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เศรษฐกจิโลกและเศรษฐกจิไทย
เศรษฐกจิโลก ป 2549 ขยายตวัรอยละ 4.90 เพิม่ขึน้จาก

รอยละ 4.50 ในปกอน เนือ่งจากเศรษฐกจิแตละประเทศสวนใหญ
ขยายตวัดขีึน้ ประกอบกบัราคาน้าํมนัปรบัตวัลดลง ประมาณการ
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกป 2550 อยูที่รอยละ 4.20

เศรษฐกิจไทย ป 2549 ขยายตัวรอยละ 5.00 เพิ่มขึ้น
จากปกอนเล็กนอยซึ่งเปนไปตามแนวโนมของเศรษฐกิจโลก
ที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น และการสงออกที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน
การนําเขาลดลงคอนขางมาก การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
ปรับตัวเพิ่มขึ้น รอยละ  1.68 อัตราเงินเฟอปรับตัวเพิ่มขึ้น
รอยละ 4.70 สวนยอดขายรถยนตสวนบคุคลเพิม่ขึน้รอยละ 3.04
แตรถจักรยานยนตลดลงรอยละ 6.45

สถานการณตลาดแรงงาน
ประชากรและกําลังแรงงาน มีประชากรทั้ งสิ้น

65.28 ลานคน เปนผูอยูในกําลังแรงงาน 36.43 ลานคน (ชาย
19.80 ลานคน และหญิง 16.63 ลานคน) คิดเปนอัตราการ
มีสวนรวมในกําลังแรงงาน รอยละ 72.20 (ชาย รอยละ 80.90
และหญงิ รอยละ 64.00)

การมงีานทาํ ผูมงีานทาํเฉลีย่ทัง้ป ประมาณ 35.69 ลานคน
โดยในชวงไตรมาสที่ 1 และ 2 เปนชวงนอกฤดูการเกษตร
มจีาํนวนผูมงีานทาํ 34.64 ลานคน และ 35.50 ลานคน นอยกวา
ไตรมาสที่ 3 และ 4 ซึ่งเปนชวงฤดูการเกษตรและการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตทางการเกษตร  กําลังแรงงานเคลื่อนยายเขาสูภาค
เกษตรกรรม สงผลใหจาํนวนผูมงีานทาํเพิม่ขึน้เปน 36.34 ลานคน
และ  36.26 ลานคน  โดยผูมีงานทําเฉลี่ยทั้งป  ทํางานใน
ภาคเกษตรกรรม 14.17 ลานคน และนอกภาคเกษตรกรรม
21.52 ลานคน โดยเฉพาะในสาขาการผลิต มากที่สุด ประมาณ
5.50 ลานคน หรอืรอยละ 25.58

การวางงาน ผูวางงานเฉลีย่ทัง้ป ประมาณ 5.52 แสนคน
คิดเปนอัตราการวางงาน  รอยละ 1.51 โดยเปนผูวางงาน
ที่ออกหางานทําประมาณ 1.02 แสนคน (รอยละ 18.48) และ
ไมหางานทาํแตพรอมจะทาํงาน 4.50 แสนคน (รอยละ 81.52)

ความตองการแรงงานภาคเอกชนผานบรกิารจดัหางาน
โดยรัฐ การใหบริการจัดหางานในประเทศ  ป 2549 มี
ผูสมัครงานจํานวน 391,962 คน นายจาง/ สถานประกอบการ
แจงตําแหนงงานวาง จํานวน 603,395 อัตรา และมีผูไดรับ
การบรรจงุาน  จาํนวน 163,657 คน โดยผูสมคัรงานมวีฒุกิารศกึษา
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป มากที่สุด 113,896 คน (รอยละ 29.06)
ตําแหนงงานวางตองการผูมีวุฒิการศึกษา  ระดับปวช. - ปวส./

บ ท ส รุ ป ผู บ ริ ห า ร

สถานการณทางเศรษฐกจิและตลาดแรงงาน ในป 2549 สามารถสรปุได ดงันี้

อนุปริญญา มากที่สุด 228,518 อัตรา (รอยละ 37.87) และ
สามารถบรรจุงานผูมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาไดมากที่สุด
58,035 คน (รอยละ 35.46)

ผูประกันตนกรณีวางงาน มีผูประกันตนกรณีวางงาน
ขึ้นทะเบียนกับกรมการจัดหางาน  จํานวน 190,190 คน
เปนผูลาออก รอยละ 76.47 และผูถูกเลิกจาง รอยละ 23.53
สามารถบรรจงุานใหผูประกนัตน จาํนวน 47,364 คน ผูประกนัตน
กรณีวางงานสวนใหญมีการศึกษาระดับประถมศึกษา ถึงรอยละ
97.79  และมอีายรุะหวาง 25-39 ป รอยละ 65.95

ความตองการแรงงานภาคเอกชนผานหนังสือพิมพ์
สถานประกอบการตองการจางแรงงานผานหนังสือพิมพ 8 ฉบับ
ตลอดป 2549 จํานวน 38,013 อัตรา ชาย 6,895 อัตรา หญิง
3,750 อัตรา และไมระบุเพศ 27,368 อัตรา โดยตองการ
ผูมีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมากที่สุด 17,042 อัตรา
(รอยละ 44.83) อุตสาหกรรมการผลิตตองการแรงงานมากที่สุด
883 แหง ตองการ 10,367 อัตรา โดยตองการในประเภทอาชีพ
ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของมากที่สุด ตําแหนงที่มี
ความตองการแรงงานมากทีส่ดุ คอื พนกังานขายสนิคา รองลงมา
ไดแก  พนักงานบัญชี  เจาหนาที่ /  เสมียนพนักงานทั่วไป
นักการตลาด/ เจาหนาที่การตลาด

การไปทํางานตางประเทศ แรงงานไทยที่ลงทะเบียน
แจงความประสงคจะเดินทางไปทํางานตางประเทศ ป 2549
มีจํานวน 182,717 คน เปนชาย 142,493 คน และหญิง
40,224 คน แรงงานที่ขออนุมัติเดินทางไปทํางานตางประเทศ
ป 2549 มจีาํนวน 160,846 คน แรงงานมากกวาครึง่มกีารศกึษา
ระดับประถมศึกษา สวนใหญเดินทางไปทํางานโดยการจัดสง
ของบริษัทจัดหางาน (รอยละ 42.39) และตลาดแรงงานไทย
สวนใหญยังคงอยูในภูมิภาคเอเชีย โดยมีประเทศไตหวันเปน
ตลาดแรงงานหลัก

การทํางานของคนตางดาว ป 2549 มีคนตางดาว
ที่เขาเมืองถูกกฎหมายและทํางานอยูในประเทศไทย จํานวน
154,220 คน เปนชาย 117,277 คน หญิง 36,943 คน ประเภท
อุตสาหกรรมที่คนตางดาวทํางานมากที่สุด คือ อุตสาหกรรม
การผลิต จํานวน 41,384 คน (รอยละ 26.83) และอาชีพที่
คนตางดาวทํางานสวนใหญเปนประเภทอาชีพผูบริหารและ
ผูจัดการ รอยละ 44.09 และมีคนตางดาวเขาเมือง ถูกกฎหมาย
และไดรับอนุญาตทํางานในป 2549 จํานวน 62,627 คน โดย
เปนประเภทชั่วคราว จํานวน 39,107 คน ประเภทสงเสริม
การลงทุน จํานวน 7,799 คน และประเภทมาตรา 12 (ยกเวน
ตามมตคิรม.) จาํนวน 21,721 คน
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สถานการณ เศรษฐกิจ
รายงานภาวะเศรษฐกจิโลกและเศรษฐกจิไทยใน ป 2549 มรีายละเอยีดทีส่าํคญัพอสรปุได ดงันี้

โลก
เศรษฐกิจโลก ป 2549 ขยายตัวรอยละ 4.90 เพิ่มขึ้น

จากปกอนอยูที่รอยละ 4.50 เนื่องจากเศรษฐกิจแตละประเทศ
สวนใหญขยายตวัดขีึน้ โดยเฉพาะประเทศทีม่ขีนาดเศรษฐกจิใหญ
เชน สาธารณรัฐประชาชนจีน และกลุมประเทศยูโรที่ขยายตัว
คอนขางมาก ประกอบกบัราคาน้าํมนัปรบัตวัลดลง แตถาดทูศิทาง
ของเศรษฐกิจโลกรายไตรมาส พบวา การขยายตัวชะลอลง
ตามทิศทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา และจีน
สวนการประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกใน
ป 2550 อยูทีร่อยละ 4.20

สหรัฐอเมริกา
เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ป 2549 ขยายตัวรอยละ 3.30

เพิ่มขึ้นจากปกอนที่ขยายตัวรอยละ  3.20 โดยเปนผลจาก
การขยายตัวสูงที่สุดในไตรมาส 1 (รอยละ 3.70) และไตรมาส 2
(รอยละ 3.50) เนื่องจากการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้น
และความเชื่อมั่นของประชาชนมีทิศทางที่ดี แตในชวงไตรมาส
3 อัตราดอกเบี้ยอยูในระดับสูงกระทบตอการลงทุนภาคเอกชน
โดยเฉพาะตลาดที่อยูอาศัย ทําใหอัตราการขยายตัวอยูที่รอยละ
3.00 ซึ่งการชะลอตัวทางเศรษฐกิจยังสงผลตอเนื่อง แตดีขึ้น
ในไตรมาส 4 อยูที่รอยละ 3.10 เพราะการสงออกเพิ่มขึ้นใน
ขณะที่การนําเขาลดลง สวนการประมาณการอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกจิในป 2550 ประมาณ รอยละ 2.70

กลุมประเทศยูโร
เศรษฐกจิของกลุมประเทศยโูร ป 2549 ขยายตวัรอยละ

2.80 เพิ่มขึ้นจากปกอนอยูที่ รอยละ 1.50 ซึ่งการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจปรับตัวเพิ่มขึ้นตอเนื่องในทุก ๆ ไตรมาสตั้งแต
ป 2548 มาสงูสดุทีร่อยละ 3.30 ในไตรมาส 4 ป 2549 โดยมปีจจยั
สนับสนุน ไดแก การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน การสงออกสินคา
และบริการที่เพิ่มขึ้น สวนการประมาณการอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกจิในป 2550 ประมาณ รอยละ  1.90 - 2.10

สาธารณรัฐประชาชนจีน
เศรษฐกิจจีน ป 2549 ขยายตัวรอยละ 10.70 เพิ่มขึ้น

จากปกอนอยูที่รอยละ 10.40 โดยไตรมาส 2 ของปเปนชวง
ที่มีอัตราการขยายตัวสูงที่สุด  อยูที่ รอยละ  11.50 เนื่อง
มาจากการสงออกเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะสินคาอิเล็กทรอนิกส
สวนการประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีน
ในป 2550 ประมาณ รอยละ 9.60 - 9.70

ฮองกง
การขยายตัวทางเศรษฐกิจฮองกง  ป  2549 อยูที่

รอยละ  6.80 ลดลงจากปกอนอยูที่ รอยละ  7.50 โดยมี
การขยายตัวอยางมากในไตรมาส 1 (รอยละ 8.00) และปรับตัว
ลดลงมาอยูที่รอยละ 5.50 ในไตรมาส 2 เนื่องจากการใชจาย
ภาครัฐลดลง และขยายตัวมากขึ้นในไตรมาส 3 (รอยละ 6.70)
และไตรมาส 4 (รอยละ 7.00) เนื่องจากการคาระหวางประเทศ
เติบโตตอเนื่อง และผลจากการออนคาเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา
รวมทั้งความตองการภายในประเทศยังเปนตัวผลักดันให
เศรษฐกิจขยายตัว สวนการประมาณการอัตรา การขยายตัว
ทางเศรษฐกจิในป 2550 ประมาณ รอยละ 5.50

อินเดีย
เศรษฐกิจอินเดีย ป 2549 ขยายตัวรอยละ  9.20

เพิ่มขึ้นจากปกอน รอยละ 9.00 โดยสวนใหญมีการขยายตัว
เพิ่มขึ้นในทุก ๆ ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
การผลิต การขายสงขายปลีก โรงแรม การสื่อสาร และการขนสง
ที่มีการขยายตัวในระดับสูง ยกเวนเกษตรกรรม และการกอสราง
ที่มีการขยายตัวลดลง สวนการประมาณการอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกจิในป 2550 อยูทีร่อยละ 7.50

