
วารสาร 

ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 ประจ ำเดือนมกรำคม 2562  

       สถำนกำรณ์ตลำดแรงงำนเดือนธันวำคม 2561 
ปรำกฏว่ำควำมต้องกำรแรงงำนผ่ำนกรมกำรจัดหำงำน 
มีจ ำนวน 24,914 อัตรำ เพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อนร้อยละ 
0.30 ผู้ว่ำงงำน 3.49 แสนคน ลดลงจำกช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน 1.5 หมื่นคน อัตรำกำรว่ำงงำน ร้อยละ 0.9 
       ทั้งนี้ผู้สนใจสำมำรถดูรำยละเอียดข้อมูลและ
ติดตำมสถำนกำรณ์ตลำดแรงงำนของฉบับก่อนหน้ำ
และบทควำมต่ำงๆ ได้จำกเว็บไซต์ https://doe.go.th/lmi 
หรือ Facebook ที่ Thai Labour Market Information 
 

    กองบรรณำธิกำร 

อ ำนวยกำรโดย : นำงสำวสุกัญญำ  ภู่พัฒนำกุล 
                     ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน 
      จัดท ำโดย :  กลุ่มงำนวิเครำะห์และวิจัย 
                     กองบริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน 

      ภำวะกำรท ำงำนของประชำกร 

         ภำวะควำมต้องกำรแรงงำน 

  
กำรไปท ำงำนต่ำงประเทศ 

 

          กำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว 

• ผู้มีงำนท ำ 37.87 ล้ำนคน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน  6.8 แสนคน 
• ผู้ว่ำงงำน 3.49 แสนคน ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปกี่อน 1.5 หมื่นคน 
• ควำมต้องกำรแรงงำน ณ เดือนธันวำคม 2561 จ ำนวน 24,914 อัตรำ 
 

 Thai Labour Market    
      Information 

doe.go.th/lmia 

Labour Market Information 
  Administration Division 

          ภำวะเศรษฐกิจ 



บทสรปุผ ูบ้รหิาร 

ภาวการณท์ างานของประชากร เดือนธนัวาคม 2561 

      ผู้ว่ำงงำน 3.49 แสนคน อตัรำกำรวำ่งงำนร้อยละ 0.9 เปรยีบเทียบ 
กับช่วงเดียวกนัของปกี่อนพบว่ำ ผู้วำ่งงำนลดลง 1.5 หมืน่คน 

การไปท างานต่างประเทศ 
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เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

แรงงำนไทยท่ียังคงท ำงำน 
ในต่ำงประเทศ 

เดินทำงไปท ำงำนต่ำงประเทศ 

ที่มา: กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 

เศรษฐกิจไทยขยายตวัต่อเน่ืองจากเดือนก่อน 

กำรลงทุนภำคเอกชน -8.80% กำรส่งออกสินค้ำ -8.34% อัตรำเงินเฟ้อ  -0.36% 

การท างานของคนต่างดา้ว  

 24,914 อตัรา 

   995 อตัรำ     ภาครฐั/รฐัวิสาหกิจ 

  กรมการจดัหางาน 

ความตอ้งการแรงงาน 

ที่มา: ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 

  พ.ย. 61 จ ำนวน  24,840 อัตรำ 
  ธ.ค. 61 จ ำนวน  24,914 อัตรำ       +0.30% 

 

พ.ย. 61 จ ำนวน 1,946 อัตรำ 
ธ.ค. 61 จ ำนวน   995 อัตรำ   -48.87% 

ธันวำคม 2561 
ผู้ประกนัตนกรณีวำ่งงำน 152,464 คน 

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ 

ผ ูป้ระกนัตนท่ีออกจากงาน 

กำรเลกิจำ้ง ป ี 2561  

24,479 
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หน่วย: คน 

หน่วย: คน 

ผู้มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป  
56.41  ล้านคน 

ผู้อยู่ในก าลังแรงงานรวม  
38.35  ล้านคน 

ก าลังแรงงานปัจจบุัน 
38.22  ล้านคน 

ผู้มีงานท า 
37.87  ล้านคน 

ก าลังแรงงาน 
ท่ีรอฤดูกาล 

0.13  ล้านคน 

ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  
18.06 ล้านคน 

ท างานบ้าน 
5.34  ล้านคน 

เรียนหนังสือ 
4.24  ล้านคน 

อื่นๆ 
8.48 ล้านคน  

ผู้ว่างงาน 
0.35 ล้านคน 

แรงงำนต่ำงด้ำนเดือนธันวำคม 2561  
มีจ ำนวน 3,315,904 คน 
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เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

เดินทำง RE-ENTRY 
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แรงงำนประเภทฝีมือ 
161,059 คน 

ตลอดชีพ 
241 คน 

ชนกลุ่มน้อย (จีนฮ่อ ฯลฯ) 
68,613 คน 

แรงงำนประเภทท่ัวไป 
3,085,991 คน 



ภาวะการท างานของประชากร 
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  จากการส ารวจภาวะการท างานของประชากร โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ เดือนธันวาคม 2561                              
พบว่าจ านวนผู้มีงานท าเพ่ิมข้ึน ในขณะเดียวกันอัตราการว่างงานก็ลดลงด้วยเช่นเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ปรากฏรายละเอียดดังนี้ 
   ผู้มีงานท า  จ านวน 37.87  ล้านคน เพิ่มขึ้นจากจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 6.8 แสนคน 
   ผู้ว่างงาน จ านวน 3.49 แสนคน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  1.5  หมื่นคน 
   อัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.9  ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีอัตราการว่างงาน 
      อยู่ร้อยละ 1.0 
 

