บทบรรณาธิการ
วารสาร
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออก ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 (ตุลาคม – ธันวาคม) พบว่า ภาวการณ์ทางานของ
ประชากรมีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 4,966,116 คน ผู้มีงานทา 3,468,229 คน ผู้ว่างงาน 46,945 คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนจานวนประชากรเพิ่มขึ้น 68,011 คน (ร้อยละ 1.16) ผู้มีงานทาเพิ่มขึ้น 65,553 คน (ร้อยละ 1.93) ผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 25,496
คน (1.19 เท่า) อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจาก 0.63 เป็นร้อยละ 1.33
ความต้องการแรงงาน 10,788 อัตรา ผู้สมัครงาน 15,740 คน และการบรรจุงาน 14,468 คน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562
พบว่า ความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นคิดเป็น 0.75 เท่า ผู้สมัครงานเพิ่มขึ้นคิดเป็น 1.95 เท่า และการบรรจุงานเพิ่มขึ้นคิดเป็น 2.38 เท่า
การเดินทางไปทางานต่างประเทศของผู้มีภูมิลาเนาในภาคตะวันออก ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 จานวน 370 คน เมื่อเปรียบเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลง จานวน 144 คน (ร้อยละ 28.02) สาหรับ Re -entry จานวน 63 คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนลดลง จานวน 315 คน (ร้อยละ 83.33)
แรงงานต่างด้าวที่ทางานอยู่ในภาคตะวันออก จานวน 358,576 คน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2563) เป็นคนต่างด้าวตาม
มาตรา 59 จานวน 299,018 คน จาแนกเป็น 5 ประเภทคือ ประเภทตลอดชีพ ประเภททั่วไป จานวน 10,591 คน (ร้อยละ 2.95)
ประเภทพิสูจน์สัญชาติเดิม จานวน 38 คน (ร้อยละ 0.01) ประเภทนาเข้าตาม MOU จานวน 137,054 คน (ร้อยละ 38.22) และ
ประเภทนาเข้าตามมติครม. 20 สิงหาคม 2562 จานวน 151,335 คน (ร้อยละ 42.20) มาตรา 62 (ส่งเสริมการลงทุน) จานวน 4,611
คน (ร้อยละ 1.29) มาตรา 63/1 (ชนกลุ่มน้อย) จานวน 2,087 คน (ร้อยละ 0.58) มาตรา 63/2 มติครม. 4 สิงหาคม 2563 ตามแบบ
บต.23 จานวน 35,891 คน (ร้อยละ 10.01) และมติครม.4 สิงหาคม 2563 ตามแบบ บต.24 จานวน 16,969 คน (ร้อยละ 4.73)
มาตรา 64 คนต่างด้ าวที่เข้ามาทางานในลักษณะไป-กลับหรือตามฤดูกาล ไม่มี เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า
คนต่างด้าวลดลง จานวน 83,921 คน (ร้อยละ 18.97)

สารบัญ
หน้า
บทบรรณาธิการ
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
ภาวะการทางานของประชากร
ภาวะความต้องการแรงงาน
การไปทางานต่างประเทศ
การทางานของคนต่างด้าว
บทความที่น่าสนใจ
หุ่นยนต์ในยุคอุตสาหกรรม 5.0 อนาคตของการผลิตในปี ค.ศ. 2035
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ภาวะการทางานของประชากร

บทสรุปผู้บริหาร

ประชากร จานวน 5,948,892 คน
ต่ากว่า 15 ปี 982,776 คน

ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 4,966,116 คน

ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงานรวม 1,449,247 คน

ผู้อยู่ในกาลังแรงงานรวม 3,516,869 คน

กาลังแรงงานปัจจุบนั 3,515,174 คน

ผู้รอฤดูกาล 1,695 คน

เรียนหนังสือ 306,941 คน

ผู้ว่างงาน 46,945 คน

ผู้มีงานทา 3,468,229 คน

ทางานบ้าน 490,925 คน

อื่น ๆ (เด็ก ชรา ป่วย หรือ
พิการไม่สามารถทางานได้)
651,381 คน

ความต้องการแรงงาน
ตาแหน่งงาน
10,788 อัตรา

318 อัตรา

970 อัตรา

ผู้สมัครงาน
15,740 คน

7,822 คน

7,918 คน

การบรรจุงาน
14,468 คน

7,244 คน

7,224 คน

9,500 อัตรา
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ก

การเดินทางไปทางาน
จานวนคนเดินทางไปทางานต่าต่
งประเทศ
จาแนกตามวิธีการเดินทาง และจาแนกตามรายจังหวัด
างประเทศ

