วารสาร
• ผู้มีงานทา 37.95 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 7 แสนคน
• ผู้ว่างงาน 3.73 แสนคน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 7 หมื่นคน
• ความต้องการแรงงาน ณ เดือนกันยายน 2561 จานวน 29,033 อัตรา

Labour Market Information
Administration Division

Thai Labour Market
Information

doe.go.th/lmia

อานวยการโดย : นางสาวสุกญ
ั ญา ภู่พฒ
ั นากุล
ผู้อานวยการกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
จัดทาโดย : กลุม
่ งานวิเคราะห์และวิจัย
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

ภาวะการทางานของประชากร

ภาวะความต้องการแรงงาน
การไปทางานต่างประเทศ
การทางานของคนต่างด้าว
ภาวะเศรษฐกิจ

สถานการณ์ ตลาดแรงงานเดื อนกันยายน 2561
ปรากฏว่าความต้องการแรงงานผ่านกรมการจัดหางาน
มี จ านวน 29,033 อั ต รา เพิ่ ม ขึ้ น จากเดื อ นก่ อ น
ร้อยละ 11.55 ผู้ ว่างงาน 3.73 แสนคน ลดลงจากช่ วง
เดี ย วกั น ของปี ก่ อ น 7 หมื่ น คน อั ต ราการว่ า งงาน
ร้อยละ 1.0
ทั้ งนี้ ผู้ ส นใจสามารถดู รายละเอี ย ดข้ อ มู ล และ
ติดตามสถานการณ์ตลาดแรงงานของฉบับก่อนหน้า
และบทความต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ https://doe.go.th/lmi
หรือ Facebook ที่ Thai Labour Market Information
กองบรรณาธิการ

บทสร ุปผูบ้ ริหาร
ความต้องการแรงงาน

ภาวะการทางานของประชากรเดือนกันยายน 2561
ผูม้ ีอาย ุ 15 ปี ขึ้นไป
56.34 ล้านคน

กรมการจัดหางาน

29,033 อัตรา

ผูอ้ ยูใ่ นกาลังแรงงานรวม
38.39 ล้านคน
กาลังแรงงานปัจจุบนั
38.32 ล้านคน
ผูม้ ีงานทา
37.95 ล้านคน

ผูไ้ ม่อยูใ่ นกาลังแรงงาน
17.59 ล้านคน

ส.ค. 61 จานวน 26,027 อัตรา
ก.ย. 61 จานวน 29,033 อัตรา +11.55%

ทางานบ้าน
5.52 ล้านคน

กาลังแรงงานที่รอฤด ูกาล
0.04 ล้านคน

เรียนหนังสือ
4.22 ล้านคน

ผูว้ ่างงาน
0.37 ล้านคน

ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ

928 อัตรา

อื่นๆ
8.21 ล้านคน
ส.ค. 61 จานวน 795 อัตรา
ก.ย. 61 จานวน 928 อัตรา

ผู้ว่างงาน 3.73 แสนคน อัตราการว่างงานร้อยละ 1.0 เปรียบเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อนพบว่า ผู้วา่ งงานลดลง 7 หมืน
่ คน

+16.73%

เศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงจากเดือนก่อน
การลงทุนภาคเอกชน

-7.48%

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

10,662

พ.ค.

7,738

เม.ย.

4,457

23,533

3,913

กันยายน

23,028

4,538
4,832

สิงหาคม

3 สัญชาติ นาเข้า MOU
1,188,894 คน 828,032 คน
เดินทางไป-กลับ

RE-ENTRY

23,858
4,458
6,687

กรกฎาคม

มิ.ย.

ก.ค.

อัตราเงินเฟ้อ

ต่างด้าวที่ทางานในประเทศไทย

11,177 คน

8,298

เดินทาง

ก.ย.

3,804

23,707

157,356

163,152

เม.ย.

9,217

24,608

3,982

พฤษภาคม

135,125

การเลิกจ้าง ปี 2561

138,893

ผู้ประกันตนกรณีวา่ งงาน 151,910 คน

-1.33%

การทางานของคนต่างด้าว

หน่วย: คน

163,768

แรงงานไทยที่ยังคงทางาน
ในต่างประเทศ

กันยายน 2561

มิถุนายน

การส่งออกสินค้า

การไปทางานต่างประเทศ

ผูป้ ระกันตนที่ออกจากงาน

156,379

-4.40%

ชนกลุ่มน้อย
65,125 คน

กันยายน 2561
3,548,919 คน

พิสูจน์สัญชาติ

1,299,221 คน
ตลอดชีพ
241 คน

ชั่วคราวทั่วไป BOI
110,864 คน 45,365 คน

หน่วย: คน

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ

ส.ค.

ก.ย.