อินโดนีเซีย
เศรษฐกิจอินโดนีเซีย ป 2549 ขยายตัวรอยละ 5.50

ลดลงจากปกอนอยูที่รอยละ 5.70เนื่องจากการลงทุนที่ลดลง
โดยในป 2549 ขยายตวัเพยีง รอยละ 2.90 เปรยีบเทยีบกบัปกอน
อยูที่รอยละ 10.80 สวนภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวมากที่สุด
คือ การสื่อสารและการคมนาคมขนสง การประมาณการอัตรา
การขยายตวัทางเศรษฐกจิในป 2550 ประมาณ  รอยละ 5.50 - 5.90
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ญี่ปุน
เศรษฐกิจญี่ปุน  ป  2549 ขยายตัวรอยละ  2.20

เพิ่มขึ้นจากปกอนอยูที่รอยละ 1.90 ซึ่งเปนผลจากการลงทุนจาก
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  รวมทั้งการสงออกเพิ่มขึ้น
และการนําเขาลดลง โดยจะเห็นวาการขยายตัวมีทิศทางเดียวกัน
กับเศรษฐกิจโลก สวนการประมาณการอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกจิในป 2550 ประมาณ รอยละ 1.90 - 2.30

มาเลเซีย
เศรษฐกิจมาเลเซีย ป 2549 ขยายตัวรอยละ 5.40

เพิ่มขึ้นจากปกอนอยูที่ รอยละ  5.00 โดยเปนการเพิ่มขึ้น
จากอตุสาหกรรมการผลติ และเหมอืงแร และการสงออกขยายตวั
มากกวาปกอนอยูที่รอยละ 8.90 แตการนําเขาขยายตัวมากขึ้น
เชนกัน สวนการประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในป 2550 ประมาณ รอยละ 5.40

ฟลิปปนส
เศรษฐกิจฟลิปปนส ป 2549 ขยายตัวรอยละ 5.40

เพิ่มขึ้นจากปกอนอยูที่รอยละ 5.00  โดยเปนผลจากการขยายตัว
ของภาคเกษตรกรรมที่อยูในระดับสูง และการใชจายทั้งภาครัฐ
และเอกชนก็เพิ่มขึ้นดวย รวมทั้งการสงออกที่ขยายตัวสูงขึ้นมาก
อยูทีร่อยละ 12.10 (ป 2548 รอยละ 4.20) สวนการประมาณการ
อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิในป 2550 ประมาณ รอยละ 5.80

สิงคโปร
เศรษฐกิจสิงคโปร ป 2549 ขยายตัวรอยละ 7.90

เพิ่มขึ้นจากปกอนอยูที่รอยละ 6.60 เนื่องจากการสงออกสินคา
เกินดุลการคา และภาคอุตสาหกรรมขยายตัวตอเนื่อง โดย
การขยายตัวทางเศรษฐกิจตอเนื่องตั้งแตไตรมาส 1 ป 2548
จนกระทั่งไตรมาส  1 ป  2549 มีการขยายตัวสูงสุดอยูที่
รอยละ 10.10 ตอจากนั้นการขยายตัวลดลงตามเศรษฐกิจโลก
สวนการประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
ป 2550 ประมาณ รอยละ 5.50

เกาหลีใต
เศรษฐกิจเกาหลีใต ป 2549 ขยายตัวรอยละ 5.00

เพิ่มขึ้นจากปกอนอยูที่รอยละ 4.00  การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
รายไตรมาสชะลอลงอยางตอเนื่อง ซึ่งการขยายตัว สวนใหญ
มาจากการสงออกในสินคาอิเล็กทรอนิกส รถยนต และโทรศัพท
สวนการประมาณการอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิใน ป 2550
ประมาณ รอยละ 4.00

ไตหวัน
เศรษฐกจิไตหวนั ป 2549 ขยายตวัรอยละ 4.60 เพิม่ขึน้

จากปกอนรอยละ 4.00 เพราะการสงออกโดยเฉพาะสินคา
อิเล็กทรอนิกสที่ขยายตัวตอเนื่องเปนตัวชวยใหเศรษฐกิจดีขึ้น
โดยที่ปจจัยภายในประเทศ ยังมีความไมแนนอนทางการเมือง
และการอุปโภคบริโภคภายในประเทศคอนขางคงที่ จึงเปนเหตุ
ใหการประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจป 2550
อยูที ่รอยละ 3.70 - 4.00

ไทย
เศรษฐกิจป 2549 ขยายตัวรอยละ  5.00 เพิ่มขึ้น

จากปกอนเล็กนอยอยูที่รอยละ 4.50 เปนไปตามแนวโนมของ
เศรษฐกิจโลกที่มีการขยายตัวมากขึ้น และการสงออกที่เพิ่มขึ้น
ในขณะเดียวกันการนําเขาลดลงคอนขางมาก การประมาณ
การอัตราการขยายตัวในป 2550 อยูที่รอยละ 4.00-5.00
สวนปจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจในปนี้ไดแก

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ
1.68 ซึ่งไดรับผลจากปริมาณการใชไฟฟาเพิ่มขึ้นรอยละ 5.50
การนําเขาสินคาอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นรอยละ 14.07 เครื่องดื่ม
โดยเฉพาะเบยีรขยายตวัมากรอยละ 18.54 แตโซดาและเครือ่งดืม่
อื่นๆ ลดลงรอยละ 2.59 สวนยอดการขายรถยนตสวนบุคคล
เพิ่มขึ้น รอยละ 3.04 แตรถจักรยานยนตลดลงรอยละ 6.45
ดานอัตราเงินเฟอปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอยรอยละ 4.70 โดยปรับ
เพิ่มในสินคาที่ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม

การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอยรอยละ
1.49 ซึ่งไดรับผลจากการขายเครื่องจักรภายในประเทศขยายตัว
รอยละ 8.93 รวมทั้งการนําเขาสินคาทุนขยายตัวรอยละ 3.90
และยอดการจําหนายปูนซี เมนตปรับตัว เพิ่มขึ้น เล็กนอย
รอยละ 0.65 แตยอดการจําหนายรถยนตพาณิชยในประเทศ
ลดลงรอยละ 5.23

ผลผลิตอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ  7.41
การผลิตที่ขยายตัว ไดแก สินคาอิเล็กทรอนิกส รอยละ 23.67
โดยเฉพาะฮารดดิสก และแผงวงจร เครื่องดื่มรอยละ 14.09
และรองเทารอยละ 13.97 ในทางกลับกันการผลิตที่ลดลงมาก
ไดแก หนังและผลิตภัณฑหนังรอยละ 26.90 และเฟอรนิเจอร
รอยละ 19.44 สวนดานกําลังการผลิตใกลเคียงปที่ผานมา
โดยเพิ่มขึ้นเล็กนอยอยูที่รอยละ 74.22

การคาระหวางประเทศปนีเ้กนิดลุ 2,913.65 ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา โดยการสงออกมีมูลคา 129,744.13 ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา ขยายตัวรอยละ 16.94 ซึ่งสินคาที่สรางมูลคาไดสูง
คือ เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบรถยนต และ
แผงวงจรไฟฟา สวนการนาํเขามมีลูคา 126,830.48 ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา ขยายตัวลดลงมากรอยละ 7.31 ซึ่งสินคานําเขา
ที่สําคัญ ไดแก น้ํามันดิบ เครื่องจักรกล และเครื่องจักรไฟฟา
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ทีม่า  :  ธนาคารแหงประเทศไทย
หมายเหต ุ :  %       หมายถงึ  อตัราการเปลีย่นแปลงจากชวงเดยีวกนัของปกอน

ตารางที ่ 2 เครือ่งชีภ้าวะเศรษฐกจิทีส่าํคญัของไทย

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 127.73 142.62 155.56 167.08
% 14.03 11.66 9.07 7.41
อัตราการใชกําลังการผลิต (%) 69.75 71.49 72.04 74.22
ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 113.12 117.52 118.56 120.55
% 5.02 3.89 0.88 1.68
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 134.76 154.85 170.88 173.42
% 13.49 14.91 10.35 1.49
การคาระหวางประเทศ
- การสงออก (ลานดอลลาร สรอ.) 80,039.98 96,531.03 110,953.1 129,744.13
% 17.44 20.60 14.94 16.94
- การนําเขา (ลานดอลลาร สรอ.) 75,033.98 94,036.99 118,190.08 126,830.48
% 16.81 25.33 25.68 7.31
- ดุลการคา (ลานดอลลาร สรอ.) 5,006.00 2,494.04 -7,236.74 2,913.65
อตัราเงนิเฟอ (%) 1.80 2.70 4.50 4.70
- หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (%) 3.60 4.50 5.00 4.60
- มใิชอาหารและเครือ่งดืม่ (%) 0.70 1.70 4.30 4.60

ทีม่า  :  สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ

โลก - - - - 5.30 5.00 4.70 4.80 4.50 4.90 4.2 4.2
สหรัฐอเมริกา 3.30 3.10 3.40 3.10 3.70 3.50 3.00 3.10 3.20 3.30 2.7 2.7
กลุมยูโร 1.20 1.30 1.70 1.80 2.20 2.90 2.70 3.30 1.50 2.80 1.9 2.1
เยอรมนี -0.60 1.70 1.40 1.20 3.20 1.40 2.60 3.50 0.90 2.70 1.6 1.7
ญี่ปุน 1.40 2.70 2.90 3.80 2.90 2.10 1.50 2.10 1.90 2.20 2.3 1.9
ฮองกง 6.00 7.20 8.20 7.50 8.00 5.50 6.70 7.00 7.50 6.80 5.5 5.5
สิงคโปร 3.40 5.70 7.60 8.70 10.10 8.00 7.00 6.60 6.60 7.90 5.5 5.5
เกาหลีใต 2.70 3.20 4.50 5.30 6.10 5.30 4.80 4.00 4.00 5.00 4.0 4.0
ไตหวัน 2.50 3.00 4.40 6.40 4.90 4.60 5.00 4.00 4.00 4.60 3.7 4.0
อินโดนีเซีย 6.30 5.60 5.60 4.90 5.00 5.00 5.90 6.10 5.70 5.50 5.5 5.9
ฟลิปปนส 4.20 5.40 4.80 5.30 5.70 5.80 5.30 4.80 5.00 5.40 5.8 5.8
มาเลเซีย 6.10 4.40 5.30 5.20 5.90 6.20 5.80 5.70 5.20 5.90 5.4 5.4
จนี 9.90 10.10 9.80 9.90 10.40 11.50 10.60 10.40 10.40 10.70 9.6 9.7
ไทย 3.50 4.70 5.50 4.30 6.10 5.00 4.70 4.20 4.50 5.00 4.0 - 5.0 4.0 - 5.0

ตารางที่ 1 การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยและประเทศตางๆ

ประเทศ
ป

2549Q3 2548Q2
2549

Q2Q1 Q4Q3
2548

Q1 Q4 ณ ธ.ค. ณ ม.ีค.
2550f 2550f

25472546 25492548
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ส ถ า น ก า รณ ต ล า ด แ ร ง ง า น

1. ประชากรและกําลังแรงงาน
ผลการสาํรวจภาวะการทาํงานของประชากร พ.ศ. 2549

เฉลี่ยทั้งปในภาพรวมของประเทศ พบวา ประเทศไทยมีจํานวน
ประชากรทั้งสิ้น 65.28 ลานคน  เปนผูอยูในกําลังแรงงาน
36.43 ลานคน  เปนผูมีงานทํา  35.69 ลานคน  ผูวางงาน
5.52 แสนคน และผูรอฤดกูาล 1.92 แสนคน

กําลังแรงงาน  จํานวน 36.43 ลานคน เปนชาย
19.80 ลานคน  และหญิง 16.63 ลานคน  คิดเปนอัตรา
การมสีวนรวมในกาํลงัแรงงาน รอยละ 72.20 (ชาย รอยละ 80.90
และหญงิ รอยละ 64.00)

ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปที่ไมอยูในกําลังแรงงาน
ประกอบดวย ผูที่ทํางานบาน ผูที่เรียนหนังสือ เด็ก/ คนชรา
ที่ไมสามารถทํางานได มีประมาณ 14.04 ลานคน แรงงาน
กลุมนีจ้ะเคลือ่นยาย  เขาออกกาํลงัแรงงานตามภาวะฤดกูาล ดงันี้
ฤดูการเกษตรคือ ไตรมาสที่ 3 และ 4 (ก.ค.-ธ.ค.) แรงงาน
กลุมนี้จะเคลื่อนยายเขาสูกําลังแรงงานเพื่อชวยครัวเรือนใน
ภาคเกษตรกรรม และเมื่อถึงฤดูแลง คือไตรมาสที่ 1 และ 2
(ม.ค.-ม.ิย.) แรงงานจะเคลือ่นยายกลบัสูภาคอตุสาหกรรม

2. ภาวะการมีงานทําของประชากร
จํานวนผูมีงานทําเฉลี่ยทั้งป มีประมาณ 35.69 ลานคน

โดยในชวงไตรมาสที่ 1 และ 2 ซึ่งเปนชวงนอกฤดูการเกษตร
มจีาํนวนผูมงีานทาํ ประมาณ 34.64 ลานคน และ 35.50 ลานคน

