กองวิจัยตลาดแรงงาน

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือนมกราคม 2558

ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย
ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวล�ำภู อ�ำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี

j ความต้องการแรงงาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.36
  โดยจังหวัดที่มีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นมากที่สุด 3 อันดับแรก
  ได้แก่  จังหวัดนครราชสีมา   จังหวัดขอนแก่น    และ จังหวัดสกลนคร

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
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ถานการณ์ตลาดแรงงาน เดือนมกราคม ปี 2558
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6.36 โดยจังหวัดทีม่ คี วามต้องการแรงงานเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ
3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น และสกลนคร
ตามล�ำดับ ในส่วนของผูส้ มัครงาน ปรากฏว่าลดลงร้อยละ 0.21
ส�ำหรับการบรรจุงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.93
ภาวะการเลิกจ้าง มีผู้ประกันตนมาขึ้นทะเบียนขอรับ
ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน ร้อยละ 5.93 อัตราการว่างงาน เดือนธันวาคม ปี 2557
เท่ากับ ร้อยละ 0.42 โดยจ�ำนวนผู้ว่างงานลดลงร้อยละ 34.30
ด้านการไปท�ำงานต่างประเทศ ในเดือนมกราคม ปี 2558
(เฉพาะ 5 วิธีการเดินทาง) เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.29 และเป็นคน
งานซึ่งได้รับการต่อสัญญาและได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับไป
ท�ำงาน (Re-entry VISA) เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.30 การอนุญาตให้
แรงงานต่างด้าวท�ำงาน เดือนมกราคม ปี 2558 ลดลงร้อยละ
5.11 ส�ำหรับภาวะการลงทุน มีจ�ำนวนโรงงานที่ขออนุญาต
ประกอบกิจการใหม่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.07 ส่วนเงินลงทุน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 284.04
ปิ ด ท้ า ยฉบั บ ด้ ว ย ผลงานวิ จั ย ฉบั บ นี้ น� ำ เสนอเรื่ อ ง
‘การเคลื่อนย้ายแรงงานของแพทย์-พยาบาล จากการเปิดเสรี
การค้าบริการของอาเซียน’ ติดตามอ่านรายละเอียดต่างๆ ได้ใน
ฉบับค่ะ…หากท่านมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อ
ทีมงานของเราได้ที่
http://www.doe.go.th/lmi-ne หรือ
E-mail: lm_kkn@doe.go.th
พบกันฉบับหน้าค่ะ...
อ�ำนวยการโดย : นางสาวหรรษา โอเจริญ
		ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
		

รักษาราชการแทนผู้อำ�นวยการกองวิจัยตลาดแรงงาน

ที่ปรึกษา :
นางชญาภา ประเสริฐอัมพร
		ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยตลาดแรงงาน
จัดท�ำโดย :

เว็บไซต์ :

ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดขอนแก่น
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000
http:// www. doe.go.th/lmi-ne
หรือ E-mail: lm_kkn@doe.go.th
โทรศัพท์ : 0-4323-9016
โทรสาร : 0-4323-9016

				

- ภาวะความต้องการแรงงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เดือนมกราคม ปี 2558
- ภาวะการเลิกจ้าง
- ภาวะการมีงานท�ำและอัตราการว่างงาน
- การไปท�ำงานต่างประเทศ
- การท�ำงานของคนต่างด้าว
- ภาวะการลงทุน
- ผลงานวิจัย
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¯ การเคลื่อนย้ายแรงงานของแพทย์ - พยาบาล

จากการเปิดเสรีการค้าบริการของอาเซียน

วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่สถานการณ์ตลาดแรงงาน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และงานวิจัยที่น่าสนใจ

มาตรฐาน....ทางคุณธรรม
และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่กรม
การจัดหางาน
ข้อ 1 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์มีคุณธรรม
			 และเสมอภาค
ข้อ 2 ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และประทับใจ
ข้อ 3 มีมนุษยสัมพันธ์ ขยัน อดทน สามัคคี มีวินัย
ข้อ 4 พัฒนาตนเองและหน่วยงาน สรรค์สร้างสังคม
ข้อ 5 ศรัทธารักษาเกียรติ และศักดิ์ศรีของหน่วยงาน

2 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาวะความต้ อ งการแรงงาน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนมกราคม ปี 2558

