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Magazine ได้ทำง https://doe.go.th/lmia 

Special Report
	 -	 คิดจะฟุด	ฟิด	ฟอ	ไฟ...	คิดจะไปท�างานในต่างแดน...	ต้องคิด	Plan	อะไร	?	 3

มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�าในภูมิภาค
	 -	 “สมคิด”	ลั่นลงทุนโครงสร้างพื้นฐานใน	EEC	มูลค่า	6.5	แสนลบ.	ต้องเกิดภายในปีนี้	หวังดึงความเชื่อมั่นต่างชาติ	 4

	 -	 อุตสาหกรรม	EV	ศักยภาพที่รอการเติบโต	 5

	 -	 ไทยเฮ!	สปป.ลาว	ยกระดับด่านปางมอนเชื่อมบ้านฮวกพะเยา	เตรียมเป็นฮับลุ่มน�้าโขง	 5

	 -	 BGRIM	เผยโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม	ขนาด	4.8	MW	ใน	จ.ราชบุรี	เริ่ม	COD	 6

	 -	 สนามบิน	จ.กระบี่	รองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก	 6

English for Career
	 -	 11	เคล็ดลับที่ควรรู้	การใช้ภาษาอังกฤษในการท�างานอย่างได้ผล	 6

รู้ทันโลก
	 -	 เกาหลีใต้คืนเงินประกันให้แรงงานไทยรวม	36	ล้านบาท	ติดต่อขอรับคืนด่วน	 8	

	 -	 แรงงานต่างชาติภาคเกษตรชุดแรกเดินทางมาถึงไต้หวันเมื่อปลายเดือน	ธ.ค.	2019	 8

Smart DOE
	 -	 กรมการจัดหางาน	แจ้งต่ออายุใบอนุญาตท�างานของแรงงานต่างด้าว	กัมพูชา	ลาว	และเมียนมา		 9	

	 	 ผ่านระบบ	e-workpermit.doe.go.th	 	

	 -	 หม่อมเต่า	ส่งเสริมแรงงานไทยไปท�างานต่างประเทศปี	2563	หนุนลงทะเบียนท�างานผ่านเว็บไซต์	TOEA	 9

	 	 (ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ)	

	 -	 กระทรวงแรงงาน	กวดขัน!!	ต่างชาติที่เข้ามาท�างานในประเทศไทยต้องมีใบอนุญาตท�างาน	 10

	 -	 กรมการจัดหางานประชุมระดับวิชาการเมียนมา-ไทย	ณ	กรุงเนปิดอร์	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	 10

อาชีพมั่นคง
	 -	 อันดับอาชีพดาวรุ่ง	ดาวร่วง	และธุรกิจที่มีความเสี่ยงในปี	2563	 11

THAILAND 4.0
	 -	 ไมโครซอฟท์ผนึกทุกภาคส่วน	มุ่งสร้างอนาคตไทย	ยุค	AI	 12

สารบัญ

C

O

N

T

E 

N

T

S

              
ผู้ดำ เนินการ : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน (Labour Market Information Administration Division)  
	 กรมการจัดหางาน		โทรศัพท์	:	0-2245-1581		หรือที่		E-mail	:	lmi@doe.go.th



S m a  r  t     J  o  b     M a  g  a  z  i  n  e

3

 จำกประสบกำรณ์กำรปฎิบัติงำน ณ ส�ำนักงำนแรงงำนในต่ำงประเทศ
ระหว่ำง ปี พ.ศ. 2554-2557 ท�ำให้ได้สัมผัสถึงกำรท�ำงำนของแรงงำนไทย 
ในประเทศปลำยทำง เห็นปัญหำอุปสรรคของแรงงำนไทยที่ขำดกำรเตรียมพร้อม
ทั้งในขณะอยู่ประเทศต้นทำงและปลำยทำง จึงจะขอสรุปจำกประสบกำรณ ์
เพือ่ให้ผู้ทีเ่กีย่วข้องและแรงงำนทีจ่ะไปท�ำงำนในต่ำงประเทศ ได้มกีำรวำงแผนเพือ่
กำรท�ำงำนในต่ำงแดนอย่ำงเป็นสุข และเพื่อเป็นกำรรองรับกำรจัดส่งแรงงำนไทย
ไปท�ำงำนต่ำงประเทศ จ�ำนวน 100,000 อตัรำ ในปี 2563 ตำมท่ีกระทรวงแรงงำน
ตั้งเป้ำหมำยไว้ ในกำรปฎิบัติงำน ณ ส�ำนักงำนแรงงำน ณ เมืองฮ่องกง รับผิดชอบ
ดูแลเมืองฮ่องกง และประเทศอำณำ ได้แก่ เมืองมำเก๊ำ ไซปัน และปำเลำ ในช่วง
ระยะเวลำดังกล่ำว ในปี 2555 ผู้บริหำรระดับสูงของกระทรวงแรงงำนได้เดินทำง
มำขยำยตลำดแรงงำนในเมืองมำเก๊ำ ในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทขนำดใหญ่ 
ท�ำให้กลุ่มธุรกิจในเครือ Sand China Limited โดย The Venetian Macau 
Limited แจ้งควำมต้องกำรให้กรมกำรจัดหำงำนจัดส่งแรงงำนไทยไปท�ำงำนใน
กิจกำรของโรงแรมในเครือ ได้แก่ Venetian และ Sheraton รวม 388 อัตรำ  
จึงนับได้ว่ำเป็นจุดเริ่มต้นของกำรเปิดตลำดแรงงำนไทยโดยรัฐจัดส่งเป็นครั้งแรก 
โดยคนหำงำนชุดแรกจ�ำนวน 108 คน เร่ิมเดินทำงมำท�ำงำนกับ Sand China 
Limited ในปลำยเดือนกรกฎำคม 2555 และตั้งแต่แรงงำนไทยเดินทำงไปท�ำงำน
เมืองมำเก๊ำในคร้ังนั้น ท�ำให้สถำนประกอบกำรในเมืองมำเก๊ำสนใจจะจ้ำง 
แรงงำนไทยผ่ำนระบบรัฐจดัส่งเพิม่ขึน้ เนือ่งจำกแรงงำนจำกประเทศอืน่ท่ีเดนิทำง
ไปท�ำงำนในเมอืงมำเก๊ำ เป็นกำรจดัส่งโดยบรษิทัจดัหำงำน ซึง่จะเป็นกำรลดภำระ
ค่ำใช้จ่ำยของแรงงำนลง ท�ำให้แรงงำนท�ำงำนในเมืองมำเก๊ำอย่ำงมีควำมสุข
 ปัจจุบันมีแรงงำนต่ำงชำติท�ำงำนในเมืองมำเก๊ำ จ�ำนวน 196,080 คน  
(ข้อมูลเดือนพฤศจิกำยน 2562) โดยมีแรงงำนสัญชำติจีน ฟิลิปปินส์ เวียดนำม 
อนิโดนเีซยี และฮ่องกง ท�ำงำนจ�ำนวนมำกทีส่ดุ 5 ล�ำดบัแรก มแีรงงำนไทยท�ำงำน
ทั้งสิ้น จ�ำนวน 1,060 คน โดยท�ำงำนในกิจกำรโรงแรม ร้ำนอำหำร และกิจกำร 
ที่เกี่ยวข้อง มำกที่สุด รองลงมำได้แก่ กิจกำรเกี่ยวกับสันทนำกำร วัฒนธรรม  
คำสิโน กิจกำรขำยส่ง ขำยปลีก และงำนบ้ำน โอกำสในกำรท�ำงำนในกลุ่มธุรกิจ
โรงแรมและรีสอร์ทขนำดใหญ่ ยังมีควำมต้องกำรจ้ำงแรงงำนไทย อำทิเช่น
 1. Sands China limited บริษัทในเครือ ได้แก่ Sands, Plaza Macau, 
The Venetian, Sands Cotai Central,Conrad Hotel, Sheraton Hotel, 
Holiday Inn Hotel 
 2. MGM Macau บริษัทในเครือ ได้แก่ MGM Macau Hotel, MGM 
Grand Macau, Six Senses Spa 
 3. Wynn Macau ได้แก่ Wynn Resort
 4. Galaxy Entertainment Group บรษิทัในเครอื ได้แก่ Galaxy Hotel, 
StarWorld Hotel
 5. Melco Crown Jogos (MACAU) S.A. บริษัทในเครือ ได้แก่  
City Clubs, City of Dreams Studio City, Altira, Mocha

คิดจะฟุด	ฟิด	ฟอ	ไฟ...
คิดจะไปท�างานในต่างแดน...	 ต้องคิด	Plan	อะไร	?

สภาพปัญหาการท�างานที่ผ่านมาของแรงงานไทย ได้แก่
 1. ปัญหำด้ำนกำรสือ่สำรภำษำจนีกลำงและภำษำองักฤษ ท�ำให้ไม่สำมำรถ
เจรจำต่อรองหรือเข้ำสู่ต�ำแหน่งที่สูงขึ้น 
 2. ขำดควำมรู้ทำงด้ำนกฎหมำยแรงงำน และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรไปท�ำงำนต่ำงประเทศ
 3. ปัญหำด้ำนควำมอดทนและกำรปรับตัวกับเพื่อนร่วมงำนชำวต่ำงชำติ 
 4. ปัญหำด้ำนกำรปรับตัวกับวัฒนธรรมกำรท�ำงำน ต้องกำรท�ำงำนใน 
ระดับสูงตั้งแต่แรกเข้ำท�ำงำน 
 5. ปัญหำด้ำนสุขภำพ
 6. ปัญหำกำรเล่นกำรพนัน ดื่มสุรำ 
 7. ไม่จดักำรปัญหำทำงบ้ำนหรอืปัญหำทำงครอบครวั กำรเงิน ให้เรยีบร้อย
ก่อนเดินทำงมำท�ำงำนในต่ำงประเทศ
 อย่ำงไรก็ตำมเป็นท่ีน่ำสังเกตว่ำหำกแรงงำนรำยใดผ่ำนกำรท�ำงำนใน 
สัญญำแรก เมื่อเข้ำสู่สัญญำที่ 2 (ปีที่ 3 และ 4) แรงงำนเหล่ำนี้จะสำมำรถปรับตัว
เข้ำกับประเทศปลำยทำง โอกำสในกำรจะเดินทำงกลับมีน้อย และมีโอกำส 
ได้รับกำรแต่งตั้งในระดับที่สูงข้ึน ปัจจุบันโอกำสในกำรท�ำงำนของเมืองมำเก๊ำ 
ในต�ำแหน่งและระดับต่ำงๆ ยังมีอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกกำรถมทะเลเกำะไทปำ
และโคโลอำนเสร็จสิ้น หำกผู้ที่ประสงค์ไปท�ำงำน หรือกระทรวงแรงงำนต้องกำร
จัดส่งคนหำงำนไปท�ำงำนในมำเก๊ำ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
 1. มีกำรเตรียมควำมพร้อมโดยเน้นกำรฝึกทักษะด้ำนภำษำจีนกลำง  
(แมนดำริน) และภำษำอังกฤษเป็นหลัก ส�ำหรับภำษำจีนกวำงตุ้ง จะได้รับกำร
พิจำรณำในบำงต�ำแหน่ง เช่น Housekeeping เนื่องจำกลูกค้ำและนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่มำจำกประเทศจีนแผ่นดินใหญ่
 2. กำรเตรียมควำมพร้อมของ Labour Bank ควรมีกำรเตรียมข้อมูล 
ผู้ที่สนใจไปท�ำงำนมำเก๊ำไว้ โดยกำรจัดท�ำ CV หรือ Resume ไว้ หำกมีควำม
สำมำรถด้ำนภำษำจนี ควรจะมีกำรท�ำ CV หรอื Resume เป็นภำษำจีน เพือ่แสดง
ให้เห็นควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำจีนด้วย ปัจจุบันสถำนประกอบกำรนิยม 
คัดเลือกคนหำงำนจำก CV หรือ Resume เป็นอันดับแรก ส�ำหรับบุคคลที่มี
คุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อเข้ำรับกำรสัมภำษณ์มำกกว่ำกำรสัมภำษณ์คนหำงำน 
แบบ Walk–in ดังนั้น ควรจะมีกำรแจ้งเตือนคนหำงำนในเรื่องกำรเขียนประวัต ิ
กำรท�ำงำนที่เป็นจริง และไม่เขียนประวัติที่เกินควำมเป็นจริง
 3. กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรแต่งกำยเพื่อเข้ำรับกำรสัมภำษณ์  
ควรแจ้งเตอืนคนหำงำนด้ำนกำรแต่งกำยเพือ่กำรสมัภำษณ์ด้วย เพรำะในอตุสำหกรรม
ภำคบริกำรโดยเฉพำะธุรกิจกำรโรงแรม มีควำมจ�ำเป็นที่ต้องกำรผู้มีบุคลิกภำพด ี
แต่งกำยดี และเหมำะกับกำลเทศะ
 4. ปัจจุบันสถำนศึกษำในประเทศไทยมีกำรสอนสำขำกำรโรงแรม  
กำรท่องเที่ยว และภำษำจีนอย่ำงกว้ำงขวำง จึงเป็นโอกำสของแรงงำนไทยหรือ
บัณฑิตจบใหม่ในกำรไปท�ำงำนต่ำงประเทศ

