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ความเป็ นมา
Background

ปี 2547 เริ มทําการประมาณความต้องการแรงงานปี 2547 – 2551 จากการฝึ กอบรม ได้รับทุนสนับสนุนจาก World Bank
In 2004 Conducting workshop of 2004 – 2008 labour demand forecast that was sponsored by World Bank.
ปี 2552 ผลการศึกษาแนวโน้มความต้องการแรงงานปี 2553 – 2557
In 2009 Publishing 2010 – 2014 Labour Demand Forecast.
ปี 2553 ทิศทางการเปลียนแปลงของอาชีพในช่วงปี 2553 – 2557 (พิมพ์เผยแพร่ 2 ครัง)
In 2010 Publishing 2010 – 2014 Occupation Trends (two-times publishing)

วัตถุประสงค์
Objective
1. เพือศึกษาภาวะการมีงานทําในแต่ละหมวดอุตสาหกรรม
ในช่วง 5 ปี ทีผ่านมา (2553 – 2557)
To explain employment situation in each industry
during 2010 - 2014
2.เพือประมาณการแนวโน้มและทิศทางการเปลียนแปลง
ของแต่ละประเภทอาชีพ และอุตสาหกรรมในช่วงปี 2558 – 2562
To forecast labour demand by occupations and industries
during 2015 - 2019

ข้ อมูลทีใช้ และขอบเขตการศึกษา
Data and Limitations
1) การศึกษาครังนีใช้ขอ้ มูลรายปี ตังแต่ปี 2544 – 2556 รวม
13 ปี จาก 2 แหล่ง ดังนี
1.1) ผูม้ ีงานทําโดยจําแนกรายประเภทอาชีพ อายุ และ
อุตสาหกรรม
จากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร สํานักงานสถิติ
แห่งชาติ
1.2) ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมรายอุตสาหกรรม (GDP)
1.3) ข้อมูลสต็อกทุนรายอุตสาหกรรม ณ ราคาปี ฐาน
พ.ศ. 2531
1.4) ข้อมูลการคาดประมาณประชากรของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2553-2583
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
2) การประมาณการทิศทางการเปลียนแปลงของแต่ละ
ประเภทอาชีพเป็ นการประมาณการเพือหาแนวโน้ม
ในช่วงปี 2558 – 2562

1) This study uses secondary data during
2001 - 2013 from two sources.
1.1) Labour force survey (Age Occupation
and Industry) from National Statistic Office.
1.2) Gross Domestic Products
1.3) Capital Stock at 1988 based year price
1.4) Population Projection for Thailand:
2010 – 2040 from The Office of National
Economic and Social Development Board
2) This study explain labour demand forecast
and occupation trends during 2015 – 2019.

วิธีการศึกษา
Methodology
ช่วงแรก
1st
ช่วงสอง
2nd

ช่วงสาม
3rd

ช่วงสี
4th

• ประมาณการความต้องการแรงงานรายอุตสาหกรรม ด้วยวิธี Inverse Cobb Douglas
Production Function
• Forecasting by Inverse Cobb Douglas Production Function method.
• ปรับค่าประมาณการทีได้จากทุกอุตสาหกรรม ด้วยประมาณการจํานวนประชากรปี 2553 – 2583
• Adjusting from every industry forecast values by Population Projection for Thailand: 2010 – 2040.
• คํานวณหาสัดส่ วนแต่ละอาชีพในทุกอุตสาหกรรม และใช้ค่าสัดส่ วนเฉลียนันมาประมาณการอาชีพ
ในปี 2558 – 2562
• Computing percentage of number of occupations in each industry in order to find the average percentage for
forecasting in 2015 – 2019.
• หาจํานวนผูม้ ีงานทําในแต่ละอาชีพทีจะมีอายุครบ 60 ในแต่ละปี เพือนําเอาจํานวนนีไปรวมกับ
ค่าประมาณการในอนาคต
• Computing number of each occupation who will reach 60 years old in every year for adding to
forecast value

วิธีการศึกษา
Methodology
• ประมาณการความต้องการแรงงานรายอุตสาหกรรม ด้วยวิธี Inverse Cobb Douglas Production Function
ช่วงแรก

• Forecasting by Inverse Cobb Douglas Production Function method.

