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  ข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจ�ำเดือนมกรำคม 2562 

  Special Report ฉบับนี้ ขอเสนอ “กฤษณะ สิทธิหำญ” เกษตรกรต้นแบบสู่กำรแก้ปัญหำ 

“สับปะรด” ตกต�่ำ ตำมด้วย มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�าในภูมิภาค EEC ผงำด...ต่ำงชำติแห่ลงทุน ดันกำรลงทุน-GDP เติบโต 

ซีเมนต์สนใจลงทุนรถไฟรำงเบำ หัวล�ำโพง-มหำชัย วงเงิน 3 หมื่นล้ำนบำท จัดหำงำนจังหวัดปัตตำนีอบรมนำยจ้ำงและแรงงำนต่ำงด้ำว

เพื่อป้องกันกำรค้ำมนุษย์ แผนจัดกำรศึกษำ 4 ปี ม.อ. เน้นบูรณำกำรศำสตร์และเสริมทักษะดิจิทัล รับเทคโนโลยีสำมำรถเข้ำสู่ 

ตลำดงำนสำกล

 ส่วน English for Career ฉบับนี้ เป็นบทสนทนำภำษำอังกฤษ Taking a Taxi (เรียกแท็กซี่) รู้ทันโลก “นักพัฒนำซอฟต์แวร์” 

ครองแชมป์งำนที่ดีที่สุดแห่งปี 2019 ญี่ปุ่นตั้งเป้ำรับมือภำวะขำดแคลนแพทย์ในพื้นที่ชนบท Smart DOE “บิ๊กแรงงำน” เข้ม!! สั่งกำร 

เร่งตรวจสอบ ติดตำม ด�ำเนินคดีผู้หลอกลวง ชักชวนไปท�ำงำนฟินแลนด์ “รมว.อดุลย์” ให้โอวำทคนงำนไทยไปเกำหลี แนะ...เก็บออม  

เก็บเกี่ยวประสบกำรณ์ วิธีกำรท�ำงำน กลับมำพัฒนำบ้ำนเกิด มติ อกนร. ไฟเขียว!!! ให้แรงงำนกัมพูชำ ลำว เมียนมำ กลับประเทศต้นทำง

ช่วงสงกรำนต์ 5-30 เม.ย. นี้ ก.แรงงำน จับมือรัฐ-เอกชน หนุนจ้ำงงำนผู้สูงอำยุ ตั้งเป้ำ 100,000 คน อาชีพมั่นคง วิศวกรรมเครื่องกล 

และ THAILAND 4.0 นวัตกรรมกับองค์กร

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

 • “กฤษณะ สิทธิหำญ” เกษตรกรต้นแบบสู่กำรแก้ปัญหำ “สับปะรด” ตกต�่ำ 3

มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�าในภูมิภาค

 • EEC ผงำด...ต่ำงชำติแห่ลงทุน ดันกำรลงทุน-GDP เติบโต 3
 • ซีเมนต์สนใจลงทุนรถไฟรำงเบำ หัวล�ำโพง-มหำชัย วงเงิน 3 หมื่นล้ำนบำท 5
 • จัดหำงำนจังหวัดปัตตำนี อบรมนำยจ้ำงและแรงงำนต่ำงด้ำวเพื่อป้องกันกำรค้ำมนุษย์ 5
 • แผนจัดกำรศึกษำ 4 ปี ม.อ. เน้นบูรณำกำรศำสตร์และเสริมทักษะดิจิทัล รับเทคโนโลยี 6
  สำมำรถเข้ำสู่ตลำดงำนสำกล

English for Career

 • บทสนทนำภำษำอังกฤษ Taking a Taxi (เรียกแท็กซี่) 6

รู้ทันโลก

 • “นักพัฒนำซอฟต์แวร์” ครองแชมป์งำนที่ดีที่สุดแห่งปี 2019 7
 • ญี่ปุ่นตั้งเป้ำรับมือภำวะขำดแคลนแพทย์ในพื้นที่ชนบท 7

Smart DOE

 • “บิ๊กแรงงำน” เข้ม!! สั่งกำรเร่งตรวจสอบ ติดตำม ด�ำเนินคดีผู้หลอกลวง ชักชวนไปท�ำงำนฟินแลนด์ 8
 • “รมว.อดุลย์” ให้โอวำทคนงำนไทยไปเกำหลี แนะ...เก็บออม เก็บเกี่ยวประสบกำรณ์ วิธีกำรท�ำงำน  8
   กลับมำพัฒนำบ้ำนเกิด 
 • มติ อกนร. ไฟเขียว!! ให้แรงงำนกัมพูชำ ลำว เมียนมำ กลับประเทศต้นทำงช่วงสงกรำนต์  9
   5-30 เม.ย. นี้ 
 • ก.แรงงำน จับมือรัฐ-เอกชน หนุนจ้ำงงำนผู้สูงอำยุ ตั้งเป้ำ 100,000 คน 10

อาชีพมั่นคง

 • วิศวกรรมเครื่องกล 11

THAILAND 4.0

 • นวัตกรรมกับองค์กร 12
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	 พูดถึงเร่ืองสับปะรด	 จะเห็นได้ท่ัวไปว่า	 เกษตรกรส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรแบบย่อย	 

การปลูกสับปะรดจึงปลูกเพื่อขายสร้างรายได้จุนเจือในครัวเรือน	และในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวสับปะรด	

จึงมีการเก็บเกี่ยวในคราวเดียวกัน	ส่งผลให้เกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาด	เกิดการแข่งขัน	ราคาตกต�่า	

เดอืดร้อนกันถ้วนหน้า	โดยเฉพาะในช่วงเดอืนมิถุนายน	ถึงเดอืนกรกฎาคมของทุกปี	หากไม่น�าออกขาย

ในราคาถูก	ก็จะเกิดผลให้สับปะรดเน่าเสีย

 จำกควำมคิดที่ไม่หยุดนิ่งของช่ำงเอก คุณกฤษณะ สิทธิหำญ ชำวบ้ำนหมู่ 7 ต.บ้ำนเสด็จ อ.เมือง 
จ.ล�ำปำง ได้น้อมเอำศำสตร์พระรำชำมำใช้ มีเป้ำหมำย เพื่อมีกำรกระจำยผลผลิตให้สับปะรดออกตลอด
ทั้งปี โดยทะยอยปลูกทุกเดือน เก็บทุกเดือน ท�ำยังไงไม่ให้แล้ง ท�ำยังไงให้สับปะรดได้น�้ำทั้งปี ใช้หลัก
คุณภำพคู่กับคุณธรรม โดยปรับเปลี่ยนระบบกำรปลูก เป็นปลูกแบบยกแปลง ใช้พลำสติกด�ำคุมดิน  
เพื่อเป็นกำรป้องกันวัชพืช ลดเวลำในกำรก�ำจัดวัชพืช และไม่ใช้สำรเคมี ในกำรปลูกจะปลูกห่ำงกันใน
ระยะชิด 40 เซนติเมตร ประหยัดพื้นที่ในกำรปลูกได้กว่ำ 9,650 ต้น ต่อไร่ ประหยัดแรงงำน และสะดวก
ในกำรดูแลรักษำ อีกทั้งยังปลูกพืชหมุนเวียนแซมในแปลงสับปะรด ผลิตเครื่องเหล็กเจำะพลำสติกคลุม
แปลงแบบใช้แบตเตอร่ีในกำรเจำะหลมุปลกู ดดัแปลงวสัดเุหลอืใช้ และเครือ่งจักรกล อำทิ เครือ่งตดัหญ้ำ
ดัดแปลงจำกแบบสะพำยบ่ำมำเป็นแบบล้อเข็น ลดกำรปวดบ่ำ ปวดหลัง ดัดแปลงเครื่องพ่นทุกชนิดให้มี
ขนำดเล็กลง มำใช้ในกำรเกษตร และหมวกสบัปะรดทีท่�ำจำกป้ำยไวนลิทีใ่ช้แล้วแทนกำรใช้ใบเล้ียงห่อหุ้ม 
ใช้กำกถั่วเหลือง และสับปะรดตกเกรดมำใช้ในกำรหมักปุ๋ย เพื่อได้รสชำติดี ลูกสวย ตำงำม ห่อหุ้มด้วย
พลำสตกิอย่ำงด ีตรงกบัควำมต้องกำรของตลำดในยคุ 4.0 ส่งขำยในสือ่ออนไลน์ ขำยทัว่ประเทศ จ�ำหน่ำย

 นับว่ำประสบควำมส�ำเร็จเกินควำมคำดหมำยส�ำหรับ “โครงกำรเขตพฒันำ
พิเศษภำคตะวันออก (EEC)” ซึ่งเป็นกำรพัฒนำพื้นที่เขตเศรษฐกิจใน 3 จังหวัด 
ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรำ โดยมีเป้ำหมำยเพื่อขับเคลื่อน 10 อุตสำหกรรม 
ทีร่ฐับำลต้องกำรปูทำงกำรพฒันำประเทศในอนำคต รองรบักำรขับเคลือ่นเศรษฐกิจ
อย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ ภำยใต้นโยบำยไทยแลนด์ 4.0
 โดย “ดร.คณิศ แสงสุพรรณ” เลขำธิกำรคณะกรรมกำรนโยบำยเขต 
พัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) เปิดเผยถึงควำมคืบหน้ำโครงกำรดังกล่ำวว่ำ  
ในกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจภำคตะวันออกนั้นรัฐบำลได้ด�ำเนินกำรใน 5 เรื่อง 
พร้อมกันคือ 1) กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 5 โครงกำร 2) ส่งเสริมกำรลงทุน 
ใน 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย 3) พัฒนำกำรท่องเที่ยว 4) พัฒนำสำธำรณูปโภค
และพัฒนำเมือง และ 5) ส่งเสรมิพฒันำกำรศกึษำและเทคโนโลยขีองชมุชน นัน้ 
แต่ละเร่ืองมกีำรขบัเคลือ่นคืบหน้ำไปมำก ได้รับกำรสนับสนุนทั้งจำกภำครัฐและ
เอกชนเป็นอย่ำงดี

	 “เลขา	 EEC”	 เผย	 โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 ดึงการลงทุนขยายตัว 

ถึง	10%	เอกชนแห่ย่ืนซองประมูล	5	โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน	“รถไฟความเร็วสูงเช่ือม	

3	สนามบิน”	CP	ยังมาวิน	ขณะที่	42	บริษัท	จาก	7	ประเทศ	เข้าช่วงชิงโครงการพัฒนาสนามบิน 

อู่ตะเภา	 ส�าหรับท่าเรือแหลมฉบัง	 ระยะท่ี	 3	 มีผู้เสนอตัว	 32	 ราย	 เร่งเปิดข้อเสนอต้นปีหน้า	 

ส่วนท่าเรือมาบตาพุด	ระยะที่	3	ยื่นซองแล้ว	เป้าหมายปี	62	เร่งผลักดัน	10	อุตสาหกรรมหลัก	

ด้าน	“กรมอาชีวะ”	จับมือสถานประกอบการปั้นบุคลากรป้อนอุตสาหกรรมใหม่	ภายใต้คอนเซ็ปต์	

“เรียนฟรี	มีงานท�า”

“ดร.คณิศ แสงสุพรรณ” เลขาธิการคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

“กฤษณะ สิทธิหำญ”

เกษตรกรต้นแบบสู่การแก้ปัญหา	“สับปะรด”	ตกต�่า

EEC ผงำด...ต่ำงชำติแห่ลงทุน

ดันการลงทุน-GDP	เติบโต

Special Report

กล่องละ 250-300 บำท โดยใน 1 กล่องจะบรรจุสับปะรด
ประมำณ 4-5 หวั (น�ำ้หนกัหวัละ 1-1.5 กโิลกรมั) สร้ำงรำยได้
ให้กบัครอบครวั พร้อมทัง้เผยแพร่ควำมรูแ้ละกำรวำงระบบ 
กำรบริหำรจัดกำรและกำรตลำด ให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที ่
โดยรอบ เพื่อยกระดับเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดให้มีรำยได้
และแก้ปัญหำสับปะรดล้นตลำด 

