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 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.) ปี 2561 เป็นการนำเสนอ 
ภาพรวมสถานการณ์ในด้านความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน การไปทำงานต่างประเทศ 
และการทำงานของคนต่างด้าว โดยใช้ข้อมูลการให้บริการของ สำนักงานจัดหางานจังหวัดใน 8 จังหวัด 
ภาคตะวันตก ซึ่งได้แก่ จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นข้อมูลหลักในการจัดทำ นอกจากนี้ 
ยังนำเสนอข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจการลงทุน และข้อมูลทางด้านประชากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

 ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ตาม  
สมควร ทั้งนี้ ท่านสามารถเปิดอ่านข่าวสารตลาดแรงงานภาคตะวันตกทุกฉบับได้ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
รวมทั้งแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ในการจัดทำเอกสารครั้งต่อไป
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TABLE 1  PROVIDING DOMESTIC EMPLOYMENT SERVICE IN THE WESTERN, 
      OCTOBER-DECEMBER 2018 AND 2017

 
 OCTOBER-DECEMBER

2017
 OCTOBER-DECEMBER

2018
 %  

Job Vacancies    (Position ) 7,347  6,213  -15.43  
Job Applicants   (Persons ) 6,868  6,749  -1.73  
Job Placements   (Persons ) 6,054  5,519  -8.84  

TABLE 2  PROVIDING DOMESTIC EMPLOYMENT SERVICE, BY PROVINCES IN 
                  THE WESTERN, OCTOBER-DECEMBER 2018

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

PROVINCES Job Vacancies   
(Position) 

Job Applicants  
(Persons) 

Job Placements  
(Persons) 

Ratchaburi 656  357 288 
Kanchanaburi 696  699 531 
Suphan Buri 608  543 489 
Nakhon Pathom 1,812  2,006 1,643 
Samut Sakhon 834  1,453 1,247 
Samut Songkhram 495  532 366 
Phetchaburi 561  574 516 
Prachuap Khiri Khan 551  585 439 
Total  6,213  6,749 5,519 

Units: Persons

PROVINCES  

SENDING AGENCIES  

RE-
ENTRY Total Self 

Arrangement 
Dept. of 

Employment 

Employers 
Taking 

Workers 
Overseas 

for 
Working

Employers 
Sending 
Workers 
Overseas 

for 
Training 

 
Recruitment 

Agencies 

Ratchaburi 6 1 19 0 6 46 78
Kanchanaburi 8 2 13 4 12 50 89
Suphan Buri 14 2 8 5 5 50 84
Nakhon Pathom  8 1 12 4 9 61 95
Samut Sakhon 8 3 4 1 4 36 56
Samut 
Songkhram 0 0 4 1 0 4 9

Phetchaburi 7 3 7 1 2 26 46
Prachuap Khiri 
Khan 7 2 2 1 4 37 53

Total  58 14 69 17 42 310 510

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

CHAPTER : THE LABOUR FORCE SURVEY IN THE WESTERN OF THAILAND,   
OCTOBER-DECEMBER 2018

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

Provinces 

Type of Permission 

Total
General Nationality 

Verification
New 

Recruitment

Under 
BOI and 

Other 
Law

Border 
Area 

Points 
of Entry

Clement 
worked

Ratchaburi 669 36,615 9,940 95 0 2,768 50,087

Kanchanaburi 289 21,575 8,486 0 7 8,197 38,554

Suphan Buri 197 11,397 6,066 2 0 273 17,935

Nakhon Pathom 2,279 55,901 35,948 108 0 5,525 99,761

Samut Sakhon 3,519 158,987 94,898 131 0 5,847 263,382

Samut Songkhram 95 12,164 1,515 0 0 327 14,101

Phetchaburi 1,064 8,604 12,916 71 0 840 23,495
Prachuap Khiri 
Khan 1,745 27,958 8,338 211 0 351 38,603

Total  9,857 333,201 178,107 618 7 24,128 545,918

Units: Persons

Units: Persons

LABOUR FORCE STATUS 2017 2018 % ∆ 
Total 5,657,648 5,687,428 0.53 

Persons over 15 years 4,756,380 4,794,903 0.81
Total labour force 3,359,126 3,405,358 1.38 
 1.  Current labour 3,347,176 3,398,800 1.54 

1.1  At work 3,323,138 3,377,385 1.63 
1.2  Unemployed 24,038 21,415 -10.91 

2.  Seasonally inactive labour force 11,950 6,557 -45.13 
 Not in force>15 years of age   1,397,254 1,389,545 -0.55 

1.  Household work  429,943 404,650 -5.88 
2.  Studies 306,526 291,991 -4.74 
3.  Others 660,785 692,904 4.86 

Persons under 15 years 901,268 892,525 -0.97 
Unemployment rate 0.72 0.63 -0.09 
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 เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สี่ของปี 2561 โดยรวมขยายตัว โดยธุรกิจการผลิตเพื่อส่งออกขยายตัวต่อเนื่อง 
แต่กลุ่มที่ผลิตเพื่อตอบสนองอุปสงค์ในประเทศค่อนข้างทรงตัว สำหรับการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวชะลอลงบ้าง 
สอดคล้องกับกำลังซื้อในภูมิภาคที่ยังไม่เข้มเข็ง ด้านการท่องเที่ยวขยายตัวในทุกภูมิภาคทั้งจากนักท่องเที่ยวไทย    
และต่างชาติ แม้กลุ่มนักท่องเที่ยวจีนยังหดตัวแต่สถานการณ์เริ่มปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อนส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
ขยายตัวดีเฉพาะในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญ และธุรกิจก่อสร้างเติบโตจากโครงการ 
ขนาดใหญ่ของภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะในเขตเมือง แต่ในส่วนภูมิภาคค่อนข้างทรงตัวตามการเบิกจ่าย 
ในต่างจังหวัดที่ยังล่าช้า ทั้งนี้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพหรือขยายสาขาตามปกติ 
ซึ่งใช้เม็ดเงินลงทุนใกล้เคียงกับปีก่อน มีเพียงธุรกิจขนาดใหญ่บางรายที่ลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ซึ่งใช้เม็ดเงิน 
ลงทุนส ูงและเป ็นแผนการลงทุนต ่อเน ื ่องหลายปี นอกจากนี ้ธ ุรก ิจส ่วนใหญ่คาดว ่ารายได ้ในไตรมาสหน้า 
จะปรับดีขึ้นตามทิศทางเศรษฐกิจไทยที่จะยังขยายตัวต่อเนื่องแม้บางภาคธุรกิจอาจแผ่วลงบ้างโดยเฉพาะตลาดรถยนต์

