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 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะว ันตก ป ี 2561 เป ็นการนำเสนอภาพรวมสถานการณ์ 
ในด้านความต้องการแรงงาน ผู ้สมัครงาน การบรรจุงาน การไปทำงานต่างประเทศ และการทำงาน    
ของคนต่างด้าว จากข้อมูลการให้บริการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดใน 8 จังหวัดภาคตะวันตก ซึ่งได้แก่ 
จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม 
จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นข้อมูลหลักในการจัดทำ นอกจากนี ้ยังนำเสนอข้อมูล 
ทางด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และข้อมูลทางด้านประชากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื ่อเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

 ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์  
กับท่านผู้อ่านตามสมควร ทั้งนี ้ ท่านสามารถเปิดอ่านข่าวสารตลาดแรงงานภาคตะวันตกทุกฉบับได้ทาง              
www.doe.go.th/Lmi_ratchaburi และ facebook fanpage “ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน 
ภาคตะวันตก” รวมทั้งแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ในการจัดทำเอกสารครั้งต่อไปได้ทาง   
E-mail : lm_rbr@doe.go.th และ lm_rbr@live.com
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 เศรษฐกิจโลกในปี 2562 มีแนวโน้มชะลอตัวลง 
ต่อเนื ่องจากครึ ่งหลังของปีที ่ผ่านมา ตามการปรับตัว 
เข ้าสู ่ช ่วงขาลงของวัฏจักรเศรษฐกิจสหรัฐฯ รวมทั ้ง 
การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน และกลุ่มประเทศยูโรโซน 
ท่ามกลางการปรับตัวของประเทศต่าง ๆ ต่อการดำเนิน 
มาตรการกีดกันทางการค้า ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจประเทศ 
กำลังพัฒนาที่สำคัญ ๆ และปริมาณการค้าโลกมีแนวโน้ม 

ชะลอตัวลงจากปี 2561 ในกรณีฐานคาดว่าเศรษฐกิจโลก 
และปริมาณการค้าโลกในปี 2562 จะขยายตัวร้อยละ 3.8 
และร้อยละ 3.8 ตามลำดับ ชะลอตัวลงจากร้อยละ 3.9 
และร้อยละ 4.0 ในปี 2561 ตามลำดับ

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�àÈÃÉ°¡Ô¨ 
ÃÒÂ§Ò¹ÀÒÇÐàÈÃÉ°¡Ô¨âÅ¡áÅÐàÈÃ°¡Ô¨ä·Â

 เศรษฐกิจโลกในไตรมาสที่สี ่ ชะลอตัวลงอย่าง 
ช ัดเจน ตามการปร ับต ัวเข ้าส ู ่ช ่วงขาลงของว ัฏจ ักร 
เศรษฐกิจในประเทศเศรษฐกิจสหรัฐฯ และการปรับเพิ่ม 
อัตราดอกเบี้ยนโยบายของหลายประเทศในช่วงก่อนหน้า 
รวมทั ้ง ผลกระทบจากการเพิ ่มของมาตรการกีดกัน 
ทางการค้า และความวิตกกังวลของภาคธุรกิจต่อปัจจัย 
เส ี ่ยงสำค ัญ ๆ ในระบบเศรษฐก ิจและการเง ินโลก 
เงื่อนไขดังกล่าวทำให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศต่าง ๆ ชะลอตัวลงอย่างเป็นวงกว้างทั้งในสหรัฐฯ 
ที่มีแนวโน้มชะลอตัวลง
 แม้กระนั้นก็ตาม การขยายตัวที่ยังอยู่ในระดับสูง 
กว่าศักยภาพทางเศรษฐกิจ รวมทั ้ง การเพิ ่มขึ ้นของ 
แรงกดดันจากเงินเฟ้อที่ปรับตัวเข้าสู่เป้าหมายนโยบาย 
การเงินอย่างชัดเจนมากขึ ้น และแรงกดดันจากปัญหา 
เง ินท ุนไหลออก ในประเทศท ี ่ม ีป ัจจ ัยพ ื ้นฐานทาง 
เศรษฐก ิจอ ่อนแอ ทำให ้ธนาคารกลางของประเทศ 
เศรษฐกิจหลักและประเทศกำลังพัฒนา บางประเทศยัง 
ปรับทิศทาง นโยบายการเงินเข้าสู่ภาวะปกติ อย่างต่อเน่ือง 
โดยธนาคารกลางสหรัฐฯซึ ่งปรับ เพิ ่มอัตราดอกเบี ้ย 
นโยบายร้อยละ 0.25 ควบคู่ไปกับการปรับลดขนาดงบดุล 

ธนาคารกลางแคนาดาปรับเพิ่ม อัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
ร้อยละ 0.25 ในขณะที ่ธนาคารกลางยุโรปยุติมาตรการ 
เข้าซื ้อสินทรัพย์ ณ เดือนธันวาคม 2561 การชะลอตัว 
ของเศรษฐกิจ ประเทศสำคัญ ๆ ท่ามกลางแนวโน้ม 
การปร ับท ิศทาง นโยบายการเง ินเข ้าส ู ่ภาวะปกต ิ 
ของประเทศเศรษฐก ิจ หล ักอย ่างต ่อเน ื ่อง รวมท ั ้ง 
การเพิ่มขึ้นของมาตร การกีดกันทางการค้าและความเสี่ยง 
ที่สำคัญ ๆ ส่งผลให้ตลาดเงิน ตลาดทุน ตลาดสินค้า และ 
การเคลื ่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศมีความผันผวน 
ตลอดทั้งไตรมาส

แนวโนมเศรษฐกิจโลกในป 2562

ภาพรวมเศรษฐกิจโลก



Western Labour Market Situation, 20184

ที่มา :  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

โรงงาน 723 แหง 
ลดลง 0.28% จากชวงเดียวกันปกอน

เงินลงทุน 31.10 พันลานบาท
เพิ่มขึ้น 3.00% จากชวงเดียวกันปกอน

การจางงาน 24,882 คน
เพิ่มขึ้น 16.58% จากชวงเดียวกันปกอน

 เศรษฐก ิจไทยในไตรมาสท ี ่ส ี ่ ของป ี 2561 
ขยายตัวร้อยละ 3.7 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 3.2 
ในไตรมาสก่อนหน้า ด้านค่าใช้จ่าย มีปัจจัยสนับสนุน 
จากการขยายตัวเร ่งข ึ ้นของการบร ิโภคภาคเอกชน 
การลงทุนภาคเอกชน และการปรับตัวดีขึ้นของการส่งออก 
สินค้าและบริการ ในขณะที่การใช้จ่ายของรัฐบาลชะลอตัว 
ด้านการผลิต การผลิตสาขาอุตสาหกรรม สาขาการขายส่ง 
การขายปลีก และการซ่อมแซม สาขาโรงแรมและภัตตาคาร 
และสาขาการขนส่งและการคมนาคมขยายตัวเร่งขึ ้น 
ส ่วนการผลิตภาคเกษตรและสาขาก่อสร้างชะลอตัว 
เม ื ่ อปร ับผลของฤด ูกาลออกแล ้ ว เศรษฐก ิ จ ไทย 
ในไตรมาสที่สี่ของปี 2561 ขยายตัวจากไตรมาสที่สาม  
ของปี 2561 ร้อยละ 0.8 (QoQ_SA)
 รวมทั้งปี 2561 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 4.1 
เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 4.0 ในปี 2560 และเป็น 
การขยายตัวสูงสุดในรอบ 6 ปี โดยมูลค่าการส่งออก 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุน 
รวมขยายตัวร้อยละ 4.6 และร้อยละ 3.8 ตามลำดับ 
อัตราเงินเฟ้อทั ่วไปเฉลี ่ยอยู ่ที ่ร ้อยละ 1.1 และบัญชี 
เดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 7.4 ของ GDP

 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562 คาดว่าจะขยายตัว 
ร้อยละ 3.5 - 4.5 โดยมีแรงสนับสนุนสำคัญประกอบด้วย 
(1) การใช ้จ ่ายภาคครัวเร ือนยังม ีแนวโน้มขยายตัว 
ในเกณฑ์ด ีและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
อย่างต่อเนื่อง 
(2 ) การปร ับต ั วด ี ข ึ ้ นของการลงท ุนภาคเอกชน 
ตามการเพ ิ ่ มข ึ ้ นของอ ัตราการใช ้กำล ั งการผล ิต 
และการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
(3) การเร่งตัวขึ้นของการลงทุนภาครัฐ ตามความคืบหน้า 
ของโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ๆ 
(4) การเพิ่มขึ้นของแรงขับเคลื่อนจากภาคการท่องเที่ยว 
ตามการปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติของจำนวนและรายได้จาก
การท่องเที่ยว 
(5) การเปลี ่ยนแปลงทิศทางการค้า การผลิต และ 
การลงทุนระหว่างประเทศ ซ ึ ่งจะช ่วยลดผลกระทบ 
จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ทั้งนี ้ คาดว่ามูลค่า 
การส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ 4.1 การบริโภค 
ภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร ้อยละ 4.2 
และร ้อยละ 5 .1 ตามลำด ับ อ ัตราเง ิน เฟ ้อท ั ่ ว ไป 
เฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 0.5 – 1.5 และบัญชีเดินสะพัด 
เกินดุลร้อยละ 6.2 ของ GDP