1st

GDP ขยายตัว (IMF)
GDP growth from IMF
ปี (year) 2558* (2015) = 1.50%
2559 (2016) = 4.79%
2560 (2017) = 4.73%
2561 (2018) = 4.50%
2562 (2019) = 4.47%

สต็อกทุน ขยายตัว
Capital Stock growth
ปี (year) 2558 (2015) = 2.33%
2559 (2016) = 2.09%
2560 (2017) = 1.83%
2561 (2018) = 1.55%
2562 (2019) = 1.24%

หมายเหตุ : จีดีพี ปี 2558 ประมาณการโดยหน่วยงานของไทย (GDP of 2015 forecast by Thai economic unit)

วิธีการศึกษา
Methodology
ช่วงสอง
2nd

• ปรับค่าประมาณการทีได้จากทุกอุตสาหกรรม ด้วยประมาณการจํานวนประชากรปี 2553 – 2583
• Adjusting from every industry forecast values by Population Projection for Thailand: 2010 – 2040.

จํานวนประชากรอายุ 15 ปี ขึนไป
(population who age 15 years old and above: million people)
2558 (2015) = 53.312 ล้านคน
2559 (2016) = 53.683 ล้านคน
2560 (2017) = 54.029 ล้านคน

กําหนดให้อตั ราการมีส่วนร่ วมในกําลังแรงงาน ร้อยละ71
Labour Force Participation Rate = 71%

2561 (2018) = 54.349 ล้านคน
2562 (2019) = 54.644 ล้านคน

• คํานวณหาสัดส่ วนแต่ละอาชีพในทุกอุตสาหกรรม และใช้ค่าสัดส่ วนเฉลียนันมาประมาณการอาชีพในปี 2558 – 2562
ช่วงสาม
3rd

• Computing percentage of number of occupations in each industry in order to find the average percentage for
forecasting in 2015 – 2019.
• หาจํานวนผูม้ ีงานทําในแต่ละอาชีพทีจะมีอายุครบ 60 ในแต่ละปี เพือนําเอาจํานวนนีไปรวมกับค่าประมาณการในอนาคต

ช่วงสี
4th

• Computing number of each occupation who will reach 60 years old in every year for adding to forecast value

จํานวนผู้มงี านทํา จําแนกตามภาคการผลิตปี 2558 – 2562
2015 – 2019 Employment Forecast by economic sector

ทีมา : กองวิจยั ตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน
Source: Labour Market Research Division, Department of Employment

จํานวนการเพิม/ลดของผูม้ ีงานทํา จําแนกตามอุตสาหกรรม ปี 2558 – 2562
Changing in employment by Industries: 2015 – 2019
1.การขายส่ ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์และของใช้
เฉลียเพิมขึนปี ละ 196,502 คน (ร้อยละ 3.08)
2.อสังหาริ มทรัพย์ วิทยาศาสตร์ วิชาการ ศิลปะ
ความบันเทิงและนันทนาการ เฉลียเพิมขึนปี ละ 62,542 คน
(ร้อยละ 3.12)
3.การศึกษา เฉลียเพิมขึนปี ละ 43,036 คน (ร้อยละ 3.46)
4.การก่อสร้าง เฉลียเพิมขึนปี ละ 41,877 คน (ร้อยละ 1.81)
5.ทีพักแรมและบริ การด้านอาหาร เฉลียเพิมขึนปี ละ
36,440 คน (ร้อยละ 1.40)
6.กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
เฉลียเพิมขึนปี ละ 27,628 คน (ร้อยละ 3.89)

1. Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and
motorcycles (average growth 196,502 persons or 3.08%)
2. Real estate activities, Professional, scientific and technical
activities Administrative and support service activities, Arts,
entertainment and recreation and Other service activities
(average growth 62,542 persons or 3.12%)
3. Education (average growth 43,036 persons or 3.46%)
4. Construction (average growth 41,877 persons or 1.81%)
5. Accommodation and food service activities (average
growth 36,440 persons or 1.40%)
6. Human health and social work activities (average growth
27,628 persons or 3.89%)

