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คำนำ

 วารสารสถานการณตลาดแรงงานภาคตะวันตก ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ป 2560 เปนการนำเสนอภาพรวม 

สถานการณในดานความตองการแรงงาน ผูสมัครงาน และการบรรจุงาน การไปทำงานตางประเทศ และการทำงานของ 

คนตางดาว โดยใชขอมูลการใหบริการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดใน 8 จังหวัดภาคตะวันตก ซึ่งไดแก จังหวัดราชบุรี 

จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี 
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ทางดานประชากร ของสำนักงานสถิติแหงชาติเพื ่อเผยแพรประชาสัมพันธแกหนวยงานที ่เกี ่ยวของและผู ที ่สนใจ 

นำไปใชประโยชน ตอไป
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CHAPTER:  EMPLOYMENT SERVICE IN THE WESTERN OF THAILAND,   
                      QUARTER 3/2017 (JULY-SEPTEMBER)

TABLE 1  PROVIDING DOMESTIC EMPLOYMENT SERVICE IN THE WESTERN, 
      JULY-SEPTEMBER 2016 AND 2017

 
 JULY-SEPTEMBER 

2016
 JULY-SEPTEMBER 

2017
 %  

Job Vacancies    (Position ) 7,096  7,993  12.64  
Job Applicants   (Persons ) 2,643  3,487  31.93  
Job Placements   (Persons ) 5,552  7,297  31.43  

TABLE 2  PROVIDING DOMESTIC EMPLOYMENT SERVICE, BY PROVINCES IN 
                  THE WESTERN, JULY-SEPTEMBER 2017

PROVINCES Job Vacancies   
(Position) 

Job Applicants  
(Persons) 

Job Placements  
(Persons) 

Ratchaburi 631 223 501 
Kanchanaburi 1,224 203 804 
Suphan Buri 540 319 398 
Nakhon Pathom 1,829 816 1,639 
Samut Sakhon 848 1,037 1,582 
Samut Songkhram 1,729 308 1,300 
Phetchaburi 766 320 697 
Prachuap Khiri Khan 426 261 376 
Total  7,993 3,487 7,297 

TABLE 3  NUMBER OF THAI WORKERS WORKING OVERSEAS, BY PROVINCES IN 
                  THE WESTERN AND SENDING AGENCIES, JULY-SEPTEMBER 2017

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 5 11 4 6 46 78 

Kanchanaburi 8 6 7 5 10 51 87 

Suphan Buri 6 1 9 3 12 47 78 

Nakhon Pathom 7 0 4 7 9 59 86 

Samut Sakhon 4 0 4 1 10 48 67 
Samut 
Songkhram 2 0 1 1 1 12 17 

Phetchaburi 3 2 2 2 7 35 51 
Prachuap Khiri 
Khan 4 0 4 1 5 30 44 

Total  40 14 42 24 60 328 508 
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TABLE 4   NUMBER OF MIGRANT WORKERS GRANTED WORK PERMITS IN THAILAND. 
                   BY PROVINCES IN THE WESTERN, JULY-SEPTEMBER 2017

Units: Persons 

Provinces 

 Type of Permission 

Total 

 

General Nationality 
Verification 

New 
Recruitment 

Under 
BOI and 

Other 
Law 

 
Border 
Area 

Points 
of Entry 

 

Clement 
worked 

 

Ratchaburi 612 18,862 3,896 103 0 18,878 42,351 

Kanchanaburi 332 6,271 4,240 0 3 19,467 30,313 

Suphan Buri 309 2,451 2,313 0 0 6,416 11,489 

Nakhon Pathom 2,300 54,727 22,707 104 0 43,278 123,116 

Samut Sakhon 3,165 137,587 59,871 131 0 78,031 278,785 

Samut Songkhram 74 9,015 728 0 0 4,847 14,664 

Phetchaburi 909 5,344 8,142 66 0 7,085 21,546 
Prachuap Khiri 
Khan 1,800 20,211 5,330 137 0 11,389 38,867 

Total  9,501 254,468 107,227 541 3 189,391 561,131 
 

CHAPTER:  THE LABOUR FORCE SURVEY IN THE WESTERN OF THAILAND,   
JULY - SEPTEMBER 2017

TABLE 5   NUMBER OF POPULATION BY LABOUR FORCE STATUS, IN THE WESTERN,           
                   JULY-SEPTEMBER 2016 AND 2017

Units: Persons  
LABOUR FORCE STATUS 2016 2017 % ∆ 

Total 5,618,513 5,650,335 0.57 
Persons over 15 years 4,707,274 4,746,964 0.84 
Total labour force 3,450,589 3,410,258 -1.17 
 1.  Current labour 3,441,601 3,403,086 -1.12 
      1.1  At work 3,416,844 3,379,025 -1.11 
      1.2  Unemployed 24,757 24,061 -2.81 
2.  Seasonally inactive labour force 8,988 7,172 -20.21 
 Not in force>15 years of age   1,256,685 1,336,706 6.37 
          1.  Household work  352,869 383,446 8.67 
          2.  Studies 310,093 305,644 -1.43 
          3.  Others 593,723 647,617 9.08 
Persons under 15 years 911,239 903,371 -0.86 
Unemployment rate 0.72 0.71 -0.01 
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ภาพรวมเศรษฐกิจไทย ไตรมาส 3 ป 2560 
 เศรษฐก ิจไทยในไตรมาสที ่สามของป  2560 

ขยายตัวรอยละ 4.3 เรงขึ้นจากการขยายตัวรอยละ 3.8 

ในไตรมาสกอนหนาดานการใชจายมีปจจัยสนับสนุน 

จากการขยายต ัวเร  งข ึ ้นของการส งออกส ินค าและ 

การขยายต ัว ต อ เน ื ่ องของการบร ิ โภคภาคเอกชน 

การใชจายภาครัฐบาล และการลงทุนรวม การบริโภค 

ภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑดี โดยมีปจจัยสนับสนุน 

จากการปรับตัวดีขึ ้นของฐานรายไดในระบบเศรษฐกิจ 

รวมทั้งอัตราเงินเฟอและอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยูในระดับต่ำ 

การใชจายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลเพิ่มขึ้นอยางชา ๆ 

การลงท ุนรวมเพ ิ ่ มข ึ ้ น โดยการลงท ุนภาคเอกชน 

ขยายตัวตอเนื่องจากไตรมาสกอนหนา เปนผลมาจากการ 

ลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรที่ขยายตัว ในขณะที่การลงทุน 