 เมื่อพิจารณาเงินลงทุน พบว่า จังหวัดสมุทรสาคร 
มีเง ินลงทุนมากที ่ส ุดประมาณ 1.94 หมื ่นล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 64.17 รองลงมาได้แก่ จังหวัดนครปฐม 
ประมาณ 4 .74 พ ั นล ้ านบาท ( ร ้ อยละ 15 .70 ) 
จังหวัดราชบุรี ประมาณ 2.63 พันล้านบาท (ร้อยละ 8.72) 
และจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 1.86 พันล้านบาท  
(ร้อยละ 6.15)

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยป 2561

การลงทุนในภาคตะวันตก

แผนภูมิแสดง เงินลงทุนใน 8 จังหวัดภาคตะวันตก 

ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการใหมป 2561

ราชบุรี 9 %

กาญจนบุรี 6 %

สุพรรณบุรี 2 %

นครปฐม 16 %

สมุทรสาคร 64 %

สมุทรสงคราม 1%

เพชรบุรี 1 % ประจวบฯ 2%
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ที่มา :  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ตารางแสดงจำนวนโรงงาน เงินลงทุน และการจางงาน ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการใหม 
เปรียบเทียบป 2560 กับป 2561

จำนวนโรงงาน

(แห่ง)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

การจ้างงาน

(คน)

จำนวนโรงงาน

(แห่ง)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

การจ้างงาน

(คน)

ราชบุรี 65 4,225.34 1,704 75 2,633.64 2,146

กาญจนบุรี 60 2,748.80 5,826 60 1,856.69 1,658

สุพรรณบุรี 35 2,275.46 432 34 632.31 490

นครปฐม 116 9,066.93 3,147 146 4,741.28 4,155

สมุทรสาคร 396 11,697.95 12,529 363 19,374.78 11,908

สมุทรสงคราม 16 257.65 565 17 247.59 281

เพชรบุรี 10 684.10 271 12 210.83 270

ประจวบคีรีขันธ์ 25 142.46 408 18 496.93 435

รวม 723 31,098.69 24,882 725 30,194.05 21,343

จังหวัด

ปี 2560 ปี 2561

 8 จังหวัดภาคตะวันตก มีประชากรประมาณ    
5.68 ล้านคน เป็นเพศชาย 2.78 ล้านคน เพศหญิง       
2.90 ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานร้อยละ 60.09 
ของจำนวนประชากร เป็นผู ้ท ี ่อย ู ่นอกกำลังแรงงาน       
ร้อยละ 24.04 ผู ้มีงานทำ ประมาณ 3.39 ล้านคน 
หร ื อร ้ อยละ 99 .30 ของผ ู ้ อย ู ่ ในกำล ั งแรงงาน 
ผู้ว่างงานมีร้อยละ 0.70

 เมื ่อเปรียบเทียบกับปี 2560 พบว่า จำนวน 
ประชากรเพิ่มขึ้นประมาณ 3.04 หมื่นคน หรือร้อยละ  
0.54 และผู ้ว ่างงานเพิ ่มข ึ ้นจำนวน 673 คน หรือ        
ร้อยละ 2.91 ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงานเพิ่มขึ้นประมาณ    
2.19 หมื ่นคน หร ือร ้อยละ 1.63 แต่ประชากรที ่ม ี 
อายุต่ำกว่า 15 ปี ลดลงประมาณ 8.48 พันคน หรือ    
ร้อยละ 0.94

ประชากรและกำลังแรงงาน (Labour Force)

 เมื ่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน พบว่า 
จังหวัดสุพรรณบุรี มีเงินลงทุน ลดลงมากที่สุด ร้อยละ 
72.21 รองลงมาได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดนครปฐม 
จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  และจังหวัดสมุทรสงคราม  

ร้อยละ 69.18, 47.71, 37.67, 32.45 และ 3.90 
ตามลำดับ ส่วนจังหวัดประจวบคีร ีข ันธ ์ม ีเง ินลงทุน 
เพ ิ ่มข ึ ้นประมาณ 3 เท ่า และจ ังหว ัดสม ุทรสาคร 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 65.63

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�µÅÒ´áÃ§§Ò¹
ÀÒ¤µÐÇÑ¹µ¡ »‚ 2561
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 อ ั ต ร า ก า ร ม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม ใ น ก ำ ล ั ง แ ร ง ง า น 
แสดงถ ึงอ ัตราส ่วนของประชากรในว ัยทำงานก ับ 
ประชากรที ่มีอายุตั ้งแต่ 15 ปีขึ ้นไป พบว่า ป ี 2561 
ภาคตะวันตก มีอัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน   
ร้อยละ 71.45 และเมื่อเปรียบเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน 
ลดลง ร้อยละ 0.23

        ผู้มีงานทำส่วนใหญ่ทำงานอยู่นอกภาคเกษตรกรรม 
ประมาณ 2.51 ล้านคน หรือร้อยละ 74.21 ของจำนวน 
ผู้มีงานทำทั้งหมด และอยู่ในภาคเกษตรกรรมประมาณ 
8.74 แสนคน หรือร้อยละ 25.79 เมื่อเปรียบเทียบกับ    
ปี 2560 พบว่า ผู ้ม ีงานทำโดยรวมมีจำนวนเพิ ่มขึ ้น 
ประมาณ 2.14 หมื่นคน หรือร้อยละ 0.64 โดยเพิ่มขึ้น 
เฉพาะนอกภาคเกษตรกรรม ร ้อยละ 1.43 ส ่วนใน 
ภาคเกษตรกรรมลดลง ร้อยละ 1.58

อัตราการมีสวนรวมในกำลังแรงงาน 
(Labour Force Participation)

  เป็นอัตราส่วนระหว่างผู ้มีงานทำต่อประชากร     
ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป พบว่า ในปี 2561 ภาคตะวันตก 
มีอ ัตราส่วนผู ้ม ีงานทำต่อประชากรร ้อยละ 70.86 
ลดลงเล็กน้อยจากปี 2560 ร้อยละ 0.13

อัตราสวนผูมีงานทำตอประชากร 
(Employment to Participation)

สถานภาพแรงงาน
ของประชากรภาคตะวันตก 

ป 2561

ประชากรที่มี
อายุต่ำกวา 15 ป
895,812 คน

ผูที่อยูในกำลังแรงงาน
3,415,886 คน

ผูไมอยูใน
กำลังแรงงาน

1,364,809 คน

ตารางแสดง จำนวนประชากรภาคตะวันตก จำแนกตามสถานภาพแรงงาน 

                เปรียบเทียบป 2560 ป 2561                                                    หนวย : คน   

สถานภาพแรงงาน
 
 ป 2560  ป 2561 % ∆ 

ยอดรวม 5,646,135 5,676,506 0.54 
ประชาชนที่มีอายุ 15 ป ขึ้นไป  4,741,842 4,780,695 0.82 
กำลังแรงงานรวม 3,398,913 3,415,886 0.50 
     1.  กำลังแรงงานปจจุบัน 3,389,141 3,411,253 0.65 
          1.1  ผูมีงานทำ 3,366,000 3,387,438 0.64 
          1.2  ผูวางงาน 23,142 23,815 2.91 
     2.  กำลังแรงงานที่รอฤดูกาล 9,772 4,633 -52.59 
ผูไมอยูในกำลังแรงงาน 1,342,928 1,364,809 1.63 
          1.  ทำงานบาน 386,518 395,562 2.34 
          2.  เรียนหนังสือ 308,496 298,211 -3.33 
          3.  อื่น ๆ 647,914 671,037 3.57 
ประชากรที่มีอายุต่ำกวา  15  ป15  904,293 895,812 -0.94 
อัตราการมีสวนรวมในกำลังแรงงาน 71.68 71.45 -0.23 
อัตราการอยูนอกกำลังแรงงาน 39.80 39.82 0.02 
อัตราการวางงาน 0.68 0.70 0.02 

71.45%

70.86%
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 ผู ้ม ีงานทำส่วนใหญ่มีอาชีพผู ้ปฏิบัต ิงานที ่ม ี 
ฝีมือในด้านการเกษตรและการประมงมากที่สุด ร้อยละ 
20.45 ของผู้มีงานทำทั้งหมด รองลงมาคือ พนักงาน 
บริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด ร้อยละ 19.76 
และอาช ีพข ั ้นพ ื ้นฐานต ่าง ๆ ในด ้านการขายและ 
การให้บริการ ร้อยละ 17.43 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2560 
พบว ่ า ป ร ะ เ ภทอาช ี พผ ู ้ ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น ใน โ ร ง ง าน 
และเคร ื ่องจ ักรและผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิงานด ้านการประกอบ 
อาชีพผู ้ปฏ ิบ ัต ิงานด้านความสามารถทางฝีม ือและ 
ธุรกิจการค้าที ่เกี ่ยวข้อง อาชีพผู ้ปฏิบัติงานที ่มีฝีมือ       
ในด้านการเกษตรและการประมง อาชีพพนักงานบริการ 
และพนักงานในร้านค้าและตลาด มีจำนวนผู ้มีงานทำ  
เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.37, 2.07, 0.35 และ      