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคเหนือ

มิติใหม่ของกำรส่งเสริมกำรมีงำนท�ำในภูมิภำค

ในส่วนของกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 5 โครงกำร อันได้แก่
  1. โครงกำรรถไฟควำมเร็วสูงเช่ือมสนำมบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง  
อู่ตะเภำ ได้เปิดประมูลแล้ว โดยมีเอกชนยื่นประมูล 2 รำย คือ กิจกำรร่วมค้ำ  
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลด้ิง จ�ำกัด (CP) และพันธมิตร และกิจกำรร่วมค้ำ  
บีเอสอำร์ (BSR Joint Venture) ซึ่งกำรรถไฟแห่งประเทศไทยขอพิจำรณำ 
ข้อเสนอของ CP ก่อน เนื่องจำกข้อเสนอมีควำมเหมำะสมมำกกว่ำ
 2. โครงกำรกำรพฒันำสนำมบนิอู่ตะเภำและเมอืงกำรบนิ เป็นโครงกำร
ที่มีนักลงทุนให้ควำมสนใจอย่ำงมำก ล่ำสุดมีบริษัทเอกชนยื่นซ้ือซองประมูลถึง  
42 บริษัท จำก 7 ประเทศ และจะมีกำรเปิดรับข้อเสนอ ในปลำยเดือน ก.พ. 2562 
ซึ่งรัฐบำลมั่นใจว่ำสนำมบินอู่ตะเภำจะกลำยเป็นเมืองกำรบินภำคตะวันออก  
(Eastern Airport City) ใน 5 ปีข้ำงหน้ำ รองรับผู้โดยสำรได้ถึง 60 ล้ำนคน 
ต่อปี และในอีก 10 ปีข้ำงหน้ำพื้นที่จำก พัทยำ-ระยอง จะกลำยเป็นศูนย์กลำง 
กำรขยำยตัวของกำรพัฒนำโดยรอบไปสู่กำรเป็น มหำนครกำรบิน ภำคตะวันออก 
(Eastern Aerotropolis) ในที่สุด
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 3. โครงกำรศูนย์ซ่อมอำกำศยำนอู ่ตะเภำ (TG MRO Campus) 
เป็นควำมร่วมมือระหว่ำงบรษิทักำรบนิไทยและบริษทั Airbus ของประเทศฝรัง่เศส 
ซึ่งนับเป็นโครงกำรเทคโนโลยีระดับสูงที่ Airbus ไม่เคยลงทุนกับใครมำก่อน  
คำดว่ำศูนย์ซ่อมบ�ำรุงอำกำศยำนแห่งนี้จะเปิดด�ำเนินกำรได้ในปี 2565 ตำมแผน
เปิดให้บริกำรในระยะ (เฟส) แรก ตั้งแต่ปี 2565-2583 ซึ่งสำมำรถรองรับกำรซ่อม
บ�ำรุงอำกำศยำนได้สูงสุด 80-100 ล�ำต่อปี ก่อนจะขยำยโครงกำรเพิ่มในเฟส 2 
หลังจำกปี 2583 เป็นต้นไป พร้อมกันนี้จะมีกำรฝึกอบรมสร้ำงบุคลำกรด้ำน 
ช่ำงอำกำศยำนตำมมำตรฐำนสำกล อันจะท�ำให้เกิดกำรจ้ำงงำนคุณภำพสูง 
และเป็นฐำนเริ่มต้นกำรพัฒนำอุตสำหกรรมซ่อมบ�ำรุงอำกำศยำนในอนำคต  
โดยกำรบนิไทยตัง้เป้ำหมำยว่ำศนูย์ซ่อมแห่งน้ีจะกลำยเป็นศนูย์กลำงกำรซ่อมบ�ำรงุ
อำกำศยำนระดับโลก
 4. โครงกำรพัฒนำท่ำเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ซ่ึงเป็นกำรพัฒนำให ้
แหลมฉบังเป็นท่ำเรือระดับภูมิภำค เพิ่มควำมสำมำรถในกำรรองรับกำรขนถ่ำย
สินค้ำจำก 8 ล้ำน TEU เป็น 18 ล้ำน TEU ขณะนี้มีผู้ยื่นซื้อซอง TOR แล้ว 32 รำย 
และจะเปิดรับข้อเสนอช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 2562 
 5. โครงกำรท่ำเรืออุตสำหกรรมมำบตำพุด ระยะที่ 3 ซึ่งเป็นกำรขยำย
ท่ำเรือเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถและควำมจุในกำรขนส่งทำงท่อของประเทศไทย 
ซึ่งเน้นกำรขนถ่ำยสินค้ำพลังงำน ขณะนี้มีผู้ยื่นซื้อซอง TOR แล้ว 18 รำย
 “เป็นเรื่องน่ำยินดีที่โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทั้ง 5 โครงกำร 
ได้รับควำมสนใจจำกนักลงทุนทั้งไทยและต่ำงชำติเป็นอย่ำงมำก โดยเฉพำะ 
โครงกำรศูนย์ซ่อมเคร่ืองบินท่ีอู่ตะเภำ ซึ่งมีผู้ยื่นประมูลถึง 42 บริษัท ถือว่ำ 
เกินควำมคำดหมำยมำก ส�ำหรับโครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 5 โครงกำรนี้
ใช้เงินลงทุนรวม 6.5 แสนล้ำนบำท แต่เป็นเงินของรัฐแค่ 2 แสนล้ำน ที่เหลือ 
เรำดึงเอกชนมำร่วมลงทุน และใน 2 แสนล้ำนนี้เรำไม่ได้ลงทุนเป็นเงินทั้งหมด  
บำงส่วนกเ็ป็นทีด่นิซึง่เป็นกรรมสทิธิข์องรฐัอยูแ่ล้ว ในส่วนของผลตอบแทนของรฐั
คำดว่ำน่ำจะได้เกิน 4 แสนล้ำนบำท ซึ่งถือว่ำคุ้มค่ำมำก” ดร.คณิศ ระบุ
 ส่วนเรือ่งกำรส่งเสรมิกำรลงทุนใน 10 อตุสำหกรรมเป้ำหมำยนัน้ ดร.คณิศ 
ชี้แจงว่ำ รัฐบำลจะเน้นกำรพัฒนำ 5 อุตสำหกรรมใหม่ ซึ่งคำดว่ำจะมีบทบำทสูง
ในกำรสร้ำงเทคโนโลยีให้กับประเทศไทยในอนำคตก่อน ประกอบด้วย
 1. อุตสำหกรรมหุ่นยนต์ โดยมีกำรวำงแผนสร้ำงฐำนกำรผลิตหุ่นยนต ์
และระบบอัตโนมัติในสำยกำรผลิตเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรในประเทศและ
ภูมิภำคอำเซียน โดยมุ่งเน้นหุ ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสำหกรรมกำรผลิต ยำนยนต์  
โดยเฉพำะหุน่ยนต์ทีใ่ช้ในกำรเชือ่มโลหะทีม่ำในรปูของแขนหุน่ยนต์ ซึง่เป็นทีต้่องกำร
อย่ำงมำกของประเทศผู้ผลิตในอำเซียน รองลงมำคือ หุ่นยนต์ที่ใช้ในกระบวนกำร
ผลติอดัฉดีพลำสตกิ และหุน่ยนต์ทีม่คีวำมเชีย่วชำญเฉพำะด้ำน เช่น หุน่ยนต์ด�ำน�ำ้ 
และหุ่นยนต์ที่ใช้ในปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์
 2.  อุตสำหกรรมกำรบินและลอจิสติกส์ โดยอุตสำหกรรมกำรบิน 
เป็นอุตสำหกรรมที่คำดว่ำจะโตเร็วที่สุดในกลุ่มอุตสำหกรรมใหม่ ซ่ึงดำ้นกำรผลิต
และซ่อมบ�ำรุงคำดว่ำจะมีอัตรำกำรขยำยตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.4 ส่วนด้ำนกำรขนส่ง
ทำงอำกำศคำดว่ำจะเติบโตร้อยละ 2.8 ขณะที่กำรขนส่งลอจิสติกส์เป็นอีก 
อตุสำหกรรมท่ีประเทศไทยมีควำมได้เปรยีบทำงด้ำนภมูศิำสตร์ จงึเป็นอตุสำหกรรม
ส�ำคัญที่ช่วยสนับสนุนอุตสำหกรรมอื่นๆ
 3. อตุสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจร เป็นอตุสำหกรรมทีค่ำดว่ำจะมอีตัรำ
กำรเจริญเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3.2 ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ กำรให้บริกำรด้ำน
กำรแพทย์ผ่ำนอินเทอร์เน็ตและสมำร์ทโฟน กำรวิจัยและผลิตอุปกรณ์ทำง 
กำรแพทย์เพือ่กำรวนิจิฉยัและตดิตำมผลระยะไกล และกำรวจิยัยำและผลติเวชภณัฑ์ 
โดยจะมุ่งเน้นที่กำรผลิตยำชีววัตถุคล้ำยคลึง (Biosimilar) ซึ่งปัจจุบันมีกำรเติบโต
อย่ำงรวดเร็วจนมีขนำดใหญ่กว่ำยำสำมัญทั่วไป
 4. อตุสำหกรรมดจิทัิล จะท�ำให้เกิดธรุกิจพฒันำและให้บริกำรซอฟต์แวร์ 
ทั้ง Embedded Software, Enterprise Software และDigital Content และ
สำมำรถพฒันำเป็นพืน้ทีน่คิม Software Park มำรองรับธรุกจิพำณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์
ท้ังในและต่ำงประเทศ อกีทัง้รฐับำลยงัมแีผนทีจ่ะจดัตัง้ศนูย์รวบรวมและวเิครำะห์
ข้อมูลผู้บริโภค (Analytics and Data Center) เพื่อให้บริกำรกำรวิเครำะห์ข้อมูล
เจำะลึกของตลำด (Consumer Insights) แก่ธุรกิจท้ังในและต่ำงประเทศ  
โดยสำมำรถพัฒนำเป็นพื้นที่นิคม Data Center ที่ให้บริกำรเกี่ยวกับหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูลและกำรประมวลผลออนไลน์

 5. อุตสำหกรรมเชื้อเพลิงชีวภำพและเคมีชีวภำพ เป็นอุตสำหกรรมที่
ประเทศไทยมีศักยภำพสูง เนื่องจำกมีควำมพร้อมด้ำนวัตถุดิบทำงกำรเกษตร  
จึงเชื่อว่ำเป็นกลุ่มอุตสำหกรรมที่จะเติบโตอย่ำงรวดเร็วในอนำคต อำทิ กำรผลิต 
เอทำนอลจำกมันส�ำปะหลัง ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงชีวภำพที่มีอยู่ ไปสู่กำรผลิตกรด 
ซักซินิกจำกเอทำนอล ซึ่งเป็นเคมีชีวภำพ 
 “ในส่วนของกำรพฒันำ 5 อุตสำหกรรมใหม่นัน้ ขณะนีม้นีกัลงทนุต่ำงชำติ
ให้ควำมสนใจเยอะมำก มีเม็ดเงินลงทุนเข้ำมำเพิ่มขึ้น รวมแล้วถึง 3 แสนล้ำนบำท 
อย่ำง ญี่ปุ่น สนใจลงทุนใน LoT (Internet of Things) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ 
ด้ำนอินเทอร์เน็ต จีน ก็มีนักลงทุนรำยใหม่อย่ำง อำลีบำบำ หัวเว่ย เทนเซ็นต์  
(บริษัทอินเทอร์เน็ตของจีน) เซี่ยงไฮ้ ออโต้ โมบิล ซึ่งกำรที่ EEC เป็นที่สนใจ 
อย่ำงมำกน่ำจะมำจำกกำรท่ีโครงกำรต้ังอยูบ่นพืน้ทีซ่ึง่เป็นเขตอตุสำหกรรมอยู่แล้ว 
ท�ำให้ผู้ประกอบกำรมองเห็นถึงศักยภำพ” เลขำฯ EEC กล่ำว
 ดร.คณิศ กล่ำวต่อว่ำ ส�ำหรับเรื่องกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว รัฐบำลได้
จัดสรรงบประมำณ 500 ล้ำนบำท เพื่อพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัด 
EEC (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรำ) อำทิ ท�ำเลนจักรยำน ส่วนเรื่องกำรพัฒนำ
สำธำรณปูโภคและพฒันำเมอืง กม็กีำรผลกัดนัเมืองใหม่อจัฉรยิะบ้ำนฉำง จ.ระยอง 
พัฒนำจังหวัดฉะเชิงเทรำให้เป็นเมืองคู่แฝดของกรุงเทพฯ โดยมีโครงกำรรถไฟฟ้ำ
สำยสีแดง รังสิต-ฉะเชิงเทรำ ซึ่งให้บริกำรคนที่ท�ำงำนในกรุงเทพฯ แต่ออกไปหำ
บ้ำนพักที่ฉะเชิงเทรำ ซึ่งนอกจำกจะช่วยลดควำมแออัดในเมืองแล้ว ในอนำคต
เศรษฐกิจของฉะเชิงเทรำจะขยำยตัวและกลำยเป็นศูนย์กลำงของแหล่งงำน 
เช่นเดียวกับกรุงเทพฯ 
 ขณะที่เรื่องกำรพัฒนำกำรศึกษำและเทคโนโลยีของชุมชนนั้น ก็ถูก 
ขับเคลื่อนไปพร้อมกัน โดยกรมอำชีวะได้จับมือกับบริษัทอุตสำหกรรมต่ำงๆ  
ในกำรจัดท�ำหลักสูตรเพื่อผลิตบุคลำกรระดับอำชีวะ (ปวช.-ปวส.) ท่ีมีทักษะ 
ในกำรใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีในสถำนประกอบกำรที่เป็นอุตสำหกรรมเป้ำหมำย  
เช่น สำขำช่ำงอำกำศยำน สำขำระบบขนส่งทำงรำง สำขำตรวจสอบโดยไม่ท�ำลำย 
สำขำเมแคทรอนิกส์ สำขำหุ่นยนต์และแขนกล สำขำระบบขนส่งทำงรำง โดยน�ำ
โครงกำร “สัตหีบโมเดล” มำขยำยผล ซ่ึงบริษัทอุตสำหกรรมจะส่งผู้เชี่ยวชำญ 
มำเป็นครูพิเศษหรือวิทยำกรอบรมให้กับสถำนศึกษำ มีกำรสร้ำงบุคลำกรเพ่ือ 
เข้ำท�ำงำนในสถำนประกอบกำรนั้นๆ โดยตรง โดยผู้ประกอบกำรจะเป็นผู้ออก 
ค่ำเล่ำเรยีน พร้อมเบีย้เลีย้งเดือนละ 4,000 บำท ให้แก่นกัศกึษำทีเ่ข้ำร่วมโครงกำร 
ช่วงที่ฝึกงำนก็จะได้รับค่ำแรงวันละ 300 บำท และเมื่อจบกำรศึกษำก็จะได้รับ 
กำรบรรจุเข้ำท�ำงำนทันที โดย กำรันตีเงินเดือนขั้นต�่ำอยู่ที่ 20,000 บำท ทั้งนี้  
ปี 2561 มีนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรสัตหีบโมเดล 200 คน ส่วนในปี 2562  
ตั้งเป้ำไว้ที่ 1,000 คน และจะเพิ่มเป็น 6,000 คนในอนำคต
 นอกจำกนั้นทำงด้ำนกระทรวงแรงงำนเข้ำมำเป็นเจ้ำภำพในกำรพัฒนำ
บคุลำกรระดบัอำชีวะและ ปรญิญำตรีเพ่ือให้มทัีกษะควำมรูส้อดรบักบัอตุสำหกรรม
เป้ำหมำย เช่น กำรพัฒนำหุ่นยนต์ ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน 
ในระยะสั้นของอุตสำหกรรมเป้ำหมำย ซึ่งถือเป็นปัญหำเฉพำะหน้ำอีกด้วย
 อย่ำงไรก็ดี ต้องยอมรับกำรขับเคล่ือนโครงกำรเขตพัฒนำพิเศษภำค 
ตะวนัออกทีร่ดุหน้ำไปอย่ำงรวดเรว็นัน้จะเกดิขึน้ไม่ได้หำกไม่ได้รบัควำมร่วมมือจำก
ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง และควำมมุ่งมั่นตั้งใจของคณะกรรมกำร EEC ที่ต่ำงทุ่มเท 
เพื่อผลักดันโครงกำรดังกล่ำวอย่ำงเต็มที่ ซึ่ง ดร.คณิศ กล่ำวตบท้ำยว่ำ ทุกภำรกิจ
ของโครงกำร EEC ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนหมด ภำรกิจแรกคือกำรแก้ไขกฎหมำย 
ทีเ่กีย่วข้อง และออกพระรำชบญัญตั ิเขตพฒันำพเิศษภำคตะวนัออก น้ันเรยีบร้อยแล้ว 
ส่วนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 5 โครงกำร ได้มีกำรชักชวนเอกชนมำร่วมลงทุน 
เปิดขำย TOR และทยอยเปิดประมูลแล้ว ส่วนสิ่งที่จะเร่งด�ำเนินกำรต่อไป 
ในปี 2562 ก็คือผลักดันให้เกิดกำรลงทุนใน 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย
 “จะเห็นได้ว่าโครงการ EEC ท�าให้การลงทุนเติบโตขึ้นมาก จากก่อน
หน้านี้การลงทุนของไทยขยายตัวแค่ 3% ส่งผลให้ GDP เติบโต 2% แต่หลัง
จากที่เริ่มขับเคลื่อนโครงการ EEC การลงทุนขยายตัวถึง 10% ท�าให้ เติบโต 
ถึง 5% และเมื่อโครงการนี้เสร็จสมบูรณ์จะท�าให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลาง 
ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในภูมิภาคแถบนี้” เลขาฯ EEC กล่าวด้วย 
ความภาคภูมิใจ

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มา : www.mgronline.com
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 นำยสุรเดชฯ กล่ำวว่ำ เบื้องต้นได้เสนอทำงเลือกใหม่ให้กับกระทรวงคมนำคม 
ไปทบทวนควำมเหมำะสมในกำรยกเลกิโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสแีดงช่วงดังกล่ำวและก่อสร้ำง
รถไฟรำงเบำ (แทรม) ทดแทน โดยทำงบริษัท สมุทรสำครพัฒนำเมืองและประชำชนท้องถิ่น
ต้องกำรให้รัฐบำลเร่งรัดลงทุนโครงกำรดังกล่ำวเพื่อแก้ไขควำมเดือดร้อนของประชำชน  
เพรำะเห็นว่ำจะเป็นทำงเลือกในกำรเดินทำงของประชำชนในกำรเข้ำสู่ศูนย์กรุงเทพฯ  
ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วด้วยระบบขนส่งมวลชนที่รัฐบำลมีแผนด�ำเนินกำร
 อย่ำงไรก็ตำม ภำคเอกชนบริษัทสมุทรสำครพัฒนำเมืองมีควำมพร้อมที่จะลงทุน
โครงกำรดังกล่ำว เช่นเดียวกับทำง บริษัท ซีเมนส์โมบิลิตี้ จ�ำกัด นั้นแสดงควำมสนใจที่จะ 
เข้ำมำลงทุนด้วยกนัหลงัจำกท่ีตดัสนิใจเข้ำร่วมลงทนุ โครงกำรรถไฟฟ้ำรำงเบำจงัหวดัขอนแก่น 
นอกจำกนั้นยังพร้อมจัดระบบฟีดเดอร์ด้วยรถเมล์โดยสำรรูปแบบ สมำร์ทบัสทันสมัยเข้ำไป
ให้บริกำรและเป็นระบบฟีดเดอร์เชื่อมเข้ำถึงแต่ละสถำนีของรถไฟฟ้ำรำงเบำในแต่ละพื้นที่ 
ได้อีกด้วย รำยงำนข่ำวกระทรวงคมนำคมระบุว่ำโครงกำรรถไฟสำยสีแดงช่วงหัวล�ำโพง- 
มหำชยั มรีะยะทำงทัง้สิน้ 38 กิโลเมตร โดยกำรลงทนุก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำรำงเบำนัน้จะมีต้นทุน
ก่อสร้ำงเฉลี่ยอยู่ที่ 1,000 ล้ำนบำท/กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับควำมยำกง่ำยของแบบก่อสร้ำง  
ดังนั้นมูลค่ำกำรลงทุนโครงกำรดังกล่ำวทั้งงำนโยธำและระบบจัดหำรถนั้นจะมำกกว่ำ  
3 หมื่นล้ำนบำท 

	 นายสุรเดช	ทวแีสงสกุลไทย	ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษทั	ช.ทว	ีดอลลาเซยีน	

จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	CHO	เปิดเผยว่าได้น�าผูบ้ริหาร	บริษทั	ซเีมนส์โมบิลิตี	้จ�ากัด	และกลุ่ม 

ผู้บริหาร	บริษัท	สมุทรสาครพัฒนาเมืองเข้า	จ�ากัด	หารือกับ	นายไพรินทร์	ชูโชติถาวร	

รมช.คมนาคม	จากกรณีท่ีมีกระแสข่าวว่ากระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างทบทวนความเหมาะสม 

และความคุ้มค่าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงส่วนต่อขยายช่วงหัวล�าโพง-มหาชัย	 

เพือ่เช่ือมต่อการเดนิทางจากชานเมืองเข้ามายังรถไฟฟ้าสายหลกัของกรุงเทพควบคู่ไปกับ

การแก้ปัญหารถติดตามนโยบายของรัฐบาล

 การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้แก่นายจ้าง และแรงงาน
ต่างด้าวในพืน้ที ่ท�าให้มคีวามรู ้ความเข้าใจในสทิธ ิหน้าที ่ขนบธรรมเนยีม 
ประเพณแีละวฒันธรรมของท้องถิน่ เพ่ือลดความขัดแย้งในการท�างาน 
ของจงัหวดัปัตตาน ีและเพือ่ให้นายจ้าง หรอืผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในการ
จ้างแรงงานต่างด้าว มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ ข้อกฎหมาย 
ในการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้อง

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคภำคใต้
ที่มา : https://mgronline.com

 จังหวัดปัตตำนี เป็นจังหวัดที่ติดกับพื้นที่อ่ำวไทย เป็นแหล่งท�ำประมงที่ใหญ่อีกแห่งหนึ่งของประเทศ มีแรงงำน
ต่ำงด้ำวเข้ำมำในระบบแรงงำนที่ได้รับกำรผ่อนปรน เพื่อแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนเป็นจ�ำนวนมำก เพื่อป้องกัน
กำรลักลอบน�ำแรงงำนที่ผิดกฎหมำย และเพื่อป้องกำรค้ำมนุษย์ ทำงส�ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดปัตตำนี จึงได้เชิญ 
ผู้ประกอบกำร และแรงงำนต่ำงด้ำว เข้ำรับกำรอบรมให้ควำมรู้ โดยมีนำยไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปัตตำนี 
เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรอบรมโครงกำรป้องกันกำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำนต่ำงด้ำวจังหวัดปัตตำนี ประจ�ำปีงบประมำณ 
2562 ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตำนี

ซีเมนต์สนใจลงทุนรถไฟรำงเบำ หัวล�ำโพง-มหำชัย

วงเงิน	3	หมื่นล้านบาท

จัดหำงำนจังหวัดปัตตำนี

อบรมนายจ้างและแรงงานต่างด้าวเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์

 ด้านแหล่งข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กล่าวว่า 
ความคบืหน้าการประมลูโครงการ รถไฟความเรว็สงูเชือ่มสามสนามบนิ 
วงเงิน 2.15 แสนล้านบาท นั้น ภายหลังจากที่เอกชนทั้งสองราย 
ผ่านคณุสมบตัซิองราคา แล้วจะเข้าสูข่ัน้ตอนของการเปิดยืน่ซองพเิศษ
ซึง่เป็นการเสนอเงือ่นไขเพ่ิมเตมิคล้ายซองเทคนคิพิเศษ ในการตดัสนิ
ผลแพ้ชนะประมูลในสัปดาห์นี้ รฟท.จะเริ่มเชิญเอกชนที่เสนอราคา 
ต�่ากว่าเข้ามาเจรจาก่อน คือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้งส์ จ�ากัด 
และพันธมิตร หากการเจรจาจบลงด้วยดีไม่มีปัญหาก็จะคัดเลือก 
ให้เป็นผู้ชนะโครงการทันที แต่ถ้าหากยังเจรจาไม่จบจะเชิญกิจการ
ร่วมค้า บริษัท บีเอสอาร์ (BSR Joint Venture) จ�ากัด เข้ามายื่น 
ข้อเสนอต่อไป อย่างไรก็ตามหากทุกอย่างด�าเนินไปได้ด้วยดีนั้น  
พร้อมเปิดเผยข้อมูลข้อเสนอด้านตัวเลขท้ังหมด ภายหลังจาก 
คณะกรรมการคัดเลือกประชุมสรุปผลกันแล้วเสร็จ

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก
ที่มา : ไทยโพสต์ออนไลน์
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English for Career

 มหำวทิยำลยัได้เสนอแผนบรหิำรจดักำรด้ำนกำรศกึษำ ระยะ 4 ปี ระหว่ำง
ปี 2561 ถึง 2565 ต่อสภำมหำวิทยำลัย เมื่อ 24 พฤศจิกำยน 2561 เพื่อพัฒนำ
บัณฑิตที่เข้มแข็งทำงวิชำกำร มีทักษะของพลเมืองโลก ในศตวรรษที่ 21 สำมำรถ
เข้ำสู่ตลำดงำนสำกล สร้ำงงำน สร้ำงนวัตกรรม เพื่อรับกับกำรเปลี่ยนแปลง 
ของโลกท่ีรวดเร็ว ทั้งควำมก้ำวหน้ำอย่ำงก้ำวกระโดดของเทคโนโลยี กำรลดลง 
ของประชำกรวัยเรียน กำรเพ่ิมข้ึนของสังคมสูงอำยุ ควำมต้องกำรที่เปล่ียนไป 
ของบัณฑิต กำรเกิดอำชีพ นวัตกรรมและทักษะใหม่ที่จ�ำเป็นในอนำคต
 แผนบริหำรจัดกำรด้ำนกำรศึกษำดังกล่ำว จะประกอบด้วยกำรพัฒนำ
หลกัสตูร ให้บณัฑิตมีควำมรู ้มีทกัษะกำรคดิวเิครำะห์ทีเ่ป็นระบบ สร้ำงสรรค์ ท�ำงำน
เป็นทมี มภีำวะผูน้�ำ กำรเรยีนรูต้ลอดชวีติ กำรเข้ำใจและอยูไ่ด้ในสงัคมพหุวฒันธรรม 
สร้ำงหลักสูตรรูปแบบใหม่ส�ำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย และเกิดหลักสูตรที่บูรณำกำร
ร่วมกันระหว่ำงศำสตร์ คณะ วิทยำเขต และหลักสูตรร่วมกับหน่วยงำนทั้งใน 
และต่ำงประเทศ กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสื่อกำรสอนและสภำพแวดล้อม 
กำรเรียนรู้ โดยมีหน่วยงำนที่ท�ำหน้ำที่ให้ค�ำปรึกษำแนะน�ำส่งเสริมพัฒนำแสวงหำ

