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สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ 

สรุปสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต ้
ไตรมาส 2ปี2561 (เมษายน-มิถุนายน) 

ภาวะเศรษฐกิจ 
 ภาวะเศรษฐกิจไตรมาส 2 ปี 2561 ชะลอตัวจากไตรมาสก่อน โดยผลผลิตเกษตรกรชะลอลงมาก ประกอบ
กับราคาสินค้าเกษตรยังคงหดตัว สําหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอต่อเนื่องจากวัตถุดิบอาหารทะเลและปาล์ม
น้ํามันลดลง รวมถึงความต้องการไม้ยางพาราแปรรูปและผลิตภัณฑ์จีนลดลงมากจากการเข้มงวดเรื่องสิ่งแวดล้อม
ของรัฐบาลจีน นอกจากนี้ การท่องเที่ยวชะลอตัวจากนักท่องเที่ยวยุโรปและรัฐเซียที่ลดลงซึ่งเป็นผลจากปัจจัย
ชั่วคราวในการแข่งขันฟุตบอลโลก ด้านอุปสงค์ในประเทศ การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่องจากไตร
มาสก่อน ส่วนหนึ่งได้รับผลดีจากการขึ้นค่าจ้างขั้นตํ่าเมื่อเดือนเมษายน 2561 สําหรับการลงทุนภาครัฐขยายตัวดี 
ขณะที่ภาคเอกชนชะลอลงเล็กน้อย ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นตามราคาพลังงานขณะที่อัตรา
การว่างงานหลังปรับฤดูกาลลดลงจากไตรมาสก่อน  

การลงทุน 
 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่ใน 14 จังหวัดภาคใต้ มีจํานวนทั้งสิ้น 
126 แห่ง เงินลงทุน 11,162.12 ล้านบาท และมีการจ้างงาน 6,673 คน เมื่อเปรียบเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
จํานวนโรงงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.52   
 สําหรับอุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานได้รับอนุญาตเปิดกิจการใหม่มากที่สุด คือ อุตสาหกรรมการผลิต
อ่ืนๆ มีจํานวนโรงงาน 54 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของจํานวนโรงงานทั้งหมด เงินลงทุน จํานวน 5,777.30 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 51.76 และมีการจ้างงาน จํานวน 382 คน คิดเป็นร้อยละ 5.72 รองลงมา อุตสาหกรรมแปร
รูปไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ เครื่องเรือน เครื่องตบแต่งในอาคารและผลิตภัณฑ์อโลหะ จํานวนโรงงาน 29 แห่ง ร้อยละ 
23.02 เงินลงทุน จํานวน 1,503.41 ล้านบาท ร้อยละ 23.02 และมีการจ้างงาน จํานวน 2,025 คน ร้อยละ 30.35 
และอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์จากพืช จํานวนโรงงาน 18 แห่ง ร้อยละ 14.29 เงินลงทุน 
จํานวน 3,481.77 ล้านบาท ร้อยละ 31.19 และมีการจ้างงาน จํานวน 3,993 คน ร้อยละ 59.84 
 เมื่อพิจารณารายจังหวัด พบว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีจํานวนโรงงานเปิดกิจการใหม่มากที่สุด จํานวน 
28 แห่ง ร้อยละ 22.22 ของจํานวนโรงงานทั้งหมดในภาคใต้ เงินลงทุน 1,509.59 ล้านบาท ร้อยละ 13.52
และมีการจ้างงาน จํานวน 1,106 คน ร้อยละ 16.57 รองลงมา จังหวัดสงขลา จํานวน 25แห่ง ร้อยละ 19.84
เงินลงทุน 5,449.48 ล้านบาท ร้อยละ 48.82 และมีการจ้างงาน จํานวน 3,848 คน ร้อยละ 57.67 และ
จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 22 แห่ง ร้อยละ 17.46 เงินลงทุน 919.45 ล้านบาท ร้อยละ 8.24 และมีการจ้างงาน 
จํานวน 459 คน ร้อยละ 6.88 
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ประชากรและกําลังแรงงาน 

 กําลังแรงงานเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน ร้อยละ 1.08 อุตสาหกรรมที่มีผู้มีงานทําเพิ่มขึ้นโรงแรม
และอาหาร ร้อยละ 11.98 อัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 1.57 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ1.65 

กําลังแรงงาน 
 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปมีจํานวนทั้งสิ้น 7,375,477 คน เป็นผู้ที่อยู่ในกําลังแรงงาน 5,203,164 คนคิด
เป็นร้อยละ 70.55 ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ประกอบด้วย ผู้มีงานทํา 5,115,132 คน คิดเป็นร้อยละ 98.31 
ของผู้ที่อยู่ในกําลังแรงงาน ผู้ว่างงาน 81,932 คน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.57และกําลังแรงงานที่
รอฤดูกาล 6,100 คน คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของผู้ที่อยู่ในกําลังแรงงาน ส่วนผู้ที่ไม่อยู่ในกําลังแรงงานมีจํานวน 
2,172,313 คน คิดเป็นร้อยละ 29.45 ของประชากรอายุ 15 ปี 

ภาวะการมีงานทํา 
 ผู้มีงานทํา มีจํานวน 5,115,132 คน ประกอบด้วย ผู้มีงานทําในภาคเกษตรกรรม จํานวน 2,132,234 คน
ร้อยละ 41.69 ของจํานวนผู้มีงานทําทั้งหมด และผู้มีงานทํานอกภาคเกษตรกรรม มีจํานวน 2,979,897 คน ร้อยละ 58.27
ของจํานวนผู้มีงานทําทั้งหมด เป็นผู้ทํางานในหมวดอุตสาหกรรมการขายส่ง การขายปลีกมากที่สุด จํานวน 866,862 คน 
หรือร้อยละ 16.95 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผู้มีงานทําเพิ่มขึ้น จํานวน 54,043 คน ร้อยละ 1.07 
โดยเพิ่มขึ้นในหมวดอุตสาหกรรมกิจกรรมโรงแรมและอาหาร มากที่สุด จํานวน 50,266 คน หรือร้อยละ 11.98 
 สําหรับสาขาอาชีพที่มีผู้มีงานทํามากที่สุด ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานทีมีฝีมือในด้านการเกษตร และการประมง 
จํานวน 1,974,424 คน ร้อยละ 38.60 รองลงมา พนักงานบริการ และพนักงานในร้านค้า จํานวน 1,126,169 คน 
ร้อยละ 22.02 และอาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการ จํานวน 550,725 คน ร้อยละ 10.77 
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนสาขาอาชีพที่มีผู้มีงานทําเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ เสมียน ร้อยละ 12.29 
รองลงมา ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ และธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 10.73 และอาชีพขั้นพื้นฐาน
ด้านต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการ ร้อยละ 4.98 
 ภาวะการทํางานของประชากรจําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้มีงานทําระดับประถมศึกษามีมากที่สุด 
จํานวน 1,270,590 คน ร้อยละ 24.84 รองลงมาคือ ระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 1,017,941 คน ร้อยละ 19.90(
โดยจบสายวิชาการ 600,783 คน ร้อยละ 11.75 สายวิชาชีพ 294,191 คน ร้อยละ 5.75 และสายวิชาการศึกษา 
122,967 คน ร้อยละ 2.40) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 885,423 คน ร้อยละ 17.31 เมื่อเปรียบเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อนผู้มีงานทําเพิ่มขึ้นเกือบทุกระดับการศึกษา ยกเว้น ระดับมหาวิทยาลัย และระดับ
การศึกษาอื่นๆ 
 สําหรับสถานภาพการทํางานของผู้มีงานทํา ทํางานเป็นลูกจ้างเอกชนมากที่สุด จํานวน 1,866,699 คน 
ร้อยละ 36.49 รองลงมา ทํางานส่วนตัว 1,744,745 คน ร้อยละ 34.11 และช่วยธุรกิจครัวเรือน 809,380 คน ร้อยละ
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15.82 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การรวมกลุ่ม เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.40 รองลงมา ลูกจ้างเอกชน ร้อยละ
2.77 และนายจ้าง ร้อยละ 1.77   
 เมื่อพิจารณาชั่วโมงการทํางานต่อสัปดาห์ของผู้มีงานทําใน 14 จังหวัดภาคใต้ พบว่า ทํางานตั้งแต่ 40-49 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์มากที่สุด จํานวน 1,983,900 คน ร้อยละ 38.78 รองลงมา ทํางานตั้งแต่ 50 ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์
จํานวน 736,683 คน ร้อยละ 14.40 และทํางานตั้งแต่ 20- 29 ช่ัวโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์ จํานวน 724,588 คน ร้อยละ 14.17 
 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนผู้มีงานทําที่ทํางานตั้งแต่ 30-34 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้นมากที่สุด 
ร้อยละ8.45 รองลงมา ทํางานตั้งแต่ 40-49 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ร้อยละ 6.08 และทํางานตั้งแต่ 50 ชั่วโมงขึ้นไปต่อ
สัปดาห์ ร้อยละ 4.73 

