วารสาร

สถานการณ์ตลาดแรงงาน
https://doe.go.th/lmia

ปีที่ 26 ฉบับที่ 6 ประจาเดือนมิถ ุนายน 2561

• ผูม้ ีงานทา 37.97 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.7 แสนคน
• ผูว้ ่างงาน 4.02 แสนคน ลดลงจากปีก่อน 9.9 หมื่นคน
• ความต้องการแรงงาน ณ เดือนพฤษภาคม 2561
จานวน 33,428 อัตรา

คณะผูจ้ ดั ทา
อานวยการโดย: นางสาวส ุกัญญา ภู่พฒ
ั นาก ุล
ผูอ้ านวยการกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
จัดทาโดย :
กลมุ่ งานวิเคราะห์และวิจยั
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

สารบัญ...

1

ภาวะความต้องการแรงงาน
ภาวะการมีงานทาและอัตราการว่างงาน

สถานการณ์ตลาดแรงงานเดือนพฤษภาคม 2561
ปรากฏว่า ความต้องการแรงงานผ่านกรมการจัดหางาน
มีจานวน 33,428 อัตรา ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 10.50
ผูว้ ่างงาน 4.02 แสนคน ลดลงจากปี ก่อน 9.9 หมื่นคน
อัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.0
ทั้ ง นี้ ผ ู้ส นใจสามารถดูรายละเอี ย ดข้อ มูล และ
ติดตามสถานการณ์ตลาดแรงงานของฉบับก่อนหน้าและ
บทความต่างๆ ได้จากเว็บไซด์ https://doe.go.th/lmia หรือ
Facebook ที่ Thai Labour Market Information

2
3

การไปทางานต่างประเทศ

4

การทางานของคนต่างด้าว

5

ภาวะเศรษฐกิจ

กองบรรณาธิการ

Line ID = @lmi.doe

วัตถ ุประสงค์:
เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารตลาดแรงงาน ภาพรวมของประเทศ

บทสร ุปผูบ้ ริหาร
ความต้องการแรงงาน

ภาวะการทางานของประชากรเดือนพฤษภาคม 2561
ผูม้ ีอาย ุ 15 ปี ขึ้นไป
56.22 ล้านคน

กรมการจัดหางาน

33,428 อัตรา

ผูอ้ ยูใ่ นกาลังแรงงานรวม
37.99 ล้านคน
กาลังแรงงานปัจจุบนั
37.68 ล้านคน
ผูม้ ีงานทา
37.28 ล้านคน

ผูไ้ ม่อยูใ่ นกาลังแรงงาน
18.23 ล้านคน

พ.ค. 60 จานวน 37,348อัตรา
พ.ค. 61 จานวน 33,428 อัตรา -10.50%

ทางานบ้าน
5.57 ล้านคน

กาลังแรงงานที่รอฤด ูกาล
0.31 ล้านคน

เรียนหนังสือ
4.31 ล้านคน

ผูว้ ่างงาน
0.40 ล้านคน

ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ

1,324 อัตรา

อื่นๆ
8.35 ล้านคน
พ.ค. 60 จานวน 2,311 อัตรา
พ.ค. 61 จานวน 1,324 อัตรา -42.71%

ผูว้ ่างงาน 4.02 แสนคน อัตราการว่างงานร้อยละ 1.0 เปรียบเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อนพบว่า ผูว้ ่างงานลดลง 5.6 หมื่นคน

เศรษฐกิจไทยขยายตัวดีต่อเนื่อง
+11.29% การลงท ุนภาคเอกชน

ผูป้ ระกันตนที่ออกจากงาน

การส่งออก

+17.75%

การไปทางานต่างประเทศ
แรงงานไทยที่ยังคงทางาน
ในต่างประเทศ

พฤษภาคม 2561
ผู้ประกันตน 11,365,815 ราย

ผู้ประกันตนกรณีวา่ งงาน 160,180 ราย

+1.49%

อัตราเงินเฟ้อ

การทางานของคนต่างด้าว
ต่างด้าวที่ทางานในประเทศไทย

หน่วย: คน

159,888
138,893

135,125

าเข้า MOU
3 สัญชาติ น
677,583 คน

1,188,756 คน

การเลิกจ้าง ปี 2561
มีนาคม

มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
เดินทางไปทางานต่างประเทศ
24,238

เดินทาง
เมษายน

6,687

23,953
3,860 4,237

พฤษภาคม

RE-ENTRY

4,458

4,538

4,832

24,608

หน่วย: ราย
ที่มา: ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ

มีนาคม

เมษายน

พิสูจน์สัญชาติ
เดินทางไป-กลับ
1,344,935 คน
9,735 คน
พฤษภาคม 2561
3,433,308 คน
ตลอดชีพ
ชนกลุ่มน้อย
61,929 คน
241 คน
ชั่วคราวทั่วไป BOI
105, 304 คน 45,122 คน

