วารสาร สถานการณ์ตลาดแรงงาน ฉบับเดือนธันวาคม 2560

ความต้องการแรงงานในประเทศโดยรวมลดลงจากเดือนก่อน
ร้อยละ 12.65 โดยลดลงในอุตสาหกรรมการผลิตมากที่สุด

สารบัญ






ภาวะความต้องการแรงงาน
ภาวะการมีงานทาและอัตราการว่างงาน
การไปทางานต่างประเทศ
การทางานของคนต่างด้าว
ภาวะเศรษฐกิจ
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บทบรรณาธิการ
สถานการณ์ตลาดแรงงานเดือนพฤศจิกายน 2560 ปรากฏว่า ความต้องการแรงงานในประเทศ
โดยรวมลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 12.65 โดยลดลงในอุตสาหกรรมการผลิตมากที่สุด และความต้องการ
แรงงานของนายจ้างที่ประกาศผ่านหนังสือพิมพ์เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาพบว่าลดลงร้อยละ 47.78
และสาหรับการเดินทางไปทางานต่างประเทศลดลงร้อยละ 19.50 จากเดือนก่อน ส่วนใหญ่เป็นการเดินทาง
ไปทางานในภูมิ ภ าคเอเชี ย โดยมี ไ ต้ห วัน เป็ นตลาดแรงงานหลั ก ซึ่ง แรงงานไทยนิ ยมไปเดิ นทางไปท างาน
ในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ภาพรวมการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 1.0
ทั้งนี้ผู้ สนใจติดตามรายละเอียดได้ในฉบับ และสามารถติดตามสถานการณ์ตลาดแรงงาน
ฉบับก่อนหน้าและบทความต่างๆ ได้จ าก https://doe.go.th/lmia หรือ Facebook ที่ Thai Labour
Market Information และ Application Line
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สถานการณ์ตลาดแรงงาน เดือน

ความตองการแรงงาน

การมงานทาแล อัตราการวางงาน

ความตองการแรงงาน

กรมการ ัด างาน

อ นกาลังแรงงาน
2 ลานคน
มงานทา

นังสือ ิม ์

2 ลานคน

0

สถาน ร กอบการ 6 แ ง
ตองการแรงงาน 25 อัตรา
ม มาสมัครงานกับ
กรมการ ัด างาน 05 คน

การบรร งาน

รอ ดกาล 2 มืนคน

การ ทางานตาง ร เท

นา างแ งความตองการกับ
กรมการ ัด างาน 2 2 อัตรา

สมัครงาน

วางงาน 4. แสนคน
อัตราการวางงานรอ ล

ิกา น 2560

ม ดรับการบรร 2 0 คน

การทางาน องคนตางดาว
คนตางดาว น ร เท
ท เดือนตลาคม
2560 ม านวนทังสิน
55 คน

แรงงาน ท แ งความ
ร สงค์ เดินทาง
ทางานตาง ร เท น
เดือนตลาคม 2560
ม านวน 5 2 คน

าว เ ร กิ
เ ร กิ ท

า ตัวดตอเนือง

 การอ

แรงงาน ท เดินทาง
ทางานตาง ร เท
นเดือนตลาคม 2560
ม านวน
คน

คนตางดาวท ดรับ
อนญาต ทางาน ม
ม านวน 5 คน
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คบริ ค าคเอก น
เ ิม น ากเดือนกอนรอ ล 2 6
ากการ า นา าน นต์เ ือการบริ ค
 การลงทน าคเอก นเ ิม น าก
เดือนกอนรอ ล 0 ากการ า นา
รถ นต์เ ือการลงทน น ร เท

าว ความตองการแรงงาน
ความต้องการแรงงานผ่านบริการจัดหางานโดยรัฐ มีตาแหน่งงานรองรับ ณ เดือนพฤศจิกายน
2560 จานวน 27,372 อัตรา อุตสาหกรรมการผลิตต้องการแรงงานมากที่สุด ต้องการผู้ที่จบการศึกษาระดับ
ปวช.-ปวส./อนุปริญญามากที่สุด

