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ชวนคิด !!



 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ปี 2561 เป็นการนำเสนอ 
ภาพรวมสถานการณ์ในด้านความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน การไปทำงานต่างประเทศ 
และการทำงานของคนต่างด้าว โดยใช้ข้อมูลการให้บริการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดใน 8 จังหวัด 
ภาคตะวันตก ซึ่งได้แก่ จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร 
จ ังหว ัดสมุทรสงคราม จ ังหว ัดเพชรบุร ี และจ ังหว ัดประจวบคีร ีข ันธ ์ เป ็นข ้อม ูลหลักในการจ ัดทำ 
นอกจากนี ้ย ังนำเสนอข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และข้อมูลทางด้านประชากรของสำนักงาน     
สถิติแห่งชาติ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

 ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ 
ตามสมควร ทั้งนี้ ท่านสามารถเปิดอ่านข่าวสารตลาดแรงงานภาคตะวันตกทุกฉบับได้ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
รวมทั้งแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ในการจัดทำเอกสารครั้งต่อไป
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 จ ากการ เก ็ บข ้ อม ู ลของสำน ั ก ว ิ จ ั ยหลายแห ่ งพบว ่ า โ ลกของ เ ร าม ี เ ด ็ ก ในย ุ ค Gen A lpha 
(พวกเขาอยู่ในช่วงอายุที่เพิ่งเกิดใหม่ถึงอาย ุ 8 ขวบในขณะนี้ หรือเกิดในช่วงปี ค.ศ. 2010-2025) ที่เกิดใหม่          
ทั่วโลกราว 2.5 ล้านคนต่อสัปดาห์ ซึ่งเกิดมาพร้อมกับสมาร์ทโฟน การอัพโหลด YouTube ที่มีเนื้อหามหาศาล 
เพิ่มขึ้นตลอดเวลาทุกวินาที จนทำให้เด็กๆ ในยุค Gen Alpha ดูเนื้อหา video มากกว่าการเขียนและอ่านตัวอักษร  
(การด ู video 1 เรื่องจะได้สาระยิ่งกว่าการอ่านหนังสือ 1 เล่ม) ไปจนถึงถ่ายรูปและแชร์ประสบการณ์กันได้ทั่วโลก 
ยิ ่งไปกว่านั ้น พวกเขาอยู่ในโลกแห่ง “Screenagers” ซึ ่งถือเป็นวัฒนธรรมใหม่ของมนุษยชาติที ่มีพฤติกรรม                   
การเฝ้าติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านหน้าจออุปกรณ์สื่อสารที่หลากหลาย (multiple screens) อย่างสมาร์ทโฟน และ        
แท็บเล็ตทั้งวันหรือตลอดเวลา

 เด็ก ๆ ใน Gen Alpha กำลังเติบโตมาเป็นวัยรุ่น พร้อม ๆ กันกับที่พวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร     
การศึกษา ส่ิงบันเทิง ธุรกรรมทางการเงิน และอ่ืน ๆ  อีกมากมาย ด้วยเพียงปลายน้ิวสัมผัสเท่าน้ัน ดังน้ันพวกเขามีแนวโน้ม 
ที่จะมีการศึกษาที่มีคุณภาพดีเยี่ยมกว่ายุคใด ๆ ที่ผ่านมา จึงทำให้มีการคาดว่าพวกเขาจะมีความมั่งคั่งมากกว่า 
คนยุคในอดีตที่ผ่านมาเช่นกัน อีกทั้งพวกเขาจะทำงานในช่วงอายุที่ยาวนานขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะงานมากกว่า 
คนในยุคก่อน ๆ ด้วยรูปแบบงานฟรีแลนซ์ การจ้างงานเป็นโปรเจค และพวกเขาจะมีอายุยืนยาวขึ ้นเนื ่องจาก 
ความก ้าวหน ้าทางการแพทย์ อย ่างไรก ็ตาม การแข ่งข ันในตลาดงานของเขาก ็จะม ีส ูงอย ่างมากเช ่นก ัน 
เพราะพวกเขาจะต้องมีความเชี่ยวชาญสูงในยุคความชาญฉลาดของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังทรงอิทธิพลในทุกมิติ

 แนวโน ้มท ี ่ช ัดเจนอ ีกอย ่างหน ึ ่ งค ือ ประสบการณ์ของคนในย ุค Gen Alpha จะม ีประสบการณ์ 
ที ่ม ีความลึกซึ ้งผสมผสานเชื ่อมกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและ AI อย่างเหนียวแน่นจากการใช้งานของเล่น 
ที ่ล ้ำยุคของพวกเขาที ่เร ียกว่า “internet of toys” โดยที ่ของเล่นของพวกเขาจะประกอบด้วยเทคโนโลยี                      
voice and image recognition ท ี ่สามารถว ิ เคราะห ์และจดจำเส ียงและภาพได ้ ซ ึ ่ งอ ุปกรณ์ใช ้งาน 
และของเล่นของพวกเขา จะมีการเชื่อมต่อกันแบบ Internet-of-Things หรือ IoT โดยมี AI ฝังอยู่ในทุกอุปกรณ์           
เช่น Amazon Echo และ Google Home เป็นต้น

 การที ่ เทคโนโลยีได ้ถ ึงม ือผ ู ้ เร ียนอย่างรวดเร ็วและราคาถูก จนทำให้พวกเขาสามารถค้นหาข้อมูล 
ความรู ้ได ้เร ็วกว ่าที ่ โรงเร ียนและมหาวิทยาลัยแบบดั ้งเด ิมจ ัดให้ ซ ึ ่งเด ็กๆ ใน Gen Alpha กำลังเต ิบโต 
มากับการเปลี ่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ด้วยการพัฒนาสู ่เทคโนโลยี Mobile Internet 5G      
ท ี ่ผนวกเข ้าก ับ AI จนทำให ้เก ิดความชาญฉลาดข ึ ้นอย ่างแพร ่หลายในการเข ้าถ ึงและแลกเปล ี ่ยนข ้อม ูล 
ความรู ้แบบอัตราเร่งในทศวรรษนี ้ อีกทั ้ง 5G จะทำให้อุปกรณ์ในมือของคน Gen Alpha รวมไปถึงอุปกรณ์ 
สวมใส่ตามร่างกาย ไปจนถึง sensor ตามสถานที่และในอุปกรณ์ต่าง ๆ เชื่อมโยงกันและส่งข้อมูลในรูปแบบ realtime

