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บทบรรณาธิการ

วัตถุประสงค

สารบัญ

เพื่อเผยแพรสถานการณตลาดแรงงานภาคใต

นางสาวสุวกุล  ไตรรัตนผลาดล ผูอํานวยการกองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน
ศูนยบริหารขอมูลตลาดแรงงานภาคใต

ศาลากลางจังหวัดสงขลา หลังเกา (ชั้น 1) ถนนราชดําเนิน ตําบลบอยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000  
0-7432-5042          www.doe.go.th/lmi-south           lmi_ska@hotmail.com          แรงงานใตวาไรตี้

สถานการณตลาดแรงงานภาคใต เดือนเมษายน 2563 
นายจาง/สถานประกอบการแจงความตองการแรงงานผานกรมการ 
จัดหางาน จํานวน 2,208 อัตรา ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน 
รอยละ 54.05 ผูมงีานทาํ 5,222,830 คน เพิม่ข้ึนจากชวงเดียวกนั 
ของปกอน รอยละ 0.20 ผูวางงาน 104,770 คน เพิ่มขึ้นจากชวง 
เดียวกันของปกอน รอยละ 33.23 อัตราการวางงาน รอยละ 1.97

ทั้งนี้ ผู สนใจสามารถดูรายละเอียดขอมูลสถานการณ 
ตลาดแรงงานภาคใต ไดที่ : www.doe.go.th/lmi-south หรือมี 
ขอเสนอแนะสามารถติดตอไดที ่E-mail: lmi_ska @Hotmail.com

คนตางดาวคงเหลือท่ีทํางานใน 14 จังหวดัภาคใต  ณ เดือนเมษายน 2563 มจีาํนวน 349,394 คน โดยเปนแรงงาน 
ตางดาว 3 สัญชาติ จํานวน 328,362 คน (รอยละ 93.98) คนตางดาวระดับฝมือชํานาญการ จํานวน 19,998 คน (รอยละ 
5.72) และชนกลุมนอย/บุคคลพื้นที่สูง/ตลอดชีพ จํานวน 1,034 คน (รอยละ 0.30)

  สถานการณตลาดแรงงานภาคใต
ปท่ี 12 ฉบับท่ี 5 เดือนพฤษภาคม 2563

            
  ชุมพร ระนอง

 สุราษฎรธานี นครศรีธรรมร
าช ภูเก็ต กระบี ่พงังา ตรัง พัทลงุ สตลู สงขลา ปตตานี ยะลา นราธิวาส

การไปทํางานตางประเทศ

การทํางานของคนตางดาว

แรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือของภาคใต

ทั่วไป (นักลงทุน ชางฝมือ
ผูชํานาญการ) 19,368 คน

BOI
630 คน

แรงงานที่ผานการพิสูจนสัญชาติ
คงเหลือ  1,550 คน

ขออนุญาตทํางานตาม MOU
245,727 คน

ไดรับอนุญาตเขามาทํางาน
247,277 คน

ตามมติ ครม.
78,373 คน

เขามาทํางานในลักษณะไป-กลับ/
ตามฤดูกาล 2,712 คน

แรงงานประเภทฝมือ
19,998 คน

ตลอดชีพ
236 คน

ชนกลุมนอย (จีนฮอ ฯลฯ)
798 คน

แรงงานประเภททั่วไป
328,362 คน

แรงงานตางดาว 
349,394 คน

ผูมีงานทํา 5,222,830 คน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน รอยละ 0.20

ผูวางงาน 104,770 คน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน รอยละ 33.23

ความตองการแรงงาน ณ เดือนเมษายน 2563  จํานวน 2,208 อัตรา

จังหวัดที่มีการเดินทางไปทํางาน
ตางประเทศ 3 อันดับ

ประเทศที่เดินทางไปทํางานมากที่สุด
4 อันดับ

มาเลเซีย
334 คน

อินโดนีเซีย 
1 คน

จีน
1 คน

แคนาดา
1 คน

ที่มา : สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน

การไปทํางานตางประเทศของแรงงานไทย ใน 14 จังหวัดภาคใต ณ เดือนเมษายน 2563 มีแรงงานไทยทํางานใน 
ตางประเทศทั้งสิ้น จํานวน 337 คน ซึ่งประเทศที่แรงงานไทยไปทํางานมากที่สุด 4 อันดับแรกคือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
จีนและแคนาดา เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายน 2562 ลดลง จํานวน 343 คน รอยละ 50.44 และลดลงจากเดือนที่ 
ผานมา จํานวน 364 คน รอยละ 51.93

