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สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปีที่ 10 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยำยน ปี 2561
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ
สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลาภู อานาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี

 ผู้มีงานทา 9.78 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.05
 ผู้ว่างงาน 6.05 หมื่นคน ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 49.84 คิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.6
 ความต้องการแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เดือนกันยายน 2561 จานวน 1,825 อัตรา
ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 61.82

บทบรรณาธิการ
สถานการณ์ ต ลาดแรงงานภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เดื อ น
กันยายน ปี 2561 ความต้องการแรงงานโดยรวมลดลงร้อยละ 61.82
เป็นความต้องการในอุตสาหกรรมหมวดการผลิต หมวดการขายส่ง การ
ขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ และหมวดที่พักแรมและ
บริการด้านอาหาร ผู้มีงานทา 9.78 ล้านคน เพิ่มขึนร้อยละ 4.05 ผู้
ว่างงาน 6.05 หมื่นคน ลดลงร้อยละ 49.84 คิดเป็นอัตราการว่างงาน
ร้อยละ 0.6 ด้านการไปทางานต่างประเทศ (เฉพาะ 5 วิธีการเดินทาง)
ลดลงร้อยละ 19.66 สาหรับ ภาวะการลงทุน มี โรงงานที่ขออนุ ญ าต
ประกอบกิ จ การใหม่ ลดลงร้ อ ยละ 58.33 เงิ น ลงทุ น ลดลงร้ อ ยละ
83.53 และการจ้างงาน ลดลงร้อยละ 63.91 และในเดือนสิงหาคม มี
แรงงานต่างด้าวคงเหลือ 5.44 หมื่นคน
ปิดท้ายฉบับด้วย บทความที่น่าสนใจ ฉบับนีน้าเสนอเรื่อง ‘เปิด
ผลวิจัย ดับ เบิ ลยู อีเอฟ ‘เอไอ’เพิ่ มงาน 60 ล้านต าแหน่ง ’ หากท่านมี
ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะ...ติ ด ต่ อ ได้ ที่ www.doe.go.th/lmi-ne
หรือ E-mail: lm_kkn@doe.go.th
พบกันฉบับหน้าค่ะ…
ผู้อานวยการจัดทา : นางสาวสุกญ
ั ญา ภู่พัฒนากุล
ผูอ้ ้านวยการกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ผู้จัดทา : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชัน 3 (หลังเก่า) ถนนศูนย์ราชการ
ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: 0-4323-9016, 0-4323-4752
โทรสาร : 0-4323-9016
เว็บไซต์ : www.doe.go.th/lmi-ne หรือ
E-mail : lm_kkn@doe.go.th

สารบัญ
หน้า
 ภาวะความต้องการแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เดือนกันยายน ปี 2561
2
 ภาวะการมีงานทาและอัตราการว่างงานของประชากร 5
 การไปทางานต่างประเทศ
6
 การทางานของคนต่างด้าว
6
 ภาวะการลงทุน
7
 บทความที่น่าสนใจ
7
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วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่สถานการณ์ตลาดแรงงาน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและงานวิจัยที่น่าสนใจ

มาตรฐาน...ทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน
ข้อ 1 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์มีคุณธรรมและเสมอภาค
ข้อ 2 ให้บริการด้วยความเต็มใจรวดเร็วและประทับใจ
ข้อ 3 มีมนุษยสัมพันธ์ขยันอดทนสามัคคีมีวินัย
ข้อ 4 พัฒนาตนเองและหน่วยงานสรรค์สร้างสังคม
ข้อ 5 ศรัทธารักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของหน่วยงาน

ภาวะความต้องการแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนกันยายน ปี 2561
ความต้องการแรงงาน
สถานการณ์ตลาดแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากข้อมูลการให้บริการของสานักงานจัดหางานจังหวัด
เดือนกันยายน ปี 2561 พบว่า นายจ้าง/สถานประกอบการ มีความต้องการแรงงาน จานวน 1,825 อัตรา มีผู้สมัครงานที่มา
ใ ช้ บ ริ ก า ร จั ด ห า ง า น จ า น ว น 3 , 0 1 2 ค น แ ล ะ ไ ด้ รั บ ก า ร บ ร ร จุ ง า น จ า น ว น 1 , 7 6 0
คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่าสถานประกอบการมีความต้องการแรงงาน ลดลงร้อยละ 61.82
โดยลดลงมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อุตสาหกรรมหมวดการจัดหาน้า การจัดการน้าเสียและของเสีย หมวดการท้าเหมืองแร่และ
เหมืองหิน หมวดกิจกรรมวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ ยกเว้น หมวดที่พักแรมและบริการด้านอาหาร หมวด
การบริหารราชการการป้องกันประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับ หมวดกิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ที่มีความต้องการ
แรงงานเพิ่มขึน สาหรับผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจัดหางาน ลดลงร้อยละ 0.03 ส่วนการบรรจุงาน ลดลงร้อยละ 70.40