การทางานของคนต่างด้าว
จานวนคนต่างด้าว จาแนกตามประเภทการขออนุญาตและจาแนกตามรายจังหวัด
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ข

ภาวะการทางานของประชากร
ระชากรและกาลังแรงงาน
ส านั ก งานสถิ ติ จั ง หวั ด ระยองระบุ ผ ลการส ารวจภาวการณ์ มี ง านท าของประชากร
ภาคตะวันออก ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 (ตุลาคม – ธันวาคม) พบว่า มีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จานวน
4,966,116 คน เป็นผู้อยู่ในกาลังแรงงาน จานวน 3,516,869 คน ประกอบด้วยผู้มีงานทา จานวน 3,468,229
คน (ร้อยละ 98.62) และผู้ว่างงาน จานวน 46,945 คน (ร้อยละ 1.33) และผู้ที่รอฤดูกาล จานวน 1,693
(ร้อยละ 0.05
ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน จานวน 1,449,247 คน ประกอบด้วย แม่บ้านทางานบ้าน จานวน
490,925 คน (ร้อยละ 33.87) นักเรียน/นักศึกษา จานวน 306,941 คน (ร้อยละ 21.18) และอื่นๆจานวน
651,381 คน (ร้ อยละ 44.95) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนพบว่าจานวนประชากรเพิ่มขึ้น
จานวน 68,011 คน (ร้อยละ 1.16) ผู้มีงานทาเพิ่มขึ้นจานวน 65,553 คน (ร้อยละ 1.93) และผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น
จานวน 25,496 คน (1.19 เท่า) อัตราการว่างงาน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.63 เป็นร้อยละ 1.33

ตาราง ประชากรจาแนกตามสถานภาพแรงงานและกาลังแรงงาน
ไตรมาส ที่ 4
ปี 2562(คน)
ปี 2563(คน)

สถานภาพแรงงาน

ประชากรรวม

5,880,881
4,901,572
979,309
3,430,532
3,402,676
21,449
6,407
1,471,040
478,790
309,446
682,804

ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
ผู้มีอายุต่ากว่า 15 ปี
1. ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
1.1 ผู้มีงานทา
1.2 ผู้ว่างงาน
1.3 ผู้ที่รอฤดูกาล
2. ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
2.1 ทางานบ้าน
2.2 เรียนหนังสือ
2.3 อื่นๆ

5,948,892
4,966,116
982,776
3,516,869
3,468,229
46,945
1,695
1,449,247
490,925
306,941
651,381

การเปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

1.16
1.32
0.35
2.52
1.93
118.87
-73.51
-1.48
2.53
-0.81
-4.60

มีงานทาจาแนกตามอาชีพ
ผู้ทางานในอาชีพพนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาดมีจานวนมากที่สุด จานวน 708,218
คน (ร้อยละ 20.42) รองลงมาอาชีพผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง จานวน 664,062
คน (ร้อยละ 19.15) และอาชีพผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้า นการประกอบ จานวน
575,859 คน (ร้อยละ 16.60) เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส ที่ 4 ปี 2562 อาชีพผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการ
ระดับอาวุโสและผู้จัดการมีอัตราการเพิ่มขึ้นมากที่สุด รองลงมาอาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆ
และอาชีพที่เกี่ยวข้อง และอาชีพผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
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ตาราง จานวนผู้มีงานทาจาแนกตามประเภทอาชีพ
ไตรมาส ที่ 4
ปี 2562(คน)
ปี 2563(
คน)

ประเภทอาชีพ
ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้จัดการ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ด้ า นเทคนิ ค สาขาต่ า งๆ และอาชี พ ที่
เกี่ยวข้อง
เสมียน
พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด
ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นความสามารถทางฝี มื อ และธุ ร กิ จ การค้ า
ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ ป ฏิ บั ติ ก ารโรงงานและเครื่ อ งจั ก ร และผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ด้านการประกอบ
อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการ
คนงานซึ่งมิได้จาแนกไว้ในหมวดอื่น
รวม

การเปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

96,320
141,538
152,433

175,955
162,410
184,598

82.68
14.75
21.10

154,870
817,307
622,240

157,573
708,218
664,062

1.75
-13.35
6.72

471,247

455,733

-3.29

596,206

575,859

-3.41

346,653
3,863

381,037
2,784

9.92
-27.93

3,402,676

3,468,229

1.93

มีงานทาจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
ผู้มีงานทา จานวน 3,468,229 คน ทางานในภาคการบริการมากที่สุ ด จานวน 1,549,089 คน
(ร้อยละ 44.67) รองลงมาภาคการผลิต จานวน 1,146,278 คน (ร้อยละ 33.05) และภาคเกษตรกรรม การ
ป่าไม้และการประมงจานวน 772,862 คน (ร้อยละ 22.28) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่ อนผู้มี
งานทาภาคเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.07 และภาคการผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.29 ส่วนภาคบริการและการค้า
ลดลง ร้อยละ 0.55

ตาราง จานวนผู้มีงานทาจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
ประเภทอุตสาหกรรม
ภาคเกษตร
ภาคการผลิต
ภาคบริการและการค้า
รวม

ไตรมาส ที่ 4
การเปลี่ยนแปลง
ปี 2562(คน) ปี 2563(คน)
(ร้อยละ)
702,128
772,862
10.07
1,142,948
1,146,278
0.29
1,557,600
1,549,089
-0.55
3,402,676
3,468,229
1.93
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2

ผู้มีงานทาจาแนกตามสถานภาพการทางาน
ผู้มีงานทาเป็นลูกจ้างเอกชนมากที่สุด จานวน 1,739,002 คน (ร้อยละ 50.14) รองลงมาประกอบ
ธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง จานวน 931,047 คน (ร้อยละ 26.85) และช่วยธุรกิจในครัวเรือน โดยไม่ได้รับ
ค่าจ้ าง จ านวน 418,385 คน (ร้ อ ยละ 12.06) เมื่อ เปรี ยบเทีย บกับ ช่ว งเดีย วกั นของปีก่ อนผู้ มีงานท า
สถานภาพเป็นการรวมกลุ่มมีอัตราเพิ่มขึ้นมากที่สุด รองลงมาลูกจ้างรัฐบาล และนายจ้าง ส่วนผู้มีงานทา
สถานภาพลูกจ้างเอกชนมีอัตราลดลง

ตาราง จานวนผู้มีงานทาจาแนกตามสถานภาพการทางาน
ไตรมาส ที่ 4
ปี 2562(คน) ปี 2563(คน)

สถานภาพ
นายจ้าง
ลูกจ้างรัฐบาล
ลูกจ้างเอกชน
ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง
ช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
การรวมกลุ่ม
รวม

109,345
243,798
1,748,853
887,733
412,217
731
3,402,676

115,214
261,987
1,739,002
931,047
418,385
2,593
3,468,229

การเปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
5.37
7.46
-0.56
4.88
1.50
254.72
1.93

มีงานทาจาแนกตามชั่วโมงการทางานต่อสัปดาห์
ผู้มีงานทาทางานระหว่าง 40 -49 ชั่วโมงต่อสัปดาห์มีจานวนมากที่สุด จานวน 2,111,652 คน
(ร้อยละ 60.89) รองลงมาทางาน 50 ชั่วโมงขึ้นไป จานวน 714,551 คน (ร้อยละ 20.60) และผู้มีงานทา
ทางานระหว่าง 35 -39 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จานวน 344,542 คน (ร้อยละ 9.93) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน พบว่า ผู้มีงานทาที่จาแนกตามชั่วโมงการทางานต่อสัปดาห์มีอัตราเพิ่มขึ้นเกือบทั้งหมด
ยกเว้นผู้มีงานทาทางานระหว่าง 35 -39 ชั่วโมงและทางาน 50 ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์มีอัตราลดลง

ตาราง จานวนผู้มีงานทาจาแนกตามชั่วโมงการทางานต่อสัปดาห์
ชั่วโมงการทางาน
0 ชั่วโมง
1 – 9 ชั่วโมง
10 – 19 ชั่วโมง
20 – 29 ชั่วโมง
30 – 34 ชั่วโมง
35 – 39 ชั่วโมง
40 – 49 ชั่วโมง
50 ชั่วโมงขึ้นไป
รวม

ไตรมาส ที่ 4
ปี 2562(คน) ปี 2563(คน)
21,297
3,545
19,032
87,823
117,035
350,849
1,892,349
910,745
3,402,676

