วารสาร
• ผูม้ ีงานทา 38.29 ล้านคน เพิ่มขึน้ จากปี ก่อน 6.9 แสนคน
• ผูว้ ่างงาน 4.03 แสนคน ลดลงจากปี ก่อน 2.2 หมื่นคน
• ความต้องการแรงงาน ณ เดือนสิงหาคม 2561
จานวน 26,027 อัตรา

@lmi.doe

อานวยการโดย: นางสาวส ุกัญญา ภพู่ ฒ
ั นาก ุล
ผูอ้ านวยการกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
จัดทาโดย :
กลมุ่ งานวิเคราะห์และวิจยั
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

ภาวะการทางานของประชากร
ภาวะความต้องการแรงงาน

Thai Labour Market
Information

doe.go.th/lmia

สถานการณ์ ต ลาดแรงงานเดื อ นสิ ง หาคม
2561 ปรากฏว่ า ความต้อ งการแรงงานผ่ า น
กรมการจัด หางานมีจานวน 26,027อัตรา เพิ่ มขึ้น
จากเดือนก่อน ร้อยละ 11.22 ผูว้ ่างงาน 4.03 แสนคน
ลดลงจากปี ก่ อ น 2.2 หมื่ น คน อั ต ราการว่ า งงาน
ร้อยละ 1.0
ทั้งนี้ผสู้ นใจสามารถดูรายละเอียดข้อ มูลและ
ติดตามสถานการณ์ตลาดแรงงานของฉบับก่อนหน้า
และบทความต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ https://doe.go.th/lmia
หรือ Facebook ที่ Thai Labour Market Information
กองบรรณาธิการ

การไปทางานต่างประเทศ
การทางานของคนต่างด้าว
ภาวะเศรษฐกิจ

บทสร ุปผูบ้ ริหาร
ความต้องการแรงงาน

ภาวะการทางานของประชากรเดือนสิงหาคม 2561
ผูม้ ีอาย ุ 15 ปี ขึ้นไป
56.32 ล้านคน

กรมการจัดหางาน

26,027 อัตรา

ผูอ้ ยูใ่ นกาลังแรงงานรวม
38.73 ล้านคน
กาลังแรงงานปัจจุบนั
37.69 ล้านคน
ผูม้ ีงานทา
38.29 ล้านคน

ผูไ้ ม่อยูใ่ นกาลังแรงงาน
17.59 ล้านคน

ก.ค. 61 จานวน 23,402 อัตรา
ส.ค. 61 จานวน 26,027 อัตรา +11.22%

ทางานบ้าน
5.38 ล้านคน

กาลังแรงงานที่รอฤด ูกาล
0.04 ล้านคน

เรียนหนังสือ
4.13 ล้านคน

ผูว้ ่างงาน
0.40 ล้านคน

ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ

795 อัตรา

อื่นๆ
8.08 ล้านคน
ก.ค. 61 จานวน 7,554 อัตรา
ส.ค. 61 จานวน 795 อัตรา -89.48%

ผูว้ ่างงาน 4.03 แสนคน อัตราการว่างงานร้อยละ 1.0 เปรียบเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อนพบว่า ผูว้ ่างงานลดลง 2.2 หมื่นคน

เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่อเนื่อง
+7.90%

การลงท ุนภาคเอกชน

ผูป้ ระกันตนที่ออกจากงาน

การส่งออกสินค้า

+10.24%

การไปทางานต่างประเทศ
แรงงานไทยที่ยังคงทางาน
ในต่างประเทศ

กรกฎาคม 2561
ผู้ประกันตนกรณีวา่ งงาน 165,418 คน

138,893 135,125

156,379

หน่วย: คน

พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค
เดินทางไปทางานต่างประเทศ

23,858

7,738

เม.ย.

พ.ค.

3,913

กรกฎาคม

23,707

4,538
4,832

มิถุนายน

24,608
4,458
6,687

พฤษภาคม

ต่างด้าวที่ทางานในประเทศไทย

เดินทางไป-กลับ

6,1440 คน

RE-ENTRY
10,662

เดินทาง

9,217

23,953

3,982

เม.ย.

การทางานของคนต่างด้าว

3 สัญชาติ นาเข้า MOU
1,188,894 คน 806,642 คน

4,457

เมษายน

24,238

อัตราเงินเฟ้อ

163,152 163,768

การเลิกจ้าง ปี 2561
มีนาคม

+1.62%

ชนกลุ่มน้อย
64,130 คน

สิงหาคม 2561
3,518,227 คน

พิสูจน์สัญชาติ

1,297,909 คน
ตลอดชีพ
241 คน

ชั่วคราวทั่วไป BOI
108,614 คน 45,357 คน

หน่วย: คน

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ที่มา: กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

ที่มา: สานักบริหารแรงงานต่างด้าว

ภาวะการมีงานทาและการว่างงาน
จากการสารวจภาวะการทางานของประชากร โดยสานักงานสถิติแห่งชาติ เดือนสิ งหาคม 2561
พบว่า จานวนผู้ มีง านทาเพิ่ม ขึ้น ในขณะเดี ย วกั น อั ตราการว่า งงานก็ ล ดลงด้ว ยเช่น เดี ยวกั น เมื่ อเปรี ยบเที ยบกั บ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ปรากฏรายละเอียดดังนี้
 ผู้มีงานทา จานวน 38.29 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 6.9 แสนคน
 ผู้ว่างงาน จานวน 4.03 แสนคน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 2.2 หมื่นคน
 อัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.0 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีอัตราการว่างงาน
อยู่ร้อยละ 1.1
โครงสร้างกาลังแรงงานเดือนสิงหาคม 2561
ผู้มีอายุ 15 ปีขนึ้ ไป
56.32 ล้านคน
ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
38.73 ล้านคน