0.03 ตามลำดับ ส่วนอาชีพผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิค 
สาขาต่าง ๆ และอาชีพที ่เก ี ่ยวข้อง อาชีพผู ้บ ัญญัติ   
กฎหมาย ข ้ าราชการ ระด ับอาว ุ โสและผ ู ้ จ ั ดการ 
อาช ีพผ ู ้ประกอบว ิชาช ีพด ้านต ่าง ๆ อาช ีพเสม ียน 
แ ล ะอ าช ี พ ข ั ้ น พ ื ้ น ฐ านต ่ า ง ๆ ใ นด ้ า นก า ร ข าย 
และการให้บร ิการมีจำนวนผู ้ม ีงานทำลดลงร ้อยละ     
10.66, 9.60, 4.53, 0.46 และ 0.30 ตามลำดับ 

ผูมีงานทำจำแนกตามอาชีพ
(Employment by Occupation)

 จากจำนวนผู ้ม ีงานทำนอกภาคเกษตรกรรม 
ประมาณ 2.51 ล ้านคน เม ื ่อพิจารณาตามประเภท 
อุตสาหกรรม 5 อันดับแรก พบว่า อุตสาหกรรมการผลิต 
ม ี จ ำนวนผ ู ้ ม ี ง านทำมากท ี ่ ส ุ ด ร ้ อ ยละ 27 .44 

ของจำนวนผู้มีงานทำทั้งหมด รองลงมาคือ การขายส่ง 
การขายปลีก ร้อยละ 16.46 กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 
ร้อยละ 7.82 การก่อสร้าง ร้อยละ 5.06 และการบริหาร 
ราชการและการป้องกันประเทศ ร้อยละ 3.30

ผูมีงานทำจำแนกตามอุตสาหกรรม
(Employment by Industrial)

ตารางแสดงจำนวนผูมีงานทำภาคตะวันตก จำแนกตามประเภทอาชีพ 
ป 2560 กับป 2561

หน่วย  :  คนป 2560 ป 2561 % ∆

3,366,000 3,387,438 0.64 

ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการ ระดับอาวุโสและผูจัดการ 92,596 83,707 -9.60 

ผูประกอบวิชาชีพดานตาง ๆ 148,098 141,386 -4.53 

ผูประกอบวิชาชีพดานเทคนิค สาขาตาง ๆ และอาชีพที่เกี่ยวของ 136,889 122,296 -10.66 

เสมียน 137,826 137,190 -0.46 

พนักงานบริการ และพนักงานในรานคาและตลาด 669,119 669,344 0.03 

ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตรและการประมง 690,296 692,738 0.35 

ผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจการคาที่เกี่ยวของ 449,772 459,062 2.07 

ผูปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผูปฏิบัติงานดานการประกอบ 448,965 491,022 9.37 

อาชีพขั้นพื้นฐานตาง ๆ ในดานการขายและการใหบริการ 592,057 590,266 -0.30 

คนงานซึ่งมิไดจำแนกไวในหมวดอื่น 384 428 11.54 

ประเภทอาชีพ

ยอดรวม

หนวย : คน   
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ภาคเกษตรกรรม

873,708 คน

(25.79%)

นอกภาคเกษตรกรรม

2,513,730 คน

(74.21%)

การผลิต
929,586 คน (27.44%)

การบริหารราชการ
และปองกันประเทศ
111,827 คน (3.30%)

01

05

3,387,438 คน

ผูมีงานทำนอกภาคเกษตรกรรม
5 อันดับแรก

จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม

การขายสง การขายปลีก
557,415 คน (16.46%)02
กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
265,020 คน (7.82%)03
การกอสราง
171,244 คน (5.06%)04

ผูมีงานทำ

 เม่ือพิจารณาระดับการศึกษาของผู้มีงานทำ พบว่า 
กลุ่มผู้มีการศึกษาต่ำกว่าประถมศึกษา มีสัดส่วนมากที่สุด 
ประมาณ 8.22 แสนคน ค ิด เป ็นร ้อยละ 24.25 
ของผู้มีงานทำทั้งหมด รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษา 
ร้อยละ 23.46 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 
16.98 เปร ียบเทียบกับปี 2560 พบว่าผ ู ้ม ีงานทำ 
เก ือบท ุกระด ับการศ ึกษา ม ีจำนวนลดลง ยกเว ้น 
การศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย มีจำนวนผู้มีงานทำเพิ่มขึ้น

ผูมีงานทำจำแนกตามระดับการศึกษา 
(Employment by Education)

 เปร ียบเท ียบก ับช ่วงเด ียวก ันป ีก ่อน พบว ่า 
อ ุตสาหกรรมก ิจกรรมบร ิการด ้านอ ื ่น ๆ ม ีจำนวน 
ผู้มีงานทำเพิ่มขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 20.67 รองลงมาได้แก่ 
อุตสาหกรรมการบริหารและการสนับสนุน ร้อยละ 18.72 
อ ุ ตส าหกรรมก ิ จ ก ร รมทา งว ิ ช า ช ี พและ เทคน ิ ค              
ร้อยละ 16.00 อุตสาหกรรมลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 
ร ้อยละ 9.18 อุตสาหกรรมการผลิต ร ้อยละ 5.27 

ส ่วนอ ุตสาหกรรมข ้อม ูลข ่ าวสารและการส ื ่ อสาร 
มีจำนวนผู ้ม ีงานทำลดลงมากที ่ส ุด ร ้อยละ 22.02 
รองลงมาได้แก่ อุตสาหกรรมกิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 
ร้อยละ 15.35 อุตสาหกรรมการจัดหาน้ำ บำบัดน้ำเสีย 
ร้อยละ 12.11 อุตสาหกรรมการไฟฟ้า ก๊าซและไอน้ำ    
ร้อยละ 11.00 อุตสาหกรรมศิลปะความบันเทิงนันทนาการ 
ร้อยละ 10.28

แผนภูมิแสดง 
ผู้มีงานทำภาคตะวันตก จำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบปี 2560 และปี 2561
จำแนกตามระดับการศึกษา

จำนวน (คน)

ต่ำกวา
ประถมศึกษา

ประถมศึกษา

อุดมศึกษา

ไมระบุ

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

มัธยมศึกษา
ตอนตน

ปี 2560

ปี 2561

0 300,000 600,000 900,000

860,670

821,553

773,142

794,672

581,138

575,138

502,754

514,263

562,178

558,221

86,118

123,591
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 ผู้มีงานทำที่ทำงานตั้งแต่ 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
ข ึ ้นไป ม ีส ัดส ่วนมากที ่ส ุด ประมาณ 3.11 ล ้านคน 
หรือร้อยละ 91.67 ของจำนวนผู้มีงานทำ เพิ่มขึ้นจาก 
ช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนร้อยละ 1.35 โดยผู ้ที ่ทำงาน  
ระหว่าง 40 – 49 ชั่วโมงต่อสัปดาห์มีสัดส่วนมากที่สุด 
ร ้อยละ 59.15 รองลงมาคือ ผ ู ้ท ี ่ทำงานตั ้งแต ่ 50 

ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์ มีร้อยละ 22.65 และผู้ที่ทำงาน 
ระหว่าง 35 – 39 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีร้อยละ 9.87 
สำหรับผู้ท่ีมีช่ัวโมงการทำงานต่ำกว่า 35 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
(0-34 ชั ่วโมงต่อสัปดาห์) มีประมาณ 2.82 แสนคน 
หรือร้อยละ 8.33 ของจำนวนผู้มีงานทำ ลดลงร้อยละ  
6.62 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

ผูมีงานทำจำแนกตามชั่วโมงการทำงาน 
(Employment by Hour)

แผนภูมิแสดงจำนวนผู้มีงานทำ และอัตราการว่างงานของภาคตะวันตก
จำแนกรายจังหวัด ปี 2561

จำนวน(คน)
 (รอยละ)

 ภาคตะวันตกมีผู้ว่างงานประมาณ 2.38 หมื่นคน 
หรือมีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.70 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.91 
จากปี 2560 โดยจังหวัดราชบุรี มีอัตราการว่างงานสูงท่ีสุด 
ในภาคตะวันตก ร้อยละ 1.25 รองลงมาคือ จังหวัดเพชรบุรี 
ร้อยละ 0.91 จังหวัดประจวบคีรีข ันธ์ ร้อยละ 0.71 
จ ังหว ัดสมุทรสาคร ร ้อยละ 0.61 จ ังหว ัดนครปฐม 
และจังหวัดสุพรรณบุรี มีจำนวนเท่ากัน ร้อยละ 0.59 

จังหวัดสมุทรสงคราม ร้อยละ 0.55 และจังหวัดกาญจนบุรี 
ร ้อยละ 0.47 เมื ่อเปรียบเทียบกับปี 2560 พบว่า 
เกือบทุกจังหวัดมีอ ัตราการว่างงานเพิ ่มขึ ้น จังหวัด 
กาญจนบุรี มีอัตราการว่างงานเท่ากับช่วงเดียวกันปีก่อน 
ส ่ ว นจ ั ง หว ั ด เพชรบ ุ ร ี แ ล ะจ ั ง หว ั ด สม ุ ท รส าคร 
มีอัตราการว่างงานลดลง

ภาวะการวางงานและอัตราการวางงาน
(Unemployment Rate)

ทำงาน 35 ชม. ขึ้นไป
ต่อสัปดาห์

ทำงาน 40-49 ชม. ต่อสัปดาห์

ทำงาน 50 ชม. ต่อสัปดาห์

ทำงาน 35-39 ชม. ต่อสัปดาห์

ทำงาน 0-34 ชม. ต่อสัปดาห์
8.33%

เพิ่มขึ้น 1.35% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

91.67% ของผู้มีงานทำ

9.87%

59.15%

22.65%

266,538

661,496

463,288444,467

270,847

110,614

696,796

473,392

0.47

1.25

0.55
0.610.590.59

0.91
0.71
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ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
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ความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน ปี 2560 และปี 2561