พฤษภาคม

ที่มา: กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

ที่มา: สานักบริหารแรงงานต่างด้าว

ภาวะความต้องการแรงงาน
ความต้องการแรงงานผ่านบริการจัดหางานโดยรัฐ มีตาแหน่งงานรองรับ ณ เดือนพฤษภาคม 2561
จานวน 33,428 อัตรา อุตสาหกรรมการผลิตต้องการแรงงานมากที่สุด ต้องการผู้ที่จบการศึกษาระดับปวช.-ปวส./
อนุปริญญามากที่สุด
ความต้องการแรงงานผ่านบริการจัดหางานโดยรัฐ
กรมการจัดหางานได้รับแจ้งความต้องการแรงงาน (ตาแหน่งงานว่าง) จากนายจ้าง/สถานประกอบการเดือน
พฤษภาคม 2561 จานวน 33,428 อัตรา มีสถานประกอบการมาใช้บริการจานวน 613 แห่ง มีผู้สมัครงาน 33,213 คน
และบรรจุงานได้ 28,665 คน
อุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต 12,853 อัตรา การขายส่งและ
การขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 9,308 อัตรา ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 2,568 อัตรา การขนส่ง
และสถานที่เก็บสินค้า 1,303 อัตรา การก่อสร้าง 1,255 อัตรา
อาชีพที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุดคือ อาชีพงานพืน้ ฐาน (แรงงานด้านการผลิต แรงงานก่อสร้างอาคาร)
11,815 อัตรา รองลงมาคือ พนักงานบริการ พนักงานขาย 6,066 อัตรา เสมียน เจ้าหน้าที่ 5,599 อัตรา ช่างเทคนิคและ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 4,609 อัตรา ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผูค้ วบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัตงิ านด้านการประกอบ
1,716 อัตรา
ตารางที่ 1 ความต้องการแรงงาน 5 อันดับแรกในกลุ่มงานต่าง ๆ
กลุ่มงาน
ผู้บริหาร

จานวน
(ร้อยละ)

ความต้องการแรงงาน 5 อันดับ

779 อัตรา
(2.33)
1,091 อัตรา
(3.26)
4,609 อัตรา
(13.79)

เจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้จัดการฝ่ายค้าปลีก
หน่วยงานรัฐบาล
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการ นักบัญชี
ขาย
พนักงานบริการลูกค้า พนักงานบัญชี

พนักงานธุรการ

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เจ้าหน้าที่เก็บเงิน

พนักงานขาย

พนักงานเสริฟ

ปฏิบัติงานเกษตร
และประมง

5,599 อัตรา
(16.75)
6,066 อัตรา
(18.15)
74 อัตรา
(0.22)

ปฏิบัติงานฝีมือใน
ธุรกิจ
ปฏิบัติงานใน
โรงงาน

1,600 อัตรา ช่างไฟฟ้า
(4.79)
1,716 อัตรา พนักงานขับรถยนต์
(5.13)

อาชีพงานพื้นฐาน

11,894 อัตรา แรงงานด้านการผลิต แรงงานก่อสร้าง
(35.58)
อาคาร

ผู้ประกอบวิชาชีพ
ช่างเทคนิค

เสมียนเจ้าหน้าที่
พนักงานบริการ

ผู้ดูแลสวนสาธารณะ/ ผู้ดูแลสวนสัตว์
สนามหญ้า

ผู้จัดการฝ่ายผลิต
วิศวกรโยธาการ
ก่อสร้าง
QC ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์

เจ้าหน้าที่ประจา
รถพยาบาล
คนงานฝีมือพืชไร่/
พืชผัก

ช่างซ่อม
ช่างปรับไฟฟ้า
เครื่องจักรกล
ช่างเย็บช่างปักด้วย ช่างกลึง
เครื่องจักร
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ผู้ขนส่งสินค้า

ผู้จัดการฝ่ายบริหาร ผู้จัดการฝ่ายผลิต/
ฝ่ายปฏิบัติ
ผู้สอนในระดับ
ผู้สอนในระดับ
อาชีวศึกษา
ประถมศึกษา
ช่างเทคนิค
ที่ปรึกษาการลงทุน
วิทยาศาสตร์
กายภาพ
พนักงานบันทึก
เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
ข้อมูล
เอกสาร
พนักงานดูแลความ แม่บ้านสานักงาน
ปลอดภัย
คนงานสวนยาง
คนงานเพาะเลี้ยง
สัตว์น้า
ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า
สาเร็จรูป
พนักงานขับ
รถบรรทุกและ
รถตู้ขนาดใหญ่
พนักงานส่งสินค้า

ช่างเชื่อมโลหะด้วย
ไฟฟ้า
พนักงานขับรถจักร

พนักงานทาความ
สะอาดอาคาร

แผนภูมิที่ 1 ความต้องการแรงงานจาแนกตามกลุ่มงาน เดือนพฤษภาคม 2561
ประเภทกลุ่มงาน
กลุม่ งานอาชี พ งานพื้ น ฐาน

11,894

กลุม่ งานปฏิบั ติ ง านในโรงงาน

1,716

กลุม่ งานปฏิบั ติ ง านฝี มือในธุ รกิ จ

1,600
74

กลุม่ งานปฏิบั ติ ง านเกษตรและประมง

6,066

กลุม่ งานพนั ก งานบริก าร
กลุม่ งานเสมียน เจ้าหน้ าที่

5,599

กลุม่ งานช่ างเทคนิ ค

4,609
1,091

กลุม่ งานผู้ ป ระกอบวิช าชี พ

779

กลุม่ งานผู้ บ ริห าร
0

1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000

ความต้องการแรงงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร้อยละ 64.66 รองลงมาคือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 13.09 ภาคใต้ ร้อยละ 12.34 และภาคเหนือ ร้อยละ 9.91
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีความต้องการแรงงาน 37,348 อัตรา พบว่าความต้องการแรงงาน
ลดลง 3,920 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 10.50 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าที่มีความต้องการแรงงาน 30,096 อัตรา
พบว่าความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น 3,332 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 11.07

44

แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบความต้องการแรงงาน จาแนกตามอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม ปี 2560 และ ปี 2561
ประเภทอุต สาหกรรม
การผลิต