Special  Report

 การเดินทางไปท�างานต่างประเทศเป็นทางเลือกหน่ึงในการท�างานของแรงงานไทย จำกสถิติกรมกำรจัดหำงำน ปี 2557-2562 มีแรงงำนไทย 
เดินทำงไปท�ำงำนต่ำงประเทศจ�ำนวน 119,529 คน 117,291 คน 111,437 คน 115,215 คน 115,654 คน และ 113,801 คน ตำมล�ำดับ ส�ำหรับกำรเดินทำง 
ไปท�ำงำนตำ่งประเทศประกอบดว้ย 5 วิธ ีได้แก่ รัฐจดัสง่ บริษัทจดัหำงำนจัดส่ง แจ้งกำรเดินทำงดว้ยตนเอง นำยจ้ำงพำลกูจ้ำงไปท�ำงำน และนำยจ้ำงสง่ลกูจ้ำงไปฝึกงำน 
ในระยะแรกของกำรเดินทำงไปท�ำงำนต่ำงประเทศของแรงงำนไทยจะเป็นกำรเดินทำงไปท�ำงำนด้วยตนเอง ภำยหลังมีจ�ำนวนควำมต้องกำรเพ่ิมมำกขึ้นจึงมีกำรจัดส่ง
โดยบริษัทจัดหำงำน และเริ่มมีกำรด�ำเนินกำรจัดส่งโดยรัฐในระยะต่อมำ อย่ำงไรก็ตำมในกำรเดินทำงไปท�ำงำนต่ำงประเทศของแรงงำนไทย ในปัจจุบัน ล�ำดับแรก 
ยังเป็นกำรเดินทำงโดยกำรจัดส่งของบริษัทจัดหำงำน

ที่มา	: นำงปลิตำ ร่วมค�ำ หัวหน้ำศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคเหนือ

 จำกประสบกำรณ์กำรด�ำรงต�ำแหน่ง รองกงสุล (ฝ่ำยแรงงำน) ณ ส�ำนักงำนแรงงำน ณ เมืองฮ่องกง 
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  พร้อมทั้งมอบหมำยให้ EEC เตรียมควำมพร้อมให้ครบทุกอย่ำงไม่ต้องรอ
ให้ศำลปกครองสูงสุดมีค�ำตัดสินกรณีที่มีเอกชนย่ืนร้องเรียนเรื่องที่ถูกตัดสิทธิเข้ำ
ร่วมประมูลโครงกำรพัฒนำสนำมบินอู่ตะเภำ เพื่อให้สำมำรถด�ำเนินกำรได้ทันที
หลังจำกศำลฯ มีค�ำตัดสิน เพรำะเตรียมควำมพร้อมไว้ทั้งหมดแล้ว
  นำยคณิศ แสงสุพรรณ เลขำธิกำร สกพอ. ได้รำยงำนในที่ประชุมบอร์ด 
EEC ในวันนีว่้ำ โครงกำรพฒันำสนำมบนิอู่ตะเภำจะได้ข้อสรปุภำยในไตรมำส 1/63 
หรือภำยในเดือน มี.ค. นี้แน่นอน เพรำะคำดว่ำศำลปกครองสูงสุดจะตัดสินคดี 
ท่ีเอกชนร้องเรียนว่ำถูกระงับสิทธิกำรประมูลโครงกำรพัฒนำสนำมบินอู่ตะเภำฯ 
ภำยในเดือน ม.ค. นี้ นอกจำกนี้ นำยสมคิด ยังได้สั่งกำรให้ส�ำนักงำน EEC เร่ง
ด�ำเนินกำรโครงกำรสมำร์ทซิตี้ (EECi) ที่จะต้องให้ตกผลึกภำยในปีนี้ เพรำะล่ำช้ำ 
มำนำน โดยให้ต้ังคณะท�ำงำนผลกัดนัโครงกำรภำยในวนัพรุง่นี ้คำดว่ำจะเปิดประมลู 
งำนที่เกี่ยวข้องในโครงกำรดังกล่ำวได้ในไตรมำส 3/63 หรือไตรมำส 4/63 นี้
  ส่วนโครงกำรศูนย์ซ่อมอำกำศยำนอู่ตะเภำ (TG MRO) จะต้องเร่งผลักดัน
ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภำยใน ปี 63 เช่นกัน หลังจำกที่ผ่ำนมำล่ำช้ำเพรำะติด 
รำยละเอียดกำรลงทุนระหว่ำงแอร์บัสกับ บมจ.กำรบินไทย (THAI) ซึ่งคำดว่ำ 
จะได้ข้อสรุปและลงนำมสัญญำได้ภำยในไตรมำส 2/63 โดยโครงกำรนี้จะใช้พื้นที่ 
200 ไร่ จำกทั้งหมด 500 ไร่ ส่วนที่เหลือ 300 ไร่จะจัดสรรให้เอกชนรำยอื่น 
มำท�ำศูนย์ซ่อมบ�ำรุงอำกำศยำนได้อีก 3 รำย โดยทำง กลุ่มแอร์เอเชียได้ขอพื้นที่
ไว้แล้ว 60 ไร่
 นำยคณิศ กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ โครงกำรรถไฟควำมเร็วสูงเชื่อม 3 สนำมบิน 
กลุ่มซีพี กำรรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และ ส�ำนักงำน EEC ได้หำรือเกี่ยวกับ
กำรส่งมอบพื้นที่เรียบร้อยแล้ว และปีนี้เอกชนจะเข้ำกระบวนกำรที่จะมำดูแล
รถไฟฟ้ำแอร์พอร์ตเรลล้ิงก์ รวมท้ังจะใช้เวลำออกแบบโครงกำร และปลำยปีนี้ 
คำดว่ำ จะเริ่มงำนก่อสร้ำงได้ รวมทั้งโครงกำรท่ำเรือมำบตำพุด เฟส 3 ก็จะเริ่ม
งำนก่อสร้ำงได้ ขณะที่โครงกำรท่ำเรือแหลมฉบังเฟส 3 ศำลปกครองให ้
คณะกรรมกำรคัดเลือกด�ำเนินกำรต่อไป ซึ่งศำลใกล้ได้ค�ำตัดสินคำดว่ำจะสรุปได้
ภำยในเดือน มี.ค.นี้
  เลขำธิกำร สกพอ. กล่ำวว่ำ โครงกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนในพื้นที่ EEC 
ทั้ง 5 โครงกำร มูลค่ำ 6.5 แสนล้ำนบำท ระยะเวลำ 5 ปี เฉลี่ยลงทุนปีละ 
กว่ำ 1 แสนล้ำนบำท และมีเม็ดเงินลงทุนอุตสำหกรรมทั้งในและนอกนิคม 
อุตสำหกรรม 4.04 แสนล้ำนบำท ซึ่งรวมอุตสำหกรรมเป้ำหมำยใน EEC ที่ขอรับ

“สมคดิ”	ลัน่ลงทนุ
โครงสร้างพื้นฐานใน	EEC	มูลค่า	6.5	แสนลบ.	ต้องเกิดภายในปีนี้

หวังดึงความเชื่อมั่นต่างชาติ

กำรส่งเสรมิจำกส�ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทนุ (BOI) อีกรำว 1.2 แสน
ล้ำนบำท รวมทั้งยังมีโครงกำรอื่นที่จะมีกำรลงทุนอีก เช่น เมืองอัจฉริยะ เหล่ำนี้
จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเติบโตเพิ่มขึ้นจำกที่คำดกำรณ์ปีละ 1.5-2.0%
 ขณะที่นำยสมคิด กล่ำวย�้ำว่ำ โครงกำร EEC ได้เร่ิมต้นเมื่อ 2 ปีท่ีแล้ว  
ดังนั้น ในระยะนี้ EEC จ�ำเป็นจะต้องปักเสำเข็มเพื่อสร้ำงควำมเชื่อม่ันให้กับ 
นักลงทุนว่ำไทยตั้งใจจริงกับโครงกำร EEC และยิ่งที่โลกก�ำลังมีควำมเสี่ยงในกำร
เกิดสงครำม เชื่อว่ำกำรลงทุนจะยิ่งไหลมำยังไทย ดังนั้น ไทยจึงต้องสร้ำงโอกำส
และควำมเชื่อม่ันในกำรดึงดูดกำรลงทุน ปี 63 เน้นเร่ืองกำรลงทุนโครงสร้ำง 
พื้นฐำน ท้ังรถไฟควำมเร็วสูง พัฒนำสนำมบินอู่ตะเภำ พัฒนำท่ำเรือแหลมฉบัง 
เฟส 3 และศูนย์ซ่อมท่ำอำกำศยำนอู่ตะเภำที่จะต้องเกิดขึ้นในปี 63 และโครงกำร
ย่อยๆ ที่จะต้องเร่งรัดกำรติดตำม โดยเฉพำะ EECi “ปีนี้ท�ำให้โครงกำรเหล่ำนี้ 
เกิดขึ้นได้อย่ำงนี้ It’s good for Thailand ควำมคืบหน้ำ EEC ไปได้ดีมำก  
ผู้บริหำร EEC ตั้งไข่ได้พร้อมเดินหน้ำ เพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่อง ต้องเอำโครงกำร 
Flagship ต้องเกิดให้ได้ รถไฟควำมเร็วสูงต้องเกิดให้ได้ ท่ำเรือมำบตำพุด  
ท่ำเรือแหลมฉบัง ต้องเริ่มให้เร็ว สนำมบินอู่ตะเภำไม่น่ำจะช้ำ” นำยสมคิด กล่ำว
 นอกจำกนี้ รองนำยกรัฐมนตรีได้ให้ควำมส�ำคัญภำพรวมกำรด�ำเนินงำน 
ของ EEC ปี 63 เน้นเรื่องกำรขยำยกำรลงทุนสู่พื้นที่และชุมชน เพื่อสร้ำงรำยได้
และพัฒนำคุณภำพชีวิตให้คนในพ้ืนที่ EEC ได้แก่ พัฒนำเศรษฐกิจชุมชน  
ด้วยกำรสร้ำงรำยได้ให้ถึงชุมชน โดยขยำยแหล่งท่องเท่ียวเมืองรอง และสร้ำง
โครงกำรท่องเที่ยวระดับชุมขน อำทิ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
เช่ือมผู้ประกอบกำร SME ไปสู่ตลำดโลกด้วย E-Commerce และผลักดัน 
โครงกำรระเบียงผลไม้ภำคตะวันออก
 รวมทั้งลดผู้มีรำยได้น้อยให้หมดไปภำยใน 3 ปี ประชำกรทั้งหมดในพื้นที่ 
EEC มีประมำณ 3.4 ล้ำนคน จะได้รับกำรยกระดับคุณภำพชีวิตและมำตรฐำน 
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้ำงงำนให้คนรุ่นใหม่ วัยท�ำงำน โดยผู้มีรำยได้น้อยประมำณ 
3.5 แสนคน หรือประมำณ 14% จะเร่งกำรจัดฝึกอบรมพัฒนำอำชีพเฉพำะกลุ่ม 
จัดหำงำนในพื้นที่ร่วมกับจังหวัด อปท. เอกชน และชุมชน พร้อมจัดหำงำนให้กับ
ผู้สูงอำยุ อีกทั้งยกระดับคุณภำพชีวิตประชำชน ทั้งด้ำนสำธำรณสุข กำรศึกษำ 
พัฒนำทักษะบุคคลำกร ก�ำกับผังเมือง กำรพัฒนำ 3 เกำะ คือ เกำะสีชัง เกำะล้ำน 
และเกำะเสม็ด เป็นพ้ืนที่ตัวอย่ำง รวมทั้งด�ำเนินกำรตำมแผนสิ่งแวดล้อม  
กำรพัฒนำต้นแบบก�ำจัดขยะครบวงจร