สถานการณ์ตลาดแรงงานใน 20 จังหวัด ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ จากข้อมูลการให้บริการของสำ�นักงานจัดหางาน
จังหวัดในภาคฯ เดือนมกราคม ปี 2558 พบว่านายจ้าง/สถาน
ประกอบการมีความต้องการแรงงานทัง้ หมด จำ�นวน 6,225 อัตรา
มี ผู้ ส มั ค รงาน จำ�นวน 8,273 คน และได้ รั บ การบรรจุ ง าน
จำ�นวน 5,611 คน
เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา พบว่า
สถานประกอบการมีความต้องการแรงงาน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.36
หรือเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 372 อัตรา ส่วนผู้สมัครงาน ลดลงร้อยละ
0.21 หรือลดลง จ�ำนวน 17 คน และมีการบรรจุงาน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 31.93 หรือเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 1,358 คน

แผนภูมิแสดงความต้องการแรงงาน ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน
เปรียบเทียบเดือนมกราคม ปี 2557 และเดือนมกราคม ปี 2558

ความต้องการแรงงาน
จากที่นายจ้าง/สถานประกอบการแจ้งตำ�แหน่งงาน
ว่างผ่านสำ�นักงานจัดหางานจังหวัด 20 จังหวัด ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ เดือนมกราคม ปี 2558 จำ�นวน 6,225 อัตรา พบ
ว่า หมวดอุตสาหกรรมการผลิต มีความต้องการแรงงานมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.97 จากความต้องการแรงงานทั้งหมด
รองลงมาเป็ น หมวดการขายส่ ง การขายปลี ก การซ่ อ มแซม
ยานยนต์ และจักรยานยนต์ ร้อยละ 27.52 หมวดที่พักแรมและ
บริการด้านอาหาร ร้อยละ 4.14 หมวดข้อมูลข่าวสารและการ
สื่อสาร ร้อยละ 3.57 หมวดกิจกรรมทางการเงินและประกันภัย
ร้อยละ 3.24 และอุตสาหกรรมหมวดอื่นๆ ร้อยละ 13.56
เมือ่ พิจารณาถึงประเภทกิจการในอุตสาหกรรมการผลิต
ที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด พบว่า เป็นความต้องการ
แรงงานในต�ำแหน่งงานด้าน 1) การผลิต ผลิตภัณฑ์อาหาร 775
อัตรา 2) การผลิตสิ่งทอ 697 อัตรา 3) การผลิตผลิตภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 530 อัตรา ตามล�ำดับ
พิจารณาตามประเภทอาชีพ พบว่า อาชีพ ผู้ปฏิบัติ
งานในโรงงาน มีความต้องการแรงงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
31.16 หรือจ�ำนวน 1,940  อัตรา ได้แก่ แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์
แรงงานด้านการประกอบ และพนักงานรับส่งเอกสาร ตามล�ำดับ
รองลงมาเป็นอาชีพพนักงานขายในร้านค้าและตลาด ร้อยละ
22.39 ประเภทอาชีพงานพื้นฐาน ร้อยละ 20.64 และประเภท
อาชีพเสมียนและเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 13.77
เมือ่ พิจารณาตามวุฒกิ ารศึกษา พบว่า สถานประกอบ
การต้องการแรงงานทีจ่ บการศึกษาระดับประถมศึกษามากทีส่ ดุ
ร้อยละ 36.06 ระดับ ปวช.-ปวส./อนุปริญญา ร้อยละ 35.90
ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 20.27 และระดับปริญญาตรีและสูงกว่า

แผนภูมิแสดงความต้องการแรงงาน 5 อันดับแรก จ�ำแนกตามอุตสาหกรรม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนมกราคม ปี 2558

แผนภูมิแสดงความต้องการแรงงาน จ�ำแนกตามระดับการศึกษา
เปรียบเทียบเดือนมกราคม ปี 2557 เดือนมกราคม ปี 2558
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ร้อยละ 7.76 ส่วนช่วงอายุมีความต้องการผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี มากที่สุด ร้อยละ 38.99 หรือจ�ำนวน 2,427 อัตรา รองลงมาคือผู้ที่มีอายุ
ระหว่าง 25-29 ปี ร้อยละ 22.23 หรือจ�ำนวน 1,384 อัตรา และผู้ที่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ 18.22 หรือจ�ำนวน 1,134 อัตรา ตามล�ำดับ
โดยจังหวัดที่มีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น สกลนคร ตามล�ำดับ¯

