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CHAPTER:  EMPLOYMENT SERVICE IN THE WESTERN OF THAILAND,   
QUARTER 3/2019 (JULY-SEPTEMBER)

JULY-SEPTEMBER
2018

JULY-SEPTEMBER
2019

%

Job Vacancies (Position) 6,176 7,060 14.31
Job Applicants (Persons) 6,566 6,714 2.25
Job Placements (Persons) 6,019 6,429 6.81

PROVINCES
Job Vacancies

(Position)
Job Applicants

(Persons)
Job Placements

(Persons)

Total 7,060 6,714 6,429

Ratchaburi 421 147 158
Kanchanaburi 936 825 726
Suphan Buri 606 387 454
Nakhon Pathom 1,763 2,223 1,836
Samut Sakhon 1,918 1,914 1,965
Samut Songkhram 310 141 230

Phetchaburi 461 476 448

Prachuap Khiri Khan 645 601 612

TABLE 1  PROVIDING DOMESTIC EMPLOYMENT SERVICE IN THE WESTERN, 
     JULY-SEPTEMBER 2018 AND 2019

TABLE 2  PROVIDING DOMESTIC EMPLOYMENT SERVICE, BY PROVINCES IN 
      THE WESTERN, JULY-SEPTEMBER 2019

TABLE 3  NUMBER OF THAI WORKERS WORKING OVERSEAS, BY PROVINCES IN 
      THE WESTERN AND SENDING AGENCIES, JULY-SEPTEMBER 2019

Units: Persons

PROVINCES

SENDING AGENCIES

RE-
ENTRY TotalSelf 

Arrangement 
Dept. of 

Employment

Employers 
Taking 
Workers 
Overseas 

for 
Working

Employers 
Sending 
Workers 
Overseas 

for 
Training 

Recruitment 
Agencies

Ratchaburi 15 1 18 4 5 75 118
Kanchanaburi 9 4 7 0 14 39 73

Suphan Buri 10 2 6 4 12 47 81

Nakhon Pathom 17 2 11 4 6 61 101

Samut Sakhon 5 0 6 2 4 36 53
Samut 
Songkhram 0 0 5 0 0 8 13

Phetchaburi 4 0 2 0 4 25 35
Prachuap Khiri 
Khan 8 1 5 0 3 29 46

Total 68 10 60 14 48 320 520

 หลายปีมานี้มีทั ้งผู ้บริหารประเทศ ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ประชาสังคม และนักวิชาการ ต่างกล่าวถึง 
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม่ ซึ่งถูกเรียกว่า “ยุคของการปฏิวัติ อุตสาหกรรมครั้งที่ 4” หรือ“INDUSTRY 4.0” 
ซึ่งจะเป็นวิธีการใหม่ ๆ ของการผลิตที่จะเข้ามาพลิกโฉมหน้าวงการอุตสาหกรรมของโลก 
 การปฏิวัติอุตสาหกรรม (INDUSTRIAL REVOLUTION) หมายถึง กระบวนการ เปลี่ยนแปลงในวิธีการผลิต 
และระบบการผลิต การผลิตสินค้าเดิมใช้แรงงานคน แรงงานสัตว์ รวมทั้งพลังงานจากธรรมชาติ เครื่องมือแบบง่าย ๆ 
ต่อมาเมื่อมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม ระบบการผลิตจึงเปลี่ยนมาใช้เครื่องจักรกลแทน แรงงานคนและสัตว์ เริ่มจาก    
แบบง่าย ๆ จนถึงแบบซับซ้อนที่มีกำลังการผลิตสูง และกลายเป็นการผลิตในระบบโรงงาน (FACTORY SYSTEM) 
ในที่สุด ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมมีการวิวัฒนาการ โดยเริ่มจาก การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 1 (INDUSTRY 1.0)    
เกิดขึ ้นช่วง ค.ศ.1760 เป็นการปฏิวัติจากแรงงานคนและสัตว์มาใช้เครื ่องจักรกลไอน้ำ นำไปสู ่การสร้างรถไฟ 
และเครื่องจักรในโรงงานจำนวนมากที่ช่วยให้ประสิทธิภาพของการผลิตเพิ่มขึ้น เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดโรงงานผลิต 
ที ่ใช้เครื ่องจักรช่วยในการผลิตและกำเนิดเป็นโรงงานสมัยใหม่ในเวลาต่อมา การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที ่ 2                 
(INDUSTRY 2.0) เกิดขึ้นในช่วง ค.ศ. 1870 มีการค้นพบแหล่งพลังงานใหม่ เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และไฟฟ้า 
นำระบบสายพานเข้ามาใช้ในสายการผลิตรถยนต์ ซึ่งได้รับการเผยแพร่ไปทุกอุตสาหกรรมทำให้ประสิทธิภาพการผลิต 
เพิ ่มมากขึ ้น ต้นทุนการผลิตลดลง สามารถผลิตสินค้าได้จำนวนมากในเวลารวดเร็ว และใช้แรงงานน้อยลง  
การปฏิว ัต ิอ ุตสาหกรรมยุคท ี ่ 3 ( INDUSTRY 3.0) เร ิ ่มต ้นราว ค.ศ.1970 เป ็นย ุคเร ิ ่มต ้นของการนำ 
คอมพ ิวเตอร ์ เข ้ามาช ่วยในงานอ ุตสาหกรรม ม ีการค ิดค ้นคอมพ ิวเตอร ์ท ั ้ งแบบ mainframe ก ับ PC 
เร ิ ่มใช้โปรแกรมเพื ่อควบคุมกระบวนการผลิตอัตโนมัต ิท ี ่ต ้องการความรวดเร ็ว ความแม่นยำสูง ต้นทุนต่ำ 
และผล ิตได ้ปร ิมาณมาก ๆ ทำให ้ เก ิดสายการผล ิตแบบอ ัตโนม ัต ิข ึ ้ น และเข ้ามาเสร ิมการทำงานเด ิม 
ที ่ม ีแต่ช ุดกลไกเพียงอย่างเดียว เป็นการใช้เครื ่องจักรอัตโนมัต ิหรือหุ ่นยนต์ (Robots) ในการผลิตแทนที ่
แรงงานมนุษย์มากขึ้น แรงงานบางส่วนถูกแทนที่โดยเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์ การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 
ที่กำลังจะมาถึง เรียกว่า “INDUSTRY 4.0” เริ่มต้นราว ค.ศ.2013 โดยมีแนวคิดหลักที่ว่า โลกจะก้าวสู่การปฏิวัติ 
อุตสาหกรรมยุคที่ 4 ภายใน 20 ปีข้างหน้า มีการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจครั้งใหม่ มีการสร้างรูปแบบกระบวนการผลิต 
รูปแบบใหม่ ซึ่งใช้การเชื่อมต่อระหว่างสินค้า ข้อมูล และบริการผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต 
ให้เกิดเป็น “Smart Factory 4” กล่าวคือ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต มาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า 
จุดเด่นที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ สามารถเชื่อมความต้องการของผู้บริโภคแต่ละรายเข้ากับกระบวนการผลิตสินค้าได้โดยตรง 
ค ือ โรงงาน ย ุค 3.0 สามารถผลิตสินค้าแบบเดียวกันจำนวนมากในเวลาพริบตาเด ียว แต่โรงงานยุค 4.0 
จะสามารถผลิตส ินค ้าได ้หลากหลายรูปแบบแตกต่างก ัน ตามความต้องการเฉพาะของผู ้บร ิโภคแต่ละราย 
เป็นจำนวนมากในเวลาพริบตาเดียว ส่วนแรงงานทักษะระดับปานกลางและระดับต่ำจะตกงาน และถูกแทนที่โดยหุ่นยนต์ 
อาชีพบางอย่างหายไปแต่จะเกิดอาชีพใหม่ขึ้นมาแทน แรงงานมีการทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ หรือปัญญาประดิษฐ์
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TABLE 4   NUMBER OF MIGRANT WORKERS GRANTED WORK PERMITS IN THAILAND. 
                BY PROVINCES IN THE WESTERN, JULY-SEPTEMBER 2019

TABLE 5   NUMBER OF POPULATION BY LABOUR FORCE STATUS, IN THE WESTERN,           
                JULY-SEPTEMBER 2018 AND 2019