ความตองการแรงงาน านบริการ ัด างาน ด รั
กรมการจัดหางานได้รับแจ้งความต้องการแรงงาน (ตาแหน่งงานว่าง) จากนายจ้าง/สถาน
ประกอบการเดือนพฤศจิกายน 2560 จานวน 27,372 อัตรา มีผู้สมัครงาน 9,705 คน และบรรจุงานได้ 21,079 คน
อุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุ ด ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิ ต 11,950 อัตรา
รองลงมาคือ การขายส่ง การขายปลีก ซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์ 6,611 อัตรา ที่พักแรมและบริการ
ด้ า นอาหาร 1,524 อั ต รา กิ จ กรรมการบริ ห ารและบริ ก ารสนั บ สนุ น 1,243 อั ต รา การบริ ห ารราชการ
การป้องกันประเทศและประกันสังคมภาคบังคับ 898 อัตรา
อาชีพที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุดคือ อาชีพงานพื้นฐาน (แรงงานทั่วไป แรงงานด้าน
การผลิต) 9,745 อัตรา รองลงมาคือ พนักงานบริการ พนักงานขาย อัตรา 5,028 อัตรา เสมียน เจ้าหน้าที่
4,715 อัตรา ช่างเทคนิ คและผู้ ปฏิบั ติงานที่เกี่ยวข้อง 3,013 อัตรา ผู้ ปฏิ บัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ
1,616 อัตรา
ตาแ นงทนา าง/สถาน ร กอบการตองการแรงงานมาก 0 อันดับแรก
1. แรงงานทั่วไป
2. แรงงานด้านการผลิต
3. พนักงานขายและผู้นาเสนอสินค้า
4. พนักงานธุรการ
5. พนักงานบริการลูกค้า
6. พนักงานบัญชี
7. พนักงานขับรถยนต์
8. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
9. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย
10. แม่บ้านสานักงาน
ความต้องการแรงงานส่ ว นใหญ่อยู่ในภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร้อยละ
62.58 รองลงมาคือ ภาคใต้ ร้อยละ 13.23 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 12.28 และภาคเหนือ ร้อยละ
11.91
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีความต้องการแรงงาน 32,728 อัตรา และเดือน
ก่อนหน้าที่มีความต้องการแรงงาน 31,337 อัตรา พบว่าความต้องการแรงงานลดลง 5,356 อัตรา และ 3,965
อัตรา คิดเป็นร้อยละ 16.37 และ 12.65 ตามลาดับ
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แ น มิท

เ ร บเท บความตองการแรงงาน าแนกตามอตสา กรรมเดือน

ิกา น ี 255 แล

ี 2560

ร เ ทอตสา กรรม
การ ลิต

7,441
6,611

การ า สง/การ า ลก

2,338
1,524
2,025
1,243
771 1,524
1,023
898
928
782
651
507
357
341
355
200
326
188
273
227
239
226
174
59
75
34

ท ักแรม/บริการดานอา าร
กิ กรรมการบริ าร/บริการสนับสนน
อมล าวสาร/การสือสาร
การบริ ารรา การ การ ้องกัน ร เท
กิ กรรมทางการเงิน/การ ร กัน ั
การ นสง/สถานทเก็บสินคา
กิ กรรมดานส า
กิ กรรมการบริการดานอืน ๆ
กิ กรรมเก วกับอสัง าริมทรั ์
การ ก า
เก ตรกรรม
การทาเ มืองแร/เ มือง ิน
ฟฟ้า ก๊าซ อนา
การ ัด านา การ ัดการนาเส
ิล

ความบันเทิง

กิ กรรมวิ า วิท า าสตร์
การกอสราง

0

2,000

13,499

ิกา น 255
ิกา น 2560

ลด

57
31
85
102
177
221
497
620
684
836

กิ กรรมการ างงาน นครัวเรือน

11,950

เ ิม

4,000

6,000

8,000

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

สมัครงาน
ผู้ ส มั ค รงานจ านวน 9,705 คน (มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นระบบสารสนเทศที่ ใ ช้ ง านจากระบบ
สารสนเทศการจัดหางานในประเทศกรณีว่างงานซึ่งให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ ณ สานักงานเท่านั้น ) เป็นผู้จบ
การศึกษาระดับมัธ ยมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 46.06 รองลงมาคือ ปริญญาตรีและสู งกว่า ร้อยละ 24.20
ปวช. - ปวส./อนุปริญญา ร้อยละ 16.39 และประถมศึกษาและต่ากว่า ร้อยละ 13.35
พิจ ารณาตามช่ว งอายุ พบว่าผู้ มาสมัครงานที่มีอายุไม่เกิน 24 ปีมากที่สุ ด คิดเป็น ร้อยละ
36.82 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 25 - 29 ปี ร้อยละ 22.11 อายุระหว่าง 30 – 39 ปี ร้อยละ 21.88
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีผู้สมัครงาน 11,193 คน พบว่าผู้สมัครงานลดลง
1,488 คน คิดเป็นร้อยละ 13.29 แต่เมื่อเปรียบเทียบกันเดือนก่อนหน้าที่มีผู้สมัครงาน 7,671 คน พบว่าผู้สมัคร
งานเพิ่มขึ้น 2,034 คน คิดเป็นร้อยละ 26.52
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ตาแ นงท สมัครงานสมัครมาก 0 อันดับแรก
1. แรงงานทั่วไป
2. พนักงานธุรการ
3. แรงงานด้านการผลิต
4. พนักงานขายและผู้นาเสนอสินค้า
5. พนักงานบริการลูกค้า
6. พนักงานขับรถยนต์
7. พนักงานบริการ
8. พนักงานบัญชี
9. เจ้าหน้าที่เก็บเงิน
10. แม่บ้านสานักงาน
แ น มิท 2 เ ร บเท บตาแ นงงานวาง แล สมัครงาน าแนกตามร ดับการ ก า เดือนตลาคม 2560
อัตรา/คน
12,000

ตาแ นงงานวาง (อัตรา)
สมัครงาน (คน)

