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วารสารสถานการณตลาดแรงงานภาคตะวันออก ไตรมาสท่ี 3 ป 2565 (กรกฎาคม-กันยายน) มีประชากร

อายุ 15 ปข้ึนไป จํานวน 5,296,685 คน ผูมีงานทํา จํานวน 3,740,679 คน ผูวางงาน จํานวน 33,587 คน ผูที่รอฤดูกาล 

จํานวน 682 คน เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ผูมีงานทําเพ่ิมข้ึน จํานวน 229,194 คน ผูวางงานลดลง จํานวน 

10,832 คน

ความตองการแรงงาน จํานวน 13,867 อัตรา ผูสมัครงาน จํานวน 8,897 คน และการบรรจุงาน จํานวน 

8,387 คน เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนความตองการแรงงานลดลง จํานวน 58,124 อัตรา ผูสมัครงานลดลง 

จํานวน 8,638 คน และการบรรจงุานลดลง จํานวน 2,006 คน

การเดินทางไปทํางานตางประเทศ จํานวน 570 คน เปรียบเทียบกับชวงเดียวกนัของปกอนเพ่ิมข้ึน จํานวน 

269 คน Re-entry จํานวน 213 คน เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนเพ่ิมข้ึน จํานวน 145 คน

การทํางานของคนตางดาวมีจํานวนคนตางดาวคงเหลือ ณ เดือนกันยายน 2565 จํานวน 368,621 คน 

มาตรา 59 จํานวน 97,990 คน (ท่ัวไป จํานวน 11,395 คน และนําเขาตาม MOU จํานวน 86,595 คน) มาตรา 62 

สงเสริมการลงทุน จํานวน 4,346 คน มาตรา 63/1 ชนกลุมนอย จํานวน 2,581 คน มาตรา 63/2 จํานวน 163,267 คน    

(มติ ครม. 13 ก.ค. 64 จํานวน 102,800 คน และมติ ครม. 28 ก.ย. 64 จํานวน 60,467 คน) มาตรา 64 คนตางดาว

ทํางานไป-กลับหรือตามฤดูกาล จํานวน 8,924 คน และมต ิครม. 29 ธ.ค. 63 จํานวน 91,513 คน 

บทบรรณาธิการ
สารบัญ          หนา

บทสรุปผูบริหาร ก

ภาวะการทํางานของประชากร 1

ภาวะความตองการแรงงาน 6

การเดนิทางไปทํางานตางประเทศ           10

การทํางานของคนตางดาว           11 

บทความท่ีนาสนใจ : 5 เมกะเทรนดป 2022-2025                   12

                         วันที่เทคโนโลยีล้ําเกินตาน “ธุรกิจ” ไปทางไหนดี

บทบรรณาธิการ

สารบญั



หนา

ตารางที่ 1 ประชากร จําแนกตามสถานภาพแรงงานและกําลงัแรงงาน   1

ตารางที่ 2 จํานวนผูมีงานทํา จําแนกตามประเภทอาชีพ   2

ตารางที่ 3 จํานวนผูมีงานทํา จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม   3

ตารางที่ 4 จํานวนผูมีงานทํา จําแนกตามสถานภาพการทาํงาน   3

ตารางที่ 5 จํานวนผูมีงานทํา จําแนกตามช่ัวโมงการทํางานตอสัปดาห   4

ตารางที่ 6 จํานวนผูมีงานทํา จําแนกตามระดับการศึกษา   4

หนา

แผนภูมิที่  1 แสดงจํานวนผูวางงานและอัตราการวางงานของภาคตะวันออก   5

                  จําแนกตามรายจังหวัด

แผนภูมิที่  2 ความตองการแรงงาน ผูสมัครงาน และการบรรจุงาน   6

แผนภูมิที่  3 ความตองการแรงงาน 5 อันดับแรก จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม   6 

เปรียบเทียบไตรมาสที่ 3 ป 2564 กับป 2565

แผนภูมิที่  4 ความตองการแรงงาน 5 อันดับแรก จําแนกตามประเภทอาชีพ   7 

                  เปรียบเทียบไตรมาสที่ 3 ป 2564 กับป 2565

แผนภูมิที่  5 ความตองการแรงงาน จําแนกตามรายจังหวัด   7

แผนภูมิที่  6 ผูสมัครงาน จําแนกตามระดับการศึกษา   7

แผนภูมิที่  7 ผูสมัครงาน 5 อันดับแรก จําแนกตามประเภทอาชีพ                             7

เปรียบเทียบไตรมาสที่ 3 ป 2564 กับป 2565

แผนภูมิที่  8 ผูสมัครงาน จําแนกตามรายจังหวัด   8

แผนภูมิที่  9 การบรรจงุาน จําแนกตามระดับการศึกษา   8

แผนภูมิที่ 10 การบรรจุงาน 5 อันดับแรก จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม   8

                  เปรียบเทียบไตรมาสที่ 3 ป 2564 กับป 2565

แผนภูมิที่ 11 การบรรจุงาน 5 อันดับแรก จําแนกตามประเภทอาชีพ   9

                  เปรียบเทียบไตรมาสที่ 3 ป 2564 กับป 2565

แผนภูมิที่ 12 การบรรจงุาน จําแนกตามรายจังหวัด   9

สารบญัแผนภมิู

สารบญัตาราง



ความตอ้งการแรงงาน 13,867 อตัรา
ชาย 3,183 อตัรา หญิง 344 อตัรา
ไม่ระบ ุ10,340 อตัรา
 

              

ผ ูส้มคัรงาน 8,897 คน
ชาย 3,783 คน หญิง 5,114 คน

 
              

การบรรจงุาน 8,387 คน
ชาย 3,711 คน หญิง 4,676 คน

 
              

