บรรณาธิการ
ข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจาเดือน เมษายน 2561 Special Report ฉบับนี้ ขอเสนอ
รับมือเทคโนโลยี 3 ระลอกคลื่น พลิกโฉมตลาดแรงงานโลก ตามด้วย มิติใหม่ของการส่งเสริม การมีงานทาในภูมิภาค
โครงการแฟรนไชส์ สร้างอาชีพให้คนจน นา 95 แฟรนไชส์ให้เลือกซื้อทาธุรกิจ จีนสนใจลงทุนโครงการรถไฟฟ้ารางเบา
จ.นครราชสีม า กว่า 3 หมื ่น ล้า น บีโ อไอส่ง เสริม อุต สาหกรรมหุ ่น ยนต์ จ.ประจวบคีร ีข ัน ธ์ เตรีย มเสนอที ่ป ระชุม
คณะรัฐ มนตรีสัญ จรภาคกลางตอนล่า ง2 ดัน ด่า นสิงขรเป็น จุด ผ่า นแดนถาวร เศรษฐกิจ การค้า ชายแดนไทย-เมีย นมา
“โมโนเรล”รถไฟรางเบา หาดใหญ่พร้อมหรือยัง ??
ส่ว น English for Career ฉบับ นี้ เป็น บทสนทนาภาษาอังกฤษ Asking about Address (ถามที่อยู่)
ตามด้ว ย รู้ทันโลก EEC- 4.0 บูมจ้างงาน “ไมเคิล เพจ” ฟันธงปี”61 สดใส ชิงผู้นาท่าเรืออาเซียน เทงบแสนล้าน ตั้งเป้า
ยกเครื่องท่าเรือไทยติดท็อปทรีอาเซียนใน 5 ปี “อาลีบาบา” พร้อมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลาง E-Commerce Smart Doe
กกจ. คว้ารางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2018 ไทย-ลาว ชื่นมื่น เปิดศูนย์แรกรับฯ จังหวัดมุกดาหารเพิ่มรองรับ
การเข้ามาท างานแรงงานลาว กกจ.ร่ วมมื อผู้ รับอนุญาตจั ดหางานเพื่อ ไปทางานในต่ างประเทศ สร้างภู มิ คุ้มกันและแก้ ไข
ปัญหายาเสพติดฯ อาชีพมั่นคง ยุค ไทยแลนด์ 4.0 อาชีพ ไหนปังรองรั บ “อีอีซี ” และ THAILAND 4.0 เตรียมความพร้อม
ให้กับองค์กรยุคดิจิตอล
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Special Report
รับมือเทคโนโลยี 3 ระลอกคลื่น พลิกโฉมตลาดแรงงานโลก
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มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทาในภูมิภาค
- โครงการแฟรนไชส์ สร้างอาชีพให้คนจน นา 95 แฟรนไชส์ให้เลือกซื้อทาธุรกิจ
- จีน สนใจลงทุนโครงการรถไฟฟ้ารางเบา จ.นครราชสีมา กว่า 3 หมื่นล้าน
- บีโอไอส่งเสริมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
- จ.ประจวบคีรีขันธ์ เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรภาคกลางตอนล่าง 2
ดันด่านสิงขรเป็นจุดผ่านแดนถาวร เศรษฐกิจการค้าชายแดนไทย-เมียนมา
- “โมโนเรล”รถไฟรางเบา หาดใหญ่พร้อมหรือยัง??

10

English for Career
- บทสนทนาภาษาอังกฤษ Asking about Address (ถามที่อยู)่
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รู้ทันโลก
- EEC- 4.0 บูมจ้างงาน “ไมเคิล เพจ” ฟันธงปี”61 สดใส
- ชิงผู้นาท่าเรืออาเซียน เทงบแสนล้าน ตั้งเป้ายกเครื่องท่าเรือไทยติดท็อปทรีอาเซียนใน 5 ปี
กระตุ้นยอดขนส่ง ซีแอลเอ็มวี-จีเอ็มเอส
- “อาลีบาบา” พร้อมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลาง E-Commerce
Smart DOE
- กกจ. คว้ารางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2018
- ไทย-ลาว ชื่นมื่น เปิดศูนย์แรกรับฯ จังหวัดมุกดาหารเพิม่ รองรับการเข้ามาทางานแรงงานลาว
- กกจ. ร่วมมือผู้รบั อนุญาตจัดหางานเพื่อไปทางานในต่างประเทศ สร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดฯ
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เมษายน 2561
Special Report
รับมือเทคโนโลยี 3 ระลอกคลื่น พลิกโฉมตลาดแรงงานโลก
เตรี ยมพร้อมรั บมือให้ดี ผลวิจัยในประเทศอังกฤษพบว่า เทคโนโลยีด้านหุ่น ยนต์ ระบบกลไกการ
ทางานโดยอัตโนมัติ และปัญญาประดิษฐ์ (AI) อาจสร้างผลกระทบต่อตาแหน่งงานภายในประเทศถึง 30%
แต่ก็จะกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 10%
ฝ่ายวิจัย บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์สฯ (PwC) เปิดเผยรายงานการวิจัยเกี่ยวกับแนวโน้มผลกระทบ
ของเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ที่จะมีต่อตลาดแรงงานในสหราชอาณาจักรว่า มีตาแหน่งงานของหลาย
สาขาอาชีพที่จะได้รับผลกระทบ โดยหนึ่งในกลุ่มที่จะได้รับแรงกระทบเป็นกลุ่มแรกๆจากการนาระบบทางาน
อัตโนมัติมาใช้ ก็คือผู้ที่ทางานในธุรกิจบริการด้านการเงิน นอกจากนี้งานวิจัยยังพบว่า ผู้หญิงจะได้รับผลกระทบ
ก่อนผู้ชาย

ต้นแบบยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติของโตโยต้า ที่จะนาเสนอรูปแบบใหม่ของการค้าปลีก

รายงานชิ้นนี้เก็บข้อมูลการสารวจจากคนทางานจานวนมากกว่า 200,000 คนใน 29 ประเทศเพื่อนามา
วิเคราะห์แนวโน้มและความเป็นไปได้ ทั้งนี้ คาดว่าการเข้ามามีบทบาทของเทคโนโลยีจะแบ่งเป็น 3 ช่วง เริ่มจากปี
นี้ไปจนถึงกลางทศวรรษ 2030 ซึ่งสุดท้ายแล้วจะทาให้เกิดผลกระทบต่อผู้คนในอังกฤษจานวนมากกว่า 200,000
คนหรือหมายถึง 200,000 ตาแหน่งงานที่จะได้รับผลกระทบ
การรุกคืบของเทคโนโลยีช่วงแรกกาลังเกิดขึ้นแล้ว เรียกว่า อัลกอริทึมเวฟ (algorithm wave) หรือ
กระแสของเทคโนโลยีที่ถูกนามาใช้ในการประมวลผลหรือในการแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง หุ่นยนต์หรือระบบ
อัตโนมัติจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจานวนมากและทางานดิจิตอลอย่างง่ายๆ เช่นการวิเคราะห์และให้คะแนน
เครดิตแก่ลูกค้าธนาคาร เป็นต้น ช่วงนี้เริ่มขึ้นแล้วและคาดว่าจะลากยาวไปถึงต้นทศวรรษ 2020 ส่วนงานที่จะ
ได้รับผลกระทบคือ ผู้ที่ให้บริการด้านการเงิน ผู้ทางานในด้านบริการทางเทคนิค งานที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
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ช่วงที่ 2 ซึ่งจะเริ่มจากต้นทศวรรษ 2020 ถึงปลายทศวรรษ 2020 เรียกว่า ช่วง Augmentation Wave
เป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์หรือระบบทางานอัตโนมัติอย่างมีไดนามิก เพื่อช่วยในการตัดสินใจ
พัฒนาการในช่วงนี้ครอบคลุมการใช้โดรนจากมุมมองทางอากาศ การใช้หุ่นยนต์ในคลังสินค้า และยานยนต์ที่มี
ลักษณะการทางานแบบกึ่งอัตโนมัติ คลื่นลูกนี้จะส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้ให้บริการทางด้านการเงินจะได้รับผลกระทบมากที่สุด
สุดท้ายช่วงที่ 3 จะเกิดขึ้นในช่วงกลางทศวรรษ 2030 ปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่มา
จากหลากหลายแหล่ง ช่วยตัดสินใจแทน และลงมือปฏิบัติการแทนมนุษย์ จุดนี้เรียกได้ว่า มนุษย์แทบไม่ต้องเข้ามา
ทาอะไรเลย หรือทาแต่น้อยมาก ผู้ที่ทางานอยู่ในอุตสาหกรรมด้านบริการขนส่ง การผลิตและค้ าปลีกจะได้รับ
ผลกระทบ รวมๆ แล้ว กลางช่วงทศวรรษ 2030 คนวัยทางานของอังกฤษราว 30% จะถูกหุ่นยนต์และเอไอเข้ามา
แย่งตาแหน่งงาน และผู้หญิงจะรู้สึกได้ถึงผลกระทบก่อนผู้ชาย นอกจากนี้ผู้ที่จบการศึกษาสูงและทางานในด้านที่
เกี่ยวข้องกับตัวเลขและการวิเคราะห์ ก็จ ะเป็นผู้ที่ ได้รับผลกระทบกลุ่มแรกๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีความรู้
ความสามารถน้อยกว่าก็จะได้รับผลกระทบมากในระยะยาว
แนวโน้มที่กาลังเกิดขึ้นนี้ หมายความว่า คนทางานจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมและเพิ่มพูนทักษะความรู้
ใหม่ๆ และอาจจะต้องหางานใหม่ อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์มองภาพรวมว่า เศรษฐกิจของประเทศจะได้รับ
แรงกระตุ้นเชิงบวกจากความเปลี่ยนแปลงที่กาลังเกิดขึ้นนี้ จอห์น ฮอคส์เวิร์ธ หัวหน้าเศรษฐกรของ PwC
เปิดเผยว่า ยกตัวอย่างประเทศอังกฤษ ประโยชน์ระยะยาวของการนาหุ่นยนต์ ระบบทางานอัตโนมัติ และเอไอ
มาใช้ น่าจะเป็นการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ เพิ่มขึ้นได้มากถึง 10% เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถก่อให้เกิด
ตาแหน่งงานใหม่ๆ และการจ้างงานใหม่ๆ ด้วยเช่นกัน