9,956
10,000

8,970

8,000
6,000

5,234
4,470
3,212

4,000
2,000
0

2,349
1,591

1,295

ร ถม ก าแล ตากวา

มัธ ม ก า

ว - วส /อน ริญญา

ร ดับการ ก า

ริญญาตรแล สงกวา

การบรร งาน
มีการบรรจุงานจานวน 21,079 คน เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 41.56 รองลงมาคือ ปริญญาตรีและสูงกว่า ร้อยละ 25.71 ปวช. – ปวส./อนุปริญญา ร้อยละ 19.11
และประถมศึกษาและต่ากว่า 13.62
อุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต 9,069 คน การขายส่ง
การขายปลี ก ซ่ อ มยานยนต์ แ ละจั ก รยานยนต์ 5,117 คน ที่ พั ก แรมและบริ ก ารด้ า นอาหาร 1,173 คน
กิ จ กรรมการบริ ห ารและบริ ก ารสนั บ สนุ น 953 คน การบริ ห ารราชการ การป้ อ งกั น ประเทศ และ
การประกันสังคมภาคบังคับ 787 คน
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อาชีพที่มีการบรรจุงานมากที่สุด ได้แก่ อาชีพงานพื้นฐาน (แรงงานทั่วไป, แรงงานด้านการผลิต)
7,944 คน รองลงมาคือ พนักงานบริการ พนักงานขาย 3,890 คน เสมียน เจ้าหน้าที่ 3,849 คน ช่างเทคนิค
และผู้ ป ฏิบั ติงานที่เกี่ย วข้อง 2,103 คน ผู้ ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ ควบคุมเครื่องจักรและผู้ ปฏิบัติงานด้าน
การประกอบ 988 คน
เมื่อพิจ ารณาระหว่างการบรรจุงานกับตาแหน่งงานว่าง พบว่า ตาแ นงงานท ัง ม ดรั บ
การบรร มีจานวน 6,293 อัตรา ส่วนใหญ่เป็นตาแหน่งที่ต้องการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. – ปวส./
อนุปริญญา โดยตาแหน่งที่ไม่ได้รับการบรรจุ ได้แก่ แรงงานทั่วไป แรงงานด้านการผลิต พนักงานขาย
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ความตองการแรงงานทนา าง ร กา รับสมัครทาง นังสือ ิม ์
ความต้องการแรงงานที่นายจ้าง/สถานประกอบการประกาศรับสมัครงานผ่านหนังสือพิมพ์
เดือนพฤศจิกายน 2560 มีสถานประกอบการ 67 แห่ง ต้องการแรงงาน จานวน 825 อัตรา
อุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงานมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมการผลิต จานวน 374 อัตรา
คิดเป็นร้อยละ 45.33 โดยต้องการแรงงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่ามากที่สุด
อาชีพที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด คือ พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด
จานวน 230 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 27.88 รองลงมา คือ ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จานวน 154 อัตรา
คิดเป็นร้อยละ 18.67 และผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ จานวน 131 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 15.88 สา รับตาแ นง
ทนา าง/สถาน ร กอบการตองการแรงงานมาก 0 อันดับแรก ได้แก่ 1) พนักงานขาย 2) พนักงานขับรถยนต์
3) แรงงานด้านการผลิต 4) พนักงานเสิร์ฟ 5) ครูผู้ช่วย(อนุบาล) 6) พนักงานบัญชี 7) เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า
8) พนักงานธุรการ 9) สถาปนิกและผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และ 10) ช่างไฟฟ้าทั่วไป
เมื่อพิ จ ารณาความต้ องการแรงงานจาแนกตามระดับการศึ กษา พบว่ า นายจ้า งต้อ งการ
แรงงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่า จานวน 288 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 34.91 รองลงมาได้แก่
ระดับปวช.-ปวส. จานวน 149 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 18.06 ระดับประถม-มัธยมศึกษา จานวน 95 อัตรา คิดเป็น
ร้อยละ 11.52 และไม่ระบุวุฒิการศึกษา จานวน 293 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 35.52
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช่ว งเดี ย วกัน ของปี ก่ อนพบว่ า มีส ถานประกอบการเพิ่ ม ขึ้น 14 แห่ ง
ความต้องการแรงงานลดลง จานวน 723 อัตรา หรือคิดเป็นร้อยละ 46.71 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อน
หน้า พบว่า มีสถานประกอบการลดลง 14 แห่ง ความต้องการแรงงานลดลง จานวน 755 อัตรา หรือคิดเป็น
ร้อยละ 47.78
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แ น มิท เปรียบเทียบความต้องการแรงงาน จาแนกตามอุตสาหกรรม เดือนพฤศจิกายน ปี 2559 และปี 2560
ิกา น 255
ิกา น 2560
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ต เ: ตรวบรวมจากหนั
งเทพธุ
จ โพสต์
ดย์ชนมติประชาชาติ
ชน ประชาชาติ
: รวบรวมจากหนังสืงสืออพิพิมมพ์พ์ 98 ฉบั
ฉบับบ ได้ได้แก่แก่กรุกรุ
งเทพธุ
รกิจรกิโพสต์
ทูเดย์ทูเมติ
ธุรกิจ ธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิ
จ ผู้จัดผูการรายสั
ปดาห์
วนและ
Hot job
ฐานเศรษฐกิ
้จัดการรายสั
ปดาห์บางกอกโพสต์
บางกอกโพสต์งานด่
และงาน
Weekly
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ความตองการแรงงาน าครั รั วิสา กิ สวนรา การ มสังกัดสานักนา กรั มนตร
รือกร ทรวง แล องค์กรม า น านทางเว็บ ซต์
ความต้องการแรงงานภาครัฐ รัฐวิส าหกิจ ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี หรือ
กระทรวง และองค์กรมหาชนผ่านทางเว็บไซต์ เป็นการรวบรวมข้อมูลตาแหน่งงานที่ประกาศรับสมัครหรือเปิด
สอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ พนักงาน รวมถึง ลูกจ้างของหน่วยงาน ประจาเดือนพฤศจิกายน 2560 พบว่า มี
ความต้องการแรงงาน 2,894 อัตรา จาแนกได้ดังนี้
1. ภาครัฐ มีความต้องการแรงงาน 2,764 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 95.51 ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่ ม
ข้าราชการ 1,695 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 58.57 โดยต้องการตาแหน่ง ครูผู้ช่วย มากที่สุด 1,125 อัตรา รองลงมา
คือ กลุ่มลูกจ้าง 776 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 26.81 ต้องการตาแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงาน มากที่สุด 128
อัตรา และกลุ่ มพนั กงาน (พนั กงานราชการ 250 อั ตรา พนักงานมหาวิทยาลั ย 43 อัตรา) ร้อ ยละ 10.13
ต้องการตาแหน่ง ครู (ระดับประถม-มัธยมศึกษา) มากที่สุด 38 อัตรา และเมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา
พบว่า หน่วยงานภาครัฐต้องการผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ
70.91 รองลงมาได้แก่ ระดับ ปวช.-ปวส. ร้อยละ 15.92 ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 5.10 ระดับประถมศึกษา ร้อยละ
0.11 และไม่ระบุระดับการศึกษา ร้อยละ 7.96
2. ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี หรือกระทรวง มีความต้องการแรงงาน 130 อัตรา
คิดเป็นร้อยละ 4.49 และเป็นกลุ่มข้าราชการทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยต้องการกลุ่มข้าราชการ ตาแหน่ง
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน มากที่สุด 76 อัตรา และเมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า ส่วนราชการ
ไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี หรือกระทรวง ต้องการผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและสู งกว่า คิดเป็น
ร้อยเปอร์เซ็นต์
แ น มิท ความตองการแรงงาน าแนกตาม ร เ ท นว งาน เดือน