 การศ ึ กษาของคนในย ุ ค Gen A lpha จะ เป ็ นท ั ้ ง ใ น ร ู ปแบบท ี ่ ม ี ค ุณล ั กษณะ เฉพาะบ ุ คคล 
เป ็นร ูปแบบการศ ึกษาในเช ิ งล ึก ( เช ี ่ ยวชาญเฉพาะด ้ าน) โดยพวกเขาจะใช ้ส ื ่ อด ิ จ ิท ัลแบบสตร ีมม ิ ่ ง             
ออนไลน์ที ่เร ียนได้ทุกที ่ทุกเวลา และองค์กรภาคเอกชนจะเข้ามามีอิทธิพลต่อช่วงเวลาการเรียนของพวกเขา 
ไม่ว่าจะเป็นการค้นหานักเรียนที่มีความสามารถที่โดดเด่น พวกเขาก็จะได้รับทุนการศึกษาและได้รับการจ้างงาน 
ก่อนจบการศึกษา ซึ่งแท้ที่จริงแล้วในยุค Gen Alpha จะไม่มีตารางวันจบการศึกษาที่แน่นอนเหมือนในยุคก่อน ๆ      
ท ี ่ผ ่านมา เพราะการศึกษาจะเป็นร ูปแบบการศึกษาตลอดชีว ิต (lifelong learning) เพราะองค์ความรู ้ 
มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปอย่างรวดเร็วกว่าท่ีเคยเป็นมาในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ

TABLE 1  PROVIDING DOMESTIC EMPLOYMENT SERVICE IN THE WESTERN, 
      JULY-SEPTEMBER 2018 AND 2017

 
 JULY-SEPTEMBER

2017
 JULY-SEPTEMBER

2018
 %  

Job Vacancies    (Position ) 7,993  6,176  -22.73  
Job Applicants   (Persons ) 8,086  6,566  -18.80  
Job Placements   (Persons ) 7,297  6,019  -17.51  

TABLE 2  PROVIDING DOMESTIC EMPLOYMENT SERVICE, BY PROVINCES IN 
                  THE WESTERN, JULY-SEPTEMBER 2018

TABLE 3  NUMBER OF THAI WORKERS WORKING OVERSEAS, BY PROVINCES IN 
                  THE WESTERN AND SENDING AGENCIES, JULY-SEPTEMBER 2018

PROVINCES Job Vacancies   
(Position) 

Job Applicants  
(Persons) 

Job Placements  
(Persons) 

Ratchaburi 499  198 212 
Kanchanaburi 671  720 586 
Suphan Buri 752  595 542 
Nakhon Pathom 2,053  1,976 1,787 
Samut Sakhon 774  1,944 1,742 
Samut Songkhram 441  229 358 
Phetchaburi 518  540 468 
Prachuap Khiri Khan 468  364 324 
Total  6,176  6,566 6,019 

Units: Persons

PROVINCES  

SENDING AGENCIES  

RE-
ENTRY Total Self 

Arrangement 
Dept. of 

Employment 

Employers 
Taking 

Workers 
Overseas 

for 
Working

Employers 
Sending 
Workers 
Overseas 

for 
Training 

 
Recruitment 

Agencies 

Ratchaburi 9 3 37 2 6 51 108
Kanchanaburi 7 3 14 5 15 53 97
Suphan Buri 10 3 8 9 17 43 90
Nakhon Pathom  13 4 10 3 11 64 105
Samut Sakhon 8 4 5 1 3 38 59
Samut 
Songkhram 1 2 2 0 0 9 14

Phetchaburi 3 0 1 2 2 35 43
Prachuap Khiri 
Khan 11 4 9 4 10 28 66

Total  62 23 86 26 64 321 582

CHAPTER:  EMPLOYMENT SERVICE IN THE WESTERN OF THAILAND,   
QUARTER 3/2018 (JULY-SEPTEMBER)
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TABLE 4   NUMBER OF MIGRANT WORKERS GRANTED WORK PERMITS IN THAILAND. 
                   BY PROVINCES IN THE WESTERN, JULY-SEPTEMBER 2018

CHAPTER : THE LABOUR FORCE SURVEY IN THE WESTERN OF THAILAND,   
JULY-SEPTEMBER 2018

TABLE 5   NUMBER OF POPULATION BY LABOUR FORCE STATUS, IN THE WESTERN,           
                   JULY-SEPTEMBER 2017 AND 2018

Provinces 

Type of Permission 

Total
General Nationality 

Verification
New 

Recruitment

Under 
BOI and 

Other 
Law

Border 
Area 

Points 
of Entry

Clement 
worked

Ratchaburi 665 36,037 10,256 94 0 3,039 50,091

Kanchanaburi 328 22,566 8,481 0 5 9,039 40,419

Suphan Buri 218 11,420 5,800 2 0 280 17,720

Nakhon Pathom 2,496 55,888 41,391 106 0 5,019 104,900

Samut Sakhon 3,438 187,224 79,699 126 0 5,848 276,335

Samut Songkhram 94 12,428 1,325 0 0 307 14,154

Phetchaburi 1,039 9,026 11,601 71 0 808 22,545
Prachuap Khiri 
Khan 1,796 37,671 8,883 195 0 307 48,852

Total  10,074 372,260 167,436 594 5 24,647 575,016

Units: Persons

Units: Persons

LABOUR FORCE STATUS 2017 2018 % ∆ 
Total 5,650,335 5,680,502 0.53 

Persons over 15 years 4,746,964 4,785,752 0.82
Total labour force 3,410,258 3,427,143 0.50 
 1.  Current labour 3,403,086 3,423,984 0.61 

1.1  At work 3,379,025 3,397,495 0.55 
1.2  Unemployed 24,061 26,489 10.09 

2.  Seasonally inactive labour force 7,172 3,159 -55.95 
 Not in force>15 years of age   1,336,706 1,358,609 1.64 

1.  Household work  383,446 403,739 5.29 
2.  Studies 305,644 295,270 -3.39 
3.  Others 647,617 659,601 1.85 

Persons under 15 years 903,371 894,750 -0.95 
Unemployment rate 0.71 0.77 0.07 
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 จากข้อมูลของสำนักงานจัดหางานจังหวัด 8 จังหวัดในภาคตะวันตก ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ปี 2561                     
(ณ เด ือนก ันยายน) ม ีจำนวนแรงงานต่างด ้าว ประมาณ 5.75 แสนคน เป ็นแรงงานต่างด ้าวถ ูกกฎหมาย                      
ประมาณ 5.50 แสนคน หรือร้อยละ 95.71 ของแรงงานต่างด้าวทั้งหมดในภาคตะวันตก เป็นแรงงานต่างด้าว 
ท ี ่ ได ้ร ับการผ ่อนผันให ้ทำงานตามมาตรา 13 ประมาณ 2.46 หมื ่นคน (ร ้อยละ 4.29) เปร ียบเท ียบกับ         
ช่วงเดียวกันปีก่อน จำนวนแรงงานต่างด้าวเพิ ่มขึ ้นร้อยละ 2.47 โดยเพิ ่มขึ ้นเฉพาะแรงงานต่างด้าวที ่ถูกต้อง                     
ตามกฎหมาย ประมาณ 1.79 แสนคน หรือร้อยละ 48.05 ส่วนแรงงานต่างด้าวที ่ได้รับการผ่อนผันให้ทำงาน          
ตามมาตรา 13 ลดลงประมาณ 1.65 แสนคน (ร้อยละ 86.99) 

