วารสารสถานการณตลาดแรงงานภาคเหนือ
ปที่ 11 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2563

ความต้องการแรงงาน เดือนกรกฎาคม จํานวน 6,097 อัตรา
แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทํางาน จํานวน 192,450 คน
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บทบรรณาธิการ
สถานการณตลาดแรงงานภาคเหนือ เดือนกรกฎาคม 2563
เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน พบวา มีความตองการ
แรงงานเพิ่มขึ้น รอยละ 51.67 ผูสมัครงานเพิ่มขึ้น รอยละ 33.52
และการบรรจุงานเพิ่มขึ้น รอยละ 14.06
ผู  มีง านทํ า (ข อ มู ล ณ เดื อ นมี น าคม 2563) ลดลงจาก
ชวงเดียวกันของปกอ น รอยละ 4.07 ผูว า งงานเพิม่ ขึน้ รอยละ 14.49
อัตราการวางงานเพิ่มขึ้นจากรอยละ 0.54 เปนรอยละ 0.64
การไปทํางานตางประเทศมีจํานวนลดลง รอยละ 87.72
แรงงานตางดาวคงเหลือทีท่ าํ งานในภาคเหนือ จํานวน 192,450 คน

วัตถุประสงค : เพื่อเผยแพรสถานการณตลาดแรงงานในภาคเหนือ

กองบรรณาธิการ

ภาวะการทํางานของประชากร
การสํารวจภาวะการมีงานทําในภาคเหนือ ขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2563 โดยสํานักงาน
สถิติแหงชาติพบวา ผูมีงานทํา จํานวน 5,981,600 คน อัตราการวางงานเพิ่มขึ้นจาก
ชวงเดียวกันของปกอน จากรอยละ 0.54 เปนรอยละ 0.64

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ
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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

304,100
300,900

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

201,000

43.34%

255,600

ประเภทของอุ ตสาหกรรมนอกภาคเกษตรกรรม
ที่มีผู้มีงานทํามากที่สุด 3 อันดับ

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
ความตองการแรงงานภาคเหนือเดือนกรกฎาคม 2563 มี จํานวน 6,097 อัตรา เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน รอยละ 51.67 โดยระดับ
การศึกษาที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด คือ ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 1,855 อัตรา คิดเปนรอยละ 30.42 รองลงมา ระดับประถมศึกษาและ
ตํ่ากวา จํานวน 1,303 อัตรา คิดเปนรอยละ 21.37 และระดับ ปวช. 859 อัตรา คิดเปนรอยละ 14.09

บรรจุ งาน
3,919 คน

ผู ้สมัครงาน
5,095 คน

ความต้องการแรงงาน
6,097 อัตรา
กรกฎาคม 62 จํานวน 4,020 อัตรา

51.67% YoY

กรกฎาคม 62 จํานวน 3,816 คน

33.52% YoY

กรกฎาคม 62 จํานวน 3,436 คน

14.06% YoY

มิถุนายน 63 จํานวน 4,389 อัตรา

38.92% MoM

มิถุนายน 63 จํานวน 5,182 คน

-1.68% MoM

มิถุนายน 63 จํานวน 3,646 คน

7.49% MoM

อาชี พที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด
5 อันดับ

อาชี พที่มีผู้สมัครงานมากที่สุด 5 อันดับ
1

แรงงานในด้านการผลิตต่างๆ
แรงงานทั่วไป

679

793

2

แรงงานด้านการผลิต

3

ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุ รกิจอื่นๆ 405

3

4

เสมียนพนักงานทั่วไป
พนักงานธุ รการ

364

4

ผู ้ขนส่งสินค้าอื่นๆ

337

1

2

แรงงานในด้านการผลิตต่างๆ
แรงงานทั่วไป

871

แรงงานด้านการผลิต

หน่วย : อัตรา

อาชี พที่มีการบรรจุ งานมากที่สุด 5 อันดับ
1

แรงงานด้านการผลิต

641

560

2

แรงงานในด้านการผลิตต่างๆ
แรงงานทั่วไป

517

เสมียนพนักงานทั่วไป
พนักงานธุ รการ

393

3

เสมียนพนักงานทั่วไป
พนักงานธุ รการ

325

เสมียน เจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสาร

390

4

ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุ รกิจอื่นๆ 265

ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุ รกิจอื่นๆ 370
หน่วย : คน

ช่ างอัญมณีและช่ างประดิษฐ์
เครื่องประดับอื่นๆ

238
หน่วย : คน
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3

ความต้องการแรงงาน ผู ้สมัครงาน และการบรรจุ งาน
จําแนกตามระดับการศึกษา

จําแนกตามหมวดอาชี พ

ที่มา : ระบบสารสนเทศกรมการจัดหางาน

การไปทํางานต่างประเทศ
ในเดือนกรกฎาคม 2563 ภาคเหนือมีแรงงานไทยไปทํางานตางประเทศ จํานวน 119 คน หากเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันเมื่อปกอน พบวา
ลดลง รอยละ 87.72 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายน 2563 พบวาลดลง รอยละ 4.80
5 วิธีการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ

5 อันดับประเทศที่มีแรงงานไทยไปทํางานมากที่สุด

43.70%

5 อันดับจังหวัดที่มีคนหางานได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทํางานต่างประเทศมากที่สุด

ที่มา : สํานักบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
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การทํางานของคนต่างด้าว
คนตางดาวคงเหลือที่ทํางานในภาคเหนือ ณ เดือนกรกฎาคม 2563 มีจํานวน 192,450 คน โดยเปนแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ จํานวน
160,349 คน คิดเปนรอยละ 83.32 คนตางดาวระดับฝมือชํานาญการ จํานวน 8,348 คน คิดเปนรอยละ 4.34 และชนกลุมนอย/ตลอดชีพ จํานวน
23,753 คน คิดเปนรอยละ 12.34
แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทํางานคงเหลือภาคเหนือ
จํานวน 192,450 คน
พิสูจน์สัญชาติเดิม

64 คน

นําเข้าตาม MOU
Name List

11.14%

127,954 คน

ไป-กลับ หรือตามฤดูกาล

- คน

ทั่วไป

7,277 คน

ส่งเสริมการลงทุน

1,071 คน

ชนกลุ่มน้อย

52.49%

32,331 คน

กลุ่มมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 20 ส.ค. 2562

8.26%
6.08%

23,750 คน

4.35%

3 คน

ตลอดชี พ

5 อันดับจังหวัดที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวมากที่สุด

101,022
21,443
15,893
11,704
8,372

ที่มา : สํานักบริหารแรงงานตางดาว

อํานวยการผลิต โดย : นางปลิดา รวมคํา หัวหนาศูนยบริหารขอมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ

ศูนยบริหารขอมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดลําปาง ชั้น 3 ถนนวชิราวุธดําเนิน ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 52000
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