ที่มา: กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

ที่มา: สานักบริหารแรงงานต่างด้าว

ภาวะการมีงานทาและการว่างงาน
จากการสารวจภาวะการทางานของประชากร โดยสานักงานสถิติแห่งชาติ เดือนกันยายน 2561
พบว่าจานวนผู้มีงานทาเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันอัตราการว่างงานก็ลดลงด้วยเช่นเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ปรากฏรายละเอียดดังนี้
 ผู้มีงานทา จานวน 37.95 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 7.0 แสนคน
 ผู้ว่างงาน จานวน 3.73 แสนคน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 7.0 หมื่นคน
 อัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.0 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีอัตราการว่างงาน
อยู่ร้อยละ 1.2
โครงสร้างกาลังแรงงานเดือนกันยายน 2561
ผู้มีอายุ 15 ปีขนึ้ ไป
56.34 ล้านคน
ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
38.39 ล้านคน

ผู้อยู่นอกกาลังแรงงาน
17.95 ล้านคน

ผู้มีงานทา 37.95 ล้านคน

ทางานบ้าน 5.52 ล้านคน

ผู้ว่างงาน 0.37 ล้านคน

เรียนหนังสือ 4.22 ล้านคน

ผู้รอฤดูกาล 0.07 ล้านคน

อื่น ๆ 8.21 ล้านคน

ภาวะการมีงานทา
จากผลการสารวจ พบว่าผู้มีงานทาในเดือนกันยายน 2561 มีจานวน 37.95 ล้านคน โดยเป็นผู้มีงานทา
ในภาคเกษตรกรรม 12.90 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 34.00 และนอกภาคเกษตรกรรม 25.05 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 66.00
โดยทางานในสาขาการผลิต มากที่สุด 6.40 ล้านคน รองลงมาคือสาขาการขายส่งและการขายปลีก 5.76 ล้านคน สาขาที่
พักแรมและบริการด้านอาหาร 2.78 ล้านคน สาขาการก่อสร้าง 2.09 ล้านคน สาขาการบริหารราชการ การป้องกันประเทศ
และการประกันสังคมภาคบังคับ 1.53 ล้านคน ที่เหลืออยู่ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ
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แผนภูมิที่ 1 ผู้มีงานทา เดือนกันยายน ปี 2561

การผลิต 6.40 ล้านคน
ภาคเกษตร

การขายส่ง การขายปลีก 5.76 ล้านคน

นอกภาคเกษตรกรรม

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 2.78 ล้านคน
12.90 ล้านคน

25.05 ล้านคน

การก่อสร้าง 2.09 ล้านคน
การบริหารราชการฯ 1.53 ล้านคน

ภาวะการว่างงาน
สาหรับผู้ว่างงานทั่วประเทศมีจานวน 3.73 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.0
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนผู้ว่างงานลดลง 7.0 หมื่นคน
เมื่อพิจารณาผู้ว่างงานจากประสบการณ์การทางาน พบว่า เป็นผู้ว่างงานที่ไม่เคยทางานมาก่อน
มีจานวน 1.78 แสนคน และเป็นผู้ว่างงานที่เคยทางานมาก่อน 1.95 แสนคน ซึ่งประกอบด้วยผู้ว่างงานจากภาค
เกษตรกรรม 0.17 แสนคน ภาคการผลิต 0.96 แสนคน และภาคการบริการและการค้า 0.82 แสนคน
จานวนผู้ว่างงานตามประสบการณ์การทางาน เดือนกันยายน 2561
ไม่เคยทางานมาก่อน
1.78 แสนคน

เคยทางานมาก่อน
1.95 แสนคน

ภาคเกษตรกรรม
0.17 แสนคน

ภาคการผลิต
0.96 แสนคน

ภาคการบริการ
และการค้า
0.82 แสนคน

ผู้ว่างงานที่ไม่เคยทางานมาก่อน จานวน 1.78 แสนคน ระดับการศึกษา สูงสุด คือ ผู้ที่จบระดับอุดมศึกษา จานวน
0.96 แสนคน รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 0.39 แสนคน ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น 0.24 แสนคน ระดับ
ประถมศึกษา 0.15 แสนคน ผู้ที่ไม่มีการศึกษาและต่ากว่าประถมศึกษา 0.04 แสนคน
ผู้ว่างงานที่เคยทางานมาก่อน จานวน 1.95 แสนคน ระดับการศึกษา สูงสุด คือ ผู้ที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0.73 แสนคน ระดับอุดมศึกษา 0.49 แสนคน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 0.42 แสนคน ระดับประถมศึกษา 0.23 แสนคน
และผู้ที่ไม่มีการศึกษาและต่ากว่าประถมศึกษา 0.08 แสนคน
4

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

หน่วย: แสนคน

0.96
0.73

0.15

0.04 0.08
ไม่มีและต่ากว่าประถม

0.24

0.23

ประถม

0.49

0.39 0.42

มัธยมต้น

ไม่เคยทางาน

มัธยมปลาย

อุดมศึกษา

เคยทางาน

สถานการณ์การเลิกจ้าง
สถิติผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเดือนกันยายน 2561 มีจานวน 151,910 คน เพิ่มขึ้นจากเดือน
ก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 9.94 และร้อยละ 3.71 ตามลาดับ โดยเป็นผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน
ด้วยสาเหตุจากการเลิกจ้าง จานวน 23,533 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 15.49 ของผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 2.19 และเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 9.56 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

168,676
165,310 169,418
151,910

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.

มิ.ย.

