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  ข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจ�ำเดอืนพฤศจิกำยน 2561  

  Special Report ฉบบัน้ี ขอเสนอ โครงกำรสวนสมเดจ็พระศรนีครินทรำบรมรำชชนนี อ.ชะอ�ำ 

จ.เพชรบรุ ีตำมด้วย มติใิหม่ของการส่งเสรมิการมงีานท�าในภมิูภาค วทส.ตอบรับนโยบำยพฒันำอุตสำหกรรม EEC เปิดสนำมบินวทิยำลัย

เทคโนโลยีสยำมให้บริกำรเชิงพำณิชย์ เอกอัครรำชทูตอังกฤษ ถก ผวจ.หนองคำย “เขตเศรษฐกิจพิเศษ-รถไฟเร็วสูง” หำช่องทำง 

ลงทุนให้นักธุรกิจอังกฤษ สอศ. จับมือ ก.แรงงำน เร่งสำนต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลวำงแผนผลิตก�ำลังคนอำชีวะ จ.สงขลำ ประชุมขับเคลื่อน

คณะกรรมกำรเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ จ.สงขลำ เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน

 ส่วน English for Career ฉบับนี้ เป็นบทสนทนำภำษำอังกฤษ Traffic (กำรจรำจร) รู้ทันโลก แรงงำนไทยต้องเตรียมตัว 

อย่ำงไร “เมื่อญี่ปุ่นเตรียมเปิดรับคนต่ำงชำติครึ่งล้ำนคน” Smart DOE ก.แรงงำน ตอบโจทย์ ไทยแลนด์ 4.0 ต่อยอดใบอนุญำตท�ำงำน

แบบดิจิทัล บนสมำร์ทโฟน ตั้งเป้ำ ปี ‘62 ใช้ทั่วประเทศ เตือน...คนหำงำน ระวัง!! ถูกหลอกไปท�ำงำนภำคเกษตรที่แคนำดำ ไทย-ลำว 

ประชุมชื่นมื่น เห็นพ้องแก้ปัญหำแรงงำนลำวท�ำงำนผิดกฎหมำยในไทย พร้อมหนุนไทยเป็นประธำนอำเซียนปี 62 อกนร. มีมติเห็นชอบ

ให้แรงงำน 3 สัญชำติ ท่ีเข้ำมำอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย สำมำรถขอหนังสือคนประจ�ำเรือได้ อาชีพมั่นคง ค่ำตอบแทนสำวเลี้ยง  

“ด้วงสำคู” แบบคูลๆ สร้ำงรำยได้เกือบแสนต่อเดือน และ THAILAND 4.0 กรมกำรจัดหำงำนกับงำนในโลกยุคใหม่ (DOE : Future  

of Work)

ผู้ด�ำเนินกำร : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน (Labour Market Information Administration Division)

 กรมการจัดหางาน โทรศัพท์ 0-2245-1581 หรือที่ E-mail : lmi@doe.go.th
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Special Report

	 • โครงกำรสวนสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี 3

มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�าในภูมิภาค

	 • วทส.ตอบรับนโยบำยพัฒนำอุตสำหกรรม EEC เปิดสนำมบินวิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม 4
  ให้บริกำรเชิงพำณิชย์ 
	 • เอกอัครรำชทูตอังกฤษ ถก ผวจ.หนองคำย “เขตเศรษฐกิจพิเศษ-รถไฟเร็วสูง” หำช่องทำงลงทุน 4
  ให้นักธุรกิจอังกฤษ  
	 • สอศ. จับมือ ก.แรงงำน เร่งสำนต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลวำงแผนผลิตก�ำลังคนอำชีวะ 5
	 • จ.สงขลำ ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมกำรเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ จ.สงขลำ  6
  เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน

English for Career

	 • บทสนทนำภำษำอังกฤษ Traffic (กำรจรำจร) 6

รู้ทันโลก

	 • แรงงำนไทยต้องเตรียมตัวอย่ำงไร “เมื่อญี่ปุ่นเตรียมเปิดรับคนต่ำงชำติครึ่งล้ำนคน” 7

Smart DOE

	 • ก.แรงงำน ตอบโจทย์ ไทยแลนด์ 4.0 ต่อยอดใบอนุญำตท�ำงำนแบบดิจิทัล บนสมำร์ทโฟน  8 
  ตั้งเป้ำ ปี ‘62 ใช้ทั่วประเทศ 
	 • เตือน...คนหำงำน ระวัง!! ถูกหลอกไปท�ำงำนภำคเกษตรที่แคนำดำ 9
	 • ไทย-ลำว ประชุมชื่นมื่น... เห็นพ้องแก้ปัญหำแรงงำนลำวท�ำงำนผิดกฎหมำยในไทย  9
  พร้อมหนุนไทยเป็นประธำนอำเซียนปี 62 
	 • อกนร. มีมติเห็นชอบให้แรงงำน 3 สัญชำติ ที่เข้ำมำอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย 10
  สำมำรถขอหนังสือคนประจ�ำเรือได้

อาชีพมั่นคง

	 • สำวเลี้ยง “ด้วงสำคู” แบบคูลๆ สร้ำงรำยได้เกือบแสนต่อเดือน 11

THAILAND 4.0

	 • กรมกำรจัดหำงำนกับงำนในโลกยุคใหม่ (DOE : Future of Work) 12



Smart Job Magazine 3

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระมหำกรุณำธิคุณต่อปวงชน
ชำวไทยอย่ำงหำที่สุดมิได้ ตลอดช่วงระยะเวลำที่ทรงครองรำชย์ ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริ 
อันก่อให้เกิดโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริมำกกว่ำสี่พันโครงกำร มีทั้งโครงกำรพัฒนำ 
ด้ำนแหล่งน�้ำ โครงกำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร โครงกำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม โครงกำรพัฒนำ
ด้ำนส่งเสริมอำชีพ โครงกำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข โครงกำรพัฒนำด้ำนคมนำคมและสื่อสำร 
สวัสดิกำรสังคมและกำรศึกษำ โครงกำรพัฒนำแบบบูรณำกำรและอื่นๆ
 โครงกำรสวนสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ที่อ�ำเภอชะอ�ำ เป็นโครงกำร 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริโครงกำรหนึ่ง ซึ่งอยู่ในควำมดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนำ ประวัติ 
ควำมเป็นมำของโครงกำรแห่งนี้ ซึ่งพื้นที่ตั้งโครงกำรเดิมเคยมีควำมอุดมสมบูรณ์ แต่ถูกแผ้วถำง
พืน้ทีแ่ละท�ำกำรเกษตรเชงิเดีย่วต่อเนือ่งหลำยปี จนทีด่นิทีเ่คยมคีวำมอดุมสมบรูณ์กลบัเสือ่มโทรม 
ประกอบอำชีพเกษตรไม่ค่อยได้ผล เรียกว่ำเป็นพื้นที่ที่คุณภำพดินแย่ที่สุดในประเทศไทยก็ว่ำได้ 
เกษตรกรจึงทูลเกล้ำฯ ถวำยที่ดินแด่สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี จ�ำนวนสำมแปลง  
รวมเนื้อที่ประมำณ 340 ไร่ แปลงที่หนึ่งเป็นชื่อในพระนำมำภิไธยสมเด็จพระศรีนครินทรำ 
บรมรำชชนนี แปลงท่ีสองพระรำชทำน ให้หม่อมเจ้ำลุอิสำณ์ ดิศกุล แปลงที่สำมพระรำชทำน 
ให้ท่ำนผู้หญิงทัศนำวลัย ศรสงครำม ในเวลำต่อมำ หม่อมเจ้ำลุอิสำณ์ ดิศกุล และท่ำนผู้หญิง 
ทัศนำวลัย ศรสงครำม ได้น้อมเกล้ำฯ ถวำยที่ดินแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล 
อดุลยเดช และพระองค์ท่ำนพระรำชทำนให้มูลนิธิชัยพัฒนำ
 เมื่อวันที่ 17 พฤษภำคม 2528 พระองค์ท่ำนได้พระรำชทำนแนวพระรำชด�ำริให้พัฒนำ
พืน้ทีบ่รเิวณนี ้เป็นศูนย์ศกึษำกำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรทีเ่หมำะสมกบัสภำพแวดล้อม กรมชลประทำน 
กำรสร้ำงเรือนเพำะช�ำกล้ำไม้ และกิจกรรมอื่นๆ ตำมควำมเป็นจริงเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชำต ิ
ที่มีชีวิต กำรด�ำเนินงำนระยะแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ถึงเดือนกันยำยน พ.ศ. 2548 ศูนย์ศึกษำ 
กำรพัฒนำห้วยทรำยอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ และกรมวิชำกำรเกษตรร่วมพัฒนำสนองแนว
พระรำชด�ำริ และตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2548 ถึงปัจจุบัน มูลนิธิชัยพัฒนำ ได้ด�ำเนินกำร
สนองพระรำชด�ำริสนับสนุนงบประมำณและบริหำรจัดกำร โดยมีศูนย์ศึกษำพัฒนำห้วยทรำย 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริและกรมวิชำกำรเกษตรเป็นที่ปรึกษำ 
 ภำยในบรเิวณโครงกำร มกีำรศกึษำทดลองรูปแบบกำรปลกูพชืต่ำง ๆ  ทีถู่กต้องตำมหลกั
วิชำกำร อำทิ ระบบกำรปลูกพืชโดยมีผลไม้เป็นหลัก กำรท�ำกำรเกษตรแบบยั่งยืน ทฤษฎีใหม่ 
ขั้นที่ 1 หรือเกษตรทฤษฎีใหม่ วนเกษตร และกำรลดกำรใช้สำรเคมี เน้นกำรปลูกพืชผักอินทรีย์ 
ผลิตน�้ำส้มควันไม้ใช้ก�ำจัดแมลงศัตรูพืช จัดท�ำแปลงรวบรวมพันธุ์ไม้หำยำก พันธุ์ไม้หอม
เฉลิมพระเกียรติ สวนนำนำ พฤกษสมุนไพร รวบรวมพันธุ ์สมุนไพรมำกกว่ำ 300 ชนิด  
น�ำพืชสมุนไพรมำแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ กำรแปรรูปผลิตผลทำงกำรเกษตรเพื่อจ�ำหน่ำย 
เป็นกำรพลิกฟื ้นผืนดินท่ีแห้งแล้ง เสื่อมคุณภำพ ให้กลับมำมีควำมอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง  

ชัยชนะของประเทศนี้	โดยงานของมูลนิธิชัยพัฒนานั้นก็คือ	ความสงบ	เป็นเมืองไทย

ที่มีความเจริญก้าวหน้า	จนเป็นชัยชนะของการพัฒนาตามที่ได้ตั้งชื่อมูลนิธิชัยพัฒนา

ชัยของการพัฒนานี้มีจุดประสงค์	คือ	ความสงบ	ความเจริญ	ความอยู่ดีกินดี

พระรำชด�ำรัสพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 4 ธันวำคม 2537

