วารสารขาวสารตลาดแรงงาน
ปที่ 26 ฉบับที่ 3
ประจำเดือนมีนาคม 2562
http://www.doe.go.th/lmia

มุมมองของพนักงาน 4.0
แนวโนมแรงงานยุคใหม

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 02-2451581 E-mail : lmi@doe.go.th สายดวน 1694

www.doe.go.th/lmia

		บรรณาธิการ

ข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine

ประจ�ำเดือนมีนาคม 2562
		
Special Report ฉบับนี้ ขอเสนอ “ท่าอากาศยานเบตง” เพื่อสนับสนุนนโยบายสามเหลี่ยม
เศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามด้วย มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�ำในภูมิภาค พัฒนาท่าเรือแหลมฉบังชุด D เพิ่มศักยภาพแข่งขัน
หนุน “อีอีซี” ทุ่มอีสานแสนล้าน ลงทุนระบบราง ตัด–ขยายถนนเชื่อมถึงอีอีซี ดีป้า ผนึก ม.เกษตรฯ เดินหน้าเปิดสถาบันพัฒนาศักยภาพ
ด้านดิจิทัล เพื่อ EEC พร้อมจับมือ หัวเว่ย เปิดตัวโครงการทดสอบ 5G Testbed ที่แรกในภูมิภาค สมุทรสาคร อบรมผู้ประกอบการเรือขนถ่าย
สัตว์น�้ำและท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ เพื่อยกระดับสินค้าสัตว์น�้ำของไทย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา มอบวุฒิบัตรและ
เครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึกแก่ผู้ส�ำเร็จการฝึกโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจําปี 2562
ส่วน English for Career ฉบับนี้ เป็นประโยคภาษาอังกฤษที่จ�ำเป็นต้องใช้บ่อยในที่ท�ำงาน รู้ทันโลก กฎหมายคนเข้าเมือง
ฉบับแก้ไขของญี่ปุ่นมีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2562 15 ประเทศที่มีชั่วโมงท�ำงานสูงสุด Smart DOE แรงงาน จับมือ Big C ติดตั้ง
ตู้งาน (Job Box) ให้บริการจัดหางานทุกที่ ทุกเวลา บิ๊กแรงงาน หารือ บิ๊กยุติธรรมญี่ปุ่น เตรียมความพร้อม ส่งแรงงานไทยที่มีทักษะเฉพาะ
ป้อนตลาดแรงงานญี่ปุ่น เยาวชนโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) พบบิ๊กแรงงาน แรงงาน!! เผยยอดต่างด้าวท�ำ Seabook
กว่า 5,700 คน อาชีพมั่นคง 9 อาชีพของคนยุคใหม่ ท�ำสบายๆ ได้ที่บ้าน และ THAILAND 4.0 มุมมองของพนักงาน 4.0 แนวโน้มแรงงาน
ยุคใหม่
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“ท่าอากาศยานเบตง”

เพื่อสนับสนุนนโยบาย
สามเหลีย่ มเศรษฐกิจ มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน
อ�ำเภอเบตง จังหวัดยะลา  เป็นอ�ำเภอที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย
มีพรมแดนติดต่อกับรัฐเปรักและรัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย มีสภาพภูมปิ ระเทศ
เป็นภูเขาสูงชันไม่สะดวกต่อการเดินทาง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เห็นชอบในหลักการให้กรมท่าอากาศยาน (ทย.)
กระทรวงคมนาคม ด�ำเนินโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง (Betong
Airport) ในวงเงิน 1,900 ล้านบาท ระยะเวลาด�ำเนินโครงการ 3 ปี
(2559–2562) ซึ่งเป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่ ล�ำดับที่ 29 สังกัดกรม
ท่าอากาศยาน และนับเป็นท่าอากาศยานของประเทศไทย แห่งที่ 39 ซึ่ง
จุดประสงค์ที่ก่อให้เกิดท่าอากาศยานเบตงนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
การคมนาคมในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอเบตง และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลทีต่ อ้ งการพัฒนาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ตามนโยบายสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของรัฐบาล
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม ได้เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างท่าอากาศยาน
เบตง จังหวัดยะลา ณ ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา ทั้งนี้ เมื่อการก่อสร้าง
ท่าอากาศยานเบตงแล้วเสร็จ จะท�ำให้การคมนาคมขนส่งภายในจังหวัดยะลา
และการเชือ่ มต่อสูป่ ระเทศมาเลเซียทีด่ า่ นเบตงและพืน้ ทีใ่ กล้เคียงจะสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเพิ่มขึ้นจากปีละ
600,000 คน เป็น 1,000,000 คนต่อปี และมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่า
4,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2563
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
ที่มา : วิกิพีเดีย

มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำ�ในภูมิภาค

พัฒนาท่าเรือแหลมฉบังชุด D
เพิ่มศักยภาพแข่งขันหนุน “อีอีซี”

“เพื่อให้การพัฒนาโครงการต่างๆ ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (อีอซี )ี เป็นไปตามก�ำหนด จะเป็นหน้าทีข่ องรัฐบาลใหม่ทจี่ ะมาสานต่อ ถ้าเริม่
นับหนึ่งได้ ก็เชื่อว่าจะไม่ใช่เรื่องยาก สิ่งส�ำคัญคือเราต้องท�ำให้มันนับหนึ่งให้ได้ ตอนนี้
นับหนึ่งมาได้ครึ่งแล้ว ภายใน 3-6 เดือน มั่นใจว่าจะนับหนึ่ง ได้ส�ำเร็จ”
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเป็นหัวใจส�ำคัญของการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า
และทันสมัย ทัง้ การขนส่งทางอากาศ ทางบก และทางน�ำ้ เพือ่ ให้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ
เกิดความสะดวกและรวดเร็ว ช่วยดึงดูดความสนใจของนักลงทุน ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชน
มีความอยู่ดีกินดีมากขึ้นต่อไป
การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ถือเป็นเป้าหมายผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
โลจิสติกส์ของภูมิภาค หรือกลุ่มประเทศ CLMV ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และก�ำหนด
แนวทางการพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมเป็น ท่าเรือบก โดยใช้ระบบขนส่งทางรางเป็นโครงข่าย
หลักในการขนส่ง
จากการศึกษาข้อมูลของกระทรวงคมนาคม และการรับฟังความคิดเห็นของภาคส่วน
ต่างๆ พบว่าพืน้ ที่ ทีม่ คี วามเหมาะสมในการพัฒนาเป็นท่าเรือบก คือ จ.ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา
ขอนแก่น และนครสวรรค์ รวมทั้งพื้นที่ชายแดนที่ควรพัฒนาเป็นจุดรวบรวมและกระจาย
สินค้า คือ จังหวัดหนองคาย มุกดาหาร เชียงราย ตาก สระแก้ว และสงขลา โดยเชื่อมโยงกัน
ด้วยระบบโครงข่ายคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ

ล่าสุด บริษทั ฮัทชิสนั พอร์ท ประเทศไทย จํากัด ผูป้ ระกอบการ
ท่าเทียบเรือชั้นน�ำในประเทศไทย เปิดท่าเทียบเรือชุด D อย่างเป็น
ทางการ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยท่าเทียบเรือชุดนี้ จะติด
ตัง้ เทคโนโลยีควบคุมระบบปฏิบตั งิ านจากระยะไกล (Remote Control
Technology) อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน พร้อมยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลาง
การขนส่งตู้สินค้าระดับโลก
นายสตีเฟ่น แอชเวิร์ธ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮัทชิสัน
พอร์ท ประเทศไทย กล่าวว่า ฮัทชิสัน พอร์ท ได้ขยายขีดความสามารถ
ในการให้บริการยกขนตู้ สินค้า โดยการพัฒนาท่าเทียบเรือชุด D ท่าเรือ
แหลมฉบัง พร้อมกับน�ำเข้าปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่าจ�ำนวน 3 คัน
และปั้นจั่นยกตู้สินค้าในลานแบบล้อยาง (Remote Control Electric
Rubber Tyred Gantry Crane หรือ RCeRTGC) จ�ำนวน 8 คัน จาก
บริษัท ZPMC หรือ Shanghai Zhenhua HeavyIndustry Co., Ltd.

Smart Job Magazine

3

เครื่องมือทั้งสองชนิดนี้ติดตั้งระบบควบคุมการปฏิบัติงานจากระยะไกล (Remote
Control) ที่ล้�ำสมัย ซึ่งจะช่วยให้ท่าเทียบเรือชุด D ปฏิบัติงานได้ด้วยความปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับเรือที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติการได้ดีขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่าขนาดใหญ่ทั้ง 3 คัน สามารถ
ปฏิบัติงานยกขนตู้สินค้าให้กับเรือบรรทุกตู้สินค้าบนระวางได้กว้างถึง 24 แถว ซึ่งเป็นเรือ
ขนาดใหญ่ที่สุดที่ให้บริการในปัจจุบัน เครื่องมือทั้งสองชนิดนี้ควบคุมการปฏิบัติงานจาก
ระยะไกล (remote control) ท�ำให้ท่าเทียบเรือชุด D เป็นท่าเทียบเรือแห่งแรกของโลกที่
ติดตั้งเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลให้การบริการของท่าเรือรวดเร็ว ถูกต้องแม่นย�ำ
และปลอดภัยมากขึ้น

เพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน
ทั้งนี้ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.คมนาคม เปิดเผยว่า การขนส่งสินค้าระบบราง
ทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยต�ำ่ เมือ่ มีโครงการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอตู่ ะเภา และการน�ำเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ในท่าเทียบเรือชุด D นั้น จะช่วยยกระดับการให้บริการขนส่งและบริหาร
จัดการระบบคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้อง ต่อนโยบายประเทศไทย 4.0
โมเดลใหม่ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนั้น
นอกจากนี้ ยั ง สอดรั บ กั บ ร่ า งยุ ท ธศาสตร์ ข องกระทรวงคมนาคม มุ ่ ง พั ฒ นา
ระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะเวลา 20 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2579 สอดคล้องต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาลที่ต้องการสร้างชาติ ที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยท่าเทียบเรือ
ชุด D นั้น รองรับตู้สินค้าได้ 3.5 ล้านทีอียูต่อปี และจะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับ
ตู้สินค้าของท่าเรือแหลมฉบังได้อีก 40% และเมื่อเปิดให้บริการท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 ด้วย
จะท�ำให้ท่าเรือแหลมฉบังรองรับตู้สินค้าผ่านหน้าท่าจาก 8 ล้านทีอียู เพิ่มขึ้นเป็น 18 ล้าน
ทีอียู และจะท�ำให้ท่าเรือแหลมฉบังกลายเป็นท่าเรือระดับโลกด้วย
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าท่าเทียบเรือดังกล่าวนับเป็นพื้นฐานคมนาคมขนส่งที่ส�ำคัญ
ก่อให้เกิดการเชื่อมโยง ฐานการผลิต แหล่งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นประตู
การค้าเชื่อมต่อระหว่างรูปแบบการขนส่งขั้นพื้นฐานต่างๆ อาทิโครงการรถไฟความเร็วสูง
เชือ่ ม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูม-ิ อูต่ ะเภา) โครงการรถไฟ ทางคูจ่ ากแหล่งอุตสาหกรรม
ทั่วประเทศ ที่เชื่อมสู่ท่าเรือแหลมฉบัง มาบตาพุดและสัตหีบ
แนะยกระดับท่าเรือสู่มาตรฐานสากล
นายอาณัติ มัชฌิมา ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง
เทอร์มินัล จ�ำกัด กล่าวว่า ท่าเทียบเรือชุด D มีความยาวหน้าท่ารวมทั้งสิ้น 1,700 เมตร
ประกอบไปด้วยปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่าจ�ำนวน 17 คัน และมีปั้นจั่นยกตู้สินค้าในลาน
แบบล้อยางจ�ำนวน 43 คัน โดยอุปกรณ์ทั้งหมดใช้เทคโนโลยีควบคุมระบบปฏิบัติงาน
จากระยะไกล เพิ่มความสามารถในการรองรับตู้สินค้าได้ราว 3.5 ล้านทีอียูต่อปี (หน่วยนับ
ตู้สินค้าขนาด 20 ฟุต) ซึ่งจะส่งผลให้เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในการขนส่งสินค้าที่
ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) เพิ่มขึ้นจาก 34% เป็น 50% ในปี 2566-67 สามารถรองรับตู้สินค้า
ได้ทั้งสิ้น 13 ล้านทีอียู มั่นใจสามารถดันอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย (จีดีพี)
ในภาพรวมโต 4-5% ต่อปี
“ธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ ถ้ามองย้อนหลังพบว่า โตต่อเนื่องแม้จะมีปัจจัยลบ
มากระทบ แต่ก็เป็นแค่ระยะเวลาสั้นๆ เพราะการที่เราจะลงทุนสร้างโรงงาน หรือผลิต
สินค้านัน้ หมายความว่าเราได้มกี ารศึกษาดีแล้ว สามารถทีจ่ ะท�ำได้ตอ่ เนือ่ ง แต่บางช่วงจังหวะ
อาจจะติดขัดบ้าง เช่น เรือ่ งน�ำ้ ท่วม สิง่ เหล่านีอ้ าจจะท�ำให้ ธุรกิจติดขัด แต่เมือ่ ได้มกี ารเซตอัพ
ระบบใหม่ไทยก็จะดีขึ้น เพราะผลิตภัณฑ์ของไทยหรือสินค้าของไทยยังเป็น ที่ต้องการ
ของตลาดโลก” นายอาณัติกล่าว
สิทธิประโยชน์ดึงลงทุน
นายอาณัติ กล่าวว่า เมื่อพูดถึงอีอีซี ก็ต้องกลับไปดูสิทธิประโยชน์ที่นักลงทุนจะ
ได้รับ ถือว่าเป็นตัวจุดประกายที่จะท�ำให้การประกอบกิจการต่างๆ สามารถที่จะด�ำเนินการ
อย่างราบรื่นต่อเนื่อง รวมไปถึงการปรับ การท�ำงานของภาครัฐ หรือระเบียบประกาศ
ทางราชการ ก็ชว่ ยท�ำให้การท�ำงานรวดเร็วยิง่ ขึน้ อาทิ การปรับเปลีย่ นระบบศุลกากร ระเบียบ

4

Smart Job Magazine

ของกระทรวง ทบวงต่างๆ ที่ซับซ้อน นั้นเห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะมองว่า
ต้องเอื้ออ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการในการท�ำงาน เนื่องจาก
การขนสินค้าถ่ายล�ำต้องแข่งกับเวลา ดังนั้น ถ้าสามารถยกระดับ
การท�ำงานให้รวดเร็วได้ จะท�ำให้ตวั วัดค่าของเวิลด์แบงก์ดขี นึ้ นักลงทุน
ก็จะเข้ามาและ จะท�ำให้ประเทศเกิดผลมวลรวมของการใช้ประโยชน์
มากขึ้น
“บริษทั ศึกษาข้อมูลของท่าเรือแหลมฉบังมาเป็นระยะเวลาหนึง่
จนกระทั่งมีความมั่นใจระดับหนึ่ง ที่จะน�ำเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่
เข้ามาให้บริการที่ท่าเรือแหลมฉบัง แต่ก็ห่วงใย อยากเห็นไทยรีบ
ปรับตัว และเร่งพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังให้ได้มาตรฐานท่าเรือขนส่ง
สินค้าระดับสากลได้ในเร็ววัน มิเช่นนั้นโอกาสที่เกิดขึ้นตอนนี้จะตกเป็น
ของประเทศสมาชิกอาเซียน” นายอาณัติกล่าว

ท่าเรือประตูของประเทศ
นายอาณัติ กล่าวว่า ธุรกิจทีด่ ำ� เนินการเกีย่ วกับถ้าเทียบเรือนัน้
มีหน้าที่หลักส�ำคัญคือเป็นประตู ของประเทศ ดังนั้นภาระหลักที่ผู้
ประกอบการในแหลมฉบังต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลา ว่าท�ำยังไงถึงจะ
ท�ำให้ประเทศสามารถขนถ่ายสินค้าอย่างดีมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับ
ความต้องการทางธุรกิจในประเทศ และรองรับการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งมองว่าทุกคนอยากที่จะพัฒนา
ดังนั้น ฮัทชิสันได้มองเห็นว่าการขนส่งสินค้าทางเรือจะต้อง
ใหญ่ขึ้น การที่สร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ท่าเทียบเรือขนาดใหญ่
ต้องสั่งเครนขนาดที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันในโลกมาใช้ในการรองรับเรือ
ที่จะสามารถเพิ่มขนาดใหญ่ เพื่อให้ชาวโลกได้เห็นถึงศักยภาพของเรา
ร.ต.ต.มนตรี ฤกษ์จ�ำเนียร ผู้อ�ำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง
หรือ ทลฉ. รักษาการแทนผู้อ�ำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
หรือ กทท. กล่าวว่า ส�ำหรับท่าเรือแหลมฉบัง เป็นท่าเรือน�้ำลึกหลัก
ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ที่มีโครงการพัฒนาต่างๆ ที่มีส่วน
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีการเติบโตที่เพิ่มมากขึ้น
ได้แก่ โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ที่ได้เปิด
ให้บริการแล้ว รวมถึงโครงการพัฒนาต่างๆ ที่พร้อมรองรับการพัฒนา
สู่มาตรฐานการเป็นท่าเรือระดับโลก ได้แก่ โครงการท่าเรือแหลมฉบัง
ขั้ น ที่ 3 โครงการพั ฒ นาศู น ย์ ก ารขนส่ ง ตู ้ สิ น ค้ า ทางรถไฟที่ ท ่ า เรื อ
แหลมฉบัง และโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A)
อีกด้วย รวมถึงโครงการพัฒนาต่างๆ ที่พร้อมรองรับการพัฒนาสู่
มาตรฐานการเป็นท่าเรือ ระดับโลก ได้แก่ โครงการท่าเรือแหลมฉบัง
ขั้นที่ 3
ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท (ประเทศไทย)
ได้ท�ำการขนถ่ายตู้สินค้าครบ 20 ล้านทีอียู นับว่าเป็นผู้ประกอบการ
ท่าเทียบเรือทีข่ นส่งสินค้าจ�ำนวนมากทีส่ ดุ ในท่าเรือแหลมฉบัง ดังนัน้
โครงการ ท่าเทียบเรือชุด D นี้ จะช่วยเพิม่ ขีดความสามารถของท่าเรือ
แหลมฉบังให้สามารถรองรับตูส้ นิ ค้าได้เพิม่ ขึน้ เป็น 11.1 ล้านทีอยี /ู ปี
ซึง่ สอดคล้องต่อวิสยั ทัศน์การท่าเรือแห่งประเทศไทย ทีม่ งุ่ สูม่ าตรฐาน
ท่าเรือชั้นน�ำระดับโลก ด้วยการให้บริการด้านโลจิสติกส์ เพื่อการ
เติบโตอย่างยั่งยืนในปี 2573 อย่างรอบด้าน โดยท่าเรือแหลมฉบัง
มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาท่าเรือแหลมบังให้เป็น World Class Port
โดยเพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ
เป็นท่าเรือที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
ที่มา : www.thaipost.net

ทุ่มอีสานแสนล้าน ลงทุนระบบราง ตัด–ขยายถนนเชื่อมถึงอีอีซี
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ภาคอีสานเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของประเทศ
ทีส่ บู ฉีดตัวเลขความยัง่ ยืนทางเศรษฐกิจ ทัง้ ฮับอุตสาหกรรมการผลิต ตัวเลขประชากรและมูลค่าการค้าชายแดน
เป็นต้น โดยช่วง 4 ปี ที่ผ่านมารัฐบาลชุดนี้ได้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ไปจ�ำนวนมาก ตั้งแต่การลงทุน
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ เฟส 1 ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น วงเงิน 2.3 หมื่นล้านบาท ระยะทาง 187 กิโลเมตร
(กม.) รถไฟทางคู่ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ระยะทาง 132 กม. วงเงิน 2.7 หมื่นล้านบาท
ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอทางคู่ เฟส 2 สายอีสานเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) คือรถไฟทางคู่
ช่วงบ้านไผ่-นครพนม ระยะทาง 355 กม. วงเงิน 6 หมื่นล้านบาท รวมถึงเส้นทางอื่นๆ ในอนาคต เช่น รถไฟทางคู่
ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ระยะทาง 174 กม. และช่วงชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี ระยะทาง 309 กม. เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-หนองคาย ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มก่อสร้างตอนที่ 1 และลงนามก่อสร้าง
ตอนที่ 2 ระยะทาง 11 กม. ไปแล้ว
ส�ำหรับโครงข่ายถนนถือเป็นจุดแข็งหลักของพื้นที่ภาคอีสานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการผลิตหลัก ได้แก่
ภาคการบริโภค การผลิตอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมกระดาษ ดังนั้นรัฐบาลชุดนี้จึงลงทุนตัดถนนสายใหม่
และขยายถนนสายหลักในภาคอีสานตอนกลางเพื่อเชื่อมต่อไปยังพื้นที่อีอีซี ได้แก่ จ.ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร
และนครพนม ควบคู่ไปกับการดูแลเส้นทางภาคอีสานตอนใต้อย่าง จ.บุรีรัมย์ หรือถนนทางหลวงหมายเลข 24
โชคชัย-เดชอุดม ได้มีการปรับปรุงขยายตลอดทาง
นอกจากนี้ ยังให้ความส�ำคัญกับจังหวัดใหม่อย่างบึงกาฬ โดยสั่งศึกษาถนนสายใหม่ช่วงอุดรธานี-บึงกาฬ
อ�ำนวยความสะดวกให้ประชาชนไม่ต้องใช้เส้นทางไปอ้อมทาง จ.หนองคาย เหมือนในปัจจุบัน รวมทั้งเส้นทาง
ท่องเทีย่ วและเชือ่ มต่อด่านชายแดน ด้วยการลงทุนขยายถนน 4 ช่องจราจรตลอดทางเลียบแม่นำ�้ โขง ช่วงอุบลราชธานีนครพนม และต่อไปจะขยายช่วงนครพนม-หนองคาย

