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บรรณาธิการ
ข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจ�ำเดือนพฤศจิกายน 2562 Special Report ฉบับนี้ ขอเสนอ

BOI กับการเพิ่มศักยภาพการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 ตามด้วย มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�ำในภูมิภาค
สองฝัง่ ไทย-พม่า ตืน่ ตัวรับโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุร-ี ทวาย สอวช. ดัน “แซนด์บอกซ์” พัฒนาคนป้อน “อีอซี ”ี ส่งเสริมอุตสาหกรรมคาร์บอนต�ำ่
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน EEC รมช.คมนาคม ประชุมศึกษาความเป็นไปได้สร้างท่าอากาศยานพัทลุง เปิดแล้ว ห้างดิวตี้ฟรี แห่งแรกในสงขลา
ส่วน English for Career ฉบับนี้ เป็นการพูดคุยสนทนาในที่ท�ำงาน รู้ทันโลก ไต้หวันน�ำเข้าแรงงานต่างชาติครบรอบ 30 ปี ปัจจุบันกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ขาดไม่ได้ในสังคม “ไทยแลนด์พลัสวัน” จับคู่ญี่ปุ่น “รุกตลาดแรงงาน” CLMV Smart DOE ก.แรงงาน จับมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดศูนย์แนะแนว
อาชีพและจัดหางาน กกจ. กระทุ้ง!! นายจ้าง เร่งพาแรงงานต่างด้าวที่จะหมดอายุ 31 มีนาคม 2563 มาขอใบอนุญาตท�ำงาน “หม่อมเต่า” อุ้ม พนักงาน เผย
เตรียมต�ำแหน่ง งานว่างทั่วประเทศกว่า 70,000 อัตรา พร้อมฝึกทักษะฝีมือเพิ่มรองรับการปรับโครงสร้างองค์กร “หม่อมเต่า” หนุน กรมการจัดหางาน
ส่งแรงงานไทยไปท�ำงานต่างประเทศ ปี 2563 ตั้งเป้า 100,000 คน คาดสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศกว่า 140,000 ล้านบาท อาชีพมั่นคง “เลี้ยงจระเข้” เป็นอาชีพ
ท�ำเงิน และ THAILAND 4.0 SCG พัฒนาแอพ “ขับดี” ช่วยขับขี่ปลอดภัย
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- BOI กับการเพิ่มศักยภาพการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0

มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�ำในภูมิภาค
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- การพูดคุยสนทนาในที่ท�ำงาน
- ไต้หวันน�ำเข้าแรงงานต่างชาติครบรอบ 30 ปี ปัจจุบันกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในสังคม
- “ไทยแลนด์พลัสวัน” จับคู่ญี่ปุ่น “รุกตลาดแรงงาน” CLMV
- ก.แรงงาน จับมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน
- กกจ. กระทุง้ !! นายจ้าง เร่งพาแรงงานต่างด้าวที่จะหมดอายุ 31 มีนาคม 2563 มาขอใบอนุญาตท�ำงาน
- “หม่อมเต่า” อุ้ม พนักงาน เผยเตรียมต�ำแหน่งงานว่างทั่วประเทศกว่า 70,000 อัตรา พร้อมฝึกทักษะฝีมือเพิ่ม
รองรับการปรับโครงสร้างองค์กร
- “หม่อมเต่า” หนุน กรมการจัดหางาน ส่งแรงงานไทยไปท�ำงานต่างประเทศ ปี 2563 ตั้งเป้า 100,000 คน
คาดสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศกว่า 140,000 ล้านบาท
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BOI กับการเพิ่มศักยภาพ

Special Report

การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการขับเคลือ่ นสูป่ ระเทศไทย 4.0

แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มียุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ (ยุทธศาสตร์
ภาคกลาง) แบ่งเป็น 5 แนวทางด้วยกันคือ 1. ส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกการลงทุนในพืน
้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ : Special Econimic
Zone) ชายแดน 2. พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเหมาะกับศักยภาพเชิงพื้นที่ 3. ส่งเสริมให้ภาคประชาชน
และภาคี มีการพัฒนามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์ 4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม
5. บริหารจัดการด้านสาธารณสุข แรงงานและความมั่นคง โดยจังหวัดกาญจนบุรี เขตการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนเชื่อมโยง
กับเมียนมา (ทวาย) และอินเดีย โดยปัจจุบันมูลค่าการค้าชายแดนในพื้นที่ SEZ คิดเป็นร้อยละ 90.90 ของมูลค่าการค้าชายแดนรวม
ของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน (รายได้หลักมาจากการค้าน�้ำมันปิโตรเลียมจากเมียนมา)

ความก้าวหน้า ด้านการก�ำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ที่แล้วเสร็จในจังหวัดกาญจนบุรี ในพื้นที่ 2 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลบ้านเก่า และ
ต�ำบลแก่งเสี้ยน พื้นที่รวม 8,193 ไร่ ให้เอกชนเช่า 2,979-0-72 ไร่ โดย
กรมธนารักษ์สรรหาผูล้ งทุนพัฒนาพืน้ ทีเ่ อกชนสามารถยืน่ เสนอโครงการลงทุน
มีผยู้ นื่ เสนอโครงการลงทุน 14 ราย โดยมีเงือ่ นไขการด�ำเนินการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ส�ำคัญ ได้แก่
1. ทางหลวงหมายเลข 367 ทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี ด�ำเนินการ
แล้วเสร็จ
2. ทางหลวง 81 บางใหญ่-บ้านโป่ง-กาญจนบุรี อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 3.6% ก�ำหนดเสร็จสิ้นปี 2562
3. กาญจนบุรี-ชายแดนไทย/เมียนมา (บ้านพุน�้ำร้อน) อยู่ระหว่าง
การศึกษาความเหมาะสม แล้วเสร็จ มีแผนจะขอรับงบประมาณก่อสร้างปี 2563
4. ด่านศุลกากรพุน�้ำร้อนระยะที่ 1 (ก่อสร้างคืบหน้า 5%)
ส่วนนโยบายของ BOI ในปีนี้ ได้เพิ่มมาตรการส่งเสริมการลงทุน
การเกษตรในระดับท้องถิ่นทั้งต้นน�้ำ กลางน�้ำ และปลายน�้ำ และยังเล็งเห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงของจ�ำนวนประชากรในประเทศที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย

จึงเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาเป็นแรงงานในประเทศมากขึ้น โดยผ่าน
โครงการ Single window for visas and work permits/SMART VISA
เป็นวีซ่าแบบพิเศษเพื่อดึงชาวต่างชาติที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารระดับสูง
หรือนักลงทุนเข้ามาท�ำงานหรือลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึง่ จะช่วยพัฒนา
ประเทศสู่ “ประเทศไทย 4.0” ให้สิทธิประโยชน์
1. การออกวีซ่า 4 ปี/ครั้ง แต่ไม่เกินเวลาในสัญญาจ้าง ยกเว้นกลุ่ม
startup จะได้ 1 ปี ต่อคราวละ 2 ปี
2. ท�ำงานในกิจการที่รับรองโดยไม่ต้องขอ work permit
3. ขยายเวลารายงานตัวเป็นทุก 1 ปี
4. ไม่ต้องขอ Re-entry Permit
5. คู่สมรสได้รับสิทธิพ�ำนักและท�ำงานในไทย
6. บุตรได้รับสิทธิพ�ำนักในไทยและส�ำหรับบุตรผู้ถือ Smart T
จะได้รับสิทธิในการท�ำงานด้วย
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
ที่มา : นิวส์พลัส

มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำ�ในภูมิภาค

สองฝั่งไทย-พม่า

ตื่นตัวรับโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี-ทวาย
พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี เผยกลุ่มนักธุรกิจจากพม่าสนใจลงทุนฝั่งไทยหลังทราบข่าวรัฐบาลเตรียมปัดฝุ่น หวังเป็นจุดส่งสินค้า
ต่อไปยังปลายทางในซีกโลกตะวันตก

นายผกายเนติ์ เล่งอี้ พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยเกี่ยวกับ
กรณีที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม จะปัดฝุ่นโครงการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษและท่าเรือน�้ำลึกทวาย ประเทศพม่า โดยจะหารือในความ
ร่วมมือระหว่าง 3 ประเทศ คือ ไทย พม่า และญี่ปุ่น จะได้ข้อยุติและท�ำให้
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม ไม่เกินภายในต้นปี 2563 นี้
มองว่าเป็นเรื่องที่ดีซึ่งเราต้องผลักดันอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากโครงการนี้เป็น
ความหวังไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่เป็นความหวังของทั้งประเทศในอาเซียน
เนือ่ งจากโครงการนีจ้ ะเชือ่ มโยงประเทศไทย กัมพูชา เวียดนาม รวมถึงประเทศ
พม่า ผ่านมายังจังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรีจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญของประเทศไทยใน
การที่ผลักดันการค้าการลงทุน และอาจจะเป็นศูนย์ในการที่จะประกอบสินค้า
ในขั้นสุดท้ายที่จะส่งออกไปท่าเรือทวาย โดยโครงการนี้เป็นโครงการที่ส�ำคัญ
เป็นอย่างมาก เนือ่ งจากเป็นเส้นทางปลายทางทีจ่ ะส่งสินค้าออกไปภูมภิ าคทาง
ด้านตะวันตกของซีกโลกเรา หากโครงการนีเ้ กิดขึน้ จริงมีแต่ขอ้ ดี เพราะโครงการ
นี้จะท�ำให้เกิดการได้มาซึ่งอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ต่อเนื่องกับโครงการนี้มีหลาย
อย่างมาก เช่น การผลิตสินค้าตามแนวเส้นทางโลจิสติกส์ตา่ งๆ ไม่วา่ จะเป็นการ
S m a r t

