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Special Report ฉบับนี้ ขอเสนอ “ราชมงคลพระนคร” เปิดศูนย์ทดสอบกุ๊กฟรี หวังเสริม
ศักยภาพกุ๊กไทยโกอินเตอร์ ตามด้วย มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�ำในภูมิภาค ชง “ท่าเรือบก” หมื่นล้าน ตั้งเป้าหนุนแผนพัฒนา
ท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 TGO พัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต�่ำ ยกระดับโรงงาน EEC สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ
จ.มะริด ของเมียนมา ร่วมประชุมโครงการส่งเสริม สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ประเทศเพือ่ นบ้าน เชือ่ มความสัมพันธ์ ความมัน่ คง วัฒนธรรม
และการท่องเที่ยว จ.ราชบุรี เปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ชมวิถีชีวิตธรรมชาติของชุมชนชาวกะเหรี่ยง
ส่วน English for Career ฉบับนี้ เป็นบทสนทนาภาษาอังกฤษ การคุยโทรศัพท์ส�ำหรับพนักงานออฟฟิศ ตามด้วย รู้ทันโลก
ญี่ปุ่นเปิดรับแรงงานต่างชาติ ถ้าทักษะสูง-ฝีมือดี ชวนให้อยู่ยาวและเอาครอบครัวมาอยู่ได้ 7-Eleven ในอเมริกา เปิดตัวการช�ำระเงิน
ด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น Smart DOE รมว.แรงงานเชิญหน่วยเกี่ยวข้อง เร่งขับเคลื่อน ม.83 ตามมติ ครม. เดินหน้าแก้ปัญหาแรงงาน
ประมง กรมการจัดหางานจับมือกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมหารือ เร่งช่วยเหลือคนพิการมีงานท�ำ คุมเข้ม!!
ตุ๋นแรงงานไทยไปต่างประเทศ เผยรอบ 10 เดือน คนงานไทยไปท�ำงานต่างประเทศ เกือบ 100,000 ราย กรมการจัดหางานเผย... ผู้ที่มี
ทักษะพิเศษส่วนใหญ่ผ่านการไปท�ำงานต่างประเทศ อาชีพมั่นคง ค่าตอบแทนสูง!! 4 อาชีพมาแรงในอนาคต ปี 2020 พร้อมแนะน�ำ
คณะ/มหาวิทยาลัย ที่เปิดสอน และ THAILAND 4.0 อนาคตตลาดแรงงานไทย ในยุค 4.0
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“ราชมงคลพระนคร”

เปิดศูนย์ทดสอบกุ๊กฟรี
หวังเสริมศักยภาพกุ๊กไทยโกอินเตอร์
อาจารย์ปยิ ะธิดา สีหะวัฒนกุล คณะบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า ทางคณะฯ จัดโครงการอบรมและทดสอบมาตรฐาน

ฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ต่อเนื่องทุกปี โดยเปิดให้นักศึกษา
และบุคคลทั่วไปจ�ำนวน 50 คน ที่มีประสบการณ์ในต�ำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร หรือ
ผ่านการเรียนหลักสูตรการประกอบอาหารไม่ต�่ำกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
การประกอบอาหารไทยไม่ต�่ำกว่า 90 ชั่วโมง เข้าร่วมอบรมและทดสอบภาคปฏิบัติ
(ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย) เพื่อทดสอบฝีมือ ความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการท�ำงาน
ของผู้ประกอบอาชีพตามเกณฑ์ก�ำหนดของมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ซึ่งผู้ผ่าน
การทดสอบจะได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ซึ่งสามารถน�ำไปเป็น
หลักฐานการประกอบวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังใช้ประกอบการ
พิ จ ารณาเลื่ อ นต� ำ แหน่ ง หรื อ เพิ่ ม ค่ า ตอบแทน ช่ ว ยให้ มี ร ายได้ ส ่ ง กลั บ ให้ ค รอบครั ว
ในเมืองไทยเพิ่มขึ้นอีกด้วย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อาจารย์ปิยะธิดา กล่าวเพิ่ม “อย่างไรก็ตามศูนย์ทดสอบ

มาตรฐานฝีมือแรงงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกระทรวงแรงงาน
เป็นผูด้ ำ� เนินการทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงาน ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ในสาขาอาชีพตาม
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โทร 02-665-3777
ต่อ 5211 หรือ www.rmutp.ac.th”
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคกลาง
ที่มา : https://www.ryt9.com

มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำ�ในภูมิภาค

ชง ‘ท่าเรือบก’ หมื่นล้าน

ตัง้ เป้าหนุนแผนพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3

สนข.เตรียมเสนอคณะกรรมการโลจิสติกส์แห่งชาติ ธันวาคมนี้เปิดเอกชนร่วมพีพี
พัฒนาท่าเรือบก 4 แห่ง ฉะเชิงเทรา-โคราช-ขอนแก่น-นครสวรรค์ วงเงินลงทุน กว่า
1 หมื่นล้านบาท หวังหนุนการขนส่งทางรางเข้าท่าเรือแหลมฉบังเพิ่ม 30%
นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
(สนข.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการสัมมนาน�ำเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น

จากผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง งานศึกษาจัดท�ำแผนพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) น�ำไปสูก่ ารเป็นศูนย์กลาง
โลจิสติกส์ของภูมิภาค ว่า สนข.ด�ำเนินการศึกษาแผนแม่บทพัฒนาท่าเรือบก เพื่อสนับสนุน
การขนส่งทางรางทีอ่ นาคตจะเป็นระบบโลจิสติกส์หลักของประเทศทีส่ ำ� คัญเพือ่ ส่งเสริมการขนส่ง
สินค้าไปยังท่าเรือแหลมฉบัง พื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)
โดย สนข.คัดเลือกพื้นที่พัฒนาท่าเรือบกโดยประเมินจากโอกาสในการเชื่อมต่อการ
ขนส่งกับระบบราง โดยเฉพาะบนแนวเส้นทางรถไฟทางคู่ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
ก�ำลังพัฒนา รวมทั้งประเมินการผังเมืองและการพัฒนาพื้นที่ ความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อม
ขนาดพืน้ ทีแ่ ละรูปแปลงและต้นทุนจัดหาพัฒนาทีด่ นิ ผลการศึกษา พบว่าความเหมาะสมมีจำ� นวน
4 พื้นที่ ได้แก่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา, อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา, อ.น�้ำพอง จ.ขอนแก่น และ
พยุหคีรี จ.นครสวรรค์ พืน้ ทีท่ งั้ 4 แห่งมีอตั ราส่วนผลตอบแทนทางการลงทุน (EIRR) มากกว่า 12%
จึงเป็นพื้นที่ที่ถูกคัดเลือกมา โดย อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา จะเป็นพื้นที่แรกของการลงทุน
เพราะปัจจุบันมีแนวเส้นทางรถไฟทางคู่อยู่แล้ว อีกทั้งยังใกล้กับท่าเรือบกที่ช่วยสนับสนุน
การขนส่งได้เป็นอย่างดี คาดว่าจะสามารถเปิดประมูลได้ในช่วงปีหน้า และเริ่มก่อสร้างในปี
2563-2564 และมีก�ำหนดเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี 2567

ทั้งนี้ขั้นตอนการด�ำเนินงานของแผนพัฒนาท่าเรือบก
หลังจากเปิดรับฟังความคิดเห็นครัง้ นีแ้ ล้ว สนข.จะต้องรวบรวม
ข้อมูลจัดท�ำรายงานฉบับสมบูรณ์เพือ่ เสนอกระทรวงคมนาคม
พิจารณาโดยคาดว่าจะด�ำเนินการได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้
หลังจากนัน้ ในเดือนธันวาคม 2561จึงจะเสนอเข้าคณะกรรมการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ
(กบส.) ที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานเพื่อมอบให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)
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เริ่มขั้นตอนเปิดประมูลในรูปแบบให้เอกชนร่วมลงทุน (พีพีพี) วงเงินลงทุนท่าเรือบกทั้ง
4 แห่ง คาดว่าจะอยู่ที่กว่า 1 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
วางระบบ 4 แห่ง 8,000 ล้านบาท หรือเฉลีย่ แห่งละ 2,000 ล้านบาท ส่วนทีเ่ หลือจะเป็นการ
ลงทุนค่าเวนคืน และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยพื้นที่พัฒนาท่าเรือบก ประเมินความเหมาะสม
เบื้องต้น จะต้องใช้พื้นที่แห่งละ 1,000-1,800 ไร่
ส�ำหรับเป้าหมายการพัฒนาท่าเรือบก สนข.ประเมินว่าจะเป็นส่วนช่วยเพิ่มสัดส่วน
การขนส่งสินค้าทางรางเข้าสูท่ า่ เรือแหลมฉบังให้มมี ากขึน้ จากปัจจุบนั ทีม่ สี ดส่วนอยูร่ าว 5.5%
ของการขนส่งทั้งหมด จะเพิ่มขึ้นเป็น 30% ของการขนส่งทั้งหมด ภายในปี 2566-2567
โดยหน้าที่หลักของท่าเรือบก จะตรวจปล่อยสินค้าเหมือนท่าเรือ ประกอบไปด้วย 3 ชนิด
ได้แก่
1) ท่าเรือบกใกล้ท่าเรือ (Close Dry Port)
2) ท่าเรือบกระยะกลางประมาณ 300 กม.จากท่าเรือ (Mid-range Dry Port) และ
3) ท่าเรือบกที่ชายแดน (Distant Dry Port) เพื่อตอบสนองต่อปริมาณการขนส่ง
สินค้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตในแต่ละพื้นที่