ทั้งนี้ โครงการมอเตอร์เวย์บางปะอิน
นครราชสีมา จะเป็นเส้นทางเชือ่ มต่อภาคอีสานอีอีซี ขณะนี้ก่อสร้างไปแล้ว 66% พร้อมเปิด
บริการในปี 2565 และพัฒนาสนามบินในจังหวัด
ต่างๆ
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
		
ภาคตะวันออก
ที่มา : www.posttoday.com

ดีป้า ผนึก ม.เกษตรฯ เดินหน้าเปิดสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล
เพื่อ EEC พร้อมจับมือ หัวเว่ย เปิดตัวโครงการทดสอบ 5G Testbed ที่แรกในภูมิภาค

ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) หรือ ดีป้า  ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  เปิดสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล
เพื่อ EEC หรือ Digital Academy Thailand อย่างเป็นทางการ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน AI และ Data Sciences เข้าสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล
และเกิดการพัฒนาแรงงานขั้นสูงด้านดิจิทัลในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรม AI พร้อมกันนี้จับมือ หัวเว่ย
เปิดตัวโครงการทดสอบ 5G Testbed ทีอ่ ำ� เภอศรีราชา เป็นทีแ่ รกในภูมภิ าคคาดว่าเทคโนโลยีนี้ จะเป็นแกนหลักส�ำคัญในการเชือ่ มต่ออุปกรณ์นบั พันล้านชิน้ เข้าด้วยกัน
ซึ่งจะท�ำให้เกิดการใช้ loT, AI, เครือข่ายคลาวด์ และนวัตกรรมอื่นๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อันจะช่วยขับเคลื่อน
ความมุ่งหวังของรัฐบาลไทยให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลได้เร็วขึ้น และกลายเป็นดิจิทัลฮับของภูมิภาคในอนาคตได้อย่างแน่นอน
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เปิดเผยว่า ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ได้ร่วมมือกันเพื่อจัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อ EEC หรือ Digital Academy
Thailand (DAT) สร้างบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน AI และ Data Sciences
เข้าสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล อีกทั้ง พัฒนาความรู้ขั้นพื้นฐาน และความรู้ขั้นสูง เพื่อให้สามารถ
ท�ำงานกับเครือ่ งมือประมวลผลทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง และยังต้องมีการสร้างผูเ้ ชีย่ วชาญทีส่ ามารถ
ดึงความสามารถของ AI และ Data Sciences มาใช้ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในพื้นที่
EEC ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ
ในการด�ำเนินการ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ให้การสนับสนุนพื้นที่
และก�ำลังคน ในการผลักดันเพื่อให้เกิดสถาบันแห่งนี้ โดยคาดหวังว่าสถาบันแห่งนี้จะผลิต
บุคลากรด้านดิจทิ ลั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สามารถน�ำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ไปใช้ ให้เป็นประโยชน์ ต่อเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคง ในพื้นที่ EEC ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต
ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ในฐานะผู้ด�ำเนินโครงการสถาบันไอโอที และคณะท�ำงานเตรียมการและทดสอบเทคโนโลยี
5G กล่าวว่า ส�ำหรับการจัดตั้งสถาบัน DAT ซึ่งเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาแรงงานขั้นสูง
ด้านดิจิทัล ส�ำหรับเขตพื้นที่ EEC โดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐาน ด้านนวัตกรรม AI เพื่อสร้าง
ความสามารถของอุตสาหกรรมที่เป็น new S-curve ในการใช้เทคโนโลยีด้าน AI และ Data
Sciences อันจะสามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมขั้นสูงอื่นๆ เช่น IoT, Robotics และเพื่อ
พัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจิทัล อันจะน�ำน�ำไปสู่การยกระดับแรงงานใน
พื้นที่ EEC โดยการฝึกอบรมระยะสั้น เพื่อปรับทักษะ (Reskill) ในหลักสูตรที่ตอบสนอง
ความต้องการของอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยโครงการนี้จัดอยู่ ในหมวดอุตสาหกรรมดิจิทัล
มีมลู ค่าโครงการ 63,000,000 ล้านบาท (ดีปา้ สนับสนุนผ่านมาตรการ Infra Fund 50,000,000
บาท) มีระยะเวลาในการด�ำเนินการ 3 ปี ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

น อ ก จ า ก นี้
ทางส�ำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล ยังได้
ร่วมมือกับ Huawei
ผู้น�ำด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เตรียมความพร้อมองค์กรภาครัฐและเอกชนไทย สร้างโอกาสทาง
ธุรกิจจากเทคโนโลยี 5G พร้อมเตรียมดึงหน่วยงานผูม้ อี ำ� นาจในการ
ก�ำหนดนโยบาย ผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการจากภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมต่างๆ ร่วมเปิดตัวการทดสอบการใช้งาน 5G อย่างเป็น
ทางการ ซึ่งนับเป็นแห่งแรกในภูมิภาค โดยการทดสอบการใช้งาน
(Testbed) มีหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมเป็นพันธมิตรด้วย เช่น CAT
TOT กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม
และ EEC ทัง้ นีก้ ารพัฒนาในช่วงแรกอาจจะจ�ำกัดอยูเ่ ฉพาะกลุม่ ก่อน
เช่น การใช้เทคโนโลยี 5G ในการรักษาคนไข้ หรือ connected car
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ หลังจากนัน้ จะค่อยๆ กระจายออกไป ทัง้ นี้
คาดว่าเทคโนโลยีนี้จะเป็นแกนหลักส�ำคัญในการเชื่อมต่ออุปกรณ์
นับพันล้านชิ้นเข้าด้วยกัน ซึ่งจะท�ำให้เกิดการใช้ loT, AI, เครือข่าย
คลาวด์ และนวัตกรรมอื่นๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อันจะช่วย
ขับเคลื่อนความมุ่งหวังของรัฐบาลไทยให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลได้เร็วขึ้น
และกลายเป็นดิจิทัลฮับของภูมิภาคในอนาคตได้อย่างแน่นอน
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
ที่มา : www.thairath.co.th
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สมุทรสาคร อบรมผู้ประกอบการเรือขนถ่ายสัตว์น�้ำ
และท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ เพื่อยกระดับสินค้าสัตว์น�้ำของไทย

นายอ� ำ นาจ หนู ท อง ประมงจั ง หวั ด
สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร
ข้อก�ำหนดสุขอนามัยเรือขนถ่ายและท่าเทียบเรือ
ประมงพาณิชย์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
สุขอนามัยแก่ผู้ประกอบการเรือขนถ่ายสัตว์น้�ำและ
ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ เพื่อยกระดับสินค้าสัตว์
น�้ำของไทย โดยมี นางอรวรรณ หลายประดิษฐ์
ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ประมงสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการกระทรวง
การเกษตรและสหกรณ์ ใ นจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร
ผู้ประกอบการเรือขนถ่ายสัตว์น�้ำและท่าเทียบเรือ
ประมงพาณิชย์ ผู้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งการอบรม
ดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการ
เรือขนส่งสัตว์น�้ำและท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์
ได้รับความรู้ความเข้าใจด้านสุขอนามัยในการดูแล
รักษาสัตว์นำ�้ ตามพระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. 2558
และกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และเพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการ
สัตว์น�้ำสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างถูกต้อง

นางอรวรรณ หลายประดิษฐ์ ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร
กล่าวว่า มาตรฐานด้านสุขอนามัยเรือขนถ่ายสัตว์นำ�้ และท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์เป็นด่านแรกทีร่ องรับสัตว์นำ�้
จากเรือประมง เพื่อท�ำการขนถ่ายและจ�ำหน่ายสัตว์น�้ำไปยังผู้บริโภค โดยมีเรือขนถ่ายสัตว์น�้ำที่ได้รับการรับรอง
จากศูนย์ฯ จ�ำนวน 18 ล�ำและท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี
และประจวบคีรีขันธ์ จานวน 121 แห่ง ดังนั้น การขนถ่ายสัตว์น�้ำอย่างถูกสุขอนามัย จึงเป็นขั้นตอนส�ำคัญและ
จะต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสัตว์น�้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทั้งใน
และต่างประเทศ ศูนย์วจิ ยั และตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร ซึง่ เป็นหน่วยงานภายใต้กองตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าประมง กรมประมง ทีม่ หี น้าทีก่ ำ� กับดูแลโรงงานแปรรูปอาหารทะเลและสถานประกอบการทีเ่ กีย่ วข้อง
ทีต่ งั้ อยูใ่ นจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัด ใกล้เคียง 6 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสงคราม นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรขี นั ธ์
ราชบุรี และกาญจนบุรี ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจากกรมประมงในการส่งเสริมมาตรฐาน ด้านสุขอนามัยและ
การตรวจสอบย้อนกลับในสถานประกอบการเพื่อยืนยันสินค้าประมงส่งออกเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานและไม่ได้
เป็นสินค้าที่ได้จากการประมงที่ผิดกฎหมายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเข้าใช้บริการ ซึ่งห้ามมิให้ผู้ใดใช้เรือประมง
ขนถ่ายสัตว์น�้ำเว้นแต่จะได้จดทะเบียนเป็น เรือขนถ่ายสัตว์น้า ห้ามมิให้เรือประมงที่ท�ำการประมงพาณิชย์
ขนถ่ายสัตว์นำ�้ ออกจากเรือประมง ยกเว้นขนถ่ายไปยังเรือทีไ่ ด้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์นำ�้ เจ้าของท่าเทียบเรือ
ประมงต้องจัดท�ำหนังสือก�ำกับการจ�ำหน่ายสัตว์น�้ำให้แก่ผู้ซื้อและส่งส�ำเนาให้กรมประมง เป็นต้น
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
ที่มา : ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา

มอบวุฒิบัตรและเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก แก่ผู้ส�ำเร็จการฝึกโครงการฝึกอบรม
ฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจําปี 2562
สถาบันพัฒนาฝีมอื แรงงานภาค 12 สงขลา มอบวุฒบิ ตั รและเครือ่ งมือ
พืน้ ฐานชุดการฝึก (เครือ่ งมือท�ำมาหากิน) แก่ผสู้ ำ� เร็จการฝึกโครงการฝึกอบรม
ฝีมอื แรงงานในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ประจําปี 2562 เพือ่ น�ำไปสร้างอาชีพ
เพิ่มรายได้แก่ตนเองและครอบครัว
นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน
มอบวุฒิบัตรและเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (เครื่องมือท�ำมาหากิน) แก่ผู้ส�ำเร็จ
การฝึกโครงการฝึกอบรมฝีมอื แรงงานในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ประจําปี 2562
ในสาขาช่างปูกระเบื้อง ช่างซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็กเพื่อการเกษตรและสาขา
แต่งผมสุภาพบุรุษ จากพื้นที่อ�ำเภอเทพา สะบ้าย้อยและจะนะ จ�ำนวน 80 ราย
โดยมีนายสนอง จันทร์รักษ์ นายอ�ำเภอเทพา นางอารี เตชะวันโต ผู้อ�ำนวยการ
สถาบันฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา นายนิยม ส่องแก้ว แรงงานจังหวัดสงขลา
ร้อยโทบัญชา อภัยภัทร ศูนย์สันติวิธีและผู้ส�ำเร็จการฝึกอบรมเข้าร่วม ณ ศาลา
ประชาคมที่ว่าการอ�ำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
นายราชิตฯ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา
ทักษะอาชีพ ให้แก่ประชาชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการส่งเสริม
ด้านอาชีพและรายได้ให้กับประชาชน ตามโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีทั้งการให้ความรู้ ทักษะด้านอาชีพและเครื่องมือ
พื้นฐานชุดการฝึก (เครื่ องมือท�ำมาหากิน) เพื่อให้ ผู้ส�ำเร็จการฝึกมี อุปกรณ์
เครื่องมือที่พร้อมส�ำหรับน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความช�ำนาญ ความเชี่ยวชาญซึ่งจะช่วยสร้างอาชีพ
และความมัน่ คงทางอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้หรือลดรายจ่ายให้ตนเองและครอบครัว
อันน�ำไปสู่ความสุข และสันติสุขในพื้นที่
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ด้านนางอารี เตชะวันโต ผู้อ�ำนวยการสถาบันฝีมือแรงงานภาค 12
สงขลา กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสนองนโยบาย
การด�ำเนินงาน โดยได้จดั ท�ำและบรรจุโครงการฝึกอบรมฝีมอื แรงงานในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ชายแดนภาคใต้เป็นแผนงานปฏิบัติราชการ ประจ�ำปี 2562 มอบหมายให้สถาบัน
พัฒนาฝีมอื แรงงานภาค 12 สงขลาและสถาบันพัฒนาฝีมอื แรงงาน ในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) เป็นผู้ด�ำเนินการ โดยโครงการ
ฝึกอบรมฝีมอื แรงงานในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ดังกล่าวได้ดำ� เนินการในส่วน
ของการฝึกอบรมอาชีพเป็นระยะเวลาการฝึก 60 ชั่วโมง ภายใน 10 วัน ในสาขา
อาชีพต่างๆ ใช้หลักสูตรตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและเมื่อจบการฝึก
ผู้ส�ำเร็จการฝึกจะได้รับวุฒิบัตรและเครื่องมือพื้นฐานขุดการฝึก (เครื่องมือท�ำมา
หากิน) มูลค่าไม่เกิน 10,000 บาทต่อคน ทั้งนี้เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่ผู้ส�ำเร็จ
การฝึกอบรม ให้เห็นถึงความตัง้ ใจของภาครัฐทีม่ งุ่ ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนเห็นคุณค่า ประโยชน์ของเครื่องมือพื้นฐาน
ชุดการฝึก (เครื่องมือท�ำมาหากิน) และน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
ที่มา : ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

English for Career

ประโยคภาษาอังกฤษ ที่จ�ำเป็นต้องใช้บ่อยในที่ท�ำงาน
แน่นอนว่าในปัจจุบัน บริษัทที่ท�ำงานเกี่ยวข้องกับ ต่างชาติมีอยู่มากมาย และภาษากลางที่ใช้ในการสื่อสารคือ ภาษา
อังกฤษ ดังนั้น เราจึงจ�ำเป็นต้องใช้ และต้องเรียนรู้ประโยคภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการท�ำงานเอาไว้บ้าง
1. Sorry to bother (disturb) you, but + ประโยคค�ำถาม
ค�ำแปล : ขอโทษที่รบกวนนะ แต่…
เวลาอยากจะรบกวนใคร บางทีเขาอาจจะท�ำงานอยู่ เราควรจะออกตัวขอโทษ
ที่ไปรบกวนเขาก่อน แล้วค่อยเข้าเรื่อง ไม่งั้นอยู่ดีๆ ไปถามเลย เราอาจจะโดน
เหวี่ยงได้ (ประมาณว่าไม่เห็นเหรอ ฉันท�ำงานอยู่นะ!) ลองดูตัวอย่างกันค่ะ
• Sorry to bother you, but could you check this report for me?
		 ขอโทษที่รบกวนนะ แต่คุณช่วยตรวจสอบรายงานนี้ให้ฉันหน่อยได้มั้ย?
• Sorry to disturb you, but can I borrow the stapler?
		 ขอโทษที่รบกวนนะ แต่ฉันขอยืมที่เย็บกระดาษหน่อยได้มั้ย?
จ�ำประโยคขึ้นต้นไปเลยค่ะ Sorry to bother (disturb) you, but…
แล้วก็ตามด้วยค�ำถามที่เราอยากจะถามต่อได้เลย
ถ้าเราเป็นผ่ายถูกถามด้วยประโยคนี้ เราก็ตอบได้ว่า
• Yes, I’ll do it for you.
		 ได้เลย เดี๋ยวฉันท�ำให้คุณนะ
• Sorry, I can’t do it now.
		 โทษทีนะ แต่ฉันท�ำตอนนี้ไม่ได้น่ะ
2. Do you have a minute?
ค�ำแปล : ว่างคุยซักนิดมั้ย/มีเวลาซักเดี๋ยวมั้ย?
แปลตรงๆ จะแปลว่า มีเวลาซักนาทีมั้ย แต่จริงๆ ก็หมายถึงพอมีเวลาสั้นๆ มั้ย
นั่นเอง ใช้เวลาเราอยากกวนเวลาใครสั้นๆ นอกจากประโยคนี้แล้ว จะใช้ประโยค
ด้านล่างแทนก็ได้ค่ะ แปลโดยรวมเหมือนกันเลยค่ะ
• Are you free to talk?
• Can I have a word with you?
• Can I talk to you for a minute/a second?
ถ้าเราว่าง คุยได้ ก็ตอบไปว่า Yes./Sure./Of course. และถามกลับไปได้ว่า
What is it?/What’s the matter? (คุยเรื่องอะไรล่ะ, มีเรื่องอะไรรึเปล่า)
3. Would you mind helping me with + N.?
ค�ำแปล : รังเกียจมั้ยถ้าจะช่วยฉันเกี่ยวกับ…?
• Would you mind helping me with this document?
		 รังเกียจมั้ยถ้าจะช่วยฉันเกี่ยวกับเอกสารนี้?
• Would you mind helping me with the project?
		 รังเกียจมั้ยถ้าจะช่วยฉันเกี่ยวกับโปรเจคนี้?
• Would you mind helping me with the contract?
		 รังเกียจมั้ยถ้าจะช่วยฉันเกี่ยวกับสัญญาฉบับนี้?
ใช้เวลาต้องการขอความช่วยเหลือได้เลยค่ะ เป็นประโยคแบบสุภาพมากๆ
แต่สังเกตว่ารูปประโยคนี้ จะตามด้วยค�ำนาม คือไม่ได้บอกว่าให้ช่วย “ท�ำอะไร”
แต่แค่ขอให้ช่วยเรื่องอะไร หรือเกี่ยวกับอะไร เหมือนถามรวมๆ ว่าช่วยฉันเรื่องนี้
ได้มั้ย?
ดังนั้นจ�ำรูปประโยค Would you mind helping me with ไปเลยค่ะ
แล้วอยากจะขอความช่วยเหลือเรื่องอะไรก็เอาศัพท์มาต่อท้ายได้เลย
ถ้าอยากจะลดระดับความสุภาพลง หรือคุยกับเพื่อนร่วมงานที่ค่อนข้างสนิท
ก็ใช้ Can you help me with + N.? ได้เหมือนกันค่ะ จะดูเป็นกันเองมากกว่า
แต่ถ้าไม่แน่ใจ ใช้ Would you mind ไปเลย สุภาพสุดแล้วค่ะ

4. Would you mind + V.ing?
ค�ำแปล : รังเกียจมั้ยที่จะท�ำ…?
• Would you mind sending the presentation to me?
		 รังเกียจมั้ยที่จะส่งสื่อน�ำเสนองานให้ฉันหน่อย?
• Would you mind photocopying this bill for me?
		 รังเกียจมั้ยที่จะถ่ายเอกสารบิลนี้ให้ฉันหน่อย?
ประโยคนี้เอาไปใช้เวลาอยากให้คนอื่นช่วยเรา “ท�ำอะไร” คือระบุเลยว่า
คุณช่วยท�ำนั่นนี่ให้ฉันหน่อยได้มั้ย ซึ่งโครงสร้างจะต้องตามด้วย V.ing (หรือที่รู้จัก
กันอีกชื่อคือ Gerund) ค่ะ มีหลักง่ายๆ ว่า อยากให้ช่วยท�ำอะไร เอา V. ตัวนั้น
ไปเติม -ing แล้วต่อท้ายประโยคได้เลย เช่น
ตัดกระดาษ cut > cutting the papers
หาข้อมูล find > finding the information
ร่างจดหมาย draft > drafting the letter
5. Would you mind if + ประโยค?
ค�ำแปล : จะเป็นอะไรมั้ยถ้า…?
• Would you mind if I skip the meeting?
		 จะเป็นอะไรมั้ยถ้าฉันจะขอไม่เข้าประชุม?
• Would you mind if I postpone the deadline?
		 จะเป็นอะไรมั้ยถ้าฉันจะขอเลื่อนก�ำหนดส่งงาน?
นอกจากแปลว่า รังเกียจมั้ย” แล้ว Would you mind ยังสามารถหมายถึง
“จะเป็นอะไรมั้ย” ได้ด้วย คือใช้โยนหินถามทางก่อนได้ว่า ถ้าเราจะท�ำแบบเนี้ย
จะเป็นไรป่าว เช่นอยากอยากโดดประชุม ก็ไปถามนายก่อนว่า Would you mind
if I skip the meeting? (แต่อย่าลืมเตรียมเหตุผลที่ฟังขึ้นไปบอกนายด้วยนะ)
6. Can you join the meeting on + วันที่ + at + เวลา?
ค�ำแปล : คุณเข้าร่วมประชุมวันที่…เวลา…ได้มั้ย
• Can you join the meeting on Friday at 10 a.m.?
		 คุณสามารถเข้าร่วมประชุมวันศุกร์ เวลา 10 โมงเช้าได้มั้ย?
หรือใช้ประโยคนี้ก็ได้ค่ะ
• Are you available for the meeting on Friday at 10 a.m.?
		 คุณว่างส�ำหรับการประชุมวันศุกร์ เวลา 10 โมงเช้ามั้ย?
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : https://learning4live.com
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รู้ทันโลก