แผนภมูทิี ่ 1 อตัราการมสีวนรวมในกาํลงัแรงงาน
รายภาค ป 2548 - 2549

ทีม่า : สาํนกังานสถติแิหงชาติ

ไตรมาสที่ 3 และ 4 เปนชวงฤดูการเกษตรและการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตทางการเกษตร  กําลังแรงงานเคลื่อนยายเขาสูภาค
เกษตรกร รมจึ งส ง ผล ให จํ านวนผู มี ง านทํ า เพิ่ ม ขึ้ น เป น
36.34 ลานคน และ 36.26 ลานคน

ตารางที่ 1 จาํนวนผูมงีานทาํ จาํแนกตามอตุสาหกรรม ป 2548 - 2549

อุตสาหกรรม

หนวย : พนัคน

รวม
1. ภาคเกษตรกรรม
2. นอกภาคเกษตรกรรม

2.1 การผลิต
2.2 การกอสราง
2.3 การคาสง คาปลีก ซอมแซมยานยนต
2.4 โรงแรม และภัตตาคาร
2.5 การขนสง สถานที่เก็บสินคา
2.6 อืน่ ๆ

1.21
4.08

-0.58
-1.50
1.00
-0.71
-3.14
-3.23
1.76

35,685.50
14,170.50
21,515.00
5,504.10
2,150.70
5,513.60
2,274.70
1,072.30
4,999.60

35,257.20
13,617.00
21,640.20

5,587.90
2,129.40
5,553.30
2,348.50
1,108.10
4,913.00

2548 2549 อตัราการเปลีย่นแปลง (%)

ทีม่า : สาํนกังานสถติแิหงชาติ

ภ า ว ะ ก า รทํ า ง า น ของปร ะ ช า กร
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พจิารณาตามอาชพี ผูมงีานทาํประกอบอาชพีเกษตรกรรม
การลาสัตว และประมง มากที่สุด ประมาณ 12.50 ลานคน
หรือรอยละ 35.00 รองลงมาคือ พนักงานบริการและพนักงาน
ในรานคาและตลาด 5.02 ลานคน อาชีพขั้นพื้นฐานตาง ๆ
ในดานการขายและการใหบริการ 4.39 ลานคน ผูปฏิบัติงาน
ดานความสามารถทางฝมือและธุ รกิจการคาที่ เกี่ ยวของ
4.03 ลานคน สวนทีเ่หลอืกระจายอยูในอาชพีตาง ๆ

ผูมีงานทํายังคงมีสถานภาพเปนลูกจางมากที่สุด
รองลงมาคือ ผูทํางานสวนตัว ผูทํางานในครอบครัวโดยไมได
รับคาจาง  นายจาง  และการรวมกลุม ตามลําดับ ในดาน
การศึกษาผูมีงานทําสําเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา
และต่ํากวา ประมาณ 19.94 ลานคน รองลงมาคือ มีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาประมาณ 9.32 ลานคน และระดับอุดมศึกษา
ประมาณ 4.98 ลานคน

ตารางที ่ 2 ผูมงีานทาํ จาํแนกตามระดบัการศกึษา

ระดับการศึกษา

หนวย : พนัคน

รวม
1. ต่ํากวาประถมศึกษา
2. ประถมศึกษา
3. มัธยมศึกษาตอนตน
4. มัธยมศึกษาตอนปลาย
5. อุดมศึกษา
6. อืน่ ๆ

ทีม่า : สาํนกังานสถติแิหงชาติ

100.00
37.60
21.80
14.20
11.90
13.90

0.10

35,685.50
13,420.20
7,783.00
5,061.10
4,262.00
4,975.40

24.80

จํานวน รอยละ
100.00

38.10
22.10
14.10
11.60
13.60

0.10

35,257.20
13,412.90
7,781.80
4,985.00
4,103.90
4,795.70

24.70

จํานวน รอยละ
25492548

3. ภาวะการวางงาน
คาเฉลี่ยผูวางงานทั้งป ประมาณ 5.52 แสนคน ลดลง

จากปที่แลว 1.11 แสนคน หรือลดลงรอยละ 16.79 อัตรา
การวางงาน รอยละ 1.51 ลดลงจากรอยละ 1.83 ในปที่แลว
โดยผูวางงานออกหางานทําประมาณ 1.02 แสนคน และ
ไมหางานทาํแตพรอมจะทาํงาน 4.50 แสนคน ซึง่เมือ่เปรยีบเทยีบ
กับปที่แลว สัดสวนผูออกหางานทําลดลงจากรอยละ 20.18
เหลอืรอยละ 18.40

ดานประสบการณของผูวางงาน พบวา มีผูวางงาน
ที่ไมเคยทํางานมากอนประมาณ 1.90 แสนคน (รอยละ 34.38)
และเคยทํางานมากอน 3.62 แสนคน (รอยละ 65.62) โดย
เคยทํางานในสาขาการผลิตมากที่สุด รองลงมาคือ การกอสราง
การขายสง ขายปลีกฯ โดยสัดสวนผูวางงานที่ไมเคยทํางาน
มากอนเพิม่ขึน้จากรอยละ 30.86 เปนรอยละ 34.38

ผู ที่ สํ า เ ร็ จการศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนมีอัตราการวางงาน  มากที่สุด รอยละ 2.30
เทากัน  รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 2.20
และระดับประถมศึกษา รอยละ 1.50 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปที่ผานมา อัตราการวางงานลดลงในทุกระดับการศึกษา

แผนภมูทิี ่2 อตัราการวางงาน ป 2545 - 2549

ทีม่า : สาํนกังานสถติแิหงชาติ
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4. แนวโนมกําลังแรงงาน การมีงานทํา
และการวางงานของประชากร

จากผลการสาํรวจตัง้แตป 2545 - 2549 ประชากรเพิม่ขึน้
อยางตอเนือ่งจาก 63.46 ลานคน ในป 2545 เปน 65.28 ลานคน
ในป 2549 เชนเดียวกับกําลังแรงงานเพิ่มขึ้นจาก 34.26 ลานคน
ในป 2545 เปน 36.43 ลานคนในป 2549 อัตราการมีสวนรวม
ในกาํลงัแรงงาน (Labour force participation rate)  มแีนวโนม
เพิม่ขึน้ทกุป แตปรบัลดลงเลก็นอยในป 2549

ภาวะการมีงานทําของประชากรมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยาง
ชัดเจน จาก 33.06 ลานคนในป 2545 และ 35.69 ลานคนใน
ป 2549 สะทอนใหเห็นถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่เปนไปใน
ทศิทางทีด่ขีึน้ ซึง่เมือ่พจิารณาการมงีานทาํตามสาขาอตุสาหกรรม
พบวา ผูมีงานทําในภาคเกษตรกรรมมีแนวโนมลดลงคาดวา
เกิดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เชน อุตสาหกรรมการผลิต
การสงออก คาสงและคาปลีก ทําใหแรงงานภาคเกษตรกรรม
เคลื่อนยายไปทํางานนอกภาคเกษตรกรรมแทน โดยผูมีงานทําใน
สาขานอกภาคเกษตรกรรมนี้มาจากสาขาการผลิตมากที่สุด
รองลงมาคือ สาขาการขายสง ขายปลีก ซอมแซมยานยนต
รถจักรยานยนตและของใชสวนบุคคลและครัวเรือน

ภาวะการวางงานของประชากรมีแนวโนมลดลงอยาง
ตอเนือ่ง โดยอตัราการวางงาน   ป 2545 รอยละ 2.40 ลดลงเหลอื
รอยละ 2.20 2.10 1.80 และ 1.50 ในป 2546-2549 ตามลาํดบั
ซึ่งสอดคลองกับภาวะการมีงานทําที่ เพิ่มขึ้นและเศรษฐกิจ
ในประเทศปรับตัวดีขึ้น

สําหรับการจางงานในป 2550 จากสถานการณทาง
เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมขยายตัวลดลง ซึ่งเปนสัญญาณบงชี้วา
ประเทศไทยกําลังเผชิญกับเศรษฐกิจขาลง เนื่องจากสถานการณ
ความไมแนนอนทางการเมือง สงผลใหการลงทุนทั้งภาครัฐและ
เอกชน รวมถึงการบริโภคของประชาชนปรับตัวลดลงตอเนื่อง
ตลอดจนการที่คาเงินบาทปรับตัวแข็งขึ้นในชวงตนป 2550 สงผล
ใหการสงออกของประเทศชะลอตัวลง

แมวาการขยายตวัภาคอตุสาหกรรม การบรโิภค การลงทนุ
จะปรับตัวลดลงอยางตอเนื่องจนนาเปนหวง แตถาพิจารณาจาก
ภาวะการจางงานยังเพิ่มขึ้นตอเนื่อง อัตราการวางงานป 2549
ยงัต่าํทีร่อยละ 1.50 จงัยงัไมมปีญหาการวางงานในชวงนี ้แตหาก
เศรษฐกิจยังชะลอตัวตอเนื่องตอไป อาจเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ
ซึ่งจะสงผลกระทบตอการจางงานในอนาคตได

ทีม่า  :  สาํนกังานสถติแิหนงชาติ

ตารางที ่3 จาํนวนประชากร จาํแนกตามสถานภาพแรงงาน ป 2545 - 2549

สถานภาพแรงงาน
ยอดรวม

กําลังแรงงานรวม
  1. ผูมงีานทาํ
  2. ผูวางงาน
  3. ผูรอฤดกูาล
อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงาน (%)

ผูมีงานทํา
  1. ภาคเกษตรกรรม
  2. นอกภาคเกษตรกรรม
   - การผลติ
   - การกอสราง
   - การขายสง ขายปลกีฯ
   - โรงแรม และภตัตาคาร
   - การขนสง สถานทีเ่กบ็สนิคา
   - การคาอสงัหารมิทรพัย
   - อืน่ ๆ

ผูวางงาน
  1. ไมเคยทาํงานมากอน
  2. เคยทาํงานมากอน
   - ภาคเกษตรกรรม
   - นอกภาคเกษตรกรรม
อัตราการวางงาน (%)

25462545 25482547 2549

หนวย : พนัคน

63,460.60
34,261.60
33,060.90

822.80
377.90

71.90

33,060.90
14,041.80
19,019.00
5,052.40
1,786.60
4,945.60
2,043.10
1,008.80

500.10
3,682.40

822.80
256.80
566.00
219.30
346.70

2.40

64,066.20
34,901.70
33,841.00

754.20
306.50

72.20

33,841.00
13,880.10
19,960.90
5,298.70
1,880.70
5,199.20
2,147.20
1,049.60

557.40
3,828.10

754.20
244.40
509.80
168.80
340.90

2.20

65,082.50
35,717.80
34,728.80

739.20
249.80

72.40

34,728.80
13,633.90
21,094.90
5,476.10
2,080.40
5,540.30
2,255.90
1,100.40

623.80
4,018.00

739.20
247.90
491.30
164.00
326.90

2.10

65,280.20
36,429.00
35,685.50

551.70
191.70
72.20

35,685.50
14,170.50
21,515.00
5,504.10
2,150.70
5,513.60
2,274.70
1,072..30

672.40
4,327.20

551.70
189.70
362.00
98.30

261.60
1.50

65,110.40
36,132.00
35,257.20

663.00
211.80

72.50

35,257.20
13,617.00
21,640.20
5,587.90
2,129.40
5,553.30
2,348.50
1,108.10

647.30
4,265.70

663.00
204.60
458.40
121.30
337.10

1.80
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ความตองการแรงงานภาคเอกชนผานบริการจัดหางานโดยรัฐ

กรมการจัดหางานไดสรุปภาพรวมของการใหบริการ
จดัหางานในประเทศ ป 2549 เพือ่ใหเหน็ถงึลกัษณะความตองการ
ของสถานประกอบการ  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของความตองการ
ตลาดแรงงาน  โดยมีหนวยงานใหบริการทั้งสวนกลางและ
สวนภูมิภาค ไดแก สํานักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10
ศูนยจัดหางาน (E-Job Center) และสํานักงานจัดหางานจังหวัด
75 จังหวัด ซึ่งใหบริการจัดหางานทั่วไปแกประชาชน คนหางาน
นายจาง เจาของสถานประกอบการ และบริการจัดหางานพิเศษ
ใหแกกลุมเปาหมายเฉพาะ เชน นักเรียน นักศึกษา คนพิการ
ผูพนโทษ ชาวเขา ทหารกอนปลดประจาํการ ผูประสบสาธารณภยั/
ภัยธรรมชาติ และผูถูกเลิกจาง โดยสามารถสรุปไดดังนี้