ก.ค.
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ภาวะความต้องการแรงงาน
ความต้องการแรงงานผ่านบริการจัดหางานโดยรัฐ มีตาแหน่งงานรองรับ ณ เดือนกันยายน 2561
จานวน 29,033 อัตรา อุตสาหกรรมการผลิตต้องการแรงงานมากที่สุด ต้องการผู้ที่จบการศึกษาระดับปวช.-ปวส./
อนุปริญญามากที่สุด
ความต้องการแรงงานผ่านบริการจัดหางานโดยรัฐ
กรมการจัดหางานได้รับแจ้งความต้องการแรงงาน (ตาแหน่งงานว่าง) จากนายจ้าง/สถานประกอบการเดือน
กันยายน 2561 จานวน 29,033 อัตรา มีสถานประกอบการมาใช้บริการจานวน 1,067 แห่ง มีผู้สมัครงาน 24,054 คน และ
บรรจุงานได้ 20,762 คน
อุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต 10,479 อัตรา การขายส่ง
และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 7,154 อัตรา กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 2,540 อัตรา
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 1,974 อัตรา การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 1,311 อัตรา
อาชีพที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุดคือ อาชีพงานพื้นฐาน (แรงงานด้านการผลิต พนักงานขนส่งสินค้า)
10,429 อัตรา รองลงมาคือ พนักงานบริการ พนักงานขาย 5,638 อัตรา เสมียน เจ้าหน้าที่ 3,723 อัตรา ช่างเทคนิคและ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 3,644 อัตรา ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมอื ในธุรกิจต่าง ๆ 2,081 อัตรา

ตารางที่ 1 ความต้องการแรงงาน 5 อันดับแรกในกลุ่มงานต่าง ๆ
กลุ่มงาน
ผู้บริหาร

จานวน
(ร้อยละ)

ความต้องการแรงงาน 5 อันดับ

671 อัตรา
(2.31)
1,242 อัตรา
(4.28)
3,644 อัตรา
(12.55)
3,723 อัตรา
(12.82)
5,638 อัตรา
(19.42)
130 อัตรา
(0.45)

ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริม
การขาย
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการ
ขาย
พนักงานบริการลูกค้า

ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
ทั่วไป
นักบัญชี

พนักงานธุรการ

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

พนักงานขาย

แม่บา้ นทั่วไป

ผู้ออกแบบจัดสวน

คนงานประจาฟาร์ม
สุกร

ปฏิบัติงานฝีมอื ใน
ธุรกิจ
ปฏิบัติงานในโรงงาน

2,081 อัตรา
(7.17)
1,451 อัตรา
(5.00)

ช่างไฟฟ้า

ช่างไม้

อาชีพงานพื้นฐาน

10,453 อัตรา แรงงานด้านการผลิต
(36.00)

ผู้ประกอบวิชาชีพ

ช่างเทคนิค
เสมียนเจ้าหน้าที่
พนักงานบริการ
ปฏิบัติงานเกษตรและ
ประมง

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานบัญชี

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

เจ้าหน้าทีธ่ ุรกิจกอง
ถ่ายรายการโทรทัศน์
QC ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่เก็บเงิน

โปรแกรมเมอร์

ผู้จัดการทั่วไป
ด้านค้าปลีก
วิศวกรโยธา

ช่างเทคนิควิศวกรรม
เครื่องยนต์
พนักงานต้อนรับ
โรงแรม
พนักงานบริการ

ช่างเทคนิค
วิศวกรรมไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่บนั ทึก
ข้อมูล
พ่อครัว

ผู้เพาะปลูกไม้ผล

เจ้าพนักงานสารวจ
นับไม้

ช่างซ่อมเครื่อง
จักรกล/ยานยนต์
ผู้ควบคุมเครื่องจักร
ในการขนย้ายวัสดุ

ช่างซ่อมยานยนต์

ผู้ทาความสะอาด
อาคาร

ผู้ขนส่งสินค้า

พนักงานดูแลความ
ปลอดภัย
พนักงานตรวจไร่

ช่างปรับ
อิเล็กทรอนิกส์
พนักงานขับ
ช่างเย็บผลิตภัณฑ์
รถบรรทุกและรถตู้ สิ่งทอสิ่งถัก/
ขนาดใหญ่
เครื่องแต่งกาย
พนักงานจัดส่งสินค้า แรงงานก่อสร้าง
อาคาร
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ผู้ควบคุมเครื่องกลึง
งานโลหะ

แผนภูมิที่ 4 ความต้องการแรงงานจาแนกตามกลุ่มงาน เดือนกันยายน 2561
ประเภทกลุ่มงาน
กลุม่ งาน อาชี พ งาน พื้ น ฐาน