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ

ที่มา : ระบบไทยมีงานทํา กรมการจัดหางาน ก

ประชากร จํานวน 6,374,845 คน

ผ ูมี้อาย ุ15 ปีขึนไป  5,296,685 คน ผ ูมี้อายตํุากว่า 15 ปี  1,078,160 คน

ผ ูอ้ย ูใ่นกําลงัแรงงานรวม  
3,774,947 คน

ผ ูไ้ม่อย ูใ่นกําลงัแรงงานรวม 
1,521,738 คน

กําลงัแรงงานปัจจบุนั  
3,774,266 คน ผ ูร้อฤดกูาล  682 คน

ทํางานบา้น  
497,026 คน

ผ ูมี้งานทํา  
3,740,679 คน

ผ ูว่้างงาน       
33,587 คน

เรยีนหนงัสือ  
331,884 คน

เด็ก/ชรา/ป่วย/พิการ  
505,986 คน

อืนๆ
 186,841 คน

แรงงานดา้นการประกอบ

แรงงานบรรจผุลิตภณัฑ์

ผ ูต้รวจสอบดา้นความปลอดภยั 
สขุภาพ และคณุภาพผลิตภณัฑ์

แรงงานดา้นการประกอบ

แรงงานบรรจผุลิตภณัฑ์

ผ ูต้รวจสอบดา้นความปลอดภยั 
สขุภาพ และคณุภาพผลิตภณัฑ์

แรงงานดา้นการประกอบ

แรงงานบรรจผุลิตภณัฑ์

ผ ูต้รวจสอบดา้นความปลอดภยั 
สขุภาพ และคณุภาพผลิตภณัฑ์

บทสรปุผ ูบ้รหิาร

ความตอ้งการแรงงาน

ภาวะการทํางานของประชากร

ความตอ้งการแรงงาน 3 อนัดบัแรก 
จําแนกตามประเภทอาชีพ

ผ ูส้มคัรงาน 3 อนัดบัแรก 
จําแนกตามประเภทอาชีพ

การบรรจงุาน 3 อนัดบัแรก
จําแนกตามประเภทอาชีพ



ทวัไป 11,395 คน

นําเขา้ตาม MOU 86,595 คน

ชนกล ุม่นอ้ย 2,581 คน

มติ ครม. 13 ก.ค. 64  102,800 คน

สง่เสรมิการลงทนุ 4,346 คน

มติ ครม. 28 ก.ย. 64  60,467 คน

มติ ครม. 29 ธ.ค. 63  91,513 คน

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปตางประทศ

ที่มา : สํานักบริหารแรงงานตางดาว ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2565 ข

คนต่างดา้วทํางานไป-กลบั หรอืตามฤดกูาล  8,924 คน

.

ตะวนัออก 368,621คน
.

ชลบรุ ี149,450 คน

.

ระยอง 71,575 คน
.

จนัทบรุ ี43,741 คน

.

ตราด 18,967 คน

.

ฉะเชิงเทรา 43,480 คน
.

ปราจีนบรุี 19,397 คน

.

นครนายก 8,807 คน

.

สระแกว้ 13,204 คน

ตลอดชีพ - คน

เดินทางดว้ยตนเอง 
81 คน

กรมการจดัหางานจดัสง่      
45 คน

นายจา้งพาไปทํางาน   
205 คน

นายจา้งพาไปฝึกงาน     
58 คน

บริษทัจดัหางานจดัสง่   
181 คน

ภาคตะวนัออก 570 คน

ชลบรุ ี160 คน

ระยอง 192 คน

จนัทบรุ ี32 คน

ตราด 13 คน

ฉะเชิงเทรา 34 คน

ปราจีนบรุี 44 คน

นครนายก 4 คน

สระแกว้ 91 คน

การเดินทางไปทํางานต่างประเทศ

การทํางานของคนต่างดา้ว

จํานวนคนเดินทางไปทํางานต่างประเทศ จําแนกตามวิธีการเดินทาง และจําแนกรายจงัหวดั

จํานวนคนต่างดา้ว จําแนกรายจงัหวดั จํานวนคนต่างดา้ว จําแนกตามประเภทการอนญุาตใหทํ้างาน 



         สํานักงานสถิติแหงชาติระบุผลการสํารวจ ภาวะการมีงานทําของประชากรภาคตะวันออก ไตรมาสที่ 3 ป 2565 

(กรกฎาคม–กันยายน) พบวา มีประชากรวัยทํางาน (อายุ 15 ปข้ึนไป) จํานวน 5,296,685 คน เปนผูอยูในกําลังแรงงาน 

จํานวน 3,774,947 คน ประกอบดวย  ผูมีงานทํา จํานวน 3,740,679 คน (รอยละ 99.09) และผูวางงาน จํานวน 33,587 คน 

(รอยละ 0.89) และผูที่รอฤดูกาล จํานวน 682 คน (รอยละ 0.01) ผูไมอยูในกําลังแรงงาน จํานวน 1,521,738 คน ประกอบดวย

แมบานทํางานบาน จํานวน 497,026 คน (รอยละ 32.66) นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 331,884 คน (รอยละ 21.81) ยังเด็ก/

ชรา/ปวย/พิการ จํานวน 505,986 คน (รอยละ 33.25) และอ่ืนๆ จํานวน 186,841 คน (รอยละ 12.28) เม่ือเปรียบเทียบกับ

ชวงเดียวกนัของปกอน พบวา มีประชากรเพ่ิมขึ้นจํานวน 375,659 คน (รอยละ 6.26) ผูมีงานทําเพ่ิมขึ้น จํานวน 229,194 คน 

(รอยละ 6.53) และผูวางงานลดลง จาํนวน 10,832 คน (รอยละ 24.39)

     การเปลี่ยนแปลง     

   ป 2564 (คน)    ป 2565 (คน)     (รอยละ)

ประชากรรวม     5,999,186    6,374,845              6.26

ผูมีอายุตํ่ากวา 15 ป       984,825   1,078,160 9.48

ผูมีอายุ 15 ป ขึ้นไป 5,014,361 5,296,685 5.63

1. ผูอยูในกําลังแรงงาน     3,557,104   3,774,947              6.12

     1.1 ผูมงีานทํา     3,511,485   3,740,679 6.53

     1.2 ผูวางงาน          44,419 33,587           -24.39

     1.3 ผูท่ีรอฤดกูาล 1,200         682           -43.17

2. ผูไมอยูในกําลังแรงงาน 1,457,257  1,521,738              4.42

     2.1 ทํางานบาน 499,046    497,026             -0.40

     2.2 เรียนหนังสือ 307,988    331,884              7.76

     2.3 ยังเด็ก/ชรา/ปวย/พิการ             -    505,986           100.00

     2.4 อ่ืนๆ         650,223    186,841            -71.27

ตารางที 1 ประชากร จําแนกตามสถานภาพแรงงานและกาํลงัแรงงาน

สถานภาพแรงงาน
 ไตรมาสที่ 3

1
ที่มา : การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร สํานักงานสถิติแหงชาติ

ภาวะการทํางานของประชากร



         ผูมีงานทําในอาชีพพนักงานบริการและผูจําหนายสินคามีจํานวนมากที่สุด จํานวน 778,982 คน (รอยละ 20.82) 

รองลงมาอาชีพผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร จํานวน 759,955 คน (รอยละ 20.32) และอาชีพ

ผูปฏิบัติงานท่ีมีฝมือดานการเกษตรและการประมง จํานวน 661,404 คน (รอยละ 17.68) เม่ือเปรียบเทียบ            

