1. ประชากรในภาคตะวันตก ไตรมาส 4/2560
ประชากรรวม
5.66 ล้านคน
อายุต่ากว่า 15 ปี
9.01 แสนคน

กาลังแรงงานรวม
3.36 ล้านคน
กาลังแรงงานที่
รอฤดูกาล
1.20 หมื่นคน

เพิ่มขึ้น 0.56%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

อายุ 15 ปีขึ้นไป
4.76 ล้านคน

ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
1.40 ล้านคน
ทางานบ้าน
4.30 แสนคน

กาลังแรงงานปัจจุบัน
3.35 ล้านคน

ผู้มีงานทา
3.32 ล้านคน

เรียนหนังสือ
3.07 แสนคน

ผู้ว่างงาน
2.40 หมื่นคน

อื่นๆ
6.61 แสนคน

- อัตราการว่างงาน 0.72

ผู้มีงานทา 3.32 ล้านคน ลดลง 1.35% จากปี 2559
- ในภาคเกษตร 8.48 แสนคน (25.53%)
- นอกภาคเกษตร 2.47 ล้านคน (74.47%)
ผู้มีงานทา จาแนกตามอุตสาหกรรม
การผลิต
การขายส่งฯ
กิจกรรมโรงแรมฯ
การก่อสร้าง
การบริหารราชการฯ
อื่นๆ

8.82 แสนคน
5.90 แสนคน
2.63 แสนคน
1.60 แสนคน
1.17 แสนคน
4.62 แสนคน

3. การให้บริการของสานักงานจัดหางาน
- ตาแหน่งงาน 3,449 อัตรา เพิ่มขึ้น 63.69% จากช่วง
เดียวกันปีก่อน
- ผู้สมัครงาน 1,483 คน เพิ่มขึ้น 40.17% จากช่วง
เดียวกันปีก่อน
- การบรรจุงาน 2,046 คน เพิ่มขึ้น 24.08% จากช่วง
เดียวกันปีก่อน
ตาแหน่งงาน จาแนกตามอุตสาหกรรม
การผลิต
การขายส่งและการขายปลีกฯ
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
กิจกรรมด้านสุขภาพฯ
อื่นๆ

2,164 อัตรา (62.74%)

650 อัตรา (18.85%)
158 อัตรา (4.58%)
73 อัตรา (2.12%)
60 อัตรา (1.74%)
344 อัตรา (9.97%)

ผู้สมัครงาน จาแนกตามประเภทอาชีพ
อาชีพงานพื้นฐาน
เสมียน เจ้าหน้าที่
พนักงานบริการ พนักงานขายฯ
ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานฯ
อื่นๆ

507 คน (34.19%)
323 คน (21.78%)
233 คน (15.71%)
121 คน (8.16%)
109 คน (7.35%)
190 คน (12.81%)

การบรรจุงาน จาแนกตามอุตสาหกรรม
ผู้มีงานทา จาแนกตามระดับการศึกษา
ประถมศึกษาและต่ากว่า
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อุดมศึกษา
ไม่ระบุ

1.56 ล้านคน

0.60 ล้านคน
0.51 ล้านคน
0.56 ล้านคน
0.09 ล้านคน

2. โรงงานอุ ต สาหกรรมที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้
ประกอบกิจ การใหม่เ ดื อน ม.ค. 2561 มี จานวน
78 แห่ ง เพิ่ มขึ้น 21.14% จากช่ วงเดี ยวกั นปี ก่อ น
เงิ น ทุ น 2,398.77 ล้ า นบาท การจ้ า งงาน 2,450 คน
กิจการการทาอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก ฯ กิจการล้าง
บด ย่อยพลาสติกฯ และกิจการกลึง เจาะ คว้า น กัด ไส
เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป

การผลิต
การขายส่งและการขายปลีกฯ

1,184 คน (57.87%)
486 คน (23.75%)

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

82 คน (4.01%)

กิจกรรมการบริหารฯ

41 คน (2.00%)
36 คน (1.76%)

การบริหารราชการฯ
อื่นๆ

217 คน (10.61%)

4. ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย เดือน ม.ค. 2561 มีจานวน 1,814 อัตรา
- การแปรรูปอาหาร 66.48% - การแพทย์ครบวงจร 3.31%
- การท่องเที่ยวฯ 9.65%
- การเกษตรฯ 2.48%
- ยานยนต์สมัยใหม่ 9.15% - ดิจิทัล 1.10%
- การบินและโลจิสติกส์ 4.02%
- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3.80%
(1)

ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย จาแนกตามระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อนุปริญญา 7.44% ขึ้นไป 8.88%

ประถมศึกษา
และต่ากว่า 18.36%

ปวส. 12.57%

มัธยมศึกษา 36.11%

5. แนวโน้มความต้องการแรงงานใน 10
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ปี 2561 มีค วามต้ องการแรงงาน 11,619 คน และ
มี แ นวโน้ ม ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยปี 2565 ลดลงจาก
ปี 2561 ร้อยละ 28.01

แนวโน้มความต้องการแรงงาน
ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
11,619 คน 10,727 คน
9,891 คน 9,102 คน 8,364 คน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

6. สถาบันการศึกษา

ศิลปกรรม
1.90%

เกษตรกรรม
และประมง
3.22%
อื่นๆ
2.21%
ช่าง
อุตสาหกรรม
43.29%

พาณิชย
กรรม/
บริหารธุรกิจ
44.48%

ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2559
จานวน 11,393 คน
พยาบาล
ศาสตร์
6.38%