 เมื ่อพิจารณาเงินลงทุน พบว่า จังหวัดสมุทรสาครมีเง ินลงทุนมากที ่ส ุดประมาณ 6.30 พันล้านบาท        
คิดเป็นร้อยละ76.51 รองลงมาได้แก่ จังหวัดนครปฐม ประมาณ 8.77 ร้อยล้านบาท (ร้อยละ 10.65) จังหวัดกาญจนบุรี 
ประมาณ 5.37 ร้อยล้านบาท (ร้อยละ 6.52) และจังหวัดราชบุรี ประมาณ 3.15 ร้อยล้านบาท (ร้อยละ 3.82) 

 เมื ่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน พบว่า โรงงานอุตสาหกรรมที ่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ      
และเงินลงทุน มีจำนวนลดลงร้อยละ 14.07 และ 22.52 ส่วนการจ้างงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.13 โดยจังหวัดนครปฐม 
มีเงินลงทุน ลดลงมากที่สุด ร้อยละ 84.62 รองลงมาได้แก่ จังหวัดราชบุรี และสุพรรณบุรี ร้อยละ 78.35 และ 75.19 
ตามลำดับ ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เงินลงทุนเพ่ิมข้ึนประมาณ 2 เท่า จังหวัดเพชรบุรี ประมาณ 1 เท่า จังหวัดสมุทรสงคราม 
ร้อยละ 99.96 จังหวัดกาญจนบุรี ร้อยละ 92.47 และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร้อยละ 91.83

การลงทุนในภาคตะวันตก

ที่มา :  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ตารางแสดงจำนวนโรงงาน เงินลงทุน และการจางงาน ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการใหม 
ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ป 2561 เปรียบเทียบกับป 2560

จำนวนโรงงาน

(แห่ง)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

การจ้างงาน

(คน)

จำนวนโรงงาน

(แห่ง)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

การจ้างงาน

(คน)

ราชบุรี 15 1,454.12 816 23 314.82 456

กาญจนบุรี 19 278.98 184 15 536.95 440

สุพรรณบุรี 9 219.80 76 4 54.53 33

นครปฐม 38 5,704.08 1,020 37 877.17 1,159

สมุทรสาคร 110 2,905.18 3,502 80 6,301.56 3,661

สมุทรสงคราม 2 25.30 82 4 50.59 34

เพชรบุรี 0 0.00 0 2 17.93 11

ประจวบคีรีขันธ์ 6 43.32 40 6 83.10 48

รวม 199 10,630.78 5,720 171 8,236.65 5,842

จังหวัด

ไตรมาส 3 ปี 2560 ไตรมาส 3 ปี 2561

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�µÅÒ´áÃ§§Ò¹ÀÒ¤µÐÇÑ¹µ¡ 
äµÃÁÒÊ 3 (¡.¤.-¡.Â.) »‚ 2561 Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�µÅÒ´áÃ§§Ò¹ÀÒ¤µÐÇÑ¹µ¡ 
äµÃÁÒÊ 3 (¡.¤.-¡.Â.) »‚ 2561 

โรงงาน 171 แหง 
ลดลง 14.07% จากชวงเดียวกันปกอน

เงินลงทุน 8.24 พันลานบาท
ลดลง 22.52% จากชวงเดียวกันปกอน

การจางงาน 5,842 คน
เพิ่มขึ้น 2.13% จากชวงเดียวกันปกอน

0

20

40

60

80

ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

23
15

4

37

80

4 2 6

จำนวน (แห่ง)

จังหวัด

276,335 คน        0.88%
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 8 จังหวัดภาคตะวันตกมีประชากรประมาณ 5.68 ล้านคน เป็นเพศชาย 2.78 ล้านคน เพศหญิง 2.90 ล้านคน 
เป ็นผ ู ้ท ี ่อย ู ่ ในกำล ังแรงงานร ้อยละ 60.28 ของจำนวนประชากร อย ู ่นอกกำล ังแรงงานร ้อยละ 23.92        
ผู้มีงานทำประมาณ 3.40 ล้านคน หรือร้อยละ 99.23 ของผู้อยู่ในกำลังแรงงาน ผู้ว่างงานมีร้อยละ 0.77

 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ปี 2560 พบว่า จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นประมาณ 3.02 หมื่นคน 
(ร้อยละ 0.53) และผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นประมาณ 2.43 พันคน (ร้อยละ 10.09) ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงานเพิ่มขึ้นประมาณ 
2.19 หมื่นคน (ร้อยละ 1.64) แต่ประชากรที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ลดลงประมาณ 8.62 พันคน (ร้อยละ 0.95)

 ผ ู ้ม ี งานทำส ่วนใหญ่ทำงานอย ู ่นอกภาคเกษตรกรรมประมาณ 2.53 ล ้านคน (ร ้อยละ 74.37)         
ของจำนวนผ ู ้ม ี งานทำท ั ้ งหมด และอย ู ่ ในภาคเกษตรกรรมประมาณ 8.71 แสนคน (ร ้อยละ 25.63)             
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ปี 2560 พบว่า ผู้มีงานทำเพิ่มขึ้นประมาณ 1.85 หมื่นคน (ร้อยละ 0.55) 
โดยเพิ่มขึ้นเฉพาะผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรกรรมร้อยละ 1.93 ส่วนในภาคเกษตรกรรมลดลงร้อยละ 3.27

 โดยประเภทอุตสาหกรรมการขายส่ง ขายปลีกฯ อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมบริการการเงิน          
ประกันภัยฯ และอุตสาหกรรมการก่อสร้าง จังหวัดที่มีจำนวนสถานประกอบการ และจำนวนลูกจ้างมากที่สุดคือ 
จังหวัดสมุทรสาคร รองลงมาคือ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี ตามลำดับ ส่วนอุตสาหกรรมโรงแรมและภัตาคาร 
พบว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีจำนวนสถานประกอบการและลูกจ้างมากที ่สุด รองลงมาคือ จังหวัดนครปฐม 
และจังหวัดเพชรบุรี ตามลำดับ

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มา : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ประชากรและกำลังแรงงาน (Labour Force)

จำนวนสถานประกอบการและลูกจาง 
5 อันดับแรก

จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม

¡ÒÃ¢ÒÂÊ‹§ ¡ÒÃ¢ÒÂ»ÅÕ¡Ï
12,844 áË‹§ (32.99%) 
131,252 ¤¹ (12.64%)