กับไตรมาสที่ 3 ป 2564 อาชีพเจาหนาที่เทคนิค ผูประกอบการวิชาชีพท่ีเก่ียวของเพ่ิมข้ึนมากที่สุด รองลงมาอาชีพ    

ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ และอาชพีผูจัดการ ขาราชการอาวุโสและผูบัญญัติกฎหมาย 

ตารางที 2 จํานวนผ ูมี้งานทํา จําแนกตามประเภทอาชีพ 

ประเภทอาชีพ 
     ไตรมาสที่ 3 การเปลี่ยนแปลง     

(รอยละ)     ป 2564  (คน)   ป 2565 (คน) 

ผูจัดการ ขาราชการอาวุโสและผูบัญญัติกฎหมาย     94,055    116,720         24.10

ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ    132,990    168,491         26.69

เจาหนาท่ีเทคนิค และผูประกอบการวิชาชีพทีเ่ก่ียวของ    148,751    227,941         53.24

เสมียน    178,682    187,802           5.10

พนกังานบริการและผูจําหนายสินคา    717,205    778,982           8.61

ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตร ปาไมและการประมง    706,407    661,404          -6.37

ชางฝมือและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ    466,701    454,653          -2.58

ผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร   652,683    759,955         16.44

ผูประกอบอาชีพงานพ้ืนฐาน   402,514    380,195          -5.54

คนงานซ่ึงมไิดจําแนกไวในหมวดอ่ืน     11,541       4,536        -60.70

รวม  3,511,485  3,740,679          6.53

         ผูมีงานทํา จํานวน 3,740,679 คน ทํางานในภาคการบริการมากที่สุด จํานวน 1,658,942 คน (รอยละ 44.35) 

รองลงมาภาคการผลิต จํานวน 1,319,149 คน (รอยละ 35.26) และภาคเกษตรกรรม การปาไมและการประมง 

จํานวน 762,588 คน (รอยละ 20.39) เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน พบวา ผูมีงานทําภาคบริการและ

การคาเพ่ิมข้ึน รอยละ 11.88 และภาคการผลิตเพ่ิมข้ึน รอยละ 7.80 สวนภาคการเกษตรลดลง รอยละ 5.26 

2
ที่มา : การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร สํานักงานสถิติแหงชาติ

ผ ูมี้งานทํา จําแนกตามอาชีพ

ผ ูมี้งานทํา จําแนกตามประเภทอตุสาหกรรม



ตารางที 3 จํานวนผ ูมี้งานทํา จําแนกตามประเภทอตุสาหกรรม

            ประเภทอุตสาหกรรม
 ไตรมาสที ่3 การเปลี่ยนแปลง       

(รอยละ)      ป 2564 (คน) ป 2565 (คน)

ภาคเกษตร   804,930   762,588    -5.26

ภาคการผลิต 1,223,757 1,319,149     7.80

ภาคบริการและการคา 1,482,798 1,658,942    11.88

รวม 3,511,485 3,740,679      6.53

       ผูมีงานทําเปนลูกจางเอกชนมากท่ีสุด จํานวน 

1,955,832 คน (รอยละ 52.29) รองลงมาประกอบ

ธุรกิจสวนตัวโดยไม มีลูกจาง จํานวน 989,200 คน 

(รอยละ 26.44) และชวยธุรกิจในครัวเรือน โดยไมไดรับ

คาจาง จํานวน 387,925 คน (รอยละ 10.37)

     เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

พบวา ผูมีงานทําสถานภาพลูกจางรัฐบาลมีอัตรา

เพ่ิมข้ึนมากที่สุด รองลงมาสถานภาพลูกจางเอกชน     
และสถานภาพประกอบธุรกิจสวนตัวโดยไมมีลูกจาง

ตารางที 4 จํานวนผ ูมี้งานทํา จําแนกตามสถานภาพการทํางาน  

สถานภาพ
                 ไตรมาสที่ 3 การเปลี่ยนแปลง         

(รอยละ) ป 2564 (คน) ป 2565 (คน)

นายจาง    112,314    104,684               -6.79

ลูกจางรัฐบาล    250,220     302,939              21.07

ลูกจางเอกชน  1,708,003    1,955,832              14.51

ประกอบธุรกิจสวนตัวโดยไมมีลกูจาง    966,513     989,200                2.35

ชวยธุรกิจครัวเรือนโดยไมไดรับคาจาง    473,003     387,925             -17.99

การรวมกลุม       1,431             99             -93.08

รวม 3,511,485   3,740,679                6.53

       ผูมีงานทํา ทํางานระหวาง 40-49 ชั่วโมงตอสัปดาห     

มีจํานวนมากที่สุด จํานวน 2,126,380 คน (รอยละ 56.84) 

รองลงมาทํางาน 50 ช่ัวโมงข้ึนไป จํานวน 976,262 คน    

(รอยละ 26.10) และผูมีงานทํา ทํางานระหวาง 35-39 

ช่ัวโมงตอสัปดาห จํานวน 336,932 คน (รอยละ 9.01) 

เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน พบวา ผูมีงานทํา

ที่จํ าแนกตามชั่วโมงการทํางานตอสัปดาห  50ช่ัวโมง         

ข้ึนไป และทํางาน 40-49 ช่ัวโมงตอสัปดาหมีอัตราเพ่ิมขึ้น 

สวนผูมีงานทําจําแนกตามช่ัวโมงการทํางานตอสัปดาหอ่ืน ๆ 
มีอัตราลดลง

3
ที่มา : การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร สํานักงานสถิติแหงชาติ

ผ ูมี้งานทํา จําแนกตามสถานภาพการทํางาน

ผ ูมี้งานทํา จําแนกตามชวัโมงการทํางานต่อสปัดาห์



ตารางที 5 จํานวนผ ูมี้งานทํา จําแนกตามชวัโมงการทํางานต่อสปัดาห ์

ชั่วโมงการทาํงาน
             ไตรมาสท่ี 3 การเปลี่ยนแปลง

(รอยละ)ป 2564 (คน) ป 2565 (คน)

นอยกวา 1 ชั่วโมง 59,359     13,668             -76.97

1 – 9 ชั่วโมง 20,957       4,901             -76.61

10 – 19 ชั่วโมง 42,676      33,904             -20.55

20 – 29 ชั่วโมง 143,403     113,785             -20.65

30 – 34 ชั่วโมง 147,607     134,847              -8.64

35 – 39 ชั่วโมง 390,759     336,932             -13.77

40 – 49 ชั่วโมง 2,175,287 2,126,380                2.25

50 ช่ัวโมงขึ้นไป 531,437     976,262              83.70

รวม   3,511,485  3,740,679                6.53 

     ผูมีงานทําสวนใหญจบการศึกษาระดับอุดมศึกษามากที่สุด จํานวน 1,017,071 คน (รอยละ 27.19) รองลงมาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 844,439 คน (รอยละ 22.57) และระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 752,107 คน   