กฎหมายคนเข้าเมืองฉบับแก้ไขของญี่ปุ่น
มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2562

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2562 ที่ผ่านมากฎหมายคนเข้าเมือง
ฉบับแก้ไขของญี่ปุ่นมีผลบังคับใช้แล้ว โดยกฎหมายฉบับนี้ได้เปิดทาง
ให้ชาวต่างชาติเข้ามาท�ำงานในญีป่ นุ่ ได้มากขึน้ ท่ามกลางภาวะขาดแคลน
แรงงานอย่างหนัก
ทัง้ นีส้ ถานภาพวีซา่ แบบใหม่มอี ยู่ 2 ประเภท โดยวีซ่าประเภท
ที่ 1 (Category-1 visa) จะเปิดทางให้แรงงานต่างชาติที่มีทักษะทาง
วิชาชีพท�ำงานใน 14 สาขา รวมถึงการพยาบาลดูแล การก่อสร้าง และ
การเกษตร โดยได้รับอนุญาตให้ท�ำงานในญี่ปุ่นได้สูงสุด 5 ปี ตามวีซ่า
ประเภทนี้ แรงงานต่างชาติจ�ำเป็นต้องผ่านการทดสอบความสามารถ
ทางภาษาในระดับการสนทนาในชีวิตประจ�ำวัน ทั้งยังต้องผ่านการ
ทดสอบด้านเทคนิคตามแต่ละสาขาอาชีพ โดยมีก�ำหนดทดสอบทักษะ
เฉพาะเกีย่ วกับการพยาบาลดูแล การโรงแรม และร้านอาหารหลังจากนี้
ในเดือน เม.ย. 2562 นอกจากนี้แรงงานต่างชาติที่ส�ำเร็จโครงการฝึก
อบรมด้านเทคนิค (IM) ระยะเวลา 3 ปีก็สามารถได้รับวีซ่าประเภทนี้ได้
หากบรรลุเงื่อนไขบางประการ
รัฐสภาญีป่ นุ่ ลงมติผา่ นร่างกฎหมายรับแรงงานต่างชาติเพิม่ แล้ว
ดูแรงต้านภายในและการแก้ไขของรัฐบาลญีป่ นุ่ จากนโยบายรับแรงงาน
ต่ า งชาติ เ พิ่ ม และญี่ ปุ ่ น เตรี ย มท� ำ แบบส� ำ รวจทั่ ว ประเทศเกี่ ย วกั บ
ชาวต่างชาติ

รัฐบาลญี่ปุ่นคาดคะเนว่าภายในช่วงสิ้นสุดปีงบประมาณ 2563 ในเดือน มี.ค. 2563
จะมีแรงงานต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในญี่ปุ่นตามเงื่อนไขของวีซ่าประเภทนี้ มากถึง
47,000 คน และมากถึง 345,000 คน ในช่วงเวลา 5 ปี แบ่งเป็น 60,000 คน ในอุตสาหกรรม
การพยาบาล 37,000 คน ในงานภาคท�ำความสะอาด 40,000 คน ในงานภาคการก่อสร้าง
22,000 คน ในอุตสาหกรรมโรงแรม 36,500 คน ในงานภาคการเกษตร 34,000 คน
ในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร และ 53,000 คน ในอุตสาหกรรมธุรกิจร้านอาหาร
กระทรวงยุติธรรมของญี่ปุ่นคาดการณ์ว่าแรงงานต่างชาติบางส่วนจะได้รับวีซ่า
ประเภทที่ 1 ภายในกลางเดือน เม.ย. 2562 นี้เป็นอย่างเร็วที่สุด ซึ่งคาดว่าในจ�ำนวนนี้
ส่วนใหญ่คือผู้ที่เคยเข้ารับการฝึกอบรมด้านเทคนิคมาก่อน
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : https://prachatai.com

15 ประเทศที่มีชั่วโมงท�ำงานสูงสุด
องค์การเพือ่ ความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (โออีซดี )ี
ระบุว่า  เม็กซิโก เกาหลีใต้และกรีซ เป็นสามประเทศที่มีชั่วโมงการท�ำงาน
มากที่สุดในโลกในแต่ละปีเริ่มจากเม็กซิโก มีชั่วโมงท�ำงานเฉลี่ยต่อปีที่
2,257 ชั่วโมง
ส่วนเกาหลีใต้ และกรีซ มีชั่วโมงท�ำงานต่อปีเฉลี่ยที่ 2,024 ชั่วโมง
และ 2,018 ชัว่ โมง ตามล�ำดับ แต่ถงึ แม้ทงั้ สามประเทศจะมีชวั่ โมงการท�ำงาน
มากขนาดนั้นแต่ผลิตภาพของแรงงานต่อสัดส่วนจีดีพีกลับไม่ได้สูงตาม
โดยในปี 2561 บ่งชี้ว่า จีดีพีต่อชั่วโมงการท�ำงานเม็กซิโกอยู่ที่
21.6 ดอลลาร์ เกาหลีใต้อยู่ที่ 37 ดอลลาร์ และกรีซ อยู่ที่ 38.9 ดอลลาร์
สวนทางกับจีดีพีต่อชั่วโมงการท�ำงานในไอร์แลนด์ซึ่งอยู่ที่ 99.5 ดอลลาร์
ในนอร์เวย์อยู่ที่ 83.1 ดอลลาร์ และในเยอรมนี อยู่ที่ 72.2 ดอลลาร์
แต่ทงั้ สามประเทศนีก้ ลับมีชวั่ โมงการท�ำงานเฉลีย่ ต่อปีนอ้ ยกว่าสามประเทศ
ที่กล่าวมาข้างต้น
ซึ่งข้อมูลนี้สนับสนุนแนวคิดที่ว่าการท�ำงานสัปดาห์ละ 4 วันอาจจะช่วยเพิ่มผลิตภาพการผลิตและสอดคล้องกับผลผลิตทางเศรษฐกิจในปัจจุบันเพราะ
เมือ่ เวลาท�ำงานลดลง มนุษย์เงินเดือนจะปรับสมดุลระหว่างการใช้ชวี ติ และการท�ำงานได้ดขี นึ้ เพิม่ ผลิตภาพการท�ำงานท�ำให้พนักงานมีขวัญ-ก�ำลังใจดีขนึ้ ทีส่ ำ� คัญ
ลดความเครียดจากการท�ำงาน
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : www.bangkokbiznews.com
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แรงงาน จับมือ Big C

ติดตั้งตู้งาน (Job Box) ให้บริการจัดหางานทุกที่ ทุกเวลา
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จับมือ ห้างบิ๊กซี ลงนาม MOU ให้บริการจัดหางานผ่านตู้งาน (Job Box) อ�ำนวยความสะดวก เข้าถึงแหล่งงาน
อย่างเท่าเทียม ทุกที่ ทุกเวลา สร้างโอกาสการมีงานท�ำ สร้างรายได้ มีต�ำแหน่งงานว่างรองรับกว่า  55,000 อัตรา ติดตั้ง Job Box ที่ห้างบิ๊กซี จ�ำนวน 101 ตู้
ประชาชนตอบรับมาใช้บริการไปแล้วกว่า 28,000 คน
วันที่ 21 มีนาคม 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธลี งนาม “บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการส่งเสริมการมีงานท�ำโดยการให้บริการจัดหางานผ่านตู้งาน (Job Box)
ระหว่าง นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางานกับ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกลุ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
จ�ำกัด (มหาชน) ณ บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า พระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงานและผูบ้ ริหารกระทรวงแรงงาน
และห้างบิ๊กซี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า
รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล�้ำทางสังคม และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ
ของรัฐ ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานได้ส่งเสริมการมีงานท�ำให้กับ
ประชาชนโดยน�ำนวัตกรรม “ตู้งาน” (Job Box) มาให้บริการเพื่ออ�ำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชนที่ต้องการมีงานท�ำ เข้าถึงบริการค้นหาต�ำแหน่งงานว่างได้
ง่ายขึ้น สามารถจับคู่คนให้ตรงกับงาน หางานได้ตรงใจ ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา
ลดการใช้เอกสาร ลดค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง โดยใช้บตั รประชาชนแบบอเนกประสงค์
(Smart Card) เพียงใบเดียวในการหางานท�ำ สามารถระบุลักษณะงาน ค้นหา
พื้นที่ตั้ง ชื่อบริษัท อัตราเงินเดือน รายได้ เมื่อกดท�ำรายการจะเชื่อมโยงข้อมูล
การสมัครงานไปยังสถานประกอบการทันที และสมัครงานได้มากกว่า 1 แห่ง
สามารถเลือกต�ำแหน่งงานที่สนใจและไปสมัครงานกับนายจ้างได้ทันที โดยมีการ
จัดตู้งาน (Job Box) จ�ำนวน 500 ตู้ ไปติดตั้งให้บริการถึงพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ
เช่น ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด ที่ว่าการอ�ำเภอ เรือนจ�ำ ห้างบิ๊กซี แหล่งชุมชน
เป็นต้น เป็นทางเลือกใหม่ที่สามารถหางานได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยเริ่มเปิดให้บริการ
ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