เมษายน 2562  จํานวน  680 คน

มีนาคม 2563 จํานวน  701 คน

สงขลา
134 คน
(39.76)

ปตตานี
124 คน
(36.80)

ยะลา
34 คน
(10.09)

ภาวะการทํางานของประชากร

ภาวะความตองการแรงงาน

การไปทํางานตางประเทศ

การทํางานของคนตางดาว

2

4

3

3

-50.44%
YoY

-51.93%
MoM
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มีนาคม 2562 จํานวน 78,640 คน
กุมภาพันธ 2563 จํานวน 67,480 คน

33.23%
YoY

55.26%
MoM

0

0

จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติที่ทําการสํารวจใน เดือนมีนาคม 2563 พบวา ผูมีอายุ 15 ปขึ้นไป มีจํานวน 
7,473,390 คน มีผูอยูในกําลังแรงงานรวม 5,331,100 คน เปนผูมีงานทํา 5,222,830 คน ผูวางงาน 104,770 คน 
(คิดเปนอัตราการวางงาน รอยละ 1.97) และผูรอฤดูกาล 3,500 คน 

นายจาง/สถานประกอบการแจงความตองการแรงงานผานบรกิารจดัหางานในประเทศโดยรฐั ณ เดือนเมษายน 2563 
จํานวน 2,208 อัตรา เปนความตองการแรงงานในระดับมัธยมมากที่สุด จํานวน 716 อัตรา (รอยละ 32.43) รองลงมา 
ไดแกระดับประถมศึกษาและตํ่ากวา จํานวน 385 อัตรา (รอยละ 17.44) ระดับปวส. จํานวน 333 อัตรา (รอยละ 15.08)  
ระดับปวช. จํานวน 322 อัตรา (รอยละ 14.58) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จํานวน 280 อัตรา (รอยละ 12.68) และระดับ 
อนุปริญญา จํานวน 172 อัตรา (รอยละ 7.79)

