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ความเป็นมา 
Background

ปี 2547 เริมทาํการประมาณความตอ้งการแรงงานปี 2547 – 2551 จากการฝึกอบรม ไดร้ับทุนสนบัสนุนจาก World Bank 

In 2004 Conducting workshop of 2004 – 2008 labour demand forecast that was sponsored by World Bank.   

ปี 2552 ผลการศึกษาแนวโนม้ความตอ้งการแรงงานปี 2553 – 2557

In 2009 Publishing 2010 – 2014 Labour Demand Forecast.

ปี 2553 ทิศทางการเปลียนแปลงของอาชีพในช่วงปี 2553 – 2557 (พิมพเ์ผยแพร่ 2 ครัง)

In 2010 Publishing 2010 – 2014 Occupation Trends (two-times publishing)



วตัถุประสงค์
Objective

11. เพือศึกษาภาวะการมีงานทาํในแต่ละหมวดอุตสาหกรรม

ในช่วง 5 ปีทีผา่นมา (2553 – 2557)

To explain employment situation in each industry 

during 2010 - 2014

2.เพือประมาณการแนวโนม้และทิศทางการเปลียนแปลง

ของแต่ละประเภทอาชีพ และอุตสาหกรรมในช่วงปี 2558 – 2562 

To forecast labour demand by occupations and industries 

during 2015 - 2019 



ข้อมูลทใีช้และขอบเขตการศึกษา
Data and Limitations

1) การศึกษาครังนีใชข้อ้มูลรายปี ตงัแต่ปี 2544 – 2556 รวม 

13 ปี จาก 2 แหล่ง ดงันี

1.1) ผูม้ีงานทาํโดยจาํแนกรายประเภทอาชีพ อาย ุและ

อุตสาหกรรม

จากการสาํรวจภาวะการทาํงานของประชากร สาํนกังานสถิติ

แห่งชาติ

1.2) ขอ้มูลผลิตภณัฑม์วลรวมรายอุตสาหกรรม (GDP)

1.3) ขอ้มูลสตอ็กทุนรายอุตสาหกรรม ณ ราคาปีฐาน 

พ.ศ. 2531 

1.4) ขอ้มูลการคาดประมาณประชากรของประเทศ

ไทย พ.ศ. 2553-2583

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติ

2) การประมาณการทิศทางการเปลียนแปลงของแต่ละ

ประเภทอาชีพเป็นการประมาณการเพือหาแนวโนม้      

ในช่วงปี 2558 – 2562

1) This study uses secondary data during    

2001 - 2013 from two sources.

1.1) Labour force survey (Age Occupation 

and Industry) from National Statistic Office.

1.2) Gross Domestic Products

1.3) Capital Stock at 1988 based year price 

1.4) Population Projection for Thailand:  

2010 – 2040  from The Office of National 

Economic and Social Development Board

2) This study explain labour demand forecast 

and occupation trends during 2015 – 2019.   



วธิีการศึกษา
Methodology

ช่วงแรก

1st

• ประมาณการความตอ้งการแรงงานรายอุตสาหกรรม ดว้ยวธิี Inverse Cobb Douglas 

Production Function

• Forecasting by Inverse Cobb Douglas Production Function method.

ช่วงสอง

2nd

• ปรับค่าประมาณการทีไดจ้ากทุกอุตสาหกรรม ดว้ยประมาณการจาํนวนประชากรปี 2553 – 2583

• Adjusting from every industry forecast values by Population Projection for Thailand: 2010 – 2040.

ช่วงสาม

3rd

• คาํนวณหาสดัส่วนแต่ละอาชีพในทุกอุตสาหกรรม และใชค้่าสดัส่วนเฉลียนนัมาประมาณการอาชีพ                

ในปี 2558 – 2562 

• Computing percentage of number of occupations in each industry in order to find the average percentage for 

forecasting in 2015 – 2019.

ช่วงสี

4th

• หาจาํนวนผูม้ีงานทาํในแต่ละอาชีพทีจะมีอายคุรบ 60 ในแต่ละปีเพือนาํเอาจาํนวนนีไปรวมกบั

ค่าประมาณการในอนาคต

• Computing number of each occupation who will reach 60 years old in every year for adding to 

forecast value



ช่วงแรก

1st

• ประมาณการความตอ้งการแรงงานรายอุตสาหกรรม ดว้ยวธิี Inverse Cobb Douglas Production Function

• Forecasting by Inverse Cobb Douglas Production Function method.