ความต้องการแรงงาน

ปี 2560

ปี 2561

ผู้สมัครงานมาใช้บริการ การบรรจุงาน

จำนวน (คน)

31,388
28,392 28,607 27,363 25,711

23,823

การใหบริการจัดหางาน

 จากข้อมูลของระบบสารสนเทศการจัดหางาน 
ในประเทศ กรมการจัดหางาน นายจ้าง/สถานประกอบการ 
แจ้งความต้องการแรงงาน ผู ้สมัครงานมาใช้บร ิการ 
และการบรรจ ุ งาน ลดลงจากช ่วง เด ียวก ันป ีก ่อน 
ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

 ความต ้องการแรงงานลดลงร ้อยละ 9.55  
จังหวัดสมุทรสงคราม ลดลงมากที่สุด ส่วนใหญ่ต้องการ 
ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มากที่สุด

 ผ ู ้สม ัครงานมาใช้บร ิการลดลงร้อยละ 4.35 
จังหวัดราชบุรี ลดลงมากที่สุด โดยผู้สมัครงานเป็นผู้จบ 
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา และระดับปริญญาตรีมากที่สุด

 การบรรจุงานลดลงร้อยละ 7.34 โดยจังหวัด 
สมุทรสงคราม ลดลงมากที ่ส ุด ผู ้จบการศึกษาระดับ 
มัธยมศึกษา ได้รับการบรรจุงานมากที่สุด

 กรมการจัดหางานได้รับแจ้งความต้องการแรงงาน 
(ตำแหน่งงานว่าง) จากนายจ้าง/สถานประกอบการ          
ปี 2561 จำนวน 28,392 อัตรา ผู้สมัครงานมาใช้บริการ         
จำนวน 27,363 คน การบรรจุงาน จำนวน 23,823 คน 
เม ื ่ อ เปร ี ยบเท ียบก ับช ่ วง เด ี ยวก ันป ีก ่ อน พบว ่ า 
ความต้องการแรงงาน ผู ้สมัครงาน และการบรรจุงาน 
ลดลงร้อยละ 9.55, 4.35 และ 7.34 ตามลำดับ

¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃáÃ§§Ò¹
¼‹Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ¨Ñ´ËÒ§Ò¹â´ÂÃÑ°
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 นายจ้าง/สถานประกอบการมาใช้บริการที่แจ้งความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน (ตำแหน่งงานว่าง) 
มีจำนวน 28,392 อัตรา เป็นเพศชาย 3,969 อัตรา เพศหญิง 1,480 อัตรา และไม่ระบุเพศ 22,943 อัตรา

ความตองการแรงงาน

02

03

04

05

01

อุตสาหกรรมที ่ม ีความตองการแรงงานมาก 5 อันดับแรก ไดแก

การผลิต

การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก โลหะประดิษฐ์ ยกเว้น เครื่องจักรและอุปกรณ์ 

การผลิตสิ่งทอ การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า

การขายส ่งยกเว ้นยานยนต ์และจ ักรยานยนต ์ การขายปล ีก ยกเว ้น ยานยนต ์และจ ักรยานยนต ์ การขายส ่ง การขายปล ีก 

การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์

ที่พักแรม การบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม

การโทรคมนาคม การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่ กิจกรรมการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

และกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง  กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์ วีดีทัศน์และรายการโทรทัศน์ การบันทึกเสียงและการจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี 

กิจกรรมการบริการสารสนเทศ

กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและกิจกรรมสนับสนุนการขนส่ง การขนส่งทางบก และการขนส่งทางท่อลำเลียง การขนส่งทางน้ำ

02

03

04

05

01

อาชีพที ่ม ีความตองการแรงงานมาก 5 อันดับแรก ไดแก

อาชีพงานพื้นฐาน

พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด

เสมียน เจ้าหน้าที่

ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ

แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ แรงงานด้านการประกอบ รับส่งเอกสาร พนักงานขนสัมภาระและพนักงานขนส่งสินค้าอื่น ๆ ผู้ขนส่งสินค้าต่าง ๆ 

พนักงานเก็บเงิน และพนักงานอ่านมาตรวัดต่าง ๆ

พนักงานขายของหน้าร้านและพนักงานสาธิตสินค้า แม่บ้านและผู ้ปฏิบัติงานที ่เกี ่ยวข้อง พนักงานบริการอาหารและเครื ่องดื ่ม 

ผู้ให้บริการด้านการป้องกันภัยที่มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น พ่อครัว

เจ้าหน้าที่สำนักงานอื่น ๆ เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เจ้าหน้าที่เก็บเงินและเจ้าหน้าที่ขายตั๋ว เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต พนักงานต้อนรับ  

และพนักงานบริการข้อมูลข่าวสาร

ผู้ตรวจสอบด้านความปลอดภัย สุขภาพ และคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้า เจ้าหน้าที่บัญชี ช่างเขียนแบบ 

ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล

ช่างเครื ่องและช่างปรับแต่งเครื ่องยานยนต์ ช่างไฟฟ้าอาคารและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื ่น ๆ ช่างเชื ่อมและช่างตัดโลหะ ช่างเครื ่องและ 

ช่างปรับแต่งอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง ช่างเครื่องและช่างปรับแต่งเครื่องจักรกลทางการเกษตรหรืออุตสาหกรรม
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แผนภูมิแสดงความต้องการแรงงาน จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ปี 2561 กับปี 2560

0 5,000 10,000 15,000 20,000

ไฟฟ้า ก๊าซ  ไอน้ำและระบบการปรับอากาศ

เกษตรกรรมการป่าไม้และการประมง

กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย

การทำเหมืองแร่   และเหมืองหิน

กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนฯ

การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

ศิลปะ ความ  บันเทิงและนันทนาการ

กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

การผลิต

การขายส่งและการขายปลีกฯ

ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตรฯ

กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ

การบริหารราชการการป้องกันประเทศฯ

การก่อสร้าง

กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

การศึกษา

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์

การจัดหาน้ำ การจัดการน้ำเสียฯ

48
14

468
173  

573
289 

186
139

64
48

662
511  

134
109

529
443

18,399
15,762                                    

6,759
6,214      

508
520

247
260

225
242

378
414

334
367

133
156

80
98

1,428            
2,234 

219 
364

14
35

ลด

เพิ่ม

 จากแผนภูม ิเม ื ่อเปร ียบเทียบความต้องการ 
แรงงานตามประเภทอุตสาหกรรมในปี 2561 กับปี 2560 
พบว่า
 อุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ ้น 
ได ้แก ่ การจัดหาน้ำ การจัดการน้ำเส ียและของเสีย        
รวมถึง ก ิจกรรมที ่ เก ี ่ยวข ้อง ก ิจกรรมด้านส ุขภาพ 
และงานสังคมสงเคราะห์ ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 
การศึกษา กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้าง 
การบร ิหารราชการการป ้องก ันประเทศ และการ 
ประกันสังคมภาคบังคับ กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ 
กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ 
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

 อุตสาหกรรมที ่ม ีความต้องการแรงงานลดลง    
ได ้แก ่ ไฟฟ้า ก ๊าซ ไอน ้ำและระบบการปร ับอากาศ 
เกษตรกรรมการป่าไม้และการประมง กิจกรรมทาง 
การเงินและการประกันภัย การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน 
ก ิจกรรมการจ ้างงานในคร ัวเร ือนก ิจกรรมการผลิต        
ส ินค ้าและบร ิการท ี ่ทำข ึ ้นเองเพ ื ่อใช ้ในคร ัวเร ือน 
ซึ่งไม่สามารถจำแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน การขนส่ง 
และสถานที่เก็บสินค้า ศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ 
ก ิจกรรมการบร ิหารและบร ิการสนับสนุน การผลิต 
การขายส ่ งและการขายปล ีก การซ ่ อมยานยนต ์ 
และจักรยานยนต์

(จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม)

(อัตรา)

ปี 2560

ปี 2561
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แผนภูมิ  ความต้องการแรงงาน จำแนกตามระดับการศึกษา ปี 2561 และปี 2560

 ประเภทอาชีพที ่สถานประกอบการต้องการ 
แรงงานมากที่สุด คือ อาชีพงานพื้นฐาน จำนวน 10,414 
อัตรา คิดเป็นร้อยละ 36.68 (เช่น แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 
แรงงานด ้านการประกอบ พน ักงานร ับส ่งเอกสาร 
พนักงานขนสัมภาระและพนักงานขนส่งสินค้า ผู้ขนส่งสินค้า 
พนักงานเก็บเงิน และพนักงานอ่านมาตรวัดต่าง ๆ ) 
รองลงมาได ้ แก ่ พน ั ก งานบร ิ การ พน ั ก งานขาย 

ในร้านค้าและตลาด จำนวน 4,402 อัตรา (ร้อยละ 15.50) 
เสมียน เจ้าหน้าท่ี จำนวน 4,360 อัตรา (ร้อยละ 15.36) 
ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3,174  
อ ัตรา (ร ้อยละ 11.18) ผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิงานโดยใช ้ฝ ีม ือใน       
ธุรกิจต่าง ๆ จำนวน 2,215 อัตรา (ร้อยละ 7.80)

 ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการมีจำนวน 27,363 คน 
เ ป ็ น เ พ ศ ช า ย 1 1 , 3 1 6 ค น ห ญ ิ ง 1 6 , 0 4 7 ค น 
เป็นผู ้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด จำนวน 
11,734 คน ค ิดเป ็นร ้อยละ 42.88 รองลงมาค ือ 
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 21.37 ระดับปวช.-ปวส. 