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วางแผนจัดการด้านการศึกษา	ระยะ	4	ปี	ทั้งด้านหลักสูตร	เทคโลโลยี	การพัฒนาอาจารย์

และนักศึกษา	 เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะใหม่	 พร้อมรับการก้าวกระโดดของเทคโนโลยี	 การเกิดอาชีพและนวัตกรรมใหม่ 

ในอนาคต

การเรียกแท็กซี่	แล้วให้ไปส่งตามสถานที่ต่างๆ

• Can you drop me off at the …? คุณช่วยไปส่งผมที่ … ได้ไหม? • Take me to…. please. ไปส่งฉันที่ …. ด้วยค่ะ
• I want to go to the nearest … . ผมต้องกำรไป … ที่ใกล้ที่สุดครับ • Please, take me to this address. พำฉันไปที่ ที่อยู่นี้ด้วยค่ะ
• I’d like to go to … ผมต้องกำรไปที่…. • Where shall take you? ให้ผมพำคุณไปที่ไหนครับ?
• Where are you going? คุณก�ำลังจะไปที่ไหนครับ?

หากคุณอยู่บนรถแท็กซี่	มีความจ�าเป็นที่ต้องสนทนาภาษาอังกฤษ	ในเหตุการณ์แบบนี้	เช่น

• Can you turn off the air-conditioner? ช่วยปิดแอร์ได้ไหมครับ • Could you turn on the music? ช่วยเปิดเพลงได้ไหมค่ะ
• I’m late. Please hurry. ฉันสำยแล้ว ช่วยเร่งหน่อยค่ะ • Can you stop here? คุณช่วยหยุดตรงนี้ได้ไหม
• Can you park here? คุณช่วยจอดตรงนี้ได้ไหม • Let me get off here. ผมลงตรงนี้ครับ
• How much is the fare? ค่ำโดยสำรเท่ำไรครับ • How much does the meter read? รำคำบนมิเตอร์เป็นเท่ำไร
• Why do you charge differently ท�ำไมคุณคิดรำคำไม่ตรงกับ • Keep the change. ไม่ต้องทอนนะ
 from the meter say? ที่มิเตอร์บอกล่ะครับ

แผนจัดกำรศึกษำ 4 ปี ม.อ.	เน้นบูรณาการศาสตร ์

และเสริมทักษะดิจิทัล	รับเทคโนโลยีสามารถเข้าสู่ตลาดงานสากล

บทสนทนำภำษำอังกฤษ

Taking	a	Taxi	(เรียกแท็กซี่)

	 เรียกแท็กซี่	(Taking	a	Taxi)	รถแท็กซี่เป็นรถให้บริการประชาชนยอมรับว่ายังมีความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตของคนเมืองใหญ่

เรียกแท็กซี่กรณีเร่งด่วน	 เช่น	 พาผู้ป่วยไปโรงพยาบาล	 ไปสนามบินด่วน	 หรือสถานที่ที่เราอาจจะไม่คุ้ยเคย	 เราสามารถเรียกใช้บริการแท็กซี่ได้เช่นกัน	 บทสนทนา

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรียกแท็กซี่	ไม่ว่าจะเป็นการเรียกแท็กซี่	สนทนาบนรถแท็กซี่	และลงจากแท็กซี่	เป็นต้น	ประโยคสนทนาเหล่านี้ล้วนมีประโยชน์ส�าหรับนักเดินทาง

และนักท่องเที่ยว	หากคุณไปเที่ยวต่างประเทศเราก็สามารถที่จะสนทนากับคนขับแท็กซี่ได้	หรือในบ้านเราเองส�าหรับคนขับแท็กซี่นั้นก็ส�าคัญเพราะอาจมีโอกาสได้รับ

นักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติเรียกขึ้นแท็กซี่	ดังนั้น	บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเรียกแท็กซี่	จึงมีตัวอย่างประโยคที่ใช้สนทนาระหว่างผู้รับบริการกับคนขับ

แท็กซี่มาฝากกันคะ

โอกำสในด้ำนกำรศึกษำและกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรเรียนรู้ รวมทั้งพัฒนำคุณภำพ
หลักสูตร เกิดกำรจัดกำรศึกษำรูปแบบใหม่ กำรจัดท�ำรูปแบบกำรสอนแบบ 
ออนไลน์
 การพัฒนาอาจารย์ ให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ตามกรอบ
สมรรถนะสากล การพัฒนานักศึกษาให้มีความรู ้ ทักษะการคิดวิเคราะห์  
สร้างสรรค์นวตักรรม ท�างานเป็นทมี มภีาวะผูน้�า มคีวามสามารถในการสือ่สาร
และใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
นอกจากนั้น ยังมีโครงการที่จะเป็นศูนย์กลางด้านสาธารณสุข และศูนย์กลาง
การศึกษาในภูมิภาค เช่น การร่วมเป็น Medical Hub และ Education Hub 
กับประเทศในตะวันออกกลาง และสร้างศูนย์ PSU-Centre ในประเทศ 
กลุ่มอาเซียน เช่น อินโดนีเซีย จีน เป็นต้น

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคภำคใต้
ที่มา : https://www.psu.ac.th/
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รู้ทันโลก

 แม้ว่ำอำชพีนักพฒันำซอฟต์แวร์จะไม่ได้มอีตัรำเฉลีย่ของเงนิเดือนสงูทีส่ดุ 
หรอืไม่ได้มอีตัรำกำรว่ำงงำนต�ำ่ทีส่ดุ แต่คำดกำรณ์ว่ำควำมต้องกำรในต�ำแหน่งงำน
นี้จะมีเพ่ิมมำกขึ้นประมำณร้อยละ 30 ระหว่ำงปี ค.ศ. 2016 และ ค.ศ. 2026 
Rebecca Koenig ผู้สื่อข่ำวของ U.S. News and World Report กล่ำวว่ำ ระดับ
ควำมเครียดโดยเฉลีย่ช่วยให้อำชพีนกัพฒันำซอฟต์แวร์นีต้ดิอยูใ่นอนัดบัต้นๆ เพรำะ
เป็นงำนที่มีควำมเครียดน้อยกว่ำงำนอื่นๆ
 ส่วนอำชีพอ่ืนๆ ที่ติด 10 อันดับแรกของกำรจัดอันดับงำนที่ดีที่สุดของ
สหรัฐอเมริกำในปี 2019 ได้แก่ อำชีพกุมำรแพทย์ (อันดับที่ 8) พยำบำลเวชปฏิบัติ 
(อันดับที่ 7) และทันตแพทย์ (อันดับที่ 4) ส่วนอันดับท่ี 2 คืออำชีพนักสถิติ  
ซึ่งกระโดดขึ้นมำสี่อันดับจำกเม่ือปีที่แล้ว และอัตรำกำรว่ำงงำนของอำชีพนี ้
ก็ลดลงจำกร้อยละ 1.4 เหลือเพียงร้อยละ 0.9 ในปีนี้ ซึ่งแม้ว่ำคุณจะมีอำชีพ 
ทีด่เียีย่ม แต่ถ้ำหำกไม่มใีครจ้ำงงำน หรือคู่แข่งในทกัษะเดียวกนัยงัว่ำงงำนกนัอยูม่ำก 
กค็งไม่มคีวำมหมำย ดงันัน้อตัรำกำรว่ำงงำนจงึเป็นปัจจยัส�ำคญัในกำรพจิำรณำว่ำ
อำชีพใดควรจะอยู่ในอันดับต้นๆ

	 รายงานของ	U.S.	News	&	World	Report	ระบุว่าอาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นอาชีพที่ดีที่สุด

ในปีใหม่น้ี	 โดยเงินเดือนเฉล่ียส�าหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่ท่ี	 101,790	 ดอลลาร์	 หรือราว	 3,200,000	 บาทต่อปี	 และอัตราการว่างงานอยู่ท่ี	 1.9	 เปอร์เซ็นต	์ 

ตามข้อมูลล่าสุดจากส�านักงานสถิติแรงงานของสหรัฐอเมริกา

	 กระทรวงสาธารณสุข	แรงงานและสวัสดกิารของญ่ีปุ่นจะด�าเนินงานเพือ่รับมือกับภาวะขาดแคลนแพทย์ในกว่าสิบจังหวดั	

โดยได้ตั้งคณะท�างานเพื่อศึกษาวิธีการรับมือกับภาวะขาดแคลนแพทย์ในพื้นที่ชนบทและการที่มีแพทย์ในพื้นที่เมืองมากเกินไป

 ทำงกระทรวงตัดสินใจจะออกข้อก�ำหนดพิเศษไปยังจังหวัดต่ำงๆ ที่จ�ำนวนแพทย์ต่อประชำกรในพื้นที่มีน้อย ซึ่งคำดว่ำจะมี
กำรออกข้อก�ำหนดพิเศษนี้ใน 16 จังหวัดหรือ 1 ใน 3 ของทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมถึง อิวำเตะ นีงำตะ และชิซูโอกะ ซึ่งคำดกำรณ์
ว่ำจังหวัดเหล่ำนี้จะมีแพทย์น้อยกว่ำที่ควรจะเป็น 24,000 คน ในปี 2036 ขณะเดียวกัน คำดว่ำใน 16 จังหวัด เช่น โตเกียวและ 
เกียวโตจะมีแพทย์มำกเกินกว่ำที่ควรจะเป็นกว่ำ 18,000 คน ในปีเดียวกัน ซึ่งกระทรวงสำธำรณสุข แรงงำนและสวัสดิกำรของญี่ปุ่น 
ตั้งเป้ำจะคลี่คลำยภำวะขำดแคลนแพทย์ให้ได้ภำยในปีนั้น ทั้งยังหวังจะกระตุ้นให้แพทย์ในพื้นที่เมืองย้ำยไปยังพื้นที่ชนบท

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : https://prachatai.com

“นักพัฒนำซอฟต์แวร์”

ครองแชมป์งานที่ดีที่สุดแห่งปี	2019

ญี่ปุ่นตั้งเป้ำรับมือภาวะขาดแคลนแพทย์ในพื้นที่ชนบท

 สรปุ 10 อนัดับแรกของอำชพีทีดี่ทีส่ดุในปี ค.ศ. 2019 อนัดบั 1 นกัพฒันำ
ซอฟต์แวร์ อันดับ 2 นักสถิติ อันดับ 3 ผู้ช่วยแพทย์ อันดับ 4 ทันตแพทย์ อันดับ 
5 มี 2 อำชีพ ได้แก่ ทันตแพทย์จัดฟัน และพยำบำลผู้ช่วยวิสัญญีแพทย์ อันดับ 7 
อำชีพพยำบำลเวชปฏิบัติ อันดับ 8 กุมำรแพทย์ และอันดับ 9 มี 4 อำชีพด้วยกัน 
ได้แก่ สูตินรีแพทย์ ศัลยแพทย์ในช่องปำกและใบหน้ำขำกรรไกร ทันตแพทย ์
ทันตกรรมประดิษฐ์ และอำยุรแพทย์
 U.S. News & World Report ดึงข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการจ้างงาน
สูงสุดนี้มาจากส�านักงานสถิติแรงงานแห่งสหรัฐอเมริกา เพ่ือค�านวณว่าอาชีพ
ไหนคืออาชีพที่ดีที่สุด โดยอาศัย 7 ปัจจัยในการค�านวณ อาทิ เงินเดือนเฉลี่ย 
อัตราการว่างงาน การเติบโตในระยะเวลา 10 ปี โอกาสการท�างานในอนาคต 
ระดับความเครียด และสมดุลของชีวิตในการท�างาน

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : https://prachatai.com

ตัวอย่าง	บทสนทนาภาษาอังกฤษ	(Conversation)

• Passenger : Taxi !
 ผู้โดยสำร แท็กซี่
• Driver : Hello! Where would you like to go, sir?
 คนขับ สวัสดีครับ คุณต้องกำรไปไหนครับ?
• Passenger : …Hotel, Silom Road,please.
 ผู้โดยสำร โรงแรม …. ถนนสีลมครับ
• Driver : Yes, sir.
 คนขับ ได้ครับ