¡ÒÃ¼ÅÔµ
10,635 áË‹§ (27.32%)
689,675 ¤¹ (66.40%) 

ºÃÔ¡ÒÃ¡ÒÃà§Ô¹ »ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÏ
2,720 áË‹§ (6.99%)
39,198 ¤¹ (3.77%) 

âÃ§áÃÁáÅÐÀÑµµÒ¤ÒÃ
2,377 áË‹§ (6.11%)
35,334 ¤¹ (3.40%) 

¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§
2,323 áË‹§ (5.97%)
28,954 ¤¹ (2.79%)

01
02

03

04
05

»ÃÐªÒ¡Ã»ÃÐÁÒ³ 
5.68 Å้Ò¹¤¹

ÍÒÂØµ่Ó¡Ç่Ò 15 »Õ 
8.95 áÊ¹¤¹

ÍÒÂØ 15 »Õ¢Ö้¹ä» 
4.79 Å้Ò¹¤¹

¡ÓÅÑ§áÃ§§Ò¹
3.43 Å้Ò¹¤¹

äÁ่ÍÂÙ่ã¹¡ÓÅÑ§áÃ§§Ò¹
1.36 Å้Ò¹¤¹

·Ó§Ò¹º้Ò¹
4.04 áÊ¹¤¹

àÃÕÂ¹Ë¹Ñ§Ê×Í
2.95 áÊ¹¤¹

Í×่¹æ
6.60 áÊ¹¤¹

¡ÓÅÑ§áÃ§§Ò¹·Õ่
ÃÍÄ´Ù¡ÒÅ

3.16 ¾Ñ¹¤¹

¡ÓÅÑ§áÃ§§Ò¹»Ñ¨¨ØºÑ¹
3.42 Å้Ò¹¤¹

¼Ù้ÁÕ§Ò¹·Ó
3.40 Å้Ò¹¤¹

¼Ù้Ç่Ò§§Ò¹
2.65 ËÁ×่¹¤¹

New
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 ผู ้ม ีงานทำส่วนใหญ่ทำงานในอาชีพผู ้ปฏิบัติงานที ่ม ีฝ ีมือในด้านการเกษตรและการประมง มากที ่ส ุด                 
ร้อยละ 20.67 ของผู ้มีงานทำทั ้งหมด รองลงมาคือ อาชีพพนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด                 
ร้อยละ 19.39 และอาชีพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในด้านการขายและการให้บริการ ร้อยละ 16.79 เมื่อเปรียบเทียบกับ      
ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ปี 2560 พบว่า ส่วนใหญ่มีจำนวนลดลง ยกเว้น ประเภทอาชีพผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน   
และเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้า    
ที่เกี่ยวข้อง และอาชีพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในด้านการขายและการให้บริการ มีจำนวนผู้มีงานทำเพิ่มขึ้น

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ตารางแสดงจำนวนผูมีงานทำภาคตะวันตก จำแนกตามประเภทอาชีพ 
ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ป 2561 กับป 2560

หน่วย  :  คน

ไตรมาส 3
(กรกฎาคม-กันยายน)

ป 2560 

ไตรมาส 3
(กรกฎาคม-กันยายน)

ป 2561
% ∆

3,379,025 3,397,495 0.55 

ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการ ระดับอาวุโสและผูจัดการ 93,664 85,987 -8.20 

ผูประกอบวิชาชีพดานตาง ๆ 143,762 138,871 -3.40 

ผูประกอบวิชาชีพดานเทคนิค สาขาตาง ๆ และอาชีพที่เกี่ยวของ 133,568 131,490 -1.56 

เสมียน 142,302 137,676 -3.25 

พนักงานบริการ และพนักงานในรานคาและตลาด 683,067 658,869 -3.54 

ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตรและการประมง 717,844 702,224 -2.18 

ผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจการคาที่เกี่ยวของ 450,765 477,643 5.96 

ผูปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผูปฏิบัติงานดานการประกอบ 452,729 493,696 9.05 

อาชีพขั้นพื้นฐานตาง ๆ ในดานการขายและการใหบริการ 560,892 570,350 1.69 

คนงานซึ่งมิไดจำแนกไวในหมวดอื่น 432 689 59.62 

ประเภทอาชีพ

ยอดรวม

 ผู ้ม ีงานทำนอกภาคเกษตรกรรม 2.53 ล้านคน แยกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก พบว่า 
อุตสาหกรรมการผลิต มีจำนวนผู้มีงานทำมากที่สุด ร้อยละ 27.83 รองลงมาคือ การขายส่ง การขายปลีก ร้อยละ 15.92 
กิจกรรมโรงแรมและอาหาร ร้อยละ 8.16 การก่อสร้าง ร้อยละ 5.01 และการบริหารราชการและป้องกันประเทศ          
ร้อยละ 3.38

ผูมีงานทำจำแนกตามอาชีพ (Employment by Occupation)

ผูมีงานทำจำแนกตามอุตสาหกรรม (Employment  by  Industrial) 
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ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 ผู้มีงานทำที่มีการศึกษาระดับต่ำกว่าประถมศึกษา มีสัดส่วนมากที่สุดประมาณ 8.30 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 
24.42 ของผู้มีงานทำท้ังหมด รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 23.49 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 
17.54 เปรียบเทียบกับรายไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ปี 2560 พบว่า เกือบทุกระดับการศึกษามีจำนวนผู้มีงานทำลดลง 
ยกเว้น การศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนเพิ่มขึ้น

แผนภูมิแสดงจำนวนผู้มีงานทำ และอัตราการว่างงานของภาคตะวันตก จำแนกรายจังหวัด 
ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ปี 2561

จำนวน(คน)
 (รอยละ )

จำนวนผูมีงานทำ และอัตราการวางงาน

ภาคเกษตรกรรม
870,741 คน
(25.63%)

นอกภาคเกษตรกรรม
2,526,754 คน

(74.37%)

¡ÒÃ¼ÅÔµ
945,614 ¤¹ (27.83%)

¡ÒÃºÃÔËÒÃÃÒª¡ÒÃ
áÅÐ»‡Í§¡Ñ¹»ÃÐà·È
114,989 ¤¹ (3.38%)

01

05

ผูมีงานทำ
3,397,495 คน

ผูมีงานทำนอกภาคเกษตรกรรม
5 อันดับแรก

จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม

¡ÒÃ¢ÒÂÊ‹§ ¡ÒÃ¢ÒÂ»ÅÕ¡
540,990 ¤¹ (15.92%)02
¡Ô¨¡ÃÃÁâÃ§áÃÁáÅÐÍÒËÒÃ
277,237 ¤¹ (8.16%)03
¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§
170,342 ¤¹ (5.01%)04

ผูมีงานทำจำแนกตามระดับการศึกษา (Employment by Education)

