วารสาร สถานการณ์ตลาดแรงงาน ฉบับเดือนเมษายน 2560

ความต้องการแรงงานในประเทศโดยรวมเพิ่มขึ้นจาก
เดือนก่อน ร้อยละ 10.63 โดยเพิ่มขึน้ ในอุตสาหกรรม
การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
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สารบัญ






ภาวะความต้องการแรงงาน
ภาวะการมีงานทาและอัตราการว่างงาน
การไปทางานต่างประเทศ
การทางานของคนต่างด้าว
ภาวะเศรษฐกิจ
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บทบรรณาธิการ
สถานการณ์ตลาดแรงงานเดือนมีนาคม 2560 ปรากฏว่า ความต้องการแรงงานผ่านบริการ
จัดหางานของรัฐเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10.63 โดยเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมการขนส่งและ
สถานที่เก็บสินค้า เช่นเดียวกันกับ ความต้องการแรงงานที่นายจ้างประกาศผ่านทางหนังสือพิมพ์ที่เพิ่ม ขึ้น
จากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 68.28 แต่พบว่าการเดินทางไปทางานต่างประเทศเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อนลดลงร้อยละ 11.99 โดยการเดินทางไปทางานต่างประเทศยังคงเป็นการเดินทางไปทางานใน
ภูมิภาคเอเชียมากที่สุด ภาพรวมการว่างงานในเดือนมีนาคมอยู่ที่ร้อยละ 1.3
ทั้ ง นี้ ผู้ ส นใจติ ด ตามรายละเอี ย ดได้ ใ นฉบั บ นอกจากนี้ ยั ง สามารถติ ด ตามสถานการณ์
ตลาดแรงงานฉบับก่อนหน้าและบทความต่างๆ ได้จาก http://doe.go.th/lmia
กองบรรณาธิการ
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สถานการณ์ตลาดแรงงาน เดือนเมษายน 2560
วามตองการแรงงาน

การมงานทาแล อัตราการวางงาน

วามตองการแรงงาน
กรมการ ัด างาน
นาย างแ ง วามตองการกับ
กรมการ ัด างาน 37 491 อัตรา
นังสือพิมพ์
สถานปร กอบการ 39 แ ง
ตองการแรงงาน 2 085 อัตรา

ผอยในกาลังแรงงาน
38.32 ลาน น
ผมงานทา 37.46 ลาน น
ผวางงาน 4.96 แสน น

ผสมั รงาน
มผมาสมั รงานกับ
กรมการ ัด างาน 16 708 น

อัตราการวางงานรอยล 1 3

การบรร งาน
มผไดรับการบรร
26 209 น

ผรอฤดกาล 3.64 แสน น

การไปทางานตางปร เท

การทางาน อง นตางดาว
นตางดาวในปร เท
ไทยเดือนมนา ม 2560
ม านวนทังสิน
1 461 337 น

แรงงานไทยแ ง วาม
ปร สง ์ เดินทางไป
ทางานตางปร เท ใน
เดือนมนา ม 2560
ม านวน 7,316 น

แรงงานไทยเดินทาง
ไปทางานตางปร เท
ในเดือนมนา ม
2560 ม านวน
4,588 น

นตางดาวทไดรับ
อนญาตใ ทางานใ ม
ม านวน 16 815 น
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ภาว เ รษ กิ
เ รษ กิ ไทย ยายตัวตอเนือง าก
เดือนกอน

 มล าการสงออกฟนตัวอยาง
ตอเนืองโดยเพิม น าก วง
เดยวกัน องปกอน รอยล 0 73
 การอปโภ บริโภ ภา เอก น
เพิม น าก วงเดยวกัน องปกอน
รอยล 4 05

ภาว วามตองการแรงงาน
ความต้องการแรงงานผ่ านบริ การจัดหางานโดยรั ฐ มีตาแหน่ งงานรองรั บ ณ เดือนมีนาคม 2560
จานวน 37,491 อัตรา อุตสาหกรรมการผลิตต้องการแรงงานมากที่สุด ต้องการผู้ที่จบการศึกษาระดับปวช.ปวส./อนุปริญญามากที่สุด