ผู้อยู่นอกกาลังแรงงาน
17.59 ล้านคน

ผู้มีงานทา 38.29 ล้านคน

ทางานบ้าน 5.38 ล้านคน

ผู้ว่างงาน 0.40 ล้านคน

เรียนหนังสือ 4.13 ล้านคน

ผู้รอฤดูกาล 0.04 ล้านคน

อื่น ๆ 8.08 ล้านคน

ภาวะการมีงานทา
จากผลการสารวจ พบว่าผู้มีงานทาในเดือนสิงหาคม 2561 มีจานวน 38.29 ล้านคน โดยเป็นผู้มีงานทา
ในภาคเกษตรกรรม 12.39 ล้านคน คิดเป็ น ร้อยละ 32.36 และนอกภาคเกษตรกรรม 25.90 ล้ านคน คิดเป็น
ร้อยละ 67.64 โดยทางานในสาขาการขายส่งและการขายปลีก มากที่สุด 6.56 ล้านคน รองลงมาคือสาขาการผลิต
6.33 ล้านคน สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 2.88 ล้านคน สาขาการก่อสร้าง 2.09 ล้านคน สาขาการบริหาร
ราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ 1.66 ล้านคน ที่เหลืออยู่ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ

3

แผนภูมิที่ 1 ผู้มีงานทา เดือนสิงหาคม ปี 2561

ขายส่ง ขายปลีกฯ 6.56 ล้านคน
ภาคเกษตร

การผลิต 6.33 ล้านคน

นอกภาคเกษตรกรรม

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 2.88 ล้านคน
12.39 ล้านคน

25.90 ล้านคน

การก่อสร้าง 2.09 ล้านคน
การบริหารราชการฯ 1.66 ล้านคน

ภาวะการว่างงาน
สาหรับผู้ว่างงานทั่วประเทศมีจานวน 4.03 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.0 เมื่อเปรียบเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อนผู้ว่างงานลดลง 2.2 หมื่นคน
เมื่อพิจารณาผู้ว่างงานจากประสบการณ์การทางาน พบว่า เป็นผู้ว่างงานที่ไม่เคยทางานมาก่อนมีจานวน
2.20 แสนคน และเป็นผู้ว่างงานที่เคยทางานมาก่อน 1.83 แสนคน ซึ่งประกอบด้วยผู้ว่างงานจากภาคเกษตรกรรม
0.28 แสนคน ภาคการผลิต 0.67 แสนคน และภาคการบริการและการค้า 0.88 แสนคน
จานวนผู้ว่างงานตามประสบการณ์การทางาน เดือนสิงหาคม 2561
ไม่เคยทางานมาก่อน
2.20 แสนคน

เคยทางานมาก่อน
1.83 แสนคน

ภาคเกษตรกรรม
0.28 แสนคน

ภาคการผลิต
0.67 แสนคน

ภาคการบริการ
และการค้า
0.88 แสนคน

ผู้ว่างงานที่ไม่เคยทางานมาก่อน จานวน 2.20 แสนคน ระดับการศึกษา สูงสุด คือ ผู้ที่จบระดับ อุดมศึกษา
จานวน 1.20 แสนคน รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 4.0 หมื่นคน ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย 3.0 หมื่นคน
ระดับประถมศึกษา 2.0 หมื่นคน ผู้ที่ไม่มีการศึกษาและต่ากว่าประถมศึกษา 9.0 พันคน
ผู้ว่างงานที่เคยทางานมาก่อน จานวน 1.83 แสนคน ระดับการศึกษา สูงสุด คือ ผู้ที่จบระดับอุดมศึกษา 5.1
หมื่นคน ระดับประถมศึกษา 5.0 หมื่นคน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3.3 หมื่นคน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3.1
หมื่นคน และผู้ที่ไม่มีการศึกษาและต่ากว่าประถมศึกษา 1.7 หมื่นคน
4

แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบจานวนผู้ว่างงานและอัตราการว่างงานตามระดับการศึกษาเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
-

แสนคน

1.20

0.50
0.09

0.20

0.17

ไม่มีและต่ากว่าประถม

ประถมศึกษา

0.51

0.40 0.33

0.30 0.31

มัธยมต้น

มัธยมปลาย

ไม่เคยทางาน

อุดมศึกษา

เคยทางาน

สถานการณ์การเลิกจ้าง

สถิติผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเดือนกรกฎาคม 2561 มีจานวน 169,418 คน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน
และช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 2.49 และร้อยละ 8.05 ตามลาดับ โดยเป็นผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานด้วย
สาเหตุจ ากการเลิ กจ้ าง จ านวน 23,858 คน หรื อคิ ดเป็นร้ อยละ 14.08 ของผู้ รับ ประโยชน์ทดแทนกรณี ว่างงาน
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.64 และเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 13.07 ตามลาดับ
แผนภูมิที่ 3 ผู้รับประโยชน์ทดแทนรายเดือน ปี 2560 – 2561
เลิกจ้าง 60

