
แนวโน้มตลาดแรงงานโปแลนด์หลงั COVID-19 
 
1. ภาพรวมตลาดแรงงานโปแลนด์ 

1.1 ประชากรวัยท างาน 

 จากการส ารวจ Labour Force Survey ของ Statistics Poland พบว่า ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2564 
โปแลนด์มีประชากรวยัท างานท่ีอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 15-89 ปี จ านวนประมาณร้อยละ 29.8 ล้านคน  
จากจ านวนประชากรทั้งประเทศประมาณ 38 ล้านคน โดยเป็นประชากรท่ีอยู่ในก าลังแรงงานจ านวน
ประมาณ 17,120,000 คน โดยในจ านวนดงักล่าว แบ่งเป็นผูมี้งานท าประมาณ 16,433,000 คน และผูว้่างงาน
ประมาณ 687,000 คน ขณะท่ีมีประชากรท่ีอยูน่อกก าลงัแรงงานจ านวนประมาณ 12,778,000 คน 

1.1 ผู้มงีานท า 

 ประชากรโปแลนด์ผูมี้งานท าในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2564 มีจ านวนประมาณ 16,433,000 คน  
ในจ านวนดังกล่าว แบ่งเป็นผูท้  างาน Full-time จ านวน 15,348,000 คน และผูท้  างาน Part-time จ านวน 
1,085,000 คน โดยมีชัว่โมงการท างานเฉล่ียอยู่ท่ีประมาณ 39.3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ทั้งน้ี ประชากรผูมี้งานท า
ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 เป็นพนักงานบริษัท ขณะท่ี มีผู ้เป็นเจ้าของกิจการประมาณร้อยละ 18.5  
และผูป้ระกอบการธุรกิจในครอบครัวร้อยละ 1.5 ตามล าดบั 
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1.2 ผู้ว่างงาน 

จ านวนผูว้่างงานในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2564 มีจ านวนประมาณ 687,000 คน โดยกว่าร้อยละ 59.8 
เป็นประชากรท่ีพกัอาศยัอยู่ในเขตพื้นท่ีเมือง ส าหรับกลุ่มช่วงอายุท่ีมีจ านวนผูว้่างงานมากท่ีสุดไดแ้ก่กลุ่ม
ประชากรอายุระหวา่ง 15-24 ปี (ร้อยละ 14.0) รองมาไดแ้ก่ กลุ่มอายรุะหว่าง 25-34 ปี (ร้อยละ 4.4) กลุ่มอายุ
ระหว่าง 35-44 ปี (ร้อยละ 3.4) และกลุ่มอายุระหว่าง 45-89 ปี (ร้อยละ 2.7) ตามล าดับ โดยในจ านวนผู ้
ว่างงานทั้งหมดร้อยละ 49.6 มีสาเหตุจากการเลิกจา้งงาน ขณะท่ีมีผูท่ี้รอการจา้งงานหลงัหมดสัญญาร้อยละ 
27.8 ผูร้อจา้งงานใหญ่ร้อยละ 14.1 และผูท่ี้ลาออกจากงานร้อยละ 8.5 ทั้งน้ี อตัราการวา่งงานของโปแลนด ์ณ 
เดือนกรกฎาคม 2564 อยูท่ี่ร้อยละ 3.4 ซ่ึงจดัอยูใ่นอนัดบัท่ี 4 ของกลุ่มประเทศท่ีมีอตัราการวา่งงานนอ้ยท่ีสุด
ในสหภาพยโุรป รองจาก สาธารณรัฐเชค เนเธอร์แลนด ์และมอลตา 
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2. แรงงานต่างชาติ 

ในปี 2563 โปแลนด์มีการออกใบอนุญาตท างานให้แก่ชาวต่างชาติจ านวนทั้งส้ิน 406,496 ราย จาก 
129 ประเทศ กว่าร้อยละ 73 เป็นแรงงานจากยูเครน รองมาได้แก่ เบลารุส จอร์เจีย อินเดีย และมลัโดวา 
ตามล าดบั โดยแรงงานส่วนใหญ่เขา้มาท างานในสาขาการก่อสร้างร้อยละ 23.5 สาขาอุตสาหกรรม ร้อยละ 
23.3 สาขาการคมนาคมและขนส่ง ร้อยละ 17.8 ซ่ึงส่วนใหญ่กระจุกตวัอยู่ในกรุงวอร์ซอ รวมถึงเมืองหลกั
และเมืองอุตสาหกรรมของโปแลนด ์