ภาวะการว่างงาน 
 ผู้ว่างงานมีจํานวนทั้งสิ้น 81,932 คน ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน จํานวน 3,127 คน หรือร้อยละ 3.68 
โดยมีอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 1.57 เมื่อพิจารณาผู้ว่างงานใน 14 จังหวัดภาคใต้ พบว่า จังหวัดสงขลา มีผู้ว่างงาน
มากที่สุด จํานวน 22,972 คน รองลงมา จังหวัดนราธิวาส จํานวน 22,972 คน และ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จํานวน 7,715 คน และเมื่อพิจารณาอัตราการว่างงาน พบว่า อัตราการว่างงานสูงสุดใน จังหวัดนราธิวาส ร้อยละ 6.26
รองลงมา จังหวัดสงขลา ร้อยละ 2.58 และจังหวัดปัตตานี ร้อยละ 2.32     

ภาวะตลาดแรงงาน 
 การให้บริการจัดหางานในประเทศของกรมการจัดหางาน 14 จังหวัดภาคใต้ มีความต้องการแรงงาน 
จํานวน 12,068 อัตรา ผู้สมัครงาน จํานวน 6,777 คน และมีการบรรจุงาน จํานวน 7,265 คน เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.34 และร้อยละ 17.39 ตามลําดับ ส่วน
การบรรจุงานลดลงร้อยละ 0.09 

ความต้องการแรงงาน 
 อุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด ได้แก่ การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 
และจักรยานยนต์ จํานวน 3,652 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 30.26 รองลงมา การผลิต จํานวน 2,505 อัตรา ร้อยละ 20.76
และการบริหารราชการและการป้องกันประเทศ และประกันสังคมภาคบังคับ จํานวน 1,916 อัตรา ร้อยละ 15.88 
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ ไฟฟ้า ก๊าซ 
ไอน้ําและระบบการปรับอากาศ    
 ความต้องการแรงงานตามประเภทอาชีพ พบว่า พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้า และตลาด มี
ความต้องการแรงงานมากที่สุด จํานวน 3,232 อัตรา ร้อยละ 26.78 ได้แก่ พนักงานขายสินค้า (ประจําร้าน) 
พนักงานขายของหน้าร้าน พนักงานขาย และผู้น้ําเสนอสินค้าอ่ืนๆ รองลงมา อาชีพงานพื้นฐาน จํานวน 3,042 อัตรา
ร้อยละ 25.21 ได้แก่ แรงงานด้านการผลิตต่างๆ แรงงานทั่วไป แรงงานด้านการผลิต และเสมียน เจ้าหน้าที่ จํานวน
2,199 อัตรา ร้อยละ 18.22 ได้แก่ เสมียน พนักงานทั่วไป พนักงานธุรการ และเจ้าหน้าที่เก็บเงินแคชเชียร์เมื่อ
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เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอาชีพที่มีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น ได้แก่ ผู้บัญญัติกฎหมายข้าราชการ
ระดับอาวุโส ผู้จัดการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.80 รองลงมา ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ ร้อยละ 30.29 และ
พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้า และตลาด ร้อยละ 11.07 
 เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาของความต้องการแรงงาน พบว่า ต้องการแรงงานที่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษามากที่สุด จํานวน 4,080 อัตรา ร้อยละ 33.81 รองลงมา ระดับ ปวส. จํานวน 1,953 อัตรา ร้อยละ 16.18
และระดับ ปวช. 1,900 อัตรา ร้อยละ 15.74 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนระดับการศึกษาที่มีความ
ต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ ระดับอนุปริญญา ร้อยละ 41.80 รองลงมา ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 13.08
และระดับปริญญาโท ร้อยละ 9.09   

ผู้สมัครงาน 
 ผู้สมัครงานมีจํานวน 6,777 คน เป็นชาย 2,517 คน ร้อยละ 37.14 เป็นหญิง 4,260 คน ร้อยละ 62.86 
ผู้สมัครงานส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษามากที่สุด จํานวน 2,984 คน ร้อยละ 44.03 รองลงมาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 1,842 คน ร้อยละ 27.18 และระดับ ปวส. จํานวน 730 คน ร้อยละ 10.77 เมื่อเปรียบเทียบ 
กับช่วงเดียวกันของปีก่อนผู้สมัครงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.39 โดยผู้สมัครงานที่สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ
ระดับมัธยมศึกษา มีจํานวนเพิ่มขึ้น ในขณะที่ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีลดลงจํานวนมาก 
 เมื่อพิจารณาประเภทอาชีพ พบว่า อาชีพงานพื้นฐานมีผู้สมัครงานมากที่สุด จํานวน 1,731 คน ร้อยละ 
25.54 รองลงมา พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้า และตลาด จํานวน 1,650 คน ร้อยละ 24.35 และเสมียน 
หน้าที่ จํานวน 1,535 คน ร้อยละ 22.65 ผู้สมัครงานส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18 – 24 ปี มากที่สุด จํานวน 3,669 คน 
ร้อยละ 54.14 รองลงมาอายุระหว่าง 25-29 ปี จํานวน 1,064 คน ร้อยละ 15-70 และอายุระหว่าง 15-17 ปี 
จํานวน 803 คน ร้อยละ 11.85  