เลิกจ้าง 61

ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน 60

ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน 61

หน่วย : คน

หน่วย : คน

170,000
150,000
130,000

155,559 160,180

145,151
133,421
132,294

110,000

130,419

144,790

165,310 169,418

157,883
147,838 155,719 156,587 156,791

129,558

146,471 144,590 145,172
140,273

90,000
70,000
50,000
30,000
10,000
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.
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ก.ค.
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ภาวะความต้องการแรงงาน
ความต้องการแรงงานผ่านบริการจัดหางานโดยรัฐ มีตาแหน่งงานรองรับ ณ เดือนสิงหาคม 2561 จานวน
26,027 อัตรา อุตสาหกรรมการผลิตต้องการแรงงานมากที่สุด ต้องการผู้ที่จบการศึกษาระดับปวช.-ปวส./อนุปริญญา
มากที่สุด
ความต้องการแรงงานผ่านบริการจัดหางานโดยรัฐ
กรมการจัดหางานได้รับแจ้งความต้องการแรงงาน (ตาแหน่งงานว่าง) จากนายจ้าง/สถานประกอบการ
เดือนสิงหาคม 2561 จานวน 26,027 อัตรา มีสถานประกอบการมาใช้บริการจานวน 762 แห่ง มีผู้สมัครงาน 24,018 คน
และบรรจุงานได้ 20,710 คน
อุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต 9,884 อัตรา การขายส่ง
และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 6,708 อัตรา ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 1,856 อัตรา
กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 1,595 อัตรา ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 1,168 อัตรา
อาชีพที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุดคือ อาชีพงานพื้นฐาน (แรงงานด้านการผลิต ผู้ขนส่งสินค้า )
8,625 อัตรา รองลงมาคือ พนักงานบริการ พนักงานขาย 5,071 อัตรา เสมียน เจ้าหน้าที่ 3,818 อัตรา ช่างเทคนิคและ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 3,096 อัตรา ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ
1,827 อัตรา
ตารางที่ 1 ความต้องการแรงงาน 5 อันดับแรกในกลุ่มงานต่าง ๆ
กลุ่มงาน
ผู้บริหาร

จานวน
(ร้อยละ)

ความต้องการแรงงาน 5 อันดับ

469 อัตรา
(1.80)
1,304 อัตรา
(5.01)

ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริม ผู้จัดการฝ่ายบริหาร ผู้จัดการฝ่ายผลิต/
การขาย
ทัว่ ไป
ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
โปรแกรมเมอร์
วิศวกรเครื่องกล
การขาย
พนักงานบริการลูกค้า พนักงานบัญชี

ปฏิบัติงานเกษตร
และประมง

3,096 อัตรา
(11.90)
3,818 อัตรา
(14.67)
5,071 อัตรา
(19.48)
107 อัตรา
(0.41)

ปฏิบัติงานฝีมอื
ในธุรกิจ
ปฏิบัติงาน
ในโรงงาน

1,710 อัตรา ช่างไฟฟ้า
(6.57)
1,827 อัตรา พนักงานขับรถยนต์
(7.02)

ผู้ประกอบวิชาชีพ

ช่างเทคนิค
เสมียนเจ้าหน้าที่

พนักงานบริการ

อาชีพงานพื้นฐาน

พนักงานธุรการ

พนักงานขาย
ผู้เพาะปลูกพืชสวน

QC ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เจ้าหน้าที่เก็บเงิน

พนักงานดูแลความ พนักงานบริการ
ปลอดภัย
คนงานประจาฟาร์ม พนักงานตรวจไร่
ปศุสัตว์

ช่างซ่อม
เครื่องจักรกล
ช่างประกอบ
อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
8,625 อัตรา แรงงานด้านการผลิต ผู้ขนส่งสินค้า
(33.14)

ช่างเย็บหนังด้วย
เครื่องจักร
ช่างเย็บผลิตภัณฑ์
สิ่งทอสิ่งทัก/เครื่อง
แต่งกาย
พนักงานขน
สัมภาระ
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ผู้จัดการทั่วไปภัตต
คาร
นักวิเคราะห์ดา้ น
การวิจยั เชิง
ปฏิบัติการ
ช่างเทคนิคด้าน
กล้อง
พนักงานต้อนรับ
โรงแรม
แม่บา้ นสานักงาน

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

ผู้ตัดไม้/โค่นต้นไม้

คนงานฝีมือประจา
สวนไม้ยนื /ไม้พมุ่

ช่างเชื่อมโลหะด้วย
ไฟฟ้า
พนักงานขับ
รถบรรทุกและรถตู้
ขนาดใหญ่
ผู้ขนถ่ายสินค้าทาง
อากาศ

ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า
สาเร็จรูป
ผู้ควบคุมเครื่องจักร
ในการผลิต

ผู้สอนในระดับ
อาชีวศึกษา
ที่ปรึกษาด้านการ
ลงทุน
เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์
พ่อครัว

พนักงานทาความ
สะอาดอาคาร

แผนภูมิที่ 4 ความต้องการแรงงานจาแนกตามกลุ่มงาน เดือนสิงหาคม 2561
ประเภทกลุ่มงาน
กลุ่มงานอาชีพงานพื้ น ฐาน

8,625
1,827

กลุ่มงานปฏิ บั ติ งานในโรงงาน

1,710

กลุ่มงานปฏิ บั ติ งานฝี มือในธุ รกิ จ

107

กลุ่มงานปฏิ บั ติ งานเกษตรและประมง

5,071

กลุ่มงานพนั กงานบริการ
กลุ่มงานเสมีย น เจ้ าหน้ าที่

3,818

กลุ่มงานช่างเทคนิ ค

3,096
1,304

กลุ่มงานผู้ ประกอบวิ ชาชีพ

469

กลุ่มงานผู้ บริห าร
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ความต้องการแรงงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร้อยละ 63.23
รองลงมาคือ ภาคใต้ ร้อยละ 13.14 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 12.60 และภาคเหนือ ร้อยละ 11.03
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีความต้องการแรงงาน 31,277 อัตรา และเดือนก่อน
หน้าที่มีความต้องการแรงงาน 23,402 อัตรา พบว่าความต้องการแรงงานลดลง 5,250 อัตรา และ 2,625 อัตรา
คิดเป็นร้อยละ 16.79 และ 11.22 ตามลาดับ
แผนภูมิที่ 5 เปรียบเทียบความต้องการแรงงาน จาแนกตามอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม ปี 2560 และ ปี 2561
ประเภทอุต สาหกรรม
การผลิต
การขายส่ง/การขายปลีก