ผู้มีอายุ 15 ปีขึน้ไป  
56.41 ล้านคน 

ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 
38.35 ล้านคน 

ผู้มีงานท า 37.87 ลา้นคน 

ผู้ว่างงาน 0.35 ล้านคน 

ผู้รอฤดูกาล 0.13 ล้านคน 

ผู้อยู่นอกก าลงัแรงงาน 
18.06 ล้านคน 

ท างานบ้าน 5.34 ลา้นคน 

เรียนหนงัสือ 4.24 ล้านคน 

อื่น ๆ 8.48 ล้านคน 

โครงสร้างก าลังแรงงานเดือนธนัวาคม 2561 
 

ภาวะการมีงานท า  
 

 จากผลการส ารวจ พบว่าผู้มีงานท าในเดือนธันวาคม 2561 มีจ านวน 37.87 ล้านคน โดยเป็น 
ผู้มีงานท าในภาคเกษตรกรรม 12.43 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 32.82 และนอกภาคเกษตรกรรม 25.44 ล้านคน   
คิดเป็นร้อยละ 67.18  โดยท างานในสาขาการผลิต มากที่สุด 6.53  ล้านคน รองลงมาคือสาขาการขายส่ง และ 
การขายปลีก 5.99  ล้านคน สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 2.74 ล้านคน สาขาการก่อสร้าง 1.99 ล้านคน 
สาขาการบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ 1.56 ล้านคน ที่เหลืออยู่ใน
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 
 
 
 



 

 

นอกภาคเกษตรกรรม 

 

25.44 ล้านคน 

     

            การขายส่ง การขายปลีก 6.53 ล้านคน 

             การผลิต 5.99 ล้านคน 

             ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 2.74 ล้านคน 

             การก่อสร้าง 1.99 ล้านคน 

             การบริหารราชการฯ 1.56 ล้านคน 

                

 

 

ภาคเกษตร 

 

12.43 ล้านคน 

 แผนภูมิที่ 1  ผู้มีงานท า เดือนธันวาคม ปี 2561 
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ภาวะการว่างงาน 
   ส าหรับผู้ว่างงานทั่วประเทศมีจ านวน 3.49 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 0.9 
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนผู้ว่างงานลดลง 1.5  หมื่นคน 
 เมื่อพิจารณาผู้ว่างงานจากประสบการณ์การท างาน พบว่า เป็นผู้ว่างงานที่ไม่เคยท างานมาก่อน      
มีจ านวน 1.81 แสนคน  และเป็นผู้ว่างงานที่เคยท างานมาก่อน 1.68 แสนคน  ซึ่งประกอบด้วยผู้ว่างงานจาก 
ภาคเกษตรกรรม 0.05 แสนคน ภาคการผลิต 0.81 แสนคน และภาคการบริการและการค้า 0.82  แสนคน 
 

จ านวนผู้ว่างงานตามประสบการณ์การท างาน เดือนธนัวาคม 2561 
 
 

ภาคการผลิต 
0.81 แสนคน 

ภาคเกษตรกรรม 
0.05 แสนคน 

ภาคการบริการ
และการค้า 

0.82  แสนคน 

ไม่เคยท างานมาก่อน 
1.81 แสนคน 

เคยท างานมาก่อน 
1.68 แสนคน 

   ผู้ว่างงานที่ไม่เคยท างานมาก่อน จ านวน 1.81 แสนคน ระดับการศึกษา สูงสุด คือ ผู้ที่จบ
ระดับอุดมศึกษา จ านวน 1.18 แสนคน  รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 0.30 แสนคน ระดับ มัธยมศึกษา
ตอนต้น 0.20 แสนคน ระดับประถมศึกษา 0.10 แสนคน ผู้ที่ไม่มีการศึกษาและต่ ากว่าประถมศึกษา 0.02 แสนคน 
             ผู้ว่างงานที่เคยท างานมาก่อน จ านวน 1.68 แสนคน ระดับการศึกษา สูงสุด คือ ผู้ที่จบระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  0.51 แสนคน ระดับอุดมศึกษา 0.48 แสนคน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 0.39 แสนคน ระดับ
ประถมศึกษา 0.20 แสนคน และไม่มีการศึกษาและต่ ากว่าระดับประถมศึกษา 0.09 แสนคน 



แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบจ านวนผู้ว่างงานและอัตราการว่างงานตามระดับการศึกษาเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 
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สถานการณ์การเลิกจ้าง 
  สถิติผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเดือนธันวาคม 2561 มีจ านวน 152,464 คน ลดลงจาก 
เดือนก่อน ร้อยละ 3.14 เพ่ิมขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 8.69  โดยเป็นผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณี
ว่างงานด้วยสาเหตุจากการเลิกจ้าง จ านวน 24,479 คน เพิ่มข้ึนจากเดือนก่อนและช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนของ 
ผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ร้อยละ 3.66 และร้อยละ 6.32 ตามล าดับ 

 

แผนภูมิที่ 3 ผู้รับประโยชน์ทดแทนรายเดือน ปี 2560 – 2561 
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

เลิกจ้าง 60 เลิกจ้าง 61 ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน 60 ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน 61 

หน่วย : คน หน่วย : คน 



ภาวะความตอ้งการแรงงาน 

 ความต้องการแรงงานผ่านบริการจัดหางานโดยรัฐ  มีต าแหน่งงานรองรับ  ณ  เดือนตุลาคม  2561  
จ านวน  20,429  อัตรา  อุตสาหกรรมการผลิตต้องการแรงงานมากที่สุด ต้องการผู้ที่จบการศึกษาระดับปวช.-ปวส./
อนุปริญญามากท่ีสุด 

ตารางท่ี 1 ความต้องการแรงงาน 5 อันดับแรกในกลุ่มงานต่าง ๆ  
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ความต้องการแรงงานผ่านบริการจัดหางานโดยรัฐ 
   กรมการจัดหางานได้รับแจ้งความต้องการแรงงาน (ต าแหน่งงานว่าง) จากนายจ้าง/สถานประกอบการ

เดือนตุลาคม 2561 จ านวน 20,429 อัตรา มีสถานประกอบการมาใช้บริการจ านวน 451 แห่ง  มีผู้สมัครงาน 21,466 คน 
และบรรจุงานได้ 17,242 คน 
 อุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต 7,629 อัตรา การขายส่ง
และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 5,662 อัตรา ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 1,314 อัตรา   
กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 1,100 อัตรา   การก่อสร้าง 1,053 อัตรา 
 อาชีพที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุดคือ อาชีพงานพ้ืนฐาน (แรงงานด้านการผลิต แรงงานก่อสร้าง
อาคาร) 5,909 อัตรา รองลงมาคือ พนักงานบริการ พนักงานขาย  3,823 อัตรา เสมียน เจ้าหน้าที่ 3,817 อัตรา  
ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 2,436 อัตรา ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ  1,461 อัตรา 
 