ส�ำหรับการลงนาม MOU ในวันนี้ เป็นอีกหนึง่ ของการประสานความร่วมมือของ
ภาครัฐกับภาคเอกชนทีม่ เี จตนารมณ์รว่ มกันในการส่งเสริมให้ประชาชนทัว่ ไปและผูม้ บี ตั ร
สวัสดิการแห่งรัฐสามารถเข้าถึงต�ำแหน่งงานว่างได้อย่างรวดเร็ว ลดความเหลื่อมล�้ำทาง
สังคม โดยความร่วมมือนี้กรมการจัดหางานจะติดตั้งตู้งาน (Job Box) ณ ศูนย์การค้า
บิ๊กซี ทั่วประเทศ รวมทั้งดูแลรักษาให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ในส่วนของบริษัท บิ๊กซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน) จะสนับสนุนพื้นที่ภายในสาขาของบิ๊กซีทั่วประเทศ
ตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงเห็นชอบร่วมกัน เพื่อให้กรมการจัดหางานสามารถติดตั้งและให้
บริการตู้งาน (Job Box) แก่ประชาชนและผู้มีสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างทั่วถึง สนับสนุน
กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีงานท�ำ รวมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้
ประชาชนมาหางานผ่านตู้งาน (Job Box) เพื่อให้ประชาชนและผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เข้าถึงต�ำแหน่งงานว่างและได้โอกาสการมีงานท�ำมากยิง่ ขึน้ ขณะนีม้ ตี ำ� แหน่งงานว่างทีใ่ ห้
บริการในตู้งาน (Job Box) จ�ำนวน 54,559 อัตรา ขณะที่มีตู้งาน (Job Box) ติดตั้ง ณ
ห้างบิ๊กซี ทั่วประเทศ จ�ำนวน 101 ตู้ คิดเป็น 20.2 % ของจ�ำนวนตู้งานทั้งหมด 500 ตู้
และมีผมู้ าใช้บริการ จ�ำนวน 14,181 คน คิดเป็น 49.8% ของจ�ำนวนผูม้ าใช้บริการทัง้ หมด
28,480 คน
พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวอีกว่า ขอแสดงความยินดีและขอบคุณ บริษัท บิ๊กซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ทีไ่ ด้เล็งเห็นความส�ำคัญและประโยชน์ในความร่วมมือ
ด้านการส่งเสริมการมีงานท�ำ เพือ่ ให้ประชาชนและผูม้ บี ตั รสวัสดิการแห่งรัฐในทุกพืน้ ที่
สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวก รวดเร็ว เท่าเทียมกัน สร้างโอกาสได้งานท�ำมาก
ยิ่งขึ้น สร้างโอกาสการเข้าถึงอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

บิ๊กแรงงาน หารือ บิ๊กยุติธรรมญี่ปุ่น

เตรียมความพร้อมส่งแรงงานไทยที่มีทักษะเฉพาะป้อนตลาดแรงงานญี่ปุ่น
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน ร่วมหารือนายยามาชิตะ ทาคาชิ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรมญีป่ นุ่ เตรียมความพร้อมแรงงานไทยไปญีป่ นุ่
ตามระบบวีซ่าใหม่ ขณะที่ญี่ปุ่นเตรียมเปิดทดสอบทักษะฝีมือในไทย 6 สาขา  ได้แก่ งานดูแลผู้สูงอายุ งานเครื่องจักรและเครื่องมือ งานการบิน งานโรงแรม
งานเกษตรกรรม และงานต่อเรือ ประมาณเดือนตุลาคมนี้
วันที่ 28 มีนาคม 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน พร้อมด้วย
นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรม
การจัดหางาน และคณะ เข้าพบนายยามาชิตะ ทาคาชิ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม
ณ กระทรวงยุติธรรม ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับความคืบหน้า
การเปิดรับแรงงานต่างชาติเข้ามาท�ำงานตามระบบวีซา่ แบบใหม่ ซึง่ กระทรวงยุตธิ รรม
เป็นหน่วยงานหลักในการด�ำเนินการเพือ่ รับแรงงานในสาขาทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ ขาดแคลน
โดยตั้งเป้ารับแรงงานต่างชาติ จ�ำนวน 345,000 คน ภายใน 5 ปี
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน ขอบคุณกระทรวงยุติธรรมที่รับ
แรงงานไทยเข้าท�ำงาน ซึง่ ปัจจุบนั มีแรงงานไทยท�ำงานและฝึกงานอยูใ่ นประเทศญีป่ นุ่
ทั้งในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม เมื่อจบการท�ำงาน/ฝึกงานและกลับประเทศแล้ว
บางส่วนได้กลับไปท�ำงานในบริษทั ญีป่ นุ่ ในประเทศไทยและเป็นก�ำลังส�ำคัญของบริษทั
ทัง้ ยังขอบคุณประเทศญีป่ นุ่ ทีใ่ ห้การคุม้ ครองดูแลคนงานไทยเป็นอย่างดี ท�ำให้คนงาน
ไทยท�ำงานอย่างมีความสุข มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี และได้แจ้งให้ทราบว่ากระทรวงแรงงาน
มีส�ำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นที่จะช่วยประสาน ในการให้ความคุ้มครองดูแล
คนงาน หากมีเรือ่ งใดทีต่ อ้ งการความร่วมมือ ขอให้ประสานผ่านทางส�ำนักงานแรงงาน
ได้ทกุ เวลา และพร้อมทีจ่ ะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลญีป่ นุ่ ในการจัดเตรียมก�ำลังแรงงาน
ทั้งผู้ที่เคยผ่านการฝึกงาน ในประเทศญี่ปุ่น และผู้ท่ียังไม่เคยเดินทางมาท�ำงาน โดย
จะท�ำการฝึกทักษะฝีมือภาษาและวัฒนธรรมองค์กรแบบญี่ปุ่น เพื่อเตรียมจัดส่ง
มาท�ำงานในประเทศญี่ปุ่นตามระบบวีซ่าท�ำงานแบบใหม่ของญี่ปุ่นต่อไป

ด้านนายยามาชิตะ ทาคาชิ รมว.ยุติธรรมกล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมยินดีที่
จะให้ความร่วมมือในการดูแล คนไทยทีจ่ ะมาท�ำงานในญีป่ นุ่ และจะสนับสนุนให้มกี าร
จัดท�ำคู่มือให้กับแรงงานไทย
ส�ำหรับระบบการจ้างแรงงานต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นจะ
รับรองสถานการณ์พำ� นักอาศัย ของคนงานต่างชาติให้เป็น “คนงานทีม่ ที กั ษะเฉพาะ”
เป็น 2 ประเภทคือ
1. มีทักษะในระดับหนึ่งและใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ มีประสบการณ์เป็นผู้ฝึก
ปฏิบัติงานเทคนิคครบ 3 ปี พ�ำนักได้สูงสุด 5 ปี แต่ไม่สามารถพาครอบครัวมพ�ำนักได้
2. มีทักษะเฉพาะขั้นสูง มีโอกาสพ�ำนักระยะยาว พาครอบครัวมาด้วยได้
มีทกั ษะด้านการบริหารจัดการ พ�ำนักได้ไม่จำ� กัดระยะเวลา โดยสาขาทีเ่ ปิดรับแรงงาน
ต่างชาติมี 14 สาขา ประมาณเดือนตุลาคม 2562 ประเทศญี่ปุ่นเตรียมจัดสอบ
ในประเทศไทย 6 สาขา ได้แก่ งานดูแลผู้สูงอายุ งานเครื่องจักรและเครื่องมือ
งานการบิน งานโรงแรม งานเกษตรกรรม และงานต่อเรือ
พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวเพิม่ เติมว่า กระทรวงแรงงานมีนโยบายจัดส่งแรงงาน
ไทยไปท�ำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นแรงงานฝีมือ ซึ่งการ
คัดเลือกต้องโปร่งใส และจะด�ำเนินคดีกับผู้ที่หลอกลวงคนหางาน ดังนั้นจึงต้อง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางาน
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th
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เยาวชนโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวฒุ กิ ารศึกษาเพิม่ ) พบบิก๊ แรงงาน
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. ที่ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน ตัวแทนเยาวชนที่เข้าร่วม
โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) จ�ำนวน 30 คน เข้าพบ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อขอบคุณ
กระทรวงแรงงานที่ได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนให้มีโอกาสได้เข้าท�ำงานในสถานประกอบการควบคู่ไปกับการศึกษาต่อในสถานศึกษา  โครงการ 3 ม. เป็นการ
บูรณาการร่วมกันในรูปแบบ “ประชารัฐ” กล่าวคือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนภาคแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ประสานและประชาสัมพันธ์
ให้นักเรียน นักศึกษากลุ่มเป้าหมายได้รับทราบความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 3 ม. ขณะเดียวกันสถานประกอบการ
ก็จะร่วมกับส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดในพืน้ ทีป่ ระชาสัมพันธ์ตำ� แหน่งงานทีร่ บั สมัคร รวมทัง้ ชีแ้ จงความมัน่ คงของงาน เงินเดือน และสวัสดิการต่างๆ รวมทัง้ จัดสรร
ให้พนักงาน/ลูกจ้าง ได้มโี อกาสในการศึกษาต่อเพือ่ การพัฒนาตนเองในระดับทีต่ ลาดแรงงานต้องการ ขณะทีส่ ถานศึกษาจะจัดหลักสูตรการเรียนการสอนทีส่ อดคล้อง
กับความต้องการของ แรงงานและสถานประกอบการ เพื่อให้ผ้ทู �ำงานสามารถศึกษาต่อในระดับที่สงู ขึ้น ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทัง้ ยังเพิ่ม
ศักยภาพและผลิตภาพแรงงานอีกด้วย
โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา มีงานที่มั่นคง สร้างรายได้ให้กับตนเอง และ
ครอบครัว รวมทั้งได้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ได้เข้าท�ำงานจริงใน
สถานประกอบการขนาดใหญ่ควบคู่ไปกับการศึกษาต่อในสถานศึกษา ช่วยให้มีวุฒิ
การศึกษาทีส่ งู ขึน้ มีรายได้ระหว่างเรียนโดยการฝึกอาชีพหรือท�ำงานในสถานประกอบการ
และได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน ลูกจ้างของสถานประกอบการ ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจ�ำ นอกจากนี้ บริษัทยังให้การสนับสนุนนักศึกษาในโครงการ 3 ม. ได้ศึกษาต่อใน
ระดับ ปวส. ถึงปริญญาตรี หลังจบการศึกษาเพื่อจะได้ปรับอัตราค่าจ้าง ต�ำแหน่งงาน
ในระดับสูงขึ้น สร้างโอกาสก้าวหน้าตามความสามารถในสายงานของตน รองรับ
ตลาดแรงงานเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0
ทั้งนี้ ตัวแทนผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาตามโครงการ 3 ม.ทั้ง 30 คนนี้ท�ำงานอยู่ที่
บริษัทฟู้ดแพชชั่น จ�ำกัด ประกอบกิจการร้านอาหารประเภทปิ้งย่าง ในนาม “Bar B Q
plaza” มีสาขา 150 แห่ง ทั่วประเทศ โดยสาขาจะตั้งอยู่ในศูนย์การค้าและห้างค้าปลีก
ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 115 คน แบ่งเป็น 1. อยู่ระหว่างการศึกษา ระดับ
ปวส. จ�ำนวน 45 คน 2. ส�ำเร็จการศึกษา จ�ำนวน 70 คน จากวิทยาลัยเทคโนโลยี
บริหารธุรกิจ ปวช. สาขาการตลาด จ�ำนวน 14 คน และจากวิทยาลัยเทคโนโลยีทกั ษิณา
บริหารธุรกิจ จ�ำนวน 56 คน เป็นระดับ ปวช. สาขาโลจิสติกส์ 14 คน และ ปวส. สาขา
ธุรกิจค้าปลีก 42 คน โดยบริษัทฯ ออกค่าใช้จ่ายในการเรียนให้ทั้งหมด หลักสูตร 2 ปี
เรียนครึ่งวันทุกวันพุธและพฤหัสบดี หลังจากนั้นช่วงบ่ายเข้าท�ำงานต่อ

