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สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปีที่ 11 ฉบับที่ 8 ประจาเดือนสิงหาคม ปี 2562
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ
สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลาภู อานาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี

 ผู้มีงานทา 9.50 ล้านคน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.86
 ผู้ว่างงาน 4.40 หมื่นคน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 49.53 คิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.46

 ความต้องการ
แรงงาน
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
เดือนสิงหาคม 2562
จานวน 5,848 อัตรา
เพิ่มขึ้นจากช่วง
เดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 78.29

บทความน่าสนใจ
 ก.แรงงาน หนุนจ้างงานผูส้ ูงอายุ 1 แสนคน
 นายจ้างมึน! แรงงานไทยเกษียณ 45 ปีมากขึ้น – แถมเด็กจบใหม่ขอพักก่อนค่อยหางาน
 ออสเตรเลีย ออกล่าแรงงานทักษะดี แลกวีซ่าให้พานักถาวร

บทบรรณาธิการ
สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนสิงหาคม
ปี 2562 ความต้องการแรงงานโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 78.29 ผู้มีงานทา
9.50 ล้านคน ลดลงร้อยละ 3.86 ผู้ว่างงาน 4.40 หมื่นคน ลดลงร้อยละ
49.53 คิ ด เป็ น อั ต ราการว่ า งงานร้ อ ยละ 0.46 ด้ า นการไปท างาน
ต่า งประเทศ (เฉพาะ 5 วิ ธี ก ารเดิ นทาง) ลดลงร้ อ ยละ 22.48 ส าหรั บ
ภาวะการลงทุน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีเงินลงทุน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60.29 ส่วนการจ้างงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 320.33 และมีแรงงานต่าง
ด้าวคงเหลือ 7.79 หมื่นคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ
53.62
ปิดท้ายฉบับด้วย บทความที่น่าสนใจ ฉบับนี้นาเสนอเรื่อง  ก.แรงงาน
หนุนจ้างงานผู้สูงอายุ 1 แสนคน  นายจ้างมึน! แรงงานไทยเกษียณ 45 ปีมาก
ขึ้น – แถมเด็กจบใหม่ ขอพักก่อนค่อยหางาน  ออสเตรเลี ย ออกล่าแรงงาน
ทักษะดี แลกวีซ่าให้พานักถาวร หากท่านมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะติดต่อ

ได้ที่ www.doe.go.th/lmi-ne หรือ E-mail: lm_kkn@doe.go.th
พบกันฉบับหน้าค่ะ…

ผู้อานวยการจัดทา : นางสาวสุกญ
ั ญา ภู่พัฒนากุล
ผูอ้ านวยการกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ผู้จัดทา : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 (หลังเก่า) ถนนศูนย์ราชการ
ตาบลในเมือง อาเภอเมือง 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
เดือนสิงหาคม ปี 2562
 ภาวะการมีงานทาและอัตราการว่างงาน
ของประชากร
 การไปทางานต่างประเทศ
 การทางานของคนต่างด้าว
 ภาวะการลงทุน
 บทความที่น่าสนใจ
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 ก.แรงงาน หนุนจ้างงานผู้สูงอายุ 1 แสนคน  นายจ้างมึน! แรงงานไทยเกษียณ
45 ปีมากขึน้ – แถมเด็กจบใหม่ขอพักก่อนค่อยหางาน  ออสเตรเลีย ออกล่า
แรงงานทักษะดี แลกวีซ่าให้พานักถาวร