ในสิ่งกอสรางลดลง สวนการลงทุนภาครัฐปรับตัวลดลง 

แตดีขึ ้นเมื ่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา และเมื่อปรับผล        

ของฤดูกาลออกแลว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของป 

2560 ขยายตัวจากไตรมาสที่สองของป 2560 รอยละ 1.0 

(QoQ_SA)
 ดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยู ในเกณฑดี 

โดยอัตราการวางงานยังอยู ในระดับต่ำที ่ร อยละ 1.2 

อัตราเงินเฟอทั่วไปเฉลี่ยรอยละ 0.4 บัญชีเดินสะพัดเกินดุล 

13.7 พันลานดอลลาร (456.6 พันลานบาท) หรือคิดเปน 

รอยละ 12.0 ของ GDP เงินทุนสำรองระหวางประเทศ  

การลงทุนในภาคตะวันตก 
 จากขอมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ไตรมาส 3 
(ก.ค.-ก.ย.) ป 2560 ภาคตะวันตก มีโรงงานอุตสาหกรรม 
ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการใหม จำนวน 199 แหง  
มีเงินลงทุน ประมาณ 1.06 หมื่นลานบาท และมีการจางงาน          
จำนวน 5,720 คน เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันปกอน 
พบวาจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที ่ได ร ับอนุญาตให 
ประกอบกิจการ และการจางงาน มีจำนวนเพิ่มขึ้นรอยละ 
8.15 และ 4.84 สวนเงินลงทุน ลดลงรอยละ 1.34 โรงงาน 
อ ุตสาหกรรมส วนใหญต ั ้ งอย ู  ในจ ังหว ัดสม ุทรสาคร 
มากที่สุดจำนวน 110 แหง หรือรอยละ 55.28 ของจำนวน 
โรงงานอุตสาหกรรมที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการใหม 
รองลงมาไดแก จังหวัดนครปฐม จำนวน 38 แหง (รอยละ
19.10) จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 19 แหง (รอยละ 9.55) 
และจังหวัดราชบุรี จำนวน 15 แหง (รอยละ 7.54) 

ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ป 2560

 เมื่อพิจารณาเงินลงทุน พบวา จังหวัดนครปฐมมี 
เ ง ิ นลงท ุนมากท ี ่ ส ุ ดประมาณ 5 .70 พ ันล  านบาท 
คิดเปนรอยละ 53.66 รองลงมา ไดแก จังหวัดสมุทรสาคร 
ประมาณ 2.91 พันลานบาท (รอยละ 27.33) จังหวัดราชบุรี 
ป ร ะ ม า ณ 1 . 4 5 พ ั น ล  า น บ า ท ( ร  อ ย ล ะ 1 3 . 6 8 ) 
และจังหวัดกาญจนบุร ี ประมาณ 2.79 ร อยลานบาท 
(รอยละ 2.62) เมื ่อเปรียบเทียบกับชวงเดียว กันปกอน 
พบวาจังหวัดเพชรบุรีมีเงินลงทุนลดลงมากที่สุด รอยละ 
100.00 รองลงมาไดแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ รอยละ 
9 8 . 7 9 จ ั ง ห ว ั ด ส ม ุ ท ร ส ง ค ร า ม ร  อ ย ล ะ 9 4 . 4 2 
จังหวัดสุพรรณบุรี รอยละ 85.05 และจังหวัดกาญจนบุรี 
รอยละ 80.81 สวนจังหวัดนครปฐม เงินลงทุนเพิ ่มขึ ้น 
ประมาณ 5 เทา รองลงมาไดแก จังหวัดราชบุรี ประมาณ     
3 เทา และจังหวัด สมุทรสาคร รอยละ 41.51 

 คาดวาเศรษฐกิจไทย ในป 2560 จะขยายตัว       

รอยละ 3.9 โดยมูลคาการสงออกสินคา ขยายตัวรอยละ 8.6 

การบริโภค ภาคเอกชน และการลงทุนรวม ขยายตัวรอยละ 

3.2 และรอยละ 2.0 ตามลำดับ อัตราเง ินเฟอ ทั ่วไป       

เฉลี่ยอยูที่ รอยละ 0.7 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลรอยละ 

10.4 ของ GDP 
 แนวโนมเศรษฐกิจไทย ป 2561 คาดวาจะขยายตัว 

รอยละ 3.6 – 4.6 โดยมีปจจัยสนับสนุนจาก (1) การขยายตัว 

ในเกณฑดีของเศรษฐกิจโลกยังเปนปจจัยสนับสนุนภาค 

สงออกอยางตอเนื ่อง (2) แรงขับเคลื่อนจาก การลงทุน   

ภาครัฐ ที ่ม ี แนวโนมเร งต ัวข ึ ้น (3) การปรับตัวดีข ึ ้น 

ของการลงทุน ภาคเอกชน (4) สาขาเศรษฐกิจสำคัญ 

ม ีแนวโน มขยายต ัวด ีต อ เน ื ่ องจากป ก อน และ (5) 

การปร ับต ัวด ีข ึ ้ นของการจ  างงานและฐานรายได  

ของประชาชน ในระบบเศรษฐกิจ ในขณะที่มาตรการดูแล 

เกษตรกรและผูมีรายไดนอยยังคงเปนปจจัยอยางตอเนื่อง 

ทั้งนี้ คาดวามูลคาการสงออกสินคาจะขยายตัวรอยละ 5.0 

การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวรอยละ 

3.1 และ รอยละ 5.5 ตามลำดับ อัตราเงินเฟอทั่วไปเฉลี่ยอยูใน 

ชวงรอยละ 0.9 – 1.9 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลรอยละ 8.1    

ของ GDP
ขอมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ   

    และสังคมแหงชาติ
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ตารางแสดงจำนวนโรงงาน เงินลงทุน และการจางงาน ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการใหม 

ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ป 2560 เปรียบเทียบกับป 2559

จำนวนโรงงาน

(แหง)

เงินลงทุน

(ลานบาท)

การจางงาน

(คน)

จำนวนโรงงาน

(แหง)

เงินลงทุน

(ลานบาท)

การจางงาน

(คน)

ราชบุรี 27 553.62 376 15 1,454.12 816

กาญจนบุรี 10 1,453.79 120 19 278.98 184

สุพรรณบุรี 17 1,470.25 332 9 219.8 76

นครปฐม 29 1,136.88 543 38 5,704.08 1,020

สมุทรสาคร 86 2,053.05 3,274 110 2,905.18 3,502

สมุทรสงคราม 4 453.1 228 2 25.3 82

เพชรบุรี 3 68.8 20 0 0 0

ประจวบคีรีขันธ 8 3,585.87 563 6 43.32 40

รวม 184 10,775.37 5,456 199 10,630.78 5,720

จังหวัด

ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ป 2559 ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ป 2560