270,912

645,180
462,431

449,008
271,950

112,447

702,200

483,367

0.92

1.23

0.48
0.60

0.91

0.51 0.55
0.70
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 จากข้อมูลของระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ กรมการจัดหางาน นายจ้าง/สถานประกอบการ 
แจ้งความต้องการแรงงาน จำนวน 6,176 อัตรา ผู้สมัครงาน จำนวน 6,566 คน การบรรจุงาน จำนวน 6,019 คน 
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน พบว่า ความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน ลดลงร้อยละ         
22.73, 18.80 และ 17.51 ตามลำดับ โดยจังหวัดที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด คือ นครปฐม ร้อยละ 33.24 
รองลงมาได้แก่ สมุทรสาคร ร้อยละ 12.53 และสุพรรณบุรี ร้อยละ 12.18

ภาวะความตองการแรงงาน 

การใหบริการจัดหางาน

µÓáË¹‹§§Ò¹ 6,176 ÍÑµÃÒ      Å´Å§ 22.73% ¨Ò¡ª‹Ç§à´ÕÂÇ¡Ñ¹»‚¡‹Í¹

กิจกรรม ไตรมาส 3/60 ไตรมาส 3/61 % ∆  
ตำแหน่งงาน (อัตรา) 7,993 6,176 -22.73 
ผู้สมัครงาน (คน) 8,086 6,566 -18.80 
การบรรจุงาน (คน) 7,297 6,019 -17.51 

ตารางแสดงจำนวนตำแหนงงาน ผูสมัครงาน และการบรรจุงาน

โรงแรม รีสอรทฯ

การผลิตไอศกรีมฯ

การผลิตผลิตภัณฑ
ไฟเบอรกลาส

การผลิตมอเตอรไฟฟาฯ

การขายปลีกสินคาฯ

5 อันดับแรก ตามประเภทอุตสาหกรรม

จำนวน (อัตรา)

351
351

88
253

235

10
155

194
138

0 100 200 300 400

แรงงานดานการผลิตฯ

พนักงานขายฯ

เสมียนพนักงานทั่วไปฯ

พนักงานขายสินคา
ประจำรานฯ

พนักงานขับรถยนต

5 อันดับแรก ตามประเภทอาชีพ

จำนวน (อัตรา)

2,581
2,176

354
313

316
216

251
183

108
181

0 1,000 2,000 3,000

ไตรมาส 3 ป 2560
ไตรมาส 3 ป 2561
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 ผู ้สมัครงานได้รับการบรรจุงานทั้งหมด จำนวน 6,019 คน ลดลงร้อยละ 17.51 จากช่วงเดียวกันปีก่อน 
โดยผู้ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาได้รับการบรรจุงานมากที่สุด ร้อยละ 46.67 รองลงมาได้แก่ ระดับปริญญาตรี      
ร้อยละ 17.99 ระดับประถมศึกษาและต่ำกว่า ร้อยละ 16.63 ระดับปวส. ร้อยละ 10.58 โดยเป็นการบรรจุงาน 
ในจังหวัดนครปฐมมากที ่ส ุด ร ้อยละ 29.69 ของผู ้สมัครงานที ่ได้ร ับการบรรจุงานทั ้งหมด รองลงมาได้แก่   
จังหวัดสมุทรสาคร ร้อยละ 28.94 จังหวัดกาญจนบุรี ร้อยละ 9.74

¡ÒÃºÃÃ¨Ø§Ò¹ 6,019 ¤¹      Å´Å§ 17.51% ¨Ò¡ª‹Ç§à´ÕÂÇ¡Ñ¹»‚¡‹Í¹

 ผู้สมัครงานส่วนใหญ่ต้องการสมัครงานในประเภทอาชีพแรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ แรงงานทั่วไป มากที่สุด 
ร้อยละ 29.94 รองลงมาได้แก่ เสมียนพนักงานทั่วไป พนักงานธุรการ ร้อยละ 12.11 พนักงานขาย และผู้นำเสนอสินค้า 
ร้อยละ 5.42 พนักงานขับรถยนต์ ร้อยละ 4.33 พนักงานขายสินค้าประจำร้าน พนักงานขายของหน้าร้าน ร้อยละ 2.67

¼ÙŒÊÁÑ¤Ã§Ò¹(ÃÇÁ·Ø¡¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ) 6,566 ¤¹      Å´Å§ 18.80% ¨Ò¡ª‹Ç§à´ÕÂÇ¡Ñ¹»‚¡‹Í¹
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 8 จังหวัดภาคตะวันตกมีประชากรประมาณ 5.68 ล้านคน เป็นเพศชาย 2.78 ล้านคน เพศหญิง 2.90 ล้านคน 
เป ็นผ ู ้ท ี ่อย ู ่ ในกำล ังแรงงานร ้อยละ 60.28 ของจำนวนประชากร อย ู ่นอกกำล ังแรงงานร ้อยละ 23.92        
ผู้มีงานทำประมาณ 3.40 ล้านคน หรือร้อยละ 99.23 ของผู้อยู่ในกำลังแรงงาน ผู้ว่างงานมีร้อยละ 0.77

 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ปี 2560 พบว่า จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นประมาณ 3.02 หมื่นคน 
(ร้อยละ 0.53) และผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นประมาณ 2.43 พันคน (ร้อยละ 10.09) ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงานเพิ่มขึ้นประมาณ 
2.19 หมื่นคน (ร้อยละ 1.64) แต่ประชากรที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ลดลงประมาณ 8.62 พันคน (ร้อยละ 0.95)

 ผ ู ้ม ี งานทำส ่วนใหญ่ทำงานอย ู ่นอกภาคเกษตรกรรมประมาณ 2.53 ล ้านคน (ร ้อยละ 74.37)         
ของจำนวนผ ู ้ม ี งานทำท ั ้ งหมด และอย ู ่ ในภาคเกษตรกรรมประมาณ 8.71 แสนคน (ร ้อยละ 25.63)             
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ปี 2560 พบว่า ผู้มีงานทำเพิ่มขึ้นประมาณ 1.85 หมื่นคน (ร้อยละ 0.55) 
โดยเพิ่มขึ้นเฉพาะผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรกรรมร้อยละ 1.93 ส่วนในภาคเกษตรกรรมลดลงร้อยละ 3.27

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ กรมการจัดหางาน

 ภาคตะวันตกมีแรงงานได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานในต่างประเทศ จำนวน 582 คน หรือร้อยละ 1.78 
ของแรงงานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศทั้งประเทศ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน ร้อยละ 14.57 เป็นเพศชาย       
ร้อยละ 68.38 เพศหญิง ร้อยละ 31.62 เดินทางไปทำงานโดย Re-entry มากที่สุดร้อยละ 55.15 รองลงมาคือ 
นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงาน ร้อยละ 14.78 บริษัทจัดหางานจัดส่ง ร้อยละ 11.00 เดินทางด้วยตนเอง ร้อยละ 10.65 
นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน ร้อยละ 4.47 และกรมการจัดหางานจัดส่ง ร้อยละ 3.95

 ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ปี 2561 ภาคตะวันตกมีความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย จำนวน 
2,445 อ ัตรา ลดลงร ้อยละ 13.85 จากไตรมาสก่อน และลดลงร ้อยละ 35.69 จากช ่วงเด ียวก ันป ีก ่อน 
โดยอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร มีความต้องการมากที่สุด จำนวน 1,345 อัตรา (ร้อยละ 55.01) รองลงมาได้แก่ 
อุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวกลุ ่มรายได้และการท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพ จำนวน 574 อัตรา (ร ้อยละ 23.48) 
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร จำนวน 131 อัตรา (ร้อยละ 5.36)

 โดยต้องการแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด จำนวน 972 อัตรา (ร้อยละ 39.75) รองลงมา 
ได้แก่ ระดับประถมศึกษาและต่ำกว่า จำนวน 518 อัตรา (ร้อยละ 21.19) ระดับปวช. จำนวน 342 อัตรา (ร้อยละ 13.99) 
ระดับปวส. จำนวน 268 อัตรา (ร้อยละ 10.96) ระดับปริญญาตรีขึ ้นไป จำนวน 185 อัตรา (ร้อยละ 7.57) 
และระดับอนุปริญญา จำนวน 160 อัตรา (ร้อยละ 6.54)

 เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัดนครปฐม มีความต้องการมากที่สุด จำนวน 707 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 
28.92 ของตำแหน่งงาน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งหมด รองลงมาได้แก่ สมุทรสงคราม จำนวน 379 อัตรา          
(ร้อยละ 15.50) สมุทรสาคร จำนวน 300 อัตรา (ร้อยละ 12.27) ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 269 อัตรา (ร้อยละ 11.00)

ความตองการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย 

¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃáÃ§§Ò¹ ã¹ 10 ÍØµÊÒË¡ÃÃÁà»‡ÒËÁÒÂ 
µÒÁÃÐ´Ñº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

ประถมศึกษา
และต่ำกว่า
518 อัตรา

มัธยมศึกษา
972 อัตรา

ปวช.
342 อัตรา

ปวส.
268 อัตรา

อนุปริญญา
160 อัตรา

ปริญญาตรีขึ้นไป
185 อัตรา

การเดินทางไปทำงานในตางประเทศ

ความต้องการแรงงาน
2,445 อัตรา

ยานยนต์สมัยใหม่
98 อัตรา

อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ
98 อัตรา

การท่องเที่ยว
กลุ่มรายได้

และการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ 
574 อัตรา

การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

72 อัตรา

การแปรรูปอาหาร 
1,345 อัตรา

การแพทย์ครบวงจร 
131 อัตรา

ดิจิทัล 
40 อัตรา

การบินและ
โลจิสติกส์ 
87 อัตรา

¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃáÃ§§Ò¹ ã¹ 10 ÍØµÊÒË¡ÃÃÁà»‡ÒËÁÒÂ
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ที่มา : สำนักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน

ที่มา : สำนักงานจัดหางานจังหวัด

 

 จากข้อมูลของสำนักงานจัดหางานจังหวัด 8 จังหวัดในภาคตะวันตก ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ปี 2561                     
(ณ เด ือนก ันยายน) ม ีจำนวนแรงงานต่างด ้าว ประมาณ 5.75 แสนคน เป ็นแรงงานต่างด ้าวถ ูกกฎหมาย                      
ประมาณ 5.50 แสนคน หรือร้อยละ 95.71 ของแรงงานต่างด้าวทั้งหมดในภาคตะวันตก เป็นแรงงานต่างด้าว 
ท ี ่ ได ้ร ับการผ ่อนผันให ้ทำงานตามมาตรา 13 ประมาณ 2.46 หมื ่นคน (ร ้อยละ 4.29) เปร ียบเท ียบกับ         
ช่วงเดียวกันปีก่อน จำนวนแรงงานต่างด้าวเพิ ่มขึ ้นร้อยละ 2.47 โดยเพิ ่มขึ ้นเฉพาะแรงงานต่างด้าวที ่ถูกต้อง                     
ตามกฎหมาย ประมาณ 1.79 แสนคน หรือร้อยละ 48.05 ส่วนแรงงานต่างด้าวที ่ได้รับการผ่อนผันให้ทำงาน          
ตามมาตรา 13 ลดลงประมาณ 1.65 แสนคน (ร้อยละ 86.99) 

à´Ô¹·Ò§ 5 ÇÔ¸Õ á¨Œ§¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¡ÅÑº(RE-ENTRY) ¨Óá¹¡µÒÁÇÔ¸Õ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§
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276,335 คน        0.88%

104,900 คน          14.80%

48,852 คน           25.69%

50,091 คน           18.28%

40,419 คน           33.34%

22,545 คน           4.64%

17,720 คน           54.23%

14,154 คน          3.48%

จำนวนคนตางดาว จำแนกตามรายจังหวัด

เปรียบเทียบชวงเดียวกันปกอน

จำนวนคนตางดาว จำแนกตามประเภทการอนุญาตใหทำงาน

พิสูจนสัญชาติ 

372,260 คน

(64.74%)

นำเขา MOU
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BOI 
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เดินทางไป-กลับ 
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ตางดาว
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 สถานประกอบการใน 8 จ ั งหว ัดภาคตะว ันตกอย ู ่ ในระบบประก ันส ังคม จำนวน 39,541 แห ่ง         
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.45 และมีจำนวนผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นร้อยละ     
16.44 โดยมีผู้ประกันตนประมาณ 1.47 ล้านคน แยกเป็น มาตรา 33 ประมาณ 1.11 ล้านคน มาตรา 39 ประมาณ    
1.26 แสนคน และมาตรา 40 ประมาณ 2.31 แสนคน โดยจังหวัดสมุทรสาคร มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียน 
ในระบบประกันสังคม ร้อยละ 27.80 รองลงมาได้แก่ นครปฐม ร้อยละ 22.48 
และราชบุรี ร้อยละ 12.33
 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

สถานประกอบการในระบบประกันสังคม 

 ในส่วนของผู้ประกันตน พบว่า จังหวัดสมุทรสาครมีลูกจ้างขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ประกันตนมากที่สุด ร้อยละ 36.72 รองลงมาคือ จังหวัดนครปฐม ร้อยละ 21.62 
จังหวัดราชบุรี ร้อยละ 11.74