12,853

2,112
1,179
1,379
1,255
1,166
684
990
795
798
463
730
620
381
177
378
151
271
180
161
117
86
26
29
31
27
70
120
121

กิ จ กรรมการบริห าร/บริการสนั บ สนุ น
การก่ อสร้าง
กิ จ กรรมทางการเงิน /การประกั น ภั ย
กิ จ กรรมด้ านสุขภาพ/งานสังคมสงเคราะห์
กิ จ กรรมวิ ชาชีพวิ ท ยาศาสตร์
ข้อมูลข่าวสาร/การสื่อสาร
กิ จ กรรมการบริการด้ านอื่ น ๆ
เกษตรกรรม การป่ าไม้
การศึกษา
ศิลปะ ความบั น เทิ ง
ไฟฟ้า ก๊ าซ ไอน้ า
กิ จ กรรมการจ้ างงานในครัว เรือน
การจั ด หาน้ า การจั ด การน้ าเสีย
การท าเหมืองแร่/เหมืองหิ น

พฤษภาคม 2560
พฤษภาคม 2561

ลด

เพิ่ม

473
500
687
1,026
831
1,303
1,948
2,568

กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ อสังหาริมทรัพย์
การบริห ารราชการ การป้ องกั น ประเทศ
การขนส่ง/สถานที่ เ ก็ บ สิน ค้า
ที่ พักแรม/บริการด้ านอาหาร

8,374

การขายส่งการขายปลีก

0

2,000

4,000

16,407

6,000

8,000

9,308

อัต รา

10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000

ผู้สมัครงาน
ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการ จานวน 33,213 คน เป็นผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 40.43
รองลงมาคือ ปริญญาตรีและสูงกว่า ร้อยละ 26.99 ปวช. – ปวส./อนุปริญญา ร้อยละ 23.24 และประถมศึกษา ร้อยละ 9.34
พิจารณาตามช่วงอายุ พบว่าผู้มาสมัครงานที่มีอายุไม่เกิน 24 ปีมากที่สุด ร้อยละ 30.65 รองลงมาคือ
อายุ ระหว่าง 30 - 39 ปี ร้อยละ 30.92 อายุระหว่าง 25 – 29 ปี ร้อยละ 20.53
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีผู้สมัครงาน 37,521 คน พบว่าผู้สมัครงานลดลง 4,308 คน
คิดเป็นร้อยละ 11.48 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าที่มีผู้สมัครงาน 30,878 คน พบว่าผู้สมัครงานเพิ่มขึน้ 2,335 คน
คิดเป็นร้อยละ 7.56
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ตารางที่ 2 ตาแหน่งงานที่ผู้สมัครงานสมัครมาก 5 อันดับแรกในกลุ่มงานต่าง ๆ
กลุ่มงาน
ผู้บริหาร

จานวน
(ร้อยละ)

ผู้สมัครมาก 5 อันดับ

731 คน
( 2.20)
1,576 คน
(4.74)
4,503 คน
(13.56)

ผู้จัดการฝ่าย
บริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การขาย
พนักงานบริการ
ลูกค้า

เจ้าหน้าที่บริหาร
หน่วยงานรัฐบาล
ครู อาจารย์ระดับ
อาชีวศึกษา
พนักงานบัญชี

ผู้จัดการทั่วไปด้าน ผู้จัดการฝ่ายขาย
ค้าปลีก
นักบัญชี
นักมนุษยวิทยา

ผู้จัดการฝ่าย
การเงิน/การบัญชี
พยาบาลวิชาชีพ
นักออกแบบภาพ
กราฟฟิก

พนักงานธุรการ

เจ้าหน้าที่
คลังสินค้า
พนักงานบริการ

ปฏิบัติงานเกษตร
และประมง

6,759 คน
(20.35)
5,611 คน
(16.89)
75 คน
(0.23)

ผู้ตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์
สินค้าเส้นใย
เสื้อผ้า
เจ้าหน้าที่เก็บเงิน

เจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูล
แม่บ้านสานักงาน พนักงานดูแลความ
ปลอดภัย
พนักงานตรวจไร่ ผู้ดูแลสวนสัตว์

ปฏิบัติงานฝีมือใน
ธุรกิจ

1,438 คน
(4.33)

ปฏิบัติงานใน
โรงงาน

1,378
คน
(4.15)
11,142 คน
(33.55)

ผู้ประกอบวิชาชีพ
ช่างเทคนิค

เสมียนเจ้าหน้าที่
พนักงานบริการ

อาชีพงานพื้นฐาน

พนักงานขาย
ผู้ดูแล
สวนสาธารณะ
และสนามหญ้า
ช่างไฟฟ้าฝ่าย
บารุงรักษา
พนักงานขับ
รถยนต์
แรงงานด้าน
การผลิต

ผู้เพาะปลูก
ยางพารา
ช่างซ่อม
เครื่องจักรกล

ช่างซ่อมและ
ปรับแต่ง
เครื่องจักรกล
ช่างเย็บผลิตภัณฑ์ พนักงานขับ
สิ่งทอสิ่งถักและ รถบรรทุกและรถตู้
เครื่องแต่งกาย
ขนาดใหญ่
พนักงานส่งหนังสือ ผู้ขนส่งสินค้า
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ช่างเทคนิค
วิทยาศาสตร์
กายภาพ