ภาวะการทํางานของประชากร ภาวะความตองการแรงงาน

โครงสรางประชากร เดือนมีนาคม 2563

ความตองการแรงงาน 3 อันดับแรกในกลุมงานตาง ๆ

ความตองการแรงงาน ผูสมัครงานที่มาใชบริการ และการบรรจุงาน

ผูมีงานทํา
5,222,830 คน

ผูวางงาน
104,770 คน

ผูมีอายุ 15 ปขึ้นไป 7,473,390 คนผูอยูในกําลังแรงงานรวม 
5,331,100 คน

กําลังแรงงานปจจุบัน
5,327,600 คน

ผูรอฤดูกาล
3,500 คน

ทํางานบาน
661,370 คน

เรียนหนังสือ
597,750 คน

อื่น ๆ (เด็ก ชรา ปวย หรือพิการ
ไมสามารถทํางานได) 883,160 คน

ผูไมอยูในกําลังแรงงานรวม 
2,142,290 คน แจงความตองการแรงงาน

กับกรมการจัดหางาน 
2,208 อัตรา

ผูสมัครงานที่มาใชบริการ
กับกรมการจัดหางาน 
3,423 คน

บรรจุงาน               
1,473 คน

ผูมีงานทํา 5,222,830 คน
เพิ่มขึ้น  10,500 คน

ภาคเกษตร
2,338,230 คน

นอกภาคเกษตร 
2,884,580 คน

ผูมีงานทํา นอกภาคเกษตร 6 อันดับแรก

ประสบการณทํางานของผูวางงาน

ผูมีงานทําจําแนกตามหมวดอาชีพ ผูมีงานทําจําแนกตามระดับการศึกษา

จําแนกตามระดับการศึกษาจําแนกตามหมวดอาชีพ

มีนาคม 2562 จํานวน 5,212,330 คน
กุมภาพันธ 2563 จํานวน 5,296,750 คน

เมษายน 2562 : 4,805 อัตรา

มีนาคม 2563 : 2,907 อัตรา

เมษายน 2562 : 5,195 คน

มีนาคม 2563 : 3,309 คน

มีนาคม 2562
มีนาคม 2563

ขายสง-ขายปลีก
800,290 คน

ผูวางงาน 104,770 คน
อัตราการวางงาน รอยละ 1.97

1
ที่พักแรม

480,190 คน

เกษตรกรรม 4,660 คน

การผลิต 2,510 คน

การบริการฯ 30,100 คน

2

ไมเคยทํางาน 
67,510 คน

เคยทํางาน
37,260 คน

การผลิต
390,050 คน

3
การกอสราง 

260,190 คน

4

การบริหารราชการ 
213,920 คน

5
การศึกษา

163,950 คน

6
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อาชีพงานพื้นฐาน

ผูปฏิบัติการในโรงงาน

ผูปฏิบัติงานฝมือในธุรกิจ

งานเกษตรและประมง

งานบริการ

เสมียน เจาหนาที่

ชางเทคนิค

ผูประกอบวิชาชีพ

ผูบริหาร

ผูฝกงาน

อาชีพงานพื้นฐาน

ผูปฏิบัติการในโรงงานฯ

ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือ

ผูปฏิบัติงานฝมือดานการเกษตร

พนักงานบริการ พนักงานขาย

เสมียน เจาหนาที่

ชางเทคนิคสาขาตาง ๆ

ผูประกอบวิชาชีพ

ผูบัญญัติกฎหมาย ผูจัดการ

ปริญญาตรีขึ้นไป

อนุปริญญา

ปวส.

ปวช.

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษาอุดมศึกษาปวช./ปวส.มัธยมศึกษา
ตอนตน

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

ประถมศึกษาไมมีการศึกษา
/ตํ่ากวา

ประถมศึกษา

21.34
22.07

1.27

2.22

1.33 

1.80

11.14

4.83 

2.16

1.26 

2.25 

1.87 

1.77

11.24

4.59 

2.12 

6.04 
5.06

มีนาคม 2562
มีนาคม 2563

HOTEL

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ กรมการจัดหางาน

หนวย : แสนคนหนวย : แสนคน

ผูประกอบวิชาชีพ 81 อัตรา
1. วิศวกรไฟฟาทั่วไป
2. นักการตลาด
3. นักวิเคราะหดานการวิจัย

ปฏิบัติงานในโรงงาน 117 อัตรา
1. ผูบรรจุหีบหอ
2. พนักงานขับรถยนต
3. พนักงานขับรถบรรทุก

พนักงานบริการ 287 อัตรา
1. พนักงานขายสินคา (ประจําราน)
2. บริกร, พนักงานเสริฟ
3. พนักงานดูแลความปลอดภัย

ชางเทคนิค 388 อัตรา
1. ตัวแทนนายหนาขายบริการ
2. พนักงานบัญชี
3. พนักงานบริการลูกคา

อาชีพงานพื้นฐาน  722 อัตรา
1. แรงงานในดานการผลิตตาง ๆ
2. แรงงานดานการผลิต
3. แรงงานบรรจุ

ผูปฏบัิตงิานเกษตรและประมง 1 อัตรา
1. ผูตบแตงสวน

ผูบริหาร 110 อัตรา
1. ผูจัดการฝายขาย
2. ผูจัดการฝายอื่น ๆ
3. ผูจัดการฝายผลิต

ผูปฏิบัติงานฝมือ 102 อัตรา
1. ชางปรับแตงเครื่องยนต
2. ชางอัญมณี
3. ชางไฟฟาทั่วไป

เสมียน เจาหนาที่ 400 อัตรา
1. เสมียน, เจาหนาที่จัดเก็บเอกสาร
2. เจาหนาที่เก็บเงิน
3. เสมียนพนักงานทั่วไป
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การบรรจุงาน (คน) ผูสมัครงานที่มาใชบริการ (คน) ความตองการแรงงาน (อัตรา)

0.20%
YoY

-1.40%
MoM

-54.05%
YoY

-24.05%
MoM

-34.11%
YoY

3.45%
MoM

เมษายน 2562 : 4,300 อัตรา

มีนาคม 2563  : 3,264 อัตรา

-65.74%
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-54.87%
MoM
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มีนาคม 2562 จํานวน 78,640 คน
กุมภาพันธ 2563 จํานวน 67,480 คน