รมว.แรงงาน กล่าวถึงประโยชน์ของโครงการว่า ประชาชนทั่วไป/
ผู ้ ห างาน/นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาที่ ข าดโอกาสที่ จ ะศึ ก ษาต่ อ จะได้ มี ง านท� ำ
มีรายได้ และได้รบั การศึกษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน้ ได้รบั ประสบการณ์และทักษะ
จากการท�ำงาน เกิดความรักและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีระเบียบ วินัย
และมีความรับผิดชอบ ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ขณะเดียวกัน
สถานประกอบการได้แรงงานที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามต้องการ
มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา เพือ่ สถานศึกษา
จะได้น�ำไปปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในการผลิตนักเรียน นักศึกษา
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ช่วยสร้างภาพพจน์ที่ดีแก่สถาน
ประกอบการ
ในปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561) มีประชาชน
สมัครเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 3,284 คน จากเป้าหมายจ�ำนวน 3,100 คน
ได้รบั การบรรจุงาน จ�ำนวน 1,769 คน และในปี 2562 เป้าหมายผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ จ�ำนวน 3,600 คน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561–เดือนกุมภาพันธ์
2562 มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 850 คน ได้รับการบรรจุงานแล้ว
จ�ำนวน 176 คน รมว.แรงงาน กล่าว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

แรงงาน!! เผยยอดต่างด้าวท�ำ Seabook กว่า 5,700 คน
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เผยยอดแรงงานกัมพูชา  ลาว เมียนมา  มาจัดท�ำหนังสือคนประจ�ำเรือ (Seabook) เพื่อท�ำงานอยู่ในประเทศไทย
5,714 คน พบเป็นเมียนมามากที่สุด 3,397 คน รองลงมาเป็นกัมพูชา 2,182 คน และลาว 135 คน โดยปัตตานีครองแชมป์แรงงานต่างด้าวขอ Seabook มากสุด
ขณะที่ รมว.แรงงานย�้ำชัดเร่งแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานประมงอย่างต่อเนื่อง หากประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าวให้น�ำเข้าตามระบบ MOU
นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อดุลย์
แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้กรมการจัดหางานแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
6 พฤศจิกายน 2561 และ 29 มกราคม 2562 เห็นชอบให้มีการเปิดลงทะเบียนนายจ้าง
และจัดท�ำหนังสือคนประจ�ำเรือ (Seabook) เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ประมงนั้น ปรากฏว่าตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561–31 มีนาคม 2562 มีนายจ้าง
มาลงทะเบียนจ�ำนวน 2,241 ราย แจ้งความต้องการแรงงานต่างด้าวจ�ำนวนทั้งสิ้น
27,894 คน โดยจังหวัดทีต่ อ้ งการแรงงานมากทีส่ ดุ 5 อันดับแรกคือ 1. ปัตตานี 5,430 คน
2. ตราด 3,271 คน 3. ชุมพร 3,237 คน 4. ระยอง 3,152 คน 5. สมุทรสงคราม 2,118 คน
ขณะที่มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา มาจัดท�ำหนังสือคนประจ�ำเรือ
(Seabook) ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561–31 มีนาคม 2562 จ�ำนวนทั้งสิ้น 5,714 คน
เป็นกัมพูชา 2,182 คน ลาว 135 คน เมียนมา 3,397 คน จังหวัดที่มีแรงงานมาจัดท�ำ
Seabook มากที่สุด 5 อันดับแรกคือ 1. ปัตตานี 1,087 คน 2. ประจวบคีรีขันธ์
731 คน 3. ชุมพร 612 คน 4. ตราด 476 คน 5. สมุทรสงคราม 464 คน
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นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวต่อว่า หากนายจ้างประสงค์จะน�ำแรงงาน
ต่างด้าวเข้ามาท�ำงาน ขอให้น�ำเข้าตามระบบ MOU ซึ่งด�ำเนินการได้
2 กรณี คือ 1) นายจ้างเป็นผู้ด�ำเนินการเอง 2) นายจ้างมอบอ�ำนาจให้
ผู้รับอนุญาตด�ำเนินการ โดยในปี 2561 มีการน�ำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม
MOU เพื่อท�ำงานในประเทศไทย จ�ำนวน 470,530 คน และปี 2562
(ต.ค.61-มี.ค.62) มีการน�ำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU เพื่อท�ำงาน
ในประเทศไทย จ�ำนวน 200,740 คน ทั้งนี้ นายจ้างสามารถยื่นค�ำร้อง
ขอน�ำเข้าแรงงาน หรือติดต่อสอบถามได้ที่ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด และส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ในเขต
พืน้ ทีท่ สี่ ถานประกอบการตัง้ อยู่ หรือสายด่วน กระทรวงแรงงาน โทร. 1506
กด 2 กรมการจัดหางาน
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

อาชีพมั่นคง

9 อาชีพของคนยุคใหม่ ท�ำสบายๆ ได้ที่บ้าน
ในยุคที่เต็มไปด้วยมลพิษ รถติด คนเยอะวุ่นวาย แค่คิดก็ไม่อยากออกไปท�ำงานแล้วใครที่ก�ำลังเจอปัญหานี้ หรือน้องๆ วัยเรียนคนไหน
ที่ไม่อยากเผชิญสภาวะน่าอึดอัดแบบนี้ เรามีข้อมูล 9 อาชีพสายดิจิทัลของคนยุคใหม่ ท�ำงานสบายๆ ได้จากที่บ้าน ซึ่งแต่ละอาชีพนั้น บอกเลยว่า
โดนใจวัยรุ่นยุคใหม่ที่ไม่ชอบเข้าออฟฟิศ และเหมาะกับคน Introvert ที่ไม่อยากออกไปวุ่นวายกับโลกภายนอก แต่ก็ยังต้องการสร้างรายได้เลี้ยงชีพ
สั่งสมทักษะการท�ำงานให้เก่งกล้า มาดูกันดีกว่าว่าจะมีอาชีพไหนน่าสนใจบ้าง
ขายของออนไลน์

นักพัฒนาเว็บไซต์ หรือ Application Developer ฟรีแลนซ์

Vlogger/Blogger/Youtuber

Graphic Designer

อาชีพยอดนิยมอันดับ 1 ในยุคนี้ นอกจากจะสามารถท�ำงานที่บ้านได้
อย่างอิสระ มีเวลาเหลือแล้ว ยังสร้างก�ำไรให้เป็นกอบเป็นก�ำด้วย หากคุณ
เป็นคนชอบขายของและอัพเดทเทรนด์ใหม่ตลอดเวลา ลองหาสินค้าอย่าง
เครือ่ งส�ำอาง เสือ้ ผ้า ผลิตภัณฑ์บำ� รุงผิว หรือสินค้าแฟชัน่ จากนัน้ สร้างเพจหรือ
ไอจีเพื่อเป็นหน้าร้านขายออนไลน์ รับรองว่ารายได้ดีไม่แพ้อาชีพอื่นเลยล่ะ
อาชีพนี้เป็นที่นิยมมากตั้งแต่ปี 2017 และฮอตมากขึ้นในปี 2018 นี้
ซึ่งการเป็น Vlogger หรือ Youtuber ก็คือการท�ำ Content หรือ คลิปวีดิโอ
ให้คนติดตามชีวิตประจ�ำวัน ไลฟ์สไตล์ งานอดิเรก ความถนัด หรือความชอบ
ส่วนตัว แบ่งปันผ่าน Youtube บล็อค หรือโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆ ของ
ตัวเอง หากมียอดวิวหรือยอดผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้น สปอนเซอร์และรายได้งามๆ
ก็จะหลั่งไหลตามมานั่นเอง

ครูหรือติวเตอร์ออนไลน์ (Online Tutor)

ติวเตอร์สอนส่วนตัวที่บ้านหรือรับสอนออนไลน์ อาชีพนี้จะเหมาะกับ
คนที่มีทักษะความรู้ในเฉพาะด้าน ชอบค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ และชอบ
การถ่ายทอดให้คนอื่นเข้าใจ การเป็นติวเตอร์ออนไลน์อาจไม่จ�ำเป็นต้องลงทุน
อะไรมาก ถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์ซักเครื่อง พร้อมทักษะการถ่ายทอดความรู้
อย่างสนุกสนานและเข้าใจง่าย เพียงแค่นี้ก็สามารถสอนผ่านช่องทางออนไลน์
และท�ำเงินได้สบายๆ แล้วล่ะ

ผู้จัดการโซเชียลมีเดีย (Social Media Admin)

ในยุคนีส้ อื่ โซเชียลมีเดียเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญต่อการท�ำธุรกิจและบริการ
ขององค์กรต่างๆ อย่างมาก เพราะยุคสมัยและพฤติกรรมของคนเราเปลี่ยนไป
ท�ำให้คนเราสื่อสารและท�ำกิจกรรมหลายอย่างผ่านออนไลน์กันมากขึ้น ดังนั้น
แบรนด์หรือบริษัทต้องมี Social Media อย่างน้อยหนึ่งอย่างไว้สื่อสารกับ
กลุม่ ผูบ้ ริโภค ดังนัน้ อาชีพผูจ้ ดั การดูแลโซเชียลมีเดียหรือทีน่ ยิ มเรียกว่า admin
ก็เป็นอีกอาชีพที่ต้องมีและใครๆ ก็สามารถท�ำได้