 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ผู้ประกอบการคาดว่า การจ้างงานโดยรวมจะปรับดีขึ้นเล็กน้อย นำโดยภาคการผลิต 
ที ่คำสั ่งซื ้อมีแนวโน้มจะขยายตัวและภาคบริการที่คาดว่านักท่องเที ่ยวจีนจะฟื้นตัวกลับมามากขึ ้นในช่วงตรุษจีน     
อย่างไรก็ตาม ผู ้ประกอบการบางรายเห็นว่าค่าจ้างขั ้นต่ำที ่เพิ ่มสูงขึ ้นถือเป็นปัจจัยสำคัญที่เร่งให้ผู ้ประกอบการ 
โดยเฉพาะในภาคการผลิตและภาคการค้าปรับตัวไปใช้เครื่องจักร และระบบคอมพิวเตอร์ทดแทนแรงงานเร็วมากขึ้น 
ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้การเติบโตของการจ้างงานไม่สอดคล้องกับการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ 
จะเป็นปัจจัยกดดันการบริโภคในประเทศได้ในระยะต่อไป

ภาวะเศรษฐกิจไทย

การลงทุนในภาคตะวันตก

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�µÅÒ´áÃ§§Ò¹ÀÒ¤µÐÇÑ¹µ¡ 
äµÃÁÒÊ 4 (µ.¤.-¸.¤.) »‚ 2561 Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�µÅÒ´áÃ§§Ò¹ÀÒ¤µÐÇÑ¹µ¡ 
äµÃÁÒÊ 4 (µ.¤.-¸.¤.) »‚ 2561 

 เมื่อพิจารณาเงินลงทุน พบว่า จังหวัดสมุทรสาครมีเงินลงทุนมากที่สุดประมาณ 7.42 พันล้านบาท คิดเป็น      
ร้อยละ 77.18 รองลงมาได้แก่ จังหวัดนครปฐม ประมาณ 6.97 ร้อยล้านบาท (ร้อยละ 7.25) จังหวัดราชบุรี ประมาณ 
5.14 ร้อยล้านบาท (ร้อยละ 5.35) และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประมาณ 3.38 ร้อยล้านบาท (ร้อยละ 3.52) 

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

โรงงาน 188 แหง 
เพิ่มขึ้น 23.68% จากชวงเดียวกันปกอน

เงินลงทุน 9.61 พันลานบาท
เพิ่มขึ้นประมาณ 2 เทาจากชวงเดียวกันปกอน

การจางงาน 4,741 คน
เพิ่มขึ้น 41.82% จากชวงเดียวกันปกอน
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 เมื ่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน พบว่า จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสาคร 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี มีเงินลงทุนเพิ ่มขึ ้น ส่วนจังหวัดเพชรบุรี 
และจังหวัดนครปฐม มีเงินลงทุนลดลง

ที่มา :  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ตารางแสดงจำนวนโรงงาน เงินลงทุน และการจางงาน ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการใหม 
ไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.) ป 2561 เปรียบเทียบกับป 2560

จำนวนโรงงาน

(แห่ง)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

การจ้างงาน

(คน)

จำนวนโรงงาน

(แห่ง)

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

การจ้างงาน

(คน)

ราชบุรี 9 125.06 57 22 514.45 433

กาญจนบุรี 11 191.53 110 13 278.42 251

สุพรรณบุรี 8 142.90 92 13 273.87 187

นครปฐม 25 766.01 680 32 697.00 710

สมุทรสาคร 92 2,916.93 2,330 97 7,419.32 2,651

สมุทรสงคราม 1 0.40 2 3 69.38 38

เพชรบุรี 6 225.05 72 2 22.10 140

ประจวบคีรีขันธ์ 0 0.00 0 6 338.35 331

รวม 152 4,367.88 3,343 188 9,612.89 4,741

จังหวัด

ไตรมาส 4 ปี 2560 ไตรมาส 4 ปี 2561

 8 จังหวัดภาคตะวันตกมีประชากรประมาณ 5.69 ล้านคน เป็นเพศชาย 2.78 ล้านคน เพศหญิง 2.91 ล้านคน 
เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานร้อยละ 59.76 ของจำนวนประชากร อยู่นอกกำลังแรงงานร้อยละ 24.43 ผู้มีงานทำประมาณ 
3.38 ล้านคน หรือร้อยละ 99.37 ของผู้อยู่ในกำลังแรงงาน ผู้ว่างงานมีร้อยละ 0.63

ที่มา : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ประชากรและกำลังแรงงาน (Labour Force)

จำนวนสถานประกอบการและลูกจาง 
5 อันดับแรก

จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม

¡ÒÃ¢ÒÂÊ‹§ ¡ÒÃ¢ÒÂ»ÅÕ¡Ï
12,914 áË‹§ (32.85%) 
132,970 ¤¹ (12.69%)

¡ÒÃ¼ÅÔµ
10,711 áË‹§ (27.25%)
692,557 ¤¹ (66.07%) 

ºÃÔ¡ÒÃ¡ÒÃà§Ô¹ »ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÏ
2,706 áË‹§ (6.88%)
39,391 ¤¹ (3.76%) 

âÃ§áÃÁáÅÐÀÑµµÒ¤ÒÃ
2,389 áË‹§ (6.08%)
35,523 ¤¹ (3.39%) 

¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§
2,363 áË‹§ (6.01%)
30,276 ¤¹ (2.89%)

01
02

03

04
05

LABOUR
FORCE

ผู้มีงานทำ 3.38 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน ร้อยละ 1.63
ผู้ว่างงาน 2.14 หมื่นคน คิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.63
ผู้มีงานทำส่วนใหญ่อยู่นอกภาคเกษตรกรรม มากที่สุดร้อยละ 74.36 
และภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 25.64
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 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.) ปี 2560 พบว่า จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นประมาณ 2.98 หมื่นคน 
(ร้อยละ 0.53) และผู้ว่างงานลดลงประมาณ 2.62 พันคน (ร้อยละ 10.91) ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงานลดลงประมาณ        
7.71 พันคน (ร้อยละ 0.55) และประชากรที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ลดลงประมาณ 8.74 พันคน (ร้อยละ 0.97)

