
สถานการณต์ลาดแรงงาน 
https://doe.go.th/lmia  

o ผ ูมี้งานท า 37.34 ลา้นคน ลดลงจากปีกอ่น 1.2 แสนคน 

o ผ ูว่้างงาน  4.40 แสนคน ลดลงจากปีกอ่น 5.6 หม่ืนคน 

o ความต้องการแรงงานในประเทศโดยรวมลดลงจาก 

เดือนก่อนรอ้ยละ 5.02 โดยลดลงในอตุสาหกรรมการผลิต 

ผลิตภณัฑอ์าหารมากท่ีสดุ 

 

          ภาวะการมีงานท าและอตัราการว่างงาน 

               การไปท างานต่างประเทศ 

สารบญั... 

       ภาวะความตอ้งการแรงงาน 

 การท างานของคนต่างดา้ว 

               ภาวะเศรษฐกิจ 

9 

12 

3 

13 

14 

คณะผ ูจ้ดัท า 

อ านวยการโดย: นางสาวสกุญัญา  ภ ู่พฒันากลุ 

                       ผ ูอ้ านวยการกองบรหิารขอ้มลูตลาดแรงงาน 

จดัท าโดย :       กล ุม่งานวิเคราะหแ์ละวิจยั 

                       กองบรหิารขอ้มลูตลาดแรงงาน 

             สถานการณ์ตลาดแรงงานเดือนมีนาคม 

2561 ปรากฏว่า ความตอ้งการแรงงานในประเทศ

โดยรวมลดลงจากเดือนก่อนรอ้ยละ 5.02 โดยลดลง

ในอตุสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑอ์าหารมากท่ีสดุ 

และส าหรับการเดินทางไปท างานต่างประเทศเมื่อ

เปรียบเทียบกับเดือนท่ีผ่านมาพบว่าเพ่ิมขึ้น รอ้ยละ

8.15 ส่วนใหญ่เป็นการเดินทางไปท างานในภมูิภาค

เอเชีย โดยมีไตห้วันเป็นตลาดแรงงานหลกัซ่ึงแรงงาน

ไทยนิยมเดินทางไปท างานในภาคอตุสาหกรรมและ

เกษตรกรรม ภาพรวมการว่างงานอยู่ท่ีรอ้ยละ 1.2 

           ทั้งนี้ผูส้นใจติดตามรายละเอียดได้ในฉบับ  

และสามารถติดตามสถานการณ์ตลาดแรงงานจาก

ฉบับก่อนหนา้และบทความต่างๆ ได ้จากเว็บไซด ์

https://doe.go.th/lmia หรือ Facebook ท่ี Thai Labour 

Market Information และ Line ID = @lmi.doe 

 

กองบรรณาธิการ 

ปีท่ี 26 ฉบบัที่ 4 ประจ าเดอืนเมษายน 2561 

วารสาร 

วตัถปุระสงค:์ 
 เพ่ือเผยแพรข่อ้มลูข่าวสารตลาดแรงงาน ภาพรวมของประเทศ 



บทสรปุผ ูบ้รหิาร 

ภาวะการท างานของประชากรเดือนมีนาคม 2561 

ผ ูว่้างงาน 4.40 แสนคน อตัราการว่างงานรอ้ยละ 1.2 

เปรียบเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีก่อนพบว่า ผ ูว่้างงานลดลง 

5.6  หม่ืนคน 

การไปท างานต่างประเทศ ผ ูป้ระกนัตนท่ีออกจากงาน 

 162,580  

 160,029   159,888  

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. 

 3,934  
 3,569  

 3,860  

 5,226   4,786   4,237  

ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

เดินทาง RE-ENTRY 

แรงงานไทยท่ียงัคงท างาน 

ในต่างประเทศ 

เดินทางไปท างานต่างประเทศ 

ท่ีมา: กองบริหารแรงงานไทยไปตา่งประเทศ 

กมุภาพนัธ ์2561 

ผ ูป้ระกนัตน 10,858,657 ราย 

ลาออก สินสดุสญัญา เลิกจา้ง 

103,874  (74.93%)  

3,431 (2.48%) 

31,337  (22.61%) 

