความต้องการแรงงาน จ�ำนวน 3,041 อัตรา
คนงานไปท�ำงานต่างประเทศ จ�ำนวน 518 คน

CONTENTS
1

ภาวะการท�ำงานของประชากร

2

ภาวะความต้องการแรงงาน

3

การไปท�ำงานต่างประเทศ

4

การท�ำงานของคนต่างด้าว

บทบรรณาธิการ
สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือ เดือนเมษายน 2563 เมือ่
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า มีความต้องการ
แรงงานลดลง  ร้อยละ 38.41  ผู้สมัครงานลดลง ร้อยละ 28.39 และ
การบรรจุงานลดลง ร้อยละ 48.64  
        ผู้มีงานท�ำ  (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2563 )  ลดลงจาก
ช่วงเดียวกันของปีกอ่ น ร้อยละ 4.07 ผูว้ า่ งงานเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14.49
อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.54 เป็นร้อยละ 0.64  
การไปท�ำงานต่างประเทศมีจ�ำนวนลดลง ร้อยละ 94.06  
แรงงานต่างด้าวคงเหลือทีท่ ำ� งานในภาคเหนือ จ�ำนวน 212,589 คน  

วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่สถานการณ์ตลาดแรงงานในภาคเหนือ

กองบรรณาธิการ

ภาวะการท�ำงานของประชากร
การส�ำรวจภาวะการมีงานท�ำในภาคเหนือ  ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2563  โดยส�ำนักงาน
สถิติแห่งชาติพบว่า ผู้มีงานท�ำ  จ�ำนวน 5,981,600 คน อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจากช่วง
เดียวกันของปีก่อน จากร้อยละ 0.54 เป็นร้อยละ 0.64

ที่มา : ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
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ผู ้มีงานท�ำจ�ำแนกตามหมวดอาชี พ

ผู ้มีงานท�ำจ�ำแนกตามอุ ตสาหกรรม
ภาคเกษตรกรรม

2,470,100
2,154,000

มีนาคม 2562

2,592,500 คน

มีนาคม 2563

56.66%

1,074,400
1,050,200
950,400
899,600
773,400
709,900

นอกภาคเกษตรกรรม
3,389,100 คน

ประเภทของอุ ตสาหกรรมนอกภาคเกษตรกรรม
ที่มีผู้มีงานท�ำมากที่สุด 3 อันดับ

304,100
300,900

301,900
191,400
121,000
117,900

201,000

43.34%

255,600

184,800

156,200

ผู ้บริหาร ผู ้ประกอบ ช่ างเทคนิค
วิชาชี พ

เสมียน

พนักงาน
บริการ

เกษตร
ประมง

ปฏิบัติงาน ปฏิบัติการ อาชี พงาน
ฝี มือและใน ในโรงงาน พื้นฐาน
ธุ รกิจการค้า
หน่วย : คน

24.80%

18.08%

14.52%

การขายส่งและ
การขายปลีก ซ่ อมยานยนต์
และจักรยานยนต์

ผลิต

ก่อสร้าง

ที่มา : ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ

ภาวะความต้องการแรงงาน
ความต้องการแรงงานภาคเหนือเดือนเมษายน 2563 มี จ�ำนวน 3,997 อัตรา ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 38.41  โดยระดับ
การศึกษาที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด คือ ระดับมัธยมศึกษา จ�ำนวน 1,278 อัตรา  คิดเป็นร้อยละ 31.97 รองลงมา ระดับปริญญาตรี จ�ำนวน
830 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 20.77 และระดับ ปวส. 551 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 13.79