แผนภูมิที่ 1 ผูสมคัรงาน ตาํแหนงงาน และการบรรจงุาน
ป 2544 - 2549

ทีม่า : กรมการจดัหางาน

การใหบรกิารจดัหางานในประเทศป 2549 มผีูสมคัรงาน
จํานวน 391,962 คน ตําแหนงงาน จํานวน 603,395 อัตรา
มผีูไดรบัการบรรจงุาน จาํนวน 163,657 คน คดิเปนรอยละ 27.12
ของตําแหนงงาน และรอยละ 41.75 ของผูสมัครงาน
เมื่อเปรียบเทียบความตองการ ผูสมัครงาน และการบรรจุงานใน
แตละป จะเห็นไดวาความตองการแรงงานมีสัดสวนที่เพิ่มสูงขึ้น
โดยเปนความตองการสูงในระดับเจาหนาที่ /ผูปฏิบัติการ
และความตองการแรงงานสวนใหญอยูในกรุงเทพมหานคร
และภาคกลาง สําหรับผูสมัครงานมีสัดสวนที่เพิ่มขึ้นเล็กนอย
โดยเพิ่มขึ้นในผูสมัครงานระดับปริญญาตรี  ในสวนของ
การบรรจงุานมสีดัสวนทีใ่กลเคยีงกนัในแตละป และเปนการบรรจงุาน
ในระดับมัธยมศึกษามากที่สุด

สําหรับความตองการแรงงานในป 2549 มีนายจาง/
สถานประกอบการจาํนวน 35,714 แหง แจงความตองการแรงงาน
จาํนวน 603,395 อตัรา เปนชาย 137,463 อตัรา หญงิ 104,422 อตัรา
ไมระบุเพศ 361,510 อัตรา สวนใหญตองการแรงงานที่จบ
การศกึษาระดบัปวช. - ปวส./ อนปุรญิญา จาํนวน 228,518 อตัรา
หรอืรอยละ 37.87 รองลงมา คอื ระดบัมธัยมศกึษารอยละ 33.22
ปริญญาตรีขึ้นไป รอยละ 16.06 และประถมศึกษาและต่ํากวา
รอยละ 12.85

เมื่อพิจารณาอุตสาหกรรมที่มีความตองการแรงงานมาก
สวนใหญเปนอุตสาหกรรมการผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกสและ
สวนประกอบอิเล็กทรอนิกส จํานวน  24,060 อัตรา  หรือ
รอยละ 3.99 รองลงมาเปนการขายสงสนิคาเสือ้ผาเครือ่งแตงกาย
และสวนประกอบของเครือ่งแตงกาย การขายปลกีสนิคาทัว่ไปหรอื
หางสรรพสนิคา โรงแรม และภตัตาคารรานขายอาหารและเครือ่งดืม่

ตําแหนงงานที่นายจาง/สถานประกอบการตองการมาก
5 อันดับแรกไดแก แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ รอยละ 14.85
แรงงานดานการประกอบ 13.06 พนักงานขายของหนาราน
และพนักงานสาธิตสินคา รอยละ 10.34 เจาหนาที่สํานักงาน
รอยละ 4.97 และผูควบคุมเครื่องเย็บเครื่องปก, ชางเย็บชางปก
ดวยเครื่องจักร รอยละ 2.72  และหากพิจารณาความตองการ
ในแตละระดับมีดังนี้

- ระดับผูบริหาร/ผูเชี่ยวชาญ มีความตองการ
54,615 อัตรา คิดเปนรอยละ 9.05 ของความตองการทั้งหมด
โดยมีความตองการมากในตําแหนงสถาปนิกวิศวกร ผูจัดการ
ฝายการเงินและบริหาร ผูจัดการฝายขายและการตลาด และ
วิศวกรเครื่องกล

ตารางที ่1 อตุสาหกรรมทีม่คีวามตองการมาก 5 อนัดบัแรก

อุตสาหกรรม

การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส
และสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส
การขายสงสินคาเสื้อผา
เครื่องแตงกายและสวนประกอบ
ของเครื่องแตงกาย
การขายปลีกสินคาทั่วไป
หรือหางสรรพสินคา
โรงแรม
ภตัตาคารรานขายอาหารและเครือ่งดืม่
ทีม่า : กรมการจดัหางาน

3.99

3.19

2.93

2.54
2.44

24,060

19,255

17,660

15,336
14,696

จํานวน
(อัตรา) รอยละ
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- ระดับชางเทคนิค มีความตองการ 67,990 อัตรา
หรือรอยละ 11.27 ของความตองการทั้งหมด โดยมีความ
ตองการมากในตําแหนงเจาหนาที่บัญชี  ตัวแทนฝายขาย
ดานเทคนิคการคา ผูตรวจสอบดานความปลอดภัย สุขภาพ
และคุณภาพผลิตภัณฑ  ชางภาพและเจาหนาที่อุปกรณ
บันทึกภาพและเสียง และชางเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล

- ระดับเจาหนาที่/ผูปฏิบัติการ มีความตองการ
289,944 อัตรา หรือรอยละ 48.05 ของความตองการทั้งหมด
โดยมีความตองการมากในตําแหนงพนักงานขายของหนาราน
และพนกังานสาธติสนิคา เจาหนาทีส่าํนกังาน ผูควบคมุเครือ่งเยบ็
เครื่องปก ชางเย็บ ชางปกดวยเครื่องจักร พนักงานบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม และเจาหนาที่คลังสินคา

- ระดับพนักงาน/คนงานทั่วไป มีความตองการ
188,631 อัตรา หรือรอยละ 31.26 ของความตองการทั้งหมด
โดยมีความตองการมากในตําแหนงแรงงานบรรจุภัณฑ แรงงาน
ดานการประกอบ พนักงานรับสงเอกสาร ผูดูแลรักษาอาคาร
สิ่งปลูกสราง และแรงงานดานกอสรางอาคารและสิ่งปลูกสราง

เมื่อพิจารณาผูสมัครงานตามระดับการศึกษา พบวา
ผูสมัครงานมีจํานวน 391,962 คน สวนใหญเปนผูจบการศึกษา
ระดบัมธัยมศกึษา จาํนวน 129,394 คน หรอืรอยละ 33.01 รองลง
มาเปนผูจบการศกึษาระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป จาํนวน 113,896 คน
หรือรอยละ 29.06 และระดับปวช. - ปวส./ อนุปริญญา จํานวน
77,511 คน หรือรอยละ 19.78 อาชีพที่ผูสมัครงานสนใจสมัคร
มากทีส่ดุไดแก แรงงานบรรจผุลิตภณัฑ รองลงมาไดแก เจาหนาที่
สํานักงาน แรงงานดานการประกอบ พนักงานขายของหนาราน
และพนักงานสาธิตสินคา และเจาหนาที่บัญชี

ตารางที ่ 2 ตําแหนงงานที่นายจางตองการแรงงานมาก
5 อนัดบัแรก

ตําแหนงงาน

แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ
แรงงานดานการประกอบ
พนักงานขายของหนาราน
และพนักงานสาธิตสินคา
เจาหนาที่สํานักงาน
ผูควบคุมเครื่องเย็บ เครื่องปก,
ชางเย็บ ชางปกดวยเครื่องจักร
ทีม่า : กรมการจดัหางาน

14.85
13.06
10.34

4.97
2.72

89,619
78,805
62,418

29,997
16,397

จํานวน
(อัตรา) รอยละ

แผนภมูทิี ่2 ผูสมคัรงาน ตาํแหนงงาน และการบรรจงุาน จาํแนกตามรายภาค ป 2549

ทีม่า : กรมการจดัหางาน
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ตารางที่ 3 ผูสมคัรงาน ตาํแหนงงาน และการบรรจงุาน จาํแนกตามระดบัการศกึษา ป 2549

ระดับการศึกษา

รวม
1. ประถมศึกษาและต่ํากวา
2. มัธยมศึกษา
3. ปวช. - ปวส./ อนปุรญิญา
4. ปริญญาตรีขึ้นไป

ทีม่า : กรมการจดัหางาน

100.00
15.08
35.46
22.67
26.79

163,657
24,677
58,035
37,097
43,848

จํานวน รอยละ
การบรรจงุาน (คน)

100.00
12.85
33.22
37.87
16.06

603,395
77,510

200,456
228,518

96,911

จํานวน รอยละ
ตาํแหนงงาน (อตัรา)

100.00
18.16
33.01
19.78
29.06

จํานวน รอยละ
ผูสมคัรงาน (คน)

391,962
71,161

129,394
77,511

113,896

ผูสมัครงานที่ไดรับการบรรจุงานมีจํานวน 163,657 คน
เปนชาย 66,360 คน หญิง 97,297 คน โดยระดับมัธยมศึกษา
มีการบรรจุงานมากที่สุด รอยละ 35.46 รองลงมาเปนระดับ
ปรญิญาตรขีึน้ไป 26.79 ปวช. - ปวส./อนปุรญิญา รอยละ 22.67
และระดบัประถมศกึษาและต่าํกวา รอยละ 15.08 ซึง่แสดงใหเหน็วา
นายจาง/สถานประกอบการมีความตองการแรงงานในกลุ ม
ผูมีการศึกษาระดับกลางและระดับสูงเปนสวนใหญ

แผนภูมิที่ 3 การบรรจงุานจาํแนกตามระดบัการศกึษา ป 2549

ทีม่า : กรมการจดัหางาน

อุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมาก  สวนใหญเปน
อุตสาหกรรมการบริหารราชการ สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น
รอยละ 6.11 รองลงมาเปนอุตสาหกรรมการผลิตหลอด
อเิลก็ทรอนกิสและสวนประกอบอเิลก็ทรอนกิสอืน่ ๆ การขายปลกี
สินคาทั่วไปอื่น ๆ หรือหางสรรพสินคา โรงแรม และการผลิต
ผลิตภัณฑผลไมกระปองและผักกระปอง คิดเปนรอยละ 4.60,
3.87, 3.50 และ 2.76 ตามลาํดบั

ตารางที ่ 4 อตุสาหกรรมทีม่กีารบรรจงุานมาก 5 อนัดบัแรก

อุตสาหกรรม
การบริหารราชการสวนภูมิภาค
และสวนทองถิ่น
การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส
และสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ
การขายปลีกสินคาทั่วไปอื่น ๆ
หรือหางสรรพสินคา
โรงแรม
การผลิตผลิตภัณฑผลไมกระปอง
และผักกระปอง
ทีม่า : กรมการจดัหางาน

6.11

4.60

3.87

3.50
2.76

9,993

7,536

6,333

5,732
4,514

จํานวน
(อัตรา) รอยละ

ตารางที ่5 ตาํแหนงงานทีม่กีารบรรจงุานมาก 5 อนัดบัแรก

ตําแหนงงาน
แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ
แรงงานดานการประกอบ
เจาหนาที่สํานักงาน
พนักงานขายของหนาราน
และพนักงานสาธิตสินคา
เจาหนาที่บัญชี
ทีม่า : กรมการจดัหางาน

15.86
14.94
10.75

7.48

4.33

25,961
24,451
17,597
12,241

7,086

จํานวน
(อัตรา) รอยละ

สํ าห รั บตํ า แหน ง ง านที่ มี ผู ส มั ค ร ง าน ได รั บกา ร
บรรจุงานมาก สวนใหญเปนตําแหนงแรงงานบรรจุผลิตภัณฑ
รองลงมาเปนตําแหนงแรงงานดานการประกอบ เจาหนาที่
สํานักงาน พนักงานขายของหนารานและพนักงานสาธิตสินคา
และเจาหนาที่บัญชี

การใหบริการจัดหางานแกผูประกันตนกรณีวางงาน
ในป 2549 มีผูประกันตนกรณีวางงานที่ขึ้นทะเบียนกับ

กรมการจัดหางาน จํานวน 190,190 คน เปนชาย 82,868 คน
หญิง 107,322 คน สวนใหญ (รอยละ 76.47) เปนผูลาออก
145,429 คน และเปนผูถูกเลิกจาง 44,761 คน (รอยละ 23.53)
และสามารถบรรจุงานใหผูประกันตน จํานวน 47,364 คน

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัชวงเดยีวกนัปกอน พบวา ผูประกนัตน
มาขึ้นทะเบียนเพิ่มขึ้น จํานวน 59,804 หรือรอยละ 45.87
โดยเปนการเพิ่มขึ้นในกลุมผูถูกเลิกจาง รอยละ 23.80 และ
ผูลาออกจากงาน รอยละ 54.33
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ตารางที ่ 6 ผูประกนัตนกรณวีางงาน จาํแนกตามสาเหตกุารออกจากงาน และการบรรจงุาน

สําหรับระดับการศึกษาของผูประกันตนกรณีวางงาน
สวนใหญมีการศึกษาระดับประถมศึกษาถึงรอยละ  97.79
สวนระดบัมธัยมศกึษา ปวช.- ปวส./ อนปุรญิญา และปรญิญาตรี
ขึน้ไป  มสีดัสวนใกลเคยีงกนัอยูระหวาง รอยละ 0.40 - 1.14

