วารสารสถานการณตลาดแรงงานภาคเหนือ
ปที่ 11 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2563

ผู ้มีงานทํา ลดลงจากช่ วงเดียวกันของปี ก่อน ร้อยละ 4.07
ความต้องการแรงงาน จํานวน 3,041 อัตรา
คนงานไปทํางานต่างประเทศ จํานวน 518 คน
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วัตถุประสงค : เพื่อเผยแพรสถานการณตลาดแรงงานในภาคเหนือ

บทบรรณาธิการ
สถานการณตลาดแรงงานภาคเหนือ เดือนมีนาคม 2563 เมือ่
เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอ น พบวา มีความตองการแรงงาน
ลดลง รอยละ 43.45 ผูส มัครงานลดลง รอยละ 17.99 และการบรรจุ
งานลดลง รอยละ 4.14
ผูม งี านทําเดือนมีนาคม 2563 ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอ น
รอยละ 4.07 ผูว า งงานเพิม่ ขึน้ รอยละ 14.49 อัตราการวางงานเพิม่
ขึน้ จากรอยละ 0.54 เปนรอยละ 0.64
การไปทํางานตางประเทศมีจาํ นวนลดลง รอยละ 39.98 แรงงาน
ตางดาวคงเหลือทีท่ าํ งานในประเทศไทย ลดลงจากชวงเดียวของปกอ น
รอยละ 18.59
กองบรรณาธิการ

ภาวะการทํางานของประชากร
การสํารวจภาวะการมีงานทําในภาคเหนือ เดือนมีนาคม 2563 โดยสํานักงานสถิติ
แหงชาติพบวา ผูมีงานทํา จํานวน 5,981,600 คน อัตราการวางงานเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกัน
ของปกอน จากรอยละ 0.54 เปนรอยละ 0.64

ผู้มีงานทำ

5,981,600 คน

ลดลง 253,800 คน

มีนาคม 2562 6,235,400 คน
กุมภาพันธ์ 2563 6,094,200 คน

ผู้ว่างงาน

39,500 คน

เพิ่มขึ้น 5,000 คน
34,500 คน
มีนาคม 2562
กุมภาพันธ์ 2563 60,200 คน
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ

-4.07 YoY
-1.85 MoM

14.49 YoY
-34.39 MoM
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ผู ้มีงานทําจําแนกตามหมวดอาชี พ

ผู ้มีงานทําจําแนกตามอุ 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
ที่มีผู้มีงานทํามากที่สุด 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 : สํานักงานสถิติแหงชาติ

ภาวะความต้องการแรงงาน
ความตองการแรงงานภาคเหนือเดือนมีนาคม 2563 มี จํานวน 3,041 อัตรา ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน รอยละ 43.45 โดยระดับ
การศึกษาที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด คือ ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 978 อัตรา คิดเปนรอยละ 32.16 รองลงมา ระดับประถมศึกษาและ
ตํ่ากวา จํานวน 581 อัตรา คิดเปนรอยละ 19.11 และระดับ ปวช. 433 อัตรา คิดเปนรอยละ 14.24

มีนาคม 62 จํานวน 5,378 อัตรา
กุมภาพันธ์ 63 จํานวน 4,304 อัตรา

บรรจุ งาน
3,545 อัตรา

ผู ้สมัครงาน
3,579 อัตรา

ความต้องการแรงงาน
3,041 อัตรา
-43.45% YoY

มีนาคม 62 จํานวน 4,364 อัตรา

-29.34% MoM

กุมภาพันธ์ 63 จํานวน 4,765 อัตรา

อาชี พที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด
5 อันดับ

-17.99% YoY
-24.89% MoM

อาชี พที่มีผู้สมัครงานมากที่สุด 5 อันดับ

1

แรงงานบรรจุ ผลิตภัณฑ์

659

1

แรงงานด้านการผลิต

470

2

แรงงานด้านการประกอบ

377

2

แรงงานในด้านการผลิตต่างๆ
แรงงานทั่วไป

398

3

พนักงานขายของหน้าร้านและ
พนักงานสาธิตสินค้า

307

3

พนักงานบริการลูกค้า

282

เจ้าหน้าที่สํานักงานอื่นๆ

240

4

เสมียนพนักงานทั่วไป
พนักงานธุ รการ

258

พนักงานบริการอื่นๆ

177

4

ตัวแทนฝ่ ายขายด้านเทคนิค
และการค้า

211
หน่วย : อัตรา

หน่วย : อัตรา

มีนาคม 62 จํานวน 3,698 อัตรา

-4-14% YoY

กุมภาพันธ์ 63 จํานวน 3,922 อัตรา

-9.61% MoM

อาชี พที่มีการบรรจุ งานมากที่สุด 5 อันดับ
1

แรงงานบรรจุ ผลิตภัณฑ์

522

2

แรงงานด้านการประกอบ

465

3

พนักงานขายของหน้าร้านและ
พนักงานสาธิตสินค้า

376

เจ้าหน้าที่สํานักงานอื่นๆ

248

ตัวแทนฝ่ ายขายด้านเทคนิค
และการค้า

231

4

หน่วย : อัตรา
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3

ความต้องการแรงงาน ผู ้สมัครงาน และการบรรจุ งาน
จําแนกตามหมวดอาชี พ

จําแนกตามระดับการศึกษา

ที่มา : ระบบสารสนเทศกรมการจัดหางาน

การไปทํางานต่างประเทศ
ในเดือนมีนาคม 2563 ภาคเหนือมีแรงงานไทยไปทํางานตางประเทศ จํานวน 518 คน หากเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันเมื่อปกอน พบวา
ลดลง รอยละ 39.98 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ 2563 พบวาลดลง รอยละ 31.12
5 วิธีการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ
บริษัทจัดหางานจัดส่ง
303 คน

58.49%

5 อันดับประเทศที่มีแรงงานไทยไปทํางานมากที่สุด

แจ้งการเดินทางด้วยตนเอง
98 คน

18.92%
5.79%
15.44%
1.35%

224 คน

13.13% ญี่ป่ ุ น

68 คน

กรมการจัดหางานจัดส่ง
30 คน

นายจ้างพาลุกจ้างไปทํางาน
80 คน

นายจ้างพาลูกจ้างไปฝึ กงาน
7 คน

5 อันดับจังหวัดที่มีคนหางานได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทํางานต่างประเทศมากที่สุด

ที่มา : สํานักบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ

43.24% ไต้หวัน

7.92% ลาว

41 คน

7.34% นิวซี แลนด์
38 คน

4.44% แอฟริกาใต้
23 คน
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การทํางานของคนต่างด้าว
คนตางดาวคงเหลือทีท่ าํ งานในภาคเหนือ ณ เดือนมีนาคม 2563 มีจาํ นวน 215,302 คน โดยเปนแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ จํานวน 180,386 คน
คิดเปนรอยละ 83.78 คนตางดาวระดับฝมือชํานาญการ จํานวน 9,465 คน คิดเปนรอยละ 4.40 และชนกลุมนอย/ตลอดชีพ จํานวน 25,451 คน
คิดเปนรอยละ11.82
แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทํางานคงเหลือภาคเหนือ
จํานวน 215,302 คน

5 อันดับจังหวัดที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวมากที่สุด

ที่มา : สํานักบริหารแรงงานตางดาว

อํานวยการผลิต โดย : นางปลิดา รวมคํา หัวหนาศูนยบริหารขอมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ

ศูนยบริหารขอมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดลําปาง ชั้น 3 ถนนวชิราวุธดําเนิน ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 52000

0 5426 5050

0 5426 5071

lm_lpg@live.com