10,453
1,451

กลุม่ งาน ปฏิ บั ติ ง าน ใน โรงงาน

2,081

กลุม่ งาน ปฏิ บั ติ ง าน ฝี มื อใน ธุ ร กิ จ

130

กลุม่ งาน ปฏิ บั ติ ง าน เกษตรและประมง

5,638

กลุม่ งาน พนั กงาน บริ ก าร
กลุม่ งาน เสมี ยน เจ้าห น้ าที่

3,723

กลุม่ งาน ช่ างเท คนิ ค

3,644
1,242

กลุม่ งาน ผู้ ป ระกอบวิช าชี พ

671

กลุม่ งาน ผู้ บ ริ ห 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

ความต้องการแรงงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร้อยละ 70.14 รองลงมาคือ
ภาคเหนือ ร้อยละ 11.81 ภาคใต้ ร้อยละ 11.75 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 6.30
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีความต้องการแรงงาน 30,256 อัตรา พบว่าความต้องการ
แรงงานลดลง 1,323 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 4.36 แต่เมือเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าที่มีความต้องการแรงงาน 26,027 อัตรา
พบว่าความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น 3,006 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 11.55

แผนภูมิที่ 5 เปรียบเทียบความต้องการแรงงาน จาแนกตามอุตสาหกรรม เดือนกันยายน ปี 2560 และ ปี 2561
ประเภทอุต สาหกรรม
11,643
10,479

การผลิต

7,992
7,154

การขายส่ง/การขายปลีก

1,188
1,183
973
631
913
548
614
302
280
248
235
64
194
148
38
31
30
23
35
79
133
188
103
344
317
546
356
581
496
657
815
1,311
1,892
1,974
2,109
2,540

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

0

2,000

4,000

กัน ยายน 2560
กัน ยายน 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 24,054 คน เป็นผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด ร้อยละ
39.05 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 26.63 ระดับปวช. – ปวส./อนุปริญญา ร้อยละ 20.00 และประถมศึกษา
ร้อยละ 14.32
พิจารณาตามช่วงอายุ พบว่าผู้มาสมัครงานที่มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปีมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 33.15
รองลงมาคือ อายุไม่เกิน 24 ปี ร้อยละ 22.33 อายุระหว่าง 25 - 29 ปี ร้อยละ 19.92
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีผู้สมัครงาน 20,979 และเดือนก่อนหน้าที่มีผู้สมัครงาน
24,018 คน พบว่าผู้สมัครงานเพิ่มขึ้น 3,075 คน และ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 14.66 และ 0.15 ตามลาดับ

ตารางที่ 2 ตาแหน่งงานที่ผู้สมัครงานสมัครมาก 5 อันดับแรกในกลุ่มงานต่าง ๆ
กลุ่มงาน
ผู้บริหาร
ผู้ประกอบวิชาชีพ
ช่างเทคนิค
เสมียนเจ้าหน้าที่
พนักงานบริการ
ปฏิบัติงานเกษตร
และประมง

จานวน
(ร้อยละ)
590 คน
( 2.45)
1,147 คน
(4.77)
2,775 คน
(11.54)
4,865 คน
(20.22)
3,841 คน
(15.97)
64 คน
(0.26)

ปฏิบัติงานฝีมอื ใน
ธุรกิจ
ปฏิบัติงานในโรงงาน

1,510 คน
(6.28)
1,248 คน
(5.19)

อาชีพงานพื้นฐาน

8,014 คน
(33.32)

ผู้สมัครมาก 5 อันดับ
ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
ทั่วไป
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การขาย
พนักงานบัญชี
พนักงานธุรการ

ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริม
การขาย
เจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์
พนักงานบริการ
ลูกค้า
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

พนักงานขาย

แม่บา้ นสานักงาน

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

ผู้จัดการทั่วไปด้านค้า
ปลีก
โปรแกรมเมอร์

พนักงานบริการ

ช่างเทคนิค
เครื่องยนต์
พนักงานตอนรับ
โรงแรม
พ่อครัว

ผู้สอนในระดับ
อาชีวศึกษา
QC ผลิตภัณฑ์สินค้า QC เครื่อง ไฟฟ้า
เส้นใย เสื้อผ้า
อิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่เก็บเงิน

พนักงานดูแลความ
ปลอดภัย
ผู้เพาะปลูกพืชสวน คนงานประจาฟาร์ม ผู้ดูแล
สุกร
สวนสาธารณะ/
สนามหญ้า
ช่างประกอบท่อ
ช่างไฟฟ้าทั่วไป
ช่างเชื่อมโลหะด้วย
ไฟฟ้า
พนักงานขับรถยก
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับ
รถบรรทุกและรถตู้
ขนาดใหญ่
แรงงานด้านการผลิต พนักงานจัดส่งสินค้า พนักงานส่งเอกสาร
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ผู้จัดการฝ่าย
การตลาด
นักบัญชี

ผู้ออกแบบจัดสวน

เจ้าพนักงานสารวจ
นับไม้

ช่างซ่อมเครื่อง
จักรกล/ยานยนต์
ผู้ประกอบอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์

ช่างไฟฟ้าฝ่าย
บารุงรักษา
ช่างเย็บผลิตภัณฑ์
สิ่งทอสิ่งถัก/
เครื่องแต่งกาย
แรงงานด้าน
การประกอบ

แรงงานบรรจุ

แผนภูมิที่ 6 เปรียบเทียบตาแหน่งงานว่าง และผู้สมัครงาน จาแนกตามระดับการศึกษา เดือนกันยายน 2561
อัต รา/คน
14,000

ต้าแหน่งงานว่าง (อัต รา)
ผู้ สมัค รงาน (คน)