กลุ่มงาน จ านวน 

(ร้อยละ) 
ความต้องการแรงงาน 5 อันดับ 

ผู้บริหาร 798 อัตรา 

(3.91) 

ผู้จัดการแผนกงาน 

ส่วนหนา้ 

ผู้จัดการฝ่าย

การตลาด 

ผู้จัดการทั่วไปด้านค้า

ปลีก 

ผู้จัดการฝ่ายบริหาร

ทั่วไป 

ผู้จัดการฝ่ายค้าปลีก 

ผู้ประกอบวิชาชีพ 700 อัตรา 

(3.43) 

เจา้หนา้ที่ส่งเสริม 

การขาย 

เจา้หนา้ที่

ประชาสัมพันธ ์

นักบัญช ี โปรแกรมเมอร ์ ผู้สอนในระดับ

อาชีวศึกษา 

ช่างเทคนิค 2,436 อัตรา 

(11.92) 

พนักงานบัญช ี พนักงานบริการลูกค้า QC  ไฟฟ้า 

อิเล็กทรอนกิส์  

ช่างเทคนิคด้านกล้อง พนักงานขายไอท ี

เสมียนเจ้าหนา้ที ่ 3,817 อัตรา 

(18.68) 

พนักงานธุรการ เจา้หนา้ที่คลังสินค้า เจา้หนา้ที่เก็บเงิน พนักงานต้อนรับ

โรงแรม 

เจา้หนา้ที่บนัทกึ

ข้อมูล 

พนักงานบริการ 3,823 อัตรา 

(18.71) 

พนักงานขาย พนักงานดูแลความ

ปลอดภัย 

แม่บา้นส านักงาน พนักงานบริการ พนักงานเสริฟ 

ปฏิบัติงานเกษตร

และประมง 

121 อัตรา 

(0.59) 

ผู้เพาะปลูกพืชสวน คนงานประจ าฟาร์ม

สุกร 

ผู้ดูแลสวนสัตว์ ผู้ออกแบบจัดสวน ผู้ดูแลสวนสาธารณะ/

สนามหญา้ 

ปฏิบัติงานฝีมอื 

ในธุรกจิ 

1,467 อัตรา 

(7.18) 

ช่างเดิน/ซ่อมสายไฟฟา้ ช่างซ่อม

เครื่องจักรกล 

ช่างปรับ/ประกอบ

อุปกรณ์ไฟฟา้ 

ช่างเย็บ ช่างปัก ช่างก่อสร้างด้วยวัสดุ

พื้น 

ปฏิบัติงานในโรงงาน 1,329 อัตรา 

(6.51) 

พนักงานขบัรถยนต์ พนักงานขบั

รถบรรทุก/รถตู้ขนาด

ใหญ่ 

ช่างเย็บผลิตภัณฑ์สิ่ง

ทอสิ่งถัก/ 

เครื่องแต่งกาย 

พนักงานขบัรถจกัร ผู้ควบคุมเครื่องกลึง

งานโลหะ 

อาชีพงานพื้นฐาน 5,938 อัตรา 

(29.07) 

แรงงานด้านการผลิต แรงงานกอ่สร้าง

อาคาร 

พนักงานจัดส่งสินค้า ผู้ขนส่งสินค้า พนักงานท าความ

สะอาดอาคาร 



แผนภูมิที่ 4 ความต้องการแรงงานจ าแนกตามกลุ่มงาน เดือนตุลาคม 2561 
ประเภทกลุ่มงาน 

 ความต้องการแรงงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร้อยละ 57.03 
รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 16.18 ภาคเหนือ ร้อยละ 14.24 และภาคใต้ ร้อยละ 12.55  
 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีความต้องการแรงงาน 31,337 อัตรา และเดือนก่อน
หน้าที่มีความต้องการแรงงาน 29,033 อัตรา พบว่าความต้องการแรงงานลดลง 10,908 อัตรา และ 8,604 อัตรา  คิด
เป็นร้อยละ 34.81 และ 29.64 ตามล าดับ 
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แผนภูมิที่ 5 เปรียบเทียบความต้องการแรงงาน จ าแนกตามอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม ปี 2560 และ ปี 2561 
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กลุ่มงานเสมียน  เจ้าหน้าที่

กลุ่มงานพนักงานบริการ

กลุ่มงานปฏิบัติ งานเกษตรและประมง 

กลุ่มงานปฏิบัติ งานฝีมือในธุรกิจ
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กลุ่มงานอาชีพงานพ้ืนฐาน
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กิจกรรมการบริหาร/บริการสนับสนุน

กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์

กิจกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์

กิจกรรมด้ านสุขภาพ/งานสังคมสงเคราะห์

กิจกรรมการบริการด้ านอ่ืน ๆ

การท าเหมืองแร/่เหมืองหิน

ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ า

การจัดหาน้ า การจัดการน้ าเสีย

กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน 

ศิลปะ ความบันเทิง

การศึกษา

เกษตรกรรม การป่าไม้

กิจกรรมทางการเงิน/การประกันภัย

ข้อมูลข่าวสาร/การสื่อสาร

การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ 

การขนส่ง/สถานที่ เก็บสินค้า

การก่อสร้าง

ที่ พักแรม/บริการด้ านอาหาร

การขายส่ง/การขายปลีก 

การผลิต

ประเภทอุตสาหกรรม

อัตรา

 ตุลาคม 2560

 ตุลาคม 2561

เพ่ิม

ลด



ผู้สมัครงาน 
  ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการ จ านวน 21,466 คน เปน็ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 40.43 
รองลงมาคือ ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป ร้อยละ 28.19 ระดบัปวช. – ปวส./อนปุริญญา  ร้อยละ 19.30 และระดบัประถมศึกษา 
ร้อยละ 12.08 
 พิจารณาตามช่วงอายุ พบวา่ผู้มาสมัครงานที่มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปีมากที่สุด คิดเปน็   ร้อยละ 35.70 
รองลงมาคือ อายุระหว่าง 25 - 29 ปี ร้อยละ 21.68 อายุไม่เกิน 24 ปี ร้อยละ 19.93        
 เมื่อเปรียบเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีก่อนที่มีผู้สมัครงาน 21,096 คน พบวา่ผู้สมัครงานเพิ่มขึน้ 370 คน  
คิดเปน็ร้อยละ 1.75  แต่เมื่อเปรียบเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ที่มีผู้สมัครงาน 24,054 คน พบวา่ผู้สมัครงานลดลง 2,588 คน   
คิดเปน็ร้อยละ 10.76 
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ตารางท่ี 2  ต าแหน่งงานที่ผู้สมัครงานสมัครมาก 5 อันดับแรกในกลุ่มงานต่าง ๆ  
 