เชื่อมโยงเอาสินค้าที่เป็นโครงการจาก EEC ผ่านทางจุดเส้นทางต่างๆ ซึ่งต้อง
ผ่านกรุงเทพฯ อย่างแน่นอน โดยจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ
ไม่มากใช้เวลาเพียงแค่ 2 ชั่วโมงเท่านั้น ซึ่งหากต่อไปในอนาคตมีเส้นทาง
มอเตอร์เวย์ ก็จะท�ำให้ใช้เวลาในการเดินทางสั้นลงขึ้นเพียงแค่ 1 ชั่วโมง หรือ
ประมาณ 45 นาทีเท่านั้น
ส่วนในเรื่องของความพร้อมในพื้นที่ ที่ผ่านมา จังหวัดกาญจนบุรี ได้มี
การเตรียมความพร้อมในการที่จะรองรับ โดยมีโครงการสร้างถนน 2 ช่องทาง
จากด่านถาวรบ้านพุนำ�้ ร้อน หมู่ 12 ต�ำบลบ้านเก่า อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ไปถึงทวาย เป็นระยะทางรวม 140 กิโลเมตร ซึ่งโครงการนี้ทางจังหวัดได้
ส่งสัญญาณไปถึงนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศไปแล้ว และรัฐบาลไทยเอง
โดยส�ำนักงานส่งเสริมความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้าน หรือ NEDA จะให้การสนับสนุนด้วยการให้เงินกู้แก่รัฐบาลพม่า
ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.1 ต่อปี เมื่อถนนทางฝั่งพม่าเสร็จก็จะท�ำให้เกิด
มิติใหม่ จึงมั่นใจอย่างยิ่งว่าจังหวัดกาญจนบุรีจะเป็นจังหวัดที่ให้ค�ำตอบ
แก่หลายๆ ท่านที่จะท�ำการค้ากับทางฝั่งประเทศพม่า เพราะมันเป็นเส้นทาง
ที่สั้นที่สุด จากกรุงเทพฯ สามารถส่งต่อสินค้าไปยังประเทศพม่าได้เลย ส�ำหรับ

J o b

3

M a g a z i n e

ซึ่งได้รับการผลักดันจากกลุ่มประเทศลุ่มแม่น�้ำโขงและญี่ปุ่นมาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเปิดเส้นทางการค้าและประตูเชื่อมเศรษฐกิจฝั่งตะวันตกแห่งใหม่ตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง หรือ Greater Mekong
Sub-region (GMS) โดยท่าเรือน�้ำลึกทวายจะเป็นประตูการค้าฝั่งตะวันตก
ของภูมิภาค สร้างทางลัดโลจิสติกส์เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันออก
และโลกตะวันตก สู่ตลาดในเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป
การสร้างท่าเรือน�้ำลึกเมืองทวาย เป็นความฝันสูงสุดของชาวพม่า
หากเส้นทางบ้านพุน�้ำร้อนถึงเมืองทวายลงมือท�ำการก่อสร้างได้ในปี 2563
จะเป็นประโยชน์ทางด้านการลงทุน และท�ำธุรกิจระหว่าง 2 ประเทศ
ได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันทางรัฐบาลไทยได้จัดท�ำด่านถาวรขึ้นที่บ้าน
พุน�้ำร้อน หมู่ 12 ต�ำบลบ้านเก่า อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ถือเป็น
การส่งสัญญาณให้รู้ว่าการเชื่อมโยงของทั้ง 2 ประเทศ จะต้องเกิดขึ้นอย่าง
แน่นอน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านของการลงทุนต่อไป

สินค้าส่งไปยังฝั่งประเทศพม่า จะมีจุดเชื่อมต่อที่กรุงย่างกุ้งได้โดยง่าย ทั้งนี้
หากมีการเริ่มสร้างถนนประมาณต้นปี 2563 จากพุน�้ำร้อนไปถึงทวาย โดยจะ
เสร็จภายในปี 2567 จะท�ำให้กาญจนบุรีและเมืองใกล้ชิดเกิดความเจริญ
ทางด้านเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น และในอนาคตคิดว่าเราต้องเตรียมความพร้อม
ให้ดีในการรองรับอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นอีกอย่างมากมาย
ด้าน นายสะอาด ทัน่ เส้ง นักธุรกิจน�ำเทีย่ ว กาญจนบุรี - ทวาย ผูจ้ ดั การ
กาญจนบุรแี อนด์ทวายทัวร์ เปิดเผยว่า เมืองทวายก�ำลังเปลีย่ นแปลงจากสังคม
เมืองเก่าเป็นเมืองใหม่ด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาของพม่าที่หวังให้ทวาย
เป็นเมืองท่าด้านเศรษฐกิจของประเทศในการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้า
การลงทุนในภูมภิ าคอาเซียน และการน�ำสินค้าสูภ่ มู ภิ าคตะวันตกในขณะเดียวกัน
ประเทศสาธารณรัฐพม่ายังมีทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าหอย ปู
ปลา หมู่เกาะธรรมชาติอันสวยงาม ทรัพยากรใต้พื้นดิน น�้ำมัน แร่ ทอง หยก
ป่าไม้ หรือสิ่งธรรมชาติอื่นๆ ที่เป็นมนต์ขลังให้ชาวต่างชาติ มองตาเป็นมันที่จะ
เข้าไปลงทุนอีกทั้งแรงงานพม่า ยังเป็นความต้องการของประเทศเพื่อนบ้าน
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและท่าเรือน�ำ้ ลึกทวายเป็นส่วนหนึง่ ของแผน
แม่บทการเชือ่ มโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งของอาเซียน (ASEAN Connectivity)

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

สอวช. ดัน “แซนด์บอกซ์”
พัฒนาคนป้อน “อีอีซี”
สอวช.เตรียมท�ำ  “แซนด์บอกซ์” พัฒนาก�ำลังคนตามความ
ต้องการตลาด ดึงเอกชนพัฒนาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัย
ผู้อบรมสามารถสะสมหน่วยกิตขอรับปริญญาได้

การผลักดันนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) จะท�ำให้
ความต้องการแรงงานทักษะสูงเพิ่มขึ้น ซึ่งจ�ำเป็นที่ภาครัฐและภาคเอกชน
ต้องมาร่วมกันพัฒนาบุคลากรเพื่อป้อนความต้องที่จะเกิดขึ้น ทั้งบุคลากร
ในระบบการศึกษาและการเพิ่มทักษะใหม่ให้ผู้ที่ท�ำงานแล้ว โดยเฉพาะการจัด
รูปแบบการศึกษาใหม่ที่มี การเชื่อมโยงระหว่างท�ำงานกับการสะสมหน่วยกิต
เพื่อรับปริญญาได้
นายกิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เปิดเผยว่า
รัฐบาลให้ความส�ำคัญกับนโยบายการพัฒนาก�ำลังคนทีต่ อบโจทย์ ความต้องการ
ประเทศ โดยเฉพาะการตอบโจทย์ให้ทันความต้องการเร่งด่วนเพื่อรองรับ
การลงทุน ซึ่งการรอก�ำลังคนที่จบวุฒิปริญญาจะไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี ตลอดจนทักษะที่ได้จากวุฒิการศึกษา อาจไม่ตอบโจทย์
ความต้องการของสถานประกอบการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่ง
มีหน้าทีด่ แู ลและพัฒนาก�ำลังคน จึงมีนโยบายพัฒนาก�ำลังคนกลุม่ Non-Degree
เพื่อเป็นการ Upskill, Reskill รองรับการลงทุน โดยมีเป้าหมายสร้างบุคลากร
คุณภาพสูง 1 แสนคน ที่พร้อมส�ำหรับความต้องการของอุตสาหกรรมทั้งใน
และนอกอีอีซี เช่น อุตสาหกรรม เป้าหมาย รวมถึงรองรับ Bioeconomy,
Circular Economy และ Green Economy (BCG)
ทัง้ นี้ การประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝา่ ยเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ)
ครัง้ ที่ 3 มอบหมายให้กระทรวงการอุดมฯ และส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ก�ำหนดหลักสูตรและสาขาการศึกษา
เป้าหมาย เพื่อให้ภาคเอกชนขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี 2.5 เท่า

S m a r t

โดยต้องเป็นหลักสูตรที่กระทรวงการอุดมศึกษาฯ และ สกพอ.
รับรอง และต้องไม่ซ�้ำกับมาตรการสิทธิประโยชน์ภาษี 2 เท่าที่มีอยู่แล้ว
ทั้งนี้ มาตรการนี้จะให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีถึง 31 ธ.ค. 2563 แต่ไม่จ�ำเป็น
ต้องฝึกอบรมให้เสร็จภายในปี 2563
“หลังจากที่กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้รับมอบหมายให้ก�ำหนด
หลักสูตรและสาขาการศึกษาเป้าหมาย เพื่อให้ภาคเอกชนขอสิทธิประโยชน์
ทางภาษีนั้น ทาง สอวช. เร่งท�ำรายละเอียดทักษะที่จ�ำเป็นในอนาคต (Future
Skill List) ทัง้ ต�ำแหน่งงาน สมรรถนะและคุณลักษณะทีจ่ ำ� เป็น (Competency)
ของต�ำแหน่งงาน”
เมื่อท�ำรายละเอียดเสร็จจะเปิดรับหน่วยงานและสถาบันการศึกษา
ทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีจ่ ดั หลักสูตรและสาขาการศึกษาเป้าหมายตามทีก่ ำ� หนด
มาลงทะเบียนยื่นค�ำขอ เพื่อให้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ขึ้นทะเบียนเป็น
หน่วยงาน RTO (Registered Training Org.) และรับรองหลักสูตร รวมทั้ง
เมื่อสถานประกอบการที่ส่งบุคลากรมาอบรมหลักสูตรตามที่ได้รับการรับรอง
จะขอยกเว้นภาษีนิติบุคคลประเภทค่าใช้จ่ายฝึกอบรมได้ 2.5 เท่า จากกรม
สรรพากร ส่วนสถานประกอบการที่ต้องการจ้างงานใหม่บุคลากรทักษะสูง
ด้านสะเต็ม ก็แจ้งต�ำแหน่งงาน และโปรไฟล์บุคลากรที่ต้องการจ้างมาที่
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพื่อพิจารณารับรองแล้วสถานประกอบการ จะขอ
ยกเว้นภาษีนิติบุคคลประเภทค่าใช้จ่ายการจ้างงานใหม่บุคลากรทักษะสูง
ด้านสะเต็มได้ 1.5 เท่าจากกรมสรรพากร
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
ที่มา : www.bangkokbiznews.com
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ส่งเสริมอุตสาหกรรมคาร์บอนต�่ำ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน EEC

นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อ�ำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(อบก.) กล่าวว่า อบก. ได้จัดท�ำโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต�่ำ เพื่อสนับสนุนการลด
ก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ EEC โดยได้เริ่มส�ำรวจและรวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของโรงงานอุตสาหกรรมใน EEC เป็นรายโรงงาน เพื่อจัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อรัฐบาล
และพัฒนาเป็นต้นแบบโรงงานอุตสาหกรรมคาร์บอนต�่ำ รวมทั้งยังได้ร่วมมือกับ สกพอ. UNIDO
และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกันศึกษาและวางแผนระบบการบริหาร
จัดการและการรายงานข้อมูลการลดก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-Curve)
ที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ด้วย
อย่างไรก็ตาม การลดก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมไทย
ปัจจุบันยังไม่มีการก�ำหนดเป้าหมายเป็นเชิงตัวเลข เป็นเพียงภาคสมัครใจ
เนื่องจากการก�ำหนดเป้าหมายหรือมาตรการบังคับจะต้องมีกฎหมายขึ้นมา
รองรับ ซึ่งขณะนี้ อบก. อยู่ระหว่างผลักดันให้มีการออกกฎหมายที่ก�ำหนด
ให้มีการรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายโรงงาน และกฎหมาย
ที่ก�ำหนดเพดานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นกฎหมายลูกภายใต้ พ.ร.บ.
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อขับเคลื่อนแนวทางการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐานสากล คาดว่า
จะมีการน�ำเสนอร่างแรกของ พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว ให้ ครม. พิจารณาได้ภายใน
ปี 2563
ทัง้ นี้ พ.ร.บ. ว่าด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ จะมีการก�ำหนด
มาตรการจูงใจเชิงเศรษฐศาสตร์ เพื่อสนับสนุนให้ภาคเอกชนลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ซึง่ โดยทัว่ ไปมี 2 กลไก คือ กลไกภาษีคาร์บอน (Carbon Tax)
และกลไกก�ำหนดเพดานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Cap and Trade)
ขณะนี้ อบก. จึงเร่งสร้างความพร้อมให้แก่อุตสาหกรรมใน EEC เรียนรู้วิธี
การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เรียนรู้ระบบตรวจวัดประเมิน
และรายงานผล ซึ่งล่าสุดมีโรงงานในจังหวัดระยองสมัครใจเข้าร่วมแล้วกว่า
100 โรงงาน ซึ่งจะขยายผลไปสู่จังหวัดชลบุรี และฉะเชิงเทรา มากขึ้น

“ในบางเซคเตอร์อาจเหมาะใช้กลไกภาษีคาร์บอน ขณะทีบ่ างเซคเตอร์
เหมาะที่จะใช้เรื่องการก�ำหนดเพดานในการปล่อยก๊าซฯ ซึ่งเหมือนกับหลายๆ
ประเทศ เช่น เยอรมัน จะใช้กลไกภาษีในเซคเตอร์ด้านการคมนาคมขนส่ง
แต่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมจะใช้การก�ำหนดเพดาน ในส่วนประเทศไทยจะต้อง
หารือกันภายในประเทศก่อนว่ารูปแบบใดที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แต่ระหว่างนี้จะต้องสร้างความพร้อมให้แก่ภาคอุตสาหกรรมก่อน”
ปัจจุบัน ประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า 140,000 แห่ง
เป็นโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC มากกว่า 9,000 แห่ง ในจ�ำนวนนั้น
เป็นโรงงานควบคุมประมาณ 1,600 แห่ง โดยมีปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 94.38 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือคิดเป็น 37%
ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงงานควบคุมทั้งประเทศ
มีศกั ยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกสูงสุดที่ 5.36 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า คิดเป็น 5.67% ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงงาน
ควบคุมในพื้นที่ EEC
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
ที่มา : www.eeco.or.th

รมช.คมนาคม ประชุมศึกษา

ความเป็นไปได้สร้างท่าอากาศยานพัทลุง
นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ลงพื้นที่ จ.พัทลุง เป็นประธานการประชุมศึกษาความเป็นไปได้ และ
ความเหมาะสมในการก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุง

รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายกรมท่าอากาศยาน
ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้พื้นที่ ต�ำบลควนมะพร้าว อ�ำเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง ซึ่งเป็นพื้นที่ของศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าว กรมการข้าว รวมทั้งผลกระทบ
ของพื้นที่ใกล้เคียง การเชื่อมโยงทุกระบบการคมนาคม ทั้งทางบก ทางน�้ำ
ทางราง และทางอากาศ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 6 เดือน
ก่อนกระบวนการท�ำประชาพิจารณ์ต่อไป หากด�ำเนินการก่อสร้างท่าอากาศ
พัทลุง จะท�ำให้สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ตามนโยบายเชื่อมไทย
สู่เมืองรอง ซึ่งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจและการจ้างงานในจังหวัดพัทลุง

รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวระหว่างลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ส�ำรวจ
ความเหมาะสมในการก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุง ว่าการพัฒนาโครงสร้างพืน้
ฐานของประเทศเป็นนโยบายส�ำคัญของการพัฒนาประเทศ เนื่องจากปัจจุบัน
สถานการณ์และบริบทที่เปลี่ยนไป ความต้องการของประชาชนในพื้นทีใ่ นการ
พัฒนาชุมชน จังหวัด การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ รวมทั้งประชาชน
ในพื้นที่ จึงต้องการให้มีการพัฒนาด้านระบบการคมนาคมขนส่ง จึงเห็นควร
ให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุงเพื่อรองรับ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ หรือการท่องเที่ยวเมืองรอง
S m a r t

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
ที่มา : https://mgronline.com
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เปิดแล้ว ห้างดิวตี้ฟรี แห่งแรกในสงขลา
สงขลา–เอกชนหนุนการท่องเทีย
่ ว เปิดห้างดิวตีฟ
้ รี แห่งแรกในจังหวัด
สงขลา รัฐเอือ
้ หนุนเต็มที่ หวังนักท่องเทีย
่ วไทยเทศมาเทีย
่ วมาช้อปทีด
่ า่ นนอก
ไทย-จังโหลน ขอลุ้นได้โอกาสฟื้นตัว

ห้างด่านนอก ดิวตี้ฟรี ซึ่งด�ำเนินกิจการในนาม บริษัท เบตงซิตี้พลาซ่า ดิวตี้ฟรี
จ�ำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนวณิช ต.ส�ำนักขาม บ้านไทยจังโหลน อ.สะเดา โดยมี นายไพโรจน์
รัตน์ดิลก ณ ภูเก็ต ประธานที่ปรึกษา ซึ่งนายไพโรจน์ รัตน์ดิลก ณ ภูเก็ต ได้กล่าวว่า
ห้างด่านนอก ดิวตีฟ้ รี ได้รบั การสนับสนุนจาก กรมศุลกากร ด่านศุลกากรสะเดา และกรมสรรพสามิต
น�ำมาซึง่ ความเจริญในจังหวัดสงขลาในด้านการท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาวมาเลเซีย เป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจและก่อให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
ที่มา : https://www.songkhlatoday.com

English for Career
การพูดคุยสนทนาในที่ท�ำงาน
ในที่ท�ำงาน บางครั้งอาจจะมีสถานการณ์ส�ำหรับผู้ที่ไม่สันทัดในบทสนทนา
Conversation ที่มักจะต้องพูดคุยกับชาวต่างชาติ ซึ่งบางครั้งก็อาจจะสามารถ
ดึงพลังแผงความรู้ภาษาอังกฤษในตัวเรา เอาออกมาใช้ให้สามารถเอาตัวรอด
กับสถานการณ์เหล่านั้นได้
แต่ถ้าเราเตรียมตัวดีก็มีชัยไปแล้วกว่าครึ่งหนึ่ง ฉบับนี้ จึงรวบรวมค�ำหรือ
ประโยคการสนทนาที่มักมีการใช้หรือได้ยินกันบ่อยๆ ในที่ท�ำงานมาฝากกันคะ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Can you help me?
No problem
Sure
I’m sorry, but I can’t
Sorry, I’m busy now
Thank you
Thank you. But I can handle it
Photocopy this
Clean this up
Would you please pass this
around the office
You look nice today
You did well
You did a good job
You did a great job

ช่วยฉันหน่อยได้ไหม?
ไม่มีปัญหา ได้อยู่แล้ว
แน่นอน
ฉันเสียใจ ที่ท�ำไม่ได้
ขอโทษด้วย ตอนนี้ฉันไม่ว่าง
ขอบคุณ
ขอบคุณ แต่ฉันพอท�ำเองได้
ถ่ายเอกสารนี้ให้หน่อย
ท�ำความสะอาดตรงนี้ให้หน่อย
กรุณาช่วยส่งต่อไปรอบๆ
ส�ำนักงานได้ไหม
วันนี้คุณดูดีจัง
คุณท�ำได้ดี
คุณท�ำงานได้ดี
คุณท�ำงานได้ดีเยี่ยมเลย

S m a r t

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Give me a break
Never do that again
You are wrong
How many times must, I tell you?
Never give up
Let’s take a break
I’m very hungry
I’m starving
What shall we have?
I’ll treat you
Let’s take a break
Let’s go to food court

ฉันขอพักหน่อย
อย่าท�ำอย่างนั้นอีกนะ
คุณผิด
ฉันต้องบอกคุณอีกสักกี่ครั้ง?
อย่ายอมแพ้
หยุดพักกันหน่อยเถอะ
ฉันหิวมาก
ฉันก�ำลังหิว
เราจะกินอะไรกันดี?
ฉันเลี้ยงมื้อนี้เอง
หยุดพักกันหน่อยเถอะ
ไปที่ศูนย์อาหารกัน

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : https://e-vocab.blogspot.com
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ไต้หวัน

รู้ทันโลก

น�ำเข้าแรงงานต่างชาติครบรอบ 30 ปี
ปัจจุบันกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในสังคม

ไต้หวันเปิดน�ำเข้าครบ 30 ปี แรงงานต่างชาติชุดแรกที่เดินทางมาท�ำงาน
ในไต้หวันเป็นคนงานไทย ปัจจุบันแรงงานต่างชาติกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้
ในสังคมไต้หวันไปแล้ว นักวิชาการเรียกร้องรัฐบาลเปลี่ยนแนวความคิดจากสกัดกั้น
อนุญาตให้ย้ายถิ่นเพื่อดึงดูดให้แรงงานต่างชาติท�ำงานในไต้หวันได้อย่างถาวร
ต่อไป