GDP ขยายตวั (IMF)

GDP growth from IMF

ปี (year) 2558* (2015) = 1.50%

2559 (2016) =  4.79% 

2560 (2017) =  4.73% 

2561 (2018) =  4.50% 

2562 (2019) =  4.47%

สตอ็กทุน ขยายตวั  

Capital Stock growth

ปี (year) 2558 (2015) = 2.33%

2559 (2016) =  2.09% 

2560 (2017) =  1.83% 

2561 (2018) =  1.55% 

2562 (2019) =  1.24%

วธิีการศึกษา
Methodology

หมายเหตุ : จีดีพี ปี 2558 ประมาณการโดยหน่วยงานของไทย (GDP of 2015 forecast by Thai economic unit)



ช่วงสอง

2nd

• ปรับค่าประมาณการทีไดจ้ากทุกอุตสาหกรรม ดว้ยประมาณการจาํนวนประชากรปี 2553 – 2583

• Adjusting from every industry forecast values by Population Projection for Thailand: 2010 – 2040.

จาํนวนประชากรอาย ุ15 ปีขึนไป  

(population who age 15 years old and above: million people)
2558 (2015) = 53.312 ลา้นคน

2559 (2016) = 53.683 ลา้นคน

2560 (2017) = 54.029 ลา้นคน

2561 (2018) = 54.349 ลา้นคน

2562 (2019) = 54.644 ลา้นคน

กาํหนดใหอ้ตัราการมีส่วนร่วมในกาํลงัแรงงาน ร้อยละ71
Labour Force Participation Rate = 71%

ช่วงสาม

3rd

• คาํนวณหาสดัส่วนแต่ละอาชีพในทุกอุตสาหกรรม และใชค้่าสดัส่วนเฉลียนนัมาประมาณการอาชีพในปี 2558 – 2562 

• Computing percentage of number of occupations in each industry in order to find the average percentage for 

forecasting in 2015 – 2019.

วธิีการศึกษา
Methodology

ช่วงสี

4th

• หาจาํนวนผูม้ีงานทาํในแต่ละอาชีพทีจะมีอายคุรบ 60 ในแต่ละปีเพือนาํเอาจาํนวนนีไปรวมกบัค่าประมาณการในอนาคต

• Computing number of each occupation who will reach 60 years old in every year for adding to forecast value



จาํนวนผู้มงีานทาํ จาํแนกตามภาคการผลติปี 2558 – 2562
2015 – 2019 Employment Forecast by economic sector

ทีมา : กองวจิยัตลาดแรงงาน  กรมการจดัหางาน
Source: Labour Market Research Division, Department of Employment



จาํนวนการเพิม/ลดของผูม้ีงานทาํ จาํแนกตามอุตสาหกรรม ปี 2558 – 2562
Changing in employment by Industries: 2015 – 2019 

1.การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนตแ์ละของใช ้

เฉลียเพิมขึนปีละ 196,502 คน (ร้อยละ 3.08)

2.อสงัหาริมทรัพย ์วทิยาศาสตร์ วชิาการ ศิลปะ             

ความบนัเทิงและนนัทนาการ เฉลียเพิมขึนปีละ 62,542 คน 

(ร้อยละ 3.12)

3.การศึกษา เฉลียเพิมขึนปีละ 43,036 คน (ร้อยละ 3.46) 

4.การก่อสร้าง เฉลียเพิมขึนปีละ 41,877 คน (ร้อยละ 1.81)

5.ทีพกัแรมและบริการดา้นอาหาร เฉลียเพิมขึนปีละ    

36,440 คน (ร้อยละ 1.40) 

6.กิจกรรมดา้นสุขภาพและงานสงัคมสงเคราะห์            

เฉลียเพิมขึนปีละ 27,628 คน (ร้อยละ 3.89)

1. Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and 

motorcycles (average growth 196,502 persons or 3.08%)

2. Real estate activities, Professional, scientific and technical 

activities Administrative and support service activities, Arts, 

entertainment and recreation and Other service activities 

(average growth 62,542 persons or 3.12%)