(รอยละ 20.11) เม่ือเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน พบวา ผูมีงานทําระดับการศึกษาอุดมศึกษามีอัตราเพ่ิมข้ึน

มากที่สดุ รองลงมาระดับการศึกษาที่ไมทราบระดับการศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตารางที 6 จํานวนผ ูมี้งานทํา จําแนกตามระดบัการศึกษา

ระดับการศึกษา
               ไตรมาสที ่3

การเปลี่ยนแปลง(รอยละ)
ป 2564 (คน) ป 2565 (คน)

ไมมีการศึกษา      77,131    66,103             -14.30

ตํ่ากวาประถมศึกษา     446,712   381,045             -14.70

ประถมศกึษา     675,098   622,256              -7.83

มัธยมศึกษาตอนตน     735,184   752,107               2.30

มัธยมศึกษาตอนปลาย     774,941   844,439               8.97

อุดมศึกษา     743,294 1,017,071             36.83

อ่ืนๆ      22,201      9,462            -57.38

ไมทราบ      36,923     48,197             30.53

รวม 3,511,485   3,740,679               6.53

4
ที่มา : การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร สํานักงานสถิติแหงชาติ

ผ ูมี้งานทํา จําแนกตามระดบัการศึกษา



       ภาคตะวันออก ไตรมาสที่ 3 ป 2565 มีจํานวนผูวางงานประมาณ 

33,587 คน ลดลงจากไตรมาสท่ี 3  ป 2564 จํานวน 10,832 คน รอยละ 

24.39 จังหวัดปราจีนบุรีมอีัตราการวางงานมากท่ีสุด รอยละ 2.09 รองลงมา

จังหวัดระยอง รอยละ 1.57 และจังหวัดสระแกว รอยละ 1.45 สวนจังหวัด

นครนายกมีอัตราการวางงานนอยที่สุด รอยละ 0.23 

5

 แผนภมิูที 1 แสดงจํานวนผ ูว่้างงานและอตัราการว่างงานของภาคตะวนัออก จําแนกตามรายจงัหวดั     
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หนวย : คน
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ที่มา : การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร สํานักงานสถิติแหงชาติ

การว่างงานและอตัราการว่างงาน



6      การใหบริการจัดหางานของสํานักงานจัดหางานจังหวัด 

8 จังหวัดภาคตะวันออก ไตรมาสที่  3 ป  2565 พบวา

นายจาง/สถานประกอบการแจงความตองการแรงงาน 

(ตําแหนงงานวาง) 13,867 อัตรา (โดยแบงเปน เพศชาย 

3,183 อัตรา  คิดเปนรอยละ 22.95 เพศหญิง 344 อัตรา   

คิดเปนรอยละ 2.48 และไมระบุเพศ 10,340 อัตรา คิดเปน

รอยละ 74.57)  ผูรับบริการ ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัด

ลงทะเบียนสมัครงาน 8,897 คน (โดยแบงเปน เพศชาย 

3,783 คน คิดเปนรอยละ 42.52 เพศหญิง 5,114 คน      

คิด เปนรอยละ 57.48) ผลการบรรจุ งาน 8,387 คน       

(โดยแบงเปนเพศชาย 3,711 คน คิดเปนรอยละ 44.25    

เพศหญิง 4,676 คน คิดเปนรอยละ 55.75)

                                 แผนภมิูที 2 ความตอ้งการแรงงาน  ผ ูส้มคัรงาน  และการบรรจงุาน     
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     เ ม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสที่  3 ป  2564 พบวา   

ความตองการแรงงานลดลง 58,124 คน คิดเปนรอยละ 

80.74 (จาก71,991 อัตรา เปน13,867 อัตรา) ผูสมัครงาน

ลดลง 8,368 คน คิดเปน รอยละ 48.47 (จาก17,265 คน 

เปน 8,897 คน) และการบรรจุงานลดลง 2,006 คน      

คิดเปนรอยละ 19.30 (จาก 10,393 คน  เปน 8,387 คน)

แผนภมิูที 3 ความตอ้งการแรงงาน 5 อนัดบัแรก จําแนกตามประเภทอตุสาหกรรม 
เปรยีบเทียบไตรมาสที 3 ปี 2564 กบัปี 2565     

     ความต องการแรงงาน จํ าแนก     

ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก 

คือ การผลิต รองลงมาการขายสงและ

การขายปลีก การซอมยานยนตและ

จักรยานยนต การบริหารราชการการ

ปองกันประเทศ และการประกันสังคม

ภาคบังคับ กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร

และกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมทาง

การเงินและการประกันภัย

6
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ที่มา : ระบบไทยมีงานทํา กรมการจัดหางาน

ผ่านบรกิารจดัหางานโดยภาครฐั
ภาวะความตอ้งการแรงงาน

***ความตองการแรงงานลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจยงัชะลอตัว และสถานการณการสูรบระหวางรัสเซีย-ยูเครนยังไมยุติ



แผนภมิูที 4 ความตอ้งการ 5 อนัดบัแรก จําแนกตามประเภทอาชีพ เปรยีบเทียบไตรมาสที 3 ปี 2564 กบัปี 2565     

     ความตองการแรงงานจําแนกตามประเภท

อาชีพ 5 อันดับแรก คือ แรงงานดานการประกอบ 

รองลงมาแรงงานบรรจผุลิตภัณฑ ผูตรวจสอบดาน

ความปลอดภัย สุขภาพ และคุณภาพผลิตภัณฑ 

พนักงานขายของหนาราน และพนักงานสาธิต

สินคา ชางเช่ือมและชางตัดโลหะ
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แผนภมิูที 5 ความตอ้งการแรงงาน จําแนกตามรายจงัหวดั     

     ความตองการแรงงาน จําแนกตาม

รายจังหวัด พบวา จังหวัดระยองมีความ

ตองการแรงงานมากที่สุด 5,212 คน   

คิดเปนรอยละ 37.59 รองลงมา คือ

จังหวัดชลบุรี 3,481 คน คิดเปนรอยละ 

25.10 จังหวัดนครนายก 2,381 คน     

คิดเปนรอยละ 17.17 

แผนภมิูที 6 ผ ูส้มคัรงาน จําแนกตามระดบัการศึกษา     
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     ผูสมัครงาน จําแนกเปนผูจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