25,416
5,224
37,335
106,777
122,732
344,542
2,111,652
714,551
3,468,229
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การเปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
19.34
47.36
96.17
21.58
4.87
-1.80
11.59
-21.54
1.93
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ผู้ มีงานทาจาแนกตามระดับการศึกษา
ผู้มีงานทาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษามากที่สุด จานวน 747,088 คน (ร้อยละ 21.54)
รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 700,391 คน (ร้อยละ 20.19) และระดับประถมศึกษา จานวน
698,187 คน (ร้อยละ 20.13) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า ผู้มีงานระดับการศึกษา
อื่นๆระดับไม่มีการศึกษา ไม่ทราบการศึกษา ระดับอุดมศึกษา และระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายมีอัตรา
เพิ่มขึ้น ส่วนผู้มีงานทาที่ ระดับต่ากว่าประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมี
อัตราลดลง

ตาราง จานวนผู้มีงานทาจาแนกตามระดับการศึกษา
ไตรมาส ที่ 4
ปี 2562(คน) ปี 2563(คน)

ระดับการศึกษา
ไม่มีการศึกษา
ต่ากว่าประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อุดมศึกษา
อื่นๆ
ไม่ทราบ
รวม

77,928
480,191
699,438
753,555
647,415
685,851
18,329
39,969
3,402,676

95,224
476,519
698,187
700,391
681,567
747,088
25,155
44,098
3,468,229
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การเปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
22.19
-0.76
-0.18
-7.06
5.28
8.93
37.24
10.33
1.93

4

ารว่างงานและอัตราการว่างงาน
ภาคตะวันออก ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 มีจานวนผู้ว่างงานประมาณ 46,945 คน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4
ปี 2562 จานวน 25,496 คน คิดเป็น 1.19 เท่า จังหวัดปราจีนบุรีมีอัตราการว่างงานมากที่สุด ร้อยละ 2.47
รองลงมาจังหวัดสระแก้ว ร้อยละ 2.21 และจังหวัดฉะเชิงเทรา ร้อยละ 1.30 ส่วนจังหวัดนครนายก มีอัตรา
การว่างงานน้อยที่สุด ร้อยละ 0.38

แผนภูมิ แสดงจานวนผู้ว่างงงานและอัตราการว่างงานของภาคตะวันออก จาแนกรายจังหวัด
จานวน(คน)

ร้อยละ
3.00

12,986

2.50

2.21
9,245

2.00
1.50

14,000

2.47

10,000

7,562
1.23

1.00

5,427
0.92

5,823
1.00

0.91

1.30

8,000
6,000

3,710

0.50

12,000

4,000

0.38
1,597

2,000

595

-

ชลบุรี

ระยอง

จันทบุรี

ตราด

จานวนผู้ว่างงาน

ฉะเชิงเทรา

ปราจีนบุรี

นครนายก

สระแก้ว

อัตรการว่างงานร้อยละ
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ภาวะความต้องการแรงงาน
การให้บริการจัดหางานของสานั กงานจัดหางานจังหวัด ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 พบว่านายจ้าง/สถาน
ประกอบการแจ้ง ความต้องการแรงงาน (ตาแหน่งงานว่าง) จานวน 10,788 อัตรา แบ่งเป็น เพศชาย 970
อัตรา (ร้อยละ 8.99) เพศหญิง 318 อัตรา (ร้อยละ 2.95) และไม่ระบุเพศ 9,500 อัตรา (ร้อยละ 88.06)
ผู้รับบริการ ณ สานักงานจัดหางานจังหวัดลงทะเบียนสมัครงาน จานวน 15,740 คน แบ่งเป็น เพศชาย
7,822 คน (ร้อยละ 49.70) เพศหญิง 7,918 คน (ร้อยละ 50.30) ผลการบรรจุงาน จานวน 14,468 คน
เพศชาย 7,244 คน (ร้อยละ 50.07) เพศหญิง 7,224 คน (ร้อยละ 49.93)

แผนภูมิ ความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน
20,000

15,740

15,000
10,000

14,468

10,788
6,167

5,000

5,337

4,277

ความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงาน และการ
บรรจุงาน
เมื่ อเปรีย บเที ยบกั บปี 2562 พบว่ า
ความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นคิดเป็น 0.75 เท่า
ผู้สมัครงานเพิ่มขึ้นคิดเป็น 1.95 เท่า และการ
บรรจุงานเพิ่มขึ้นคิดเป็น 2.38 เท่า