12,000

10,693
9,392

9,069

10,000
8,000
6,000
4,000

6,405
5,093

4,812
3,445

4,178

2,000
0
ประถมศึกษา

มัธ ยมศึกษา

ปวช. - ปวส./อนุ ป ริญญา

ปริญญาตรีขระดั
ึ้น ไปบ การศึ ก ษา

การบรรจุงาน
มีการบรรจุงานจานวน 20,762 คน เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.83
รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรีขนึ้ ไป ร้อยละ 26.87 ระดับปวช. – ปวส./อนุปริญญา ร้อยละ 19.03 และระดับประถมศึกษา
ร้อยละ 14.27
อุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต 8,800 คน การขายส่งและการขาย
ปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 4,771 คน กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 1,355 คน ที่พักแรมและบริการ
ด้านอาหาร 1,261 การก่อสร้าง 678 คน
อาชีพที่มีการบรรจุงานมากที่สุด ได้แก่ อาชีพงานพืน้ ฐาน (แรงงานด้านการผลิต พนักงานจัดส่งสินค้า)
8,665 คน รองลงมาคือ พนักงานบริการ พนักงานขาย 3,388 คน เสมียน เจ้าหน้าที่ 3,234 คน ช่างเทคนิคและผูป้ ฏิบัตงิ านที่
เกี่ยวข้อง 2,262 คน ผูป้ ระกอบวิชาชีพต่าง ๆ 1,018 คน
เมื่อพิจารณาระหว่างการบรรจุงานกับตาแหน่งงานว่าง พบว่า ตาแหน่งงานที่ยังไม่ได้รบั การบรรจุ มี
จานวน 8,271 อัตรา ส่วนใหญ่เป็นตาแหน่งที่ต้องการผู้สาเร็จการศึกษาระดับปวช. – ปวส./อนุปริญญา โดยตาแหน่งทีไ่ ม่ได้
รับการบรรจุ ได้แก่ แรงงานด้านการผลิต แม่บ้าน พนักงานขาย
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ความต้องการแรงงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี
หรือกระทรวง และองค์กรมหาชนผ่านทางเว็บไซต์
ความต้องการแรงงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง และ
องค์กรมหาชนผ่านทางเว็บไซต์ เป็นการรวบรวมข้อมูลตาแหน่งงานที่ประกาศรับสมัครหรือเปิดสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
พนักงาน รวมถึงลูกจ้างของหน่วยงาน ประจาเดือนกันยายน 2561 พบว่า มีความต้องการแรงงาน 928 อัตรา โดยเป็นเพศ
ชาย 254 อัตรา และไม่มีการระบุเพศ 674 อัตรา
1. ภาครัฐ มี ความต้ องการแรงงาน 873 อัต รา คิด เป็ น ร้อยละ 94.07 ส่ ว นใหญ่ เป็ น กลุ่ ม ข้า ราชการ
487 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 55.79 โดยต้องการตาแหน่งอาสาสมัครกองทัพบก มากที่สุด 129 อัตรา รองลงมาคือ กลุ่มลูกจ้าง
260 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 29.78 ต้องการตาแหน่งพนักงานประจาท่าเทียบเรือ มากที่สุด 38 อัตรา และกลุ่มพนักงาน
(พนักงานราชการ 75 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัย 51 อัตรา) คิดเป็นร้อยละ 14.43 ต้องการตาแหน่งครู มากที่สุด 10
อัตรา และเมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า หน่วยงานภาครัฐต้องการผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่า
เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 41.70 รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 21.53 ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 14.78
ระดับ ปวช.-ปวส. ร้อยละ 9.16 และไม่ระบุระดับการศึกษา ร้อยละ 12.83
2. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีความต้องการแรงงาน 32 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 3.45 เป็นกลุ่มพนักงานทั้งสิ้น
32 อั ต รา โดยต้ องการต าแหน่ ง นั กบริหารงานทั่ ว ไป มากที่สุ ด 9 อั ต รา และเมื่อพิ จ ารณาตามระดั บ การศึกษา พบว่ า
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจต้องการผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าทั้งหมด
3. ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง มีความต้องการแรงงาน 23 อัตรา คิดเป็นร้อย
ละ 2.48 จึงเป็นกลุ่มลูกจ้างตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ทั้งหมด 23 อัตรา และเมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า
ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง ต้องการผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 3.55
แผนภูมิที่ 7 ความต้องการแรงงานจ้าแนกตามประเภทหน่วยงาน เดือน กันยายน 2561
ส่วนราชการไม่
สังกัด ส้านักนายกฯ
2.48%

รั ฐวิสาหกิจ
3.45%

ข้าราชการ
487 อัตรา
ภาครั ฐ
94.07%

ลูกจ้าง
260 อัตรา

พนักงานราชการ
75 อัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย
51 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
กันยายน
จานวน
ร้อยละ
(อัตรา)
1,691 99.06
1
0.06
15
0.88
-

1,707

ปี 2561

สิงหาคม
กันยายน
จานวน
จานวน
ร้อยละ
ร้อยละ
(อัตรา)
(อัตรา)
654
82.26 873
94.07
141
17.74
32
3.45
23
2.48
-