กลุ่มงาน จ านวน 

(ร้อยละ) 
ผู้สมัครมาก 5 อันดับ 

ผู้บริหาร 694 คน 

( 3.23) 

ผู้จัดการฝ่ายบริหาร

ทั่วไป 

เจา้หนา้ที่บริหาร 

ของรัฐ 

ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริม

การขาย 

ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายค้าส่ง 

ผู้ประกอบวิชาชีพ 1,001 คน 

(4.66) 

เจา้หนา้ที่ส่งเสริม

การขาย 

เจา้หนา้ที่

ประชาสัมพันธ ์

นักบัญช ี ผู้สอนในระดับ

อาชีวศึกษา 

โปรแกรมเมอร ์

ช่างเทคนิค 2,197 คน 

(10.23) 

พนักงานบัญช ี พนักงานบริการ

ลูกค้า 

ช่างเทคนิควิศวกรรม

เครื่อยนต ์

QC เครื่อง ไฟฟ้า 

อิเล็กทรอนกิส์  

QC ผลิตภัณฑ์สินค้า

เส้นใย เส้ือผ้า 

เสมียนเจ้าหนา้ที ่ 4,499 คน 

(20.96) 

พนักงานธุรการ เจา้หนา้ที่คลังสินค้า เจา้หนา้ที่เก็บเงิน เจา้หนา้ที่ฝ่ายบุคคล พนักงานตอนรับ

โรงแรม 

พนักงานบริการ 4,165 คน 

(19.40) 

พนักงานขาย พนักงานบริการ พนักงานดูแลความ

ปลอดภัย 

แม่บา้นส านักงาน แม่บา้นทั่วไป 

ปฏิบัติงานเกษตร

และประมง 

83 คน 

(0.39) 

คนงานประจ าฟาร์ม

สุกร 

ผู้เพาะปลูกพืชสวน ผู้ออกแบบจัดสวน ผู้ดูแล

สวนสาธารณะ/

สนามหญา้ 

ผู้เพาะปลูกพืชไร่/ 

พืชสวน 

ปฏิบัติงานฝีมอืใน

ธุรกิจ 

1,133 คน 

(5.28) 

ช่างเดิน/ซ่อม

สายไฟฟา้ 

ช่างเชื่อมโลหะด้วย

ไฟฟ้า 

ช่างซ่อม

เครื่องจักรกล/ยาน

ยนต์ 

ช่างปรับ/ประกอบ

อุปกรณ์ไฟฟา้ 

ช่างไฟฟ้าฝา่ย

บ ารุงรักษา 

ปฏิบัติงานในโรงงาน 1,283 คน 

(5.98) 

พนักงานขบัรถยนต์  พนักงานขบั

รถบรรทุกและรถตู้

ขนาดใหญ่ 

ช่างเย็บผลิตภัณฑ์ 

สิ่งทอสิ่งถัก/ 

เครื่องแต่งกาย 

พนักงานขบั

รถบรรทุกขนาดเล็ก 

พนักงานขบัรถยก 

อาชีพงานพื้นฐาน 6,411 คน 

(29.87) 

แรงงานด้านการผลิต พนักงานส่งเอกสาร แรงงานบรรจ ุ แรงงานกอ่สร้าง

อาคาร 

พนักงานจัดส่งสินค้า 



แผนภูมิที่  6  เปรียบเทียบต าแหน่งงานว่าง และผู้สมัครงาน จ าแนกตามระดับการศึกษา เดือนตุลาคม 2561 

การบรรจุงาน 
 มีการบรรจุงานจ านวน 17,242 คน เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
41.99 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 26.57 ระดับปวช. – ปวส./อนุปริญญา ร้อยละ 19.53 และ
ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 11.91 
 

 อุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต 5,867 คน การขายส่งและ 
การขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 4,928 คน  ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 1,027 คน  
กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 958 คน การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 761 คน           
 

 อาชีพที่มีการบรรจุงานมากท่ีสุด ได้แก่ อาชีพงานพ้ืนฐาน (แรงงานด้านการผลิต แรงงานก่อสร้าง
อาคาร) 6,062 คน รองลงมาคือ พนักงานบริการ พนักงานขาย 3,670 คน เสมียน เจ้าหน้าที่ 3,125 คน ช่างเทคนิค
และผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 1,610 คน ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน 814 คน 
 

           เมื่อพิจารณาระหว่างการบรรจุงานกับต าแหน่งงานว่าง พบว่า ต าแหน่งงานที่ยังไม่ได้รับการบรรจุ 
มีจ านวน 3,187 อัตรา ส่วนใหญ่เป็นต าแหน่งที่ต้องการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวช. – ปวส./อนุปริญญา  
โดยต าแหน่งที่ไม่ได้รับการบรรจุ ได้แก่ ช่างเดินและซ่อมสายไฟฟ้า แรงงานด้านการผลิต  พนักงานบัญชี 
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ความต้องการแรงงานภาครฐั รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หรือกระทรวง และองค์กรมหาชนผ่านทางเว็บไซต์ 

              
 

ที่มา : 1. ศูนย์สรรหาและเลอืกสรร ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  
        2. ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)   
        3. perdsorbtoday.com จากการรวบรวมความต้องการแรงงาน 
        รวบรวมและประมวลผลโดยกองบริหารข้อมลูตลาดแรงงาน กรมการจดัหางาน 
หมายเหตุ : การจัดกลุ่มประเภทองค์กรจัดตามเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนกิส์ภาครัฐ https://www.egov.go.th  
 