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก

ที่มา	: www.ryt9.com

มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำ	ในภูมิภาค

 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบ 
นโยบำยและข้อสั่งกำรให้ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำ 
พิเศษภำคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EEC โดยขอให้ขับเคลื่อนกำรลงทุน 
ในพ้ืนท่ี EEC ให้เกดิขึน้และแขง็แรง เพ่ือไม่ให้นักลงทุนไขว้เขวในสถำนกำรณ์
ที่เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจำกเศรษฐกิจโลก
  ดังนั้น โครงกำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนขนำดใหญ่ในพื้นที่ EEC  
ทั้ง 5 โครงกำร มูลค่ำรวม 6.5 แสนล้ำนบำท จะต้องเริ่มลงมือก่อสร้ำง 
ภำยในปีนี้ โดยเฉพำะโครงกำรพัฒนำสนำมบินอู่ตะเภำ และเมืองกำรบิน 
ภำคตะวันออก ซึ่งขีดเส้นภำยใน 3 เดือนจะต้องได้ข้อสรุปและเห็นผลเป็น
รูปธรรม เพรำะเป็นโครงกำรที่มีควำมส�ำคัญและล่ำช้ำกว่ำแผนที่วำงไว้เดิม
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อุตสาหกรรม	EV
ศักยภาพที่รอการเติบโต

ไทยเฮ!	สปป.ลาว	ยกระดบัด่านปางมอน
เชื่อมบ้านฮวกพะเยา	เตรียมเป็นฮับลุ่มน�้าโขง

 อุตสาหกรรมยานยนตเ์ป็นหนึ่งในอุตสำหกรรมเปำ้หมำยของ 
นโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก หรืออีอีซี ที่รัฐต้องกำรส่งเสริม
ให้เป็นอุตสำหกรรมที่ให้มีกำรเข้ำมำลงทุนจ�ำนวนมำก พร้อมถ่ำยทอด
เทคโนโลยีให้กับภำคกำรผลิตของไทยด้วย
 ส�ำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์นั้น ไทยมีศักยภำพและรำกฐำนที่ 
เข้มแข็งจำกกำรผลิตรถยนต์แบบสันดำปทั่วไป หรือรถยนต์ใช้พลังงำน
ฟอสซิล ในฐำนะเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลกมำนำน แต่ด้วยกำร
เปลีย่นผ่ำนทำงเทคโนโลย ีท�ำให้ขณะนีเ้ป้ำหมำยกำรส่งเสริมอตุสำหกรรม
ยำนยนต์ภำยใต้โครงกำรอีอีซี จึงมุ่งไปที่รถยนต์ไฟฟ้ำ หรือ อีวี นั่นเอง
 อย่ำงไรก็ตำม เป็นท่ีทรำบกันดีว่ำ รถยนต์ไฟฟ้ำถือเป็นเทคโนโลยีชั้นสูง 
ที่มีควำมซับซ้อนกว่ำอุตสำหกรรมรถยนต์ก่อนหน้ำที่ไทยมีควำมถนัด กำรเปลี่ยน
ผ่ำนจึงดูเป็นเรื่องยำกแต่ในทำงปฏิบัติจะพบว่ำ ไทยมีศักยภำพด้ำนรถยนต์ไฟฟ้ำ
ในระดับที่น่ำจับตำมอง

 ประกอบกบักำรค้ำชำยแดนไทย-สปป.ลำว เตบิโตขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง ได้ท�ำให้
ทำงกำร สปป.ลำว ได้ยกระดับด่ำนปำงมอน เมืองคอบ แขวงไชยะบุรี ซึ่งตั้งอยู่ติด
กบัจดุผ่ำนแดนถำวรบ้ำนฮวก ต.ภูซำง อ.ภูซำง จ.พะเยำ จำกเดมิเป็นด่ำนประเพณี
ที่ผู้คนท้องถิ่นใช้เพื่อกำรเข้ำออกและค้ำขำยให้เป็นด่ำนสำกลปำงมอนแล้ว
 ทั้งนี้ กำรยกระดับด่ำนปำงมอนและกำรพัฒนำเส้นทำงคมนำคมใน สปป.
ลำว นั้น ปัจจุบันยังมีกำรก่อสร้ำงสะพำนข้ำมแม่น�้ำโขงเชื่อมระหว่ำงเมืองปำกทำ 
แขวงบ่อแก้ว มำยงัเมอืงคอบ แขวงไชยะบรุ ีได้ประมำณ 1 ปีแล้ว เมือ่สะพำนสร้ำง
เสร็จจะเกิดเครือข่ำยเส้นทำงคมนำคมใหม่ที่เป็นช่องทำงในกำรเชื่อมโยงกับ
ประเทศไทยได้มำกขึ้น รวมท้ังถนนสำยนี้ยังเชื่อมกับถนนอำร์สำมเอไทย-สปป.
ลำว-จนีตอนใต้ ได้อกีด้วย ซึง่กจ็ะท�ำให้สนิค้ำไทย โดยเฉพำะประเภทสนิค้ำอปุโภค
บริโภค วัสดุก่อสร้ำง ฯลฯ สำมำรถส่งออกไปยัง สปป.ลำว ได้มำกขึ้นหลังจำกที่ 
ในปัจจบุนัมกีำรส่งออกไปอย่ำงต่อเนือ่งและจะท�ำให้มูลค่ำกำรชำยแดนไทย-สปป.
ลำว เพิ่มขึ้นต่อไป
 ท้ังนี้ ก่อนที่สะพำนจะแล้วเสร็จและก่อนกำรเปิดด่ำนปำงมอนดังกล่ำวก็
พบว่ำมกีำรขนส่งคมนำคมภำยใน สปป.ลำว ค่อนข้ำงคกึคกัมำก่อนหน้ำนีแ้ล้วด้วย
 เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ส�ำนักงำนนำยกรัฐมนตรี สปป.ลำว ได้มี
หนังสือถึงรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ และเจ้ำแขวงไชยะบุรี กรณี
กระทรวงกำรต่ำงประเทศได้เสนอให้มีกำรยกระดับด่ำนประเพณีปำงมอนให้เป็น
ด่ำนสำกล โดยระบุว่ำทำงนำยกรัฐมนตรีเห็นชอบในกำรอนุมัติให้ยกระดับด่ำน  
จึงแจ้งให้ทำงกระทรวงกำรต่ำงประเทศและแขวงไชยะบุรี ได้รับทรำบและปฏิบัติ
ในกำรเป็นด่ำนสำกลต่อไป

 น.ส.ผกายมาศ เวยีร์ร่า รองประธานหอการค้า จ.เชยีงราย ฝ่ายกจิการค้าชายแดน 
เปิดเผยว่าจากกรณีทางการ สปป.ลาว ได้มีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในแขวง 
บ่อแก้ว แขวงไชยะบุรี แขวงอุดมไชย ที่มีเส้นทางติดต่อกับประเทศไทยในหลายจังหวัด
อย่างต่อเนื่องนั้น ล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุน 
ทาง สปป.ลาว ในการก่อสร้างด่านพรมแดนและถนนระหว่างแขวงต่างๆ ดังกล่าว

 ทัง้นีเ้มอืงคอบ ต้ังอยูต่ดิกับแม่น�ำ้โขงห่ำงจำกด่ำนบ้ำนฮวกของไทยประมำณ 
42 กิโลเมตร และมีด่ำนปำงมอนอยู่ตรงกันข้ำมจุดผ่ำนแดนบ้ำนฮวก ในอดีต 
ที่ผ่ำนมำมีกำรค้ำชำยแดนระหว่ำงไทย-สปป.ลำว และกำรเดินทำงข้ำมแดน 
ไปมำระหว่ำงกันเพียงเล็กน้อย
 กระท่ังปี 2561 ทำงกำรไทยได้ยกระดับจำกจุดผ่อนปรนบ้ำนฮวกให้เป็น
จุดผ่ำนแดนถำวร และมีกำรส่งเสริมกำรพัฒนำด่ำนพรมแดนและถนนใน สปป.
ลำว อย่ำงขนำนใหญ่ท�ำให้ในปี 2556-2560 มีมูลค่ำกำรค้ำชำยแดนบ้ำนฮวก- 
ปำงมอน รวมประมำณ 1,386 ล้ำนบำท หรือปีละประมำณ 180 ล้ำนบำท  
ส่วนใหญ่เป็นกำรส่งออกสินค้ำจำกไทยไปยัง สปป.ลำว
	 โดยการพฒันาด่านพรมแดนและถนนใน	สปป.ลาว	พบว่า	ทางส�านักงาน
ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน	 (NEDA)	 กระทรวงการ 
ต่างประเทศของไทย	 ได้สนับสนุนงบประมาณ	 1,400	 ล้านบาท	 ท�าให้ด่าน 
สากลปางมอนสามารถเชื่อมไปยังเมืองเงิน	 แขวงไชยะบุรี	 ซึ่งเป็นจุดการค้า
ชายแดนท่ีส�าคัญติดกับ	 จ.น่าน	 ระยะทางประมาณ	 80	 กิโลเมตร	 และเมือง 
หงสาซึง่มโีรงผลติกระแสไฟฟ้าหงสาในแขวงไชยะบรุอีกีด้วย	จากเมอืงเงนิและ
หงสาสามารถเชื่อมโยงเข้าไปใน	 สปป.ลาว	 โดยเฉพาะเมืองหลวงพระบาง	 
แขวงหลวงพระบาง	ได้ทั้งทางบกและทางเรือแม่น�้าโขงอีกด้วย

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคเหนือ

ที่มา	: ประชำติธุรกิจออนไลน์ 

 โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยคำดว่ำ ยอดขำยรถยนต์ไฟฟ้ำในปี 2563 น่ำจะท�ำ 
ตัวเลขได้ประมำณ 58,500 ถึง 65,000 คัน หรือขยำยตัวกว่ำ 96% ถึง 118% 
หลังจำกที่คำดว่ำจะขำยได้ 29,800 คัน หรือขยำยตัวกว่ำ 50% ในปี 2562

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก

ที่มา	: www.bangkokbiznews.com
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BGRIM	เผยโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม
ขนาด	4.8	MW	ใน	จ.ราชบุรี	เริ่ม	COD