วางแผนเชื่อมไอซีดีลาดกระบัง

สาเหตุที่ต้องมีการสร้างท่าเรือบกทั้ง 4 จุด เนื่องจากในปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบัง
ถือว่าเป็นประตูการค้าหลักของไทย โดยในปี 2560 มีปริมาณคอนเทนเนอร์ผ่านเข้า-ออก
ท่าเรือ จ�ำนวน 7.67 ล้านตู้ และรถยนต์ 1.2 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็น 8.64%
ประกอบกั บ ขณะนี้ ก ระทรวงคมนาคมอยู ่ ร ะหว่ า งพั ฒ นา โครงการท่ า เรื อ แหลมฉบั ง
ระยะที่ 3 และจะเปิดประมูลในเดือนพฤศจิกายนนี้ และเปิดให้บริการในช่วงปี 2565-2566
จึงท�ำให้ทา่ เรือแหลมฉบังมีขดี ความสามารถเพิม่ ขึน้ คาดว่าจะเพิม่ การรองรับปริมาณตูส้ นิ ค้า

ได้ถึงปีละ 18 ล้านตู้ นอกจากนี้ การพัฒนาท่าเรือบกยังจะช่วย
อ�ำนวยความสะดวกของการขนส่งสินค้ามากขึ้น เพราะเมื่อสินค้า
ออกจากท่าเรือบกด�ำเนินการตามขั้นตอนศุลกากรแล้วก็สามารถ
ขนส่งผ่านระบบรางไปขึน้ ตูส้ นิ ค้าทีท่ า่ เรือแหลมฉบังได้ทนั ที ท่าเรือ
บกทัง้ 4 แห่งนี้ จึงจะเพิม่ โอกาสในการรองรับขนส่งสินค้าของท่าเรือ
แหลมฉบังได้อีกมากนอกเหนือจากการอ�ำนวยความสะดวกของ
ศูนย์ขนถ่ายสินค้า (ไอซีดี) ลาดกระบัง
ทั้งนี้ ส�ำหรับพื้นที่พัฒนาท่าเรือบกทั้ง 4 แห่ง บริเวณ
อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา มีระยะทางห่างจากท่าเรือแหลมฉบัง
70 กม. เป้าหมายการพัฒนาเพือ่ เป็นท่าเรือบกอ�ำนวยความสะดวก
การขนส่งสินค้า เสริมจากไอซีดีลาดกระบัง และรองรับปริมาณ
ตู้สินค้าที่จะเพิ่มขึ้นทันทีเมื่อเปิดให้บริการท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3
ส่ ว นพื้ น ที่ อ.สู ง เนิ น จ.นครราชสี ม า มี ร ะยะห่ า งออกไปราว
320 กม. และ อ.น�้ำพอง จ.ขอนแก่น มีระยะทางห่าง 550 กม.
ทั้ง 2 แห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางขนส่งของภาคตะวันออกเชื่อมโยง
ประเทศเพื่อนบ้าน และ อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค์ มีระยะทาง
ห่ า ง 370 กม. จะใช้ เ พื่ อ รองรั บ ขนส่ ง สิ น ค้ า ภาคตะวั น ออก
เฉียงเหนือ
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

TGO พัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต�่ำ
ยกระดับโรงงาน EEC สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและภาคอุตสาหกรรม
ใน จ.ระยอง เร่งพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมคาร์บอนต�่ำ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) มุ่งสู่การเป็น
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO
โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน โครงการบูรณา
การข้อมูลร่วมกับภาคอุตสาหกรรมที่มีการด�ำเนินการ ด้านการลดก๊าซเรือน
กระจก (Mitigation Actions) เพือ่ สนับสนุนการลดภาวะโลกร้อนของประเทศไทย
ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง จ.ระยอง

ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อ�ำนวยการองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก กล่าวว่าจากการทีร่ ฐั บาลมีนโยบายยกระดับพืน้ ทีเ่ ขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) ให้กลายเป็น “World-Class Economic
Zone” รองรับการลงทุนอุตสาหกรรม Super Cluster และอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอีก 20 ปีข้างหน้า
ประกอบกับภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ให้ความส�ำคัญกับการแก้ไขปัญหา
ภาวะโลกร้อน ซึง่ เป็นผลมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม ทัง้ ต้องการเพิม่
ขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดอาเซียนและเวทีการค้าโลก ด้วยเหตุนี้
จึงมีความจ�ำเป็นต้องเร่งส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC : Eastern Economic Corridor) ให้เกิดการพัฒนา
อย่ า งยั่ ง ยื น โดยเป็ น อุ ต สาหกรรมคาร์ บ อนต�่ ำ ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
และเป็นไปตามนโยบายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามนโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตลอดจนแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้อง
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ภายใต้โครงการนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตัง้ เป้าหมายว่า จะมีโรงงานอุตสาหกรรมในพืน้ ที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สนใจเข้าร่วมโครงการนีม้ ากขึน้ โดยในปี 2561
เป็นปีเริ่มต้น อบก.ได้ศึกษารวบรวมข้อมูลการด�ำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก
ของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง และมีโรงงานอุตสาหกรรมสนใจ
เข้าร่วมเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต�่ำต้นแบบแล้ว จ�ำนวน 79 แห่ง
จากการน�ำข้อมูลการลดก๊าซเรือนกระจก ที่โรงงานอุตสาหกรรม
แต่ ล ะแห่ ง ได้ น� ำ เสนอมานั้ น เที ย บกั บ เกณฑ์ ก ารประเมิ น อุ ต สาหกรรม
คาร์บอนต�่ำ พบว่า มีบริษัทที่สามารถเป็นต้นแบบอุตสาหกรรมคาร์บอนต�่ำ
จ�ำนวน 10 แห่ง ซึง่ แผนด�ำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 จะเป็นการพัฒนา
ต้นแบบอุตสาหกรรมคาร์บอนต�่ำ (Low Carbon Industry) ตามนโยบาย
ของรัฐบาลด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก(EEC) เพื่อผลักดันและขยายผลการด�ำเนินงานไปยัง
พื้นที่จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เพื่อน�ำไปสู่รางวัลการพัฒนา
ต้นแบบอุตสาหกรรมคาร์บอนต�่ำต่อไป
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
ที่มา : www.thairath.co.th

จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.มะริด ของเมียนมา

ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
เชื่อมความสัมพันธ์ ความมั่นคง วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
นายพัลลภ สิงหเสนี ผูว้ า่ ราชการจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ พร้อมด้วย นายอู พิว วิน ทุน
รัฐมนตรีว่าการการวางแผนและการคลัง รัฐบาลส่วนภูมิภาคตะนาวศรี ร่วมเปิดการประชุม
ร่วมโครงการส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ประเทศเพือ่ นบ้าน ระหว่างจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
กับจังหวัดมะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมี นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร ปลัดจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทน
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดมะริดร่วมประชุม โดยผู้ว่า
ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระบุว่า ที่ผ่านมาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ
กับจังหวัดมะริดเพื่อสถาปนาความเป็นเมืองพี่เมืองน้องระหว่างกัน โดยเชื่อมความสัมพันธ์ 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านวัฒนธรรม และด้านการท่องเที่ยว ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรม
เชื่อมความสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่อง และทางการไทยยังคงเร่งผลักดันจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร
ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรเพื่อน�ำไปสู่การเดินหน้าพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวได้อย่าง
เต็มรูปแบบ ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่ฝั่งไทยบริเวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรได้มีการใช้งบประมาณ
จ�ำนวนมากปรับปรุงพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ปรับภูมิทัศน์
การก่อสร้างอาคารด่านพรมแดน การขยายเส้นทางถนนเชื่อมโยงไปยังจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร
เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต

ด้าน นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล นายกสมาคม
ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการค้ า การลงทุ น ประจวบ-มะริ ด
กล่าวว่า ในช่วงปลายปีนี้หากการปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมในฝัง่ เมียนมาจากบ้านมูดอ่ งไปถึงจังหวัดมะริด
แล้วเสร็จ ทางสมาคมฯ จะจัดคาราวานรถยนต์เดินทาง
ไปจังหวัดมะริด เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจ
สนใจร่ ว มเดิ น ทางไปจ� ำ นวนมาก ทั้ ง นี้ ภายหลั ง
การประชุมหารือเสร็จสิน้ ทางภาคเอกชนของทัง้ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดมะริด ยังได้มีการเปิด
เจรจาธุรกิจทัง้ ด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง สินค้าอุปโภค
บริโภค อาหารทะเล สินค้าการเกษตร และด้านการ
ท่องเที่ยวด้วย
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
ที่มา : สวท.ประจวบคีรีขันธ์

จ.ราชบุรี เปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวใหม่
ชมวิถีชีวิตธรรมชาติของชุมชนชาวกะเหรี่ยง