Radio Taiwan International รายงานเมือ่ ปลายเดือน ต.ค. 2562
ว่าไต้หวันเปิดให้นำ� เข้าแรงงานต่างชาติอย่างถูกกฎหมายเมือ่ วันที่ 28 ต.ค. 2532
แรงงานต่างชาติชุดแรกที่เดินทางมาท�ำงานในไต้หวันเป็นคนงานไทย ท�ำงาน
ในไซต์งานก่อสร้างทางด่วนสาย 3 ระยะเวลาผ่านไป 30 ปี ยอดจ�ำนวนแรงงาน
ต่างชาติกว่า 710,000 คน กระจายท�ำงานในภาคส่วนต่างๆ ของไต้หวัน อาทิ
ภาคการผลิต ก่อสร้าง ประมง และภาคสวัสดิการสังคม กลายเป็นส่วนหนึ่งที่
ขาดเสียมิได้ของสังคมไต้หวันไปแล้ว นักวิชาการด้านแรงงานกล่าวเรียกร้อง
รัฐบาลทบทวนนโยบายของเมื่อ 30 ปีที่แล้ว จากการน�ำเข้าเพื่อทดแทนภาวะ
ขาดแคลนแรงงานและพยายามสกัดกั้นไม่ให้แรงงานต่างชาติย้ายถิ่น มาเป็น
แรงงานต่างชาติช่วยสร้างโอกาสท�ำงานให้กับแรงงานท้องถิ่น และภายใต้
สถานการณ์ที่อัตราการเกิดตกต�่ำ ภาวะขาดแคลนแรงงานไม่สามารถจะ
แก้ไขได้ รัฐบาลควรจะมองการณ์ไกล พิจารณาให้มีการย้ายถิ่น เพื่อดึงดูด
ให้แรงงานต่างชาติที่มีทักษะฝีมืออยู่ท�ำงานในไต้หวันตลอดไป แน่นอน นี่ไม่ใช่
เป็นประเด็นของกระทรวงแรงงานแต่เพียงกระทรวงเดียว แต่เป็นปัญหาที่
รัฐบาลต้องน�ำมาขบคิด
นอกจากอุตสาหกรรมการผลิตแล้ว เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2535 อนุญาต
ให้องค์กรหรือครอบครัวทีม่ ผี ปู้ ว่ ยหรือผูส้ งู อายุทชี่ ว่ ยตนเองไม่ได้ น�ำเข้าผูอ้ นุบาล
ต่างชาติได้ รวมถึงผู้ช่วยงานบ้าน และลูกเรือประมงต่างชาติ ส่วนทางด้าน
ภาคการผลิตก็ขยายประเภทอุตสาหกรรมที่ขาดแคลนแรงงานและสามารถ
ยื่นขอน�ำเข้าแรงงานต่างชาติได้จากเดิม 6 ประเภท 15 ต�ำแหน่งงานมาเป็น
68 ประเภทอุตสาหกรรม
เมือ่ วันที่ 27 ส.ค. 2535 คณะกรรมการการแรงงานในสมัยนัน้ ประกาศ
เกณฑ์การจัดเก็บค่าบริการจัดหางานและค่าบริการดูแลของบริษัทจัดหางาน
ที่เป็นผู้จัดส่งและดูแลแรงงานต่างชาติ ประกาศนี้ เป็นที่มาของการอนุญาต
ให้บริษัทจัดหางานเรียกเก็บค่าบริการดูแลจากแรงงานต่างชาติได้ จากนั้น
มีการปรับประเภทกิจการทีอ่ นุญาตให้นำ� เข้าแรงงานต่างชาติได้ โดยเพิม่ กิจการ
ช�ำแหละเนื้อสัตว์และภาคการเกษตร จนกระทั่งยอดจ�ำนวนแรงงานต่างชาติ
เพิ่มมากขึ้น ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562 แรงงานต่างชาติในไต้หวันมีจ�ำนวน
711,001 คน ท�ำงานในภาคการผลิต 452,412 คน ภาคสวัสดิการสังคม
258,589 คน ในจ�ำนวนนี้ เป็นผู้อนุบาลในองค์กร 15,200 คน ผู้อนุบาลใน
ครัวเรือน 241,562 คน และผู้ช่วยงานบ้าน 1,826 คน
ด้านประเทศผู้ส่งออกจากที่อนุญาตให้ส่งออกแรงงานมาท�ำงานที่
ไต้หวันได้ 6 ประเทศ แต่ปัจจุบันส่งออกจริง 4 ประเทศ ได้แก่ไทย อินโดนีเซีย
เวียดนามและฟิลิปปินส์ ส่วนมองโกเลียและมาเลเซียไม่มีการส่งออกแรงงาน
มายังไต้หวันเลย และในจ�ำนวน 4 ประเทศที่ส่งออกแรงงานมายังไต้หวัน
อินโดนีเซียส่งออกมากที่สุด 271,583 คน ซึ่งส่วนใหญท�ำงานในต�ำแหน่ง
ผู้อนุบาลในครัวเรือน เวียดนามอยู่อันดับ 2 มีจ�ำนวน 223,433 คน ตามด้วย
ฟิลิปปินส์ 155,560 คน ส่วนแรงงานไทยจากแรกเริ่มครองแชมป์มีจ�ำนวนมาก

S m a r t

โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ในไต้หวัน ส่วนใหญ่ว่าจ้างแรงงานไทย
ที่มาภาพ : Radio Taiwan International

เป็นอันดับหนึ่งมาโดยตลอด จนถึงปี 2549 ถูกอินโดนีเซียเบียดตกลงมา
จนปัจจุบันเหลือจ�ำนวนเพียง 60,423 คน
ศาสตราจารย์ เฉิงจือเยว จากสถาบันวิจัยแรงงาน มหาวิทยาลัย
แห่งชาติเจิ้งจื้อ (NCU) กล่าวว่า นโยบายด้านแรงงานควรมองการณ์ไกล
ไปถึง 10-20 ปีข้างหน้าว่า ความพึ่งพิงแรงงานต่างชาติของไต้หวันเป็นเช่นไร
ปัจจุบัน ไต้หวันไม่เพียงแต่ประสบปัญหาอัตราการเกิดที่ตกต�่ำและภาวะ
ขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรงเท่านั้น ยังต้องแข่งขันกับประเทศอื่นๆ เช่น
ญี่ปุ่น เป็นต้น ให้เงื่อนไขที่ดีกว่าเพื่อดึงดูดแรงงานต่างชาติไปท�ำงาน ไต้หวัน
นอกจากได้เปรียบในเรื่องความเคารพด้านสิทธิมนุษยชนแล้ว ยังควรพิจารณา
ในแง่มุมให้สิทธิ์แก่แรงงานต่างชาติที่มีทักษะสามารถย้ายถิ่นเพื่อดึงดูดให้
อยู่ท�ำงานในไต้หวันตลอดไป และแน่นอน คงไม่ใช่เป็นภาระหน้าที่ของ
กระทรวงแรงงานเพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้น
ด้าน รองศาสตราจารย์ ซินปิ่งหลง จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน
ชี้ว่า ในอดีตไต้หวันจะใช้นโยบายสกัดกั้น เกรงว่าการน�ำเข้าแรงงานต่างชาติ
ในจ�ำนวนที่มากเกินไป อาจส่งผลกระทบต่อโอกาสท�ำงานของแรงงานท้องถิ่น
โดยเฉพาะแรงงานสูงอายุอาจตกงาน แต่ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิต
โดยเฉพาะกิจการที่เป็นงานหนัก มีความเสี่ยงสูงและอันตราย ไม่สามารถ
หาแรงงานท้องถิน่ เข้าท�ำงานได้ ส่งผลให้ขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก โครงสร้าง
แรงงานเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก นโยบายด้านแรงงานก็ควร
เปลี่ยนตามไปด้วย ไม่ควรมองจากจ�ำนวนแรงงานต่างชาติ แต่ควรจะพิจารณา
จากมุมมองการน�ำเข้าแรงงานต่างชาติ จะช่วยสร้างโอกาสการท�ำงานให้แก่
แรงงานท้องถิ่นมากน้อยเท่าไหร่ อย่างไร?
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : https://prachatai.com
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“ไทยแลนด์พลัสวัน”
จับคู่ญี่ปุ่น “รุกตลาดแรงงาน”

CLMV

“ไทยแลนด์พลัสวัน” จับคูญ
่ ป
ี่ น
ุ่ รุกตลาด CLMV หวังช่วยกระตุน
้
ภาคเอกชนในประเทศทั้งรายเก่ารายใหม่ และนักลงทุนต่างชาติที่
อาจหนีผลกระทบสงครามการค้าสหรัฐ-จีน เข้ามาลงทุนในนิคม
อุตสาหกรรม