ช่างปรับไฟฟ้า
ทั่วไป

พนักงานต้อนรับ
โรงแรม
พ่อครัว
ผู้ทาไม้

ช่างเชื่อมโลหะด้วย
ไฟฟ้า

พนักงานขับรถยก ช่างประกอบ
ยานยนต์
แรงงานก่อสร้าง
อาคาร

พนักงานทาความ
สะอาดอาคาร

แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบตาแหน่งงานว่าง และผู้สมัครงาน จาแนกตามระดับการศึกษา เดือนพฤษภาคม 2561

อั ต รา/คน

ตาแหน่งงานว่าง (อั ตรา)

16,000

ผู้ส มัครงาน (คน)

13,427

14,000

12,612
11,118

12,000

8,964

10,000
8,000

7,719
5,959

6,000
4,000

3,739

3,103

2,000
0
ประถมศึ ก ษา

มั ธ ยมศึ ก ษา

ปวช. - ปวส./อนุ ปริ ญ ญา

ปริ ญ ญาตรี แ ละสูง กว่า

ระดั บ การศึ ก ษา

การบรรจุงาน
มีการบรรจุงานจานวน 28,665 คน เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.54 รองลงมา
คือ ปวช. – ปวส./อนุปริญญา ร้อยละ 23.73 ปริญญาตรีและสูงกว่า ร้อยละ 23.68 และประถมศึกษา 9.05
อุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต 10,850 คน การขายส่งการขายปลีกซ่อมยานยนต์
และจักรยานยนต์ 7,953 คน ทีพ่ ักแรมและบริการด้านอาหาร 2,341 คน กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 1,225 คน
การก่อสร้าง 997 คน
อาชีพที่มีการบรรจุงานมากที่สุด ได้แก่ อาชีพงานพืน้ ฐาน (แรงงานด้านการผลิต พนักงานจัดส่งสินค้า) 10,920 คน
รองลงมาคือ เสมียน เจ้าหน้าที่ 5,276 คน พนักงานบริการ พนักงานขาย 4,916 คน ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัตงิ านที่เกี่ยวข้อง
3,910 คน ผูป้ ฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 1,086 คน

เมื่อพิจารณาระหว่างการบรรจุงานกับตาแหน่งงานว่าง พบว่า ตาแหน่งงานที่ยังไม่ได้รบั การบรรจุ มีจานวน 4,763 อัตรา
ส่วนใหญ่เป็นตาแหน่งที่ต้องการผู้สาเร็จการศึกษาระดับปวช. – ปวส./อนุปริญญา โดยตาแหน่งที่ไม่ได้รบั การบรรจุ ได้แก่ แรงงาน
ด้านการผลิต ผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สนิ ค้าไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ พนักงานขาย
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ความต้องการแรงงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี
หรือกระทรวง และองค์กรมหาชนผ่านทางเว็บไซต์

ความต้องการแรงงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง และ
องค์กรมหาชนผ่านทางเว็บไซต์ เป็นการรวบรวมข้อมูลตาแหน่งงานที่ประกาศรับสมัครหรือเปิดสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
พนักงาน รวมถึงลูกจ้างของหน่วยงาน ประจาเดือนพฤษภาคม 2561 พบว่า มีความต้องการแรงงาน 1,324 อัตรา เป็นเพศ
ชาย 109 อัตรา เพศหญิง 27 อัตรา และไม่ระบุ 1,188 อัตรา
1. ภาครัฐ มีความต้องการแรงงาน 1,304 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 98.49 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกจ้าง 588 อัตรา
คิดเป็นร้อยละ 44.41 โดยต้องการตาแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ มากที่สุด 103 อัตรา รองลงมาคือ กลุ่มข้าราชการ
426 อัตรา คิดเป็น ร้อยละ 32.18 ต้องการตาแหน่ง ครูผู้ช่วย มากที่สุด 198 อัตรา และกลุ่มพนักงาน (พนักงานราชการ
206 อัตรา พนักงานมหาวิทยาลัย 84 อัตรา) คิดเป็นร้อยละ 21.90 ต้องการตาแหน่ง อาจารย์ (ระดับมหาวิทยาลัย) มากที่สุด
43 อัตรา และเมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า หน่วยงานภาครัฐต้องการผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
สูงกว่าเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 59.20 รองลงมาได้แก่ ระดับ ปวช.-ปวส. ร้อยละ 25.46 ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 9.59
ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 2.15 และไม่ระบุระดับการศึกษา ร้อยละ 3.60
2. ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง มีความต้องการแรงงาน 5 อัตรา คิดเป็น
ร้อยละ 0.38 เป็นพนักงานทั้งสิ้น 5 อัตรา โดยต้องการตาแหน่งนายช่างเครื่องกล มากที่สุด 2 อัตรา และเมื่อพิจารณาตาม
ระดับการศึกษา พบว่า ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง ต้องการผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส.
ร้อยละ 80.00 รองลงมาได้แก่ ระดับปริญญาตรีและสูงกว่า คิดเป็นร้อยละ 20.00
3. องค์กรมหาชน มีความต้องการแรงงาน 15 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 1.13 เป็นลูกจ้างทั้งสิ้น 15 อัตรา
โดยต้องการตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานผลิตและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษา มากที่สุด 10 อัตรา และ
เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง ต้องการผู้ที่สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและสูงกว่า คิดเป็นร้อยละ 93.33 ที่เหลือได้แก่ ระดับ ปวช.-ปวส. คิดเป็นร้อยละ 6.67
แผนภูมิที่ 4 ความต้ องการแรงงานจาแนกตามประเภทหน่วยงาน เดื อน พฤษภาคม 2561