จ.ราชบุรี เปิดตัวแหล่งท่องเทีย่ วใหม่ ชมวิถชี วี ติ ธรรมชาติของชุมชนชาวกะเหรีย่ ง
ชมวิถีชีวิตธรรมชาติ ประเพณีอั้งหมี่ถ่อง ขี่เกวียนเทียมควาย ฯลฯ
นายชยาวุธ จันทร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดราชบุรี นายพินจิ เจริญเร็ว เกษตรจังหวัด
นายประทีป เหิมพยัคฆ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น�้ำภาชี พร้อมส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่บริเวณบ้านหนองตาดั้ง หมู่ที่ 6 ต�ำบล

คระนาวศรี อ�ำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยได้ระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยร่วมกับชุมชนพัฒนาโรงเรียนควายบ้านหนองตาดัง้ จัดขึน้ เพือ่ มุง่ เน้นให้นกั ท่องเทีย่ วมาเทีย่ ว
ชมวิถีธรรมชาติของชาวกะเหรี่ยงแบบดั้งเดิม ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ เพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชม อาทิ ร่วมสืบสานประเพณีกินข้าวห่อ หรืออั้งหมี่ถ่อง เป็นพิธี
ของชาวกะเหรีย่ งทีจ่ ะจัดขึน้ มีการน�ำข้าวเหนียวห่อเป็นกรวย แล้วน�ำมาต้มให้สกุ คล้ายขนมจ้าง
สมัยก่อนเวลารับประทานใช้จิ้มกับน�้ำผึ้ง ปัจจุบันใช้จิ้มกับมะพร้าวขูด ในวันต้มข้าวห่อ จะมีพิธี
สูข่ วัญด้วย เริม่ ด้วยการเคาะไม้เป่าแคน เพือ่ ให้เกิดความสนุกสนาน จากนัน้ ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ในครอบครัว
จะใช้เชือกแดงผูกข้อมือให้ลกู หลานเพือ่ ความเป็นมงคลแก่ตวั เอง ชมการแสดงพืน้ บ้านวิถกี ะเหรีย่ ง
และมีการให้นกั ท่องเทีย่ วได้สวมชุดกะเหรีย่ งถ่ายภาพเก็บไว้เป็นทีร่ ะลึก พร้อมกับยังได้สมั ผัสกับ
บรรยากาศความเป็นอยู่ของชาวกะเหรี่ยงแบบจ�ำลองที่ได้น�ำมาจัดแสดง อีกทั้งยังมีกิจกรรม
การตีเม็ดเงิน การทอผ้าของชาวกะเหรี่ยง เช่น กระเป๋า ย่าม และเสื้อพื้นเมือง และผลิตภัณฑ์
พืน้ บ้านต่างๆ มีกจิ กรรมขีเ่ กวียนเทียมควาย ถ่ายรูป การไถนาด้วยควาย กิจกรรมโยนกล้าในนาข้าว
การนวดข้าวด้วยควาย การสีข้าวแบบดั้งเดิม และซุ้มผักพื้นบ้าน สินค้าแปรรูปต่างๆ มากมาย
ส�ำหรับหมูบ่ า้ นหนองตาดัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ แม่นำ�้ ภาชี มีชาวไทยเชือ้ สาย
กะเหรี่ยงประมาณ 42 ครัวเรือน มีการท�ำการเกษตร ปลูกข้าว ปลูกผัก ผลไม้ไว้กินเอง ซึ่งทาง
ราชการได้จดั สรรพืน้ ทีไ่ ว้ให้ชาวบ้านอยูอ่ าศัยและท�ำกิน ครัวเรือนละ 8 ไร่ มีการสร้างอ่างเก็บน�ำ้
ท�ำให้ชาวบ้านมีน�้ำกิน น�้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปี โดยสภาพพื้นที่ของหมู่บ้านโอบล้อมด้วยภูเขาที่
มีทวิ ทัศน์สวยงาม มีโรงเรียนควายซึง่ ปัจจุบนั มีควายทัง้ หมด 119 ตัว ซึง่ ได้เลีย้ งไว้เพือ่ ขยายพันธุ์
ในโครงการจ�ำนวน 51 ตัว ทีเ่ หลือ อีก 68 ตัว น�ำเข้าโครงการธนาคารควาย แบ่งให้ชาวบ้านจ�ำนวน
42 ครัวเรือน โดยมีกติกาว่า “จะต้องมาฝึกใช้ควายให้เป็น และหากเลีย้ งแล้วได้ลกู ตัวเมีย ให้สง่ คืน
เพือ่ น�ำกลับมาต่อยอดโครงการ ส่วนถ้าเลีย้ งได้ “ลูกตัวผู”้ ก็จะมอบให้กบั ผูเ้ ลีย้ ง โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย

นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดเผยว่า
อยากเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวลองมาสัมผัสแหล่งท่องเที่ยว
วิ ถี ธ รรมชาติ อากาศบริ สุ ท ธิ์ แ ห่ ง ใหม่ ที่ เ ปิ ด ตั ว ที่ โรงเรี ย น
ควายบ้ า นหนองตาดั้ ง อยู ่ ห ่ า งจากที่ ว ่ า การอ� ำ เภอสวนผึ้ ง
ประมาณเกือบ 40 กิโลเมตร ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย
แถมยั ง มี แ พ็ ก เกจที่ พี่ น ้ อ งชาวไทยเชื้ อ สายกะเหรี่ ย งบ้ า น
หนองตาดัง้ จัดไว้รองรับ ไม่วา่ จะเป็นการด�ำนา ขีค่ วาย กินข้าว
กะเหรีย่ ง มีพชื ผักปลอดสารพิษทีป่ ลูกโดยชุมชนชาวกะเหรีย่ ง
ที่อยู่ชายแดนฝั่งตะวันตกของประเทศไทย สามารถติดต่อได้
กับอดีตผูใ้ หญ่บา้ นซึง่ เป็นผูน้ ำ� กลุม่ ท่องเทีย่ วชุมชนวิถธี รรมชาติ
ที่นี่ หากเป็นกรุ๊ปเริ่มที่ 10 คนขึ้นไปจะจัดบริการให้ครบวงจร
เช่น ขี่ควาย ปลูกข้าว กินข้าวกะเหรี่ยง พาเที่ยวชมธรรมชาติ
บริเวณบ้านหนองตาดัง้ ในราคาเพียง 350 บาทต่อคน จัดบริการ
ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ยกเว้นหากจะมาวันธรรมดานั้นขอให้
นัดหมายกันล่วงหน้าประมาณ 2-3 วัน ซึ่งทางกลุ่มฯ ก็พร้อม
ที่จะจัดบริการให้แก่นักท่องเที่ยวทุกคนที่สนใจ ส่วนเรื่อง
ความปลอดภัยนัน้ อยูใ่ นความรับผิดชอบดูแลของกองพลพัฒนา
ที่ 1 เป็นกองก�ำลังที่รักษาความสงบเรียบร้อยประจ�ำจังหวัด
มีเจ้าหน้าที่ทหารประจ�ำอยู่ตลอดเวลาและอยู่ในสถานการณ์
สงบพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้ว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
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บทสนทนาภาษาอังกฤษ

การคุยโทรศัพท์ ส�ำหรับพนักงานออฟฟิศ
คนวัยท�ำงานทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ท�ำงานต�ำแหน่งเลขานุการหรือผู้ติดต่อ
ประสานงานเคยกังวลไหมคะว่าเวลาจะรับโทรศัพท์หรือต่อสายกับชาวต่างชาติ เราควรต้องเริ่มต้น
ยังไง? แล้วถ้ารับต้องพูดค�ำไหนก่อน? ภาษาที่ใช้แบบไหนถึงจะเหมาะสม? ส�ำหรับใครก็ตามที่มีความ
รู้สึกแบบนี้ อย่าเพิ่งคิดมากนะคะ การติดต่อโทรศัพท์กับชาวต่างชาติไม่ได้ยากอย่างที่คิด หากเรารู้
ภาษาโทรศัพท์ที่ใช้ในการคุยมาเริ่มกันเลยคะ...
การโทรออก
•
		
		
		
•
		
		
		
•
		
		
		

ส�ำหรับโทรติดต่อ ง่ายๆเลยคือเริ่มจากการกล่าวทักทาย จากนั้นจึงค่อย
แนะน�ำตัว
- Hello / Good morning / Good afternoon…
- This is…(ชื่อตัวเอง) speaking.
และเราควรบอกข้อมูลเพิ่มเติมได้ ปลายสายจะได้ไม่งงยังไงล่ะ เช่น
โทรจากไหน หรือโทรในนามของใคร
- I’m calling from Tokyo / Paris / New York / Sydney…
- I’m calling on behalf of Mr…(ชื่อเจ้านาย/หัวหน้า)…
จากนั้นก็ขอสายคนที่เราต้องการติดต่อได้เลย
- Could I speak to …please?
- I’d like to speak to….
- I’m trying to contact…

•
		
		
		
		
•
		
•
		
•
		
		
		
		

แต่ถ้าในกรณีที่เราเป็นคนรับโทรศัพท์ล่ะ? อย่าตกใจไปค่ะ เพียงแค่
กล่าวทักทายแล้วแนะน�ำตัวว่าใครเป็นคนรับ (อย่างตัวอย่างข้างต้น)
แล้วจึงค่อยถามว่าเราก�ำลังคุยสายกับใครอยู่ด้วยประโยคที่ว่า
- Who’s calling please?
- Who’s speaking?
หรืออาจจะถามว่าโทรจากไหน
- Where are you calling from?
กรณีต้องการเช็คให้แน่ใจว่าปลายสายต่อเบอร์ถูกหรือเปล่า
- Are you sure you have the right number / name?
ในระหว่างที่เราต้องใช้เวลาตรวจสอบและอยากให้คนในสายรอสักครู่
เราจะใช้ค�ำพูดแบบนี้ค่ะ
- Please hold the line.
- Could you hold on please?
- Just a moment please.