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

ภาวะความต้องการแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนสิงหาคม ปี 2562
ความต้องการแรงงาน
สถานการณ์ตลาดแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากข้อมูลการให้บริการของสานักงานจัดหางาน
จังหวัด เดือนสิงหาคม ปี 2562 พบว่า นายจ้าง/สถานประกอบการ มีความต้องการแรงงาน จานวน 5,848 อัตรา มี
ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจัดหางาน จานวน 5,309 คน และได้รับการบรรจุงาน จานวน 5,558 คน เมื่อเปรียบเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า สถานประกอบการมีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 78.29 โดยอุตสาหกรรมที่
มีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น 3 อันดับแรก ได้แก่ การขายปลีก ยกเว้น ยานยนต์และจักรยานยนต์ การบริหารราชการฯ
การขายส่ง ยกเว้น ยานยนต์และจักรยานยนต์ ตามลาดับ สาหรับผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจัดหางาน เพิ่มขึ้นร้อยละ
25.21 ส่วนการบรรจุงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.88

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความต้องการแรงงาน
ส.ค.2561 3,280 อัตรา
ส.ค.2562 5,848 อัตรา
78.29 %

เพิ่มขึ้น
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ตาแหน่งงานที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด ได้แก่ แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 1,229 อัตรา พนักงานขายของหน้าร้านและพนักงานสาธิต
สินค้า 840 อัตรา ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้า 505 อัตรา เจ้าหน้าที่สานักงาน 482 อัตรา แรงงานด้านการประกอบ 315 อัตรา สาหรับ
ความต้องการแรงงานตามช่วงอายุ พบว่า สถานประกอบการมีความต้องการแรงงานที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี มากที่สุด จานวน 2,214 อัตรา คิดเป็น
ร้อยละ 37.86 อายุระหว่าง 25-29 ปี จานวน 1,342 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 22.95 และอายุระหว่าง 30-39 ปี จานวน 813 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 13.90
ตามลาดับ

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจัดหางาน
มีผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจัดหางาน จานวน 5,309 คน อาชีพที่มีผู้สมัครงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อาชีพงานพื้นฐาน จานวน
1,492 คน รองลงมาอาชีพพนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด จานวน 1,032 คน อาชีพเสมียน เจ้าหน้าที่ จานวน 1,025 คน
อาชีพช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จานวน 820 คน และอาชีพผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ประกอบ จานวน 432 คน โดยเป็นผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด จานวน 2,505 คน รองลงมาระดับอาชีวศึกษา (ปวช.,ปวส.,ปวท.)
จานวน 1,263 คน และระดับปริญญาตรี จานวน 1,255 คน

การบรรจุงาน
สาหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุงาน จานวน 5,558 คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน พบว่า ประเภทอุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงาน
มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อุตสาหกรรมการขายปลีก ยกเว้น ยานยนต์และจักรยานยนต์ รองลงมาอุตสาหกรรมการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหาร และ
อุตสาหกรรมการการบริหารราชการฯ สาหรับตาแหน่งงานที่มีการบรรจุงานมากที่สุด ได้แก่ แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 1,276 คน พนักงานขายของหน้า
ร้าน 891 คน เจ้าหน้าที่สานักงาน 503 คน ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้า 403 คน และแรงงานด้านการประกอบ 323 คน สาหรับการบรรจุ
งานจ าแนกตามวุ ฒิก ารศึก ษา พบว่ า สถานประกอบการมี การบรรจุงานในระดั บมั ธยมศึ กษา ร้อ ยละ 49.14 ระดับ อาชีว ศึก ษา (ปวช./ปวส./
อนุปริญญา) ร้อยละ 23.77 ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 22.11 และระดับประถมศึกษา ร้อยละ 4.98 เมื่อจาแนกตามช่วงอายุ พบว่า มีการบรรจุ
งานที่มอี ายุระหว่าง 18-24 ปี มากที่สุด ร้อยละ 45.32 อายุระหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ 20.71 และอายุระหว่าง 25-29 ปี ร้อยละ 18.06 ตามลาดับ

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ภาวะการมีงานทาและอัตราการว่างงานของประชากร เดือนสิงหาคม ปี 2562
โครงสร้างประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จาแนกตามสถานภาพแรงงาน เดือนสิงหาคม ปี 2562
ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
15.00 ล้านคน
ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
9.58 ล้านคน

ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
5.42 ล้านคน

ผู้มีงานทา
9.50 ล้านคน

ทางานบ้าน
1.35 ล้านคน

ผู้ว่างงาน
4.40 หมื่นคน

เรียนหนังสือ
1.30 ล้านคน

กาลังแรงงานที่รอฤดูกาล

อื่น ๆ
7.40 ล้านคน

3.53 หมื่นคน

การจ้างงาน

ผู้มีงานทา 9.50 ล้านคน

เดือนสิงหาคม ปี 2562 ผู้ที่อยู่ในกาลังแรงงาน
มีจานวนทั้งสิ้น 9.58 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มี
งานทา 9.50 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.40 หมื่นคน ลดลง
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 49.53 คิดเป็น
อัต ราการว่ า งงาน ร้อ ยละ 0.46 และผู้ รอฤดู กาล
3.53 หมื่นคน เปรียบเทียบสถานการณ์แรงงานกับ
ช่ ว งเดี ย วกัน ของปี ก่ อน พบว่ า จ านวนผู้ มี ง านท า
ลดลงร้อยละ 3.86

การว่างงาน
ผู้ว่างงาน 4.40 หมื่นคน
คิดเป็นอัตราการว่างงาน
ร้อยละ 0.46

ผู้ว่างงาน
ส.ค.2561 8.71 หมื่นคน
ส.ค.2562 4.40 หมื่นคน

ลดลง
49.53 %

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ

ประสบการณ์ทางานของผู้ว่างงาน

ผู้ว่างงาน 4.40 หมื่นคน

หน่วย : ล้านคน

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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การไปทางานต่างประเทศ
จากข้อมูลของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน พบว่า เดือนสิงหาคม ปี 2562 มีคนงานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทาง
ไปทางานต่างประเทศ (เฉพาะ 5 วิธีการเดินทาง) จานวน 2,514 คน และเป็นคนงานซึ่งได้รับการต่อสัญญาและได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับไปทางาน
(Re-entry VISA) จานวน 1,930 คน เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทางานต่างประเทศ (เฉพาะ 5 วิธีการ
เดินทาง) ลดลงร้อยละ 22.48 ส่วนคนงานที่ได้รับการต่อสัญญาและได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับไปทางาน (Re-entry VISA) ลดลงร้อยละ 2.67

การทางานของคนต่างด้าว
จากข้อมูลของสานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน ณ เดือนกรกฎาคม ปี 2562 พบว่า คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางาน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจานวน 77,945คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 53.62

ที่มา : สานักบริหารแรงงานต่างด้าว

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ภาวะการลงทุน
อุตสาหกรรมที่ขออนุญาตประกอบกิจการใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนสิงหาคม ปี 2562 มีโรงงาน จานวน 47 แห่ง เงินลงทุน จานวน
1,407.99 ล้านบาท มีการจ้างงาน 1,757 คน พิจารณารายจังหวัด พบว่า จังหวัดนครราชสีมา มีการขออนุญาตประกอบกิจการใหม่มากที่สุด จานวน
12 แห่ง และมีการจ้างงานมากที่สุด จานวน 185 คน และมีเงินลงทุนมากที่สุด จานวน 496.38 ล้านบาท (เป็นการจ้างงานในกิจการผลิตน้าแข็งหลอด
เล็ก และน้าแข็งหลอดใหญ่ ผลิตแป้งขนมจีน ทากุนเชียง คัดแยกและบดย่อยพลาสติก ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และห้องเย็น) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน พบว่า มีเงินลงทุน เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.29 และการจ้างงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 320.33
จานวนโรงงาน เงินลงทุน และการจ้างงาน ในอุตสาหกรรมขอเปิดกิจการใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
เปรียบเทียบเดือนสิงหาคม ปี 2561 และเดือนสิงหาคม ปี 2562
จานวนโรงงาน (แห่ง) ขนาดลงทุน (ล้านบาท) การจ้างงาน (คน)
ส.ค.61 ส.ค.62
ส.ค.61
ส.ค.62 ส.ค.61 ส.ค.62
ประเภทอุตสาหกรรม
1 อุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์จากพืช
7
10
181.10 1,178.90
115
439
2
-1,014
2 สิ่งทอ เครื่องแต่งกาย ผลิตหนังสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์
3 แปรรูปไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ เครื่องเรือน เครื่องตกแต่งในอาคาร
16
17
140.32
45.73
108
133
และผลิตภัณฑ์อโลหะ
4 เคมีภัณฑ์ ปิโตรเลียม กระดาษการพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ยาง และพลาสติก
8
5
147.18 130.57
62
54
5 ผลิตภัณฑ์โลหะ โลหะขั้นมูลฐาน เครื่องจักร เครื่องกล
7
6
112.55 145.50
86
73
เครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะ
6 การผลิตอื่นๆ
9
7
297.25
55.82
47
44
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47
47
878.39 1,556.51
418 1,757
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรมที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

