สภาวการณ์ แรงงานไทยปี 2561
ภายใต้ บริบทความผันผวนของเศรษฐกิจ
โดย ดร.ธนิต โสรัตน์
สภาองค์การนายจ้ างผู้ประกอบการค้ าและอุตสาหกรรมไทย
วันที 26 ธันวาคม 2561

แรงงานไทยภายใต้ เศรษฐกิจปี 2562
จํานวนกําลังแรงงานไทยไตรมาส 3 ปี 2561 มีจํานวน 38.7 ล้ านคนอัตราการว่างงานร้ อยละ 1.0
เป็ นอัตราตําสุดในรอบ 2 ปี จํานวนแรงงานที เพิมขึนอยู่ในภาคเกษตรเทียบกับช่วงเดียวกันในปี ที แล้ ว
เพิมขึน 2.1แสนคนคิดเป็ นร้ อยละ 1.7 ขณะทีแรงงานภาคอุตสาหกรรมจํานวนเพิมขึนในปริ มาณทีใกล้ เคียง
กัน ส่วนภาคบริ การอืนๆจํานวนแรงงานค่อนข้ างคงที โดยมีจํานวนผู้ว่างงานประมาณ 4 แสนคนลดลงจาก
ปี ทีแล้ วซึงระดับอุดมศึกษายังมีการว่างงานทีร้ อยละ 2.1 สูงกว่าการศึกษาระดับอืนๆ ทังนีจํานวนแรงงาน
ของประเทศทํางานอยู่ในภาคเอกชนจํานวนประมาณ 21,005,067 ล้ านคน อยู่ในสถานประกอบการทีจด
ทะเบียนนิติบคุ คลประมาณ 6.912 แสนกิจการและทีไม่จดทะเบียนนิติบคุ คล 6.780 แสนราย กิจการส่วน
ใหญ่เป็ นรายย่อยสัดส่วนร้ อยละ 88 กิจการขนาดกลางร้ อยละ 9.6 และกิจการขนาดใหญ่ร้อยละ 2.06
เสถียรภาพแรงงานไทยขึนอยู่กบั เศรษฐกิจซึงปี 2562 เป็ นปี ทีมีความท้ าทายทังจากปั จจัยภายใน
และปั จจัยภายนอกซึงมีความผันผวนจากกรณี “TRADE WAR” เกี ยวข้ องกับการกี ดกันด้ านภาษี ซึงอาจ
ลุ ก ลามขยายตัว ไปยั ง ซั พ พลายเชนทั วโลกและซํ าเติ ม จากที ประธาธิ บ ดี ท รั ม ป์ ฯจะมี ก ารตังภาษี
“SAFEGUARD TAX” เล่นงานหลายประเทศทีได้ เปรี ยบทางดุลการค้ ากับสหรัฐ อีกทังกรณีของเบร็ กซิทซึง
อัง กฤษยัง ไม่ บรรลุข้ อตกลง “ซอฟต์ เบร็ กซิ ท ” ในการออกจากอี ยูซึงอาจนํ า ไปสู่วิ กฤติการค้ าระหว่า ง
ประเทศ รวมไปถึงวิกฤติทางทหารทังช่องแคบฮอร์ มุซและภูมิ ภาคอื นๆ คาดการณ์ ว่าเศรษฐกิ จโลกจะ
เคลือนจากสภาวะอิมตัวเข้ าสู่สภาวะชะลอตัวเร็ วกว่าทีคาดการณ์ ไว้ ดยเฉพาะประเทศทีเป็ นคู่ค้าส่งออก
ของไทย เช่น สหรัฐฯ จีน อียู ญีปุ่ น รวมถึงอาเซียน(5) ซึงล้ วนมีการปรับตัวเลขจีดีพีลดลง ปั จจัยดังกล่าวจะ
กระทบต่อตัวเลขการส่งออกซึงคาดว่าจะขยายตัวได้ ร้อยละ 4.6 ขณะทีปี ทีผ่านมาขยายตัวเชิงเหรี ยญสหรัฐ
ได้ สงู ถึงร้ อยละ 7.3 แต่แลกเป็ นเงินบาทขยายตัวได้ เพียงร้ อยละ 1.13 เท่านัน ในปี นีคาดว่าเงินบาทจะผัน
ผวนไปในทางแข็งค่ามากทีสุดในภูมิภาคซึงกระทบต่อรายได้ ทีเป็ นเงินบาทของผู้ส่งออกแต่จะไม่มีผลต่อ
การจ้ างงานอย่างเป็ นนัย
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ด้ านปั จจัยในประเทศเกี ยวข้ องกับรั ฐ บาลหลัง เลื อกตังจะมี
ง ความต่อเนื องด้
งด้ านนโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจซึงปี นีงบลงทุนของรัฐมีถึง 8.0 แสนล้ านบาท ส่วนใหญ่เกียวข้ องกับโครงสร้ างพืนฐานขนาดใหญ่
ทีเป็ นเมกะโปรเจกต์
เมกะโปรเจกต์ ขณะเดียวกันงบประชารัฐผ่านโครงการสวัสดิการของรัฐทีคาดว่ามีเม็ดเงินประมาณ
8.69 หมื นล้ านบาทยัยังไม่รวมโครงการบ้ านหลังละหนึงล้
ง ล้ านบาทซึงจะก่อให้ เกิ ดการ
การสร้ างงานตามมา
ประเมินว่าการบริ โภคของภาคเอกชนปี
ภคของภาคเอกชน นีจะขยายตัวได้ ร้อยละ 4.1 ลดลงจากปี ทีผ่านมาซึงเติบโตได้ ร้อยละ
4.4 แต่การบริ โภคครัวเรื อนขยายตั