ทีมา : กองวิจยั ตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน
Source: Labour Market Research Division, Department of Employment

จํานวนการเพิม/ลดของผู้มงี านทํา จําแนกตามอุตสาหกรรม ปี 2558 – 2562
Changing in employment by Industries: 2015 – 2019
1.เกษตรกรรม การป่ าไม้และการประมง เฉลียลดลงปี ละ
103,610 คน (ร้อยละ 0.85)
2.การผลิต เฉลียลดลงปี ละ 36,341 คน (ร้อยละ 0.59)
3.การขนส่ งและสถานทีเก็บสิ นค้า ข้อมูลข่าวสารและการสื อสาร
เฉลียลดลงปี ละ 30,112 คน (ร้อยละ 2.23)
4.กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรื อน และกิจกรรมขององค์การ
ระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก เฉลียลดลงปี ละ 14,110 คน
(ร้อยละ 1.56)
5.การบริ หารราชการฯ เฉลียลดลงปี ละ 13,052 คน (ร้อยละ 0.79)
6.กิจกรรมทางการเงินฯเฉลียลดลงปี ละ 5,826 คน (ร้อยละ 1.12)
7.ไฟฟ้ า ก๊าซ ไอนําและระบบการปรับอากาศ การจัดหานํา การ
จัดการนําเสี ยและของเสี ยรวมถึงกิจกรรมทีเกียวข้อง เฉลียลดลง
ปี ละ 2,999 คน (ร้อยละ 1.36)
8.การทําเหมืองแร่ และเหมืองหิ น เฉลียลดลงปี ละ 760 คน
(ร้อยละ 1.14)

ทีมา : กองวิจยั ตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

1. Agriculture, forestry and fishing (average growth -103,610
persons or -0.85%)
2. Manufacturing (average growth -36,341 persons or -0.59%)
3. Transportation and storage and Information and communication
(average growth -30,112 persons or -2.23%)
4. Activities of households as employers; undifferentiated goodsand services-producing activities of households for own use and
Activities of extraterritorial organizations and bodies (average
growth -14,110 persons or -1.56%)
5. Public administration and defense; compulsory social security
(average growth -13,052 persons or -0.79%)
6. Financial and insurance activities (average growth -5,826 persons
or -1.12%)
7. Electricity, gas, steam and air conditioning supply
Water supply; sewerage, waste management and remediation
activities (average growth -2,999 persons or -1.36%)
8. Mining and quarrying (average growth -760 persons or -1.14%)

Source: Labour Market Research Division, Department of Employment

จํานวนผู้มงี านทํา จําแนกตามหมวดอาชีพ ปี 2558 – 2562
Employment by Occupation: 2015 – 2019
4.68
4.70
4.67
4.62
4.57

9.อาชีพงานพืนฐาน
Elementary Occupations

3.49
3.52
3.54
3.55
3.57

8.ผูป้ ฏิบตั ิงานในโรงงาน ผูค้ วบคุมเครื องจักรและผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการประกอบ
Stationary – Plant and Related Operators

2562
(2019)

4.70
4.70
4.67
4.62
4.57

7.ผูป้ ฏิบตั ิงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ
Craft and Related Trades Workers

2561
(2018)

10.96
11.06
11.15
11.24
11.32

6.ผูป้ ฏิบตั ิงานฝี มือด้านการเกษตรและประมง
Skilled Agricultural and Fishery Workers

2560
(2017)

8.30
8.13
7.94
7.76
7.58

5.พนักงานบริ การ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด

2559
(2016)

Service Workers and Shop and Market Sales Workers
4.เสมียน เจ้าหน้าที

1.50
1.50
1.49
1.48
1.46

2558
(2015)

Clerk
3.ช่างเทคนิคและผูป้ ฏิบตั ิงานทีเกียวข้อง

1.61
1.62
1.61
1.59
1.57

Technicians and Associate Professionals
2.ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ

2.19
2.17
2.13
2.07
2.01

Professionals
1.ผูบ้ ญั ญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส, ผูจ้ ดั การ