3. Education (average growth 43,036 persons or 3.46%)

4. Construction (average growth 41,877 persons or 1.81%)

5. Accommodation and food service activities (average 

growth 36,440 persons or 1.40%)

6. Human health and social work activities (average growth 

27,628 persons or 3.89%)

ทีมา : กองวจิยัตลาดแรงงาน  กรมการจดัหางาน
Source: Labour Market Research Division, Department of Employment



1.เกษตรกรรม การป่าไมแ้ละการประมง เฉลียลดลงปีละ 

103,610 คน (ร้อยละ 0.85)  

2.การผลิต เฉลียลดลงปีละ 36,341 คน (ร้อยละ 0.59) 

3.การขนส่งและสถานทีเกบ็สินคา้ ขอ้มูลข่าวสารและการสือสาร    

เฉลียลดลงปีละ 30,112 คน (ร้อยละ 2.23) 

4.กิจกรรมการจา้งงานในครัวเรือน และกิจกรรมขององคก์าร

ระหวา่งประเทศและภาคีสมาชิก เฉลียลดลงปีละ 14,110 คน 

(ร้อยละ 1.56) 

5.การบริหารราชการฯ เฉลียลดลงปีละ 13,052 คน (ร้อยละ 0.79) 

6.กิจกรรมทางการเงินฯเฉลียลดลงปีละ 5,826 คน (ร้อยละ 1.12)

7.ไฟฟ้า ก๊าซ ไอนาํและระบบการปรับอากาศ การจดัหานาํ การ

จดัการนาํเสียและของเสียรวมถึงกิจกรรมทีเกียวขอ้ง เฉลียลดลง

ปีละ 2,999 คน (ร้อยละ 1.36) 

8.การทาํเหมืองแร่และเหมืองหิน เฉลียลดลงปีละ 760 คน     

(ร้อยละ 1.14) 

1. Agriculture, forestry and fishing (average growth -103,610 

persons or -0.85%)

2. Manufacturing (average growth -36,341 persons or -0.59%)

3. Transportation and storage and Information and communication 

(average growth -30,112 persons or -2.23%)

4. Activities of households as employers; undifferentiated goods-

and services-producing activities of households for own use and 

Activities of extraterritorial organizations and bodies (average 

growth -14,110 persons or -1.56%)

5. Public administration and defense; compulsory social security 

(average growth -13,052 persons or -0.79%)

6. Financial and insurance activities (average growth -5,826 persons 

or -1.12%)

7. Electricity, gas, steam and air conditioning supply

Water supply; sewerage, waste management and remediation 

activities (average growth -2,999 persons or -1.36%)

8. Mining and quarrying (average growth -760 persons or -1.14%)

จาํนวนการเพมิ/ลดของผู้มงีานทาํ จาํแนกตามอุตสาหกรรม ปี 2558 – 2562
Changing in employment by Industries: 2015 – 2019 

ทีมา : กองวจิยัตลาดแรงงาน  กรมการจดัหางาน
Source: Labour Market Research Division, Department of Employment



จํานวนผู้มงีานทาํ จําแนกตามหมวดอาชีพ ปี 2558 – 2562
Employment by Occupation: 2015 – 2019
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Legislators, Senior Officials and Managers

1.ผูบ้ญัญตัิกฎหมาย ขา้ราชการระดบัอาวโุส, ผูจ้ดัการ

Professionals

2.ผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นต่าง ๆ

Technicians  and  Associate Professionals

3.ช่างเทคนิคและผูป้ฏิบตัิงานทีเกียวขอ้ง

Clerk

4.เสมียน เจา้หนา้ที

Service Workers and Shop and Market Sales Workers

5.พนกังานบริการ พนกังานขายในร้านคา้และตลาด

Skilled Agricultural and Fishery Workers

6.ผูป้ฏิบตัิงานฝีมือดา้นการเกษตรและประมง

Craft and Related Trades Workers

7.ผูป้ฏิบตัิงานโดยใชฝ้ีมือในธุรกิจต่าง ๆ

Stationary – Plant  and  Related  Operators

8.ผูป้ฏิบตัิงานในโรงงาน  ผูค้วบคุมเครืองจกัรและผูป้ฏิบตัิงานดา้นการประกอบ

Elementary Occupations

9.อาชีพงานพืนฐาน

ลา้นคน (million)

