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

BOI กับกำรเพ่ิมศักยภำพกำรลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และกำรขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 ตำมด้วย มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�าในภูมิภาค  

สองฝ่ังไทย-พม่ำ ตืน่ตวัรบัโครงกำรพัฒนำเขตเศรษฐกจิพเิศษกำญจนบรุ-ีทวำย สอวช. ดนั “แซนด์บอกซ์” พฒันำคนป้อน “ออีซี”ี ส่งเสรมิอตุสำหกรรมคำร์บอนต�ำ่ 

ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกใน EEC รมช.คมนำคม ประชุมศึกษำควำมเป็นไปได้สร้ำงท่ำอำกำศยำนพัทลุง เปิดแล้ว ห้ำงดิวตี้ฟรี แห่งแรกในสงขลำ

 ส่วน English for Career ฉบับนี้ เป็นกำรพูดคุยสนทนำในที่ท�ำงำน รู้ทันโลก ไต้หวันน�ำเข้ำแรงงำนต่ำงชำติครบรอบ 30 ปี ปัจจุบันกลำยเป็นส่วนหนึ่ง

ที่ขำดไม่ได้ในสังคม “ไทยแลนด์พลัสวัน” จับคู่ญี่ปุ่น “รุกตลำดแรงงำน” CLMV Smart DOE ก.แรงงำน จับมือ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย เปิดศูนย์แนะแนว

อำชีพและจัดหำงำน กกจ. กระทุ้ง!! นำยจ้ำง เร่งพำแรงงำนต่ำงด้ำวที่จะหมดอำยุ 31 มีนำคม 2563 มำขอใบอนุญำตท�ำงำน “หม่อมเต่ำ” อุ้ม พนักงำน เผย 

เตรียมต�ำแหน่ง งำนว่ำงทั่วประเทศกว่ำ 70,000 อัตรำ พร้อมฝึกทักษะฝีมือเพิ่มรองรับกำรปรับโครงสร้ำงองค์กร “หม่อมเต่ำ” หนุน กรมกำรจัดหำงำน 

ส่งแรงงำนไทยไปท�ำงำนต่ำงประเทศ ปี 2563 ตั้งเป้ำ 100,000 คน คำดสร้ำงเม็ดเงินเข้ำประเทศกว่ำ 140,000 ล้ำนบำท อาชีพมั่นคง “เลี้ยงจระเข้” เป็นอำชีพ

ท�ำเงิน และ THAILAND 4.0 SCG พัฒนำแอพ “ขับดี” ช่วยขับขี่ปลอดภัย
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 ควำมก้ำวหน้ำ ด้ำนกำรก�ำหนดพื้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ  
ที่แล้วเสร็จในจังหวัดกำญจนบุรี ในพื้นที่ 2 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลบ้ำนเก่ำ และ
ต�ำบลแก่งเสี้ยน พ้ืนที่รวม 8,193 ไร่ ให้เอกชนเช่ำ 2,979-0-72 ไร่ โดย 
กรมธนำรักษ์สรรหำผูล้งทนุพฒันำพืน้ทีเ่อกชนสำมำรถยืน่เสนอโครงกำรลงทนุ 
มผู้ีย่ืนเสนอโครงกำรลงทนุ 14 รำย โดยมเีงือ่นไขกำรด�ำเนนิกำรลงทนุโครงสร้ำง
พื้นฐำนที่ส�ำคัญ ได้แก่
 1. ทำงหลวงหมำยเลข 367 ทำงเล่ียงเมืองกำญจนบุรี ด�ำเนินกำร 
แล้วเสร็จ 
 2. ทำงหลวง 81 บำงใหญ่-บ้ำนโป่ง-กำญจนบรุ ีอยูร่ะหว่ำงกำรก่อสร้ำง 
แล้วเสร็จ 3.6% ก�ำหนดเสร็จสิ้นปี 2562
 3. กำญจนบุรี-ชำยแดนไทย/เมียนมำ (บ้ำนพุน�้ำร้อน) อยู่ระหว่ำง 
กำรศึกษำควำมเหมำะสม แล้วเสรจ็ มแีผนจะขอรบังบประมำณก่อสร้ำงปี 2563
 4. ด่ำนศุลกำกรพุน�้ำร้อนระยะที่ 1 (ก่อสร้ำงคืบหน้ำ 5%)
 ส่วนนโยบำยของ BOI ในปีนี้ ได้เพ่ิมมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุน
กำรเกษตรในระดับท้องถิ่นทั้งต้นน�้ำ กลำงน�้ำ และปลำยน�้ำ และยังเล็งเห็นถึง
กำรเปลี่ยนแปลงของจ�ำนวนประชำกรในประเทศที่ก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงวัย 

	 นายผกายเนติ์	 เล่งอี้	 พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุร ี เปิดเผยเกี่ยวกับ
กรณีที่นำยศักดิ์สยำม ชิดชอบ รมว.คมนำคม จะปัดฝุ่นโครงกำรพัฒนำ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษและท่ำเรือน�้ำลึกทวำย ประเทศพม่ำ โดยจะหำรือในควำม
ร่วมมือระหว่ำง 3 ประเทศ คือ ไทย พม่ำ และญี่ปุ่น จะได้ข้อยุติและท�ำให ้
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวำย เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม ไม่เกินภำยในต้นปี 2563 น้ี  
มองว่ำเป็นเรื่องที่ดีซึ่งเรำต้องผลักดันอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกโครงกำรนี้เป็น
ควำมหวังไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่เป็นควำมหวังของทั้งประเทศในอำเซียน 
เน่ืองจำกโครงกำรนีจ้ะเชือ่มโยงประเทศไทย กมัพชูำ เวยีดนำม รวมถงึประเทศ
พม่ำ ผ่ำนมำยังจังหวัดกำญจนบุรี 
 จังหวัดกำญจนบุรีจะเป็นจุดยุทธศำสตร์ท่ีส�ำคัญของประเทศไทยใน
กำรที่ผลักดันกำรค้ำกำรลงทุน และอำจจะเป็นศูนย์ในกำรที่จะประกอบสินค้ำ
ในขั้นสุดท้ำยที่จะส่งออกไปท่ำเรือทวำย โดยโครงกำรนี้เป็นโครงกำรที่ส�ำคัญ
เป็นอย่ำงมำก เนือ่งจำกเป็นเส้นทำงปลำยทำงทีจ่ะส่งสนิค้ำออกไปภูมภิำคทำง
ด้ำนตะวนัตกของซกีโลกเรำ หำกโครงกำรนีเ้กิดขึน้จรงิมแีต่ข้อด ีเพรำะโครงกำร
นี้จะท�ำให้เกิดกำรได้มำซึ่งอุตสำหกรรมอ่ืนๆ ที่ต่อเนื่องกับโครงกำรนี้มีหลำย
อย่ำงมำก เช่น กำรผลติสนิค้ำตำมแนวเส้นทำงโลจสิตกิส์ต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำร

	 พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี	 เผยกลุ่มนักธุรกิจจากพม่าสนใจลงทุนฝั่งไทยหลังทราบข่าวรัฐบาลเตรียมปัดฝุ่น	หวังเป็นจุดส่งสินค้า
ต่อไปยังปลายทางในซีกโลกตะวันตก