โครงกำรสวนสมเด็จ

พระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี

อ�าเภอชะอ�า	จังหวัดเพชรบุรี

จึงเป็นสถำนที่ที่น่ำสนใจ เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีอุดมไปด้วย 
ควำมรู้หลำกหลำย เป็นสถำนที่ส�ำหรับฝึกอบรม ศึกษำดูงำน 
และเป็นศูนย์บริกำรทำงวิชำกำรเกษตรส�ำหรับเกษตรกร 
นักเรียน นิสิต นักศึกษำ และผู้สนใจ
 กจิกรรมในโครงกำรแห่งนีม้มีำกมำยหลำยอย่ำงจรงิๆ 
ไม่สำมำรถสำธยำยได้หมด ต้องไปดไูปฟังด้วยตัวเอง แล้วท่ำน
จะได้รับควำมรู้ซึง่สำมำรถน�ำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรประกอบ
อำชีพและกำรด�ำรงชีวิตได้ หำกได้ไปเห็นด้วยตำตนเองแล้ว
ท่ำนอำจจะนกึภำพไม่ออกว่ำเมือ่สำมสบิกว่ำปีก่อนหน้ำนีพ้ืน้ที่
ตรงนีเ้คยแห้งแล้งเพยีงใด กว่ำจะปรบัปรงุเปลีย่นแปลง พฒันำ
ให้มีควำมอุดมสมบูรณ์อย่ำงในปัจจุบัน ถ้ำจะเล่ำถึงควำม 
แห้งแล้งและควำมเสือ่มโทรมของดนิกข็อยกตวัอย่ำงต้นมะม่วง
ทีถ่กูตดัแต่งกิง่แล้วยนืต้นตำย ซึง่ปัจจบุนัทำงโครงกำรยงัปล่อย
ให้อยูใ่นสภำพน้ันไม่ได้ขดุออกทิง้ เพือ่เอำไว้เป็นทีร่ะลกึให้เห็น
ว่ำครั้งหนึ่งที่ดินตรงนี้เสื่อมสภำพมำกจริงๆ โดยปกติแล้ว 
ต้นมะม่วงที่ปลูกไว้ทั่วไปหำกตัดแต่งกิ่ง หลังจำกนั้นก็จะแตก
กิ่งแตกใบใหม่เจริญเติบโตต่อไป แต่มะม่วงต้นนั้นถูกตัดแต่ง
กิ่งแล้วหยุดกำรเจริญเติบโตแห้งตำยไปเลย
 สวนสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี หมู่ที่ 6 
ต�ำบลสำมพระยำ อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี อยู่ใกล้กับ
ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ 
ระยะทำงจำกกรุงเทพฯ ถึงโครงกำรสวนสมเด็จพระศร ี
นครินทรำบรมรำชชนนี ประมำณ 177 กิโลเมตร ใช้เวลำ 
เดนิทำงประมำณสองชัว่โมง นกัท่องเทีย่วหรือผู้สนใจสำมำรถ
เข้ำไปชมโครงกำรได้ หำกจะไปเป็นหมู่คณะควรติดต่อนัด
หมำยล่วงหน้ำเพื่อขอวิทยำกรน�ำชม โดยติดต่อท่ีหมำยเลข
โทรศพัท์ 0-3259-3100 หำกไปเป็นครอบครวัหรอืกลุม่เลก็ๆ 
สำมำรถเข้ำชมเองเพรำะทำงโครงกำรได้จัดท�ำป้ำยแสดง 
รำยละเอียดตำมฐำนกิจกรรมต่ำงๆ ไว้ให้แล้ว

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก
ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์

Special Report
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มิติใหม่ของกำรส่งเสริมกำรมีงำนท�ำในภูมิภำค

วทส.ตอบรับนโยบำยพัฒนำอุตสำหกรรม EEC

เปิดสนามบินวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามให้บริการเชิงพาณิชย์

เอกอัครรำชทูตอังกฤษ ถก ผวจ.หนองคำย

“เขตเศรษฐกิจพิเศษ-รถไฟเร็วสูง”	หาช่องทางลงทุนให้นักธุรกิจอังกฤษ

	 จากนโยบายของภาครัฐท่ีจัดให้มีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	

(EEC)	ซึง่เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์	4.0	โดยภมิูภาคเอเชียเป็นผูน้�าในการขับเคล่ือนโลก	

ท้ังด้านการลงทุน	 และการเจริญ	 เติบโตทางเศรษฐกิจ	 โดยประเทศไทยถือเป็นต�าแหน่งท่ีดีท่ีสุด

ของการลงทุนในอาเซียน	 เพื่อเช่ือมเอเชียและเช่ือมโลกไว้ด้วยกัน	 นอกจากน้ี	 การเปิดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน	 (AEC)	 ยังส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้	ท�าให้ไทยมีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์

	 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม	(วทส.	หรือ	STC.)	มองเห็นโอกาสร่วมสร้างประเทศไทยเป็นฮับ

ด้านโลจิสติกส์	 เตรียมเปิดสนามวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม	 อ�าเภอโพธาราม	 จังหวัดราชบุรี

เพือ่เปิดให้บรกิำรด้ำนกำรบินในเชงิพำณชิย์ และเป็นศนูย์กำรเรยีนรู้ด้ำนกำรบนิแบบครบวงจรแห่งแรก
ในจงัหวัดรำชบรุ ีพร้อมกนันีย้งัได้เปิดเป็นสถำนทีศ่กึษำภำคปฏบิตัขิองนกัศกึษำสำขำวชิำกำรซ่อมบ�ำรงุ
รักษำอำกำศยำน คณะเทคโนโลยีวิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม นับเป็นมหำวิทยำลัยเอกชนแห่งแรกและ
แห่งเดียวในไทยที่มีสนำมบินให้นักศึกษำได้เรียนปฏิบัติและอุปกรณ์กำรศึกษำที่ทันสมัยแห่งหนึ่ง 
ในประเทศ 
	 รศ.ดร.ศกัดิ	์กองสุวรรณ	ท่ีปรึกษาอธกิารบดด้ีานการพฒันา	และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต กล่ำวว่ำ สนำมบินวิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม ต้ังอยู่ที่ต�ำบลธรรมเสน  
อ�ำเภอโพธำรำม จังหวัดรำชบุรี ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร 102 กิโลเมตร เป็นสนำมบินเอกชนแบบ 2B 
(เคร่ืองบินขนำดเล็ก) แห่งแรกของประเทศไทย สร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 โดยให้บริกำรทำงด้ำน 
กำรบินทั้งในส่วนของกำรพัฒนำทักษะของนักบิน และบริกำรกำรบินแก่สมำชิก โดยเปิดเป็นสนำมบิน
พำณชิย์ส�ำหรบัเครือ่งบนิขนำดเลก็และขนำดกลำง เพือ่ตอบสนองกำรเดนิทำงทำงอำกำศในภมูภิำคและ
แนวชำยแดนตะวันตกของประเทศเช่ือมต่อกับพ้ืนที่พัฒนำอุตสำหกรรม EEC เชื่อมสนำมบิน  
อู่ตะเภำ โดยจะมีพิธีเปิดสนำมบินอย่ำงเป็นทำงกำร ในวันที่ 21 สิงหำคม พ.ศ. 2561 
 สนำมบินวิทยำลัยเทคโนโลยีสยำมมีพื้นที่รันเวย์ยำว 1,520 เมตร กว้ำง 35 เมตรเป็นไปตำม
มำตรฐำน FIA และมีโรงเก็บเครื่องบิน พื้นที่สนำมบินทั้งหมดประมำณ 210 ไร่ ส�ำหรับด้ำนมำตรฐำน
กำรบินสนำมบินวิทยำลัยเทคโนโลยสียำมได้รบักำรตรวจสอบจำก ICAO หรอืชือ่เตม็ The International 
Civil Aviation Organization (องค์กำรกำรบนิพลเรอืนระหว่ำงประเทศ) เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้วท�ำให้มัน่ใจ 
ได้ว่ำสนำมบนิวิทยำลยัเทคโนโลยสียำมเป็นสนำมบนิขึน้ลงชัว่ครำวทีไ่ด้มำตรฐำนแห่งหนึง่ของประเทศไทย
 “หลังจำกที่เรำได้รับอนุญำตให้เปิดสนำมบินจำกหน่วยงำนควบคุมมำตรฐำนกำรบินและ 
ภำครัฐ เรำพร้อมเปิดให้บริกำรในเชิงพำณิชย์ โดยจะเปิดให้บริกำรเป็นสถำนที่จอดพักเครื่องบิน และ
บ�ำรงุรกัษำเครือ่งบนิส่วนบคุคล ในอนำคตจะมกีำรพฒันำเป็นอตุสำหกรรมอำกำศยำนขนำดเลก็ เนือ่งจำก
กำรเดินทำงจำกกรุงเทพฯ มำจังหวัดรำชบุรีสะดวกและไม่ไกล  จำกกำรพัฒนำทำงด่วนระหว่ำงเมือง
จำกจุดเชื่อมต่อสำมำรถเข้ำถึงสนำมบินได้ไม่เกิน 16 กม. ท�ำให้ไม่ต้องเสียเวลำกับกำรเดินทำงเพื่อไป 
ขึ้นเครื่องที่ดอนเมืองเหมือนกับในอดีต” รศ.ดร.ศักดิ์ กองสุวรรณ กล่ำว

	 นายไบรอัน	 เดวิดสัน	เอกอัครราชทูตอังกฤษประจ�าประเทศไทย กล่ำวในกำรเดินทำงมำยังจังหวัดหนองคำยเพื่อต้องกำรดูโอกำสทำงธุรกิจ 
ที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดหนองคำย เชื่อมโยงไปยัง สปป.ลำว ศึกษำหำข้อมูลกำรด�ำเนินกำรเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดหนองคำย รวมถึงกำรมองหำโอกำสในกำร
สร้ำงควำมร่วมมือของประเทศอังกฤษและจังหวัดหนองคำย เนื่องจำกทรำบว่ำ จ.หนองคำย เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ จึงให้ควำมสนใจว่ำจะมีควำมเป็นไปได้ทำง
ธุรกิจในด้ำนใดบ้ำง เพรำะนอกจำกกำรเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว ในอนำคตยังจะมีรถไฟควำมเร็วสูงจำกประเทศจีนมำยัง สปป.ลำว และโอกำสในกำรเชื่อมต่อ
มำยังจังหวัดหนองคำยก็เป็นไปได้มำก ดังน้ัน หำกทรำบทิศทำงกำรพัฒนำหรือเป้ำหมำยของเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคำย จะช่วยท�ำให้เห็นช่องทำงในกำร
พิจำรณำกำรลงทุนของชำวอังกฤษทั้งกำรค้ำ กำรบริกำรและกำรท่องเที่ยว ซึ่งโอกำสในกำรกระชับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสองประเทศจะแน่นแฟ้นมำกขึ้น

 นอกจำกนี ้สนำมบนิวทิยำลยัเทคโนโลยสียำม
จะให้บริกำรด้ำนโรงเรียนกำรบิน โดยใช้เป็นสถำนท่ี
จดักำรเรยีนกำรสอนภำคปฏบิตัขิองนกัศกึษำหลกัสตูร
วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรซ่อมบ�ำรุงรักษำ
อำกำศยำน นกัศกึษำจะได้เรยีนรูก้บัเครือ่งบนิของจรงิ
และเครื่องมืออันทันสมัย วิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม 
เป็นสถำบันอุดมศึกษำเอกชนแห่งแรกที่มีสนำมบินไว้
รองรับกำรเรียนของนักศึกษำในหลักสูตรนี้ ในอนำคต
วิทยำลัยเทคโนโลยีสยำมจะเปิดให้บริกำรหลักสูตร 
ผลิตนกับนิและอำชพีต่ำงๆ ทีเ่กีย่วข้องกับกำรบนิได้ด้วย 
 “สนำมบินวิทยำลัยเทคโนโลยีสยำมถือเป็น
สนำมบินฝึกหัดนักบินที่สวยท่ีสุดในประเทศไทย โดย
ขณะนี้เรำได้รับใบอนุญำตของ CAAT (ส�ำนักงำน 
กำรบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย) เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว” 
รศ.ดร.ศักดิ์ กองสุวรรณ กล่ำว
 ทั้งหมดนี้ คือ แผนในการพัฒนาสนามบิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามให้เป็นสนามบินที่มีความ
พร้อมทัง้การให้บรกิารและการศกึษาอนัเป็นนโยบาย
ของท่านอธิการบด ีผศ.พรพสิทุธิ ์มงคงวนิช ทีต้่องการ
พฒันาให้นกัศกึษาไทยมคีวามรูเ้รือ่งการบนิทดัเทยีม
กับนานาชาติ และยังเป็นการสร้างประเทศไทยให้มี
พร้อมที่จะเป็นฮับทางด้านการบิน 