ส่วนราชการไม่
สังกัด สานักนายกฯ
0.38%
องค์ กรมหาชน
1.13%

ข้ าราชการ
426 อัต รา

ภาครัฐ
98.49%

ลูกจ้าง
588 อัต รา

พนักงานราชการ
206 อัต รา
พนักงานมหาวิทยาลัย
84 อัต รา

ที่มา : 1. ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
2. สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
3. perdsorbtoday.com จากการรวบรวมความต้องการแรงงาน
รวบรวมและประมวลผลโดยกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน
หมายเหตุ : การจัดกลุ่มประเภทองค์กรจัดตามเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ https://www.egov.go.th
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความต้องการแรงงานรายเดือน ปี 2560-2561
หน่วยงาน
1. ภาครัฐ
2. รัฐวิสาหกิจ
3. ส่วนราชการไม่สังกัด
สานักนายกรัฐมนตรี
หรือกระทรวง
4. องค์กรมหาชน
รวม

ปี 2560
พฤษภาคม
จานวน
ร้อยละ
(อัตรา)
2,216
95.89
30
1.30
65
2.81
-

ปี 2561
เมษายน
พฤษภาคม
จานวน
จานวน
ร้อยละ
ร้อยละ
(อัตรา)
(อัตรา)
954
95.11 1,304 98.49
49
4.89
5
0.38
15
1.13

ร้อยละ
การเปลี่ยนแปลง
ปีก่อน
เดือน
หน้า
ก่อน
-41.16 +36.69
-100
-92.31 -89.80
-

2,311

1,003

-42.71

100

100

1,324

100

+32.00

ที่มา : รวบรวมและประมวลผลโดยกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า ความต้ องการแรงงานโดยรวมลดลง 987 อัตรา
คิดเป็นร้อยละ 42.71 โดยหน่วยงานภาครัฐมี ความต้องการแรงงานลดลงมากที่สุด จานวน 912 อัตรา คิด เป็ น
ร้อยละ 41.16 ขณะที่องค์กรมหาชนมีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น 15 อัตรา และเมื่อเปรียบเทียบความต้องการ
แรงงานกั บ เดื อ นก่ อ นหน้ า พบว่ า ความต้ อ งการแรงงานโดยรวมเพิ่ ม ขึ้ น 321 อั ต รา โดยหน่ ว ยงานภาครั ฐ มี
ความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นมากที่สุด จานวน 350 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 36.69 ขณะที่ส่วนราชการไม่สังกัดสานัก
นายกรัฐ มนตรีห รือกระทรวง มี ความต้ องการแรงงานลดลง จ านวน 44 อัต รา และหน่ ว ยงานรัฐ วิ ส าหกิจ ไม่ มี
ความต้องการแรงงานเช่นเดียวกับเดือนก่อน
แผนภูมิที่ 5 ความต้องการแรงงานจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและสูงกว่า

ระดับ ปวช.-ปวส./อนุปริญญา

ระดับ ม.3-ม.6

ระดับประถมศึกษา
787

900

ไม่ระบุ

800
700
600

337

290
0
0
0

0

ข้ า ร า ช ก

าร

ลูกจ้าง

พนักงาน

ที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน
9

28
47

125
28
47

119
119

100

6
0
0

87

200

202

300

131

400

295

500

รวม

เมื่อพิจารณาความต้องการแรงงานจาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ
ไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง และองค์กรมหาชน ต้องการผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่ามากที่สุด
จานวน 787 อั ตรา รองลงมาคือ ระดั บ ปวช.-ปวส./อนุป ริญญา จานวน 337 อัต รา เมื่อพิ จารณาเป็น รายกลุ่ม พบว่ า
กลุ่มข้าราชการต้องการผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่า มากที่สุด จานวน 295 อัตรา กลุ่มพนักงานต้องการ
ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกว่า มากที่สุด จานวน 202 อั ตราและกลุ่ม ลูกจ้ างต้ องการผู้ จบการศึ กษาระดั บ
ปริญญาตรีและสูงกว่า มากที่สุด จานวน 290 อัตรา
ตารางที่ 2 ตาแหน่งงานที่มีความต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก
ข้าราชการ1

1. ครูผู้ช่วย

พนักงาน2
1. อาจารย์ (ระดับมหาวิทยาลัย)

ลูกจ้าง3
1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้

2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
3. นักการข่าว
4. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
5. นักจัดการงานทั่วไป/นายช่าง
ไฟฟ้า

2. ครู (ระดับประถม-มัธยมศึกษา)
3. เจ้าพนักงานธุรการ
4. นักวิชาการเงินและบัญชี
5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์/
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

2. นักวิชาการสาธารณสุข
3. ครูรายเดือนแก้ปญ
ั หาสถานศึกษา
ขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
4. คนงานทั่วไป
5. เจ้าพนักงานธุรการ/พยาบาล
วิชาชีพ/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ที่มา : รวบรวมและประมวลผลโดยกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน
หมายเหตุ : 1. ข้าราชการ1 หมายถึง ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู
2. พนักงาน2 หมายถึง พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี
หรือกระทรวง
3. ลูกจ้าง3 หมายถึง ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างชั่วคราวองค์กรมหาชน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานสัญญาจ้าง จ้างเหมาบริการ จ้างเหมารายวัน
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ภาวะการมีงานทาและอัตราการว่างงาน
จากการสารวจภาวะการทางานของประชากร โดยสานักงานสถิติแห่งชาติ เดือนพฤษภาคม 2561 พบว่า
จานวนผู้มี งานท าเพิ่ม ขึ้น ในขณะที่ อัต ราการว่า งงานลดลง เมื่อเปรียบเที ยบกับ ช่ว งเดียวกัน ของปี ก่อน ปรากฏ
รายละเอียดดังนี้
 ผู้มีงานทา จานวน 37.97 ล้านคน เพิ่มขึน้ จากจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 8.7 แสนคน
 ผู้ว่างงาน จานวน 4.02 แสนคน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 9.9 หมื่นคน
 อัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.0 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีอัตราการว่างงานอยู่ร้อยละ 1.1
โครงสร้างกาลังแรงงานเดือนพฤษภาคม 2561