จำนวนผูประกันตน
เพิ่มขึ้น 16.44%
จากชวงเดียวกันปกอน

จำนวนสถานประกอบการ และผูประกันตน ณ เดือนกันยายน 2561

ราชบุรี 

กาญจนบุรี

สุพรรณบุรี

นครปฐมสมุทรสาคร

สมุทรสงคราม

เพชรบุรี

ประจวบ
คีรีขันธ

 สถานประกอบการ 
39,541 แหง

ผูประกันตน
1,466,117 คน

จำนวนผูประกันตน
เพิ่มขึ้นประมาณ 2 เทา
จากชวงเดียวกันปกอน

แรงงานตางดาวที่อยูในระบบประกันสังคม ณ เดือนกันยายน 2561

ราชบุรี 

กาญจนบุรี

สุพรรณบุรี
1,115 แหง 
11,093 คน 

1,115 แหง 
11,093 คน 

1,110 แหง 
25,498 คน 

861 แหง 
19,290 คน 

4,647 แหง 
170,227 คน 

484 แหง
14,032 คน

698 แหง 
15,513 คน 

603 แหง 
6,590 คน 

นครปฐม

สมุทรสาคร

สมุทรสงคราม

เพชรบุรี

ประจวบ
คีรีขันธ

 สถานประกอบการ 
11,686 แหง

ผูประกันตน
311,976 คน

สถานประกอบการ
ผูประกันตน
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 จ ากการ เก ็ บข ้ อม ู ลของสำน ั ก ว ิ จ ั ยหลายแห ่ งพบว ่ า โ ลกของ เ ร าม ี เ ด ็ ก ในย ุ ค Gen A lpha 
(พวกเขาอยู่ในช่วงอายุที่เพิ่งเกิดใหม่ถึงอาย ุ 8 ขวบในขณะนี้ หรือเกิดในช่วงปี ค.ศ. 2010-2025) ที่เกิดใหม่          
ทั่วโลกราว 2.5 ล้านคนต่อสัปดาห์ ซึ่งเกิดมาพร้อมกับสมาร์ทโฟน การอัพโหลด YouTube ที่มีเนื้อหามหาศาล 
เพิ่มขึ้นตลอดเวลาทุกวินาที จนทำให้เด็กๆ ในยุค Gen Alpha ดูเนื้อหา video มากกว่าการเขียนและอ่านตัวอักษร  
(การด ู video 1 เรื่องจะได้สาระยิ่งกว่าการอ่านหนังสือ 1 เล่ม) ไปจนถึงถ่ายรูปและแชร์ประสบการณ์กันได้ทั่วโลก 
ยิ ่งไปกว่านั ้น พวกเขาอยู่ในโลกแห่ง “Screenagers” ซึ ่งถือเป็นวัฒนธรรมใหม่ของมนุษยชาติที ่มีพฤติกรรม                   
การเฝ้าติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านหน้าจออุปกรณ์สื่อสารที่หลากหลาย (multiple screens) อย่างสมาร์ทโฟน และ        
แท็บเล็ตทั้งวันหรือตลอดเวลา

 เด็ก ๆ ใน Gen Alpha กำลังเติบโตมาเป็นวัยรุ่น พร้อม ๆ กันกับที่พวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร     
การศึกษา ส่ิงบันเทิง ธุรกรรมทางการเงิน และอ่ืน ๆ  อีกมากมาย ด้วยเพียงปลายน้ิวสัมผัสเท่าน้ัน ดังน้ันพวกเขามีแนวโน้ม 
ที่จะมีการศึกษาที่มีคุณภาพดีเยี่ยมกว่ายุคใด ๆ ที่ผ่านมา จึงทำให้มีการคาดว่าพวกเขาจะมีความมั่งคั่งมากกว่า 
คนยุคในอดีตที่ผ่านมาเช่นกัน อีกทั้งพวกเขาจะทำงานในช่วงอายุที่ยาวนานขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะงานมากกว่า 
คนในยุคก่อน ๆ ด้วยรูปแบบงานฟรีแลนซ์ การจ้างงานเป็นโปรเจค และพวกเขาจะมีอายุยืนยาวขึ ้นเนื ่องจาก 
ความก ้าวหน ้าทางการแพทย์ อย ่างไรก ็ตาม การแข ่งข ันในตลาดงานของเขาก ็จะม ีส ูงอย ่างมากเช ่นก ัน 
เพราะพวกเขาจะต้องมีความเชี่ยวชาญสูงในยุคความชาญฉลาดของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังทรงอิทธิพลในทุกมิติ

 แนวโน ้มท ี ่ช ัดเจนอ ีกอย ่างหน ึ ่ งค ือ ประสบการณ์ของคนในย ุค Gen Alpha จะม ีประสบการณ์ 
ที ่ม ีความลึกซึ ้งผสมผสานเชื ่อมกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและ AI อย่างเหนียวแน่นจากการใช้งานของเล่น 
ที ่ล ้ำยุคของพวกเขาที ่เร ียกว่า “internet of toys” โดยที ่ของเล่นของพวกเขาจะประกอบด้วยเทคโนโลยี                      
voice and image recognition ท ี ่สามารถว ิ เคราะห ์และจดจำเส ียงและภาพได ้ ซ ึ ่ งอ ุปกรณ์ใช ้งาน 
และของเล่นของพวกเขา จะมีการเชื่อมต่อกันแบบ Internet-of-Things หรือ IoT โดยมี AI ฝังอยู่ในทุกอุปกรณ์           
เช่น Amazon Echo และ Google Home เป็นต้น

 การที ่ เทคโนโลยีได ้ถ ึงม ือผ ู ้ เร ียนอย่างรวดเร ็วและราคาถูก จนทำให้พวกเขาสามารถค้นหาข้อมูล 
ความรู ้ได ้เร ็วกว ่าที ่ โรงเร ียนและมหาวิทยาลัยแบบดั ้งเด ิมจ ัดให้ ซ ึ ่งเด ็กๆ ใน Gen Alpha กำลังเต ิบโต 
มากับการเปลี ่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ด้วยการพัฒนาสู ่เทคโนโลยี Mobile Internet 5G      
ท ี ่ผนวกเข ้าก ับ AI จนทำให ้เก ิดความชาญฉลาดข ึ ้นอย ่างแพร ่หลายในการเข ้าถ ึงและแลกเปล ี ่ยนข ้อม ูล 
ความรู ้แบบอัตราเร่งในทศวรรษนี ้ อีกทั ้ง 5G จะทำให้อุปกรณ์ในมือของคน Gen Alpha รวมไปถึงอุปกรณ์ 
สวมใส่ตามร่างกาย ไปจนถึง sensor ตามสถานที่และในอุปกรณ์ต่าง ๆ เชื่อมโยงกันและส่งข้อมูลในรูปแบบ realtime