บรรจุงาน 
 ผู้สมัครงานที่ได้รับการบรรจุงาน มีจํานวน 9,947 คน อุตสาหกรรมการขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 
จักรยานยนต์ มีการบรรจุงานมากที่สุด จํานวน 2,968 คน ร้อยละ 29.84 รองลงมา การผลิต จํานวน 1,840 คน 
ร้อยละ 18.50 และบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ และประกันสังคมภาคบังคับจํานวน 1,834 คน ร้อยละ 18.44 
 สําหรับประเภทอาชีพ พบว่า อาชีพพนักงานบริการ และพนักงานขายในร้านค้า และตลาด มีการบรรจุงาน
มากที่สุด จํานวน 2,801 คน ร้อยละ 28.16 รองลงมา อาชีพงานพื้นฐาน จํานวน 2,523 คน ร้อยละ 25.36 และ
เสมียน เจ้าหน้าที่ จํานวน 1,952 คน ร้อยละ 19.62 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอาชีพที่มีการบรรจุงาน
ลดลงมากที่สุด ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานฝีมือในด้านการเกษตร และประมง ร้อยละ 64.29 รองลงมา ผู้ปฏิบัติงานโรงงาน 
ผู้ควบคุมเครื่องจักร ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ ร้อยละ 17.76 และ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ ร้อยละ 12.61   
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 เมื่อพิจารณาการบรรจุงาน จําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับมัธยมศึกษา มีการบรรจุงานมากที่สุด 
จํานวน 4,257 คน ร้อยละ 42.80 รองลงมาระดับปริญญาตรี จํานวน 2,703 คน ร้อยละ 27.17 และระดับ ปวส. 
จํานวน 1,196 คน ร้อยละ 12.02 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนการบรรจุงานลดลง 

การไปทํางานต่างประเทศ 
 แรงงานไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทํางานต่างประเทศในภาคใต้ มีจํานวนทั้งสิ้น 1,822 คน แยกเป็น 
เพศชาย จํานวน 1,132 คน ร้อยละ 62.13 และเพศหญิง จํานวน 690 คน ร้อยละ 37.87 โดยมีภูมิลําเนาอยู่ใน
จังหวัดสงขลามากท่ีสุด จํานวน 644 คน ร้อยละ 35.35 รองลงมา จังหวัดปัตตานี จํานวน 382 คน ร้อยละ 20.97 
และจังหวัดยะลา จํานวน 162 คน ร้อยละ 8.89 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแรงงานไทยที่ได้รับ
อนุญาตให้เดินทางไปทํางานต่างประเทศ เพิ่มขึ้นจํานวน 382 คน ร้อยละ 26.53 จังหวัดที่มีแรงงานไทยเดินทางไป
ทํางานต่างประเทศเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดปัตตานี เพิ่มขึ้นร้อยละ 152.98 รองลงมา จังหวัดยะลา เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 141.79 และจังหวัดนราธิวาส เพิ่มขึ้นร้อยละ 128.89 
 เมื่อพิจารณาวิธีการเดินทางไปทํางานของแรงงานไทย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่นายจ้างพาลูกจ้าง
ไปทํางานมากที่สุด จํานวน 122 คน ร้อยละ 6.70 รองลงมา เดินทางไปทํางานด้วยตนเอง จํานวน 111 คน ร้อยละ 
6.09และนายจ้างส่งไปฝึกงาน จํานวน 28 คน ร้อยละ 1.54 สําหรับแรงงานที่เดินทางไปทํางานแบบ Re-entry 
visa (เป็นแรงงานซึ่งได้รับการต่อสัญญาและได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับไปทํางาน) มีจํานวนทั้งสิ้น 1,528 คน 
ร้อยละ83.86เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จํานวน 372 คน หรือร้อยละ 32.18  

การทํางานของคนต่างด้าว 
 คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทํางานใน 14 จังหวัดภาคใต้ ณ เดือนมิถุนายน 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 374,146 คน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.85 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยแยกตามลักษณะการเข้าเมืองรายมาตราตาม
พระราชกําหนด การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ดังนี้ 
 1. มาตรา 59 จํานวน 372,017 คน ร้อยละ 99.43 ของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทํางานใน 14 จังหวัดภาคใต้ 
จําแนกเป็น คนต่างด้าวประเภทตลอดชีพ 236 คน ร้อยละ 0.17 คนต่างด้าวประเภททั่วไป 15,894 คน ร้อยละ4.27
คนต่างด้าวพิสูจน์สัญชาติเดิม 298,936 คน ร้อยละ 80.36 และคนต่างด้าวนําเข้าตาม MOU 56,951 คน ร้อยละ 15.31 
 2. มาตรา 62 (ส่งเสริมการลงทนุ) จํานวน 654 คน ร้อยละ 0.17   
 3. มาตรา 63 (ชนกลุ่มน้อย) จาํนวน 1,456 คน ร้อยละ 0.39  
 4. มาตรา 64 (คนต่างด้าวที่เข้ามาทํางานในลกัษณะไป – กลบัหรือตามฤดูกาล) จํานวน 19 คน รอ้ยละ 0.01 
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ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน 

 