Source : Employment Office

Units: Persons

Units: Persons

Provinces

Type of Permission

General
Nationality 
Verification

New
Recruit-

ment

Under 
BOI and 

Other 
Law

Clement 
worked

According
to the

Cabinet

Sea
Fishing

Ratchaburi 667 8,241 11,927 95 2,429 51,181

Kanchanaburi 194 2,300 8,669 0 6,176 34,567

Suphan Buri 280 2,218 6,413 2 284 17,862

Nakhon Pathom 2,532 18,025 48,332 112 6,433 116,191

Samut Sakhon 3,719 97,193 107,997 157 5,529 268,903

Samut Songkhram 87 3,952 2,454 0 434 15,405

Phetchaburi 1,124 2,985 10,929 71 896 21,062

Prachuap Khiri
Khan

1,085 7,148 5,799 140 359 33,351

Total 9,688 142,062 202,520 557 22,540 558,522

27,822 0

17,169 0

8,665 0

40,757 0

53,827 481

7,801 677

4,939 118

17,587 1,233

178,567 2,509

Total
Border 
Area 

Points 
of Entry

0

59

0

0

0

0

0

0

59

CHAPTER : THE LABOUR FORCE SURVEY IN THE WESTERN OF THAILAND,   
JULY-SEPTEMBER 2019

Source : Statistical Office

LABOUR FORCE STATUS 2018 2019 % ∆ 
Total 5,680,502 5,709,208  

Persons over 15 years 4,785,752 4,823,751

Total labour force 3,427,143 3,419,744

 1.  Current labour 3,423,984 3,406,013
1.1 3,397,495 3,378,409  

1.2

At work

Unemployed 26,489 27,604  

2.  Seasonally inactive labour force 3,159 13,731  

 Not in force>15 years of age 1,358,609 1,404,007
1.  Household work 403,739 420,422

2.  Studies 295,270 303,839

3.  Others 659,601 679,746

Persons under 15 years 894,750 885,457  
Unemployment rate 0.77 0.81

0.51

0.79

-0.22 

-0.52 
-0.56

4.21

334.68

3.34 
4.13 

2.90 

3.05 

-1.04
0.03 
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โรงงาน 
193 แห่ง

เงินลงทุน 
1.10 หมื่นล้านบาท

การจ้างงาน 
5,076 คน

เพ่ิมขึ้น 12.87% 
จากช่วงเดียวกันปกี่อน ราชบุรี 15 แห่ง

กาญจนบุรี 10 แห่ง
สุพรรณบุรี 6 แห่ง
นครปฐม 60 แห่ง

สมุทรสาคร 90 แห่ง
สมุทรสงคราม 0 แห่ง
เพชรบุรี 7 แห่ง
ประจวบคีรีขันธ์ 5 แห่ง

เพ่ิมขึ้น 34.13% 
จากช่วงเดียวกันปกี่อน

ลดลง 13.11% 
จากช่วงเดียวกันปกี่อน

 เมื่อพิจารณาเงินลงทุน พบว่า จังหวัดสมุทรสาครมีเงินลงทุน 
มากที่สุดประมาณ 3.55 พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.10 รองลงมา 
ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ประมาณ 2.75 พันล้านบาท (ร้อยละ 24.89) 
จังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ 2.47 พันล้านบาท (ร้อยละ 22.39) 
และจังหวัดราชบุรี ประมาณ 1.62 พันล้านบาท (ร้อยละ 14.68)

 โดยต้องการแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากที่สุด จำนวน 594 อัตรา (ร้อยละ 19.32) 
รองลงมา ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 592 อัตรา (ร้อยละ 19.26) ระดับประถมศึกษาและต่ำกว่า             
จำนวน 535 อัตรา (ร้อยละ 17.40) ระดับปวช. จำนวน 498 อัตรา (ร้อยละ 16.20) ระดับปวส. จำนวน 342 อัตรา 
(ร้อยละ 11.13) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 325 อัตรา (ร้อยละ 10.57) และระดับอนุปริญญา จำนวน 188 อัตรา 
(ร้อยละ 6.12)

 เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัดนครปฐม มีความต้องการมากที่สุด จำนวน 788 อัตรา คิดเป็น      
ร้อยละ 25.63 ของตำแหน่งงาน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งหมด รองลงมาได้แก่ สมุทรสาคร จำนวน 722 อัตรา 
(ร้อยละ 23.49) กาญจนบุรี จำนวน 487 อัตรา (ร้อยละ 15.84) ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 315 อัตรา (ร้อยละ 10.25)

 จากข้อมูลของสำนักงานจัดหางานจังหวัด 8 จังหวัดในภาคตะวันตก ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ปี 2562                    
(ณ เดือนกันยายน) พบว่า มีจำนวนแรงงานต่างด้าว ประมาณ 5.59 แสนคน เป็นแรงงานต่างด้าวนำเข้า มากที่สุด                  
จำนวน 202,520 คน ค ิดเป ็นร ้อยละ 36.26 ของจำนวนแรงงานต่างด ้าวคงเหลือทั ้งหมด รองลงมาได ้ 
แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาติให้ทำงานตามมติครม. เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 61 และมติครม. เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 61                  
ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) (ร้อยละ 31.97) พิสูจน์สัญชาติ (ร้อยละ 25.44) ชนกลุ่มน้อย            
(ร้อยละ 4.04) ชั่วคราวทั่วไป (ร้อยละ 1.73) คนต่างด้าวกลุ่มประมงทะเล (ร้อยละ 0.45) BOI (ร้อยละ 0.10) 
และการเดินทางไป-กลับ (ร้อยละ 0.01) เมื ่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จำนวนแรงงานต่างด้าว       
ลดลงร้อยละ 2.87

 เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 2.4 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 2.3 
ในไตรมาสก่อนหน้า ด้านการใช้จ่าย มีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวต่อเนื ่องของการบริโภคภาคเอกชน 
และการขยายตัวเร ่งข ึ ้นของการลงทุนภาคเอกชน การลงทุนภาครัฐ และการใช ้จ ่ายของร ัฐบาล ในขณะที ่ 
ปริมาณการส่งออกสินค้าลดลง ด้านการผลิต การผลิตสาขาเกษตรกรรมกลับมาขยายตัว การผลิตสาขาที่พักแรม 
และบริการด้านอาหารขยายตัวเร่งขึ้น การผลิตสาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าขยายตัวเนื่อง ในขณะที่การผลิต 
สาขาการขายส่ง การขายปลีก และการซ่อมแซมฯ สาขาก่อสร้าง และสาขาไฟฟ้า ก๊าซฯ ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้า 
ส่วนสาขาอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงต่อเนื ่อง เมื ่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที ่สาม                 
ของปี 2562 ขยายตัวจากไตรมาสที่สองของปี 2562 ร้อยละ 0.1 (QoQ_SA) รวม 9 เดือนแรกของปี 2562 
เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.5

 แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2562 สศช. คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2562 จะขยายตัวร ้อยละ 2.6 
โดยคาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะลดลงร้อยละ 2.0 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 4.3 
และร้อยละ 2.7 ตามลำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.8 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 6.2 ของ GDP

 แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.7 – 3.7 โดยมีแรงสนับสนุนสำคัญ ประกอบด้วย 
(1) แนวโน้มการขยายตัวในเกณฑ์ที ่น ่าพอใจของอุปสงค์ภายในประเทศทั ้งในด้านการใช้จ ่ายภาคครัวเร ือน 
การลงทุนภาคเอกชนและการลงทุนภาครัฐ (2) การปรับตัวดีขึ ้นของการส่งออกภายใต้แนวโน้มการปรับตัวดีขึ ้น 
ของเศรษฐกิจโลก และการปรับตัวของภาคการส่งออกต่อมาตรการกีดกันทางการค้า (3) การดำเนินมาตรการ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ และ (4) การปรับตัวดีขึ้นของภาคการท่องเที่ยว ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้า 
จะขยายตัวร้อยละ 2.3 การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 3.7 และร้อยละ 4.8 ตามลำดับ 
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 0.5 – 1.5 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 5.6 ของ GDP