ผู้สมัครงาน

แผนภูมิแสดงจ�ำนวนผู้สมัครงาน จ�ำแนกตามประเภทอาชีพ
เดือนมกราคม ปี 2558

จากผู้สมัครงานเดือนมกราคม ปี 2558 ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มาใช้บริการจัดหางาน จ�ำนวน
8,273 คน ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษามาก
ที่สุด ร้อยละ 48.72 รองลงมาคือระดับประถมศึกษา
ร้อยละ 20.33 ระดับปริญญาตรีขนึ้ ไป ร้อยละ 15.70 และ
ระดับ ปวช.-ปวส./อนุปริญญา ร้อยละ 15.24 ตามล�ำดับ
เมื่อพิจารณาตามประเภทอาชีพ พบว่า อาชีพ
งานพื้นฐานมีจ�ำนวนผู้สมัครงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
39.72 รองลงมาคือประเภทพนักงานบริการ พนักงานขาย
ในร้านค้าและตลาด ร้อยละ 19.74 และประเภทอาชีพ
ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักร ร้อยละ 13.50
ตามล�ำดับ
โดยจังหวัดทีม่ จี ำ� นวนผูส้ มัครงานมากทีส่ ดุ 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา รองลงมาคือจังหวัดอุดรธานี และจังหวัด
ขอนแก่น ตามล�ำดับ
ส่วนช่วงอายุของผู้สมัครงานเป็นผู้มีอายุระหว่าง 30-39 ปี มากที่สุดจ�ำนวน 2,541 คน (ร้อยละ 30.71) รองลงมาคือ
ผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี จ�ำนวน 2,025 คน (ร้อยละ 24.48) และช่วงอายุ 25-29 ปี จ�ำนวน 1,863 คน (ร้อยละ 22.52) ตามล�ำดับ¯

การบรรจุงาน
จากผู้สมัครงานที่ได้รับการบรรจุงาน จ�ำนวน 5,611 คน พบว่า อุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ อุตสาหกรรม
หมวดการผลิต คิดเป็นร้อยละ 46.18 ได้แก่ ต�ำแหน่งงานในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารได้รับการบรรจุงานจ�ำนวน 782 คน ต�ำแหน่ง
งานในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ�ำนวน 536 คน และการผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ จ�ำนวน 263 คนตามล�ำดับ รองลงมา
เป็นอุตสาหกรรมหมวดการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ ร้อยละ 32.04 หมวดที่พักแรมและบริการ
ด้านอาหาร 4.37 และอุตสาหกรรมหมวดอื่นๆ ร้อยละ 17.41
ส่วนประเภทอาชีพที่มีการบรรจุงานมากที่สุดคือ
แผนภูมิแสดงการบรรจุงาน จ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา
เดือนมกราคม ปี 2558
ประเภทอาชีพงานพืน้ ฐาน จ�ำนวน 1,500 คน ได้แก่ แรงงาน
บรรจุผลิตภัณฑ์ แรงงานด้านการประกอบ และแรงงานด้าน
ก่อสร้างอาคารและสิง่ ปลูกสร้าง เป็นต้น รองลงมาคือประเภท
อาชีพพนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด
จ�ำนวน 1,328 คน และประเภทอาชีพผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน
จ�ำนวน 1,262 คน ตามล�ำดับ
ส�ำหรับระดับการศึกษา พบว่า ระดับมัธยมศึกษา
ได้ รั บ การบรรจุ ง านมากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 49.53            
รองลงมาคือ ระดับปวช. - ปวส. / อนุปริญญา ร้อยละ 19.41
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 18.82 และระดับประถมศึกษา
ร้อยละ 12.24
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ส่วนช่วงอายุที่ได้รับการบรรจุงานมากที่สุดคือผู้ที่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี จ�ำนวน 2,088 คน (ร้อยละ 37.21) รองลงมาคือ
อายุระหว่าง 25-29 ปี จ�ำนวน 1,509 คน (ร้อยละ 26.89) ผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี จ�ำนวน 1,236 คน (ร้อยละ 22.03) ตามล�ำดับ¯