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
http://www.thansettakij.com
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มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทาในภูมิภาค
โครงการแฟรนไชส์ สร้างอาชีพให้คนจน
นา 95 แฟรนไชส์ให้เลือกซื้อทาธุรกิจ

เริ่ม พ.ค.นี้ นาแฟรนไชส์ที่ทาได้ง่าย ราคาไม่เกิน 5 หมื่นบาท รวม 95 ธุรกิจ ไปให้เลือก เน้น 20
จังหวัดที่มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เป็นจานวนมากและเป็นเมืองรองท่องเที่ยว เผยพา ออมสิน ธ.ก.ส.ไป
ปล่อยสินเชื่อให้ด้วย ส่วนจังหวัดที่เหลือไม่มีทิ้ง สามารถเลือกแฟรนไชส์ที่สนใจไปทาธุรกิจได้ผ่านเว็บไซต์ โดย
มีเงื่อนไขช่วยเหลือแบบเดียวกัน คาดสร้างงานสร้างอาชีพได้ไม่ต่ากว่า 2 หมื่นราย
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิ ชย์จะเดินหน้า
โครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพ โดยจะนาแฟรนไชส์ที่ผ่านการอบรมพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจานวน 95
ราย ซึ่งเป็นธุรกิจที่ทาได้ง่าย ใช้เงินลงทุนไม่สูง ไม่เกิน 5 หมื่นบาท ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม
เช่น ลูกชิ้นทอด หมูปิ้ง ก๋วยเตี๋ยว กาแฟโบราณ เป็นต้น ไปออกงานใน 20 จังหวัดเป้าหมาย ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีผู้ถือ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่มาก และเป็นจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อผลักดันให้ผู้มีรายได้
น้อยและประชาชนได้เลือกซื้อแฟรนไชส์ที่เหมาะสมกับตัวเองไปทาเป็นธุรกิจ
สาหรับ 20 จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น เชียงราย บุรีรัมย์
ร้ อ ยเอ็ ด อุ ด รธานี สุ ริ น ทร์ ชั ย ภู มิ สกลนคร สงขลา ล าปาง นครศรี ธ รรมราช พิ ษ ณุ โ ลก ก าแพงเพชร
พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ลพบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี โดยจะเริ่มดาเนินการจังหวัดแรกประมาณต้นเดือน
พ.ค. 2561 เรื่อยไปจนถึงสิ้นเดือน ต.ค. 2561
“กระทรวงฯ มั่นใจว่าการนาแฟรนไชส์ไปให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประชาชนที่สนใจอยากจะมี
ธุรกิจเป็นของตัวเองผ่านการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ในครั้งนี้จะช่วยให้คนมีงานทาเพิ่มมากขึ้น โดยตั้งเป้าไว้ว่าจะ
ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพได้ไม่ต่ากว่า 20,000 ราย”
นายสนธิรัตน์กล่าวว่า กระทรวงฯ ยังได้ประสานธนาคารพันธมิตร คือ ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมสนับสนุนสินเชื่อพิเศษสาหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ
ประชาชนที่ต้องการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ โดยธนาคารออมสินจะเริ่มให้สินเชื่อ 0% ในปีแรก เริ่มให้สินเชื่อ
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ตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. 2561 ที่ผ่านมา และ ธ.ก.ส.อยู่ระหว่างดาเนินการเพื่อให้สินเชื่อ 0% สาหรับ 6 เดือนแรก คาดว่า
จะแล้วเสร็จในเดือน พ.ค.นี้
ส่วนในจังหวัดที่เหลือนอกเหนือจาก 20 จังหวัดข้างต้นกระทรวงฯ ไม่ได้ทอดทิ้ง ได้ขอให้พาณิชย์
จังหวัดนาข้อมูลแฟรนไชส์ทั้ง 95 รายที่ได้ผ่านการคัดเลือกมาแล้วนี้ไปแจ้งให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและ
ประชาชนในจังหวัดที่ตนเองดูแลอยู่ได้รับรู้รับทราบ โดยสามารถดูข้อมูลได้จ ากเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า และหากสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ก็จะได้รับการดูแลเช่นเดียวกัน และยังสามารถขอสินเชื่อ
จากธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส.ได้เช่นเดียวกัน

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ
ที่มา : MGR Online
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จีน สนใจลงทุนโครงการรถไฟฟ้ารางเบา จ.นครราชสีมา กว่า 3 หมื่นล้าน
รายงานข่ า วกระทรวง
คมนาคมแจ้ ง ว่ า บริ ษั ท เอกชนจี น
ประกอบด้วย บริษัท จงหยวนฉวง
นิว อีเนอร์จี จากัด, บริษัท จงถาง
สกายเรลเวย์ กรุ๊ พ จ ากั ด และ
บริ ษั ท บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ เหอจุ น
เหนี ย นหลุ น (เซี ย ะเหมิ น ) จ ากั ด
ซึ่งเป็นกลุ่มพัฒนานวัตกรรมระบบ
ขนส่งมวลชน ที่รัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนให้ การสนับสนุนนั้น
ส น ใ จ เ ข้ า ม า ล ง ทุ น โ ค ร ง ก า ร
รถไฟฟ้ ารางเบา (แทรม) จัง หวั ด
นครราชสีมา โดยเบื้องต้นฝ่ายจีนได้ประเมินมูลค่าก่อสร้างโครงการไว้ที่ 750 ล้านบาทต่อกิโลเมตร สาหรับปัจจัย
สนับสนุนนั้นมาจากศักยภาพของจังหวัด ซึ่งมีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีจานวนประชากรกว่า 2.6 ล้าน
คน มากที่สุดในภูมิภาค มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 2.6 แสนล้านบาท นับเป็นอันดับ 1 ภาคอีสาน อีกทั้งในอนาคต
จะเป็นศูนย์กลางคมนาคม ทั้งมอเตอร์เวย์,รถไฟความเร็วสูงและรถไฟทางคู่อีกด้วย
สาหรับโครงการรถไฟฟ้ารางเบาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา วงเงินลงทุน 32,600 ล้านบาท แบ่งเป็นการ
ก่อสร้างระยะที่ 1 (เฟส1) วงเงินลงทุน 14,100 ล้านบาท ได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม วงเงิน ระยะทาง 11.17
กิโลเมตร จานวน 18 สถานี เส้นทางเริ่มจากตลาดเซฟวัน – ถนนมุขมนตรี – สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้าน
นารีสวัสดิ์และ รถไฟฟ้าสายสีส้มเข้ม ระยะทาง 9.81 กิโลเมตร จานวน 17 สถานี เส้นทางเริ่มจากแยกประโดก ถนนช้างเผือก – คูเมืองเก่า จากนั้นเป็นการลงทุนก่อสร้างรถไฟฟ้าเฟส 2 วงเงิน 4,900 ล้านและการก่อสร้าง
รถไฟฟ้าเฟส3 อีกราว 13,600 ล้านบาท ปัจจุบันโครงการได้ผ่านคงามเห็นชอบจาก สานักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร(สนข.)และกระทรวงคมนาคมแล้วจากนั้นได้เสนอให้ คณะกรรมการจัดระบบการจราจร
ทางบก (คจร.) พิจารณา โดยคจร.มีข้อส่งการให้เร่งดาเนินการตามแผนเพื่อพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งในหัวเมือ ง
หลัก ส่วนรูปแบบการลงทุนโครงการนั้นจะเป็นแบบร่วมทุนพีพีพีซึ่งคาดว่าจะต้องส่งต่อให้ การรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดาเนินการศึกษารูปแบบพีพีพีเพื่อเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
(ครม.)ต่อไป เช่นเดียวกับโครงการรถไฟฟ้ารางเบาที่จังหวัดภูเก็ตและเชียงใหม่

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : www.posttoday.com
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บีโอไอส่งเสริมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์