2562 
(2019)

2561 
(2018)

2560 
(2017)

2559 
(2016)

2558 
(2015)

ทีมา : กองวจิยัตลาดแรงงาน  กรมการจดัหางาน
Source: Labour Market Research Division, Department of Employment



 อาชีพทมีคีวามต้องการเฉลยีเพมิขนึ ปี 2558 – 2562
Increasing of Occupation growth: 2015 – 2019

2,000 – 4,999 คน 
(Persons)

5,000 – 9,999 คน
(Persons)

10,000 – 39,999 คน 

(Persons)
40,000 คนขึนไป

(Persons)

ผูซ้กัลา้งและรีดเสือผา้ 
(Hand launderers and pressers)

ครู/ผูส้อนในระดบัมธัยมศึกษาสายสามญั 
(Secondary education teachers)

ผูข้ายสินคา้ในตลาดและแผงร้านคา้
(Stall and market salespersons)

เจา้ของร้าน
(Shop keepers)

ผูป้ระกอบวิชาชีพทีเกียวขอ้งกบัการบญัชี
(Accounting associate 
professionals)

พนกังานขายอาหารตามขา้งถนน
(Street food salespersons)

คนขายของตามถนน (ยกเวน้อาหาร)
(Street vendors (excluding food))

ผูช้่วยขายของในร้าน
(Shop sales assistants)

เจา้หนา้ทีสาํนกังานทวัไป 
(General office clerks)

ช่างเสริมสวยและผูป้ฏิบตัิงานทีเกียวขอ้ง
(Beauticians and related workers)

ครู/ผูส้อนในระดบัประถมศึกษา
(Primary school teachers)

พนกังานเสิร์ฟ 
(Waiters)

ผูท้าํความสะอาดและผูช้่วยงานทาํความสะอาดใน

สาํนกังาน โรงแรมและสถานทีทาํการอืน ๆ
(Cleaners and helpers in offices, hotels 
and other establishments)

ช่างเครืองและช่างซ่อมเครืองยานยนต์
(Motor vehicle mechanics and repairers)

ผูดู้แลรักษาอาคารสิงปลูกสร้าง 
(Building caretakers)

พยาบาลวชิาชีพ
(Nursing professionals)

ผูต้อ้นรับบริเวณเคาน์เตอร์บริการอาหาร
(Food service counter attendants)

ผูใ้หก้ารศึกษาแก่เดก็ก่อนวยัเรียน
(Early childhood educators)

ยามรักษาความปลอดภยั
(Security guards)

พอ่ครัว 
(Cooks)

ช่างตดัผม 
(Hairdressers)

ผูจ้ดัการดา้นการขายปลีกและขายส่ง
(Retail and wholesale trade managers)

ผูข้นส่งสินคา้ต่าง ๆ
(Freight handlers)

ผูช้่วยดา้นการดูแลสุขภาพ
(Health care assistants) ทีมา : กองวจิยัตลาดแรงงาน  กรมการจดัหางาน

Source: Labour Market Research Division, Department of Employment



0% - 2.9% 3.0% - 3.9% 4.0% ขนึไป (& higher)
ผูว้างแผนในการจดัประชุมและการจดักิจกรรมขนาดใหญ่

(Event) 
(Conference and event planners)

ผูจ้ดัการฝ่ายบริการดูแลผูสู้งอาย ุ 

(Aged care services managers)
นกับาํบดัดา้นการฟังและการพดู

 (Audiologists and speech therapists)

ผูค้วบคุมเครืองซกัรีด 

(Laundry machine operators)
พยาบาลวชิาชีพ 

(Nursing professionals)
ผูป้ระกอบวชิาชีพทีเกียวกบัสุขภาพซึงมิไดจ้ดัไวท้ีอืน 

(Health associate professionals not 
elsewhere classified) 

ผูค้วบคุมดูแลร้าน

(Shop supervisors)
ครู/ผูส้อนในสายอาชีพ 

(Vocational education teachers)
ครูสอนดนตรีอืน ๆ 

(Other music teachers)