ภาวะการเลิกจ้าง
จากฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานของผู้ประกันตน ในเดือนมกราคม ปี 2558 มีผู้ประกันตนมาขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์
ทดแทนกรณีว่างงาน ณ หน่วยให้บริการของกรมการจัดหางาน
แผนภูมิแสดงข้อมูลการขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานของผู้ประกันตน
จ�ำนวน 8,216 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ
เปรียบเทียบ เดือนธันวาคม ปี 2557 และเดือนธันวาคม ปี 2558
5.93 และเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.87
โดยสาเหตุการออกจากงาน ส่วนใหญ่เป็นผูท้ ลี่ าออกเอง
จ�ำนวน 7,540 คน ร้อยละ 91.77 และถูกเลิกจ้าง จ�ำนวน676 คน
ร้อยละ 8.23
ส�ำหรับผู้ประกันตนที่มาขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานได้
รับการบรรจุงาน จ�ำนวน 4,042 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ 16.13 ส่วนใหญ่ได้รับการบรรจุงานจากการ
บรรจุงานด้วยตนเอง จ�ำนวน 2,121 คน ร้อยละ 52.47 ของจ�ำนวน
ผู้ประกันตนที่มาขึ้นทะเบียนว่างงานได้รับการบรรจุงานทั้งหมด
และได้รบั การด�ำเนินการช่วยเหลือของส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด
จ�ำนวน 1,921 คน ร้อยละ 47.53 ¯

ภาวะการมีงานทำ�และอัตราการว่างงาน

ภาวะการมีงานทำ�
จากการสำ�รวจภาวะการทำ�งานของประชากร
เดือนธันวาคม ปี 2557 ของสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ
พบว่า จากจำ�นวนผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไปหรือผู้อยู่ในวัย
ทำ�งานมีประมาณ 14,830,000 คน
ผู้ที่อยู่ในก�ำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมท�ำงาน มี
ประมาณ 10,105,100 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานท�ำ
ประมาณ 10,020,800 คน คิดเป็นร้อยละ 99.17 ของ
ผู้อยู่ในก�ำลังแรงงานผู้ว่างงาน มีประมาณ 42,200 คน
คิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.42 และผู้รอฤดูกาล
มีประมาณ 42,100 คน หรือร้อยละ 0.42ของผู้อยู่ในก�ำลัง
แรงงานทั้งหมด ส่วนผู้ที่อยู่นอกก�ำลังแรงงาน มีประมาณ
4,724,900 คน รายละเอียดดังตาราง¯

ตารางแสดงจ�ำนวนประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�ำแนกตามสถานภาพแรงงาน
เปรียบเทียบเดือนธันวาคม ปี 2556 เดือนพฤศจิกายน ปี 2557 และเดือนธันวาคม ปี 2557