0
ตาแหน่งงาน

ผู้สมัครงาน

ไตรมาสที่ 4 ปี 2562

บรรจุงาน
ไตรมาสที่ 4 ปี 2563

แผนภูมิ ความต้องการ 5 อันดับแรก จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เปรียบเทียบไตรมาสที่ 4
ปี 2562 กับปี 2563
ความต้ อ งการแรงงานจ าแนกตาม
ประเภทอุต สาหกรรม 5 อัน ดับ แรก พบว่า การ
บริ ห ารราชการความต้องการแรงงานมากที่สุ ด
รองลงมากิ จ กรรมเกี่ย วกับ คลั ง สิ น ค้ า การผลิ ต
ผลิตภัณฑ์อาหาร การผลิตยานยนต์ รถพ่วงและ
รถกึ่ ง พ่ ว ง และการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย างและ
พลาสติก

การผลิต ผลิตภัณฑ์ยางและฯ
การผลิต ผลิตภัณฑ์อาหาร
การผลิตยานยนต์ฯ
กิจกรรมเกี่ยวกับคลังสินค้า
การบริหารราชการ

29

507
252
714
329
784
494
848
2,586

108

0
ไตรมาสที่ 4 ปี 2563
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1,000

2,000
3,000
ไตรมาสที่ 4 ปี 2562
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แผนภูมิ ความต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก จาแนกตามประเภทอาชีพเปรียบเทียบไตรมาสที่ 4
ปี 2562 กับ ปี 2563
ความต้องการแรงงานจาแนกตามประเภท
อาชีพ 5 อันดับแรก คือ แรงงานด้าน
ประกอบ รองลงมาแรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์
ผู้ขับรถยนต์ รถรับจ้างและรถตู้ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านบริหารงาน และเจ้าหน้าที่คลังสินค้า

แผนภูมิ ความต้องการแรงงานจาแนกตามรายจังหวัด
สระแก้ว
นครนายก
ปราจีนบุรี
ฉะเชิงเทรา
ตราด
จันทบุรี
ระยอง
ชลบุรี

ความต้องการแรงงาน จาแนกตามราย
จั ง หวั ด พบว่ า จั ง หวั ด ระยองมี ค วามต้ อ งการ
แรงงานมากที่สุด จานวน 5,863 คน (ร้อยละ
54.35) รองลงมาคื อ จั ง หวั ด ชลบุ รี จ านวน
1,609 คน (ร้อยละ 14.91) จังหวัดฉะเชิงเทรา
จานวน 1,332 คน (ร้อยละ 12.35)

584
100
169
1,332
600
531
5,863
1,609
-

2,000

4,000

6,000

8,000

แผนภูมิ ผู้สมัครงานจาแนกตามระดับการศึกษา
ผู้สมัครงาน จานวน 15,740 คน เพิ่มขึ้น
คิดเป็น 1.95 เท่า จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดย
ผู้สมัครงานเป็น ผู้จบการศึกษาระดับมัธ ยมศึกษา
มากที่ สุ ด จ านวน 8,763 คน (ร้ อ ยละ 55.67)
รองลงมาคื อ ระดั บ ประถมศึ ก ษาและต่ ากว่ า
จานวน 2,393 คน (ร้อยละ 15.20) ระดับปวส.
จานวน 1,758 คน (ร้อยละ 11.17)
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แผนภูมิ ผู้สมัครงานจาแนกตามรายจังหวัด
ผู้ ส มั ค รงาน จ าแนกตามรายจั ง หวั ด
พบว่ า จั ง หวั ด ระยองมี ผู้ ส มั ค รงานมากที่ สุ ด
จานวน 6,236 คน (ร้อยละ 39.62) รองลงมา
จั ง หวั ด ชลบุ รี จ านวน 4,356 คน (ร้ อ ยละ
27.67) จังหวัดฉะเชิงเทรา จานวน 2,199 คน
(ร้อยละ 13.97)

สระแก้ว
นครนายก
ปราจีนบุรี
ฉะเชิงเทรา
ตราด
จันทบุรี
ระยอง
ชลบุรี

645
800
551
2,199
501
452
6,236
4,356
0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

แผนภูมิ การบรรจุงานจาแนกตามระดับการศึกษา
การบรรจุ ง าน จ านวน 14,468 คน
เพิ่มขึ้นคิดเป็น 2.38 เท่า จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธ ยมศึกษาได้รับ
การบรรจุ ง านมากที่ สุ ด จ านวน 8,355 คน
(ร้อยละ 57.75) รองลงมาระดับประถมศึกษา
และต่ากว่า จานวน 2,204 คน (ร้อยละ 15.23)
ระดับ ปวส. จานวน 1,595 คน (ร้อยละ 11.02)

1,047

ปริญญาตรีขึ้นไป

40

อนุปริญญา

1,595

ปวส.

1,227

ปวช.