วามตองการแรงงานผานบริการ ัด างานโดยรั
กรมการจั ด หางานได้ รั บ แจ้ ง ความต้ อ งการแรงงาน (ต าแหน่ ง งานว่ า ง) จากนายจ้ า ง/
สถานประกอบการเดือนมีนาคม 2560 จานวน 37,491 อัตรา มีผู้สมัครงาน 16,709 คน และบรรจุงานได้
26,209 คน
อตสา กรรมทม วามตองการแรงงานมากทสด ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต 15,476 อัตรา
รองลงมาคือ การขายส่ง การขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 9,134 อัตรา ที่พักแรมและบริการด้าน
อาหาร 2,381 อัตรา การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 1,902 อัตรา ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 1,638 อัตรา
อา พทม วามตองการแรงงานมากทสด คือ อาชีพงานพื้นฐาน (แรงงานทั่วไป, แรงงาน
ด้านการผลิต) 12,981 อัตรา รองลงมาคือ พนักงานบริการ พนักงานขาย 6,782 อัตรา เสมียน เจ้าหน้าที่
6,654 อัตรา ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 3,989 อัตรา ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักร
และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 2,259 อัตรา
ตาแ นงทนาย าง/สถานปร กอบการตองการแรงงานมาก 10 อันดับแรก
1. แรงงานทั่วไป
2. แรงงานด้านการผลิต
3. พนักงานธุรการ
4. พนักงานขายและผู้นาเสนอสินค้า
5. พนักงานบริการลูกค้า
6. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย
7. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
8. พนักงานขับรถยนต์
9. พนักงานบัญชี
10. เจ้าหน้าที่เก็บเงิน
ความต้ อ งการแรงงานส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นภาคกลาง กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล
ร้อยละ 65.16 รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 14.64 ภาคเหนือ ร้อยละ 10.25 และ
ภาคใต้ ร้อยละ 9.95
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เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีความต้องการแรงงาน 41,588 อัตรา พบว่า
ความต้องการแรงงานลดลง 4,097 คิดเป็ นร้อยละ 9.85 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าที่มีความ
ต้องการแรงงาน 33,889 อัตรา พบว่าความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น 3,602 คิดเป็นร้อยละ 10.63
แผนภมิท 1 เปรียบเทียบความต้องการแรงงาน จาแนกตามอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม ปี 2559 และ ปี 2560
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ผสมั รงาน
ผู้ ส มัครงานจ านวน 16,708 คน (มีก ารปรับเปลี่ ยนระบบสารสนเทศที่ใช้ง านจากระบบ
สารสนเทศการจัดหางานในประเทศกรณีว่างงานซึ่งให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ ณ สานักงานเท่านั้น) เป็นผู้จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด ร้ อยละ 43.48 รองลงมาคือ ปริญญาตรีและสู งกว่า ร้อยละ 26.95
ปวช. - ปวส./อนุปริญญา ร้อยละ 21.37 และประถมศึกษาและต่ากว่า ร้อยละ 8.21
พิจารณาตามช่ว งอายุ พบว่าผู้มาสมัครงานที่มีอายุไม่เกิน 24 ปีมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ
50.85 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 25 - 29 ปี ร้อยละ 20.86 อายุระหว่าง 30 – 39 ปี ร้อยละ 16.12
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีผู้สมัครงาน 48,196 คน พบว่าผู้สมัครงาน
ลดลง31,487 คน คิดเป็นร้อยละ 65.33 แต่ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าที่มีผู้สมัครงาน 15,541 คน
พบว่าผู้สมัครงานเพิ่มขึ้น 1,168 คน คิดเป็นร้อยละ 7.52
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ตาแ นงทผสมั รงานสมั รมาก 10 อันดับแรก
1. แรงงานทั่วไป
2. พนักงานธุรการ
3. แรงงานด้านการผลิต
4. พนักงานขาย
5. พนักงานบริการลูกค้า
6. พนักงานบัญชี
7. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
8. พนักงานบริการ
9. เจ้าหน้าที่เก็บเงิน
10. พนักงานขับรถยนต์
แผนภมิท 2 เปรียบเทียบตาแหน่งงานว่าง และผู้สมัครงาน จาแนกตามระดับการศึกษา เดือนมีนาคม 2560
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การบรร งาน
