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Northern Labor Market Situation
วารสารสถานการณตลาดแรงงานภาคเหนือ
ปที่ 11 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2562

บทบรรณาธิการ

วารสารสถานการณตลาดแรงงานภาคเหนือ ฉบับประจําเดือนมิถุนายน 2562
ฉบับนีข้ อนําเสนอเนือ้ หาตลาดแรงงานภาคเหนือเดือนพฤษภาคม 2562 เมือ่ เปรียบเทียบ
กับชวงเดียวกันของปกอน (พฤษภาคม 2561) สรุปในภาพรวม มีความตองการแรงงาน
เพิม่ ขึน้ รอยละ 49.56 ผูส มัครงานเพิม่ ขึน้ รอยละ 25.07 และการบรรจุงานเพิม่ ขึน้ รอยละ
39.06 ในสวนของผูมีงานทําเดือนพฤษภาคม 2562 ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน
คิดเปนรอยละ 0.03 ผูวางงานลดลง คิดเปนรอยละ 46.38 อัตราการวางงานลดลง จาก
รอยละ 1.24 เปนรอยละ 0.67 ในดานการไปทํางานตางประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอ น มีจาํ นวนลดลง รอยละ 22.51 สวนแรงงานตางดาวทีไ่ ดรบั อนุญาต
ทํางานในประเทศไทย เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวของปกอน รอยละ 28.32

ผูอํานวยการจัดทํา : นางสาวสุกัญญา ภูพัฒนากุล

วัตถุประสงค

ผูอํานวยการกองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน

เพื่อเผยแพรสถานการณตลาดแรงงานในภาคเหนือ

ผูจัดทํา : ศูนยบริหารขอมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ

ความต้องการแรงงานภาคเหนือ

NORTH

Vacancies

ความตองการแรงงานภาคเหนือเดือนพฤษภาคม
2562 มี จํานวน 4,955 อัตรา เพิม่ ขึน้ จากชวงเดียวกัน
ของปกอน รอยละ 49.56

Northern labor demand in May 2019
amounted to 4,955, an increase of 49.56
percent over the same period last year.

ความตองการแรงงานจําแนกตามระดับการศึกษา (Labor demand classiﬁed by education)
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ความตองการแรงงาน ใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย (Labor demand in 10 target industries)

First S-Curve
ตอยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ

ยานยนตสมัยใหม
60 อัตรา

ความตองการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรม
เปาหมาย ในภาคเหนือ เดือนพฤษภาคม 2562 มี
จํานวน 1,412 อัตรา

Labor demand in 10 target industries
In the north, in May 2019, there were 1,412
rates

อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ
71 อัตรา

การทองเที่ยว
433 อัตรา

การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
19 อัตรา

การแปรรูปอาหาร
474 อัตรา

การบินและโลจิสติกส

เชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ
11 อัตรา

ดิจิทัล

การแพทยครบวงจร

130 อัตรา

85 อัตรา

New S-Curve
อุตสาหกรรมแหงอนาคต

หุนยนตเพื่อ
การอุตสาหกรรม
-

129 อัตรา
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ผู ้สมัครงานภาคเหนือ

NORTH

Applicant

ในเดือนพฤษภาคม 2562 มีจํานวน 4,810 คน
หากเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เพิ่มขึ้น
รอยละ 25.07

In May 2019, there were 4,810 persons,
compared to 25.07% in the same period
last year.

อาชีพที่มีการสมัครงานมากที่สุด 3 อันดับ (Most Jobs With 3 Job seekers)

26.30%
1,265 คน

24.39%
1,173 คน

งานพื้นฐาน
Basic Career

เสมียน เจาหนาที่
Clerk

พนักงานบริการ
พนักงานขายในรานคาและตลาด
Service Salespeople
in stores and markets

การบรรจุ งาน

NORTH

Placement

23.74%
1,142 คน

ในเดือนพฤษภาคม 2562 มีจํานวน 4,489 คน
เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน รอยละ 39.06

In May 2019, there were 4,489 people,
an increase of 39.06 percent over the same
period last year.

อาชีพที่มีการบรรจุงานมากที่สุด 3 อันดับ (Most occupied With 3 Job)

28.40%
1,275 คน

25.26%
1,134 คน

23.88%
1,072 คน

งานพื้นฐาน
Basic Career

พนักงานบริการ
พนักงานขายในรานคาและตลาด
Service Salespeople
in stores and markets

เสมียน เจาหนาที่
Clerk

อุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมากที่สุด 3 อันดับ (The industry with the most 3 workers)

30.63% 1,375 คน

การขายสงและการขายปลีก
การซอมยานยนตและจักรยานยนต
Wholesale and retail trade Repair
of motor vehicles and motorcycles

26.46% 1,188 คน
การผลิต
Manufacturing

การบรรจุงานจําแนกตามระดับการศึกษา (Job placements by Education Level)