	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ	ฉบับที่	12	(พ.ศ.	2560-2564)	มียุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ	(ยุทธศาสตร์
ภาคกลาง)	แบ่งเป็น	5	แนวทางด้วยกนัคอื	1.	ส่งเสรมิและอ�านวยความสะดวกการลงทนุในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ	(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�้ามันปิโตรเลียมจากเมียนมา)

BOI	กับการเพิ่มศักยภาพ
การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพเิศษ	และการขับเคลือ่นสูป่ระเทศไทย	4.0

สองฝั่งไทย-พม่า
ตื่นตัวรับโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี-ทวาย

จึงเปิดโอกำสให้ชำวต่ำงชำติได้เข้ำมำเป็นแรงงำนในประเทศมำกขึ้น โดยผ่ำน
โครงกำร Single window for visas and work permits/SMART VISA  
เป็นวีซ่ำแบบพิเศษเพื่อดึงชำวต่ำงชำติที่เป็นผู้เชี่ยวชำญ ผู้บริหำรระดับสูง  
หรอืนกัลงทนุเข้ำมำท�ำงำนหรอืลงทนุในอตุสำหกรรมเป้ำหมำย ซึง่จะช่วยพฒันำ
ประเทศสู่ “ประเทศไทย 4.0” ให้สิทธิประโยชน์
 1. กำรออกวีซ่ำ 4 ปี/ครั้ง แต่ไม่เกินเวลำในสัญญำจ้ำง ยกเว้นกลุ่ม 
startup จะได้ 1 ปี ต่อครำวละ 2 ปี
 2. ท�ำงำนในกิจกำรที่รับรองโดยไม่ต้องขอ work permit
 3. ขยำยเวลำรำยงำนตัวเป็นทุก 1 ปี
 4. ไม่ต้องขอ Re-entry Permit
 5. คู่สมรสได้รับสิทธิพ�ำนักและท�ำงำนในไทย
 6. บุตรได้รับสิทธิพ�ำนักในไทยและส�ำหรับบุตรผู้ถือ Smart T  
จะได้รับสิทธิในกำรท�ำงำนด้วย

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก
ที่มา : นิวส์พลัส

Special  Report

มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำ	ในภูมิภาค

เชื่อมโยงเอำสินค้ำที่เป็นโครงกำรจำก EEC ผ่ำนทำงจุดเส้นทำงต่ำงๆ ซึ่งต้อง
ผ่ำนกรุงเทพฯ อย่ำงแน่นอน โดยจังหวัดกำญจนบุรีอยู่ห่ำงจำกกรุงเทพฯ  
ไม่มำกใช้เวลำเพียงแค่ 2 ชั่วโมงเท่ำนั้น ซึ่งหำกต่อไปในอนำคตมีเส้นทำง
มอเตอร์เวย์ ก็จะท�ำให้ใช้เวลำในกำรเดินทำงสั้นลงขึ้นเพียงแค่ 1 ชั่วโมง หรือ
ประมำณ 45 นำทีเท่ำนั้น 
 ส่วนในเรื่องของควำมพร้อมในพื้นที่ ที่ผ่ำนมำ จังหวัดกำญจนบุรี ได้มี
กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรที่จะรองรับ โดยมีโครงกำรสร้ำงถนน 2 ช่องทำง 
จำกด่ำนถำวรบ้ำนพนุ�ำ้ร้อน หมู ่12 ต�ำบลบ้ำนเก่ำ อ�ำเภอเมอืง จงัหวดักำญจนบรีุ 
ไปถึงทวำย เป็นระยะทำงรวม 140 กิโลเมตร ซึ่งโครงกำรนี้ทำงจังหวัดได ้
ส่งสัญญำณไปถึงนักลงทุนทั้งในและต่ำงประเทศไปแล้ว และรัฐบำลไทยเอง 
 โดยส�ำนักงำนส่งเสริมควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศ 
เพื่อนบ้ำน หรือ NEDA จะให้กำรสนับสนุนด้วยกำรให้เงินกู้แก่รัฐบำลพม่ำ  
ในอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 0.1 ต่อปี เม่ือถนนทำงฝั่งพม่ำเสร็จก็จะท�ำให้เกิด 
มิติใหม่ จึงม่ันใจอย่ำงยิ่งว่ำจังหวัดกำญจนบุรีจะเป็นจังหวัดที่ให้ค�ำตอบ 
แก่หลำยๆ ท่ำนที่จะท�ำกำรค้ำกับทำงฝั่งประเทศพม่ำ เพรำะมันเป็นเส้นทำง 
ที่สั้นที่สุด จำกกรุงเทพฯ สำมำรถส่งต่อสินค้ำไปยังประเทศพม่ำได้เลย ส�ำหรับ
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สินค้ำส่งไปยังฝั่งประเทศพม่ำ จะมีจุดเชื่อมต่อที่กรุงย่ำงกุ้งได้โดยง่ำย ทั้งน้ี  
หำกมีกำรเริ่มสร้ำงถนนประมำณต้นปี 2563 จำกพุน�้ำร้อนไปถึงทวำย โดยจะ
เสร็จภำยในปี 2567 จะท�ำให้กำญจนบุรีและเมืองใกล้ชิดเกิดควำมเจริญ 
ทำงด้ำนเศรษฐกิจมำกยิ่งข้ึน และในอนำคตคิดว่ำเรำต้องเตรียมควำมพร้อม 
ให้ดีในกำรรองรับอุตสำหกรรมต่ำงๆ ที่จะเกิดขึ้นอีกอย่ำงมำกมำย 
 ด้ำน นำยสะอำด ทัน่เส้ง นกัธรุกิจน�ำเทีย่ว กำญจนบรุ ี- ทวำย ผู้จดักำร
กำญจนบรุแีอนด์ทวำยทวัร์ เปิดเผยว่ำ เมอืงทวำยก�ำลงัเปลีย่นแปลงจำกสังคม
เมืองเก่ำเป็นเมืองใหม่ด้วยยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของพม่ำที่หวังให้ทวำย 
เป็นเมืองท่ำด้ำนเศรษฐกิจของประเทศในกำรเชื่อมโยงกำรขนส่งสินค้ำ  
กำรลงทนุในภมูภิำคอำเซยีน และกำรน�ำสนิค้ำสูภ่มูภิำคตะวนัตกในขณะเดยีวกนั 
ประเทศสำธำรณรัฐพม่ำยังมีทรัพยำกรทำงทะเลที่อุดมสมบูรณ์ ไม่ว่ำหอย ปู 
ปลำ หมู่เกำะธรรมชำติอันสวยงำม ทรัพยำกรใต้พื้นดิน น�้ำมัน แร่ ทอง หยก 
ป่ำไม้ หรือสิ่งธรรมชำติอื่นๆ ที่เป็นมนต์ขลังให้ชำวต่ำงชำติ มองตำเป็นมันที่จะ
เข้ำไปลงทุนอีกทั้งแรงงำนพม่ำ ยังเป็นควำมต้องกำรของประเทศเพื่อนบ้ำน 
 เขตเศรษฐกิจพเิศษทวำยและท่ำเรอืน�ำ้ลึกทวำยเป็นส่วนหนึง่ของแผน
แม่บทกำรเช่ือมโยงเส้นทำงคมนำคมขนส่งของอำเซยีน (ASEAN Connectivity) 