รวบรวมโดย : ศนูย์บรหิำรข้อมลูตลำดแรงงำนภำคตะวนัตก
ที่มา : โพสต์ทูเดย์ออนไลน์

	 นายรณชัย	 จิตรวิเศษ	ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่ำวว่ำ 
จ.หนองคำย ได้รบักำรพจิำรณำให้เป็นเขตเศรษฐกิจ ใน อ.สระใคร และ อ.เมอืง
หนองคำย โดยที ่อ.เมอืงหนองคำย มกีำรใช้มำตรำ 44 ยกเลกิเขตพืน้ท่ีสำธำรณะ
ประโยชน์ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเน้ือที่ 718 ไร่ เปิดประมูลให้นักลงทุน 
เข้ำมำลงทุน โดย จ.หนองคำย ตั้งธงให้เป็นกำรลงทุนภำคกำรเกษตรเป็นหลัก 
เน้นอตุสำหกรรมสะอำด สเีขยีว ไม่ว่ำจะเป็นเกษตรอุตสำหกรรมหรือกำรแปรรปู
ผลผลิต จะได้รับกำรพิจำรณำก่อน กำรที่จะมีรถไฟควำมเร็วสูงจำกคุนหมิง 
ประเทศจีน มำยัง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลำว และโอกำสเชื่อมทำงมำถึง 
จ.หนองคำย มีควำมเป็นไปได้สูง ประกอบกับกำรขับเคลื่อนรถไฟควำมเร็วสูง
ในประเทศไทยเองกจ็ะมำถึงหนองคำย เหล่ำนีจ้ะท�ำให้กำรคมนำคมขนส่งสนิค้ำ
ทั้งทำงล้อและทำงรำงสะดวกรวดเร็วขึ้น 

 โดยทางจังหวัดมีการรองรับการขยายภาคการขนส่งด้วยการขยาย
ถนน 4 เลน เกือบทุกเส้นทาง และรองรับรถไฟความเร็วสูงแล้ว ด้วยการ
วางแผนก่อสร้างระบบขนส่งตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้าทางรางจาก
หนองคายไปยงัแหลมฉบังและในอนาคตเชือ่มโยงไปถงึประเทศจีน พร้อมทัง้
คาดว่าในอนาคตเมื่อการคมนาคมสะดวก จะท�าให้มีนักท่องเที่ยวชาวจีน 
เดนิทางมาท่องเทีย่วในประเทศมากขึน้ประมาณปีละ 2 ล้านคน ส่วนรปูแบบ
การท่องเที่ยว จ.หนองคาย เน้นการท่องเที่ยวในเชิงธรรมะ วัฒนธรรม และ
ธรรมชาติ นักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและต่างชาติต่างมาสมัผสัแหล่งท่องเทีย่ว
ทางธรรมชาติหลายแห่งของจังหวัดหนองคายต่อเนื่องตลอดทั้งปี

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : มติชนออนไลน์



Smart Job Magazine 5

สอศ. จับมือ ก.แรงงำน

เร่งสานต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลวางแผนผลิตก�าลังคนอาชีวะ

	 พลเอก	สุรเชษฐ์	ชัยวงศ์	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร 
เปิดเผยว่ำ กำรลงนำมวนันีเ้ป็นไปตำมข้อสัง่กำรของนำยกรฐัมนตร ีทีใ่ห้กระทรวง
ศึกษำธิกำร และกระทรวงแรงงำนท�ำงำนร่วมกัน ในกำรบูรณำกำรข้อมูลเพื่อ
กำรขบัเคล่ือนยุทธศำสตร์กำรผลติและพฒันำก�ำลังคนรองรับกำรพฒันำประเทศ 
ส่งเสริมกำรลงทุนและผลักดันให้นโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก  
(Eastern Economic corridor: EEC) โดย สอศ. ส�ำนักงำนปลัดกระทรวง
แรงงำน กรมกำรจัดหำงำน กรมพฒันำฝีมอืแรงงำน และส�ำนกังำนประกนัสงัคม 
กระทรวงแรงงำน จะได้เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล Big Data ทั้งด้ำนอุปสงค์ 
(Demand Side) ควำมต้องกำรก�ำลังคน และอุปทำน (Supply Side)  
ควำมสำมำรถในกำรผลิตเพื่อวำงแผนกำรผลิตและพัฒนำก�ำลังคนในทุกภำค
ทั่วประเทศอย่ำงเป็นรูปธรรม
	 รัฐมนตรีช ่วยว ่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่ำวต่อไปว่ำ  
ควำมร่วมมือ ครั้งนี้จะเชื่อมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ และด้ำน 
กำรแรงงำน กำรบรหิำรจดักำร และวำงแผนด้ำนกำรศกึษำ รวมไปถงึกำรพัฒนำ
ทักษะและมำตรฐำนของอำชีวศึกษำ และมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ  
เพือ่กำรประกอบอำชพี และกำรบรกิำรจดัหำงำนแก่นกัเรยีน นกัศกึษำอำชวีศกึษำ 
อำทิ ข ้อมูลลงทะเบียนควำมต้องกำรแรงงำนของสถำนประกอบกำร  
ด้ำนสมรรถนะ หรือคุณสมบัติ ข้อมูลสถิติผู้เรียน ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำ ข้อมูล 
ควำมร่วมมือในกำรใช้พืน้ท่ี และทรพัยำกรร่วมกนัในกำรจดัฝึกอบรมฝีมอืแรงงำน
และทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน ผ่ำนระบบและเครอืข่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
และกำรสื่อสำรเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์  
โดยจัดเก็บ และใช้ประโยชน์ข้อมูลภำยใต้มำตรฐำนข้อมูลเดียวกัน
 ทั้งนี้ ในส่วนของการเชื่อมโยงข้อมูล Big Data นั้น สอศ. ได้มีการ
จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก�าลังคนอาชีวศึกษา ภายใต้
โครงสร้าง 1 ศูนย์กลาง 6 ศูนย์ภูมิภาค 18 ศูนย์กลุ่มจังหวัด ใน 6 ภารกิจ 
คือ ฝ่ายข้อมูลกลาง ฝ่ายส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานอาชีพ  

	 พลเอก	 สุรเชษฐ์	ชัยวงศ์	 รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร	เป็นประธานพธิลีงนาม 

ความร่วมมือระหว่างส�านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา	 (สอศ.)	 กระทรวงศึกษาธิการ	 

โดย	ดร.สุเทพ	ชิตยวงษ์	เลขาธกิารคณะกรรมการ

การอาชีวศกึษา	 ร่วมกับ	 กระทรวงแรงงาน	 โดย	 

นายจรินทร์	 จักกะพาก	 ปลัดกระทรวงแรงงาน	 

ว่าด้วยการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูล	 Big	 

Data	 เพื่อวางแผนผลิตและพัฒนาก�าลังคน	 ณ	 

ห้องประชุมราชวัลลภ	 ช้ัน	 2	 อาคารราชวัลลภ	

กระทรวงศึกษาธิการ

ฝ่ายส่งเสริมการระดมทรัพยากรและความร่วมมือ ฝ่ายจัดการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับการมีงานท�า ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และฝ่ายประสานงาน 
และสร้างการรับรู้ รวมไปถึงโครงการลงทะเบียนครูพิเศษ อาชีวศึกษา 
และส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ก็จะได ้
เชื่อมโยงข้อมูลมาสู่ Big Data ด้วย ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนงานไปพร้อมกันๆ 
ในหลายส่วน

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มา : http://www.vec.go.th
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English for Career

จ.สงขลำ ประชุมขับเคล่ือนคณะกรรม

กำรเขตพัฒนำเศรษฐกิจพเิศษ จ.สงขลำ

เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

บทสนทนำภำษำอังกฤษ Traffic	(การจราจร)

	 นายวรีนันทน์	เพง็จันทร์	ผูว่้าราชการจังหวัดสงขลา	เป็นประธานการประชุมขับเคล่ือน 

คณะกรรมการเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษจังหวดัสงขลา	คร้ังท่ี	1/2561	โดยมีนายธรรมรงค์	

เจริญกุล	ท่ีปรึกษาคณะกรรมการเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ/อดตีผูว่้าฯ	สงขลา	นายบัณลอืเดช 

ทองนุ้ย	 ผู้อ�านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด	 หัวหน้าส่วน

ราชการ	 และคณะท�างานท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงเพื่อก�าหนดแนวทาง 

ในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานต่อไป

	 บทสนทนาภาษาอังกฤษ	เกี่ยวกับการจราจร	(Traffic)	เคยเจอไหมที่ต้องหาค�าอธิบายกับเจ้านาย	

เร่ืองการจราจรรถติด	 ไม่สามารถมาได้ตามเวลานัดหมาย	 เข้าใจว่าทุกคนคงพยายามบริหารจัดการ 

การเดินทางของตัวเองให้ดีที่สุด	 ไม่มีใครอยากมาสาย	 อยากกลับดึกแน่นอน	 แต่เมื่อมันสุดวิสัยคุณจะใช้

ประโยคภาษาองักฤษว่าอย่างไรคะ	ต่อไปน้ีเป็นตวัอย่างประโยคภาษาองักฤษเก่ียวกับการจราจรมาฝากกันคะ

 นอกจากนี้ในที่ประชุมฯ มีการรายงานผลการแก้ไขปัญหาที่ดิน  
440-0-12 ไร่ ในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสงขลา ความก้าวหน้าการด�าเนนิ
โครงการนคิมอตุสาหกรรมอ�าเภอสะเดาในเขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษสงขลา
ในพื้นที่ 629-2-17 ไร่ การขอรับสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา รวมถึงการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนน 
เชื่อมโยงระหว่างเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกับด่านศุลกากรแห่งใหม่  
ระยะทางประมาณ 1.7 กิโลเมตร

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้
ที่มา : ส�ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดสงขลำ

	 นายวรีนันทน์	เพง็จันทร์	ผูว่้าราชการจังหวดัสงขลา กล่ำวว่ำ จงัหวดั
สงขลำได้ด�ำเนินกำรก่อสร้ำงเส้นทำงเชือ่มโยงระหว่ำงเขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษ
กับด่ำนศุลกำกรแห่งใหม่ ระยะทำงประมำณ 1.7 กิโลเมตร พร้อมท้ังได้มี 
กำรเร่งรัดกำรก่อสร้ำงเส้นทำงเชื่อมโยงระหว่ำงเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษกับ
ด่ำนศุลกำกรแห่งใหม่ เพือ่ให้กำรก่อสร้ำงด่ำนศลุกำกรแห่งใหม่ก�ำหนดแล้วเสร็จ
ในปี 2562 และกำรก่อสร้ำงถนนทำงหลวงพิเศษจำกพรุเตียว-ด่ำนศุลกำกร 
แห่งใหม่แล้วเสร็จในปี 2564 ซ่ึงจะเห็นได้ว่ำกำรด�ำเนินงำนไม่สอดคล้องกัน  
ดังนั้นเพื่อให้มีเส้นทำงเชื่อมโยงระหว่ำงด่ำนศุลกำกรแห่งใหม่กับเขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษ จึงต้องด�ำเนินกำรก่อสร้ำงเส้นทำงดังกล่ำวโดยเร่งด่วนในปี 
2562 หรือ 2563

ตัวอย่าง ประโยคภาษาอังกฤษอธิบายเกี่ยวกับการจราจร การเดินทาง รถติด เช่น
• I’m in a traffic jam.
 รถติดครับ
• I got stuck in traffic on my way to the office.
 ผมเจอรถติดในระหว่ำงทำงมำที่ท�ำงำนครับ
• I was stuck in traffic for over three hours yesterday.
 ผมเจอรถติดกว่ำ 3 ชั่วโมงเมื่อวำนนี้ครับ
• I get tied up in traffic on my way here.
 ผมรถติดอยู่ระหว่ำงทำงมำที่นี่ครับ
• I always get caught up in a traffic jam.
 ฉันเจอรถติดเสมอค่ะ
• Traffic is a real chaos in Bangkok.
 กำรจรำจรโกลำหลจริงๆ ในกรุงเทพฯ
• I’m rushing to the airport around peak hours.
 ฉันก�ำลังรีบไปสนำมบินในช่วงเวลำเร่งด่วนค่ะ
• Watch out for traffic jams especially around peak hours, we can be  
 jammed up.
 ระหว่ำงกำรจรำจรติดขัดโดยเฉพำะช่วงเวลำเร่งด่วน เรำสำมำรถเจอรถติดได้ค่ะ

ตัวอย่าง บทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)
A  : Hi B. I’m running late.
  หวัดดีบี ผมก�ำลังสำย
B  : What happened?
  เกิดอะไรขึ้นค่ะ
A  : I’ve got stuck in traffic on my way to get home. There’s  
  been an accident on the road.
  ผมเจอรถติดบนทำงกลับบ้ำน มีอุบัติเหตุบนถนนที่มำ
B  : Let’s get a map to find alternative routes.
  เอำแผนที่มำหำเส้นทำงอื่นกันเถอะค่ะ
A  : It should take over an hour to get there.
  น่ำจะใช้เวลำเกินชั่วโมงกว่ำจะถึงที่นั่นครับ
  บทสนทนาภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวข้องกบัการจราจรบนท้องถนน 
เชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แน่นอน ต่อไปน้ี 
คุณก็สามารถใช้ประโยคต่อไปนี้ในการส่ือสารในชีวิตประจ�าวัน 
ได้แล้วนะคะ...

