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Editorial

สถานการณตลาดแรงงานภาคเหนือ เดือนกุมภาพันธ 2563 เมื่อ
เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอ น พบวามีความตองการแรงงานเพิม่ ขึน้
รอยละ 1.73 ผูสมัครงานเพิ่มขึ้น รอยละ 40.39 และการบรรจุงานเพิ่มขึ้น
รอยละ 28.89 ในสวนของผูม งี านทําเดือนกุมภาพันธ 2563 ลดลงจากชวง
เดียวกันของปกอ น คิดเปนรอยละ 3.55 ผูว า งงานเพิม่ ขึน้ คิดเปนรอยละ 40.33
อัตราการวางงานเพิ่มขึ้น จากรอยละ 0.67 เปนรอยละ 0.97 ในดานการ
ไปทํางานตางประเทศมีจาํ นวนลดลง รอยละ 10.90 แรงงานตางดาวทีไ่ ดรบั
อนุญาตทํางานในประเทศไทย ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอ น รอยละ 16.76

The Northern Labour Market situation as of February 2020
compared to the same period last year shows that labour
demand increased by 1.73%, job seekers increased by 40.39%
and job placements increased by 28.89%. Employment rate in
February 2020 decreased by 3.55% compared to the same
period last year, unemployed persons increased by 40.33%,
unemployment rate increased from 0.67% to 0.97%, Thai
Workers working overseas decreased by 10.90%, foreign workers
working in Thailand decreased by 16.76%.

วัตถุประสงค : เพื่อเผยแพรสถานการณตลาดแรงงานในภาคเหนือ

Objective : To disseminate the Northen labor maket situation.
ความตองการแรงงานจําแนกตามระดับการศึกษา
Job vacancies classiﬁed by level of education.

ความตองการแรงงานภาคเหนือเดือนกุมภาพันธ 2563 มีจํานวน
4,304 อัตรา เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน รอยละ 1.73
In February 2020, labour demand in the north was 4,304
job vacancies, increased by 1.73% compared to the same
period last year.

ความตองการแรงงาน 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย

ความตองการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย ในภาคเหนือ
เดือนกุมภาพันธ 2563 มีจํานวน 1,827 อัตรา
In February 2020, labour demand in 10 targeted industries
in the north was 1,827 jobs.

ตอยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve)

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ กรมการจัดหางาน
Source:Information system for domestic employment,Department of Employment

อุตสาหกรรมแหงอนาคต (New S-Curve)

อัตรา = Vacancies
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ความตองการแรงงาน ผูสมัครงาน และการบรรจุงาน 1 ป ยอนหลัง
Job Vacancies, Job seekers and Job Placements : 2019 to 2020

จํานวน (คน)

ความตองการแรงงาน
Job Vacancies

ผูสมัครงาน
Job seekers

บรรจุงาน
Job Placements

เดือน

ผูสมัครงานภาคเหนือในเดือนกุมภาพันธ 2563 มีจํานวน 4,765 คน
หากเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เพิ่มขึ้นรอยละ 40.39
In February 2020, there were 4,765 job seekers in the north,
increased by 40.39% compared to the same period last year.

การบรรจุงานในเดือนกุมภาพันธ 2563 มีจํานวน 3,922 คน เพิ่มขึ้น
จากชวงเดียวกันของปกอน รอยละ 28.89
In February 2020, there were 3,922 employed persons in
the north, increased by 28.89 compared to the same period last year.

อาชีพที่มีการสมัครงานมากที่สุด 3 อันดับ

อาชีพที่มีการบรรจุงานมากที่สุด 3 อันดับ

การบรรจุงานจําแนกตามระดับการศึกษา

อุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมากที่สุด 3 อันดับ

Top 3 Careers Applied by Job Seekers.

Job Placement Classiﬁed by Level of Education.

Top 3 Careers for Job Placement.

Top 3 Industries with Job Placement.

อัตรา = Vacancies

คน = Persons
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การสํารวจภาวะการมีงานทําในภาคเหนือ เดือนกุมภาพันธ 2563 โดยสํานักงานสถิติ
แหงชาติพบวา ผูม งี านทํา จํานวน 6,094,200 คน อัตราการวางงานเพิม่ ขึน้ จากชวงเดียวกัน
ของปกอน จากรอยละ 0.67 เปนรอยละ 0.97
Statistic of National Statistical Ofﬁce as of February 2020 shows that
the labour force in the north are 6,094,200 persons, unemployment rate
increased from 0.67% to 0.97% compared to the same period last year.
จํานวนประชากร จําแนกตามสถานภาพแรงงาน : Number of Population by Labour Force.

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ เดือนกุมภาพันธ 2563
Source :National Statistical Ofﬁce, February 2020

เดือนกุมภาพันธ 2563 ในภาคเหนือ
มี ค นหางานได รั บ อนุ ญ าตให เ ดิ น ทางไป
ทํางานตางประเทศ จํานวน 752 คน ลดลง
จากชวงเดียวกันเมื่อปกอน รอยละ 10.90

In February 2020, there are 752 job
seekers permitted for working overseas,
decreased by 10.90% compared to the same
period last year.

5 วิธีการเดินทางไปทํางานตางประเทศ เดือนกุมภาพันธ 2563 (5 Way to Work Oversea in February 2020)

[ หนวย : คน ]
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ประเทศที่คนหางานเดินทางไปทํางานตางประเทศ
มากที่สุด 5 อันดับ

จังหวัดที่มีคนหางานไดรับอนุญาตใหเดินทาง
ไปทํางานตางประเทศมากที่สุด 5 อันดับแรก
เดือนกุมภาพันธ 2563

Top 5 Countries of Destination

Top 5 provinces of Job seekers permitted for working overseas
in February 2020

คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทํางานในประเทศไทย

Foreign workers permitted to work in Thailand

สถิติแรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตให
ทํ า งานในภาคเหนื อ ของเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ
2563 จํานวน 245,258 คน ลดลงจากชวง
เดียวกันของปกอน รอยละ 16.76
จํานวนคนตางดาวจําแนกตามลักษณะการเขาเมือง
Numbers of foreign workers classiﬁed by types of visa.

In February 2020, there are 245,258
foreign workers permitted to work in the
northern region, decreased by 16.76%
compared to the same period last year.

จังหวัดที่มีการจางแรงงานตางดาวมากที่สุด 5 อันดับแรก
Top 5 Provinces where migrant workers are employed.
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