ผูป้ฏิบตัิงานดา้นสุขภาพในชุมชน 

(Community health workers)
ผูจ้ดัการฝ่ายบริการดูและเดก็  

(Child care services managers)
นกักายภาพบาํบดั

(Physiotherapists )
ผูจ้าํหน่ายสินคา้ตามบา้น 

(Door to door salespersons)
ผดุงครรภอ์าชีพ

(Midwifery professionals)
ครูสอนขบัรถ 

(Driving instructors)
ช่างเครืองและช่างซ่อมเครืองยานยนต ์

(Motor vehicle mechanics and repairers)
ทนัตแพทย ์
(Dentists)

เจา้หนา้ทีผูช้่วยแพทย ์

(Paramedical practitioners)
ช่างภาพ

(Photographers)
ผูช้่วยและนกับาํบดัโรคทางทนัตกรรม

(Dental assistants and therapists)
ครูสอนภาษาอืน ๆ 

(Other language teachers)
ผูจ้ดัการฝ่ายบริการซึงมิไดจ้ดัไวท้ีอืน 

(Services managers not elsewhere 
classified)

ผูเ้ชียวชาญดา้นการตรวจวดัสายและช่างตดัแวน่  

(Optometrists and ophthalmic opticians)
แพทยช์าํนาญการเฉพาะทาง 

(Specialist medical practitioners)

นกัสงัคมวทิยา นกัมานุษยวทิยาและทีเกียวขอ้ง

(Sociologists, anthropologists and 
related professionals)

เจา้หนา้ทีเทคนิคและผูช้่วยดา้นการกายภาพบาํบดั  

(Physiotherapy technicians and assistants)
เลขานุการทางการแพทย ์

(Medical secretaries)

ผูค้วบคุมไอ ควนั และวชัพืชและศตัรูพืชอืน ๆ 

(Fumigators and other pest and weed 
controllers)

ผูช้่วยดา้นการดูแลสุขภาพ 

(Health care assistants)
ครูสอนศิลปะอืน ๆ 

(Other arts teachers)

 อาชีพทมีคีวามต้องการเฉลยีเพมิขนึ ปี 2558 – 2562
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(-1) – (-999) คน (Persons) (-1,000) – (-4,999) คน 

(Persons)
(-5,000) – (-9,999) คน  

(Persons)
-10,000 คนขนึไป 

(& higher) (Persons)

ช่างทาสีและผูป้ฏิบตัิงานทีเกียวขอ้ง
(Painters and related workers)

ผูเ้ลียงสัตวแ์ละผูผ้ลิตผลิตภณัฑน์ม
(Livestock and dairy producers)

ผูใ้ชแ้รงงานในฟาร์มเพาะปลกูพืชไร่ (Crop 
farm labourers)

ผูเ้พาะปลกูพืชไร่ พืชผลและพืชผกั  
(Field crop and vegetable 
growers)

พนกังานขบัรถยนตโ์ดยสารประจาํทางและรถราง 
(Bus and tram drivers)

ผูข้บัรถจกัรยานยนตแ์ละผูข้บัสามลอ้เครือง 
(Motorcycle drivers)

แรงงานดา้นก่อสร้างอาคารและสิงปลูกสร้าง 
(Building construction labourers)

ผูเ้พาะปลกูไมย้นืตน้และไมพุ้ม่  (Tree 
and shrub crop growers)

ผูเ้ตรียมวสัดุงานหตัถกรรมไม ้งานจกัสานตะกร้า

ต่าง ๆ และผลิตภณัฑพ์ืนบา้นทีเกียวขอ้ง 
(Handicraft workers in wood, basketry and 
related materials)

ช่างตกแต่งงานปูน 
(Plasterers)

ผูท้าํความสะอาดบา้นและผูช้่วยงานบา้น
(Domestic cleaners and helpers)

ชาวนาทีปลกูพืชในเชิงเศรษฐกิจแบบ

พอเพียง
(Subsistence crop farmers)

ผูบ้ญัญตัิกฎหมาย 
(Legislators)

ผูข้บัรถยนต ์รถรับจา้ง รถยนตบ์รรทุกและรถตู ้
(Car, taxi and van drivers)

ผูค้วบคุมการผลิต 
(Manufacturing supervisors)

ช่างไมป้ลกูสร้างและช่างไมอ้ืนๆ 
(Carpenters and joiners)

ช่างเชือมและช่างตดัโลหะ
(Welders and flame cutters)