ขยายตัวได้ มาจากยอดขายรถยนต์
าจาก ขายรถยนต์ ปั จจัยทีเกียวข้ องกับการจ้ างงานโดยเฉพาะ
แรงงานใหม่คือการลงทุนภาคเอกชนจะเติ
ภาคเอกชน บโตได้ ร้อยละ 4.5 จากทีขยายตัวในปี ทีผ่านมาร้ อยละ 3.5 อีก
ทังตัวเลขการลงทุนผ่านบีโอไอ (BOI
BOI) ปี 2561 มีมลู ค่า 5.02 แสนล้ล้ านบาทโดยร้ อยละ 61.2 เป็ นการลงทุน
ในเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อี
( อีซี) ปั จจัยดังกล่าวมีสว่ นทําให้ แนวโน้ มอัตราเร่งกการปรับค่าจ้ างอาจไม่
หวือหวา
ภาพรวมปี 2562 เสถียรภาพการจ้ างงานยังคล้ ายกับปี 2561 สะท้ อนจากอัตราว่างงานทีลดลง
ลดลงแต่
ปั จจัยตัวแปรทังเศรษฐกิ
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในโดยเฉพาะฐานรากทียังซึมอาจมีความเสียงต่อการจ้ าง
ใหม่ สําหรับข้ อกังวลดิดิสรัปทีฟเทคโนโลยีทีจะเข้ ามาแย่งงานมนุษย์ททังหุ
ั ่นยนต์และออโตเมชันทีเริ มทยอย
เข้ ามาปรับใช้ ในภาคบริ การผลกระทบที
ผลกระทบทีชัดเจนอยูท่ ีการลดสาขาของธนาคารพาณิชย์ทีมีการทยอยปิ ดตัวลง
อย่างต่อเนือง ขณะทีธุรกิจอี-คอมเมิร์ซหรื อการค้ าออนไลน์ผลกระทบทีมีตอ่ การจ้ างงาน
งงานในคลัสเตอร์ ค้าส่ง
และค้ าปลี
าปลี กอาจเห็นผลทีชัดเจนใน 2-3 ปี ข้ างหน้ า ภาคอุตสาหกรรมการผลิตซึงโรงงงานทั
โรงงงานทัวประเทศ
วประเทศมี
ประมาณ 1.398 แสนกิจการมีการจ้ างงานจํานวน 6.2-6.3 ล้ านคน ปี ทีผ่านมา (256
2561) มีสญ
ั ญาณการฟื น
ตัวทีชัดเจนดัดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนตุลาคมออกมาเป็ นบวกสูงสุดในรอบ
ในรอบหลายปี อัตราการใช้
กําลังการผลิต (CPU) อยู่ทีร้ อยละ 68-69 ขยายตัวจากปี ทีแล้ วทีร้ อยละ 63 อีกทังตัวเลขการนําเข้ าสินค้ า
11 เดือน (ม.ค.-พ.ย. 2561) เชิงเงิ นเหรี ยญสหรั ฐฯขยายตัวได้ ร้อยละ 6.0 และการนําเข้ าวัตถุดิบและกึง
สําเร็ จรู ปขยายตัวสูงถึงร้ อยละ 12.76
12 ส่งผลให้ ภาคยังมี อุปสงค์คความต้
วามต้ องการแรงงานทังที มี ทักษะ
ษะและ
แรงงานกึงไร้ ทกั ษะโดยเฉพาะแรงงานสายเทคนิค อีกทังจํานวนคนรุ่ นใหม่ไม่ชอบทํางานในอุตสาหกรรม
ความต้ องการแรงงานจึงยังมีต่อเนืองถึงแม้ จะบางคลัสเตอร์ จะมีการนําเทคโนโลยีขนสู
ั งเข้ ามาใช้ แต่เป็ น
ช่วงการเริ มต้ น อีกทังวิกฤติ “เทรดวอร์
เทรดวอร์ ” ระหว่างสหรัฐฯกับจีนทําให้ มีกระแสการลงทุนไหลออกจากจีนเพือ
กระจายความเสียงโดยประเทศไทยเป็
ประเทศไทยเป็ นหนึ
น งในกลุ่มเป้าหมาย ซึงโครงการอี
โครงการอีอีซีถึงแม้ นภาพยังไม่ชดั เจนถึง
ความต้ องการแรงงานเชิงปริ มาณแต่อย่างน้ อยเป็ นปั จจัยบวกต่อการจ้ างงานในอนาคต
รายละเอี ย ดเกี ย วกั บ แรงงานไท ยภายใต้ บริ บทดิ สรั ปที ฟ เทคโนโล ยี ส ามา รถดู ไ ด้ จากภาคผ นวก ซึ ง
ดร.ธนิ
ธนิต โสรัตน์ ในฐานะประธานอนุกรรมการจั
รรมการ ดทําการศึกษาผลกระทบด้ านแรงงานได้
แรงงานได้ เป็ นผู้จดั ทํานําเสนอต่อพล
พลตํารวจ
เอกอดุลย์ แสงสิงแก้ ว รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน สามารถดาวน์โหลดได้ จากคิวอาร์ โค้ ดหรื อ
(สนใจรายละเอี
สนใจรายละเอียดเพิมเติ มดูได้ทางเว็บไซต์ www.tanitsorat.com หรื อ www.facebook.com/tanit.sorat)
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