ช่วงนี้ใครๆ ก็ต่างพูดถึงอุตสาหกรรมหุ่นยนต์กันอย่างกว้างขวาง หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมี
คุณประโยชน์ แก่ภาคอุตสาหกรรม เพราะจะเข้ามาเป็นผู้ช่วยในการทางานที่เสี่ยงภัย ทั้งยังเป็นระบบที่มีความ
แม่นยาสูง ลดการใช้แรงงานมนุษย์ เพื่อนาแรงงานมนุษย์มาใช้ในงานที่ต้องการการตัดสินใจและใช้วิจารณญาณ
แทน ปัจจุบันหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติจึงถูกนามาใช้ในภาคผลิตเป็นจานวนมาก
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ส่งเสริมการลงทุนสาหรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติทั้งสองกลุ่ม คือ (1) กลุ่มผู้ผลิต (Supply Side) หมายถึง ผู้ผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ซึ่งรวมถึงผู้ผลิตชิ้นส่วนและผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ และ (2) กลุ่มผู้ที่นาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในโครงการ
(Demand Side)
(1) กลุ่มผู้ผลิต (Supply Side) ได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 – 8 ปี
ประกอบด้วย 15 ประเภทกิจการ ดังนี้
กิจการผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ประเภทกิจการ
สิทธิประโยชน์เช่น
1. ผลิตเครื่องจักรและ/หรืออุปกรณ์อัตโนมัติที่มีการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
ออกแบบทางวิศวกรรม และมีขั้นตอนการพัฒนาและ
(ไม่จากัดวงเงินยกเว้นภาษี)
ออกแบบระบบอัตโนมัติ
2. ผลิตเครื่องจักรและ/หรืออุปกรณ์อัตโนมัติที่มีการ
ออกแบบทางวิศวกรรม และขั้นตอนการออกแบบ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
ระบบควบคุมการปฏิบัติงานด้วยระบบสมองกลเอง
3. ประกอบหุ่นยนต์ หรืออุปกรณ์อัตโนมัติ และ/หรือ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี
ชิ้นส่วน
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
4. บริการออกแบบทางวิศวกรรม
(ไม่จากัดวงเงินยกเว้นภาษี
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กิจการสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
ประเภทกิจการ
5. ผลิตอุปกรณ์ส่ง/แพร่/รับสัญญาณสาหรับระบบใย
แก้วนาแสง และระบบไร้สาย
6. ผลิตผลิตภัณฑ์สาหรับโทรคมนาคม
7. ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ส่ง/แพร่/รับสัญญาณสาหรับ
ระบบใยแก้วนาแสงและระบบไร้สาย
8. ผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์สาหรับโทรคมนาคมอื่นๆ
9. ผลิตผลิตภัณฑ์ Electronic Control and
Measurement สาหรับงานอุตสาหกรรม/เกษตร
10. ผลิตชิ้นส่วน Electronic Control and
Measurement สาหรับงานอุตสาหกรรมเกษตร/
เครื่องมือแพทย์/ยานพาหนะ/เครื่องมือวิทยาศาสตร์
11. ผลิตผลิตภัณฑ์ Security Control Equipment
12. ผลิตชิ้นส่วนสาหรับผลิตภัณฑ์ Security Control
Equipment
13. Microelectronics Design
14. Embedded System Design
15. พัฒนาซอฟต์แวร์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง

สิทธิประโยชน์เช่น
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
(ไม่จากัดวงเงินยกเว้นภาษี)
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
(ไม่จากัดวงเงินยกเว้นภาษี)
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
(ไม่จากัดวงเงินยกเว้นภาษี)

(2) กลุ่มผู้ที่นาระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในโครงการ (Demand Side) ได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี ร้อยละ 50 ของเงินลงทุน (โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนในการ
ปรั บ ปรุ ง ) ตามมาตรการปรั บ ปรุ งประสิ ทธิ ภ าพการผลิ ต โดยโครงการจะต้ องนาระบบอัต โนมัติ เข้ ามาใช้ใ น
สายการผลิตเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น แขนกลสาหรับหยิบชิ้นส่วนเหล็กหล่อหรือเหล็กทุบ ซึ่งเป็น
งานที่มีความเสี่ยงและอันตราย
สิทธินี้ให้แก่ทั้งโครงการที่ได้รับส่งเสริมจากบีโอไอที่ดาเนินการอยู่เดิม (เฉพาะโครงการที่สิทธิภาษีนิติ
บุ ค คลหมดลงแล้ ว หรื อ เป็ น โครงการที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น ภาษี เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล) และโครงการที่ ไ ม่ไ ด้ รั บ บี โ อไอ
แต่ต้องอยู่ในประเภทที่อยู่ในข่ายให้การส่งเสริม
มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต สาหรับกลุ่มผู้ที่นาระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้
ในโครงการ แบ่งเป็น 4 มาตรการย่อย ได้แก่
1. การประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรายละเอียด
ตัวอย่าง ดังนี้
- ด้านการประหยัดพลังงาน เช่น การเปลี่ยนอุปกรณ์ของเตาหลอมในสายการผลิตผลิตภัณฑ์แก้ว
การปรับเปลี่ยนมาใช้พัดลมความเย็นประสิทธิภาพสูง (High Efficiency Cooling Fan) การเปลี่ยนตู้อบใน
สายการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เป็นต้น
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- ด้านการใช้พลังงานทดแทน เช่น การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองในสถาน
ประกอบการ การนาน้าเสียในโครงการมาผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพเพื่อทดแทนการซื้อไฟฟ้า เป็นต้น
- ด้านการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น การปรับปรุงระบบบาบัดน้าเสีย การติดตั้งระบบ Vent
Master เพื่อลดการระบายVolatile Organic Compounds (VOCs) เป็นต้น
2. การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น การติดตั้งระบบขนย้ายสินค้าอัตโนมัติ
ภายในคลังสินค้า การติดตั้งหุ่นยนต์ทาความสะอาดเตาเผา การติดตั้งชุดป้อนวัตถุดิบอัตโนมัติ การติดตั้งเครื่อง
เอ็กซ์เรย์ที่สายการผลิต เป็นต้น
3. การวิจัยและออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้มี
คุณสมบัติหรือการใช้งานที่ดีขึ้นกว่าเดิม การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ต้นแบบรุ่นใหม่ การออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อ
ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น การออกแบบกระบวนการผลิ ต ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ขึ้ นหรื อ การลดของเสี ย จาก
กระบวนการผลิต เป็นต้น
4. การยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรไปสู่มาตรฐานระดับสากล ได้แก่ การลงทุนเพื่อปรับปรุงและ
ยกระดับมาตรฐานภาคการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตรสู่ระดับมาตรฐานสากลที่ประเทศไทยยังมีผู้ได้รับ
การรับรองจานวนน้อย เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการจัดทามาตรฐานที่เป็นข้อกาหนดในการรับซื้อสินค้าเกษตรของ
ต่างประเทศ เช่น
- การปรับปรุงกิจการเพื่อให้ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture
Practices: GAP)
- การรับรองผลิตภัณฑ์ตามแนวทางขององค์การพิทักษ์ป่าไม้ (Forest Stewardship Council: FSC)
- การรับ รองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการป่าไม้แบบยั่งยืน ISO 14061
SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT SYSTEM (SFM) เป็นต้น
สาหรับกลุ่มที่ 2 หรือกลุ่มผู้ที่นาระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในโครงการนี้ ผู้สนใจต้องยื่ นขอรับการส่งเสริม
ภายในเดือนธันวาคม 2563
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 บอร์ดบีโอไอยังมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงมาตรการส่งเสริม
การลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยขยายขอบข่ายให้ครอบคลุมถึงการนาเทคโนโลยีด้านดิจิทัล
มาใช้ เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดข้อมูลพร้อมระบบการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล การนา Internet
of Things มาใช้ในการควบคุมและ/หรือบริการจัดการ เป็นต้น โดยกิจการจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ นิติ
บุคคลจากโครงการที่ดาเนินการอยู่เดิม เป็นระยะเวลา 3 ปี ในวงเงินร้อยละ 50 ของมูลค่าเงินลงทุน ทั้งนี้
ข้อมูลเพิ่มเติมมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพนี้ โปรดติดตามในโอกาสต่อไป

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com
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จ.ประจวบคีรีขันธ์ เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรภาคกลางตอนล่าง 2
ดันด่านสิงขรเป็นจุดผ่านแดนถาวร เศรษฐกิจการค้าชายแดนไทย-เมียนมา
นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ
นอกสถานที่ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์จะร่วมหารือเชิงนโยบายขอให้รัฐบาล
ใช้การเจรจาทวิภาคีในโอกาสต่าง ๆ พูดคุยกับทางการเมียนมา ผลักดันให้ตอบรับการประชุมร่วมกับฝ่ายไทยในการลงนาม
ให้การรับรองผลการสารวจรายละเอียดเขตแดนหรือ Joint Detail Survey บริเวณด่านสิงขรเพื่อให้กระทรวงมหาดไทย
สามารถประกาศยกระดับจุดผ่ อนปรนพิเศษด่านสิงขรขึ้นเป็นจุดผ่านแดนถาวร ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าชายแดนได้
อย่างเต็มรูปแบบ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนชาวไทยและเมียนมา หลังที่ผ่านมาฝ่ายเมียนมายังคงไม่ตอบตกลง
เนื่ องจากเกรงว่ าจะมี ผลต่ อเรื่ องของการปั กปั นเขตแดน ทั้ งนี้ คาดการณ์ ว่ าหากด่ านสิ งขรเปิ ดเป็ นจุ ดผ่ านแดนถาวร
จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจการค้าชายแดนเกินกว่าปีละ 3 พันล้านบาท หลังจากปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา
มีมูลค่าการนาเข้าส่งออกสินค้าจานวนกว่า 500 ล้านบาท และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องทุกปี

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
ที่มา : http://thainews.prd.go.th/
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“โมโนเรล”รถไฟรางเบา หาดใหญ่พร้อมหรือยัง??