หรืออนุปริญญา ร้อยละ 20.28 และระดับประถมศึกษา 
และต่ำกว่า ร ้อยละ 15.46 เมื ่อเปรียบเทียบกับช่วง 
เดียวกันปีก่อน พบว่า ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการทั้งหมด 
ลดลง ร้อยละ 4.35

 นายจ้าง/สถานประกอบการต้องการแรงงาน 
ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
38.84 รองลงมาคือ ระดับปวช.-ปวส./อนุปริญญา ร้อยละ 
34.79 ระดับประถมศึกษาและต่ำกว่า ร้อยละ 17.92 
และระดับปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 8.45 เมื่อเปรียบเทียบ 
กับช่วงเดียวกันปีก่อน พบว่า ความต้องการแรงงาน 
ลดลงในทุกระดับการศึกษา

จำแนกตามระดับการศึกษา

จำนวน (คน)

0 5,000 10,000 15,000

ประถมศึกษา
และต่ำกวา

มัธยมศึกษา

ปวช.-ปวส./
อนุปริญญา

ป.ตรี ขึ้นไป

6,488
5,087

12,282
11,027

10,092
9,878

2,526
2,400

ปี 2560

ปี 2561

ผูสมัครงาน

แผนภูมิแสดงความต้องการแรงงาน จำแนกตามประเภทอาชีพ ปี 2561 และปี 2560

ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโสฯ

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ

ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

เสมียน  เจ้าหน้าที่

พนักงานบริการฯ

ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง

ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ

ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานฯ

อาชีพงานพื้นฐาน

ผู้ฝึกงาน

0 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000

(อัตรา)

จำแนกตามประเภทอาชีพ

ปี 2560

ปี 2561

1,027
761

770
738

3,255
3,174

4,931
4,360

4,301
4,402

263
185

1,867
2,215

1,951
2,140

13,021
10,414

2
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 จากแผนภูมิที่ เมื่อพิจารณาตามประเภทอาชีพ 
จะเห็นได้ว่าอาชีพงานพื้นฐานมีจำนวนผู ้มาสมัครงาน 
มากที ่สุด เช่น แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ แรงงานด้าน 
การประกอบ พนักงานรับส่งเอกสาร พนักงานขนสัมภาระ 
และพนักงานขนส่งสินค้า พนักงานเก็บเงิน และพนักงาน 
อ่านมาตรวัดต่าง ๆ  ยาม ผู้เปิด-ปิดประตู เมื่อเปรียบเทียบ 

กับช่วงเดียวกันปีก่อน พบว่า ผู้สมัครงานมาใช้บริการ 
ม ี จ ำนวนลดลง เก ื อบท ุ กประ เภทอาช ีพ ยก เ ว ้ น 
ประเภทอาชีพผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง 
และอาชีพผู ้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส 
ผู้จัดการ ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น

การบรรจุงาน

แผนภูมิแสดงผู้สมัครงานมาใช้บริการ จำแนกตามประเภทอาชีพ ปี 2561 และปี 2560

ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโสฯ

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ

ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

เสมียน  เจ้าหน้าที่

พนักงานบริการฯ

ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง

ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ

ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานฯ

อาชีพงานพื้นฐาน

ผู้ฝึกงาน

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

(คน)

จำแนกตามประเภทอาชีพ

ปี 2560

ปี 2561

678
698

1,072
989

2,805
2,786

6,786
6,246

4,005
3,965

123
147

1,492
1,488

2,047
1,986

9,599
9,051

0
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 จากข้อมูลของระบบสารสนเทศการจัดหางาน 
ในประเทศ กรมการจัดหางาน นายจ้าง/สถานประกอบการ 
แจ้งความต้องการแรงงาน ผู ้สมัครงานมาใช้บร ิการ 
และการบรรจ ุ งาน ลดลงจากช ่วง เด ียวก ันป ีก ่อน 
ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

 ความต ้องการแรงงานลดลงร ้อยละ 9.55  
จังหวัดสมุทรสงคราม ลดลงมากที่สุด ส่วนใหญ่ต้องการ 
ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มากที่สุด

 ผ ู ้สม ัครงานมาใช้บร ิการลดลงร้อยละ 4.35 
จังหวัดราชบุรี ลดลงมากที่สุด โดยผู้สมัครงานเป็นผู้จบ 
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา และระดับปริญญาตรีมากที่สุด

 การบรรจุงานลดลงร้อยละ 7.34 โดยจังหวัด 
สมุทรสงคราม ลดลงมากที ่ส ุด ผู ้จบการศึกษาระดับ 
มัธยมศึกษา ได้รับการบรรจุงานมากที่สุด

 กรมการจัดหางานได้รับแจ้งความต้องการแรงงาน 
(ตำแหน่งงานว่าง) จากนายจ้าง/สถานประกอบการ          
ปี 2561 จำนวน 28,392 อัตรา ผู้สมัครงานมาใช้บริการ         
จำนวน 27,363 คน การบรรจุงาน จำนวน 23,823 คน 
เม ื ่ อ เปร ี ยบเท ียบก ับช ่ วง เด ี ยวก ันป ีก ่ อน พบว ่ า 
ความต้องการแรงงาน ผู ้สมัครงาน และการบรรจุงาน 
ลดลงร้อยละ 9.55, 4.35 และ 7.34 ตามลำดับ

 อุตสาหกรรมที ่ม ีการบรรจุงานมากที ่ส ุด คือ 
อุตสาหกรรมการผลิต มีการบรรจุงาน จำนวน 13,758 คน 
ค ิดเป ็นร ้อยละ 57.75 รองลงมาค ือ การขายส ่ง 
และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์ 
จำนวน 5 ,241 คน (ร ้ อยละ 22 .00) ท ี ่ พ ั กแรม 

และบริการด้านอาหาร จำนวน 1,690 คน (ร้อยละ 7.09) 
การขนส่งและสถานที ่ เก ็บส ินค ้า จำนวน 368 คน       
( ร ้ อยละ 1 .54 ) ข ้ อม ู ลข ่ า วสารและการส ื ่ อสาร              
จำนวน 359 คน (ร้อยละ 1.51)

แผนภูมิแสดงความต้องการแรงงาน และการบรรจุงาน จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ปี 2561

0 5,000 10,000 15,000 20,000

เกษตรกรรมการป่าไม้และการประมง

การทำเหมืองแร่   และเหมืองหิน

การผลิต

ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำและระบบการปรับอากาศ

การจัดหาน้ำ การจัดการน้ำเสียฯ

การก่อสร้าง

การขายส่งและการขายปลีกฯ

การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย

กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

กิจกรรมวิชาชีพฯ

กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

การบริหารราชการการป้องกันประเทศฯ

การศึกษา

กิจกรรมด้านสุขภาพฯ

ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ

กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ

กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนฯ

แผนภูมิแสดงความต้องการแรงงาน และการบรรจุงาน จำแนกตามประเภทอาชีพ ปี 2561

ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโสฯ

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ

ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

เสมียน  เจ้าหน้าที่

พนักงานบริการฯ

ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง

ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ

ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานฯ

อาชีพงานพื้นฐาน

ผู้ฝึกงาน
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 เม ื ่ อพ ิ จ า รณาตามประ เภทอาช ีพ พบว ่ า 
อาชีพงานพื้นฐานมีการบรรจุงานมากที่สุด จำนวน 9,165 
คน คิดเป็นร้อยละ 38.47 เช่น แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 
แรงงานด ้านการประกอบ พน ักงานร ับส ่งเอกสาร 
พน ั ก งานขนส ั มภาระและพน ั ก งานขนส ่ งส ิ นค ้ า 
พนักงานเก็บเง ิน และพนักงานอ่านมาตรวัดต่าง ๆ 
ผู ้ดูแลรักษาอาคารสิ ่งปลูกสร้าง รองลงมาคือ เสมียน 

เจ ้ าหน ้ าท ี ่ จำนวน 3,919 คน (ร ้ อยละ 16 .45) 
พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด จำนวน 
3,504 คน (ร้อยละ 14.71) ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงาน 
ท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง จำนวน 2,544 คน (ร ้อยละ 10.68) 
ผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิงานในโรงงาน ผ ู ้ควบค ุมเคร ื ่องจ ักรและ 
ผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิงานด ้านการประกอบ จำนวน 1,709 คน        
(ร้อยละ 7.17)

ความตองการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย

ยานยนต์
สมัยใหม่

597 อัตรา อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ

606 อัตรา

การท่องเที่ยวฯ
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การเกษตรฯ
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การแปรรูป
อาหาร 
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การแพทย์
ครบวงจร 
371 อัตรา

ดิจิทัล 
353 อัตรา

เชื้อเพลิง
ชีวภาพฯ
2 อัตรา

การบินและ
โลจิสติกส์ 
489 อัตรา

ความต้องการแรงงาน
11,923 อัตรา

ประถมศึกษา

และต่ำกวา

2,209 อัตรา

มัธยมศึกษา

4,591 อัตรา

ปวช.