หากใครที่มีความชอบและทักษะในการเขียนโปรแกรม สร้างเว็บไซต์
และพัฒนาแอปพลิเคชันได้ รวมทัง้ มีคอนเนคชันกับองค์กรและผูค้ นหลากหลาย
ก็สามารถรับจ๊อบเป็นนักพัฒนาเว็บไซต์ฟรีแลนซ์และสามารถท�ำงานที่บ้านได้
บอกเลยว่าอาชีพนี้นอกจากเป็นที่ต้องการตัวอย่างมากแล้ว รายได้ก็ยังดีมาก
อีกด้วย
กราฟิกดีไซน์เนอร์ฟรีแลนซ์ อาชีพสุดฮิปและยอดฮิตของคนมีความคิด
สร้างสรรค์ เพียงแค่คุณมีทักษะในการออกแบบ หรือท�ำกราฟฟิคในแบบ
ต่างๆ ได้ คุณสามารถท�ำรายได้จากการเป็นกราฟฟิกดีไซน์เนอร์ได้ ที่บ้าน

นักเขียนอิสระ (Writer/Content Online)

ในโลกออนไลน์ยุคปัจจุบันมีช่องทางที่เปิดกว้างให้คุณได้อวดผลงาน
และก้าวสู่อาชีพนักเขียนอิสระอยู่มากมาย เพียงแค่มีทักษะการเขียนที่โดดเด่น
และน่าสนใจ คุณก็สามารถผลิตงานคุณภาพให้กับเว็บไซต์ต่างๆ พร้อมกับ
รายได้ที่หลั่งไหลตามเข้ามา นอกจากนี้อาชีพนักเขียนยังสามารถท�ำงานที่ไหน
ก็ได้ ถ้าวันไหนเบื่อ อยากหาแรงบันดาลใจก็ออกไปนั่งชิลร้านกาแฟข้างนอก
หรือออกทริปต่างจังหวัดได้สบายๆ

นักแปล

ถ้าคุณมีทักษะทางภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น หรือ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ บอกได้เลยว่าได้เปรียบคนอื่นในการท�ำงานแน่นอน
คุณไม่จ�ำเป็น ต้องนั่งจดจ่ออยู่แค่ในออฟฟิศ ถ้ามีทัก ษะในการเขียนและ
แปลภาษา ก็สามารถหารายได้ง่ายๆ เพียงรับงานแปลจากเว็บต่างๆ มาท�ำ
ที่บ้าน
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
ที่มา : https://www.u-review.in.th
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THAILAND 4.0

มุมมองของพนักงาน 4.0
แนวโน้มแรงงานยุคใหม่

จากสถานการณ์การเปลีย่ นแปลงตลาดแรงงานปัจจุบนั และอนาคตอันใกล้
ของประเทศไทยและทั่วโลกมีหลายประเทศที่ต้องใช้แรงงานและมีความรู้เกี่ยวกับ
การลงทุนในยุคดิจิทัล
ล่าสุดแมนพาวเวอร์กรุ๊ปประเทศไทย เปิดเผยผลการวิจัยมุมมอง

ของพนักงาน 4.0 “พฤติกรรมการใช้เงินเพื่อการด�ำเนินชีวิตและความคิดเห็นต่อ
การท�ำงานของคนรุ่นใหม่ 4.0” ถือเป็นทิศทางที่ตลาดแรงงานยุคใหม่ที่ต้องรู้โดยแบ่ง
การศึกษา การวิจัยเป็น 4 ส่วนตามวัตถุประสงค์หลักคือหนึ่งในการศึกษาความสนใจ
และความต้องการที่มีต่อการเข้าร่วมงานในกลุ่มคนรุ่นใหม่ยุค 4.0 สองเพื่อการศึกษา
แนวโน้มการประกอบอาชีพของกลุ่มคนยุคใหม่ 4.0 เพื่อการศึกษาการใช้เงินและ
การออมของกลุ่มคนยุคใหม่ 4.0 และสี่เพื่อการศึกษาพฤติกรรมการด�ำเนินชีวิตของ
กลุ่มคนรุ่นใหม่ยุค 4.0 สอดคล้องและยังแสดงให้เห็นถึงทิศทางแรงงานยุคใหม่รวมถึง
การปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มและการเปลีย่ นแปลงแนวโน้มรูปแบบการท�ำงานในอนาคต
ส�ำหรับบทความตอนแรก “แมนพาวเวอร์กรุ๊ป” จะขอพูดถึง 2 ส่วนคือ
ความสนใจและความต้องการที่มีต่อการท�ำงานในองค์กรและแนวโน้มการประกอบ
อาชีพของกลุ่มคนรุ่นใหม่ยุค 4.0
ประเภทขององค์กรทีส่ นใจอยากได้มากทีส่ ดุ คือ บริษทั 49% รองลงมาบริษทั
มหาชนจ�ำกัด 30% ธุรกิจเริ่ม 27% บริษัทจ�ำกัด 23% ราชการและธุรกิจแฟรนไชส์
20% กันกันรัฐวิสาหกิจ 19%
นอกจากนี้ประเภทธุรกิจที่น่าสนใจที่สุดคือนวัตกรรมและเทคโนโลยี 33%
รองลงมาบริการด้านสุขภาพและสังคม 23% การศึกษาและโรงแรมและภัตตาคาร
20% เท่ากันกันเก็บ 19% ผู้ส่งออก 18%
ผลการวิจยั สอดคล้องกับนโยบายรัฐในการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ (SMEs) ให้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน
นอกจากนี้องค์กร 12 ล�ำดับแรกที่คนรุ่นใหม่ยุค 4.0 ต้องการร่วมงาน
สุดยอดความคิด 22.1% รองลงมา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด 16.5% ล�ำดับที่ 3
เครือข่ายสินค้าโภคภัณฑ์ 14.8% ล�ำดับที่ 4 การไฟฟ้านครหลวง 5.3% อันดับที่ 6
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) 4.5% อันดับที่ 7 บริษัท ไลน์ (LINE) 2.8%
อันดับที่ 8 มีสององค์กรที่ได้รับผลการส�ำรวจเท่ากัน 2.7% อันดับที่ 9 บริษัทแอปเปิล
2.6% อันดับที่ 10 เซ็นทรัลกรุ๊ป 2.5% อันดับที่ 11 บริษัท แกรนด์ จ�ำกัด 2.4%
อันดับที่ 12 สุดท้าย บริษัท เวิร์คพอยท์เอ็นเทค 2.1%
จะเห็นได้ว่า 12 องค์กรชั้นน�ำผ่านองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่จากนั้นกลุ่มธุรกิจ
ทางด้านดิจิทัลและโซเชียลเป็นหนึ่งในองค์กรที่คนรุ่นใหม่ต้องการที่จะท�ำงานอย่าง
มีนัยส�ำคัญ (ภาพประกอบ 2)
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ส�ำหรับการพิจารณาร่วมกันในการเข้าร่วมงานกับองค์กรทีด่ ที สี่ ดุ คือการชดเชย
และสวัสดิการ แต่ในขณะเดียวกันก็มีการก�ำหนดค่าชดเชยและสวัสดิการอื่นๆ อีก
มากมาย 72% รองลงมาลักษณะงาน 57% การบริหารองค์กรและความคิดเห็น มัน่ คง
56% ความก้าวหน้าและโอกาสได้เรียนรู้ 46% วันหยุด/เวลาท�ำงาน 41% ตามล�ำดับ
อีกทั้งยังมีความแข็งแรงทางด้านร่างกายอีกด้วย 79% รองลงมาจากสภาพ
แวดล้อมทีม่ คี วามปลอดภัย 66% มีสถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจท�ำกิจกรรมยามว่าง 50%
มีเครื่องดื่มให้สละ 44% มีสถานที่จอดรถ 39% ไม่มีเสียงรบกวนและแสงสว่าง
เพียงพอและมีโรงอาหารอยูใ่ กล้ 38% เท่ากันมีสถานทีอ่ อกก�ำลังกาย 37% ตามล�ำดับ
รวมทัง้ ในส่วนของสวัสดิการทีต่ อ้ งการมากทีส่ ดุ คือโบนัสและการปรับเงินเดือนประจ�ำปี
87% รองลงมาประกันสุขภาพและประกัน 81% กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ 77% ลากิจ/
ลาพักผ่อน 71% ตรวจสุขภาพประจ�ำปี 66% เบี้ยประกัน ขยัน/ค่าตอบแทน
เบี้ยประกันภัย 58% ตามล�ำดับ

ส�ำหรับแนวโน้มการประกอบอาชีพของกลุม่ คนยุคใหม่ 4.0 ส่วนของลักษณะ
การท�ำงานที่ต้องการในที่สุดมากที่สุดคืองานประจ�ำ 65% รองลงมาประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว 32% งานอิสระ/สัญญาจ้าง 23% ผู้ประกอบการเริ่มต้น 19% งานพาร์ทไทม์
18% งานนอกเวลา 17% รับหลายงานพร้อมกัน (2 งานขึน้ ไป) 15% ตามล�ำดับสะท้อน
ให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่ยังคงต้องการความมั่นคงจากการท�ำงานประจ�ำมีแนวโน้มของ
Gig เศรษฐกิจในกลุ่มของงานระยะสั้นประเภทต่างๆ เติบโตสูงขึ้นในปัจจุบัน
เห็นได้ชัดว่าคนรุ่นใหม่อยากเข้ามาท�ำงานในองค์กรรูปแบบ บริษัท
คนเดี ย วและอยากจะเข้ า ท� ำ งานในธุ ร กิ จ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ที่ ส ะท้ อ น
ให้เห็นว่าคนรุน่ ใหม่กำ� ลังมองหารูปแบบการท�ำงานทีม่ กี ารด�ำเนินการทีไ่ ม่สลับแข็ง
มีความแข็งสูงในการท�ำงานและการด�ำเนินการรวมถึงโอกาสมีความก้าวหน้า
ในสายงานเพราะเป็นองค์กรขนาดเล็กคนท�ำงานไม่มี การแข่งขันทีไ่ ด้รบั ความนิยม
มากที่สุดขององค์กรรูปแบบการด�ำเนินงานของธุรกิจการ  เริ่มต้นกิจการเจ้าของ
คนเดียวมีอยู่ทั่วประเทศจ�ำนวนมากได้รับความนิยมมากและเป็น สะท้อนให้เห็น
ว่าคนรุ่นใหม่ไม่ได้ดูหาความมั่นคงในการท�ำงานเสมอ แต่มองหาค่าตอบแทน
สวัสดิการ ลักษณะงานรวมโบนัสและการปรับเงินเดือนประจ�ำปีที่เหมาะสมและ
ยุติธรรม “ปรับเปลี่ยน” เพื่อตอบโจทย์คนท�ำงานยุค 4.0 และสร้างแรงผลักดัน
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ผู้คนมีความสุขและท�ำงานด้วยคุณสมบัติที่ดี
เจาะลึกในส่วนของการศึกษาพฤติกรรมการใช้เงินและการออมเงินของกลุ่มคน
รุ่นใหม่ 4.0
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : www.thansettakij.com