สวนรา การ มสังกัดสานัก
นา กฯ
%

ิกา น 2560

ารา การ
5 5%

าครั
55 %

ลก าง
26 %

นักงานรา การ
6%
นักงานม าวิท าลั
%

ทมา : 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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าว การมงานทาแล อัตราการวางงาน
จากการส ารวจภาวะการท างานของประชากร โดยส านั กงานสถิติ แห่ งชาติ เดือนพฤศจิกายน
2560 พบว่าจานวนผู้มีงานทาเพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน ปรากฏรายละเอียดดังนี้
 มงานทา จานวน 37.72 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 6.3 หมื่นคน
 วางงาน จานวน 4.35 แสนคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 5.7 หมื่นคน
 อัตราการวางงาน ร้อยละ 1.1 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีอัตราการว่างงาน
อยู่ร้อยละ 1.0

ครงสรางกาลังแรงงานเดือนตลาคม 2560

ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
56.08 ล้านคน
ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
38.28 ล้านคน

ผู้อยู่นอกกาลังแรงงาน
17.80 ล้านคน

ผู้มีงานทา 37.72 ล้านคน

ทางานบ้าน 5.21 ล้านคน

ผู้ว่างงาน 0.44 ล้านคน

เรียนหนังสือ 4.39 ล้านคน

ผู้รอฤดูกาล 0.12 ล้านคน

อื่น ๆ 8.20 ล้านคน

าว การมงานทา
จากผลการส ารวจ พบว่าผู้ มี ง านท าในเดือ นพฤศจิ ก ายน 2560 มีจ านวน 37.72 ล้ า นคน
โดยเป็นผู้มีงานทาในภาคเกษตรกรรม 12.05 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 31.94 และนอกภาคเกษตรกรรม 25.67
ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 68.06 โดยทางานในอุตสาหกรรมสาขาการผลิตมากที่สุด 6.41 ล้านคน รองลงมาคือ
สาขาการขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ผลิต 6.11 ล้านคน สาขาที่พักแรมและ
บริ การด้านอาหาร 2.95 ล้ านคน สาขาการก่อสร้าง 2.00 ล้านคน สาขาการบริห ารราชการ การป้องกัน
ประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ 1.57 ล้านคน สาขาการศึกษา 1.19 ล้านคน สาขาการขนส่งและ
สถานที่เก็บสินค้า 1.14 ล้านคน ที่เหลืออยู่ในอุตสาหกรรมอื่นๆ
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แ น มิท 5 ผู้มีงานทา เดือนพฤศจิกายน ปี 2560

ภาคเกษตร

การผลิต 6.41 ล้ านคน

นอกภาคเกษตรกรรม

ขายส่ง ขายปลีกฯ 6.11 ล้ านคน

12.05 ล้ านคน

25.67 ล้ านคน

ที่พกั แรมและบริ การด้ านอาหาร 2.95 ล้ านคน
การก่อสร้ าง 2.00 ล้ านคน
การบริ หารราชการฯ 1.57 ล้ านคน