สนามบิน	จ.กระบี่	รองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

11	เคล็ดลับที่ควรรู้
การใช้ภาษาอังกฤษในการท�างานอย่างได้ผล

 ทั้งนี้ นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สำมำรถสร้ำงโรงไฟฟ้ำได้เสร็จทันตำมก�ำหนด
เวลำและมีประสทิธภิำพสงูตำมเป้ำหมำยท่ีตัง้ไว้ ซึง่จะช่วยผลักดันรำยได้ของบรษิทั
ให้เติบโตอย่ำงแข็งแกร่งและต่อเนื่อง ควำมส�ำเร็จในครั้งน้ีส่งผลให้บริษัทมีก�ำลัง
กำรผลิตไฟฟ้ำติดตั้ง 2,896 เมกะวัตต์ จำกโครงกำรที่เปิดด�ำเนินกำรแล้ว  
46 โครงกำร ถือเป็นกำรเติบโตถึง 40% ในปี 62 โครงกำรต่ำงๆ ที่เปิดด�ำเนินกำร
ในปีน้ีจะสร้ำงรำยได้เต็มปีในปี 63 และยังมีโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ 
และก่อสร้ำงอีกหลำยแห่งที่จะทยอยเปิดด�ำเนินกำรจนถึงปี 68 ซึ่งจะท�ำให้บริษัท
มีก�ำลังกำรผลิตไม่ต�่ำกว่ำ 3,424 เมกะวัตต์

 รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกระบี่ กล่ำวว่ำ จังหวัดกระบี่มีนักท่องเที่ยว 
มำเยือน ประมำณปีละ 6 ล้ำนคน สัดส่วนนักท่องเที่ยวต่ำงประเทศต่อชำวไทย 
67.33 เปอร์เซ็นต์ รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเป็นล�ำดับ 4 ของประเทศ คือ  
กรุงเทพฯ ภูเก็ต ชลบุรี กระบี่ และเชียงใหม่ มี Flight บิน ทั้ง International And  
Domestic เกือบ 100 เที่ยวบิน และมีแนวโน้มว่ำ นักท่องเที่ยวต่ำงประเทศ  
จะมำเยือนกระบ่ี เป็น First Destination After Bangkok เนื่องจำก 
กระบี่มีแหล่งท่องเที่ยวที่ยังคงควำมเป็นธรรมชำติท่ีบริสุทธ์ิอีกจ�ำนวนมำก และ 
ในปัจจุบันท่ำอำกำศยำนกระบี่ ยังอยู่ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำงขยำยท่ำอำกำศยำน
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจำกทั่วโลก โดยสถิติในปี 2559 สนำมบินกระบี่ 
รับผู้เดินทำงมำกถึงจ�ำนวน 4 ล้ำนคน สนำมบินกระบี่ ยังมี International And 
Dirct Flight ที่ส�ำคัญ อำทิ Kuala Lumpur, Malaysia, Finnair Helsinki, 

 เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 62 อาคาร 1 Terminal 1 ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ อ�าเภอเหนือคลอง  
จังหวัดกระบี่ นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานและร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ 
Mr.Sreedharan Sudhir ผู้น�าทีมดูไบและคณะ ร่วมเฉลิมฉลองเที่ยวบินปฐมฤกษ์ และร่วมต้อนรับ High Season สู่จังหวัดกระบี่ เมืองท่องเที่ยว 
ระดับโลก จากนั้น ได้ร่วมกันตัดเค้กเพื่อเป็นนิมิตรหมายที่ดี การเปิดต้อนรับสายการบิน เที่ยวบินปฐมฤกษ์ สายการบิน Fly

Stockholm Arlanda, China, Hong Kong, Qatar Airways สำยกำรบิน 
อันดับ 1 ของโลก Singapore Airlines, Dubai-Yangon-KBV Etc. 
 สำยกำรบิน Fly Dubai เป็นสำยกำรบินที่เริ่มท�ำกำรบินมำตั้งแต่ปี 2009 
โดยมีฐำนบินอยู่ที่สนำมบินนำนำชำติดูไบ มีเครื่องบินหลักเป็น Boeing 737-800 
โดยมีจุดหมำยปลำยทำงทั้งหมด 95 แห่ง เส้นทำงสำยกำรบินจำกดูไบส่วนใหญ่
อยู่ในแถบตะวันออกกลำง แอฟริกำ เอเชียและยุโรป ซึ่งตอนนี้ถือเป็นโอกำสดีที่
สำยกำรบนิได้มำท�ำกำรบนิ Winter Schedule มำยงัท่ำอำกำศยำนำนำชำตกิระบี่ 
เป็นกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่และภำคใต้ 

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้
ที่มา	: https://www.songkhlatoday.com

	 นอกจากนี้บริษัทยังอยู่ระหว่างการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งใน 
และต่างประเทศ	 ตามเป้าหมายการมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าก�าลังการผลิต 
ติดตั้งรวม	5,000	เมกะวัตต์	ภายในปี	65

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก
ที่มา	: www.ryt9.com

 นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) เปิดเผยว่ำ ตำมที่บริษัทถือหุ้น 48% ในบริษัท โปรเกรส  
อนิเตอร์เคม (ประเทศไทย) ผูพ้ฒันำโครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกขยะอตุสำหกรรม (Industrial Waste to Energy) ด้วยเทคโนโลย ีPyrolysis ตัง้อยูใ่นพ้ืนท่ีนิคมอตุสำหกรรม
รำชบุรี ต�ำบลเจ็ดเสมียน อ.โพธำรำม จังหวัดรำชบุรี ขนำดก�ำลังกำรผลิตติดตั้ง 4.8 เมกะวัตต์ (MW) นั้น ล่ำสุดเมื่อวันที่ 27 ธ.ค.62 โครงกำรดังกล่ำวได้เปิดด�ำเนินกำร
กำรจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ (COD) ให้แก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) แล้ว โดยมีสัญญำระยะเวลำ 20 ปี

เริ่มต้นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท�างาน
 เรำทุกคนต้องกำรท�ำงำนในฝันท่ีเรำอยำกท�ำ ในองค์กรขนำดใหญ่เริ่ม 
แข่งขันกันต้ังแต่ กำรเขียนใบสมัครงำน (Resume) ให้มีควำมน่ำสนใจ รวมถึง
สัมภำษณ์งำนภำษำอังกฤษ และเมื่อโชคเข้ำข้ำงคุณ คุณได้รับเลือกรับเข้ำท�ำงำน
ในองค์กรขนำดใหญ่ คุณจ�ำเป็นจะต้องใช้ภำษำอังกฤษทุกวันในกำรสนทนำจริงๆ 
ในที่ท�ำงำน เพรำะองค์กรท่ีมีขนำดใหญ่ จะมีควำมเป็นมืออำชีพในกำรใช้ภำษำ
อังกฤษเพื่อกำรติดต่อสื่อสำร ในกำรท�ำงำนของคุณอำจจะได้ใช้ภำษำอังกฤษ 
ในกำรน�ำเสนอธุรกิจก็อำจเป็นได้ บำงคนอำจเริ่มกังวลใจในกำรใช้ภำษำอังกฤษ 
แต่เรำจะมำแนะน�ำเคล็ดลับ 11 วิธีท่ีจะท�ำให้คุณใช้ภำษำอังกฤษในที่ท�ำงำน 
อย่ำงได้ผล เพียงพยำยำมท�ำ 11 วิธีนี้ผ่ำนกิจวัตรประจ�ำวัน
 ต่อไปนี้เป็น เคล็ดลับ 11 ประกำรในกำรใช้ภำษำอังกฤษในที่ท�ำงำน 
อย่ำงมืออำชีพ ให้เห็นถึงควำมส�ำเร็จในกำรท�ำงำนของคุณแม้จะมีอุปสรรค 

ด้ำนภำษำในที่ท�ำงำนก็ตำม 11 วิธีนี้ จะช่วยให้กำรใช้ภำษำอังกฤษในที่ท�ำงำน 
ของคุณเป็นเรื่องปกติ
1.	 พกสมุดโน้ตไว้จดค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ
 ซ้ือสมุดโน้ตเล็กๆ ที่คุณพกติดตัวไปตลอดเวลำ เม่ือคุณได้ยินค�ำศัพท์ที่คุณ 
ไม่เข้ำใจให้เขียนบันทึก เพื่อให้คุณสำมำรถดูได้ในภำยหลังได้ ในท�ำนองเดียวกัน 
ถ้ำมีเพื่อนร่วมงำนเป็นชำวต่ำงชำติ ให้ลองพูดคุยหรือให้เขำช่วยอธิบำยค�ำศัพท์
ภำษำอังกฤษค�ำใหม่นี้ได้หรือไม่ เป็นวิธีที่ดีที่คุณจะได้เริ่มต้นกำรสนทนำภำษำ
อังกฤษและได้ท�ำควำมคุ้นเคยกับเพื่อนที่ท�ำงำน
2.	 คุยกับเพื่อนร่วมงานนอกสถานที่ท�างาน
 ฝึกพูดภำษำอังกฤษ กับเพื่อนร่วมงำนตำมโอกำสต่ำงๆ ถ้ำเพื่อนร่วมงำน 
ชวนไปด่ืมหรอืสงัสรรค์หลงัเลกิงำนกถ็อืว่ำเป็นโอกำสท่ีด ีทีจ่ะได้สร้ำงควำมคุ้นเคย
กันมำกขึ้น หรือเพื่อนๆ อำจชวนคุณไปทำนข้ำวกลำงวัน ถึงแม้ว่ำคุณจะขี้อำย  
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แต่กำรพูดคุยภำษำอังกฤษกับเพื่อนร่วมงำน นอกที่ท�ำงำนก็เป็นประโยชน์  
ด้วยวิธีนี้จะช่วยให้คุณจะคุ้นเคยกับวิธีสื่อสำรภำษำอังกฤษและพูดคุยกันมำกขึ้น 
พวกเขำก็จะคุ้นเคยกับส�ำเนียงภำษำอังกฤษและวิธีที่คุณพูดมำกขึ้น เป็นกำร 
สร้ำงมิตรภำพทีดีในกำรท�ำงำน ท�ำให้ง่ำยต่อกำรขอควำมช่วยเหลือในภำยหลัง
3.	 เรียนรู้ค�าแสลงและส�านวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณ
 ทุกองค์กร จะมีค�ำศัพท์ส�ำนวนและค�ำศัพท์เฉพำะ ที่ใช้กับงำนในบริษัท 
หรืออุตสำหกรรมเหล่ำนี้ อย่ำลืมพยำยำมที่จะเรียนรู้ศัพท์ ค�ำแสลง และส�ำนวนที่
เพ่ือนร่วมงำนของคุณใช้บ่อยๆ เพื่อให้คุณเข้ำใจได้ดีขึ้นและสื่อสำรภำษำอังกฤษ
กับพวกเขำได้ดีขึ้น เริ่มต้นจำกกำรพูดคุยท่ีเก่ียวข้องกับงำน จะช่วยฝึกทักษะ 
กำรพูดภำษำอังกฤษในแต่ละวัน และสร้ำงควำมคุ้นเคย จะท�ำให้คุณมั่นใจกับ 
กำรพูดภำษำอังกฤษมำกยิ่งขึ้น
4.	 คุณสามารถถามเพื่อนร่วมงานได้	ด้วยการใช้ค�าว่า	“ฉันไม่เข้าใจ”	เพื่อขอ 
	 ความช่วยเหลือ
 เจ้ำนำยหรือผู้บังคับบัญชำและเพื่อนร่วมงำนส่วนใหญ่ จะชอบให้คุณพูดว่ำ 
“ฉันไม่เข้ำใจ” หรือ “ฉันไม่รู้ว่ำคุณพูดอะไรแค่ไหน” มำกกว่ำแกล้งท�ำเป็นว่ำคุณ
เข้ำใจ ไม่ยอมรบัว่ำคณุไม่เข้ำใจกบัเรือ่งทีเ่ขำพดู และจะท�ำให้เกดิปัญหำในกำรท�ำงำน 
ในภำยหลัง และควำมซื่อสัตย์เป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับกำรสื่อสำรในกำรท�ำงำนที่ดี
 มำท�ำควำมเข้ำใจกับค�ำว่ำ “ฉันไม่เข้ำใจ” กำรขอให้เพื่อนร่วมงำน/เจ้ำนำย
ของคุณ ช่วยอธิบำยให้ช้ำลง หรือพูดซ�้ำอีกครั้ง หรือคุณสำมำรถอธิบำยกลับตำม
ที่คุณเข้ำใจซ�้ำอีกครั้งแล้วถำมว่ำ คุณเข้ำใจถูกต้องหรือไม่
ตัวอย่าง ประโยคภำษำองักฤษเพ่ือกำรสือ่สำร กำรท�ำงำนในสถำนกำรณ์ต้องกำร
ให้อธิบำยซ�้ำอีกครั้งหรือกำรขอควำมช่วยเหลือ :
 • Sorry, I didn’t understand. Can you explain that again?
  ขออภัยฉันไม่เข้ำใจ คุณสำมำรถอธิบำยได้ไหม?
 • I’m not sure I understood, could you [show me/demonstrate]  
  how to do this task?
  ฉันไม่แน่ใจว่ำฉันเข้ำใจคุณสำมำรถ [แสดง/สำธิต] วิธีกำรท�ำงำนนี้
 • Sorry, could you please repeat that slower?
  ขอโทษคุณช่วยท�ำซ�้ำได้ไหม?
 • Could you please say that again slowly?
  คุณช่วยพูดช้ำลงได้ไหม?
 • I think you mean ….. Is that correct?
  ฉันคิดว่ำคุณหมำยถึง ..... ถูกต้องหรือไม่?
 คุณสำมำรถพูดถำมภำษำอังกฤษกับเพื่อนร่วมงำน ด้วยค�ำว่ำ I didn’t  
understand. เมื่อไม่เข้ำใจ
5.	 ถ้าเพ่ือนร่วมงานไม่เข้าใจ	การพดูภาษาองักฤษของคณุในตอนแรก	ให้ลอง 
	 ใช้ค�าพูดแบบอื่นๆ
 กำรพูดอธิบำยด้วยภำษำอังกฤษกับเพื่อนร่วมงำนหรือเจ้ำนำย ไม่ใช่เรื่องง่ำย 
พวกเขำอำจแสดงออกถึงกำรไม่เข้ำใจ ส่ำยหัวแล้วพูดว่ำ “ขอโทษฉันไม่เข้ำใจ” 
เมื่อเกิดเหตุกำรณ์แบบนี้ขึ้น อย่ำพูดภำษำอังกฤษซ�้ำด้วยประโยคเดิม ให้ลอง 
พูดอธิบำยอีกครั้งด้วยกำรใช้ประโยคที่มีควำมหมำยใกล้เคียง และยกตัวอย่ำง 
ที่แตกต่ำงจำกเดิม
ตัวอย่าง ประโยคภำษำอังกฤษเพื่อกำรท�ำงำน ในสถำนกำรณ์อธิบำยปัญหำ 
แก่เพื่อนร่วมงำน
 ถ้ำคุณพูดในตอนแรกว่ำ…
 • “How do I fix this error?”
  ฉันจะแก้ไขข้อผิดพลำดนี้ได้อย่ำงไร?
 อำจจะอธิบำยใหม่อีกครั้งด้วยค�ำว่ำ…
 • “There is a mistake, how can I correct it?”
  มีข้อผิดพลำดฉันสำมำรถแก้ไขได้อย่ำงไร?
 บำงครั้งกำรอธิบำยในครั้งที่สอง อำจท�ำให้เพื่อนร่วมงำน เข้ำใจที่คุณพูด 
อธิบำยมำกขึ้นกว่ำเดิม
6.	 พูดว่า	“I	Want	to	Ask	a	Question”	ฉันต้องการถามค�าถาม
 ถำมเพื่อนร่วมงำนเม่ือไม่เข้ำใจ ก่อนท่ีคุณจะถำมค�ำถำม เนื่องจำกคุณพูด 
ภำษำอังกฤษ มีโอกำสที่คุณพูดช้ำกว่ำภำษำไทย เนื่องจำกไม่ใช่ภำษำแม่ หรือ 
อำจยังไม่เข้ำใจ