33.23%
YoY

55.26%
MoM

0

0

จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติที่ทําการสํารวจใน เดือนมีนาคม 2563 พบวา ผูมีอายุ 15 ปขึ้นไป มีจํานวน 
7,473,390 คน มีผูอยูในกําลังแรงงานรวม 5,331,100 คน เปนผูมีงานทํา 5,222,830 คน ผูวางงาน 104,770 คน 
(คิดเปนอัตราการวางงาน รอยละ 1.97) และผูรอฤดูกาล 3,500 คน 

นายจาง/สถานประกอบการแจงความตองการแรงงานผานบรกิารจดัหางานในประเทศโดยรฐั ณ เดือนเมษายน 2563 
จํานวน 2,208 อัตรา เปนความตองการแรงงานในระดับมัธยมมากที่สุด จํานวน 716 อัตรา (รอยละ 32.43) รองลงมา 
ไดแกระดับประถมศึกษาและตํ่ากวา จํานวน 385 อัตรา (รอยละ 17.44) ระดับปวส. จํานวน 333 อัตรา (รอยละ 15.08)  
ระดับปวช. จํานวน 322 อัตรา (รอยละ 14.58) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จํานวน 280 อัตรา (รอยละ 12.68) และระดับ 
อนุปริญญา จํานวน 172 อัตรา (รอยละ 7.79)