 ผู้มีงานทำส่วนใหญ่ทำงานอยู่นอกภาคเกษตรกรรมประมาณ 2.53 ล้านคน (ร้อยละ 74.37) ของจำนวน 
ผู้มีงานทำท้ังหมด และอยู่ในภาคเกษตรกรรมประมาณ 8.71 แสนคน (ร้อยละ 25.63) เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 
(ก.ค.-ก.ย.) ปี 2560 พบว่า ผู้มีงานทำเพิ่มขึ้นประมาณ 1.85 หมื่นคน (ร้อยละ 0.55) โดยเพิ่มขึ้นเฉพาะผู้มีงานทำ 
นอกภาคเกษตรกรรมร้อยละ 1.93 ส่วนในภาคเกษตรกรรมลดลงร้อยละ 3.27

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

»ÃÐªÒ¡Ã»ÃÐÁÒ³ 
5.69 Å้Ò¹¤¹

ÍÒÂØµ่Ó¡Ç่Ò 15 »Õ 
8.93 áÊ¹¤¹

ÍÒÂØ 15 »Õ¢Ö้¹ä» 
4.79 Å้Ò¹¤¹

¡ÓÅÑ§áÃ§§Ò¹
3.41 Å้Ò¹¤¹

äÁ่ÍÂÙ่ã¹¡ÓÅÑ§áÃ§§Ò¹
1.39 Å้Ò¹¤¹

·Ó§Ò¹º้Ò¹
4.05 áÊ¹¤¹

àÃÕÂ¹Ë¹Ñ§Ê×Í
2.92 áÊ¹¤¹

Í×่¹æ
6.93 áÊ¹¤¹

¡ÓÅÑ§áÃ§§Ò¹·Õ่
ÃÍÄ´Ù¡ÒÅ

6.56 ¾Ñ¹¤¹

¡ÓÅÑ§áÃ§§Ò¹»Ñ¨¨ØºÑ¹
3.40 Å้Ò¹¤¹

¼Ù้ÁÕ§Ò¹·Ó
3.38 Å้Ò¹¤¹

¼Ù้Ç่Ò§§Ò¹
2.14 ËÁ×่¹¤¹

 ผู้มีงานทำส่วนใหญ่ทำงานในอาชีพผู้ปฏิบัติงานท่ีมีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง มากท่ีสุด ร้อยละ 21.11 
ของผ ู ้ม ีงานทำท ั ้ งหมด รองลงมาค ือ พน ักงานบร ิการและพน ักงานในร ้านค ้าและตลาด ร ้อยละ 19.18 
และอาชีพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในด้านการขายและการให้บริการ ร้อยละ 17.11 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.) 
ป ี 2560 พบว่า ประเภทอาช ีพผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิงานในโรงงานและเคร ื ่องจ ักรและผู ้ปฏ ิบ ัต ิงานด้านการประกอบ 
อาชีพผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง อาชีพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในด้านการขายและการให้บริการ 
อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าท่ีเกี่ยวข้องและอาชีพเสมียนมีจำนวนผู้มีงานทำเพิ่มขึ้น

ผูมีงานทำจำแนกตามอาชีพ (Employment by Occupation)
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ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ตารางแสดงจำนวนผูมีงานทำภาคตะวันตก จำแนกตามประเภทอาชีพ 
ไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.) ป 2561 กับป 2560

หน่วย  :  คน

ไตรมาส 4
(ตุลาคม-ธันวาคม)

ป 2560 

ไตรมาส 4
(ตุลาคม-ธันวาคม)

ป 2561
% ∆

3,323,138 3,377,385 1.63 

ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการ ระดับอาวุโสและผูจัดการ 85,339 85,116 -0.26 

ผูประกอบวิชาชีพดานตาง ๆ 158,085 136,331 -13.76 

ผูประกอบวิชาชีพดานเทคนิค สาขาตาง ๆ และอาชีพที่เกี่ยวของ 146,017 123,786 -15.23 

เสมียน 136,066 136,819 0.55 

พนักงานบริการ และพนักงานในรานคาและตลาด 666,011 647,636 -2.76 

ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตรและการประมง 681,263 712,946 4.65 

ผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจการคาที่เกี่ยวของ 452,419 465,558 2.90 

ผูปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผูปฏิบัติงานดานการประกอบ 439,993 491,252 11.65 

อาชีพขั้นพื้นฐานตาง ๆ ในดานการขายและการใหบริการ 557,638 577,716 3.60 

คนงานซึ่งมิไดจำแนกไวในหมวดอื่น 307 226 -26.34 

ประเภทอาชีพ

ยอดรวม

 ผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรกรรม 2.51 ล้านคน แยกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก พบว่า อุตสาหกรรม 
การผลิต มีจำนวนผู ้มีงานทำมากที ่สุด ร้อยละ 27.91 รองลงมาคือ การขายส่ง การขายปลีก ร้อยละ 16.69 
กิจกรรมโรงแรมและอาหาร ร้อยละ 7.63 การก่อสร้าง ร้อยละ 5.03 และการบริหารราชการและป้องกันประเทศ         
ร้อยละ 3.38

ผูมีงานทำจำแนกตามอุตสาหกรรม (Employment  by  Industrial) 

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ภาคเกษตรกรรม

865,847 คน

(25.64%)

นอกภาคเกษตรกรรม

2,511,538 คน

(74.36%)

การผลิต
942,554 คน (27.91%)

การบริหารราชการ
และปองกันประเทศ
114,185 คน (3.38%)

01

05

3,377,385 คน

ผูมีงานทำนอกภาคเกษตรกรรม
5 อันดับแรก

จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม

การขายสง การขายปลีก
563,758 คน (16.69%)02
กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
257,849 คน (7.63%)03
การกอสราง
170,017 คน (5.03%)04

ผูมีงานทำ



9Western Labour Market Situation Quarter 4/2018 (OCTOBER-DECEMBER)

 ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการมีจำนวน 6,749 คน เป็นเพศชาย 2,746 คน หญิง 4,003 คน เป็นผู้จบการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษามากที ่สุด จำนวน 2,942 คน คิดเป็นร้อยละ 43.59 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรีขึ ้นไป                  
ร้อยละ 21.77 ระดับปวช.-ปวส./อนุปริญญา ร้อยละ 19.59 และระดับประถมศึกษาและต่ำกว่า ร้อยละ 15.05 
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน พบว่า ผู้สมัครงานลดลงร้อยละ 1.73

 ผู้มีงานทำท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีสัดส่วนมากที่สุดประมาณ 7.99 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 23.66 
ของผู้มีงานทำทั้งหมด รองลงมาคือ ระดับต่ำกว่าประถมศึกษา ร้อยละ 23.57 และระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 16.57 
เปรียบเทียบกับรายไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.) ปี 2560 พบว่า เกือบทุกระดับการศึกษา มีจำนวนผู้มีงานทำลดลง ยกเว้น 
การศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนเพิ่มขึ้น

แผนภูมิแสดงจำนวนผู้มีงานทำ และอัตราการว่างงานของภาคตะวันตก จำแนกรายจังหวัด 
ไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.) ปี 2561

จำนวน(คน)
 (รอยละ )

จำนวนผูมีงานทำ และอัตราการวางงาน

ผูมีงานทำจำแนกตามระดับการศึกษา (Employment by Education)

265,165

649,190

453,469
451,167

265,647

110,949

707,548

474,251

0.17

1.12
0.530.80

0.44
0.29

1.14

0.71

0

200,000

400,000

600,000

800,000

รบ. กจ. สพ. นฐ . สค. สส. พบ. ปจ.