มีการบรรจุงานจานวน 23,617 คน เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด คิดเป็น
ร้ อ ยละ 43.57 ปริ ญ ญาตรี แ ละสู ง กว่ า ร้ อ ยละ 23.94 ปวช. – ปวส./อนุ ป ริญ ญา ร้อ ยละ 20.91 และ
ประถมศึกษาและต่ากว่า 11.58
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อตสา กรรมทมการบรร งานมากทสด ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต 10,776 อัตรา
การขายส่ง การขายปลีก ซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ 7,222 อัตรา ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
1,544 อัตรา กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 1,218 อัตรา การก่อสร้าง 978 อัตรา
อา พทมการบรร งานมากทสด ได้แก่ อาชีพงานพื้นฐาน (แรงงานทั่วไป, แรงงานด้านการผลิต)
9,715 อัตรา รองลงมาคื อ พนั กงานบริ การ พนักงานขาย 5,094 อัตรา เสมียน เจ้าหน้าที่ 4,572 อัตรา
ช่ า งเทคนิ ค และผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ ง 2,862 อั ต รา ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงงาน ผู้ ค วบคุ ม เครื่ อ งจั ก รและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 1,441 อัตรา
เมื่ อ พิจ ารณาระหว่ า งการบรรจุ งานกั บต าแหน่ ง งานว่ าง พบว่ า ตาแ น งงานท ยั งไม ได
รับการบรร มีจานวน 11,282 อัตรา ส่วนใหญ่เป็นตาแหน่งที่ต้องการผู้สาเร็จการศึกษาระดับปวช. – ปวส./
อนุปริญญา โดยตาแหน่งที่ไม่ได้รับการบรรจุ ได้แก่ แรงงานทั่วไป แรงงานด้านการผลิต พนักงานธุรการ
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วามตองการแรงงานทนาย างปร กา รับสมั รทาง นังสือพิมพ์
ความต้องการแรงงานที่นายจ้าง/สถานประกอบการประกาศรับสมัครงานผ่านหนังสือพิมพ์
เดือนมีนาคม 2560 มีสถานประกอบการ 39 แห่ง ต้องการแรงงาน จานวน 2,085 อัตรา
อ ตสา กรรมท ต องการแรงงานมากท ส ด คื อ อุ ต สาหกรรมการขายส่ ง การขายปลี ก
การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน จานวน 1,313 อัตรา คิดเป็นร้อย
ละ 62.97 โดยต้องการแรงงานที่จบการศึกษาระดับประถม-มัธยมศึกษามากที่สุด
อา พทม วามตองการแรงงานมากทสด คือ อาชีพผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ จานวน 536
อัตรา คิดเป็นร้อยละ 25.71 รองลงมาคือ อาชีพพนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด จานวน 466
อัตรา คิดเป็นร้อยละ 22.35 และอาชีพช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จานวน 369 อัตรา คิดเป็นร้อยละ
17.70 ตามลาดับ สา รับตาแ นงทนาย าง/สถานปร กอบการตองการแรงงานมาก 10 อันดับแรก ได้แก่
พนักงานรักษาความปลอดภัย(ยาม) ช่างตกแต่งหน้าร้านและแสดงสินค้า เจ้าหน้าที่เก็บเงิน,แคชเชียร์ พนักงาน
ขายและผู้นาเสนอสินค้าอื่น ๆ พนักงานเก็บตั๋ว/บัตรอนุญาต พนักงานบริการลูกค้า ช่างเครื่องอิ เล็กทรอนิกส์
,ช่างซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ นักวางแผนผังจราจร,วิศวกรจราจร ผู้ควบคุมเครื่องแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม
จากพืช ผัก ผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท(กระป๋อง ขวด แก้ว ฯลฯ) และแรงงานบรรจุ
เมื่อพิจารณาความต้องการแรงงานจาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า นายจ้างต้องการ
แรงงานที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษามากที่สุด จานวน 1,142 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 54.77
รองลงมาได้แก่ ระดับปริ ญญาตรีและสูงกว่า จานวน 576 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 27.63 และระดับปวช.-ปวส.
จานวน 192 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 9.21 ที่เหลือคือไม่ระบุวุฒิการศึกษา จานวน 175 อัตรา คิดเป็นร้อยละ
8.39
เมื่อเปรีย บเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า มีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ
68.28 และเดือนก่อนหน้าพบว่า มีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.43
แผนภมิท 3 เปรียบเทียบความต้องการแรงงาน จาแนกตามอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม ปี 2559 และปี 2560
2559
2560

ประเภทอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์/บริการธุรกิจ

31

โรงแรมและภัตตาคาร

21

213
176

การก่อสร้าง 3 24
89
89

การผลิต
การศึกษา

27
32

บริการชุมชน

18
40

ขนส่ง/สถานที่เก็บสินค้า

6

การเงิน

0

ลด

56

เพิม่

65
424
435

สุขภาพ สังคมสงเคราะห์
262

การขายส่ง ขายปลีก
0

200

1,313
400

600

800

1,000

1,200

อัตรา

1,400

หมายเหตุ : รวบรวมจากหนั ง สื อ พิ ม พ์ 8 ฉบั บ ได้ แ ก่ กรุ ง เทพธุ ร กิ จ โพสต์ ทู เ ดย์ มติ ช น ประชาชาติ ธุ ร กิ จ
ฐานเศรษฐกิจ ผู้จัดการรายสัปดาห์ บางกอกโพสต์ และสมัครด่วน
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ภาว การมงานทาแล อัตราการวางงาน
จากการสารวจภาวะการทางานของประชากร ของสานักงานสถิติแห่งชาติ เดือนมีนาคม 2560
พบว่าจานวนผู้มีงานทาลดลง ในขณะที่อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ปรากฏรายละเอียดดังนี้
 ผมงานทา จานวน 37.46 ล้านคน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.5 แสนคน
 ผวางงาน จานวน 4.96 แสนคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 9.6 หมื่นคน
 อัตราการวางงาน ร้อยละ 1.3
ผู้อยู่ในกาลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทางานประมาณ 38.32 ล้านคน ประกอบด้วยผู้มีงานทา
37.46 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 97.8 ของผู้อยู่ในกาลังแรงงาน ผู้ว่างงาน 4.96 แสนคน คิดเป็นอัตราการ
ว่างงานร้อยละ 1.3 และผู้ที่รอฤดูกาล 3.64 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 0.9 ของผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
ภาว การมงานทา
ผู้มีงานทาทั้งสิ้น 37.46 ล้านคน โดยเป็นการทางานภาคเกษตรกรรม 11.34 ล้านคน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 30.27 และนอกภาคเกษตรกรรม 26.12 ล้ า นคน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 69.73 โดยท างาน
ในอุตสาหกรรมสาขาการขายส่ ง และการขายปลี ก การซ่อมยานยนต์ และรถจั กรยานยนต์ 6.28 ล้ านคน
รองลงมาคื อ สาขาการผลิ ต 6.20 ล้ า นคน สาขาที่ พั ก แรมและบริ ก ารด้ า นอาหาร 2.77 ล้ า นคน
สาขาการก่ อสร้ าง 2.42 ล้ า นคน สาขาการบริห ารราชการ การป้ องกั นประเทศ และการประกันสั งคม
ภาคบังคับ 1.99 ล้านคน สาขาการขนส่งสถานที่เก็บสินค้า และคมนาคม 1.43 ล้านคน สาขาการศึกษา 1.20
ล้านคน ที่เหลืออยู่ในอุตสาหกรรมอื่นๆ
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น พบว่ า ผู้ มี ง านท าลดลง 1.5แสนคน
โดยในภาคเกษตรกรรมลดลง 9.0 หมื่ น คน แต่ น อกภาคเกษตรกรรมผู้ มี ง านท าลดลง 2.4 แสนคน
ในจานวนนี้เป็นการลงในสาขาก่อสร้าง 2.8 แสนคน สาขาการขายส่งและขายปลีก การซ่อมยานยนต์และ
จักรยานยนต์ 1.0 แสนคน สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 9.0 หมื่นคน และสาขาการผลิต 3.0
หมื่นคน ส่วนสาขาที่เพิ่มขึ้นคือ สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 2.0 แสนคน สาขาที่พักแรมและบริการ
ด้านอาหาร 5.0 หมื่นคน สาขาการบริหารราชการการป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ และ
สาขากิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์เพิ่มขึ้นเท่าๆกัน ประมาณ 4.0 หมื่นคน สาขากิจกรรม
บริการด้านอื่นๆ เช่นกิจกรรมบริการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพร่างกายและการดูและสัตว์เลี้ยง การบริการซักรีด
และซักแห้ง เป็นต้น 3.0 หมื่นคน สาขากิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ และสาขาการศึกษาเพิ่มขึ้นเท่าๆกัน ประมาณ
1.0 หมื่นคน และที่เหลือกระจายอยู่ในสาขาอื่นๆ
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แผนภมิท 4 เปรียบเทียบผู้มงี านทาตามอุตสาหกรรมที่สาคัญ เดือนมีนาคม ปี 2559 และ ปี 2560
ล้านคน
14.00
12.00