แนวโน้มเศรษฐกิจในกลุ่มภูมิภาค CLMV ที่ประกอบด้วยกัมพูชา ลาว
เมียนมา และเวียดนาม เติบโตอย่างรวดเร็ว ขณะที่ “ต้นทุนด้านค่าจ้างแรงงาน
ยังต�่ำ และทรัพยากรประเทศยังคงสมบูรณ์” ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญดึงดูดให้
นักลงทุนต่างชาติแห่เข้ามาลงทุนในภูมิภาคนี้กันมากขึ้น
ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งโตเกียว ประเทศ
ญี่ปุ่น ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมจัดงาน The 4th Business Connecting
2019 ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์พลัสวัน สู่ความเป็นไปได้ทาง
ความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่น” เพื่อเป็นเวทีการเจรจา
จับคู่ทางธุรกิจ และตอกย�้ำถึงความร่วมมือของ 2 ประเทศในลักษณะเชิงรุก
ให้สอดรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
“ณัฐพล รังสิตพล” อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
กล่าวว่า ญี่ปุ่นเป็นประเทศพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่ส�ำคัญของไทย ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ด้านการค้า การลงทุนและอุตสาหกรรมอย่างแนบแน่นยาวนาน
เห็นได้จากตัวเลขการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ พบว่า นักลงทุนญี่ปุ่นมาไทย
ยังคงอยู่ในอันดับ 1 และตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.ย. 2562 นักลงทุนญี่ปุ่นได้ยื่นเรื่อง
กับส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เป็นเงินประมาณ 59,187
ล้านบาท หรือคิดเป็น 24% ของจ�ำนวนโครงการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด
ขณะที่ตัวเลขาการค้าไทย-ญี่ปุ่น ในไตรมาสสอง ปี 2562 พบว่า
มีมูลค่าการค้า 28,921.1 ล้านดอลลาร์ สินค้าส่งออกหลักของไทย เช่น รถยนต์
อุปกรณ์ และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องโทรสาร
โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และเครื่องจักรกล เป็นต้น โดยสินค้า
น�ำเข้าหลัก เช่น เครื่องจักรกล เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ยานยนต์ เครื่องจักรไฟฟ้า และเคมีภัณฑ์
เวทีนี้ เน้นการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์พลัสวัน ซึ่งก�ำหนดให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการท�ำธุรกิจในกลุม่ ภูมภิ าค CLMV ควบคูไ่ ปกับ
การขยายฐานการผลิตไปยังกลุ่มประเทศเหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นประเทศ
เพื่อนบ้านของไทย ได้เข้ามาช่วยตอบโจทย์ความต้องการเรื่องแรงงานใน
อุตสาหกรรมการผลิตที่มีราคาถูก พื้นที่ที่ตั้งโรงงาน และทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ยังคงสมบูรณ์
ไทยแลนด์พลัสวัน จะช่วยกระตุ้นภาคเอกชนในประเทศทั้งรายเก่า
รายใหม่ และนักลงทุนต่างชาติที่อาจหนีผลกระทบสงครามการค้าสหรัฐ-จีน
เร่งเข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ขยายครอบคลุมไปยังภูมิภาค CLMV
ณัฐพล ยอมรับว่า ตลาดแรงงานไทยในปัจจุบนั ก�ำลังเปลีย่ นไปสูแ่ รงงาน
ทักษะชัน้ สูง ประกอบกับมีการน�ำหุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัตมิ าใช้กบั อุตสาหกรรม
การผลิตในประเทศไทยมากขึ้น ส่งผลให้ค่าจ้างแรงงานปรับตัวสูงขึ้นด้วย
แต่ไม่ใช่อุปสรรคความร่วมมือทางการค้ากับต่างชาติ เพราะแรงงานไทย
สามารถเข้าไปเติมเต็มระบบการจ้างงานในด้านการบริหารองค์กรและควบคุม
โรงงาน
S m a r t

ประเทศไทย มีแรงงานต่างด้าวลงทะเบียนในภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตประมาณ 1 ล้านคน และในภาคการจ้างงานอื่นๆ ประมาณ 3 ล้านคน
ซึ่งการขยายฐานการจ้างงานไปยังประเทศเพื่อนบ้านของไทย ภายใต้นโยบาย
ไทยแลนด์พลัสวัน ไม่ได้ทำ� ให้เกิดการแย่งจ�ำนวนแรงงาน แต่กลับช่วยสร้างงาน
ท้องถิ่นให้กับแรงงานในประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งยังช่วยยกระดับตลาดแรงงาน
ให้ก้าวไปอีกขั้น
แม้วา่ ห่วงโซ่การผลิต ของอุตสาหกรรมการผลิตในกลุม่ CLMV ยังขาด
ความพร้อมด้านเทคโนโลยีและทักษะการช่าง แต่การด�ำเนินนโยบายไทยแลนด์
พลัสวันจะเข้าไปเสริมสร้างศักยภาพและเติมเต็มความพร้อมมากขึ้น เพื่อช่วย
ให้เกิดพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศเหล่านีใ้ ห้มคี วามมัน่ คงและยัง่ ยืน
“สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็เป็นรูปแบบเดียวกับการขยายฐานการลงทุนเพื่อการผลิต
เช่นเดียวกับที่ญี่ปุ่น จีน สหรัฐได้ด�ำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้ม
ความต้องการลดต้นทุนการผลิต แต่ถ้าประเทศไทยไม่รีบด�ำเนินการ ก็เท่ากับ
ปิดกั้นตัวเอง” ณัฐพล กล่าว
ด้าน “มาซาฮิโกะ โฮซากะ” ประธานศูนย์สง่ เสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งโตเกียว กล่าวว่า ญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นร่วมมือการท�ำธุรกิจ
กับประเทศไทย ทั้งในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการด้านการ
บริหารธุรกิจ การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ การเจาะขยายช่องทางตลาด ตลอดจน
การถ่ายทอดวิทยาการในด้านต่างๆ เพราะมองเห็นว่า ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมการผลิตในอาเซียน
นับตั้งแต่ศูนย์ฯ ได้เข้ามาตั้งส�ำนักงานที่ประเทศไทย ซึ่งปีนี้เข้าสู่ปีที่ 5
แล้ว พบว่า มีผู้ประกอบการญี่ปุ่นและไทย เข้ามาขอรับบริการค�ำปรึกษาด้าน
กฎหมาย การบัญชี การตลาด ยุทธศาสตร์การบริหารบริษัท และร่วมเวทีจับคู่
ธุรกิจกว่า 1,000 รายต่อปี นอกจากนี้ ยังมีนักธุรกิจจ�ำนวนมากร่วมออกงาน
แสดงสินค้าไทยแลนด์อนิ ดัสเตรียลแฟร์ ซึง่ เป็นกิจกรรมคูข่ นานทีป่ ระเทศญีป่ นุ่
จัดขึ้นทุกๆ ปี สิ่งเหล่านี้ ตอกย�้ำถึงความร่วมมือและสายสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ซึ่งกันและกัน
การจัดงานครั้งนี้ ญี่ปุ่น หวังผลักดันยุทธศาสตร์ไทยแลนด์พลัสวัน
สู่ความเป็นไปได้ทางความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่นให้
เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม เพราะถึงเห็นความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือกัน เพื่อขยาย
ฐานการผลิตไปยังกลุ่ม CLMV ซึ่งเป็นประเทศมีเศรษฐกิจก�ำลังพัฒนา และ
ก�ำลังเป็นทีส่ นใจอย่างมาก ในฐานะประเทศทีส่ ามารถตอบโจทย์ความต้องการ
ในเรื่องการผลิตสินค้า มาซาฮิโกะ มองว่า อุตสาหกรรมการผลิตในกลุ่ม
CLMV ทีน่ า่ จะได้ประโยชน์ และเร่งใช้มาตรการนีไ้ ด้เร็วทีส่ ดุ ได้แก่ อุตสาหกรรม
ที่พร้อมลงทุน และมีแผนการลงทุนสูง เช่น กลุ่มผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
อิเล็กทรอนิกส์ และการแปรรูปอาหาร แต่การด�ำเนินการดังกล่าวจะสร้าง
ประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนโดยรวมทั้งภูมิภาค
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com
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ก.แรงงาน จับมือ

Smart DOE

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จับมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย เตรียมความพร้อมแก่ก�ำลังแรงงานแบบครบวงจร เพื่อการมีงานท�ำอย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มพฤศจิกายนนี้...

นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมเป็น
เกียรติในการแถลงข่าวเปิดศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ณ ศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย อาคารส�ำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง อ�ำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย โดยมี ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ผศ.ดร.สุทศั น์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นายวินยั ทองอุบล จัดหางานจังหวัดเชียงราย นายณัฐพงษ์ สุจริตธรรม ผูจ้ ดั การ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ปลูกผักและรักแม่ จ�ำกัด และนายวิชชุพันธ์
จันทร์มณี ผู้จัดการแผนกสรรหาคัดเลือกบุคลากรและศูนย์การเรียนรู้ บริษัท
ฟู้ดแพชชั่น จ�ำกัด ร่วมงาน
นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า
ศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน เป็นการจัดตัง้ โดยความร่วมมือของส�ำนักงาน
จัดหางานจังหวัดเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งได้ท�ำบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 แสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน
ในการเตรียมความพร้อมแก่ก�ำลังแรงงาน ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ได้รับการแนะแนวอาชีพให้รู้ศักยภาพของตนเอง มีความรู้เรื่องแนว
โน้มตลาดแรงงาน อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ การทดสอบแบบวัดบุคลิกภาพ
เพือ่ การศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ รวมทัง้ ได้ทราบถึงขัน้ ตอนการหางานหรือ
สมัครงาน และเตรียมความพร้อมแก่ก�ำลังแรงงานเพื่อการมีงานท�ำได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะมีหน้าที่ด�ำเนินการให้นักศึกษา
ได้รับการแนะแนวอาชีพ จากเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย
ก�ำหนดและออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ (200 ชั่วโมงขึ้นไป)
ให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเพื่อเพิ่มทักษะภาษาต่างประเทศ อันจะ
เป็นการเพิ่มโอกาสในการท�ำงาน และเตรียมความพร้อมในการไปท�ำงาน

ต่างประเทศ รวมทัง้ ให้ความอนุเคราะห์พนื้ ทีจ่ ดั ตัง้ ศูนย์ฯ และสนับสนุนนักศึกษา
สาขาจิตวิทยาสังคม ชั้นปีที่ 3-4 จ�ำนวน 2 คน ประจ�ำศูนย์ฯ
ส่วนกรมการจัดหางาน โดยส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย จะท�ำ
หน้าที่สนับสนุนวิทยากร/นักแนะแนวอาชีพ ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้ม
ตลาดแรงงาน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เพื่ออนาคต (New Engine of Growth) การพัฒนาบุคลิกภาพ การหางาน
หรือสมัครงาน เทคนิคการสัมภาษณ์งานเพือ่ การมีงานท�ำ ประสานการฝึกอบรม
ภาษาญี่ปุ่น เกาหลี และจีน สนับสนุนเครื่องมือแบบทดสอบความพร้อมทาง
จิตวิทยา แบบทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ สนับสนุนให้นกั ศึกษาทีจ่ ะส�ำเร็จ
การศึกษา หรือนักศึกษาที่ต้องการหางานท�ำขึ้นทะเบียนผ่านระบบออนไลน์
http://smartjob.doe.go.th จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการของ
กรมการจัดหางาน และการใช้เครือ่ งมือทางจิตวิทยาให้แก่นกั ศึกษาทางจิตวิทยา
ชั้นปีที่ 3-4 ที่มาประจ�ำศูนย์ฯ ประสานนายจ้าง/สถานประกอบการ แนะแนว
ให้ความรู้ในหัวข้อคุณสมบัติที่นายจ้างต้องการและอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้ง พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาให้ตรงกับ
ต�ำแหน่งงาน และความต้องการของ นายจ้าง/สถานประกอบการ ภาคราชการ
และท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับนักศึกษาฝึกงาน
“ขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถานประกอบการและทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์แนะแนวอาชีพและ
จัดหางาน ในครั้งนี้ ซึ่งช่วยรองรับให้ผู้ส�ำเร็จการศึกษาที่จะก้าวเข้าสู่ตลาด
แรงงาน สามารถเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของตนได้ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน ช่วยลดปัญหาการว่างงาน” นางเธียรรัตน์ฯ
กล่าว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