ป/ไตรมาส

ผูประกันตนกรณีวางงาน
  - กรณถีกูเลกิจาง
  - กรณลีาออก
การบรรจุงาน

ทีม่า : กรมการจดัหางาน

Q4 ป 2549Q2 Q3Q1
ป 2549

Q4 ป 2548Q2 Q3Q1
ป 2548

สาเหตุการออกจากงาน

29,645
11,912
17,733

4,621

29,206
7,267

21,939
5,188

32,678
8,675

24,003
6,413

38,856
8,302

30,554
8,079

130,385
36,156
94,229
24,301

38,982
9,636

29,346
9,811

46,294
9,082

37,212
9,622

50,724
11,192
39,532
12,523

54,189
14,851
39,338
15,408

190,189
44,761
145,428
47,364

เมือ่จาํแนกตามกลุมอายขุองผูประกนัตนกรณวีางงานแลว
พบวา มอีายรุะหวาง 25-39 ป มากทีส่ดุ รอยละ 65.95 รองลงมา
อายุระหวาง 40-49 ป รอยละ 16.54 อายุระหวาง 18-24 ป
รอยละ 13.61

แผนภูมิที่ 4 ผูประกนัตนกรณวีางงาน จาํแนกตามอายุ แผนภมูทิี ่5 ผูประกนัตนกรณวีางงาน จาํแนกตามการศกึษา

ผูประกันตนกรณีวางงานที่จายเงินสมทบมาแลวไมต่ํากวา 6 เดือน ถูกเลิกจางจะไดเงินทดแทนระหวาง
การวางงานปละไมเกนิ 180 วนั ในอตัรารอยละ 50 ของคาจาง สวนกรณลีาออก  โดยสมคัรใจจะไดรบัเงนิทดแทน
ระหวางการวางงานปละไมเกนิ 90 วนัในอตัรารอยละ 30 ของคาจาง นอกจากนีผู้ประกนัตนทีอ่อกจากงานจะไดรบั
ความคุมครองจากกองทุนประกันสังคมตออีก 6 เดือน สามารถใชสิทธิได 4  กรณี นับจาก วันที่ออกจากงาน
ไดแก เจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และเสียชีวิต โดยผูประกันตนสามารถมาขึ้นทะเบียนผูวางงานไดที่
สํานักงานจัดหางานของรัฐทุกแหงทั่วประเทศ
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ค ว า ม ต อ ง ก า ร แ ร ง ง า น ภ า ค เ อ ก ช น ผ า น ห นั ง สื อ พิ ม พ

ความตองการแรงงานภาคเอกชนผานทางหนังสือพิมพ
8 ฉบบั ไดแก กรงุเทพธรุกจิ ไทยโพสต มตชิน วฏัจกัร ฐานเศรษฐกจิ
ผูจัดการรายสัปดาห บางกอกโพสต และสมัครดวน ของป 2549

มีจํานวนสถานประกอบการ 2,913 แหง ตองการจางแรงงาน
38,013 อัตรา จําแนกเปนชาย 6,895 อัตรา หญิง 3,750 อัตรา
และไมระบเุพศ 27,368 อตัรา

แผนภูมิที่ 1 ความตองการแรงงาน จาํแนกตามเพศ ป 2549 แผนภมูทิี ่ 2 ความตองการแรงงาน จาํแนกตามเพศ
ป 2547-2549

หากพิจารณาความตองการแรงงานในป 2549 พบวา
มีความตองการแรงงานเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน
และลดลงในชวงไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม) ตามทิศทาง
ของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง เดือนที่มีความตองการแรงงาน
มากที่สุด คือ เดือนสิงหาคม 4,147 อัตรา โดยเฉลี่ยป 2549
มีความตองการแรงงานตอเดือน 3,168 อัตรา

ระดบัการศกึษาทีส่ถานประกอบการตองการในป 2549
พบวา  แรงงานที่จบระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเปนที่
ตองการมากที่สุด 17,042 อัตรา (ปริญญาโท  360 อัตรา
ปรญิญาเอก 8 อตัรา) รอยละ 44.83 รองลงมา ระดบัปวช.-ปวส.
12,647  อัตรา รอยละ 33.27 (พาณิชย 9,003 อัตรา
ชาง 3,644 อัตรา)  ระดับประถม-มัธยมศึกษา  5,457 อัตรา
รอยละ 14.36 และไมระบวุฒุกิารศกึษา 2,867 อตัรา  รอยละ 7.54

แผนภมูทิี ่ 3 ความตองการแรงงาน รายเดอืนป 2548-2549

แผนภูมิที่ 4 ความตองการแรงงาน
จาํแนกตามระดบัการศกึษา ป 2549

แผนภูมิที่ 5 ความตองการแรงงาน
จาํแนกตามระดบัการศกึษา ป 2547-2549
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อตุสาหกรรมทีต่องการแรงงานมากทีส่ดุ คอื อตุสาหกรรม
การผลิต มีสถานประกอบการ  883 แหง ตองการแรงงาน
10,367 อัตรา และตองการแรงงานประเภทอาชีพชางเทคนิค
และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ มากที่สุด รองลงมา อุตสาหกรรม
บรกิารดานอสงัหารมิทรพัย การใหเชาและบรกิารทางธรุกจิ
มีสถานประกอบการ 758 แหง ตองการแรงงาน 9,590 อัตรา
ตองการแรงงานประเภทอาชีพพนักงานบริการ พนักงานขาย
ในรานคาและตลาด อุตสาหกรรมการขายสง การขายปลีก
การซอมแซมยานยนต จักรยานยนต มีสถานประกอบการ

551 แหง ตองการแรงงาน 7,498 อตัรา ตองการแรงงานประเภท
อาชีพชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ อุตสาหกรรม
การกอสราง มีสถานประกอบการ 163 แหง ตองการแรงงาน
3,044 อัตรา ตองการแรงงานประเภทอาชีพชางเทคนิค
และผูปฏิบัติงานที่ เกี่ยวของมากที่สุด  และอุตสาหกรรม
การใหบริการชุมชน สังคม และบริการสวนบุคคลอื่น ๆ
มีสถานประกอบการ 176 แหง ตองการแรงงาน 2,287 อัตรา
ตองการแรงงานประเภทอาชีพผูประกอบการดานวิชาชีพ
ดานตางๆ

ตารางที ่ 1 ความตองการแรงงาน จาํแนกตามประเภทอตุสาหกรรม
ประเภทอุตสาหกรรม

หนวย : อตัรา

ทีม่า : จากหนงัสอืพมิพกรงุเทพธรุกจิ ไทยโพสต มตชิน วฏัจกัร ฐานเศรษฐกจิ บางกอกโพสต ผูจดัการรายสปัดาห และสมคัรดวน
รวบรวมโดย : กองวจิยัตลาดแรงงาน กรมการจดัหางาน

ลําดับ
1 การผลิต 22,526   8,531   10,367
2 บริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชาและบริการทางธุรกิจ  5,617   3,976  9,590
3 การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จักรยานยนต   4,542 6,465   7,498
4 การกอสราง   2,672  1,379   3,044
5 การใหบริการชุมชน สังคม และบริการสวนบุคคลอื่นๆ  975 1,120  2,287
6 โรงแรมและภัตตาคาร  1,564   760 1,365
7 ตัวกลางทางการเงิน  2,818  816   1,132
8 การขนสง สถานที่เก็บสินคาและการคมนาคม 1,113 539  1,067
9 การบริการดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห 782   558 957

10 การศึกษา 286 221 430
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ตําแหนงที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด ป 2549
ไดแก พนักงานขายสินคา รองลงมา พนักงานบัญชี เจาหนาที่,
เสมียนพนักงานทั่วไป  นักการตลาด ,  เจาหนาที่การตลาด
และเจาหนาที่สํานักงาน เปนตน โดยความตองการแรงงานใน

ตําแหนงพนักงานขายสินคาเปนความตองการในอุตสาหกรรม
การขายสง การขายปลีก และสําเร็จการศึกษาระดับการศึกษา
ปวช.-ปวส. มากทีส่ดุ

ตารางที ่ 2 ความตองการแรงงาน จําแนกตามอาชีพ
ทีต่องการแรงงานมาก 10 อนัดบัแรก

ประเภทอาชีพ
หนวย : อตัรา

ทีม่า : จากหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต มติชน วัฏจักร ฐานเศรษฐกิจ
บางกอกโพสต ผูจดัการรายสปัดาห และสมคัรดวน

รวบรวมโดย : กองวจิยัตลาดแรงงาน กรมการจดัหางาน

ลาํดบั
1 พนักงานขายสินคา 5,219
2 พนักงานบัญชี 1,683
3 เจาหนาที่, เสมียนพนักงานทั่วไป 1,424
4 นักการตลาด, เจาหนาที่การตลาด 1,082
5 เจาหนาที่สํานักงาน 924
6 แรงงานดานการผลิต 878
7 ชางเทคนิควิศวกรรมโยธา (กอสราง) 759
8 พนักงานเรงรัดหนี้สิน 716
9 ผูจัดการฝายขาย, ผูจัดการฝายสงเสริมการขาย 682

10 พนักงานขับรถยนต 628

2549

ขอสังเกตจากการรวบรวมขอมูลความตองการแรงงาน
ภาคเอกชนผานหนงัสอืพมิพของป 2549 มดีงันี้

1. สถานประกอบการเลือกใชวิธีการรับสมัครงาน
ผานสื่อประเภทหนังสือพิมพ กับกลุมแรงงานที่มีการศึกษา
เนื่องจากมีความสามารถในการแสวงหาและเขาถึงขอมูล

2. ความตองการแรงงาน  สวนใหญไมระบุเพศ
แสดงใหเห็นวาแรงงานเพศชายและเพศหญิง ไมมีความแตกตาง
ในมุมมองของนายจางแตจะขึ้นอยูกับความรูความสามารถ
และพิจารณาจากระดับการศึกษาเปนหลักเนื่องจากเปนสิ่งที่
บงบอกคุณภาพไดชัดเจนที่สุด

3. ความตองการแรงงานที่ผานมามีความตองการ
แรงงานที่ไมตางกัน สวนใหญจะเปนตําแหนงพนักงานขายสินคา
พนักงานบัญชี เสมียนพนักงานทั่วไปและเจาหนาที่การตลาด
อาจเนื่องมาจากตําแหนงงานดังกลาวมีการเขา - ออกงานสูง
สถานประกอบการที่ประกาศรับสมัครทางหนั งสือพิมพ
เปนสถานประกอบการกลุมเดิม จึงมีความตองการใน
ตําแหนงงานเกา และตําแหนงงานบางประเภทประกาศรับสมัคร
ตลอดทั้งป เชน ตําแหนงพนักงานขายสินคา ซึ่งเปนตําแหนงงาน
ที่ผูสมัครงานงานไมสนใจจะทํา
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การ ไปทํ างานต างปร ะ เทศ

แรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจงความประสงคจะเดินทาง
ไปทาํงานตางประเทศในป 2549 มจีาํนวน 182,717 คน เปนชาย
142,493 คน หรอืรอยละ 77.99 หญงิ 40,224 คน หรอืรอยละ 22.01
สวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก
จังหวัดอุดรธานี นครราชสีมา ขอนแกน หนองคาย และชัยภูมิ
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด  รอยละ  45.18
สาธารณรฐัเกาหล ี (เกาหลใีต) เปนประเทศทีแ่รงงานไทยประสงค
จะเดินทางไปทํางานมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
พบวา แรงงานที่มาลงทะเบียนแจงความประสงคจะเดินทาง
ไปทํางานตางประเทศมีจํานวนเพิ่มขึ้น

แรงงานไทยที่ขออนุมัติเดินทางไปทํางานตางประเทศ
ในป 2549 มีจํานวน 160,846 คน เปนชาย 135,752 คน
หรือรอยละ 84.40 หญิง 25,094 คน หรือรอยละ 15.60
จังหวัดอุดรธานี เปนจังหวัดที่แรงงานไดรับอนุญาตใหไปทํางาน
มากที่สุด รอยละ 12.78 แรงงานมากกวาครึ่งจบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา รอยละ 53.93 สวนใหญเดินทางไปทํางาน
โดยการจัดสงของบริษัทจัดหางานรอยละ 42.39 สาขาอาชีพที่
เดินทางไปทํางานมากที่สุด ไดแก ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือใน
ธุรกิจตางๆ รอยละ 34.15 สําหรับประเทศที่แรงงานเดินทาง
ไปทํางานมาก  ไดแก ไตหวัน เกาหลีใต และสิงคโปร เมื่อ
เปรียบเทียบกับปที่ผานมา พบวา แรงงานที่ขออนุมัติเดินทาง
ไปทํางานตางประเทศมีจํานวนเพิ่มขึ้น