มากท่ีสุด 5,402 คน คิดเปนรอยละ 60.72 รองลงมาระดับ

ปริญญาตรีขึ้นไป 1,133 คน คิดเปนรอยละ 12.73 และ

ระดับประถมศึกษาและตํ่ากวา 910 คน คิดเปนรอยละ 10.23

7
ที่มา : ระบบไทยมีงานทํา กรมการจัดหางาน
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ตราด

ฉะเชิงเทรา

ปราจีนบุรี

นครนายก

สระแกว

หมายเหตุ : จังหวัดนครนายกมีความตองการแรงงานมากขึ้น เน่ืองจากสถานประกอบการเปดกิจการใหมและสถานการณโรคระบาดโควิดลดลง

แผนภมิูที 7 ผ ูส้มคัรงาน 5 อนัดบัแรก จําแนกตามประเภทอาชีพ เปรียบเทียบไตรมาสที 3 ปี 2564 กบัปี 2565     
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ไตรมาสที่ 3 ป 2565      ผูสมัครงานจําแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก คือ 

แรงงานดานการประกอบ รองลงมาแรงงานบรรจุผลิตภัณฑ  

ผูตรวจสอบดานความปลอดภัย สุขภาพและคุณภาพ

ผลิตภัณฑ เจาหนาที่สาํนักงาน และเจาหนาท่ีคลังสินคา



  

แผนภมิูที 8 ผ ูส้มคัรงาน จําแนกตามรายจงัหวดั     

     ผูสมัครงาน จําแนกตามรายจังหวัด พบวา จังหวัดชลบุรี       

มีผูสมัครงานมากท่ีสุด 2,825 คน คิดเปนรอยละ 31.75 

รองลงมาจังหวัดนครนายก 1,951 คน คิดเปนรอยละ 21.93    

และจังหวัดระยอง 1,515 คน คิดเปนรอยละ 17.03

แผนภมิูที 9 การบรรจงุาน จําแนกตามระดบัการศึกษา     

     การบรรจุงาน จําแนกตามระดับการศึกษา 

พบวา ผูที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาไดรับ   

การบรรจุงานมากท่ีสุด 5,344 คน คิดเปนรอยละ 

63.72 รองลงมาระดับประถมศึกษาและต่ํากวา 

984 คน คิดเปนรอยละ 11.73 และระดับ ปวส. 

800 คน คิดเปนรอยละ 9.54 

0

2,000

4,000

6,000
5,344

984
800 697 519 43

แผนภมิูที 10 การบรรจงุาน 5 อนัดบัแรก จําแนกตามประเภทอตุสาหกรรม เปรยีบเทียบไตรมาสที 3 ปี 2564 กบัปี 2565     

7,255

922

196

400 

109

4,459

1,393

468

435

356

0 5,000 10,000

การผลิต 

การขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนตและจักรยานยนต

กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตรและกิจกรรมทางวิชาการ

การกอสราง

กิจกรรมการบริการดานอ่ืนๆ ไตรมาสที่ 3 ป 2565

ไตรมาสที่ 3 ป 2564

8
ที่มา : ระบบไทยมีงานทํา กรมการจัดหางาน

2,825 

1,515 

251 202 

532 
1,423 

1,951 
198 

ชลบุรี

ระยอง

จันทบุรี

ตราด

ฉะเชิงเทรา

ปราจีนบุรี

นครนายก

สระแกว

     การบรรจุงาน จําแนกตามประเภท

อุตสาหกรรม 5 อันดับแรก ไดแก การผลิต 

รองลงมาการขายสงและการขายปลีก  

การซอมยานยนต และจั กรยานยนต  

กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตรและกิจกรรม

ทางวิชาการ การกอสราง และกิจกรรม

การบริการดานอ่ืนๆ

หมายเหตุ : จังหวัดนครนายกมีความตองการแรงงานมากขึ้น ทําใหมีจํานวนผูสมัครงานเพ่ิมมากขึ้น เน่ืองจากสถานประกอบการเปดกิจการใหมและสถานการณโรคระบาดโควิดลดลง
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แผนภมิูที  11 การบรรจงุาน 5 อนัดบัแรก จําแนกตามประเภทอาชีพ เปรยีบเทียบไตรมาสที 3 ปี 2564 กบัปี 2565     

4,102 

2,625 

184 74 78 

2,305 

1,868 

833 
594 

316 

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

 3,500

 4,000

 4,500
ไตรมาสท่ี 2 ป 2564

ไตรมาสท่ี 2 ป 2565

     การบรรจุงาน จําแนกตามประเภทอาชีพ 5 อันดับแรก ไดแก แรงงานดานการประกอบ แรงงานบรรจผุลิตภัณฑ ผูตรวจสอบดาน
ความปลอดภัย สุขภาพและคุณภาพผลิตภัณฑ พนักงานขายของหนารานและพนักงานสาธิตสินคา และผูใหบริการดานการปองกันภัย  

แผนภมิูที  12 การบรรจงุาน จําแนกตามรายจงัหวดั     

ชลบุรี 2,136

ระยอง 1,956

จันทบุรี 288
ตราด 158

ฉะเชิงเทรา 539

ปราจีนบุรี 1,250

นครนายก 1,908
สระแกว 152

     การบรรจุงาน จําแนกตามรายจังหวัด พบวา 

จังหวัดชลบุรี มีการบรรจุงานมากที่สุด 2,136 คน 

คิดเปนรอยละ 25.47 รองลงมา คือ จังหวัดระยอง 

1,956 คิดเปนรอยละ 23.32 และจังหวัดนครนายก 

1,908 คน คิดเปนรอยละ 22.75 

9
ที่มา : ระบบไทยมีงานทํา กรมการจัดหางาน

หมายเหตุ : จังหวัดนครนายกมีความตองการแรงงานมากขึ้น ทําใหมีผูสมัครงานเพ่ิมขึ้นสงผลใหการบรรจุงานเพ่ิมขึ้นดวย เน่ืองจากสถานประกอบการเปดกิจการใหม

และสถานการณโรคระบาดโควิด 19 ลดลง



การเดินทางไปทํางานตางประเทศของ

ผูมีภูมิลําเนาในภาคตะวันออก ไตรมาสที่  3     

ป 2565 จํานวน 570 คน เม่ือเปรียบเทียบกับ

ชวงเดียวกันของปกอนเพ่ิมข้ึน จํานวน 269 คน 

คิดเปนรอยละ 89.37 Re-entry จํานวน 213 คน    

เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน

เพ่ิมข้ึน จํานวน 145 คน ประมาณ 2.13 เทา

พบวาการเดินทางไปทํางานโดยวิธีนายจางพาลูกจางไปทํางาน

มีมากที่ สุด จํานวน 205 คน คิดเปนรอยละ 35.96 รองลงมา คือ 

เดินทางโดยบริษัทจัดหางานจัดสง จํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 