ภาวะการทํางานของประชากร ภาวะความตองการแรงงาน

โครงสรางประชากร เดือนมีนาคม 2563

ความตองการแรงงาน 3 อันดับแรกในกลุมงานตาง ๆ

ความตองการแรงงาน ผูสมัครงานที่มาใชบริการ และการบรรจุงาน

ผูมีงานทํา
5,222,830 คน

ผูวางงาน
104,770 คน

ผูมีอายุ 15 ปขึ้นไป 7,473,390 คนผูอยูในกําลังแรงงานรวม 
5,331,100 คน

กําลังแรงงานปจจุบัน
5,327,600 คน

ผูรอฤดูกาล
3,500 คน

ทํางานบาน
661,370 คน

เรียนหนังสือ
597,750 คน

อื่น ๆ (เด็ก ชรา ปวย หรือพิการ
ไมสามารถทํางานได) 883,160 คน

ผูไมอยูในกําลังแรงงานรวม 
2,142,290 คน แจงความตองการแรงงาน

กับกรมการจัดหางาน 
2,208 อัตรา

ผูสมัครงานที่มาใชบริการ
กับกรมการจัดหางาน 
3,423 คน

บรรจุงาน               
1,473 คน

ผูมีงานทํา 5,222,830 คน
เพิ่มขึ้น  10,500 คน

ภาคเกษตร
2,338,230 คน

นอกภาคเกษตร 
2,884,580 คน

ผูมีงานทํา นอกภาคเกษตร 6 อันดับแรก

ประสบการณทํางานของผูวางงาน

ผูมีงานทําจําแนกตามหมวดอาชีพ ผูมีงานทําจําแนกตามระดับการศึกษา

จําแนกตามระดับการศึกษาจําแนกตามหมวดอาชีพ

มีนาคม 2562 จํานวน 5,212,330 คน
กุมภาพันธ 2563 จํานวน 5,296,750 คน

เมษายน 2562 : 4,805 อัตรา

มีนาคม 2563 : 2,907 อัตรา

เมษายน 2562 : 5,195 คน

มีนาคม 2563 : 3,309 คน

มีนาคม 2562
มีนาคม 2563

ขายสง-ขายปลีก
800,290 คน

ผูวางงาน 104,770 คน
อัตราการวางงาน รอยละ 1.97

1
ที่พักแรม

480,190 คน

เกษตรกรรม 4,660 คน

การผลิต 2,510 คน

การบริการฯ 30,100 คน

2

ไมเคยทํางาน 
67,510 คน

เคยทํางาน
37,260 คน

การผลิต
390,050 คน

3
การกอสราง 

260,190 คน

4

การบริหารราชการ 
213,920 คน

5
การศึกษา

163,950 คน

6
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อาชีพงานพื้นฐาน

ผูปฏิบัติการในโรงงาน

ผูปฏิบัติงานฝมือในธุรกิจ

งานเกษตรและประมง

งานบริการ

เสมียน เจาหนาที่

ชางเทคนิค

ผูประกอบวิชาชีพ

ผูบริหาร

ผูฝกงาน

อาชีพงานพื้นฐาน

ผูปฏิบัติการในโรงงานฯ

ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือ

ผูปฏิบัติงานฝมือดานการเกษตร

พนักงานบริการ พนักงานขาย

เสมียน เจาหนาที่

ชางเทคนิคสาขาตาง ๆ

ผูประกอบวิชาชีพ

ผูบัญญัติกฎหมาย ผูจัดการ

ปริญญาตรีขึ้นไป

อนุปริญญา

ปวส.

ปวช.

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษาอุดมศึกษาปวช./ปวส.มัธยมศึกษา
ตอนตน

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

ประถมศึกษาไมมีการศึกษา
/ตํ่ากวา

ประถมศึกษา

21.34
22.07

1.27

2.22

1.33 

1.80

11.14

4.83 

2.16

1.26 

2.25 

1.87 

1.77

11.24

4.59 

2.12 

6.04 
5.06

มีนาคม 2562
มีนาคม 2563

HOTEL

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ กรมการจัดหางาน

หนวย : แสนคนหนวย : แสนคน

ผูประกอบวิชาชีพ 81 อัตรา
1. วิศวกรไฟฟาทั่วไป
2. นักการตลาด
3. นักวิเคราะหดานการวิจัย

ปฏิบัติงานในโรงงาน 117 อัตรา
1. ผูบรรจุหีบหอ
2. พนักงานขับรถยนต
3. พนักงานขับรถบรรทุก

พนักงานบริการ 287 อัตรา
1. พนักงานขายสินคา (ประจําราน)
2. บริกร, พนักงานเสริฟ
3. พนักงานดูแลความปลอดภัย

ชางเทคนิค 388 อัตรา
1. ตัวแทนนายหนาขายบริการ
2. พนักงานบัญชี
3. พนักงานบริการลูกคา

อาชีพงานพื้นฐาน  722 อัตรา
1. แรงงานในดานการผลิตตาง ๆ
2. แรงงานดานการผลิต
3. แรงงานบรรจุ

ผูปฏบัิตงิานเกษตรและประมง 1 อัตรา
1. ผูตบแตงสวน

ผูบริหาร 110 อัตรา
1. ผูจัดการฝายขาย
2. ผูจัดการฝายอื่น ๆ
3. ผูจัดการฝายผลิต

ผูปฏิบัติงานฝมือ 102 อัตรา
1. ชางปรับแตงเครื่องยนต
2. ชางอัญมณี
3. ชางไฟฟาทั่วไป

เสมียน เจาหนาที่ 400 อัตรา
1. เสมียน, เจาหนาที่จัดเก็บเอกสาร
2. เจาหนาที่เก็บเงิน
3. เสมียนพนักงานทั่วไป
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172
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388
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210

375
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1,377

223

562

114

136

8

430

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

0.20%
YoY

-1.40%
MoM

-54.05%
YoY

-24.05%
MoM

-34.11%
YoY

3.45%
MoM

เมษายน 2562 : 4,300 อัตรา

มีนาคม 2563  : 3,264 อัตรา

-65.74%
YoY

-54.87%
MoM

RES
UM

E

RES
UM

E

RES
UM

E

LoremIpsum



14

บทบรรณาธิการ

วัตถุประสงค

สารบัญ

เพื่อเผยแพรสถานการณตลาดแรงงานภาคใต

นางสาวสุวกุล  ไตรรัตนผลาดล ผูอํานวยการกองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน
ศูนยบริหารขอมูลตลาดแรงงานภาคใต

ศาลากลางจังหวัดสงขลา หลังเกา (ชั้น 1) ถนนราชดําเนิน ตําบลบอยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000  
0-7432-5042          www.doe.go.th/lmi-south           lmi_ska@hotmail.com          แรงงานใตวาไรตี้