วิทยาการ
จัดการ
23.97%

วิศวกรรม
ศาสตร์
9.41%

มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์
23.34%

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
16.78%
บริหารธุรกิจ
20.12%

7. แรงงานนอกระบบมีจานวน 1.69 ล้านคน
- ชาย 9.32 แสนคน (55.22%)
- หญิง 7.56 แสนคน (44.78%)
แรงงานนอกระบบตามประเภทอาชีพ
5 อันดับแรก ปี 2560

ทั้งหมด 2,667 แห่ง
เอกชน 242 แห่ง 9.07%
- ประถม/มัธยม 225 แห่ง
- อาชีวศึกษา 15 แห่ง
- อุดมศึกษา 2 แห่ง

อุตสาหกรรม
การโรงแรม
และการ
ท่องเที่ยว
1.84%
คหกรรม
ศาสตร์
3.06%

1,814 อัตรา

ปวช. 16.65%

ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปวช./ปวส.
ตามสาขาวิชา ปี 2559 จานวน 17,260 คน

ต่างประเทศ
2 แห่ง 0.08%
- อุดมศึกษา
2 แห่ง

รัฐบาล 2,423 แห่ง 90.85%
- ประถม/มัธยม 2,354 แห่ง
- อาชีวศึกษา 48 แห่ง
- อุดมศึกษา 21 แห่ง

ด้านการเกษตรและประมง
พนักงานบริการ
อาชีพพื้นฐานต่างๆ
ด้านความสามารถทางฝีมือ
ปฏิบัติงานโรงงานเครื่องจักร

6.79 แสนคน
4.76 แสนคน
2.32 แสนคน
1.60 แสนคน
0.66 แสนคน

แรงงานนอกระบบตามระดับการศึกษา ปี 2560
ผู ้ส าเร็จ การศึก ษา จบสาขาที ่ส อดคล้อ งกับ 10
อุตสาหกรรมเป้าหมาย จานวน 14,086 คน
- ระดับ ปวช./ปวส. 8,964 คน (63.64%)
- ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 5,122 คน (36.36%)

อุดมศึกษา
1.61 แสนคน

อื่นๆ
0.70 พันคน

มัธยมปลาย
2.20 แสนคน
มัธยมต้น
2.94 แสนคน

ประถมและต่า
กว่า
1.01 ล้านคน

(2)

8. การเดินทางไปทางานในต่างประเทศ
จากข้อมูลสานักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
เดือน ม.ค. 2561 มีจานวน 179 คน ลดลง 22.51%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน
การเดินทางไปทางานต่างประเทศ
ของแรงงานภาคตะวันตก จาแนกตาม
ประเภทการเดินทาง

นายจ้างพาลูกจ้างไปทางาน

นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน

บริษัทจัดหางานจัดส่ง

แรงงานต่างด้าวที่ได้รับ
การผ่อนผันให้ทางาน
138,137 คน (22.97%)
- ชนกลุ่มน้อย 25,899 คน
- 3 สัญชาติ ตามประกาศ คสช.
112,238 คน

23 คน
(12.85%)
20 คน
(11.17%)

10. สถานประกอบการในระบบประกันสังคม
- สถานประกอบการ จานวน 35,612 แห่ง
เพิ่มขึ้น 2.50% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
- ผู้ประกันตนประมาณ 1.30 ล้านคน
เพิ่มขึ้น 8.46% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

12 คน
(6.70%)
8 คน
(4.47%)

การเดินทางไปทางานต่างประเทศของแรงงาน
ภาคตะวันตก จาแนกตามภูมิลาเนา

เพชรบุรี 13 คน
(7.26%)

แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย
463,259 คน (77.03%)
- ชั่วคราว (ทั่วไป) 10,060 คน
- พิสูจน์สัญชาติ 318,850 คน
- นาเข้า 133,781 คน
- BOI 567 คน
- เดินทาง ไป-กลับ 1 คน

116 คน
(64.80%)

Re-Entry

เดินทางด้วยตนเอง

แรงงานต่างด้าวทั้งหมด
จาแนกตามประเภทการอนุญาต

ประจวบคีรีขันธ์
18 คน
(10.06%)

ผู้ประกันตน ทั้งหมด 1.30 ล้านคน
มาตรา 33

9.77 แสนคน

มาตรา 39
ราชบุรี 32 คน
(17.88%)

1.13 แสนคน

มาตรา 40

2.10 แสนคน

สมุทรสงคราม
5 คน (2.79%)
กาญจนบุรี
37 คน
(20.67%)

สมุทรสาคร
22 คน
(12.29%)
นครปฐม 22 คน
(12.29%)

สถานประกอบการในระบบประกันสังคม
จาแนกตามจังหวัด
เพชรบุรี 2,236
แห่ง (6.28%)

สุพรรณบุรี
30 คน
(16.76%)

9. การทางานของคนต่างด้าว
มีแรงงานต่างด้าว คงเหลือประมาณ 6.01 แสนคน
เพิ่มขึ้น 11.58% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

สมุทรสงคราม
1,211 แห่ง
(3.40%)

สมุทรสาคร
9,889 แห่ง
(27.77%)

ประจวบคีรีขันธ์
3,186 แห่ง
(8.95%)

ราชบุรี
4,449 แห่ง
(12.49%)
กาญจนบุรี
2,959 แห่ง
(8.31%)
สุพรรณบุรี
3,437 แห่ง
(9.65%)
นครปฐม
8,245 แห่ง
(23.15%)

(3)