จำ
นว

นผ
ูมีง

าน
ทำ

0.00

0.50

1.00

1.50

อัต
รา

กา
รว

าง
งา

น

ผูมีงานทำ อัตราการวางงาน

 จากข้อมูลของระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ กรมการจัดหางาน นายจ้าง/สถานประกอบการ 
แจ้งความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงานมาใช้บริการ และการบรรจุงาน ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน ปรากฏรายละเอียด  
ดังนี้

 กรมการจัดหางานได้รับแจ้งความต้องการแรงงาน (ตำแหน่งงานว่าง) จากนายจ้าง/สถานประกอบการ ไตรมาส 4 
(ตุลาคม – ธันวาคม) ปี 2561 จำนวน 6,213 อัตรา ผู้สมัครงานมาใช้บริการ จำนวน 6,749 คน การบรรจุงาน จำนวน 
5,519 คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน พบว่า ความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน ลดลง 
ร้อยละ 15.43, 1.73 และ 8.84 ตามลำดับ

ความตองการแรงงานผานบริการจัดหางานโดยรัฐ

การใหบริการจัดหางาน

ความต้องการแรงงานลดลงร้อยละ 15.43  จังหวัดสมุทรสงคราม ลดลงมากที่สุด
ส่วนใหญ่ต้องการผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มากท่ีสุด

ผู้สมัครงานมาใช้บริการลดลงร้อยละ 1.73 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลดลงมากท่ีสุด
โดยผู้สมัครงานเป็นผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และระดับปริญญาตรี มากที่สุด

การบรรจุงานลดลงร้อยละ 8.84 โดยจังหวัดสมุทรสงคราม ลดลงมากที่สุด
ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และระดับปริญญาตรี ได้รับการบรรจุงานมากที่สุด

15.43%

1.73%

8.84%
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 นายจ้างสถานประกอบการมาใช้บริการที่แจ้งความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน (ตำแหน่งงานว่าง)  
มีจำนวน 6,213 อัตรา เป็นเพศชาย 1,159 อัตรา เพศหญิง 442 อัตรา และไม่ระบุเพศ 4,612 อัตรา

ความตองการแรงงาน

ความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 และ ปี 2560

0

2,000

4,000

6,000

8,000

ความต้องการแรงงาน

ไตรมาส 4 ปี 2560

ไตรมาส 4 ปี 2561

ผู้สมัครงานมาใช้บริการ การบรรจุงาน

¨Ó¹Ç¹ (¤¹)
7,347

6,213
6,868 6,749

6,054
5,519

อุตสาหกรรม

ที่มีความตองการ

แรงงานมาก 

5 อันดับแรก 

ไดแก

การผลิต

การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง การผลิตบรรจุผลิตภัณฑ์ 

พลาสติก การผลิตขนมไทยประเภทอบ การผลิตตู้นิรภัยและ 

เครื่องใช้สำนักงานที่ทำจากโลหะ ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์ การผลิต  

ปลาและผลิตภัณฑ์จากปลาสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง

การขายปลีกสินค้าอื่น ๆ ในร้านค้าทั่วไป การขายยานยนต์ใหม่ 

ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็ก 

ที่คล้ายกัน การขายส่งสินค้าทั่วไป ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้าง      

อื่น ๆ การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ

โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด การบริการด้านอาหารในภัตคาร/  

ร ้ านอาหาร การบร ิการด ้านอาหารอ ื ่น ๆ เกสต ์ เฮ ้ าส ์ 

การบริการที่พักแรมประเภทอื่น ๆ 

กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล กิจกรรมของ 

สำนักงานจัดหางานหรือตัวแทนจัดหางานอื ่น ๆ กิจกรรม 

ก า รบร ิ ก า ร ร ะบบร ั กษาความปลอดภ ั ย ก า รบร ิ ก า ร 

ทำความสะอาดทั่วไปของตัวอาคาร ฯลฯ

การก่อสร้างอาคารที ่พ ักอาศัย การก่อสร้างถนนสะพาน 

และอุโมงค์ การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคเกี ่ยวกับ 

สายส่งไฟฟ้ากำลังและสัญญาณสื่อสาร การก่อสร้างอาคาร 

ที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย การก่อสร้างโครงการวิศวกรรมโยธา

01

การขายส่งและการขายปลีก

การซ่อมยานยนต์ 

และจักรยานยนต์

02

ที่พักแรมและ

บริการด้านอาหาร

03

กิจกรรมการบริหาร

และบริการสนับสนุน

04

การก่อสร้าง
05
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แผนภูมิแสดงความต้องการแรงงาน จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ไตรมาส 4 ปี 2561 และปี 2560

 จากแผนภูมิเมื ่อเปรียบเทียบความต้องการแรงงานตามประเภทอุตสาหกรรมในไตรมาสที ่ 4 ปี 2561                 
กับปี 2560 พบว่า

 อุตสาหกรรมที ่มีความต้องการแรงงานเพิ ่มขึ ้น ได้แก่ การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน ไฟฟ้า ก๊าซ 
ไอน้ำและระบบการปรับอากาศ การศึกษา กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร การบริหารราชการการป้องกันประเทศ 
และการประก ันส ังคมภาคบังค ับ การก ่อสร ้าง ก ิจกรรมการจ ้างงานในคร ัวเร ือนก ิจกรรมการผล ิตส ินค ้า 
และบริการที่ทำขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่สามารถจำแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน

 อุตสาหกรรมที ่ม ีความต้องการแรงงานลดลง ได้แก่ การจัดหาน้ำ การจัดการน้ำเสียและของเสีย 
รวมถึงกิจกรรมที ่เก ี ่ยวข้อง การขนส่งและสถานที ่เก ็บสินค้า กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย ศิลปะ 
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วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมเกี ่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การผลิต การขายส่งและการขายปลีก 
การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์
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แผนภูมิแสดงความต้องการแรงงาน จำแนกตามประเภทอาชีพ ไตรมาส 4 ปี 2561 และปี 2560

แผนภูมิแสดงความต้องการแรงงาน จำแนกตามระดับการศึกษา ไตรมาส 4 ปี 2561 และปี 2560

 ประเภทอาชีพที่สถานประกอบการต้องการแรงงานมากที่สุด คือ อาชีพงานพื้นฐาน จำนวน 1,833 อัตรา 
คิดเป็นร้อยละ 29.50 (เช่น แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ แรงงานทั่วไป แรงงานด้านการผลิต แรงงานบรรจุ 
พนักงานจัดส่งสินค้าอื่น ๆ ผู้ขนส่งสินค้าอื่น ๆ) รองลงมาได้แก่ เสมียน เจ้าหน้าท่ี จำนวน 1,169 อัตรา (ร้อยละ 18.82) 
พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด จำนวน 1,057 อัตรา (ร ้อยละ 17.01) ช่างเทคนิคและ 
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 628 อัตรา (ร้อยละ 10.11) ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ จำนวน 581 อัตรา 
(ร้อยละ 9.35)

 ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการมีจำนวน 6,749 คน เป็นเพศชาย 2,746 คน หญิง 4,003 คน เป็นผู้จบการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษามากที ่สุด จำนวน 2,942 คน คิดเป็นร้อยละ 43.59 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรีขึ ้นไป                  
ร้อยละ 21.77 ระดับปวช.-ปวส./อนุปริญญา ร้อยละ 19.59 และระดับประถมศึกษาและต่ำกว่า ร้อยละ 15.05 
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน พบว่า ผู้สมัครงานลดลงร้อยละ 1.73

 นายจ้าง/สถานประกอบการต้องการแรงงาน 
ท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
39.22 รองลงมาคือ ระดับปวช.-ปวส./อนุปริญญา 
ร้อยละ 32.91 ระดับประถมศึกษาและต่ำกว่า ร้อยละ 
19.48 และระดับปริญญาตรีข ึ ้นไป ร ้อยละ 8.39 
เม ื ่ อ เปร ียบเท ียบก ับช ่วงเด ียวก ันป ีก ่อน พบว ่า 
ความต้องการแรงงานลดลงในทุกระดับการศึกษา
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 จากแผนภูมิเมื่อพิจารณาตามประเภทอาชีพจะเห็นได้ว่าอาชีพงานพื้นฐาน มีจำนวนผู้มาสมัครงานมากที่สุด            
เช่น แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ แรงงานทั่วไป แรงงานด้านการผลิต แรงงานบรรจุ พนักงานจัดส่งสินค้าอื่น ๆ 
พนักงานส่งหนังสือ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน พบว่า ผู้สมัครงานเพิ่มขึ้นเกือบทุกประเภทอาชีพ ยกเว้น 
ประเภทอาชีพงานพื้นฐานที่ลดลง

 ผู้สมัครงานได้รับการบรรจุงานทั้งหมด จำนวน 5,519 คน ชาย 2,315 คน หญิง 3,204 คน โดยเป็น                  
การบรรจุงาน ในจังหวัดนครปฐมมากที่สุด ร้อยละ 29.77 ของผู้สมัครงานที่ได้รับการบรรจุงานทั้งหมด รองลงมาได้แก่ 
จังหวัดสมุทรสาคร ร้อยละ 22.59 จังหวัดกาญจนบุรี ร้อยละ 9.62 เมื ่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน                     
พบว่า การบรรจุงานลดลงร้อยละ 8.84 โดยจังหวัดสมุทรสงครามมีการบรรจุงานลดลงมากที่สุด ร้อยละ 55.37

 โดยผู้ที ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาได้รับการบรรจุงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.53 รองลงมาได้แก่ 
ระดับปวช.-ปวส./อนุปริญญา ร้อยละ 19.35 ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 18.95 ระดับประถมศึกษาและต่ำกว่า     
ร้อยละ 16.16

การบรรจุงาน

แผนภูมิแสดงผู้สมัครงานมาใช้บริการ จำแนกตามประเภทอาชีพ ไตรมาส 4 ปี 2561 และปี 2560

ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโสฯ

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ

ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

เสมียน  เจ้าหน้าที่

พนักงานบริการฯ

ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง

ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ

ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานฯ

อาชีพงานพื้นฐาน

ผู้ฝึกงาน
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 อุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมการผลิต มีการบรรจุงาน จำนวน 3,270 คน 
คิดเป็นร้อยละ 59.25 รองลงมาคือ การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์ จำนวน 1,104 คน 
(ร้อยละ 20.00) ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร จำนวน 375 คน (ร้อยละ 6.79) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร         
จำนวน 126 คน (ร้อยละ 2.28) การก่อสร้าง จำนวน 109 คน (ร้อยละ 1.97) และอุตสาหกรรมอื่น ๆ จำนวน 535 คน 
(ร้อยละ 9.69)

แผนภูมิแสดงความต้องการแรงงาน และการบรรจุงาน จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 
ไตรมาส 4 ปี 2561
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 เมื ่อพิจารณาตามประเภทอาชีพ พบว่า อาชีพงานพื้นฐานมีการบรรจุงานมากที่สุด จำนวน 2,000 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.24 เช่น แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ แรงงานทั่วไป แรงงานด้านการผลิต แรงงานบรรจุ 
พนักงานจัดส่งสินค้าอื่น ๆ แรงงานด้านการประกอบอื่น ๆ รองลงมาคือ เสมียน เจ้าหน้าท่ี จำนวน 1,017 คน (ร้อยละ 
18 . 43 ) พน ั ก ง า นบ ร ิ ก า ร พน ั ก ง า นข าย ใน ร ้ า นค ้ า แ ล ะตล าด จ ำน วน 75 1 คน ( ร ้ อ ย ล ะ 13 . 6 1 ) 
ช ่ าง เทคน ิคและผ ู ้ ปฏ ิบ ัต ิ งานท ี ่ เก ี ่ ยวข ้อง จำนวน 510 คน (ร ้อยละ 9 .24) ผ ู ้ ปฏ ิบ ัต ิ งานในโรงงาน 
ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ จำนวน 460 คน (ร้อยละ 8.33)