แผนภมูทิี ่ 1 แรงงานไทยทีไ่ดรบัอนญุาตใหเดนิทาง
ไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามวุฒิการศึกษา

สถานการณความตองการแรงงานในป 2549
แรงงานไทยที่เดินทางไปทํางานตางประเทศ ในป 2549

มจีาํนวน 160,846 คน เพิม่ขึน้จากปทีผ่านมา จาํนวน 21,179 คน
หรือรอยละ 15.16 จะเห็นไดวา สถานการณความตองการ
แรงงานไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ซึ่งตลาดแรงงานไทยสวนใหญ
ยังคงอยูในภูมิภาคเอเชีย โดยมีไตหวันเปนตลาดแรงงานหลัก
และเมื่อพิจารณารายไดสงกลับในป 2549 พบวา มีจํานวน
ประมาณ  55,595 ลานบาท  เพิ่มขึ้นจากปกอน ประมาณ
รอยละ 16.64 (สถิติรายไดสงกลับผานระบบธนาคารจะเพิ่มขึ้น
หรือลดลงมีปจจัยที่เกี่ยวของหลายประการ ไดแก การปริวรรต
เงินตราเสรี อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน และจํานวนแรงงานไทย
ที่เดินทางไปทํางานตางประเทศ)

ภูมิภาคเอเชีย
ตลาดแรงงานในภูมิภาคเอเชีย ในป 2549 เปนตลาด

ที่มีแรงงานไทยเดินทางไปทํางานมากที่สุด จํานวน 118,647 คน
คิดเปนรอยละ 73.76 ของจํานวนแรงงานไทยที่เดินทางไปทํางาน
ตางประเทศทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดือนเดียวกัน
ของปที่ผานมาเพิ่มขึ้น รอยละ 8.89 โดยมีไตหวันเปนตลาด
แรงงานหลัก รองลงมาไดแก เกาหลีใต สิงคโปร ญี่ปุน บรูไน
ฮองกง  และมาเลเซีย ประเทศที่แรงงานไทยเดินทางไปทํางาน
เพิม่ขึน้ ไดแก ไตหวนั เกาหลใีต สงิคโปร และญีปุ่น

 ไตหวัน มีความตองการแรงงานตางชาติจํานวนมาก
แตยังคงมีนโยบายจํากัดจํานวนแรงงานตางชาติไมใหเกิน
300,000 คน และทางการไตหวันไดดําเนินการตามนโยบาย
กระตุนเศรษฐกิจ โดยผอนคลายขอจํากัดในการนําเขาแรงงาน
ตางชาติในภาคอุตสาหกรรมและกอสราง แตลดการนําเขา
ในสวนของตําแหนงผูอนุบาลและผูชวยงานบาน และมีนโยบาย
ไมพึ่งพาแรงงานชาติใดชาติหนึ่งมากเกินไป จึงขยายแหลงนําเขา
แรงงานจากหลากหลายประเทศมากขึ้น  ในขณะนี้มีแรงงาน
ตางชาตทิีเ่ขาไปทาํงานในไตหวนั ไดแก ไทย ฟลปิปนส เวยีดนาม

ที่มา : สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน

แผนภมูทิี ่ 2 รายไดทีแ่รงงานไทยในตางประเทศสงกลบั
โดยผานระบบธนาคาร

ที่มา : สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน
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อินโดนีเซีย มาเลเซีย และมองโกเลีย และมีแนวโนมจะนําเขา
แรงงานจากบังคลาเทศ สําหรับตลาดแรงงานที่นาสนใจใน
ไตหวัน คือ ภาคอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
เครื่องใชไฟฟาและเครื่องมือและอุปกรณไฟฟา  ซึ่งมีการขยายตัว
สูง มีความตองการแรงงานตางชาติประมาณ ปละ 15,000 -
18,000 คน และตําแหนงที่นาสนใจอีกตําแหนง ก็คือ ตําแหนง
ผูอนุบาล  ซึ่งตลาดแรงงานมีความตองการสูง  โดยไตหวัน
ตองการจางแรงงานตางชาติทั้งคนใหมและทดแทนคนเกา
ที่หมดสัญญาจางปละประมาณ 30,000 คน โดยภาพรวม
สถานการณและแนวโนมความตองการแรงงานไทยในไตหวัน
อยูในภาวะคงที่

ประเทศญีปุ่น จากการที่ญี่ปุนกําลังเผชิญปญหาภาวะ
การขาดแคลนแรงงานเนื่องจากประชากรวัยเด็กลดลงสังคม
เต็มไปดวยผูสูงอายุ แนวโนมความตองการแรงงานในสาขา
พยาบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งผูอนุบาลผูสูงอายุจึงมีมากขึ้นเรื่อยๆ
ซึ่งในขณะนี้ไดมีองคกรผูรับแจงความประสงค จะรับผูฝกงานใน
สาขาผูอภิบาลและผูชวยพยาบาลจากประเทศไทยเขาไปฝกงาน
ในโรงพยาบาลและสถาบันดูแลคนชรา

ภูมิภาคตะวันออกกลาง
ตลาดแรงงานในภูมิภาคตะวันออกกลาง มีแรงงานไทย

เดินทางไปทํางานเปนอันดับสองรองจากภูมิภาคเอเชีย มีจํานวน
27,326 คน คิดเปนรอยละ 16.99 ของจํานวนแรงงานไทยที่
เดนิทางไปทาํงานในป 2549 เพิม่ขึน้จากปทีผ่านมารอยละ 46.12
สวนใหญเดินทางไปทํางานโดยการจัดสงของบริษัทจัดหางาน
สําหรับประเทศที่มีแรงงานไทยเดินทางไปทํางานเพิ่มขึ้น ไดแก
กาตาร บารเรน สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส คเูวต โอมาน และอสิราเอล

ประเทศกาตาร ปจจุบันมีแรงงานไทยทํางานอยูใน
ภาครัฐและเอกชนประมาณ 6,000 - 7,000 คน โดยแบงออก
เปนกลุมผูใชแรงงาน (worker) รอยละ 90 สวนใหญอยูใน
ภาคการกอสราง และกลุมอาชีพ (professional) รอยละ 10
ไดแก สถาปนกิ วศิวกรชางเทคนคิ นอกจากนีย้งัอยูในภาคบรกิาร
เชน กจิการโรงแรม และพนกังานขาย ในป 2548 - 2549 แรงงานไทย
ที่ไดรับอนุญาตใหเดินทางไปทํางานในประเทศกาตาร มีจํานวน
10,655 คน สวนใหญเดินทางไปทํางานในสาขาชางฝมือ
ในธุรกิจตางๆ เชน ชางไม ชางปูน และชางประกอบทอ กาตาร
มีความตองการจางแรงงานจํานวนมากในชวงป  2548 - 2552
เนื่องจากมีโครงการกอสรางที่สําคัญ สงผลใหมีการจางงาน
เปนจํานวนมาก รัฐบาลไทยและกาตารไดมีขอตกลงรวมกัน
เกี่ยวกับการจางแรงงาน  สําหรับตําแหนงที่ตองการ ไดแก
งานอุตสาหกรรมปโตรเลียม งานดานโรงแรม และรานอาหาร
ดังนั้น ลูทางการขยายตลาดของแรงงานไทยจึงมีแนวโนมสูง

ภูมิภาคแอฟริกา
แรงงานไทยที่ เดินทางไปทํางานในทวีปแอฟริกา

มจีาํนวน 3,897 คน คดิเปนรอยละ 2.42 ของจาํนวนแรงงานไทย
ที่ เดินทางไปทํางานตางประเทศทั้งหมดในป 2549 เพิ่มขึ้น
จากชวงเดียวกัน ปกอน 27.77 สวนใหญเดินทางไปทํางาน
โดยการจัดสงของบริษัทจัดหางาน ประเทศที่มีแรงงานไทย
เดินทางไปทํางาน ไดแก แอฟริกาใต ลิเบีย และซูดาน สําหรับ
ประเทศที่มีแรงงานไทยเดินทางไปทํางานเพิ่มขึ้น คือ แอฟริกาใต
ซึง่เปนประเทศทีม่เีศรษฐกจิเตบิโตมากทีส่ดุ โดยภาคอตุสาหกรรม
ยังขาดแคลนแรงงานระดับชางฝมือจํานวนมาก ซึ่งที่ผานมา
บริษัทจัดหางานของแอฟริกาใต ไดมีการจางแรงงานไทย
ทํางานในตําแหนงชางเชื่อมและชางประกอบทอ โดยทํางาน
ในอุตสาหกรรมปโตรเคมี และกอสราง สวนใหญทํางานสัญญา
ระยะสัน้ 6-12 เดอืน

ภูมิภาคยุโรปและอเมริกา
ตลาดแรงงานในภมูภิาคยโุรปและอเมรกิา มแีรงงานไทย

ที่เดินทางไปทํางาน จํานวน 10,224 คน คิดเปนรอยละ 6.36
ของจํานวนแรงงานไทยที่เดินทางไปทํางานตางประเทศในทั้งหมด
ในป 2549 สวนใหญเปนแรงงานเกาที่ไดรับอนุญาตใหเดินทาง
กลบัไปทาํงาน (Re-entry) และประเทศทีไ่ดรบัอนญุาตใหเดนิทาง
ไปทํางาน  ไดแก สหรัฐอเมริกา อังกฤษ  และเดนมารก
เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน พบวามีแรงงานไทย
เดินทางไปทํางานเพิ่มขึ้น  รอยละ  16.65 และประเทศที่มี
แรงงานไทยเดินทางไปทํางานเพิ่มขึ้น ไดแก อังกฤษ โดยโอกาส
ของแรงงานไทยในอังกฤษเปนแรงงานในระดับทักษะฝมือเพราะ
อังกฤษขาดแคลนและมีความตองการแรงงานตางชาติในสาขา
วิชาชีพพยาบาลและแรงงานในสาขาบริการโดยเฉพาะดานที่
เกี่ยวกับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งในป 2550 มีแนวโนม
ที่จะเพิ่มขึ้น ดังนั้น ควรสงเสริมทักษะของแรงงานไทยในเชิงรุก
โดย เนนการฝกอบรมวิ ชาชีพที่ มี มาตรฐานตลอดจนฝก
ภาษาอังกฤษ เพื่อชวยเพิ่มโอกาสของแรงงานไทย

ภูมิภาคออสเตรเลีย
ตลาดแรงงานในภูมิภาคออสเตรเลีย มีแรงงานไทย

เดินทางไปทํางาน จํานวน 752 คน คิดเปนรอยละ 0.47
ของจํานวนแรงงานไทยที่เดินทางไปทํางานตางประเทศทั้งหมด
ในป 2549 สวนใหญเดินทางไปทํางานในประเทศนิวซีแลนด
และออสเตรเลีย เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน รอยละ
41.49 ประเทศที่มีแรงงานไทยเดินทางไปทํางานเพิ่มขึ้น ไดแก
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด แรงงานไทยที่เดินทางไปทํางานใน
ประเทศออสเตรเลียสวนใหญทํางานในภาคบริการ เชน ผูจัดการ
ภัตตาคารและรานอาหาร  ผูประกอบอาหาร เปนตน สําหรับ
ตําแหนงพอครัวของไทยที่มีประกาศนียบัตรจากกรมพัฒนา
ฝมือแรงงาน สามารถประกอบอาชีพในออสเตรเลียได ตลาด
แรงงานไทยในออสเตรเลียอยูในภาวะขยายตัวและจะเปน
ตลาดที่รองรับแรงงานไทยที่สําคัญตอไปในอนาคต
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การทํ างานของคนต างด าว

คนตางดาวที่เขาเมืองถูกกฎหมายและทํางานอยูใน
ประเทศไทย มจีาํนวนทัง้สิน้ 154,220 คน เปนชาย 117,277 คน
หญงิ 36,943 คน (ขอมลู ณ เดอืนธนัวาคม 2549) เมือ่เปรยีบเทยีบ
กับชวงเดียวกันของปกอนเพิ่มขึ้นรอยละ 2.54 (ไมรวมจํานวน
คนตางดาวตลอดชีพ) โดยเปนคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางาน
ประเภทชั่วคราวมากที่สุด จํานวน 82,950 คน (รอยละ 53.79)
รองลงมาเปนการทาํงานประเภทมาตรา 12 (ยกเวนตามมต ิครม.)
จํานวน 45,029 คน (รอยละ 29.20) และประเภทสงเสริม
การลงทุน จํานวน 26,241 คน (รอยละ 17.01) สัญชาติที่