9.58% 430 คน

บริหารราชการการปองกันประเทศ
และการประกันสังคมภาคบังคับ
Public administration,
national defense And
compulsory social security
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ความตองการแรงงาน ผูสมัครงาน และการบรรจุงาน 1 ป ยอนหลัง
(Job vacancies Job applicants and Job placements 1 year ago)

จํานวน (คน)

ความตองการแรงงาน
Job Vacancies

ผูสมัครงาน
Job Applicants

บรรจุงาน
Job Placements

เดือน
จํานวนประชากร จําแนกตามสถานภาพแรงงาน
: Population by labor status

การสํารวจภาวะการมีงานทําในภาคเหนือ เดือนพฤษภาคม
2562 โดยสํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห ง ชาติ พ บว า ผู  มี ง านทํ า จํ า นวน
6,318,400 คน อัตราการวางงานลดลงจากชวงเดียวกันของปกอ น
จากรอยละ 1.24 เปนรอยละ 0.67
The survey of employment conditions in the
northern region in May 2019 by the National Statistical
Ofﬁce found that 6,318,400 people employed. The
unemployment rate decreased from the same period
last year from 1.24 percent to 0.67 percent.
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ
Source : National Bureau of Statistics Data as of May 2019

กําลังแรงงานรวม
Total labor force
ป 2561 6,438,200
ป 2562 6,415,200

ป 2561

96

-25.58

71

-57.49

80

125

56.25

กรมการ
จัดหางานจัดสง
Dept of
Employment

ป 2561

3,077,200
ป 2562
Not in labor force 15 years old
ผูไมอยูในกําลังแรงงาน อายุ 15 ปขึ้นไป

In May 2019, in the northern region, there
were 716 job seekers who were allowed to
travel to work abroad, down 22.51 percent from
the same period last year.

5 Countries where most people travel to work abroad

TAIWAN 46.51%
55

39

-29.09

493

385

-21.91

ป 2562 (2019)
แจงการเดินทาง
ดวยตนเอง
Self
Arrangment

3,056,300

39,600

ประเทศที่คนเดินทางไปทํางานตางประเทศ
มากที่สุด 5 อันดับ

5 ways to travel to work abroad May 2019

167

ป 2562

ผูมีงานทํา
Employment
ป 2561
ป 2562 6,318,600
6,318,400

ป 2562 54,000
กําลังแรงงานที่รอฤดูกาล
Labor force waiting for the season

5 วิธีการเดินทางไปทํางานตางประเทศ
เดือนพฤษภาคม 2562

129

9,492,400

ผูวางงาน
Unemployment
ป 2561
80,000 ป 2562
42,900

เดือนพฤษภาคม 2562 ในภาคเหนือ มี
คนหางานได รั บ อนุ ญ าตให เ ดิ น ทางไปทํ า งาน
ตางประเทศ จํานวน 716 คน ลดลงจากชวง
เดียวกันเมื่อปกอน รอยละ 22.51

ป 2561 (2018)

ผูมีอายุ 15 ปขึ้นไป
People over 15 years old
9,494,500
ป 2561

นายจางพาลูกจาง
นายจางพาลูกจาง
ไปทํางาน
ไปฝกงาน
Taking workers
Taking workers
overseas for working overseas for training

บริษัทจัดหางาน
จัดสง
Recruitment
Agencies

JAPAN 12.57%

ไตหวัน 333 คน

ญี่ปุน 90 คน

LAOS 5.87%

ลาว 42 คน

SOUTH KOREA 4.89%
เกาหลีใต 35 คน

SOUTH AFRICA 3.63%
แอฟริกาใต 26 คน
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แผนภูมแิ สดงจังหวัดทีม
่ ค
ี นหางานไดรบ
ั อนุญาตใหเดินทางไปทํางานตางประเทศ มากทีส
่ ด
ุ 5 อันดับแรก เดือนพฤษภาคม 2562
The 5 most traveled provinces in the north
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เชียงราย
Chiang Rai

ลําปาง
Lampang

สุโขทัย
Sukhothai

เชียงใหม
Chiang Mai

จังหวัด

เพชรบูรณ
Phetchabun

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
Source : Overseas Employment Administration Division

คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทํางานในประเทศไทย

Foreigners authorized to work in the kingdom of Thailand

สถิตแิ รงงานตางดาวทีไ่ ดรบั อนุญาตใหทาํ งาน
ในภาคเหนือของเดือนพฤษภาคม 2562 จํานวน
263,915 คน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน
รอยละ 28.32
จํานวนคนตางดาวจําแนกตามลักษณะการเขาเมือง
Foreign workers by type of immigration

Statistics for foreign workers who are allowed
to work in the north Of May 2019, the number
of 263,915 people increased from The same
period last year, 28.32%

จังหวัดที่มีการจางแรงงานตางดาวมากที่สุด 5 อันดับแรก
Provinces with the highest number of foreign workers

เชียงใหม
Chiang Mai
ตาก
Tak
เชียงราย
Chiang Rai
ลําพูน
Lamphun
เพชรบูรณ
Phetchabun
ที่มา : สํานักบริหารแรงงานตางดาว
Source: Foreign Workers Administration ofﬁce
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