ซึ่งได้รับกำรผลักดันจำกกลุ่มประเทศลุ่มแม่น�้ำโขงและญ่ีปุ่นมำอย่ำงต่อเนื่อง 
เพื่อเปิดเส้นทำงกำรค้ำและประตูเชื่อมเศรษฐกิจฝั่งตะวันตกแห่งใหม่ตำมแนว 
ระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภำคลุ่มน�้ำโขง หรือ Greater Mekong 
Sub-region (GMS) โดยท่ำเรือน�้ำลึกทวำยจะเป็นประตูกำรค้ำฝั่งตะวันตก 
ของภูมิภำค สร้ำงทำงลัดโลจิสติกส์เชื่อมโยงภูมิภำคอำเซียนกับโลกตะวันออก
และโลกตะวันตก สู่ตลำดในเอเชียใต้ ตะวันออกกลำง แอฟริกำ และยุโรป
	 การสร้างท่าเรือน�้าลึกเมืองทวาย	 เป็นความฝันสูงสุดของชาวพม่า	 
หากเส้นทางบ้านพุน�้าร้อนถึงเมืองทวายลงมือท�าการก่อสร้างได้ในปี	2563	 
จะเป็นประโยชน์ทางด้านการลงทุน	 และท�าธุรกิจระหว่าง	 2	 ประเทศ 
ได้เป็นอย่างดี	 ขณะเดียวกันทางรัฐบาลไทยได้จัดท�าด่านถาวรข้ึนที่บ้าน 
พุน�้าร้อน	 หมู่	 12	 ต�าบลบ้านเก่า	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดกาญจนบุรี	 ถือเป็น 
การส่งสัญญาณให้รู้ว่าการเชื่อมโยงของทั้ง	2	ประเทศ	จะต้องเกิดขึ้นอย่าง
แน่นอน	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านของการลงทุนต่อไป

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก
ที่มา : ผู้จัดกำรออนไลน์

 กำรผลักดันนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (อีอีซี) จะท�ำให้
ควำมต้องกำรแรงงำนทักษะสูงเพิ่มขึ้น ซึ่งจ�ำเป็นท่ีภำครัฐและภำคเอกชน 
ต้องมำร่วมกันพัฒนำบุคลำกรเพื่อป้อนควำมต้องที่จะเกิดข้ึน ทั้งบุคลำกร  
ในระบบกำรศึกษำและกำรเพิ่มทักษะใหม่ให้ผู้ที่ท�ำงำนแล้ว โดยเฉพำะกำรจัด
รูปแบบกำรศึกษำใหม่ที่มี กำรเชื่อมโยงระหว่ำงท�ำงำนกับกำรสะสมหน่วยกิต
เพื่อรับปริญญำได้
 นำยกิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสภำนโยบำยกำร
อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ (สอวช.) เปิดเผยว่ำ  
รฐับำลให้ควำมส�ำคญักบันโยบำยกำรพฒันำก�ำลงัคนทีต่อบโจทย์ ควำมต้องกำร
ประเทศ โดยเฉพำะกำรตอบโจทย์ให้ทันควำมต้องกำรเร่งด่วนเพื่อรองรับ 
กำรลงทุน ซึ่งกำรรอก�ำลังคนที่จบวุฒิปริญญำจะไม่ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
ทำงเทคโนโลยี ตลอดจนทักษะท่ีได้จำกวุฒิกำรศึกษำ อำจไม่ตอบโจทย์ 
ควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร
 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่ง
มหีน้ำท่ีดแูลและพฒันำก�ำลังคน จึงมนีโยบำยพฒันำก�ำลงัคนกลุม่ Non-Degree 
เพื่อเป็นกำร Upskill, Reskill รองรับกำรลงทุน โดยมีเป้ำหมำยสร้ำงบุคลำกร
คุณภำพสูง 1 แสนคน ที่พร้อมส�ำหรับควำมต้องกำรของอุตสำหกรรมทั้งใน 
และนอกอีอีซี เช่น อุตสำหกรรม เป้ำหมำย รวมถึงรองรับ Bioeconomy, 
Circular Economy และ Green Economy (BCG)
 ทัง้นี ้กำรประชมุคณะกรรมกำรรฐัมนตรฝ่ีำยเศรษฐกจิ (ครม.เศรษฐกิจ) 
ครัง้ที ่3 มอบหมำยให้กระทรวงกำรอดุมฯ และส�ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำย
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (สกพอ.) ก�ำหนดหลักสูตรและสำขำกำรศึกษำ
เป้ำหมำย เพื่อให้ภำคเอกชนขอสิทธิประโยชน์ทำงภำษี 2.5 เท่ำ

	 สอวช.เตรียมท�า	 “แซนด์บอกซ์”	พัฒนาก�าลังคนตามความ
ต้องการตลาด	ดึงเอกชนพัฒนาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัย	 
ผู้อบรมสามารถสะสมหน่วยกิตขอรับปริญญาได้

สอวช.	ดัน	“แซนด์บอกซ์”
พัฒนาคนป้อน	“อีอีซี”

 โดยต้องเป็นหลักสูตรที่กระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ และ สกพอ. 
รับรอง และต้องไม่ซ�้ำกับมำตรกำรสิทธิประโยชน์ภำษี 2 เท่ำที่มีอยู่แล้ว  
ทั้งนี้ มำตรกำรนี้จะให้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีถึง 31 ธ.ค. 2563 แต่ไม่จ�ำเป็น 
ต้องฝึกอบรมให้เสร็จภำยในปี 2563
  “หลังจำกที่กระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ ได้รับมอบหมำยให้ก�ำหนด
หลักสูตรและสำขำกำรศึกษำเป้ำหมำย เพื่อให้ภำคเอกชนขอสิทธิประโยชน ์
ทำงภำษีนั้น ทำง สอวช. เร่งท�ำรำยละเอียดทักษะที่จ�ำเป็นในอนำคต (Future 
Skill List) ทัง้ต�ำแหน่งงำน สมรรถนะและคุณลักษณะทีจ่�ำเป็น (Competency) 
ของต�ำแหน่งงำน”
 เม่ือท�ำรำยละเอียดเสร็จจะเปิดรับหน่วยงำนและสถำบันกำรศึกษำ 
ทัง้ภำครฐัและเอกชนทีจ่ดัหลกัสตูรและสำขำกำรศกึษำเป้ำหมำยตำมทีก่�ำหนด
มำลงทะเบียนยื่นค�ำขอ เพื่อให้กระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ ขึ้นทะเบียนเป็น 
หน่วยงำน RTO (Registered Training Org.) และรับรองหลักสูตร รวมทั้ง 
เมื่อสถำนประกอบกำรที่ส่งบุคลำกรมำอบรมหลักสูตรตำมที่ได้รับกำรรับรอง 
จะขอยกเว้นภำษีนิติบุคคลประเภทค่ำใช้จ่ำยฝึกอบรมได้ 2.5 เท่ำ จำกกรม
สรรพำกร ส่วนสถำนประกอบกำรที่ต้องกำรจ้ำงงำนใหม่บุคลำกรทักษะสูง 
ด้ำนสะเต็ม ก็แจ้งต�ำแหน่งงำน และโปรไฟล์บุคลำกรท่ีต้องกำรจ้ำงมำที่ 
กระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ เพื่อพิจำรณำรับรองแล้วสถำนประกอบกำร จะขอ
ยกเว้นภำษีนิติบุคคลประเภทค่ำใช้จ่ำยกำรจ้ำงงำนใหม่บุคลำกรทักษะสูง 
ด้ำนสะเต็มได้ 1.5 เท่ำจำกกรมสรรพำกร