กกจ. กระทุ้ง!! นายจ้าง เร่งพาแรงงานต่างด้าว
ที่จะหมดอายุ 31 มีนาคม 2563 มาขอใบอนุญาตท�ำงาน

กรมการจัดหางาน แจ้งเตือนนายจ้างเร่งพาแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่ใบอนุญาตท�ำงานจะสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2563 มาขอต่ออายุใบอนุญาตท�ำงาน แนะ รีบมาด�ำเนินการ ไม่รอคิวนาน

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า
ตามที่ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เห็นชอบตามแนวทาง
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว โดยให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา
ลาว และเมียนมา) มาขอรับใบอนุญาตท�ำงานและการขออยูต่ อ่ ในราชอาณาจักร
นั้น เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ ได้รับ
บริการทีร่ วดเร็ว และทันตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนด กรมการจัดหางาน จึงขอเตือน
ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่มีแรงงานต่างด้าว กลุ่มที่ใบอนุญาตท�ำงาน
จะหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2563 รีบมาด�ำเนินการ ตามขั้นตอนดังนี้
1.นายจ้างยืน่ ความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว บัญชีรายชือ่ แรงงานฯ
(Name List) ทีส่ ำ� นักงานจัดหางานจังหวัด ส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
พืน้ ที่ ในท้องทีท่ คี่ นต่างด้าวท�ำงานอยูห่ รือในท้องทีท่ สี่ ำ� นักงานใหญ่ของนายจ้าง/
สถานประกอบการตั้งอยู่ 2.น�ำคนต่างด้าวไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล โดย
คนต่างด้าวทีเ่ ข้าระบบประกันสังคม ให้ตรวจสุขภาพ ณ สถานพยาบาลตามบัตร
กรณีไม่เข้าประกันสังคมให้ตรวจสุขภาพ/ท�ำประกันสุขภาพ ณ โรงพยาบาลที่
กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด 3.คนต่างด้าวยืน่ ขออนุญาตอยูต่ อ่ ในราชอาณาจักร
(ลงตรา VISA) ณ ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยมีเอกสารประกอบคือ บัญชี
รายชื่อแรงงานฯ (Name List) และใบรับรองแพทย์ 4.ยื่นขออนุญาตท�ำงาน
ที่ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด ส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ที่ได้
ยืน่ แบบบัญชีรายชือ่ ความต้องการไว้ 5.แรงงานต่างด้าวปรับปรุงทะเบียนประวัติ
S m a r t

และจัดท�ำบัตรประจ�ำตัวคนซึง่ ไม่มสี ญ
ั ชาติไทยทีม่ ใี บอนุญาตท�ำงานอยูด่ า้ นหลัง
ทีศ่ นู ย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัด ส่วนกรุงเทพมหานคร ด�ำเนินการ
ที่ส�ำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
“ขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการทีม่ แี รงงานต่างด้าวทีก่ ารอนุญาต
ท�ำงานจะหมดอายุ วันที่ 31 มีนาคม 2563 นี้ รีบมาด�ำเนินการ เนื่องจาก
หากใกล้วันปิดรับ จะมีนายจ้างและแรงงานจ�ำนวนมาก จึงขอให้เร่งมา
ด�ำเนินการแต่เนิน่ ๆ และขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการด�ำเนินการตรวจ
สอบข้อมูลการจ้างแรงงานต่างด้าวทีส่ ำ� นักงานจัดหางานจังหวัด ส�ำนักงาน
จัดหางานกรุงเทพมหานครพืน้ ที่ ในพืน้ ทีท่ สี่ ถานประกอบการตัง้ อยู่ หากพบ
ว่าข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน เช่น มีการรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาใหม่หรือ
เพิ่งเลิกจ้างแรงงานต่างด้าว ก็ให้แจ้งเข้า-ออกจากงานของแรงงานต่างด้าว
ภายใน 15 วัน เป็นต้น นอกจากนี้ หากไม่พบข้อมูลการอนุญาตท�ำงาน
ในฐานข้อมูล ขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการประสานกับส�ำนักงาน
จัดหางานจังหวัด หรือส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่เพื่อ
ด�ำเนินการแก้ไขต่อไป” นายสุชาติฯ กล่าว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th
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“หม่อมเต่า” อุ้ม พนักงาน

เผยเตรียมต�ำแหน่งงานว่างทั่วประเทศกว่า 70,000 อัตรา
พร้อมฝึกทักษะฝีมือเพิ่ม รองรับการปรับโครงสร้างองค์กร
กรมการจัดหางาน เตรียมต�ำแหน่งงานว่างกว่า 70,000 อัตรา รองรับแรงงาน ทีอ
่ าจได้รบ
ั ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างองค์กร
และลดจ�ำนวนพนักงานทั่วประเทศ เผย แรงงานด้านการผลิต เป็นที่ต้องการมากที่สุด แนะเด็กไทยเลือกเรียนสายอาชีพ ป้องกันการตกงาน

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า
หม่อมราชวงศ์จตั มุ งคล โสณกุล รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใย
ต่อพนักงาน ทีอ่ าจได้รบั ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างองค์กรและลดจ�ำนวน
พนักงาน โดยได้สงั่ การให้กรมการจัดหางานเฝ้าติดตามสถานการณ์การจ้างงาน
พร้อมเตรียมต�ำแหน่งงานว่างรองรับ ซึ่งขณะนี้ กรมการจัดหางานได้จัดหา
ต�ำแหน่งงานว่างรองรับทั่วประเทศ จ�ำนวน 79,247 อัตรา โดยต�ำแหน่ง
ที่ต้องการมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ 1.แรงงานด้านการผลิต 2.พนักงานขาย
3.เสมียน พนักงานทั่วไป พนักงานธุรการ 4.พนักงานบริการลูกค้า 5.เจ้าหน้าที่
คลังสินค้า ตั้งแต่ระดับ ปวช.-ปวส. จนถึงปริญญาตรี
“จากความต้องการแรงงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การเรียนในสาย
อาชีพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน และตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ
จึงขอให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติ มุมมองต่อการเลือกศึกษามาเลือกเรียนในสาย
อาชีพ ทั้งนี้ เพื่อจะได้มีงานท�ำเมื่อจบการศึกษา สามารถสร้างอาชีพและ
รายได้ให้กับตนเอง น�ำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี” นายสุชาติฯ กล่าว

อย่างไรก็ดี กรมการจัดหางาน มีส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด และส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 รับขึ้น
ทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน รับขึ้นทะเบียนสมัครงานและจับคู่
ต�ำแหน่งงานว่าง ตลอดจนให้ค�ำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และแนะน�ำการ
ประกอบอาชีพอิสระ ซึง่ มีชอ่ งทางการให้บริการหลายช่องทางคือ ทีส่ ำ� นักงาน
จัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพืน้ ที่ 1-10
ศูนย์บริการจัดหางานเพือ่ คนไทย (Smart Job Center) รถบริการจัดหางาน
เคลื่อนที่ (Mobile Unit) หรือทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/smartjob
นอกจากนี้ ยังสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวง
แรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

“หม่อมเต่า” หนุน กรมการจัดหางาน

ส่งแรงงานไทยไปท�ำงานต่างประเทศ ปี 2563
ตั้งเป้า 100,000 คน คาดสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศกว่า 140,000 ล้านบาท
หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยเป้าหมาย ปี 2563 ส่งแรงงานไทยไปท�ำงานต่างประเทศ
100,000 คน คาดสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 140,000 ล้านบาท พร้อมแนะช่องทางลงทะเบียนทางเว็บไซต์ TOEA เพื่อความ
สะดวก รวดเร็ว

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า
รัฐมนตรีมีนโยบายการจัดส่งแรงงานไทยไปท�ำงานต่างประเทศ โดยส่งเสริม
ให้แรงงานไทยไปท�ำงานในต่างประเทศอย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
โดยในปี 2563 นี้ ตั้งเป้าหมายจัดส่งแรงงานไทยไปท�ำงานต่างประเทศ
100,000 คน ในประเทศที่มีศักยภาพ มีโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ
เพื่อน�ำกลับมาใช้ในประเทศโดยเฉพาะในสาขาที่มีความจ�ำเป็นต่อการพัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพของประเทศ เช่น ไต้หวัน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และ
อิสราเอล เป็นต้น ซึ่งหากประเทศไทยสามารถ ส่งแรงงานไทยได้ตามจ�ำนวน
จะมีรายได้ เข้าประเทศไม่นอ้ ยกว่าปีละ 140,000 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ในภาพ
รวมช่วง 10 เดือนปี 2562 (มกราคม-ตุลาคม 2562) ทีผ่ า่ นมา จัดส่งแรงงานไทย
ไปท�ำงานต่างประเทศแล้ว 97,597 คน โดยจัดส่งไปท�ำงานไต้หวันมากที่สุด
27,226 คน

“ขอให้แรงงานไทยเดินทางไปท�ำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย ซึ่งมี 5 วิธี ได้แก่ 1.บริษัทจัดหางานจัดส่ง 2.กรมการจัดหางาน
จัดส่ง (รัฐจัดส่ง) 3.นายจ้างพาลูกจ้างไปท�ำงานต่างประเทศ 4.นายจ้าง
ส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศ 5.คนหางานเดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ
ด้วยตนเอง นอกจากนี้ กรมการจัดหางาน ยังมี บริการลงทะเบียนหางาน
แจ้งการเดินทางไปท�ำงานต่างประเทศด้วยตนเอง หรือ แจ้งการเดินทางกลับ
เข้าไปท�ำงานต่างประเทศ (Re-entry) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็บไซต์
http://toea.doe.go.th ซึ่ง สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน ลดระยะเวลาและ
ค่าใช้จา่ ยในการติดต่อราชการ และใช้บริการได้ทกุ ที่ ทุกเวลา หรือ สอบถาม
รายละเอียดเพิม่ เติมได้ทสี่ ำ� นักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือส�ำนักงาน
จัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน
โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน” นายสุชาติฯ กล่าวในตอนท้าย
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th
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อาชีพมั่นคง