ผ ูป้ระกนัตนท่ีออกจากงาน 138,642 ราย 

จ าแนกตามสาเหตกุารออกจากงาน 

ท่ีมา: ศนูยข์อ้มลูแรงงานแห่งชาติ 

หน่วย : ราย 

เศรษฐกิจไทยขยายตวัต่อเน่ือง 

การอปุโภคบรโิภค

ภาคเอกชน 
18.91% 

การลงทนุ

ภาคเอกชน 
10.57% 

อตัราเงินเฟ้อ  

   
0.79% 

การท างานของคนต่างดา้ว 

ผูมี้อาย ุ15 ปี ข้ึนไป  

56.19 ลา้นคน 

ผ ูอ้ย ูใ่นก าลงัแรงงานรวม  

38.11 ลา้นคน 

ก าลงัแรงงานปัจจบุนั 

37.78 ลา้นคน 

ผ ูมี้งานท า 

37.34 ลา้นคน 

ผ ูว่้างงาน 

0.44 ลา้นคน 

ก าลงัแรงงานท่ีรอฤดกูาล 

0.33 ลา้นคน 

ผ ูไ้มอ่ย ูใ่นก าลงัแรงงาน 

18.08 ลา้นคน 

ท างานบา้น 

5.27 ลา้นคน 

เรียนหนงัสือ 

4.56 ลา้นคน 

อ่ืนๆ 

8.25 ลา้นคน 

73,559 ต าแหน่ง 

 29,626 อตัรา 

958 อตัรา   ภาครฐั/รฐัวิสาหกิจ 

  กรมการจดัหางาน 

    JOBTOPGUN 

เว็บไซตบ์รษิทัจดัหางาน 

    JobsDB.com 
JOB BKK 

    JoBTOPGUN 

ความตอ้งการแรงงาน 

ต่างดา้วท่ีท างานในประเทศไทย 

น าเขา้ MOU 

637,770คน 

พิสจูนส์ญัชาติ 

1,315,651 คน 

ตลอดชีพ 

241 คน 

BOI 

45,062 คน 

ชัว่คราวทัว่ไป 

109,019 คน 

ชนกล ุ่มนอ้ย 

61,068 คน 

เดินทางไป-กลบั 

21,093 คน 
มีนาคม 2561 

3,509,903 คน 

3 สญัชาติ OSS 

1,320,035 คน 



ภาวะความตอ้งการแรงงาน 

       ความต้องการแรงงานผ่านบริการจัดหางานโดยรัฐ  มีต าแหน่งงานรองรับ  ณ  เดือนมีนาคม  2561  จ านวน 
29,626  อัตรา  อุตสาหกรรมการผลิตต้องการแรงงานมากที่สุด ต้องการผู้ที่จบการศึกษาระดับปวช.-ปวส./อนุปริญญา
มากที่สุด 

ความต้องการแรงงานผ่านบริการจัดหางานโดยรัฐ 
          กรมการจัดหางานได้รับแจ้งความต้องการแรงงาน (ต าแหน่งงานว่าง) จากนายจ้าง/สถานประกอบการเดือนมีนาคม 2561 จ านวน 
29,626 อัตรา มีสถานประกอบการมาใช้บริการจ านวน 735  แห่ง มีผู้สมัครงาน 31,011 คน และบรรจุงานได้ 25,344 คน 
          อุตสาหกรรมทีม่ีความต้องการแรงงานมากท่ีสุด ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต 10,414 อัตรา รองลงมาคือ  การขายส่ง การขายปลีก 
ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 7,913 อัตรา ที่พักแรมและบริการดา้นอาหาร 3,127 อัตรา กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 2,035 
อัตรา การก่อสร้าง 831 อัตรา  
          อาชีพท่ีมีความต้องการแรงงานมากท่ีสุดคือ อาชีพงานพ้ืนฐาน (แรงงานด้านการผลิต พนักงานขายและผู้น าเสนอสินค้า ) 8,971 อัตรา 
รองลงมาคือ พนักงานบริการ พนกังานขาย 6,591 อัตรา เสมียน เจา้หน้าท่ี 4,490 อัตรา ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 3,554 อัตรา 
ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจตา่ง ๆ  1,966 อัตรา 
 

กลุ่มงาน จ านวน 

(ร้อยละ) 
ความต้องการแรงงาน 5 อันดับ 

ผู้บริหาร 703 อัตรา 

(2.37) 

ผู้จัดการท่ัวไปด้าน

ค้าปลีก 

ผู้จัดการฝ่ายบริหาร

ท่ัวไป 

ผู้จัดการแผนก

ห้องอาหาร  

ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 

ผู้ประกอบวิชาชีพ 1,491 อัตรา 

(5.03) 

เจ้าหน้าท่ีส่งเสริม

การขาย 

เจ้าหน้าท่ี

ประชาสัมพันธ์ 

เจ้าหน้าท่ี

บริหารงานลูกค้า 

ครู อาจารยร์ะดับ

อาชีวศึกษา 

ผู้สอนในระดับ

ประถมศึกษา 

ช่างเทคนิค 3,554 อัตรา 

(12.00) 

พนักงานบริการ

ลูกค้า 

พนักงานบัญชี ผู้ตรวจสอบคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์สินค้า

ไฟฟ้า 

อิเล็กทรอนิกส์  

ผู้ตรวจสอบคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์สินค้าเส้น

ใย เสื้อผ้า 

ผู้ควบคุมคุณภาพ

วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

อาหาร 

เสมียนเจ้าหน้าท่ี 4,490 อัตรา 

(15.15) 

พนักงานธุรการ เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า เจ้าหน้าท่ีเก็บเงิน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบุคคล พนักงานต้อนรับ

โรงแรม 

พนักงานบริการ 6,591 อัตรา 

(22.25) 

พนักงานขาย พนักงานเสริฟ พนักงานดูแลความ

ปลอดภัย 

แม่บ้านส านักงาน พ่อครัว 

ปฏิบัติงานเกษตร

และประมง 

83 อัตรา 

(0.28) 

ผู้เพาะช าต้นไม้ คนท าสวน ผู้ฝึกสัตว์ ผู้ดูแลสวน 

สาธารณะและสนาม

หญ้า 

คนงานประจ าฟาร์ม

ปศุสัตว์ 

ปฏิบัติงานฝีมือ 1,966 อัตรา 

(6.64) 

ช่างเย็บด้วยมือ

และจักร 

ช่างไฟฟ้าท่ัวไป ช่างซ่อม

เครื่องจักรกล 

ช่างปรับแต่ง

เครื่องยนต์ 

ช่างไฟฟ้าฝ่าย

บ ารุงรักษา 

ปฏิบัติงานใน

โรงงาน 

1,558 อัตรา 

(5.26) 