•
		
		
		
		
		
•
		
		

ได้ทักทาย แนะน�ำตัว ได้ข้อมูลเสร็จสรรพแล้ว ได้เวลาโอนสายให้คนที่
ปลายสายต้องการจะคุยด้วยแล้ว บอกเขาสักนิดว่าเราก�ำลังจะโอนสาย
ให้นะ
- Thank you for holding.
- The line’s free now … I’ll put you through.
- I’ll connect you now / I’m connecting you now.
แล้วถ้าคนที่ปลายสายอยากคุยด้วยไม่ว่าง หรือยังไม่อยู่? ลองใช้ประโยค
เหล่านี้ดูค่ะ
- I’m afraid the line’s engaged. Could you call back later?

การรับสาย

การโอนสาย
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•
		
		
		
		
		
•
		
		
		
		
		

- I’m afraid he’s in a meeting at the moment.
- I’m sorry. He’s out of the office today.
- He isn’t in at the moment.
เราสามารถบอกว่าปลายสายโทรผิดเบอร์แบบสุภาพๆ โดยใช้ประโยค
เหล่านี้
- I’m afraid we don’t have a Mr. /Mrs. /Ms. / here.
- I’m sorry. There’s nobody here by that name.
- Sorry. I think you’ve dialed the wrong number.
- I’m afraid you’ve got the wrong number.
และถ้าหากมีปญ
ั หากับสัญญาณ หรือฟังไม่ชดั เราสามารถบอกปลายสาย
ได้เลยว่า...
- The line is very bad … Could you speak up please?
- Could you repeat that please?
- I’m afraid I can’t hear you.
- Sorry, I didn’t catch that. Could you say it again please?

•
		
		
•
		
		
•
		
		
		
•
		
•
		

นอกจากนี้ ยังมีประโยคที่มีสามารถน�ำไปใช้เพิ่มเติมได้ตามกรณีต่างๆ
เช่น ถามว่าปลายสายอยากฝากข้อความหรือเปล่า
- Would you like to leave a message?
ในกรณีที่เราจะฝากข้อความ
- Could you give him/her a message?
- Can I leave / take a message?
ฝากคนที่ก�ำลังคุยด้วยบอกกับคนที่เราต้องการจะคุยให้โทรกลับหาเรา
หรือฝากบอกว่าเราโทรหา
- Could you ask him/her to call me back?
- Could you tell him/her that I called?
ขอชื่อคนที่เราก�ำลังพูดด้วย
- Could you give me your name please?
บอกให้คนที่เราก�ำลังคุยด้วยช่วยสะกดชื่อหรือสถานที่เพื่อความถูกต้อง
- Could you spell that please?

และประโยคอื่นๆ

		 ไม่ยากเลยใช่มั้ยคะ สิ่งส�ำคัญคือ อย่ากลัว! อย่าตกใจ! คาถาง่ายๆ
ที่ควรบอกกับตัวเองก่อนจะท�ำการรับหรือติดต่อทางโทรศัพท์จากชาว
ต่างชาติ เรามาตั้งใจท�ำงานกันเถอะคะ!!
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : https://www.dailyenglish.in.th

รู้ทันโลก

ญี่ปุ่นเปิดรับแรงงานต่างชาติ
ถ้าทักษะสูง-ฝีมือดี ชวนให้อยู่ยาว
และเอาครอบครัวมาอยู่ได้

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในญี่ปุ่นไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะปัจจุบันตัวเลขผู้สูงอายุ
ในญี่ปุ่นสูงถึง 1 ใน 5 ของประชากร ขึ้นแท่นเป็นประเทศที่มีผู้สูงวัยมากที่สุดในโลก ผลกระทบ
ที่ตามมาอย่างแรกคือ “ภาคแรงงาน” ตอนนี้ญี่ปุ่นจึงเปิดรับแรงงานต่างชาติจ�ำนวนมาก
เพื่อมาทดแทนแรงงานที่ขาดหายไปในตลาด
ใครทีส่ นใจไปท�ำงานทีญ
่ ปี่ นุ่ ยุคนีค้ อื โอกาสอีกครัง้ เนือ่ งจากปัจจุบนั ญีป่ นุ่ ขาดแคลนแรงงาน
จ�ำนวนมาก โดยหลักๆ แรงงานต่างชาติที่ญี่ปุ่นต้องการมี 2 ประเภทคือ
1. แรงงานต่างชาติที่ไม่ได้มีทักษะสูงหรือความสามารถเฉพาะด้าน แรงงานกลุ่มนี้เป็น
กลุ่มที่ญี่ปุ่นต้องการให้เข้ามาท�ำงานเพื่อทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนโดยไว ดังนั้นจึงไม่ได้มีเกณฑ์
ที่เรียกร้องทักษะที่สูงมาก ซึ่งวีซ่าที่ญี่ปุ่นออกให้จะอนุญาตให้อาศัยในญี่ปุ่นได้ถึง 5 ปี โดยวีซ่า
ประเภทนี้จะไม่สามารถน�ำครอบครัวมาอยู่ด้วยได้ในญี่ปุ่น
2. แรงงานต่างชาติที่มีทักษะดี-ฝีมือสูง แรงงานกลุ่มทักษะดี-ฝีมือสูง เป็นอีกกลุ่มที่ญี่ปุ่น
ต้องการมาก วีซา่ ประเภทนีแ้ รงงานต่างชาติจะสามารถอาศัยอยูใ่ นญีป่ นุ่ ได้แบบถาวร พร้อมทัง้ สามารถ
น�ำเอาครอบครัวเข้ามาอยู่ด้วยในญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
แรงงานต่างชาติที่ญี่ปุ่นต้องการ มีตั้งแต่พยาบาล ภาคการเกษตร และการก่อสร้าง โดยการ
จะเข้าไปท�ำงานในญี่ปุ่นได้นั้น จะต้องผ่านการทดสอบภาษาญี่ปุ่น (Japanese language test) รวม
ถึงผ่านการทดสอบทักษะเบื้องต้นโดยหน่วยงานรัฐของญี่ปุ่นในแต่ละท้องที่ด้วย
“ญี่ปุ่นเตรียมรับพยาบาลเวียดนามกว่า 10,000 ราย ให้ค่าจ้างเทียบเท่าแรงงานญี่ปุ่น”

หนึ่งในปัญหาที่ถกเถียงกันมาตลอดคือ การเข้า
มาท�ำงานในญี่ปุ่นอาจไม่ใช่เรื่องทางกฎหมายเท่านั้น
หากแต่คือเรื่องทางวัฒนธรรม เพราะวัฒนธรรมในญี่ปุ่น
ทั้งการท�ำงานและการใช้ชีวิตมีความเป็นเอกลักษณ์สูง
อาจท�ำให้แรงงานต่างชาติปรับตัวไม่ได้ หรือหากปรับตัว
ได้ก็อาจต้องใช้เวลานาน ท�ำให้ไม่เป็นผลดีต่อแรงงาน
ต่างชาติ อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนจะมีสัญญาณบวก เมื่อมี
ผลการส�ำรวจของชาวญี่ปุ่นออกมาเมื่อไม่นานมานี้ว่า
กลุ่มคนรุ่นใหม่ในญี่ปุ่นค่อนข้างเปิดรับกับแรงงาน
ต่างชาติถึง 54%
จากข้อมูลในปี 2017 ของกระทรวงยุติธรรม
ของญี่ปุ่นระบุว่า แรงงานต่างชาติในญี่ปุ่นมีจ�ำนวน
สูงถึง 1.28 ล้านคน โดยในจ�ำนวนนี้ ชาวจีนมีจ�ำนวน
มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ เวี ย ดนาม ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ และ
บราซิล
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : https://brandinside.asia

7-Eleven ในอเมริกา

เปิดตัวการช�ำระเงินด้วยตนเอง
ผ่านแอพพลิเคชั่น

ร้านสะดวกซื้อชื่อดัง 7-Eleven ในสหรัฐอเมริกาได้เปิดตัวฟีเจอร์
ให้ลูกค้าช�ำระเงินด้วยตัวเอง เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการช็อปปิ้ง
มากขึ้น
โดยที่ฟีเจอร์นี้ชื่อว่า Scan and Pay เป็นการใช้งานผ่านการแอพ
พลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ได้เริ่มเปิดใช้งานใน 14 สาขาที่ Dallas ฟีเจอร์นี้
ยังเชื่อมต่อกับลอยัลตี้ โปรแกรมอย่าง 7Rewards ที่ให้ลูกค้าสะสมแต้ม
เพื่อแลกของรางวัลได้