ความคืบหน้าโมโนเรล หรือรถไฟรางเบาที่คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปีหน้า 2562 นายนิพนธ์ บุญญา
มณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลายืนยันโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลของหาดใหญ่ จะคืบหน้ากว่า
จังหวัดอื่น ๆ แน่นอน คาดว่าใช้เงินลงทุน 1.6 หมื่นล้าน
โมโนเรล หรือรถไฟรางเบา เป็นโครงการเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด เนื่องจากทุกวันนี้ปริมาณรถยนต์
ในอาเภอหาดใหญ่ จั งหวัดสงขลาหนามีความหนาแน่นมาก อีกทั้งหาดใหญ่ยังถือเป็น เมืองแห่ งธุรกิจใหญ่ มี
นักท่องเที่ยวต่างประเทศนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เพิ่มมากขึ้นในทุกปี และใน
จังหวัดสงขลายังมีโรงเรียนดังติดอันดับอยู่ถึง 5 แห่ง ทาให้ในช่วงเวลาดังกล่าวมีการจราจร จึงอยากลดปัญหาให้
หาดใหญ่เป็นเมืองที่สะดวกสบายในด้านของการคมนาคม รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ
โครงการสร้างรถไฟฟ้าโมโนเรลหาดใหญ่ กาลังคืบหน้าไปอย่างมาก โดยมีการพิจารณาการขยายรถไฟฟ้า
โมโนเรลไปถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อความสะดวกในการคมนาคม และเป็นส่ วนหนึ่งในการผลักดันการ
ท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น จากเฟสแรกที่ถูกออกแบบ สถานีจะไปสิ้นสุดที่ตลาดเกษตร ต้องเพิ่มระยะทางรถไฟฟ้าออกไป
อีกประมาณ 8-10 กิโลเมตร เพื่อให้ไปถึงสนามบินหาดใหญ่ โดยงบประมาณต้องเพิ่มขึ้นอีก 3 หมื่นล้านบาทเลย
ทีเดียว แต่ต้องทาในการสร้างเฟสที่ 2 โดยเฟสแรกจะมี 12 สถานีระยะทางรวมทั้งสิ้น 12.54 กิโลเมตร ด้วย
งบประมาณมูลค่า 1.61 หมื่นล้านบาท
นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการนี้นาแผนการสร้าง
รถไฟฟ้าของสานักนโยบายขนส่งและจราจรมาใช้ในการดาเนินการ อบจ.สงขลาไม่ได้คิดขึ้นมาเอง ทั้งหมดมี 2
ระยะ ระยะแรกมีการทารายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
(อีไอเอ) จากคณะกรรมการช านาญการพิเศษเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในการจ้างบริษัทที่ปรึกษามาทา
รายละเอียดของโครงการ โดยจะเริ่มก่อสร้าง ปี 2562 คาดว่าจะได้ใช้จริงปี 2565
แต่ถ้าถามกระแสการตอบรับขณะนี้ยังมีประชาชนอีกหลาย ๆ คนยังไม่ทราบถึงโครงการนี้ และบาง
คนอาจเกิดความสงสัยตามมาว่าหาดใหญ่มีความพร้อมแล้วหรอ? เพราะดูจากผลงานกระเช้าลอยฟ้าที่ทุ่มงบ
ก่อสร้างแต่กลับไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร รวมถึงหาดใหญ่เมืองเล็กอาจมีช่วงเวลาที่จราจรติดขัดบ้าง แต่ก็
ไม่ได้ติดตลอดเวลา การที่มีโมโนเรลอาจจะยังไม่จาเป็น
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
ที่มา : https://www.hatyaifocus.com
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English for Career
บทสนทนาภาษาอังกฤษ Asking about Address (ถามที่อยู่)
ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษ ถามที่อยู่ภาษาอังกฤษ ผู้คนส่วนใหญ่ข้อมูลที่อยู่ที่ควรทราบ อาทิ เช่น เขา
อาศัยอยู่ไหน อยู่จังหวัดอะไร บ้านของเขาอาศัยอยู่ที่ไหน อยู่ถนนอะไร เป็นต้น คาถามเหล่านี้คุณสามารถนา
ประโยคภาษาอังกฤษการถามที่อยู่ต่อไปนี้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ และสามารถตอบคาถามเป็นภาษาอังกฤษได้
เช่นกัน
หากเราต้องการถามที่อยู่ ของบุ คคลใดบุคคลหนึ่ งที่ ต้องมีการสนทนาเป็น ภาษาอัง กฤษ ในกรณี เช่ น
ต้องการส่งของให้ หรือไปเยี่ยมเยียนถึงบ้าน เป็นต้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้
Can you give me your address?
ขอที่อยู่ของคุณหน่อยได้ไหมครับ
My address is …
ที่อยู่ของฉันคือ …
Where do you live?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
I live in …
ฉันอาศัยอยู่ที่ …(ประเทศ/จังหวัด/เมือง)
What town are you living in?
คุณอยู่ในเมืองอะไร
What province are you living in?
คุณอยู่จังหวัดอะไร
I am living in …
ฉันอยู่ในเมือง/จังหวัด
Where is your home?
บ้านของเธออยู่ที่ไหน
My home is on … road.
บ้านของฉันอยู่บนถนน …
What town are you living in?
คุณอาศัยอยู่ในเมืองอะไร
I am living in …
ฉันอาศัยอยู่ใน …(ชื่อเมือง)
What province are you living in?
คุณอาศัยอยู่ในจังหวัดอะไร
I am living in …
ฉันอาศัยอยู่ใน …(ชื่อจังหวัด)
Where do you live?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
I live in Khonkaen.
ฉันอยู่ที่ขอนแก่น
Can you give me your address?
ช่วยบอกที่อยู่คุณให้หน่อยได้ไหม
My address is 80/1 Chareonkrung 65 ที่อยู่ของฉันคือ 80/1 ถนน เจริญกรุง 65 เอกมัย
road, Ekamai, Bangkok.
กรุงเทพมหานคร
What street do you live on?
บ้านของคุณอยู่บนถนนอะไร
I live on Sukhumvit road.
บ้านอยู่ฉันอยู่บนถนนสุขุมวิท
คาศัพท์น่ารู้
Address
Live
Capital
Country
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://engenjoy.blogspot.com