ภาวะเศรษฐกิจไทย

การลงทุนในภาคตะวันตก

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก 
ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ปี 2562 

ที่มา : กองยุทธศาศตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

จำนวนโรงงาน จำแนกตามจังหวัด
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 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน พบว่า จังหวัดสุพรรณบุรี มีเงินลงทุน เพิ่มขึ้นมากที่สุด ประมาณ 45 เท่า 
รองลงมาได ้แก ่ จ ั งหว ัดเพชรบ ุร ี ราชบ ุร ี และนครปฐม ประมาณ 27 เท ่า , 5 เท ่า และ 3 เท ่า ตามลำด ับ 
ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และสมุทรสาคร มีเงินลงทุน ลดลงร้อยละ 100.00, 74.62, 65.35, 
และ 43.72 ตามลำดับ

ที่มา :  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ตารางแสดงจํานวนโรงงาน เงินลงทุน และการจ้างงาน ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่ 
ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561

 8 จังหวัดภาคตะวันตกมีประชากรประมาณ 5.71 ล้านคน เป็นเพศชาย 2.79 ล้านคน เพศหญิง 2.92 ล้านคน 
เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานร้อยละ 59.90 ของจำนวนประชากร อยู่นอกกำลังแรงงานร้อยละ 24.59 ผู้มีงานทำประมาณ 
3.38 ล้านคน หรือร้อยละ 98.79 ของผู้อยู่ในกำลังแรงงาน ผู้ว่างงานมีร้อยละ 0.81

ที่มา : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ประชากรและกำลังแรงงาน (Labour Force)

จำนวนสถานประกอบการและลูกจ้าง 
5 อันดับแรก

จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม

ผู้มีงานทำ 3.38 ล้านคน ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน ร้อยละ 0.56
ผู้ว่างงาน 2.76 หมื่นคน คิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.81

การขายส่ง การขายปลีก
13,207 แห่ง (32.73%) 
131,882 คน (12.37%)

การผลิต
10,980 แห่ง (27.21%)
705,495 คน (66.15%) 

บริการการเงิน ประกันภัยฯ
2,789 แห่ง (6.91%)
39,511 คน (3.70%) 

โรงแรมและภัตตาคาร
2,506 แห่ง (6.21%)
37,237 คน (3.49%) 

การก่อสร้าง
2,475 แห่ง (6.13%)
32,482 คน (3.05%)

01

02

03

04

05

จำนวนโรงงาน

(แห่ง)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

การจ้างงาน

(คน)

จำนวนโรงงาน

(แห่ง)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

การจ้างงาน

(คน)

ราชบุรี 23 314.82 456 15 1,621.50 521

กาญจนบุรี 15 536.95 440 10 136.30 74

สุพรรณบุรี 4 54.53 33 6 2,473.30 183

นครปฐม 37 877.17 1,159 60 2,749.84 1,658

สมุทรสาคร 80 6,301.56 3,661 90 3,546.35 2,414

สมุทรสงคราม 4 50.59 34 0 0.00 0

เพชรบุรี 2 17.93 11 7 491.76 192

ประจวบคีรีขันธ์ 6 83.10 48 5 28.80 34

รวม 171 8,236.65 5,842 193 11,047.85 5,076

จังหวัด

ไตรมาส 3 ปี 2561 ไตรมาส 3 ปี 2562

ผู้มีงานทำส่วนใหญ่อยู่นอกภาคเกษตรกรรม มากที่สุดร้อยละ 75.18
และภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 24.82



 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 (ก.ค.–ก.ย.) ปี 2561 พบว่า จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นประมาณ 2.87 หมื่นคน 
(ร้อยละ 0.51) ผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นประมาณ 1.12 พันคน (ร้อยละ 4.21) ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงานเพิ่มขึ้นประมาณ 4.54 
หมื่นคน (ร้อยละ 3.34) และประชากรที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ลดลงประมาณ 9.29 พันคน (ร้อยละ 1.04)

 ผู้มีงานทำส่วนใหญ่ทำงานอยู่นอกภาคเกษตรกรรมประมาณ 2.54 ล้านคน (ร้อยละ 75.18) ของจำนวน 
ผู้มีงานทำท้ังหมด และอยู่ในภาคเกษตรกรรมประมาณ 8.39 แสนคน (ร้อยละ 24.82) เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 
(ก.ค.-ก.ย.) ปี 2561 พบว่า ผู้มีงานทำลดลงประมาณ 1.91 หมื่นคน (ร้อยละ 0.56) โดยลดลงเฉพาะผู้มีงานทำ 
ภาคเกษตรกรรมร้อยละ 3.70 ส่วนนอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.52

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

เกือบทุกประเภทอาชีพมีจำนวนผู้มีงานทำลดลง ยกเว้น 
อาช ีพผ ู ้บ ัญญัต ิกฎหมาย ข ้าราชการระด ับอาว ุโส 
และผู้จัดการ อาชีพผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร 
และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ และอาชีพพนักงาน 
บริการ และพนักงานในร้านค้าและตลาด ที ่มีจำนวน 
ผู้มีงานทำเพิ่มขึ้น

ผู้มีงานทำจำแนกตามอาชีพ (Employment by Occupation)

ประชากรประมาณ

5.71 ล้านคน

อายุตํ่ากว่า 15 ปี

8.85 แสนคน

อายุ 15 ปีขึ้นไป

4.82 ล้านคน

กําลังแรงงาน

3.42 ล้านคน

ไม่อยู่ในกําลังแรงงาน

1.40 ล้านคน

ทํางานบ้าน
4.20 แสนคน

เรียนหนังสือ
3.04 แสนคน

อื่นๆ
6.80 แสนคน

กําลังแรงงานที่รอฤดูกาล
1.37 หมื่นคน

กําลังแรงงานปัจจุบัน
3.41 ล้านคน

ผู้มีงานทํา
3.38 ล้านคน

ผู้ว่างงาน
2.76 หมื่นคน

 อุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมการผลิต มีการบรรจุงาน จำนวน 3,613 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 56.20 รองลงมาคือ การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์ จำนวน 1,186 คน        
(ร้อยละ 18.45) ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร จำนวน 418 คน (ร้อยละ 6.50) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร           
จำนวน 209 คน (ร้อยละ 3.25) การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า จำนวน 189 คน (ร้อยละ 2.94) และอุตสาหกรรม      
อื่นๆ จำนวน 814 คน (ร้อยละ 12.66)
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 ผู้มีงานทำส่วนใหญ่ทำงานใน อาชีพผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง มากที่สุด ร้อยละ  
20.64 ของผู้มีงานทำทั้งหมด รองลงมาคือ อาชีพพนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด ร้อยละ 20.12 
อาชีพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในด้านการขายและการให้บริการ ร้อยละ 15.94 อาชีพผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร 
และผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิ งานด ้านการประกอบ ร ้อยละ 15.82 และอาช ีพผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิ งานด ้านความสามารถทางฝ ีม ือ 
และธ ุรก ิจการค ้าท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง ร ้อยละ 13.19 เม ื ่อเปร ียบเท ียบก ับไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ป ี 2561 พบว ่า 
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ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ตารางแสดงจํานวนผู้มีงานทําภาคตะวันตก จําแนกตามประเภทอาชีพ 
ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ปี 2562 กับปี 2561

หน่วย  :  คน

 ผู ้ม ีงานทำนอกภาคเกษตรกรรม 2.54 ล้านคน แยกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก พบว่า 
อุตสาหกรรมการผลิต มีจำนวนผู้มีงานทำมากที่สุด ร้อยละ 28.44 รองลงมาคือ การขายส่ง การขายปลีก ร้อยละ 16.02 
กิจกรรมโรงแรมและอาหาร ร้อยละ 8.16 การก่อสร้าง ร้อยละ 4.87 และการศึกษา ร้อยละ 2.92

ผูมีงานทำจำแนกตามอุตสาหกรรม (Employment  by  Industrial) 

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ภาคเกษตรกรรม
838,551 คน

นอกภาคเกษตรกรรม
2,539,858 คน

การผลิต
960,891 คน (28.44%)

การศึกษา
98,656 คน (2.92%)

ผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรกรรม
5 อันดับแรก

จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม

การขายส่ง การขายปลีก
541,100 คน (16.02%)