 
ท่ีมา: Statistics Poland 

ทั้งน้ี ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 โปแลนดมี์การออกใบอนุญาตท างานใหแ้ก่ชาวต่างชาติไปแลว้
จ านวน 232,543 ราย โดยส่วนใหญ่ยงัคงเป็นแรงงานจากยเูครน (159,340 ราย) รองมาไดแ้ก่ เบลารุส (16,526 
ราย) และอินเดีย (5,662 ราย) นอกจากน้ียงัมีการออกใบอนุญาตท างานให้แก่แรงงานจากเอเชียรวมกนักว่า 
43,000 ราย จาก 38 ประเทศ ซ่ึงมีจ านวนเพิ่มขึ้นจากช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 เกือบ 4 เท่าตวั โดย แรงงาน
จากเอเชียท่ีไดรั้บใบอนุญาตท างานในโปแลนด์รองจากอินเดีย ไดแ้ก่ เนปาล  (4,650 ราย) และอุซเบกิสถาน 
(4,524 ราย) และแรงงานจากกลุ่มประเทศอาเซียน อาทิ ฟิลิปปินส์ (4,178 ราย) อินโดนีเซีย (3,535 ราย) 
เวียดนาม (1,592 ราย) ไทย (233 ราย) มาเลเซีย (24 ราย) สิงคโปร์ (6 ราย) และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (5 ราย) ทั้งน้ี แรงงานจากเอเชียส่วนใหญ่เขา้มาท างานในภาคบริการ โดยเฉพาะธุรกิจอาหาร
ทั้งแรงงานในร้านอาหารและแรงงานในธุรกิจบริการจดัส่งอาหาร ซ่ึงมีการขยายตวัเพิ่มขึ้นในโปแลนด์มา
อยา่งต่อเน่ือง 
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3. แนวโน้มตลาดแรงงานโปแลนด์หลงั COVID-19 

ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2563 จนถึงไตรมาสท่ี 1 ของปี 2564 เศรษฐกิจของโปแลนด์เร่ิม
กลบัมาฟ้ืนตวัและขยายตวัเพิ่มขึ้นหลงัจากการระบาดของ COVID-19 ประกอบกบัเงินสนับสนุนจาก EU 
เพื่อใช้ในการบรรเทาผลกระทบจากการระบาด โดยเฉพาะในดา้นทรัพยากรมนุษยแ์ละแรงงาน ส่งผลให้
โปแลนดย์งัคงมีอตัราการวา่งงานท่ีต ่าในอนัดบัตน้ๆ ของสหภาพยโุรป และยงัคงมีความตอ้งการการจา้งงาน
ในอนาคตอยา่งต่อเน่ือง 

จากการประเมินสภาวะการจ้างงานในปี 2564 ของ Statistics Poland คาดว่า ภายในปี 2564 จะมี
ความตอ้งการในการจา้งงานจากผูป้ระกอบการและหน่วยงานราชการกว่า 1,022,600 ต าแหน่ง โดยกว่าร้อยละ 20 
จะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสท่ี 1 ของปี 2564 ขณะท่ีคาดว่าจะมีการเลิกจ้างพนักงานและการออกจากงาน
ประมาณ 118,100 ต าแหน่ง ขณะท่ีการจ้างแรงงานต่างชาติจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย หลงัจากท่ีมีการ
ปรับตวัลดลงในปี 2563 เน่ืองจากการระบาดของ COVID-19 

แนวโนม้การจา้งงานในปี 2564 คาดว่า กลุ่มงานท่ีมีความตอ้งการมากท่ีสุดไดแ้ก่ กลุ่มแรงงานฝีมือ
และงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้ (ร้อยละ 20.9) รองมาไดแ้ก่ กลุ่มงานวิชาชีพ (ร้อยละ 19.9) กลุ่มงานบริการและ
การขาย (ร้อยละ 15.9) กลุ่มงาน Elementary Occupations อาทิ แรงงานเหมือง และพนกังานท าความสะอาด 
(ร้อยละ 12.8) และกลุ่มงานในสายงานการผลิต (ร้อยละ 12.8) ตามล าดบั 

 
ท่ีมา: Statistics Poland 

 



-4- 
 

 ทั้งน้ี หากพิจารณาสาขาอาชีพท่ีมีความต้องการมากท่ีสุดได้แก่ พนักงานขาย (ร้อยละ 5.7) ช่าง
ก่อสร้างงานโครงสร้าง (ร้อยละ 5.3) พนกังานขบัรถบรรทุกและรถโดยสาร (ร้อยละ 5.0) ช่างก่อสร้างงาน
ตกแต่ง (ร้อยละ 3.8) นกับญัชี (ร้อยละ 3.3) นกัพฒันาซอฟตแ์วร์และนกัวิเคราะห์ขอ้มูล (ร้อยละ 2.7)  