ที่อยู่
อาศัย
เมืองหลวง
ชนบท

Road, Street
Province
Town, City
Village

ถนน
จังหวัด
เมือง
หมู่บ้าน
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รู้ทันโลก
EEC- 4.0 บูมจ้างงาน “ไมเคิล เพจ” ฟันธงปี”61 สดใส
จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว และมีข้อมูลที่หลากหลาย ทาให้ภาคธุรกิจต้อง
เร่ งปรับตัว ซึ่งไม่ใช่เฉพาะแนวทาง กระบวนการ หรื อขั้น ตอนในการดาเนินธุ รกิจเท่า นั้น แต่หากรวมถึง
ทรัพยากรบุคคลที่ต้องมีทักษะ ความสามารถที่หลากหลาย เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่กาลังเกิดขึ้น และ
เพื่อให้องค์กรธุรกิจสามารถปรับตัวรองรับความเปลี่ยนแปลงได้ทันสถานการณ์ ตาแหน่งงานที่มีความเป็นมือ
อาชีพ มีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในระดับกลางจนระดับสูง ถือเป็นตาแหน่งที่มีความต้องการสูงมาก
เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ
ด้วยเหตุนี้เอง บริษัทที่เป็น head hunter จึงเกิดขึ้นเป็นจานวนมากในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นบริษัท
ของคนไทย หรือบริษัทข้ามชาติ เช่นเดียวกับ “ไมเคิล เพจ ประเทศไทย” ผู้ให้บริการสรรหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ระดับมืออาชีพ ตั้งแต่ผู้บริหารระดับกลางจนไปถึงระดับผู้นา รวมถึงตาแหน่งงานที่มีความเฉพาะในด้านเทคนิค
สาหรับทุกภาคอุตสาหกรรม อาทิ สาขาดิจิทัล วิศวกรรมและการผลิต การเงินและการบัญชี ทรัพยากรบุคคล
การตลาด การจัดซื้อและซัพพลายเชน และการขาย ซึ่งเปิดสานักงานในกรุงเทพมหานคร เมื่อปี 2016 ที่ผ่านมา
“คริสโตเฟอร์ พาลุดัน ” ผู้อานวยการ ไมเคิล เพจ ประเทศไทย บอกว่า ปัจจัยที่สาคัญที่เข้ามาเปิด
ให้บริการ เพราะโอกาสการจ้างงานของตลาดแรงงานไทยในระดับกลางและระดับสูงมีการเติบโตได้ อย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยสนับสนุนมาจากการลงทุนทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชน
“ตลาดในเมืองไทยถือว่าเติบโตได้เรื่อย ๆ โดยเฉพาะช่วงปี 2560 ถึง 2561 ประเทศไทยกาลังมุ่งพัฒนา
ไปสู่การเป็นเศรษฐกิจที่เน้นคุณภาพ (value economy) และเน้นการลงทุนจากต่างประเทศ (foreign direct
investment : FDI) เพิ่มขึ้น ทาให้การสรรหาบุคลากรมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ มีแนวโน้มที่ดี”
“อย่างโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : ECC) ที่คาดว่าจะมี
มูลค่าการลงทุนกว่า 43 พันล้านเหรียญ ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้านี้ ครอบคลุมทั้งการขนส่งทางรถไฟ ถนน ทาง
อากาศ และท่าเรือทั่วประเทศ จะนามาซึ่งโอกาสในการจ้างงานจานวนมาก ในหลากหลายภาคส่วน หลากหลาย
อุตสาหกรรม”
“รวมถึงนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่จะผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์รวมทางด้านนวัตกรรมและ
ธุร กิจ สตาร์ ตอัพ ทั้งอีคอมเมิร์ ซ ไบโอเทค ดิจิทั ล การออกแบบหุ่ นยนต์ (robotics) ไอโอที (IOT) และ
การพัฒ นาซอฟต์แวร์ จะทาให้ การจ้างงานในอุตสาหกรรมเหล่ านี้พุ่งสู งขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเห็นได้ในปี 2017
ที่ผ่านมา และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปี 2018”
“การปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้า แบบเดิม ๆ ไปสู่สินค้าและการบริการที่มีมูลค่าสูง มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และธุรกิจสตาร์ตอัพ นอกจากทาให้เกิดการจ้างงานใหม่แล้ว การพัฒนาทักษะสาหรับแรงงานไทยในระดับมือ
อาชีพ ให้มีความเชี่ยวชาญ มีทักษะและความสามารถก็จะเกิดขึ้นควบคู่กัน โดยเฉพาะในด้านดิจิทัล ซอฟต์แ วร์
ประยุกต์ และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เนื่องจากองค์กรธุรกิจจากต่างประเทศจานวนมาก
ต่างให้ความสนใจ เกิดการจ้างงานคนในท้องถิ่น หรือเปลี่ยนจากการจ้างชาวต่างชาติมาเป็นการจ้างคนไทยแทน”
“คริสโตเฟอร์” กล่าวว่า แนวโน้มการจ้างงานที่ไมเคิล เพจ ประเทศไทย สนใจคือ การให้ความสาคัญกับ
บุ คลากรคนไทยมากกว่าจะสรรหาบุ คลากรชาวต่างชาติ ซึ่งที่ผ่ านมาจะเห็ นได้ว่าบุคลากรไทยได้รับบทบาท
ผู้บริหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริษัทข้ามชาติ ที่น่าสังเกตคือผู้บริหาร
เหล่านี้มักมีลักษณะเฉพาะตัว เช่น สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ มีประสบการณ์ในการทางานระหว่างประเทศ
และเคยมีประสบการณ์ในบริษัทอื่น ๆ ทั่วโลก
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แม้บางกรณียังคงต้องว่าจ้างผู้บริหารชาวต่างชาติอยู่ เนื่องจากบุคลากรของไทยยังมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม
กับตาแหน่งงาน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเฉพาะ หรือขอบเขตงานที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ทั้งนี้ จากรายงานภาวะการจ้างงานในประเทศไทยปี 2561 โดยไมเคิล เพจ (Michael Page Thailand
Employment Outlook 2018) ที่เป็นการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของการตลาด และแนวโน้มการสรรหาบุคลากร
รวมถึงตัวเลขการจ้างงานจากฐานข้ อมูลของไมลเคิล เพจ ตลอดปี 2560 ซึ่งจากการวิเคราะห์ในเชิงลึก และการ
คาดการณ์ถึงปัจจัยสาคัญต่าง ๆ พบว่า ความต้องการสรรหาบุคลากรระดับมืออาชีพในประเทศไทย และภูมิภาค
อาเซียน ในปี 2561 ยังเพิ่มสูงขึ้น อาทิ ตาแหน่งงานในกลุ่มวิศวกรรมและการผลิต , การเงินและการบัญชี ,
ทรัพยากรบุคคล, การตลาด, การจัดซื้อและห่วงโซ่อุปทาน และการขาย”
สาหรับตาแหน่งงานในกลุ่มวิศวกรรมและการผลิต โดยเฉพาะผู้จัดการฝ่ายควบคุมโรงงาน, ผู้จัดการฝ่าย
วิศวกรรมและฝ่ายซ่อมบารุง, ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฯลฯ มีแนวโน้มว่าเงินเดือนจะปรับขึ้นเฉลี่ย 16-20%
เมื่อเปลี่ยนงาน และตาแหน่งงานในกลุ่มการเงินและการบัญชี โดยเฉพาะผู้จัดการฝ่ายบัญชี , ผู้อานวยการฝ่าย
การเงิน และหัวหน้างานควบคุมโรงงาน คาดว่าเงินเดือนจะปรับขึ้นเฉลี่ย 21-25%
ด้านตาแหน่งงานในกลุ่มทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะหุ้นส่วนธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล, การพัฒนา
องค์กรและคนเก่ง และผู้จัดการแผนกสรรหาคนเก่ง/การสรรหาบุคลากร เงินเดือนจะปรับขึ้นเฉลี่ย 21-25% ส่วน
ตาแหน่งงานในกลุ่มการตลาด โดยเฉพาะผู้จัดการแบรนด์ , ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด และ
ผู้จัดการสื่อดิจิทัล คาดว่าเงินเดือนจะปรับขึ้นเฉลี่ย 16-20%
ในขณะที่ตาแหน่งงานในกลุ่มการจัดซื้อและห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะผู้จัดการห่วงโซ่อุปทาน, ผู้จัดการ
แผนกโลจิสติกส์และแผนกคลังสินค้า และผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ คาดว่าเงินเดือนจะปรับขึ้นเฉลี่ย 16-20% และ
ตาแหน่งงานในกลุ่มการขาย โดยเฉพาะผู้จัดการฝ่ายขาย, ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และผู้จัดการฝ่ายดูแลลูกค้า
เงินเดือนจะปรับขึ้นเฉลี่ย 16-20%
ถึงตรงนี้ “คริสโตเฟอร์” บอกว่า จากแนวโน้มดังกล่าว เมื่อย้อนกลับมามองธุรกิจของไมเคิล เพจเองแล้ว
เป้าหมายคือจะอยู่แบบ long term ในประเทศไทย เพื่อเป็น good market และก้าวเป็น key market ที่สาคัญ
ของตลาดในภูมิภาคนี้ เพราะในการดาเนินงานบริษัทจะให้ความสาคัญกับคุณภาพ และบริการมากกว่ามองถึงส่วน
แบ่งทางการตลาด (market share) จะเห็นได้จากกระบวนการทางานของเราสามารถคัดสรร สรรหาบุคลากร
ตามที่ลูกค้าต้องการได้เป็นอย่างดี และคาดว่าใน 3 ปีข้างหน้า การเติบโตของไมเคิล เพจ ในประเทศไทยจะอยู่ที่
25-30% และด้วยเหตุที่ธุรกิจของไมเคิล เพจ ก่อตั้งมามากกว่า 40 แล้ว เมื่อเข้ามาตั้งสานักงานในประเทศไทย ทา
ให้ บ ริ ษัทต่างชาติที่ทาธุรกิจ ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษ ยุโ รป หรือประเทศอื่น ๆ อย่างญี่ปุ่น สหรัฐ
เยอรมนี มาใช้บริการด้วย ขณะเดียวกันองค์กรธุรกิจหลายประเทศในเอเชียก็สนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทย
เช่นเดียวกัน อย่างการลงทุนโดยตรงจากจีน การย้ายสานักงาน head quarter ของบริษัทข้ามชาติจากสิงคโปร์มา
ตั้งในไทย เป็นต้น
ในฐานะบริษัท head hunter ระดับโลก “ไมเคิล เพจ” จึงไม่พลาดที่จะใช้โอกาสนี้ขยายฐานธุรกิจ
สนองความต้องการของลูกค้าที่กาลังเร่งสปีดองค์กรรองรับการปรับเปลี่ยนเพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 โมเดล
เศรษฐกิจใหม่ที่หลายฝ่ายคาดหวังว่าจะพลิกอนาคตประเทศไทย
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
ที่มา : www.prachachat.net
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ชิงผู้นาท่าเรืออาเซียน
เทงบแสนล้าน ตั้งเป้ายกเครื่องท่าเรือไทยติดท็อปทรีอาเซียนใน 5 ปี
กระตุ้นยอดขนส่ง ซีแอลเอ็มวี-จีเอ็มเอส