31.75 อันดับสามเดินทางไปทํางานดวยตนเอง จํานวน 81 คน คิดเปน

รอยละ 14.21  อันดับสี่นายจางพาไปฝกงาน จํานวน 58 คน คิดเปน

รอยละ 10.18 และอันดับหากรมการจัดหางานจัดสง จํานวน 45 คน 

คิดเปนรอยละ 7.89 

                              จํานวนคนงานทีเดินทางไปทํางานต่างประเทศ              จงัหวดัภาคตะวนัออก

     การเดินทางไปทํางานตางประเทศ พบวา 

จังหวัดระยองมีผูเดินทางไปทํางานตางประเทศ

มากท่ีสุด รองลงมา จังหวัดชลบุรี และจังหวัด

สระแกวตามลําดับ 

10
ที่มา : กองบริหารแรงงไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน

การเดินทางไปทํางานต่างประเทศ

เดินทางดวยตนเอง 81 คน

กรมการจัดหางานจัดสง 45 คน

นายจางพาไปทํางาน 205 คน

นายจางพาไปฝกงาน 58 คน

บรษัิทจัดหางานจัดสง 181 คน

160 คน ชลบรุี

13 คน

192 คน

34 คน

4 คน 91 คน

32 คน

44 คนตราด

นครนายก

ระยอง

ฉะเชิงเทรา

สระแกว

จันทบุรี

ปราจีนบุรี

ชลบรุี

ระยอง

จันทบุรี

ตราด

ฉะเชิงเทรา

ปราจนีบุรี

นครนายก

สระแกว

92 คน

52 คน

13 คน

2 คน

16 คน

11 คน

3 คน

24 คน

     การเดินทางไปทํางานตางประเทศ พบวา 

จังหวัดท่ีมีคนหางานเดินทางไปทํางานในกรณ ี

Re-entry มากท่ีสุด คือ จังหวัดชลบุรี รองลงมา

จังหวัดระยอง และจังหวัดสระแกว

การเดินทางไปทํางานต่างประเทศ 
จําแนกตามวิธีการเดินทาง 5 วิธี

การเดินทางไปทํางานต่างประเทศ 
จําแนกตามระดบัการศึกษา

ประถมศกึษา 
52 คน

มัธยมศึกษา 
298 คน

ปวช.,ปวท.,ปวส.,
อนุปริญญา 146 คน

ปริญญาตร,ีโท,เอก 74 คน

     การเดินทางไปทํางานตางประเทศ พบวา 

คนเดินทางไปทํางานต างประเทศมี ระดับ

การศึกษามัธยมศึกษามากท่ีสุด รองมาระดับ

ปวช.,ปวท.,ปวส.,อนุปริญญา และระดับปริญญา

ตร,ีโท,เอก ตามลําดับ 

                         คนงานทีทํางานในต่างประเทศมาพกัชวัคราวและเดินทางกลบัไปทํางาน (Re-entry)

92 

คน

52 

คน

13 

คน

2 

คน

16 

คน

11 

คน

3 

คน

24 

คน



     ขอมูลจากสํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน 

ภาคตะวันออก 8 จังหวัด มีจํานวนคนตางดาวคงเหลือ ณ เดือน

กันยายน 2565 จํานวน 368,621 คน เปนคนตางดาวมาตรา 59 

(จําแนกเปนประเภททั่วไป 11,395 คน คิดเปนรอยละ 3.09 

ประเภทนําเขาตาม MOU 86,595 คน คิดเปนรอยละ 23.49 ) 

มาตรา 62 สงเสริมการลงทุน จํานวน 4,346 คน คิดเปนรอยละ 

1.18 มาตรา 63/1 ชนกลุมนอย จํานวน 2,581 คน คิดเปน  

รอยละ 0.70 มาตรา 63/2 (มติ ครม. 13 กรกฎาคม 2564 

102,800 คน คิดเปนรอยละ 27.89 มติ ครม. 28 กันยายน 2564 

60,467 คน คิดเปนรอยละ 16.40) มาตรา 64 คนตางดาว

ทํางานไป-กลับ หรือตามฤดูกาล จํานวน 8,924 คน คิดเปน  

รอยละ 2.42 มติ ครม. 29 ธันวาคม 2563 จํานวน 91,513 คน 

คิดเปนรอยละ 24.83

     เ ม่ือเปรียบเทียบกับเดือนกันยายนของปกอน พบวา        

คนตางดาวเพ่ิมข้ึน จํานวน 17,814 คน คิดเปนรอยละ 5.07          

(จาก 350,807 คน เปน 368,621 คน)

คนต่างดา้วจําแนกตามรายจงัหวดั

                                 จํานวนคนต่างดา้ว จําแนกตามประเภทการอนญุาตใหทํ้างาน     
มาตรา 59 ประเภทตลอดชีพ คือ คนตางดาวที่ ไดรับอนุญาตใหอยู ใน

ราชอาณาจักรและทาํงานตามประกาศของคณะปฏิวัติ

-ประเภทท่ัวไป คือ คนตางดาวที่มีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรหรือไดรับอนุญาตให

เขามาในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราว

-ประเภทนําเขาตาม MOU คือ คนตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา    

ท่ีเขามาทํางานตามความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศตนทาง

-ประเภทนําเขาตาม Name List คือ แรงงานตางดาวท่ีไดรับอนุญาตใหทํางาน

ตามมติคณะรัฐมนตรี 20 ส.ค. 62

มาตรา 62 ประเภทสงเสริมการลงทุน คือ คนตางดาวท่ีเขามาทํางานใน

ราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน

มาตรา 63/1 ชนกลุมนอย คือ คนตางดาวท่ีไมไดรับสัญชาติไทยตามกฎหมายวา

ดวยสัญชาติ และกระทรวงมหาดไทยออกเอกสารเพ่ือรอพิสูจนสถานะยื่นขอ

ใบอนุญาตทํางาน

มาตรา 64 คือ คนตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ท่ีเขามาทํางาน

บริเวณชายแดนไป–กลับ หรอืตามฤดูกาลในพ้ืนที่ตกลง

-มติครม. 4 ส.ค. 63 เน่ืองจากสถานการณโควิด–19 มีมาตรการปดจุดผานแดน

ทําใหไมสามารถเดินทางกลบัออกไปนอกราชอาณาจักรใหทํางานกรณีพิเศษ

     ตามแบบ บต. 23 คือ 1. แรงงาน MOU ครบวาระการจางงาน 2. แรงงานที่

ไมไดดําเนินการตามมติ ครม. 20 ส.ค. 62 3. แรงงาน MOU ที่การขออนุญาต

ทํางานส้ินสุดดวยผลของกฎหมาย ม.50,ม.53 และ ม.55 แหง พรก.การบริหาร

จดัการการทาํงานของคนตางดาว

     ตามแบบ บต. 24 คือ แรงงานไป-กลับ หรือตามฤดูกาลบริเวณชายแดนท่ี   

ยงัอยูในประเทศ

-มติ ครม. 29 ธ.ค. 63 คือ แนวทางการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว  

