
วนัพธุท่ี 4 มีนาคม 2563 
ณ ห้องเพชรชมพ ูชัน้ 3 โรงแรมดิเอมเมอรลัด์

โดย 
คณุสชุาติ จนัทรานาคราช

รองประธานสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประธานคณะกรรมการสายงานแรงงาน

แรงงานไทยในทศวรรษหน้า...อยู่อย่างไรให้รอด?





ผูมี้งานท า 37.66 ล้านคน
ลดลง 2.1 แสนคน

ธนัวาคม 2561 จ านวน 37.87 ล้านคน
ธนัวาคม 2562  จ านวน 37.66 ล้านคน

ผูว่้างงาน   3.67 แสนคน
(อตัราการว่างงาน ร้อยละ 1.0)

ธนัวาคม 2561 จ านวน 3.49 แสนคน
ธนัวาคม 2562  จ านวน 3.67 แสนคน

6 อันดับ

ภาคเกษตร
12.69 ล้านคน

นอกภาคเกษตร
24.97ล้านคน

1. การผลติ 6.13 ล้านคน

2. ขายส่ง-ขายปลกี 6.06 ล้านคน

3. ทีพ่กัแรม/บริการ 2.75 ล้านคน

4. ก่อสร้าง 2.02 ล้านคน

5. การบริหารราชการ 1.48 ล้านคน

6. การขนส่ง 1.29 ล้านคน

ไม่เคยท างาน 1.72 แสนคน เคยท างาน 1.95 แสนคน

อุดมศึกษา  1.04 แสนคน

มธัยมปลาย 0.26 แสนคน

มธัยมต้น 0.20 แสนคน

ประถมศึกษา 0.17 แสนคน

ต ่ากว่าประถมฯ 0.04 แสนคน

เกษตรกรรม
0.14 แสนคน

การผลติ
0.83 แสนคน

การบริการฯ
0.98 แสนคน



ผู้มีงานท าจ าแนกตามหมวดอาชีพ ระดับการศึกษา

ผู้มงีานท า ผู้ว่างงาน

จ านวนผู้มีงานท า (หน่วย:ล้านคน) จ านวนผู้ว่างงาน(หน่วย:ล้านคน)

ธันวาคม 2561
ธันวาคม 2562

หน่วย : ล้านคน

ไม่มีการศึกษา/
ต ่ากว่าประถม/
อ่ืนๆ ไม่ทราบ

ประถมศึกษา มัธยมต้น มัธยมปลาย อุดมศึกษา

ผู้บริหาร

ผู้ประกอบวชิาชีพ

ช่างเทคนิค

เสมียน
เจ้าหน้าที่

งานบริการ

เกษตร/ประมง

ปฎบิัตงิานฝีมือ
ในธุรกจิ
ปฎบิัตงิานใน
โรงงาน
อาชีพงานพืน้ฐาน
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เดก็ แรงงาน สูงอายุ

จ านวนประชากรรวมเร่ิมลดลง ขณะทีจ่ านวนประชากรผู้สูงอายุมจี านวนเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง
65.52
ล้านคน

66.11
ล้านคน

66.37
ล้านคน

65.10
ล้านคน

ปี 2548        เข้าสู่สังคมสูงวัย (60ปี+>10%)
ปี 2564        เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ ์(60ปี+>20%)
ปี 2574        เข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด (60ปี+>28%)
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จนี

ไต้หวัน

ญี่ปุ่น

สิงคโปร์

เกาหลีใต้

ความหนาแน่นของหุน่ยนต ์ต่อแรงงาน 10,000 คน

ไทยมหีุ่นยนตใ์นภาคอุตสาหกรรม
เป็นอันดับ 10 ของโลก

ทีม่า : International Federation of Robotics, 2560 



การสร้างความสามารถในการแข่งขันในเวทีสากลที่มีการเปลี่ยนแปลง
มุ่งเน้นการการขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพน้ัน  จ าเป็นจะต้องให้ภาคธุรกจิจริง (Real Sector) 
สามารถสร้างผลติภาพ (Productivity) อย่างมีประสิทธิภาพใน
ระยะยาว  ซ่ึงคุณภาพแรงงานไทยเป็นปัจจยัส าคญัยิง่ประการหน่ึง

PRODUCTIVITY



- ให้ก าหนดการเพิม่ผลติภาพแรงงานเป็นวาระแห่งชาติ 
(National Agenda)  Labor Productivity และ Management 

Productivity

- ส่งเสริมสถานประกอบการเพิม่ Productivity อย่างเป็นระบบ และ
น าเทคโนโลย ี+ นวตักรรม ปรับเปลีย่นเคร่ืองจักร โครงสร้างการผลติ 
ในการเพิม่ Productivity โดยมแีรงจูงใจจากภาครัฐ



- การเพิม่ Productivity ตอบโจทย์การเพิม่รายได้ให้กบัผู้ใช้แรงงาน 
และแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ผลผลติเพิม่ต้นทุนลด นายจ้างสามารถ
จ่ายค่าแรงมากขึน้

- ภาครัฐจัดสรรงบประมาณเพยีงพอ เพ่ือด าเนินโครงการการเพิม่ Productivity

ของประเทศโดยรวม โดยให้ Empower ภาคเอกชน Take Lead ในเร่ืองนี้

- ส่งเสริมผู้ประกอบการพฒันาทกัษะแรงงานในรูปแบบของ  Up Skill,

Re Skill และMulti Skill เพ่ือให้แรงงานมคีวามรู้ความช านาญ เพิม่มากขึน้  
มทีกัษะใหม่ๆ สามารถท างานAutomation ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 



- ให้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตบุคลากรของประเทศ โดยขยายความ
ร่วมมือภาคเอกชน, ภาคการศึกษา ในการปรับโครงสร้างหลักสูตร
การศึกษา ให้สามารถผลิตบุคลากรสอดคล้องกับตลาดแรงงาน แก้ปัญหา
ความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน 
(MISMATCH DEMAND VS SUPPLY)

- วางระบบ Re-Employment ส าหรับแรงงานสูงอายุ สร้างมาตรการจูง
ใจให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ ให้ปฎิรูประบบค่าจ้างของประเทศ เพ่ือ
เป็นกลไกในการเพิม่ผลติภาพแรงงาน



- สร้างเสริม SME ให้มีศักยภาพอยู่ใน Value Chain

- ตั้งศูนย์ข้อมูลผลติภาพแรงงาน เพ่ือเฝ้าระวงัผลกระทบเกดิจาก
Disruptive Technology

- ประสานความร่วมมือองค์กรที่เกีย่วข้อง รัฐ + เอกชน + แรงงาน 
ร่วมมือในการพฒันาผลติภาพแรงงานเพ่ือยกระดับทกัษะแรงงาน
และศักยภาพ



Q & A  
PLEASE