ตัวอย่าง ประโยคภำษำอังกฤษเพื่อกำรท�ำงำน เมื่อต้องกำรถำมค�ำถำม
 เมื่อต้องกำรถำมค�ำถำมกับเพื่อนร่วมงำน ให้เริ่มต้นด้วยกำรพูดว่ำ…
 • “I want to ask a question.”
  ฉันต้องกำรถำมค�ำถำม
 ถ้ำคุณมีควำมคิดที่คุณต้องกำรอธิบำยให้พูดว่ำ…
 • “I have an idea”
  ฉันมีควำมคิดอื่นๆ
 ถ้ำคุณต้องกำรอธิบำยบำงสิ่งบำงอย่ำงให้พูดว่ำ…
 • “Let me explain, please.”
  โปรดให้ฉันอธิบำย
7.	 ระวังการออกเสียงสูงต�่า
 ในท�ำนองเดยีวกัน ต้องระวงักำรออกเสยีงภำษำองักฤษเม่ือคณุพดู โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งกำรออกเสียงภำษำอังกฤษ คุณจะต้องใส่ใจกับรำยละเอียดเหล่ำน้ี  
เพื่อให้กำรสื่อสำรภำษำอังกฤษประสบควำมส�ำเร็จ
ตัวอย่าง เช่น ถ้ำคุณถำมค�ำถำมและลืมยกระดับเสียงในตอนท้ำย คนท่ีคุณพูด
ภำษำอังกฤษด้วยอำจไม่สำมำรถตอบค�ำถำมได้ ถ้ำคุณพูดภำษำอังกฤษด้วย 
น�้ำเสียงรำบเรียบ เพื่อนร่วมงำนอำจคิดว่ำคุณเบื่อหรือไม่ให้ควำมสนใจ พวกเขำ
อำจจะไม่ทรำบอำรมณ์ของคุณและอำจท�ำให้เกิดปัญหำในกำรท�ำงำนได้
8.	 ฝึกสนทนาทั่วไปแบบตัวต่อตัว
 เมือ่คณุเริม่ท�ำงำน หำเพือ่นหรอืครสูอนกำรสือ่สำรภำษำอังกฤษเพ่ือกำรท�ำงำน 
และฝึกพดูภำษำองักฤษในสถำนกำรณ์กำรท�ำงำนต่ำงๆ ซึง่จะช่วยให้คุณรูสึ้กมัน่ใจ
ในกำรพูดภำษำอังกฤษในที่ท�ำงำน คุณจะกล้ำพูดภำษำอังกฤษได้อย่ำงไม่มี
ควำมเครียด และครูจะช่วยแก้ไขข้อผิดพลำดในกำรพูดภำษำอังกฤษ
9.	 ถ้าเป็นไปได้ขอให้มีการสาธิตวิธีการ	หรือยกตัวอย่างตอนก�าลังอธิบาย
 เมือ่มคีนในทีท่�ำงำนอธบิำยถงึแนวควำมคดิหรอืงำนใหม่ ให้คณุขอให้พวกเขำ
สำธิต (ถ้ำเป็นไปได้)
ตัวอย่าง ประโยคภำษำอังกฤษใช้ท�ำงำน ในสถำนกำรณ์ขอให้เพ่ือนร่วมงำน
อธิบำยกำรท�ำงำนพร้อมยกตัวอย่ำง ถ้ำพวกเขำต้องกำรให้คุณลองใช้เว็บไซต์ใหม่ 
ขอให้นั่งหน้ำคอมพิวเตอร์และใช้ร่วมกัน คุณสำมำรถถำมว่ำ…
 • Could you show me how?
  คุณช่วยสอนฉันได้ไหม
 • Could we do an example once together?
  เรำสำมำรถลองท�ำตัวอย่ำงได้ด้วยกันหรือไม่?
 • Do you have time to show me how to do ___?
  คุณมีเวลำที่ลองท�ำให้ฉันดู ว่ำต้องท�ำอย่ำงไร ___?
 • Do you have an example of a past [email/report /etc.] I could  
  see?
  คุณมีตัวอย่ำงของ [อีเมล/รำยงำน/อื่นๆ] ที่ฉันได้เห็นหรือไม่?
 แม้ว่ำคุณจะเข้ำใจเพื่อนร่วมงำนที่ก�ำลังพูดอธิบำยคุณอยู่ก็ตำม แต่กำร 
ลงมือท�ำ จะช่วยให้คุณจดจ�ำวิธีกำรและลดควำมสับสนในกำรท�ำงำนได้อย่ำง 
ดีที่สุด
10.	จงอย่าสูญเสียความมั่นใจ
 คุณไม่ใช่หุ่นยนต์ คุณต้องมั่นใจในบุคลิกภำพที่ยอดเยี่ยมในตัวคุณ เพื่อให ้
เพือ่นร่วมงำนและเจ้ำนำยยอมรบัในตวัตนของคณุ คณุอำจกงัวลเรือ่งกำรพดูภำษำ
อังกฤษให้ถูกต้อง และลืมกำรพูดภำษำอังกฤษด้วยควำมเป็นธรรมชำติลืมกำร 
พูดคุยที่สนุกสนำน ลืมให้ผู้ฟังมีควำมสุขกับกำรพูดของคุณ คุณลืมให้คนอื่นเห็น
บุคลิกภำพของคุณ จงท�ำให้เพื่อนร่วมงำนรู้จักกับตัวตนของคุณจริงๆ
11.	อย่าอายในการพูดภาษาอังกฤษ	แค่พยายามท�าให้ดีที่สุด
 ในท้ำยที่สุดส่ิงที่ส�ำคัญที่สุดคือกำรพยำยำมท�ำให้ดีที่สุด อย่ำกังวลกับข้อ 
ผิดพลำดเล็กน้อยเมื่อพูดภำษำอังกฤษกับเพื่อนร่วมงำน ส่ิงที่ส�ำคัญที่สุดคือ 
ควำมเข้ำใจ ในฐำนะที่คุณไม่ได้เกิดในประเทศที่ใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำแม่  
เจ้ำนำยและเพ่ือนร่วมงำนของคุณจะให้ควำมช่วยเหลือและมีเข้ำใจเกี่ยวกับ 
เรื่องนี้

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา	: https://www.edufirstschool.com
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รู้ทันโลก เกาหลีใตค้ืนเงินประกัน
ให้แรงงานไทยรวม	36	ล้านบาท	ติดต่อขอรับคืนด่วน

แรงงานต่างชาติภาคเกษตรชุดแรก
เดินทางมาถึงไต้หวันเม่ือปลายเดือน	ธ.ค.	2019
 เพือ่แก้ไขภาวะขาดแคลนแรงงาน ไต้หวนัได้เปิดให้น�ำเข้ำแรงงำนต่ำงชำตภิำคกำรเกษตร 2 ประเภท 
ได้แก่ ธุรกิจฟำร์มโคนม และจ้ำงเหมำบริกำรภำคกำรเกษตร ประเภทละ 400 คน ตั้งแต่เดือน เม.ย. 2019  
ที่ผ่ำนมำ แต่เนื่องจำกเป็นกำรน�ำเข้ำครั้งแรก ประเทศผู้ส่งออกยังไม่มีควำมมั่นใจหรือยังไม่มีกฎระเบียบรองรับ 
จึงท�ำให้กำรน�ำเข้ำแรงงำนต่ำงชำติเกิดควำมล่ำช้ำ อย่ำงไรก็ตำมมีแรงงำนไทยเดินทำงเข้ำมำแล้วเป็นชำติแรก 
จ�ำนวน 6 คน ในจ�ำนวนนี้ มี 1 คนเดินทำงมำท�ำงำนที่ Ma Ming Farm ฟำร์มโคนมที่ต�ำบลซิ่วสุ่ย เมืองจำงฮั่ว
เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2019 และแรงงำนไทยอีก 5 คน มีก�ำหนดเดินทำงมำท�ำงำนจ้ำงเหมำบริกำรภำคกำรเกษตร
ปลูกมันเทศหวำนที่เมืองจำงฮั่วเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2019 