าว การวางงาน
สาหรับผู้ว่างงานทั่วประเทศมีจานวน 4.35 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.1
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 5.7 หมื่นคน
เมื่อพิจารณาผู้ว่างงานจากประสบการณ์การทางาน พบว่า เป็นผู้ว่างงานที่ไม่เคยทางานมาก่อน
มีจานวน 2.15 แสนคน และเป็นผู้ว่างงานที่เคยทางานมาก่อน 2.20 แสนคน ซึ่งประกอบด้วยผู้ว่างงานจาก
ภาคเกษตรกรรม 0.29 แสนคน ภาคการผลิต 0.60 แสนคน และภาคการบริการและการค้า 1.31 แสนคน
านวน วางงานตาม ร สบการณ์การทางาน เดือน

มเค ทางานมากอน
2 15 แสนคน

ิกา น 2560

เค ทางานมากอน
2 20 แสนคน
ภาคเกษตรกรรม
0.29 แสนคน

ภาคการผลิต
0.60 แสนคน
ภาคการบริการ
และการค้า
1.31 แสนคน

ระดับการศึกษาที่มีการว่างงานสูงสุด คือ ผู้ที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา จานวน 1.74 แสนคน
รองลงมา คื อ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น 9.18 หมื่ น คน ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย 8.12 หมื่ น คน
ประถมศึกษา 6.64 หมื่นคน ผู้ที่ไม่มีการศึกษาและต่ากว่าประถมศึกษา 2.35 หมื่นคน
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แ น มิท 6 เปรียบเทียบจานวนผู้ว่างงานและอัตราการว่างงานตามระดับการศึกษาเดือนพฤศจิกายนปี 2559
และปี 2560

2.00
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00

พ.ย. 2559 (แสนคน)

พ.ย. 2560 (แสนคน)
1.74

1.09
0.95

0.86 0.92

0.81

0.67 0.64
0.21 0.23

ไม่มีและต่ากว่า

ประถม

มัธยมต้ น

มัธยมปลาย

อุดมศึกษา

แนว นมการวางงาน
กรมการจัดหางานได้นาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาทาการวิเคราะห์ในเชิงสถิติแล้ว คาดการณ์ว่า
เดือนธันวาคม 2560 **มีผู้ว่างงานประมาณ 4.00 แสนคน อัตราว่างงาน ร้อยละ 1.1
สถานการณ์การเลิก าง
สถิติผู้ รั บประโยชน์ ทดแทนกรณีว่ างงานเดือนกันยายน มีจานวน 146,544 คน โดยมีผู้ รับประโยชน์
ทดแทนกรณีว่างงานโดยการลาออก จานวน 119,106 คน กรณีว่างงานโดยสิ้นสุดสัญญาจ้าง จานวน 5,920 คน
และกรณีว่างงานโดยการเลิกจ้าง จานวน 21,518 คน
แ น มิท ผู้รับประโยชน์ทดแทนรายเดือน
สิน้ สุดสัญญาจ้าง
140,000
100,000

29,076

หน่วย : คน
50,000

130,855

129,446

119,106

26,875

25,901

23,528

24,526

30,000

21,695

21,102

21,518

20,000

13,426

40,000
5,719

40,000

96,659

60,000
20,000

ลาออก

99,159

98,626

80,000

127,048

121,456

115,681

120,000

เลิกจ้าง

3,524

3,569

3,813

5,150

5,436

6,062

5,920

2,814

0

10,000
0

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

14

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

การ ทางานตาง ร เท
แรงงาน ท ทลงท เบ นแ งความ ร สงค์ เดินทาง
ทางานตาง ร เท

แรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทาง
ไปท างานต่ างประเทศในเดื อนพฤศจิ กายน 2560 มี จ านวน
4,398 คน เป็ นชาย 3,107 คน หรื อร้ อยละ 70.65 เป็ นหญิ ง
1,291 คน หรื อ ร้ อ ยละ 29.35 ซึ่ งเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว ง
เดี ย วกั น ของปี ก่ อ น พบว่ า ลดลงร้ อ ยละ 48.29 และเมื่ อ
เปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าพบว่า ลดลงร้อยละ 2.96

แรงงาน ท ทเดินทาง ทางาน
ตาง ร เท าแนกตาม มิ าค

แรงงาน ท เดินทาง ทางานตาง ร เท

สาหรับแรงงานไทยที่เดินทางไปทางานต่างประเทศในเดือน
พฤศจิกายน 2560 มีจานวน 4,199 คน เป็นชาย 3,239 คน หรือ
ร้อยละ 77.14 เป็นหญิง 960 คน หรือร้อยละ 22.86 เมื่อเปรียบเทียบ
กั บ ช่ ว งเดี ยวกั น ของปี ก่ อ นพบว่ า ลดลงร้ อ ยละ 20.62 และเมื่ อ
เปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า พบว่า ลดลงร้อยละ 19.50