1,890 อัตรา

ปวส.

1,416 อัตรา

อนุปริญญา

795 อัตรา
ปริญญาตรีขึ้นไป

1,022 อัตรา

ความตองการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย 

ตามระดับการศึกษา

ความตองการแรงงาน
ใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย

แผนภูมิแสดงตำแหน่งงาน ผู้สมัครงานมาใช้บริการ และการบรรจุงาน จำแนกตามจังหวัด ปี 2561
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 ปี 2561 ภาคตะวันตกมีแรงงานได้รับอนุญาต 
ให้เดินทางไปทำงานในต่างประเทศ จำนวน 2,169 คน   
หร ือร ้อยละ 1.89 ของแรงงานที ่ เด ินทางไปทำงาน 
ต่างประเทศทั้งประเทศ ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 1.86 
เป็นเพศชาย ร้อยละ 66.62 ของแรงงานในภาคตะวันตก 

เพศหญิง ร้อยละ 33.38 เดินทางไปทำงานโดย Re-entry 
มากที่สุด ร้อยละ 61.41 รองลงมาคือ นายจ้างพาลูกจ้าง 
ไปทำงาน ร้อยละ 12.22 เดินทางด้วยตนเอง ร้อยละ 11.11 
และบริษัทจัดหางานจัดส่ง ร้อยละ 8.16

 5 ÍÑ¹´ÑºáÃ¡
»ÃÐà·È·Õ่ÁÕ¼ÙŒà´Ô¹·Ò§ä»·Ó§Ò¹ÁÒ¡·Õ่ÊØ´

ญี่ปุน 234 คน

อินโดนีเชีย 200 คน

สหรัฐอเมริกา 177 คน

มาเลเซีย 121 คน

ไตหวัน 193 คน

การเดินทางไปทำงาน
ในตางประเทศ

à´Ô¹·Ò§ 5 ÇÔ¸Õ á¨Œ§¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¡ÅÑº(RE-ENTRY)

Å´Å§ 1.86%
¡ÒÃà´Ô¹·Ò§·Ø¡»ÃÐàÀ· »‚ 2560 ¨Ó¹Ç¹ 2,210 ¤¹
¡ÒÃà´Ô¹·Ò§·Ø¡»ÃÐàÀ· »‚ 2561 ¨Ó¹Ç¹ 2,169 ¤¹

ราชบุรี

กาญจนบุรี

สุพรรณบุรี

นครปฐม

สมุทรสาคร

สมุทรสงคราม

เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ

146
195

146
234

153
217

138
251

88
150

21
32

50
128

95
125

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ กรมการจัดหางาน



Western Labour Market Situation, 201818

 จากข้อมูลของสำนักงานจัดหางานจังหวัด 8 
จังหวัดในภาคตะวันตก ปี 2561 มีจำนวนแรงงานต่างด้าว 
ณ เ ด ื อ น ธ ั น ว า ค ม ป ร ะ ม า ณ 5 . 4 6 แ ส น ค น 
เป็นแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย ประมาณ 5.22 แสนคน 
หรือร้อยละ 95.58 ของแรงงานต่างด้าวทั ้งหมดใน 
ภาคตะวันตก และเป็นแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผัน 
ให ้ทำงานตามมาตรา 13 ประมาณ 0.24 แสนคน     

(ร้อยละ 4.42) เปรียบเทียบกับปี 2560 จำนวนแรงงาน 
ต่างด้าวลดลงร้อยละ 9.20 โดยลดลงเฉพาะแรงงาน 
ต่างด้าวที ่ได้รับการผ่อนผันให้ทำงานตามมาตรา 13 
ประมาณ 1.32 แสนคน (ร้อยละ 84.53) ส่วนแรงงาน 
ต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพิ่มขึ้นประมาณ 7.64 
หมื่นคน (ร้อยละ 17.16)

จำนวนคนตางดาว จำแนกตามประเภทการอนุญาตใหทำงาน

พิสูจนสัญชาติ 

333,201 คน

(61.03%)

นำเขา MOU

178,107 คน

(32.63%)
BOI 

618 คน

(0.11%)

เดินทางไป-กลับ 

7 คน

(0.0013%)

ชนกลุมนอย 

24,128 คน

(4.42%)

ชั่วคราว(ทั่วไป)

9,857 คน

(1.81%)

ตางดาว

5.46 แสนคน

การทำงานของคนตางดาว

จังหวัด
เดินทาง

ดวยตนเอง 

กรมการ 
จัดหางาน 

จัดสง 

นายจางพา
ลูกจางไป
ทำงาน 

นายจางสง
ลูกจางไป
ฝกงาน 

บริษัท
จัดหางาน

จัดสง 
Re-Entry รวม 

ราชบุร ี 34 6 75 8 23 195 341 
กาญจนบุร ี 36 7 47 17 39 234 380 
สุพรรณบุร ี 50 12 34 19 38 217 370 
นครปฐม 46 10 38 16 28 251 389 
สมุทรสาคร 25 11 21 12 19 150 238 
สมุทรสงคราม 2 2 10 5 2 32 53 
เพชรบุร ี 17 4 17 5 7 128 178 
ประจวบคีรีขันธ 31 10 23 10 21 125 220 

รวม 241 62 265 92 177 1,332 2,169 
รวมทั้งประเทศ 9,271 11,908 10,707 3,322 26,423 53,170 114,801 

ตารางแสดง การเดินทางไปทำงานตางประเทศของแรงงานภาคตะวันตก ป 2561
               จำแนกตามประเภทการเดินทาง         หนวย : คน   

ที่มา : สำนักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน
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จำนวนคนตางดาว จำแนกตามรายจังหวัด

เปรียบเทียบชวงเดียวกันปกอน

ราชบุรี

ประจวบคีรีขันธ

สุพรรณบุรี

นครปฐม

สมุทรสาคร

สมุทรสงคราม

เพชรบุรี

กาญจนบุรี

263,382 คน        10.29%

99,761 คน          25.65%

38,603 คน           2.12%

50,087 คน           5.26%

38,554 คน           6.64%

23,495 คน           10.08%

17,935 คน           28.06%

14,101 คน          5.84%

จังหวัด 

ป 2560 ป 2561

จำนวน
รวม (คน)

ถูกตอง

ตาม

กฎหมาย

แรงงานตางดาว

ที่ไดรับการผอนผัน

ใหทำงาน

ตามมาตรา 13

ถูกตอง

ตาม

กฎหมาย

แรงงานตางดาว

ที่ไดรับการผอนผัน

ใหทำงาน

ตามมาตรา 13

จำนวน

รวม (คน)
 

ราชบุร ี 47,584 30,435 17,149 50,087 47,319 2,768 
กาญจนบุร ี 36,153 14,482 21,671 38,554 30,357 8,197 
สุพรรณบุร ี 14,005 9,474 4,531 17,935 17,662 273 
นครปฐม 134,183 90,788 43,395 99,761 94,236 5,525 
สมุทรสาคร 293,577 238,678 54,899 263,382 257,535 5,847 
สมุทรสงคราม 14,976 11,373 3,603 14,101 13,774 327 
เพชรบุร ี 21,343 16,475 4,868 23,495 22,655 840 
ประจวบคีรีขันธ 39,438 33,650 5,788 38,603 38,252 351 

รวม 601,259 445,355 155,904 545,918 521,790 24,128 

ตารางแสดง จำนวนแรงงานตางดาวในภาคตะวันตก เปรียบเทียบป 2560 กับป 2561   
                 หนวย : คน   

ที่มา :  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
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สถานประกอบการในระบบประกันสังคม

 สถานประกอบการใน 8 จังหวัดภาคตะวันตก 
อย ู ่ ในระบบประก ันส ั งคม จำนวน 39,781 แห ่ ง 
เมื ่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เพิ ่มขึ ้นร้อยละ 12.19 
และม ีจำนวนผ ู ้ประก ันตนเพ ิ ่มข ึ ้ นร ้อยละ 14.51 
โดยมีผ ู ้ประกันตนประมาณ 1.48 ล้านคน แยกเป็น      
มาตรา 33 ประมาณ 1.11 ล้านคน มาตรา 39 ประมาณ 
1.29 แสนคน และมาตรา 40 ประมาณ 2.39 แสนคน 

โดยจังหวัดสมุทรสาคร มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียน 
ในระบบประกันสังคม ร้อยละ 27.88 รองลงมาได้แก่ 
นครปฐม ร้อยละ 22.59 และราชบุรี ร้อยละ 12.35 
 ในส่วนของผู้ประกันตน พบว่า จังหวัดสมุทรสาคร 
มีลูกจ้างขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน มากที่สุด ร้อยละ 
36.55 รองลงมาคือ จังหวัดนครปฐม ร้อยละ 21.62 
จังหวัดราชบุรี ร้อยละ 11.74