พนักงานขับ

รถยนต์ 

พนักงานเครื่องเย็บ

รองเท้า 

ช่างเย็บผลิตภัณฑ์

สิ่งทอสิ่งถักและ

เครื่องแต่งกาย 

พนักงานขับ

รถบรรทุกและรถตู้

ขนาดใหญ่ 

พนักงานขับรถบรรทุก

ขนาดเล็ก 

อาชีพงานพื้นฐาน 9,190 อัตรา 

(31.02) 

แรงงานด้าน 

การผลิต 

พนักงานจัดส่ง

สินค้า 

พนักงานท าความ

สะอาดอาคาร 

พนักงานล้างจาน พนักงานส่งเอกสาร 

ตารางท่ี 1 ความต้องการแรงงาน 5 อนัดับแรกในกลุ่มงานต่าง ๆ  

3 



แผนภูมิที่ 1 ความต้องการแรงงานจ าแนกตามกลุ่มงาน เดือนมนีาคม 2561 

703 

1,491 

3,554 

4,490 

6,591 

83 

1,966 

1,558 

9,190 

กลุ่มงานผู้บริหาร 

กลุ่มงานผู้ประกอบวชิาชีพ 

กลุ่มงานช่างเทคนิค 

กลุ่มงานเสมียน  เจ้าหน้าที ่

กลุ่มงานพนกังานบริการ 

กลุ่มงานปฏิบัติงานเกษตรและประมง  

กลุ่มงานปฏิบัติงานฝีมอืในธุรกิจ 

กลุ่มงานปฏิบัติงานในโรงงาน  

กลุ่มงานอาชีพงานพืน้ฐาน 

หน่วย : อัตรา 

ประเภทกลุ่มงาน 

     ค ว ามต้ อ งก า รแ ร ง ง าน ส่ วน ใหญ่ อยู่ ใ นภ าคกลา ง 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร้อยละ 53.33 รองลงมาคือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 17.07  ภาคใต้ ร้อยละ 
16.80 และภาคเหนือ ร้อยละ 12.80   
      เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีมีความต้องการ
แรงงาน 37,491 อัตรา และเดือนก่อนหน้าที่มีความต้องการ
แรงงาน 31,193 อัตรา พบว่าความต้องการแรงงานลดลง 
7,865 อัตรา และ 1,567 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 20.98 และ 
5.02 ตามล าดับ   

3,127 

2,035 

729 

691 

468 

265 

39 

56 

28 

78 

137 

286 

326 

311 

511 

831 

773 

606 

7,913 

10,414 

2,381 

1,619 

583 

672 

324 

256 

13 

80 

83 

106 

267 

295 

353 

538 

587 

1,184 

1,638 

1,902 

9,134 

15,476 

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 

ท่ีพักแรม/บริการด้านอาหาร 

กิจกรรมการบริหาร/บริการสนับสนุน 

กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์ 

การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ  

เกษตรกรรม การป่าไม้ 

การศึกษา 

กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน  

การท าเหมืองแร/่เหมืองหิน 

ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน  า 

การจัดหาน  า การจัดการน  าเสีย 

ศิลปะ ความบนัเทิง 

กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ 

กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 

กิจกรรมด้านสุขภาพ/งานสังคมสงเคราะห์ 

กิจกรรมทางการเงิน/การประกันภัย 

การก่อสร้าง 

ข้อมูลข่าวสาร/การสื่อสาร 

การขนส่ง/สถานที่เก็บสินคา้ 

การขายส่ง/การขายปลีก  

การผลิต 

อัตรา 

ประเภทอุตสาหกรรม 

 มีนาคม 2560 

 มีนาคม 2561 

 
 

เพิ่ม 

ลด 

แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบความต้องการแรงงาน จ าแนกตามอุตสาหกรรม เดือนมนีาคม ปี 2560 และ ปี 2561 
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ผู้สมัครงาน 
          ผู้สมัครงานมาใช้บริการ จ านวน 31,011 คน เป็นผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 45.90 รองลงมา
คือ ปริญญาตรีและสูงกว่า ร้อยละ 23.92 ปวช.-ปวส./อนุปริญญา ร้อยละ 20.33 และประถมศึกษาและต่ ากว่า ร้อยละ 9.85 
          พิจารณาตามช่วงอายุ พบว่าผู้มาสมัครงานที่มีอายุไม่เกิน 24 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.27 รองลงมาคือ  
อายุระหว่าง 30 - 39 ปี ร้อยละ 30.82 อายุระหว่าง 25 – 29 ปี ร้อยละ 19.01 
          เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีมีผู้สมัครงาน 37,638 คน พบว่าผู้สมัครงานลดลง 6,627 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 17.61 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าที่มีผู้สมัครงาน 27,729 คน พบว่าผู้สมัครงานเพิ่มขึ้น 3,282 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.84  
 

กลุ่มงาน จ านวน 

(ร้อยละ) 
                            ผู้สมัครมาก 5 อันดับ 

ผู้บริหาร 758 คน 

( 2.44) 

ผู้จัดการฝ่ายบริหาร

ทั่วไป 

ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ผู้จัดการทั่วไปด้านค้า

ปลีก 

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 

ผู้ประกอบวิชาชีพ 1,427 คน 

(4.60) 