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : https://engenjoy.blogspot.com
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รู้ทันโลก

แรงงำนไทยต้องเตรียมตัวอย่ำงไร

“เมื่อญี่ปุ่นเตรียมเปิดรับคนต่างชาติครึ่งล้านคน”

	 ความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในญี่ปุ่นขณะนี้คือ	การวางมาตรการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อรับแรงงานต่างชาติ

เข้ามาท�างานในญ่ีปุ่น	ในระดบันโยบายน้ันเรียบร้อยแล้ว	คือ	ญ่ีปุ่นจะรับแรงงานต่างชาตเิข้ามาแน่นอนเพ่ือบรรเทา

ความขาดแคลน	ซึ่ง	 “ญี่ปุ่นมุมลึก”	 เคยกล่าวถึงมาบ้างในช่วงปีสองปีนี้	 และปรากฏว่าเหตุการณ์เป็นจริงเช่นนั้น	

เพยีงแต่เกิดข้ึนเร็วกว่าท่ีคิดไว้	ซึง่ถือว่าเป็นเร่ืองดสี�าหรับญ่ีปุ่น	เพราะหากปล่อยให้ล่าช้ากว่าน้ีจะล�าบาก	ธรุกิจหลายอย่าง

จะประคองตัวไม่ได้	 หรือหากจะรอให้ปัญญาประดิษฐ์	 (AI)	 มาช่วยก็ไม่ทันการณ์	 การตัดสินใจในปีนี้โดยมุ่งจะเริ่ม

ด�าเนินนโยบายจริงตั้งแต่เดือนเมษายน	2561	จึงถือว่าเหมาะสม

 ควำมพยำยำมแก้ปัญหำแรงงำนเริม่ปรำกฏชดัเจนต้ังแต่กลำงปี หอกำรค้ำ
และอตุสำหกรรมของญ่ีปุ่นส�ำรวจบรษัิทต่ำงๆ เมือ่เดอืนมถินุำยนพบว่ำ 2 ใน 3 
ประสบปัญหำขำดแคลนแรงงำน เทโกกุเดตำแบงก์ซ่ึงเป็นบริษัทวิจัยชั้นน�ำก็ 
ช้ีว่ำในคร่ึงแรกของปีงบประมำณ 2561 บรษิทัท่ีปิดตวัเพรำะขำดแคลนแรงงำน
มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น 40% จำกของปีที่แล้ว (อ้ำงอิงจำก Bloomberg : 16 ต.ค. 
2561) เมื่อมองด้ำนจ�ำนวน พบว่ำมีคนต่ำงชำติได้รับกำรว่ำจ้ำงให้ท�ำงำนใน
ญ่ีปุ่น ณ สิ้นเดือนตุลำคมปีที่แล้วประมำณ 1.28 ล้ำนคน พิจำรณำแยกตำม
ประเภทวีซ่ำพบว่ำผู้ที่อยู่ในญี่ปุ่นเพื่อท�ำงำนโดยตรง (วีซ่ำท�ำงำน) มีประมำณ 
240,000 คน หรือต�่ำว่ำ 20% และเป็นแรงงำนทักษะสูง เช่น วิศวกร นักวิจัย 
อำจำรย์ ส่วนที่เหลือคือผู้ที่อยู่โดยวีซ่ำชนิดอ่ืนและขออนุญำตท�ำงำนต่ำงหำก 
รวมทั้งวีซ่ำติดตำมคู่สมรส วีซ่ำพนักงำนฝึกหัด วีซ่ำนักศึกษำ หรือวีซ่ำกิจกรรม
พเิศษ เช่น กำรอนญุำตให้บคุลำกรด้ำนพยำบำลจำกอนิโดนเีซยี ฟิลปิปินส์ และ
เวียดนำมเข้ำมำท�ำงำนได้ตำมข้อตกลงควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ
 ต่อจำกนี้ไป ควำมแตกต่ำงด้ำนกำรอนุญำตจะเกิดขึ้น คือ จะไม่ใช่ 
กำรอนญุำตเฉพำะแรงงำนทกัษะสูงหรอืกำรรบัคนต่ำงชำตมิำท�ำงำนในรปูแบบ
ของพนักงำนฝึกหัด แต่จะเปิดกว้ำงโดยอนุญำตให้แรงงำนประเภทที่ต้องใช้
แรงงำนสูงเข้ำมำด้วย และอันที่จริง ส่วนหลังน้ีคือจุดที่ญี่ปุ่นประสบปัญหำ
มำกกว่ำ ระหว่ำงนีร้ฐับำลจงึอภปิรำย หำข้อสรุปว่ำจะท�ำอย่ำงไรให้รัดกมุเพรำะ
มีหลำยจุดที่คนญี่ปุ่นบำงส่วนก็กังวลหำกมีแรงงำนต่ำงชำติเข้ำมำมำก เช่น  
งำนภำคเกษตรไม่สำมำรถรองรับแรงงำนได้ตลอดทั้งปีเพรำะขึ้นอยู่กับฤดูกำล 
กำรสือ่สำรในงำน ระยะเวลำทีท่�ำงำนได้ กำรแย่งงำนกบัคนญีปุ่น่ แต่ทีแ่น่ๆ คอื
ญีปุ่น่หลกีเลีย่งกำรรบัคนต่ำงชำตไิม่ได้ ส่วนโควตำทีว่่ำจะรบัคนของประเทศใด
เข้ำไปท�ำด้ำนใดเป็นจ�ำนวนเท่ำไรน้ันยังไม่มีก�ำหนดออกมำ และมีแนวโน้มว่ำ
แรงงำนไทยจะเป็นตวัเลอืกหนึง่ส�ำหรบัเป้ำหมำยแรงงำนต่ำงชำต ิ500,000 คน
ที่ญี่ปุ่นจะรับเข้ำมำภำยในปี 2568
 คนไทยที่ฝันว่ำอยำกจะไปท�ำงำนที่ญี่ปุ่นควรรีบไปเรียนภำษำญี่ปุ่นไว้ 
เพรำะทกัษะกำรสือ่สำรจะเป็นปัจจัยหน่ึงในกำรพจิำรณำ แต่คงต้องบอกไว้ด้วย
ว่ำ “ควำมฝันจำกภำยนอก” กับ “ควำมจริงในญี่ปุ่น” อำจต่ำงกันมำก อย่ำฝัน
ไว้สูงว่ำเมื่อได้ท�ำงำนในญี่ปุ ่นแล้วชีวิตจะสนุกสุขสบำยเหมือนกำรไปเที่ยว  
เร่ืองค่ำตอบแทนนั้นดีกว่ำของไทยแน่ แต่ต้องตระหนักว่ำญี่ปุ่นรับคนเข้ำไป 
“ท�ำงำน” มใิช่ไปกนิลมชมววิ พูดกนัตรงๆ คอืเรยีกไปใช้ ไม่ใช่แขกบ้ำนแขกเมอืง 
กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอำจมีควำมเย็นชำ กระด้ำง และไม่เกรงใจ
 ในจุดนี้หำกแรงงำนตั้งโหมดเริ่มต้น 1) เตรียมใจไปท�ำงำนจริงจัง ก็จะ
ไม่สะเทือนใจเม่ือประสบกับคนญี่ปุ่นที่ต่ำงจำกภำพลักษณ์ที่เรำมองว่ำนุ่มนวล
อ่อนน้อมใจดี และปรบัตัวปรับใจเข้ำกับกำรท�ำงำนได้ในเวลำไม่นำน โดยสำมำรถ
ทนกับบรรยำกำศหนักๆ ได้ เช่น พูดคุยน้อย คอยรับค�ำสั่ง อยู่กับตัวเองเป็น 
ส่วนใหญ่ เล่นไลน์หรือเฟซบุ๊กระหว่ำงงำนไม่ได้, 2) เตรียมร่ำงกำยไปท�ำงำน
แบบญี่ปุ ่น ก็จะอยู่รอดปลอดภัย สะสมทรัพย์ได้ดังฝัน เพรำะกำรท�ำงำน  
“แบบญีปุ่น่” นอกจำกต้องอึดในใจแล้ว ต้องอดึในกำยด้วยเพรำะเป็นกำรท�ำงำน
ด้วยชั่วโมงที่ยำวนำน ตรงเวลำ ใช้คนคุ้มค่ำเงินที่จ่ำย
 ธุรกิจที่ก�ำลังพิจำรณำกันว่ำน่ำจะรับแรงงำนต่ำงชำติเข้ำไปนั้น ตอนนี้
มี 14 ภำคตำมข้อมูลล่ำสุดวันที่ 28 ตุลำคม ประกอบด้วย 1) เกษตร 2) ประมง 
3) กำรแปรรูปอำหำรและเครื่องดื่ม 4) ร้ำนอำหำร 5) กำรพยำบำลดูแล  
6) กำรท�ำควำมสะอำด 7) กำรหลอมและขึ้นรูปโลหะ 8) กำรผลิตเครื่องจักร
อุตสำหกรรม 9) อุตสำหกรรมด้ำนเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
10) กำรก่อสร้ำง 11) กำรต่อเรือ 12) กำรประกอบรถยนต์ 13) กำรบิน  
14) กำรโรงแรม นอกจำกนีร้้ำนสะดวกซือ้ของญ่ีปุน่ซึง่มเีป็นจ�ำนวนมำกท่ัวประเทศ 
กแ็จ้งควำมจ�ำนงไว้ด้วย ท้ำยสดุจ�ำนวนภำคทีจ่ะรบัแรงงำนต่ำงชำตอิำจเพ่ิมขึน้