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
275,585 คน (8.16%)

การก่อสร้าง
164,440 คน (4.87%)

ผู้มีงานทำ
3,378,409 คน

ไตรมาส 3
(กรกฎาคม-กันยายน)

ปี 2561 

ไตรมาส 2
(กรกฎาคม-กันยายน)

ปี 2562
% ∆

3,397,495 3,378,409 -0.56 

ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการ ระดับอาวุโสและผู้จัดการ 85,987 93,907 9.21 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ 138,871 129,118 -7.02 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิค สาขาต่าง ๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง 131,490 122,248 -7.03 

เสมียน 137,676 137,116 -0.41 

พนักงานบริการ และพนักงานในร้านค้าและตลาด 658,869 679,852 3.18 

ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝมีือในด้านการเกษตรและการประมง 702,224 697,259 -0.71 

ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝมีือและธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง 477,643 445,584 -6.71 

ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 493,696 534,314 8.23 

อาชีพขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆ ในด้านการขายและการให้บริการ 570,350 538,517 -5.58 

คนงานซึ่งมิได้จําแนกไว้ในหมวดอื่น 689 495 -28.08 

ประเภทอาชีพ

ยอดรวม
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 ผู้มีงานทำที่มีการศึกษาระดับต่ำกว่าประถมศึกษา มีสัดส่วนมากที่สุดประมาณ 7.83 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 
23.18 ของผู้มีงานทำท้ังหมด รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 22.93 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 
17.79 เปรียบเทียบกับรายไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ปี 2561 พบว่า เกือบทุกระดับการศึกษา มีจำนวนผู้มีงานทำลดลง 
ยกเว้น การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงตอนปลาย ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น

ผูมีงานทำจำแนกตามระดับการศึกษา (Employment by Education)

 จากข้อมูลของระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ กรมการจัดหางาน นายจ้าง/สถานประกอบการ 
แจ้งความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงานมาใช้บริการ และการบรรจุงาน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน ปรากฏรายละเอียด 
ดังนี้

 กรมการจัดหางานได้รับแจ้งความต้องการแรงงาน (ตำแหน่งงานว่าง) จากนายจ้าง/สถานประกอบการไตรมาส 3 
(กรกฎาคม-กันยายน) ปี 2562 จำนวน 7,060 อัตรา ผู้สมัครงานมาใช้บริการ จำนวน 6,714 คน การบรรจุงาน จำนวน 
6,429 คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน พบว่า ความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.31, 2.25 และ 6.81 ตามลำดับ

ความตองการแรงงานผานบริการจัดหางานโดยรัฐ

การใหบริการจัดหางาน

ความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.31  จังหวัดสมุทรสาคร เพิ่มขึ้นมากที่สุด
ส่วนใหญ่ต้องการผู้ที่จบการศึกษาระดับ ม.ต้น มากที่สุด

ผู้สมัครงานมาใช้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.25 โดยจังหวัดนครปฐม 
มีผู้สมัครงานมากที่สุด ส่วนใหญ่เป็นผู้จบการศึกษาระดับ ม.ต้น มากที่สุด

การบรรจุงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.81 โดยจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับการบรรจุงาน
มากที่สุด ผู้จบการศึกษาระดับ ม.ต้น ได้รับการบรรจุงานมากที่สุด

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

จำนวนผูมีงานทำ และอัตราการวางงาน

แผนภูมิแสดงจำนวนผู้มีงานทำ และอัตราการว่างงานของภาคตะวันตก จำแนกรายจังหวัด 
ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ปี 2562

จำนวน(คน) (รอยละ )

จำ
นว

นผ
ูมีง

าน
ทำ

อัต
รา

กา
รว

าง
งา

น

ผูมีงานทำ อัตราการวางงาน

ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

257,368

672,583

459,764449,148

268,386

107,971

702,991

460,199

0.99

1.44

0.76
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1.14

0.12

1.22

0.78

0
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 สถานประกอบกอบมาใช้บริการที่แจ้งความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน (ตำแหน่งงานว่าง) มีจำนวน 
7,060 อัตรา เป็นเพศชาย 855 อัตรา เพศหญิง 497 อัตรา และไม่ระบุเพศ 5,708 อัตรา

ความต้องการแรงงาน

ความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 และ ปี 2561

0

2,000

4,000

6,000

8,000

ความต้องการแรงงาน

ไตรมาส 3 ปี 2561

ไตรมาส 3 ปี 2562

ผู้สมัครงานมาใช้บริการ การบรรจุงาน

¨Ó¹Ç¹ (¤¹)

6,176
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6,019

6,429
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05

อุตสาหกรรมทีม่ีความต้องการแรงงานมาก 5 อันดับแรก ได้แก่

การผลิต เช่น การผลิตขนมไทยประเภทอบ, การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง, 
การผลิตปลาป่นสําหรับใชเ้ป็นอาหารสัตว์, การผลิตอาหารปรุงสําเร็จแช่แข็ง, 
การผลิตนํ้ามันถั่วเหลือง

ท่ีพักแรมและบริการด ้านอาหาร  เช ่น  โรงแรม รี สอร ์ท  และห ้องชุด , 
การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร, การบริการด้านอาหาร, เกสต์เฮ้าส์, 
การบริการที่พักแรม

กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ เช ่น กิจกรรมโรงพยาบาล, 
กิจกรรมโรงพยาบาลเฉพาะทาง, กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานท่ีท่ีมี ท่ีพัก 
และมีคนดูแลประจําสําหรับผู ้สูงอายุ, กิจกรรมในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์, 
กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์อื่น ๆ โดยไม่มีที่พักอาศัย

การขายส่งและการขายปลีก การซ ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์ เช ่น 
การขายปลกีสินค้าอืน่ ๆ  ในร้านค้าท่ัวไป, การขายยานยนต์ใหม่ชนดิรถยนต์นัง่ส่วนบคุคล 
รถกระบะ รถตู ้ และรถบรรทุกขนาดเล็กท่ีคลา้ยกัน, การขายส่งสินค้าท่ัวไป, 
การขายส่งวัสดุก่อสร้าง, การขายส่งเชื้อเพลิงก๊าซ

การขนส ่งและสถานที่ เก็บสินค ้า  เช ่น  การขนส ่ง สินค ้าอื่ น  ๆ ทางถนน 
การขนส ่งผลิตภัณฑ์ป ิโตรเลียมทางถนน, กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับคลังสินค ้าและ 
การจัดเก็บสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็ง, การขนส่งสินค้า แช่เย็นหรือแช่แข็งทางถนน, 
การขนส่งสินค้าท่ีบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ทางถนน
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แผนภูมิแสดงความต้องการแรงงาน จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ไตรมาส 3 ปี 2562 และปี 2561

 จากแผนภูมิ เมื ่อเปรียบเทียบความต้องการแรงงานตามประเภทอุตสาหกรรมในไตรมาสที ่ 3 ปี 2562              
กับปี 2561 พบว่า

 อุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น ได้แก่ การผลิต, การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า, การขายส่ง 
และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์, ข้อมูลข่าวสารและการสื ่อสาร, กิจกรรมด้านสุขภาพ 
และงานสังคมสงเคราะห์, กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน, การศึกษา, การบริหารราชการการป้องกันประเทศ 
และการประกันสังคมภาคบังคับ, การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน, การจัดหาน้ำ การจัดการน้ำเสียและของเสีย 
รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง, กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์, ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำและระบบการปรับอากาศ

 อุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานลดลง ได้แก่ กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ, 
การก่อสร้าง, กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย, ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ, ที่พักแรมและบริการ   
ด้านอาหาร, กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนกิจกรรมการผลิตสินค้า และบริการที่ทำขึ ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน 
ซึ่งไม่สามารถจำแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน, เกษตรกรรมการป่าไม้และการประมง, กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500

กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ฯ

การก่อสร้าง

กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย

ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนฯ

เกษตรกรรมการป่าไม้และการประมง

กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ

ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำและระบบการปรับอากาศ

กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

การจัดหาน้ำ การจัดการน้ำเสียฯ

การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน

การบริหารราชการการป้องกันประเทศฯ

การศึกษา

กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์

ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

การขายส่งและการขายปลีกฯ

การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

การผลิต

ลด

เพิ่ม

จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
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แผนภูมิแสดงความต้องการแรงงาน จำแนกตามประเภทอาชีพ ไตรมาส 3 ปี 2562 และปี 2561