        ที่มา :  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 จากขอมูลของสำนักงานสวัสดิการและคุ มครองแรงงาน ไตรมาส 3 ป 2560 พบวา สถานประกอบการ 

ประเภทอุตสาหกรรม การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต และจักรยานยนต มีจำนวนมากที่สุด รอยละ 33.51 

รองลงมาไดแก อุตสาหกรรม การผลิต รอยละ 27.70 อุตสาหกรรมบริการการเงิน ประกันภัย อสังหาริมทรัพย รอยละ 7.23 

อุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคาร ร อยละ 6.03 และอุตสาหกรรมการกอสราง ร อยละ 5.87 ลูกจางสวนใหญ 

อยูในอุตสาหกรรมการผลิต รอยละ 66.79 รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต 

และจ ักรยานยนต  ร อยละ 12.63 อ ุตสาหกรรมบร ิการ การเง ิน ประก ันภ ัย อส ังหาร ิมทร ัพย  ร อยละ 4.04 

อุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคาร รอยละ 3.60 และอุตสาหกรรมการกอสราง รอยละ 2.58

สถานการณตลาดแรงงานภาคตะวันตก ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ป 2560 

ประชากรและกำลังแรงงาน (Labour Force)
 8 จังหวัดภาคตะวันตกมีประชากรประมาณ 5.65 ลานคน เปนเพศชาย 2.76 ลานคน เพศหญิง 2.89 ลานคน      

เปนผู ท ี ่อยู  ในกำลังแรงงานรอยละ 60.35 ของจำนวนประชากร อยู นอกกำลังแรงงานรอยละ 23.66 ผู ม ีงานทำ                         

ประมาณ 3.38 ลานคน หรือรอยละ 99.08 ของผูอยูในกำลังแรงงาน ผูวางงานมีรอยละ 0.71

 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ป 2559 พบวา จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นประมาณ 3.18 หมื่นคน หรือ   

รอยละ 0.57 และผูวางงานลดลงจำนวน 696 คน หรือรอยละ 2.81 ผูไมอยูในกำลังแรงงานเพิ่มขึ้นประมาณ 8 หมื่นคน 

หรือรอยละ 6.37 แตประชากรที่มีอายุต่ำกวา 15 ป ลดลงประมาณ 7.87 พันคน หรือรอยละ 0.86

 ผูมีงานทำสวนใหญทำงานอยูนอกภาคเกษตรกรรมประมาณ 2.48 ลานคน หรือรอยละ 73.36 ของจำนวนผูมีงานทำ 

ทั้งหมด และอยูในภาคเกษตรกรรมประมาณ 9 แสนคน หรือรอยละ 26.64 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ป 2559 

พบวา ผ ู ม ีงานทำโดยรวมมีจำนวนลดลงประมาณ 3.78 หมื ่นคน หรือร อยละ 1.11 โดยลดลงเฉพาะผู ม ีงานทำ 

นอกภาคเกษตรกรรม รอยละ 1.51 สวนในภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 0.03



วารสารสถานการณตลาดแรงงานภาคตะวันตก ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ป 2560 7วารสารสถานการณตลาดแรงงานภาคตะวันตก ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ป 2560

ตารางแสดงจำนวนประชากรภาคตะวันตก จำแนกตามสถานภาพแรงงาน ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ป 2560 

เปรียบเทียบกับป 2559

หนวย : คน

สถานภาพแรงงาน
ไตรมาส 3 
(ก.ค.-ก.ย.) 
ป 2559

ไตรมาส 3
(ก.ค.-ก.ย.) 
ป 2560 

% ∆ 

ยอดรวม 5,618,513 5,650,335 0.57 
ประชาชนที่มีอายุ 15 ป ขึ้นไป  4,707,274 4,746,964 0.84 
กำลังแรงงานรวม 3,450,589 3,410,258 -1.17 
     1.  กำลังแรงงานปจจุบัน 3,441,601 3,403,086 -1.12 
          1.1  ผูมีงานทำ 3,416,844 3,379,025 -1.11 
          1.2  ผูวางงาน 24,757 24,061 -2.81 
     2.  กำลังแรงงานที่รอฤดูกาล 8,988 7,172 -20.21 
ผูไมอยูในกำลังแรงงาน 1,256,685 1,336,706 6.37 
          1.  ทำงานบาน 352,869 383,446 8.67 
          2.  เรียนหนังสือ 310,093 305,644 -1.43 
          3.  อื่น ๆ 593,723 647,617 9.08 
ประชากรที่มีอายุต่ำกวา  15  ป15  911,239 903,371 -0.86 
อัตราการมีสวนรวมในกำลังแรงงาน 73.30 71.84 -1.46 
อัตราการอยูนอกกำลังแรงงาน 38.59 39.65 1.06 
อัตราการวางงาน 0.72 0.71 -0.01 

ผูมีงานทำจำแนกตามอาชีพ (Employment by Occupation) 
 

  ผูมีงานทำสวนใหญทำงานในอาชีพผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตรและการประมงมากที่สุด รอยละ 21.24 

ของผ ู  ม ี ง านทำท ั ้ งหมด รองลงมาค ือ พน ักงานบร ิการและพน ักงานในร  านค  าและตลาด ร อยละ 20 .21 

และอาชีพขั้นพื้นฐานตาง ๆ ในดานการขายและการใหบริการ รอยละ 16.60 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ป 

2559 พบวา ประเภทอาชีพผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจการคาที่เกี่ยวของ อาชีพพนักงานบริการ 

และพนักงานในรานคาและตลาด อาชีพผู ปฏิบัติงานที ่มีฝมือในดานการเกษตรและการประมง อาชีพผู ปฏิบัติการ 

โรงงานและเครื่องจักรและผูปฏิบัติงานดานการประกอบมีจำนวนผูมีงานทำลดลง สวนประเภทอาชีพขั้นพื้นฐานตาง ๆ 

ในดานการขายและการใหบริการ อาชีพผูประกอบวิชาชีพดานตาง ๆ อาชีพผูประกอบวิชาชีพดานเทคนิคสาขาตาง ๆ 

และอาชีพที ่เกี ่ยวของ อาชีพผู บัญญัติกฎหมาย ขาราชการ ระดับอาวุโสและผู จ ัดการ และอาชีพเสมียน มีจำนวน 