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความต้องการแรงงาน
ก.ย.2560 4,780 อัตรา
ก.ย.2561 1,825 อัตรา

ลดลง

(-61.82%)

2

ต้าแหน่งงานที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด ได้แก่ การผลิตเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน 148 อัตรา การบริการด้านอาหาร
ในภัตตาคาร/ร้านอาหาร 81 อัตรา การขายปลีกสินค้าในร้านค้าทั่วไป 69 อัตรา การผลิตผ้าถักและผ้าถักโครเชต์ 55 อัตรา การผลิตชุดชันในและชุด
นอน 53 อัตรา ส้าหรับความต้องการแรงงานตามช่วงอายุ พบว่า สถานประกอบการมีความต้องการแรงงานที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี มากที่สุด จ้านวน
808 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 47.27 อายุระหว่าง 25-29 ปี จ้านวน 394 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 21.59 และอายุระหว่าง 30-39 ปี จ้านวน 285 อัตรา คิด
เป็นร้อยละ 15.62 ตามล้าดับ

ความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (ลดลง 50.06% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน)
จาแนกตามระดับการศึกษา
ปริญญาตรี

188

อนุปริญญา

249

ปวส.
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99
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79
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ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจัดหางาน

การบรรจุงาน
ส้าหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุงาน จ้านวน 1,760 คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า ประเภทอุตสาหกรรมที่มีการบรรจุ
งานลดลงมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หมวดการจัดหาน้า การจัดการน้าเสียและของเสีย หมวดการก่อสร้าง หมวดกิจกรรมการบริการ ยกเว้น
หมวดการบริหารราชการ การป้องกันประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับ หมวดกิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หมวดที่พักแรมและบริการด้าน
อาหาร ที่มีการบรรจุงานเพิ่มขึ้น ส้าหรับต้าแหน่งงานที่มีการจ้างงานมากที่สุด ได้แก่ การขายปลีกสินค้าในร้านค้าทั่วไป 91 คน การบริการด้านอาหาร
ในภัตตาคาร/ร้านอาหาร 84 คน การผลิตเครื่องยนต์และเครื่องกังหัน ยกเว้น เครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน ยานยนต์และจักรยานยนต์ 65 คน
โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 58 คน การขายส่งสินค้าทั่วไป 54 คน

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ภาวะการมีงานทาและอัตราการว่างงานของประชากร เดือนกันยายน ปี 2561
โครงสร้างประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาแนกตามสถานภาพแรงงาน
เดือนกันยายน ปี 2561
ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
14.98 ล้านคน
ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
9.87 ล้านคน

ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
5.11 ล้านคน

ผู้มีงานทา
9.78 ล้านคน

ทางานบ้าน
1.42 ล้านคน

ผู้ว่างงาน
6.05 หมื่นคน

เรียนหนังสือ
1.34 ล้านคน

กาลังแรงงานที่รอฤดูกาล
3.25 หมื่นคน

อื่น ๆ
2.35 ล้านคน

เดือนกันยายน ปี 2561 ผู้ที่อยู่ในก้าลังแรงงาน
มีจ้านวนทังสิน 9.87 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานท้า
9.78 ล้านคน ผู้ว่างงาน 6.05 หมื่นคน และผู้รอฤดูกาล
3.25 หมื่ น คน เปรี ย บเที ย บสถานการณ์ แ รงงานกั บ
ช่ ว งเวลาเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น พบว่ า จ้ า นวนผู้ มี งานท้ า
เพิ่มขึนร้อยละ 4.05

การว่างงาน
ผู้ว่างงาน 6.05 หมื่นคน
คิดเป็นอัตราการว่างงาน
ร้อยละ 0.6

ผู้ว่างงาน
ก.ย.2560 12.06 หมื่นคน
ก.ย.2561 6.05 หมื่นคน

ลดลง
(-49.84%)