1.38
1.40
1.39
1.36
1.35

Legislators, Senior Officials and Managers

ทีมา : กองวิจยั ตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

0.00

ล้านคน (million)
5.00

Source: Labour Market Research Division, Department of Employment
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อาชีพทีมีความต้ องการเฉลียเพิมขึน ปี 2558 – 2562
Increasing of Occupation growth: 2015 – 2019
2,000 – 4,999 คน

5,000 – 9,999 คน

10,000 – 39,999 คน

40,000 คนขึนไป

(Persons)

(Persons)

(Persons)

(Persons)

ผูซ้ กั ล้างและรี ดเสื อผ้า

ผูข้ ายสิ นค้าในตลาดและแผงร้านค้า

เจ้าของร้าน

(Hand launderers and pressers) (Secondary education teachers)

(Stall and market salespersons)

(Shop keepers)

ผูป้ ระกอบวิชาชีพทีเกียวข้องกับการบัญชี พนักงานขายอาหารตามข้างถนน

คนขายของตามถนน (ยกเว้นอาหาร)

ผูช้ ่วยขายของในร้าน

(Accounting associate
professionals)

(Street food salespersons)

(Street vendors (excluding food))

(Shop sales assistants)

เจ้าหน้าทีสํานักงานทัวไป

ช่างเสริ มสวยและผูป้ ฏิบตั ิงานทีเกียวข้อง

ครู /ผูส้ อนในระดับประถมศึกษา

(General office clerks)

(Beauticians and related workers)

(Primary school teachers)

พนักงานเสิ ร์ฟ

ผูท้ าํ ความสะอาดและผูช้ ่วยงานทําความสะอาดใน ช่างเครื องและช่างซ่อมเครื องยานยนต์
(Motor vehicle mechanics and repairers)
สํานักงาน โรงแรมและสถานทีทําการอืน ๆ

(Waiters)

ครู /ผูส้ อนในระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ

(Cleaners and helpers in offices, hotels
and other establishments)

ผูด้ ูแลรักษาอาคารสิ งปลูกสร้าง

พยาบาลวิชาชีพ

ผูต้ อ้ นรับบริ เวณเคาน์เตอร์ บริ การอาหาร

(Building caretakers)

(Nursing professionals)

(Food service counter attendants)

ผูใ้ ห้การศึกษาแก่เด็กก่อนวัยเรี ยน

ยามรักษาความปลอดภัย

พ่อครัว

(Early childhood educators)

(Security guards)

(Cooks)

ช่างตัดผม

ผูจ้ ดั การด้านการขายปลีกและขายส่ ง

(Hairdressers)

(Retail and wholesale trade managers)

ผูข้ นส่ งสิ นค้าต่าง ๆ
(Freight handlers)

ผูช้ ่วยด้านการดูแลสุ ขภาพ
(Health care assistants)

ทีมา : กองวิจยั ตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน
Source: Labour Market Research Division, Department of Employment

อาชีพทีมีความต้ องการเฉลียเพิมขึน ปี 2558 – 2562
Increasing of Occupation growth: 2015 – 2019
0% - 2.9%

3.0% - 3.9%

4.0% ขึนไป (& higher)

ผูว้ างแผนในการจัดประชุมและการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่
(Event)
(Conference and event planners)
ผูค้ วบคุมเครื องซักรี ด
(Laundry machine operators)

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ การดูแลผูส้ ู งอายุ
(Aged care services managers)

นักบําบัดด้านการฟั งและการพูด
(Audiologists and speech therapists)

พยาบาลวิชาชีพ
(Nursing professionals)

ผูค้ วบคุมดูแลร้าน
(Shop supervisors)

ครู /ผูส้ อนในสายอาชีพ
(Vocational education teachers)

ผูป้ ระกอบวิชาชีพทีเกียวกับสุ ขภาพซึ งมิได้จดั ไว้ทีอืน
(Health associate professionals not
elsewhere classified)
ครู สอนดนตรี อืน ๆ
(Other music teachers)

ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านสุ ขภาพในชุมชน
(Community health workers)
ผูจ้ าํ หน่ายสิ นค้าตามบ้าน
(Door to door salespersons)
ช่างเครื องและช่างซ่อมเครื องยานยนต์
(Motor vehicle mechanics and repairers)
ช่างภาพ
(Photographers)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ การซึ งมิได้จดั ไว้ทีอืน
(Services managers not elsewhere
classified)
นักสังคมวิทยา นักมานุษยวิทยาและทีเกียวข้อง
(Sociologists, anthropologists and
related professionals)
ผูค้ วบคุมไอ ควัน และวัชพืชและศัตรู พืชอืน ๆ
(Fumigators and other pest and weed
controllers)

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ การดูและเด็ก
(Child care services managers)
ผดุงครรภ์อาชีพ
(Midwifery professionals)
ทันตแพทย์
(Dentists)
ผูช้ ่วยและนักบําบัดโรคทางทันตกรรม
(Dental assistants and therapists)
ผูเ้ ชียวชาญด้านการตรวจวัดสายและช่างตัดแว่น
(Optometrists and ophthalmic opticians)

นักกายภาพบําบัด
(Physiotherapists )
ครู สอนขับรถ
(Driving instructors)
เจ้าหน้าทีผูช้ ่วยแพทย์
(Paramedical practitioners)
ครู สอนภาษาอืน ๆ
(Other language teachers)
แพทย์ชาํ นาญการเฉพาะทาง
(Specialist medical practitioners)

เจ้าหน้าทีเทคนิคและผูช้ ่วยด้านการกายภาพบําบัด
เลขานุการทางการแพทย์
(Physiotherapy technicians and assistants) (Medical secretaries)
ผูช้ ่วยด้านการดูแลสุ ขภาพ
(Health care assistants)

ครู สอนศิลปะอืน ๆ
(Other arts teachers)

ทีมา : กองวิจยั ตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

Source: Labour Market Research Division, Department of Employment

อาชีพทีมีความต้ องการเฉลียลดลง ปี 2558 – 2562
Decreasing of Occupation growth: 2015 – 2019
(-1) – (-999) คน (Persons)

(-1,000) – (-4,999) คน
(Persons)

(-5,000) – (-9,999) คน
(Persons)

-10,000 คนขึนไป
(& higher) (Persons)

ช่างทาสี และผูป้ ฏิบตั ิงานทีเกียวข้อง

ผูเ้ ลียงสัตว์และผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์นม

ผูใ้ ช้แรงงานในฟาร์มเพาะปลูกพืชไร่ (Crop

ผูเ้ พาะปลูกพืชไร่ พืชผลและพืชผัก

(Painters and related workers)

(Livestock and dairy producers)

farm labourers)

(Field crop and vegetable
growers)

พนักงานขับรถยนต์โดยสารประจําทางและรถราง ผูข้ บั รถจักรยานยนต์และผูข้ บั สามล้อเครื อง

แรงงานด้านก่อสร้างอาคารและสิ งปลูกสร้าง

ผูเ้ พาะปลูกไม้ยนื ต้นและไม้พมุ่

(Bus and tram drivers)

(Building construction labourers)

and shrub crop growers)

ผูท้ าํ ความสะอาดบ้านและผูช้ ่วยงานบ้าน

ชาวนาทีปลูกพืชในเชิงเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง

(Motorcycle drivers)

ผูเ้ ตรี ยมวัสดุงานหัตถกรรมไม้ งานจักสานตะกร้า ช่างตกแต่งงานปูน
(Plasterers)
ต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์พืนบ้านทีเกียวข้อง

(Domestic cleaners and helpers)

(Handicraft workers in wood, basketry and
related materials)

(Tree

(Subsistence crop farmers)

ผูบ้ ญั ญัติกฎหมาย

ผูข้ บั รถยนต์ รถรับจ้าง รถยนต์บรรทุกและรถตู้

(Legislators)

(Car, taxi and van drivers)

ผูค้ วบคุมการผลิต

ช่างไม้ปลูกสร้างและช่างไม้อืนๆ

(Manufacturing supervisors)

(Carpenters and joiners)

ช่างเชือมและช่างตัดโลหะ

ผูข้ บั รถบรรทุกขนาดใหญ่

(Welders and flame cutters)

(Heavy truck and lorry drivers)