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มา : www.bangkokbiznews.com
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 อย่ำงไรก็ตำม กำรลดก๊ำซเรือนกระจกของภำคอุตสำหกรรมไทย  
ปัจจุบันยังไม่มีกำรก�ำหนดเป้ำหมำยเป็นเชิงตัวเลข เป็นเพียงภำคสมัครใจ 
เนื่องจำกกำรก�ำหนดเป้ำหมำยหรือมำตรกำรบังคับจะต้องมีกฎหมำยขึ้นมำ 
รองรับ ซึ่งขณะนี้ อบก. อยู่ระหว่ำงผลักดันให้มีกำรออกกฎหมำยท่ีก�ำหนด 
ให้มีกำรรำยงำนข้อมูลกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกรำยโรงงำน และกฎหมำย 
ที่ก�ำหนดเพดำนกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ซึ่งเป็นกฎหมำยลูกภำยใต้ พ.ร.บ. 
ว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เพ่ือขับเคลื่อนแนวทำงกำรลดกำร
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกอย่ำงเป็นระบบและเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล คำดว่ำ
จะมกีำรน�ำเสนอร่ำงแรกของ พ.ร.บ. ฉบบัดงักล่ำว ให้ ครม. พจิำรณำได้ภำยใน
ปี 2563
 ทัง้นี ้พ.ร.บ. ว่ำด้วยกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ จะมีกำรก�ำหนด
มำตรกำรจูงใจเชิงเศรษฐศำสตร์ เพื่อสนับสนุนให้ภำคเอกชนลดกำรปล่อย 
ก๊ำซเรอืนกระจก ซ่ึงโดยทัว่ไปม ี2 กลไก คอื กลไกภำษคีำร์บอน (Carbon Tax) 
และกลไกก�ำหนดเพดำนกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก (Cap and Trade)  
ขณะน้ี อบก. จึงเร่งสร้ำงควำมพร้อมให้แก่อุตสำหกรรมใน EEC เรียนรู้วิธี 
กำรประเมินกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก เรียนรู้ระบบตรวจวัดประเมิน 
และรำยงำนผล ซ่ึงล่ำสุดมีโรงงำนในจังหวัดระยองสมัครใจเข้ำร่วมแล้วกว่ำ  
100 โรงงำน ซึ่งจะขยำยผลไปสู่จังหวัดชลบุรี และฉะเชิงเทรำ มำกขึ้น

	 นางประเสริฐสุข	 เพฑูรย์สิทธิชัย	 ผู้อ�านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	
(อบก.) กล่ำวว่ำ อบก. ได้จัดท�ำโครงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมคำร์บอนต�่ำ เพื่อสนับสนุนกำรลด 
ก๊ำซเรือนกระจกในพื้นที่ EEC โดยได้เริ่มส�ำรวจและรวบรวมข้อมูลกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 
ของโรงงำนอุตสำหกรรมใน EEC เป็นรำยโรงงำน เพื่อจัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเสนอต่อรัฐบำล 
และพัฒนำเป็นต้นแบบโรงงำนอุตสำหกรรมคำร์บอนต�่ำ รวมทั้งยังได้ร่วมมือกับ สกพอ. UNIDO  
และกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกันศึกษำและวำงแผนระบบกำรบริหำร 
จัดกำรและกำรรำยงำนข้อมูลกำรลดก๊ำซเรือนกระจกในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยใหม่ (New S-Curve) 
ที่จะเข้ำมำลงทุนในประเทศไทย ด้วย

 รฐัมนตรช่ีวยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม กล่ำวระหว่ำงลงพืน้ทีเ่พือ่ส�ำรวจ
ควำมเหมำะสมในกำรก่อสร้ำงท่ำอำกำศยำนพทัลงุ ว่ำกำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้
ฐำนของประเทศเป็นนโยบำยส�ำคัญของกำรพัฒนำประเทศ เนื่องจำกปัจจุบัน
สถำนกำรณแ์ละบริบทที่เปลี่ยนไป ควำมตอ้งกำรของประชำชนในพื้นทีใ่นกำร
พัฒนำชุมชน จังหวัด กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ รวมทั้งประชำชน 
ในพื้นที่ จึงต้องกำรให้มีกำรพัฒนำด้ำนระบบกำรคมนำคมขนส่ง จึงเห็นควร 
ให้มีกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรก่อสร้ำงท่ำอำกำศยำนพัทลุงเพื่อรองรับ
กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ หรือกำรท่องเที่ยวเมืองรอง

	 นายถาวร	เสนเนียม	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม	 
ลงพื้นที่	 จ.พัทลุง	 เป็นประธานการประชุมศึกษาความเป็นไปได้	 และ 
ความเหมาะสมในการก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุง

ส่งเสริมอุตสาหกรรมคาร์บอนต�่า
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน	EEC

รมช.คมนาคม	ประชุมศึกษา
ความเป็นไปได้สร้างท่าอากาศยานพัทลุง

 “ในบำงเซคเตอร์อำจเหมำะใช้กลไกภำษคีำร์บอน ขณะทีบ่ำงเซคเตอร์
เหมำะที่จะใช้เรื่องกำรก�ำหนดเพดำนในกำรปล่อยก๊ำซฯ ซึ่งเหมือนกับหลำยๆ 
ประเทศ เช่น เยอรมัน จะใช้กลไกภำษีในเซคเตอร์ด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง  
แต่ถ้ำเป็นอุตสำหกรรมจะใช้กำรก�ำหนดเพดำน ในส่วนประเทศไทยจะต้อง 
หำรือกันภำยในประเทศก่อนว่ำรูปแบบใดที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
แต่ระหว่ำงนี้จะต้องสร้ำงควำมพร้อมให้แก่ภำคอุตสำหกรรมก่อน”
	 ปัจจุบัน	ประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า	140,000	แห่ง	
เป็นโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่	EEC	มากกว่า	9,000	แห่ง	ในจ�านวนนั้น
เป็นโรงงานควบคุมประมาณ	 1,600	 แห่ง	 โดยมีปริมาณการปล่อยก๊าซ 
เรอืนกระจก	94.38	ล้านตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า	หรอืคดิเป็น	37%	
ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงงานควบคุมทั้งประเทศ	 
มศีกัยภาพการลดก๊าซเรอืนกระจกสงูสดุที	่5.36	ล้านตนัคาร์บอนไดออกไซด์
เทยีบเท่า	คดิเป็น	5.67%	ของปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของโรงงาน
ควบคุมในพื้นที่	EEC