ที่มา : สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

จำนวนผูประกันตน
เพิ่มขึ้น 14.51%
จากชวงเดียวกันปกอน

จำนวนสถานประกอบการ และผูประกันตน 

ณ เดือนธันวาคม 2561

ราชบุรี 

กาญจนบุรี

สุพรรณบุรี

นครปฐมสมุทรสาคร

สมุทรสงคราม

เพชรบุรี

ประจวบ
คีรีขันธ

 สถานประกอบการ 
39,781 แหง

ผูประกันตน
1,480,125 คน

จำนวนผูประกันตน
เพิ่มขึ้น 83.55 %
จากชวงเดียวกันปกอน

แรงงานตางดาวที่อยูในระบบประกันสังคม

ณ เดือนธันวาคม 2561

 สถานประกอบการ 
11,993 แหง

ผูประกันตน
312,667 คน

ราชบุรี ประจวบ
คีรีขันธ

1,121 แหง 
25,383 คน 

กาญจนบุรี

879 แหง 
17,494 คน 

สุพรรณบุรี

1,070 แหง 
10,204 คน 

นครปฐม

2,254 แหง 
52,208 คน 

สมุทรสาคร

4,810 แหง 
172,080 คน 

สมุทรสงคราม

615 แหง 
6,179 คน 

เพชรบุรี 

692 แหง 
16,220 คน 

552 แหง 
12,899 คน 
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 จากสิ ่งที ่ได้เรียนรู ้มาทำให้ทราบว่าสิ ่งที ่ต ้อง 
นำมาพิจารณาทุกครั้งในการวางแผนหรือนโยบายต่างๆ 
นั ่นก็คือจะต้องคำนึงถึงผลที่ตามมา (implications) 
และกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องที่จะได้รับผลกระทบนั้น (stake-
holders) ซึ่งแนวคิดนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการ 
วางนโยบายเรื่องต่าง ๆ รวมไปถึงการนำเทคโนโลยี AI 
มาใช้ก็เช่นกัน ถึงแม้ว่าเทคโนโลยี AI จะเป็นเครื่องมือ 
สำคัญในการสร้างคุณค่าจากการนำข้อมูลมาใช้ทำให้เกิด 

au tomat ion มากข ึ ้ น และ เพ ิ ่ มประส ิ ทธ ิ ภ าพ 
และความแม ่นยำในการทำงานในวงกว ้าง รวมถ ึง 
ก ่อให้เก ิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ แต่การนำ AI 
มาใช้ก็ควรกำหนดนโยบายหรือทิศทางในการทำงาน 
เช่นกัน โดยสามารถใช้วิธ ีมองผลกระทบที ่จะตามมา 
ในหลากหลายมิติ ซึ่งอาจทำให้เราเกิดคำถามที่ต้องคิด 
หรือวางแผนเตรียมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ ยกตัวอย่างเช่น

 Workforce Change: AI จะเปลี ่ยนแปลง 
ร ูปแบบของงานในอนาคต ทำให้คนทำงานได ้ด ีข ึ ้น 
และต้องปรับเปลี ่ยนความสามารถให้สอดคล้องกับ 
ความเปลี ่ยนแปลงที ่เกิดขึ ้น จากการคาดการณ์พบว่า 
9 -32 % ขอ งแร ง ง าน ในประ เทศท ี ่ พ ัฒนาแล ้ ว          
จะถ ูกทดแทนโดย AI ในทศวรรษหน ้า โดยเฉพาะ 
งานแรงงานที ่ทำซ้ำ ๆ ในอุตสาหกรรมหรือค้าปลีก 
แต ่ขณะเด ียวก ัน ก ็จะสร ้างโอกาสงานใหม ่ๆ เช ่น 
งานด ้านการศ ึกษาและการแพทย ์ ให ้คนได ้พ ัฒนา 
ความสามารถมากขึ ้นดังนั ้น เราต้องรับมือด้วยการ  
พ ัฒนาต ั ว เองและปร ับต ั วด ้ วยการแสวงหาและ 
เรียนรู้ตลอดเวลา (lifelong learning)
 Model Bias: AI ถูกสอนให้เรียนรู้จากข้อมูล 
แต่หากข้อมูลที ่นำมาใช้สร้าง model นั ้นเป็นข้อมูล 
ที ่มีการ bias อยู ่แล้ว ก็จะทำให้ผลลัพธ์ที ่ได้เกิดการ 
bias ด ้วยเช ่นก ัน ยกต ัวอย ่างเช ่น การฝ ึกฝน AI 
ให้จับคนโกงหรือคนทุจริต ข้อมูลที่ได้รับมาอาจพบว่า 
คนโกงส ่วนใหญ่ เป ็นกล ุ ่มคนท ี ่ม ี รายได ้น ้อยหร ือ 
เช ื ้อชาติจำเพาะ จากนั ้นเมื ่อเรานำ AI ที ่ได ้เร ียนรู ้ 
จากข้อมูลเหล่านั ้นมาใช้เพื ่อหาคนโกง ผลลัพธ์ที ่ได้ 
ก็มักจะชี ้ว ่าคนในกลุ ่มนั ้นมีโอกาสหรือแนวโน้มที ่จะ 
เป็นคนโกงมากกว่ากลุ่มคนในลักษณะอื่น ๆ และเพื่อที่ 
จะป ้องก ันป ัญหาด ังกล ่าว เราจ ึ งควรท ี ่ จะต ้องม ี 

การค้นคว ้าว ิจ ัยในด้านอื ่น ๆ ที ่ เก ี ่ยวข ้องเพิ ่มเต ิม 
เพื ่อนำข้อมูลเหล่านั ้นมาช่วยอธิบายการทำงานและ 
เหตุผลของ model ในการตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้น  
 Technological Inequality/Digital   
Colonization: ในหลายๆ ประเทศ เช่น จีน อเมริกา 
อังกฤษ แคนาดา เยอรมนี ฝรั่งเศส ได้เริ ่มมีการลงทุน 
อย่างสูง กับงานวิจ ัยและสร้างคนเพื ่อมาช่วยพัฒนา 
เทคโนโลยี AI เช่น การสร้างแรงจูงใจโดยการให้ Visa 
และสิทธิพิเศษอื่นแก่บุคลากรที่มีความรู้จากประเทศอื่น ๆ 
หรือในประเทศอังกฤษมีการวางแผนระยะยาวที่จะผลิต 
Ph .D . ท า งด ้ า น A I จ ำนวน 1 , 000 คน ภ าย ใน             
ป ีค .ศ . 2025 (ป ัจจ ุบ ันประเทศอ ั งกฤษม ีจำนวน 
ประชากรประมาณ 65 ล ้านคนใกล ้ เค ียงก ับไทย) 
ป ร ะ ก อ บ ก ั บ ม ี ก า ร ส ่ ง เ ส ร ิ ม ใ ห ้ ม ี ก า ร น ำ A I 
มา ใช ้ ส ร ้ า ง แพลตฟอร ์ มต ่ า งๆทางการค ้ า เ ช ่ น       
e-commerce, cloud เช่นเดียวกับในประเทศจีน 
ที ่ทางภาครัฐให้การสนับสนุนอย่างมากในการสร้าง 
แพลตฟอร์มที ่ใช้ AI เก็บข้อมูลภาพใบหน้า สำหรับ 
ประเทศที ่ย ังตามเทคโนโลยีหรือพึ ่งพาแพลตฟอร์ม 
ของประเทศอ ื ่น เช ่น ประเทศไทย ก ็อาจจะเร ิ ่มม ี 
ข้อเสียเปรียบทางเศรษฐกิจและความรู้ความเข้าใจสังคม 
เพราะคนที่ยิ ่งมีอำนาจทางเทคโนโลยีก็ยิ ่งได้ประโยชน ์
จากประเทศที่ด้อยกว่ามากขึ้น

ผลด้านสังคมและเศรษฐกิจ

¤Ố ÃÍº´ŒÒ¹¨Ò¡¼Å¡ÃÐ·º¢Í§AI
º·¤ÇÒÁ..ÃÒÂ»‚ 2561

Artificial Intelligence
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 D a t a P r i v a c y : ถ ึ ง แ ม ้ ว ่ า เ ร า จ ะ ใ ช ้ 
แพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Facebook, Line, Google, 
WeChat, Alipay ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (Free 
Platform) แต่เราก็ต้องแลกกับการให้ข้อมูลส่วนตัว 
ของเราไปโดยปร ิยาย เพราะความเป ็นจร ิ งแล ้ ว 
คงไม ่ม ีเจ ้าของแพลตฟอร์มรายใดที ่สามารถร ักษา 
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้ได้เต็มร้อย และเจ้าของ 
แพลตฟอร์มเองก็อาจนำข้อมูลต่างๆ เช่น พฤติกรรมผู้ใช้ 
ความสนใจ ความชอบ ไลฟ ์สไตล ์ มาใช ้ประโยชน ์ 
เพ ื ่อหาแนวทางการโฆษณาและแนะนำส ินค ้าให ้ม ี 
ประสิทธิภาพ เป็นต้น การที่คนไทยใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้ 
หรือชักชวนให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนสร้างแพลตฟอร์มให้ 
ยังมีสิ ่งที่น่าคิดว่าแท้จริงแล้วใครคือผู้ที ่จะได้ประโยชน์ 
จากข้อมูลผู ้ใช้แพลตฟอร์มเหล่านี ้ ถึงแม้ปัญหาด้าน 
ความปลอดภัยของข้อมูลจะดูแก้ไขได้ยาก แต่ก็ยังพอมี 
ทางออก นั่นคือการนำเทคโนโลยี blockchain มาใช ้
ซึ่งจะช่วยดูแลเงื่อนไขการแลกเปลี่ยนและการใช้ข้อมูล 