8,355

มัธยมศึกษา

2,204

ประถมศึกษาฯ
0

5,000

10,000

แผนภูมิ การบรรจุงาน 5 อันดับแรก จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรมเปรียบเทียบไตรมาสที่ 4
ปี 2562 กับ ปี 2563
การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก

701

94

กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้า

710

14

การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า

ไตรมาสที่ 4 ปี 2562
931

38

การผลิต ผลิตภัณฑ์อาหาร

ไตรมาสที่ 4 ปี 2563

2,447

224

การบริหารราชการ

2,662

121
-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

การบรรจุงานจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรกได้แก่ การบริหารราชการ รองลงมา
การผลิต ผลิตภัณฑ์อาหาร การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
และการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก
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แผนภูมิ การบรรจุงาน 5 อันดับแรก จาแนกตามประเภทอาชีพเปรียบเทียบไตรมาสที่ 4
ปี 2562 กับ ปี 2563

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

5

แม่บ้าน
ผู้ตรวจสอบด้านความปลอดภัย

7

แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์

240

ไตรมาสที่ 4 ปี 2563

255
193
492

ไตรมาสที่ 4 ปี 2562
2,378

64

แรงงานด้านการประกอบ

7,552

860
0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

การบรรจุงานจาแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรกได้แก่แรงงานด้านการประกอบได้รับการบรรจุ
งานมากที่สุด รองลงมา แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ ผู้ตรวจสอบด้านความปลอดภัย แม่บ้าน และเจ้าหน้าที่
คลังสินค้า

แผนภูมิ การบรรจุงานจาแนกตามรายจังหวัด
การบรรจุงาน จาแนกตามรายจังหวัด
พบว่ า จั ง หวั ด ระยองมี ก ารบรรจุ ง านมากที่ สุ ด
จานวน 5,984 คน (ร้อยละ 41.36) รองลงมา
จั ง หวั ด ชลบุ รี จ านวน 3,738 คน (ร้ อ ยละ
25.84) จังหวัดฉะเชิงเทรา จานวน 2,100 คน
(ร้อยละ 14.51)
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การไปทางานต่างประเทศ
แผนภูมิ แสดงจานวนผู้เดินทางไปทางานต่างประเทศ จาแนกตามวิธีการเดินทาง
140

บริษัทจัดหางานจัดส่ง
63

นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน
นายจ้างพาลูกจ้างไปทางาน

123
17

กรมการจัดหางานจัดส่ง
เดินทางด้วยตนเอง

27
0

50

100

150

การเดินทางไปทางานต่างประเทศของผู้มีภูมิลาเนาในภาคตะวันออก ไตรมาสที่ 4 ปี 2563
จานวน 370 คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลง จานวน 144 คน (ร้อยละ
28.02) สาหรับ Re -entry จานวน 63 คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลง
จานวน 315 คน (ร้อยละ 83.33)
พบว่าการเดินทางไปทางานโดยบริษัทจัดหางานจัดส่งมีมากที่สุด จานวน 140 คน (ร้อยละ
37.84) รองลงมาคือนายจ้างพาไปทางาน จานวน 123 คน (ร้อยละ 33.24) อันดับสามนายจ้างส่ง
ลูกจ้างไปฝึกงาน จานวน 63 คน (ร้อยละ 17.03) อันดับสี่เดินทางไปด้วยตนเอง จานวน 27 คน
(ร้อยละ 7.30) และอันดับห้ากรมการจัดหางานจัดส่ง จานวน 17 คน (ร้อยละ 4.59)