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มา : www.eeco.or.th

 รฐัมนตรช่ีวยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ได้มอบหมำยกรมท่ำอำกำศยำน 
ศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรใช้พ้ืนท่ี ต�ำบลควนมะพร้ำว อ�ำเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง ซึ่งเป็นพื้นที่ของศูนย์วิจัยพันธุ์ข้ำว กรมกำรข้ำว รวมทั้งผลกระทบ 
ของพื้นท่ีใกล้เคียง กำรเช่ือมโยงทุกระบบกำรคมนำคม ท้ังทำงบก ทำงน�้ำ  
ทำงรำง และทำงอำกำศ ซึ่งคำดว่ำจะใช้เวลำในกำรศึกษำประมำณ 6 เดือน 
ก่อนกระบวนกำรท�ำประชำพิจำรณ์ต่อไป หำกด�ำเนินกำรก่อสร้ำงท่ำอำกำศ
พัทลุง จะท�ำให้สำมำรถส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเมืองรอง ตำมนโยบำยเชื่อมไทย
สู่เมืองรอง ซึ่งเป็นกำรส่งเสริมเศรษฐกิจและกำรจ้ำงงำนในจังหวัดพัทลุง 

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้
ที่มา : https://mgronline.com
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 ห้ำงด่ำนนอก ดิวตี้ฟรี ซึ่งด�ำเนินกิจกำรในนำม บริษัท เบตงซิตี้พลำซ่ำ ดิวตี้ฟรี  
จ�ำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนกำญจนวณิช ต.ส�ำนักขำม บ้ำนไทยจังโหลน อ.สะเดำ โดยมี นำยไพโรจน์ 
รัตน์ดิลก ณ ภูเก็ต ประธำนที่ปรึกษำ ซ่ึงนำยไพโรจน์ รัตน์ดิลก ณ ภูเก็ต ได้กล่ำวว่ำ  
ห้ำงด่ำนนอก ดวิตีฟ้รี ได้รบักำรสนบัสนนุจำก กรมศลุกำกร ด่ำนศลุกำกรสะเดำ และกรมสรรพสำมติ 
น�ำมำซ่ึงควำมเจรญิในจงัหวัดสงขลำในด้ำนกำรท่องเทีย่วทัง้ชำวไทยและชำวมำเลเซีย เป็นกำร
กระตุ้นเศรษฐกิจและก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนในพื้นที่

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

	 สงขลา–เอกชนหนุนการท่องเทีย่ว	เปิดห้างดิวตีฟ้ร	ีแห่งแรกในจงัหวดั
สงขลา	รฐัเอ้ือหนนุเต็มท่ี	หวงันกัท่องเท่ียวไทยเทศมาเท่ียวมาช้อปทีด่่านนอก	 
ไทย-จังโหลน	ขอลุ้นได้โอกาสฟื้นตัว

เปิดแล้ว	ห้างดิวตี้ฟรี	แห่งแรกในสงขลา

• Can you help me? ช่วยฉันหน่อยได้ไหม?
• No problem ไม่มีปัญหำ ได้อยู่แล้ว
• Sure แน่นอน
• I’m sorry, but I can’t ฉันเสียใจ ที่ท�ำไม่ได้
• Sorry, I’m busy now ขอโทษด้วย ตอนนี้ฉันไม่ว่ำง
• Thank you ขอบคุณ
• Thank you. But I can handle it ขอบคุณ แต่ฉันพอท�ำเองได้
• Photocopy this ถ่ำยเอกสำรนี้ให้หน่อย
• Clean this up ท�ำควำมสะอำดตรงนี้ให้หน่อย
• Would you please pass this กรุณำช่วยส่งต่อไปรอบๆ
 around the office ส�ำนักงำนได้ไหม
• You look nice today วันนี้คุณดูดีจัง
• You did well คุณท�ำได้ดี
• You did a good job คุณท�ำงำนได้ดี
• You did a great job คุณท�ำงำนได้ดีเยี่ยมเลย

	 ในที่ท�างาน	บางครั้งอาจจะมีสถานการณ์ส�าหรับผู้ที่ไม่สันทัดในบทสนทนา	
Conversation	 ท่ีมักจะต้องพูดคุยกับชาวต่างชาติ	 ซึ่งบางครั้งก็อาจจะสามารถ 
ดึงพลังแผงความรู้ภาษาอังกฤษในตัวเรา	 เอาออกมาใช้ให้สามารถเอาตัวรอด 
กับสถานการณ์เหล่านั้นได้	
	 แต่ถ้าเราเตรียมตัวดีก็มีชัยไปแล้วกว่าครึ่งหนึ่ง	ฉบับนี้	 จึงรวบรวมค�าหรือ
ประโยคการสนทนาที่มักมีการใช้หรือได้ยินกันบ่อยๆ	ในที่ท�างานมาฝากกันคะ

การพูดคุยสนทนาในที่ท�างาน

• Give me a break ฉันขอพักหน่อย
• Never do that again อย่ำท�ำอย่ำงนั้นอีกนะ
• You are wrong คุณผิด
• How many times must, I tell you? ฉันต้องบอกคุณอีกสักกี่ครั้ง?
• Never give up อย่ำยอมแพ้
• Let’s take a break หยุดพักกันหน่อยเถอะ
• I’m very hungry ฉันหิวมำก
• I’m starving ฉันก�ำลังหิว
• What shall we have? เรำจะกินอะไรกันดี?
• I’ll treat you ฉันเลี้ยงมื้อนี้เอง
• Let’s take a break หยุดพักกันหน่อยเถอะ
• Let’s go to food court ไปที่ศูนย์อำหำรกัน

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : https://e-vocab.blogspot.com