แผนภูมิแสดงความต้องการแรงงาน จำแนกตามระดับการศึกษา ไตรมาส 3 ปี 2562 และปี 2561

 ประเภทอาชีพที่สถานประกอบการต้องการแรงงานมากที่สุด คือ อาชีพขั้นพื้นฐาน จำนวน 2,888 อัตรา 
คิดเป็นร้อยละ 40.91 (เช่น แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ แรงงานทั่วไป, แรงงานด้านการผลิต, แรงงานบรรจุ, 
ยามรักษาการณ์, พนักงานจัดส่งสินค้า) รองลงมาได้แก่ เสมียน เจ้าหน้าที่ จำนวน 1,083 อัตรา (ร้อยละ 15.34) 
พ น ั ก ง า น บ ร ิ ก า ร พ น ั ก ง า น ข า ย ใ น ร ้ า น ค ้ า แ ล ะ ต ล า ด จ ำ น ว น 9 4 4 อ ั ต ร า ( ร ้ อ ย ล ะ 1 3 . 3 7 ) 
ช ่างเทคน ิคและผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิงานท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง จำนวน 704 อ ัตรา (ร ้อยละ 9.97) ผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิงานในโรงงาน 
ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ จำนวน 514 อัตรา (ร้อยละ 7.28)

 ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการมีจำนวน 6,714 คน เป็นเพศชาย 2,831 คน เพศหญิง 3,883 คน เป็นผู้จบการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมากที่สุด จำนวน 1,560 คน คิดเป็นร้อยละ 23.24 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป     
ร้อยละ 21.12 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 19.85 ระดับประถมศึกษาและต่ำกว่า ร้อยละ 16.49 ระดับปวส. 
ร้อยละ 11.33 ระดับปวช. ร้อยละ 7.73 และระดับอนุปริญญา ร้อยละ 0.24 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน  
พบว่า ผู้สมัครงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.25

 นายจ้าง/สถานประกอบการต้องการแรงงาน 
ที ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 20.44 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ร ้อยละ 20.16 ระด ับประถมศ ึกษา   
และต่ำกว่า ร้อยละ 17.61 ระดับปวช. ร้อยละ 16.49    
เม ื ่อเปร ียบเท ียบก ับช ่วงเด ียวก ันป ีก ่อน พบว ่า 
ความต ้องการแรงงานเก ือบท ุกระด ับการศ ึกษา 
ม ี จ ำนวน เพ ิ ่ มข ึ ้ น ยกเว ้น ระด ับอน ุปร ิญญา 
ที่มีจำนวนลดลง

ผูสมัครงาน

ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโสฯ

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ

ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

เสมียน  เจ้าหน้าที่

พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าฯ

ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง

ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ

ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรฯ

อาชีพงานพื้นฐาน

ผู้ฝึกงาน

จำแนกตามระดับการศึกษา

จำนวน (อัตรา)

ประถมศึกษา
และต่ำกวา

มัธยมศึกษา
ตอนตน

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

ปวช.

ปวส.

อนุปริญญา

ป.ตรี ขึ้นไป

1,217
1,243

1,352
1,443

1,086
1,423

911
1,164

717
825

386
382

507
580

จำแนกตามประเภทอาชีพ

(อัตรา)

ไตรมาส 3 ปี 2561

ไตรมาส 3 ปี 2562

ไตรมาส 3 ปี 2561

ไตรมาส 3 ปี 2562

102
144
174

253
618

704
807

1,083

995
944

44
22

0
13

512
495

520
514

2,404
2,888



 จากแผนภูมิที่  เมื่อพิจารณาตามประเภทอาชีพจะเห็นได้ว่า อาชีพงานพื้นฐานมีจำนวนผู้มาสมัครงานมากที่สุด 
ได้แก่ แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ แรงงานทั่วไป, แรงงานด้านการผลิต, แรงงานบรรจุ, ยามรักษาการณ์, พนักงาน  
จัดส่งสินค้าอื่น ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน พบว่า ผู้สมัครงานเพิ่มขึ้นเกือบทุกประเภทอาชีพ ยกเว้น 
ประเภทอาชีพผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง, อาชีพพนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้า   
และตลาด, และอาชีพเสมียน เจ้าหน้าที่ ที่มีจำนวนผู้สมัครงานลดลง

 เมื่อพิจารณาผู้สมัครงานตามช่วงอายุ พบว่า ผู้สมัครงานมีอายุระหว่าง 30-39 ปี มากที่สุด จำนวน 2,199 คน 
คิดเป็นร้อยละ 32.75 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 18-24 ปีจำนวน 1,555 คน (ร้อยละ 23.16) และอายุระหว่าง         
25-29 ปี จำนวน 1,281 คน (ร้อยละ 19.08)

 ผู้สมัครงานได้รับการบรรจุงานทั้งหมด จำนวน 6,429 คน เพศชาย 2,658 คน เพศหญิง 3,771 คน โดยเป็น  
การบรรจุงาน ในจังหวัดสมุทรสาครมากที่สุด ร้อยละ 30.56 ของผู้สมัครงานที่ได้รับการบรรจุงานทั้งหมด รองลงมาได้แก่ 
จังหวัดนครปฐม ร้อยละ 28.56 จังหวัดกาญจนบุรี ร้อยละ 11.29 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน พบว่า 
การบรรจุงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.81 โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการบรรจุงานเพิ่มขึ้น มากที่สุด ร้อยละ 88.89

การบรรจุงาน

แผนภูมิแสดงผู้สมัครงานมาใช้บริการ จำแนกตามประเภทอาชีพ ไตรมาส 3 ปี 2562 และปี 2561

 โดยผู ้ท ี ่ม ีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ได ้ร ับการบรรจ ุงานมากที ่ส ุด ค ิดเป ็นร ้อยละ 23.81 
รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 20.59 
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 19.52 ระดับประถมศึกษา 
และต่ำกว่า ร้อยละ 15.96 ระดับปวส. ร้อยละ 11.29       
ระดับปวช. ร้อยละ 8.51 และระดับอนุปริญญา ร้อยละ 0.31

ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโสฯ

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ

ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

เสมียน  เจ้าหน้าที่

พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าฯ

ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง

ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ

ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรฯ

อาชีพงานพื้นฐาน

ผู้ฝึกงาน

จำแนกตามประเภทอาชีพ

จำนวน(คน)

ไตรมาส 3 ปี 2561

ไตรมาส 3 ปี 2562
160
181
225

313
638
645

1,354
1,276

994
913

23
12

2
0

397
434

554
595

2,219
2,345
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 อุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมการผลิต มีการบรรจุงาน จำนวน 3,613 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 56.20 รองลงมาคือ การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์ จำนวน 1,186 คน        
(ร้อยละ 18.45) ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร จำนวน 418 คน (ร้อยละ 6.50) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร           
จำนวน 209 คน (ร้อยละ 3.25) การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า จำนวน 189 คน (ร้อยละ 2.94) และอุตสาหกรรม      
อื่นๆ จำนวน 814 คน (ร้อยละ 12.66)

แผนภูมิแสดงความต้องการแรงงาน และการบรรจุงาน จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 
ไตรมาส 3 ปี 2562

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000

เกษตรกรรมการป่าไม้และการประมง

การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน

การผลิต

ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำและระบบการปรับอากาศ

การจัดหาน้ำ การจัดการน้ำเสียฯ

การก่อสร้าง

การขายส่งและการขายปลีกฯ

การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย

กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์ฯ

กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

การบริหารราชการการป้องกันประเทศฯ

การศึกษา

กิจกรรมด้านสุขภาพฯ

ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ

กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ

กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนฯ

กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศฯ

แผนภูมิแสดงความต้องการแรงงาน และการบรรจุงาน จำแนกตามประเภทอาชีพ 
ไตรมาส 3 ปี 2562

จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม

อัตรา/คน

42
47

3,845
3,613

54
17

12
6
16
21
80

51

229
189

470
418

173
209

45
44
41
52
50
105

84
73

40
33

187
117

22
16

5
3
0
0

85
59

145
170

1,435
1,186

ความต้องการแรงงาน (อัตรา)

บรรจุงาน (คน)

ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโสฯ

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ

ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

เสมียน  เจ้าหน้าที่

พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าฯ

ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง

ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ

ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรฯ

อาชีพงานพื้นฐาน

ผู้ฝึกงาน

จำแนกตามประเภทอาชีพ

อัตรา/คน

ความต้องการแรงงาน (อัตรา)

บรรจุงาน (คน)
144
126

253
207

704
675

1,083
1,107

944
874

22
18

13
3

495
518

514
522

2,888
2,379
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 เมื่อพิจารณาตามประเภทอาชีพ พบว่า อาชีพงานพื้นฐานมีการบรรจุงานมากที่สุด จำนวน 2,379 คน คิดเป็น 
ร ้อยละ 37.00 (เช่น แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ แรงงานทั ่วไป, แรงงานด้านการผลิต, แรงงานบรรจุ, 
พนักงานจัดส่งสินค้าอื่น ๆ, ยามรักษาการณ์) รองลงมาคือ เสมียน เจ้าหน้าที่ จำนวน 1,107 คน (ร้อยละ 17.22) 
พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด จำนวน 874 คน (ร้อยละ 13.59) ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงาน     
ที่เกี ่ยวข้อง จำนวน 675 คน (ร้อยละ 10.50) ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้าน     
การประกอบ จำนวน 522 คน (ร้อยละ 8.12)

แผนภูมิแสดงตำแหน่งงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน จำแนกรายจังหวัด ไตรมาส 3 ปี 2562

ราชบุรี

ตำแหนงงาน

(อัตรา)

จังหวัด

42
1

14
7 15
8

93
6

82
5

72
6

60
6

38
7 45
4

1,7
63

2,
22
3

1,8
36

31
0

14
1 23
0 46

1

47
6

44
8 64

5
60
1

61
2

1,9
14

1,9
18

1,9
65

ผูสมัครงานมาใชบริการ

(คน)

การบรรจุงาน

(คน)

กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ

 ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ปี 2562 ภาคตะวันตกมีความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย              
จำนวน 3,074 อัตรา ลดลงร้อยละ 22.63 จากไตรมาสก่อน แต่เพิ ่มขึ ้นร้อยละ 25.73 จากช่วงเดียวกัน                       
ปีก่อน โดยอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร มีความต้องการมากที่สุด จำนวน 1,775 อัตรา (ร้อยละ 57.74) รองลงมา  
ได้แก่ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จำนวน 492 อัตรา (ร้อยละ 16.01) 
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ จำนวน 229 อัตรา (ร้อยละ 7.45)

ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ กรมการจัดหางาน

ยานยนตสมัยใหม หุนยนตฯ

เชื้อเพลิงชีวภาพฯ

การแพทยครบวงจร

การบินและโลจิสติกส

ดิจิทัล

การทองเที่ยวกลุมรายไดฯ

การแปรรูปอาหาร

อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ

10 อุตสาหกรรม

เปาหมาย
การเกษตรฯ

128 อัตรา

492 อัตรา

1,775 อัตรา

0 อัตรา

0 อัตรา

187 อัตรา

173 อัตรา

39 อัตรา

229 อัตรา

51 อัตรา

First S-curve New S-curve จำแนกตามระดับการศึกษา

ประถมศึกษาและต่ำกวา 535 อัตรา

มัธยมศึกษาตอนปลาย 594 อัตรา
มัธยมศึกษาตอนตน 592 อัตรา

ปวช. 498 อัตรา
ปวส. 342 อัตรา
อนุปริญญา 188 อัตรา

ปริญญาตรีขึ้นไป 325 อัตรา

01

03
02

04
05
06
07



16 Western Labour Market Situation
Quarter 3/2019 (July-September)

 โดยต้องการแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากที่สุด จำนวน 594 อัตรา (ร้อยละ 19.32) 
รองลงมา ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 592 อัตรา (ร้อยละ 19.26) ระดับประถมศึกษาและต่ำกว่า             
จำนวน 535 อัตรา (ร้อยละ 17.40) ระดับปวช. จำนวน 498 อัตรา (ร้อยละ 16.20) ระดับปวส. จำนวน 342 อัตรา 
(ร้อยละ 11.13) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 325 อัตรา (ร้อยละ 10.57) และระดับอนุปริญญา จำนวน 188 อัตรา 
(ร้อยละ 6.12)

 เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัดนครปฐม มีความต้องการมากที่สุด จำนวน 788 อัตรา คิดเป็น      
ร้อยละ 25.63 ของตำแหน่งงาน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งหมด รองลงมาได้แก่ สมุทรสาคร จำนวน 722 อัตรา 
(ร้อยละ 23.49) กาญจนบุรี จำนวน 487 อัตรา (ร้อยละ 15.84) ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 315 อัตรา (ร้อยละ 10.25)

 ภาคตะวันตกมีแรงงานได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานในต่างประเทศ จำนวน 520 คน หรือร้อยละ 1.92 
ของแรงงานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศทั้งประเทศ ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน ร้อยละ 10.65 เป็นเพศชาย ร้อยละ 
67.50 เพศหญิง ร้อยละ 32.50 เดินทางไปทำงานโดย Re-entry มากที ่ส ุดร้อยละ 61.54 รองลงมาคือ 
เดินทางด้วยตนเอง ร้อยละ 13.08 นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงาน ร้อยละ 11.54 บริษัทจัดหางานจัดส่ง ร้อยละ 9.23 
นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน ร้อยละ 2.69 และกรมการจัดหางานจัดส่ง ร้อยละ 1.92

การเดินทางไปทํางานในต่างประเทศ

 จากข้อมูลของสำนักงานจัดหางานจังหวัด 8 จังหวัดในภาคตะวันตก ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ปี 2562                    
(ณ เดือนกันยายน) พบว่า มีจำนวนแรงงานต่างด้าว ประมาณ 5.59 แสนคน เป็นแรงงานต่างด้าวนำเข้า มากที่สุด                  
จำนวน 202,520 คน ค ิดเป ็นร ้อยละ 36.26 ของจำนวนแรงงานต่างด ้าวคงเหลือทั ้งหมด รองลงมาได ้ 
แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาติให้ทำงานตามมติครม. เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 61 และมติครม. เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 61                  
ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) (ร้อยละ 31.97) พิสูจน์สัญชาติ (ร้อยละ 25.44) ชนกลุ่มน้อย            
(ร้อยละ 4.04) ชั่วคราวทั่วไป (ร้อยละ 1.73) คนต่างด้าวกลุ่มประมงทะเล (ร้อยละ 0.45) BOI (ร้อยละ 0.10) 
และการเดินทางไป-กลับ (ร้อยละ 0.01) เมื ่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จำนวนแรงงานต่างด้าว       
ลดลงร้อยละ 2.87

การทํางานของคนต่างด้าว

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ กรมการจัดหางาน

ที่มา : สำนักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน

เดินทาง 5 วิธี แจงการเดินทางกลับ(RE-ENTRY)

กาญจนบุรี

นครปฐม

ราชบุรี

สุพรรณบุรี

สมุทรสาคร

ประจวบคีรีขันธ์

เพชรบุรี

สมุทรสงคราม

34
39

40
61

43
75

34
47

17
36

17
29

10
25

5
8

ประเทศที่มีผูเดินทางไปทำงานมากที่สุด 5 อันดับแรก

01

02

03

04

05

ญีปุ่่น 54 คน

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 45 คน

สหรัฐอเมริกา 35 คน

ไต้หวัน 50 คน

อินโดนีเซีย 38 คน

ลดลง 

10.65%
การเดินทางทุกประเภท ไตรมาส 3 ป 2561 จำนวน 582 คน

การเดินทางทุกประเภท ไตรมาส 3 ป 2562 จำนวน 520 คน
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 สถานประกอบการใน 8 จ ังหว ัดภาคตะว ันตกอย ู ่ ในระบบประก ันส ังคม จำนวน 40,504 แห ่ง 
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.44 และมีจำนวนผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.31 
โดยมีผู้ประกันตนประมาณ 1.50 ล้านคน แยกเป็น มาตรา 33 ประมาณ 1.10 ล้านคน มาตรา 39 ประมาณ 1.33 แสนคน 
และมาตรา 40 ประมาณ 2.62 แสนคน โดยจังหวัดสมุทรสาคร มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในระบบประกันสังคม 
ร้อยละ 28.01 รองลงมาได้แก่ นครปฐม ร้อยละ 22.99 และราชบุรี ร้อยละ 12.30 