ผูมีงานทำเพิ่มขึ้น    



วารสารสถานการณตลาดแรงงานภาคตะวันตก ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ป 25608 วารสารสถานการณตลาดแรงงานภาคตะวันตก ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ป 2560

ตารางแสดงจำนวนผูมีงานทำภาคตะวันตก จำแนกตามประเภทอาชีพ ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ป 2560 กับป 2559

ประเภทอาชีพ 
ไตรมาส 3 
(ก.ค.-ก.ย.) 
ป 2559 

ไตรมาส 3 
(ก.ค.-ก.ย.) 
ป 2560 

% ∆ 

ยอดรวม 3,416,844 3,379,025 -1.11 

ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการ ระดับอาวุโสและผูจัดการ 87,064 93,664 7.58 

ผูประกอบวิชาชีพดานตาง ๆ 138,449 143,762 3.84 

ผูประกอบวิชาชีพดานเทคนิค สาขาตาง ๆ และอาชีพที่เกี่ยวของ  127,778 133,568 4.53 

เสมียน  124,010 142,302 14.75 

พนักงานบริการ และพนักงานในรานคาและตลาด 696,231 683,067 -1.89 

ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตรและการประมง 731,399 717,844 -1.85 

ผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจการคาที่เกี่ยวของ 507,847 450,765 -11.24 

ผูปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผูปฏิบัติงานดานการประกอบ 460,629 452,729 -1.72 

อาชีพขั้นพื้นฐานตาง ๆ ในดานการขายและการใหบริการ 543,249 560,892 3.25 

คนงานซึ่งมิไดจำแนกไวในหมวดอื่น 189 432 128.83 

ผูมีงานทำจำแนกตามอุตสาหกรรม (Employment  by  Industrial) 

 ผ ู ม ี งานทำนอกภาคเกษตรกรรม 2.48 ล านคน แยกตามประเภทอ ุตสาหกรรม 5 อ ันด ับแรก พบว า 

อุตสาหกรรมการผลิต มีจำนวนผูมีงานทำมากที่สุด รอยละ 25.98 รองลงมา คือ การขายสง การขายปลีก รอยละ 16.33 

กิจกรรมโรงแรมและอาหาร รอยละ 8.18 การกอสราง รอยละ 5.61 และการบริหารราชการและปองกันประเทศ           

รอยละ 3.61

ตารางแสดงจำนวนผูมีงานทำภาคตะวันตก จำแนกตามอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ป 2560 

เปรียบเทียบกับป 2559

               (หนวย: คน)

อุตสาหกรรม 
ไตรมาส 3 
(ก.ค.-ก.ย.)
ป 2559 

ไตรมาส 3 
(ก.ค.-ก.ย.) 
ป 2560

% ∆ 

ยอดรวม 3,416,844 3,379,025 -1.11 
1.  สาขาเกษตรกรรม 899,920 900,170 0.03 
     1.1  เกษตรกรรม  การปาไม  และการประมง  899,920 900,170 0.03 
2.  สาขานอกภาคเกษตรกรรม 2,516,924 2,478,855 -1.51 
     2.1  การผลิต 907,633 877,912 -3.27 
     2.2  การขายสง การขายปลีก  573,173 551,729 -3.74 
     2.3  กิจกรรมโรงแรมและอาหาร 268,116 276,383 3.08 
     2.4  การกอสราง 210,068 189,548 -9.77 
     2.5  การบริหารราชการและปองกันประเทศ 114,706 122,090 6.44 
     2.6 อื่น ๆ 443,227 461,193 4.05 

หนวย  :  คน



วารสารสถานการณตลาดแรงงานภาคตะวันตก ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ป 2560 9วารสารสถานการณตลาดแรงงานภาคตะวันตก ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ป 2560

ผูมีงานทำจำแนกตามระดับการศึกษา (Employment by Education) 

 ผูมีงานทำที่มีการศึกษาระดับต่ำกวาประถมศึกษา มีสัดสวนมากที่สุดประมาณ 8.74 แสนคน คิดเปน รอยละ 25.87 

ของผูมีงานทำทั้งหมด รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษา รอยละ 22.74 และระดับมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 18.09 

เปรียบเทียบกับรายไตรมาส 3 ป 2559 (ก.ค.-ก.ย.) พบวา เกือบทุกระดับการศึกษามีจำนวนผูมีงานทำลดลง ยกเวน 

การศึกษาระดับอุดมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีจำนวนเพิ่มขึ้น

แผนภูมิแสดงจำนวนผูมีงานทำ และอัตราการวางงานของภาคตะวันตก จำแนกรายจังหวัด  
ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ป 2560 
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ผูมีงานทำ อัตราการวางงาน

 

จำนวน(คน)( ) (รอยละ) 

ภาวะความตองการแรงงาน 

 นายจาง/สถานประกอบการ แจงความตองการแรงงาน จำนวน 7,993 อัตรา ผู สมัครงาน จำนวน 3,487 คน 

การบรรจุงาน จำนวน 7,297 คน เมื ่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันปกอน พบวาความตองการแรงงาน ผู สมัครงาน 

และการบรรจ ุงาน เพ ิ ่มข ึ ้นร อยละ 12.64, 31.93 และ 31.43 ตามลำด ับโดยตำแหน งงานในอ ุตสาหกรรม 

การผล ิตผล ิตภ ัณฑ อาหาร เพ ิ ่มข ึ ้นมากท ี ่ส ุด รองลงมาได แก  อ ุตสาหกรรมท ี ่พ ักแรมอ ุตสาหกรรมก ิจกรรม 

ที่เกี ่ยวกับคลังสินคาและกิจกรรมสนับสนุนการขนสงอุตสาหกรรม การผลิตผลิตภัณฑที ่ทำจากโลหะประดิษฐ ยกเวน 

เครื่องจักรและอุปกรณ และอุตสาหกรรมการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 

ตารางแสดงจำนวนตำแหนงงาน ผูสมัครงาน และการบรรจุงาน

กิจกรรม  ไตรมาส 3/59 ไตรมาส 3/60 % ∆ 

ตำแหนงงาน (อัตรา) 7,096 7,993 12.64 
ผูสมัครงาน (คน) 2,643 3,487 31.93 
การบรรจุงาน (คน) 5,552 7,297 31.43 