ผูข้บัรถบรรทุกขนาดใหญ่ 
(Heavy truck and lorry drivers)

ผูค้วบคุมเครืองจกัรในการผลิตอาหารและ

ผลิตภณัฑท์ีเกียวขอ้ง
(Food and related products machine 
operators)

ช่างก่อสร้าง/ผูร้ับเหมาสร้างบา้น 
(House builders)

ผูค้วบคุมเครืองจกัรกลทางการเกษตรและการป่าไม้
(Food and related products machine 
operators)

ผูค้วบคุมเครืองเยบ็ เครืองปัก ,  ช่างเยบ็ ช่าง

ปักดว้ยเครืองจกัร 
(Sewing machine operators)
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0% - -0.4% -0.5% - -0.9% -1.0% ขนึไป (& higher)

ผูค้วบคุมเครืองจกัรในกระบวนการแปรรูปโลหะ
(Metal processing plant operators)

ผูจ้ดัการฝ่ายนโยบายและแผน
(Policy and planning managers)

พนกังานรับ – ส่งและคดัแยกไปรษณียภณัฑ์
(Mail carriers and sorting clerks)

ผูใ้หบ้ริการดา้นการป้องกนัภยัทีมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นทีอืน
(Protective services workers not elsewhere 
classified)

นกัทาํแผนทีและนกัสาํรวจ
(Cartographers and surveyors)

เจา้หนา้ทีออกใบอนุญาต 
(Government licensing officials)

ผูค้วบคุมเครืองจกัรในการผลิตพลงังานไฟฟ้า 
(Power production plant operators)

ผูป้ระกาศทางวทิย ุโทรทศัน์ และทางสืออืน ๆ 
(Announcers on radio, television and other 
media)

ผูค้วบคุมการจราจรทางอากาศ 
(Air traffic controllers)

ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 
(Manufacturing managers)

ผูจ้ดัการฝ่ายก่อสร้าง
(Construction managers)

พนกังานหา้มลอ้รถไฟ  พนกังานสญัญาณรถไฟ และพนกังานสบัราง

รถไฟ (Railway brake, signal and switch 
operators)

ผูค้วบคุมเครืองจกัรในการผลิตผลิตภณัฑซ์ีเมนต ์หิน และแร่อืน ๆ 
(Cement, stone and other mineral products machine 
operators)

ช่างเทคนิควศิวกรรมโทรคมนาคม
(Telecommunications engineering technicians)

เจา้หนา้ทีขนส่ง 
(Transport clerks)

ผูค้วบคุมเครืองเยบ็ เครืองปัก ,  ช่างเยบ็ ช่างปักดว้ยเครืองจกัร 
(Sewing machine operators)

ช่างทาสีและผูป้ฏิบตัิงานทีเกียวขอ้ง
(Painters and related workers)

พนกังานเกบ็ค่าโดยสาร และพนกังานรักษารถ 
(Transport conductors)

วศิวกรอิเลก็ทรอนิกส์ 
(Electronics engineers)

ช่างก่ออิฐและผูป้ฏิบตัิงานทีเกียวขอ้ง
(Bricklayers and related workers)

ช่างระบบอิเลก็ทรอนิกส์ความปลอดภยัดา้นการจราจรทางอากาศ 
(Air traffic safety electronics technicians)

ผูค้วบคุมเครืองจกัรผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก 
(Plastic products machine operators)

ช่างติดตงัเครืองยกและผูฟ้ันต่อสายเคเบิล
(Riggers and cable splicers)

วศิวกรการสือสารโทรคมนาคม 
(Telecommunications engineers)

ผูค้วบคุมเครืองจกัรในการผลิตอาหารและผลิตภณัฑท์ีเกียวขอ้ง 
(Food and related products machine operators)

ผูค้วบคุมปันจนั รอก ยก และเครืองจกัรต่างๆ ทีเกียวขอ้ง
(Crane, hoist and related plant operators)

เจา้หนา้ทีสืบสวน สอบสวน (ตาํรวจ) และนกัสืบ
(Police inspectors and detectives)

ช่างเชือมและช่างตดัโลหะ 
(Welders and flame cutters)

ผูเ้กบ็ขยะและสิงของนาํกลบัมาใชใ้หม่
(Garbage and recycling collectors)