ผู้มีอายุ 15 ปีขนึ้ ไป
56.24 ล้านคน

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
38.55 ล้านคน

ผู้อยู่นอกกาลังแรงงาน
17.69 ล้านคน

ผู้มีงานทา 37.97 ล้านคน

ทางานบ้าน 5.38 ล้านคน

ผู้ว่างงาน 0.40 ล้านคน

เรียนหนังสือ 4.24 ล้านคน

ผู้รอฤดูกาล 0.18 ล้านคน

อื่น ๆ 8.07 ล้านคน

ภาวะการมีงานทา

จากผลการสารวจ พบว่าผู้มีงานทาในเดือนพฤษภาคม 2561 มีจานวน 37.97 ล้านคน โดยเป็นผู้มีงานทาใน
ภาคเกษตรกรรม 11.40 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 30.05 และนอกภาคเกษตรกรรม 26.56 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 69.95
โดยทางานในสาขาการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม มากที่สุด 6.74 ล้านคน รองลงมาคือสาขาการขายส่ง และการขายปลีกฯ
6.70 ล้านคน สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 2.84 ล้านคน สาขาการก่อสร้าง 2.22 ล้านคน สาขาการบริหารราชการ
การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ 1.64 ล้านคน ที่เหลืออยู่ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ
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แผนภูมิที่ 5 ผู้มีงานทา เดือนพฤษภาคม ปี 2561

การผลิต 6.74 ล้ านคน
ภาคเกษตร

ขายส่ง ขายปลีกฯ 6.70 ล้ านคน

นอกภาคเกษตรกรรม

ที่พกั แรมและบริ การด้ านอาหาร 2.84 ล้ านคน

11.40 ล้านคน

การก่อสร้ าง 2.22 ล้ านคน

26.56 ล้านคน

การบริ หารราชการฯ 1.64 ล้ านคน

ภาวะการว่างงาน
สาหรับผู้ว่างงานทั่วประเทศมีจานวน 4.02 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.0 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อนผู้ว่างงานลดลง 9.9 หมื่นคน
เมื่อพิจารณาผู้ว่างงานจากประสบการณ์การทางาน พบว่า เป็นผู้ว่างงานที่ไม่เคยทางานมาก่อน มีจานวน 2.09
แสนคน และเป็นผู้ว่างงานที่เคยทางานมาก่อน 1.93 แสนคน ซึ่งประกอบด้วยผู้ว่างงานจากภาคเกษตรกรรม 0.16 แสนคน
ภาคการผลิต 0.63 แสนคน และภาคการบริการและการค้า 1.14 แสนคน
จานวนผู้ว่างงานตามประสบการณ์การทางาน เดือนพฤษภาคม 2561
ไม่เคยทางานมาก่อน
2.09 แสนคน

เคยทางานมาก่อน
1.93 แสนคน

ภาคเกษตรกรรม
0.16 แสนคน

ภาคการผลิต
0.63 แสนคน

ภาคการบริการ
และการค้า
1.14 แสนคน

ระดับการศึกษาที่มีการว่างงานสูงสุด คือ ผู้ที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา จานวน 1.29 แสนคน รองลงมา คือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5.1 หมื่นคน มัธยมศึกษาตอนต้น 1.6 หมื่นคน ระดับประถมศึกษา 1.1 หมื่นคน ผู้ที่ไม่มีการศึกษา
และต่ากว่าประถมศึกษา 2.0 พันคน
การว่างงานได้รับผลของฤดูกาลมาเกี่ยวข้อง โดยช่วงครึ่งปีแรกเป็นช่วงนอกฤดูกาลเพาะปลูก และเป็นช่วงที่นักเรียน
นักศึกษาจบการศึกษาจานวนมาก อัตราการว่างงานจะเพิ่มสูงขึ้น ส่วนในช่วงครึ่งปีหลัง เป็นช่วงการเพาะปลูก และมีเทศกาล
จานวนมากทาให้การจ้างงานเพิ่มขึ้น อัตราการว่างจึงลดลง
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แผนภูมิที่ 6 เปรียบเทียบจานวนผู้ว่างงานและอัตราการว่างงานตามระดับการศึกษาเดือนพฤษภาคม ปี 2560 และปี 2561
พ.ค.-60

แสนคน

2.50

พ.ค.-61

2.07

2.00

1.50

0.86

1.00
0.50

0.20 0.14

1.07

0.80 0.93

0.70

0.54

1.71

ไม่มีและต่ากว่า

ประถม

มัธยมต้น

มัธยมปลาย

อุดมศึกษา

สถานการณ์การเลิกจ้าง
สถิติผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเดือนพฤษภาคม 2561 มีจานวน 160,180 คน ปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน
2560 ที่ผ่านมา โดยมีผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีวา่ งงานด้วยเหตุของการเลิกจ้าง จานวน 24,608 คน ซึ่งมีแนวโน้มการเลิกจ้างที่
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
แผนภูมิที่ 7 ผู้รับประโยชน์ทดแทนรายเดือน ปี 2560 – 2561
เลิกจ้าง 60