6,708

2,359
1,595
2,029
1,856
1,160
886
1,006
666
591
556
357
252
355
299
342
291
298
215
264
176
143
81
42
53
27
58
64
64
121
160
173
195
642
863
776
1,168

กิ จ กรรมการบริห าร/บริการสนั บ สนุ น
ที่ พักแรม/บริการด้ านอาหาร
การก่ อสร้าง
กิ จ กรรมทางการเงิน /การประกั น ภั ย
กิ จ กรรมวิ ชาชีพวิ ท ยาศาสตร์
กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ อสังหาริมทรัพย์
กิ จ กรรมด้ านสุขภาพ
การบริห ารราชการ การป้ องกั น ประเทศ
เกษตรกรรม การป่ าไม้
การศึกษา
การท้ า เหมืองแร่/เหมืองหิ น
กิ จ กรรมการจ้ างงานในครัว เรือน
ไฟฟ้า ก๊ าซ ไอน้้ า
การจั ด หาน้้ า การจั ด การน้้ า เสีย
ศิลปะ ความบั น เทิ ง
กิ จ กรรมการบริการด้ านอื่ น ๆ
การขนส่ง/สถานที่ เ ก็ บ สิน ค้า
ข้อมูลข่าวสาร/การสื่อสาร

0

2,000

4,000

8,007

9,884

12,521

สิงหาคม 2560
สิงหาคม 2561

ลด

เพิ่ม

6,000

8,000
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10,000 12,000

อัต รา
14,000 16,000 18,000 20,000

ผู้สมัครงาน

ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการ จานวน 24,018 คน เป็นผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 41.08
รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 25.43 ระดับปวช. – ปวส./อนุปริญญา ร้อยละ 21.02 และประถมศึกษา
ร้อยละ 12.47
พิจารณาตามช่วงอายุ พบว่าผู้มาสมัครงานที่มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปีมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 34.06
รองลงมาคือ อายุไม่เกิน 24 ปี ร้อยละ 22.13 อายุระหว่าง 25 - 29 ปี ร้อยละ 20.93
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีผู้สมัครงาน 26,204 คน พบว่าผู้สมัครงานลดลง 2,185 คน
คิดเป็นร้อยละ 8.34 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าที่มีผู้สมัครงาน 22,194 คน พบว่าผู้สมัครงานเพิ่มขึ้น 1,825 คน
คิดเป็นร้อยละ 8.22
ตารางที่ 2 ตาแหน่งงานที่ผู้สมัครงานสมัครมาก 5 อันดับแรกในกลุ่มงานต่าง ๆ
กลุ่มงาน

ผู้บริหาร

จานวน
(ร้อยละ)
580 คน
( 2.41)
1,192 คน
(4.96)

ผู้สมัครมาก 5 อันดับ

ช่างเทคนิค

2,737 คน
(11.40)

พนักงานบัญชี

เสมียนเจ้าหน้าที่

พนักงานธุรการ
พนักงานขาย

พนักงานบริการ

ปฏิบัติงานเกษตร
และประมง

4,572 คน
(19.04)
4,490 คน
(18.69)
69 คน
(0.29)

ผู้จัดการฝ่ายผลิต/
ปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์ดา้ น
การวิจยั เชิง
ปฏิบัติการ
พนักงานบริการ ผู้ตรวจสอบ
ลูกค้า
คุณภาพผลิตภัณฑ์
สินค้าเส้นใย เสื้อผ้า
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เจ้าหน้าที่เก็บเงิน

พนักงานตรวจไร่

ปฏิบัติงานฝีมอื ใน
ธุรกิจ

1,288 คน
(5.36)

ผู้ดูแล
สวนสาธารณะ/
สนามหญ้า
ช่างไฟฟ้า

ปฏิบัติงานใน
โรงงาน

1,824 คน
(7.59)

ช่างซ่อม
เครื่องจักรกล/ยาน
ยนต์
พนักงานขับรถยนต์ ผู้ประกอบอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์

อาชีพงานพื้นฐาน

7,266 คน
(30.25)

แรงงานด้านการ
ผลิต

ผู้ประกอบวิชาชีพ

พนักงานบริการ

ผู้จัดการฝ่าย
บริหารทัว่ ไป
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การขาย

ผู้จัดการฝ่าย
ส่งเสริมการขาย
ผู้สอนในระดับ
อาชีวศึกษา

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ผู้จัดการทั่วไปด้าน
ค้าปลีก
นักบัญชี
โปรแกรมเมอร์

นักออกแบบภาพ
กราฟฟิก

เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์
แม่บา้ นสานักงาน พนักงานดูแลความ
ปลอดภัย
คนงานฝีมือประจา คนงานประจา
สวนไม้ยนื /ไม้พมุ่
ฟาร์มปศุสัตว์

เจ้าหน้าทีจ่ ัดเก็บ
เอกสาร
พ่อครัว
คนงานประจา
ฟาร์มสัตว์ปีก

ช่างซ่อม/ปรับแต่ง ช่างเชื่อมโลหะด้วย ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า
เครื่องจักรกล
ไฟฟ้า
สาเร็จรูป

พนักงานขับรถยก
พนักงานขับ
รถบรรทุกและรถตู้
ขนาดใหญ่
พนักงานส่งเอกสาร พนักงานทาความ ผู้ขนส่งสินค้า
สะอาดอาคาร
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ผู้จัดซื้อทั่วไป

ผู้บรรจุหีบ/ปิด
ฉลาก
แรงงานก่อสร้าง
อาคาร

แผนภูมิที่ 6 เปรียบเทียบตาแหน่งงานว่าง และผู้สมัครงาน จาแนกตามระดับการศึกษา เดือนสิงหาคม 2561
อัต รา/คน
12,000