แรงงาน ท ทเดินทาง ทางานตาง ร เท
าแนกตามร ดับการ ก า

แรงงาน ท ทเดินทาง ทางาน
ตาง ร เท าแนกตามวิธการเดินทาง

ส่วนใหญ่มีภูมิลาเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 67.33 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
61.49 โดยการเดินทางไปทางานต่างประเทศนี้ส่วนใหญ่เป็นการเดินทางโดยการจัดส่งของบริษัทจัดหางาน ร้อยละ 56.30 ส่วนสาขา
อาชีพที่เดินทางไปทางานมากที่สุด ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักร และ ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ ร้อยละ
51.16 รองลงมาคือ ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง ร้อยละ 11.93
แรงงาน ท ทเดินทาง ทางานตาง ร เท
าแนกตาม ร เท 5 อันดับแรก
ตลาดแรงงานไทยส่ วนใหญ่ยังคงอยู่ในภูมิภาคเอเชีย โดยมีไต้หวัน
เป็ น ตลาดแรงงานหลั ก ซึ่ ง แรงงานไทยนิ ย มเดิ น ทางไปท างานใน
ภาคอุ ต สาหกรรม และภาคเกษตรกรรม โดยผลจากการเดิ น ทาง
ไปทางานต่างประเทศของแรงงานไทยดังกล่าว ทาให้มีรายได้ส่งกลับใน
เดือนพฤศจิกายน 2560 จานวน 10,359 ล้านบาท
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การทางาน องคนตางดาว
คนต่างด้าวในประเทศไทย ณ เดือนพฤศจิกายน 2560 มีจานวนทั้งสิ้น 1,955,478 คน
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนและเดือนก่อนหน้า จานวน 473,064 คน และ 107,183 คน คิดเป็นร้อยละ
31.91 และร้อยละ 5.80 สาหรับคนต่างด้าวในประเทศไทย มีการจาแนกเป็นกลุ่มต่างๆ เรียงตามลาดับจาก
มากที่สุด ดังนี้
) ิส น์สัญ าติ มีจานวน 1,176,228 คน คิดเป็นร้อยละ 60.15 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่ว งเดียวกันของปี ก่อนและเดือนก่อนหน้า เพิ่มขึ้น จานวน 260,136 คน และ 70,097 คน คิดเป็นร้อยละ
28.40 และร้อยละ 6.34
2) นาเ าตาม MOU มีจานวน 550,188 คน คิดเป็นร้อยละ 28.14 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่ว งเดียวกันของปี ก่อนและเดือนก่อนหน้า เพิ่มขึ้น จานวน 168,222 คน และ 32,985 คน คิดเป็นร้อยละ
44.04 และร้อยละ 6.38
) ทัว มีจานวน 105,500 คน คิดเป็นร้อยละ 5.40 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนและเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้น จานวน 794 คน และ 1,884 คน คิดเป็นร้อยละ 0.76 และร้อยละ 1.82
) สงเสริมการลงทน BOI มีจานวน 45,631 คน คิดเป็นร้อยละ 2.33 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อนและเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้น จานวน 2,468 คน และ 232 คน คิดเป็นร้อยละ 5.72
และร้อยละ 0.51
5) นกลมนอ มีจานวน 59,509 คน คิดเป็นร้อยละ 3.04 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนและเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้น จานวน 30,549 คน และ 70 คน คิดเป็นร้อยละ 105.49 และร้อยละ 0.12
6) -กลับ รือตาม ดกาล มีจานวน 18,181 คน คิดเป็นร้อยละ 0.93 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อนและเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้น จานวน 11,149 คน และ 1,915 คน คิดเป็นร้อยละ 158.55
และร้อยละ 11.77
) ตลอด 241 คน คิดเป็นร้อยละ 0.01
คนตางดาว ดรับอนญาต ทางาน ม
คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทางานใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2560 มีจานวนทั้งสิ้น 11,537 คน
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้น จานวน 552 คน คิดเป็นร้อยละ 5.03 แต่ลดลงจาก
เดือนก่อนหน้า จานวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 1.09 โดยจาแนกตามประเภทการอนุญาต ดังนี้
1. ประเภททั่วไป จานวน 6,528 คน เป็นชาวญี่ปุ่นมากที่สุด 1,281 คน รองลงมาคือ จีน
ฟิลิปปินส์ อเมริกัน และอังกฤษ โดยเข้ามาทางานในตาแหน่งผู้จัดการฝ่ายอื่นๆ และผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอน
2. ประเภทส่ งเสริมการลงทุน จานวน 1,749 คน เป็นชาวญี่ปุ่น มากที่สุ ด เข้ามาทางาน
ในตาแหน่งผู้บริหาร และผู้จัดการมากที่สุด
3. ประเภทชนกลุ่มน้อย จานวน 3,260 คน ส่วนใหญ่มีสัญชาติไทยใหญ่ ทางานด้าน
การก่อสร้าง และการเกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้

16

ม ทัก

ทัก
ทัว

ิส น์สัญ าติ ,176 22 คน

05,500 คน

น
สงเสริมการลงทน 5 6 คน

นาเ าตาม MOU 550

ลาว

เมียนมา

คน

กัมพูชา

นกลมนอ 5 ,509 คน

-กลับ

คน

หมายเหตุ : คนต่างด้าวประเภทตลอดชีพ มีจานวน 241 คน จากการสารวจ เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2560
: คนต่างด้าวที่เข้ามาทางานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล จังหวัดเริ่มออกใบอนุญาตทางาน
ครัง้ แรกเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558
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การทางาน องคนตางดาวอาเซ น น ร เท ท
คนต่ า งด้ า วที่ เ ข้ า มาท างานในประเทศไทย ณ เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2560 มี จ านวนทั้ ง สิ้ น
1,769,303 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนและเดือนก่อนหน้า 440,906 คน และ 105,300 คน คิดเป็น
อัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 33.19 และร้อยละ 6.33
หน่วย : คน