บทความที่น่าสนใจ

ก.แรงงาน หนุนจ้างงานผู้สงู อายุ 1 แสนคน

เพิ่มมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ จ้างงานให้มีรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต ตั้งเป้าหมาย 1 แสนคน ในปี 2562

คน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังการประชุมส่งเสริมการมีงานทาให้ผสู้ ูงอายุว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมการมีงานทา และยกระดับคุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุกับทุกภาคส่วน เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กาหนด
โดยได้หารือกับภาคเอกชน ภาคภาคีเครือข่ายสังคมว่าจะร่วมกันส่งเสริมการมีงานทาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้อย่างไรบ้าง
ภาคเอกชนมีตาแหน่งงานรองรับการจ้างงานไว้จานวนเท่าไร รวมทั้งขอความร่วมมือภาคีเครือข่ายสังคมประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผสู้ ูงอายุ และหน่วยงาน
ในเครือข่ายร่วมมือกันในการส่งเสริมการมีงานของผู้สูงอายุ
ขณะเดียวกันได้ขอทราบความเห็นของหน่วยงานภาครัฐว่าจะบูรณาการภารกิจร่วมกัน ในการส่งเสริมการมีงานทาและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุได้อย่างไรบ้าง และมีข้อเสนอแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมอย่างไร
ทั้งนี้ในปี 2562 กระทรวงแรงงานได้ส่งเสริมการมีงานทาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุ (อายุ 60-69 ปี) เป้าหมาย จานวน 100,000
คน แบ่งเป็นผู้สูงอายุในระบบ จานวน 20,000 คน ประกอบด้วย 1.ลูกจ้างเอกชน จานวน 15,000 คน 2.ลูกจ้างภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ 5,000 คน และ
ผู้สูงอายุนอกระบบ จานวน 80,000 คน ประกอบด้วย 1.ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ จานวน 70,000 คน 2.ส่งเสริมการรับงานไปทาที่บ้าน
จานวน 10,000 คน โดยหน่วยงานในสังกัดรับผิดชอบตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง คือ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานกาหนดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงสาหรับ
ผู้สูงอายุ กรมการจัดหางานส่งเสริมการจ้างงานผูส้ ูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ การประกอบอาชีพอิสระ และเป็นศูนย์บริการจัดหา
งานผู้สูงอายุ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงาน และศักยภาพของผู้สูงอายุ เพื่อให้มีทักษะที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน และมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานให้ความรู้ด้านสวัสดิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยเกษียณ เสริมสร้างความรู้แก่แรงงานผู้สูงอายุ
และสานักงานประกันสังคมปรับระบบประกันสังคมให้สอดคล้องกับการจ้างงานผู้สูงอายุและออกหน่วยเคลื่อนที่ด้านสุขภาพ
(อ่านต่อหน้า 8)
ที่มา : https://news.mthai.com/general-news/711295.html