ต้าแหน่ งงานว่าง (อัต รา)
ผู้ สมัค รงาน (คน)

9,866
10,000

9,155

8,372

8,000
6,109
6,000
4,000

5,284

5,048
3,216

2,995

2,000
0
ประถมศึ ก ษา

มั ธ ยมศึ ก ษา

ปวช. - ปวส./อนุ ปริ ญ ญา

ระดั บ การศึ ก ษา
ปริ ญ ญาตรี ขึ้ น ไป

การบรรจุงาน
มี ก ารบรรจุ ง านจ านวน 20,710 คน เป็น ผู้ ที่ จ บการศึก ษาระดั บ มัธ ยมศึก ษามากที่สุ ด คิ ด เป็ น
ร้อยละ 43.11 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 23.66 ระดับปวช. – ปวส./อนุปริญญา ร้อยละ 20.87
และระดับประถมศึกษา ร้อยละ 12.36
อุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต 8,109 คน การขายส่งและ
การขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 5,781 คน ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 1,536 คน กิจกรรมการบริหาร
และบริการสนับสนุน 1,254 คน การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 644 คน
อาชีพที่มีการบรรจุงานมากที่สุด ได้แก่ อาชีพงานพื้นฐาน (แรงงานด้านการผลิต แรงงานบรรจุ )
6,643 คน รองลงมาคือ พนักงานบริการ พนักงานขาย 4,511 คน เสมียน เจ้าหน้าที่ 3,473 คน ช่างเทคนิคและ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 2,276 คน ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ
1,652 คน
เมื่อพิจารณาระหว่างการบรรจุงานกับตาแหน่งงานว่าง พบว่า ตาแหน่งงานที่ยังไม่ได้รับการบรรจุ
มีจานวน 5,317 อัตรา ส่ วนใหญ่เป็ นตาแหน่ งที่ต้องการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. – ปวส./อนุปริญญา
โดยตาแหน่งที่ไม่ได้รับการบรรจุ ได้แก่ แรงงานด้านการผลิต โปรแกรมเมอร์ พนักงานดูแลความปลอดภัย
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ความต้องการแรงงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี
หรือกระทรวง และองค์กรมหาชนผ่านทางเว็บไซต์
ความต้องการแรงงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง
และองค์กรมหาชนผ่านทางเว็บไซต์ เป็นการรวบรวมข้อมูลตาแหน่งงานที่ประกาศรับสมัครหรือเปิดสอบเพื่อบรรจุเข้า
รับราชการ พนักงาน รวมถึงลูกจ้างของหน่วยงาน ประจาเดือนสิงหาคม 2561 พบว่า มีความต้องการแรงงาน 795
อัตรา โดยไม่มีการระบุเพศ
1. ภาครัฐ มีความต้องการแรงงาน 654 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 82.26 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มข้าราชการ
368 อั ต รา คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 46.29 โดยต้ อ งการต าแหน่ ง พยาบาลวิ ช าชี พ มากที่ สุ ด 239 อั ต รา รองลงมาคื อ
กลุ่มลูกจ้าง 226 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 28.43 ต้องการตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ มากที่สุด 57 อัตรา และกลุ่ม
พนักงาน (พนักงานราชการ 60 อัตรา) คิดเป็นร้อยละ 7.55 ต้องการตาแหน่งเจ้าหน้าที่สานักงาน มากที่สุด 8 อัตรา
และเมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า หน่วยงานภาครัฐต้องการผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูง
กว่า คิดเป็ นร้ อยละ 50.15 รองลงมาได้แก่ ระดับ ปวช.-ปวส. เป็นส่ ว นใหญ่ ร้อยละ 14.53 ระดับมัธ ยมศึกษา
ร้อยละ 1.22 และไม่ระบุ ร้อยละ 34.10
2. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีความต้องการแรงงาน 141 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 17.74 เป็นกลุ่มพนักงาน
ทั้งสิ้น 141 อัตรา โดยต้องการตาแหน่งวิศวกรไฟฟ้า มากที่สุด 38 อัตรา และเมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา
พบว่า ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง ต้องการผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
สูงกว่า คิด เป็ น ร้อยละ 68.08 รองลงมาได้แก่ ระดับ ปวช.-ปวส. คิดเป็นร้อยละ 28.37 และระดับมัธ ยมศึกษา
ร้อยละ 3.55
แผนภูมิที่ 7 ความต้องการแรงงานจ้าแนกตามประเภทหน่วยงาน เดือน สิงหาคม 2561

รั ฐวิสาหกิจ
17.74%

ข้าราชการ
368 อัตรา
ภาครั ฐ
82.26%

พนักงานราชการ
60 อัตรา

ลูกจ้าง
226 อัตรา

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
ปี 2560
สิงหาคม

หน่วยงาน

จานวน

1. ภาครัฐ
2. รัฐวิสาหกิจ
3. ส่วนราชการไม่สงั กัด
สานักนายกรัฐมนตรี
หรือกระทรวง
4. องค์กรมหาชน
รวม

ปี 2561
กรกฎาคม

(อัตรา)

ร้อยละ

22,674
286
238
-

23,198

จานวน

ร้อยละ
การเปลี่ยนแปลง

สิงหาคม

(อัตรา)

ร้อยละ

97.74
1.23
1.03
-

7,400
128
26
-

100

7,554

จานวน

ปีก่อนหน้า

เดือนก่อน

82.26
17.74
-

-97.12
-50.70
-

-91.16
10.16
-

100

-96.57

-89.48

(อัตรา)