อัตราการว่างงาน
สำ�หรับจำ�นวนผู้ว่างงานในเดือนธันวาคม ปี 2557 มีจำ�นวนประมาณ 42,200 คน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.42
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จำ�นวนผู้ว่างงานลดลงร้อยละ 34.30 หรือลดลงประมาณ 22,030 คน
เมื่อพิจารณาผู้ว่างงานจากประสบการณ์การท�ำงาน พบว่า เป็นผู้ว่างงานที่ไม่เคยท�ำงานมาก่อน มีประมาณ 13,800 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 32.70 ของผู้ว่างงานทั้งหมด ส่วนผู้ว่างงานที่เคยท�ำงานมาก่อน มีประมาณ 28,400 คน คิดเป็น ร้อยละ 67.30 โดยเป็นผู้ว่างงานที่มา
จากภาคเกษตรกรรม ประมาณ 3,600 คน ส่วนผู้ว่างงานนอกภาคเกษตรกรรม มีประมาณ 24,800 คน (ภาคการผลิต มีประมาณ 20,100 คน
คิดเป็นร้อยละ 81.05 และภาคบริการ มีประมาณ 4,700 คน คิดเป็นร้อยละ 18.95)¯
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การไปทำ�งานต่างประเทศ
จากข้อมูลของส�ำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน เดือนมกราคม ปี 2558 พบว่า มีคนงานในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ (เฉพาะ 5 วิธีการเดินทาง) มีจ�ำนวน 2,821 คน เป็นชาย 2,369 คน
(ร้อยละ 83.98) และหญิง 452 คน (ร้อยละ 16.02) เป็นคนงานซึ่งได้รับการต่อสัญญาและได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับไปท�ำงาน (Re-entry
VISA) จ�ำนวน 2,719 คน เป็นชาย 2,316 คน (ร้อยละ 85.18) และเป็นหญิง 403 คน (ร้อยละ14.82)
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ที่
แผนภูมิแสดงจ�ำนวนคนงานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ จ�ำแนกตามภูมิล�ำเนา
และวิธีการเดินทาง เปรียบเทียบเดือนมกราคม ปี 2557 และเดือนมกราคม ปี 2558
ผ่านมา พบว่า มีจ�ำนวนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทาง
ไปท�ำงานต่างประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.29 หรือเพิ่ม
ขึ้นจ�ำนวน 657 คน และเป็นคนงานซึ่งได้รับการต่อ
สัญญาและได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับไปท�ำงาน
(Re-entry VISA) เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.30 หรือเพิ่มขึ้น
จ�ำนวน 253 คน
จ�ำแนกคนงานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไป
ท� ำ งานต่ า งประเทศ ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
3 อันดับแรก ได้แก่ บริษทั จัดหางานจัดส่ง จ�ำนวน 1,739
คน คิดเป็นร้อยละ 31.39 กรมการจัดหางานจัดส่ง
จ�ำนวน 561 คน คิดเป็นร้อยละ 10.13 และเป็นคนงาน
ที่เดินทางไปท�ำงานโดยตนเอง จ�ำนวน 288 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.20 ตามล�ำดับ
พิจารณารายจังหวัดถึงจ�ำนวนผู้ที่ขออนุญาตเดินทางไปท�ำงานต่างประเทศมากที่สุด 5 อันดับแรก (เฉพาะ 5 วิธีการเดินทาง)
ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จ�ำนวน 639 คน (ร้อยละ 22.65) จังหวัดนครราชสีมา 370 คน (ร้อยละ 13.12) จังหวัดขอนแก่น 223 คน (ร้อยละ 7.90)
จังหวัดบุรีรัมย์ 201 คน (ร้อยละ 7.13) และจังหวัดหนองคาย 184 คน (ร้อยละ 6.52) ตามล�ำดับ และเมื่อพิจารณาตามวุฒิการศึกษา           
(เฉพาะ 5 วิธีการเดินทาง) พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา จ�ำนวน 1,574 คน (ร้อยละ 55.80) ระดับประถมศึกษา
จ�ำนวน 865 คน (ร้อยละ 30.66) ระดับ ปวช.,ปวส.,อนุปริญญา จ�ำนวน 301 คน (ร้อยละ 10.67) และระดับปริญญาตรีขึ้นไป จ�ำนวน 81 คน
(ร้อยละ 2.87)¯

การทำ�งานของคนต่างด้าว
จากข้อมูลของส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน ณ เดือนมกราคม ปี 2558 พบว่า แรงงานต่างด้าวที่ได้รับ
ใบอนุญาตท�ำงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจ�ำนวน 22,788 คน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ลดลงร้อยละ 5.11 หรือ
ลดลงจ�ำนวน 1,228 คน ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ผ่อนผันให้ท�ำงานตามมาตรา 13 (ชนกลุ่มน้อย) จ�ำนวน 310 คน เพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 1.61 หรือเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 5 คน จ�ำแนกเป็น
แรงงานต่างด้าว ประกอบด้วย ประเภทตลอดชีพ จ�ำนวน 171 คน (ร้อยละ 0.75) ประเภทชั่วคราว (ทั่วไป) จ�ำนวน 3,370 คน
(ร้อยละ 14.79) ประเภทชั่วคราว (MOU) ได้แก่ ประเภทน�ำเข้าตาม MOU จ�ำนวน 8,819 คน (ร้อยละ 38.70) และประเภทพิสูจน์สัญชาติ
จ�ำนวน 9,991 คน (ร้อยละ 43.84) ประเภทส่งเสริมการลงทุนและกฎหมายอื่นๆ จ�ำนวน 437 คน (ร้อยละ 1.92)
แรงงานต่างด้าวที่ผ่อนผันให้ทำ� งานตามมาตรา 13 (ชนกลุ่มน้อย) จ�ำนวน 310 คน จ�ำแนกเป็นชาย จ�ำนวน 153 คน (ร้อยละ
49.35) และเป็นหญิงจ�ำนวน 157 คน (ร้อยละ 50.65)
ส่วนจังหวัดที่มีจำ� นวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท�ำงานถูกกฎหมายมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวน
12,365 คน (ร้อยละ 54.26) จังหวัดขอนแก่น จ�ำนวน 3,584 คน (ร้อยละ 15.73) จังหวัดอุบลราชธานี จ�ำนวน 1,088 คน (ร้อยละ 4.77)
จังหวัดบุรีรัมย์ จ�ำนวน 1,013 คน (ร้อยละ 4.45) และจังหวัดอุดรธานี จ�ำนวน 632 คน (ร้อยละ 2.77) ตามล�ำดับ¯
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ภาวะการลงทุน
อุตสาหกรรมที่ขออนุญาตประกอบกิจการใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเดือนมกราคม ปี 2558 มีจ�ำนวนโรงงาน 67 แห่ง และ
เงินลงทุน จ�ำนวน 4,049.48 ล้านบาท
แผนภูมิแสดงจ�ำนวนโรงงาน เงินลงทุน และการจ้างงาน ในอุตสาหกรรมขอเปิดกิจการใหม่
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ที่
เปรียบเทียบเดือนมกราคม ปี 2557 และเดือนมกราคม ปี 2558
ผ่านมา พบว่า เงินลงทุน เพิ่มขึ้นร้อยละ 284.04
หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น จ� ำ นวน 2,995.04 ล้ า นบาท ส่ ว น
จ� ำ นวนโรงงานที่ ข ออนุ ญ าตประกอบกิ จ การใหม่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.07 หรือเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 13 แห่ง
และเมื่อพิจารณารายจังหวัด พบว่าจังหวัด
นครราชสีมา มีการขออนุญาตประกอบกิจการใหม่
มากที่สุด จ�ำนวน 15 แห่ง และมีเงินลงทุนมากที่สุด
จ�ำนวน 2,253.79 ล้านบาท และ มีการจ้างงานมากทีส่ ดุ
จ�ำนวน 793 คน¯
ตารางแสดงจ�ำนวนโรงงาน เงินลงทุน และการจ้างงาน ในอุตสาหกรรมขอเปิดกิจการใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ�ำแนกตามประเภทกิจการ เปรียบเทียบเดือนมกราคม ปี 2557 และเดือนมกราคม ปี 2558
จำ�นวนโรงงาน
(แห่ง)