ทาง 7-Eleven ได้บอกว่า เหตุผลของการออกบริการนี้ก็เพื่อต้องการ
ให้ลูกค้าได้รับความสะดวก และรับประสบการณ์ในการช้อปปิ้งที่ดีขึ้น
เท่ากับว่าภายในร้านจะสามารถครอบคลุมการจ่ายเงินในทุกรูปแบบ
ทั้งเงินสด บัตรเครดิต ดิจิทัล เพย์เมนต์อย่าง Apple Pay, Google Pay และ
Samsung Pay หรือถ้าไม่ตอ้ งการยุง่ ยากทีเ่ คาท์เตอร์จา่ ยเงินก็สามารถ ใช้ฟเี จอร์
Scan & Pay จ่ายเงินด้วยตัวเองได้
เทรนด์ของร้านค้าปลีกที่ไม่มีแคชเชียร์เริ่มเห็นมากขึ้นในยุคนี้ เพราะ
ทุกอย่างสามารถท�ำได้ผ่านสมาร์ทโฟน โดยที่ร้าน Amazon Go ในโมเดล
แบบไม่มีแคชเชียร์จ่ายเงินได้เริ่มขยายสาขาในหลายเมืองมากขึ้น
นอกจากนีย้ งั มีรา้ นสะดวกซือ้ Ricker’s ได้ออกแอพพลิเคชัน่ ส�ำหรับ
จ่ายเงินภายในร้านเช่นกัน รวมถึง Jiffy Trip อีกด้วย
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : https://brandinside.asia
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รมว.แรงงานเชิญหน่วยเกี่ยวข้อง เร่งขับเคลื่อน
ม.83 ตามมติ ครม. เดินหน้าแก้ปัญหาแรงงานประมง
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วนชั่วคราว (มาตรา 83) เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเล
โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เป็นต้น ร่วมประชุม
ทั้งนี้ มีการประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ (Video Conference) ใน 22 จังหวัดชายทะเล ด้วย
พลต�ำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงาน

กล่าวว่า รัฐบาลให้ความส�ำคัญกับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานใน
ภาคประมงทะเล โดยมอบหมายให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักในการ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวงแรงงานเสนอใน 3 แนวทางคือ
แนวทางที่ 1 ขยายระยะเวลาการท�ำงานให้กับแรงงานประมงทะเลที่ได้รับ
อนุ ญ าตให้ อ ยู ่ ใ นราชอาณาจั ก รและได้ รั บ อนุ ญ าตท� ำ งานตามมาตรา 83
แห่งพระราช-ก�ำหนดการประมง พ.ศ.2558 กลุ่มที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ
จ�ำนวน 11,000 คน ซึ่งระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรจะหมดอายุในวันที่
30 กันยายน 2561 ออกไปอีก 2 ปี ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 อนุญาต
ครั้งละ 1 ปี ด�ำเนินการในลักษณะศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
ใน 22 จังหวัดชายทะเล มีแรงงานต่างด้าวมายื่นขอขยายระยะเวลาการท�ำงาน
จ�ำนวนทั้งสิ้น 6,082 คน เป็นกัมพูชามากที่สุดจ�ำนวน 4,565 คน รองลงมา
เป็นเมียนมา 1,397 คน และลาว 120 คน โดยจังหวัดที่มีผลการด�ำเนินการ
มากที่สุด 5 อันดับคือ 1. ระยอง 2. ตราด 3. ชลบุรี 4. ปัตตานี 5. สงขลา
แนวทางที่ 2 น�ำเข้าแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงจากประเทศกัมพูชา ลาว
เมียนมา เป้าหมาย 42,000 คน ผลการด�ำเนินการ ยื่นค�ำร้องขอน�ำเข้าแรงงาน
14,322 คน ส่งเรื่องไปด�ำเนินการสถานทูต 9,614 คน ยื่นขอรับใบอนุญาต
ท�ำงานแล้ว 1,772 คน ส่วนทีเ่ หลืออยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ แนวทางที่ 3 มาตรการ
เร่งด่วนชั่วคราว (ม.83) อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทาง
(Passport) หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport) หนังสือรับรอง
สถานะบุคคล (Certificate of Identity) เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
(Travel Document) ทีย่ งั ไม่หมดอายุ อยูใ่ นราชอาณาจักรเพือ่ ท�ำงานในกิจการ
ประมงทะเล เป็นเวลา 1 ปี โดยใช้หนังสือคนประจ�ำเรือ (Seabook) เป็นใบ
อนุญาตท�ำงาน

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ครม.ได้มีมติเห็นชอบแนวทาง
การด� ำ เนิ น การแก้ ไขปั ญ หาตามที่ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เ สนอคื อ
ออกประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อให้แรงงานประมงท�ำหนังสือคนประจ�ำ
เรือ ตามมาตรา 83 แห่ง พรก.การประมง ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย
เพื่อให้คนต่างด้าวมายื่นขอรับ Seabook เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรไทยตาม
มาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง โดยคุณสมบัตคิ นต่างด้าวต้องมีหนังสือเดินทาง
หนังสือเดินทางชั่วคราว เอกสารรับรองบุคคล หรือเอกสารเดินทางที่ยังไม่
หมดอายุ โดยแรงงานจะได้รับหรือไม่ได้รับอนุญาตหรือการอนุญาตสิ้นสุดแล้ว
ก็ตาม มีระยะเวลาด�ำเนินการรวม 60 วัน โดยเริ่มด�ำเนินการให้นายจ้างมา
ลงทะเบียนแจ้งความต้องการจ้างแรงงานตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
และด�ำเนินการครบทุกขั้นตอนในศูนย์ OSS เป็นเวลา 60 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่
3 ธันวาคม–31 มกราคม 2562 ณ ส�ำนักงานประมงจังหวัด 22 จังหวัด
ชายทะเล
เพื่อให้มติ ครม.ดังกล่าวเกิดการขับเคลื่อน กระทรวงแรงงานจึงได้
เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการด�ำเนินการ
ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาขั้นตอนการด�ำเนินการดังนี้ 1. จัดท�ำทะเบียน
ประวัติ โดยส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอหรือท้องถิน่ 2. ตรวจสุขภาพ โดยโรงพยาบาล
ที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด 3. ตรวจสอบสัญญาจ้าง โดยกรมสวัสดิการ
และคุม้ ครองแรงงาน 4. สแกนม่านตา โดยส�ำนักงานจัดหางาน 5. ท�ำ Seabook
ชั่วคราว ใช้ร่วมเป็นใบอนุญาตท�ำงาน (Work Permit) โดยส�ำนักงานประมง
จังหวัด 6. รับบัตรสีชมพู ที่ส�ำนักทะเบียน (ต้องมีใบรับรองแพทย์ ทร.38/1
และ Seabook มาแสดง)
รมว.แรงงาน กล่าวในตอนท้ายว่า การประชุมในวันนี้จะเป็นการ
ซักซ้อมความเข้าใจให้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ าน และผูท้ เี่ กีย่ วข้องของหน่วยงานต่างๆ
เพือ่ สร้างการรับรูแ้ ละเข้าใจ เพือ่ ให้การแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานประมง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th
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กรมการจัดหางาน จับมือ กรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ร่วมหารือเร่งช่วยเหลือคนพิการมีงานท�ำ

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. ที่ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวง
แรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน และ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ ประชุมหารือ
เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการมีงานท�ำให้คนพิการ ตามมาตรา 33 และ 35 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2550 และที่แก้ไข
เพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) 2556 โดยมีขา้ ราชการและเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ร่วมประชุม
นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการ
แทนอธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยถึง ผลการหารือร่วมกับกรมส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการในแนวทางการส่งเสริมการมีงานท�ำให้คนพิการ
ตามมาตรา 33 และ 35 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2556 ว่า จากการด�ำเนินงานด้านส่งเสริม
การมีงานท�ำให้คนพิการตามมาตรา 35 นัน้ ปัจจุบนั มีการร้องเรียนจากสมาคม/
องค์กรด้านคนพิการว่ามีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการบางรายไม่ได้รับสิทธิ
ครบถ้วนตามทีก่ ฎหมายและระเบียบก�ำหนดตามทีป่ รากฏเป็นข่าวทีผ่ า่ นมานัน้
ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน มีความห่วงใยและให้ความส�ำคัญกับปัญหาดังกล่าว และได้สั่งการ
ให้กรมการจัดหางานเร่งช่วยเหลือแก้ไขเพื่อให้คนพิการมีงานท�ำ มีรายได้ และ
ได้รับสิทธิครบถ้วนตามกฎหมาย ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องทบทวนขอบเขตและ
อ�ำนาจหน้าที่ในการท�ำงานด้านส่งเสริมการมีงานท�ำให้คนพิการหรือผู้ดูแล
คนพิการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ กรมการจัดหางาน และกรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อให้การปฏิบัติงานของทั้งสองหน่วยงาน
มีความชัดเจนสอดคล้องกับภารกิจและอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมายก�ำหนด
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมแก่คนพิการ ปัญหาช่องทาง
ในการทุจริตทั้งในส่วนของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานคนพิการ
ด้วยเหตุนี้ กรมการจัดหางานจึงได้ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชี วิ ต คนพิ ก ารประชุ ม หารื อ แนวทางการส่ ง เสริ ม การมี ง านท� ำ ให้ ค นพิ ก าร
ตามมาตรา 33 และ 35 ซึ่งจากการประชุมหารือ ที่ประชุมได้ข้อสรุปให้มีการ
ตั้งคณะท�ำงานปรับปรุงแนวทางการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 พิจารณา
กระบวนการท�ำงานร่วมกันในการตรวจสอบการได้รับสิทธิของคนพิการตาม
มาตรา 35 และพิจารณาการเชื่อมโยงข้อมูลโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และส�ำนักงาน
ประกันสังคม
นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวต่อว่า การหารือในครั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบการได้รบั สิทธิของคนพิการ รวมทัง้ เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานท�ำและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ
ให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ จากนัน้ จะประชุมร่วมกันอีกครัง้ เพือ่ สรุปแนว
ปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนต่อไป ทัง้ นี้ จะได้นำ� เสนอปลัดกระทรวงแรงงานและกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ เพือ่ พิจารณาใช้เป็นแนวปฏิบตั ิ
ที่ชัดเจนในการท�ำงานระหว่าง 2 กระทรวง โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อ
ส่งเสริมการมีงานท�ำและสิทธิประโยชน์ของคนพิการต่อไป
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