ร้อยละ

97.96
1.70
0.34
-

654
141
-

100

795

ที่มา : รวบรวมและประมวลผลโดยกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปีก่ อ น พบว่ า ความต้ อ งการแรงงานโดยรวมลดลง
22,403 อัตรา คิดเป็ นร้อยละ 96.57 โดยหน่ว ยงานภาครัฐมีความต้องการแรงงานลดลงมากที่สุด จานวน
22,020 อั ตรา คิดเป็ น ร้ อยละ 97.12 ขณะที่องค์ก รมหาชนไม่ มีความต้อ งการแรงงานเช่นเดี ยวกับปีก่อ น
และเมื่อเปรี ย บเทีย บความต้องการแรงงานกับ เดือนก่อนหน้า พบว่า ความต้องการแรงงานโดยรวมลดลง
6,759 อัตรา คิดเป็ น ร้ อยละ 89.48 โดยหน่ ว ยงานภาครัฐ มีความต้องการแรงงานลดลงมากที่สุ ด จานวน
6,746 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 91.16 ขณะที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น และองค์กร
มหาชนไม่มีความต้องการแรงงานเช่นเดียวกับเดือนก่อน
แผนภูมิที่ 8 ความต้องการแรงงานจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับ ม.3-ม.6

ระดับประถมศึกษา

ไม่ระบุ
500
400

200

135

127
64

68

100

ลูกจ้าง

พนักงาน

ที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน
11

13
0

0

0

3
0

0
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0

าร

0

0
3

ข้ า ร า ช ก

300

223

223

297

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

ระดับ ปวช.-ปวส./อนุปริญญา

424

ระดับปริญญาตรีและสูงกว่า

รวม

0

เมื่อพิจารณาความต้องการแรงงานจาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง และองค์กรมหาชน ต้องการผู้จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและสูงกว่ามากที่สุด จานวน 424 อัตรา รองลงมาคือ ระดับ ปวช.-ปวส./อนุปริญญา จานวน 135 อัตรา
เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า กลุ่มข้าราชการต้องการผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่า มากที่สุด
จานวน 297 อัตรา กลุ่มพนักงานต้องการผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่ามากที่สุด จานวน 127 อัตรา
ในขณะที่กลุ่มลูกจ้างเป็นกลุ่มที่ไม่ระบุระดับการศึกษาเป็นส่วนใหญ่
ตารางที่ 4 ตาแหน่งงานที่มีความต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก

ข้าราชการ1
1. พยาบาลวิชาชีพ
2. นักวิชาการศุลกากร
3. เจ้าพนักงานธุรการ
4. นายช่างโยธา
5. วิศวกรโยธา

พนักงาน2
1. วิศวกรไฟฟ้า
2. นายช่างเทคนิค
3. เภสัชกร
4. เจ้าพนักงานพัสดุ
5. วิศวกรโยธา

ลูกจ้าง3
1. พนักงานขับรถยนต์
2. คนงานทั่วไป
3. คนงานกวาดถนน
4. คนงานประจารถบรรทุกขยะ
5. คนงานประจารถดูดสิ่งปฏิกูล

ที่มา : รวบรวมและประมวลผลโดยกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน
หมายเหตุ : 1. ข้าราชการ1 หมายถึง ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู
2. พนักงาน2 หมายถึง พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3. ลูกจ้าง3 หมายถึง พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป
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การไปทางานต่างประเทศ
แรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทาง
ไปทางานต่างประเทศ
ผู้ชาย
ผู้หญิง
7,000 คน
2,225 คน
(75.88%)
(24.12%)

แรงงานไทยเดินทางไปทางานต่างประเทศ

ผู้ชาย
7,264คน
(78.81%)

ผู้หญิง
1,953 คน
(21.19%)

ในเดือนสิงหาคม 2561 มีแรงงานไทยที่ยังคงทางานอยู่ในต่างประเทศจานวน 163,768 และแรงงานไทยที่ลงทะเบียน
แจ้งความประสงค์จะเดินทางไปทางานต่างประเทศในเดือนสิงหาคม 2561 มีจานวน 9,225 คน
สาหรับแรงงานไทยที่เดินทางไปทางานต่างประเทศในเดือนสิงหาคม 2561 มีจานวน 9,217 คน เป็นชาย 7,264 คน หรือ
ร้อยละ 78.81 เป็นหญิง 1,953 คน หรือร้อยละ 21.19 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนพบว่า เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.84 และเมื่อ
เปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า พบว่าลดลงร้อยละ 39.04

แรงงานไทยที่เดินทางไปทางาน
แรงงานไทยที่เดินทางไปทางาน
ต่างประเทศจาแนกตามระดับการศึกษา ต่างประเทศจาแนกตามวิธีการเดินทาง

แรงงานไทยที่เดินทางไปทางาน
ต่างประเทศจาแนกตามภูมิภาค

บริษัทจัดหางานจัดส่ง

5,001 คน

กรมการจัดหางาน

เหนือ 2,098 คน
กลาง 803 คน

ตะวันออก
407 คน

ตะวันออกเฉียงเหนือ
5,226 คน

72,210 คน
(44.09%)

399 คน

1,203 คน

นายจ้างพาไปทางาน

1,054 คน

ทั่วประเทศ
9,217 คน

457 คน
2 คน นายจ้างพาไปฝึกงาน

332 คน

ใต้ 530 คน
ประถมศึกษา

ตะวันตก 153 คน

อิสราเอล

967 คน

เดินทางด้วยตัวเอง

1,957 คน

มัธยมศึกษา ปวช. ปวท. ปริญญาตรี
ปวส.