ประเภทกิจการ

ขนาดลงทุน
(ล้านบาท)

ม.ค.57

ม.ค.58

ม.ค.57

การจ้างงาน
(คน)

ม.ค.58

ม.ค.57

ม.ค.58

1

อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์จากพืช

8

20

87.31

870.21

71

191

2
3
4
5
6

สิ่งทอ เครื่องแต่งกาย ผลิตหนังสัตว์ และผลิตภัณฑ์ จากหนังสัตว์
แปรรูป ผลิตภัณฑ์จากไม้ เครื่องเรือน เครื่องตกแต่งในอาคารและผลิตภัณฑ์โลหะ
เคมีภัณฑ์ ปิโตรเลียม กระดาษ และพลาสติก
ผลิตภัณฑ์โลหะ โลหะขั้นพื้นฐาน เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะ
การผลิตอื่นๆ
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0

4

0.00

56.05

0

344

17

19

178.02

153.48

159

199

5

5

208.01

907.21

65

378

18

14

438.40

1,427.47

383

130

6

5

142.70

635.05

91

80

54

67

1,054.44

4,049.48

769

1,322

											 ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ผลงานวิจัย...

การเคลื่อนย้ายแรงงานของแพทย์ - พยาบาล
จากการเปิดเสรีการค้าบริการของอาเซียน
เป็นที่ทราบกันดีว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nation :
ASEAN) หรือ ประชาคมอาเซียน ถือก�ำเนิดอย่างเป็นทางการใน
ปี พ.ศ.2546 มีการร่วมลงนามในปฏิญญาให้เป็นประชาคมเดียวกัน

ภายใน พ.ศ. 2558 มีการแบ่งประชาคมย่อยออกเป็น 3 ประชาคม
หรือ 3 เสาหลัก และ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economics Community – AEC) เป็น 1 ใน 3 เสาหลักนั้น
อ่านต่อหน้า 8
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ต่อจากหน้า 7