3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ตาม มติครม. กรณีคนตางดาวไมมี

นายจาง และกรณคีนตางดาวยังไมมีงานทํา

-มติ ครม. 28 ก.ย. 64 คือ แนวทางการบริหารจัดการการทํางานคนตางดาว        

3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) และเพ่ือสนับสนุนและปองกันการแพร

ระบาดโควิด-19 มี 2 กลุม คือ แรงงานตางดาว 3 สัญชาติผิดกฎหมายไมไดขอ

อนุญาตทํางานใหถูกตอง และแรงงานตางดาว 3 สัญชาติท่ีดําเนินการขอ

อนุญาตตาม มติ 29 ธ.ค. 63 แตกระบวนการยังไมแลวเสร็จ 11

หมายเหตุ : การคิดรอยละ โดยคิดจากฐานจาํนวนคนตางดาวทั้งหมด คือ 368,621 คน

ที่มา : สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน

18,967 คน

43,741 คน

13,204 คน

19,397 คน
8,807 คน

71,575 คน

149,450 คน

43,480 คน

การทํางานของคนต่างดา้ว

ตลอดชีพ - คน

ทั่วไป 11,395 คน

นําเขาตาม MOU 86,595 คน

สงเสริมการลงทุน 4,346 คน

ชนกลุมนอย 2,581 คน

มติ ครม. 13 กรกฎาคม 2564 102,800 คน

มติ ครม. 28 กันยายน 2564 60,467 คน

คนตางดาวทํางานไป-กลบัหรือตามฤดูกาล    
8,924 คน

มติ ครม. 29 ธันวาคม 2563 91,513 คน

ภาคตะวันออก 

368,621 คน
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บทความทีน่าสนใจ

5 เมกะเทรนด ์ปี 2022-2025 วนัทีเทคโนโลยีลาํเกินตา้น 
"ธรุกิจ" ไปทางไหนดี ?

     ส่อง 5 เทรนดห์ลกัดา้นเทคโนโลยีช่วง ปี 2022-2025 เทคโนโลยไีหนบา้ง        
ทีจะเขา้มามีอิทธิพลกบัธุรกิจทังของไทยและของโลกนบัจากนี
ปรากฏการณ “เตาบิน” ตูขายเครื่องด่ืมอัตโนมัติฟเวอรในกลุมคนเมือง “หุนยนตขายกาแฟ” ของคาเฟอเมซอน      

ที่ใครๆ ก็อยากลองใชตูแคชเชียรอัตโนมัติในท็อปส ซูเปอรมารเก็ต ท่ีทําหนาท่ีไดใกลเคียงกับพนักงานเขาไปทุกที   

หรือแมแตตูเก็บคาที่จอดรถอัตโนมัติใหหางสรรพสินคาที่ชวยใหการเก็บเงินคาที่จอดรถสะดวกรวดเร็วแบบไมตองใช

พนักงานสักคน

สิงเหลา่นีกําลงับอกอะไร?

1012
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4.วดัผลลพัธผ์ลการตลาดออนไลน์

https://www.makewebeasy.com/th/blog/ขายของออนไลน

บทความทีน่าสนใจบทความทีน่าสนใจ

     แมการใช “ระบบอัตโนมัติ” ในธุรกิจตางๆ ไมใชเรื่องใหมท้ังในไทยและตางประเทศ แตส่ิงที่เกิดข้ึนพรอมกับระบบ

อัตโนมัติในยุคนี้ คือ พฤติกรรมของผูบริโภคที่ยอมรับการใชงานระบบเหลานี้มากขึ้น ดวยเทคโนโลยีที่ผูพัฒนาทําไดมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับอดีตรวมถึงโควิด-19 ที่เรงใหคนหลีกเลี่ยงการใชบริการที่มีการสัมผัสจากคนสูคน    

ทําใหระบบอัตโนมัตกิําลังจะมีอิทธิพลในโลกของธุรกิจมากข้ึนอยางหลีกเลี่ยงไมไดในอนาคตอันใกล

     เม่ือมองไปถึง “เมกะเทรนด” ของธุรกิจชวง ป 2022-2025 ก็พบวานี่เปนเพียงจุดเริ่มตนหน่ึงที่กําลังสงสัญญาณวา

โลกธุรกิจ กําลังหมุนตามเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น และไมใชแคหยิบมาเปนลูกเลนใหกลุมเปาหมายสนใจเทานั้น แตระบบ

อัตโนมัติและเทคโนโลยีจะเขามาชวยใหธุรกิจทําไดงายขึ้น ตอบโจทยผูบริโภคมากขึ้น หรือพลิกธุรกิจที่เคยเปนผูตาม  

ใหกลายเปนผูนําตลาดไปเลยก็ได

“กรุงเทพธุรกิจออนไลน” สรุป 5 เทรนดหลักที่จะกําหนด "ทิศทางธุรกิจ“ นับต้ังแตวินาทีนี้ที่จะมีโอกาสไดเห็น

ภายในป 2025 ที่ผูประกอบการตองรู เพ่ือเตรียมพรอมเพ่ือรับมือไมใหถูกสลัดตกเทรนด หรือเพ่ือเตรียมตัวรับโอกาส        

จากเทรนดเทคโนโลยีสุดล้ํากอนใคร

1. ระบบอตัโนมติั (Automation)
     ป 2025 เปนตนไป คาดการณวาในอนาคตจะเห็นการสิ้นสุดของงานบางงาน หรืออาชีพหลายอาชีพ โดย 

McKinsey, Oxford และบริษัทอื่นๆ คาดการณวาจะมีงาน 800 ลานตาํแหนงที่จะหายไปเนื่องจากระบบอัตโนมัติภายใน

ป 2030 โดยจะเริ่มตนเทรนดนี้จาก “hybrid AI” หรือการใช AI (Artificial Intelligence) ผสมผสานกับการทํางาน

ของมนุษย และจะมีแนวโนมถูก AI แทนทั้งหมดในบางงาน บางอาชีพ เพราะในหลายเรื่องเครื่องจักรหรือ

ปญญาประดิษฐจะฉลาดกวามนุษย และน่ันจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับธุรกิจในตนทุนที่ตํ่าลง และทําใหมีงานแบบ