5 อันดับประเทศที่มีแรงงานไทยไปทางานมากที่สุด
ไต้หวัน

3,080 คน

สาธารณรัฐ
เกาหลี

27,225 คน 21,739 คน
(16.62%) (13.27%)

ญี่ปุ่น

สวีเดน

6,887 คน
(4.21%)

4,935 คน
(3.01%)

อื่นๆ

RE-ENTRY VISA

3,982 คน

กาลังแรงงานส่วนใหญ่มีภูมิลาเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร้อยละ 56.70 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
54.26 โดยการเดินทางไปทางานต่างประเทศนี้ส่วนใหญ่เป็นการเดินทาง
โดยบริษัทจัดส่ง ร้อยละ 33.42 ส่วนสาขาอาชีพที่เดินทางไปทางานมาก
ที่สุด ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการประกอบ ร้อยละ 35.31 รองลงมาคือผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือใน
ธุรกิจต่าง ๆ ร้อยละ 17.89
ตลาดแรงงานไทยส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในภูมิภาคเอเชีย โดยมีไต้หวัน
เป็ น ตลาดแรงงานหลั ก ซึ่ ง แรงงานไทยนิ ย มเดิ น ทางไปท างานใน
ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรมโดยผลจากการเดินทางไปทางาน
ต่างประเทศของแรงงานไทยดังกล่าวทาให้มีรายได้ส่งกลับในเดือนสิงหาคม
2561 จานวน 12,691 ล้านบาท
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การทางานของคนต่างด้าว
คนต่างด้าวที่ทางานในประเทศไทย ณ เดือนสิงหาคม 2561 มีจานวน 3,518,227 คน โดยคนต่างด้าวที่มาทางานใน
ประเทศไทยคือ กลุ่มแรงงานที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติคงเหลือมากที่สุด จานวน 1,297,909 คน คิดเป็นร้อยละ 36.89 รองลงมา
คือตามมติครม. (3 สัญชาติ) จานวน 1,188,894 คน คิดเป็นร้อยละ 34.79 กลุ่มนาเข้าตาม MOU จานวน 806,642 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.93 ตามลาดับ
แรงงานต่างด้าวที่ได้รบั อน ุญาตทางานคงเหลือทัว่ ราชอาณาจักร

แรงงานประเภทฝีมือ
153,971 คน

แรงงานต่างด้าว
3,518,227 คน

ทั่วไป (นักลงทุน ช่างฝีมอื ผู้ชานาญการ)
108,614 คน
BOI
45,357 คน

ตลอดชีพ
241 คน

แรงงานทีผ่ ่านการพิสูจน์
สัญชาติคงเหลือ
1,297,909 คน

MOU
2,104,551 คน

ขออนุญาตทางานตาม MOU
806,642 คน

ชนกลุ่มน้อย (จีนฮ่อ ฯลฯ)
64,130 คน

ตามมติครม.
1,188,894 คน

แรงงานไร้ฝมี ือ 3 สัญชาติ
3,299,885 คน

เข้ามาทางานในลักษณะไป – กลับ /ตามฤดูกาล
6,440 คน

คนต่างด้าวในประเทศไทย ณ เดือนสิงหาคม 2561 มีการจาแนกเป็นกลุ่มต่างๆ เรียงตามลาดับจาก
มากที่สุด ดังนี้
1) พิสูจน์สัญชาติ มีจ านวน 1,297,909 คน คิดเป็นร้อยละ 55.72 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนและเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้น จานวน 349,200 คน และ 34,710 คน คิดเป็นร้อยละ 36.81 และร้อยละ 2.75
2) นาเข้าตาม MOU มีจานวน 806,642 คน คิดเป็นร้อยละ 34.63 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนและเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้น จานวน 359,854 คน และ 58,240 คน คิดเป็นร้อยละ 80.54 และร้อยละ 7.78
3) ทั่วไป มีจานวน 108,614 คน คิดเป็นร้อยละ 4.66 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและ
เดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้น จานวน 7,160 คน และ 410 คน คิดเป็นร้อยละ 7.06 และ 0.38
4) ส่งเสริมการลงทุน BOI มีจานวน 45,357 คน คิดเป็นร้อยละ 1.95 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนเพิ่มขึ้น จานวน 592 คน คิดเป็นร้อยละ 1.32 แต่ลดลงจากเดือนก่อนหน้า จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 0.09
5) ชนกลุ่มน้อย มีจานวน 64,130 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
เพิ่มขึ้น จานวน 7,791 คน คิดเป็นร้อยละ 13.83 แต่ลดลงจากเดือนก่อนหน้า จานวน 375 คน คิดเป็นร้อยละ 0.58
6) ไป-กลับ หรือตามฤดูกาล มีจานวน 6,440 คน คิดเป็นร้อยละ 0.28 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนลดลง จานวน 8,533 คน คิดเป็นร้อยละ 56.99 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า จานวน 3,597 คน คิดเป็น
ร้อยละ 126.52
7) ตลอดชีพ 241 คน คิดเป็นร้อยละ 0.01
ที่มา: สานักบริหารแรงงานต่างด้าว
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คนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ทางานใหม่
คนต่างด้าวที่ได้รั บอนุญาตให้ ทางานใหม่ เดือนสิงหาคม 2561 มีจานวนทั้งสิ้ น 13,145 คน เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลง จานวน 416 คน คิดเป็นร้อยละ 3.07 แต่เพิ่มขึ้นจาก เดือนก่อนหน้า
จานวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 1.51 โดยจาแนกตามประเภทการอนุญาต ดังนี้
1. ประเภททั่วไป จานวน 7,293 คน เป็นชาวญี่ปุ่นมากที่สุด 1,736 คน รองลงมาคือ จีน ฟิลิปปินส์
อินเดีย และอเมริกัน โดยเข้ามาทางานในตาแหน่งผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอน และผู้จัดการฝ่ายอื่นๆ
2. ประเภทส่งเสริมการลงทุน จานวน 1,571 คน เป็นชาวญี่ปุ่นมากที่สุด เข้ามาทางานในตาแหน่ง
ผู้บริหาร และผู้จัดการมากที่สุด
3. ประเภทชนกลุ่มน้อย จานวน 4,281 คน ส่วนใหญ่มีสัญชาติไทยใหญ่ ทางานด้านการก่อสร้าง
และเกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้