2559
2560

11.63

11.34

10.00
8.00
6.20

6.23

6.00

6.38

6.28

4.00

2.72

2.77

2.7

2.00

2.42

0.00
ตร รร

การผลิต

า

/า

ที่พักแรมและ
บริการด้านอาหาร

าร อ รา

ภาว การวางงาน
ผู้ว่างงานทั่วประเทศ 4.96 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.29 เมื่อเปรียบเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 9.9 หมื่นคน
เมื่อพิจารณาผู้ว่างงานจากประสบการณ์การทางาน พบว่า เป็นผู้ว่างงานที่ไม่เคยทางานมาก่อน
มีจานวน 2.22 แสนคน และเป็นผู้ว่างงานที่เคยทางานมาก่อน 2.74 แสนคน โดยเป็นผู้ว่างงานที่มาจาก
ภาคเกษตรกรรม 4.4 หมื่นคน นอกภาคเกษตรกรรม 2.30 แสนคน ประกอบด้วย ภาคการผลิต 1.05 แสนคน
และภาคการบริการและการค้า 1.25 หมื่นคน
านวนผวางงานตามปร สบการณ์การทางาน เดือนมนา ม 2560
ไมเ ยทางานมากอน
2.22 แสน น

เ ยทางานมากอน
2.74 แสน น
ภาคเกษตรกรรม
0.44 แสนคน

ภาคการผลิต
1.05 แสนคน
ภาคการบริการ
และการค้า
1.25 แสนคน
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ร ดั บ การ กษาท ม การว างงานส งส ด คื อ ผู้ ที่ จบการศึ กษาระดั บอุ ดมศึ กษา จ านวน
1.69 แสนคน รองลงมา คื อ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย 1.27 แสนคน ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
0.88 แสนคน ระดับประถมศึกษา 8.1 หมื่นคน และผู้ที่ไม่มีการศึกษาและต่ากว่าประถมศึกษา 3.0 หมื่นคน
แผนภมิท 5 เปรียบเทียบจานวนผู้วา่ งงานและอัตราการว่างงานตามระดับการศึกษาเดือนมีนาคม
ปี 2559 และปี 2560
แสนคน

ร้อยละ

2.00

.ค. 2559 (จานวน)
.ค. 2559 (อัตรา)

4.0

.ค. 2560 (จานวน)
.ค. 2560 (อัตรา)

1.69

1.50

3.5
3.0

1.27
1.03

1.04
1.00

0.88

0.81

2.1
2.0

1.7

1.7
1.4

0.47 0.9

0.50

2.5

1.13

2.0
1.5

1.4

1.0

0.30 0.3
0.3

0.3

0.5

0.5

0.00

0.0
ไม่มแ
ี ละตา่ กว่า

ประถม

มัธยมตน้

มัธยมปลาย

ึ
อุดมศกษา

แนวโนมการวางงาน
กรมการจัดหางานได้นาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาทาการวิเคราะห์ในเชิงสถิติแล้ว คาดการณ์ว่า
เดือนเมษายน 2560 มีผู้ว่างงานประมาณ 4.25 แสนคน
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การไปทางานตางปร เท
แรงงานไทยทลงท เบยนแ ง วามปร สง ์
เดินทางไปทางานตางปร เท

แรงงานไทยเดินทางไปทางานตางปร เท

แรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางไปทางาน
ต่ างประเทศในเดื อนมี นาคม 2560 มี จ านวน 7,316 คน
เป็นชาย 5,376 คน หรื อร้อยละ 73.48 เป็ นหญิ ง 1,940 คน
หรื อร้ อยละ 26.52 ซึ่ งเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับช่ วงเดี ยวกั นของ
ปีก่อน พบว่า ลดลงร้อยละ 21.34 และเมื่อเปรียบเทียบกั บ
เดือนก่อนหน้า พบว่า ลดลงร้อยละ 37.68

สาหรับแรงงานไทยที่ เดินทางไปท างานต่างประเทศในเดือน
มีนาคม 2560 มีจานวน 4,588 คน เป็นชาย 3,620 คน หรือ
ร้ อ ยละ 78.90 เป็ น หญิ ง 968 คน หรื อ ร้ อ ยละ 21.10
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก่ อ นพบว่ า ลดลง
ร้อยละ 11.99 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ า พบว่า
ลดลงร้อยละ 6.69

แรงงานไทยทเดินทางไปทางาน
ตางปร เท าแนกตามภมิภา

แรงงานไทยทเดินทางไปทางาน
แรงงานไทยทเดินทางไปทางาน
ตางปร เท าแนกตามร ดับการ กษา ตางปร เท าแนกตามวิธการเดินทาง