ผูค้ วบคุมเครื องจักรในการผลิตอาหารและ
ผลิตภัณฑ์ทีเกียวข้อง

ช่างก่อสร้าง/ผูร้ ับเหมาสร้างบ้าน
(House builders)

(Food and related products machine
operators)

ผูค้ วบคุมเครื องจักรกลทางการเกษตรและการป่ าไม้ ผูค้ วบคุมเครื องเย็บ เครื องปัก , ช่างเย็บ ช่าง
(Food and related products machine
ปั กด้วยเครื องจักร
operators)

(Sewing machine operators)

ทีมา : กองวิจยั ตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

Source: Labour Market Research Division, Department of Employment

อาชีพทีมีความต้ องการเฉลียลดลง ปี 2558 – 2562
Decreasing of Occupation growth: 2015 – 2019
0% - -0.4%

-1.0% ขึนไป (& higher)

-0.5% - -0.9%

ผูค้ วบคุมเครื องจักรในกระบวนการแปรรู ปโลหะ

ผูจ้ ดั การฝ่ ายนโยบายและแผน

พนักงานรับ – ส่ งและคัดแยกไปรษณี ยภัณฑ์

(Metal processing plant operators)

(Policy and planning managers)

(Mail carriers and sorting clerks)

ผูใ้ ห้บริ การด้านการป้ องกันภัยทีมิได้จดั ประเภทไว้ในทีอืน

นักทําแผนทีและนักสํารวจ

เจ้าหน้าทีออกใบอนุญาต

(Protective services workers not elsewhere
classified)

(Cartographers and surveyors)

(Government licensing officials)

ผูค้ วบคุมเครื องจักรในการผลิตพลังงานไฟฟ้ า

ผูป้ ระกาศทางวิทยุ โทรทัศน์ และทางสื ออืน ๆ

ผูค้ วบคุมการจราจรทางอากาศ

(Power production plant operators)

(Announcers on radio, television and other
media)

(Air traffic controllers)

ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต

ผูจ้ ดั การฝ่ ายก่อสร้าง

(Manufacturing managers)

(Construction managers)

พนักงานห้ามล้อรถไฟ พนักงานสัญญาณรถไฟ และพนักงานสับราง
รถไฟ (Railway brake, signal and switch
operators)

ผูค้ วบคุมเครื องจักรในการผลิตผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ หิ น และแร่ อืน ๆ

ช่างเทคนิควิศวกรรมโทรคมนาคม

เจ้าหน้าทีขนส่ ง

(Cement, stone and other mineral products machine (Telecommunications engineering technicians)
operators)

(Transport clerks)

ผูค้ วบคุมเครื องเย็บ เครื องปั ก , ช่างเย็บ ช่างปั กด้วยเครื องจักร

ช่างทาสี และผูป้ ฏิบตั ิงานทีเกียวข้อง

พนักงานเก็บค่าโดยสาร และพนักงานรักษารถ

(Sewing machine operators)

(Painters and related workers)

(Transport conductors)

วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์

ช่างก่ออิฐและผูป้ ฏิบตั ิงานทีเกียวข้อง

ช่างระบบอิเล็กทรอนิกส์ความปลอดภัยด้านการจราจรทางอากาศ

(Electronics engineers)

(Bricklayers and related workers)

(Air traffic safety electronics technicians)

ผูค้ วบคุมเครื องจักรผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก

ช่างติดตังเครื องยกและผูฟ้ ั นต่อสายเคเบิล

วิศวกรการสื อสารโทรคมนาคม

(Plastic products machine operators)

(Riggers and cable splicers)

(Telecommunications engineers)

ผูค้ วบคุมเครื องจักรในการผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์ทีเกียวข้อง

ผูค้ วบคุมปั นจัน รอก ยก และเครื องจักรต่างๆ ทีเกียวข้อง

เจ้าหน้าทีสื บสวน สอบสวน (ตํารวจ) และนักสื บ

(Food and related products machine operators)

(Crane, hoist and related plant operators)

(Police inspectors and detectives)