พ.ย.-60

1,204,496
1,273,331

ต.ค.-60

255,350
308,753
332,033

106,699
128,840
141,777

13,938
14,643
14,875

2,822
2,976
2,979

2,033
2,030
2,020

1,071
1,304
1,286

876
949
989

14
12
13

945,594

พ.ย.-59

ที่มา: สานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
รวบรวมโดย กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

หมายเหตุ: แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เป็นยอดของกลุ่มแรงงานทุกประเภทฝีมือ
สัญชาติของคนต่างด้าวกลุ่มทักษะฝีมือที่ได้รับอนุญาตทางานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
1. ฟิลิปปินส์ จานวน 14,875 ตาแหน่ง
2. มาเลเซีย จานวน 2,979 ตาแหน่ง
3. สิงคโปร์ จานวน 2,020 ตาแหน่ง
4. เมียนมา จานวน 1,985 ตาแหน่ง
5. อินโดนีเซีย จานวน 1,286 ตาแหน่ง
คนต่างด้าวกลุ่มที่ใช้ทักษะฝีมือเข้ามาประกอบอาชีพ ที่มีจานวนมากที่สุด 5 ลาดับแรก ได้แก่
1. ผู้ประกอบอาชีพด้านการสอน จานวน 8,787 ตาแหน่ง
2. ผู้จัดการฝ่ายอื่นๆ จานวน 5,824 ตาแหน่ง
3. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านธุรกิจ จานวน 1,519 ตาแหน่ง
4. สถาปนิก วิศวกร จานวน 413 ตาแหน่ง
5. ช่างเทคนิคด้านต่างๆ จานวน 379 ตาแหน่ง
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ประเภทกิจการที่มีการจ้างคนต่างด้าวกลุ่มที่ใช้ทักษะจานวนมากที่สุด ลาดับแรก ได้แก่ 5
1. การศึกษา มหาวิทยาลัย และวิทยาลัย จานวน 9,261 ตาแหน่ง
2. โรงแรม และภัตตาคาร จานวน 2,348 ตาแหน่ง
3. บริการด้านธุรกิจอื่นๆ จานวน 1,140 ตาแหน่ง
4. การขายส่งและการค้าเพื่อค่านายหน้า จานวน 431 ตาแหน่ง
5. การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม จานวน 188 ตาแหน่ง
คนต่างด้าวที่ทางานแบบไม่ใช้ทักษะฝีมือ ประเภท 3 สัญชาติในกิจการที่มีการจ้างมากที่สุด
5 ลาดับแรก ได้แก่
1. กิจการก่อสร้าง จานวน 292,532 คน
2. การให้บริการต่างๆ จานวน 226,306 คน
3. เกษตรและปศุสัตว์ จานวน 150,350 คน
4. กิจการต่อเนื่องการเกษตร จานวน 191,726 คน
5. จาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จานวน 115,887 คน
คนต่างด้าวที่เข้ามาทางานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล (สัญชาติกัมพูชา) ที่มีการจ้าง
มากที่สุด 5 ลาดับแรก ได้แก่
1. เกษตรและปศุสัตว์ จานวน 7,297 คน
2. ผลิตหรือจาหน่ายเสื้อผ้าสาเร็จรูป จานวน 2,329 คน
3. กิจการก่อสร้าง จานวน 1,580 คน
4. กิจการค้าส่ง ค้าปลีก จานวน 1,162 คน
5. กิจการต่อเนื่องการเกษตร จานวน 1,099 คน
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ใช้ ทกั ษะ

ไม่ใช้ ทกั ษะ
อา

อา

ผู้ประกอบอาชีพ
ด้านการสอน

ผู้จัดการฝ่ายอื่นๆ

ผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านธุรกิจ

กิ การ

การศึกษา
มหาวิทยาลัย
ะ

โรงแรมและ
ภัตตาคาร

คนรับใช้ในบ้าน

กรรมกร

กิ การ

บริการด้านธุรกิจอื่นๆ

ทมา: กองบริ าร อมลตลาดแรงงาน กรมการ ัด างาน
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กิจการก่อสร้าง

การให้บริการต่างๆ

เกษตรและปศุสัตว์

าว เ ร กิ
การส่งออกเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนจาก
การส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ สื่ อสารโทรคมนาคม
อากาศยาน เรือ แท่น และรถไฟ
การนาเข้าลดลงจากการนาเข้า
อากาศยาน เรือ แท่น และรถไฟ

าคต าง ร เท

ส่งออก

นาเข้า

6.12%

-2.64%

+

การ ลิต าคอตสา กรรม

ดั น ล ลิต
อตสา กรรม

+

0.99%

อัต ราเงินเฟ้อ
ขยายตัวต่ อเนื่อ งจากการ
ปรับขึ้นของราคาขายปลีก
น้ามันเชื้อเพลิงในประเทศ
ทีป่ รับตามราคาน้ามันดิบ

Highlight:

 การอ

7.15%

เ ร กิ ด รวม า ตัวด
คบริ ค าคเอก น รับตัวด น



+ 0.44% + 2.69%
การอ

เพิ่มขึ้นจากเดือนจากการจาหน่ายรถยนต์เพื่อการลงทุน
ในประเทศ ประกอบด้วยปริมาณการจาหน่าย
รถยนต์เชิงพาณิชย์ และรถยนต์นั่ง

6.60%

เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนของจาก
การผลิตยานยนต์ การผลิตส่ วน
ประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
สาหรับยานยนต์ และเครื่องยนต์
การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ใน
การเกษตรและการป่าไม้

 การลงทน าคเอก น า ตัวต อเนือง

การลงทน าคเอก น

อัตราการ
กาลังการ
ลิต

คบริ ค าคเอก น

เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนจากการจาหน่ายยานยนต์
เพื่อการบริโภค ประกอบด้วยปริมาณการจาหน่ายรถยนต์นั่ง
รถจักรยานยนต์ และรถยนต์เชิงพาณิชย์

เศรษฐกิ จไทยในเดื อนพฤศจิ กายน 2560 ขยายตั ว ดี โดยเครื่ องชี้ ภาวะเศรษฐกิ จที่ ส าคั ญ
เปลี่ ยนแปลงจากเดือนก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อน กล่าวคือในภาคการผลิตพิจารณาจากข้อมูลส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม พบว่าดั น ล ลิตอตสา กรรมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ
7.15 และร้อยละ 5.77 ตามลาดับ เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของการผลิตยานยนต์ การผลิตส่วนประกอบและอุปกรณ์
ประกอบสาหรับยานยนต์ และเครื่องยนต์ การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตรและการป่าไม้ เป็นต้น อัตราการ
กาลั งการ ลิ ตเพิ่ มขึ้นจากเดือนก่อนและช่วงเดี ยวกั นของปีก่ อน ร้อยละ 6.60 และร้ อยละ 5.32 ตามล าดั บ
เนื่ องมาจากการเพิ่มขึ้นของอัตราการใช้กาลังการผลิตสิ นค้าในหมวดการผลิตเครื่องจักรที่ใช้ ในการเกษตรและ
การป่าไม้ การผลิตเครื่องจักรสานักงาน เครื่องทาบัญชีและเครื่องคานวณ การผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง
การผลิตเครื่องอุปกรณ์และการขนส่งอื่นๆ เป็นต้น สาหรับการลงทุนและการบริโภคภาคเอกชน การค้าต่างประเทศ
และอัตราเงินเฟ้อ เมื่อพิจารณาข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า ดั นการลงทน าคเอก นเพิ่มขึ้นจาก
เดือนก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 0.44 และร้อยละ 1.52 ตามลาดับ เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของดัชนีการ
จาหน่ายรถยนต์เพื่อการลงทุนในประเทศ ประกอบด้วยปริมาณการจาหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ และรถยนต์นั่ง
สาหรับการอ คบริ ค าคเอก นเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 2.69 และร้อยละ
1.85 ตามลาดับ เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของดัชนีการจาหน่ายยานยนต์เพื่อการบริโภค ประกอบด้วยปริมาณการ
จาหน่ายรถยนต์นั่ง รถจักรยานยนต์ และรถยนต์เชิงพาณิชย์ สาหรับการค้าต่างประเทศ พบว่าการสงออก มีมูลค่า
21,235.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 6.12 และร้อยละ 12.27
ตามลาดับ เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ สื่อสารโทรคมนาคม
อากาศยาน เรือ แท่น และรถไฟ เป็นต้น การนาเ า มีมูลค่า 17,900.48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากเดือนก่อน
ร้อยละ 2.64 แต่เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 11.90 ลดลงจากเดือนก่อนเนื่องมาจากมูลค่าการนาเข้า
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อากาศยาน เรือ แท่น และรถไฟ ชิ้นส่วนอากาศยานและเรือ เป็นต้น จากมูลค่าการส่งออกที่มากกว่าการนาเข้า
ทาให้ เกิ นด ลการค า คิ ดเป็ นมูลค่ า 3,335.01 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ขณะที่ อั ตราเงิน เฟ้ อ ทั่ ว ไปปรั บ ตัว สู ง ขึ้ น
ร้อยละ 0.99 ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ผลจากการปรับขึ้นของราคาขายปลีกน้ามันเชื้อเพลิงในประเทศ
ที่ปรับตามราคาน้ามันดิบ จากการขยายระยะเวลาลดการผลิตของกลุ่ม OPEC และการทยอยขึ้นของราคาบุหรี่
ตามโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่ ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย 11 เดือนขยายตัวสูงขึ้นร้อยละ 0.66
(AoA) อยู่ในกรอบที่กระทรวงพาณิชย์ประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั้งปี 2560 ร้อยละ 0.4 – 1.0
การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน ดังนี้
ั ั เส งตอ าว เ ร กิ ทตองติดตาม
 ราคาน้ามันขายปลีกในประเทศปรับตัวสูงขึ้น
ตามราคาน้ามันดิบตลาดโลก

ลกร ทบดานแรงงาน
 ส่ งผลกระทบต่ อต้ นทุ น การผลิ ตสิ นค้ าและ
บริการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของการ
จ้างงานในภาคอุตสาหกรรม
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