100

795

100

928

100

ร้อยละ
การเปลี่ยนแปลง
ปีก่อน
เดือน
หน้า
ก่อน
-48.37 33.49
3,100 -77.30
53.33
-

-45.64

16.73

ที่มา : รวบรวมและประมวลผลโดยกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า ความต้องการแรงงานโดยรวมลดลง 779 อัตรา
คิดเป็นร้อยละ 45.64 โดยหน่วยงานภาครัฐมีความต้องการแรงงานลดลง จานวน 818 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 48.37
ขณะที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงมีความต้องการแรงงานที่
เพิ่มขึ้น และองค์กรมหาชนไม่มีความต้องการแรงงานเช่นเดียวกับปีก่อน เมื่อเปรียบเทียบความต้องการแรงงานกับ
เดือนก่อนหน้า พบว่า ความต้องการแรงงานโดยรวมเพิ่มขึ้น 133 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 16.73 โดยหน่วยงานภาครัฐมี
ความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น จานวน 219 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 33.49 ขณะที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีความต้องการ
แรงงานลดลง ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง และองค์กรมหาชนไม่มีความต้องการแรงงาน
เช่นเดียวกับเดือนก่อน
แผนภูมิที่ 8 ความต้องการแรงงานจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับ ม.3-ม.6

ระดับประถมศึกษา

ไม่ระบุ

ลูกจ้าง

พนักงาน

ที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน
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รวม

129
112

80

112
0

1
0
0

22
0

าร
ข้าราชก

39
22

110

100
129

135

211

222
36

400
350
300
250
200
150
100
50
0

ระดับ ปวช.-ปวส./อนุปริญญา

396

ระดับปริญญาตรีและสูงกว่า

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
5,036 คน
2,521คน
(66.64%)
(33.36%)

แรงงานไทยเดินทางไปทางานต่างประเทศ

ผู้ชาย
6,303คน
(75.96%)

ผู้หญิง
1,995 คน
(24.04%)

ในเดือนกันยายน 2561 มีแรงงานไทยที่ยังคงทางานอยูใ่ นต่างประเทศจานวน 157,356 และแรงงานไทยที่ลงทะเบียน
แจ้งความประสงค์จะเดินทางไปทางานต่างประเทศในเดือนกันยายน 2561 มีจานวน 7,557 คน สาหรับแรงงานไทยที่เดินทางไปทางาน
ต่างประเทศในเดือนกันยายน 2561 มีจานวน 8,298 คน เป็นชาย 6,303 คน หรือร้อยละ 75.96 เป็นหญิง 1,995 คน หรือร้อยละ 24.04
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนพบว่า ลดลงร้อยละ 7.71 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า พบว่าลดลงร้อยละ 9.97

แรงงานไทยที่เดินทางไปทางาน
ต่างประเทศจาแนกตามภูมิภาค

แรงงานไทยที่เดินทางไปทางาน
แรงงานไทยที่เดินทางไปทางาน
ต่างประเทศจาแนกตามระดับการศึกษา ต่างประเทศจาแนกตามวิธีการเดินทาง
บริษัทจัดหางานจัดส่ง

4,380 คน

กรมการจัดหางาน

เหนือ 1,706 คน
กลาง 716 คน

ตะวันออก
364 คน

ตะวันออกเฉียงเหนือ
4,474 คน

71,623 คน
(45.52%)

469 คน

1,209 คน

นายจ้างพาไปทางาน

982 คน

ทั่วประเทศ
8,298 คน

416 คน
3 คน นายจ้างพาไปฝึกงาน

444 คน

ใต้ 919 คน
ประถมศึกษา

ตะวันตก 119 คน

อิสราเอล

26,799 คน
(17.03%)

914 คน

เดินทางด้วยตัวเอง

1,724 คน

มัธยมศึกษา ปวช. ปวท. ปริญญาตรี
ปวส.

5 อันดับประเทศที่มีแรงงานไทยไปทางานมากที่สุด
ไต้หวัน

2,251 คน

สาธารณรัฐ
เกาหลี

21,662 คน
(13.77%)

ญี่ปุ่น

สิงคโปร์

7,048 คน
(4.48%)

3,761 คน
(2.39%)