10 

            ความต้องการแรงงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง และ
องค์กรมหาชนผ่านทางเว็บไซต์ เป็นการรวบรวมข้อมูลต าแหน่งงานที่ประกาศรับสมัครหรือเปิดสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 
พนักงาน รวมถึงลูกจ้างของหน่วยงาน ประจ าเดือนธันวาคม 2561 พบว่า มีความต้องการแรงงาน 995 อัตรา โดยเป็นเพศ
ชาย 254 อัตรา เพศหญิง 15 อัตรา และไม่ระบุเพศ 726 อัตรา 
 1. ภาครัฐ มีความต้องการแรงงาน 819 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 82.31 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มข้าราชการ 533 
อัตรา คิดเป็นร้อยละ 65.08 โดยต้องการต าแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ มากที่สุด 100 อัตรา รองลงมาคือ กลุ่มลูกจ้าง  
232 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 28.33 ต้องการต าแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มากที่สุด 120 อัตรา และ 
กลุ่มพนักงาน (พนักงานราชการ 53 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา) คิดเป็นร้อยละ 6.59 ต้องการต าแหน่ง 
เจ้าพนักงานธุรการ มากที่สุด 6 อัตรา และเมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า หน่วยงานภาครัฐต้องการผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 54.21 รองลงมาคือ ระดับ ปวช.-ปวส. ร้อยละ 29.06 
ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 2.08 และไม่ระบุระดับการศึกษา 14.65 
 2. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีความต้องการแรงงาน 145 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 14.57 เป็นกลุ่มพนักงาน
ทั้งสิ้น โดยต้องการต าแหน่งเจ้าหน้าที่ขาย มากที่สุด 28 อัตรา เม่ือพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ต้องการผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 51.03 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรีและสูงกว่าเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็น
ร้อยละ 34.48 และระดับ ปวช.-ปวส. ร้อยละ 14.48  
 3. ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี หรือกระทรวง มีความต้องการแรงงาน 31 อัตรา คิดเป็น 
ร้อยละ 3.12 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มข้าราชการ 29 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 93.55 โดยต้องการต าแหน่งนิติกรมากที่สุด 24 อัตรา 
และกลุ่มพนักงานราชการ 2 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 6.45 โดยต้องการต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และ 
นายช่างภาพ ต าแหน่งละ 1 อัตรา เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี หรือ
กระทรวง ต้องการผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 96.77 และระดับ ปวช.-ปวส. 
ร้อยละ 3.23 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 7 ความต้องการแรงงานจ าแนกตามประเภทหน่วยงาน เดือน ธนัวาคม 2561

ลูกจ้าง
232 อัตรา

พนักงานมหาวิทยาลยั
1 อัตรา

พนักงานราชการ
53 อัตรา

ข้าราชการ
533 อัตราภาครัฐ

82.31%

ส่วนราชการไม่
สังกัดส านักนายกฯ

3.12%

รัฐวิสาหกิจ
14.57%



ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบความต้องการแรงงานรายเดือน ปี 2560-2561  

ที่มา : รวบรวมและประมวลผลโดยกองบริหารข้อมลูตลาดแรงงาน กรมการจดัหางาน 
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 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า ความต้องการแรงงานโดยรวมลดลง  
596 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 37.46 โดยหน่วยงานภาครัฐมีความต้องการแรงงานลดลง จ านวน 721 อัตรา คิดเป็น
ร้อยละ 46.82 ขณะที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง  
มีความต้องการแรงงานเพ่ิมขึ้น และองค์กรมหาชนไม่มีความต้องการแรงงานเช่นเดียวกับปีก่อน  
เมื่อเปรียบเทียบความต้องการแรงงานกับเดือนก่อนหน้า พบว่า ความต้องการแรงงานโดยรวมลดลง 951อัตรา 
คิดเป็นร้อยละ 48.87 โดยหน่วยงานภาครัฐมีความต้องการแรงงานลดลงมากที่สุด จ านวน 1,074 อัตรา  
คิดเป็นร้อยละ 56.74 ขณะที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีความต้องการแรงงานเพ่ิมขึ้น และองค์กรมหาชนไม่ มี 
ความต้องการแรงงานเช่นเดียวกับเดือนก่อน 

แผนภูมิที่ 8 ความต้องการแรงงานจ าแนกตามระดับการศึกษา  

ที่มา :  กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน 

หน่วยงาน 

ปี 2560 ปี 2561 ร้อยละ 
ธันวาคม พฤศจิกายน ธันวาคม การเปลี่ยนแปลง 

จ านวน 
(อัตรา) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(อัตรา) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(อัตรา) 

ร้อยละ 
ปีก่อนหน้า เดือนก่อน 

1. ภาครัฐ 
2. รัฐวิสาหกิจ 
3. ส่วนราชการไม่สังกัด 
   ส านักนายกรัฐมนตรี 
   หรือกระทรวง 
4. องค์กรมหาชน 

1,540 
38 
13 
- 

96.79 
2.39 
0.82 

- 

1,893 
13 
40 
- 

97.28 
0.67 
2.05 

- 

819 
145 
31 
- 

82.31 
14.57 
3.12 

- 

-46.82 
281.58 
138.46 

- 

-56.74 
1,015.38 
-22.50 

- 

รวม 1,591 100 1,946 100 995 100 -37.46 -48.87 
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ขา้ราชการ พนักงาน ลูกจ้าง รวม

ระดับปริญญาตรีและสูงกว่า ระดับ ปวช.-ปวส./อนปุริญญา ระดับ ม.3-ม.6 ระดับประถมศึกษา ไม่ระบุ

 

หน่วย: อัตรา 



               เมื่อพิจารณาความต้องการแรงงานจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า หน่วยงานภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง และองค์กรมหาชน ต้องการผู้จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่า มากที่สุด จ านวน 524 อัตรา รองลงมาคือ ระดับ ปวช.-ปวส./
อนุปริญญา จ านวน 260 อัตรา ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 91 อัตรา และไม่ระบุระดับการศึกษา 120 อัตรา 
เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า กลุ่มข้าราชการ กลุ่มพนักงานและกลุ่มลูกจ้างต้องการผู้จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและสูงกว่ามากท่ีสุด จ านวน 368 อัตรา 81 อัตรา และ 75 อัตรา ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4  ต าแหน่งงานที่มีความต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก 