ส่วนใหญ่มีภูมิลาเนาอยู่ ในภาคตะวั นออกเฉียงเหนือ ร้อยละ ร้อยละ 62.86 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.47 โดยการเดินทางไปทางานต่างประเทศนี้ส่วนใหญ่เป็นบริษัทจัดหางานจัดส่ง ร้อยละ 55.14
ส่วนสาขาอาชีพที่เดินทางไปทางานมากที่สุด ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการประกอบ ร้อยละ 52.83 รองลงมาได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง ร้อยละ 12.73
แรงงานไทยทเดินทางไปทางานตางปร เท
าแนกตามปร เท 5 อันดับแรก

ตลาดแรงงานไทยส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในภูมิภาคเอเชีย
โดยมีไต้หวัน คิดเป็นร้อยละ 43.55 เป็นตลาดแรงงานหลักซึ่ง
แรงงานไทยนิยมเดินทางไปทางานในภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคเกษตรกรรม โดยผลจากการเดินทางไปทางานต่างประเทศ
ของแรงงานไทยดังกล่าว ทาให้มีรายได้ส่งกลับในเดือนมีนาคม
2560 จานวน 10,249 ล้านบาท
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การทางาน อง นตางดาว
คนต่างด้าวในประเทศไทย ณ เดือนมีนาคม 2560 มีจานวนทั้งสิ้น 1,461,337 คน ลดลง
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จานวน 87,473 คน คิดเป็นร้อยละ 5.65 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า จานวน
71,424 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 4.66 ส าหรั บ คนต่ า งด้ า วในประเทศไทย มี ก ารจ าแนกเป็ น กลุ่ ม ต่ า งๆ เรี ย ง
ตามลาดับจากมากที่สุด ดังนี้
1) พิส น์สัญ าติ มีจานวน 864,795 คน คิดเป็นร้อยละ 59.18
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลง จานวน 193,215 คน คิดเป็นร้อยละ 18.26 แต่เพิ่มขึ้นจาก
เดือนก่อนหน้า จานวน43,830 คน คิดเป็นร้อยละ 4.82
2) นาเ าตาม MOU มีจานวน 393,549 คน คิดเป็นร้อยละ 26.93
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้น จานวน 87,089 คน คิดเป็นร้อยละ 28.42 แต่ลดลงจาก
เดือนก่อนหน้า จานวน38,453 คน คิดเป็นร้อยละ 8.90
3) ทัวไป มีจานวน 106,252 คน คิดเป็นร้อยละ 7.27
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้น จานวน 671 คน คิดเป็นร้อยละ 0.64 แต่ลดลงจากเดือน
ก่อนหน้า จานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 0.06
4) สงเสริมการลงทน BOI มีจานวน 43,571 คน คิดเป็นร้อยละ 2.98
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้น จานวน 1,855 คน และ 404 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.45 และร้อยละ 0.94
5) นกลมนอย มีจานวน 35,287 คน คิดเป็นร้อยละ 2.41
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน ของปีก่อนและเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้น จานวน 5,277 คน และ 7,773 คน
คิดเป็นร้อยละ 17.58 และร้อยละ 28.25
6) ไป-กลับ รือตามฤดกาล มีจานวน 17,642 คน คิดเป็นร้อยละ 1.21
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้น จานวน 11,104 คน และ 2,743 คน คิด
เป็นร้อยละ 169.84 และร้อยละ 18.41
7) ตลอด พ 241 คน คิดเป็นร้อยละ 0.02
นตางดาวไดรับอนญาตใ ทางานใ ม
คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทางานใหม่ เดือนมีนาคม 2560 มีจานวนทั้งสิ้น 16,815 คน
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้น จานวน 7,635 คน และ 5,413 คน
คิดเป็นร้อยละ 83.17 และร้อยละ 47.47 โดยจาแนกตามประเภทการอนุญาต ดังนี้
1 ปร เภททั วไป (มาตรา 9) จ านวน 5,878 คน เป็ น ชาวญี่ ปุ่ น มากที่ สุ ด 1,416 คน
รองลงมาคือ จีน ฟิลิปปินส์ อินเดีย และอเมริกัน โดยเข้ามาทางานในตาแหน่งผู้จัดการฝ่า ยอื่นๆ และช่าง
เทคนิคด้านต่างๆ
2 ปร เภทสงเสริมการลงทน (มาตรา 12) จานวน 1,716 คน เป็นชาวญี่ปุ่นมากที่สุ ด
เข้ามาทางานในตาแหน่งผู้บริหาร และผู้จัดการมากที่สุด
3. ปร เภท นกลมนอย (มาตรา 13) จานวน 9,221 คน ส่วนใหญ่มีสัญชาติไทยใหญ่
ทางานด้านการก่อสร้าง และเกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้
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ลาว