พนกังานขบัรถยนตโ์ดยสารประจาํทางและรถราง
(Bus and tram drivers)
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อภิปรายผล
Result and Discussion

ทีมา : กองวจิยัตลาดแรงงาน  กรมการจดัหางาน
Source: Labour Market Research Division, Department of Employment

1. รูปแบบการจา้งงานของไทย จะมีภาคบริการเป็นหลกั 

รองลงมาคือภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม

2. ปัจจยัดา้นอายหุรือการเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายไุดส้่งผลกระทบ

โดยตรงต่อการจา้งงานในอนาคตทีมีแนวโนม้ลดลง 

โดยเฉพาะภาคเกษตร

3. แนวโนม้การจา้งงานจะใชแ้รงงานกึงทกัษะฝีมือลดลง       

ใชท้กัษะฝีมือมากขึน แต่การใชแ้รงงานไร้ฝีมือกเ็พิมขึนดว้ย 

ซึงไม่เป็นผลดีต่อการเพิมประสิทธิภาพการผลิตของประเทศ

4. กลุ่มอาชีพดา้นการขายและบริการต่างๆ มีแนวโนม้ขยายตวั

ค่อนขา้งมาก เป็นผลดีต่อภาคการท่องเทียว การส่งออก และ

การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

5. กลุ่มอาชีพดา้นการเกษตรและผูท้าํงานในโรงงานมีแนวโนม้

การจา้งงานลดลง เป็นผลจากการมีแรงงานสูงอายจุาํนวนมาก 

การปรับเปลียนการผลิตเพือแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

โดยการยา้ยฐานการผลิตไปประเทศอืน และการใชเ้ครืองจกัร

ทดแทนแรงงานกลุ่มนี

1. Service sector will be the leader of Thailand employment 

followed by Agricultural sector and Manufacturing sector.

2. Ageing society affect to the declining of  employment 

especially in Agricultural sector.

3. The number of semi-skilled workers is decreasing and 

skilled workers have higher proportion that will be the 

advantage however, the number of unskilled workers is 

increasing that will not be the benefit for our productivity.

4. Sales and services people will be more demanded in the 

future that this is the good chance for economic growth from 

tourism, export and Asean Community Integration.   

5. Agricultural and plant workers are declining in 

employment from the factors of old age and companies 

move their production bases to other countries and using 

high technology to replace labour from labour shortage 

problem.          



ข้อเสนอแนะ
Recommendations

1. การกาํหนดแผนพฒันาประเทศควรกาํหนดตามรูปแบบ

การจา้งงาน และการส่งเสริมการจา้งงานภาคเกษตรเป็น

สิงจาํเป็น เพราะสินคา้เกษตรเลียงดูคนทงัโลก ซึงควรนาํ

เทคโนโลยเีขา้มาผสมผสานการผลิตใหม้ีประสิทธิภาพมาก

ขึน

2. การเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายถุือเป็นโอกาสในการพฒันาและ

ส่งเสริมการจา้งงานผูสู้งอายใุหม้ีบทบาทในการร่วมพฒันา

ประเทศ

3. การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละยกระดบัฝีมือแรงงานตอ้ง

มีการจดัทาํอยา่งเป็นระบบและร่วมมือกนัของทุกหน่วยงาน

ทีเกียวขอ้ง

4. การยกระดบัขีดความสามารถของประเทศควรเริมจาก

การใชเ้ทคโนโลย ีเขา้มาช่วยในการเชือมโยงขอ้มูล สามารถ

วางแผนและพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ดต้รงตามเป้าหมาย

1. National development plan should consider 

employment structure especially in Agricultural 

sector that be crucial part of world food exporter 

by adding more science and technology in 

production.

2. Ageing society will be the opportunity for 

enhancing older people employment in order to 

upgrade our economy.

3. Human resource and skill development should 

integrate work plan among various agencies.

4. Enhancing country competitiveness should start 

with information technology that can links big 

data from various units for planning and 

developing human resources to the ultimate goal.ทีมา : กองวจิยัตลาดแรงงาน  กรมการจดัหางาน
Source: Labour Market Research Division, Department of Employment



ทิศทางการเปลียนแปลงของอาชีพปี 2558-2562

http://lmi.doe.go.th/index.php/research/494-research46
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