English for Career
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	 Radio	Taiwan	International	รายงานเมือ่ปลายเดอืน	ต.ค.	2562 
ว่ำไต้หวันเปิดให้น�ำเข้ำแรงงำนต่ำงชำตอิย่ำงถูกกฎหมำยเมือ่วนัที ่28 ต.ค. 2532 
แรงงำนต่ำงชำติชุดแรกที่เดินทำงมำท�ำงำนในไต้หวันเป็นคนงำนไทย ท�ำงำน
ในไซต์งำนก่อสร้ำงทำงด่วนสำย 3 ระยะเวลำผ่ำนไป 30 ปี ยอดจ�ำนวนแรงงำน
ต่ำงชำติกว่ำ 710,000 คน กระจำยท�ำงำนในภำคส่วนต่ำงๆ ของไต้หวัน อำทิ 
ภำคกำรผลิต ก่อสร้ำง ประมง และภำคสวัสดิกำรสังคม กลำยเป็นส่วนหนึ่งที่
ขำดเสียมิได้ของสังคมไต้หวันไปแล้ว นักวิชำกำรด้ำนแรงงำนกล่ำวเรียกร้อง
รัฐบำลทบทวนนโยบำยของเมื่อ 30 ปีที่แล้ว จำกกำรน�ำเข้ำเพื่อทดแทนภำวะ
ขำดแคลนแรงงำนและพยำยำมสกัดก้ันไม่ให้แรงงำนต่ำงชำติย้ำยถิ่น มำเป็น
แรงงำนต่ำงชำติช่วยสร้ำงโอกำสท�ำงำนให้กับแรงงำนท้องถิ่น และภำยใต้
สถำนกำรณ์ท่ีอัตรำกำรเกิดตกต�่ำ ภำวะขำดแคลนแรงงำนไม่สำมำรถจะ 
แก้ไขได้ รัฐบำลควรจะมองกำรณ์ไกล พิจำรณำให้มีกำรย้ำยถ่ิน เพื่อดึงดูด 
ให้แรงงำนต่ำงชำติที่มีทักษะฝีมืออยู่ท�ำงำนในไต้หวันตลอดไป แน่นอน นี่ไม่ใช่
เป็นประเด็นของกระทรวงแรงงำนแต่เพียงกระทรวงเดียว แต่เป็นปัญหำที่ 
รัฐบำลต้องน�ำมำขบคิด
 นอกจำกอุตสำหกรรมกำรผลิตแล้ว เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2535 อนุญำต
ให้องค์กรหรอืครอบครวัทีม่ผีูป่้วยหรอืผูส้งูอำยทุีช่่วยตนเองไม่ได้ น�ำเข้ำผูอ้นุบำล
ต่ำงชำติได้ รวมถึงผู้ช่วยงำนบ้ำน และลูกเรือประมงต่ำงชำติ ส่วนทำงด้ำน 
ภำคกำรผลิตก็ขยำยประเภทอุตสำหกรรมที่ขำดแคลนแรงงำนและสำมำรถ 
ยื่นขอน�ำเข้ำแรงงำนต่ำงชำติได้จำกเดิม 6 ประเภท 15 ต�ำแหน่งงำนมำเป็น  
68 ประเภทอุตสำหกรรม
 เมือ่วนัที ่27 ส.ค. 2535 คณะกรรมกำรกำรแรงงำนในสมยัน้ัน ประกำศ
เกณฑ์กำรจัดเก็บค่ำบริกำรจัดหำงำนและค่ำบริกำรดูแลของบริษัทจัดหำงำน 
ที่เป็นผู้จัดส่งและดูแลแรงงำนต่ำงชำติ ประกำศนี้ เป็นที่มำของกำรอนุญำต 
ให้บริษัทจัดหำงำนเรียกเก็บค่ำบริกำรดูแลจำกแรงงำนต่ำงชำติได้ จำกนั้น 
มกีำรปรบัประเภทกจิกำรทีอ่นญุำตให้น�ำเข้ำแรงงำนต่ำงชำติได้ โดยเพิม่กจิกำร
ช�ำแหละเนื้อสัตว์และภำคกำรเกษตร จนกระทั่งยอดจ�ำนวนแรงงำนต่ำงชำติ
เพิ่มมำกขึ้น ณ สิ้นเดือนสิงหำคม 2562 แรงงำนต่ำงชำติในไต้หวันมีจ�ำนวน 
711,001 คน ท�ำงำนในภำคกำรผลิต 452,412 คน ภำคสวัสดิกำรสังคม  
258,589 คน ในจ�ำนวนนี้ เป็นผู้อนุบำลในองค์กร 15,200 คน ผู้อนุบำลใน 
ครัวเรือน 241,562 คน และผู้ช่วยงำนบ้ำน 1,826 คน
 ด้ำนประเทศผู้ส่งออกจำกที่อนุญำตให้ส่งออกแรงงำนมำท�ำงำนที่ 
ไต้หวันได้ 6 ประเทศ แต่ปัจจุบันส่งออกจริง 4 ประเทศ ได้แก่ไทย อินโดนีเซีย 
เวียดนำมและฟิลิปปินส์ ส่วนมองโกเลียและมำเลเซียไม่มีกำรส่งออกแรงงำน
มำยังไต้หวันเลย และในจ�ำนวน 4 ประเทศที่ส่งออกแรงงำนมำยังไต้หวัน 
อินโดนีเซียส่งออกมำกที่สุด 271,583 คน ซ่ึงส่วนใหญท�ำงำนในต�ำแหน่ง 
ผู้อนุบำลในครัวเรือน เวียดนำมอยู่อันดับ 2 มีจ�ำนวน 223,433 คน ตำมด้วย
ฟิลิปปินส์ 155,560 คน ส่วนแรงงำนไทยจำกแรกเริ่มครองแชมป์มีจ�ำนวนมำก

	 ไต้หวันเปิดน�าเข้าครบ	30	ปี	 แรงงานต่างชาติชุดแรกที่เดินทางมาท�างาน 
ในไต้หวันเป็นคนงานไทย	ปัจจุบันแรงงานต่างชาติกลายเป็นส่วนหนึ่งท่ีขาดไม่ได้ 
ในสังคมไต้หวันไปแล้ว	นักวิชาการเรียกร้องรัฐบาลเปลี่ยนแนวความคิดจากสกัดกั้น	
อนุญาตให้ย้ายถิ่นเพื่อดึงดูดให้แรงงานต่างชาติท�างานในไต้หวันได้อย่างถาวร 
ต่อไป

ไต้หวัน
น�าเข้าแรงงานต่างชาติครบรอบ	30	ปี

ปัจจุบันกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในสังคม

รู้ทันโลก

เป็นอันดับหนึ่งมำโดยตลอด จนถึงปี 2549 ถูกอินโดนีเซียเบียดตกลงมำ  
จนปัจจุบันเหลือจ�ำนวนเพียง 60,423 คน
 ศำสตรำจำรย์ เฉิงจือเยว จำกสถำบันวิจัยแรงงำน มหำวิทยำลัย 
แห่งชำติเจิ้งจื้อ (NCU) กล่ำวว่ำ นโยบำยด้ำนแรงงำนควรมองกำรณ์ไกล 
ไปถึง 10-20 ปีข้ำงหน้ำว่ำ ควำมพึ่งพิงแรงงำนต่ำงชำติของไต้หวันเป็นเช่นไร 
ปัจจุบัน ไต้หวันไม่เพียงแต่ประสบปัญหำอัตรำกำรเกิดที่ตกต�่ำและภำวะ 
ขำดแคลนแรงงำนอย่ำงรุนแรงเท่ำนั้น ยังต้องแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ เช่น  
ญี่ปุ่น เป็นต้น ให้เงื่อนไขที่ดีกว่ำเพื่อดึงดูดแรงงำนต่ำงชำติไปท�ำงำน ไต้หวัน
นอกจำกได้เปรียบในเรื่องควำมเคำรพด้ำนสิทธิมนุษยชนแล้ว ยังควรพิจำรณำ
ในแง่มุมให้สิทธ์ิแก่แรงงำนต่ำงชำติท่ีมีทักษะสำมำรถย้ำยถิ่นเพื่อดึงดูดให้ 
อยู่ท�ำงำนในไต้หวันตลอดไป และแน่นอน คงไม่ใช่เป็นภำระหน้ำที่ของ 
กระทรวงแรงงำนเพียงหน่วยงำนเดียวเท่ำนั้น
 ด้ำน รองศำสตรำจำรย์ ซินปิ่งหลง จำกมหำวิทยำลัยแห่งชำติไต้หวัน 
ชี้ว่ำ ในอดีตไต้หวันจะใช้นโยบำยสกัดก้ัน เกรงว่ำกำรน�ำเข้ำแรงงำนต่ำงชำติ 
ในจ�ำนวนที่มำกเกินไป อำจส่งผลกระทบต่อโอกำสท�ำงำนของแรงงำนท้องถิ่น 
โดยเฉพำะแรงงำนสูงอำยุอำจตกงำน แต่ปัจจุบันอุตสำหกรรมกำรผลิต  
โดยเฉพำะกิจกำรที่เป็นงำนหนัก มีควำมเสี่ยงสูงและอันตรำย ไม่สำมำรถ 
หำแรงงำนท้องถิน่เข้ำท�ำงำนได้ ส่งผลให้ขำดแคลนแรงงำนอย่ำงหนกั โครงสร้ำง
แรงงำนเกิดกำรเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิมอย่ำงมำก นโยบำยด้ำนแรงงำนก็ควร
เปลี่ยนตำมไปด้วย ไม่ควรมองจำกจ�ำนวนแรงงำนต่ำงชำติ แต่ควรจะพิจำรณำ
จำกมุมมองกำรน�ำเข้ำแรงงำนต่ำงชำติ จะช่วยสร้ำงโอกำสกำรท�ำงำนให้แก่
แรงงำนท้องถิ่นมำกน้อยเท่ำไหร่ อย่ำงไร?