 ในเบื้องต้น ส่วนที่ค่อนข้ำงแน่ชัดแล้วคือ กำรก�ำหนดสภำพกำรพ�ำนัก
หรอืวซ่ีำแบบใหม่ขึน้มำเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทแรก คอื ทกัษะเฉพำะทำง 
หมำยเลข 1 ทำงกำรญี่ปุ่นให้นิยำมโดยสังเขปว่ำหมำยถึง ผู้มีทักษะควำมรู้หรือ
ประสบกำรณ์ด้ำนนั้นเพียงพอที่จะท�ำงำน และผ่ำนกำรประเมินของหน่วยงำน
ที่รับผิดชอบดูแล อีกทั้งมีควำมสำมำรถทำงภำษำญ่ีปุ่นระดับส่ือสำรในชีวิต
ประจ�ำวันได้โดยผ่ำนกำรประเมินตำมสำยงำน ผู้ที่ได้รับอนุญำตในประเภทนี ้
ไม่สำมำรถพำครอบครัวไปอยู่ด้วยได้ และระยะเวลำสูงสุดที่จะท�ำงำนได้ คือ  
5 ปี ประเภทที่สอง คือ ทักษะเฉพำะทำงหมำยเลข 2 หมำยถึง ผู้มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถระดบัมืออำชพีสงูกว่ำระดบัแรกโดยผ่ำนกำรประเมนิแล้ว สำมำรถ
พำครอบครวัไปอยูด้่วยกนัได้ ไม่จ�ำกดัระยะเวลำกำรพ�ำนกั โดยสำมำรถเปลีย่น
สถำนภำพจำกประเภท 1 เป็นประเภท 2 ได้
 ชื่อของสถำนภำพกำรพ�ำนักที่ใช้ว่ำ “ทักษะเฉพำะทำง” ฟังดูสูงส่ง 
ยำกเย็น แต่นัยจริงๆ ตำมควำมต้องกำรของญี่ปุ่นคือแรงงำนที่ไม่ได้ใช้ทักษะสูง
นัน่เอง ภำษำญีปุ่น่เรยีกว่ำ “ทนัจนุโรโด” (単純労働 ；tanjun-rodo) หรอื 
“แรงงำนอย่ำงง่ำย” เช่น พนักงำนท�ำควำมสะอำด คนงำนในไร่นำ เหตุที่ไม่ใช้
ค�ำนี้คงเพรำะนอกจำกฟังไม่เป็นทำงกำรแล้ว ใครๆ ในญ่ีปุ่นก็รู้ว่ำหมำยถึง 
งำนแนวแบกหำม อำจใช้ควำมคิดน้อยกว่ำกำรออกแรง แฝงภำพลักษณ์งำน 
ชั้นล่ำง และหลำยอย่ำงเป็นงำนที่คนญี่ปุ่นสมัยนี้ไม่อยำกท�ำ จึงคำดกำรณ์ได ้
ไม่ยำกว่ำคนต่ำงชำติที่เข้ำมำด้วยวีซ่ำนี้ส่วนใหญ่จะท�ำงำนที่คนญี่ปุ่นไม่ท�ำ
 ส่วนรำยได้ต่ำงกันไปตำมประเภทงำนและสถำนที่ แต่เพื่อให้เห็นภำพ
เป็นแนวทำงกว้ำงๆ ก่อน ลองพิจำรณำค่ำแรงขั้นต�่ำต่อชั่วโมง 10 อันดับแรก 
ที่ปรับเมื่อเดือนตุลำคมปีที่แล้วดังนี้ (คิดเป็นเงินไทยคร่ำวๆ โดยหำร 3
  1) โตเกียว 985 เยน
  2) คำนำงำวะ (ที่ตั้งของเมืองโยโกฮำมะ) 983 เยน
  3) โอซำกะ  936 เยน
  4) ไซตำมะ 898 เยน
  ไอจิ (ที่ตั้งของเมืองนำโงยะ) 898 เยน
  5) ชิบะ 895 เยน
  6) เกียวโต 882 เยน
  7) เฮียวโงะ (ที่ตั้งของเมืองโกเบ) 871 เยน
  8) ชิซูโอกะ 858 เยน
  9) มิเอะ 846 เยน
  10) ฮิโรชิมะ 844 เยน
 อย่ำงไรก็ตำม ในระดับนโยบำยยังมีเพียงกรอบคร่ำวๆ และเมื่อลงไปสู่
ระดับปฏิบัติกำรจะต้องชี้ชัดอีกหลำยจุดอย่ำงเรื่องกำรย้ำยงำน สวัสดิกำร 
ทีน่ำยจ้ำงต้องจดัหำให้แก่คนงำน กำรอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนทีพ่กัอำศยั ปัจจยั
เฉพำะด้ำน เช่น ควำมยืดหยุ่นในภำคกำรเกษตรซึ่งอำจต้องรับมำท�ำงำนครึ่งปี 
ให้กลับประเทศครึ่งปีและรับมำท�ำใหม่อีกตำมฤดูกำล
  ข้อมลูการรบัแรงงานต่างชาตเิข้าญีปุ่น่จะทยอยออกมาชดัเจนย่ิงขึน้
ในเรว็ๆ น้ี ส�าหรบัคนไทย น่ีอาจเป็นโอกาสให้แสวงหารายได้ทีด่ขีึน้ แต่ขณะ
เดียวกันก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ดี เพราะเมื่อเกิดช่องทางแบบนี้มักมีมิจฉาชีพ
น�ามาอ้างเพือ่หลอกลวงเรยีกเงนิ ดงันัน้แรงงานไทยทีส่นใจควรตดิตามข้อมลู
จากกระทรวงแรงงานของไทยและโฮมเพจ “ส�านักงานแรงงานในประเทศ
ญี่ปุ่น” ซึ่งจะเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มา : https://mgronline.com
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ก.แรงงำน ตอบโจทย์ ไทยแลนด์ 4.0 

ต่อยอดใบอนุญาตท�างานแบบดิจิทัลบนสมาร์ทโฟน	ตั้งเป้า 

ปี	‘62	ใช้ทั่วประเทศ

	 กระทรวงแรงงาน	 จับมือ	 BOI	 และ	 ตรวจคนเข้าเมือง	 เตรียมขยายการให้บริการย่ืนค�าขออนุญาตท�างาน	 

และออกใบอนุญาตท�างานผ่านระบบ	Single	Window	 for	Visa	and	Work	Permit	ส�าหรับคน	ต่างด้าวที่ท�างานใน 

สถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	(BOI)	บนสมาร์ทโฟน	อ�านวยความสะดวกในการยื่นขออนุญาตท�างาน	

ลดขั้นตอน	ลดเวลาการยื่นเอกสาร	ลดเจ้าหน้าที่	 ลดเอกสาร	และโปร่งใส	บนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน	 ในพื้นที่	 EEC	รองรับการลงทุนและการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่	พร้อมขยายการบริการครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ	ภายในปี	2562	เป้าหมายแรงงานกว่า	45,000	คน	

	 พล.ต.อ.อดุลย์	 แสงสิงแก้ว	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  
เป็นประธำนเปิดกำรประชุมชี้แจงนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำรที่ได้รับกำร 
ส่งเสริมกำรลงทุนเร่ืองกำรบริหำรจัดกำรกำรท�ำงำนของคนต่ำงด้ำว โดยมี  
นำยจรินทร์ จักกะพำก ปลัดกระทรวงแรงงำน นำงเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัด
กระทรวงแรงงำน รักษำรำชกำรแทนอธบิดกีรมกำรจดัหำงำน ผูบ้รหิำรกระทรวง
แรงงำน จัดหำงำนจังหวัด ผอ.ส�ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครเขตพื้นที่ 
และผู้แทนสถำนประกอบกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน ร่วมประชุมรับฟัง
กำรชี้แจง จ�ำนวน 500 คน
	 พล.ต.อ.อดุลย์	 แสงสิงแก้ว	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
กล่ำวภำยหลังเปิดกำรประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรกำรท�ำงำนของ
คนต่ำงด้ำวให้กับนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนว่ำ 
รฐับำลภำยใต้กำรน�ำของพลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชำ นำยกรฐัมนตร ีได้ก�ำหนด
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (ปี 2560-2579) โดยวำงแผนประเทศระยะยำว ภำยใต้
นโยบำย “ไทยแลนด์ 4.0” ที่มุ่งเน้นกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไปสู่เป้ำหมำย “มั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” ด้วยเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และควำมคิดสร้ำงสรรค์ รวมถึงกำรยกระดับกำรให้บริกำรภำครัฐ 
ให้เกิดควำมเช่ือมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน ลดกำรใช้เอกสำร 
ซ�้ำซ้อน มุ่งสู่กำรเป็น Smart Thailand ในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและ 
กำรสื่อสำรเพื่อให้บริกำรแบบที่เดียว ทันใด ทั่วไทย ทั่วโลก ทุกเวลำ 
 ส�ำหรับกำรบริกำรจัดกำรแรงงำนของภำครัฐน้ัน กระทรวงแรงงำน  
ซึ่งเป็นหน่วยงำนของรัฐที่มีภำรกิจรับผิดชอบกำรท�ำงำนของแรงงำน ได้เตรียม
แรงงำนในอนำคตเพื่อรองรับและสอดคล้องกับควำมต้องกำรใช้แรงงำน และ
แนวทำงของกำรพัฒนำประเทศ ซึ่งในปัจจุบันก�ำลังแรงงำนมีควำมส�ำคัญ 
ต่อกำรพัฒนำ และขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพำะก�ำลังแรงงำน 
ที่เป็นคนต่ำงด้ำว ซึ่งมีอยู่หลำยกุล่ม เช่น คนต่ำงด้ำวที่มีทักษะฝีมือ มีควำม
เชี่ยวชำญ เป็นผู้ช�ำนำญกำร นักลงทุน และคนต่ำงด้ำวที่ได้รับอนุญำตให้เข้ำมำ
ท�ำงำนในรำชอำณำจักรตำมกฎหมำยพิเศษเฉพำะ เช่น กฎหมำยว่ำด้วยกำร 
ส่งเสริมกำรลงทุน กฎหมำยว่ำด้วยกำรปิโตรเลียม กฎหมำยว่ำด้วยกำรนิคม
อุตสำหกรรม เป็นต้น ในส่วนกำรท�ำงำนของคนต่ำงด้ำวในประเทศไทยนั้น 
ปัจจุบันบริหำรจัดกำรภำยใต้พระรำชก�ำหนดกำรบริหำรจัดกำรกำรท�ำงำน 
ของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  
ซึ่งพระรำชก�ำหนดฉบับดังกล่ำวได้ปรับเปลี่ยนแนวทำงกำรขออนุญำตท�ำงำน
ให้มีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน กระทรวงแรงงำน โดย
กรมกำรจดัหำงำน ซึง่มหีน้ำทีใ่นกำรพจิำรณำอนญุำตท�ำงำนจงึต้องประชำสัมพันธ์ 
ชีแ้จงข้อกฎหมำย และแนวทำงปฏิบตัใิห้นำยจ้ำง ผูป้ระกอบกำรและผูเ้กีย่วข้อง
ได้รับทรำบ เพื่อท�ำได้ถูกต้องตำมระเบียบที่ก�ำหนด 
 นอกจำกนี้ กระทรวงแรงงำนยังค�ำนึงถึงนโยบำยของรัฐบำลในกำรน�ำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมยัใหม่มำให้บรกิำรและบูรณำกำรร่วมกบัหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดผู้ใช้บริกำรเป็นศูนย์กลำง ซ่ึงปัจจุบันกรมกำรจัดหำงำน 
ได้ร ่วมกับส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ส�ำนักงำนตรวจ 
คนเข้ำเมือง ก�ำหนดกระบวนกำรยื่นค�ำขออนุญำตท�ำงำน และออกใบอนุญำต
ท�ำงำนผ่ำนระบบ Single Window for Visa and Work Permit ส�ำหรับ 

คนต่ำงด้ำวที่ท�ำงำนในสถำนประกอบกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน  
ซึง่เป็นกำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่ขออนญุำตท�ำงำน ลดขัน้ตอน ลดเวลำ
กำรยื่นเอกสำร ลดเจ้ำหน้ำที่ ลดเอกสำร มีกำรพิจำรณำที่เป็นมำตรฐำนและ
โปร่งใส ส�ำหรบัใบอนญุำตท�ำงำนของคนต่ำงด้ำวนัน้ จะไม่เป็นเล่มเอกสำรหรอื
บัตรแข็งอีกต่อไป แต่จะเป็นใบอนุญำตท�ำงำนแบบดิจิตอล (Digital Work 
Permit) บนโทรศัพท์มือถือแบบสมำร์ทโฟน ซึ่งสะดวกต่อกำรพกพำ สำมำรถ
ตรวจสอบได้ด้วยระบบคอมพวิเตอร์ ยำกต่อกำรปลอมแปลง และไม่มกีำรสูญหำย 
โดยมีเป้ำหมำยเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ รองรับ 
BOI และตอบโจทย์ “ไทยแลนด์ 4.0” มีขั้นตอนกำรท�ำงำนคือ เมื่อคนต่ำงด้ำว
ที่ยื่นค�ำขออนุญำตท�ำงำนผ่ำนระบบ Single Window กรมกำรจัดหำงำน 
และ BOI จะพิจำรณำอนุญำตในระบบและแจ้งผลกำรพิจำรณำทำง E-mail 
เมือ่คนต่ำงด้ำวได้รบักำรอนญุำตแล้วจะต้องมำแสดงตนเพือ่ช�ำระค่ำธรรมเนยีม 
และถ่ำยรูปลงลำยมือชื่อ Digital เพื่อจะได้ Username และ Password  
เพ่ือลงทะเบียนใน Application ชื่อ “Thailand Digital Work Permit”  
ใช้ได้ทั้งระบบ IOS และ Android ซึ่งเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะปรำกฏ 
Digital Work Permit บนโทรศัพท์มือถือของคนต่ำงด้ำว
 ขณะนีศ้นูย์ให้บรกิำรกำรอนญุำตอยูใ่นรำชอำณำจกัร และกำรอนญุำต
ท�ำงำนให้กับแรงงำนในกลุ่ม BOI มี 3 แห่งคือ ที่กรุงเทพมหำนคร (จำมจุรี 
สแควร์) จ.เชียงใหม่ และภูเก็ต และได้มีแผนขยำยกำรให้บริกำรระบบ Single 
Window ในพ้ืนทีร่ะเบียงเศรษฐกจิพเิศษภำคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor : EEC) ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรำ  
สนองนโยบำยรัฐบำลมีนโยบำยในกำรเร่งพัฒนำควำมพร้อมในทุกด้ำน  
เพือ่รองรบักำรลงทนุและกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกจิในพืน้ที ่ทัง้ด้ำนสำธำรณูปโภค 
ระบบคมนำคมขนส่ง และโลจสิติกส์ กำรพฒันำทรัพยำกรมนุษย์ และกำรอ�ำนวย
ควำมสะดวกในรูปแบบ One Stop Service เพื่อสนับสนุนกำรประกอบธุรกิจ
ให้มีควำมสะดวก รวดเร็ว และจะขยำยกำรบริกำรครอบคลุมทุกจังหวัด 
ทัว่ประเทศ ภำยในปี 2562 สำมำรถให้บรกิำรแรงงำนต่ำงด้ำวทีท่�ำงำนในสถำน
ประกอบกำรทีไ่ด้รบักำรส่งเสรมิกำรลงทนุ (BOI) ซึง่มอียูป่ระมำณ 22,753 แห่ง 
แรงงำนรวม 83,000 คน เป็นผู้เชี่ยวชำญ ช�ำนำญกำรประมำณ 45,000 คน 
และ กลุ่มแรงงำนไร้ฝีมือ 3 สัญชำติ ประมำณ 38,000 คน
 พล.ต.อ.อดลุย์ฯ กล่าวขอบคณุผูป้ระกอบการทุกท่านทีเ่ป็นส่วนหนึง่
ในการพัฒนาและขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอด ขอบคุณ
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ ส�านักงานตรวจคนเข้าเมอืง ทีไ่ด้
ร่วมด�าเนนิการรบัค�าขออนญุาตท�างาน และออกใบอนญุาตท�างานผ่านระบบ 
Single Window for Visa and Work Permit และขอให้ผู้ประกอบการ
ทุกท่านร่วมกันขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไป  
เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในด้านต่างๆ ให้กับนักลงทุนในต่างประเทศ  
โดยเฉพาะการจ้างคนต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย ซึ่งสามารถด�าเนินการ 
ได้อย่าง สะดวก และรวดเร็ว