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7

(ต่อจากหน้า 7)

นายจ้างมึน! แรงงานไทยเกษียณ 45 ปีมากขึ้น – แถมเด็กจบใหม่ขอพักก่อนค่อยหางาน
อีคอนไทย” เผยนายจ้างเริ่มกังวลหลังพบสัญญาณลูกจ้างเริ่มวางเป้าเกษียณการทางานเฉลี่ยอายุ 45 ปีมากขึ้น แถมเด็กจบใหม่ไม่หางาน
ทันทีแต่ขอพักผ่อน 2-3 ปีก่อน เตรียมติดตาม 3 ปัจจัยหลัก ใกล้ชิดหวัน่ ฉุดการจ้างแรงงานใหม่ครึ่งปีหลัง ทั้งการส่งออกที่ฟันธงติดลบ 1% แรงซื้อที่ยัง
ไม่ฟื้นตัวมากนัก และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (อีคอบไทย) เปิดเผยว่า ขณะนี้
นายจ้างกาลังเป็นห่วงถึงสถานการณ์แรงงานไทยที่เริ่มพบว่ามีแรงงานเริ่มเกษียณอายุงานด้วยอายุเฉลี่ยเพียง 45 ปีมากขึ้น ขณะที่แรงงานเด็กที่จบ
การศึกษาใหม่อดีตเมื่อจบก็จะหางานทาทันที กลับพบว่าเด็กรุ่นใหม่มีไลฟ์สไตล์ที่ต่างไปจากคนรุ่นเก่าที่จบมาส่วนใหญ่จะใช้เวลาพัก 13 ปี จึงทยอยเข้า
มาสู่แรงงานในระบบจึงทาให้การประเมินทิศทางการจ้างงานจะยากขึ้นอีก
อย่างไรก็ตาม อีคอนไทยกาลังติดตาม 3 ปัจจัยหลักที่จะส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน ภาพรวมในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2562 อย่างใกล้ชิด
ได้แก่
1. การส่งออกปี 2562 ที่มีแนวโน้มสูงที่จะติดลบ 1%
2. การบริโภคในประเทศที่ยังไม่ดนี ักจากราคาสินค้าเกษตรหลักๆยังตกต่าและ
3. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีโดยเฉพาะภาคการผลิตและการค้าเริม่ หันมาใช้ระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และอีคอมเมิร์ชมากขึ้น
ทั้งนี้การส่งออกมีแนวโน้มติดลบ 1% ในปีนี้ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเนื่องจากเศรษฐกิจโลก ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐฯกับจีน แม้ว่าล่าสุดทิศทางจะคลี่คลายไปบ้าง แต่ส่วนใหญ่มองว่าสงครามการค้ายังไม่จบ หากแต่เป็นช่วงพักเบรกเท่านั้น และเมื่อพิจารณา
ตัวเลขส่งออก 5 เดือนแรก ปีนี้ที่ติดลบ 2.7% จึงเป็นเรื่องยาก ที่ส่งออกจะยังเติบโตได้อยู่ประกอบกันภาวะค่าเงินบาทที่แข็งค่า ก็จะกดดันการส่งออก
ให้ลาบากมากขึ้นด้วย
ขณะเดียวกัน ในแง่การบริโภคในประเทศที่จะมีส่วนต่อการจับจ่ายซื้อสินค้า ก็พบว่ายังไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควร เหตุจากราคาพืชผลทางการเกษตร
ที่ผ่านมาไม่ดีนัก ทั้งอ้อย ยางพารา ปาล์ม ฯลฯ ทาให้ประชากรในภูมิภาคที่เป็นแรงซื้อหลักยังมีการบริโภคต่า
ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเองก็จะมีผลต่อการจ้างงานเช่นกัน โดยเฉพาะในแง่ของการจ้างแรงงานใหม่เพราะโรงงานใหม่ๆเริ่มใช้
เทคโนโลยีแทนคนมากขึ้น ขณะเดียวกันระบบการเงินและการค้าขายก็เริ่มหันไปพึ่งระบบออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซทดแทนบางส่วน“ ด้วยปัจจัย
ดังกล่าวหลักๆคิ ดว่าการจ้างงานใหม่ จากนี้ไปคงจะมีไม่มากนักแต่ด้วยปัจจัยสงครามการค้าและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ที่ทาให้การพยากรณ์ไป
ข้างหน้าไม่ง่ายเพราะที่ผ่านมาไม่เคยเกิดขึ้น จึงไม่มีค่าพยากรณ์ที่จะเป็นตัวเปรียบเทียบ แต่ตัวเลขการมีงานทาซึ่งรายงานโดยสานักงานสถิติแห่งชาติ
พบว่ามีผู้ว่างงานราว 3.63 แสนคน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนการว่างงานลดลง 6.3 หมื่นคน
ซึ่งคาดว่าผลกระทบต่างๆน่าจะสะท้อนในช่วงครึ่งปีหลังนี้ไป เพราะขณะนี้สัญญาณสภาพคล่องทางธุรกิจตึงตัวเริ่มมีแล้ว ดังนั้นรัฐบาลใหม่
จะต้องเร่งเข้ามาบริหารรับมือทั้งกระตุ้นกาลังซื้อที่ส่งถึงชาวบ้านจริงๆ การดูแลเรื่องส่งออก เป็นต้น