แผนภูมิแสดงตำแหน่งงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน จำแนกรายจังหวัด ไตรมาส 4 ปี 2561
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กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ

 ไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.) ปี 2561 ภาคตะวันตกมีความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย จำนวน 
2,337 อ ัตรา ลดลงร ้อยละ 4.42 จากไตรมาสก ่อน และลดลงร ้อยละ 22.33 จากช ่วงเด ียวก ันป ีก ่อน 
โดยอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร มีความต้องการมากที่สุด จำนวน 1,256 อัตรา (ร้อยละ 53.74) รองลงมาได้แก่ 
อ ุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวกลุ ่มรายได้และการท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพ จำนวน 510 อัตรา (ร ้อยละ 21.82) 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จำนวน 158 อัตรา (ร้อยละ 6.76)

ความตองการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย

ความตองการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย

ยานยนต์
สมัยใหม่

142 อัตรา อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ

158 อัตรา

การท่องเที่ยวฯ
510 อัตรา

การเกษตรฯ
71 อัตรา

การแปรรูป
อาหาร 

1,256 อัตรา

การแพทย์
ครบวงจร 
63 อัตรา

ดิจิทัล 
63 อัตรา

เชื้อเพลิง
ชีวภาพฯ
2 อัตรา

การบินและ
โลจิสติกส์ 
72 อัตรา

ความต้องการแรงงาน
2,337 อัตรา

ประถมศึกษา

และต่ำกวา

483 อัตรา

มัธยมศึกษา

893 อัตรา

ปวช.

375 อัตรา

ปวส.

259 อัตรา

อนุปริญญา

129 อัตรา
ปริญญาตรีขึ้นไป

198 อัตรา

ความตองการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย 

ตามระดับการศึกษา

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ กรมการจัดหางาน
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 โดยต้องการแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด จำนวน 893 อัตรา (ร้อยละ 38.21) รองลงมา  
ได้แก่ ระดับประถมศึกษาและต่ำกว่า จำนวน 483 อัตรา (ร้อยละ 20.67) ระดับปวช. จำนวน 375 อัตรา (ร้อยละ 16.05) 
ระดับปวส. จำนวน 259 อัตรา (ร้อยละ 11.08) ระดับปริญญาตรีขึ ้นไป จำนวน 198 อัตรา (ร้อยละ 8.47) 
และระดับอนุปริญญา จำนวน 129 อัตรา (ร้อยละ 5.52)

 เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัดนครปฐม มีความต้องการมากที่สุด จำนวน 437 อัตรา คิดเป็น      
ร้อยละ 18.70 ของตำแหน่งงาน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งหมด รองลงมาได้แก่ สมุทรสาคร จำนวน 310 อัตรา 
(ร้อยละ 13.26) กาญจนบุรี จำนวน 309 อัตรา (ร้อยละ 13.22) ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 286 อัตรา (ร้อยละ 12.24)

 ภาคตะวันตกมีแรงงานได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานในต่างประเทศ จำนวน 510 คน หรือร้อยละ 2.04 
ของแรงงานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศทั้งประเทศ ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน ร้อยละ 5.38 เป็นเพศชาย            
ร้อยละ 64.31 เพศหญิง ร้อยละ 35.69 เดินทางไปทำงานโดย Re-entry มากที่สุดร้อยละ 60.78 รองลงมาคือ 
นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงาน ร้อยละ 13.53 เดินทางด้วยตนเอง ร้อยละ 11.37 บริษัทจัดหางานจัดส่ง ร้อยละ 8.24 
นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน ร้อยละ 3.33 และกรมการจัดหางานจัดส่ง ร้อยละ 2.75

การเดินทางไปทำงานในตางประเทศ

 จากข้อมูลของสำนักงานจัดหางานจังหวัด 8 จังหวัดในภาคตะวันตก ไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.) ปี 2561                     
(ณ เดือนธันวาคม) มีจำนวนแรงงานต่างด้าว ประมาณ 5.46 แสนคน เป็นแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย ประมาณ 5.22 
แสนคน หรือร้อยละ 95.58 ของแรงงานต่างด้าวทั้งหมดในภาคตะวันตก เป็นแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผัน 
ให ้ทำงานตามมาตรา 13 ประมาณ 2.41 หม ื ่นคน (ร ้อยละ 4.42) เปร ียบเท ียบก ับช ่วงเด ียวก ันป ีก ่อน 
จำนวนแรงงานต่างด้าวลดลงร้อยละ 9.20 โดยลดลงเฉพาะแรงงานต่างด้าวที ่ได ้ร ับการผ่อนผันให้ทำงาน               
ตามมาตรา 13 ลดลงประมาณ 1.32 แสนคน หรือร้อยละ 84.52 ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
เพิ่มขึ้นประมาณ 7.64 หมื่นคน (ร้อยละ 17.16)

การทำงานของคนตางดาว

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

Å´Å§ 5.38%
¡ÒÃà´Ô¹·Ò§·Ø¡»ÃÐàÀ· äµÃÁÒÊ 4 »‚ 2560 ¨Ó¹Ç¹ 539 ¤¹
¡ÒÃà´Ô¹·Ò§·Ø¡»ÃÐàÀ· äµÃÁÒÊ 4 »‚ 2561 ¨Ó¹Ç¹ 510 ¤¹

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

ญี่ปุน 65 คน

สหรัฐอเมริกา 51 คน

อินโดนีเชีย 40 คน

มาเลเซีย 22 คน

ไตหวัน 42 คน

ราชบุรี

กาญจนบุรี

สุพรรณบุรี

นครปฐม

สมุทรสาคร

สมุทรสงคราม

เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ

32
46

39
50

34
50

34
61

20
36

5
4

20
26

16
37

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ กรมการจัดหางาน

ที่มา : สำนักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน



17Western Labour Market Situation Quarter 4/2018 (OCTOBER-DECEMBER)

 สถานประกอบการใน 8 จ ังหว ัดภาคตะว ันตกอย ู ่ ในระบบประก ันส ังคม จำนวน 39,781 แห ่ง 
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.) ปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.19 และมีจำนวนผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.51 
โดยมีผู้ประกันตนประมาณ 1.48 ล้านคน แยกเป็น มาตรา 33 ประมาณ 1.11 ล้านคน มาตรา 39 ประมาณ 1.29 แสนคน 
และมาตรา 40 ประมาณ 2.39 แสนคน โดยจังหวัดสมุทรสาคร มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในระบบประกันสังคม 
ร้อยละ 27.88 รองลงมาได้แก่ นครปฐม ร้อยละ 22.59 และราชบุรี ร้อยละ 12.35 