ใหมๆ หรืออาชีพเกดิขึ้นกับมนษุยเชนกัน

2. เมตาเวิรส์ (Metaverse)
     นับตั้งแตเขาป 2022 ก็เริ่มเห็นหลายธุรกิจทยอยเขาไปในโลกของเมตาเวิรส เพราะมองเห็นความเปนไปไดของ

โอกาสทางธุรกิจที่มีอยูสามารถสนับสนุนธุรกิจมิติใหมๆ ในอนาคตได เชน ชอปปงในรานคาปลีกและหางสรรพสินคา

เสมือนจริงดวยอีคอมเมิรซเสมือนเดินทางไปเอง การซ้ือเครื่องแตงกาย เครื่องประดับ และสิ่งประดิษฐอื่นๆ สําหรับ   

อวาตารดิจิทัล การจัดซ้ืองานศิลปะดิจิทัล ทรัพยสิน และของสะสมในรูปแบบ NFT (Non-Fungible Token) ไปจนถึง

การโตตอบกับผูใชเปนอวาตารดิจิทัลสําหรับการบริการลูกคา การรับพนักงาน การขาย การบริการ และการสื่อสารทาง

ธุรกิจอื่นๆ อีกมากมาย เชน การมีสวนรวมในประสบการณโซเชียลเสมือนจริง การซ้ืออสังหาริมทรัพยดิจิทัลและ       

การพัฒนาบานเสมอืนจริง การใชหองเรียนเสมือนจรงิเพ่ือเติมพลังประสบการณการเรียนรูท่ีสมจริง โดยโอกาสทางธุรกิจ

ในเมตาเวิรส สามารถใชประโยชนสูงสุดจากการกระจายอํานาจ การทํางานรวมกัน และการลดการเดินทาง จึงมีความ

เปนไปไดทีเ่มตาเวริสจะไมใชแคกระแสในชวงแรก แตจะมีความเปนไปไดที่จะสรางโอกาสสําหรับธุรกิจที่อยูในเมตาเวิรส

ไดจริงในอนาคต
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4. บล็อกเชน (blockchain)
     ขอมูลจาก arabianbusiness คาดการณไววา

เทคโนโลยีบล็อกเชนจะกลายเปนอุตสาหกรรมมูลคา

ราว .40.พันล านดอลลาร ภาย ในป .2025.ขณะ น้ี

เทคโนโลยีบล็อกเชน กําลังจะเขามาเปลี่ยนแปลง 

หลายอุตสาหกรรม ไมวาจะเปนการดูแลสุขภาพ 

อสังหาริมทรัพย ธุรกิจบันเทิง ฯลฯ ซ่ึงแนนอนวา     

เม่ือธุรกิจตางๆ นําบล็อกเชนเขามาใชประโยชนอยาง

แพรหลาย ไมวาจะเปนระบบบริหารจัดการภายใน

องคกรหรือระบบการชําระเงินก็ตาม สิ่งท่ีจะมีแนวโนม

เติบโตไปดวยน่ันก็คือ “คริปโทเคอรเรนซี”

มีการคาดการณวาในป.2022.เปนตนไป สกุลเงินดิจิทัล

จะไดรับการยอมรับอยางกวางขวางมากข้ึนในฐานะ

แหลงการชําระเงิน บริษัทขนาดใหญหลายแหงยอมรับ

การชําระเงินดวย Bitcoin แลว ซ่ึงเทรนดน้ีจะยังมี

อิทธิพลอยูในอนาคตอกีหลายปขางหนา สวนจะเกิดขึ้น

ชาเร็วข้ึนอยู กับกฎหมายและการกํากับดูแลของ      

แตละประเทศ ซ่ึงนั่นลวนมีผลกระทบเกิดขึ้นตอ      

ภาคธุรกิจไมทางใดก็ทางหน่ึงอยางแนนอน

3. 5G
     ในอกีไมปขางหนาจะมีเริ่มเห็นการขยายการใชงาน 5G หรืออาจไปจนถึง 6G และอินเทอรเน็ตผานดาวเทียมมากข้ึน       

ซ่ึงมีการคาดการณวาระบบจะกวางขึ้นเรื่อยๆ และเกิดเร็วข้ึน โดยจะขยายไปไดเร็วแคไหนนั้นก็ขึ้นอยูกับนโยบายของ

รัฐบาลและเงินทุนที่จะเปนตัวกําหนดดวยเทคโนโลยี 5G ที่มีประสิทธิภาพนั้นจะทําใหการเชื่อมตอจํานวนมากๆ       

ผานอินเทอรเน็ตอยาง IoT (Internet of Things) อาทิ รถยนตไรคนขับ การผาตัดไดจากระยะไกล หุนยนตในโรงงาน 

สิ่งเหลาน้ีแสดงใหเห็นถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานซ่ึงถือวามีความเร็วมากกวาเทคโนโลยี 4G เกิน 10 เทา

รวมถึงชวยใหเกิดการใชงาน AR และ VR ในกิจกรรมตางๆ อาทิ การสํารวจภาคสนาม การสาธารณสุขทางไกล     

ความบันเทิง และทอสงขอมูลขนาดใหญเพ่ือใชในการเขาถึงการใชงานคลาวดคอมพิวติง ซ่ึงธุรกิจที่ใชเทคโนโลยีเหลานี้

ในการขับเคลื่อน เชน ระบบคาปลีก การซ้ือขายออนไลน รวมถึงการใชเครื่องมือสื่อสารในการทํางานตางสถานที่จะดี

เย่ียมกวาท่ีเปนอยูอยางแนนอน
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5. ห ุ่นยนต ์(Robot)
     แนวโนมการใชหุนยนตในอุตสาหกรรมตางๆ และพบเห็นได

ชีวิตประจําวันของผูคนจะชัดเจนข้ึนเรื่อยๆ ซ่ึงหุนยนตเหลาน้ี     

ถูกขบัเคลื่อนโดยเทคโนโลยี AI และการเรียนรูของระบบที่ทําไดเอง

เพียงมีขอมูลที่ตองการใหวิเคราะหเขาไปอยางเปนระบบ ทั้งน้ี 

เทคโนโลยีหุนยนตชวยประหยัดและสรางรายไดแบบมนุษย        

จะเหนื่อยนอยลง ซ่ึงตอนนั้นการใชหุนยนตไดผานขั้น Minimum 

Viable Product (MVP) หรือการใชงานข้ันตนไปแลว และจะมี

โอกาสเห็นหุนยนตทุกชนิดจะอาศัยอยูตามบาน สํานักงาน โรงงาน 

โรงเรียน รานคา หรือที่อ่ืนๆ ไดทุกที ภายใน 5-7 ปหลังจากน้ี

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/business/1000186
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