 ตำแหนงงานสวนใหญตองการผูสำเร็จการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษามากที่สุด รอยละ 38.22 รองลงมาไดแก 
ระดับประถมศึกษาและต่ำกวา รอยละ 21.94 ระดับปวช. 
ร  อ ย ล ะ 1 2 . 9 6 แ ล ะ ร ะ ด ั บ ป ว ส . ร  อ ย ล ะ 1 2 . 0 5 
โดยจังหวัดที่มีความตองการ แรงงานมากที่สุด คือ นครปฐม 
รอยละ 22.88 รองลงมาไดแก สมุทรสงคราม รอยละ 21.63 
และกาญจนบุรี รอยละ 15.31
 ประเภทอาชีพที่มีความตองการแรงงานมากที่สุด 
คือ แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ รอยละ 34.87 รองลงมาไดแก
 

แผนภูมิแสดงความตองการแรงงาน จำแนกตามอุตสาหกรรม 

5 อันดับแรก ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ป 2560
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ไตรมาส 3 ป 2560

 

จำนวน(อัตรา)  

ประเภทอุตสาหกรรม 

พนักงานขายของหนารานและพนักงานสาธิตสินคา รอยละ 
7 . 6 8 แร ง ง า น ด  า น ก า ร ป ร ะ ก อ บ ร  อ ย ล ะ 7 . 3 2 
เจาหนาที่คลังสินคา รอยละ 5.22 และเจาหนาที่สำนักงาน 
รอยละ 5.18
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 ผูสมัครงาน มีจำนวน 3,487 คน เพิ่มขึ้นรอยละ 
31.93 จากชวงเดียวกันปกอน สวนใหญสำเร็จการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษามากที่สุด รอยละ 42.36 ของจำนวน 
ผู สมัครงาน  ทั ้งหมด รองลงมาไดแก ระดับปริญญาตรี     
รอยละ 23.03 ระดับประถมศึกษาและต่ำกวา รอยละ 18.96 
และระดับปวส. รอยละ 8.43 โดยจังหวัดสมุทรสาคร 
ม ีผ ู สม ัครงานมากท ี ่ส ุด ร อยละ 29.74 ของจำนวน 
ผู สมัครงานทั ้งหมด รองลงมาไดแก จ ังหวัดนครปฐม          
รอยละ 23.40 และจังหวัดเพชรบุรี รอยละ 9.18 
 

แผนภูมิแสดงผูสมัครงาน จำแนกตามรายจังหวัด

ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ป 2560 เปรียบเทียบกับป 2559
 

11
0

46
3

71

96
4

26
741

2

20
4

15
2 26

132
0

30
8

1,0
37

81
6

31
9

20
322

3

0
200
400
600
800

1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
2,600
2,800

ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ
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ไตรมาส 3 ป 2560

 

จำนวน (คน) 

 จังหวัด 
 

 ÝĆÜĀüĆé 
 

 การบรรจุงาน ผู สมัครงานไดรับการบรรจุงาน 
ท ั ้ งหมด จำนวน 7,297 คน เพ ิ ่มข ึ ้นร อยละ 31.43 
จากช วงเด ียวก ันป ก อน โดยผ ู ท ี ่ม ีการศ ึกษาระด ับ 
มัธยมศึกษาไดรับการบรรจุงานมากที่สุด รอยละ 41.99 
รองลงมาได แก  ระด ับปร ิญญาตร ี ร  อยละ 19 .90 
ระดับประถมศึกษาและต่ำกวา รอยละ 19.02 ระดับปวส. 
รอยละ 10.81 โดยเปนการบรรจุงานในจังหวัดนครปฐม 
มากที่สุด รอยละ 22.46 ของผูสมัครงานที่ไดรับการบรรจุงาน 
ทั้งหมด รองลงมาไดแก จังหวัดสมุทรสาคร รอยละ 21.68 
จังหวัดสมุทรสงคราม รอยละ 17.82

แผนภูมิแสดงการบรรจุงาน จำแนกตามอุตสาหกรรม

 5 อันดับแรก ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ป 2560
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จำนวน (อัตรา) 

ประเภทอุตสาหกรรม 

 โดยสวนใหญสมัครงานในประเภทอาชีพแรงงาน 
บรรจุผลิตภัณฑ มากที่สุดรอยละ 31.72 รองลงมาไดแก 
เจาหนาที่สำนักงานรอยละ 17.06 พนักงานขายของหนาราน 
และพนักงานสาธิตสินคา รอยละ 5.05 ผูขับรถยนต รถรับจาง 
และรถตู รอยละ 4.50 และแมบาน รอยละ 3.27

 ประเภทอาชีพที ่ม ีการบรรจุงานมากที ่ส ุด คือ 
แรงงาน บรรจุผลิตภัณฑ รอยละ 36.43 รองลงมาไดแก 
พนักงานขาย ของหนารานและพนักงานสาธิตสินคา รอยละ 
7.25 เจาหนาที่สำนักงาน รอยละ 6.32 เจาหนาที่คลังสินคา 
รอยละ 4.89 ผู ตรวจสอบดานความปลอดภัย สุขภาพ 
และคุณภาพผลิตภัณฑ รอยละ 4.47
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ตารางแสดงความตองการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย จำแนกตามระดับการศึกษา

ประเภทอุตสาหกรรม 
ระดับการศึกษา 

รวม
ประถมศึกษา
และต่ำกวา 

มัธยม 
ศึกษา

ปวช. ปวส. 
อน ุ

ปริญญา 
ปริญญา
ตรีขึ้นไป 

ยานยนตสมัยใหม 290 54 97 37 44 32 26 
อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ 102 21 32 19 19 7 4 
การทองเที่ยวกลุมรายได 
และการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

558 132 245 71 51 25 34 

การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 138 52 80 1 3 1 1 
การแปรรูปอาหาร 2,322 556 836 284 280 178 188 
หุนยนตเพื่อการอุตสาหกรรม - - - - - - - 
การบินและโลจิสติกส 265 35 55 25 21 11 118 
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 2 - 1 - 1 - - 
ดิจิทัล 81 9 24 15 14 11 8 
การแพทยครบวงจร 44 11 23 6 2 - 2 

รวม 3,802 870 1,393 458 435 265 381 
 

 โดยตองการแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด จำนวน 1,393 อัตรา หรือรอยละ 36.64 รองลงมา            

ไดแก ระดับประถมศึกษาและต่ำกวา จำนวน 870 อัตรา (รอยละ 22.88) ระดับปวช. จำนวน 458 อัตรา (รอยละ 12.05)     

ระด ับปวส. จำนวน 435 อ ัตรา (ร อยละ 11.44) ระด ับปร ิญญาตร ีข ึ ้นไป จำนวน 381 อ ัตรา (ร อยละ 10.02) 

และระดับอนุปริญญา จำนวน 265 อัตรา (รอยละ 6.97)