 ในส่วนของผู้ประกันตน พบว่า จังหวัดสมุทรสาครมีลูกจ้างขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน มากที่สุดร้อยละ 36.00 
รองลงมาคือ จังหวัดนครปฐม ร้อยละ 21.96 จังหวัดราชบุรี ร้อยละ 11.93

สถานประกอบการในระบบประกันสังคม

ที่มา : สำนักงานจัดหางานจังหวัด

ที่มา : สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน
เพ่ิมขึ้น ลดลง

จำนวนคนต่างด้าว จำแนกตามรายจังหวัดจำนวนคนต่างด้าว จำแนกตามประเภทการอนุญาตให้ทำงาน

34,567 คน           14.48%

17,862 คน           0.80%

51,181 คน           2.18%

สุพรรณบุรี

กาญจนบุรี

ราชบุรี

116,191 คน             10.76%นครปฐม

268,903 คน            2.69%สมุทรสาคร

15,405 คน          8.84%สมุทรสงคราม

33,351 คน           31.73%ประจวบคีรีขันธ์

21,062 คน           6.58%เพชรบุรี

ต่างด้าว
5.59 แสนคน

กลุ่มประมงทะเล
2,509 คน
(0.45%)

ชนกลุ่มน้อย
22,540 คน
(4.04%)

มติคณะรัฐมนตรี
 วันที ่16 ม.ค. 61

178,567 คน
(31.97%)

BOI
577 คน
(0.10%)

พิสูจน์สัญชาติ 
142,062 คน
(25.44%)

ชั่วคราวทั่วไป
9,688 คน
(1.73%)

นําเข้า MOU
202,520 คน

(36.26%)
เดินทางไป-กลับ

59 คน
(0.01%)

จํานวนผู้ประกันตน
เพ่ิมขึ้น 2.31%
จากช่วงเดียวกันปกี่อน

4,700 แหง 

168,339 คน 
นครปฐม

2,243 แหง 

54,093 คน 

ราชบุรี 

1,058 แหง 

24,700 คน 

กาญจนบุรี

865 แหง 

16,114 คน เพชรบุรี

613 แหง 

16,017 คน 

ประจวบ

คีรีขันธ
499 แหง 

8,999 คน 

สุพรรณบุรี

944 แหง 

8,544 คน 

608 แหง 

6,174 คน 

สมุทรสาคร

สมุทรสงคราม

 สถานประกอบการ 

11,530 แหง

ผูประกันตน

302,980 คน

จํานวนสถานประกอบการ และผู้ประกันตน 
ณ เดือนกันยายน 2562

แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบประกันสังคม
ณ เดือนกันยายน 2562

สมุทรสาคร

11,345 แหง

540,046 คน
นครปฐม

9,313 แหง

329,444 คน

ราชบุรี

4,983 แหง

178,976 คน

กาญจนบุรี

3,152 แหง

123,897 คน
สุพรรณบุรี

3,991 แหง

101,769 คน

ประจวบฯ

3,352 แหง

94,248 คน

เพชรบุรี

2,792 แหง

88,078 คน

สมุทรสงคราม

1,576 แหง

43,541 คน

 สถานประกอบการ

40,504 แหง

ผูประกันตน

1,499,999 คน

จํานวนผู้ประกันตน
ลดลง 2.88%
จากช่วงเดียวกันปกี่อน
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 หลายปีมานี้มีทั ้งผู ้บริหารประเทศ ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ประชาสังคม และนักวิชาการ ต่างกล่าวถึง 
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม่ ซึ่งถูกเรียกว่า “ยุคของการปฏิวัติ อุตสาหกรรมครั้งที่ 4” หรือ“INDUSTRY 4.0” 
ซึ่งจะเป็นวิธีการใหม่ ๆ ของการผลิตที่จะเข้ามาพลิกโฉมหน้าวงการอุตสาหกรรมของโลก 
 การปฏิวัติอุตสาหกรรม (INDUSTRIAL REVOLUTION) หมายถึง กระบวนการ เปลี่ยนแปลงในวิธีการผลิต 
และระบบการผลิต การผลิตสินค้าเดิมใช้แรงงานคน แรงงานสัตว์ รวมทั้งพลังงานจากธรรมชาติ เครื่องมือแบบง่าย ๆ 
ต่อมาเมื่อมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม ระบบการผลิตจึงเปลี่ยนมาใช้เครื่องจักรกลแทน แรงงานคนและสัตว์ เริ่มจาก    
แบบง่าย ๆ จนถึงแบบซับซ้อนที่มีกำลังการผลิตสูง และกลายเป็นการผลิตในระบบโรงงาน (FACTORY SYSTEM) 
ในที่สุด ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมมีการวิวัฒนาการ โดยเริ่มจาก การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 1 (INDUSTRY 1.0)    
เกิดขึ ้นช่วง ค.ศ.1760 เป็นการปฏิวัติจากแรงงานคนและสัตว์มาใช้เครื ่องจักรกลไอน้ำ นำไปสู ่การสร้างรถไฟ 
และเครื่องจักรในโรงงานจำนวนมากที่ช่วยให้ประสิทธิภาพของการผลิตเพิ่มขึ้น เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดโรงงานผลิต 
ที ่ใช้เครื ่องจักรช่วยในการผลิตและกำเนิดเป็นโรงงานสมัยใหม่ในเวลาต่อมา การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที ่ 2                 
(INDUSTRY 2.0) เกิดขึ้นในช่วง ค.ศ. 1870 มีการค้นพบแหล่งพลังงานใหม่ เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และไฟฟ้า 
นำระบบสายพานเข้ามาใช้ในสายการผลิตรถยนต์ ซึ่งได้รับการเผยแพร่ไปทุกอุตสาหกรรมทำให้ประสิทธิภาพการผลิต 
เพิ ่มมากขึ ้น ต้นทุนการผลิตลดลง สามารถผลิตสินค้าได้จำนวนมากในเวลารวดเร็ว และใช้แรงงานน้อยลง  
การปฏิว ัต ิอ ุตสาหกรรมยุคท ี ่ 3 ( INDUSTRY 3.0) เร ิ ่มต ้นราว ค.ศ.1970 เป ็นย ุคเร ิ ่มต ้นของการนำ 
คอมพ ิวเตอร ์ เข ้ามาช ่วยในงานอ ุตสาหกรรม ม ีการค ิดค ้นคอมพ ิวเตอร ์ท ั ้ งแบบ mainframe ก ับ PC 
เร ิ ่มใช้โปรแกรมเพื ่อควบคุมกระบวนการผลิตอัตโนมัต ิท ี ่ต ้องการความรวดเร ็ว ความแม่นยำสูง ต้นทุนต่ำ 
และผล ิตได ้ปร ิมาณมาก ๆ ทำให ้ เก ิดสายการผล ิตแบบอ ัตโนม ัต ิข ึ ้ น และเข ้ามาเสร ิมการทำงานเด ิม 
ที ่ม ีแต่ช ุดกลไกเพียงอย่างเดียว เป็นการใช้เครื ่องจักรอัตโนมัต ิหรือหุ ่นยนต์ (Robots) ในการผลิตแทนที ่
แรงงานมนุษย์มากขึ้น แรงงานบางส่วนถูกแทนที่โดยเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์ การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 
ที่กำลังจะมาถึง เรียกว่า “INDUSTRY 4.0” เริ่มต้นราว ค.ศ.2013 โดยมีแนวคิดหลักที่ว่า โลกจะก้าวสู่การปฏิวัติ 
อุตสาหกรรมยุคที่ 4 ภายใน 20 ปีข้างหน้า มีการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจครั้งใหม่ มีการสร้างรูปแบบกระบวนการผลิต 
รูปแบบใหม่ ซึ่งใช้การเชื่อมต่อระหว่างสินค้า ข้อมูล และบริการผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต 
ให้เกิดเป็น “Smart Factory 4” กล่าวคือ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต มาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า 
จุดเด่นที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ สามารถเชื่อมความต้องการของผู้บริโภคแต่ละรายเข้ากับกระบวนการผลิตสินค้าได้โดยตรง 
ค ือ โรงงาน ย ุค 3.0 สามารถผลิตสินค้าแบบเดียวกันจำนวนมากในเวลาพริบตาเด ียว แต่โรงงานยุค 4.0 
จะสามารถผลิตส ินค ้าได ้หลากหลายรูปแบบแตกต่างก ัน ตามความต้องการเฉพาะของผู ้บร ิโภคแต่ละราย 
เป็นจำนวนมากในเวลาพริบตาเดียว ส่วนแรงงานทักษะระดับปานกลางและระดับต่ำจะตกงาน และถูกแทนที่โดยหุ่นยนต์ 
อาชีพบางอย่างหายไปแต่จะเกิดอาชีพใหม่ขึ้นมาแทน แรงงานมีการทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ หรือปัญญาประดิษฐ์