• Passenger : I have to be in the conference in 45 minutes. Could you make 
   it on time?
 ผู้โดยสำร ผมต้องเข้ำร่วมสัมมนำภำยในสี่สิบห้ำนำที คุณไปให้ทันเวลำได้ไหมครับ?
• Driver : At this time I am not so sure sir, because of the traffic jam.
 คนขับ เวลำนี้ ผมไม่ค่อยแน่ใจครับ เพรำะว่ำรถติด
• Passenger : Just as fast as you can do then.
 ผู้โดยสำร ถ้ำอย่ำงนั้นก็ไปให้เร็วที่สุดละกันครับ

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : https://engenjoy.blogspot.com
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Smart DOE

	 พล.ต.อ.อดุลย์	 แสงสิงแก้ว	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	 ส่ังกรมการจัดหางาน	

เร่งตรวจสอบ	 ด�าเนินคดีผู้แอบอ้างหลอกชักชวนไปท�างานเก็บผลไม้ป่าท่ีประเทศสวีเดน	 และ

ฟินแลนด์	ด้วยรายได้เกินจริงกว่า	85,000	บาท	พร้อมย�า้ผู้ใดจัดหางานให้คนหางานเพือ่ไปท�างาน

ในต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือหลอกลวงผูอ้ืน่ว่าสามารถหางานหรือส่งไปฝึกงานในต่าง

ประเทศได้มีความผิดตามกฎหมาย	ถูกจับปรับติดคุก

	 นางเพชรรัตน์	สินอวย	อธิบดีกรมการจัดหางาน	เปิดเผยว่า	พล.ต.อ.อดุลย์	แสงสิงแก้ว	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบำยเน้นหนักในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำแรงงำนไทย
ถกูหลอกลวงและลกัลอบไปท�ำงำนต่ำงประเทศ ซึง่ขณะนีม้ผีูช้กัชวนแรงงำนไทยไปท�ำงำนเก็บผลไม้ป่ำ
ท่ีประเทศสวเีดน และฟินแลนด์ โดยโพสต์โฆษณำรำยได้เกนิจรงิผ่ำนทำงส่ือโซเชยีลมีเดียว่ำมีรำยได้
ถงึ 70,000-85,000 บำท ซ่ึงพบว่ำมแีรงงำนไทยหลงเชือ่เป็นจ�ำนวนมำก เกีย่วกบัเรือ่งนี ้รมว.แรงงำน
ห่วงใยพี่น้องแรงงำนไทยว่ำจะถูกหลอก โดยได้สั่งกำรให้กรมกำรจัดหำงำนเร่งตรวจสอบและ
ประชำสัมพันธ์ย�้ำเตือนคนหำงำน ดังนั้น เพื่อมิให้แรงงำนไทยหลงเชื่อค�ำชักชวนเกินจริงดังกล่ำว 
กรมกำรจดัหำงำนจงึขอแจ้งให้ทรำบว่ำ กำรไปท�ำงำนเก็บผลไม้ป่ำท่ีประเทศสวเีดนและฟินแลนด์นัน้ 
แรงงำนจะมีรำยได้จริงประมำณเดือนละ 1,000-1,200 ยูโร หรือประมำณ 39,000-46,800 บำท 
และก่อนเดินทำงไปท�ำงำน แรงงำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยอีกประมำณ 60,000-70,000 บำทต่อคน 
เช่น ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เป็นต้น และขณะนี้ยังไม่ได้เปิดรับแรงงำนแต่อย่ำงใด เนื่องจำกฤดูกำล
เก็บผลไม้ป่ำในประเทศสวีเดน และฟินแลนด์จะอยู่ในช่วงเดือนกรกฎำคมถึงเดือนกันยำยน 
ของทกุปี จงึอย่ำหลงเชือ่ผูท้ีช่กัชวนไปท�ำงำนเกบ็ผลไม้ป่ำดงักล่ำว และขอให้แรงงำนไทยศึกษำข้อมลู
กำรท�ำงำนให้รอบคอบกับกรมกำรจัดหำงำนก่อนตัดสินใจเดินทำง อย่ำงไรก็ตำม ขณะนี้ ได้สั่งกำร
ให้ส�ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด ส�ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1-10 เฝ้ำระวัง 
คุมเข้ม ตรวจสอบและสกัดกั้น เพื่อคุ้มครองคนหำงำนที่จะเดินทำง ไปท�ำงำนต่ำงประเทศไม่ให ้
ถกูหลอกลวงจำกสำย/นำยหน้ำเถือ่น รวมทัง้ได้ตรวจสอบเวบ็ไซต์ทีม่พีฤตกิรรมในกำรโฆษณำชักชวน
คนหำงำนไปท�ำงำนต่ำงประเทศ ผ่ำนสำยตรวจออนไลน์ อย่ำงเข้มงวด ซ่ึงแรงงำนไทยทีถ่กูหลอกลวง
สำมำรถแจ้งควำมหรอืแจ้งเบำะแสได้ที ่กองทะเบียนจดัหำงำนกลำงและคุม้ครองคนหำงำน ส�ำนกังำน
จัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด ส�ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1-10 และสถำนีต�ำรวจ 
ทั่วประเทศ หรือโทร.สำยด่วนกระทรวงแรงงำน 1506 กด 2 กรมกำรจัดหำงำน

 วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมจอมพล ป. 
พิบูลสงครำม กระทรวงแรงงำน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน พบปะให้ก�ำลังใจพร้อมให้
โอวำทแก่คนงำนไทยทีจ่ะเดนิทำงไปท�ำงำนทีส่ำธำรณรฐัเกำหลี 
ตำมระบบกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงชำติ (EPS) จ�ำนวน 200 คน  
โดยมี นำยจรนิทร์ จกักะพำก ปลดักระทรวงแรงงำน นำงเพชรรตัน์ 
สินอวย อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน ผู้บริหำรระดับสูงกระทรวง
แรงงำน กงสุลใหญ่ กงสุลวีซ่ำ สถำนเอกอัครรำชทูตสำธำรณรัฐ
เกำหลี ประจ�ำประเทศไทย ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริกำรพัฒนำ
บุคลำกรแห่งชำติ ประจ�ำประเทศไทย ร่วมด้วย

“บิ๊กแรงงำน” เข้ม!!	สั่งการเร่งตรวจสอบ	ติดตาม

ด�าเนินคดีผู้หลอกลวง	ชักชวนไปท�างานฟินแลนด์

“รมว.อดุลย์” ให้โอวำทคนงำนไทยไปเกำหลี

แนะ...เก็บออม	เก็บเกี่ยวประสบการณ์	วิธีการท�างาน	กลับมาพัฒนาบ้านเกิด

 กรณทีีม่กีำรโฆษณำกำรจดัหำงำนให้คนหำงำนไปท�ำงำน
เก็บผลไม้ป่ำที่ประเทศฟินแลนด์ โดยกำรโฆษณำจัดหำงำน 
ไม่เป็นไปตำมระเบียบที่รัฐมนตรีก�ำหนด จะมีควำมผิดตำม 
พระรำชบญัญัติจัดหำงำนและคุ้มครองคนหำงำน พ.ศ. 2528 แก้ไข 
เพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติจัดหำงำนและคุ้มครองคนหำงำน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 60,000 บำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ และหำกผู้ใดจัดหำงำน
ให้คนหำงำนเพื่อไปท�ำงำนในต่ำงประเทศโดยไม่ได้รับอนุญำต
จำกนำยทะเบียนจัดหำงำนกลำง ต้องระวำงโทษจ�ำคุก 3-10 ปี 
หรอืปรบัตัง้แต่ 60,000-200,000 บำท หรือท้ังจ�ำทัง้ปรบั ส่วนกรณ ี
ทีม่ผีูม้ำร้องทกุข์ว่ำถกูหลอกลวงไปท�ำงำนเกบ็ผลไม้ป่ำ และพนกังำน 
เจ้ำหน้ำทีแ่จ้งข้อกล่ำวหำผูก้ระท�ำผดิ จะมคีวำมผดิฐำนหลอกลวง
ผู้อื่นว่ำสำมำรถหำงำน หรือส่งไปฝึกงำนในต่ำงประเทศได้  
โดยกำรหลอกลวงดงัว่ำนัน้ได้ไปซึง่เงนิหรอืทรพัย์สนิหรอืประโยชน์
อื่นใดจำกผู้ถูกหลอกลวง ต้องระวำงโทษจ�ำคุก 3-10 ปี หรือ 
ปรับตั้งแต่ 60,000-200,000 บำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
 นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวอีกว่า ในปีงบประมาณ 2562 
ตัง้แต่เดอืนตลุาคม-ธนัวาคม 2561 มคีนหางานมาร้องทุกข์กับ
กรมการจดัหางาน กรณถีกูสาย/นายหน้าจดัหางานเถือ่นหลอก
จ�านวน 123 ราย โดยส่วนใหญ่ถูกหลอกไปท�างานประเทศ
เกาหลีใต้มากที่สุด รองลงมาเป็นญี่ปุ่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
อิตาลี และนิวซีแลนด์ ตามล�าดับ ซึ่งขณะนี้ได้ด�าเนินคด ี
ตามกฎหมายกับสาย/นายหน้าเถื่อนดังกล่าวแล้ว

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

 พล.ต.อ.อดลุย์ แสงสงิแก้ว รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงแรงงำน กล่ำวว่ำ กระทรวงแรงงำนไทย 
และกระทรวงแรงงำนและกำรจ้ำงงำนสำธำรณรัฐเกำหลี ได้ลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจว่ำด้วยกำร 
จัดส่งแรงงำนไทยไปท�ำงำนสำธำรณรัฐเกำหลี ตำมระบบกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงชำติ (Employment 
Permit System for Foreign Worker : EPS) โดยกรมกำรจดัหำงำน กระทรวงแรงงำน เป็นหน่วยงำน 
ฝ่ำยไทยที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้จัดหำและจัดส่งแรงงำน ส�ำนักบริกำรพัฒนำบุคลำกรแห่งเกำหลี 
(Human Resources Development Service of Korea : HRD Korea) เป็นหน่วยงำนที่ได้รับ
มอบหมำยให้เป็นตัวแทนนำยจ้ำงเกำหลีในกำรด�ำเนินกระบวนกำรน�ำเข้ำแรงงำนไทย ซึ่งในวันนี้
เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมให้แก่แรงงำนไทยในด้ำนต่ำงๆ ก่อนกำรเดินทำง โดยมีกำรอธิบำย/ชี้แจง
รำยละเอียดเก่ียวกับค่ำใช้จ่ำยตำมกฎหมำยของเกำหลี ด้ำนสุขภำพร่ำงกำย กำรอบรมเรื่องภำษำ 
วัฒนธรรม และกฎหมำยว่ำด้วยกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงชำติของสำธำรณรัฐเกำหลี กำรเปลี่ยนงำน/

	 พล.ต.อ.อดุลย์	 แสงสิงแก้ว	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	 พบปะให้ก�าลังใจพร้อมให้โอวาทแก่คนงานไทยท่ีจะเดินทางไปท�างานท่ีสาธารณรัฐเกาหลี	

ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ	 (EPS)	จ�านวน	200	คน	ส่วนใหญ่ท�างานในภาคอุตสาหกรรม	 เน้นย�้าให้ปฏิบัติตามกฎหมาย	มุ่งมั่น	ตั้งใจท�างาน	ปฏิบัติตาม

กฎหมาย	 ไม่ยุ่งเกี่ยวสุรา	 ยาเสพติด	 ซื่อสัตย์	 รู้จักเก็บออม	 เพิ่มศักยภาพตนเองทั้งด้านอาชีพ	 ด้านภาษา	 พร้อมน�าประสบการณ์มาต่อยอดในการประกอบอาชีพ	

สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย



Smart Job Magazine 9

 วันท่ี 20 กุมภำพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร อำคำรกระทรวงแรงงำน 
พล.ต.อ.อดลุย์ แสงสงิแก้ว รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงแรงงำน เป็นประธำนกำรประชมุคณะอนกุรรมกำร
ประสำนงำนกำรจดักำรปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำวและกำรค้ำมนษุย์ด้ำนแรงงำน (อกนร.) ครัง้ที ่1/2562 
โดยม ีนำยจรนิทร์ จกักะพำก ปลดักระทรวงแรงงำน นำงเพชรรัตน์ สนิอวย อธิบดกีรมกำรจดัหำงำน 
ผู้บริหำรกระทรวงแรงงำน และตัวแทนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง อำทิ กระทรวงมหำดไทย  
กระทรวงสำธำรณสขุ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ กระทรวงพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนษุย์ 
กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอำกำศ ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ ส�ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง  
สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น เข้ำร่วมประชุม
 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงำน กล่ำวภำยหลังกำรประชุมว่ำ ที่ประชุมได้ร่วมกัน
พิจำรณำแนวทำงกำรผ่อนผนัให้แรงงำนต่ำงด้ำวสญัชำตกิมัพชูำ ลำว เมยีนมำ เดนิทำงกลบัประเทศ
ต้นทำง เพือ่ร่วมงำนประเพณสีงกรำนต์ประจ�ำปี 2562 โดยทีป่ระชมุมมีตเิหน็ชอบให้แรงงำนต่ำงด้ำว 
สญัชำตกิมัพชูำ ลำว เมียนมำ ทีไ่ด้รบัอนญุำตท�ำงำนในประเทศไทยในต�ำแหน่งกรรมกร รบัใช้ในบ้ำน  
ผู้ประสำนงำนด้ำนภำษำกัมพูชำ-ลำว-เมียนมำ และช่ำงเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเล ซึ่งถือ
หนังสือเดินทำง เอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำงหรือเอกสำรรับรองบุคคลที่ได้รับกำรตรวจลงตรำ 
(VISA) ประเภทคนอยู่ชั่วครำว (Non-Immigrant L-A) และระยะเวลำกำรอนุญำตให้อยู่ใน 
รำชอำณำจักรมีอำยุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่ำวันที่ 30 เมษำยน 2562 รวมถึงผู้ติดตำมซึ่งเป็นบุตรของ

มติ อกนร. ไฟเขียว!!	ให้แรงงานกัมพูชา	ลาว	เมียนมา

กลับประเทศต้นทางช่วงสงกรานต์	5-30	เม.ย.	นี้

แรงงำนต่ำงด้ำวดงักล่ำวทีอ่ำยไุม่เกนิ 18 ปี ทีถ่อืหนังสอืเดินทำง 
เอกสำรใช้แทนหนงัสอืเดนิทำงหรอืเอกสำรรบัรองบคุคลทีไ่ด้รับ
กำรตรวจลงตรำ (VISA) ประเภทผู้ติดตำมและระยะเวลำ 
กำรอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักรมีอำยุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่ำ 
วันที่  30 เมษำยน 2562 สำมำรถกลับประเทศต้นทำง 
เพื่อร่วมประเพณีสงกรำนต์ โดยเดินทำงเข้ำ-ออกได้ ตั้งแต่วันที่  
5-30 เมษำยน 2562 ส่วนแรงงำนประมงทะเลที่ถือหนังสือ 
คนประจ�ำเรอื (Seabook) ตำมมต ิครม. เมือ่วนัที ่6 พฤศจกิำยน 
2561 และวันที่ 29 มกรำคม 2562 ที่ประสงค์จะได้รับ 
กำรผ่อนผนัตำมมำตรกำรนี ้จะต้องขอรับกำรตรวจลงตรำ (VISA) 
ประเภทคนอยู่ชั่วครำว (Non-Immigrant L-A) ที่ระยะเวลำ 
กำรอนุญำตไม่น้อยกว่ำวันที่ 30 เมษำยน 2562 ให้เสร็จส้ิน 
เรียบร้อยก่อน โดยยกเว้นค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
คนเข้ำเมืองในกระบวนกำรท่ีเกิดขึ้นจำกกำรเดินทำงออกจำก
รำชอำณำจักร เพื่อไปร่วมประเพณีสงกรำนต์ ประจ�ำปี 2562 
และได้มอบหมำยให้หน่วยงำนต่ำงๆ ด�ำเนนิกำรในส่วนทีเ่กีย่วข้อง 

เปลี่ยนนำยจ้ำง กำรขอใบอนุญำตท�ำงำน กำรจัดท�ำสัญญำจ้ำง
ของแรงงำน กำรประกันภยัต่ำงๆ รวมท้ังจดัท�ำเอกสำรทีเ่กีย่วข้อง
กับกำรเดินทำงไปท�ำงำนสำธำรณรัฐเกำหลี ซึ่งจะต้องดูแล 
ให้ควำมคุ้มครองและเตรียมควำมพร้อมให้คนงำนตั้งแต่ก่อน 
เดินทำงไปท�ำงำนต่ำงประเทศ ขณะท�ำงำนอยู่ในต่ำงประเทศ 
และภำยหลังกลับจำกท�ำงำนในต่ำงประเทศ เนื่องจำกแรงงำน
ไทยที่ไปท�ำงำนต่ำงประเทศอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยจะได้รับ
กำรคุ้มครองดูแลอย่ำงเต็มที่ นอกจำกนี้ แรงงำนไทยจะต้อง 
ได้รับกำรบริกำรจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด้วยควำมโปร่งใส  
ไม่มีกำรเรียกค่ำนำยหน้ำหรือค่ำหัวคิวจำกคนหำงำน คนงำน 
กจ็ะได้รบัรำยได้อย่ำงเตม็เมด็เต็มหน่วย สำมำรถเก็บเงินส่งกลบั
ให้ครอบครัวในเมืองไทยได้ ถือเป็นกำรด�ำเนินกำรตำมนโยบำย
รัฐบำลในกำรลดควำมเหลื่อมล�้ำของสังคมและกำรสร้ำงโอกำส
กำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ
 ในโอกำสนี้ รมว.แรงงำน ได้กล่ำวแสดงควำมยินด ี
กับคนงำนไทยที่จะเดินทำงไปท�ำงำนสำธำรณรัฐเกำหลี  
พร้อมให้โอวำทว่ำ “ทุกคนเป็นก�ำลังส�ำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อน
ประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยกำรพัฒนำตำมหลัก 
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เรำจะไม่ทิ้งใครไว้เบ้ืองหลัง ดังนั้น  
ขอให้น้องๆ มุ่งมั่น ตั้งใจท�ำงำน พัฒนำทักษะด้ำนแรงงำน  
ต้องยกระดับเพิ่มศักยภำพของตนเองทั้งดำ้นอำชีพ ด้ำนภำษำ 
ปฏิบัติตำมกฎหมำยและวัฒนธรรมของสำธำรณรัฐเกำหลี  
ไม่ยุ ่งเกี่ยวกับยำเสพติด สิ่งของมึนเมำ และกำรพนัน รู ้จัก 
เกบ็ออมและส่งเงนิให้กบัครอบครวัทีป่ระเทศไทย รกัษำสขุภำพ 
ตลอดจนเก็บเกี่ยวประสบกำรณ์จำกกำรท�ำงำน เพื่อน�ำกลับมำ
พัฒนำประเทศไทย”

 ในปี 2561 ที่ผ่ำนมำ กรมกำรจัดหำงำนจัดส่งแรงงำนไทยไปท�ำงำนสำธำรณรัฐเกำหลี 
ตำมระบบกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงชำติ (EPS) จ�ำนวน 6,203 คน โดยไปท�ำงำนในภำคอุตสำหกรรม 
จ�ำนวน 3,618 คน ภำคกำรเกษตร/ปศุสัตว์ จ�ำนวน 665 คน ภำคกำรก่อสร้ำง จ�ำนวน 734 คน 
และเป็นคนงำนที่ได้รับกำรจ้ำงซ�้ำ (Re-Entry) จ�ำนวน 1,186 คน ส�ำหรับปี 2562 นี้ ตั้งเป้ำหมำย
จดัส่งแรงงำนไทยไปท�ำงำนสำธำรณรฐัเกำหลตีำมระบบกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงชำต ิ(EPS) โดยเทยีบเคยีง 
กับสถิติกำรจัดส่งในปีที่ผ่ำนมำ คือ จ�ำนวน 6,000 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มกรำคม-11 กุมภำพันธ์ 2562 
แรงงำนไทยเดินทำงไปท�ำงำนสำธำรณรัฐเกำหลีแล้ว จ�ำนวน 435 คน โดยในวันนี้เดินทำงทั้งหมด 
จ�ำนวน 200 คน ไปท�ำงำนภำคอุตสำหกรรม จ�ำนวน 190 คน และภำคกำรเกษตร/ปศุสัตว์ จ�ำนวน 
10 คน แยกเป็นเพศชำย จ�ำนวน 183 คน เพศหญิง จ�ำนวน 17 คน ทั้งนี้ ปัจจุบันมีแรงงำนไทย
ท�ำงำนในต่ำงประเทศจ�ำนวนมำกกว่ำ 420,000 คน และในปี 2561 กระทรวงแรงงำนมีเป้ำหมำย
จัดส่งแรงงำนไทยไปท�ำงำนต่ำงประเทศจ�ำนวน 40,000 คน ในประเทศที่เป็นตลำดแรงงำนที่ส�ำคัญ 
และแรงงำนไทยให้ควำมสนใจ อำทิ ไต้หวัน, สำธำรณรัฐเกำหลี, ญี่ปุ่น, อิสรำเอล และสิงคโปร์  
เป็นต้น ซ่ึงแรงงำนไทยทีอ่ยูใ่นต่ำงประเทศเหล่ำน้ีถือเป็นบคุคลส�ำคัญ สำมำรถส่งรำยได้กลบัประเทศ
เป็นจ�ำนวนเงิน 126,428 ล้ำนบำทต่อปี 
 พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า แรงงานที่ไปท�างานต่างประเทศโดยถูกกฎหมาย  
จะได้รับการคุ้มครอง เพราะกระทรวงแรงงานมีกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท�างาน 
ในต่างประเทศ ในการช่วยเหลอืแรงงานท่ีไปท�างานต่างประเทศหากประสบอบุตัเิหตหุรอืเสยีชวีติ 
รวมทั้งถูกทอดทิ้งในต่างประเทศ โดยจ่ายค่าสมาชิกกองทุนฯ จ�านวน 300-500 บาทต่อคน  
ตามอัตราก�าหนดของประเทศท่ีเดินทางไปท�างาน ปัจจุบันมีแรงงานไทยท�างานในต่างประเทศ
จ�านวนมากกว่า 420,000 คน และในปี 2562 กระทรวงแรงงานมีเป้าหมายจัดส่งแรงงานไทย
ไปท�างานต่างประเทศจ�านวน 45,000 คน ในประเทศที่เป็นตลาดแรงงานที่ส�าคัญ และ 
แรงงานไทยให้ความสนใจ อาทิ ไต้หวัน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น อิสราเอล และสิงคโปร์  
เป็นต้น ซึ่งแรงงานไทยที่อยู่ในต่างประเทศเหล่านี้ถือเป็นบุคคลส�าคัญ สามารถส่งรายได้กลับ
ประเทศเป็นจ�านวนเงินปีละ 140,000 ล้านบาทเศษ

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

	 คณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	 (อกนร.)	 เห็นชอบให้แรงงานต่างด้าว	 สัญชาติกัมพูชา	

ลาว	 เมียนมา	 ท่ีได้รับอนุญาตให้ท�างานต�าแหน่งกรรมกร	 รับใช้ในบ้าน	 ผู้ประสานงานด้านภาษา	 กัมพูชา	 ลาว	 เมียนมาและช่างเคร่ืองยนต์ในเรือประมงทะเล 

ซึ่งถือหนังสือเดินทาง	 เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางหรือเอกสารรับรองบุคคลท่ีได้รับการตรวจลงตรา	 (VISA)	 ประเภทคนอยู่ช่ัวคราว	 (Non-Immigrant	 L-A)	 

และระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรมีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าวันท่ี	 30	 เมษายน	 2562	 รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าว 

ที่อายุไม่เกิน	18	ปี	 สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมประเพณีสงกรานต์ได้ตั้งแต่วันที่	 5-30	 เมษายน	2562	 โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเข้า-ออก	

ขณะที่แรงงานประมงทะเลที่ถือหนังสือคนประจ�าเรือ	(Seabook)	ตามมติ	ครม.	เมื่อวันที่	6	พฤศจิกายน	2561	และวันที่	29	มกราคม	2562	จะต้องขอรับการตรวจ 

ลงตรา	 (VISA)	 ประเภทคนอยู่ช่ัวคราว	 (Non-Immigrant	 L-A)	 ท่ีระยะเวลาการอนุญาตไม่น้อยกว่าวันท่ี	 30	 เมษายน	 2562	 ให้เสร็จส้ินเรียบร้อยก่อน 

จึงจะกลับประเทศได้	โดยจะน�าเสนอ	กนร.	ก่อนเสนอ	ครม.	เพื่อพิจารณาต่อไป
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ทัง้นี ้จะได้น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรนโยบำยกำรจดักำรปัญหำ
แรงงำนต่ำงด้ำวและกำรค้ำมนษุย์ด้ำนแรงงำน (กนร.) ก่อนเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำต่อไป
 อย่ำงไรกต็ำม หำกแรงงำนต่ำงด้ำวกลุม่ดงักล่ำวเดนิทำง
กลบัเข้ำมำในรำชอำณำจกัรไทยภำยหลังวันท่ี 30 เมษำยน 2562 
ให้ขอรับกำรตรวจลงตรำ (VISA) ประเภทคนอยู่ชั่วครำว (Non- 
Immigrant L-A) ณ ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองที่จะเดินทำงเข้ำมำ
ในรำชอำณำจกัร โดยมรีะยะเวลำอนญุำตให้อยูใ่นรำชอำณำจกัร
เท่ำกับระยะเวลำที่ได้รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักรเดิม  
และช�ำระค่ำธรรมเนียมกำรตรวจลงตรำ (VISA) ตำมทีก่ฎหมำย
ก�ำหนด จ�ำนวน 2,000 บำท

 พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า ได้ย�้าเตือนให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้องอ�านวยความสะดวก ตามอ�านาจหน้าที่ให้กับแรงงานต่างด้าวที่เดินทางกลับ 
ช่วงสงกรานต์ และห้ามมใิห้ใช้อ�านาจในต�าแหน่งโดยมชิอบ และขอให้ทุกหน่วยให้ความร่วมมอื 
ในการด�าเนินการและเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ทุกพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน  
เพื่อลดการกล่าวหา การเรียกรับหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ทั้งนี้ ในปี 2561 ที่ผ่านมา 
มีแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา กลับประเทศต้นทางในช่วงสงกรานต์  
จ�านวน 240,251 คน และคาดว่าในปี 2562 นี้ จะมีแรงงานต่างด้าวฯ เดินทางกลับประมาณ 
200,000-300,000 คน

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

 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน กล่ำวภำยหลังกำรประชุมว่ำ 
ปัจจุบันผู้สูงอำยุก�ำลังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งรัฐบำลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตร ี
ได้ให้ควำมส�ำคัญกบักำรดูแลและพฒันำคุณภำพชวีติ โดยมีมำตรกำรรองรบัสงัคมผูส้งูอำยทุัง้ในด้ำน
กำรจ้ำงงำนผู้สูงอำยุ โครงกำรก่อสร้ำงที่อยู่อำศัยส�ำหรับผู้สูงอำยุ และมำตรกำรสินเชื่อที่อยู่อำศัย
ส�ำหรับผู้สูงอำยุ ในปี 2560 ที่ผ่ำนมำ ประเทศไทยมีผู้สูงอำยุ (60 ปีขึ้นไป) จ�ำนวน 11.35 ล้ำนคน 
คิดเป็นร้อยละ 16.8 ของประชำกรท้ังประเทศ และมผู้ีสงูอำยทุ�ำงำน จ�ำนวน 4.06 ล้ำนคน หรือคดิเป็น
ร้อยละ 35.8 ของผู้สูงอำยุทั้งหมด โดยท�ำงำนในระบบ 0.47 ล้ำนคน และนอกระบบ 3.59 ล้ำนคน 
ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเป็นผู้ปฏิบัติงำนที่มีฝีมือด้ำนกำรเกษตรและประมง รองลงมำเป็นพนักงำน
บริกำรและผู้จ�ำหน่ำยสินค้ำ ช่ำงฝีมือและผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบอำชีพพื้นฐำน  
ตำมล�ำดบั ชัว่โมงกำรท�ำงำนต่อสัปดำห์ของผู้สูงอำยุเฉล่ียประมำณ 40 ชัว่โมง/สปัดำห์ ได้รบัค่ำจ้ำงหรอื
เงินเดือนเฉลี่ยประมำณ 11,600 บำทต่อเดือน ส่วนที่ท�ำงำนในภำคกำรค้ำและบริกำรได้รับค่ำจ้ำง 
เฉลี่ยประมำณ 16,946 บำทต่อเดือน ภำคกำรผลิต 10,557 บำท และภำคเกษตรกรรม 4,874 บำท
 ส�ำหรับกำรประชุมในวันนี้เป็นกำรหำรือแนวทำงขับเคลื่อนกำรส่งเสริมกำรมีงำนท�ำและ 
ยกระดับคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุกับทุกภำคส่วน เพื่อให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุ 
เป้ำหมำยที่ก�ำหนด โดยได้หำรือกับภำคเอกชน ภำคภำคีเครือข่ำยสังคมว่ำจะร่วมกันส่งเสริม 
กำรมงีำนท�ำและยกระดบัคณุภำพชวีติของผูส้งูอำยไุด้อย่ำงไรบ้ำง ภำคเอกชนมตี�ำแหน่งงำนรองรบั
กำรจ้ำงงำนไว้จ�ำนวนเท่ำไร อย่ำงไรบ้ำง รวมทั้งขอควำมร่วมมือภำคีเครือข่ำยสังคมประชำสัมพันธ์
เชิญชวนให้ผู้สูงอำยุและหน่วยงำนในเครือข่ำยร่วมมือกันในกำรส่งเสริมกำรมีงำนท�ำและยกระดับ
คุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุ ขณะเดียวกันได้ขอทรำบควำมเห็นของหน่วยงำนภำครัฐว่ำจะบูรณำกำร
ภำรกิจร่วมกันในกำรส่งเสริมกำรมีงำนท�ำและยกระดับคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุได้อย่ำงไรบ้ำง  
และมีข้อเสนอ/แนวทำงกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมอย่ำงไร
 ในส่วนของกระทรวงแรงงำนนั้น ในปี 2562 นี้ กระทรวงแรงงำนได้ขับเคลื่อนกำรส่งเสริม
กำรมีงำนท�ำและยกระดบัคณุภำพชวีติของผูส้งูอำย ุ(อำย ุ60-69 ปี) เป้ำหมำย จ�ำนวน 100,000 คน  
แบ่งเป็น ผู้สูงอำยุในระบบ จ�ำนวน 20,000 คน ประกอบด้วย 1) ลูกจ้ำงเอกชน จ�ำนวน 15,000 คน 
2) ลูกจ้ำงภำครัฐ/รัฐวิสำหกิจ 5,000 คน และผู้สูงอำยุนอกระบบ จ�ำนวน 80,000 คน ประกอบด้วย 
1. ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพอิสระ จ�ำนวน 70,000 คน 2. ส่งเสริมกำรรับงำนไปท�ำที่บ้ำน  
จ�ำนวน 10,000 คน โดยหน่วยงำนในสังกัดรับผิดชอบตำมภำรกิจที่เกี่ยวข้อง คือ (1) ส�ำนักงำน 
ปลดักระทรวงแรงงำนก�ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงรำยชัว่โมงส�ำหรบัผูส้งูอำย ุ(2) กรมกำรจดัหำงำนส่งเสรมิ
กำรจ้ำงงำนผู้สูงอำยุในอำชีพที่เหมำะสมกับวัยและประสบกำรณ์ กำรประกอบอำชีพอิสระ และ 
เป็นศูนย์บริกำรจัดหำงำนผู้สูงอำยุ (3) กรมพัฒนำฝีมือแรงงำนส่งเสริมและพัฒนำฝีมือแรงงำน  
และศักยภำพของผู้สูงอำยุ เพื่อให้มีทักษะที่เหมำะสมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
และมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพเพื่อสร้ำงรำยได้ (4) กรมสวัสดิกำรและคุ้มครอง
แรงงำนให้ควำมรู้ด้ำนสวัสดิกำรเพื่อเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่วัยเกษียณ เสริมสร้ำงควำมรู้แก่แรงงำน
ผู้สูงอำยุ (5) ส�ำนักงำนประกันสังคมปรับระบบประกันสังคมให้สอดคล้องกับกำรจ้ำงงำนผู้สูงอำยุ
และออกหน่วยเคลื่อนที่ด้ำนสุขภำพ 

	 เมื่อวันที่	25	กุมภาพันธ์	2562	พล.ต.อ.อดุลย์	แสงสิงแก้ว	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	เป็นประธานการประชุมการส่งเสริมการมีงานท�าให้ผู้สูงอายุ	

ณ	 ห้องประชุม	 ศ.นิคม	 จันทรวิทุร	 ช้ัน	 5	 อาคารกระทรวงแรงงาน	 โดยมี	 นายจรินทร์	 จักกะพาก	 ปลัดกระทรวงแรงงาน	 นางเพชรรัตน์	 สินอวย	 อธิบด ี

กรมการจัดหางาน	ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุม	อาทิ	กระทรวงมหาดไทย	กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น	กรมการพัฒนาชุมชน	กรมสรรพากร	กรมกิจการผู้สูงอายุ	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้สูงอายุไทย	สมาคม	อบต.แห่งประเทศไทย	บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล	จ�ากัด	บริษัทฟู้ดแพชชั่น	จ�ากัด	บริษัทสยามแม็คโคร	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัทเดอะมอลล์	กรุ๊ป	จ�ากัด	

บริษัทโรบินสัน	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัทบางจากกรีนเนท	จ�ากัด	เป็นต้น

ก.แรงงำน จบัมือรัฐ-เอกชน	หนุนจ้างงานผูสู้งอายุ	ตัง้เป้า	100,000	คน

 ส�าหรับอัตราค่าจา้งและประเภทงานส�าหรับแรงงาน
ผูส้งูอายนุัน้ คณะกรรมการค่าจ้างได้มกีารประชมุเพ่ือพิจารณา
ก�าหนดอัตราค่าจ้างท่ีเหมาะสมส�าหรับการจ้างงานผู้สูงอายุ 
ซึง่ได้ผ่านการรบัฟังความคดิเห็นจากภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องแล้ว 
กล่าวคือ 1) ช่วงอายุส�าหรับการจ้างแรงงานผู้สูงอายุ :  
ใช้ส�าหรับการจ้างลูกจ้างผู้สูงอายุ ซ่ึงมีอายุตั้งแต่ 60 ป ี
บริบูรณ์ขึ้นไป 2) ประเภทงาน : งานเสมียนพนักงาน  
งานอาชีพเกี่ยวกับการค้า งานอาชีพด้านบริการ หรืองาน 
ซ่ึงไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง
ผู้สูงอายุ 3) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง : อัตราเดียวเท่ากัน 
ทั่วประเทศไม่ต�่ากว่า 45 บาทต่อชั่วโมง 4) การก�าหนด 
ระยะเวลาท�างานที่ เหมาะสมส�าหรับลูกจ ้างผู ้ สูงอายุ  
โดยไม่ควรเกิน 7 ชั่วโมงต่อวัน นอกจากนั้น รัฐบาลได้ออก 
มาตรการจงูใจเพ่ือส่งเสรมิให้ภาคเอกชนจ้างแรงงานผู้สูงอายุ
เข้าท�างานมากขึ้น โดยการตราพระราชกฤษฎีกาออก 
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบบัท่ี 639) พ.ศ. 2560 ซึง่ก�าหนดให้บริษทัหรอืห้างหุน้ส่วน
นิติบุคคลมีสิทธิน�ารายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง 
ผู้สูงอายุ มายกเว้นภาษีเงินได้ โดยสามารถหักรายจ่ายได ้ 
2 เท่า ในการจ้างผู้สูงอายุเข้าท�างานในสถานประกอบการ
ของตน และผู้สูงอายุต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือกล่าวอีก 
นัยหนึ่ง คือ มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น 
และผู้สูงอายุที่จะเข้าท�างานจะเป็นลูกจ้างของบริษัทหรือ 
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จ้างอยู่ก่อนแล้ว เช่น เกษียณอายุงาน
และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นจ้างให้ท�างานต่อ 
เป็นต้น หรือเป็นผู ้สูงอายุท่ีได้ขึ้นทะเบียนหางานไว้กับ 
กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงานกไ็ด้ และต้องไม่เป็นและ
ไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลที่จ้างผู้สูงอายุดังกล่าว หรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลในเครือเดียวกัน ทั้งนี้ รายจ่ายที่จะได้รับการยกเว้น
ภาษี ต้องเกิดจากรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้สูงอายุ 
ไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าว