 เมื่อพิจารณาเปนรายจังหวัด พบวา จังหวัดนครปฐม มีความตองการ มากที่สุด จำนวน 910 อัตรา คิดเปนรอยละ 

23.93 ของตำแหนงงาน 10 อุตสาหกรรมเปาหมายทั้งหมด รองลงมาไดแก สมุทรสงคราม จำนวน 896 อัตรา (รอยละ 23.57) 

กาญจนบุรี จำนวน 634 อัตรา (รอยละ 16.68) เพชรบุรี จำนวน 338 อัตรา (รอยละ 8.89)

การเดินทางไปทำงานในตางประเทศ 

           ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ป 2560 ภาคตะวันตกมีแรงงานไดรับอนุญาตใหเดินทางไปทำงานในตางประเทศ จำนวน 508 

คน หรือรอยละ 1.62 ของแรงงานที่เดินทางไปทำงานตางประเทศทั้งประเทศ ลดลงจากชวงเดียวกันปกอน รอยละ 4.51 

เปนเพศชาย รอยละ 69.88 เพศหญิง รอยละ 30.12 เดินทางไปทำงานโดย Re-entry มากที่สุดรอยละ 64.57 รองลงมาคือ 

บริษัทจัดหางานจัดสง รอยละ 11.81 นายจางพาลูกจางไปทำงาน รอยละ 8.27 เดินทางดวยตนเอง รอยละ 7.87 

นายจางสงลูกจางไปฝกงาน รอยละ 4.72 และกรมการจัดหางานจัดสง รอยละ 2.76

ความตองการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย 

 ไตรมาส 3 ป 2560 มีความตองการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย ใน 8 จังหวัด ภาคตะวันตก จำนวน 3,802 อัตรา 

ลดลงร อยละ 2.79 จากไตรมาสก อนหน า แต  เพ ิ ่มข ึ ้นร อยละ 36.03 จากช วงเด ียวก ันป ก อน โดยอ ุตสาหกรรม           

การแปรรูปอาหาร มีความตองการมากที ่ส ุด จำนวน 2,322 อัตรา คิดเปนรอยละ 61.07 รองลงมาไดแก อุตสาหกรรม 

การทองเที่ยวกลุมรายไดและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ จำนวน 558 อัตรา (รอยละ 14.68) อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม       

จำนวน 290 อัตรา (รอยละ 7.63)
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ตารางแสดงการเดินทางไปทำงานตางประเทศของแรงงานภาคตะวันตก ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ป 2560 

 จำแนกตามประเภทการเดินทาง
(หนวย : คน) 

จังหวัด 
เดินทาง

ดวยตนเอง 

กรมการ
จัดหางาน

จัดสง 

นายจาง
พาลูกจาง
ไปทำงาน 

นายจางสง
ลูกจางไป
ฝกงาน 

บริษัท 
จัดหางาน

จัดสง 
Re-Entry รวม 

ราชบุร ี 6 5 11 4 6 46 78 
กาญจนบุร ี 8 6 7 5 10 51 87 
สุพรรณบุร ี 6 1 9 3 12 47 78 
นครปฐม 7 0 4 7 9 59 86 
สมุทรสาคร 4 0 4 1 10 48 67 
สมุทรสงคราม 2 0 1 1 1 12 17 
เพชรบุร ี 3 2 2 2 7 35 51 
ประขวบคีรีขันธ 4 0 4 1 5 30 44 

รวม 40 14 42 24 60 328 508 
รวมทั้งประเทศ 2,809 2,849 4,353 1,101 8,090 12,212 31,414 

 

ตารางแสดงจำนวนแรงงานตางดาวในภาคตะวันตก ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ป 2560 เปรียบเทียบกับป 2559
(หนวย:คน)  

จังหวัด 

ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ป 2559  ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ป 2560  

จำนวนรวม 
(คน) 

ถูกตอง 
ตาม

กฎหมาย 

แรงงานตางดาวที่
ไดรับการผอนผัน

ใหทำงานตาม
มาตรา 13 

จำนวนรวม
(คน) 

ถูกตองตาม
กฎหมาย 

แรงงานตางดาวที่
ไดรับการผอนผัน

ใหทำงานตาม
มาตรา 13 

ราชบุร ี 33,680 9,479 24,201 42,351 23,473 18,878 
กาญจนบุร ี 31,901 11,855 20,046 30,313 10,846 19,467 
สุพรรณบุร ี 12,461 4,724 7,737 11,489 5,073 6,416 
นครปฐม 144,177 101,615 42,562 123,116 79,838 43,278 
สมุทรสาคร 300,773 138,104 162,669 278,785 200,754 78,031 
สมุทรสงคราม 17,351 4,732 12,619 14,664 9,817 4,847 
เพชรบุร ี 27,750 18,064 9,686 21,546 14,461 7,085 
ประจวบคีรีขันธ 41,735 19,208 22,527 38,867 27,478 11,389 

รวม 609,828 307,781 302,047 561,131 371,740 189,391 
 

การทำงานของคนตางดาว 

 จากขอมูลของสำนักงานจัดหางานจังหวัด 8 จังหวัดในภาคตะวันตก ไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ป 2560 มีจำนวน 

แรงงานตางดาว ประมาณ 5.61 แสนคน เปนแรงงานตางดาวถูกกฎหมาย ประมาณ 3.72 แสนคน หรือรอยละ 66.25 

ของแรงงานตางดาวทั้งหมดในภาคตะวันตก เปนแรงงานตางดาวที่ไดรับการผอนผันใหทำงานตามมาตรา 13 ประมาณ 1.89 

แสนคน (ร อยละ 33.75) เปร ียบเท ียบก ับช วงเด ียวก ันป ก อน จำนวนแรงงานต างด าวลดลงร อยละ 7.99 

โดยลดลงเฉพาะแรงงาน ตางดาวที่ไดรับการผอนผันใหทำงานตามมาตรา 13 ประมาณ 1.13 แสนคน หรือรอยละ 37.30 

สวนแรงงานตางดาวที่ถูกตอง ตามกฎหมายเพิ่มขึ้นประมาณ 6.40 หมื่นคน (รอยละ 20.78) 
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สถานประกอบการในระบบประกันสังคม 

 สถานประกอบการใน 8 จังหวัดภาคตะวันตก ที่อยูในระบบประกันสังคม จำนวน 35,163 แหง เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 

ป 2559 รอยละ 1.54 และมีจำนวนผูประกันตนเพิ่มขึ้นประมาณ 7.12 หมื่นคน (รอยละ 6.00) โดยมีผูประกันตนประมาณ 