อื่นๆ

RE-ENTRY VISA

3,804 คน

กาลังแรงงานส่วนใหญ่มีภูมิลาเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร้อยละ 53.92 จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษามากที่ สุด คิ ดเป็น ร้อยละ
52.78 โดยการเดินทางไปทางานต่างประเทศนี้ส่วนใหญ่เป็นการเดินทาง
โดยบริษัทจัดหางานจัดส่ง ร้อยละ 27.13 ส่วนสาขาอาชีพที่เดินทางไป
ทางานมากที่สุด ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักร และ
ผู้ ป ฏิ บั ติ งานด้ า นการประกอบ ร้ อ ยละ 36.82 รองลงมาคื อ อาชี พ งาน
พื้นฐานร้อยละ 20.21
ตลาดแรงงานไทยส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในภูมิภาคเอเชีย โดยมีไต้หวัน
เป็ น ตลาดแรงงานหลั ก ซึ่ ง แรงงานไทยนิ ย มเดิ น ทางไปท างานใน
ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรมโดยผลจากการเดินทางไปทางาน
ต่างประเทศของแรงงานไทยดังกล่าวทาให้มีรายได้ส่งกลับในเดือนกันยายน
2561 จานวน 12,352 ล้านบาท
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การทางานของคนต่างด้าว
คนต่างด้าวที่ทางานในประเทศไทย ณ เดือนกันยายน 2561 มีจานวน 3,548,919 คน โดยคนต่างด้าวที่มาทางานใน
ประเทศไทย คือ กลุ่มแรงงานที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติคงเหลือมากที่สุ ด จานวน 1,299,221 คน คิดเป็นร้อยละ 36.61
รองลงมาคือตามมติครม. (3 สัญชาติ) จานวน 1,188,894 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50 กลุ่มขออนุญาตทางานตาม MOU
จานวน 828,032 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 ตามลาดับ
แรงงานต่างด้าวที่ได้รบั อน ุญาตทางานคงเหลือทัว่ ราชอาณาจักร
แรงงานประเภทฝีมือ
156,229 คน

แรงงานต่างด้าว
3,548,919 คน

ตลอดชีพ
241 คน

ทั่วไป (นักลงทุน ช่างฝีมอื ผู้ชานาญการ)
110,864 คน
BOI
45,365 คน
แรงงานทีผ่ ่านการพิสูจน์
สัญชาติคงเหลือ
1,299,221 คน

ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทางาน
(มีหนังสือเดินทาง)
2,127,253 คน

ชนกลุ่มน้อย (จีนฮ่อ ฯลฯ)

ขออนุญาตทางานตาม MOU
828,032 คน

65,125 คน

ตามมติครม.
1,188,894 คน

แรงงานไร้ฝมี ือ 3 สัญชาติ
3,327,324 คน

เข้ามาทางานในลักษณะไป – กลับ /ตามฤดูกาล
11,177 คน

คนต่างด้าวในประเทศไทย ณ เดือนกันยายน 2561 จาแนกเป็นกลุ่มต่างๆ เรียงตามลาดับจากมากที่สุด ดังนี้
1) พิสูจน์สัญชาติ มีจานวน 1,299,221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.05 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
และเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึน้ จานวน 236,392 คน และ 1,312 คน คิดเป็นร้อยละ 22.24 และร้อยละ 0.10
2) นาเข้าตาม MOU มีจานวน 828,032 คน คิดเป็นร้อยละ 35.09 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
และเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึน้ จานวน 327,592 คน และ 21,390 คน คิดเป็นร้อยละ 65.46 และร้อยละ 2.65
3) ทั่วไป มีจานวน 110,864 คน คิดเป็นร้อยละ 4.70 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ นและเดือน
ก่อนหน้าเพิ่มขึน้ จานวน 7,732 คน และ 2,250 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 และ 2.07
4) ส่งเสริมการลงทุน BOI มีจานวน 45,365 คน คิดเป็นร้อยละ 1.92 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อนและเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึน้ จานวน 352 คน และ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 0.78 และ ร้อยละ 0.02
5) ชนกลุ่มน้อย มีจานวน 65,125 คน คิดเป็นร้อยละ 2.76 เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและ
เดือนก่อนหน้าเพิ่มขึน้ จานวน 6,462 คน และ 995 คน คิดเป็นร้อยละ 11.02 และร้อยละ 1.55
6) ไป-กลับ หรือตามฤดูกาล มีจานวน 11,177 คน คิดเป็นร้อยละ 0.47 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อนลดลง จานวน 7,469 คน คิดเป็นร้อยละ 40.06 แต่เพิ่มขึน้ จากเดือนก่อนหน้า จานวน 4,737 คน คิดเป็นร้อยละ 73.56
7) ตลอดชีพ 241 คน คิดเป็นร้อยละ 0.01
ที่มา: สานักบริหารแรงงานต่างด้าว
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คนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ทางานใหม่
คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทางานใหม่ เดือนกันยายน 2561 มีจานวนทั้งสิ้น 15,019 คน เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้น จานวน 192 คน และ 1,874 คน คิดเป็นร้อยละ
1.29 และร้อยละ 14.26 โดยจาแนกตามประเภทการอนุญาต ดังนี้
1. ประเภททั่วไป จานวน 8,844 คน เป็นชาวจีนมากที่สุด 1,733 คน รองลงมาคือ ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์
อังกฤษ และอเมริกัน โดยเข้ามาทางานในตาแหน่งผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอน และผู้จัดการฝ่ายอื่นๆ
2. ประเภทส่งเสริมการลงทุน จานวน 1,732 คน เป็นชาวญี่ปุ่นมากที่สุด เข้ามาทางานในตาแหน่ง
ผู้บริหาร และผู้จัดการมากที่สุด
3. ประเภทชนกลุ่มน้อย จานวน 4,443 คน ส่วนใหญ่มีสัญชาติไทยใหญ่ ทางานด้านการก่อสร้าง
และเกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้