เจา้หนา้ที่ส่งเสริม

การขาย 

เจา้หนา้ที่

ประชาสัมพันธ ์

ครู อาจารย์ระดับ

อาชีวศึกษา 

โปรแกรมเมอร ์ นักบัญชีทั่วไป 

ช่างเทคนิค 4,254 คน 

(13.72) 

พนักงานบริการ

ลูกค้า 

พนักงานบัญช ี ผู้ตรวจสอบคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ 

นักออกแบบภาพ

กราฟฟกิ 

ช่างเทคนิค 

เสมียนเจ้าหนา้ที ่ 6,053 คน 

(19.52) 

พนักงานธุรการ เจา้หนา้ที่เก็บเงิน เจา้หนา้ที่ฝ่ายบุคคล เจา้หนา้ที่คลังสินค้า เจา้หนา้ที่ส านักงาน 

พนักงานบริการ 6,719 คน 

(21.67) 

พนักงานขาย พนักงานเสริฟ แม่บา้นส านักงาน พนักงานดูแลความ

ปลอดภัย 

พ่อครัว 

ปฏิบัติงานเกษตร

และประมง 

79 คน 

(0.25) 

คนท าสวน ผู้เพาะปลูกพืชไร ่ ผู้ตบแต่งสวน ผู้ท าไม้ทัว่ไป ชาวประมง 

ปฏิบัติงานฝีมอืใน

ธุรกิจ 

1,406 คน 

(4.53) 

ช่างไฟฟ้าทั่วไป ช่างซ่อม

เครื่องจักรกล 

ช่างปรับไฟฟา้ทัว่ไป ช่างเชื่อมโลหะด้วย

ไฟฟ้า 

ช่างปรับแต่ง

เครื่องยนต์ 

ปฏิบัติงานใน

โรงงาน 

1,320 คน 

(4.26) 

พนักงานขบัรถยนต์  ช่างเย็บผลิตภัณฑ์สิ่ง

ทอสิ่งถักและเครื่อง

แต่งกาย 

พนักงานขบั

รถบรรทุกและรถตู้

ขนาดใหญ่ 

ช่างประกอบอปุกรณ์

อิเล็กทรอนกิส์ 

ผู้บรรจุหีบห่อและ

ปิดฉลาก 

อาชีพงานพื้นฐาน 8,995 คน 

(29.01) 

แรงงานด้านการ

ผลิต 

พนักงานส่งเอกสาร ผู้ท าความสะอาด

อาคาร 

พนักงานกอ่สร้าง

อาคาร 

ยามรักษาการณ์ 

ตารางท่ี 2 ต าแหน่งงานที่ผู้สมัครงานสมัครมาก 5 อันดับแรกในกลุ่มงานต่าง ๆ  
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ประถมศึกษาและต่ ากว่า มัธยมศึกษา ปวช. - ปวส./อนุปริญญา ปริญญาตรีและสูงกว่า 

4,972 

9,861 
11,083 

3,710 
3,055 

14,233 

6,305 
7,418 

อัตรา/คน 

ระดับการศึกษา 

 ต าแหน่งงานว่าง (อัตรา)  ผู้สมัครงาน (คน) 

แผนภูมิที่  3  เปรียบเทียบต าแหน่งงานว่าง และผู้สมัครงาน  จ าแนกตามระดับการศึกษา  เดือนมีนาคม  2561 

การบรรจุงาน 
             มีการบรรจุงานจ านวน 25,344 คน เป็นผู้ท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากท่ีสุด คิดเป็น ร้อยละ 44.72 รองลงมาคือ 
ปริญญาตรีและสูงกว่า ร้อยละ 23.27 ปวช. – ปวส./อนุปริญญา ร้อยละ 21.45 และประถมศึกษาและต่ ากว่า 10.56 
             อุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต 9,303 คน การขายส่ง การขายปลีก ซ่อมยานยนต์
และจักรยานยนต์ 7,097 คน ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 2,695  คน  กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 1,345 คน  
การก่อสร้าง 737 คน           
              อาชีพที่มีการบรรจุงานมากที่สุด ได้แก่ อาชีพงานพื้นฐาน (แรงงานด้านการผลิต พนักงานขายและผู้น าเสนอสินค้า )  
3,865 คน รองลงมาคือ พนักงานบริการ พนักงานขาย 3,540 คน เสมียน เจ้าหน้าที่ 2,509 คน ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 2,187 คน ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 441 คน 
              เมื่อพิจารณาระหว่างการบรรจุงานกับต าแหน่งงานว่าง พบว่า ต าแหน่งงานที่ยังไม่ได้รับการบรรจุ มีจ านวน 4,282 อัตรา 
ส่วนใหญ่เป็นต าแหน่งที่ต้องการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวช. – ปวส./อนุปริญญาโดยต าแหน่งท่ีไม่ได้รับการบรรจุ ได้แก่ พนักงานขาย 
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการขาย ช่างเย็บด้วยมือและจักรท่ัวไป 
 

6 



ความต้องการแรงงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หรือกระทรวง และองค์กรมหาชนผ่านทางเว็บไซต์ 