ไดรับอนุญาตทํางานสวนใหญ  ไดแก  ญี่ปุน  จีน  อังกฤษ
และอินเดีย

ประเภทอุตสาหกรรมที่คนตางดาวทํางานมากที่สุดคือ
อุตสาหกรรมการผลิต จํานวน 41,384 คน (รอยละ 26.83)
สวนใหญเปนอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ผลิตภัณฑไฟฟา
และอเิลก็ทรอนกิส และผลติภณัฑยานยนตและชิน้สวน รองลงมา
เปนการขายสง ขายปลีก ซอมแซมยานยนต รอยละ 15.13
กอสราง รอยละ 9.85 การศึกษา รอยละ 9.68 และบริการ
ดานอสังหาริมทรัพย รอยละ 7.73

เมื่อพิจารณาประเภทอาชีพที่คนตางดาวทํางาน
สวนใหญเปนประเภทอาชีพผูบริหารและผูจัดการ รอยละ 44.09
สวนมากเปนสญัชาตญิีปุ่น จนี องักฤษ และอนิเดยี รองลงมาเปน
อาชพีพนกังาน/คนงานทัว่ไป รอยละ 20.22 เปนสญัชาตไิทยใหญ
พมา และกะเหรี่ยง ผูประกอบวิชาชีพดานตาง ๆ  รอยละ 15.44
เปนสัญชาติฟลิปปนส อังกฤษ  และญี่ปุน ชางเทคนิคและ
ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ รอยละ 5.45 เปนสัญชาติญี่ปุน จีน
และอังกฤษ สําหรับผูปฏิบัติงานฝมือดานเกษตรและประมง
รอยละ 4.43 สวนมากเปนสัญชาติพมา

ประเภทอาชีพ

รวมทัง้สิน้
ผูบริหารและผูจัดการ
พนักงาน/คนงานทั่วไป
ผูประกอบวิชาชีพดานตาง ๆ
ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
ผูปฏิบัติงานฝมือดานการเกษตรและประมง

ทีม่า : สาํนกับรหิารแรงงานตางดาว

ตาราง คนตางดาวทีท่าํงานในประเทศ จาํแนกตามประเภทอาชพีทีไ่ดรบัอนญุาตมาก 5 อนัดบัแรก

ชั่วคราว มาตรา 12
(ยกเวนมต ิครม.)

สงเสรมิ
การลงทนุรวมทัง้สิน้

154,220
67,993
31,183
23,809
8,404
6,833

26,241
17,057

31
2,251
3,407

1

82,950
50,832

775
21,481
4,815

48

45,029
104

30,377
77

182
6,784

ในป 2549 (มกราคม - ธนัวาคม) มคีนตางดาวเขาเมอืง
ถูกกฎหมายที่ไดรับอนุญาตทํางานในประเทศไทย  จํานวน
68,627 คน เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา รอยละ 2.43 โดยพิจารณา
แตละประเภทที่ไดรับอนุญาต ดังนี้

ประเภทชัว่คราว ไดรบัอนญุาตทาํงานจาํนวน 39,107 คน
เปนสัญชาติญี่ปุนมากที่สุด จํานวน 6,958 คน (รอยละ17.79)
รองลงมาสัญชาติจีน อังกฤษ ฟลิปปนส และสหรัฐอเมริกา
สวนใหญทํางานในประเภทอาชีพผูบริหารและผูจัดการ รอยละ
44.32 ผูประกอบวิชาชีพดานตาง ๆ รอยละ 34.64 ชางเทคนิค
และผูปฏบิตังิานทีเ่กีย่วของ รอยละ 11.67 และทาํงานในประเภท
อตุสาหกรรมการผลติมากทีส่ดุ รอยละ 13.95 รองลงมาการไฟฟา
แกสและการประปา รอยละ 13.49

ประเภทสงเสริมการลงทุน ไดรับอนุญาตทํางาน
จาํนวน 7,799 คน เปนสญัชาตญิีปุ่นมากทีส่ดุ จาํนวน 3,523 คน
(รอยละ 45.17) รองลงมาสญัชาตจินี อนิเดยี เกาหลใีต และไตหวนั
สวนใหญทํางานในประเภทอาชีพผูบริหารและผูจัดการ รอยละ
64.75 ชางเทคนคิและผูปฏบิตังิานทีเ่กีย่วของ รอยละ 18.04 และ
ผูประกอบวชิาชพีดานตาง ๆ รอยละ 10.49 โดยทาํงานในประเภท
อุตสาหกรรมการผลิตมากที่สุด รอยละ 65.07 รองลงมาประเภท
อุตสาหกรรมการขายสง การขายปลีกฯ รอยละ 8.77

แผนภูมิที่ 1 คนตางดาวที่ทํางานในประเทศ
จาํแนกตามสญัชาตทิีไ่ดรบัอนญุาตมาก 5 อนัดบัแรก

ทีม่า : สาํนกับรหิารแรงงานตางดาว
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ประเภทมาตรา  12 (ยกเวนตามมติ ครม.) ไดรับ
อนุญาตทํางานจํานวน 21,721 คน เปนสัญชาติไทยใหญ
มากที่สุด จํานวน 10,732 คน (รอยละ 49.41) สวนใหญทํางาน
ในประเภทอาชีพพนักงาน/คนงานทั่วไป รอยละ 72.20
ผูปฏิบัติงานฝมือดานการเกษตรและประมง รอยละ 12.45
และพนักงานบริการและพนักงานขายในรานคา รอยละ 7.08
โดยทํางานในประเภทอุตสาหกรรมการกอสรางมากที่สุด
รอยละ 23.48 รองลงมาประเภทอุตสาหกรรมการผลิต
รอยละ 19.99

สําหรับแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติ
พมา ลาว กมัพชูา ทีไ่ดรบัใบอนญุาตทาํงานในป 2549 มจีาํนวน
ทั้งสิ้น 668,576 คน เปนการตออายุใบอนุญาตทํางาน จํานวน
460,014 คน และการขออนุญาตทํางานของคนตางดาว
ที่มี ท.ร.38/1 จํานวน 208,562 คน โดยมีนายจางจํานวน
185,876 คน มีการจางแรงงานตางดาวสัญชาติพมามากที่สุด
รอยละ 85.09 สัญชาติลาว รอยละ 7.68 และสัญชาติกัมพูชา
รอยละ 7.23

เมื่ อ เปรียบเทียบจํานวนแรงงานตางดาวที่ ได รับ
ใบอนุญาตในป 2547 ลดลงรอยละ 21.30 และป 2548 ลดลง
รอยละ 5.21 เปนการลดลงในประเภทกิจการประมงมากที่สุด
รอยละ 61.26 จากป 2547 และรอยละ 34.40 จากป 2548
รองลงมาประเภทกิจการขนถายสินคาทางน้ําลดลงจากป 2547
รอยละ 43.40 ผูรับใชในบาน ลดลงรอยละ 32.74 เกษตร
และปศุสัตว ลดลงรอยละ 30.46

ประเภทกิจการที่มีการจางแรงงานตางดาวมากที่สุด
ไดแกกิจการเกษตรและปศุสัตว จํานวน 127,028 คน รองลงมา
คือ กิจการกอสราง 106,614 คน ผูรับใชในบาน 84,996 คน
และตอเนื่องประมงทะเล 79,365 คน สวนประเภทกิจการ
เหมืองแร/เหมืองหิน มีการจางแรงงานตางดาวนอยที่สุดเพียง
1,373 คน นอกจากประเภทกิจการที่กําหนดไว ยังมีกิจการอื่นๆ
ที่มีการจางแรงงานตางดาวมากถึง  226,784 คน  หรือ
รอยละ 33.92 โดยสวนมากเปนกิจการสิ่งทอและเครื่องนุงหม
รานขายอาหาร และรานจาํหนายสนิคาตาง ๆ   เปนตน

แผนภูมิที่ 2 เปรยีบเทยีบจาํนวนคนตางดาวเขาเมอืง
ถูกกฎหมายที่ไดรับอนุญาตทํางานในประเทศป 2549

ที่มา : สํานักบริหารแรงงานตางดาว

แผนภูมิที่ 3 เปรยีบเทยีบจาํนวนแรงงานตางดาว
หลบหนเีขาเมอืงทีไ่ดรบัอนญุาตทาํงาน ป 2547-2549

ที่มา : สํานักบริหารแรงงานตางดาว
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แผนภูมิที่ 4 สดัสวนการจางแรงงานตางดาวหลบหนเีขาเมอืงป 2549 จาํแนกตามประเภทกจิการ

ที่มา : สํานักบริหารแรงงานตางดาว

หมายเหต ุ: ประเภทคนตางดาวทีไ่ดรบัอนญุาตทาํงาน
ตลอดชีพ  หมายถึง ผูซึ่งไดรับอนุญาตทํางานตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 322 พ.ศ. 2515 ขอ 10 (1)

ใหใชไดตลอดชีวิตของคนตางดาว เวนแตคนตางดาวจะเปลี่ยนอาชีพใหม  ปจจุบันไมออกใบอนุญาตประเภทนี้แลว
ชัว่คราว (มาตรา 7)  หมายถงึ ผูมถีิน่ทีอ่ยูในประเทศหรอืมหีนงัสอืเดนิทางในฐานะคนอยูชัว่คราวตามกฎหมาย

วาดวยคนเขาเมือง
สงเสริมการลงทุน (มาตรา 10) หมายถึง ผูไดรับอนุญาตใหทํางานในประเทศตามกฎหมายการสงเสริม

การลงทุน หรือกฎหมายอื่นๆ
มาตรา 12 ยกเวนมติ ครม. หมายถึง  มาตรา 12 ตาม พ.ร.บ. การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521

ยกเวน สญัชาตพิมา ลาว กมัพชูา ตามมต ิครม.
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ผลการสาํรวจความตองการแรงงานและขาดแคลนแรงงาน ป 2549

จากการสํารวจฯ 14 อุตสาหกรรม ฉบับไตรมาสที่ 4
ป 2549  ไดนําเสนอสรุปผลการสํารวจในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครือ่งนุงหม  และอตุสาหกรรมอาหารและอาหารสตัว  ฉบบันี้

จงึนาํเสนอเพิม่อกี 2 อตุสาหกรรม  คอื  อตุสาหกรรมเครือ่งใชไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส  และอุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคาร
สาํหรบัอตุสาหกรรมทีเ่หลอืจะนาํเสนอตอไปในฉบบัไตรมาสตอไป

อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ค รื่ อ ง ใ ช ไ ฟฟ า แ ล ะ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส

เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเปนอุตสาหกรรม
ที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศทั้งเพื่อสนอง
ความตองการในประเทศและเพื่อการสงออก โดยในป 2546
หากไมรวมผูประกอบการขามชาติจะมีมูลคาธุรกิจรวมถึง
805,000 ลานบาท มีมูลคาการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขา
ประมาณ 1 แสนลานบาทตอป และมีมูลคาการสงออกเปน
4.25 ลานบาทตอป  โดยคิดเปนมูลคาถึงประมาณรอยละ 35
ของมูลคาการสงออกรวมทั้งประเทศ

อุตสาหกรรมนี้มีบทบาทสําคัญในการรองรับแรงงาน
ในภาคอุตสาหกรรมเพราะมีการจางแรงงานถึงจํานวนประมาณ
กวา 390,000 คน และจากการที่ประเทศไทยเปนฐานการผลิต
เครื่องใชไฟฟาที่สําคัญของเอเชีย ประกอบกับประสบการณและ
ทักษะของคนไทยในการประกอบอุตสาหกรรมนี้มีอยูพอสมควร
ทําใหประเทศไทยยังคงมีศักยภาพในระดับหนึ่งสําหรับการเขามา
ตั้งฐานการผลิต แมวาปจจุบันภาวะเศรษฐกิจไทยโดยรวม
จะประสบปญหาหลายประการก็ตาม

ลักษณะสําคัญของการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องใช
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสจะตองมีการดําเนินการในลักษณะ
ที่ผูผลิตจะตองมีการปรับปรุงเทคโนโลยีในการผลิตใหทันสมัย
อยูเสมอ เนื่องจากจะตองมีการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ
อยูตลอดเวลา จึงทําใหระดับรายไดของแรงงานในสาขานี้อยูใน
อัตราสูง และมีแนวโนมความตองการแรงงานที่มีทักษะสูง
และมีการฝกอบรมอยางตอเนื่อง ตั้งแตป 2535 เปนตนมา
อุตสาหกรรมมีการขยายตัวในทิศทางที่ตองการแรงงานที่ทักษะ
ระดับปานกลางถึงสูงเพิ่มมากขึ้น

บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมนี้ ยั งขาดแคลนทั้ ง
ในดานปริมาณและคุณภาพ ดานคุณภาพคือบุคลากรดาน
ชางเทคนิคและวิศวกรยังขาดความกระตือรือรนในการเรียนรู
การจัดการและเทคโนโลยีใหมๆ ขาดการสะสมทักษะและ
ประสบการณในการทํางานอยางตอเนื่อง สําหรับระดับผูบริหาร
ยังขาดวิสัยทัศน และการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ในสวนของ
แรงงานก็ยังขาดพื้นฐานความรูในการผลิตที่ใชเทคโนโลยีสูงขึ้น
มีประสิทธิภาพการทํางานต่ํา และไมไดรับการจูงใจในดาน
การพัฒนาตัวเองในอุตสาหกรรมนี้ อยางจริงจัง นอกจากนี้
ยังพบวา คาแรงมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่คุณภาพแรงงาน
ขั้นต่ํามีแนวโนมคงที่ ดังนั้น แรงงานไรฝมือจึงควรตองมีการ
กําหนดมาตรฐานและไดรับการพัฒนาทักษะตอไป
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จากการสํารวจความตองการแรงงานและขาดแคลน
แรงงาน  ป 2549

ความตองการแรงงาน  สถานประกอบการแจงความ
ตองการแรงงาน  130,710  คน  เปนความตองการเพื่อทดแทน
แรงงานเกาที่ออกไป รอยละ 84.87 และเปนความตองการ
แรงงานใหม รอยละ 15.13 โดยตองการแรงงานที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมากที่สุด รอยละ 49.77 รองลงมา ระดับปวส./
อนุปริญญา  รอยละ  24.23 ระดับมัธยมศึกษาหรือต่ํากวา
รอยละ 23.17 ระดับปวช. รอยละ 2.80 และระดับสูงกวา
ปรญิญาตร ีรอยละ 0.02 ประเภทอาชพีทีม่คีวามตองการมาก คอื
ผูปฏิบัติงานในโรงงาน รอยละ 38.27 และชางเทคนิค รอยละ
25.39 โดยตองการผูมีอายุระหวาง 25-34 ป รอยละ 78.21
สําหรับประสบการณสวนใหญตองการผูมีประสบการณ 3-4 ป
รอยละ 45.72 และตองการจางแรงงานในระดับเงินเดือน
7,001-15,000 บาท  รอยละ 51.21 และในระดบัเงนิเดอืนไมเกนิ
7,000 บาท รอยละ  25.17 คุณลักษณะแรงงานที่ตองการ
มากที่สุด คือ ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน รอยละ 54.95
และความขยนัและอดทน รอยละ 53.64 หากพจิารณาตามระดบั
ฝมือแรงงานพบวา แรงงานที่ตองการมากที่สุดอยูในกลุมแรงงาน
ทกัษะฝมอืสงู รอยละ 48.80 และแรงงานไรฝมอืรอยละ 39.90

การขาดแคลนแรงงาน สถานประกอบการแจงจาํนวน
การขาดแคลนแรงงานทั้งสิ้น 6,192  คน เปนการขาดแคลน
แรงงานในระดบัมธัยมศกึษาหรอืต่าํกวา รอยละ 78.04 รองลงมา
คือ ระดับปวช. รอยละ 13.02 ระดับปวส./ อนุปริญญา
รอยละ 4.84 และระดบัปรญิญาตร ี รอยละ 3.88 ประเภทอาชพีที่
ขาดแคลนมาก คือ ผูปฏิบัติงานในโรงงาน รอยละ 60.74 และ
ชางเทคนคิ รอยละ 14.02  สาเหตกุารขาดแคลนแรงงานสวนใหญ
เกี่ยวของกับความชํานาญฯ รอยละ 35.78 ความรูพื้นฐาน
รอยละ 25.00 และคาจาง รอยละ 18.14 หากพจิารณาตามระดบั
ฝมอืแรงงานทีข่าดแคลน พบวา แรงงานไรฝมอืขาดแคลนมากทีส่ดุ
รอยละ 71.30 รองลงมาคอื แรงงานทกัษะฝมอืสงู รอยละ 16.10
แรงงานฝมอื รอยละ 12.20 และผูเชีย่วชาญ รอยละ 0.40

การเขาออกงาน มีผูเขาทํางานจํานวน 123,849 คน
เปนการเขาทํางานเพื่อแทนคนเกาที่ออกไป 91,672  คน
รอยละ  74.02  เปนตาํแหนงงานใหม  32,176  คน  รอยละ  25.98
ซึ่งคิดเปนอัตราการเขางาน  รอยละ  36.48  เมื่อเทียบกับ
การจางงานทั้งหมดในอุตสาหกรรม และมีคนออกจากงาน
จาํนวน 109,843 คน คดิเปนอตัราการออกจากงาน รอยละ 32.36
เมื่อเทียบกับการจางงานทั้งหมดในอุตสาหกรรม  โดยเปน
การลาออกจากงาน และพบในเพศหญิงเปนสวนใหญ
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โ ร ง แรม แล ะภั ตต าค าร
โรงแรมและภัตตาคาร  จัดอยูในกลุมอุตสาหกรรม

การบริการที่สรางเงินตราตางประเทศใหกับประเทศเปนมูลคา
มหาศาล รวมทั้งมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการจางงานของประเทศ
มาอยางตอเนื่อง เปนอุตสาหกรรมสาขาบริการ สามารถศึกษา
ไดจากยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่ อ เพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมหลัก (สศช.
2548) โดยไดจัดไวในอุตสาหกรรม การทองเที่ยวซึ่งเกี่ยวของกับ
ธุรกิจหลายประเภท เชน ธุรกิจขนสงและการเดินทาง ธุรกิจ
นําเที่ยว  ธุรกิจโรงแรมและที่พักอาศัย  ธุรกิจบันเทิงและ
นันทนาการ ธุรกิจจัดประชุมและแสดงสินคา (MICE: Meeting-
Incentive-Convention-Exhibition) ธรุกจิอาหาร ธรุกจิของทีร่ะลกึ
และธุรกิจบริการสุขภาพ อยางไรก็ตาม รายงานยุทธศาสตรฯ
ไดกลาวถึงในรายละเอียดเฉพาะ ธุรกิจ MICE ธุรกิจ Spa
และธุรกิจโรงแรมและที่พัก

สําหรับธุรกิจโรงแรมและที่พักตามการศึกษาของ สศช.
(2548) แสดงวา ป 2545 ประเทศไทยมีจํานวนโรงแรมและที่พัก
กวา 5,000 แหง โดยมจีาํนวนหองพกัรวมกนัประมาณ 239,214 หอง
โดยในระยะเวลาที่ผานมาแมจะมีแนวโนมการขยายตัวอยาง
ตอเนื่องแตก็มีอัตราที่ลดนอยลงจากรอยละ 7.12 ในป 2544
เปน 3.55 ในป 2545 เนื่องจากผลกระทบจากวิกฤติการณ
โรคระบาดและภัยธรรมชาติ อยางไรก็ตาม รัฐบาลมีนโยบาย
ขยายธรุกจิดานนีใ้นชวง 6-7 ป ขางหนา โดยคาดวาจะเพิม่จาํนวน
หองพกัจากประมาณ  3 แสนหอง เปน 6 แสนหอง

ขอมูลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติในชวง
ป 2544-2546 แสดงวาอุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคาร
มีการจางงาน 3.3-3.8 แสนคน หรือคิดเปนรอยละ 47 ของ
การจางงานทั้งหมดในภาคบริการ นอกจากนี้แรงงานสวนใหญ
เปนแรงงานที่ไรฝมือ โดยกลุมธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารมี
การจางงานที่มีการศึกษาต่ํากวามัธยมปลายถึงรอยละ 30

และรอยละ 72 ตามลําดับ .ในขณะที่ประมาณการของสถาบัน
วิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (สศช.2548 หนา 3-83) พบวา
ในป 2546 ธุรกิจและนําเที่ยวมีการจางงาน 223,428 คน
เพิ่มจากป 2544 และ 2545 ซึ่งมีจํานวน  187,859 และ
209,746 คน ตามลําดับ โดยธุรกิจโรงแรมมีการจางงานสูงกวา
ธุรกิจนําเที่ยวเกือบ 7 เทา โดยในป 2546 ธุรกิจโรงแรมจางงาน
194,991 คน เทยีบกบั 28,437 คน ในธรุกจินาํเทีย่ว

จากการสํารวจความตองการแรงงานและขาดแคลน
แรงงาน ป 2549

ความตองการแรงงาน สถานประกอบการแจงความ
ตองการแรงงาน 31,823 คน เปนความตองการเพื่อทดแทน
แรงงานเกาที่ออกไป รอยละ 68.47 และเปนความตองการ
แรงงานใหม รอยละ 31.53 โดยตองการแรงงานที่จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาหรือต่ํากวามากที่สุด รอยละ 66.53 รองลงมา
ระดับปวช. รอยละ 21.07 ระดับปวส./อนุปริญญา รอยละ 6.78
ระดับปริญญาตรี รอยละ 5.57 และระดับสูงกวาปริญญาตรี
รอยละ 0.05 ประเภทอาชีพที่มีความตองการมาก คือ พนักงาน
บรกิารฯ รอยละ 63.03 และพนกังาน/คนงานทัว่ไป รอยละ 13.49
โดยตองการผูมีอายุต่ํากวา  25 ป  รอยละ  64.21 สําหรับ
ประสบการณสวนใหญ รอยละ 59.66 ไมมกีารกาํหนด ในขณะที่
รอยละ 34.74 ตองการผูมีประสบการณ 1-2 ป และตองการจาง
แรงงานในระดับเงินเดือนไมเกิน 7,000 บาท รอยละ 86.38 และ
ระดับเงินเดือน 7,001-15,000 บาท รอยละ 12.55 คุณลักษณะ
แรงงานที่ตองการมากที่สุด คือ ความขยันและอดทน รอยละ
55.32 และความมีระเบียบวินัยในการทํางาน รอยละ 54.51
หากพิจารณาตามระดับฝมือแรงงานพบวา แรงงานที่ตองการ
มากที่สุดอยูในกลุมแรงงานมีฝมือ รอยละ 75.80 และแรงงาน
ไรฝมอื รอยละ 14.60
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ขาดแคลนมากที่สุด รอยละ 74.80 รองลงมาคือแรงงานไรฝมือ
รอยละ 14.90 แรงงาน ทกัษะฝมอืสงูรอยละ 8.80 และผูเชีย่วชาญ
รอยละ 1.50

การเขาออกงาน มีผูเขาทํางานจํานวน 99,936 คน
เปนการเขาทํางานเพื่อแทนคนเกาที่ออกไป 89,657 คน
รอยละ 89.71 เปนตําแหนงใหม 10,279 คน รอยละ 10.29
ซึง่คดิเปนอตัราการเขางาน รอยละ 29.79 เมือ่เทยีบกบัการจางงาน
ทัง้หมดในอตุสาหกรรม และมคีนออกจากงานจาํนวน 95,732 คน
คิดเปนอัตราการออกจากงาน  รอยละ 28.54 เมื่อเทียบกับ
การจางงานทั้งหมดในอุตสาหกรรม โดยเปนการลาออกจากงาน
และพบในเพศหญิงเปนสวนใหญ

การขาดแคลนแรงงาน สถานประกอบการแจงจาํนวน
การขาดแคลนแรงงานทั้งสิ้น 9,202 คน เปนการขาดแคลน
แรงงานในระดับมัธยมศึกษาหรือต่ํากวา รอยละ  71.63
รองลงมา คือระดับปวช. รอยละ 15.94 ระดับปวส./
อนุปริญญา  รอยละ 6.65 และระดับปริญญาตรี รอยละ 5.75
ประเภทอาชีพที่ขาดแคลนมาก  คือ พนักงานบริการฯ
รอยละ 64.43 และพนักงาน/คนงานทั่วไป รอยละ 14.76
สาเหตุการขาดแคลนแรงงานสวนใหญเกี่ยวของกับปญหา
เรื่องอัตราคาจาง รอยละ 30.40 ความรูพื้นฐาน รอยละ 18.97
และขาดทักษะความชํานาญฯ รอยละ 17.14 หากพิจารณา
ตามระดับฝมือแรงงาน  ที่ขาดแคลนพบวา แรงงานมีฝมือ
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ที่ปรึกษา
นายมนญู  ปญุญกรยิากร

อธบิดกีรมการจดัหางาน

นางสาวสายพณิ  สริหิงส
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน

นางจนัทวรรณ  ทองสมบญุ
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน

นายไพรชั  ลาํยอง
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน

คณะผูจัดทํา
นางสาวสภุาวด ี ตนัเจรญิผล

รักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองวิจัยตลาดแรงงาน

นางสาวสกุญัญา ภูพัฒนากุล
นางแจมจนัทร ชื่นใจ
นางสาวศิริรัตน แสงศรี
นางลภสัรดา ตันวัฒนเสรี
นางสาวปยะนชุ บัวเพ็ญ
นายวฒุศิกัดิ์ ปฐมศาสตร
นางสาวสายสมร วงคยิม้ยอง
นางสาวพรียีา เชญิกลาง
นางอรวรรณ โชตจิริะทรพัย