เมียนมา

กัมพูชา

นกลมนอย 35,287 น

หมายเหตุ : คนต่างด้าวประเภทตลอดชีพ มีจานวน 495 คน จากการสารวจ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558
: มาตรา 14 คนต่างด้าวที่เข้ามาทางานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล จังหวัดเริ่มออกใบอนุญาตทางานครั้งแรก
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558
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การทางาน อง นตางดาวอาเซยนในปร เท ไทย
คนต่ า งด้ า วที่ เ ข้ า มาท างานในประเทศไทย ณ เดื อ นมี น าคม 2560 มี จ านวนทั้ ง สิ้ น
1,300,795 คน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนและเดือนก่อนหน้า 93,651 คน และ 79,554 คน คิดเป็น
อัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 6.72 และร้อยละ 5.76
หน่วย : คน

ที่มา: สานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
รวบรวมโดย กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

นตางดาวอาเซยนเ ามาทางานในอา พ สัญ าติ นตางดาวกลมทักษ ฝมือ ทไดรั บ
อนญาตทางานมากทสด 5 อันดับแรก ไดแก
1. ฟิลิปปินส์ จานวน 14,950 ตาแหน่ง
2. มาเลเซีย
จานวน 2,973 ตาแหน่ง
3. สิงคโปร์
จานวน 2,028 ตาแหน่ง
4. เมียนมา
จานวน 1,961 ตาแหน่ง
5. อินโดนีเซีย จานวน 1,319 ตาแหน่ง
นตางดาวกลมทใ ทักษ ฝมือเ ามาปร กอบอา พทม านวนมากทสด 5 ลาดับแรก ไดแก
1. ผู้ประกอบอาชีพด้านการสอน
จานวน 9,121 ตาแหน่ง
2. ผู้จัดการฝ่ายอื่นๆ
จานวน 5,557 ตาแหน่ง
3. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านธุรกิจ
จานวน 1,435 ตาแหน่ง
4. สถาปนิก วิศวกร
จานวน 400 ตาแหน่ง
5. ช่างเทคนิคด้านต่างๆ
จานวน 363 ตาแหน่ง
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ปร เภทกิ การทมการ าง นตางดาวกลมทใ ทักษ านวนมากทสด 5 ลาดับแรก ไดแก
1. การศึกษา มหาวิทยาลัย และวิทยาลัย
2. โรงแรม และภัตตาคาร
3. บริการด้านธุรกิจอื่นๆ
4. การขายส่ง และการค้าเพื่อค่านายหน้า
5. การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

จานวน 9,595 ตาแหน่ง
จานวน 2,433 ตาแหน่ง
จานวน 1,167 ตาแหน่ง
จานวน 360 ตาแหน่ง
จานวน 190 ตาแหน่ง

นตางดาวททางานแบบไมใ ทักษ ฝมือ ปร เภท 3 สัญ าติในกิ การทมการ างมากทสด
5 ลาดับแรก ไดแก
1. กิจการก่อสร้าง
จานวน 223,957 คน
2. การให้บริการต่างๆ
จานวน 211,449 คน
3. เกษตรและปศุสัตว์
จานวน 117,302 คน
4. กิจการต่อเนื่องการเกษตร
จานวน 126,150 คน
5. ต่อเนื่องประมงทะเล
จานวน 84,049 คน
นตางดาวทเ ามาทางานในลักษณ ไป-กลับ รือตามฤดกาล (สัญ าติกัมพ า) ทมการ างมากทสด
5 ลาดับแรก ไดแก
1. เกษตรและปศุสัตว์
จานวน 7,625 คน
2. กิจการก่อสร้าง
จานวน 3,426 คน
3. กิจการต่อเนื่องการเกษตร
จานวน 1,615 คน
4. การให้บริการต่างๆ
จานวน 924 คน
5. ประมง
จานวน 883 คน
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อา พ

ผู้ประกอบอาชีพด้าน
การสอน
ผู้จัดการฝ่ายอื่นๆ

การศึกษา
มหาวิทยาลัย

สถาปนิก
วิศวกร

การขายส่ง และ บริการด้านธุรกิจ
อื่นๆ
การค้าเพื่อนายหน้า
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เกษตรและ
ปศุสัตว์

กิจการก่อสร้าง กิจการต่อเนื่อง
การเกษตร

กิจการก่อสร้าง การให้บริการ
ต่างๆ

เกษตรและ
ปศุสัตว์

ภาว เ รษ กิ
การส่งออกเพิ่มขึ้น
จากเดือนก่อนจากมูลค่าการ
ส่งออกสินค้าประมงอื่นๆ
เครื่องประดับ และทองแดง
เป็นต้น