ยกตัวอย่างเช่น กฎระเบียบ GDPR (General Data 
Protection Regulation) ของ EU เป็นแบบอย่าง 
ของการช่วยดูแลการเอาข้อมูลส่วนตัวไปใช้ได้อย่างดี
 Fake News: AI ทำได้ท ั ้งช ่วยจับข่าวลวง 
ห ร ื อ แ ม ้ แ ต ่ ส ร ้ า ง ข ่ า ว ล ว ง เ ส ี ย เ อ ง ( m o d e l 
ที่สามารถเลียนเสียงคนหรือสร้างวิดีโอตัดต่อที่คล้ายคน  
ที่โดนปลอม) นี่เป็นความท้าทายในอนาคตที่ต้องเตรียม 
รับมือเกี ่ยวกับการตรวจสอบที่มาและความน่าเชื ่อถือ 
ของแหล ่งข ่าว ความร ู ้ความเข ้าใจของผ ู ้สร ้างส ื ่อ 
และผู ้เสพสื ่อในด้าน data journalism และ data 
literacy ก ็เป ็นส ิ ่งสำค ัญที ่ช ่วยทำให ้คนในส ังคม 
อยู่อย่างมีวิจารณญาณมากขึ้น นอกจากนี้ เทคโนโลยี 
b l ockcha i n ก ็ อ า จ จ ะม ี บทบาท ในก า รส ร ้ า ง 
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลมากขึ้นด้วยในอนาคต

ผลด้านข้อมูลข่าวสาร

 AI Safety: AI สามารถใช ้ เป ็นสมองของ 
self-driving Car ที ่น่าจะช่วยลดอุบัติเหตุที ่เกิดขึ ้น 
บนท ้องถนน รวมถ ึงสามารถนำไปใช ้ในการทหาร 
และการแพทย์เพื่อทำให้งานวินิจฉัยดีขึ ้น แต่สิ ่งเหล่านี้ 
ก็ยังจำเป็นต้องมี AI ethical guideline เพื ่อดูแล 
ในกรณีที่ AI เจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น
 Cyber-security: มีการใช้ AI ในการค้า 
และทำธุรกรรมต่าง ๆ เช่น การซื้อขายสินค้าออนไลน์ 

ช่วยให้แพลตฟอร์มเข้าถึงและเรียนรู้พฤติกรรมของลูกค้า 
รวมถึงแนะนำสินค้าให้ลูกค้าได้ดีขึ ้น แต่ขณะเดียวกัน 
ก็มีเหล่าผู ้ร ้ายที ่พยายามจะหาวิธ ีแฮ็กเพื ่อเอาบัญชี 
ของล ูกค ้าไปใช ้ หร ือแม ้กระท ั ่งพยายามจะเข ้าถ ึง 
ระบบในองค ์กรด ้วย AI แต ่ ในอ ีกทางหน ึ ่ งบร ิษ ัท         
security software ก็ใช้ AI ในการตรวจจับการบุกรุก 
เช ่นเด ียวก ัน มอง ๆ แล ้วก ็ เหม ือนม ีต ัวละคร AI 
ฝ่ายร้ายและ AI ฝ่ายดี มาต่อสู้กันอย่างดุเดือด 

ผลด้านความปลอดภัยและความมั่นคง

 เทคโนโลยี AI จะเปลี ่ยนแปลงตลาดแรงงาน 
ในอนาคต ทำให ้ร ูปแบบของการศ ึกษาและเน ื ้อหา 
ต ้องเปล ี ่ยนไปด ้วย ประเทศจ ีนเร ิ ่มให ้ เด ็กประถม 
และมัธยมเรียนรู ้เก ี ่ยวกับ programming และ AI 
เพ ื ่ อสร ้ างแนวค ิด เช ิ งคำนวณ (compuat ional      
thinking) การรู้เท่าทันระบบดิจิทัลและข้อมูล (digital 

& information literacy) และความเข้าใจที่จะใช้ AI 
ให ้ เป ็นประโยขน ์ เพราะ AI เข ้ามาเป ็นส ่วนหน ึ ่ ง 
ใ นช ี ว ิ ตประจำว ั น ของ เ ร า ไปแล ้ ว ก า รสร ้ า งคน 
กับการเพิ่มทักษะเป็นเรื ่องที่สำคัญที่เราต้องเตรียมตัว  
ให้พร้อม

ผลกระทบด้านการศึกษา



23Western Labour Market Situation, 2018

 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะว ันตก ป ี 2561 เป ็นการนำเสนอภาพรวมสถานการณ์ 
ในด้านความต้องการแรงงาน ผู ้สมัครงาน การบรรจุงาน การไปทำงานต่างประเทศ และการทำงาน    
ของคนต่างด้าว จากข้อมูลการให้บริการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดใน 8 จังหวัดภาคตะวันตก ซึ่งได้แก่ 
จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม 
จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นข้อมูลหลักในการจัดทำ นอกจากนี ้ยังนำเสนอข้อมูล 
ทางด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และข้อมูลทางด้านประชากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื ่อเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

 ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์  
กับท่านผู้อ่านตามสมควร ทั้งนี ้ ท่านสามารถเปิดอ่านข่าวสารตลาดแรงงานภาคตะวันตกทุกฉบับได้ทาง              
www.doe.go.th/Lmi_ratchaburi และ facebook fanpage “ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน 
ภาคตะวันตก” รวมทั้งแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ในการจัดทำเอกสารครั้งต่อไปได้ทาง   
E-mail : lm_rbr@doe.go.th และ lm_rbr@live.com

ที่มา : https://thaipubica.org

โดย ..จรัล งามวิโรจน์เจริญ

 ความเปลี ่ยนแปลงที ่ฉับไวของเทคโนโลยีและ 
ความล้าสมัยของกฎหมาย อาจเป็นอุปสรรคของการสร้าง 
นว ัตกรรมใหม ่ๆ และก ่อให ้ เก ิดความเส ียเปร ียบ 
ของประเทศ ในประเทศจีนและอเมริกา AI ทางด้าน 
Natural Language Processing (NLP) ที ่ใช้ใน 
การประมวลข ้อม ูลจากเส ียงพ ูดและต ั วหน ั งส ือ 
ก้าวหน้าไปไกลในระดับที่สามารถเข้าใจโครงสร้างภาษา 
และสร ุปใจความได้ นอกจากนี ้ย ังสามารถช่วยงาน 
ทางด้านกฎหมายในการประมวลผลและตัดสินคดีได้
 ประเทศไทยมีการทำวิจัย NLP Thai มานานกว่า 
หลายสิบปี แต่ยังไม่สามารถผลักดันให้เกิดการต่อยอดได้ 
เนื่องจากหลาย ๆ ปัจจัย (ลิขสิทธิ์ของต้นฉบับลิขสิทธิ์ 
ในการใช้และเผยแพร่ที ่จำกัดนวัตกรรม ไม่มีนักวิจัย     
และทุนในการวิจ ัยอย่างต่อเนื ่องและเพียงพอ ไม่ม ี         
open source/open data model ที ่ เหมาะสม 
เพื ่อให ้น ักพัฒนานำไปต่อยอด) งานว ิจ ัยทาง NLP 
ต้องเริ่มจากเก็บข้อมูลเสียงหรือข้อความแล้วนำมาแปลง 
ให้เหมาะสม ซึ่งถือว่าเป็นงานที่มีการลงทุนสูงและไม่คุ้ม 
ที่เอกชนจะลงทุน จึงทำให้การพัฒนางานด้านนี้ล้าหลัง 
มีแค่เพียงกลุ ่มนักพัฒนาอิสระที ่สนใจรวมตัวกันและ 
แบ ่งป ันข ้อม ูลท ี ่ม ีอย ู ่ แต ่ก ็ย ังม ีจำนวนไม ่มากพอ 

ถ้าอยากจะทำให้การพัฒนาด้านนี ้เกิดผลอย่างจริงจัง 
ภาครัฐจะต้องมีส ่วนช่วยหาวิธ ีสนับสนุนทั ้งด ้านทุน 
เปิดให้ภาคเอกชนเข้ามาช่วยในการบริหารการจัดการงาน
วิจัยให้มีประสิทธิภาพ (งานวิจัยประยุกต์ หรือ applied 
research ต้องการนักบริหารมืออาชีพที่เข้าใจตลาด 
และเป ิดกว ้างต ่อการสร ้างนว ัตกรรม) และสร ้าง 
ความร ่ วมม ื อของมหาว ิทยาล ั ยและภาค เอกชน 
ในขณะเดียวกัน เพื่อนำ AI ไปใช้ประโยชน์กับงานด้าน 
กฎหมาย เราต้องมีการแปลงกฎหมายไทยให้อยู ่ใน 
รูปแบบดิจิทัลเพื ่อให้มีข้อมูลที ่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
และสามารถใช้ได้ในทุกท้องที่
 การกำหนดหรือพิจารณาก่อตั ้งนโยบายใด ๆ 
ควรจะได้รับความร่วมมือจากคนหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน เพื่อให้ครอบคลุมต่อผลกระทบ 
ในหลายๆ ส ่วนท ี ่อาจจะเก ิดข ึ ้นได ้อย ่างครบถ ้วน 
และยังเป็นการผลักดันให้เกิดกระบวนการที ่จะทำให้ 
กลุ่มคนมีส่วนร่วมและเห็นไปในทิศทางที่สามารถพัฒนา 
ประเทศได้

ผลกระทบด้านกฎหมาย

Natural Language Processing 
(NLP)



    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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