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ

การจ้างงาน ผู้มีงานทา 9.78 ล้านคน

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประสบการณ์ทางานของผู้ว่างงาน
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การไปทางานต่างประเทศ
จากข้อมูลของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน พบว่า เดือนกันยายน ปี 2561 มีคนงานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทาง
ไปท้างานต่างประเทศ (เฉพาะ 5 วิธีการเดินทาง) จ้านวน 2,751 คน และเป็นคนงานซึ่งได้รับการต่อสัญญาและได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับไปท้างาน
(Re-entry VISA) จ้านวน 1,723 คน เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท้างานต่างประเทศ (เฉพาะ 5 วิธีการ
เดินทาง) ลดลงร้อยละ 19.66 ส่วนคนงานที่ได้รับการต่อสัญญาและได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับไปท้างาน (Re-entry VISA) เพิ่มขึนร้อยละ 9.19

การทางานของคนต่างด้าว
จากข้อมูลของสานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน ณ เดือนสิงหาคม ปี 2561 พบว่า คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจานวน 54,433 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 86.89

446
545

ที่มา : สานักบริหารแรงงานต่างด้าว
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ภาวะการลงทุน
อุตสาหกรรมที่ขออนุญ าตประกอบกิจการใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนกันยายน ปี 2561 มีโรงงาน จ้านวน 15 แห่ง เงินลงทุน
จ้านวน 265.60 ล้านบาท มีการจ้างงาน 192 คน พิจารณารายจังหวัด พบว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ นครราชสีมา เลย และจังหวัดอุบลราชธานี มีการขอ
อนุญาตประกอบกิจการใหม่มากที่สุด จังหวัดละ 2 แห่ง โดยจังหวัดเลยมีการจ้างงานมากที่สุด จ้านวน 67 คน (เป็นการจ้างงานในกิจการแปรรูปไม้
ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึนเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจ้าหน่าย แปรรูปไม้ท้าสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้และชินส่วนเครื่องเรือนจากไม้ และ
กิจการผลิตอาหารส้าเร็จรูปฯ) และจังหวัดบุรีรัมย์ มีเงินลงทุนมากที่สุด จ้านวน 131.76 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า มี
โรงงานที่ขออนุญาตประกอบกิจการใหม่ ลดลงร้อยละ 58.33 เงินลงทุน ลดลงร้อยละ 83.53 ส่วนการจ้างงาน ลดลงร้อยละ 63.91
จานวนโรงงาน เงินลงทุน และการจ้างงาน ในอุตสาหกรรมขอเปิดกิจการใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
เปรียบเทียบเดือนกันยายน ปี 2560 และเดือนกันยายน ปี 2561
จานวนโรงงาน (แห่ง) ขนาดลงทุน (ล้านบาท) การจ้างงาน (คน)
ประเภทอุตสาหกรรม
ก.ย.60
ก.ย.61
ก.ย.60
ก.ย.61 ก.ย.60 ก.ย.61
1 อุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์จากพืช
10
6
988.82
169.64
301
47
2 สิ่งทอเครื่องแต่งกายผลิตหนังสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์
แปรรูปไม้ผลิตภัณฑ์จากไม้ เครื่องเรือน เครื่องตกแต่งในอาคาร
3
12
2
140.70
7.50
75
77
และผลิตภัณฑ์อโลหะ
4 เคมีภัณฑ์ ปิโตรเลียม กระดาษการพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ยาง และพลาสติก
2
2
13.10
22.16
21
19
ผลิตภัณฑ์โลหะ โลหะขันมูลฐาน เครื่องจักร เครื่องกล
5
9
2
381.73
23.30
114
9
เครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะ
6 การผลิตอื่นๆ
3
3
88.49
43.00
21
40
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
36
15 1,612.85
265.60
532
192
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

บทความที่น่าสนใจ
เปิดผลวิจัย ดับเบิลยูอีเอฟ ‘เอไอ’ เพิ่มงาน 60 ล้านตาแหน่ง
การมาถึงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) ในหลายธุรกิจและอุตสาหกรรมขณะนี้ เป็นสิ่งทีม่ นุษย์อย่างเราๆ อดหวาดหวั่นลึกๆในใจ
ไม่ได้ว่าจะตกงาน เพราะความอัจฉริยะของสมองกลนี้หรือไม่ ล่าสุดรายงานวิจัยของเวิลด์อีโคโนมิคฟอรัม (WEF) ระบุว่า แม้จะมีการใช้เอ
ไอหรือหุ่นยนต์ในภาคการผลิต แต่ขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างงานเพิ่มเกือบ 60 ล้านตาแหน่งงานทั่วโลกด้วย รายละเอียดดังนี้

เวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรัม (WEF) เผยแพร่รายงานวิจัยล่าสุดบ่งชีว่าการพัฒนาเครื่องจักรกลและซอฟแวร์ อัตโนมัติในสถานที่ท้างาน หรือ
โรงงานผลิตสินค้าประเภทต่างๆ อาจจะช่วยสร้างงานใหม่ทั่วโลกเพิ่มขึน 58 ล้านต้าแหน่งงานในอีก 5 ปีข้างหน้า หรือภายใน 2565 แทนที่จะท้า
ให้คนตกงานอย่างที่มีการคาดการณ์กันก่อนหน้านี
รายงานวิจัยของ WEF ระบุ ว่าแนวโน้ มการสร้างงานในทุ กวันนี้เป็ นเชิ งบวกมากขึ้ น เพราะบริษั ท ต่างๆมี ความเข้ าใจมากขึ้ น
เกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจที่เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยี จึงทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญในเรื่องของคุณภาพ สถานที่ตั้ง และ
รูปแบบของบทบาทใหม่ๆซึ่งเครื่องจักรกลจะเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ในส่วนของการทางานด้านต่างๆมากขึ้นภายในโรงงานหรือธุรกิจ
การให้บริการ ภายในปี 2565 แต่ขณะเดียวกันในอีก 5 ปีข้างหน้า เอไอก็อาจช่วยสร้างตาแหน่งงานใหม่ๆให้แก่ตลาดงานโลกในจานวน
มหาศาลด้วยเช่นกัน การพัฒนาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเอไออาจท้าให้คนตกงาน 75 ล้านคน แต่อาจจะท้าให้เกิดต้าแหน่งงานใหม่ขึนมา 133
ล้านต้าแหน่งในช่วงที่บริษัททั่วโลกปรับโครงสร้างหน่วยงานต่างๆในเครือ เพื่อให้แรงงานมนุษย์และแรงงานจากเครื่องจักรกลสามารถท้างาน
ร่วมกันได้ ซึ่งสิ่งนีจะท้าให้เกิดเครือข่ายการจ้างงานใหม่เพิ่มขึนสุทธิ 58 ล้านต้าแหน่งภายในปี 2565
(อ่านต่อหน้า 8)
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(ต่อจากหน้า 7)
พร้อมทังบอกว่า เมื่อถึงเวลานันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มีนัยส้าคัญในเรื่องของคุณภาพสินค้าที่ผลิต สถานที่ตังโรงงานผลิตหรือ
ที่ท้างาน และรูปแบบของบทบาทใหม่ ซึ่งจะท้าให้การท้างานแบบเต็ม
เวลาหรือพนักงานประจ้าลดลงไปจากที่เป็นอยู่อย่างมาก
รายงานวิจัยชิ้นนี้ ระบุด้วยว่าบริษัทบางแห่งอาจเลือกใช้
พนักงานชั่วคราว พนักงานฟรีแลนซ์หรือว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้ า นเป็ น คอนแทร็ ก ขณะที่ บ ริ ษั ท อี ก จ านวนมากอาจใช้ ร ะบบ
อัตโนมัติให้ทางานแทนมนุษย์ แต่ในช่วงที่เป็นการปรับตัวระหว่าง
แรงงานมนุษย์และแรงงานจากเครื่องกลนี้ จาเป็นต้องใช้แรงงานมี
ทักษะใหม่ๆเข้ามาช่วยเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านราบรื่น
WEF คาดการณ์ ว่า เครื่องจักรกลจะเข้ามาท้าหน้าที่ในงาน
ต่างๆ ตามบริษัท หรือแหล่งผลิตในสัดส่วนประมาณ 42% เทียบกับ
ปัจจุบันซึ่งมีสัดส่วนเพียง 29%
เนือหาของรายงานชินนีเป็นไปในทิศทางที่มุ่งคลายความวิตก
กังวลของสังคมในประเด็นที่หวั่นเกรงกันว่า ระบบเศรษฐกิจในอนาคต
ที่ใช้หุ่นยนต์เป็นตัวขับเคลื่อนจะท้าให้ผู้คนนับล้านต้องตกงาน ทังเกิด
ปัญหาด้านค่าแรง คุณภาพชีวิต และความเหลื่อมล้ากระจายออกไป
เป็นวงกว้างในบรรดากลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
รายงานของ WEF ระบุ ว่า เทคโนโลยีใหม่มีศั กยภาพทั งใน
ด้านก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสุดขัว และสร้างสรรค์ระบบการ
ท้ า งานแนวให ม่ เ ห มื อ นที่ เ คยเกิ ด ขึ นในอดี ต เช่ น การปฏิ วั ติ
อุตสาหกรรมด้วยเครื่องจักรไอน้าและการผลิตไฟฟ้า ซึ่งต่อมาช่วยสร้าง
งานต้าแหน่งใหม่ๆและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชากรโลก จนมีชน
ชันกลางเพิ่มจ้านวนมากขึน
รายงานวิจัยชิ้นนี้ เป็นผลมาจากการสารวจความคิดเห็น
ของผู้บ ริห ารบริษั ทต่ างๆ จาก 20 ประเทศทั่ วโลก ซึ่ งมีพนั กงาน
รวมกันจานวนกว่า 15 ล้านคน ซึ่งเคลาส์ ชวาบ ประธาน WEF ให้
ความเห็นว่า การได้ตาแหน่งงานเพิ่มขึ้นจากเทคโนโลยีไม่ได้เป็นการ
มองในแง่ ดี ม ากเกิ น ไป เพราะจะต้ อ งมี ก ารลงทุ น เพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ
ฝึกอบรมและให้การศึกษาแก่พนักงาน เพื่อให้ปรับตัวทางานร่วมกับ
หุ่นยนต์ในอนาคตได้ด้วย