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.คมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมตั้งเป้าเพิ่มปริมาณขนส่งสินค้า
ทางน้าเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและการค้าในภูมิภาค โดยตั้งเป้ายกระดับท่าเรือแหลมฉบังด้วยการลงทุน 1.2
แสนล้านบาท ให้เป็นท่าเทียบเรือชั้นนาติดอันดับ 1 ใน 3 ของภูมิภาคและสูงกว่าอันดับที่ 20 ของโลกด้วย
ปริมาณขนส่งสินค้าเกือบ 20 ล้านทีอีย/ู ปี ช่วงชิงตลาดกับสิงคโปร์และมาเลเซีย
ทั้งนี้ จะออกแบบท่าเรือแหลมฉบังให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าและเชื่อมต่อโลจิสติกส์ของภูมิภาค
เพื่อให้รองรับการขนส่งตู้สินค้าผ่านทางรถไฟและเพิ่มระบบจัดการขนตู้สินค้าแบบอัตโนมัติ (Automation) โดยตั้ง
เป้าเน้นการเชื่อมโยงสินค้าในกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวีและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (GMS) ตลอดจนเส้นทางเดินเรือ
หลักอย่างจีนตอนใต้-ญี่ปุ่นคาบสมุทรเกาหลี
นายไพริ น ทร์ กล่ าวว่า ศูน ย์กลางท่าเรืออีอีซีจะมีการลงทุนติดตั้งงานระบบขนถ่ายและเทคโนโลยีที่
ทัน สมัย เป็ น อั น ดั บ ต้ น ๆ ของอาเซี ย นทั้ ง ระบบจัด การขนตู้สิ น ค้ าแบบอัต โนมัติ ค วบคู่ ไ ปกับ พั ฒ นาระบบการ
ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop e-Port Service) และระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลแบบบูรณาการ
ควบคู่กับการพัฒนาเป็นท่าเรือสีเขียว (Green Port) ซึ่งเป็นการยกระดับการให้บริการ สร้างความได้เปรียบด้าน
ต้นทุนการแข่งขัน ดึงดูดความสนใจจากสายการเดินเรือชั้นนาจากทั่วทุกมุมโลก
ทั้งนี้ คาดว่าเมื่อเปิดให้บริการแหลมฉบังเฟส 3 เต็มรูปแบบ จะช่วยเพิ่มสัดส่วนสินค้าผ่านท่าโดยรถไฟ
ทั้งหมดของท่าเรือแหลมฉบังจากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 30 ลดต้นทุนค่าขนส่งรวมของประเทศ (Logistics Cost)
จากร้อยละ 14 ของ GDP เหลือร้อยละ 12 ของ GDP ประหยัดเงินค่าขนส่งได้ถึง 2.5 แสนล้านบาท สามารถ
เชื่อมต่อการขนส่งหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) ภายในพื้นที่ท่าเรือ สนับสนุนพื้นที่อุตสาหกรรม
หลังท่าเรือที่เกิดขึ้นในพื้นที่อีอีซีและประเทศไทยในการเชื่อมต่อไปยังต่างประเทศแบบไร้รอยต่อ ทั้งทางด้านการ
ขนส่งสินค้าแบบถ่ายลาเรือ (Transshipment) จากเรือขนสินค้าขนาดเล็ก (Feeder) ไปยังเรือแม่ขนาดใหญ่ หรือ
การเปลี่ยนการขนส่งสินค้าไปสู่ระบบราง ซึ่งเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ซีแอลเอ็มวี
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นายมนตรี ฤกษ์จาเนียร ผู้อานวยการท่าเรื อแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) กล่าวว่า
ในอนาคตจะเน้นเพิ่มสัดส่วนขนส่งสินค้ากับกลุ่มซีแอลเอ็มวีโดยเฉพาะตลาด Transshipment ที่ต้องเร่งรัด
เพิ่มปริมาณเพื่อแบ่งสัดส่วนตลาดจากมาเลเซียและสิงคโปร์ซึ่งมีปริมาณหลายล้านทีอียู /ปี ขณะที่ประเทศไทย
อยู่ที่ราว 1 แสนทีอีย/ู ปี คู่กับการเน้นแผนขนส่งสินค้าตามแนวชายฝั่งเชื่อมสามประเทศ ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : https://www.posttoday.com
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“อาลีบาบา” พร้อมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลาง E-Commerce