 ในส่วนของผู้ประกันตน พบว่า จังหวัดสมุทรสาครมีลูกจ้างขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน มากที่สุดร้อยละ 36.55 
รองลงมาคือ จังหวัดนครปฐม ร้อยละ 21.62 จังหวัดราชบุรี ร้อยละ 11.74

สถานประกอบการในระบบประกันสังคม

จำนวนคนตางดาว จำแนกตามรายจังหวัด

เปรียบเทียบชวงเดียวกันปกอน

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

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%

ที่มา : สำนักงานจัดหางานจังหวัด

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 83.56 %
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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ทิศทางของ AI หรือปญญาประดิษฐ
ในป ค.ศ. 2019

  เข้าสู่ปี ค.ศ. 2019  แวดวงของโลกและเทคโนโลยีในป ี2018 ที่ผ่านไปนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีที่กำลัง 
อยู่ในขาขึ้นและเป็นหนึ่งในดาวรุ่งพุ่งแรงมากที่สุด ก็คือ เทคโนโลยีในกลุ่มปัญญาประดิษฐ์หรือที่นิยมเรียกกันย่อๆ ว่า    
AI (Artificial Intelligence) ซึ ่งตอนนี ้ เป ็น Talk of the town กันแบบสุด ๆ มีท ั ้งโฆษณาที ่ช ูบร ิการ 
และผลิตภัณฑ์เสริมฟีเจอร์ AI ใหม่ ๆ ออกมาให้เห็นกันไม่เว้นแต่ละวัน มีทั้งนักเรียนนักศึกษาและคนทำงานที่หันมา 
ให้ความสนใจเรียนสาขา AI หรือเพิ ่มพูนทักษะด้าน AI กันมากขึ ้น (ในขณะที่ย้อนไปไม่กี ่ปีก่อนหน้า สาขา AI 
ไม่ค่อยเป็นที่นิยมนักด้วยเหตุผลว่าเรียนยากและยังไม่รู ้ว่าจะเอาไปใช้ทำงานอะไรได้จริงในไทย) และโดยเฉพาะ        
การได้เห็นภาพข่าวของสมาชิกสภาอาวุโสผู้ทำหน้าที่ออกกฎหมายของประเทศยักษ์ใหญ่ต้องมาซัก CEO ของบริษัท 
เทคโนโลยีชื ่อดังในสภาฯ เพื่อหาคำตอบว่า ความฉลาดของ AI แต่ละตัวมันมีที่มาที่ไปอย่างไร ถือเป็นการรุกล้ำ      
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ ตัว AI มีการเอนเอียงหรือจงใจชี ้นำสังคมให้เข้าข้างใครเป็นพิเศษหรือเปล่า ฯลฯ 
ซึ ่งปรากฏการณ์ที ่สภาฯผู ้ท ี ่ออกกฎหมายจะมาสนใจลงลึกในรายละเอียดของเทคโนโลยีกันขนาดนี ้เป็นอะไร 
ที ่ดูแปลกใหม่อยู ่ไม่น้อย และปรากฏการณ์ที ่ว่าก็ไม่ได้เกิดแค่ครั ้งเดียว แต่เกิดขึ ้นหลายครั ้งในปีที ่ผ่านมาเป็น 
บทพิสูจน์หนึ ่งที ่สะท้อนให้เห็นว่า AI วันนี ้มันไม่ใช่แค่เรื ่องของคนสายวิทยาศาสตร์อีกต่อไปแต่มันกลายเป็น 
วาระระดับชาติหรือระดับโลกที่จะส่งผลกระทบถึงคนจำนวนมากมาย
   พ ูดถ ึงคำว ่า AI เช ื ่อว ่าหลาย ๆ คนอาจนึกถ ึงภาพของหุ ่นยนต์หร ือจ ักรกลที ่สามารถทำสิ ่งต ่าง ๆ 
ได้แทนมนุษย์อย่างอัตโนมัติ เหมือนที่เห็นกันบ่อย ๆ ในภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ แต่นั่นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของ          
AI เท่านั ้น เพราะ AI นั ้นแท้จร ิงแล้วมีท ั ้งส ่วนที ่ เป ็นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โดยถ้ายกตัวอย่างการสร้าง 
ห ุ ่นยนต ์ เหม ือนมน ุษย ์ (Humanoid) ป ัญหาของ AI ในส ่วนของฮาร ์ดแวร ์ เช ่น จะใช ้ว ัสด ุอะไรสร ้าง 
อวัยวะแต่ละส่วนให้หุ่นยนต์ดี ควรออกแบบหุ่นยนต์ให้มีข้อต่อแต่ละส่วนหรือมีศูนย์ถ่วงน้ำหนักอย่างไรดี ควรใช้ 
แหล่งพลังงานชนิดใดในตัวหุ่นยนต์ดี ฯลฯ เพื่อให้รวม ๆ กันแล้วหุ่นยนต์นี ้มีสมรรถนะทางกายภาพ (ฮาร์ดแวร์) 
เพียงพอที่จะทำอะไร ๆ ได้เหมือนมนุษย์ เช่น ยืนทรงตัวสองขาได้ เต้นรำได้ ล้มแล้วลุกได้ กระโดดข้ามสิ่งกีดขวางได้ 
ว ่ายน ้ำได ้ ฯลฯ และในปัญหาของ AI ในส ่วนของซอฟต์แวร ์หร ือส ่วนท ี ่ เป ็นสมองกล เช ่น ทำอย ่างไรให ้ 
ห ุ ่นยนต ์สามารถเข ้าใจภาพและเส ียงท ี ่ ได ้ เห ็นและได ้ย ิน ณ ขณะหน ึ ่ ง ๆ ได ้ สามารถค ิดและต ัดส ินใจ 
ในสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เองจากประสบการณ์ที่พบเจอในแต่ละวันได้ เป็นต้น
   ซึ่งคำว่า AI ที่ได้ยินพูดถึงกันมาก ๆ ในระยะไม่กี่ปีนี้ ส่วนใหญ่จะเป็น AI ในส่วนซอฟต์แวร์หรือสมองกล 
และโดยที่หลายคนอาจไม่ทันรู ้ตัว AI ที่ไม่ได้อยู่ในรูปหุ่นยนต์เป็นตัว ๆ นี้ได้แทรกซึมเข้าไปในโลกดิจิทัลของเรา 
เกือบทุกที ่ ทั ้งในเสิร์ชเอนจิน ในเว็บไซต์ขายของออนไลน์และยูทูป ในโซเชียลมีเดีย และแน่นอนว่ารวมถึงใน 
มือถือสมาร์ทโฟนของพวกเราด้วย ที่บรรดาฟีเจอร์อำนวยความสะดวกที่เราใช้กันจนชินหรือแอปเกมที่เราเล่นกัน 
อยู่ทุกวันนั้น จำนวนไม่น้อยเลยที่มีสมองกล AI เป็นกลไกเบื้องหลังที่สำคัญอยู่ เรียกว่าพวกเราได้เข้าสู่ยุคแห่ง AI 
กันมาพักหนึ่งแล้ว ไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้ตัวก็ตาม