1.26 ลานคน แยกเปน มาตรา 33 ประมาณ 9.49 แสนคน มาตรา 39 ประมาณ 1.12 แสนคน และมาตรา 40 ประมาณ 1.99 

แสนคน โดยจังหวัดสมุทรสาคร มีจำนวนสถานประกอบการที่ขึ ้นทะเบียนในระบบประกันสังคม มากที่สุด 9,810 แหง 

(รอยละ 27.90) รองลงมาไดแก นครปฐม 8,090 แหง (รอยละ 23.01) และราชบุรี 4,359 แหง (รอยละ 12.40)

 ในสวนของผูประกันตน พบวา จังหวัดสมุทรสาครมีลูกจางขึ้นทะเบียนเปนผูประกันตน มากที่สุดประมาณ 4.59 

แสนคน (รอยละ 36.46) รองลงมาคือ จังหวัดนครปฐม ประมาณ 2.79 แสนคน (รอยละ 22.13) จังหวัดราชบุรี ประมาณ 1.47 

แสนคน (รอยละ 11.67) สำหรับจังหวัดสมุทรสงคราม มีผูประกันตนนอยที่สุดประมาณ 3.48 หมื่นคน (รอยละ 2.76)

ตารางแสดงจำนวนสถานประกอบการ และผูประกันตน ไตรมาส 3 ป 2560

จังหวัด
สถาน 

ประกอบการ(แหง) 
ผูประกันตน (คน)

มาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 รวม 
ราชบุรี 4,359 100,489 16,481 30,010 146,980 
กาญจนบุรี 2,919 60,595 9,015 29,905 99,515 
สุพรรณบุรี 3,412 45,195 10,537 26,283 82,015 
นครปฐม 8,090 221,507 26,027 31,041 278,575 
สมุทรสาคร 9,810 392,925 30,261 35,935 459,121 
สมุทรสงคราม 1,194 16,857 4,252 13,670 34,779 
เพชบุรี 2,219 54,691 6,706 13,366 74,763 
ประจวบคีรีขันธ 3,160 56,401 8,466 18,464 83,331 
ภาคตะวันตก 35,163 948,660 111,745 198,674 1,259,079 

 ที่มา  :  สำนักงานประกันสังคม 8 จังหวัดภาคตะวันตก
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บทความ..

“เศรษฐกิจไทยกับมุมมองของนักเศรษฐศาสตรธนาคารโลก” 

 ในชวงเวลาของการเปลี่ยนผานประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทามกลางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว 

การส ูญเส ียความได  เปร ียบท ี ่ เคยม ี ในการแข  งข ันให ก ับประเทศเพ ื ่ อนบ  าน การเม ืองท ี ่ ขาดเสถ ียรภาพ 

และคุณภาพการศึกษาลาหลัง วากันวาภายในกอนป 2050 GDP ของประเทศจะอยูในลำดับทายๆ เหนือเพียงกัมพูชา 

คำถามคือ “เราจะไปไหนตอ” จึงจะกาวพน “กับดักตัวเอง” และจะทำอยางไรใหไทยสามารถกลับมาพลิกฟ น 

เปนประเทศรายไดปานกลางที่สามารถกลับมาเติบโตอีกครั้ง

   ดร.เกียรติพงศ อริยปรัชญา นักเศรษฐศาสตรอาวุโสประจำประเทศไทย ธนาคารโลกหนึ ่งในทีมที ่ทำ 

การศ ึกษาล าส ุดของธนาคารโลกเก ี ่ยวก ับประเทศไทย ได ว ิ เคราะห การพ ัฒนาประเทศไทยอย างเป นระบบ 

มารวมมองไปขางหนาวาในภาวะเชนนี้ อะไรคือสิ่งที่ประเทศไทยตองทำ 

คำถาม : จากแผน 20 ป ธนาคารโลกคิดวาไทยควรเนนทำเรื่องอะไร

ดร.เกียรติพงศ : ตอนนี้แผน 20 ปยังอยูในขั้นเปนวิสัยทัศน (Vision) ทำอยางไรใหประเทศไทยเปนประเทศ ที่พัฒนาแลว 

ไดภายใน 20 ป การเนนภาคอุตสาหกรรมแบบ advance manufacturing เนนเรื ่องนวัตกรรม เรื ่องประสิทธิภาพ 

ซึ ่งแตละสิ ่งเปนสิ ่งที ่ด ีหมด มีหลายประเด็นของแผนฯ 20 ปของรัฐบาลที ่ทับซอนกับที ่ธนาคารโลกคิดวาตองทำ 

ถาดูในภาพกวางก็มีการทับซอนคอนขางเยอะ เชน การลงทุนภาครัฐ สวนการศึกษาก็อยูในแผน เรื่องภาคบริการก็อยูบางสวน 

เชน เรื ่องการเปนศูนยกลางดานสุขภาพฯ หรือ Medical Hub เรื ่องการทองเที ่ยว ก็อยู ในนั ้น แตวาภาคบริการ 

โดยรวมไมไดอยู ในแผน สรุปคือในแผนไมไดดูทั ้งภาคเต็มระบบ จากประสบการณของธนาคารโลก พบวาสิ่งที ่ยาก 

ไมใชการเขียนแผน แตคือการขับเคลื่อนแผน ขับเคลื่อนแผนไดดี คือตองมีการจัดลำดับความสำคัญ (Priority) วาจะเนนอะไร 

ซึ่งตอนนี้ไทยกำลังทำอยูแลวก็ขั ้นตอน Master Plan สวนที่วาควรจะเริ ่มตรงไหนกอน และมีอะไรบางในการพัฒนา 

แนะนำวามี 3 เร ื ่องที ่สำคัญที ่ต องทำอยางชัดเจน คือ เร ื ่องการศึกษา การลงทุนภาครัฐ แลวก็ภาคบริการ 

สิ่งที่เราเสนออาจจะยังไมอยูในแผนอยางชัดเจนคือ เรื่องวิธีแกไขปญหา และทุกคนทราบดีวา เรื่องนี้เปนอุปสรรคอยางไร

คำถาม : ทำไมธนาคารโลกถึงมองวา การศึกษา การลงทุนภาครัฐ และภาคบริการ เปนเรื่องสำคัญที่สุด

ดร.เกียรติพงศ : เราพบวา การศึกษามีคาใชจายประมาณ 5% ของ GDP ซึ่งเปนจำนวนมาก เราลงทุนเยอะแตวาไมไดผล 