ภาวะเศรษฐกิจภาคใต ไตรมาส 2 ป 2561 
 ภาวะเศรษฐกิจไตรมาส 2 ป 2561 ชะลอตัวจากไตรมาสกอน โดยผลผลิตเกษตรกรชะลอลงมาก ประกอบ
กับราคาสินคาเกษตรยังคงหดตัว สําหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอตอเนื่องจากวัตถุดิบอาหารทะเล        
และปาลมน้ํามันลดลง รวมถึงความตองการไมยางพาราแปรรูปและผลิตภัณฑจีนลดลงมากจากการเขมงวด     
เรื่องสิ่งแวดลอมของรัฐบาลจีน นอกจากนี้ การทองเที่ยวชะลอตัวจากนักทองเที่ยวยุโรปและรัฐเซียที่ลดลงซึ่งเปนผล
จากปจจัยชั่วคราวในการแขงขันฟุตบอลโลก ดานอุปสงคในประเทศ การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวตอเน่ือง
จากไตรมาสกอน สวนหนึ่งไดรับผลดีจากการขึ้นคาจางข้ันต่ําเมื่อเดือนเมษายน 2561 สําหรับการลงทุนภาครัฐ
ขยายตัวดี ขณะที่ภาคเอกชนชะลอลงเล็กนอย ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอเพิ่มข้ึนตามราคาพลังงาน
ขณะที่อัตราการวางงานหลังปรับฤดกูาลลดลงจากไตรมาสกอน รายละเอียดดังนี ้                                                                                                                            
 การทองเที่ยว จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันปกอนรอยละ 15.1 ชะลอลงจาก
ไตรมาสกอนเนื่องจากนักทองเที่ยวยุโรปและมาเลเซียขยายตัวชะลอลง ขณะเดียวกันนักทองเที่ยวรัสเซียหดตัว
เล็กนอยจากปจจัยชั่วคราวในชวงการแขงขันฟุตบอลโลก ขณะที่นักทองเที่ยวจีนและกลุมเอเชียอ่ืนๆ ขยายตัว
ตอเนื่อง หากพิจารณาตามพ้ืนที่ การทองเที่ยวขยายตัวในฝงอันดามันและภาคใตชายแดน ขณะที่ฝงอาวไทยหดตัว     
 การสงออก มูลคาการสงออกหดตัวจากไตรมาสเดียวกันปกอนรอยละ 11.9 และหากไมรวมหมวดอากาศยาน 
เรือ แทน และรถไฟ การสงออกขยายตัวรอยละ 5.2 จากทั้งปจจัยดานราคาและปริมาณ เปนผลจากอุปสงค
ตางประเทศโดยรวมยังคงขยายตัว ทําใหการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 4.6 โดยยางพาราแปรรูป
ขยายตัวดีจากความตองการที่มีตอเนื่อง อีกทั้งไดรับผลดีจากการสิ้นสุดมาตรการจํากัดการสงออกยางแหงในไตรมาสกอน
ประกอบกับการผลิตอาหารทะเลกระปองขยายตัวตามทิศทางเศรษฐกิจของประเทศคูคาที่ดีขึ้น และราคา
วัตถุดิบทูนาที่ลดลง ขณะเดียวกันการผลิตถุงมือยางขยายตัวตามความตองการใชโดยเฉพาะในตลาดจีน อยางไรก็ตาม 
การผลิตอาหารทะเลแชเย็นแชแข็ง และแปรรูปหดตัว เนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบ ขณะเดียวกันการผลิต     
ไมยางและผลิตภัณฑหดตัวจากผลของการเขมงวดเรื่องการแกปญหาสิ่งแวดลอมของรัฐบาลจีน ทําใหโรงงาน    
ฝงผูซื้อบางสวนตองปดตัวลงเปนจํานวนมาก   
 ผลผลิตเกษตร ขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันปกอนรอยละ 6.0 โดยผลผลิตเพ่ิมขึ้นจากยางพารา       
ตามพ้ืนท่ีเปดกรีดใหมและสภาพอากาศที่เอ้ืออํานวย ขณะที่ผลผลิตปาลมน้ํามันลดลงจากปจจัยชั่วคราวเรื่อง
ฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลง สวนผลผลิตกุงขาวลดลงหลังเกษตรกรลดการลงลูกกุงเนื่องจากราคากุงขาวมีทิศทางลดลง 
ดานราคาสินคาเกษตรหดตัวรอยละ 20.7 โดยราคาลดลงในทุกสินคาเกษตรสําคัญ ทั้งนี้ ราคายางพาราลดลง     
จากผลผลิตที่เพ่ิมข้ึน ประกอบกับราคาที่สูงในปกอนจากผลกระทบน้ําทวมในชวงตนป 2560 ขณะที่ราคาปาลม
น้ํามันลดลงสอดคลองกับทิศทางราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดโลก ประกอบกับสต็อกน้ํามันปาลมดิบไทยยังคงอยู  
ในระดับสูง สงผลใหรายไดเกษตรกรหดตัว รอยละ 15.9    
 เครื ่องชี ้การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันปกอนรอยละ 1.6 เรงขึ้น     
จากไตรมาสกอน ตามการใชจายในหมวดบริการที่ขยายตัวตอเนื่อง และการใชจายในหมวดสินคากึ่งคงทนประเภท
เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณกีฬา ประกอบกับการใชจายเรงข้ึนในหมวดเสื้อผาและเครื่องแตงกายในชวงกอน       
เปดภาคเรียน สําหรับการอุปโภคบริโภคหมวดสินคาไมคงทนกลับมาขยายตัวรอยละ 3.6 ตามการใชจายในหมวด
อาหาร เปนสําคัญ สวนหนึ่งไดรับผลดีจากการขึ้นคาจางข้ันต่ําเมื่อชวงเดือนเมษายน 2561 ขณะที่การใชจายสินคา
คงทนในหมวดยานยนตหดตัวที่รอยละ 1.1 จากการเรงซื้อไปในชวงกอนหนา อยางไรก็ตาม ราคาสินคาเกษตร      
ที่ปรับลดลงและภาระหนี้ครัวเรือนท่ียังคงอยูในระดับสูง ยังเปนปจจัยกดดันกําลังซื้อภาคเอกชนในระยะตอไป 
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 เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันปกอนรอยละ 13.9 ชะลอลงจากไตรมาสกอน
เล็กนอย ไดรับปจจัยสนับสนุนจากมูลคาการจําหนายเครื่องจักรและอุปกรณภายในประเทศที่ขยายตัวรอยละ 15.4 
โดยเปนการเติบโตในหมวดอุปกรณที่ใชสําหรับงานกอสราง กิจกรรมทางการเกษตร ตลอดจนเครื่องจักรสําหรับ   
การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เปนสําคัญ ประกอบกับการปริมาณการจําหนายปูนซีเมนตที่ขยายตัวรอยละ 2.3 
ขณะที่พ้ืนที่ไดรับอนุญาตกอสรางหดตัวลงจากชวงกอนหนา ตามการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่กอสรางเพ่ือที่อยูอาศัย      
และเพื่อการบริการในหมวดโรงแรม อยางไรก็ตาม การลงทุนในภาคการผลิตหดตัว สะทอนจากมูลคานําเขา
เครื่องจักรและอุปกรณที่ลดลง 
 การใชจายภาครัฐ ขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันปกอนรอยละ 4.7 โดยเพิ่มข้ึนจากรายจายลงทุนที่ขยายตัว
รอยละ 19.6 จากการเบิกจายเพิ่มข้ึนในหมวดสินคาหมวดสินคาและสิ่งกอสราง หมวดครุภัณฑ และหมวดเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจในการซอมแซมถนน ประปา และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขณะที่รายจายประจําลดลงรอยละ 6.2 ตามการเบิกจาย
ลดลงในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปและหมวดคาตอบแทน   
 เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอทั่วไปอยูที่รอยละ 1.13 เรงข้ึนจากรอยละ 0.43 ในไตรมาสกอน    
เปนผลจากการเพ่ิมขึ้นของราคาน้ํามันเชื้อเพลิงขายปลีกและราคากาซหุงตม ขณะที่ราคาอาหารสดที่หดตัวนอยลง
ตามปริมาณผลผลิตที่ออกสูตลาดนอยลง โดยเฉพาะปลาและสัตวน้ํา สําหรับอัตราการวางงานหลังปรับฤดูกาลอยูที่ 
1.5 ลดลงจากไตรมาสกอน ตามการจางงานนอกภาคเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึน 
   
                                                                           ------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการใหมใน 14 จังหวัดภาคใต มีจํานวนทั้งสิ้น 
126 แหง เงินลงทุน 11,162.12 ลานบาท และมกีารจางงาน 6,673 คน เมื่อเปรียบเทียบจากชวงเดียวกันของปกอน
จํานวนโรงงาน เพ่ิมขึ้นรอยละ 10.52   

การลงทุน 

 

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคใต 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนโรงงาน เงินลงทุน และการจางงาน ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการใหม 
จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เปรียบเทียบไตรมาส 2 ป 2560 และป 2561  