เลิกจ้าง 61

170,000
150,000
130,000

145,151 147,838
133,421 129,558
132,294

110,000 29,076

155,559

ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน 60

155,719 156,587 156,791 157,883
160,180

ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน 61

50,000
146,471 144,590 145,172

140,273

35,000
30,000

25,901
22,833

90,000

23,795

21,701

21,100

21,025

21,480

21,873

22,212

23,023

25,000
20,000

70,000
50,000

45,000
40,000

144,790

130,419

26,875

หน่วย : คน

15,000
23,935

23,114

24,238

23,953

24,608

10,000

30,000

5,000

10,000

0
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.
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ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

การไปทางานต่างประเทศ
แรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทาง
ไปทางานต่างประเทศ
ผู้ชาย
ผู้หญิง
6,341 คน
2,122 คน
(25.07%)
(74.93%)

แรงงานไทยเดินทางไปทางานต่างประเทศ

ผู้ชาย
3,617 คน
(79.70%)

ผู้หญิง
921คน
(20.30%)

ในเดือนพฤษภาคม 2561 มีแรงงานไทยที่ยังคงทางานอยู่ในต่างประเทศจานวน 135,125 และแรงงานไทยที่ลงทะเบียน
แจ้งความประสงค์จะเดินทางไปทางานต่างประเทศในเดือนเมษายน 2561 มีจานวน 8,463 คน
สาหรับแรงงานไทยที่เดินทางไปทางานต่างประเทศในเดือนพฤษภาคม 2561 มีจานวน 4,538 คน เป็นชาย 3,617 คน
หรือร้อยละ 79.70 เป็นหญิง 921 คน หรือร้อยละ 20.30 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนพบว่า ลดลงร้อยละ 14.12 และ
เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า พบว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.79

แรงงานไทยที่เดินทางไปทางาน
แรงงานไทยที่เดินทางไปทางาน
ต่างประเทศจาแนกตามระดับการศึกษา ต่างประเทศจาแนกตามวิธีการเดินทาง

แรงงานไทยที่เดินทางไปทางาน
ต่างประเทศจาแนกตามภูมิภาค

2,708 คน

บริษัทจัดหางานจัดส่ง
2,415 คน
กรมการจัดหางาน

เหนือ 924 คน
กลาง 309 คน

ตะวันออก
213 คน

64,701 คน

577 คน

ตะวันออกเฉียงเหนือ
2,947 คน

เดินทางด้วยตัวเอง

397 คน

ทั่วประเทศ
4,538 คน

475 คน

ใต้ 108 คน

นายจ้างพาไปฝึกงาน

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช. ปวท. ปริญญาตรี
ปวส.

ตะวันตก 37 คน

อิสราเอล

24,597 คน

600 คน

นายจ้างพาไปทางาน

5 อันดับประเทศที่มีแรงงานไทยไปทางานมากที่สุด
ไต้หวัน

746 คน

856 คน

สาธารณรัฐ
เกาหลี

18,634 คน

ญี่ปุ่น

4,366 คน

สิงคโปร์

3,416 คน

302 คน

ส่วนใหญ่มีภูมิลาเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 64.94
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.67 โดยการเดินทาง
ไปทางานต่างประเทศนี้ส่วนใหญ่เป็นการเดินทางโดยการจัดส่งของบริษัท
จั ดหางานร้ อ ยละ 52.22 ส่ ว นสาขาอาชี พที่ เดิ นทางไปท างานมากที่ สุ ด
ได้ แ ก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงงาน ผู้ ค วบคุ ม เครื่ อ งจั ก ร และ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ด้านการประกอบ ร้อยละ 42.18 รองลงมาคืออาชีพงานพื้นฐาน ร้อยละ 15.87
ตลาดแรงงานไทยส่ว นใหญ่ ยังคงอยู่ใ นภู มิภ าคเอเชี ย โดยมี ไต้ หวั น
เป็ น ตลาดแรงงานหลั ก ซึ่ ง แรงงานไทยนิ ย มเดิ น ทางไปท างานใน
ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรมโดยผลจากการเดินทางไปทางาน
ต่ า งประเทศของแรงงานไทยดั ง กล่ า วท าให้ มี ร ายได้ ส่ ง กลั บ ในเดื อ น
พฤษภาคม 2561 จานวน 12,119 ล้านบาท
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การทางานของคนต่างด้าว
คนต่างด้าวที่ทางานในประเทศไทย ณ เดือนพฤษภาคม 2561 มีจานวน 3,433,308 คน โดยคนต่างด้าวที่มาทางานในประเทศไทย
คือ กลุ่มแรงงานที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติคงเหลือมากที่สุด จานวน 1,344,935 คน คิดเป็นร้อยละ 39.18 รองลงมาคือตาม มติครม.
(3 สัญชาติ) จานวน 1,188,758 คน คิดเป็นร้อยละ 34.62 กลุ่มนาเข้าตาม MOU จานวน 677,583 คน คิดเป็น ร้อยละ 19.74 ตามลาดับ
ตามมติ ครม. นาเข้า MOU
1,188,756 คน 677,583 คน
พิสจู น์สญ
ั ชาติ
เดินทางไป-กลับ
1,344,935 คน
9,735 คน พฤษภาคม 2561