เมษายน 62 จํานวน 6,490 อัตรา

-38.41% YoY

เมษายน 62 จํานวน 5,956 คน

-28.39% YoY

เมษายน 62 จํานวน 5,345 คน

-48.64% YoY

มีนาคม 63 จํานวน 3,041 อัตรา

31.44% MoM

มีนาคม 63 จํานวน 3,579 คน

19.17% MoM

มีนาคม 63 จํานวน 3,545 คน

-22.57% MoM

อาชี พที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด
5 อันดับ
1

2

3
4

บรรจุ งาน
2,745 คน

ผู ้สมัครงาน
4,265 คน

ความต้องการแรงงาน
3,997 อัตรา

แรงงานในด้านการผลิตต่างๆ
แรงงานทั่วไป

658

แรงงานด้านการผลิต

450

เสมียน เจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสาร

410

ช่ างอัญมณีและช่ างประดิษฐ์
เครื่องประดับอื่นๆ

279

พนักงานขายสินค้า (ประจําร้าน)
244
พนักงานขายของหน้าร้าน
หน่วย : อัตรา

อาชี พที่มีผู้สมัครงานมากที่สุด 5 อันดับ

อาชี พที่มีการบรรจุ งานมากที่สุด 5 อันดับ

1

แรงงานด้านการผลิต

595

1

แรงงานด้านการผลิต

386

2

เสมียน, เจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสาร

552

2

ช่ างอัญมณีและช่ างประดิษฐ์
เครื่องประดับอื่นๆ

346

3

แรงงานในด้านการผลิตต่างๆ
แรงงานทั่วไป

462

3

แรงงานในด้านการผลิตต่างๆ
แรงงานทั่วไป

300

4

ช่ างอัญมณีและช่ างประดิษฐ์
เครื่องประดับอื่นๆ

223

4

พนักงานขายสินค้า (ประจําร้าน)
พนักงานขายของหน้าร้าน

131

เสมียนพนักงานทั่วไป
พนักงานธุ รการ

111

ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุ รกิจอื่นๆ 214
หน่วย : คน

หน่วย : คน
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3

ความต้องการแรงงาน ผู ้สมัครงาน และการบรรจุ งาน
จ�ำแนกตามหมวดอาชี พ

จ�ำแนกตามระดับการศึกษา

ที่มา : ระบบสารสนเทศกรมการจัดหางาน

การไปท�ำงานต่างประเทศ
ในเดือนเมษายน 2563 ภาคเหนือมีแรงงานไทยไปท�ำงานต่างประเทศ จ�ำนวน 54 คน หากเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อน พบว่า
ลดลง ร้อยละ 94.06 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม 2563 พบว่าลดลง ร้อยละ 89.58
5 วิธีการเดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ

5 อันดับประเทศที่มีแรงงานไทยไปท�ำงานมากที่สุด

5 อันดับจังหวัดที่มีคนหางานได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศมากที่สุด

ที่มา : ส�ำนักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
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การท�ำงานของคนต่างด้าว
          คนต่างด้าวคงเหลือที่ท�ำงานในภาคเหนือ ณ เดือนเมษายน 2563 มีจ�ำนวน 212,589 คน โดยเป็นแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ จ�ำนวน
178,707 คน คิดเป็นร้อยละ 84.06  คนต่างด้าวระดับฝีมือช�ำนาญการ จ�ำนวน 9,092 คน คิดเป็นร้อยละ 4.28 และชนกลุ่มน้อย/ตลอดชีพ จ�ำนวน
24,790 คน คิดเป็นร้อยละ 11.66
แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท�ำงานคงเหลือภาคเหนือ
จ�ำนวน 212,589 คน
พิสูจน์สัญชาติเดิม

1,068 คน

น�ำเข้าตาม MOU

35,043 คน

Name List

127,954 คน

กลุ่มมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 20 ส.ค. 2562

ไป-กลับ หรือตามฤดูกาล

14,642 คน

ทั่วไป		

7,984 คน

ส่งเสริมการลงทุน

1,108 คน

ชนกลุ่มน้อย		

48.68%
17.21%
7.69%
5.56%

24,787 คน

4.28%

3 คน

ตลอดชี พ		

5 อันดับจังหวัดที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวมากที่สุด

103,484
36,593
16,351
11,822
9,107

ที่มา : ส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าว

อ�ำนวยการผลิต โดย : นางปลิดา ร่วมค�ำ หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ

ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดล�ำปาง ชั้น 3 ถนนวชิราวุธด�ำเนิน ต�ำบลพระบาท อ�ำเภอเมืองล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง 52000

0 5426 5050

0 5426 5071

lm_lpg@live.com