แผนภูมิ แสดงจานวนคนหางานที่เดินทางไปทางานต่างประเทศ จาแนกตามรายจังหวัด
5

18

ชลบุรี

42

ระยอง
จันทบุรี

24

147

11

ตราด
ฉะเชิงเทรา

13

ปราจีนบุรี

110

นครนายก
สระแก้ว
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การทางานของคนต่างด้าว
ข้อมูล สานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน มี แรงงานต่างด้าวที่ทางานอยู่ในภาค
ตะวันออก จานวน 358,576 คน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2563) เป็นคนต่างด้าวตามมาตรา 59
จานวน 299,018 คน จาแนกเป็น 5 ประเภทคือ ประเภทตลอดชีพ ประเภททั่วไป จานวน 10,591 คน
(ร้อยละ 2.95) ประเภทพิสูจน์สัญชาติเดิม จานวน 38 คน (ร้อยละ 0.01) ประเภทนาเข้าตาม MOU
จานวน 137,054 คน (ร้อยละ 38.22) และประเภทนาเข้าตามมติครม. 20 สิงหาคม 2562 จานวน
151,335 คน (ร้อยละ 42.20) มาตรา 62 (ส่งเสริมการลงทุน) จานวน 4,611 คน (ร้อยละ 1.29) มาตรา
63/1 (ชนกลุ่มน้อย) จานวน 2,087 คน (ร้อยละ 0.58) มาตรา 63/2 มติครม. 4 สิงหาคม 2563 ตาม
แบบ บต.23 จานวน 35,891 คน (ร้อยละ 10.01) และมติครม.4 สิงหาคม 2563 ตามแบบ บต.24
จานวน 16,969 คน (ร้อยละ 4.73) มาตรา 64 คนต่างด้าวที่เข้ามาทางานในลักษณะไป-กลับหรือตาม
ฤดูกาล ไม่มี เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่าคนต่างด้าวลดลง จานวน 83,921 คน
(ร้อยละ 18.97)

แผนภูมิ แสดงจานวนคนต่างด้าว จาแนกตามรายจังหวัด
นครนายก 9,454

สระแก้ว 7,910

ปราจีนบุรี 17,301
ฉะเชิงเทรา 44,494

ชลบุรี 156,773

ตราด 18,850
จันทบุรี 31,405

ระยอง 72,389

แผนภูมิ จานวนคนต่างด้าว จาแนกตามประเภทการอนุญาตให้ทางาน
35,891

2,087

16,969

10,591

4,611

38
137,054

151,335
ทั่วไป
นาเข้าMOU
ส่งเสริมการลงทุน
มติครม.4ส.ค.63ตามแบบ บต.23

พิสูจน์สัญชาติเดิม
นาเข้าตามมติครม.20ส.ค.62
ชนกลุ่มน้อย
มติครม.4ส.ค.63ตามแบบ บต.24
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บทความที่น่าสนใจ

หุ่นยนต์ในยุคอุตสาหกรรม 5.0 อนาคตของการผลิตในปี ค.ศ. 2035

ดาร์เรลล์ อดัมส์ หั วหน้าประจ าภูมิภ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย บริษัท ยูนิเวอร์
ซัล โรบอท เขียนบทความเรื่อง Industry 5.0:
The Future of Manufacturing in 2035 ระบุว่า
โรงงานในปี ค.ศ. 2035 จะแตกต่างจากโรงงานใน
ปัจจุบันอย่างมาก นับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรม
ครั้งแรกที่นาเครื่องจักรกล,พลังงานน้าและพลังงาน
ไอน้าเข้ามาใช้ขับเคลื่อนการทางานอัตโนมัติแทนที่
คนความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ใ นแต่ ล ะด้ า น
ตั้ ง แ ต่ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ ล ะ หุ่ น ย น ต์ ไ ป จ น ถึ ง
อินเทอร์เน็ต ล้วนเป็นส่วนขับเคลื่อนสาคัญให้เกิด
ระบบการทางานอัตโนมัติ แม้ว่าความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยียังคงสาคัญ แต่แนวโน้มของ "การสัมผัส
ของมนุษย์" (Human Touch) ก็เป็นความต้องการ
ในโรงงานในปี ค.ศ. 2035 ด้วยเช่นกัน
ปัจจุ บัน ความสามารถของอิน เทอร์เน็ตในยุค
"อุตสาหกรรม 4.0" รวมถึงหุ่นยนต์ที่กาลังเติบโต
ก่อให้เกิดความหวาดกลัวใหม่ที่เชื่อว่า เทคโนโลยี
กาลังเข้ามาทดแทนแรงงานมนุษย์ ทั้งเทคโนโลยี
ระบบอัตโนมัติ และหุ่ นยนต์ซึ่งจริงๆ แล้ว ระบบ
อัตโนมัติไม่ได้เขามาแทนที่งาน แต่ช่ วยสร้างงาน
ใหม่ๆ ขึ้นมาต่างหากจากบทความเมื่อเร็วๆนี้ ของ
Harvard Business Review เรื่องงานอัตโนมัติ ได้
ระบุว่า 20% ถึง 80% ของงานที่ได้รับมอบหมาย