ภา ตางปร เท

ส่งออก

นาเข้า

7.84 %

5.17 %

+

+
+

1 44%

อัตราเงินเฟอ
อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่
ร้อยละ 1.44 สูงขึ้นจาก
ราคาน้ามันดิบ
ที่ปรับตัวขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

Highlight: เ รษ กิ โดยรวม ยายตัวตอเนือง ากเดือนกอน

 การลงทนภา เอก นทรงตัว ากเดือนกอน
 การสงออก ยายตัวในเกือบทก มวด

0.13%
การลงทนภา เอก น

การผลิตภา อตสา กรรม

ดั นผลผลิต
อตสา กรรม

อัตราการใ
กาลังการผลิต

0.59%

0.94%

เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนในหมวด
การผลิตเครื่องจักรสานักงาน
เครื่องทาบัญชีและเครื่องคานวณ ,
การผลิตผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ
เป็นต้น

4.95%
การอปโภ บริโภ ภา เอก น

การลงทุนลดลงจากเดือนก่อนจากการนาเข้า
สินค้าทุน ณ ราคาคงที่ ปี 2553 เฉลี่ย 3 เดือน
ย้อนหลัง (ล้านดอลลาร์ สรอ.)

ลดลงจากเดือนก่อน เนื่องจากดัชนีการใช้จ่ายสินค้ากึ่ง
คงทน(จากข้อมูลยอดค้าปลีกสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม และ
ปริมาณการนาเข้าสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม ณ ราคาคงที่)

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สาคัญในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน
และช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในภาคการผลิตพิจารณาจากข้อมูลสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พบว่า
ดั นผลผลิตอตสา กรรมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.59 แต่ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ
2.79 เนื่ อ งมาจากการลดลงของการผลิ ต อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งอุ ป กรณ์ วิ ท ยุ โทรทั ศ น์ และการสื่ อ สาร
การผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง เป็นต้น อัตราการใ กาลังการผลิตลดลงจากเดือนก่อนและช่วง
เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 0.94 และ ร้อยละ 2.45 ตามลาดับ โดยเป็นการลดลงของอัตราการใช้กาลังการ
ผลิ ต สิ น ค้า ในหมวดการฟอกและตกแต่ ง หนั งฟอก รวมทั้ ง การผลิ ต กระเป๋ า เดิ นทาง กระเป๋ า ถื อ อานม้ า
เครื่องเทียมลาก และรองเท้า, การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก, การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทาจากโลหะประดิษฐ์
ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นต้น สาหรับการลงทุนและการบริโภคภาคเอกชน การค้าต่างประเทศ และ
อัตราเงินเฟ้อ เมื่ อพิจารณาข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า ดั นการลงทนภา เอก นลดลงจาก
เดือนก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 0.13 และร้อยละ 0.53 ตามลาดับ เนื่องมาจากการลดลงของ
ปริ ม าณการจ าหน่ า ยเครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ ใ นประเทศ ณ ราคาคงที่ ปี 2553 เฉลี่ ย 3 เดื อ นย้ อ นหลั ง
(ล้านบาท) เป็นสาคัญ การอปโภ บริโภ ภา เอก นลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 4.95 แต่เพิ่มขึ้นช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ 4.05 เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของดัชนีการใช้จ่ายภาคบริการ ภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่มโรงแรม
และภัตตาคาร และยอดขายภาคบริ การคมนาคมขนส่ ง สา รั บ การ าต างปร เท พบว่ า การสงออก
มีมูลค่า 18,403.59 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 7.84 และ
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ร้อยละ 0.73 ตามลาดับ เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกน้ามันดิบ, ทองแดง และยาง เป็นต้น
การน าเ า มีมูล ค่า 14,389.02 ล้ านดอลลาร์ส หรัฐ ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 5.17 แต่เพิ่มขึ้นจากช่วง
เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 13.40 เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการนาเข้า อากาศยาน, ทองคา(ไม่รวม
ทองรูปพรรณ) และน้ามันดิบ เป็นต้น จากมูลค่าการส่งออกที่มากกว่าการนาเข้าทาให้ เกินดลการ า คิดเป็น
มูลค่า 4,014.57 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่อัตราเงินเฟอทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.44 สูงขึ้นจากราคาน้ามันดิบที่
ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการปรับขึ้นของก๊าซหุงต้ม รวมทั้งราคาอาหารสด เช่น ไก่สดและผลไม้
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