 

ประเภทอุตสาหกรรม 
ไตรมาส 2 ป 2560 ไตรมาส 2 ป 2561 

โรงงาน 
(แหง) 

เงนิลงทุน 
(ลานบาท) 

การจางงาน 
(คน) 

โรงงาน 
(แหง) 

เงนิลงทุน 
(ลานบาท) 

การจางงาน 
(คน) 

1. อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดืม่ และผลิตภัณฑจากพืช 22 2069.95 915 18 3,481.77 3,993 

2. สิ่งทอ เครื่องแตงกาย ผลติหนังสัตว 
    และผลติภณัฑจากหนังสัตว  - - - - - - 

3. แปรรูปไม ผลติภณัฑจากไม เครื่องเรือน 
   เครื่องตบแตงในอาคารและผลติภัณฑอโลหะ 

21 835.70 1,170 29 1,503.41 2,025 

4. เคมีภณัฑ ปโตรเลียม การพิมพ กระดาษ 
    ผลิตภณัฑยาง และพลาสติก 

9 189.55 107 12 178.49 109 

5. ผลิตภัณฑโลหะ โลหะขั้นมูลฐาน เครื่องจักร เครื่องกล 
   เครื่องใชไฟฟา และยานพาหนะ 8 280.39 136 13 221.26 164 

6. การผลติอ่ืนๆ 54 644.98 210 54 5,777.30 382 
รวม 114 4,020.58 2,538 126 11,162.12 6,673 
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 สําหรับอุตสาหกรรมที่มีจํานวนโรงงานไดรับอนุญาตเปดกิจการใหมมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมการผลิต
อ่ืนๆ มีจํานวนโรงงาน 54 แหง คิดเปนรอยละ 42.86 ของจํานวนโรงงานทั้งหมด เงินลงทุน จํานวน 5,777.30 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 51.76 และมีการจางงาน จํานวน 382 คน คิดเปนรอยละ 5.72 รองลงมา อุตสาหกรรมแปร
รูปไม ผลิตภัณฑจากไม เครื่องเรือน เครื่องตบแตงในอาคารและผลิตภัณฑอโลหะ จํานวนโรงงาน 29 แหง รอยละ 
23.02 เงินลงทุน จํานวน 1,503.41 ลานบาท รอยละ 23.02 และมีการจางงาน จํานวน 2,025 คน รอยละ 30.35 
และอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑจากพืช จํานวนโรงงาน 18 แหง รอยละ 14.29 เงินลงทุน 
จํานวน 3,481.77 ลานบาท รอยละ 31.19 และมีการจางงาน จํานวน 3,993 คน รอยละ 59.84  
 
 
  

 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อพิจารณารายจังหวัด พบวา จังหวัดสรุาษฎรธาน ีมีจํานวนโรงงานเปดกิจการใหมมากที่สุด จํานวน 28 แหง 
รอยละ 22.22 ของจํานวนโรงงานทั้งหมดในภาคใต เงินลงทุน 1,509.59 ลานบาท รอยละ 13.52 และมีการจางงาน 
จํานวน 1,106 คน รอยละ 16.57 รองลงมา จังหวัดสงขลา จํานวน 25 แหง รอยละ 19.84 เงินลงทุน 5,449.48 
ลานบาท รอยละ 48.82 และมีการจางงาน จํานวน 3,848 คน รอยละ 57.67 และจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 
22 แหง รอยละ 17.46 เงินลงทุน 919.45 ลานบาท รอยละ 8.24 และมีการจางงาน จํานวน 459 คน รอยละ 6.88   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1 แสดงจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมทีไ่ดรับอนญุาตใหประกอบกิจการ และการจางงาน 

จําแนกรายจังหวัดไตรมาส 2 ป 2561 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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สถานการณตลาดแรงงานภาคใต ไตรมาส 2 ป 2561 

 
 
 
 
 
 

        กําลังแรงงานเพ่ิมขึ้นจากชวงเดียวกันปกอน รอยละ 1.08 อุตสาหกรรมที่มีผูมีงานทําเพิ่มข้ึน 
อุตสาหกรรมโรงแรมและอาหาร รอยละ 11.98 อัตราการวางงานอยูที่รอยละ 1.57 ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน 
ซึ่งอยูที่รอยละ 1.65   
   

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กําลังแรงงาน 
 ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปมีจํานวนทั้งสิ้น 7,375,477 คน เปนผูที่อยูในกําลังแรงงาน 5,203,164 คน 
คิดเปนรอยละ 70.55 ของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป ประกอบดวย ผูมีงานทํา 5,115,132 คน คิดเปนรอยละ 
98.31 ของผูที่อยูในกําลังแรงงาน ผูวางงาน 81,932 คน หรือคิดเปนอัตราการวางงาน รอยละ 1.57และกําลัง
แรงงานที่รอฤดูกาล 6,100 คน คิดเปนรอยละ 0.12 ของผูที่อยูในกําลังแรงงาน สวนผูที่ไมอยูในกําลังแรงงาน        
มจีํานวน 2,172,313 คน คิดเปนรอยละ 29.45 ของประชากรอายุ 15 ป 
 

ภาวะการมีงานทํา 
    ผูมีงานทํา มีจํานวน 5,115,132 คน ประกอบดวย ผูมีงานทํา  ในภาคเกษตรกรรม จํานวน 2,132,234 คน 
รอยละ 41.69 ของจํานวนผูมีงานทําทั้งหมด และผูมีงานทํานอกภาคเกษตรกรรม มจีํานวน 2,979,897 คน รอยละ 58.27 
ของจํานวนผูมีงานทําทั้งหมด เปนผูทํางานในหมวดอุตสาหกรรมการขายสง การขายปลีก มากที่สุด จํานวน 
866,862 คน หรือรอยละ 16.95 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ผูมีงานทําเพิ่มข้ึน จํานวน 54,043 คน 
รอยละ 1.07 โดยเพิ่มขึ้นในหมวดอุตสาหกรรมกิจกรรมโรงแรมและอาหาร มากที่สุด จํานวน 50,266 คน 
หรือรอยละ 11.98  
 
 

กําลังแรงงานและภาวะการมีงานทํา 
 

สถานภาพ 
ไตรมาส 2 การเปลี่ยนแปลง 

ป 2560 ป 2561 เพ่ิม/ลด % 

1. ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป 7,317,221 7,375,477 58,258 0.80 

    1.1 ผูท่ีอยูในกําลังแรงงาน 5,147,698 5,203,164 55,466 1.08 

        1.1.1 ผูมีงานทํา 5,061,089 5,115,132 54,043 1.07 

        1.1.2 ผูวางงาน 85,061 81,932 -3,129 -3.68 

        1.1.3 ผูท่ีรอฤดูกาล 1,548 6,100 4,552 294.06 

    1.2 ผูท่ีไมอยูในกําลังแรงงาน 2,169,523 2,172,313 2,790 0.13 

2. อัตราการวางงาน (%) 1.65 1.57   

3. อัตราการมสีวนรวมในกําลังแรงงาน (%) 71.35 70.55   

 ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาต ิ
หมายเหต ุ: อัตราการวางงาน = ผูวางงาน x 100    
                        ผูอยูในกําลังแรงงาน   