“เลี้ยงจระเข้”

เป็นอาชีพท�ำเงิน
อดิศัย ว่องไวไพโรจน์ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืด ปี 2562 “เลี้ยงจระเข้เป็นอาชีพท�ำเงิน” อยู่บ้าน
เลขที่ 92 หมู่ 10 ต�ำบลหลุมรัง อ�ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

เริ่มต้นเลี้ยงจระเข้เมื่อปี 2542 โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ดังนี้ ห่วงที่ 1 ความพอประมาณ ปีแรกเริ่ม
ทดลองเลี้ยงจระเข้ 50 ตัว โดยใช้เงินทุนของตนเอง และค่อยๆ ทยอยลงทุน
เลี้ยงเพิ่มทุกปีๆ ละ 50 ตัว จนกระทั่งครบรอบการเลี้ยงและมีผลผลิตออก
จ�ำหน่ายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะท�ำให้มีเงินทุนหมุนเวียนและลดความเสี่ยงจาก
การลงทุน โดยมีหลักในการลงทุน คือ “มีน้อยใช้น้อย มีมากขยายต่อ”
ห่วงที่ 2 ความมีเหตุผล การเริม่ ต้นเลีย้ งจระเข้จะตัดสินใจโดยพิจารณาจากเหตุ
ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น พิจารณาว่าจระเข้เป็นสัตว์ทเี่ ลีย้ งง่ายและใช้แรงงานน้อย
เลือกท�ำเลทีต่ งั้ ฟาร์ม โดยพิจารณาจากราคาทีด่ นิ ซึง่ มีราคาถูก ตัง้ อยูใ่ กล้ฟาร์ม
เลี้ยงไก่ จึงซื้ออาหารจระเข้ได้ในราคาถูก ลดต้นทุนการเลี้ยง สภาพภูมิอากาศ
ร้อนและมีแสงแดดเหมาะแก่การเลี้ยงจระเข้ไกลจากแหล่งชุมชนจึงไม่เกิด
ปัญหาความขัดแย้งกับชุมชนไกลจากฟาร์มจระเข้อื่นจึงป้องกันปัญหาการ
แพร่กระจายของเชื้อโรคจากฟาร์มอื่นได้ เส้นทางคมนาคมและไฟฟ้าเข้าถึง
ท�ำให้งา่ ยต่อการบริหารจัดการ ให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งความสะอาดและสุขาภิบาล
ที่ดีร่วมกับการใช้ลูกพันธุ์ที่มีคุณภาพ ท�ำให้จระเข้ที่เลี้ยงไว้แข็งแรง ห่วงที่ 3
การมีภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อเตรียมตัวพร้อมรับกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงรอบตัว เช่น จัดสรรเงินทุนส�ำรองเพื่อใช้ในยามจ�ำเป็น
ติดตามสถานการณ์และข่าวสารต่างๆ ท�ำให้คาดคะเนสถานการณ์ความ
เคลื่อนไหวของตลาดได้ระดับหนึ่ง รวมกลุ่มกับผู้เลี้ยงจระเข้เพื่อสร้างอ�ำนาจ
การต่อรองแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน และช่วยเหลือกันภายในกลุม่
พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องหนังจากจระเข้และจ�ำหน่ายภายใต้ชื่อทาง
การค้า “วารี (waaree)” ซึ่งเป็นแบรนด์ของตนเอง เพื่อต่อยอดและเพิ่ม
มูลค่าจระเข้ให้มากขึ้น เงื่อนไขที่ 1 ความรู้ การเลี้ยงจระเข้ให้ประสบความ
ส�ำเร็จต้องหมัน่ หาความรูเ้ พิม่ เติม ทัง้ จากหนังสือ การศึกษาดูงานจากฟาร์มอืน่
ขอค�ำแนะน�ำจากผู้รู้ และเข้าร่วมการอบรมสัมมนาทางวิชาการต่างๆ โดยน�ำ
ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้และปรับปรุงการเลี้ยงจระเข้ เงื่อนไขที่ 2 คุณธรรม
ยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร มีความมานะพยายาม
และอดทน การเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และการแบ่งปันให้กับผู้อื่น
ในสังคม

โดยวางไข่ไว้บนตะแกรงที่ท�ำจากสแตนเลสซึ่งพัฒนาขึ้นเอง เนื่องจากคงทน
และท�ำความสะอาดง่าย สามารถใช้ไฟฉายตรวจเช็คเชื้อไข่สะดวก โดยจะต้อง
คัดไข่ทไี่ ม่มเี ชือ้ หรือไข่เสียออกทุกวัน เมือ่ ลูกจระเข้เริม่ เจาะเปลือกไข่จะต้องรีบ
น�ำออกไปใส่ภาชนะอื่น เพื่อป้องกันเมือกที่อยู่ในไข่รั่วออกมาปนเปื้อนในน�้ำ
ที่ใช้หมุนเวียนในห้องฟักไข่ เมื่อจระเข้ออกจากไข่แล้วจะน�ำไปไว้ในห้องฟัก
7 วัน เพื่อให้จระเข้ปรับตัวและรักษาแผลที่หน้าท้องให้ปิดสนิท หลังจากนั้น
จะน�ำจระเข้ไปเลี้ยงในบ่ออนุบาลโดยให้อาหารเสริมโปรตีนซึ่งมีส่วนผสมของ
ไข่ไก่ดิบ เนื้อไก่ส่วนหน้าอก และวิตามิน น�ำมาผสมและบดรวมกันให้จระเข้กิน
ในช่วงอนุบาล ในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม จะด�ำเนินการคัดขนาดจระเข้
เพื่อน�ำไปเลี้ยงในบ่อขุน เพราะสภาพอากาศที่เย็นท�ำให้จระเข้ไม่กินอาหาร
จึงสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนบ่อ
2. พัฒนาการเลี้ยงจระเข้ในระบบบ่อแบบใหม่ เนื่องจากบ่อแบบเก่า
ซึ่งแบ่งพื้นที่บกและน�้ำแยกกันจะพบปัญหาพื้นที่กินอาหารน้อย ไม่สามารถ
เปลี่ยนถ่ายน�้ำออกจากบ่อได้หมด จระเข้โตช้า เลี้ยงจระเข้ได้จ�ำนวนน้อย และ
หนังจระเข้เฉลี่ยเกรดต�่ำ จึงได้พัฒนาระบบบ่อแบบใหม่ซึ่งมีพื้นที่บกและน�้ำ
สลับกัน ส่งผลให้จระเข้มีพื้นที่กินอาหารมากขึ้น
3. พัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าของจระเข้ในอนาคตมีแผนจะเปิดร้าน
ขายเครื่องหนังจระเข้และขยายตลาดส่งออกไปยังต่างประเทศ
4. ความเป็นผู้น�ำ และการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในด้าน
ต่างๆ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงจระเข้ เกษตรอินทรีย์ เผยแพร่
ความรู้ผ่านทางเฟซบุ๊กเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงจระเข้แก่ผู้สนใจ
ทั้งในและต่างประเทศ จัดสถานที่ฝึกงานให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา เพื่อให้
ได้เรียนรู้และเข้าใจในทุกกระบวนการท�ำงานของฟาร์ม อีกทั้งยังให้ความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการท�ำวิจัยและการทดลองเพื่อหาองค์ความรู้
ใหม่ๆ เกี่ยวกับจระเข้ เป็นประมงอาสา รวมถึงช่วยเหลือและให้การสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ของภาครัฐ โรงเรียน วัด และชุมชน

การพัฒนาเทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงจระเข้

1. การพัฒนาการเพาะเลี้ยงจระเข้ โดยเริ่มจากการคัดเลือกพ่อแม่
พันธุ์ที่ดีในสัดส่วนตัวผู้ 1 ตัว ต่อตัวเมีย 3 ตัว จัดให้อยู่ในบริเวณที่มีความเงียบ
สงบ มีการสร้างสิ่งก�ำบังไม่ให้จระเข้เห็นกันในช่วงผสมพันธุ์ เพื่อป้องกันไม่ให้
จระเข้กัดกัน จระเข้จะวางไข่ในเวลากลางคืน ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บ
ไข่จะเป็นช่วงเช้า เมื่อเก็บไข่มาแล้วจะท�ำเครื่องหมายเพื่อป้องกันไม่ให้มีการ
กลับไข่ หลังจากนั้น น�ำไข่มาล้างท�ำความสะอาด และตรวจเช็คเชื้อก่อนน�ำไข่
ที่มีเชื้อเข้าห้องฟักที่มีระบบควบคุมอุณหภูมิด้วยการใช้ระบบน�้ำหมุนเวียน

คัดย่อโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
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THAILAND 4.0

SCG พัฒนาแอพ

“ขับดี” ช่วยขับขี่ปลอดภัย

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจีพัฒนาแอพ“ขับดี” นวัตกรรมเพื่อ
การขับขีป
่ ลอดภัย ดึงAIประยุกต์ใช้กบ
ั รถขนส่งสินค้า หวังลดอุบต
ั เิ หตุ
บนท้องถนนและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