เป้าหมายการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเพิ่ม
อ�ำนาจต่อรองกับประเทศคู่ค้าและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคให้อยู่ในระดับโลก
โดยมีเป้าหมายส�ำคัญ 4 ด้าน ประกอบด้วย
ด้านที่ 1 ตลาดและฐานการผลิตร่วมกันเป็นหนึง่ เดียว
(Single Market and Production Base) เพื่อเคลื่อนย้าย
สินค้า การบริการ การลงทุน แรงงานฝีมอื และเงินทุนอย่างเสรี
ด้ านที่ 2 สร้างขีดความสามารถการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ (High Competitive Economic Region)
ด้านที่ 3 ความเท่าเทียมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
(Equitable Economic Development) และ
ด้านที่ 4 การบูรณาการกับเศรษฐกิจโลก (Fully
Integrated into Global Economy)
จากบทความก่อนหน้าจะพบว่า AEC มีประเด็นที่
ท้าทายต่อประเทศไทยหลากหลายประเด็น ซึ่งหนึ่งประเด็น
ส�ำคัญคือ การเปิดเสรีการค้าบริการของอาเซียนจะเป็นสาเหตุ
ต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานสุขภาพหรือไม่และอย่างไร มีผลต่อ
ภาคบริการสุขภาพของประเทศอย่างไร จากการศึกษาและวิจยั
การเคลื่อนย้ายแพทย์และพยาบาลวิชาชีพระหว่างประเทศ
และการเคลื่ อ นย้ า ยแพทย์ แ ละพยาบาลภายในประเทศ
ตลอดจนบทสรุ ป ของการเคลื่ อ นย้ า ยแพทย์ แ ละพยาบาล
วิชาชีพทีน่ า่ จะเกิดขึน้ จากการศึกษาข้อมูลของแพทยสภา ระบุ
ว่ า สั ด ส่ ว นของจ� ำ นวนแพทย์ ที่ จ บการศึ ก ษาจากสถาบั น
การศึ ก ษาในต่ า งประเทศที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ ท� ำงานใน
ประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2555 โดยเฉลี่ยแล้ว
คิดเป็นเพียงร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนแพทย์ทไี่ ด้รบั ใบอนุญาต

ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดขอนแก่น
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3
ถนนศูนย์ราชการ อำ�เภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
40000

ทั้งหมด นอกจากนั้นพบว่าจ�ำนวนแพทย์และพยาบาลชาวต่างชาติที่
ท�ำงานในประเทศมีจ�ำนวนน้อย เนื่องจากทั้งแพทยสภาและสภาการ
พยาบาลมีการตั้งกฎระเบียบที่เข้มงวดในการที่จะออกใบอนุญาตแก่
แรงงานชาวต่างชาติในการบริการวิชาชีพด้านการแพทย์และพยาบาลใน
ประเทศไทย ส่วนใหญ่มักจะมาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ในการแบ่งเบา
ภาระงานบางส่วนของแพทย์และพยาบาลไทยหรือปฏิบัติงานในหน้าที่
อื่นๆ
ส� ำ หรั บ แนวโน้ ม ของแพทย์ แ ละพยาบาลวิ ช าชี พ ไทยที่ จ ะ
ออกไปท�ำงานต่างประเทศ พบว่าส�ำหรับผูท้ ไี่ ม่มปี ระสบการณ์การท�ำงาน
ในต่างประเทศมาก่อนจะมีเพียงแพทย์และพยาบาลวิชาชีพส่วนน้อย
เท่านั้นที่มีความต้องการจะไปท�ำงานยังต่างประเทศและเมื่อพิจารณา
ประเทศที่อยากไปท�ำงานมากที่สุดของกลุ่มผู้ที่มีความประสงค์จะไป
ท�ำงานในต่างประเทศจะพบว่า แพทย์ไทยเลือกที่จะไปท�ำงานในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน และกลุม่ ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดามากทีส่ ดุ
หลั ง จากการเปิ ด เสรี อ าเซี ย นแต่ ใ นส่ ว นของพยาบาลวิ ช าชี พ ไทย
มีความประสงค์จะไปท�ำงานมากที่สุดคือ กลุ่มประเทศสหรัฐอเมริกา
และแคนาดา และกลุ่มประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ สาเหตุที่
ท�ำให้ประสงค์จะท�ำงานในต่างประเทศมีทั้งปัจจัยดึงดูดและผลักดันที่
แตกต่างกันตามกลุ่มประเทศที่ต้องการไปท�ำงาน
โปรดติดตามตอนต่อไป...
ที่มา : ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ
กรรณิการ์ ด�ำรงค์พลาสิทธิ์ และคณะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิจัยฝ่ายนโนบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ สกว.
: กรุงเทพธุรกิจ.วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558,
ปีที่ 28 ฉบับที่ 9632

สิ่งตีพิมพ์

ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 67/2527
ไปรษณีย์ เทพารักษ์
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