ที่มา :  รวบรวมและประมวลผลโดยกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน 
 หมายเหตุ : 1. ข้าราชการ1 หมายถึง ข้าราชการพลเรือน ขา้ราชการทหารบก ข้าราชการไม่สังกัดส านกันายกรัฐมนตรี หรือกระทรวง 
               2. พนักงาน2 หมายถงึ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกจิ พนกังานราชการไม่สังกัด 
                   ส านักนายกรัฐมนตรี หรือกระทรวง 
               3. ลูกจ้าง3 หมายถึง ลูกจ้างช่ัวคราว พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พนักงานสัญญาจ้าง ลกูจ้างโครงการ   
 

12 

ข้าราชการ1 พนักงาน2 ลูกจ้าง3 

1. เจ้าพนักงานราชทัณฑ ์

2. นิติกร 

3. นักวิชาการเงนิและบัญชี 

4. นักวิชาการป่าไม ้

5. นายช่างศิลป ์

1. เจ้าหน้าที่ขาย 

2. พนักงานการเงนิ 

3. เจ้าพนักงานขนส่ง 

4. พนักงานช่วยขบัรถยนต ์

5. พนักงานขบัและควบคุม 

    เครื่องจักร/พนักงานพัสด ุ

1. พนักงานป้องกันและบรรเทา 

    สาธารณภัย 

2. ผู้ช่วยครู 

3. นักบริหารการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

4. วิศวกรสิ่งแวดล้อม 

5. วิศวกรเครื่องกล/นักวิชาการ 

    สาธารณสุข 



การไปท างานต่างประเทศ 

แรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทาง
ไปท างานต่างประเทศ 

 

แรงงานไทยเดินทางไปท างานต่างประเทศ 

 

แรงงานไทยที่เดินทางไปท างาน
ต่างประเทศจ าแนกตามภูมิภาค 

 

 

 

แรงงานไทยท่ีเดินทางไปท างาน
ต่างประเทศจ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

 

 

แรงงานไทยที่เดินทางไปท างาน
ต่างประเทศจ าแนกตามวิธีการเดินทาง 

 

 

 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช. ปวท. 
ปวส. 

ปริญญาตรี 

1,790 คน 

4,441 คน 

1,209 คน 

989 คน 

บริษัทจัดหางานจัดส่ง 

1,886 คน 
กรมการจัดหางาน 

  1,115 คน 
เดินทางด้วยตัวเอง 

   505 คน 
นายจ้างพาไปท างาน 

 490 คน  
นายจ้างพาไปฝึกงาน 

197 คน    

5 อันดับประเทศท่ีมีแรงงานไทยไปท างานมากที่สุด 
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        ก าลังแรงงานส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ร้อยละ 59.68 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
52.99 โดยการเดินทางไปท างานต่างประเทศนี้ส่วนใหญ่เป็นการเดินทาง
โดยบริษัทจัดหางานจัดส่ง ร้อยละ 22.50 ส่วนสาขาอาชีพที่เดินทางไป
ท างานมากที่สุด ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักร และ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 32.25 รองลงมาคืออาชีพงานพื้นฐาน 
ร้อยละ 20.82 

 
        ตลาดแรงงานไทยส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในภูมิภาคเอเชีย โดยมีไต้หวัน 
เป็นตลาดแรงงานหลักซึ่ งแรงงานไทยนิยม เดินทางไปท างานใน
ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรมโดยผลจากการเดินทางไปท างาน
ต่างประเทศของแรงงานไทยดังกล่าวท าให้มีรายได้ส่งกลับในเดือนธันวาคม 
2561 จ านวน 11,132 ล้านบาท 
  
  
  

              ในเดือนธันวาคม 2561 มีแรงงานไทยที่ยังคงท างานอยูใ่นต่างประเทศจ านวน 154,852 คน และแรงงานไทยที่ลงทะเบียน              
แจ้งความประสงคจ์ะเดินทางไปท างานต่างประเทศในเดือนธันวาคม 2561 มีจ านวน  6,114 คน ส าหรับแรงงานไทยท่ีเดินทางไปท างาน
ต่างประเทศในเดือนธันวาคม 2561 มีจ านวน 8,381 คน เป็นชาย 6,483 คน หรือร้อยละ 77.35 เป็นหญิง 1,898 คน หรือร้อยละ 22.65 
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนพบว่า เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.03  และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า พบว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.03 

ผู้หญิง 
1,654 คน 
(27.05%) 
 

 

 

 

ผู้ชาย 
4,460 คน  
(72.95%) 
  

 

 ผู้หญิง 
 1,898 คน 
 (22.65%) 
 

 

ผู้ชาย 
6,483 คน  
(77.35%) 

 
 

กลาง 720 คน 

เหนือ 1,722 คน 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

5,002 คน 
ทั่วประเทศ  
8,381 คน 

ตะวันออก 
289 คน 

ตะวันตก 116 คน 

ใต้ 532 คน 

ไต้หวัน สิงคโปร์ สาธารณรัฐ
เกาหล ี

ญี่ปุ่น อิสราเอล 

 

อื่นๆ 

2 คน 

RE-ENTRY VISA 
4,188 คน  

71,838 คน 
(46.39%) 

 

22,433 คน 
(14.49%) 

 

  26,935 คน 
(17.39%) 

 

 7,158 คน 
(4.62%) 

 

3,455 คน 
(2.31%) 

 



การท างานของคนต่างดา้ว 
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    แรงงานต่างดา้วท่ีไดร้บัอนญุาตท างานคงเหลือทัว่ราชอาณาจกัร 