นอกจากนี ชวาบ ยังเห็น ว่า ภาคธุรกิ จและอุตสาหกรรม
จะต้องลงทุนตังเครือข่ายสวัสดิการ เพื่อรองรับพนักงานกลุ่มที่เสี่ยง
จะต้องสูญ เสียต้าแหน่งงานไว้ด้วย โดยผลส้ารวจความคิดเห็นของ
ผู้บ ริห ารกิ จการทั่ ว โลก บ่ งชี ว่า ต้าแหน่ งงานถึ งครึ่งหนึ่ งที่ มีอ ยู่ใน
บริษัทของผู้บริหารเหล่านี สามารถใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
เข้าทดแทนได้ภายในปี 2568 โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้าแหน่งงานด้าน
ธุรการ บัญชี พนักงานป้อนข้อมูลรวมทังต้าแหน่งงานที่ไม่มีทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีใหม่
อย่างไรก็ตาม การท้าให้แรงงานมนุษย์และแรงงานหุ่นยนต์
หรือเครื่องจักรกลสามารถท้างานร่วมกันได้เป็นเรื่องส้าคัญมาก และ
บรรดานั ก วิ เคราะห์ ตลอดจนผู้ เชี่ ย วชาญในอุ ต สาหกรรมต่ า งมี
ความเห็นตรงกันว่า รัฐบาลของประเทศต่างๆ ต้องมีมาตรการออกมา
รองรับการเข้ามาถึงอย่างเต็มตัวของเอไอ หรือเทคโนโลยีอัตโนมัติ
รูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียที่คาดว่าจะมีการใช้หุ่นยนต์
ในภาคการผลิตมากถึง 20 ล้านตัวด้วยกัน ภายในปี 2563 ถือเป็น
โอกาสทางธุรกิจและเศรษฐกิจอันมหาศาล
ขณะที่ ก องทุ น การเงิน ระหว่ า งประเทศ (IMF) ระบุ ว่ า
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีสัดส่วนใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมต่างๆ ใน
จีนไล่ตั้งแต่อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจเคมีภัณ ฑ์ ไปจนถึงธุรกิจ
ดูแลสุขภาพ รองลงมาคือเกาหลีใต้และญี่ปุ่น
IMF เสนอแนะว่าบรรดาผู้ก้าหนดนโยบายในประเทศต่างๆ
ควรปรับปรุงระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานและเพิ่ม
ทักษะให้แก่แรงงานเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในยุคที่โลกก้าลังก้าวเข้า
สู่เทคโนโลยีเต็มตัว พร้อมทังลงทุนด้านโครงสร้างพืนฐาน กฎระเบียบ
และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้ปรับตัวรับเทคโนโลยีได้
อย่างดี
ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ.ปีที่ 31 ฉบับที่ 10953.
วันอังคารที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

http://smartjob.doe.go.th
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8