คุมเข้ม!! ตุ๋นแรงงานไทยไปต่างประเทศ

เผยรอบ 10 เดือน คนงานไทยไปท�ำงานต่างประเทศเกือบ 100,000 ราย
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เผยรอบ 10 เดือน (มกราคม–ตุลาคม 2561) แรงงานไทยไปท�ำงานต่างประเทศ 99,269 คน ส่วนใหญ่
ไปไต้หวันมากสุด พร้อมสัง่ สกัดแก๊งหลอกคนหางานไปท�ำงานต่างประเทศทีด่ า่ นตรวจคนหางานสนามบินสุวรรณภูมแิ ละดอนเมือง พบระงับการเดินทาง
ผู้มีพฤติกรรมจะลักลอบไปท�ำงาน จ�ำนวน 2,503 คน
นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว
รมว.แรงงาน ให้ความส�ำคัญกับการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงคนหางานไปท�ำงานต่างประเทศ โดยมอบหมายให้กรมการจัดหางาน มีมาตรการป้องกันและ
ป้องปรามแรงงานไม่ให้ถูกหลอกลวง ซึ่งกรมได้สั่งการให้ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด คุมเข้ม ตรวจสอบและสกัดกั้น เพื่อคุ้มครองคนหางานที่จะเดินทาง
ไปท�ำงานต่างประเทศไม่ให้ถูกหลอกลวงจากสาย/นายหน้าเถื่อนทั้งก่อนเดินทางไปท�ำงาน และระหว่างท�ำงานในต่างประเทศ โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจ
สอบต�ำแหน่งงานในต่างประเทศ ก�ำหนดค่าใช้จ่ายและค่าบริการที่เหมาะสมและเป็นธรรม การบังคับใช้กฎหมาย ให้การคุ้มครองแรงงานให้ได้รับความคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์ตามสัญญาจ้างและกฎหมายแรงงานของประเทศที่เข้าไปท�ำงานไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง
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กรมการจัดหางานได้จัดตั้งชุดเฝ้าระวัง คอยตรวจสอบและสกัดกั้น
ผูล้ กั ลอบไปท�ำงานต่างประเทศทีด่ า่ นตรวจคนหางานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดอนเมือง และท่าอากาศยานชายแดนระหว่างประเทศทัง้ 25 ด่าน ใน 19 จังหวัด
ทัง้ ยังตรวจสอบเว็บไซต์ทมี่ พี ฤติกรรมในการโฆษณาชักชวนคนหางานไปท�ำงาน
ต่างประเทศ และใช้สายตรวจออนไลน์คอยตรวจสอบ เฝ้าระวังพฤติการณ์ของ
กลุ่มมิจฉาชีพอย่างเข้มงวด หากพบการกระท�ำผิดจะด�ำเนินคดี และโพสต์
ข้อความเตือนชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการไปท�ำงาน
ต่างประเทศไปยัง Facebook ส�ำหรับคนหางานทีป่ ระสงค์จะเดินทางไปท�ำงาน
ต่างประเทศควรหาข้อมูลของประเทศและต�ำแหน่งงานที่ตนเองจะไปท�ำงาน
อย่างละเอียด คิดให้รอบคอบ โดยค�ำนึงถึงความคุ้มค่าในการเดินทาง และต้อง
ไปท�ำงานโดยถูกต้องตามกฎหมาย เพือ่ ทีจ่ ะได้รบั สิทธิประโยชน์และการคุม้ ครอง
ดูแลจากนายจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ควรด�ำเนินการตรวจ
สอบข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการในต่างประเทศให้ละเอียด หากสมัครงาน
ผ่านบริษัทจัดหางาน สามารถตรวจสอบข้อมูลบริษัทจัดหางานได้ทางเว็บไซต์
กรมการจัดหางาน นอกจากนี้ ควรศึกษาสัญญาการจ้างงาน ทั้งอัตราค่าจ้าง
เงื่อนไขการจ้างงาน การจ่ายค่าจ้าง เงินค่าล่วงเวลา อย่างละเอียดรอบคอบ
พร้อมทั้งศึกษาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
ก่อนตัดสินใจเดินทาง

นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวอีกว่า ในปี 2561 ตัง้ แต่เดือนมกราคม–ตุลาคม
มีแรงงานไทยไปท�ำงานต่างประเทศแล้ว 99,269 คน จ�ำแนกตามประเภท
การเดินทางได้เป็น เดินทางด้วยตนเอง 8,453 คน กรมการจัดหางานจัดส่ง
10,152 คน นายจ้างพาลูกจ้างไปท�ำงาน 9,697 คน นายจ้างส่งลูกจ้างไป
ฝึกงาน 2,911 คน บริษัทจัดส่ง 22,410 คน และเป็นการเดินทางแบบ
Re-Entry 45,646 คน โดยเดินทางไปท�ำงานที่ไต้หวันมากที่สุด 28,334 คน
รองลงมาคือ สาธารณรัฐเกาหลี และได้ระงับการเดินทางของผู้ที่จะลักลอบ
ไปท�ำงานต่างประเทศ ทั้งสิ้น 2,503 คน ประเทศที่ระงับการเดินทางสูงสุด
5 อันดับคือ 1. เกาหลีใต้ 1,957 คน 2. บาห์เรน 281 คน 3. มาเลเซีย
89 คน 4. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คน 50 คน 5. รัสเซีย 15 คน ดังนั้น
เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงและเสี่ยงต่อการถูกจับกุมด�ำเนินคดี ขอให้
ไปท�ำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 1-10 หรือที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
กรมการจัดหางาน โทร.0-2245-6763, 0-2248-4792 หรือสายด่วน
กระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

กรมการจัดหางานเผย...

ผู้ที่มีทักษะพิเศษส่วนใหญ่ผ่านการไปท�ำงานต่างประเทศ
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เผยผลส�ำรวจข้อมูลแรงงานที่มีทักษะพิเศษ ในปี 2561 พบผู้ที่มี
ทักษะพิเศษส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ผ่านการไปท�ำงานต่างประเทศ หรือผ่านการอบรมสาขาต่างๆ โดยเฉพาะในทักษะ
ช่างเชื่อมหรือเทคโนโลยีการเชื่อม ชี้... ไปท�ำงานต่างประเทศมีโอกาสพัฒนาทักษะฝีมือ
นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการ
จัดหางาน มีภารกิจหลักด้านการส่งเสริมการมีงานท�ำ โดยให้บริการ
จัดหางาน แนะแนวอาชีพ จัดท�ำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาด
แรงงาน เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำทางสังคมและสร้างโอกาสการเข้า
ถึงบริการของรัฐ ตามนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี โดยกรมการจัดหางานได้ส�ำรวจข้อมูลแรงงานที่มี
ทักษะพิเศษทัว่ ประเทศ เพือ่ ใช้เป็นศูนย์ทะเบียนข้อมูลก�ำลังแรงงาน
ที่มีทักษะพิเศษในแต่ละสาขา/อาชีพ เพิ่มโอกาสการมีงานท�ำให้
กับผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานผู้มีทักษะพิเศษ รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลช่วย
ให้นายจ้าง สถานประกอบการ สามารถคัดเลือกบุคคลที่มีทักษะ
พิเศษเข้าท�ำงานเฉพาะด้านได้อย่างรวดเร็ว
ซึง่ ได้มกี ารรวบรวมในแต่ละสาขาอาชีพ ได้แก่ ช่างพืน้ บ้าน
สาขาต่างๆ ช่างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ปราชญ์ชาวบ้านสาขา
ต่างๆ ผูไ้ ด้รบั รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันฝีมอื ช่าง หรือการแข่งขัน
ความสามารถทางวิชาการสาขาต่างๆ และผูม้ ปี ระสบการณ์ในการ
ไปท�ำงานต่างประเทศ
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จากการส�ำรวจพบว่า ในปี 2561 ผู้ที่มีทักษะพิเศษส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ผ่านการไป
ท�ำงานต่างประเทศ หรือผ่านการฝึกอบรมในสาขาต่างๆ รองลงมา เป็นผู้ที่ได้รับใบ
ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร ใบประกาศเกียรติคุณจากการทดสอบฝีมือแรงงาน การอบรม
การแข่งขัน ความถนัดทางงานช่างต่างๆ โล่รางวัลทางด้านบุคคล ด้านการสร้างสรรค์
ผลงาน และเป็นผู้ที่มีภูมิปัญญาชาวบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน วิถีชาวบ้าน โดยในกลุ่มของ
ผูท้ มี่ ที กั ษะการไปท�ำงานต่างประเทศนัน้ พบว่าเป็นผูท้ มี่ ที กั ษะการเป็นช่างเชือ่ ม/เทคโนโลยี
การเชือ่ มมากทีส่ ดุ รองลงมาคือ ทักษะด้านการนวดแผนโบราณ ช่างเทคนิคไฟฟ้า พนักงาน
ต้อนรับ และช่างควบคุมการขุดเจาะ ซึ่งทักษะพิเศษของกลุ่มแรงงานแสดงให้เห็นว่า
แรงงานไทยที่ไปท�ำงานต่างประเทศ ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อน�ำกลับมาใช้
ในประเทศ โดยเฉพาะในสาขาที่มีความจ�ำเป็นต่อการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของ
ประเทศ ตามการส่งเสริมของกรมการจัดหางานที่มุ่งส่งเสริมการจัดส่งแรงงานไทยไป
ท�ำงานในประเทศที่มีศักยภาพ เช่น ประเทศญี่ปุ่นที่จัดส่งแรงงานไทยไปฝึกปฏิบัติงาน
เทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการ IM Japan, สาธารณรัฐเกาหลี ตามโครงการ EPS
Korea โครงการจ้างตรงของไต้หวัน เป็นต้น นางเพชรรัตน์ฯ กล่าว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