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

โครงกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่ในไต้หวัน ส่วนใหญ่ว่ำจ้ำงแรงงำนไทย
ที่มำภำพ : Radio Taiwan International
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 แนวโน้มเศรษฐกิจในกลุ่มภูมิภำค CLMV ที่ประกอบด้วยกัมพูชำ ลำว 
เมยีนมำ และเวยีดนำม เตบิโตอย่ำงรวดเรว็ ขณะที ่“ต้นทนุด้ำนค่ำจ้ำงแรงงำน
ยังต�่ำ และทรัพยำกรประเทศยังคงสมบูรณ์” ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญดึงดูดให้ 
นักลงทุนต่ำงชำติแห่เข้ำมำลงทุนในภูมิภำคนี้กันมำกขึ้น
 ศูนย์ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งโตเกียว ประเทศ
ญี่ปุ่น ร่วมกับกระทรวงอุตสำหกรรมจัดงำน The 4th Business Connecting 
2019 ในหัวข้อ “ยุทธศำสตร์ไทยแลนด์พลัสวัน สู่ควำมเป็นไปได้ทำง 
ควำมร่วมมือระหว่ำงผู้ประกอบกำรไทยและญ่ีปุ่น” เพื่อเป็นเวทีกำรเจรจำ 
จับคู่ทำงธุรกิจ และตอกย�้ำถึงควำมร่วมมือของ 2 ประเทศในลักษณะเชิงรุก 
ให้สอดรับกับสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
 “ณฐัพล รงัสติพล” อธบิดีกรมส่งเสรมิอตุสำหกรรม กระทรวงอตุสำหกรรม 
กล่ำวว่ำ ญี่ปุ่นเป็นประเทศพันธมิตรทำงเศรษฐกิจที่ส�ำคัญของไทย ซึ่งม ี
ควำมสัมพันธ์ด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุนและอุตสำหกรรมอย่ำงแนบแน่นยำวนำน 
เห็นได้จำกตัวเลขกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงชำติ พบว่ำ นักลงทุนญี่ปุ่นมำไทย
ยังคงอยู่ในอันดับ 1 และตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.ย. 2562 นักลงทุนญี่ปุ่นได้ยื่นเรื่อง
กับส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทนุ (บีโอไอ) เป็นเงนิประมำณ 59,187 
ล้ำนบำท หรือคิดเป็น 24% ของจ�ำนวนโครงกำรลงทุนจำกต่ำงชำติทั้งหมด
 ขณะที่ตัวเลขำกำรค้ำไทย-ญี่ปุ่น ในไตรมำสสอง ปี 2562 พบว่ำ  
มีมูลค่ำกำรค้ำ 28,921.1 ล้ำนดอลลำร์ สินค้ำส่งออกหลักของไทย เช่น รถยนต์ 
อุปกรณ์ และส่วนประกอบ เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและส่วนประกอบ เครื่องโทรสำร 
โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และเครื่องจักรกล เป็นต้น โดยสินค้ำ 
น�ำเข้ำหลัก เช่น เครื่องจักรกล เหล็ก เหล็กกล้ำและผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ยำนยนต์ เครื่องจักรไฟฟ้ำ และเคมีภัณฑ์
 เวทีนี้ เน้นกำรขับเคล่ือนนโยบำยไทยแลนด์พลัสวัน ซึ่งก�ำหนดให้
ประเทศไทยเป็นศนูย์กลำงของกำรท�ำธรุกจิในกลุม่ภมูภิำค CLMV ควบคูไ่ปกบั
กำรขยำยฐำนกำรผลิตไปยังกลุ่มประเทศเหล่ำนี้ ส่วนใหญ่เป็นประเทศ 
เพ่ือนบ้ำนของไทย ได้เข้ำมำช่วยตอบโจทย์ควำมต้องกำรเรื่องแรงงำนใน
อุตสำหกรรมกำรผลิตท่ีมีรำคำถูก พื้นที่ที่ตั้งโรงงำน และทรัพยำกรธรรมชำต ิ
ที่ยังคงสมบูรณ์
 ไทยแลนด์พลัสวัน จะช่วยกระตุ้นภำคเอกชนในประเทศทั้งรำยเก่ำ 
รำยใหม่ และนักลงทุนต่ำงชำติที่อำจหนีผลกระทบสงครำมกำรค้ำสหรัฐ-จีน 
เร่งเข้ำมำลงทุนในนิคมอุตสำหกรรม รวมถึงโครงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภำคตะวันออก (อีอีซี) ขยำยครอบคลุมไปยังภูมิภำค CLMV
 ณฐัพล ยอมรบัว่ำ ตลำดแรงงำนไทยในปัจจุบันก�ำลงัเปล่ียนไปสูแ่รงงำน
ทกัษะชัน้สงู ประกอบกบัมกีำรน�ำหุน่ยนต์และระบบอตัโนมตัมิำใช้กบัอุตสำหกรรม
กำรผลิตในประเทศไทยมำกขึ้น ส่งผลให้ค่ำจ้ำงแรงงำนปรับตัวสูงขึ้นด้วย  
แต่ไม่ใช่อุปสรรคควำมร่วมมือทำงกำรค้ำกับต่ำงชำติ เพรำะแรงงำนไทย 
สำมำรถเข้ำไปเติมเต็มระบบกำรจ้ำงงำนในด้ำนกำรบริหำรองค์กรและควบคุม
โรงงำน