จานวนคนต่างด้าวที่ทางานในประเทศไทย เดือนกันยายน 2561

ไม่ใช้ทักษะ

ใช้ทักษะ

พิสูจน์สัญชาติ 1,299,221คน

ทั่วไป 110,864 คน

ส่งเสริมการลงทุน 45,365 คน

นาเข้าตาม MOU 828,032 คน

ลาว

เมียนมา

กัมพูชา

ชนกลุ่มน้อย 65,125 คน

ไป-กลับ 11,177 คน

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

ส่งออก

นาเข้า

7.48%

13.93%

 การส่งออกลดลงจากมูลค่า
การส่งออกอากาศยาน เรือ แท่น
รถไฟ เป็นต้น
 การนาเข้าลดลงจากมูลค่า
การนาเข้าเรือ ทองคา ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม เป็นต้น

การผลิตภาคอุตสาหกรรม

อัตราเงินเฟ้อ
ชะลอลงตามราคาอาหารสด
ที่ลดลงตามราคาผักและผลไม้

ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม

1.33%
Highlight: เศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อน

 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง
 การส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวลง

การลงทุนภาคเอกชน
ลดลงจากเดือนก่อนจากปริมาณการจาหน่าย
เครื่องจักรและอุปกรณ์ในประเทศ ณ ราคาคงที่
ปี 2553 (ล้านบาท) และยอดจดทะเบียนยานยนต์ใหม่

4.40%

+ 1.37%

-0.43%

อัตราการใช้
ก าลังการผลิต

+0.01%

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลง
จากเดือนก่อนในหมวดการผลิต
โลหะขัน้ มูลฐาน เป็นต้น
อัตราการใช้กาลังการผลิต
เพิ่มขึน้ จากเดือนก่อนในหมวด
การผลิตเภสัชภัณฑ์พนื้ ฐานและ
การผลิตสูตรตารับเภสัชกรรม

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
เพิ่มขึน้ จากเดือนก่อนจากดัชนีการใช้จ่ายของนักท่องเทีย่ ว
ต่างชาติและภาษีมลู ค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและภัตตาคาร

เศรษฐกิจไทยในเดือนกันยายน 2561 ขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อน โดยเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สาคัญ
เปลี่ ย นแปลงจากเดื อนก่อนและช่ ว งเดี ย วกัน ของปี ก่อน กล่ า วคือ ในภาคการผลิ ต พิ จ ารณาจากข้อ มู ล ส านั ก งานเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรม พบว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ลดลงจากเดือนก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.43 และ ร้อยละ 2.74
ตามลาดับ ลดลงจากเดือนก่อนเนื่องมาจากการลดลงในหมวดการผลิตโลหะขั้นมูลฐาน การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ การผลิต
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ทาจากแร่อโลหะ เป็นต้น สาหรับอัตราการใช้กาลังการผลิต เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.01 แต่ลดลง
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 2.06 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเนื่องมาจากการผลิตเภสัชภัณฑ์พื้นฐานและการผลิตสูตรตารับทาง
เภสัชกรรม การผลิตถ่านโค้ก และผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม การผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง เป็นต้น สาหรับ
การลงทุนและการบริโภคภาคเอกชน การค้าต่างประเทศและอัตราเงินเฟ้อ เมื่อพิจารณาข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย
พบว่า ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 4.40 แต่เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 0.10 ลดลง
จากเดือนก่อนเนื่องมาจากปริมาณการจาหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ในประเทศ ณ ราคาคงที่ ปี 2553 (ล้านบาท) และยอดจด
ทะเบียนยานยนต์ใหม่ สาหรับ ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1.37
และร้อยละ 5.50 ตามลาดับ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนจากดัชนีการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ดัชนีภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรม
และภัตตาคาร เป็นต้น การส่งออก มีมูลค่า 20,705.28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากเดือนก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 7.48 และร้อยละ 5.47 ตามลาดับ ลดลงจากเดื อนก่อน เนื่องมูล ค่าการส่ งออกอากาศยาน เรือ แท่น รถไฟ ผลไม้
และน้ามันดิบ เป็นต้น การนาเข้า มีมูลค่า 18,742.56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 13.93 แต่เพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 14.25 ลดลงจากเดือนก่อนจากมูลค่าการนาเข้าเรือ ทองคา รถไฟ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และ
แผงวงจรรวมและชิ้ นส่ วน เป็น ต้น จากมูลค่าการส่ง ออกที่มากกว่ าการน าเข้า ทาให้ เกินดุล การค้า คิด เป็ นมูล ค่า 1,962.72
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.33 ชะลอตัวลงจากร้อยละ 1.62 ในเดือนสิงหาคม ตามราคาอาหาร
สดที่ลดลงตามราคาผักและผลไม้เนื่องจากเป็นช่วงฤดูของผักและผลไม้หลายชนิดออกสู่ตลาดในปริมาณมาก
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การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน ดังนี้

ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม
 การชะลอตั ว ของการส่ ง ออกสิ น ค้ า และ 
การผลิตภาคอุตสาหกรรม
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ผลกระทบด้านแรงงาน
ความต้องการสินค้าชะลอตัว ส่งผลให้ความ
ต้องการแรงงานชะลอตัวตามไปด้วย