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดโอกาสให้นายแจ็ค หม่า (Jack Ma) ผู้ก่อตั้งและประธาน
กรรมการบริหารกลุ่มบริษัทอาลีบาบา และคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทอาลีบ าบา (Alibaba Group) จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย ณ ทาเนียบรัฐบาล พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค
รองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรียินดีที่กลุ่มบริษัทอาลีบาบาให้ความเชื่อมั่นและ
ร่วมมือกับไทย โดยไทยเชื่อมั่นว่า แนวคิดและเทคโนโลยีใหม่ของอาลีบาบาจะช่วยสร้างโอกาสด้านการพัฒนา ตาม
แนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และโครงการ EEC ที่สามารถเชื่อมโยงไปแนวคิดหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทางของจีน
นายกรัฐมนตรียังได้สอบถามถึงแนวโน้มการค้าการลงทุนของบริษัทในต่างประเทศ ภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดีสี
จิ้น ผิง พร้อมกล่าวว่าเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและเติบโต รวมทั้งรัฐบาลยังมีนโยบายต่างๆ ที่เอื้อต่อการค้าและ
การลงทุนสามารถรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ
นายกรัฐ มนตรี กล่าวว่า เศรษฐกิจดิจิทัลถือเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส าคัญของไทย โดยการนา
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารมาใช้ในการขับเคลื่ อนการปฏิรูป และเป็นกุญแจส าคัญที่จะขับเคลื่ อน
เศรษฐกิจดิจิทัล ของประเทศไทยไปสู่เป้ าหมาย ซึ่งไทยยินดีที่อาลีบาบาวางแผนลงทุนและมุ่งเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการ SMEs รวมทั้งตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้า E-Commerce โดย
ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทางอาลีบาบาจะช่วยแบ่งปันประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์เพื่อส่งเสริม
SMEs และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยด้วย นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไทยยังมีการท่องเที่ยวแนวใหม่
ตามแนวคิด Thailand+1 หากสามารถจับคู่การท่องเที่ยวในมณฑลต่างๆ ของจีนได้นั้น จะยิ่งช่วยเพิ่มมูลค่า
ระหว่างกันได้มากยิ่งขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย
ด้านผู้บริหารกลุ่มบริษัทอาลีบาบา กล่าวว่า ไทยถือเป็นผู้นาในด้านการพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
โดยบริษัทมั่นใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยในตอนท้าย นายหม่า ได้กล่าวขอบคุณ
รัฐบาลไทยที่ให้ความมั่นใจในการเข้ามาร่วมลงทุนกับกลุ่มบริษัทอาลีบาบา และพร้อมที่จะช่วยสนับสนุนและ
พัฒนาประเทศไทยไปสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
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Smart DOE
กรมการจัดหางาน คว้ารางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2018
นายสุ ช าติ พรชัย วิเศษกุล รองอธิบดี กรมการจัดหางาน เป็นผู้ แทนกรมการจัด หางานเข้ารั บรางวั ล
Thailand ICT Excellence Awards 2018 จาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ณ โรงแรมดิ แอทธีนี โฮเทล แบงค็อก
กรมการจัดหางาน สานักงาน BOI และสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้ร่วมมือดาเนินโครงการ Single
Window ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทางาน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับรางวัล Thailand
ICT Excellence Awards 2018 ในประเภทโครงการขับเคลื่อนธุรกิจ (Business Enabler Projects) โดยยกย่อง
หน่ ว ยงานซึ่ งสร้ างพลั ง ขับ เคลื่ อ นธุ ร กิจ ที่เ ป็ นเลิ ศ เน้น ความสามารถในการบรรลุ ผ ลตามภารกิ จ (กาไรหรื อ
มูลค่าเพิ่ม) โดยมุ่งเน้นให้เกิดความเชื่อมโยง (End-to-End Solution) ระหว่างองค์กรกับบุคคลหรือ หน่วยงาน
ภายนอก (Business Partner Integration) ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางธุรกิจ โดยโครงการ Single Window
เป็นการบูรณาการการให้บริการของทั้ง 3 หน่วยงาน เพื่อปรับปรุงบริการของศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาต
ทางานให้เป็นไปตามเป้าหมาย SMART THAILAND ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อการให้บริการ โดย 1) เป็นช่องทางบริการที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย 2) ใช้ข้อมูลร่วมกันที่เข้าใจ
ง่ายและสอดคล้องกัน 3) ลดการมาติดต่อด้วยตนเองของผู้ใช้บริการ 4) มีกรอบเวลาและมาตรฐานในการให้บริการ
ที่ชัดเจน 5) มีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจนและเปิดเผยหลักเกณฑ์ให้ทราบอย่างทั่วถึง โปร่งใส ตรวจสอบได้
6) ดาเนินการโดยระบบอัตโนมัติในขั้นการพิจารณา 7) ลดความซ้าซ้อนของการพิจารณาอนุมัติ และ 8) ลดการใช้
กระดาษ ทั้งนี้ ปัจจุบันสามารถดาเนินการออกใบอนุญาตทางานระบบ Digital Work Permit แล้วกว่า 1,255 ราย
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ไทย-ลาว ชื่นมื่น เปิดศูนย์แรกรับฯ จังหวัดมุกดาหารเพิ่ม
รองรับการเข้ามาทางานแรงงานลาว
พลต ารวจเอก อดุ ล ย์ แสงสิง แก้ว รั ฐมนตรี ว่า การกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิ ธีเปิ ดศูน ย์
แรกรับเข้าทางานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดมุกดาหาร โดยมี ดร.คาแพง ไซสมแพง รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ทั้งนี้ ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวต้อนรับ จากนั้นได้มีการประชุมหารือข้อราชการเกี่ยวกับสถานการณ์การปรับ
สถานภาพแรงงานลาวในประเทศไทย การจัดทาทะเบียนประวัติแรงงานลาว การอนุญาตให้แรงงานกลับบ้านช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 5-30 เมษายน 2561
ศูนย์แรกรับเข้าทางานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่เลขที่ 89/6 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล
ต.ศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร เป็นศูนย์ฯ ที่ให้ความรู้แก่แรงงานลาวที่จะเข้ามาทางานในประเทศ
ไทยตามระบบ MOU เกี่ยวกับการทางาน โดยเฉพาะสัญญาจ้างงาน การใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย ตรวจสอบ
คัดกรองแรงงานก่อนอนุญาตให้ เดินทางเข้ามาทางานในประเทศไทย ตรวจสอบและขอรับสิทธิพึงได้รับก่อน
เดินทางกลับประเทศ เป็นศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่นายจ้างและแรงงานลาว
ให้ดาเนิ นการเป็น ไปตามสั ญญาจ้างงาน ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ให้ ความคุ้มครองแรงงานตาม
มาตรฐานสากล และเป็นสถานที่ออกใบอนุญาตทางาน (E-Work Permit) อีกด้วย
ปัจจุบันมีแรงงานจาก สปป.ลาว จานวนมากที่อยู่ในเมืองสะหวันนะเขตที่เดินทางเข้ามาทางานในประเทศ
ไทยโดยต้องผ่านด่านจังหวัดหนองคาย (สะพานมิตรภาพไทย-ลาว – นครหลวง เวียงจันทน์ ) เพียงด่านเดียว
จึงอาจไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้น เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้กับพี่น้องแรงงานลาวที่จะ
เดินทางเข้ามาทางานในประเทศไทย กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานจึงได้เพิ่มศูนย์แรกรับเข้าทางานและ
สิ้น สุดการจ้ างจั งหวัดมุกดาหาร อีก 1 แห่ ง เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้ามาทางาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับคน
แขวงสะหวันนะเขตกับแขวงจาปาศักดิ์และแขวงอื่นๆ อีกด้วย โดยจังหวัดมุกดาหารมีแรงงานลาวนาเข้าตามระบบ
MOU จานวน 283 คน ส่วนใหญ่เป็นประเภทกิจการจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม รองลงมาเป็นค้าปลีก ค้าส่ง
แผงลอย และเกษตรตามลาดับ
รมว.แรงงาน กล่าวในตอนท้า ยว่า การดาเนิน การของศูน ย์แ รกรั บเข้า ทางานและสิ้น สุดการจ้า ง
จังหวัดมุกดาหารจะนาไปสู่การบริหารจัดการการทางานของแรงงานลาวที่เข้ามาทางานในประเทศไทยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระทรวงแรงงานจะดูแลพี่น้องชาวลาวที่เข้ามาทางานในประเทศไทย รวมถึงนายจ้าง
และสถานประกอบการที่จ้ างแรงงานให้เ กิดประโยชน์อย่า งเท่า เทียม อัน จะส่งผลให้เ กิดความมั่น คงทาง
เศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวมต่อไป
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กกจ.ร่วมมือผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทางานในต่างประเทศ
สร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ
นายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานไทยไปทางานต่างประเทศ พร้อมบรรยายในหัวข้อ “นโยบาย
การป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานไทยไปทางานต่างประเทศ รัฐ -เอกชน ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ” ณ
ห้องอบรมคนหางานก่อนไปทางานต่างประเทศ ชั้น 11 อาคารสานักงานประกันสังคม โดยมี บริษัทจัดหางาน
จานวน 83 แห่ง 110 คน เข้าร่วมฝึกอบรม และได้รับเกียรติจากนายสุวิชาญ รักษ์รัตนากร ผู้อานวยการส่วน
ป้องกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงาน สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และอาจารย์พงศักดิ์
เปล่งแสง เป็นวิทยากร
การฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางาน
กับผู้รั บอนุญาตจั ดหางานเพื่อไปทางานในต่า งประเทศในการคัดกรองแรงงานที่สมัค รงานเพื่อไปทางาน
ต่างประเทศในเบื้องต้นให้ปลอดภัยจากการใช้สารเสพติด เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วมในการสร้างจิตสานึก สามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด
ตลอดจนวิธีป้องกันปัญหาจากยาเสพติดให้กับแรงงานไทย และเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถถ่ายทอด
ความรู้แก่แรงงานไทยให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด กฎหมาย และบทลงโทษ
ในต่างประเทศ การสร้างภูมิคุ้มกัน และจิตสานึกให้แ รงงานไทย รวมทั้งการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในขณะทางาน และใช้ชีวิตในต่างประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจน
สามารถลดความเสียหายจากปัญหาการกระทาความผิดในต่างประเทศ
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อาชีพมั่นคง
ยุคไทยแลนด์ 4.0 อาชีพไหนปังรองรับ “อีอีซ”ี
นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ถือเป็นก้าวย่าง
ที่สาคัญในการพลิกโฉมโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยจากการดึงดูดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
โดยเฉพาะอุ ต สาหกรรมที่ มี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ชั้ น สู ง เพื่ อ ยกระดั บ อุ ต สาหกรรมของประเทศ และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน

อย่างไรก็ตาม โจทย์ใหญ่ที่มองข้ามไม่ได้เลยก็คือ แรงงานของไทยมีความพร้อมแค่ไหนในการรองรับ
แม้ จ ากข้ อ มู ล กรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน (กพร.) ได้ ก าหนดเป้ า หมายผลิ ต แรงงานฝี มื อ ป้ อ นอี อี ซี รองรั บ 10
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ในระยะ 5 ปี (2560-2564) ให้ได้มากกว่า 2.3 ล้านคน และสานักงานเพื่อการพัฒนาอีอีซี
และกระทรวงศึกษาธิการกาลังทาหลักสูตรเพื่อผลิตนักศึกษาสายอาชีพตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายไว้แล้ว
ก็ตาม
เรามาลองสารวจความต้องการจ้างงานในอีอีซีกันดูว่า อาชีพไหนจะเป็นที่ต้องการนับจากนี้ไป โดยข้อมูล
จากจ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) ประเมินว่าความต้องการจ้างงานในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง
และฉะเชิงเทรา ในโครงการอีอีซี มีความต้องการแรงงานรวมกันกว่า 8,500 อัตรา จังหวัดที่มีความต้องการ
แรงงานมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี 4,480 อัตรา ตามมาด้วยระยอง 2,534 อัตรา และฉะเชิงเทรา 1,474 อัตรา
โดยประเภทงานที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.งานผลิต ควบคุมคุณภาพ 1,499 อัตรา
2. งานวิศวกรรม 967 อัตรา 3. งานขาย 795 อัตรา 4.งานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 433 อัตรา และ 5.งาน
บัญชี การเงิน 348 อัตรา
ขณะที่ศูนย์ป ระสานงานการผลิตและพัฒ นากาลั งคนชีว ศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกระบุว่า
แนวโน้มความต้องการจ้างงานในอีอีซีในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และ ฉะเชิงเทรา อีก 5 ปี (2560 – 2564)
มีความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ จานวน 1.77 แสนคน โดยมีความต้องการ
แรงงานมากในสาขาเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ จานวน 0.35 แสนคน รองลงมา คือ ยานยนต์สมัยใหม่
จานวน 0.34 แสนคน อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จานวน 0.33 แสนคน การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยว
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เชิงสุขภาพ จานวน 0.21 แสนคน และหุ่นยนต์ จานวน 0.16 แสนคน แต่ประมาณการว่าจะมีผู้จบการศึกษาใน
ระดับอาชีวศึกษาเพียงจานวน 1.19 แสนคน
ดังนั้น เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่กว่า 32 โครงการ มูลค่า
กว่าพันล้านบาทที่จะนามาสู่การจ้างงาน โดยเฉพาะในกิจการภาคอุตสาหกรรม นักเรีย น นักศึกษาจึงควรเลือก
เรี ยนในสายอาชีพเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานและรองรับการจ้างงานในอีอีซี ซึ่งเป็นเรื่อง
น่าแปลกคือ 30% ของเด็กไทยที่จบระดับ ม.ปลาย จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แต่เมื่อจบมาแล้วก็ทางาน
ไม่ตรงสาย ขณะที่อีก 70% ในสายอาชีวะไม่ได้โฟกัสเลย
ศาสตราจารย์ ดร.สุ ชั ช วี ร์ สุ ว รรณสวั ส ดิ์ อธิ ก ารบดี ส ถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทอป.) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยจะเป็น
เสาหลักตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศได้ เพราะเป็นผู้ผลิตบุคลากร และมีงานวิจัยต่างๆ อยู่จานวนมากกว่า
80% ซึ่งหากสามารถประสานกับภาคอุตสาหกรรมได้ใกล้ชิด จะทาให้มีพลังงานในการขับเคลื่อนประเทศได้มาก
ขึ้น โดยเฉพาะในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่มีเป้าหมายใช้นวัตกรรม และองค์ความรู้ในการพัฒนาประเทศ
“สามหลักที่จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศได้คือ หนึ่งการสร้างคนเพื่อตอบโจทย์ในการพัฒนา
ประเทศ สองสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ประเทศพึ่งพาตนเองได้ และสุดท้ายคือสร้างเครือข่ายทาง
อุตสาหกรรมและภาคสังคม ซึ่งเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยที่จะต้องประสานให้ตอบโจทย์ในการพัฒนา
ประเทศ”
อย่ างไรก็ตาม ยอมรับ ว่าปั จจุ บัน เรื่องของการผลิ ตบุคลากรอาจจะยังไม่รองรับกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม แม้จะมีการประสานกันมาอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่เอกชน
ไม่ได้สนใจเข้ามาลงทุนในระบบการศึกษามากพอ ด้วยการทาธุรกิจต้องคานึงถึงความอยู่รอดเป็นหลัก ประกอบกับ
ไม่มีแรงจูงใจให้ต้องลงทุน ดังนั้น มองว่าภาครัฐคงต้องให้เพิ่มแรงจูงใจในเรื่องนี้ให้มากขึ้นและอาจจะต้องมาพร้อม
กับข้อบังคับ เช่น การให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและวางกรอบให้ต้องลงทุนในงานวิจัยของมหาวิทยาลัยด้วย
สาหรับกรณีที่ภาคอุตสาหกรรมหันไปผลิตบุคลากรของตัวเองนั้น มองว่าเป็นการมหาวิทยาลัยสามารถ
ผลิตบุคลากรที่มีความรอบรู้หลายด้านมากกว่า เพราะการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยจะมีความหลากหลาย
หากเอกชนผลิตบุคลากรเองจะพุ่งเป้าหมายไปเฉพาะวิชาชีพที่ต้องการเท่านั้น ซึ่งเป็นการลงทุนเพื่อตอบสนอง
ธุรกิจของตัวเองให้มากที่สุด ขณะที่จริงๆ แล้วบุคลากรควรต้องรู้เรื่องราวอื่นๆ ด้วย แม้จะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางก็ตาม ซึ่งคาว่า “ยูนิเวอร์ซิตี้” มาจากภาษาลาตินที่แปลว่า ความหลากหลาย ไม่ใช่ผลิตหุ่นยนต์ หน้าที่จึงควร
เป็นของมหาวิทยาลัย
“ปัจจุบันรัฐบาลไม่มีแรงจูงใจให้ เอกชนลงทุนในการศึกษา แม้จะมีการคุยกันเรื่องนี้หลายรอบแล้ว
แต่ ก็ ไ ม่ เ ห็ น อะไร อุ ป สรรคคื อ ความไม่ จ ริ ง จั ง เอกชนมองผลประกอบการของตั ว เองอั น ดั บ แรก ส่ ว น
มหาวิทยาลัยก็คิดเรื่องจะติดอันดับเท่าไร ทาอย่างไรถึงจะมีเด็กมาเรียนเต็ม แต่โดยสรุปคือรัฐบาลยังไม่ได้สร้าง
แรงจูงใจในการเอื้อให้เอกชนเข้ามาลงทุนในการศึกษามากพอ ดังนั้น รัฐจึงต้องให้แรงจูงใจกับเอกชนมากกว่า
ที่เป็นอยู”่
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://bizbug.co
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เตรียมความพร้อมให้กับองค์กรยุคดิจิตอล