จานวนคนต่างด้าวที่ทางานในประเทศไทย เดือนสิงหาคม 2561

ไม่ใช้ทักษะ

ใช้ทักษะ

พิสูจน์สัญชาติ 1,297,909 คน

ทั่วไป 108,614 คน

ส่งเสริมการลงทุน 45,357 คน

นาเข้าตาม MOU 806,642 คน

ลาว

เมียนมา

กัมพูชา

ชนกลุ่มน้อย 64,130 คน

ไป-กลับ 6,440 คน

หมายเหตุ : คนต่างด้าวประเภทตลอดชีพ มีจานวน 241 คน จากการสารวจ เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2560 :
มาตรา 14 คนต่างด้าวที่เข้ามาทางานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล จังหวัดเริ่ม
ออกใบอนุญาตทางาน ครั้งแรกเมือ่ วันที่ 14 กันยายน 2558
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ภาวะเศรษฐกิจ
ภาคต่างประเทศ

ส่งออก

นาเข้า

10.24%

12.00%

 การส่งออกเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน
จากมูลค่าการส่งออกอากาศยาน เรือ
แท่น รถไฟ ทองคา เป็นต้น
 การนาเข้าเพิ่มขึ้นจากมูลค่า
การนาเข้าเรือ รถไฟ ทองคา
เครื่องจักรสาหรับผลิตกระแสไฟฟ้า

การผลิตภาคอุตสาหกรรม

+

ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม

+ 1.62%
อัตราเงินเฟ้อ
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากราคา
น้ามันเชื้อเพลิงทุก ประเภท

-

Highlight: เศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวต่อเนื่อง

 การส่งออกและการนาเข้าขยายตัวจากเดือนก่อน
 การผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวลงจากเดือนก่อน

0.51%

อัตราการใช้
กาลังการผลิต
1.01%

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลง
จากเดือนก่อนในหมวดการผลิต
ยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง
อัตราการใช้กาลังการผลิต
ลดลงจากเดือนก่อนในหมวดการผลิต
ยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง

+ 7.90%
การลงทุนภาคเอกชน

+ 1.33%

เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนจากปริมาณการจาหน่าย
เครื่องจักรและอุปกรณ์ในประเทศ ณ ราคาคงที่
ปี 2553 (ล้านบาท) และยอดจดทะเบียนยานยนต์ใหม่

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนจากยอดขายรถจักรยานยนต์และ
ยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

เศรษฐกิจไทยในเดือนสิงหาคม 2561 ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน โดยเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สาคัญเปลี่ยนแปลง
จากเดือนก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อน กล่าวคือในภาคการผลิตพิจารณาจากข้อมูลสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พบว่า
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.51 แต่เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 0.24 ลดลงจาก
เดือนก่อนเนื่องมาจากการลดลงในหมวดการผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง การผลิตเภสัชภัณฑ์พื้นฐานและการผลิตสูตร
ตารับทางเภสัชกรรม และการผลิตเครื่องหนัง เป็นต้น สาหรับอัตราการใช้กาลังการผลิต ลดลงจากเดือนก่อนและช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ 1.01 และร้อยละ 2.00 ตามลาดับ ลดลงจากเดือนก่อนเนื่องมาจากการลดลงในหมวดการผลิตยานยนต์
รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง การผลิตถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม และการผลิตเภสัชภัณฑ์พื้นฐานและการผลิตสูตร
ตารับทางเภสัชกรรม เป็นต้น สาหรับการลงทุนและการบริโภคภาคเอกชน การค้าต่างประเทศและอัตราเงินเฟ้อ เมื่อพิจารณา
ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า ดั ชนี การลงทุนภาคเอกชน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 7.90 และร้อยละ 8.20 ตามลาดับ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเนื่องมาจากปริมาณการจาหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ใน
ประเทศ ณ ราคาคงที่ ปี 2553 (ล้านบาท) และยอดจดทะเบียนยานยนต์ใหม่ สาหรับดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน เพิ่มขึ้น
จากเดือนก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้ อยละ 1.33 และร้อยละ 4.97 ตามลาดับ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนจากยอดขาย
รถจักรยานยนต์และยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เป็นต้น การส่งออก มีมูลค่า 22,380.23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือน
ก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 10.24 และร้อยละ 5.84 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเนื่องมูลค่าการส่งออกเรือ แท่น รถไฟ
ทองคา และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น การนาเข้า มีมูลค่า 21,776.46 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนและช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน ร้อยละ 12.00 และร้อยละ 24.24 ตามลาดับ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนจากมูลค่าการนาเข้าเรือ รถไฟ ทองคา เครื่องจักร
สาหรับผลิตกระแสไฟฟ้าและเครื่องประดับ เป็นต้น จากมูลค่าการส่งออกที่มากกว่าการนาเข้าทาให้เกินดุลการค้า คิดเป็นมูลค่า
603.77 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.62 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.46 ในเดือนก่อน เป็นการสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 14 โดยเฉพาะหมวดพลังงานที่สูงขึ้นร้อยละ 9.05 สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากราคาน้ามันเชื้อเพลิง
ทุกประเภท
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การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน ดังนี้



ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจทีต่ ้องติดตาม

การชะลอตัวของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและ 
อัตราการใช้กาลังการผลิต
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ผลกระทบด้านแรงงาน

ส่ ง ผลให้ ค วามต้ อ งการแรงงานภาคการผลิ ต
ชะลอตัวตามไปด้วย