ช่างเชือมและช่างตัดโลหะ

ผูเ้ ก็บขยะและสิ งของนํากลับมาใช้ใหม่

พนักงานขับรถยนต์โดยสารประจําทางและรถราง

(Welders and flame cutters)

(Garbage and recycling collectors)

(Bus and tram drivers)

ทีมา : กองวิจยั ตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

Source: Labour Market Research Division, Department of Employment

อภิปรายผล
Result and Discussion
1. รู ปแบบการจ้างงานของไทย จะมีภาคบริ การเป็ นหลัก
รองลงมาคือภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม
2. ปั จจัยด้านอายุหรื อการเข้าสู่ สงั คมผูส้ ูงอายุได้ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการจ้างงานในอนาคตทีมีแนวโน้มลดลง
โดยเฉพาะภาคเกษตร
3. แนวโน้มการจ้างงานจะใช้แรงงานกึงทักษะฝี มือลดลง
ใช้ทกั ษะฝี มือมากขึน แต่การใช้แรงงานไร้ฝีมือก็เพิมขึนด้วย
ซึ งไม่เป็ นผลดีต่อการเพิมประสิ ทธิ ภาพการผลิตของประเทศ
4. กลุ่มอาชีพด้านการขายและบริ การต่างๆ มีแนวโน้มขยายตัว
ค่อนข้างมาก เป็ นผลดีต่อภาคการท่องเทียว การส่ งออก และ
การเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
5. กลุ่มอาชีพด้านการเกษตรและผูท้ าํ งานในโรงงานมีแนวโน้ม
การจ้างงานลดลง เป็ นผลจากการมีแรงงานสู งอายุจาํ นวนมาก
การปรับเปลียนการผลิตเพือแก้ไขปั ญหาการขาดแคลนแรงงาน
โดยการย้ายฐานการผลิตไปประเทศอืน และการใช้เครื องจักร
ทดแทนแรงงานกลุ่มนี
ทีมา : กองวิจยั ตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

1. Service sector will be the leader of Thailand employment
followed by Agricultural sector and Manufacturing sector.
2. Ageing society affect to the declining of employment
especially in Agricultural sector.
3. The number of semi-skilled workers is decreasing and
skilled workers have higher proportion that will be the
advantage however, the number of unskilled workers is
increasing that will not be the benefit for our productivity.
4. Sales and services people will be more demanded in the
future that this is the good chance for economic growth from
tourism, export and Asean Community Integration.
5. Agricultural and plant workers are declining in
employment from the factors of old age and companies
move their production bases to other countries and using
high technology to replace labour from labour shortage
problem.

Source: Labour Market Research Division, Department of Employment

ข้ อเสนอแนะ
Recommendations
1. การกําหนดแผนพัฒนาประเทศควรกําหนดตามรู ปแบบ
การจ้างงาน และการส่ งเสริ มการจ้างงานภาคเกษตรเป็ น
สิ งจําเป็ น เพราะสิ นค้าเกษตรเลียงดูคนทังโลก ซึ งควรนํา
เทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานการผลิตให้มีประสิ ทธิภาพมาก
ขึน
2. การเข้าสู่สงั คมผูส้ ูงอายุถือเป็ นโอกาสในการพัฒนาและ
ส่ งเสริ มการจ้างงานผูส้ ูงอายุให้มีบทบาทในการร่ วมพัฒนา
ประเทศ
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับฝี มือแรงงานต้อง
มีการจัดทําอย่างเป็ นระบบและร่ วมมือกันของทุกหน่วยงาน
ทีเกียวข้อง
4. การยกระดับขีดความสามารถของประเทศควรเริ มจาก
การใช้เทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการเชือมโยงข้อมูล สามารถ
วางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ตรงตามเป้ าหมาย
ทีมา : กองวิจยั ตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

1. National development plan should consider
employment structure especially in Agricultural
sector that be crucial part of world food exporter
by adding more science and technology in
production.
2. Ageing society will be the opportunity for
enhancing older people employment in order to
upgrade our economy.
3. Human resource and skill development should
integrate work plan among various agencies.
4. Enhancing country competitiveness should start
with information technology that can links big
data from various units for planning and
developing human resources to the ultimate goal.

Source: Labour Market Research Division, Department of Employment
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