3,433,308 คน
ตลอดชีพ
241 คน

ชนกลมุ่ น้อย
61,929 คน
ชัว่ คราวทัว่ ไป
105,304 คน

BOI
45,122 คน

จานวนคนต่างด้าวในประเทศไทย จาแนกตามทักษะ

ไม่ใช้ทกั ษะ

ใช้ทกั ษะ

พิสจู น์สญ
ั ชาติ
1,344,935 คน

ชัว่ คราวทัว่ ไป
105,304 คน

นาเข้าตาม MOU
677,583 คน

ส่งเสริมการลงท ุน

ชนกลมุ่ น้อย
61,929 คน

44,122 คน

ไป-กลับ
9,735 คน
ตามมติ ครม. (3 สัญชาติ)

1,188,756 คน
ตลอดชีพ
241 คน
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ภาวะเศรษฐกิจ
ภาคต่างประเทศ

ส่งออก

นาเข้า

17.75%

4.82%

 การส่งออกเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน
จากมูลค่าการส่งออกรถกระบะและ
รถบรรทุก สินค้าเหมืองแร่
 การนาเข้าเพิ่มขึ้นจากมูลค่าการ
นาเข้าอากาศยาน เรือ ทองคา รถไฟ

การผลิตภาคอุตสาหกรรม

+
+

1.49%

อัตราเงินเ อ
อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ ร้อยละ
1.49 ปรับขึ้นตามราคาน้ามัน
ขายปลีกในประเทศ
และราคากาซหุงต้ม

+

Highlight: เศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวดีต่อเนื่อง

 การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวจากเดือนก่อน
 การอุปโภคบริโภคเอกชนชะลอตัวลงจากเดือนก่อน

+ 11.29%
การลงทุนภาคเอกชน

-

5.04%

เพิ่มขึนจากเดือนก่อนเนือ่ งจากการเพิม่ ขึนปริมาณการ
จาหน่ายเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ในประเทศ ณ ราคาคงที่
ปี 2553

ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม

อัตราการใช้
กาลังการผลิต

17.84%

8.97%

เพิม่ ขึนจากเดือนก่อนในหมวด
การผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่ง
รถพ่วง การผลิตเภสัชภัณ พ์ ืนฐาน
และการผลิตสูตรตารับทาง
เภสัชกรรม การผลิตยานยนต์
การผลิตอุปกรณ์ขนส่ง

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
ลดลงจากเดือนก่อนจากการลดลงของดัชนีการใช้จ่าย
ของนักท่องเที่ยวและดัชนีการใช้จ่ายภาคบริการ

เศรษฐกิ จ ไทยในเดื อ นพฤษภาคม 2561 ขยายตั ว ดี ต่ อ เนื่ อ ง โดยเครื่ อ งชี้ ภ าวะเศรษฐกิ จ ที่ ส าคั ญ
เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อน กล่าวคือในภาคการผลิตพิจารณาจากข้อมูลสานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม พบว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 17.84 และ
ร้อยละ 3.57 ตามลาดับ เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของดัชนีการผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง การผลิตเภสัชภัณฑ์
พื้นฐานและการผลิตสูตรตารับทางเภสัชกรรม เป็นต้น อัตราการใช้กาลังการผลิต เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนและช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ 8.97 และร้อยละ 1.92 ตามลาดับ เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของดัชนีการผลิตยานยนต์ รถพ่วงและ
รถกึ่งพ่ วง การผลิตอุปกรณ์ขนส่ง การผลิต เภสัชภัณฑ์พื้นฐานและการผลิ ตสูตรต ารับทางเภสัช กรรม เป็นต้น สาหรับ
การลงทุนและการบริโภคภาคเอกชน การค้าต่างประเทศและอัตราเงินเฟ้อ เมื่อพิจารณาข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย
พบว่า ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 11.29 และร้อยละ 3.12
ตามลาดับ เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการจาหน่ายเครื่องจักรและอุป กรณ์ในประเทศ ณ ราคาคงที่ ปี 2553
(ล้านบาท) และยอดจดทะเบียนยานยนต์ใหม่ สาหรับดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 5.04
แต่เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 6.54 ลดลงจากเดือนก่อนเนื่องมาจากการลดลงของดัชนีการใช้จ่ายของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติและดัชนีการใช้จ่ายภาคบริการ เป็นต้น การส่งออก มีมูลค่า 22,310.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น
จากเดือนก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 17.75 และร้อยละ 13.09 ตามลาดับ เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่า
การส่งออกรถกระบะและรถบรรทุก รถยนต์นั่ง น้ามันดิบ สินค้าเหมืองแร่ เป็นต้น การนาเข้า มีมูลค่า 19,616.24 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 4.82 และร้อยละ 12.68 ตามลาดับ เนื่องมาจาก
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การเพิ่มขึ้นของมูลค่าการนาเข้าอากาศยาน เรือ ทองคา รถไฟ อุปกรณ์สานักงาน เป็นต้น จากมูลค่าการส่งออกที่มากกว่าการนาเข้า
ทาให้เกินดุลการค้า คิดเป็นมูลค่า 2,694.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่อัตราเงินเ อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.49 เพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 1.07
ในเดือนก่อนเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11 ติดต่อกัน และเป็นอัตราสูงที่สุดในรอบ 16 เดือน ตามราคาน้ามันขายปลีก
ในประเทศและราคากาซหุงต้มที่ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ามันดิบในตลาดโลก
การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน ดังนี



ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม
การบริโภคภาคเอกชนยังขยายตัวไม่มากในกลุ่มที่มี
รายได้น้อย
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ผลกระทบด้านแรงงาน
ส่งผลต่อก าลังซื้อภายในประเทศซึ่งอาจทาให้ภาค
การผลิตชะลอตัวและการจ้างงานใหม่ชะลอตัวตาม