          ความต้องการแรงงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง และองค์กรมหาชนผ่านทาง
เว็บไซต์ เป็นการรวบรวมข้อมูลต าแหน่งงานที่ประกาศรับสมัครหรือเปิดสอบเพื่อบรรจุ เข้ารับราชการ พนักงาน รวมถึงลูกจ้างของ
หน่วยงาน ประจ าเดือนมีนาคม 2561 พบว่ามีความต้องการแรงงาน 958 อัตรา  
          1. ภาครัฐ มีความต้องการแรงงาน 951 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 99.27 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกจ้าง 349 อัตรา คิดเป็น             
ร้อยละ 36.43 โดยต้องการต าแหน่ง คนงานทั่วไป มากที่สุด 86 อัตรา รองลงมาคือ กลุ่มข้าราชการ 331 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 34.55 
ต้องการต าแหน่ง นักตรวจสอบภาษี มากที่สุด 160 อัตรา และกลุ่มพนักงาน (พนักงานราชการ 133 อัตรา พนักงานมหาวิทยาลัย     
138 อัตรา) คิดเป็นร้อยละ 28.29 ต้องการต าแหน่ง อาจารย์ (ระดับมหาวิทยาลัย) มากที่สุด 101 อัตราและเมื่อพิจารณาตามระดับ
การศึกษา พบว่า หน่วยงานภาครัฐต้องการผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 69.51 
รองลงมาได้แก่ ระดับ ปวช.-ปวส. ร้อยละ 11.88 ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 1.58 และไม่ระบุระดับการศึกษา ร้อยละ 17.03 
          2. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีความต้องการแรงงาน 7 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 0.73 โดยเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งหมด 7 อัตรา 
โดยต้องการ ต าแหน่งวิศวกร มากท่ีสุด 3 อัตรา และเมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ต้องการผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่า คิดเป็นร้อยละ 100  

แผนภูมิที ่4 ความตอ้งการแรงงานจ าแนกตามประเภทหน่วยงาน เดอืน มีนาคม 2561

ลกูจา้ง 36.43% พนักงานมหาวทิยาลัย 14.41%

พนักงานราชการ 13.88%
ข้าราชการ 34.55%

รฐัวิสาหกิจ 0.73%

ภาครฐั 99.27%

ที่มา :  1. ศูนย์สรรหาและเลอืกสรร ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.)  
   2. ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนติิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)   
   3. perdsorbtoday.com จากการรวบรวมความต้องการแรงงาน 
   รวบรวมและประมวลผลโดยกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจดัหางาน 
หมายเหตุ : การจัดกลุ่มประเภทองค์กรจัดตามเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนกิส์ภาครัฐ https://www.egov.go.th 
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จ านวนและร้อยละความ
ต้องการแรงงาน 

ปี 2560 ปี 2561 ร้อยละ 
มีนาคม กุมภาพันธ ์ มีนาคม การเปลี่ยนแปลง 

จ านวน 
(อัตรา) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(อัตรา) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(อัตรา) 

ร้อยละ 
ปีก่อน
หน้า 

เดือน
ก่อน 

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

4,538 
648 
74 
1 

86.26 
12.32 
1.41 
0.02 

1,464 
- 
- 
- 

100.00 
- 
- 
- 

951 
7 
- 
- 

99.27 
0.73 

- 
- 

-79.04 
-98.92 
-100 
-100 

-35.04 
- 
- 
- 

รวม 5,261 100 1,464 100 958 100 -81.79 -34.56 

ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบความต้องการแรงงานรายเดือน ปี 2560-2561  

ที่มา : รวบรวมและประมวลผลโดยกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน 

          เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
และองค์กรมหาชนมีความต้องการแรงงานลดลง โดยภาครัฐมีความต้องการแรงงานลดลงมากที่สุด จ านวน 3,587 อัตรา คิดเป็น 
ร้อยละ 79.04 รองลงมาคือ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีความต้องการแรงงานลดลง 641 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 98.92 และ 
เมื่อเปรียบเทียบความต้องการแรงงานกับเดือนก่อนหน้า พบว่า ภาครัฐมีความต้องการแรงงานลดลง จ านวน 513 อัตรา คิดเป็น 
ร้อยละ 35.04 ขณะที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น 7 อัตรา และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หรือกระทรวง และองค์กรมหาชนไม่มีความต้องการแรงงานเช่นเดียวกับเดือนก่อนหน้า 
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ภาวะการมีงานท าและอตัราการว่างงาน 

9 

          จากการส ารวจภาวะการท างานของประชากร โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ เดือนมีนาคม 2561 พบว่า จ านวนผู้มีงานท าลดลง  
ในขณะเดียวกันอัตราการว่างงานก็ลดลงด้วยเช่นกัน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปรากฏรายละเอียดดังนี้ 
   ผู้มีงานท า  จ านวน 37.34 ล้านคน ลดลงจากจากช่วงเดียวกันของปีก่อน  1.2 แสนคน 
   ผู้ว่างงาน จ านวน 4.40 แสนคน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน  5.5 หมื่นคน 
   อัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.2  ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีอัตราการว่างงานอยูร่้อยละ 1.3 
 