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : http://www.doe.go.th
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เตอืน...คนหำงำน ระวัง!! ถูกหลอกไปท�างานภาคเกษตรท่ีแคนาดา

	 กรมการจัดหางาน	 ประกาศเตือนคนหางานอย่าหลงเช่ือเฟสบุ๊คชักชวนให ้

ไปท�างานภาคเกษตรท่ีแคนาดา	 เน่ืองจากแคนาดาไม่รับแรงงานต่างชาติประเภท 

ไร้ทักษะเข้าท�างานแล้ว	ย�้าระวังถูกหลอกเสียเงินฟรี	และอาจต้องเสี่ยงภัยในต่างแดน

	 นางเพชรรัตน์	 สินอวย	 อธิบดีกรมการจัดหางาน แจ้งว่ำ กรมกำรจัดหำงำน 
ได้ตรวจพบเฟสบุค๊รำยหนึง่ทีอ้่ำงว่ำอยู่ในเมอืงโตรอนโต ประเทศแคนำดำ ซ่ึงได้โพสต์ข้อควำม
ชักชวนคนงำนไทยที่มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรท�ำงำนในภำคเกษตรและก�ำลังท�ำงำนอยู่ใน
ประเทศอิสรำเอลให้ไปท�ำงำนแบบถำวรกับบริษัทท่ีมีชื่อเสียงรำยหน่ึงในประเทศแคนำดำ 
โดยระบใุห้ผู้สนใจกรอกแบบฟอร์มกำรประเมนิผูส้มคัรงำนจำกลงิค์ทีอ่ยูด้่ำนล่ำงของเฟสบุค๊
ดงักล่ำว จำกนัน้ให้คนงำนรอกำรตดิต่อกลบัจำกตวัแทน หรอืให้โทรสอบถำม ซ่ึงเป็นหมำยเลข
โทรศพัท์ทีข่ึน้ต้นด้วยหมำยเลข 050 ซ่ึงน่ำจะเป็นเบอร์โทรทีใ่ช้ในต่ำงประเทศ ทัง้นี ้จำกกำร
ตรวจสอบพบว่ำปัจจบุนัประเทศแคนำดำไม่อนญุำตให้คนงำนต่ำงชำตปิระเภทไร้ทกัษะเข้ำไป
ท�ำงำนในประเทศแคนำดำมำนำนแล้ว ทั้งยังยกเลิกกำรออกวีซ่ำให้แก่คนงำนต่ำงชำติ 
ที่จะเข้ำไปท�ำงำนภำคเกษตร ยกเว้นคนงำนต่ำงชำติที่ท�ำงำนเก็บหนอนในฟำร์มเกษตรใน
ประเทศแคนำดำอยู่ในปัจจบุนั ดงันัน้ กำรทีม่ผีูก้ล่ำวอ้ำงว่ำสำมำรถช่วยเหลอืให้เข้ำไปท�ำงำน
ภำคเกษตรแบบถำวรได้ จึงไม่น่ำจะเป็นควำมจริงแต่อย่ำงใด

 นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวย�า้เตอืนคนหางานและแรงงานไทย 
ในอสิราเอล ว่า อย่าหลงเชือ่ผูแ้อบอ้างหลอกว่าสามารถช่วยให้
ไปท�างานประเภทไร้ทักษะในประเทศแคนาดาได้ เพราะอาจต้อง
สญูเสยีทรัพย์สนิและตกระก�าล�าบากอยู่ในต่างแดน อย่างไรกต็าม 
หากประสงค์จะไปท�างานต่างประเทศ ขอให้คิดอย่างรอบคอบ 
ค�านึงถึงความคุ้มค่า และต้องไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดย
ตรวจสอบข้อมูลของบริษัทก่อนตัดสินใจสมัครงาน สอบถาม
ข้อมูลหรือแจ้งเร่ืองร้องทกุข์การหลอกลวงคนหางานได้ทีส่�านกังาน
จัดหางานจังหวดัทกุจังหวดั ส�านักงานจัดหางานกรงุเทพมหานคร
พื้นที่ 1-10 หรือที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครอง 
คนหางาน กรมการจัดหางาน โทร. 0 2245 6763 หรือโทร 
สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : http://www.doe.go.th

ไทย-ลำว ประชุมชื่นมื่น...	เห็นพ้องแก้ปัญหาแรงงานลาว

ท�างานผิดกฎหมายในไทย	พร้อมหนุนไทยเป็นประธานอาเซียนปี	62

 วนัที ่14 ธนัวำคม 2561 พล.ต.อ.อดลุย์ แสงสงิแก้ว รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวง
แรงงำน พร้อมด้วย พ.ต.ต.หญิง รมยง สุรกิจบรรหำร รองปลัดกระทรวงแรงงำน 
และนำงเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน ร่วมกำรประชุมร่วมนำยก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่ำงไม่เป็นทำงกำร (Joint Cabinet Retreat : JCR)  
ไทย-ลำว ครัง้ที ่3 ณ นครหลวงเวียงจนัทน์ สำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว 
(สปป.ลำว) โดยม ีพลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชำ นำยกรฐัมนตรีแห่งรำชอำณำจกัรไทย 
เป็นหวัหน้ำคณะผูแ้ทนและประธำนร่วมฝ่ำยไทย นำยทองลนุ สสีลุดิ นำยกรฐัมนตรี 
สปป.ลำว เป็นหัวหน้ำคณะผู้แทนและประธำนร่วมฝ่ำย สปป.ลำว
	 พล.ต.อ.อดุลย์	 แสงสิงแก้ว	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  
กล่ำวภำยหลังกำรประชุมร่วมนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่ำงไม่เป็นทำงกำร 
ไทย-ลำว ครั้งที่ 3 ว่ำ กำรประชุมในครั้งนี้ตำมค�ำเชิญของนำยกรัฐมนตรี สปป.ลำว 
โดยที่ประชุมได้ปรึกษำหำรือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นต่ำงๆ เช่น  
ด้ำนกำรเมืองและควำมมั่นคง ซ่ึงท้ังสองฝ่ำยได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเพ่ือ 
ขยำยควำมสัมพันธ์ มิตรภำพและควำมร่วมมือระหว่ำงสองประเทศเพื่อเสริมสร้ำง
เสถียรภำพ ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนร่วมกัน ด้ำนกำรป้องกันและต่อต้ำน 
กำรค้ำมนุษย์ ทั้งสองฝ่ำยเห็นชอบที่จะสำนต่อควำมร่วมมือตำมบันทึกควำมเข้ำใจ
ระหว่ำงรฐับำลแห่งรำชอำณำจกัรไทยกบัรฐับำลแห่ง สปป.ลำว ว่ำด้วยควำมร่วมมือ 
ต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์ ลงนำมไปเมื่อวันที่ 12 กรกฎำคม 2560 ที่แขวงหลวงพระบำง 
สปป.ลำว ด้ำนเศรษฐกิจ เช่น กำรเช่ือมโยงด้ำนคมนำคม-ขนส่งอย่ำงไร้รอยต่อ  
ทั้งสองฝ่ำยเห็นชอบให้เร่งรัดกำรพัฒนำเชื่อมโยงเส้นทำงคมนำคมไทย-ลำว และ
เชือ่มต่อกับอนภุมูภิำคและภมิูภำค โดยกำรด�ำเนินกำรตำม ACMECS Master Plan 
ซึ่งครอบคลุมกำรพัฒนำถนน ทำงรถไฟ สะพำนข้ำมแม่น�้ำโขง ท่ำอำกำศยำน และ
กำรอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรขนส่ง เพือ่ส่งเสรมิกำรค้ำ กำรลงทนุ และกำรคมนำคม 
ของประชำชนทั้งสองประเทศ เป็นต้น

	 ไทย-ลาว	ช่ืนม่ืน	ประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย-ลาว	คร้ังท่ี	3	ณ	นครหลวงเวยีงจันทน์	สปป.ลาว	สองฝ่าย 

พร้อมให้ความร่วมมือทุกด้าน	ย�้าความสัมพันธ์มิตรภาพ	ไทย-ลาว	เดินหน้าเร่งรัดการพัฒนาเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมไทย-ลาว	เพื่อส่งเสริมด้าน

การค้าไทย-ลาว	พร้อมสนับสนุนไทยเป็นประธานอาเซียน	ปี	2562	ขณะที่	รมว.แรงงาน	เผยรัฐบาลไทย-ลาว	เห็นชอบสานต่อความร่วมมือในการ

แก้ไขปัญหาแรงงานลาวท่ีเข้าไปท�างานในไทยโดยผดิกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง	ยืนยันส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน	การจ้างงาน	การคุ้มครอง

แรงงาน	และการประกันสังคม

 ส�ำหรับควำมร่วมมือด้ำนแรงงำนนั้น ทั้งสองฝ่ำยเห็นชอบท่ีจะ 
สำนต่อควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำแรงงำนลำวที่เข้ำไปท�ำงำนในไทย 
โดยผดิกฎหมำยและระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง ทัง้ยงัยนืยนัทีจ่ะส่งเสริมควำมร่วมมือ 
ด้ำนแรงงำนระหว่ำงกันทั้งในด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน กำรจ้ำงงำน  
กำรคุม้ครองแรงงำน และกำรประกนัสงัคม ทัง้นี ้เพือ่ประโยชน์ในกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองประเทศ ตำมบันทึกควำมเข้ำใจว่ำด้วย 
ควำมร่วมมอืด้ำนแรงงำนระหว่ำงรฐับำลแห่งรำชอำณำจักรไทยและรฐับำลแห่ง 
สปป.ลำว ฉบับลงนำมเมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2560 นอกจำกนี้ นำยกรัฐมนตร ี
ของไทยและ สปป.ลำวได้ร่วมแสดงควำมยนิดทีีปี่ 2561 เป็นโอกำสครบรอบ 
25 ปีของกำรก่อต้ังสมำคมไทย-ลำวเพ่ือมิตรภำพและสำมคมลำว-ไทย 
เพ่ือมิตรภำพ ซ่ึงมีบทบำทส�ำคัญในกำรส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำง 
ภำคประชำชน เป็นกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือไทย-ลำว 
ในภำพรวม
 รมว.แรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลของทั้งสองประเทศ 
เห็นชอบร่วมกันให้มีการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ร่วมด้านการพัฒนา 
ไทย-ลาว ปี 2562-2566 (ระยะ 5 ปี) ทั้งยังเห็นพ้องให้จัดการฉลอง 
ครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว ในปี 
2563 และ สปป.ลาวยังพร้อมสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของ
ราชอาณาจกัรไทยในปี 2562 เพ่ือยกระดบัความร่วมมอืภายในอาเซยีน
และระหว่างอาเซียนกับภาคีภายนอก อันจะช่วยให้อาเซียน ร่วมมือ 
ร่วมใจ ก้าวไกล ยัง่ยืน ไปด้วยกนั ซึง่จะน�าผลการประชมุทีต่กลงในครัง้นี ้
ไปด�าเนินการให้เป็นรูปธรรมต่อไป