 
ท่ีมา: Statistics Poland 

ความเห็น/ข้อสังเกต 

 1. โปแลนด์ถือเป็นหน่ึงในประเทศท่ีมีอัตราการว่างงานต ่าท่ีสุดในสหภาพยุโรป โดยอตัราการ
ว่างงานของโปแลนด์อยู่ท่ี ร้อยละ 3.4 ถือเป็นอันดับท่ี 4 ของสหภาพยุโรป รองจาก สาธารณรัฐเชค 
เนเธอร์แลนด์ และมอลตา ทั้งน้ี ความตอ้งการในการจา้งงานท่ีเพิ่มขึ้นมีความสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจ
ของโปแลนด์เร่ิมขยายตวัเพิ่มขึ้นภายหลงัการระบาดของ COVID-19 ดว้ยเช่นกนั โดยสาขาเศรษฐกิจท่ีมีการ
ขยายตวัเพิ่มขึ้น อาทิเช่น สาขาอุตสาหกรรม สาขาการบริการ สาขาการก่อสร้าง สาขาการขนส่ง และสาขา
การบริการธุรกิจ เป็นตน้ 

2. สาขาการก่อสร้าง และสาขาการบริการ ถือเป็นหน่ึงในสาขาเศรษฐกิจท่ีโปแลนด์มีความตอ้งการ
แรงงานเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากแรงงานฝีมือชาวโปแลนด์เดินทางไปท างานในกลุ่มประเทศยุโรปตะวนัตก 
เช่น เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ รวมถึงสหราชอาณาจกัร และสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีค่าตอบแทนท่ีสูงกว่า ส่งผลให้
โปแลนด์ต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติ โดยปัจจุบันคาดว่าจะมีจ านวนแรงงานต่างชาติในโปแลนด์อยู่ท่ี
ประมาณ 2 ลา้นคน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างชาติจากยูเครน (ประมาณ 1.7 ลา้นคน) รองมาไดแ้ก่ เบลารุส 
จอร์เจีย และแรงงานจากมลัโดวา  

3. ในช่วงระยะเวลา 1-2 ปีท่ีผ่านมา แรงงานจากเอเชียเร่ิมมีบทบาทในตลาดแรงงานโปแลนด์มากขึ้น 
โดยเฉพาะแรงงานจากอินเดีย จอร์เจีย เนปาล อุซเบกิสถาน ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ซ่ึงส่วนใหญ่เขา้มา
ท างานในภาคบริการ โดยเฉพาะธุรกิจอาหารทั้งแรงงานในร้านอาหารและแรงงานในธุรกิจบริการจดัส่งอาหาร 
รวมไปถึงธุรกิจคา้ปลีก เช่น พนักงานขาย พนักงานบรรจุสินคา้ และพนักงานจดัส่งสินคา้ เป็นตน้ ซ่ึงถือว่ามี
การขยายตวัของเพิ่มขึ้นในโปแลนดม์าอยา่งต่อเน่ือง 
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4. การขยายตวัทางเศรษฐกิจในสาขาต่างๆ ท่ีสะทอ้นจากความตอ้งการในตลาดแรงงาน ถือเป็นโอกาส
ทางธุรกิจส าหรับผูป้ระกอบการต่างชาติในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับสาขาเศรษฐกิจนั้นๆ อาทิเช่น ความตอ้งการ
แรงงานจากเอเชียในสาขาการบริการและการคา้ อาทิ ธุรกิจ HORECA และธุรกิจการคา้ปลีกคา้ส่ง ซ่ึงแสดงให้
เห็นถึงความนิยมในสินคา้และบริการจากเอเชีย ซ่ึงเปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการต่างชาติ รวมถึงผูป้ระกอบการ
ไทยท่ีด าเนินธุรกิจทั้งในส่วนของการส่งออกและน าเขา้วตัถุดิบ เคร่ืองปรุง ขา้ว ผกัและผลไม ้รวมไปถึงสินคา้
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อุปกรณ์เคร่ืองครัว เฟอร์นิเจอร์และสินคา้ส าหรับการตกแต่งภาย เป็นตน้ 

------------------------------------------------ 

ส านกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ 
กนัยายน 2564 

 
ท่ีมา: 1. Statistics Poland 
 2. Ministry of Family and Social Policy 