 การศ ึ กษาของคนในย ุ ค Gen A lpha จะ เป ็ นท ั ้ ง ใ น ร ู ปแบบท ี ่ ม ี ค ุณล ั กษณะ เฉพาะบ ุ คคล 
เป ็นร ูปแบบการศ ึกษาในเช ิ งล ึก ( เช ี ่ ยวชาญเฉพาะด ้ าน) โดยพวกเขาจะใช ้ส ื ่ อด ิ จ ิท ัลแบบสตร ีมม ิ ่ ง             
ออนไลน์ที ่เร ียนได้ทุกที ่ทุกเวลา และองค์กรภาคเอกชนจะเข้ามามีอิทธิพลต่อช่วงเวลาการเรียนของพวกเขา 
ไม่ว่าจะเป็นการค้นหานักเรียนที่มีความสามารถที่โดดเด่น พวกเขาก็จะได้รับทุนการศึกษาและได้รับการจ้างงาน 
ก่อนจบการศึกษา ซึ่งแท้ที่จริงแล้วในยุค Gen Alpha จะไม่มีตารางวันจบการศึกษาที่แน่นอนเหมือนในยุคก่อน ๆ      
ท ี ่ผ ่านมา เพราะการศึกษาจะเป็นร ูปแบบการศึกษาตลอดชีว ิต (lifelong learning) เพราะองค์ความรู ้ 
มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปอย่างรวดเร็วกว่าท่ีเคยเป็นมาในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ

“เด็กยุค Generation Alphas 
กับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญของมนุษยชาติ”
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 จากผลการศึกษาวิจัยของ Johnson Controls ในหัวข้อ Smart Workplace 2040: The Rise of the 
Workspace Consumer พบว่าในช่วงปี 2040 บ้านหรือที ่พ ักอาศัยจะกลายเป็นสถานที ่ในการเร ียน 
และการทำงานอย่างสมบูรณ์แบบ เพราะเทคโนโลยีการส่ือสารโทรคมนาคม เช่น Virtual Reality (VR) และ Augment-
ed Reality (AR) จะทำให้มวลมนุษยชาติทำงานและสร้างสรรค์สิ ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู ่ที ่ใดและเวลาใดก็ตาม 
เนื่องจากการทำลายกำแพงของเวลาและช่องว่างระหว่างกัน ด้วยการเชื่อมต่อถึงกัน ได้ทั่วโลกจะทำให้ระยะทาง 
และเวลาไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไป

 อย่างไรก็ตาม เมื ่อเทคโนโลยีก ้าวหน้าด ้วยอัตราเร ่ง จ ึงทำให้ร ูปแบบการทำงานและอาชีพต่าง ๆ 
เปลี ่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั ้น ระบบการศึกษาในปัจจุบันกำลังถูกท้าทายและจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ 
ในอนาคตอันใกล้หากเราไม่เปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน เพราะแนวทางและสิ่งที่เราสอนเด็ก ๆ ใน Gen Alpha 
ไม่สามารถทำให้พวกเขามีความสามารถทำงานร่วมกับเครื ่องจ ักรแบบอัตโนมัต ิและ AI ได้ ย ิ ่งไปกว่านั ้น 
สำหร ับในหลายประเทศท ั ่ ว โลก (รวมท ั ้ งประเทศไทย) ท ี ่ การ เข ้ าถ ึ งการศ ึกษาย ั งถ ือว ่ าม ี ราคาแพง 
(สำหรับคนยากจนจำนวนมาก) และมาตรฐานการเรียนการสอนที ่ไม่ท ันโลก ก็จะทำให้เก ิดความเหลื ่อมล้ำ 
ของคนในประ เทศส ู งข ึ ้ น เ ร ื ่ อยๆ การสอนคนใน Gen Alpha ด ้ วยคนในย ุค Gen-X และ Gen-Y 
ที่เมื่อผู้สอนอายุเท่าผู้เรียนและไม่เคยมีประสบการณ์ที่อยู่กับเทคโนโลยีแบบนั้นมาก่อนเลย จนทำให้ต่างสงสัยกันว่า     
คนในยุค Gen-X และ Gen-Y จะใช้วิธีการสอนในอดีตเพื่อเตรียมคนในยุค Gen Alpha ไปทำงานในอนาคตที่มีทั้ง      
AI, โดรน และหุ่นยนต์ได้อย่างไร

ที่มา : www.it24hrs.com/2018/gen-alpha-generation-alphas/

Gen-Alpha
Aged Under 6

Gen-Z
Aged 6-20

Gen-Y
Aged 21-35

Gen-X
Aged 36-50

Gen-B
Aged 51-69



    มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมฯ

ขอ 1 ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยมีคุณธรรมและเสมอภาค

ขอ 2 ใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็วและประทับใจ

ขอ 3 มีมนุษยสัมพันธ ขยัน อดทน สามัคคี มีวินัย

ขอ 4 พัฒนาตนเองและหนวยงาน สรรคสรางสังคม

ขอ 5 ศรัทธารักษาเกียรติ และศักดิ์ศรีของหนวยงาน

     บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานผ่านเว็บไซต์
          www.doe.go.th

    1. บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน (LMI) http://www.doe.go.th/lmia                                  
   บริการข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานรายจังหวัด ข่าวสารตลาดแรงงานสถานการณ์ตลาดแรงงาน 
   และข้อมูลงานวิจัย
    2. ตลาดงานกรมจัด http://job.doe.go.th
    บริการข้อมูลตำแหน่งงาน และผู้สมัครงาน สำหรับนายจ้างสถานประกอบการและคนหางาน
    3. บริการส่งเสริมการมีงานทำ แนะแนวอาชีพ http://www.doe.go.th/vgnew
    บริการข้อมูลแนะแนวอาชีพ ข้อมูลการประกอบอาชีพอิสระ การรับงานไปทำที่บ้าน 
        และศูนย์ข้อมูลอาชีพ
    4. บริการข้อมูลการไปทำงานต่างประเทศ http://www.doe.go.th/overseas
    บริการข้อมูลการไปทำงานต่างประเทศโดยรัฐ ข้อแนะนำ ข้อควรรู้ก่อนเดินทาง  
        ไปทำงานต่างประเทศ ข้อมูลสินเชื่อการไปทำงานต่างประเทศและค้นหาบริษัทจัดหางาน
    5. บริการเกี่ยวกับการตรวจและคุ้มครอง http://www.doe.go.th/ipd
    รับเรื่องร้องทุกของคนหางานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ
    บริการงานทะเบียนและตรวจสอบบริษัทจัดหางานในประเทศ
    6. บริการเกี่ยวกับการจัดระบบแรงงานต่างด้าว http://www.doe.go.th/alien
    บริการพิจารณาขออนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวในระบบจัดระบบนำเข้าคนต่างด้าว
    และแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

ศูนยบริหารขอมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก ใหบริการขอมูลผาน

Website : www.doe.go.th/lmi_ratchaburi

Facebook Fanpage : www.facebook.com/LMIWestern
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