รู้ทันโลก

ค่าตอบแทนสูง!!

4 อาชีพมาแรง ในอนาคต ปี 2020
พร้อมแนะน�ำคณะ/มหาวิทยาลัย ทีเ่ ปิดสอน
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและการเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมานั้น
เป็ น สิ่ ง ที่ ท� ำ ให้ ก ารด� ำ เนิ น ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ ว
ไม่วา่ จะเป็นสภาพอากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ข้อจ�ำกัดด้านทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน
ทดแทน วิวัฒนาการด้านหุ่นยนต์ เทรนด์เศรษฐกิจ วิธีการติดต่อสื่อสารและการ
ส่งข้อมูลที่ได้มีการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท�ำงานให้เร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้
ยังรวมถึงเรื่องของประชากรที่มีอายุเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
• คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 อาชีพมาแรง เงินเดือนดีมาก
• คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ซึง่ สิง่ ที่ แคมปัส-สตาร์ ได้กล่าวไปข้างต้นนัน้ เราสามารถ
น�ำมาเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต ส�ำหรับ
น้องๆ คนไหนทีก่ ำ� ลังคิดอยูว่ า่ จะเรียนต่อทางด้านไหนดี ทีเ่ รียน
จบออกมาแล้วจะไม่ตกงาน ต้องลองมาดูเทรนด์อาชีพเหล่านี้
กันเลย เพราะในอนาคตอันใกล้นอี้ าชีพเหล่านีจ้ ะเป็นทีต่ อ้ งการ 2. ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ
ของตลาดแรงงานเป็นอย่างมากเลยทีเดียว พร้อมทั้งเรายังมี
อย่างทีเ่ รารูก้ นั ดีวา่ ในอนาคตอันใกล้นปี้ ระเทศไทยก�ำลัง
คณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนทางด้านนี้มาฝากกัน
จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกันแล้ว เนื่องจากคนปัจจุบันนิยม
มีบุตรน้อยลง ประกอบกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ก็ช่วย
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย ทางโลกไซเบอร์
การโจมตีทางโลกไซเบอร์เป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้ประชากรมีอายุท่ียืนยาวมากยิ่งขึ้น ดังนั้นบุคลกร
และแพร่กระจายไปทัว่ โลกอย่างรวดเร็ว ดังนัน้ จึงท�ำให้อาชีพ ทางด้านสุขภาพจึงมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย
ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางโลกไซเบอร์ หรือ Cyber โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ
และก็ไม่ใช่เพียงประเทศไทยเพียงประเทศเดียวเท่านัน้
Security Expert เป็นที่ต้องการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในยุค
ปัจจุบัน ซึ่งในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา อาชีพทางด้านนักวิเคราะห์ ที่จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แต่ในหลายๆ ประเทศทั่วโลกก็มี
ข่าวกรองและนโยบายมีการเติบโตมากขึน้ ถึง 21.4 % ด้วยกัน สถานการณ์เดียวกับไทยเหมือนกัน โดยองค์การสหประชาชาติ
ส�ำหรับอาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางโลก คาดการณ์ว่าในปี ค.ศ. 2050 จ�ำนวนผู้สูงอายุจะจ�ำนวน
ไซเบอร์สามารถที่จะท�ำงานได้กับองค์กรที่หลากหลาย ตั้งแต่ เพิม่ ขึน้ ถึงสองเท่าด้วยกัน หากเรามีความรูท้ างด้านการดูแล
หน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อบันเทิง โทรคมนาคม ผูส้ งู อายุ พร้อมทัง้ มีทกั ษะทางด้านภาษาไม่วา่ จะเป็นอังกฤษ
การเงินและบัญชี การแพทย์ ธนาคาร ฯลฯ ซึ่งแน่นอนว่า จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ แล้วล่ะก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการท�ำงาน
ค่าตอบแทนของอาชีพนีม้ คี วามคุม้ ค่าเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ได้สูงยิ่งขึ้น แถมยังมีค่าตอบแทนที่สูงตามไปด้วย แต่ถ้าหาก
นอกจากอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางโลกไซเบอร์ ใครไม่ถนัดในการดูแลผู้สูงอายุหรือไม่สนใจทางด้านสุขภาพ
จะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานแล้ว อาชีพอื่นๆ ที่อยู่ใน โดยตรง ก็สามารถที่จะเลือกเรียนหรือท�ำงานอื่นที่มีความ
ทางด้านสายงานนี้ ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรมเมอร์ นักพัฒนา เกี่ยวข้องทางด้านนี้ได้เหมือนกัน เช่น อาชีพการออกแบบ
ซอฟต์แวร์ นักวิเคราะห์ความมั่นคงสารสนเทศ ฯลฯ ก็เป็น ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น
หลักสูตรด้านสุขภาพ/การออกแบบ
ที่ต้องการของตลาดแรงงานด้วยเช่นกัน
• คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ/วิศวกรรมศาสตร์
• คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
• คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะวิศวกรรมศาสตร์
• คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย• คณะศิลปกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ญี่ปุ่น
• คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัย
• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
กรุงเทพ
• คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ราชมงคลธัญบุรี
• คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 3. อาชีพทางการตลาด และนักเขียนออนไลน์
• คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในปัจจุบันการแข่งขันทางด้านสื่อและโฆษณามีความ
• คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ เข้มข้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ท�ำให้อาชีพผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การตลาด อาชีพคนผลิตสือ่ นักสร้างสรรค์ นักเขียนบทความ
• สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัย ออนไลน์ ฯลฯ มีความต้องการเพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะในตลาด
ธรรมศาสตร์
ออนไลน์ทตี่ อ้ งการบุคลากรด้านนีเ้ ป็นอย่างมาก ด้วยพฤติกรรม
• วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร การรับสื่อของคนรุ่นใหม่ที่หันมาใช้เวลากับสื่อสังคมออนไลน์
มหาวิทยาลัยรังสิต
มากขึ้นเรื่อยๆ

ถึ ง แม้ ว ่ า คนในยุ ค ปั จ จุ บั น จะมี ก ารดู ที วี แ ละอ่ า น
หนังสือพิมพ์กันน้อยลง แต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะไม่
เปิดรับข่าวสารต่างๆ ในทางตรงกันข้ามพวกเขาได้มวี ธิ กี ารรับ
ข่าวสารในรูปแบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น จึงท�ำให้เป็นโอกาส
และความท้าทายของคนที่สนใจจะท�ำงานทางสายนี้ ดังนั้น
หากน้องๆ มีความสนใจอยูแ่ ล้วไม่ควรพลาดเลย มาปล่อยของ
กันดีกว่า