สถานการณตลาดแรงงานภาคใต เดือนเมษายน 2563 
นายจาง/สถานประกอบการแจงความตองการแรงงานผานกรมการ 
จัดหางาน จํานวน 2,208 อัตรา ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน 
รอยละ 54.05 ผูมงีานทาํ 5,222,830 คน เพิม่ข้ึนจากชวงเดยีวกนั 
ของปกอน รอยละ 0.20 ผูวางงาน 104,770 คน เพิ่มขึ้นจากชวง 
เดียวกันของปกอน รอยละ 33.23 อัตราการวางงาน รอยละ 1.97

ทั้งนี้ ผู สนใจสามารถดูรายละเอียดขอมูลสถานการณ 
ตลาดแรงงานภาคใต ไดที่ : www.doe.go.th/lmi-south หรือมี 
ขอเสนอแนะสามารถติดตอไดท่ี E-mail: lmi_ska @Hotmail.com

คนตางดาวคงเหลอืทีท่าํงานใน 14 จงัหวดัภาคใต  ณ เดือนเมษายน 2563 มจํีานวน 349,394 คน โดยเปนแรงงาน 
ตางดาว 3 สัญชาติ จํานวน 328,362 คน (รอยละ 93.98) คนตางดาวระดับฝมือชํานาญการ จํานวน 19,998 คน (รอยละ 
5.72) และชนกลุมนอย/บุคคลพื้นที่สูง/ตลอดชีพ จํานวน 1,034 คน (รอยละ 0.30)

  สถานการณตลาดแรงงานภาคใต
ปท่ี 12 ฉบับท่ี 5 เดือนพฤษภาคม 2563

            
  ชุมพร ระนอง

 สุราษฎรธานี นครศรีธรรมร
าช ภูเก็ต กระบี ่พงังา ตรัง พัทลงุ สตลู สงขลา ปตตานี ยะลา นราธิวาส

การไปทํางานตางประเทศ

การทํางานของคนตางดาว

แรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือของภาคใต

ทั่วไป (นักลงทุน ชางฝมือ
ผูชํานาญการ) 19,368 คน

BOI
630 คน

แรงงานที่ผานการพิสูจนสัญชาติ
คงเหลือ  1,550 คน

ขออนุญาตทํางานตาม MOU
245,727 คน

ไดรับอนุญาตเขามาทํางาน
247,277 คน

ตามมติ ครม.
78,373 คน

เขามาทํางานในลักษณะไป-กลับ/
ตามฤดูกาล 2,712 คน

แรงงานประเภทฝมือ
19,998 คน

ตลอดชีพ
236 คน

ชนกลุมนอย (จีนฮอ ฯลฯ)
798 คน

แรงงานประเภททั่วไป
328,362 คน

แรงงานตางดาว 
349,394 คน

ผูมีงานทํา 5,222,830 คน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน รอยละ 0.20

ผูวางงาน 104,770 คน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน รอยละ 33.23

ความตองการแรงงาน ณ เดือนเมษายน 2563  จํานวน 2,208 อัตรา

จังหวัดที่มีการเดินทางไปทํางาน
ตางประเทศ 3 อันดับ

ประเทศที่เดินทางไปทํางานมากที่สุด
4 อันดับ

มาเลเซีย
334 คน

อินโดนีเซีย 
1 คน

จีน
1 คน

แคนาดา
1 คน

ที่มา : สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน

การไปทํางานตางประเทศของแรงงานไทย ใน 14 จังหวัดภาคใต ณ เดือนเมษายน 2563 มีแรงงานไทยทํางานใน 
ตางประเทศทั้งสิ้น จํานวน 337 คน ซึ่งประเทศที่แรงงานไทยไปทํางานมากที่สุด 4 อันดับแรกคือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
จีนและแคนาดา เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายน 2562 ลดลง จํานวน 343 คน รอยละ 50.44 และลดลงจากเดือนที่ 
ผานมา จํานวน 364 คน รอยละ 51.93

เมษายน 2562  จํานวน  680 คน

มีนาคม 2563 จํานวน  701 คน

สงขลา
134 คน
(39.76)

ปตตานี
124 คน
(36.80)

ยะลา
34 คน
(10.09)

ภาวะการทํางานของประชากร

ภาวะความตองการแรงงาน

การไปทํางานตางประเทศ

การทํางานของคนตางดาว
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-50.44%
YoY

-51.93%
MoM