ความจริงการศึกษาเปนเรื่องระยะยาว และสำคัญ เพราะวาถาไมเริ่มวันนี้ ผลพวงที่เราจะไดจากการศึกษาก็จะยิ่งลาชา 

โดยเฉพาะในบริบทที่ไทยกำลังเปนสังคมสูงอายุ เรามีเวลานอยลงทุกวันที ่จะทำสิ ่งระยะยาว ควรจะเริ ่มวันนี ้กอนที่ 

เราจะเปนสังคมสูงวัยแลวคงไมทัน สิ่งที่นาสนใจในเรื่องการศึกษาที่ธนาคารโลกพบสำหรับประเทศไทยก็คือ ประเด็น     

ไมไดอยูที่เงิน แตปญหาอยูที่การจัดสรร เพราะวาเราอาจจะเอาเงินไป ลงในพื้นที่บางพื้นที่มากเกินไปลงวัตถุบางอยางมาก 

เกินไป อีกสิ่งหนึ่งที่ธนาคารโลกพบจากการทำสำรวจ (Survey) เราเรียกวา Enterprise Survey ซึ่งอันนี้เปน Survey 

ที่เราทำทั่วโลก เราก็จะถามบริษัทที่มาลงทุนในประเทศ วามีขอจำกัด มีอุปสรรคอะไรบาง สิ่งที่เราพบสำหรับประเทศไทยก็คือ 

เรื ่องไมสามารถหาแรงงานที่มีทักษะ ซึ่งอุปสรรคนี้เรายังไมคอยเห็น อยางชัดเจนในประเทศเพื่อนบาน เพราะฉะนั้น 

“แรงงานที่มีทักษะ” เปนประเด็นที่คอนขางเฉพาะเจาะจงกับประเทศไทย ซึ่งสะทอน 2 อยาง คือ 1) ระบบการศึกษา 

ไมไดเตรียมเด็ก เพื่อจะรับงานในเศรษฐกิจในปจจุบัน ไมไดใหทักษะที่เปนที่ตองการในตลาดแรงงาน 2) สะทอนวา 

เศรษฐก ิจไทยตอนนี ้ เป นเศรษฐก ิจท ี ่อย ู  ใน ก ับด ักรายได ปานกลาง การท ี ่ เราจะพนก ับด ักค ือต องม ีท ักษะ 

เพ ื ่อก าวไปสู งานที ่ม ีม ูลค าเพ ิ ่มมากขึ ้น ประเทศอื ่น เช น ลาว เว ียดนาม ตอนนี ้ เขาอยู  ในช วงท ี ่แรงงานยังถ ูก 

ยังสามารถขยายแรงงาน



ไดเรื ่องทักษะก็เลยยังไมไดเปนประเด็นมากเทาของไทย จะทำอยางไรใหระบบการศึกษาสามารถสรางคนหรือวา 
ใหทักษะที่สอดคลองกับตลาดแรงงานได  
    เร ื ่องการลงทุนภาคร ัฐเป นส ิ ่งท ี ่สำค ัญ แต ช วงหลังชะลอลงเพราะว าม ีเร ื ่องการเม ืองเข ามาเก ี ่ยวข อง 
แตทางธนาคารโลกมองวาเรื ่องการเมืองไมใชเร ื ่องหลัก เรื ่องหลักก็คือวาระบบการบริหาร การลงทุนภาครัฐ   
เริ ่มมีปญหา ซึ ่งปญหามาจากการที ่มีหลายองคกรที ่เกี ่ยวของในการลงทุนภาครัฐ แลวไมไดประสานงานเทาที ่ควร 
หนวยที ่ทำแผนฯ เชน สภาพัฒนฯ ทำแผนฯ 5 ป หรือมีแผนฯ 20 ป คือแผนไมไดผูกกับงบประมาณอยางชัดเจน 
เพราะฉะนั้น แผนกับงบประมาณการลงทุนอาจจะไปคนละทางได สิ่งที่ควรจะทำในแผนก็ไมไดทำในที่สุด นี่ก็คือปญหาชวง 
10 ปที่ผานมา สุดทายซึ่งสำคัญมาก คือ การผูกงบประมาณระยะยาว เพราะวาเปนวิธีขับเคลื่อนที่ไมตองพึ่งกับการเมือง 
หรือรัฐบาลที่อาจจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สามารถใหแตละรัฐบาล เขามาเสนอโครงการที่ดีเขาไปในระบบราชการแลว 
ก ็จะสามารถเด ินได อย างต อเน ื ่ อง ด ั งน ั ้นส ิ ่ งแรกท ี ่ควรจะทำในการลงท ุนภาคร ัฐ ค ือ ระบบ Feas ib i l i ty 
ที ่ชัดเจนและเปนของทั ้งระบบ การทำระบบ Logistic ตาง ๆ ตองดูวาเพื ่อนบานเราจะสามารถเชื ่อมตอไดหรือไม 
ซึ่งในแผนนี้ยังไมมี
 ภาคบริการสำคัญที ่ส ุดนาจะเปนเร ื ่องคน ในเร ื ่องแรงงานที ่ม ีท ักษะที ่ เราไม ม ี ด ังน ั ้น การที ่ เราต ั ้งเป า 
ที่จะเปนศูนยกลางในดานตางๆ เราจำเปนตองมีผูเชี่ยวชาญระดับโลกเขามา เพราะในไทยเราไมมี สิ่งที่ทำไดเลยในทันทีก็คือ 
การที ่ ให ผ ู  เช ี ่ยวชาญเข ามาทำงานในไทยได อย างสะดวกมากขึ ้น เช น การแกไข โดยการทำระบบการยอมร ับ 
ในมาตรฐานของประเทศเพื ่อนบาน หร ือการทำให ใบอนุญาตในการทำงานของคนตางชาต ิคล องต ัวมากข ึ ้น 
ก็จะชวยดึงดูดคนตางชาติใหเขามาทำงานในไทยมากขึ ้น สุดทายเรื ่องที ่อาจจะชวยไดคือเรื ่องกฎหมายการแขงขัน 
ซึ่งปจจุบันมีรางแลว การที่เราสามารถกระตุนการแขงขันไดภายในภาคบริการอื่น ๆ ก็จะชวยใหเพิ่มผลิตภาพในประเทศได 
เพราะในตลาดที ่ม ีการแขงข ันนอยจะขาดแรงจ ูงใจและแรงกระตุ น ด ังน ั ้น สำค ัญที ่ส ุดในการเพิ ่มการแขงข ัน 
จะเปนการกระตุนใหภาคบริการสามารถเพิ่มผลิตภาพของตัวเองได 
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