หลักสูตรด้านสื่อ/การตลาด
• คณะวารสารศาสตร์และสือ่ สารมวลชน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
• คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
• คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
4. อาชีพทางด้านการสอน และการสร้างนวัตกรรม
คนในยุคปัจจุบันเริ่มที่จะหันมาให้ความสนในทางด้าน
เทคโนโลยีกันมากยิ่งขึ้น จึงท�ำให้องค์ความรู้ต่างๆ มีการ
เปลีย่ นแปลงไปอย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนีอ้ ทิ ธิพลจากสือ่ สังคม
ออนไลน์ยังท�ำให้คนในยุคปัจจุบันหันมาสนใจเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย และเมื่อคนรุ่นใหม่สนใจ
ด้านนี้มากขึ้นก็เกิดเป็นการเรียนรู้ ให้ความส�ำคัญในการน�ำ
สิ่งเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนมากขึ้น
เช่น การท�ำวิดีโอ, การใช้สื่อ 3D ในการเรียนการสอน ฯลฯ
จึงท�ำให้อาชีพนี้เป็นที่ต้องการมากในอนาคต
หลักสูตรด้านการสอน/นวัตกรรม
• คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ
• คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิงข้อมูลจาก :
www.hotcourses.in.th, www.topuniversities.com,
www.weforum.org, www.fastcompany.com
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคกลาง
ที่มา : https://campus.campus-star.com
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อนาคตตลาดแรงงานไทย
ในยุค 4.0

ณ วันนี้ แรงงานไทยทั้งหมด 38.42 ล้านคน ที่อยู่ในสายพาน
การผลิตในสาขาวิชาชีพต่างๆ เป็นตลาดการผลิตที่มีขนาดแรงงานใหญ่
เป็นล�ำดับ 4 ของอาเซียน รองจากอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม
ผนวกกับปัจจุบนั การผลิตของโลกได้เปลีย่ นแปลงไปสูย่ คุ ดิจทิ ลั เทคโนโลยี
และหุ่นยนต์ ดังนั้นการแปรผันกันระหว่างแรงงานและการผลิตของโลก
ที่เปลี่ยนแปลงไปจึงมีนัยยะส�ำคัญที่น่าพิจารณา
โดยเฉพาะประเทศไทย พบสถิติตัวเลขที่น่าสนใจ ระหว่างทักษะ
ของแรงงานกับความต้องการแรงงานของตลาด หากดูตัวชี้วัดอย่างตัวเลข
คนตกงาน พบว่า ปี 2561 มีตัวเลขคนตกงานสูงถึง 4.73 แสนคน หรือ
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 1.2% เมื่อเข้าไปดูถึงระดับการศึกษาของผู้ตกงาน
เป็นที่น่าสังเกตว่ายิ่งเรียนสูงเท่าไหร่ ตัวเลขการตกงานจะเพิ่มสูงขึ้นเท่านั้น
เช่น ในระดับอุดมศึกษา 1.92 แสนคน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.08 แสนคน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 8.9 หมื่นคน ละลดลงตามล�ำดับ
เมือ่ มองดูถงึ ความต้องการแรงงานในตลาด กลับพบว่า มีความต้องการ
แรงงานเพิ่มสูงขึ้นในสาขาวิชาชีพด้านดิจิทัล เทคโนโลยี ไอที วิศวกรรม
มีการคาดการณ์กันว่า ในอีก 10 ข้างหน้า แรงงานในสายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (STEM) จะเพิ่มจาก 7 แสนคน เป็น 1 ล้านคน แรงงาน
ในสายด้านไอทีและวิศวกรรจาก 1 ล้านคน เพิ่มเป็น 1.1 ล้านคน แรงงาน
ในสายธุรกิจ บริการ เพิ่มขึ้นจาก 8 แสนคน เป็น 2 ล้านคน ดังนั้น
ความต้องการในสาขาวิชาชีพนี้ เพิ่มขึ้นทั้งระบบ จาก 3 ล้านคน เป็น
6 ล้านคน และเป็นที่น่าสังเกตว่า ความต้องการของแรงงานกลับเป็น
สายวิชาชีพในระดับอนุปริญญา ปวช.และ ปวส.เกือบทั้งสิ้น
ทั้งที่ความต้องการแรงงานมีมากขึ้นเท่าตัว แต่จ�ำนวนคนตกงาน
เพิ่ม… สิ่งนี้บอกอะไร?
ความจริง คือ แรงงานที่ขาดแคลนในอนาคตนั้น เป็นแรงงาน
สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรืออยู่ในกลุ่ม STEM (วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์และสถิติ) ซึ่งเป็นแรงงานพื้นฐาน
ของยุค Digital Economy ที่คนส่วนใหญ่หรือแม้แต่ในชีวิตประจ�ำวัน
ด�ำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีมากขึ้น โดยเฉพาะทางออนไลน์ ซึ่งวิชาชีพที่
เป็นที่ต้องการของตลาด คือ ด้านการตลาดดิจิทัล ไอที บัญชี และวิศวกรรม
โดยการส�ำรวจจากฐานข้อมูลของเว็บไซต์หางาน JobsDB พบว่า สายงาน
ที่ขาดแคลนตามผู้สมัครในปัจจุบัน ได้แก่ ไอที ขาดแคลน 43% วิศวกรรม
ขาดแคลน 29% บัญชี ขาดแคลน 31% การตลาด และดิจิทัล ขาดแคลน
44%
หากย้อนกลับไปในยุคที่ค�ำว่า เศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Digital
Economy ยังไม่บูมเท่ายุคนี้ เรามาดูกันว่าเด็กๆเลือกเรียนอะไรกันบ้าง?
เหตุ ใ ดจึ ง ส่ ง ผลให้ ข าดแรงงานในตลาดดิ จิ ทั ล มากขนาดนี้ ปี 2557
คณะทีม่ กี ารแข่งขันสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ คณะพยาบาล
ศาสตร์ และวิทยาลัยนวัตกรรม สื่อสารสังคม (มศว) ปี 2558 คณะที่มี
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ผู้สมัครเรียนมากที่สุด ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะประมง และตามด้วย วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
ตามล�ำดับ ส่วนปี 2559 คณะการบัญชีและการจัดการ มาเป็นอันดับหนึ่ง
ตามด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะนิติศาสตร์
จะเห็นได้ว่าเด็กที่ก�ำลังจะจบมาจากคณะดังกล่าว มีตรงตามความต้องการ
ตลาดเพียงบางสาขา ยังไม่รวมที่จบมาแล้วไม่ได้ตกลงเข้าท�ำงานด้านที่เรียน
มาด้วย ไม่แปลกเลยที่อัตราคนว่างงานจะมากขึ้น
แม้ตวั เลขคนว่างงานนีไ้ ม่ได้นบั รวมไปถึงผูป้ ระกอบการธุรกิจออนไลน์
หรือคนที่นั่งเทรดหุ้นในตลาด อีกทั้งยังมีคนอีกมากยึดอาชีพอิสระที่ไม่ได้
รวมอยู่ในการค�ำนวณข้างต้น แต่อย่างไรก็ตามมันก็บ่งชี้ถึงกระแสสังคม
ที่เปลี่ยนไป คนมีเงินหรือความสามารถ มีโอกาสมากพอที่จะเลือกประกอบ
อาชีพได้คงไม่มีปัญหา แต่ความต้องการแรงงานที่เปลี่ยนไปนี้จะส่งผลต่อ
คนจ�ำนวนหนึ่งที่จ�ำเป็นต้องหางานท�ำในระบบอย่างแน่นอน
สิ่งที่น่าเป็นห่วงในอนาคตคืออะไร?
อนึ่ง งานด้านการตลาดดิจิทัล ไอที บัญชี และวิศวกรรม นั้น เน้น
การเรียนด้านค�ำนวณ การคิดวิเคราะห์เป็นหลัก แต่เราเตรียมความพร้อมคน
ของเราสู่ตลาดแรงงานแห่งอนาคตมากพอหรือยัง? จากการสอบวัดความรู้
นักเรียนนานาชาติ PISA (Programme for International Student
Assessment) ซึ่งเป็นการสอบเพื่อใช้วัดระดับการเรียนรู้ของนักเรียนอายุ
15 ปีทั่วโลก ขึ้นชื่อว่าเป็นการทดสอบที่มีมาตรฐานสูง และ มักถูกใช้ในการ
เปรียบเทียบระดับการเรียนรูข้ องเด็กนักเรียนแต่ละประเทศ เมือ่ เดือนธันวาคม
2559 องค์การเพือ่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation
for Economic Co-operation and Development – OECD) ได้เผยแพร่
ผลสอบ PISA ของปี 2558 ปีล่าสุดออกมา การสอบครั้งนี้มีเด็กนักเรียน
เข้าร่วมสอบจาก 72 ประเทศ จ�ำนวนกว่า 540,000 คน ปรากฏว่าผลสอบ
ของนักเรียนไทยไม่พัฒนาขึ้นจากปีก่อน ด้านวิชาวิทยาศาสตร์ ได้อันดับ 52
คณิตศาสตร์ อยู่อันดับ 54 ขณะที่เด็กนักเรียนเวียดนามสอบได้อันดับ 8
ในวิชาวิทยาศาสตร์ และอันดับ 22 ในวิชาคณิตศาสตร์
อันดับข้างต้นไม่ได้หมายความว่าเด็กไทยไม่เก่ง แต่สะท้อนถึง
ระบบการศึกษาที่ไม่ตอบสนองการเติบโตของโลกและตลาดแรงงาน
ในอนาคต ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องเก่งคณิต วิทย์ ไอที กันหมด
ถึงจะมีงานท�ำ แต่การเตรียมความพร้อมความรู้พื้นฐานในด้านดังกล่าว
ไว้บ้างก็ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ชีวิตการท�ำงานในอนาคตได้
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