ในสภาวการณ์ ปั จ จุ บั น ที่ ทุ ก องค์ ก รได้ รั บ แรงผลั ก ดั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจากปั จ จั ย ต่ า งๆ ทางธุ ร กิ จ และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ให้ปรับเปลี่ยนตัวเองไปสู่องค์กรดิจิตอลอย่างเร่งด่วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการแข่งขันในโลกการค้าไร้พรมแดน อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่ าในขณะที่หลายองค์กรประสบ
ความสาเร็จในกระแสโลกดิจิตอล กลับมีองค์กรอีกจานวนมากที่กาลังประสบปัญหาในการตอบรับ และปรับตัวกับ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากวิเคราะห์องค์กรที่สามารถตอบรับกระแสโลกดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะ
พบว่ามีปัจจัยภายในที่สนับสนุนความสาเร็จที่สาคัญ ประกอบด้วย
ด้านกลยุทธ์ (Strategy) – กลยุทธ์ทางดิจิตอลที่ดีมีส่วนสาคัญในการกาหนดทิศทางการดาเนินธุรกิจ
โดยใช้ความสามารถของเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนให้องค์กรได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กร
ดิจิตอล อีกทั้งกลยุ ทธ์ทางดิจิตอลที่ดีนั้ น ยั งต้องสอดคล้ อง และส่งเสริมให้ องค์กรสามารถบรรลุพันธกิจ และ
วิสั ยทัศน์ขององค์กร รวมถึงมีจุ ดมุ่งหมายในการใช้เทคโนโลยี เข้ามาเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า
(Customer Experience) ปรับปรุงรูปแบบการดาเนินธุรกิจองค์กร (Business Model) หรือเพิ่มคุณค่าให้แก่
ลูกค้า (Value Creation) มิใช่เพียงการนาเทคโนโลยีมาใช้แก้ปัญหาเป็นจุดๆ หรือเพิ่มประสิทธิภาพของเฉพาะบาง
กระบวนการ
ด้านผู้นา (Leadership) – องค์กรจะประสบความสาเร็จในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้นั้น จาเป็นต้องมี
ผู้นาที่เป็นต้นแบบที่ดี (Role Model) ที่พร้อมจะผลักดัน และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรดิจิตอลนั้น ผู้นาจาเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจ และมองเห็นโอกาสในการนาเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์มาใช้กับธุรกิจ อีกทั้งควรมีทักษะในการสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจ และความเชื่อมั่นให้กับ
พนักงาน รวมถึงเป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการให้หน่วยงานต่างๆ ในองค์กรทางานสอดประสานเพื่อสร้าง
นวั ต กรรมใหม่ ๆ หลายองค์ ก รด าเนิ น การปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งองค์ ก ร ทบทวนอ านาจการก ากั บ ดู แ ล
(Organization Governance) รวมทั้งแต่งตั้งผู้นาด้านการปฏิรูปองค์กร (Chief Transformation Officer)
เพื่อให้องค์กรตอบรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
ด้านความสามารถของบุคลากร (Workforce Skills) – บุคลากรในทุกระดับชั้นนั้นมีส่วนสาคัญอย่างยิ่ง
ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้สัมฤทธิ์ผล นอกจากการทาให้พนักงานเข้าใจถึงความสาคัญ และรู้สึกตื่นตัวกับ
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การเปลี่ยนแปลง องค์กรยังจาเป็นต้องให้พนักงานมีความสามารถที่เหมาะสม ทั้งนี้ความสามารถของบุคลากร
สาหรับองค์กรดิจิตอลนั้นนอกจากต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี (Digital-Proficiency Workforce)
ยังจาเป็นต้องมีความสามารถในการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อรองรับแนวคิดการให้ ลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง (Customer Centric) รวมถึงต้องมีความสามารถในการทางานแบบยืดหยุ่น (Agile) เพื่อให้สามารถ
จัดการโครงการภายใต้การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งมอบผลงานที่ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด
ด้านวัฒนธรรมองค์กร (Culture) – เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรดิจิตอลเป็นไปอย่างยั่งยืน
องค์กรต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมให้สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม และกระบวนการทางานแบบใหม่ในอนาคต
วัฒนธรรมองค์กรที่มีส่วนสาคัญในการส่งเสริมการเป็นองค์กรดิจิตอลนั้น นอกจากความพร้อมในการปรับตัว
(Adaptability) ความว่องไวต่อการเปลี่ ยนแปลง (Agility) และความยืดหยุ่นในการดาเนินการ (Flexibility)
ยังต้องประกอบด้วย การยอมรับความเสี่ยง (Risk Taking) ซึ่งสนับสนุนให้องค์กรทดลองสร้างสินค้า หรือบริการ
ใหม่ และทดลองใช้จ ริ งเพื่อให้เกิดการเรี ย นรู้ และนาความรู้ไปต่อยอดการพัฒ นา รวมถึงการทางาน ร่ว มกัน
(Collaborative) เพื่อส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานเข้าใจการดาเนินการตั้งแต่ต้นจนจบ (End-to-End Process) สร้าง
ความเข้าใจระหว่างหน่วยงาน อีกทั้งระดมความรู้ ความสามารถ และความคิดเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ
อย่างต่อเนื่อง
การปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิตอลนั้น ผู้บริหารจาเป็นต้องเตรียมความพร้อมขององค์กร โดยทบทวน
ว่าปัจจัยสนับสนุนความสาเร็จดังกล่าวข้างต้นอยู่ในสถานะใด ปัจจัยอะไรที่ต้องได้รับการส่งเสริม และปรับปรุง
เพื่อให้องค์กรมีศักยภาพในการนาเทคโนโลยี และดิจิตอลมาเป็นกาลังขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่าง
บรรลุผล
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