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : http://www.doe.go.th
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อกนร. มีมติเห็นชอบให้แรงงำน 3 สัญชำติ

ที่เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	สามารถขอหนังสือคนประจ�าเรือได้

 วันที่ 17 ธันวำคม 2561 ที่ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5  
อำคำรกระทรวงแรงงำน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
แรงงำน เป็นประธำนกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรประสำนงำนกำรจัดกำร
ปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำวและกำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำน (อกนร.) ครั้งที่ 3/2561 
โดยมีนำยจรินทร์ จักกะพำก ปลัดกระทรวงแรงงำน นำงเพชรรัตน์ สินอวย 
อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน ผู้บริหำรกระทรวงแรงงำนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
อำทิ กระทรวงมหำดไทย กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ ส�ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง สภำหอกำรค้ำ 
แห่งประเทศไทย สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น เข้ำร่วมประชุม
	 พล.ต.อ.อดุลย์	 แสงสิงแก้ว	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
กล่ำวภำยหลังกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรประสำนงำนกำรจัดกำรปัญหำ
แรงงำนต่ำงด้ำวและกำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำน (อกนร.) ว่ำ ที่ประชุมได้ร่วมกัน
พิจำรณำกำรด�ำเนินกำรตำมมำตรกำรเร่งด่วนชั่วครำวเพื่อแก้ไขปัญหำ 
กำรขำดแคลนแรงงำนประมง โดยสืบเนื่องจำกมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  
6 พฤศจิกำยน 2561 ที่ผ่ำนมำ ได้เห็นชอบตำมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เสนอ โดยนำยกรัฐมนตรีได้ลงนำมในประกำศส�ำนักนำยกรัฐมนตรีเรื่อง  
กำรออกหนังสือคนประจ�ำเรือตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประมง ฉบับที่ 2  
พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวำคม 
2561 และกรมประมงได้ออกประกำศให้คนต่ำงด้ำวจัดท�ำทะเบียนประวัติ 
และยื่นค�ำขอรับ Seabook ระหว่ำงวันที่ 3 ธันวำคม 2561-31 มกรำคม 2562 
ขณะเดียวกัน กระทรวงมหำดไทยได้ออกประกำศเรื่อง กำรยกเว้นข้อห้ำมมิให้
คนต่ำงด้ำวเข้ำมำในรำชอำณำจักรเป็นกำรเฉพำะคนต่ำงด้ำวสัญชำติกัมพูชำ 
ลำว และเมียนมำ สำมำรถยื่นค�ำขอรับหนังสือคนประจ�ำเรือเพ่ืออยู ่ใน 
รำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวและท�ำงำนกับนำยจ้ำงในกิจกำรประมงทะเล  
ลงวันที่ 3 ธันวำคม 2561

	 ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	 (อกนร.)	 มีมติเห็นชอบให้แรงงาน

ต่างด้าว	สญัชาตกิมัพชูา	ลาว	และเมยีนมาทีเ่ข้ามาอย่างถกูต้องตามกฎหมาย	ระหว่างวันที่	3	ธันวาคม	2561–31	มกราคม	2562	สามารถจัดท�าทะเบียน

ประวัติ	และขอรับหนังสือคนประจ�าเรือ	(Seabook)	เพื่อท�างานในกิจการประมงทะเลได้	พร้อมขยายระยะเวลาการด�าเนินการออกไปอีก	60	วัน

 จำกตำมประกำศกระทรวงมหำดไทยที่ได้ก�ำหนดให้แรงงำนต่ำงด้ำว 
ทีจ่ะได้รับอนญุำตให้อยูใ่นรำชอำณำจกัรเพือ่กำรท�ำงำนดงักล่ำว ต้องเป็นแรงงำน
ต่ำงด้ำวทีเ่ข้ำมำอยูใ่นรำชอำณำจกัรก่อนหรอืในวนัที ่6 พฤศจกิำยน 2561 และ 
(1) ระยะเวลำกำรอนุญำตสิ้นสุดลงแต่ไม่ได้เดินทำงออกนอกรำชอำณำจักร  
(2) ระยะเวลำกำรอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักรยังเหลืออยู่ (3) ไม่มีรอย 
ตรำประทับตรวจหนังสือเดินทำงขำเข้ำในหนังสือเดินทำง เอกสำรใช้แทน
หนงัสือเดนิทำง หรอืหนงัสอืรบัรองสถำนะบคุคล แต่มหีลกัฐำนกำรจดัท�ำทะเบยีน
ประวัติหรือบัตรประจ�ำตัวตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎร ดังน้ัน  
เพื่อให้คนต่ำงด้ำวที่เข้ำมำในรำชอำณำจักรไทยอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย 
ว่ำด้วยคนเข้ำเมือง แต่ไม่ได้รับวีซ่ำท�ำงำน ภำยหลังวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2561 
สำมำรถเข้ำจัดท�ำทะเบียนประวัติ รับหนังสือคนประจ�ำเรือ (Seabook) ขอรับ
กำรตรวจลงตรำและประทับตรำอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักรตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยคนเข้ำเมือง ซ่ึงจะสำมำรถจัดหำแรงงำนต่ำงด้ำวซึ่งมีเอกสำรแสดงตน
อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยมำท�ำงำนในกิจกำรประมงทะเลได้เพิ่มขึ้น ที่ประชุม 
อกนร. จึงมีมติเห็นควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอคณะรัฐมนตรี  
เพื่อให้พิจำรณำดังน้ี 1. มอบหมำยกระทรวงมหำดไทย โดยควำมเห็นชอบ 
ของคณะรัฐมนตรี ออกประกำศกระทรวงมหำดไทยให้ครอบคลุมคนต่ำงด้ำว 
ที่เข้ำมำในรำชอำณำจักรไทยอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง 
ภำยหลังวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2561 และ 2. ขอขยำยระยะเวลำกำรด�ำเนินกำร
ออกหนังสือคนประจ�ำเรือ (Seabook) ไปอีก 60 วัน
 ด้านนางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยถึงผล
ความคืบหน้าการจัดท�าหนังสือคนประจ�าเรือ ตามมาตรา 83 ที่ศูนย์ OSS 
ว่า ต้ังแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน-14 ธันวาคม 2561 มีนายจ้าง จ�านวน  
1,768 ราย มาแจ้งความต้องการแรงงานต่างด้าว จ�านวนทัง้สิน้ 24,260 คน 
แรงงานต่างด้าวมาจดทะเบยีนคนประจ�าเรอืตัง้แต่วนัที ่3-14 ธนัวาคม 2561 
จ�านวนทั้งสิ้น 471 คน เป็นเมียนมา 320 คน คิดเป็นร้อยละ 67.94 ลาว  
12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.54 และกัมพูชา 139 คน คิดเป็นร้อยละ 29.52  
ของผู้ที่มาจัดท�า Seabook โดยจังหวัดที่มาด�าเนินการ 5 ล�าดับแรกได้แก่ 
1. ปัตตานี 2. ชุมพร 3. ระยอง 4. ตราด 5. สมุทรสงคราม

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : http://www.doe.go.th
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อำชีพมั่นคง

 “ด้วงสาคู” หรืออีกชื่อหนึ่ง “ด้วงมะพร้าว” ซึ่งแมลงชนิดนี้ได้รับควำมนิยมอย่ำงมำก

ทำงภำคใต้ของประเทศเรำ และในหลำยๆ ปีที่ผ่ำนมำ ก็ได้แพร่หลำยและมีกำรเพำะเลี้ยงกัน 

ทั่วประเทศ “คุณทิติยำ ค�ำเถื่อน หรือคุณญำ อำยุ 28 ปี เจ้ำของ “ด้วงสาคูฟาร์มมาดี” จังหวัด

เพชรบรุ ีทีเ่ลีย้งด้วงสำคจูนประสบควำมส�ำเรจ็อย่ำงมำกอกีหนึง่รำยพร้อมเผยถงึวิธีกำรเล้ียงและ

เทคนิคดีๆ ในกำรเพำะเลี้ยงเจ้ำ ‘ด้วงสำคู‘ ท�ำอย่ำงไรให้ผลผลิตออกมำดีและมีคุณภำพ

 โดยคุณญำ ได้เปิดเผยว่ำเดิมท�ำธุรกิจร้ำนหมูกระทะในกรุงเทพฯ เป็นเวลำ 8 ปี แต่ด้วย

สภำพเศรษฐกิจจึงเริ่มมองหำธุรกิจใหม่ท�ำ จนได้มำศึกษำและสนใจ “ด้วงสำคู” ซ่ึงเป็นคนที ่

ชื่นชอบกำรทำนแมลงอยู่แล้ว จึงไปตำมฟำร์มเลี้ยงและเข้ำอบรม จนกระทั่งปี 2559 ตัดสินใจ

ซื้อพ่อแม่พันธุ์มำประมำณ 50 คู่ แบ่งเป็น 10 กะละมัง กะละมังละ 5 คู่ โดยน�ำมำเลี้ยงที่บ้ำน

ในจังหวัดนนทบุรี จนผลผลิตออกมำเป็นจ�ำนวนมำกจึงเริ่มที่จะส่งขำย โดยเริ่มจำกสื่อออนไลน์

อย่ำง Facebook จนกลุ่มลูกค้ำเริ่มขยำยตัวมำกขึ้น หลังจำกนั้นจึงตัดสินใจย้ำยแหล่งผลิตมำที่

จังหวัดเพชรบุรี เนื่องจำกมีพื้นที่เพียงพอต่อกำรเลี้ยงและต่อยอดได้อีกเป็นจ�ำนวนมำก

 คุณญำ บอกว่ำ จริงๆ แล้วเจ้ำ “ด้วงสำคู” เป็นแมลงที่เลี้ยงง่ำยไม่ยุ่งอยำกเท่ำไหร่นัก 

โดยสูตรอำหำรของทำงฟำร์มจะใช่สัดส่วนดังนี้ 1. หัวอำหำรสัตว์ และร�ำข้ำว อย่ำงละ 3 ขีด  

2. มันสดบด 1 กิโลกรัม 3. เปลือกมะพร้ำวสับละเอียด 1-1.5 กิโลกรัม 4. กำกน�้ำตำล 100 ซีซี  

น�ำมำใส่ภำชนะที่จะเลี้ยง โดยแนะน�ำว่ำควรเป็นกะละมังขนำดประมำณ 50 เซนติเมตร

 เมื่อเตรียมส่วนประกอบครบถ้วนแล้วน�้ำมำผสมกันในกะละมัง โดยเติมน�้ำลงไปให้ 

พอแฉะๆ และใช้เปลือกมะพร้ำวปิดหน้ำอำหำรไว้ พร้อมน�ำกล้วยน�้ำว้ำ 2 ลูก มำวำงไว้  

เป็นอำหำรส�ำหรับพ่อแม่พันธุ์พร้อมน�ำฝำมำปิดโดยให้มีรูระบำยอำกำศถ่ำยเท โดยจะเลี้ยง 5 คู่ 

ต่อ 1 กะละมัง ซึ่งปกติแล้วด้วงสำคูจะไข่ทุกวัน หลังจำกปล่อยพ่อแม่พันธุ์ลงไปทิ้งระยะเวลำ

ประมำณ 15 วัน เมื่อลูกตกแล้ว ให้จับพ่อแม่พันธุ์ไปเลี้ยงในกะละมังอันใหม่เพื่อขยำยพันธุ์ 