ที่มา: ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 

  คนต่างด้าวในประเทศไทย ณ เดือนธนัวาคม 2561 จ าแนกเปน็กลุ่มต่างๆ เรียงตามล าดบัจากมากที่สุด ดังนี้  
 1) พิสูจน์สัญชาติ  มีจ านวน 947,289 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อนและไตรมาสก่อนหน้าลดลง จ านวน 301,322 คน และ 351,932 คน คิดเป็นร้อยละ 24.13 และร้อยละ 27.09 
 2) น าเข้าตาม MOU มีจ านวน 906,504 คน คิดเป็นร้อยละ 27.34 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้าเพิ่มขึ้น จ านวน 323,778 คน และ 78,472 คน คิดเป็นร้อยละ 55.56 และร้อยละ 9.48 
 3) ทั่วไป มีจ านวน 114,844 คน คิดเป็นร้อยละ 3.46 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและ
ไตรมาสก่อนหน้าเพิ่มข้ึน จ านวน 8,321 คน และ 3,980 คน คิดเป็นร้อยละ 7.81 และร้อยละ 3.59 
 4) ส่งเสริมการลงทุน BOI มีจ านวน 46,215 คน คิดเป็นร้อยละ 1.39 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้าเพิ่มขึ้น จ านวน 1,048 คน และ 850 คน คิดเป็นร้อยละ 2.32 และร้อยละ 1.87 
 5) ชนกลุ่มน้อย มีจ านวน 68,613 คน คิดเป็นร้อยละ 2.07 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
และไตรมาสก่อนหน้าเพิ่มข้ึน จ านวน 8,983 คน และ 3,488 คน คิดเป็นร้อยละ 15.06 และร้อยละ 5.36 
 6) ไป-กลับ หรือตามฤดูกาล มีจ านวน 37,030 คน คิดเป็นร้อยละ 1.12 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้าเพิ่มข้ึน จ านวน 17,121 คน และ 25,853 คน คิดเป็นร้อยละ 86.00 และ 
ร้อยละ 231.31 
 7) 3 สัญชาติ มีจ านวน 1,187,803 คน คิดเป็นร้อยละ 35.82  
 8) ประมง มีจ านวน 7,365 คน คิดเป็นร้อยละ 0.22 
 9) ตลอดชีพ 241 คน คิดเป็นร้อยละ 0.01 
 
 

 คนต่างด้าวที่ท างานในประเทศไทย ณ เดือนธันวาคม 2561 มีจ านวน 3,315,904 คน เป็นแรงงานต่างด้าว
ประเภทแรงงานไร้ฝีมือ 3 สัญชาติ จ านวน 3,085,991 คน คิดเป็นร้อยละ 93.07 โดยเป็นแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้า
ท างาน (มีหนังสือเดินทาง) มากที่สุด จ านวน 1,853,793 คน ส าหรับแรงงานต่างด้าวประเภทฝีมือ มีจ านวน 161,059 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.86 เป็นแรงงานประเภททั่วไป (นักลงทุน ช่างฝีมือ ผู้ช านาญการ) มากที่สุด จ านวน 114,844 คน 

 
ตลอดชพี 
241 คน 

 
ชนกลุ่มนอ้ย (จีนฮ่อ ฯลฯ) 

68,613 คน 

 
แรงงานไร้ฝมีือ 3 สัญชาติ 

3,085,991 คน 

BOI 
46,215 คน 

 
 

แรงงานต่างด้าว 
3,315,904 คน 

 
แรงงานประเภทฝมีือ 

161,059 คน 

ได้รับอนญุาตให้เข้ามาท างาน  
(มหีนังสือเดนิทาง) 
1,853,793 คน 

แรงงานทีผ่่านการพิสูจน ์
สัญชาตคิงเหลอื 
947,289 คน 

ขออนญุาตท างานตาม MOU 
906,504 คน 

ทั่วไป (นกัลงทนุ ช่างฝีมอื ผู้ช านาญการ) 
114,844 คน 

ตามมตคิรม.  
1,187,803 คน 

 

    เข้ามาท างานในลกัษณะไป–กลบั/ตามฤดูกาล 
37,030 คน 

ได้รับการผอ่นผนัใหท้ างาน 
(ตาม พรก. การประมง มาตรา 83) 

6,082 คน 
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 คนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ท างานใหม่ 
 คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท างานใหม่ เดือนธันวาคม 2561 มีจ านวนทั้งสิ้น 12,126 คน เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพ่ิมข้ึน จ านวน 703 คน คิดเป็นร้อยละ 6.15 แต่ลดลงจากเดือนก่อนหน้า  
จ านวน 1,413 คน คิดเป็นร้อยละ 10.44 โดยจ าแนกตามประเภทการอนุญาต ดังนี้ 
 1. ประเภททั่วไป จ านวน 7,651 คน เป็นชาวญี่ปุ่นมากท่ีสุด 1,495 คน รองลงมาคือ จีน ฟิลิปปินส์ 
อเมริกัน และอินเดีย โดยเข้ามาท างานในต าแหน่งผู้จัดการฝ่ายอื่นๆ และผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอน  
 2. ประเภทส่งเสริมการลงทุน จ านวน 1,413 คน เป็นชาวญี่ปุ่นมากท่ีสุด เข้ามาท างานในต าแหน่งช่าง
เทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมากที่สุด   
 3. ประเภทชนกลุ่มน้อย จ านวน 3,062 คน ส่วนใหญ่มีสัญชาติไทยใหญ่ ท างานด้านการก่อสร้าง และ
เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ 
  
 จ านวนคนต่างด้าวที่ท างานในประเทศไทย เดือนธนัวาคม 2561 

 ใช้ทักษะ 

ทั่วไป 114,844 คน 

 

ส่งเสริมการลงทุน 46,215 คน 

 

 

 

 

ไม่ใช้ทักษะ 
 

 

พิสูจนส์ัญชาติ 947,289 คน 

 

 

 

 

 น าเข้าตาม MOU 906,504 คน 

 

 

 

ไป-กลับ 37,030 คน 

 
 

 

ลาว เมียนมา กัมพูชา 

ชนกลุ่มนอ้ย 68,613 คน 
 

หมายเหตุ :  คนต่างด้าวประเภทตลอดชีพ มจี านวน 241 คน จากการส ารวจ เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2560  :       
               คนต่างด้าวที่เขา้มาท างานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล จังหวัดเริ่ม 
               ออกใบอนุญาตท างาน ครั้งแรกเมือ่วนัที่ 14 กันยายน 2558 