	 “แรงงานไทยท่ียังไม่ได้รับเงินคืน	 ขอให้รีบตรวจสอบสิทธิ์ทางเว็บไซต์ 
ดังกล่าวข้างต้น	 แล้วด�าเนินการยื่นเรื่องโดยด่วน	 ซึ่งมีแรงงานไทยท่ีมีสิทธิ 
ขอรับเงินคืน	 1,781	 คน	 เป็นเงินจ�านวน	 1,297,440,300	 ล้านวอน	 หรือ 
คิดเป็นเงินไทย	 มูลค่ากว่า	 36	 ล้านบาท	 สอบถามรายละเอียดการยื่นขอเงิน
ประกนัได้ทีส่�านกังานแรงงานจงัหวดัทกุจงัหวดั	ทาง	E-mail	:	hrdkoreathai@
gmail.com	เว็บไซต์	www.hrdkoreathailand.com	Facebook	https://
www.facebook.com/hrdkoreathai	หรือโทร.	0	2245	9433”	นายสุชาติ
กล่าว

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน

ที่มา	: ผู้จัดกำรออนไลน์

 ทั้งนี้ กำรจ้ำงเหมำบริกำรภำคกำรเกษตร เป็นโครงกำรทดลองระยะเวลำ 
1 ปี จะมีกำรประเมินและทบทวนประมำณกลำงปี 2020 ว่ำโครงกำรนี้จะมีกำร
ขยำยและเปิดให้น�ำเข้ำได้เป็นประจ�ำต่อไปหรอืไม่ โดยจะเปิดให้องค์กำรนติบิคุคล
ที่ไม่แสวงหำผลก�ำไร อำทิ สหกรณ์กำรเกษตรเป็นต้น เป็นผู้ยื่นขอน�ำเข้ำแรงงำน
ต่ำงชำติ แล้วจัดส่งไปท�ำงำนตำมฤดูกำลและควำมต้องกำรของเกษตรกร ผู้น�ำเข้ำ
หรือสหกรณ์กำรเกษตรท้องที่เป็นรับผิดชอบบริหำรดูแล จัดหำที่พักอำหำร  
รวมถึงจ่ำยค่ำจ้ำง ค่ำล่วงเวลำท�ำงำน เบี้ยประกันภัยแรงงำนและประกันสุขภำพ
ในฐำนะนำยจ้ำง ตำมกฎหมำยมำตรฐำนแรงงำนก�ำหนด แล้วจดัส่งไปท�ำงำนในไร่ 
สวนหรือฟำร์มเกษตรที่ลงทะเบียนแสดงควำมต้องกำร

 ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  
กล่ำวว่ำ กรมกำรจัดหำงำน (กกจ.) ได้รับกำรประสำนจำกส�ำนักบริกำรพัฒนำ
บุคลำกรแห่งเกำหลีประจ�ำประเทศไทย (HRD Korea) แจ้งเร่งรัดให้แรงงำนไทย
ทีเ่ดนิทำงไปท�ำงำนในเกำหลีใต้ ตำมระบบกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงชำติ (EPS) จนครบ
ก�ำหนดตำมสัญญำจ้ำงแล้วเดินทำงกลับประเทศไทย แต่ยังไม่ได้ย่ืนขอรับเงิน 
ประกันค่ำบัตรโดยสำรเครื่องบิน เงินรำงวัลสิ้นสุดสัญญำจ้ำง (เงินแทจิกกึม)  
และเงินบ�ำนำญแห่งชำติ (เงินกุกมิน) คืนจำกสำธำรณรัฐเกำหลี ติดต่อขอรับ 
เงินประกันคืน ตั้งแต่บัดนี้

 ด้ำน นายสุชาติ	 พรชัยวิเศษกุล	 อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่ำวว่ำ  
ขอให้ผู้ที่เคยไปท�ำงำนสำธำรณรัฐเกำหลีด�ำเนินกำรโดย 1.ตรวจสอบรำยช่ือ 
ผู้มีสิทธิ์รับเงินประกันและ ดำวน์โหลดเอกสำรค�ำร้องขอยื่นคืนเงินประกันได้ที่
เวบ็ไซต์ www.hrdkoreathailand.com 2.กรอกเอกสำรค�ำร้องและแนบเอกสำร 
ดังนี้ 1) ใบค�ำร้องขอเงินประกันคืน 2) ส�ำเนำหนังสือเดินทำง เล่มที่เคยอยู่เกำหลี  
1 ฉบับ 3) ส�ำเนำสมุดบัญชีธนำคำรของผู้มีสิทธิ์รับเงิน 1 ฉบับ โดยยื่นเอกสำรที่ 
ส�ำนักงำนแรงงำนจังหวัดใกล้บ้ำน หรือสถำบันพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เกำหลี 
ประจ�ำประเทศไทย (HRD Korea Thailand EPS Center) กระทรวงแรงงำน  
ตึกประกันสังคมเขตพ้ืนท่ี 3 ชั้น 12 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กทม. 10400  
โดยทำงส�ำนกับรกิำรพัฒนำบุคลำกรแห่งเกำหลปีระจ�ำประเทศไทย (HRD Korea)  
จะเป็นผู้โอนเงินคืนผ่ำนบัญชีธนำคำรให้กับแรงงำนไทย

 และเพื่อป้องกันเกิดกำรเอำรัดเอำเปรียบแรงงำนต่ำงชำติในขั้นตอนกำร 
จัดส่งและระหว่ำงกำรดูแลแรงงำนต่ำงชำติขณะท�ำงำนอยู่ในไต้หวัน กระทรวง
แรงงำนและคณะกรรมกำรกำรเกษตรไต้หวัน ได้ให้สหพันธ์กำรเกษตรแห่งชำติ
ไต้หวนั องค์กรนติบิคุคลทีไ่ม่แสวงหำผลก�ำไรระดบัประเทศซึง่อยูภ่ำยใต้กำรก�ำกบั 
ของคณะกรรมกำรกำรเกษตร และมีหน่วยงำนสำขำ ได้แก่สหกรณ์กำรเกษตร 
ท้องที่ต่ำงๆ ทั่วไต้หวัน 301 สหกรณ์ จัดตั้งบริษัทจัดหำงำน เพ่ือจัดส่งแรงงำน 
ต่ำงชำติในระบบจ้ำงเหมำบรกิำรให้แก่นำยจ้ำงได้แก่สหกรณ์กำรเกษตรท้องที่

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน

ที่มา	: Radio Taiwan International
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Smart DOE

หม่อมเต่า	ส่งเสรมิแรงงานไทยไปท�างานต่างประเทศปี	2563
หนุนลงทะเบียนท�างานผ่านเว็บไซต์	TOEA

(ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ)

กรมการจัดหางาน
แจ้งต่ออายุใบอนญุาตท�างานของแรงงานต่างด้าว	กมัพชูา	ลาว	และเมียนมา

ผ่านระบบ	e-workpermit.doe.go.th

	 นายสุชาติ	พรชัยวิเศษกุล	อธิบดีกรมการจัดหางาน เผยขณะนี้อยู่ในช่วง
กำรยื่นขอใบอนุญำตท�ำงำนให้กับแรงงำนต่ำงด้ำวท่ีใบอนุญำตท�ำงำน และกำร 
อยู่ต่อในรำชอำณำจักรจะหมดอำยุต้ังแต่วันที่ 31 มีนำคม 2563-30 มิถุนำยน 
2563 ซึ่งกรมกำรจัดหำงำน ได้จัดท�ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศไว้รองรับ 
กำรให้บริกำร โดยในกำรขอใบอนุญำตท�ำงำน ขอให้นำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร 
ยื่นแบบบัญชีรำยชื่อ หรือ Name List Online ทำงเว็บไซต์ e-workpermit.doe.
go.th โดยกรอกเลข 13 หลักของนำยจ้ำง และแนบไฟล์เอกสำรที่ยังไม่หมดอำยุ 
“ถ้ำเป็นนิติบุคคลใช้เลขจดทะเบียนนิติบุคคลและส�ำเนำหนังสือรับรองกำร 
จดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 6 เดือน หำกเป็นบุคคลธรรมดำ ใช้เลขประจ�ำตัว
ประชำชน 13 หลัก และแนบส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนท่ีไม่หมดอำยุ  
กรณี บริษัทน�ำเข้ำด�ำเนินกำรใช้เลขจดทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก ของบริษัทฯ 
น�ำเข้ำ โดยต้องแนบไฟล์ส�ำเนำใบอนญุำตบริษัทน�ำคนต่ำงด้ำวมำท�ำงำนในประเทศ 
ส�ำเนำใบจดทะเบียนนิติบุคคล และส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนของผู้จัดกำร
หรือผูรั้บอนญุำต เมือ่เจ้ำหน้ำทีอ่นมุตั ินำยจ้ำงสำมำรถตรวจสอบข้อมลูได้ในระบบ 
จำกนั้นพิมพ์ใบ Name list/ใบแจ้งช�ำระเงิน ไปด�ำเนินกำร” นำยสุชำติฯ กล่ำว
 จำกนั้นน�ำเอกสำรไปช�ำระเงินค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตท�ำงำนที่ Counter 
Service ใกล้บ้ำนและน�ำแรงงำนต่ำงด้ำวไปตรวจสุขภำพที่โรงพยำบำล โดย  
แรงงำนต่ำงด้ำวทีเ่ข้ำระบบประกนัสงัคม สำมำรถตรวจสขุภำพ ณ สถำนพยำบำล

จะเดินทำงไปท�ำงำนในต่ำงประเทศ แจ้งกำรเดินทำงไปท�ำงำนต่ำงประเทศ 
ด้วยตนเอง แจ้งกำรเดินทำงกลับไปท�ำงำนต่ำงประเทศของคนหำงำนที่เดินทำง
กลับประเทศไทยเป็นกำรชั่วครำว (Re-entry) กำรขออนุญำตนำยจ้ำงพำลูกจ้ำง
ไปท�ำงำนในต่ำงประเทศ กำรขออนุญำตส่งลูกจ้ำงไปฝึกงำนในต่ำงประเทศ  
กำรขอคัดรำยช่ือคนหำงำน กำรขออนุญำตจัดส่งคนหำงำนไปท�ำงำนในต่ำง 
ประเทศ กำรขอสมัครเป็นสมำชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหำงำนเพื่อไปท�ำงำน 
ในต่ำงประเทศ และกำรขอน�ำคนงำนเข้ำรับกำรอบรมกรณีบริษัทจัดหำงำน 
จัดส่ง 
	 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส�านักงานจัดหางาน 
จังหวัดทุกจังหวัด	หรือส�านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่	1-10	หรือ
สายด่วนกระทรวงแรงงาน	 โทร.1506	 กด	 2	 กรมการจัดหางาน”	 อธิบด ี
กรมการจัดหางาน	กล่าว

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน

ที่มา	: http://www.doe.go.th

รัฐ/เอกชนตำมบัตร มีค่ำตรวจสุขภำพ 500 บำท หำกแรงงำนต่ำงด้ำวเข้ำระบบ
ประกันสังคม แต่สิทธิประกันสังคมยังไม่มีผล แรงงำนต่ำงด้ำวต้องประกันสุขภำพ
เป็นระยะเวลำ 3 เดือน ค่ำตรวจสุขภำพ 500 บำท ประกันสุขภำพ 500 บำท  
กรณทีีแ่รงงำนต่ำงด้ำวไม่เข้ำระบบประกนัสงัคม ให้ตรวจสขุภำพ/ท�ำประกนัสขุภำพ 
ณ โรงพยำบำลรัฐทีก่ระทรวงสำธำรณสขุก�ำหนด (ท�ำประกนัสขุภำพเป็นระยะเวลำ 
2 ปี ค่ำตรวจสุขภำพ 500 บำท ประกันสุขภำพ 3,200 บำท) และยื่นค�ำขอรับ 
ใบอนุญำตท�ำงำน (ตท.2)-Online และนัดหมำยเพื่อเข้ำศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จ  
(OSS) พร้อมพิมพ์ใบนัดหมำย
	 นายสุชาติ	 พรชัยวิเศษกุล	 อธิบดีกรมการจัดหางาน	 กล่าวต่อไปว่า	 
ขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการ	 ที่มีแรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตท�างาน 
จะหมดอายุกลุ่มนี้รีบด�าเนินการ	 เนื่องจากหากใกล้วันสิ้นสุดการด�าเนินการ 
จะมีนายจ้างและแรงงานมาใช้บรกิารจ�านวนมาก	สามารถสอบถามรายละเอยีด
เพิ่มเติมได้ที่	สายด่วนกระทรวงแรงงาน	โทร.1506	กด	2	กรมการจัดหางาน	
หรอืตดิต่อท่ี	ส�านกังานจดัหางานจงัหวัด	ส�านกังานจดัหางานกรงุเทพมหานคร
พื้นที่	1-10