Artificial Intelligence
โดย: ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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  คำกล่าวที ่ว ่า “สมองกลหรือจะสู ้สมองคน” น่าจะเป็นสิ ่งที ่พวกเราเคยได้ยินผ่านหูกันมาบ้าง โดยมัน 
สื ่อความหมายถึง ความเชื ่อในขีดความสามารถของ AI ว่าอย่างไรก็สู ้สมองของมนุษย์เราไม่ได้ ซึ ่ง AI ในอดีต 
มันก็เป็นเช่นนั ้นจริง ๆ โดยแม้จะถูกวิจัยพัฒนาและเรียนกันในห้องเรียนมหาวิทยาลัยมายาวนานหลายสิบปี 
มีพัฒนาการมากขึ้นเรื ่อย ๆ แต่ก็ยังไม่เคยเพียงพอที่จะให้ผู ้ใช้ทั ่วไปหรือภาคธุรกิจนำมาใช้จริงในชีวิตประจำวัน 
นอกห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ได้เสียที ยกตัวอย่างเช่น ในงานการแยกแยะรูปภาพ (Image Classification) 
ว่ารูปนี ้คือรูปของอะไรในบรรดาหมวดหมู่ที ่เตรียมไว้ล่วงหน้า เป็นรูปหมวดหมา รูปหมวดแมว รูปหมวดผลไม้ 
ร ูปสถานที ่ หร ือร ูปในหมวดอื ่น ๆ นั ้น ในอดีตย ้อนไปไม่ถ ึงส ิบปี ผลลัพธ ์ท ี ่ว ่าก ันว ่าด ีท ี ่ส ุดที ่สมองกล AI 
สามารถทำได้อยู่ที่ความถูกต้องประมาณ 80% หรือก็คือ ถ้าให้ AI แยกแยะรูป 5 รูป มันจะแยกแยะได้ถูก 4 รูป 
และผิด 1 รูป ซึ่งตัวเลขความถูกต้อง 80% นี้แม้จะฟังดูเหมือนมาก แต่ในทางปฏิบัติสำหรับระบบที่จะนำมาใช้จริง 
กับลูกค้าของบริษัทหรือธุรกิจหนึ ่ง ๆ นั ้น การที ่ต้องลงทุนลงแรงเพิ ่มไปกับ AI แต่ยังต้องแบกรับความเสี ่ยง 
ความผิดพลาดถึง 20% ของจำนวนงานหรือจำนวนลูกค้าทั ้งหมดนั ้น ไม่ใช่ทางเลือกที ่ด ูน ่าสนใจเลยแต่ด้วย 
ความประจวบเหมาะหลายอย่างในโลกปัจจุบัน ทั ้งความก้าวหน้าในการวิจ ัยเทคนิคด้าน AI ความก้าวหน้า 
ในด้านพลังประมวลผลของคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ และความก้าวหน้าในด้านจำนวนข้อมูลที ่มีมากมายมหาศาล 
ทำให้ระบบสมองกล AI ในปัจจุบันสามารถแยกแยะรูปภาพได้ด้วยระดับความถูกต้องสูงกว่า 99% แซงหน้า 
สมองคนซึ่งสามารถทำงานเดียวกันนี้ได้ด้วยความถูกต้องประมาณ 95% เท่านั้น เรียกว่าพัฒนาการแบบก้าวกระโดด 
ของสมองกล AI ในระยะหลัง ใช้เวลาเพียงแค่ประมาณสิบปี ก็สามารถเอาชนะงานวิจัยด้านนี ้ที ่ทำกันมานาน 
กว่าครึ่งศตวรรษก่อนหน้าได้แล้ว เป็นการปฏิวัติวงการ AI ครั้งใหญ่ที่ทำให้หลาย ๆ งานในปัจจุบัน สมองกล AI 
นั้นทำได้เก่งยิ่งกว่าสมองคนเสียอีก 
  ความแรงของเทคโนโลยี AI ในปัจจุบันนั ้นสามารถพบได้ทั ่วไปทั ้งในระดับนานาชาติ และในระดับชาติ 
ในระดับนานาชาติ บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกไม่ว่าจะเป็นกูเกิล แอปเปิล ไมโครซอฟต์ เฟซบุ๊ก ซัมซุง หัวเว่ย    
อะโดบ ี ฯลฯ ต ่างก ็พาก ันเป ิดต ัวผล ิตภ ัณฑ์หร ือฟ ี เจอร ์ใหม ่ ๆ ท ี ่สร ้างข ึ ้นจากสมองกล AI เก ือบท ั ้ งส ิ ้น 
โดยเฉพาะเฟซบุ๊กที่แม้แต่ Yan Le Cun นักวิทยาศาสตร์คนดังผู้ก่อตั้งห้องปฏิบัติการ AI ในเฟซบุ๊ก (Facebook’s AI 
research lab) ขึ ้นเมื ่อห้าปีก่อนยังออกมากล่าวเมื ่อต้นเดือนธันวาคม ค.ศ. 2018 ที่ผ่านมาว่า “หากไม่มี AI 
เฟซบุ ๊กในวันนี ้ก ็แทบจะไม่ม ีอะไรเหลือแล้ว” เพราะฟีเจอร์ต ่าง ๆ บนเฟซบุ ๊กในวันนี ้ ต ั ้งแต่ส ิ ่งท ี ่ถ ูกเล ือก 
ให้มาปรากฏบนหน้า News feed ไปจนถึงโฆษณาต่าง ๆ บนเฟซบุ๊กที่ถูกเลือกมาแสดงให้เราเห็นนั้น ล้วนแต่มี         
AI ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) เป็นกลไกแอบซ่อนอยู่เบื้องหลังทั้งสิ้น

ที่มา : https://mgronline.com/daily/detail/9610000126941

เผยแพร่: 23 ธ.ค. 2561



    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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