ผู้มีอายุ 15 ปีขึน้ไป  
56.19 ล้านคน 

ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 
38.11 ล้านคน 

ผู้มีงานท า 37.34 ลา้นคน 

ผู้ว่างงาน 0.44 ล้านคน 

ผู้รอฤดูกาล 0.33 ล้านคน 

ผู้อยู่นอกก าลงัแรงงาน 
17.08 ล้านคน 

ท างานบ้าน 5.27 ลา้นคน 

เรียนหนงัสือ 4.56 ล้านคน 

อื่น ๆ 7.25 ล้านคน 

โครงสร้างก าลังแรงงานเดือนมนีาคม 2561 
 

ภาวะการมีงานท า 
          จากผลการส ารวจ พบว่าผู้มีงานท าในเดือนมีนาคม 2561 มีจ านวน 37.34 ล้านคน โดยเป็นผู้มีงานท าในภาคเกษตรกรรม 
11.84 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 31.72 และนอกภาคเกษตรกรรม 25.50 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 68.28 โดยท างานในอุตสาหกรรม
สาขาการผลิตมากท่ีสุด 6.41 ล้านคน รองลงมาคือสาขาการขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ผลิต 
6.11 ล้านคน สาขาท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร 2.64 ล้านคน สาขาการก่อสร้าง 2.19 ล้านคน สาขาการบริหารราชการ  
การป้องกันประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับ 1.51 ล้านคน สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 1.42 ล้านคน สาขา
การศึกษา 1.16 ล้านคน ที่เหลืออยู่ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ 
  
 



 

 

นอกภาค
เกษตรกรรม 

 

25.50 ล้านคน 

 

          การผลติ 6.41 ล้านคน 

          ขายสง่ ขายปลกีฯ 6.11 ล้านคน 

           ที่พกัแรมและบริการด้านอาหาร 2.64 ล้านคน 

            การก่อสร้าง 2.19 ล้านคน 

           การบริหารราชการฯ 1.51 ล้านคน 

 

 

ภาคเกษตร 

 

11.84 ล้านคน 

 แผนภูมิที่ 5  ผู้มีงานท า เดือนมนีาคม ปี 2561 
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ภาวะการว่างงาน 
เคยท างานมาก่อน 2.26 แสนคน  ซึ่งประกอบด้วยผู้ว่างงานจากภาค ส าหรับผู้ว่างงานทั่วประเทศมีจ านวน 4.40 แสนคน คิดเป็น 
อัตราการว่างงานร้อยละ 1.2 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนผู้ว่างงานลดลง 5.5 หมื่นคน 
          เมื่อพิจารณาผู้ว่างงานจากประสบการณ์การท างาน พบว่า เป็นผู้ว่างงานที่ไม่เคยท างานมาก่อนมีจ านวน 2.14 แสนคน  
และเป็นผู้ว่างงานท่ีเกษตรกรรม 0.15 แสนคน ภาคการผลิต 0.84 แสนคน และภาคการบริการและการค้า 1.27 แสนคน 
 

ภาคการผลติ 
0.84 แสนคน 

ภาคเกษตรกรรม 
0.15 แสนคน 

ภาคการบรกิาร 
และการคา้ 

1.27  แสนคน 

ไม่เคยท างานมาก่อน 
2.14 แสนคน 

เคยท างานมาก่อน 
2.26  แสนคน 

  ระดับการศกึษาที่มีการว่างงานสงูสุด คือ ผู้ที่จบการศกึษาระดับอุดมศึกษา จ านวน 1.60 แสนคน รองลงมามีจ านวนใกล้เคียงกัน 
คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 0.91 แสนคน มัธยมศึกษาตอนต้น 0.90 แสนคน ประถมศึกษา 0.81 แสนคน ผู้ที่ไม่มกีารศึกษาและต่ ากว่า
ประถมศกึษา 0.18 แสนคน 

  การว่างงานไดร้ับผลของฤดูกาลมาเกี่ยวข้อง โดยช่วงครึ่งปีแรกเปน็ช่วงนอกฤดูกาลเพาะปลูกและเปน็ช่วงที่นักเรียน นักศึกษาจบ
การศกึษาจ านวนมาก อัตราการว่างงานจะเพิ่มสูงขึ้น ส่วนในช่วงครึ่งปีหลังเป็นช่วงการเพาะปลูก และมีเทศกาลจ านวนมากท าให้การจา้งงาน
เพิ่มขึ้น อัตราการว่างจึงลดลง 



 0.29  

 0.81   0.88  

 1.27  

 1.70  

 0.18  

 0.81   0.90   0.91  

 1.60  

 -    
 0.20  
 0.40  
 0.60  
 0.80  
 1.00  
 1.20  
 1.40  
 1.60  
 1.80  

ไม่มีและต่ ากว่า ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย อุดมศึกษา 

แสนคน มี.ค.-60 มี.ค.-61 

แผนภูมิที่ 6 เปรียบเทียบจ านวนผู้ว่างงานและอัตราการว่างงานตามระดับการศึกษาเดือนมีนาคม ปี  2560  และปี 2561 

11 

แนวโน้มการว่างงาน 
 กรมการจดัหางานได้น าข้อมูลที่เกีย่วข้องมาท าการวิเคราะห์ในเชิงสถิติแล้ว คาดการณ์ว่าเดือนเมษายน และพฤษภาคม 2561  

**มีผู้ว่างงานประมาณ 4.51 และ 4.50 แสนคน อัตราว่างงาน ร้อยละ 1.2 ทั้งสองเดือน  
สถานการณ์การเลิกจ้าง 
     สถิติผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเดือนมีนาคม 2561 มีจ านวน 144,790 คน ปรับเพิ่มขึ้นเป็นเดือนแรกตั้งแต่เดือน

พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมีผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานด้วยเหตุของการเลิกจา้ง จ านวน 24,238 คน ซึ่งมีแนวโน้มการเลิกจา้งที่
เพิ่มขึ้นจากปีทีผ่่านมา   

29,076 
26,875 25,901 

22,833 23,795 
21,701 21,100 21,025 21,480 21,873 22,212 23,023 

23,935 23,114 24,238 

133,421 129,558 

145,151 147,838 
155,719 156,587 156,791 157,883 

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

132,294 130,419 

144,790 

0 

5,000 

10,000 

15,000 

20,000 

25,000 

30,000 

35,000 

40,000 

45,000 

50,000 

0 

20,000 

40,000 

60,000 

80,000 

100,000 

120,000 

140,000 

160,000 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

หน่วย : คน เลิกจ้าง 60 เลิกจ้าง 61 ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน 60 ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน 61 

แผนภูมิที่ 7  แผนภูมิผู้รับประโยชน์ทดแทนรายเดือน ปี 2560 – 2561 



การไปท างานต่างประเทศ 

  ผู้หญิง 
  624 คน 
  (16.17%) 
 

 

 ผู้ชาย 
 3,236 คน  
 (83.83%) 
 

 

 

  ผู้หญิง 
  1,928 คน 
   (23.81%) 
 

 

 ผู้ชาย 
 6,171 คน  
 (76.19%) 
 

 

 

แรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทาง
ไปท างานต่างประเทศ 

 

แรงงานไทยเดินทางไปท างาน
ต่างประเทศ 

 

     แรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางไปท างาน
ต่างประเทศในเดือนมีนาคม 2561 มีจ านวน 8,099 คน เป็นชาย   
6,171  คน หรือร้อยละ 76.19 เป็นหญิง 1,928 คน หรือร้อยละ 
23.81 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 10.70 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าพบว่า ลดลง
ร้อยละ 1.84 

 

     ส าหรับแรงงานไทยที่เดินทางไปท างานต่างประเทศในเดือนมีนาคม 
2561 มีจ านวน 3,860 คน เป็นชาย 3,236 คน หรือร้อยละ 83.83 
เป็นหญิง 624 คน หรือร้อยละ 16.17 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนพบว่า ลดลงร้อยละ 15.87 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน    
ก่อนหน้า พบว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.15 

แรงงานไทยที่เดินทางไปท างาน
ต่างประเทศจ าแนกตามภูมิภาค 

 

 

 

แรงงานไทยท่ีเดินทางไปท างาน
ต่างประเทศจ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

 

 

แรงงานไทยที่เดินทางไปท างาน
ต่างประเทศจ าแนกตามวิธีการเดินทาง 

 

 

 กลาง 247 คน เหนือ 790 คน 
ตะวันออกเฉยีงเหนอื 

 2,585 คน 

ทั่วประเทศ  
3,860 คน 

ตะวันออก 
135 คน ตะวันตก 30 คน ใต้ 73 คน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช. ปวท. 
ปวส. 

ปริญญาตรี อื่นๆ 

789 คน 

2,221 คน 

522 คน 
326 คน 

2 คน 

บริษัทจัดหางานจัดส่ง 
1,850  คน 

กรมการจัดหางาน 
  879 คน 

เดินทางด้วยตัวเอง 
   560 คน 

นายจ้างพาไปท างาน 
 420 คน 

นายจ้างพาไปฝึกงาน 
 151 คน 

แรงงานไทยที่เดินทางไปท างานต่างประเทศ
จ าแนกตามประเทศ 5 อันดับแรก 

 

 

 

ไต้หวัน อิสราเอล ญี่ปุ่น 
สาธารณรัฐ 

เกาหล ี

1,450 คน 
(37.56%) 

 

415 คน 
 (10.75%) 

 

228 คน 
 (5.91%) 
 

148 คน 
 (3.83%) 

 

คูเวต 

472 คน 
 (12.23%) 
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     ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 66.95 จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.54 โดยการเดินทาง
ไปท างานต่างประเทศนี้ส่วนใหญ่เป็นการเดินทางโดยการจัดส่งของบริษัท
จัดหางาน ร้อยละ 47.93  ส่วนสาขาอาชีพที่เดินทางไปท างานมากที่สุด 
ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักร และ ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การประกอบ ร้อยละ 41.76 รองลงมาคืออาชีพงานพ้ืนฐานร้อยละ 17.33  

    ตลาดแรงงานไทยส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในภูมิภาคเอเชีย โดยมีไต้หวันเป็น
ตลาดแรงงานหลักซึ่งแรงงานไทยนิยมเดินทางไปท างานในภาคอุตสาหกรรม 
และภาคเกษตรกรรมโดยผลจากการเดินทางไปท างานต่างประเทศของ
แรงงานไทยดังกล่าว ท าให้มีรายได้ส่งกลับในเดือนมีนาคม 2561 จ านวน 
13,451 ล้านบาท   

  



การท างานของคนต่างดา้ว 

     คนต่างด้าวในประเทศไทย ณ เดือนมีนาคม 2561 มีจ านวน 3,509,903 คน โดยคนต่างด้าวประเภท 3 สัญชาติ OSS มีจ านวนมากที่สุด  
คิดเป็นร้อยละ 37.61 รองลงมาคือประเภทพิสจูน์สัญชาติ คดิเป็นรอ้ยละ 37.48 และประเภทน าเขา้ตาม MOU คิดเป็นร้อยละ 18.17 