ต่อไป โดยวงจรชีวิตของเจ้ำด้วงสำคู สำมำรถอยู่ได้ประมำณเดือนกว่ำๆ ก็จะตำย หลังจำกนั้น 

ก็หมั่นดูหน้ำอำหำรไม่ให้แห้ง ซ่ึงถ้ำหน้ำอำหำรแห้งก็ให้พรมน�้ำ เลี้ยงจนตัวหนอนโตประมำณ

เท่ำนิ้วโป้ง ใช้เวลำประมำณ 25 วัน ก็สำมำรถจับส่งขำยได้แล้ว แต่หำกต้องกำรเลี้ยงเพื่อเป็น 

พ่อแม่พันธุ์ ต้องเลี้ยงไปอีกประมำณ 20 วัน ตัวหนอนก็จะเริ่มเข้ำฝัก คล้ำยดักแด้ หลังจำกนั้น

อีกประมำณ 10 วัน ก็จะออกมำเป็นตัวด้วงสำคู ส่วนกำรดูเพศนั้นตัวผู้จะมีงวงส้ันกว่ำตัวเมีย 

และงวงของตัวผู้จะมีขนเล็กๆ อยู่ ขณะที่ตัวเมียงวงจะเรียวยำว 

 ส�ำหรับวิธีกำรส่งขำยตัวหนอนด้วงสำคู ก่อนจะน�ำส่ง 1 วัน ทำงฟำร์มจะท�ำกำรล้ำงท้อง

ตัวหนอนด้วยกำรให้หนอนด้วงกินกะทิ หรือแช่น�้ำและใส่พริกไทยไว้ 1 คืน เพื่อเพิ่มรสชำติ  

ซึง่หำกไม่ล้ำงท้องกลิน่ของตวัหนอนกจ็ะมลัีกษณะเหมอืนสตูรอำหำรทีเ่ลีย้งไว้ โดยใน 1 กะละมงั 

	 หากพูดถึง	“แมลงทอด”	ก็ต้องบอกว่ามีการนิยมรับประทานกันมานมนานแล้ว	

ทั้งตั๊กแตน	จิ้งหรีด	หนอนไม้ไผ่	หรือรถด่วน	แมงดานา	และอื่นๆ	อีกมากมาย	เป็นที่

ถูกอกถูกใจ	 และถูกปากทั้งคนไทยและชาวต่างชาติอย่างมาก	นอกจากนี้ยังมีคุณค่า

ทางอาหารโดยเฉพาะโปรตีน	และสารอาหารอื่นๆ	อีกมากมาย

ด้วงสำคู

สาวเลี้ยง	“ด้วงสาคู”	แบบคูลๆ 

สร้างรายได้เกือบแสนต่อเดือน

จะได้น�ำ้หนกัตวัหนอนประมำณ 8 ขดี หรือประมำณ 
100-150 ตัว ส่วนรำคำขำยจะแบ่งเป็น 2 แบบ  
คือแบบขำยเป็นตัวสดๆ จะขำยอยู่ที่กิโลกรัมละ 
250 บำท และแบบแช่ฟรีซ สำมำรถอยูไ่ด้ 7-8 เดอืน 
รำคำจะอยู่ที่ 350 บำท ต่อ 1 กิโลกรัม นอกจำกนี้
ยังสำมำรถขำยพ่อแม่พันธุ์ได้อีกด้วย โดยจะส่ง 
ขำยเป็นชุดเล้ียงประกอบด้วยพ่อแม่พันธุ์ 10 ตัว 
อำหำร 3 กิโลกรัม พร้อมคู่มือกำรเลี้ยงจะขำย 
ในรำคำพร้อมส่งอยู่ที่ 400 บำท 
 ปัจจุบันทำงฟำร์มของคุณญำ มีชุดเลี้ยง 
อยู่ประมำณ 500 ชุด สำมำรถผลิตตัวหนอนได้
มำกกว่ำ 300 กิโลกรัมต่อเดือน ส่งขำยทั่วประเทศ 
จนสร้ำงรำยได้เกอืบแสนบำทต่อเดอืน ทัง้นีม้องว่ำ
อนำคตของด้วงสำคูจะโตขึน้อกีอย่ำงมำก เนือ่งจำก
ปัจจุบันเริ่มมีกลุ ่มพ่อค้ำต่ำงชำติให้ควำมสนใจ 
มำกขึ้น โดยหนอนด้วงสำคู สำมำรถน�ำไป 
ประกอบอำหำรได้หลำกหลำยชนิด เช่น คั่ว, ทอด, 
แกงหน่อไม้, แกงเห็ด, ย่ำง หรือรับประทำนสดๆ 
ก็ได้เช่นกัน 
 ทั้งนี้ หากใครสนใจอยากซื้อหนอนด้วง
สาคูพ่อแม่พันธุ์ หรืออยากได้ความรู้เพิ่มเติม  
ซึ่งทางฟาร์มก็มีเปิดคอร์สอบรมเทคนิควิธีการ
เลีย้งอย่างละเอยีดให้กบัผูท้ีส่นใจสามารถเดนิทาง
ไปได้ที่ด้วงสาคูฟาร์มมาดี จังหวัดเพชรบุรี หรือ
เบอร์โทรศัพท์ 09-2532-4544 ติดต่อคุณทิติยา 
ค�าเถื่อน หรือคุณญา คะ

รวบรวมโดย : ศูนย์บรหิำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวนัตก
ที่มา : MThaiNews 
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	 	ประเด็นแรก กำรที่ประชำกรไทยจะมีจ�ำนวนมำกที่สุดคือประมำณ  

66 ล้ำนคน และสังคมไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอำยุสมบูรณ์แบบในปี 2564 นั้น 

หำกกำรน�ำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้เพื่อช่วยลดกำรขำดแคลนแรงงำนไม่สำมำรถ 

ท�ำได้เตม็ที ่หรอืใช้เวลำยำวนำนกว่ำทีค่วรจะเป็นในกำรเปล่ียนผ่ำนจำกกำรผลติ

แบบใช้แรงงำนจ�ำนวนมำกมำเป็นกำรใช้แรงงำนควบคู่เครื่องจักร ย่อมจะท�ำให้

ยังคงมีควำมต้องกำรใช้แรงงำนอยู่ ส่งผลต่อกำรไม่สำมำรถหลีกเล่ียงกำรใช้

แรงงำนต่ำงชำตไิด้ อย่ำงไรกต็ำม ในอนำคตนัน้ต้องมองว่ำกำรใช้แรงงำนต่ำงด้ำว

เป็นแค่เครื่องมือเสริมเพื่อกำรแก้ไขปัญหำระยะสั้นตำมควำมจ�ำเป็นเท่ำนั้น 

	 	ประเดน็ท่ีสอง คนในยุคดิจทัิลจะมีรูปแบบกำรท�ำงำนทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

จำกเดิมที่เป็นแบบทำงกำร เช่น มีอำชีพหลักและท�ำงำนเป็นเวลำในส�ำนักงำน 

เปลี่ยนเป็นท�ำงำนตำมเวลำที่สะดวก ไม่มีอำชีพเฉพำะตำยตัว สำมำรถบริหำร

จัดกำรทั้งเวลำและค่ำตอบแทนได้อย่ำงอิสระ กำรเปลี่ยนแปลงเหล่ำน้ี 

กรมกำรจัดหำงำนต้องปรับเปลี่ยนบทบำทเป็นผู้สนับสนุนและเช่ือมโยงให้ 

กลุ่ม gig workers เข้ำมำแจ้งข้อมูลผ่ำนระบบบริกำรจัดหำงำน เพื่อให้เกิด 

กำรบริหำรจัดกำรคุ ้มครองดูแลให้งำนของคนกลุ ่มน้ีเป็นงำนท่ีมีคุณค่ำ  

(decent work)

	 	ประเด็นสุดท้าย ในอนำคตควำมตื่นตัวด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

จะเพิ่มมำกขึ้น ดังน้ันมุมมองในกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน และกำรสร้ำงอำชีพ 

เพื่อรองรับ green economy จึงเป็นอีกส่วนส�ำคัญส�ำหรับหน่วยงำนในกำร

แนะน�ำอำชีพ และส่งเสริมให้เกิดกำรจ้ำงงำน ในขณะเดียวกันต้องร่วมมือกับ 

ทุกสถำนประกอบกำรในกำรยกระดับคุณภำพของแรงงำนให้ตอบสนองต่อ

กระบวนกำรท�ำงำนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ

	 เศรษฐกิจยุคดจิิทัล	ก�าลังเข้ามาเปล่ียนแปลง

โลกในหลากหลายรูปแบบ	 ซึ่งส่งผลกระทบ 

วงกว้างอย่างรวดเร็วเกินกว่าท่ีใครจะสามารถ

ประเมินสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องชัดเจน 

ในก่อนหน้าน้ี	โดยเฉพาะประเดน็ด้านการจ้างงาน

เป็นส่ิงท่ีผู้คนท่ัวโลกวิตกกังวลมากท่ีสุดถ้าหาก 

งานท่ีมีอยู่จะต้องถูกทดแทนด้วยเคร่ืองจักร 

และปัญญาประดิษฐ์	 ในมุมมองของประเทศไทย

หากเป็นประเด็นด้านการจ้างงานภารกิจท่ี

เก่ียวข้องกับการส่งเสริมการมีงานท�าเป็นหน้าท่ี

ของกรมการจัดหางาน	 กระทรวงแรงงาน	 

ดังน้ันเพื่อเตรียมการรองรับการท�างานในโลก

ยุคใหม่	 กรมการจัดหางานจึงต้องเตรียมการ

รองรับในประเด็นต่างๆ	ดังนี้

 กระบวนกำรจดัหำงำนและส่งเสรมิกำรมงีำนท�ำในอนำคตนัน้  

ต้องปรับตัวและเน้นกำรใช้เทคโนโลยีเข้ำมำสนบัสนนุกำรท�ำงำน ใน

ด้ำนกำรบริกำรที่เข้ำถึงได้หลำกหลำยรูปแบบ เช่น แอพพลิเคช่ัน 

เว็บไซต์ และส�ำนักงำนเคลื่อนที่ตำมพื้นที่ห่ำงไกล นอกจำกน้ี 

กำรเชือ่มโยงข้อมูลและกำรพัฒนำระบบปัญญำประดิษฐ์ (Artificial 

Intelligence : AI) เข้ำมำช่วยเสริมกำรท�ำงำนในกำรคัดเลือก 

และจบัคูร่ะหว่ำงผูส้มคัรงำนและต�ำแหน่งงำนมำกขึน้ ยิง่ไปกว่ำนัน้

กำรพฒันำระบบปัญญำประดษิฐ์จะช่วยให้กำรวำงแผนอำชพีส�ำหรบั

ผูท้ีจ่ะเข้ำสูต่ลำดแรงงำนมปีระสทิธภิำพยิง่ขึน้ ลดปัญหำกำรว่ำงงำน

และกำรขำดแคลนแรงงำน นอกจำกนี้สิ่งส�ำคัญที่สุดคือกำรบริหำร

ทรัพยำกรมนุษย์ จ�ำเป็นต้องพัฒนำคนให้มีทักษะรองรับกับงำน 

หรืออำชีพที่เทคโนโลยีทดแทนได้ยำก เช่น งำนที่ใช้ควำมละเอียด 

ใช้ประสำทสัมผัสและมือ (Hand) งำนที่ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์  

(Head) และงำนทีใ่ช้ควำมฉลำดทำงสงัคม (Heart) จะเหน็ได้ว่ำงำน

ที่ใช้ทักษะทำงร่ำงกำย และทักษะทำงสมองยังเป็นงำนที่จ�ำเป็นอยู่

เสมอนั้น หมำยควำมว่ำหำกกำรท�ำงำนในอนำคตไม่ว่ำจะอำชีพใด 

หำกมีกำรใช้ทักษะควำมสำมำรถควบคู่กับกำรใช้สติปัญญำเข้ำมำ

ประกอบกนัย่อมท�ำให้ผูน้ัน้สำมำรถฝ่ำกระแสของกำรเปลีย่นแปลง

ที่เกิดขึ้นได้เสมอ

ที่มา : กลุ่มงำนวิเครำะห์และวิจัย

 กองบริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน

กรมกำรจัดหำงำนกับงำนในโลกยุคใหม่

(DOE	:	Future	of	Work)