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน

ที่มำ : http://www.doe.go.th

 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยปี 2563 มีเป้าหมายส่งแรงงานไทยไปท�างานต่างประเทศ  
100,000 คน พร้อมแนะแรงงานลงทะเบียนทาง TOEA เพื่อความสะดวก

	 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล	 โสณกุล	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  
ระบุ ปี 2563 ตั้งเป้ำหมำยจัดส่งแรงงำนไทยไปท�ำงำนต่ำงประเทศ 100,000 คน 
ในประเทศทีม่ศีกัยภำพ มโีอกำสได้รบักำรพฒันำทักษะฝีมอืเพือ่น�ำกลบัมำพัฒนำ
เสริมสร้ำงศักยภำพของประเทศ โดยเฉพำะในสำขำที่มีควำมจ�ำเป็น โดยประเทศ
ที่ได้รับควำมนิยม 4 อันดับแรก คือ 1.ไต้หวัน จ�ำนวน 34,100 คน 2.สำธำรณรัฐ
เกำหลี จ�ำนวน 12,200 คน 3.ญี่ปุ่น จ�ำนวน 7,300 คน 4.อิสรำเอล จ�ำนวน  
5,000 คน และประเทศอื่นๆ เช่น ไต้หวัน มำเลเซีย มำเก๊ำ ฯลฯ ซึ่งเป็นแนวทำง
ในกำรส่งเสริมกำรมีงำนท�ำที่สำมำรถน�ำเงินตรำเข้ำประเทศได้จ�ำนวนมำก
	 ด้านนายสุชาติ	พรชัยวิเศษกุล	อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่ำวเพิ่มเติม
ว่ำ กรมกำรจัดหำงำนมีบริกำรลงทะเบียนหำงำน แจ้งกำรเดินทำงไปท�ำงำน 
ต่ำงประเทศด้วยตนเอง หรือแจ้งกำรเดินทำงกลับเข้ำไปท�ำงำนต่ำงประเทศ 
(Re-entry) ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์กำรบริหำรแรงงำนไทยไปต่ำงประเทศ  
ทำงเว็บไซต์ https://toea.doe.go.th/LBANK-WEB/main.php ซึ่งสะดวก 
รวดเรว็ ลดข้ันตอน ลดระยะเวลำและค่ำใช้จ่ำยในกำรตดิต่อรำชกำร และใช้บรกิำร
ได้ทุกที่ ทุกเวลำ โดยให้บริกำรครอบคลุม กำรลงทะเบียนแจ้งควำมประสงค ์

 กรมการจดัหางาน แจ้งนายจ้าง/สถานประกอบการ ทีม่แีรงงานต่างด้าวทีใ่บอนญุาตท�างานจะหมดอาย ุยืน่แบบบญัชรีายชือ่หรอื Name List 
Online เพื่อขออนุญาตท�างานให้กับแรงงานต่างด้าว (3 สัญชาติ) ตามมติ ครม. วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ทางเว็บไซต์ e-workpermit.doe.go.th
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กรมการจัดหางานประชุมระดับวิชาการเมียนมา-ไทย
ณ	กรุงเนปิดอร์	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

	 นายสุชาติฯ	 กล่าวอีกว่า	 การประชุมหารือคร้ังน้ีทั้งสองฝ่ายหวังว่า 
จะได้ร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของประเทศไทย 
การคุ้มครองดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงาน	 รวมทั้งการเข้ามาท�างานใน
ประเทศไทยโดยถูกกฎหมายตาม	MOU	 ด้วยความสะดวก	 รวดเร็ว	 โปร่งใส	 
และตรวจสอบได้

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน

ที่มา	: http://www.doe.go.th

 เมื่อวันที่ 12-14 มกราคม 2563 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน หัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทย น�าคณะผู้แทนไทยประชุม
ระดับวิชาการเมียนมา-ไทย ร่วมกับ นายอู วิน เชน (U Win Shein) อธิบดีกรมแรงงาน กระทรวงแรงงาน ตรวจคนเข้าเมืองและประชากรสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา ณ กรุงเนปิดอร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

	 นายสุชาติ	 พรชัยวิเศษกุล	 อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยภำยหลัง 
กำรประชุมระดับวิชำกำรเมียนมำ-ไทย ร่วมกับ นำย วิน เชน (Win Shein)  
อธิบดีกรมแรงงำน กระทรวงแรงงำน ตรวจคนเข้ำเมืองและประชำกรสำธำรณรัฐ
แห่งสหภำพเมียนมำ ว่ำที่ทั้งสองฝ่ำยได้เห็นชอบในประเด็นต่ำงๆ สรุปได้ดังนี้
 1. เห็นชอบร่ำงบันทึกข้อตกลงด้ำนกำรจ้ำงงำน (Agreement) ได้แก่ 
  (1) กำรจ้ำงงำนระยะสั้นในภำคเกษตร
  (2) กำรตรวจสขุภำพและประวตัอิำชญำกรรมของแรงงำนจำกประเทศ
เมียนมำก่อนเดินทำงเข้ำมำในไทย
 2. ทำงกำรเมียนมำขอขยำยระยะเวลำด�ำเนินกำรของศูนย์จัดเก็บข้อมูล
แรงงำนเมียนมำ ณ จังหวัดสมุทรสำคร และขอจัดตั้งศูนย์ออกเอกสำร CI  
โดยฝ่ำยไทยขอให้ฝ่ำยเมียนมำมีหนังสือร้องขอกำรด�ำเนินกำรในทั้งสองกรณ ี
ผ่ำนทำงกำรทูต เพื่อได้ด�ำเนินกำรตำมขั้นตอนต่อไป 
 3. เห็นชอบกำรคุม้ครองแรงงำน ทัง้ในส่วนของแรงงำนตำม MOU แรงงำน
ในกิจกำรประมงทะเล และสิทธิสวัสดิกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยทั้งสองฝ่ำย 
จะร่วมมือกันด�ำเนินกำร อำทิ กำรประชำสัมพันธ์ กำรแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อให้
แรงงำนที่เข้ำมำท�ำงำนในประเทศไทยอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ได้รับสิทธิ  
สวัสดิกำรต่ำงๆ ตำมกฎระเบียบของประเทศไทย
 นอกจำกนี้ ยังมีประเด็นอื่นๆ เช่น ขอให้เมียนมำได้จัดกำรอบรมอย่ำง 
เข้มข้นให้แก่แรงงำน เพ่ือทรำบถึงสำระส�ำคัญของสัญญำจ้ำง สภำพกำรท�ำงำน 
สิทธิประโยชน์ที่จะพึงได้รับ กำรใช้ชีวิตในไทย เป็นต้น

กระทรวงแรงงาน	กวดขัน!!
ต่างชาติที่เข้ามาท�างานในประเทศไทย
ต้องมีใบอนุญาตท�างาน

 “คนต่ำงด้ำวที่ท�ำงำนโดยไม่มีใบอนุญำตท�ำงำน จะมีโทษปรับต้ังแต่  
5,000-50,000 บำท และถกูผลักดนัส่งกลับ ส่วนนำยจ้ำงท่ีจ้ำงคนต่ำงด้ำวโดยไม่มี
ใบอนุญำตท�ำงำน มีโทษปรับ 10,000-100,000 บำทต่อคนต่ำงด้ำวที่จ้ำงหนึ่งคน 
หำกกระท�ำผดิซ�ำ้ต้องมโีทษจ�ำคกุไม่เกิน 1 ปี หรือปรบัตัง้แต่ 50,000-200,000 บำท 
หรอืทัง้จ�ำทัง้ปรับ และห้ำมจ้ำงคนต่ำงด้ำวท�ำงำนเป็นเวลำ 3 ปี” นำยสชุำตฯิ กล่ำว
	 ทั้งนี้	ผู้ที่พบคนต่างด้าวท�างานผิดกฎหมายหรือพบการกระท�าความผิด
เกี่ยวกับการท�างานของคนต่างด้าว	 สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ท่ี	 
กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน	กรมการจัดหางาน	 โทร.	 
0	 2354	 1729	 หรือส�านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่	 1-10	 หรือ 
ที่ส�านักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด	 หรือโทร.สายด่วนกระทรวงแรงงาน	
1506	กด	2	กรมการจัดหางาน	เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบต่อไป

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน

ที่มา	: http://www.doe.go.th

 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผย  
ปี 2563 ลุยตรวจสอบต่างชาติที่เข้ามาท�างานในประเทศไทยต้องมีใบอนุญาต
ท�างาน เตือนจ้างคนต่างชาติท�างานโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยว ไม่มีใบอนุญาตท�างาน
ปรับสูงสุด 100,000 บาท

	 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล	 โสณกุล	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  
ระบุ ปี 2563 ลุยตรวจสอบกำรท�ำงำนของคนต่ำงด้ำวและสถำนประกอบกำร 
อย่ำงเคร่งครัด รวมถึงคนต่ำงชำติที่ลักลอบท�ำงำนในประเทศไทยโดยใช้วีซ่ำ 
ท่องเที่ยว (TOURIST VISA) หรือไม่มีใบอนุญำตท�ำงำนจำกกรมกำรจัดหำงำน  
โดยได้สั่งกำรให้กรมกำรจัดหำงำนบูรณำกำรร่วมกับส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ 
ส�ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองและกรมกำรปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบทั่วประเทศ
	 ด้านนายสุชาติ	พรชัยวิเศษกุล	อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่ำวเพิ่มเติม
ว่ำ คนต่ำงชำติที่ท�ำงำนอยู่ในประเทศไทยหรือประสงค์จะท�ำงำนในประเทศไทย
ทุกคนต้องขอใบอนุญำตท�ำงำน (Work Permit) จำกกรมกำรจัดหำงำน  
กระทรวงแรงงำน อีกท้ังต้องมีวีซ่ำ NON-IMMIGRANT ที่ไม่ใช่ในฐำนะ 
นักท่องเที่ยว (TOURIST) หรือผู้เดินทำงผ่ำน (TRANSIT) เช่น นำงแบบ นำยแบบ 
โค้ชชำวต่ำงชำติหรือหรือนักฟุตบอลชำวต่ำงชำติที่จะมำเล่นในลีกของไทย  
ต้องขอใบอนญุำตท�ำงำนในหลกัเกณฑ์เดยีวกันกบัแรงงำนข้ำมชำตทิีเ่ข้ำมำท�ำงำน
ในประเทศ 
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อันดับอาชีพดาวรุ่ง	ดาวร่วง	และธุรกิจที่มีความเสี่ยงในปี	2563
10	อันดับธุรกิจดาวรุ่ง	ปี	2563

ธุรกิจที่มีความเสี่ยงในปี	2563

10	อันดับธุรกิจดาวร่วง	ปี	2563

อาชีพมั่นคง

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคเหนือ

ที่มา	: http://cebf.utcc.ac.th (ศูนย์พยำกรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย)

ล�าดับ 10 อันดับธุรกิจเด่น รวม

1
ธุรกิจ แพลตฟอร์ม (ธุรกิจตัวกลำงหรือตลำดกลำง
ทำงด้้ำนอิเล็กทรอนิกส์)

95.5

2

ธุรกิจ e-commerce (ธุรกิจท่ีท�ำกำรซ้ือขำยผ่ำนอิเล็กทรอนิกส์) 94.8

ธุรกิจเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสำรสนเทศ และอุปกรณ์ 
รวมทั้งผู้ให้บริกำรโครงข่ำย