น าเขา้ MOU 

637,770คน 

พิสจูนส์ญัชาติ 

1,315,651 คน 

ตลอดชีพ 

241 คน 

BOI 

45,062 คน 

ชัว่คราวทัว่ไป 

109,019 คน 

ชนกล ุม่นอ้ย 

61,068 คน 

เดินทางไป-กลบั 

21,093 คน มีนาคม 2561 

3,509,903 คน 

3 สญัชาติ  

1,320,035 คน 

จ านวนคนต่างดา้วในประเทศไทย จ าแนกตามทกัษะ 

13 



ภาวะเศรษฐกจิ 

 การส่งออกและการผลติภาคอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่อง

 การอุปโภคบริโภคเอกชนขยายตัวจากเดอืนก่อน

การผลิตภาคอตุสาหกรรม

อัตราเงินเฟ้ออยู่ที ่ร้อยละ
0.79 เพิ่มข้ึนตามราคา
น้ ามันดิบในตลาดโลก

เศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน 

ภาคตา่งประเทศ

ส่งออก น าเข้า

11.30% 8.63%

 การส่งออกเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน
จากมูลค่าการส่งออกน้ ามันดิบ 
สินค้าเหมืองแร่ อากาศยาน เรือ 
 การน าเข้าเพิ่มขึ้นจากการน าเขา้
แท่น รถไฟ เครื่องจักรส าหรับผลิต
กระแสไฟฟา้

ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม

อัตราการใช้
ก าลังการผลิต

12.53% 5.53%

เพิ่มข้ึนจากเดือนก่อนในหมวด
การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ 
การผลิตเครื่องด่ืม การผลิตผลิตภัณฑ์
อาหาร การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ

0.79%

10.57%
18.91%

การลงทุนภาคเอกชน

เพิ่มข้ึนจากเดือนก่อนเนื่องจากการเพิ่มข้ึนปริมาณ
การจ าหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ในประเทศ ณ 
ราคาคงที่ ปี 2553

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน

เพิ่มข้ึนจากเดือนก่อนจากการเพิ่มข้ึนของดัชนีการใช้จ่าย
สินค้าไม่คงทนและดัชนีการอุปโภคบรโิภคภาคเอกชน

อัตราเงินเฟ้อ

+
Highlight: 

+

+

+
+

 
             เศรษฐกิจไทยในเดือนมีนาคม 2561 ขยายตัวต่อเนื่อง โดยเครื่องช้ีภาวะเศรษฐกิจที่ส าคัญเปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน และ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน กล่าวคือในภาคการผลิตพิจารณาจากข้อมูลส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พบว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 12.53 และร้อยละ 2.74 ตามล าดับ เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของดัชนีการผลิต
เครื่องจักรและเครื่องมือ การผลิตเครื่องดื่ม การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น อัตราการใช้ก าลังการผลิต เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนและ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 5.53 และร้อยละ 2.20 ตามล าดับเนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของการผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ การผลิต
เครื่องดื่ม การผลิตผลิตภัณฑ์จากยาสูบ เป็นต้น ส าหรับการลงทุนและการบริโภคภาคเอกชน การค้าต่างประเทศและอัตราเงินเฟ้อ  
เมื่อพิจารณาข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 10.57 แต่ลดลง 
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 7.02 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการจ าหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
ในประเทศ ณ ราคาคงท่ี ปี 2553 (ล้านบาท) ส าหรับการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 18.91 และร้อยละ 3.28 ตามล าดับ เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของดัชนีการใช้จ่ายสินค้าไม่คงทนและดัชนีการอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชน เป็นต้น การส่งออก มีมูลค่า 22,057.01 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อน  
ร้อยละ 11.30 และร้อยละ 6.29 ตามล าดับ เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากมูลค่าการส่งออกน้ ามันดิบ สินค้าเหมืองแร่ อากาศยาน เรือ แท่น และ
รถไฟ  เป็นต้น การน าเข้า มีมูลค่า 19,041.90   ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 8.63 
และร้อยละ 6.72 ตามล าดับ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการน าเข้าแท่น รถไฟ เครื่องจักรส าหรับผลิต
กระแสไฟฟ้า เป็นต้น จากมูลค่าการส่งออกท่ีมากกว่าการน าเข้าท าให้เกินดุลการค้า คิดเป็นมูลค่า 3,015.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะท่ี
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.79 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.42 ในเดือนก่อนตามราคาน้ ามันขายปลีกในประเทศที่ปรับเพิ่มขึ้นตามราคา
น้ ามันดิบในตลาดโลกและราคาอาหารสดที่หดตัวน้อยลงขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 0.63 เท่ากับเดือนก่อน 
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            ปัจจยัเสีย่งตอ่ภาวะเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม ผลกระทบด้านแรงงาน 

 การบริโภคภาคเอกชนยงัขยายตวัไมม่ากในกลุม่ที่
มีรายได้น้อย 

 ส่งผลต่อก าลงัซือ้ภายในประเทศซึ่งอาจท าให้
ภาคการผลติชะลอตวัและการจ้างงานใหม่ชะลอ
ตวัตาม 

       การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน ดังนี   
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