  อัตราการมีสวนรวม = กําลังแรงงาน x 100 
                           ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป     
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 สําหรับสาขาอาชีพที่มีผูมีงานทํามากที่สุด ไดแก ผูปฏิบัติงานทีมีฝมือในดานการเกษตร และการประมง 
จํานวน 1,974,424 คน รอยละ 38.60 รองลงมา พนักงานบริการ และพนักงานในรานคา จํานวน 1,126,169 คน 
รอยละ 22.02 และอาชีพขั้นพ้ืนฐานตางๆ ในดานการขายและการใหบริการ จํานวน 550,725 คน รอยละ 10.77 
เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนสาขาอาชีพที่มีผูมีงานทําเพ่ิมขึ้นมากที่สุด ไดแก เสมียน รอยละ 12.29 
รองลงมา ผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือ และธุรกิจการคาที่เก่ียวของ รอยละ 10.73 และอาชีพขั้นพ้ืนฐาน
ดานตางๆ ในดานการขายและการใหบริการ รอยละ 4.98  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาวะการทํางานของประชากรจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ผูมีงานทําระดับประถมศึกษามีมากที่สุด 
จํานวน 1,270,590 คน รอยละ 24.84 รองลงมาคือ ระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 1,017,941 คน รอยละ 19.90 
(โดยจบสายวิชาการ 600,783 คน รอยละ 11.75 สายวิชาชีพ 294,191 คน รอยละ 5.75 และสายวิชาการศึกษา 
122,967 คน รอยละ 2.40) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 885,423 คน รอยละ 17.31 เม่ือเปรียบเทียบ
กับชวงเดียวกันของปกอนผูมีงานทําเพ่ิมขึ้นเกือบทุกระดับการศึกษา ยกเวน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับ
การศกึษาอื่นๆ 

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาต ิ
                                             

 

แผนภูมิที่ 3 แสดงจํานวนผูมีงานทํา จําแนกตามระดับการศึกษา  
เปรียบเทยีบ ไตรมาส 2 ป 2560 และป 2561 

 

แผนภูมิที่ 2 แสดงจํานวนผูมีงานทํา จําแนกตามประเภทอาชีพ 
เปรียบเทยีบไตรมาส 2 ป 2560 และป 2561 

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาต ิ
                                             



สถานการณตลาดแรงงานภาคใต 
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 สําหรับสถานภาพการทํางานของผูมีงานทํา ทํางานเปนลูกจางเอกชนมากท่ีสุด จํานวน 1,866,699 คน 
รอยละ 36.49 รองลงมา ทํางานสวนตัว 1,744,745 คน รอยละ 34.11 และชวยธุรกิจครัวเรือน 809,380 คน รอยละ 
15.82 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน การรวมกลุม เพิ่มขึ้นรอยละ 21.40 รองลงมา ลูกจางเอกชน รอยละ 
2.77 และนายจาง รอยละ 1.77    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 เมื่อพิจารณาชั่วโมงการทํางานตอสัปดาหของผูมีงานทําใน 14 จังหวัดภาคใต พบวา ทํางานตั้งแต 40-49 
ชั่วโมงตอสัปดาหมากที่สุด จํานวน 1,983,900 คน รอยละ 38.78 รองลงมา ทํางานตั้งแต 50 ชั่วโมงข้ึนไปตอสัปดาห 
จํานวน 736,683 คน รอยละ 14.40 และทํางานตั้งแต 20 – 29 ชั่วโมงข้ึนไปตอสัปดาห จํานวน 724,588 คน รอยละ 
14.17 เม่ือเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนผูมีงานทําที่ทํางานตั้งแต 30 – 34 ชั่วโมงตอสัปดาหเพ่ิมข้ึนมากที่สุด 
รอยละ 8.45 รองลงมา ทํางานตั้งแต 40 - 49 ชั่วโมงตอสัปดาห รอยละ 6.08 และทํางานตั้งแต 50 ชั่วโมงขึ้นไป
ตอสัปดาห รอยละ 4.73  

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาต ิ
หมายเหต ุ: 0 ชั่วโมง คือ มีงานทาํประจําแตไมไดทํางานในสัปดาหแหงการสํารวจ 
                                             

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาต ิ
                                             

 

แผนภูมิที่ 5 แสดงจํานวนผูมีงานทํา จําแนกตามชั่วโมงทํางานตอสัปดาห  
เปรียบเทยีบไตรมาส 2 ป 2560 และป 2561 

 

แผนภูมิที่ 4 แสดงจํานวนผูมีงานทํา จําแนกตามสถานภาพการทํางาน  
เปรียบเทยีบไตรมาส 2 ป 2560 และป 2561 

  



สถานการณตลาดแรงงานภาคใต 
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ภาวะการวางงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 ผูวางงานมีจํานวนทั้งสิ้น 81,932 คน ลดลงจากชวงเดียวกันปกอน จํานวน 3,127 คน หรือรอยละ 3.68 
โดยมีอัตราการวางงานอยูที่รอยละ 1.57 เมื่อพิจารณาผูวางงานใน 14 จังหวัดภาคใต พบวา จังหวัดสงขลา 
มีผูวางงานมากที่สุด จํานวน 22,972 คน รองลงมา จังหวัดนราธิวาส จํานวน 22,972 คน และ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จํานวน 7,715 คน และเมื่อพิจารณาอัตราการวางงาน พบวา อัตราการวางงานสูงสุดใน จังหวัดนราธิวาส รอยละ 
6.26 รองลงมา จังหวัดสงขลา รอยละ 2.58 และจังหวัดปตตานี รอยละ 2.32    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 การใหบริการจัดหางานในประเทศของกรมการจัดหางาน 14 จังหวัดภาคใต มีความตองการแรงงาน 
จํานวน 12,068 อัตรา ผูสมัครงาน จํานวน 6,777 คน และมีการบรรจุงาน จํานวน 7,265 คน เม่ือเปรียบเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน ความตองการแรงงาน ผูสมัครงาน เพิ่มขึ้นรอยละ 2.34 และรอยละ 17.39 ตามลําดับ 
สวนการบรรจุงานลดลงรอยละ 0.09 

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาต ิ
                                             

 

แผนภูมิที่ 6 แสดงจํานวนผูวางงาน จําแนกรายจังหวัด 
เปรียบเทียบไตรมาส 2 ป 2560 และป 2561 

ท่ีมา  :  ระบบสารสนเทศการใหบรกิารจัดหางานในประเทศ กรมการจดัหางาน      

 

แผนภูมิที่ 7 แสดงความตองการแรงงาน ผูสมัครงาน และการบรรจงุาน  
เปรียบเทยีบไตรมาส 2 ป 2560 และป 2561 

  

ภาวะตลาดแรงงาน 



สถานการณตลาดแรงงานภาคใต 
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ความตองการแรงงาน  
 