94.8

3 ธุรกิจเกมส์ ธุรกิจพัฒนำ application 93.1

4 ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ 92.5

5
ธุรกิจประกันภัย ประกันชีวิต 91.4

ธุรกิจบริกำรทำงกำรแพทย์และควำมงำม 91.4

6
ธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่ม 88.9

ธุรกิจบน Street food 88.9

7 ธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอำยุ 87.1

8
ธรุกจิดำ้น fintech และกำรช�ำระเงนิผำ่นระบบเทคโนโลยี 86.5

ธุรกิจพลังงำน 86.5

9

ธุรกิจก่อสร้ำงและโครงสร้ำงพื้นฐำน 85.6

ธุรกิจที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำย/บัญชี 95.6

ธุรกิจควำมเชื่อ 84.4

10

ธุรกิจเกี่ยวกับด้ำนท่องเที่ยว ธุรกิจ Hostel modern 
tourism และ lifestyle tourism

84.4

ธุรกิจเครื่องส�ำอำงและครีมบ�ำรุงผิว 84.4

ธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง เหตุผล

ธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง

•		ธุรกิจร้านกาแฟ	ที่ท�าเลไม่ดี	ไม่มีแฟรนไชส์	และขนาดเล็ก
•		ธุรกิจร้านชานมไข่มุกที่ท�าเลไม่ดี
•		ธุรกิจเบเกอรี่
•		ธุรกิจร้านอาหารที่พึ่งเปิด	ขนาดเล็ก	และท�าเลไม่ดี

ธุรกิจมีจ�านวนมาก	และมีการเข้ามาแข็งขันอย่างต่อเนื่อง
(Over	Supply)
มีการตัดราคา

ธุรกิจที่มีความเสี่ยงปานกลาง

•		ธุรกิจคลินิกเสริมความงาม
•		ธุรกิจเครื่องส�าอาง	และอาหารเสริม

ธุรกิจมีจ�านวนมาก	และมีการเข้ามาแข็งขันอย่างต่อเนื่อง
(Over	Supply)
ต้นทุนการด�าเนินธุรกิจสูง

•		ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์	ที่ท�าเลไม่ดี Over	Supply	และมาตการบ้านหลังที่	2	รวมทั้งภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง

ล�าดับ ธุรกิจดาวร่วง คะแนน

1 ธุรกิจเช่ำหนังสือ 11.7

2 ธุรกิจผลิตโทรศัพท์พ้ืนฐำน และเคร่ืองโทรสำร 12.5

3 ธุรกิจให้บริกำรร้ำนอินเตอร์เน็ต 13.2

4 ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ และวำรสำร 14.1

5

ธุรกิจผลิตเสื้อผ้ำส�ำเร็จรูปที่ใช้แรงงำนเยอะและขำย
ในประเทศ

15.6

ธุรกิจหัตถกรรม และเฟอร์นิเจอร์ไม้
(ดังเดิมที่ไม่ได้มีกำรปรับตัว)

15.6

6 ธุรกิจกำรค้ำแบบดังเดิม 18.7

7 ธุรกิจคนกลำง 20.3

8
ธุรกิจจ�ำหน่ำยอุปกรณ์ควำมจ�ำ Storage media ก็คือ 
CDs, DVDs, Blu-Ray Discs, External Hard Drives, 
Memory Cards

23.5

9
ธุรกิจดังเดิมไม่มีดีไซน์ และใช้แรงงำนเยอะ
(เฟอร์นิเจอร์ ของเล่น)

25.7

10
ธุรกิจสถำนศึกษำเอกชน 27.9

ธุรกิจร้ำนถ่ำยรูป 27.9



	 นายธนวัฒน์	 สุธรรมพันธุ์	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	 บริษัท	 ไมโครซอฟท์	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด  
เปิดเผยว่ำ จำกผลส�ำรวจช่วงต้นปี 2562 ที่ผ่ำนมำ ระบุว่ำมีองค์กรในไทยเพียง 26% เท่ำนั้น ที่ได้น�ำ AI  
เข้ำมำเป็นองค์ประกอบหลักในกลยุทธ์ทำงธุรกิจส�ำหรับอนำคต ไมโครซอฟท์จึงได้ลงนำมในควำมร่วมมือ
กับหน่วยงำนมำกมำย เพื่อปูทำงไปสู่ก้ำวต่อไปที่แข็งแกร่ง สมบูรณ์ และสมดุล ในกำรพัฒนำเชิงนวัตกรรม
ดจิทิลัของไทยในปี 2563 ไม่ว่ำจะเป็นในภำคธรุกจิ อตุสำหกรรม กำรวจัิยและพฒันำ กำรศกึษำ หรอืสงัคม
 ทั้งน้ี เมื่อเดือนตุลำคมที่ผ่ำนมำ ไมโครซอฟท์ ได้ลงนำมในข้อตกลงควำมร่วมมือกับส�ำนักงำน 
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยและ
พัฒนำ AI ขึ้นในประเทศไทย ภำยใต้จุดมุ่งหมำยสูงสุดในกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของคนไทย ทั้งในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม โดยในระยะแรก ศูนย์วิจัยแห่งนี้จะมุ่งเน้นไปท่ีกำรยกระดับภำคกำรเกษตรและ 
กำรพัฒนำสมำร์ทซิตี้ให้เป็นรูปธรรม
 “กำรพัฒนำเทคโนโลยีต่ำงๆ ให้กลำยเป็นองค์ประกอบที่สร้ำงประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจและ 
สังคมได้อย่ำงเต็มที่นั้น ต้องอำศัยควำมเข้ำใจที่ลึกซึ้งในทุกระดับ กำรจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนำ AI แห่งนี้ 
ไม่เพียงแต่เป็นช่องทำงให้ไมโครซอฟท์สำมำรถน�ำแนวทำงปฏิบัติที่ผ่ำนบทพิสูจน์ควำมส�ำเร็จบนเวทีโลก
มำแบ่งปันให้นักคิดไทยได้น�ำไปปรับใช้เท่ำนั้น แต่ยังเป็นเวทีที่เชื่อมโยงทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน ผู้เชี่ยวชำญ 
ในวงกำรเทคโนโลยี สถำบันกำรศึกษำ หรือแม้แต่นักลงทุน ให้ผสำนกันเป็นระบบนิเวศเชิงนวัตกรรมที่เอื้อ
ต่อกำรพัฒนำที่เป็นรูปธรรมมำกขึ้น”
 ศูนย์วิจัยและพัฒนำ AI นี้ จะประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 
	 1.	 National	AI	Platform บนแพลตฟอร์มคลำวด์ ไมโครซอฟท์ อำชัวร์ ที่เป็นรำกฐำนส�ำหรับ
กำรขับเคลื่อนนวัตกรรม บ่มเพำะธุรกิจสตำร์ตอัพ และสนับสนุนงำนวิจัย AI 
	 2.	 Innovation	 Hub ศูนย์กลำงกำรพัฒนำโครงกำรเชิงนวัตกรรมให้ก้ำวจำกแนวคิดสู่ 
ควำมเป็นจริง เฟ้นหำจดุตัง้ต้นทีเ่หมำะสมในกำรพฒันำเทคโนโลยทีีส่ำมำรถก้ำวข้ำมควำมท้ำทำยทีค่นไทย 
ยังต้องเผชิญ และให้กำรสนับสนุนในกำรพัฒนำอย่ำงเต็มรูปแบบ 

ไมโครซอฟท์ผนึกทุกภาคส่วน
มุ่งสร้างอนาคตไทย	ยุค	AI

 ไมโครซอฟท์ เดินหน้าสร้างอนาคตยุค AI เพ่ือคนไทย จับมือทุกภาคส่วน 
วางรากฐานการพัฒนาแนวทาง การปฏิรูปและการเพิ่มทักษะให้บุคลากรทุกระดับ 
เปิดโอกาสให้กับทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล

THAILAND 4.0

	 3.	 Education	 &	 Talent	 Development กำรวำงโครงสร้ำง 
แพลตฟอร์ม เครื่องมือ และคอนเทนต์ต่ำงๆ ท่ีจะเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจทำง 
ธุรกิจและเทคโนโลยีอย่ำงสอดคล้องกัน จนเกิดเป็นบุคลำกรคุณภำพท่ีพร้อม 
ผลักดันโครงกำรเชิงนวัตกรรมไปสู่จุดหมำย
	 4.	 National	 AI	 Cluster ศูนย์กลำงส�ำหรับนักคิดนักพัฒนำจำก 
ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคกำรศึกษำ ที่เปิดเวทีให้ทุกภำคส่วนได้ร่วมกันคิด  
คัดเลือก และต่อยอดนวัตกรรม AI ไปสู่ผลงำนที่เป็นรูปธรรม โดยในระยะแรก 
จะมุ่งเน้นไปที่กำรส่งเสริมภำคกำรเกษตรด้วยโซลูชัน FarmBeats ซึ่งเป็นกำร 
ยกระดับศักยภำพของเกษตรกรด้วยข้อมูล และ
	 5.	 Incubator พื้นที่ส�ำหรับหน่วยงำน องค์กร และนักลงทุนที่ต้องกำร
สนับสนุนและบ่มเพำะสตำร์ตอัพหน้ำใหม่ให้เติบโต
 ในปี 2563 นี้ ไมโครซอฟท์และสถำบันเศรษฐกิจอนำคตและธรรมำภิบำล
อินเทอร์เน็ต โดยส�ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) จะร่วมกัน
เสรมิสร้ำงควำมเข้ำใจในนวตักรรม AI ให้กบักลุม่ผูน้�ำและผูบ้รหิำรระดบัสูงทัว่ไทย 
ผ่ำนทำงโครงกำร e-Training ในหลักสูตร AI Business School ซึ่งไมโครซอฟท์
ได้พัฒนำข้ึนเพื่อสร้ำงพื้นฐำนให้ผู้น�ำยุคใหม่สำมำรถก�ำหนดทิศทำงและกลยุทธ์
ขององค์กรในโลกยุค AI
 ก่อนหน้ำนี้ ไมโครซอฟท์และกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม (อว.) ประกำศควำมร่วมมือเพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนงำนวิจัย 

เชิงเทคโนโลยีให้กับทั้งนักเรียน-นักศึกษำ นักวิจัยใน 25 มหำวิทยำลัยทั่วประเทศ 
และหน่วยงำนต่ำงๆ ในสังกัดของกระทรวง อว. โดยน�ำแพลตฟอร์มคลำวด ์
ระดับโลกเพ่ือกำรเรียนรู้มำปรับใช้ 2 แพลตฟอร์ม ได้แก่ Microsoft Imagine 
Academy แหล่งทรัพยำกรกำรเรียนรู้ส�ำหรับสถำนศึกษำ ที่มีเนื้อหำหลักสูตร
สอดคล้องกับกำรสอบใบประกำศนียบัตรวิชำชีพไมโครซอฟท์ และ Microsoft 
Learn แหล่งทรัพยำกรเรียนรู้ทักษะเชิงดิจิทัลแบบเปิดที่ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงได้
	 นอกจากนี้	 ไมโครซอฟท์ยังได้สานต่อความร่วมมือกับส�านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)	ภายใต้โครงการ	“การขับเคลื่อน
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”	(Digital	Transformation	in	Education)	
ซึ่งครอบคลุมถึงการวางกรอบโครงสร้างเพื่อปรับรูปแบบการเรียนการสอน 
ด้วยเทคโนโลยี	 การยกระดับทักษะความสามารถ	 เชิงดิจิทัลของบุคลากรคร	ู
และร่วมจัดท�ากับส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	 (DEPA)	 และวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระมหาไถ่	 พัทยา	 เพื่อจัดหลักสูตรอบรมทักษะเชิงดิจิทัลให้กับครู
อาจารย์	500	ท่านจาก	500	โรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	
โดยมีจดุมุ่งหมายเพือ่ถ่ายทอดทกัษะดงักล่าวจากบคุลากรครูไปสูน่กัเรยีนระดับ
มัธยมศึกษากว่า	50,000	คน

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน

ที่มา	: https://www.thansettakij.com