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์ 8 ก.ค.2562

ออสเตรเลีย ออกล่าแรงงานทักษะดี แลกวีซ่าให้พานักถาวร
 รัฐบาลออสเตรเลียตั้งหน่วยเฉพาะกิจ เพื่อตามหาแรงงานทักษะดีจากทั่วโลก
 ตั้งเป้า 5,000 คนดึงมาร่วมงานพัฒนาประเทศ
 จะมีการมอบวีซ่าแบบพานักถาวรให้แรงงานฝีมือดีที่หามาได้เป็นการตอบแทน
รัฐบาลประเทศออสเตรเลีย ออกโครงการตามหาแรงงานจากทั่วโลก มาร่วมทางานในประเทศภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า Global Talent
Independent Program หรือ GTIP โดยโครงการนี้จะตามหาแรงงานที่มีทักษะชั้นสูงด้านเทคโนโลยี นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5,000 คนใน
หลากหลายสาขาอาชีพ โดยทางออสเตรเลีย จะมอบวีซ่าเพื่อพานักได้แบบถาวรในออสเตรเลียเป็นการตอบแทน
อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ จะใช้วิธีดึงเอาตัวบุคคลคุณภาพมาทางานแทนการเปิดรับสมัครงานแบบที่ใช้กันทั่ว ๆ ไป ซึ่งจะมีหน่วยที่ถูกตั้ งขึ้น
มา เพื่อที่จะออกไปล่าแรงงงานฝีมือดีเหล่านั้นโดยเฉพาะ
ทว่าแนวคิดดังกล่าว ถือเป็นการดึงแรงงานทักษะสูงจากต่างประเทศ เพื่อให้คนออสเตรเลียมีโอกาสได้เรียนรู้และรับการถ่ายโอนความรู้ใน
ทักษะต่าง ๆ เพื่อพัฒนาประเทศออสเตรเลียไปพร้อมๆ กับแรงงานต่างชาติเหล่านั้น
ทั้งนี้นับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลออสเตรเลียได้เริม่ ออกค้นหาแรงงานทักษะฝีมือดี ซึ่งการเฟ้นหาเป็นไปแบบไม่เปิดเผย จนกระทั่ง
มีการเปิดเผยต่อสาธารณะชน จึงเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก่อนหน้านี้

ที่มา : https://news.mthai.com/general-news/753544.html
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