 

http://4.bp.blogspot.com/-qo_LshPUqkY/URDANK7taSI/AAAAAAAAHF4/XAq7fIBBXpg/s1600/asean_cartoon+2558.jpg
http://www.google.co.th/url?url=http://loadebookstogo.blogspot.com/2013/06/lao-asean-cartoon-2013.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi-uu-OrprMAhXDGpQKHXSsAOgQwW4IJTAI&usg=AFQjCNFMg4RGAOGi_urH53b2le0_PUWeOQ
http://www.google.co.th/url?url=http://loadebookstogo.blogspot.com/2013/06/cartoon-asean-10.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjDqeutrprMAhXKJJQKHZmFBZMQwW4IJzAJ&usg=AFQjCNH0UOuanS9Nkv0Gax7MJjMvGQ8UIA
http://www.google.co.th/url?url=http://loadebookstogo.blogspot.com/2013/06/lao-asean-cartoon-2013.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiY9sursZrMAhUhlKYKHanVAgEQwW4IHTAE&usg=AFQjCNFMg4RGAOGi_urH53b2le0_PUWeOQ
http://www.google.co.th/url?url=http://www.cambo-zone.org/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiS6Oux6pfMAhWmE6YKHbhJD6EQwW4IFTAA&usg=AFQjCNEPqnlR0HSTOBgeDppdJXK1Isa7iw
http://www.google.co.th/url?url=http://www.et-center.rbru.ac.th/asean.php&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiS6Oux6pfMAhWmE6YKHbhJD6EQwW4IGzAD&usg=AFQjCNHtnmgf-wXBs1Cjftd_m82vSos3Yg
https://www.google.co.th/url?url=https://nista083.wordpress.com/2012/12/10/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjIr_aF7ZfMAhVD4aYKHYS6Br8QwW4IFzAA&usg=AFQjCNGztxc2KxIOKwDu3c3iRJ3LY_sD_A
https://www.google.co.th/url?url=https://sites.google.com/site/phnitnathtripayya20rps542/kar-dein-thang&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiE2Pqys5rMAhUFF6YKHRNqBRQ4FBDBbggZMAI&usg=AFQjCNEb_LNNc4MMiDEgx_CZn14g_1q9zQ
http://www.google.co.th/url?url=http://www.oknation.net/blog/kritwat/2012/10/12/entry-1&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj19sy1tJrMAhVkKqYKHQmDC74QwW4IHTAE&usg=AFQjCNHTgfiukXjEdLIxZ8O-c3teEmlrxA


ภาวะเศรษฐกจิ 

  เศรษฐกิจไทยในเดือนธันวาคม 2561 ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน โดยเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่ส าคัญ
เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อน กล่าวคือในภาคการผลิตพิจารณาจากข้อมูลส านักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
พบว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 6.73 แต่เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 3.67 ลดลงจาก
เดือนก่อนในหมวดการผลิตอุปกรณ์ขนส่ง การผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน เป็นต้น สอดคล้องกับ
อัตราการใช้ก าลังการผลิต ลดลงจากเดือนก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 2.43 และร้อยละ 0.89 ตามล าดับ ลดลงจาก
เดือนก่อนเช่นเดียวกับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในหมวดการผลิตอุปกรณ์ขนส่ง การผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง การผลิต
อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น  ส าหรับการลงทุนและการบริโภคภาคเอกชน การค้าต่างประเทศและอัตราเงินเฟ้อ เมื่อพิจารณาข้อมูลจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 8.80 แต่เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน ร้อยละ 2.70 ลดลงจากเดือนก่อนเนื่องมาจากยอดจดทะเบียนยานยนต์ใหม่และการน าเข้าสินค้าทุน ณ ราคาคงที่ ปี 2553 
(ล้านดอลลาร์ สรอ.) ส าหรับดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 11.51 แต่เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ 4.30 ลดลงจากเดือนก่อนเนื่องมาจากยอดขายรถจักรยานยนต์ และยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เป็นต้น   
การส่งออก มีมูลค่า 19,537.87 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 8.34 แต่เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 
1.61 ลดลงจากเดือนก่อนเนื่องมูลค่าการส่งออกอากาศยาน เรือ แท่น และรถไฟ เครื่องประดับ น้ ามันดิบ เป็นต้น  การน าเข้า  
มีมูลค่า 17,053.89 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากเดือนก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 17.42 และร้อยละ 6.75 ลดลงจาก
เดือนก่อนจากมูลค่าการน าเข้าชิ้นส่วนอากาศยานและเรือ ทองค า ถ่านหิน เป็นต้น จากมูลค่าการส่งออกที่มากกว่าการน าเข้าท าให้
เกินดุลการค้า คิดเป็นมูลค่า 2,483.98 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.36 ชะลอตัวลงจากร้อยละ 
0.94 ในเดือนก่อนหน้า ตามราคาน้ ามันขายปลีกในประเทศที่ลดลงตามราคาน้ ามันดิบในตลาดโลก ประกอบกับราคาอาหารสดปรับ
ลดลงน้อยตามราคาผักและผลไม้เป็นส าคัญ 
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 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงจากเดือนก่อน

 การส่งออกสินค้าหดตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อน

การผลิตภาคอุตสาหกรรม

ชะลอลงตามราคาน้ ามัน
ขายปลีกในประเทศ

เศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน

ภาคต่างประเทศ

ส่งออก น าเข้า

8.34% 17.42%

 การส่งออกลดลงจากมูลค่า  
การส่งออกเครื่องประดับ 
น้ ามันดิบ เป็นต้น
 การน าเข้าลดลงจากมูลค่า
การน าเข้าชิ้นส่วนอากาศยานและ
เรือ ทองค า  ถ่านหิน เป็นต้น

ดัชนีผลผลติ
อุตสาหกรรม

อัตราการใช้
ก าลังการผลติ

6.73% 2.43%

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลง
จากเดือนก่อนในหมวดการผลิต
อุปกรณ์ขนส่ง เป็นต้น
อัตราการใช้ก าลังการผลิต
ลดลงจากเดือนก่อนในหมวด
การผลิตอุปกรณ์ขนส่ง เป็นต้น

0.36%

8.80%

11.51%การลงทุนภาคเอกชน

ลดลงจากเดือนก่อนจาก ยอดจดทะเบียนยานยนต์
ใหม่และการน าเข้าสินค้าทุน ณ ราคาคงท่ี ปี 
2553 (ล้านดอลลาร์ สรอ.) 

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน

ลดลงจากเดือนก่อนจากยอดขายรถจักรยานยนต์และ
ยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

อัตราเงินเฟ้อ

-
Highlight: 

-

-

-
-



       การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน ดังนี้  
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ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจทีต่้องติดตาม ผลกระทบดา้นแรงงาน  
•  การชะลอตัวจากการส่งออกสนิค้าตอ่เนือ่งจาก 
   เดือนก่อน 
 

 ส่งผลให้อุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการส่งออกชะลอ
การจ้างงานใหม่ 
 