การปฏิวัติอุตสาหกรรม
ครั้งที่ 4
INDUSTRY 4.0
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 ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ INDUSTRY 4.0 จะเป็นยุคแห่งการบูรณาการ 
โลกของการผลิต เข้ากับการเช่ือมต่อทางเครือข่ายในรูปแบบ “The Internet of Things (IoT)”  โดยการนำเทคโนโลยี 
ดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในระบบการผลิต และการทำงานของแรงงานมีการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือหุ่นยนต์        
(Robots) ทำงานแทนมนุษย์หรือทำงานร่วมกับมนุษย์ เช่น การมีระบบป้อนข้อมูลให้เครื ่องจักรสามารถผลิต 

   
 ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้รับอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แรงงานไทยเป็นกลไกสำคัญ 
ในการพัฒนาประเทศและเป็นอีกภาคส่วนหนึ่งที่ได้รับผลของการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น แรงงานจึงต้องเตรียมความพร้อม 
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถแข่งขันกับแรงงานประเทศอื่นได้ ด้วยวิธีการดังนี้ ประการแรก 
ร ั ฐต ้องม ีการเร ่ งพ ัฒนามน ุษย ์ เป ็นป ัจจ ัยสำค ัญในการข ับเคล ื ่ อนเศรษฐก ิจ ส ั งคม และประเทศชาต ิ 
ต้องมีนโยบายและงบประมาณให้แก่สถาบันการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน และเป็นที่ต้องการในอนาคตในยุค 4.0 
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย 
สามารถผลิตแรงงานที ่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานได้อีกทั ้งภาครัฐต้องเข้ามาแก้ไข 
ปัญหาโครงสร้างประชากรที่มีอัตราการเกิดต่ำ ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ 
ด้วยการจัดสวัสดิการและเงินช่วยเหลือค่าใช้จ ่ายในการเลี ้ยงดูบุตร จะช่วยลดภาระให้แก่ครอบครัวที ่ม ีบุตร 
เพื ่อกระตุ ้นให้มีอัตราการเกิดสูงขึ ้น จำนวนประชากรภายในประเทศมากขึ ้น ส่งผลต่อการสร้างกำลังแรงงาน 
เพิ ่มมากขึ ้นได้ในที ่สุด อีกทั ้งรัฐยังต้องมีนโยบายดูแลและส่งเสริมการมีงานทำของผู ้สูงอายุด้วย รัฐบาลต้อง 
เร่งการขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั ่วประเทศในราคาถูกหรือไม่เสียค่าใช้จ่ายเลย 
เพื่อให้แรงงานสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์และทันสมัย สามารถนำมาใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิต 
ประการที่สอง แรงงานต้องปรับตัวและพัฒนาความรู้ ทัศนคติ และทักษะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต 
สามารถสร้าง นวัตกรรม ทำงานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์หรือหุ่นยนต์ได ้มีการจัดอบรมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้าเพียงใดนั้นแรงงานเป็นส่วนสำคัญ เพราะแรงงานเป็นเสมือน 
กลไกสำคัญที่ช่วยพัฒนาประเทศ 
 ดังนั้นการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจาการปฏิวัติอุตสาหกรรมนั้น มิใช่หน้าที่ของแรงงาน 
เพียงฝ่ายเดียว ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ และภาคประชาสังคม ควรเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาแรงงานอย่างบูรณาการเพ่ือให้แรงงานไทยมีความเข้มแข็ง มีท้ังความรู้ ทัศนคติ ทักษะท่ีดีและมีความพร้อม 
สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดได้

ส ิ ่งของตามแต่การสั ่ง (ออนไลน์) จาก 
ผู ้บริโภคโดยตรง การใส่ตัวส่งข้อมูลใน 
เครื ่องใช้ไฟฟ้าเพื ่อประมวลสถิติการใช้     
และแจ้ง (โดยอัตโนมัติ) กลับไปยังโรงงาน 
เมื ่อเกิดปัญหาทางเทคนิค ยานยนต์ที ่มี 
เ ซ ็ น เ ซอร ์ ใ นต ั ว ฯลฯ จะ เห ็ น ได ้ ว ่ า          
INDUSTRY 4.0 ยังเป็นแนวคิดที ่ใหม่ 
หลายอย ่ า งอย ู ่ ใ น ช ่ ว งทดลองและ       
พัฒนา แต่ก็เป็นแนวคิดที่มีศักยภาพที่จะ 
เปลี ่ยนแปลงทุกวงการ ตั ้งแต่แนวทาง 
การบริโภคสินค้าของผู้คนทั่วไป ตลอดจน 
แนวทางการรักษาทางการแพทย์

ที่มา : วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คัดย่อโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
    วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562



ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก

www.doe.go.th/lmi_ratchaburi

www.facebook.com/LMIWestern

บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานผ่านเว็บไซต์
www.doe.go.th

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมฯ

ข้อ 1 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์มีคุณธรรมและเสมอภาค
ข้อ 2 ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็วและประทับใจ
ข้อ 3 มีมนุษยสัมพันธ์ ขยัน อดทน สามัคคี มีวินัย
ข้อ 4 พัฒนาตนเองและหน่วยงาน สรรค์สร้างสังคม
ข้อ 5 ศรัทธารักษาเกียรติ และศักดิ์ศรีของหน่วยงาน

บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน (LMI) http://www.doe.go.th/lmia 
บริการข้อมูลพ้ืนฐานด้านแรงงานรายจังหวัด ข่าวสารตลาดแรงงาน
สถานการณ์ตลาดแรงงาน และข้อมูลงานวิจัย

ตลาดงานกรมจัด http://job.doe.go.th
บริการข้อมูลตําแหน่งงาน และผู้สมัครงาน สําหรับนายจ้าง
สถานประกอบการและคนหางาน

บริการส่งเสริมการมีงานทํา แนะแนวอาชีพ http://www.doe.go.th/vgnew
บริการข้อมูลแนะแนวอาชีพ ข้อมูลการประกอบอาชีพอิสระ 
การรับงานไปทําที่บ้าน และศูนย์ข้อมูลอาชีพ

บริการข้อมูลการไปทํางานต่างประเทศ http://www.doe.go.th/overseas
บริการข้อมูลการไปทํางานต่างประเทศโดยรัฐ ข้อแนะนํา ข้อควรรู้ก่อนเดินทาง
ไปทํางานต่างประเทศ ข้อมูลสินเชื่อการไปทํางานต่างประเทศและค้นหาบริษัทจัดหางาน

บริการเกีย่วกับการตรวจและคุ้มครอง http://www.doe.go.th/ipd
รับเรื่องร้องทุกของคนหางานที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศ
บริการงานทะเบียนและตรวจสอบบริษัทจัดหางานในประเทศ

บริการเกีย่วกับการจัดระบบแรงงานต่างด้าว http://www.doe.go.th/alien
บริการพิจารณาขออนุญาตการทํางานของคนต่างด้าวในระบบจัดระบบนําเข้าคนต่างด้าว
และแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
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