นายโสภณ อารยะสถาพร Plant Reliability & Innovation Technology
Center Manager บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบ�ำรุง จ�ำกัด ในธุรกิจเคมิคอลส์
เอสซีจี เผยว่า ความปลอดภัยเป็นเรื่องส�ำคัญส�ำหรับทุกชีวิต เพราะความประมาท
แม้เพียงเสี้ยววินาทีก็สามารถน�ำมาซึ่งความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ได้ โดยเฉพาะอุบัติเหตุ
บนท้องถนนซึง่ มีโอกาสเกิดขึน้ ได้ตลอดเวลา และสร้างความเสียหายต่อชีวติ และทรัพย์สนิ
ได้อย่างมาก โดยมีหนึ่งในสาเหตุหลักคือภาวะหลับในของผู้ขับรถ จึงเป็นที่มาของการ
พัฒนาแอพพลิเคชัน “ขับดี” ซึ่งธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้น�ำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
หรือ Artificial Intelligence (AI) มาประยุกต์ใช้กับรถขนส่งสินค้าของบริษัทฯ เพื่อเป็น
ตัวช่วยในการดูแลความปลอดภัยให้พนักงานและเพื่อนร่วมท้องถนน
เอสซีจมี นี โยบายด้านความปลอดภัยและน�ำมาใช้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรือ่ ง
การขับขี่ปลอดภัย ที่เอสซีจีให้ความส�ำคัญอย่างมาก เพื่อเป้าหมาย คือ อุบัติเหตุต้อง
เป็นศูนย์ ดังนั้น นอกจากการใช้กฎความปลอดภัยและการรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความส�ำคัญแล้ว ยังพัฒนาเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยโฟกัสที่ผู้ขับรถ
ท�ำให้เป็นที่มาของแอพพลิเคชัน “ขับดี” ซึ่งเกิดจากการระดมสมอง
ร่วมกันของทีมวิศวกรที่ท�ำงานเกี่ยวกับระบบ Artificial Intelligence หรือ AI ส�ำหรับ
ควบคุมการท�ำงานของเครื่องจักรและโรงงานมาก่อน ทางทีม
ได้ต่อยอดแนวคิดนี้มาพัฒนาเป็นแอพพลิเคชัน “ขับดี” เพื่อ
ให้เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถตอบโจทย์ความปลอดภัยได้
ครอบคลุมมากขึน้ ด้วยเห็นว่านวัตกรรมนีไ้ ม่เพียงแต่สามารถ
น�ำไปใช้กับระบบรถขนส่งของโรงงานเท่านั้น แต่ในอนาคต
สามารถน�ำไปใช้กบั รถขนส่งสาธารณะหรือรถส่วนบุคคลอืน่ ๆ
เพื่อเพิ่มการดูแลความปลอดภัยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้อีกด้วย
จึงเกิดเป็นแรงผลักดันให้ทีมงานอยากสร้างนวัตกรรมที่น�ำ
ไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ ในราคาสมเหตุสมผล
จากการตัง้ ค�ำถามว่าเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั จะตอบโจทย์ความปลอดภัยในการขับรถ
ได้อย่างไรบ้าง ทีมวิศวกรจึงเริ่มศึกษาค้นคว้านิยามของความง่วงและความเหนื่อยล้า
จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยชั้นน�ำระดับโลก ก่อนรวบรวมลักษณะท่าทางในทาง
กายภาพเหล่านั้น มาสร้างระบบที่สามารถตรวจเช็คใบหน้าและอากัปกิริยาที่แสดงถึง
การสูญเสียสมรรถภาพในการขับขี่จากสาเหตุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณของความ
เหนื่อยล้า เพลียสะสม ง่วงนอน หลับใน หรือการใช้โทรศัพท์มือถือ
โดยแอพพลิเคชันขับดี จะท�ำการประมวลผลจากรูปแบบทีเ่ ปลีย่ นไปของดวงตา
ปาก และใบหน้าของคนขับ โดยใช้รังสีอินฟราเรดที่ไม่รบกวนขณะขับรถ สามารถใช้งาน
ได้ในเวลากลางคืน และสามารถตรวจสอบได้อย่างแม่นย�ำ ไม่มีข้อจ�ำกัดทั้งเรื่องขนาด
หรือลักษณะองค์ประกอบของใบหน้า หรือแม้แต่ขณะสวมแว่นกันแดดอยู่ ตัวอย่าง
การประมวลผล ได้แก่ การตรวจจับสายตาที่หลุดจากโฟกัสของเส้นทาง การค�ำนวณ
ความสัมพันธ์ของสายตากับการขับรถ เช่น ขณะหักเลี้ยว ถอย หรือเบรค เป็นต้น
วิธกี ารใช้งานแอพพลิเคชันขับดี เริม่ จากการติดตัง้ อุปกรณ์ภายในรถ ซึง่ ประกอบ
ด้วยกล้องอินฟราเรดส�ำหรับตรวจจับใบหน้า กล่องประมวลผลติดตั้งภายในห้องโดยสาร
ระบบสั่นด้านหลังเบาะ และล�ำโพงส�ำหรับพูดคุยโต้ตอบกับพนักงานจากศูนย์ควบคุม
เมือ่ เปิดใช้งานและเริม่ ขับรถ หากแอพพลิเคชันตรวจจับได้วา่ คนขับรถมีอาการของความ
เหนื่อยล้า เพลียสะสม เสี่ยงต่อการง่วงและหลับใน หรือตรงกับเงื่อนไขที่อาจก่อให้เกิด
อุบัติเหตุ ระบบประมวลผลจะสั่งการแจ้งเตือนขั้นแรกด้วยการส่งเสียงเตือนพร้อมระบบ
สั่นที่หลังเบาะนั่ง เพื่อกระตุ้นให้คนขับรถรู้สึกตัว ซึ่งคนขับจะต้องกดปุ่มที่อยู่ติดกับ

พวงมาลัยเพื่อตอบสนอง ระบบจึงจะหยุดเตือน แต่ยังคงตรวจจับต่อไปตลอดการ
เดินทาง
การเตือนด้วยเสียงและการสัน่ ในแต่ละครัง้ ระบบจะเพิม่ ความดังและความแรง
ขึน้ โดยมีทงั้ หมด 3 ระดับ และหากผูข้ บั ขีย่ งั ไม่กดปุม่ ตอบสนองภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด
ระบบประมวลผลภายในรถจะโทรศัพท์ไปยังศูนย์ควบคุมเพือ่ ติดต่อเจ้าหน้าทีโ่ ดยอัตโนมัติ
ในทันที เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีไ่ ด้พดู คุยสอบถามความพร้อมในการขับรถ หรือแนะน�ำจุดพักรถ
ที่เหมาะสมต่อไปได้ โดยเจ้าหน้าที่จะสามารถมองเห็นใบหน้าของคนขับรถได้จากกล้อง
อินฟราเรด
จุดเด่นทีส่ ดุ ของแอพพลิเคชันขับดีทตี่ อบโจทย์การใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ
คือระยะเวลาในการตอบสนองอันรวดเร็ว และความแม่นย�ำในการท�ำงานสูง ท�ำให้ระบบ
สามารถแจ้งเตือนและติดต่อศูนย์ควบคุมได้ในเวลาอันรวดเร็วระดับวินาที เพราะระยะ
เวลาเป็นเรื่องส�ำคัญมาก มิฉะนั้นหากคนขับเกิดอาการหลับในแค่เพียงหลักวินาทีก็อาจ
ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้
นอกเหนือจากความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถแล้ว
แอพพลิเคชันขับดียงั เก็บสถิตเิ พือ่ น�ำข้อมูล Big Data มาใช้ประมวลผลในด้านการบริหาร
จัดการต่อไปได้อกี เช่น การประเมินผลการท�ำงานรายบุคคล การค�ำนวณจ�ำนวนพนักงาน
ขับรถที่เหมาะสมส�ำหรับแต่ละงาน หรือการวางแผนเส้น
ทางการเดินรถและจุดพักรถทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้ความปลอดภัย
มาพร้อมประสิทธิภาพในการท�ำงาน
นายโสภณ กล่าวอีกว่า ข้อมูลจากการทดลองใช้
แอพพลิเคชันขับดี ท�ำให้เห็นว่าแม้ในระยะทางที่ไม่ไกล เช่น
จากระยองถึงแหลมฉบัง และแม้คนขับจะปฏิบัติตามกฎ
ความปลอดภัยของเอสซีจีอย่างเคร่งครัด ทั้งเรื่องชั่วโมง
การนอนหลับพักผ่อนก่อนมาท�ำงาน หรือระบบการจัดการ
พนักงานที่ดี แต่ในการขับรถจริงระบบยังพบความเสี่ยงต่อ
ความเหนื่อยล้าและโอกาสที่จะท�ำให้เกิดการหลับในอยู่ แอพพลิเคชันนี้จึงจ�ำเป็นต้องน�ำ
มาใช้กับการขนส่งทุกรูปแบบ ทีมงานจึงพูดคุยกับธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ของเอสซีจี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานโลจิสติกส์ที่ต้องมีการขับรถข้ามจังหวัดในระยะ
ทางไกลๆ เพื่อทดลองติดตั้งระบบนี้ส�ำหรับตรวจสอบการท�ำงานและเก็บข้อมูลเพิ่มเติม
มากขึ้น ทีมวิศวกรผู้พัฒนาระบบ จึงมีความภูมิใจที่สามารถสร้างแอพพลิเคชันที่ช่วยเพิ่ม
ความปลอดภัยให้กับทั้งผู้ขับขี่และผู้ร่วมท้องถนน
“ความท้าทายในการพัฒนาแอพพลิเคชันนี้ คือ การแปลงความง่วง
ซึ่งเป็นการแสดงออกทางกายภาพไปเป็นข้อมูลดิจิทัลให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้ว่าข้อมูล
เหล่านี้คือ อาการง่วง รวมทั้งออกแบบการใช้งานให้เข้ากับชีวิตประจ�ำวันของคนขับ
มากที่สุด โดยไม่รบกวนการขับรถตามปกติของพวกเขา เช่น สามารถใส่แว่นกันแดด
ขับรถได้ ไม่มีแสงหรือหน้าจอของระบบรบกวนการขับ หรือการมีปุ่มกดตอบรับการ
เตือนอยู่ใกล้ท�ำให้ไม่ต้องละมือจากพวงมาลัย เป็นต้น ผลลัพธ์ที่ออกมาจึงรู้สึกภูมิใจ
ทีไ่ ด้เห็นว่างานทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สามารถน�ำมาใช้งานได้จริงและมีสว่ นช่วยผูค้ นจริงๆ เพราะ
ความง่วงเป็นสาเหตุอันดับ 4 ของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ดังนั้น การได้มีส่วน
ช่วยให้สถิตินี้ของประเทศลดลงได้จึงรู้สึกภูมิใจ และรู้สึกดีที่ได้เห็นทุกคนกลับบ้านไป
หาครอบครัวที่เขารักอย่างปลอดภัยหลังจากเลิกงานทุกวัน” นายโสภณกล่าวทิ้งท้าย
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