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

ลักษณะการท�างานของวิศวกรรมเครื่องกล

 วิศวกรรมเครื่องกล มีควำมส�ำคัญต่อกำรด�ำเนินงำนในอุตสำหกรรม 
แทบทุกประเภท ยกตัวอย่ำง เช่น ในภำคอุตสำหกรรมกำรผลิต หน้ำที่หลักในกำร
ออกแบบและสร้ำงผลติภณัฑ์ทำงกลแล้ว วศิวกรเครือ่งกลต้องท�ำหน้ำทีร่บัผดิชอบ
นับต้ังแต่กำรออกแบบไปจนถึงกำรจัดสร้ำงจัดหำ และติดตั้งเครื่องจักรเครื่องมือ
และอปุกรณ์ต่ำงๆ ทีใ่ช้ในกำรผลติสนิค้ำ กำรผลติหรอืแปรรปูพลงังำนเพือ่น�ำมำใช้
ในกระบวนกำรผลิต รวมทั้งระบบกำรปฏิบัติงำน และดูแลบ�ำรุงรักษำเครื่องจักร
เคร่ืองมือ ในภำคอุตสำหกรรมบริกำรหรือพำณิชยกรรม ซ่ึงจ�ำเป็นต้องใช้อำคำร
เพื่อด�ำเนินงำน เช่น อำคำรส�ำนักงำน โรงแรม โรงพยำบำล ศูนย์กำรค้ำ เป็นต้น 
บทบำทในกำรออกแบบติดตั้งด�ำเนินงำนและบ�ำรุงรักษำเครื่องจักรอุปกรณ์ต่ำงๆ 
ในระบบปรับอำกำศ ระบบปั๊มน�้ำ ระบบน�้ำร้อน ระบบดับเพลิง และระบบ 
อ�ำนวยควำมสะดวกอืน่ๆ เช่น ลฟิต์ บนัไดเลือ่น เป็นต้น ในภำคอตุสำหกรรมขนส่ง 
วิศวกรเครื่องกลจะท�ำงำนเกี่ยวข้องกับยำนยนต์ทุกประเภท ไม่ว่ำทำงบก ทำงน�้ำ 
หรือ ทำงอำกำศ นอกจำกนี้ วิศวกรเครื่องกลยังต้องดูแลรับผิดชอบเครื่องจักรกล
หลำกหลำยชนิดที่ใช้ในวงกำรก่อสร้ำง และวงกำรเกษตรกรรม ประกำรสุดท้ำย 
วศิวกรเครือ่งกลยงัต้องค�ำนงึถงึกำรอนรุกัษ์พลงังำนและผลกระทบของงำนวศิวกรรม
เครื่องกลที่มีต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

คุณสมบัติของวิศวกรรมเครื่องกล

 • ช่ำงคิด ชอบประดิษฐ์ คิดค้นสิ่งต่ำงๆ สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ โดยเฉพำะ
ด้ำนเทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรม 
 • ชอบค�ำนวณ กำรวิเครำะห์ทำงฟิสิกส์และคณิตศำสตร์
 • ควำมสำมำรถวำงแผน และแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำได้ดี
 • ใช้งำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
 • และต้องมคีวำมเข้ำใจในหลกักำรพืน้ฐำนของหลักกลศำสตร์ พลศำสตร์  
อุณหพลศำสตร์

โอกาสทางวิชาชีพ

 งำนวิชำชีพหลักของสำขำวิศวกรรมเครื่องกลเกี่ยวข้องกับกำรค�ำนวณ 
ออกแบบควบคมุกำรผลิต กำรค้นคว้ำ วเิครำะห์ ทดสอบ วำงโครงกำร อ�ำนวยกำร
ติดตั้ง และอ�ำนวยกำรใช้ระบบและอุปกรณ์ คือ เครื่องต้นก�ำลัง เคร่ืองใช้ก�ำลัง 
อุปกรณ์ถ่ำยเทควำมร้อน เคร่ืองก�ำเนดิไอน�ำ้ หรือไออย่ำงอืน่ๆ เตำเผำ ภำชนะใส่ก๊ำซ 
ภำยใต้ควำมดัน เครื่องปรับอำกำศ เครื่องท�ำควำมเย็น และระบบท่อส่งของไหล
ภำยใต้ควำมดันและของไหลอันตรำย

วิศวกรรมเครื่องกล

ต�าแหน่งงานของวิศวกรเครื่องกล

 • วศิวกรออกแบบ-ตดิตัง้ระบบปรบัอำกำศ ระบบท่อประปำ/สุขำภิบำล/
ดับเพลิง ในอำคำร
 • วศิวกรออกแบบ หรอืตดิตัง้ระบบทำงกล ในอำคำรและโรงงำนอตุสำหกรรม
 • วิศวกรออกแบบชิ้นส่วนทำงกล ออกแบบผลิตภัณฑ์
 • วิศวกรวำงโครงกำร บริหำรโครงกำร
 • วิศวกรกระบวนกำรผลิต ในโรงงำนอุตสำหกรรม
 • วิศวกรซ่อมบ�ำรุง รักษำเครื่องจักร ในโรงงำน
 • วิศวกรควบคุมคุณภำพกำรผลิต
 • วิศวกรบริหำรจัดกำรอำคำร
 • วิศวกรด้ำนวิเครำะห์ทุนในสถำบันทำงกำรเงิน
 • วิศวกรผู้รับผิดชอบด้ำนพลังงำน ในอำคำรและโรงงำนอุตสำหกรรม
 • วิศวกรด้ำนอุตสำหกรรมพลังงำน หรือ พลังงำนทำงเลือก
 • วิศวกรด้ำนกำรขำยผลิตภัณฑ์ ระบบทำงวิศวกรรม
 • นกัวชิำกำร นกัวจิยั นกัพฒันำ ระบบทำงกล เครือ่งยนต์ ระบบพลงังำน

	 เป็นสาขาวิชาชีพหลักสาขาหน่ึงทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ท่ีมีความ

จ�าเป็นต่อการพฒันาประเทศ	โดยศกึษาการออกแบบและการควบคุมใช้งาน

ระบบทางกลของเคร่ืองจักรอุปกรณ์ยานยนต์	 และระบบทางพลังงานเพื่อ

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน	 โดยมุ่งเน้นสู่การเป็น	 “Practical 

Engineer”	 ผู้เช่ียวชาญและนักปฏิบัติ	 ท่ีเป็นท่ีต้องการของภาคธุรกิจ

อตุสาหกรรม	โดยมีแขนงความเช่ียวชาญในด้านวิศวกรรมพลังงาน	วศิวกรรม

ยานยนต์	วศิวกรรมระบบควบคุมอตัโนมัต	ิวศิวกรรมออกแบบเคร่ืองจักรกล

และระบบทางอาคาร	(เช่น	ระบบปรับอากาศระบบท่อระบบขนส่ง	ฯลฯ)

วิศวกรรมเครื่องกล

แนวโน้มความต้องการวิศวกรรมเครื่องกลในอนาคต

 ในยคุของกำรปฏวิตัอิตุสำหกรรม จดุเปลีย่นส�ำคญัทีท่�ำให้มนษุย์หนัมำใช้
เครื่องจักรในกำรผลิตมำกข้ึน จนถึงปัจจุบันอุตสำหกรรมกำรผลิตก็ยังเป็นสิ่งที่
ประเทศต่ำงๆ ต้องกำรพัฒนำอย่ำงไม่หยุดยั้ง “วิศวกรเครื่องกล”จึงมีควำมส�ำคัญ
มำกต่อระบบอุตสำหกรรม นอกจำกกำรออกแบบเคร่ืองมือและเครื่องจักรต่ำงๆ 
แล้ววิศวกรเครื่องกลยังมีควำมส�ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศในด้ำนต่ำงๆ ไม่ว่ำ 
จะเป็นกำรวิเครำะห์ยำนยนต์ อำกำศยำน เรือ หุ ่นยนต์ และอุปกรณ์ทำง 
กำรแพทย์ จำกผลกำรส�ำรวจข้อมูลในครั้งนี้ พบว่ำ งำนด้ำนวิศวกรรมเครื่องกล 
มีควำมต้องกำรสูงในหลำยประเทศทั้งในแถบยุโรป อเมริกำเหนือ-ใต้ และ 
โอเชียเนีย ยกเว้นประเทศในแถบเอเชีย รวมทั้งหมด 19 ประเทศด้วยกัน

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคเหนือ
ที่มา : www.dek-d.com
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 หันมำมองในปัจจุบันมีกำรน�ำนวัตกรรมมำใช้ในหลำยเรื่อง เช่น 

กำรน�ำนวัตกรรมเข้ำมำเพิ่มประสิทธิภำพ กำรบริหำรจัดกำรในองค์กร 

หรอืแม้หน่วยงำนรฐัเองมกีำรน�ำนวตักรรมมำใช้ส�ำหรับกำรก�ำหนดนโยบำย

ภำครัฐ เป็นต้น ซึ่งกำรน�ำนวัตกรรมมำใช้ย่อมมำพร้อมกับควำมคำดหวัง

ว่ำกำรบริหำรจัดกำรต้องดีขึ้น และผู้ท่ีมำเข้ำใช้บริกำรจะต้องมีควำม 

พึงพอใจมำกขึ้น

 ส�ำหรับองค์กรธุรกิจ นวัตกรรมในเชิงควำมคิด เชิงกระบวนกำร 

และเชิงกำรผลิตมีควำมสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน องค์กรธุรกิจย่อมต้องมี 

กำรสร้ำงนวัตกรรมในองค์กรเช่นกัน เพ่ือกำรพัฒนำและหวังผลให้ธุรกิจ 

มีควำมเจริญเติบโตไปข้ำงหน้ำ หลำยองค์กรมีกำรสร้ำงนวัตกรรมภำยใน

องค์กรคอืกำรค้นคว้ำหำควำมรูใ้หม่ๆ ค้นหำค�ำตอบผ่ำนกระบวนควำมคิด

ด้วยบุคลำกรภำยในของตนเอง แม้จะสำมำรถมีนวัตกรรมในกำรผลิต  

แต่อำจท�ำให้ไม่สำมำรถเข้ำถึงควำมรู้และควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ 

อย่ำงทั่วถึงและชัดเจน ตัวอย่ำงที่น่ำจะเป็น classic case กรณีนี้คือ 

บรษิทัผลิตกล้องถ่ำยรปูและฟิล์มถ่ำยรปูทีย่งัตดิกับดกักรอบควำมคิดเดมิ 

ยังคงผลิตสินค้ำที่สวนทำงกับ global trend ที่ผู้บริโภคหันมำใช้กล้อง 

ถ่ำยรูป digital กนัมำกขึน้ แม้ว่ำบริษทัดงักล่ำวสำมำรถผลติกล้อง digital 

ได้เป็นตัวแรกของโลกก็ตำม นี่คือตัวอย่ำงขององค์กรที่มีนวัตกรรมในเชิง

กำรผลิต มีเทคโนโลยีพร้อม แต่ติดกับดักควำมคิดเดิมหรืออำจจะขำด

นวัตกรรมเชิงควำมคิด เป็นต้น

 ปัจจบุนัมกีำรสร้ำงนวตักรรมขององค์กรอกีรปูแบบ คอื นวตักรรม

แบบเปิด (Open Innovation) โดยรับเอำแนวคิดใหม่ๆ จำกภำยใน 

หรือจำกภำยนอกองค์กรมำต่อยอด ซึ่งองค์กรไม่จ�ำเป็นที่จะต้องเริ่มต้น

ค้นคว้ำวิจัยด้วยตนเองทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้น เพียงแต่ต้องคอยติดตำม 

ควำมรู ้ควำมคดิใหม่ๆ จำกภำยนอกอย่ำงสม�ำ่เสมอ ซึง่ดเูหมอืนว่ำแนวคดิ 

Open Innovation ก�ำลังเป็นที่นิยมในองค์กรธุรกิจ ข้อดีที่เห็นได้ชัดคือ 

กำรได้รับแนวคิดที่หลำกหลำยและรวดเร็วทั้งจำกพนักงำนในองค์กรเอง 

รวมถึงลูกค้ำ คู่ค้ำและผู้เช่ียวชำญเฉพำะด้ำนต่ำงๆ ที่เข้ำมำมีส่วนร่วม 

ในกำรพฒันำสนิค้ำหรอืบรกิำรให้เกดิ value creation สำมำรถตอบสนอง

ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของลูกค้ำและตลำดอยู่ตลอดเวลำ

 ดงันัน้ ค�าว่า “นวตักรรม” ในเชงิขององค์กรธุรกจิจึงเป็นเหมอืน

พลังขับเคลื่อนให้องค์กรมีการพัฒนา มีการเจริญเติบโตก้าวหน้า  

และสามารถตอบสนองต่อลูกค้าได้ทันในยุคที่ความต้องการและตลาด

มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในเชิงของผู้บริโภคหรือลูกค้า การที่

องค์กรธุรกิจแข่งขันกันในการมีนวัตกรรมในสินค้าหรือบริการต่างๆ 

ย่อมจะเป็นประโยชน์ของผู้บริโภคที่จะได้บริโภคสินค้าหรือบริการที่มี

ความแปลกใหม่ และในเชิงเศรษฐศาสตร์ การมีนวัตกรรมย่อมส่งผล

ให้เศรษฐกิจมี Value Creation มีการขับเคลื่อนไปข้างหน้า และ 

มีความสามารถในการแข่งขันได้

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน

ที่มา : สมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) 

นวัตกรรมกับองค์กร

	 หากลองให้ค�าจ�ากัดความค�าว่า	“นวตักรรม”	

น่าจะหมายถึง	การเปล่ียนแปลงเชิงบวกทางการผลิต 

กระบวนการ	หรือการเปล่ียนแปลงทางความคิด	หรือ

น่าจะหมายถึงการท�าส่ิงต่างๆ	 ด้วยวิธีใหม่ๆ	 ซึ่ง 

เม่ือมีการน�านวตักรรมมาใช้แล้วย่อมมีการคาดหวงั

ว่าผลลัพธ์ที่ได้ควรต้องดีกว่าเดิม

นวัตกรรมกับองค์กร