มี ร ะบบอั ต โนมั ติ เ ข้ า ไปเกี่ ย วข้ อ ง แต่ ไ ม่ มี ง านใด
ที่เป็นอัตโมมัติได้ 100% ซึ่งหมายความว่า แม้จะมี
ความก้าวหน้าเพียงใด หุ่นยนต์ก็จะยังไม่สามารถ
แทนที่มนุษย์ได้อย่างสิ้นเชิง โดยความเป็นจริงแล้ว
หุ่นยนต์ได้เข้ามาช่วยเพิ่มความสามารถในการผลิต
และส่ ง เสริ ม ให้ บ ริ ษั ท ต่ า งๆ จ้ า งคนเพิ่ ม มากขึ้ น
ดังนั้น หุ่นยนต์จึงเป็นตัวช่วยในการสร้างงานไม่ใช่
กาจัดงาน
แรงงานรูปแบบใหม่ในอนาคต
คนงานที่เป็นที่ต้องการ คือคนงานที่เพิ่มมูลค่า
ให้กับผลิตภัณฑ์ได้ โดยจะต้องมีความเชี่ยวชาญใน
ด้า นที่ ต้ องการ เพื่ อ ให้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ เป็ น แบบสั ม ผั ส
ของมนุษย์ตามที่ตลาดต้องการ ซึ่งคนงานเหล่านี้
อาจผ่ า นการฝึ ก ปรื อ ฝี มื อ หรื อ ใช้ ส ายตาที่ มี
วิสัยทัศน์หรือประสาทสัมผัสอื่นๆ เพื่อประเมินและ
ดาเนินการปรับเปลี่ยนงานที่ผลิตขึ้นมาให้มีความ
เหมาะสม พวกเขาอาจมี ค วามเข้ า ใจเป็ น พิ เ ศษ
เกี่ยวกับวัสดุ และกระบวนการผลิต ทั้งยังอาจเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็น
หลัก ซึ่งไม่จาเป็นแล้วสาหรับคนงานที่ใช้เ วลาทั้ง
วั น ไปกั บ งานงานซ้ าๆ ซากๆ หรื อ งานที่ เ ป็ น
อั น ตราย เนื่ อ งจากหุ่ น ยนต์ แ ละเครื่ อ งจั ก รอื่ น ๆ
สามารถทางานเหล่านี้แทนได้และทาได้ดีกว่ าด้วย
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โรงงานในปี ค.ศ. 2035
โรงงานในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรม 5.0 จะว่ า จ้ า ง
แรงงานที่มีทักษะมนุ ษย์ ในรู ปแบบเฉพาะตัวที่ไม่
เหมือนใครกล่าวคือจะต้องมีความสามารถพิเศษ
ของมนุษย์ที่เป็นเอกลั กษณ์เฉพาะ เช่น ความคิด
สร้างสรรค์ ความสามารถในทางศิลปะ ความรู้ด้าน
วัสดุต่างๆ, ความเข้าใจทางกระบวนการ, ความ
เข้าใจในประเพณีต่างๆ, การตัดสินใจที่ซับซ้อน
และวิสัยทัศน์โดยงานเหล่านี้จะไม่เหมือนกับงานใน
โรงงานที่เรานึกถึงอยู่ในปัจ จุบั น ซึ่งจะเป็ นงานที่
สร้างนิยามแตกต่างจากเดิมที่ว่า "การทาสิ่งที่ฉันไม่
ชอบทา" (doing things I don't like to do)
กลายมาเป็น ผู้คนจะรักงานของตัวเอง ซึ่งแนวโน้ม
เหล่ านี้ จ ะช่ว ยแรงงานมนุ ษย์ และทาให้ โ ลกเป็ น

สถานที่ ท างานที่ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ในโ ลกยุ ค ปั จ จุ บั น
"อุตสาหกรรม 4.0" เป็นการหลอมรวมฝ่ายไอที
และฝ่ายปฏิบัติการผลิ ตเข้าไว้ด้ว ยกัน โดยเราได้
เห็ น การเติ บ โตของเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล แล้ ว ใน
อุตสาหกรรมการผลิต
สาหรับโรงงานอัจฉริยะในปี ค.ศ. 2035 จะ
รองรับรูปแบบใหม่ของการทางานร่วมกันระหว่าง
มนุ ษ ย์กั บ เครื่ องจั กร ซึ่ งหุ่ น ยนต์ ทางานที่ ต้อ งใช้
กาลังมากและเป็นงานซ้าๆ ซากๆ ในขณะที่มนุษย์
จะทาหน้าที่เป็น "สถาปนิกสร้างสรรค์" ความคิด
สร้างสรรค์ของมนุษย์ และเทคโนโลยีที่ชาญฉลาด
จะกลายเป็นพลังชี้ขาด ในยุคหน้า

ที่มา : https://www.marketthink.co/8663
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