 
 อุตสาหกรรมท่ีมีความตองการแรงงานมากท่ีสุด ไดแก การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต 
และจักรยานยนต จํานวน 3,652 อัตรา คิดเปนรอยละ 30.26 รองลงมา การผลิต จํานวน 2,505 อัตรา รอยละ 
20.76 และการบริหารราชการและการปองกันประเทศ และประกันสังคมภาคบังคับ จํานวน 1,916 อัตรา รอยละ 
15.88 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนอุตสาหกรรมที่มีความตองการแรงงานเพิ่มขึ้นมากที่สุด คอื ไฟฟา 
กาซ ไอน้ําและระบบการปรับอากาศ    
 
 
 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
  
  
  

 ความตองการแรงงานตามประเภทอาชีพ พบวา พนักงานบริการ พนักงานขายในรานคา และตลาด 
มีความตองการแรงงานมากที่สุด จํานวน 3,232 อัตรา รอยละ 26.78 ไดแก พนักงานขายสินคา (ประจําราน) 
พนักงานขายของหนาราน พนักงานขาย และผูน้ําเสนอสินคาอ่ืนๆ รองลงมา อาชีพงานพื้นฐาน จํานวน 3,042 อัตรา 
รอยละ 25.21 ไดแก แรงงานดานการผลิตตางๆ แรงงานท่ัวไป แรงงานดานการผลิต และเสมียน เจาหนาท่ี 
จํานวน 2,199 อัตรา รอยละ 18.22 ไดแก เสมียน พนักงานทั่วไป พนักงานธุรการ และเจาหนาที่เก็บเงิน แคชเชียร 
เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนอาชีพที่มีความตองการแรงงานเพิ่มข้ึน ไดแก ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการ
ระดับอาวุโส ผูจัดการ เพ่ิมขึ้นรอยละ 45.80 รองลงมา ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือในธุรกิจตางๆ รอยละ 30.29 และ
พนักงานบริการ พนักงานขายในรานคา และตลาด รอยละ 11.07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่8 แสดงความตองการแรงงาน จําแนกตามประเภทอาชีพ 
เปรียบเทยีบไตรมาส 2 ป 2560 และป 2561 

ท่ีมา  :  ระบบสารสนเทศการใหบรกิารจัดหางานในประเทศ กรมการจดัหางาน      



สถานการณตลาดแรงงานภาคใต 
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ผูสมัครงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาของความตองการแรงงาน พบวา ตองการแรงงานที่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษามากที่สุด จํานวน 4,080 อัตรา รอยละ 33.81 รองลงมา ระดับ ปวส. จํานวน 1,953 อัตรา รอยละ 16.18 
และระดับ ปวช. 1,900 อัตรา รอยละ 15.74 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนระดับการศึกษาท่ีมีความ
ตองการแรงงานเพ่ิมขึ้นมากที่สุด ไดแก ระดับอนุปริญญา รอยละ 41.80 รองลงมา ระดับมัธยมศึกษา รอยละ 13.08 
และระดับปริญญาโท รอยละ 9.09   
 

  
 
 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผูสมัครงานมีจํานวน 6,777 คน เปนชาย 2,517 คน รอยละ 37.14 เปนหญิง 4,260 คน รอยละ 62.86 
ผูสมัครงานสวนใหญจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษามากท่ีสุด จํานวน 2,984 คน รอยละ 44.03 รองลงมาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 1,842 คน รอยละ 27.18 และระดับ ปวส. จํานวน 730 คน รอยละ 10.77 เม่ือเปรียบเทียบ
กับชวงเดียวกันของปกอนผูสมัครงานเพ่ิมขึ้น รอยละ 17.39 โดยผูสมัครงานที่สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ
ระดับมัธยมศึกษา มีจํานวนเพิ่มข้ึน ในขณะที่ผูสําเร็จการศกึษา ระดับปริญญาตรีลดลงจํานวนมาก  

แผนภูมิที่ 9 แสดงความตองการแรงงาน จําแนกตามระดับการศึกษา 
เปรียบเทยีบไตรมาส 2 ป 2560 และป 2561 

แผนภูมิที่ 10 แสดงจํานวนผูสมัครงาน จําแนกตามระดับการศึกษา 
เปรียบเทยีบไตรมาส 2 ป 2560 และป 2561 

  

ที่มา  :  ระบบสารสนเทศการใหบริการจัดหางานในประเทศ กรมการจัดหางาน      

ที่มา  :  ระบบสารสนเทศการใหบริการจัดหางานในประเทศ กรมการจัดหางาน      



สถานการณตลาดแรงงานภาคใต 
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 เมื่อพิจารณาประเภทอาชีพ พบวา อาชีพงานพื้นฐานมีผูสมัครงานมากท่ีสุด จํานวน 1,731 คน รอยละ 25.54 
รองลงมา พนักงานบริการ พนักงานขายในรานคา และตลาด จํานวน 1,650 คน รอยละ 24.35 และเสมียน หนาที่ 
จํานวน 1,535 คน รอยละ 22.65 ผูสมัครงานสวนใหญมีอายุระหวาง 18 – 24 ป มากที่สุด จํานวน 3,669 คน รอยละ 
54.14 รองลงมาอายุระหวาง 25 – 29 ป จํานวน 1,064 คน รอยละ 15.70 และอายุระหวาง 15 - 17 ป จํานวน 
803 คน รอยละ 11.85  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา  :  ระบบสารสนเทศการใหบริการจัดหางานในประเทศ กรมการจัดหางาน      

แผนภูมิที่ 11 แสดงจํานวนผูสมัครงาน จําแนกตามประเภทอาชีพ 
เปรียบเทยีบไตรมาส 2 ป 2560 และป 2561 



สถานการณตลาดแรงงานภาคใต 
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 ผูสมัครงานที่ไดรับการบรรจุงาน มีจํานวน 9,947 คน อุตสาหกรรมการขายสง ขายปลีก การซอมแซม
ยานยนต จักรยานยนต มีการบรรจุงานมากที่สุด จํานวน 2,968 คน รอยละ 29.84 รองลงมา อุตสาหกรรมการผลิต 
จํานวน 1,840 คน รอยละ 18.50 และบริหารราชการ และการปองกันประเทศ และประกันสังคมภาคบังคับ
จํานวน 1,834 คน รอยละ 18.44   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สําหรับประเภทอาชีพ พบวา อาชีพพนักงานบริการ และพนักงานขายในรานคา และตลาด มีการบรรจุงาน
มากที่สุด จํานวน 2,801 คน รอยละ 28.16 รองลงมา อาชีพงานพื้นฐาน จํานวน 2,523 คน รอยละ 25.36 และ
เสมียน เจาหนาที่ จํานวน 1,952 คน รอยละ 19.62 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนอาชีพที่มีการบรรจุงาน
ลดลงมากที่สุด ไดแก ผูปฏิบัติงานฝมือในดานการเกษตร และประมง รอยละ 64.29 รองลงมา ผูปฏิบัติงานโรงงาน 
ผูควบคุมเครื่องจักร ผูปฏิบัติงานดานการประกอบ รอยละ 17.76 และ ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ รอยละ 12.61   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อพิจารณาการบรรจุงาน จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ระดับมัธยมศึกษา มกีารบรรจุงานมากที่สุด 
จํานวน 4,257 คน รอยละ 42.80 รองลงมาระดับปริญญาตรี จํานวน 2,703 คน รอยละ 27.17 และระดับ ปวส. 
จํานวน 1,196 คน รอยละ 12.02 เม่ือเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนการบรรจุงานลดลง  

ที่มา  :  ระบบสารสนเทศการใหบริการจัดหางานในประเทศ กรมการจัดหางาน      

แผนภูมิที่ 13 แสดงจํานวนการบรรจุงาน จําแนกตามระดับการศึกษา 
เปรียบเทยีบไตรมาส 2 ป 2560 และป 2561 

ที่มา  :  ระบบสารสนเทศการใหบริการจัดหางานในประเทศ กรมการจัดหางาน      

แผนภูมิที่ 12 แสดงจํานวนการบรรจุงาน จําแนกตามประเภทอาชีพ 
เปรียบเทยีบไตรมาส 2 ป 2560 และป 2561 

การบรรจุงาน  



สถานการณตลาดแรงงานภาคใต 
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การไปทํางานตางประเทศ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แรงงานไทยท่ีไดรับอนุญาตใหเดินทางไปทํางานตางประเทศในภาคใต มีจํานวนทั้งสิ้น 1,822 คน แยกเปน 
เพศชาย จํานวน 1,132 คน รอยละ 62.13 และเพศหญิง จํานวน 690 คน รอยละ 37.87 โดยมีภูมิลําเนาอยูใน
จังหวัดสงขลามากที่สุด จํานวน 644 คน รอยละ 35.35 รองลงมา จังหวัดปตตานี จํานวน 382 คน รอยละ 20.97 
และจังหวัดยะลา จํานวน 162 คน รอยละ 8.89 เม่ือเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนแรงงานไทยที่ไดรับ
อนุญาตใหเดินทางไปทํางานตางประเทศ เพ่ิมขึ้นจํานวน 382 คน รอยละ 26.53 จังหวัดที่มีแรงงานไทยเดินทางไป
ทํางานตางประเทศเพ่ิมขึ้นมากที่สุด ไดแก จังหวัดปตตานี เพ่ิมข้ึนรอยละ 152.98 รองลงมา จังหวัดยะลา เพ่ิมขึ้น
รอยละ 141.79 และจังหวัดนราธิวาส เพ่ิมข้ึนรอยละ 128.89  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เมื่อพิจารณาวิธีการเดินทางไปทํางานของแรงงานไทย พบวา สวนใหญเปนแรงงานที่นายจางพาลูกจางไป
ทํางานมากท่ีสุด จํานวน 122 คน รอยละ 6.70 รองลงมา เดินทางไปทํางานดวยตนเอง จํานวน 111 คน รอยละ 
6.09 และนายจางสงไปฝกงาน จํานวน 28 คน รอยละ 1.54 สําหรับแรงงานที่เดินทางไปทํางานแบบ Re-entry 
visa (เปนแรงงานซึ่งไดรับการตอสัญญาและไดรับอนุญาตใหเดินทางกลับไปทํางาน) มีจํานวนทั้งสิ้น 1,528 คน 
รอยละ 83.86 เพ่ิมขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน จํานวน 372 คน หรือรอยละ 32.18   

แผนภูมิที่ 14 แสดงจํานวนแรงงานไทยเดินทางไปทํางานตางประเทศ 
จําแนกตามภูมิลาํเนาเปรียบเทยีบไตรมาส 2 ป 2560 และป 2561  

ที่มา : สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน 

ที่มา : สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน 

แผนภูมิที่ 14 แสดงจํานวนแรงงานไทยเดินทางไปทํางานตางประเทศ 
จําแนกตามวิธีการเดินทางเปรียบเทียบไตรมาส 2 ป 2560 และป 2561  
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การทํางานของคนตางดาว 
 คนตางดาวท่ีไดรับอนุญาตใหทํางานใน 14 จังหวัดภาคใต ณ เดือนมิถุนายน 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 374,146 คน 
เพ่ิมขึ้นรอยละ 28.85 เม่ือเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยแยกตามลักษณะการเขาเมืองรายมาตรา ตาม
พระราชกําหนด การบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 และแกไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ดังนี ้  
 1. มาตรา 59 จํานวน 372,017 คน รอยละ 99.43 ของแรงงานตางดาว ท่ีไดรับอนุญาตใหทํางาน             
ใน 14 จังหวัดภาคใต จําแนกเปน คนตางดาวประเภทตลอดชีพ 236 คน รอยละ 0.17 คนตางดาวประเภททั่วไป 
15,894 คน รอยละ 4.27 คนตางดาวพิสูจนสัญชาติเดิม 298,936 คน รอยละ 80.36 และคนตางดาวนําเขาตาม 
MOU 56,951 คน รอยละ 15.31 
 2. มาตรา 62 (สงเสริมการลงทุน) จํานวน 654 คน รอยละ 0.17   
 3. มาตรา 63 (ชนกลุมนอย) จํานวน 1,456 คน รอยละ 0.39  
 4. มาตรา 64 (คนตางดาวท่ีเขามาทํางานในลักษณะไป – กลับหรือตามฤดูกาล) จํานวน 19 คน รอยละ 0.01 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
  

ที่มา  :  สํานักงานบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน 

ตารางที่ 3  แสดงจํานวนแรงงานตางดาวท่ีไดรับอนุญาตทํางาน จําแนกตามลกัษณะการเขาเมือง  
14 จังหวัดภาคใต ณ เดือนมิถุนายน 2561 

จังหวัด รวมทั้งสิ้น 

มาตรา 59 
มาตรา 

62 
มาตรา 

63 
มาตรา 64 

ตลอด
ชีพ 

ทั่วไป 
พิสูจน 
สัญชาติ

เดิม 

นําเขาตาม
MOU 

สงเสริม 
การลงทุน 

ชน 
กลุมนอย 

ตางดาวที่เขามา
ทํางานในลักษณะ

ไป-กลับ 
หรือตามฤดูกาล 

ภาคใต 374,146 236 15,894 298,936 56,951 654 1,383 19 
นครศรีธรรมราช 15,024 236 75 9,545 5,166 2 - - 
กระบี ่ 15,902 - 446 12,796 2,632 16 12 - 
พังงา 20,855 - 560 19,156 1,090 23 26 - 
ภูเก็ต 72,425 - 8,450 60,082 3,075 299 519 - 
สุราษฎรธาน ี 115,344 - 4,709 100,319 10,134 136 46 19 
ระนอง 31,301 - 97 30,808 27 - 350 - 
ชมุพร 35,451 - 105 31,977 3,297 12 60 - 
สงขลา 37,142 - 980 12,599 23,101 151 311 - 
สตูล 3,907 - 3 2,372 1,532 - - - 
ตรัง 10,861 - 152 6,111 4,517 11 70 - 
พัทลุง 1,013 - 67 520 420 - 6 - 
ปตตาน ี 12,125 - 105 10,223 1,795 - 2 - 
ยะลา 1,075 - 57 881 89 1 47 - 
นราธิวาส 1,721 - 87 1,547 76 3 7 - 

 