 ประเทศไทย มีแรงงำนต่ำงด้ำวลงทะเบียนในภำคอุตสำหกรรมกำร
ผลิตประมำณ 1 ล้ำนคน และในภำคกำรจ้ำงงำนอ่ืนๆ ประมำณ 3 ล้ำนคน  
ซึ่งกำรขยำยฐำนกำรจ้ำงงำนไปยังประเทศเพื่อนบ้ำนของไทย ภำยใต้นโยบำย
ไทยแลนด์พลสัวัน ไม่ได้ท�ำให้เกดิกำรแย่งจ�ำนวนแรงงำน แต่กลบัช่วยสร้ำงงำน
ท้องถิ่นให้กับแรงงำนในประเทศเพ่ือนบ้ำน ทั้งยังช่วยยกระดับตลำดแรงงำน 
ให้ก้ำวไปอีกขั้น
 แม้ว่ำ ห่วงโซ่กำรผลติ ของอตุสำหกรรมกำรผลติในกลุม่ CLMV ยังขำด
ควำมพร้อมด้ำนเทคโนโลยแีละทกัษะกำรช่ำง แต่กำรด�ำเนนินโยบำยไทยแลนด์
พลัสวันจะเข้ำไปเสริมสร้ำงศักยภำพและเติมเต็มควำมพร้อมมำกขึ้น เพื่อช่วย
ให้เกดิพฒันำอตุสำหกรรมกำรผลติในประเทศเหล่ำนีใ้ห้มคีวำมม่ันคงและยัง่ยนื
“สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็เป็นรูปแบบเดียวกับกำรขยำยฐำนกำรลงทุนเพื่อกำรผลิต  
เช่นเดียวกับที่ญี่ปุ่น จีน สหรัฐได้ด�ำเนินกำร เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้ม 
ควำมต้องกำรลดต้นทุนกำรผลิต แต่ถ้ำประเทศไทยไม่รีบด�ำเนินกำร ก็เท่ำกับ
ปิดกั้นตัวเอง” ณัฐพล กล่ำว
 ด้ำน “มำซำฮโิกะ โฮซำกะ” ประธำนศนูย์ส่งเสรมิวสิำหกจิขนำดกลำง
และขนำดย่อมแห่งโตเกียว กล่ำวว่ำ ญี่ปุ่นมีควำมมุ่งม่ันร่วมมือกำรท�ำธุรกิจ 
กับประเทศไทย ทั้งในด้ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกำรด้ำนกำร
บริหำรธุรกิจ กำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ใหม่ กำรเจำะขยำยช่องทำงตลำด ตลอดจน
กำรถ่ำยทอดวทิยำกำรในด้ำนต่ำงๆ เพรำะมองเหน็ว่ำ ประเทศไทยเป็นศนูย์กลำง
อุตสำหกรรมกำรผลิตในอำเซียน
 นับตั้งแต่ศูนย์ฯ ได้เข้ำมำตั้งส�ำนักงำนที่ประเทศไทย ซึ่งปีนี้เข้ำสู่ปีที่ 5 
แล้ว พบว่ำ มีผู้ประกอบกำรญี่ปุ่นและไทย เข้ำมำขอรับบริกำรค�ำปรึกษำด้ำน
กฎหมำย กำรบัญชี กำรตลำด ยุทธศำสตร์กำรบริหำรบริษัท และร่วมเวทีจับคู่
ธุรกิจกว่ำ 1,000 รำยต่อปี นอกจำกนี้ ยังมีนักธุรกิจจ�ำนวนมำกร่วมออกงำน
แสดงสินค้ำไทยแลนด์อนิดสัเตรยีลแฟร์ ซึง่เป็นกิจกรรมคูข่นำนทีป่ระเทศญีปุ่น่
จัดขึ้นทุกๆ ปี ส่ิงเหล่ำนี้ ตอกย�้ำถึงควำมร่วมมือและสำยสัมพันธ์ทำงธุรกิจ 
ซึ่งกันและกัน
	 การจัดงานครั้งนี้	ญี่ปุ่น	หวังผลักดันยุทธศาสตร์ไทยแลนด์พลัสวัน	 
สู่ความเป็นไปได้ทางความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่นให้ 
เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม	เพราะถึงเห็นความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือกัน	เพื่อขยาย
ฐานการผลิตไปยังกลุ่ม	CLMV	ซึ่งเป็นประเทศมีเศรษฐกิจก�าลังพัฒนา	และ
ก�าลังเป็นท่ีสนใจอย่างมาก	ในฐานะประเทศท่ีสามารถตอบโจทย์ความต้องการ 
ในเรื่องการผลิตสินค้า	 มาซาฮิโกะ	 มองว่า	 อุตสาหกรรมการผลิตในกลุ่ม	
CLMV	ท่ีน่าจะได้ประโยชน์	และเร่งใช้มาตรการน้ีได้เร็วท่ีสดุ	ได้แก่	อตุสาหกรรม
ที่พร้อมลงทุน	 และมีแผนการลงทุนสูง	 เช่น	 กลุ่มผลิตช้ินส่วนยานยนต	์
อิเล็กทรอนิกส์	 และการแปรรูปอาหาร	 แต่การด�าเนินการดังกล่าวจะสร้าง
ประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนโดยรวมทั้งภูมิภาค

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com

	 “ไทยแลนด์พลสัวัน”	จบัคู่ญีปุ่น่รุกตลาด	CLMV	หวงัช่วยกระตุ้น
ภาคเอกชนในประเทศทั้งรายเก่ารายใหม่	 และนักลงทุนต่างชาติที ่
อาจหนีผลกระทบสงครามการค้าสหรัฐ-จีน	 เข้ามาลงทุนในนิคม
อุตสาหกรรม

“ไทยแลนด์พลัสวัน”
จับคู่ญี่ปุ่น	“รุกตลาดแรงงาน”

CLMV
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	 นางเธียรรัตน์	นะวะมะวัฒน์	รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมเป็น
เกียรติในกำรแถลงข่ำวเปิดศูนย์แนะแนวอำชีพและจัดหำงำน มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงรำย ณ ศูนย์แนะแนวอำชีพและจัดหำงำน มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงรำย อำคำรส�ำนักนวัตกรรมและกำรศึกษำต่อเนื่อง อ�ำเภอเมืองเชียงรำย 
จังหวัดเชียงรำย โดยมี ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชยีงรำย ผศ.ดร.สทุศัน์ คล้ำยสวุรรณ์ รองอธกิำรบดมีหำวทิยำลยัรำชภฏัเชยีงรำย 
นำยวนิยั ทองอุบล จัดหำงำนจงัหวดัเชยีงรำย นำยณฐัพงษ์ สุจรติธรรม ผูจ้ดักำร
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล บริษัท ปลูกผักและรักแม่ จ�ำกัด และนำยวิชชุพันธ์  
จันทร์มณี ผู้จัดกำรแผนกสรรหำคัดเลือกบุคลำกรและศูนย์กำรเรียนรู้ บริษัท
ฟู้ดแพชชั่น จ�ำกัด ร่วมงำน
 นำงเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำวว่ำ 
ศูนย์แนะแนวอำชพีและจดัหำงำน เป็นกำรจดัตัง้โดยควำมร่วมมอืของส�ำนกังำน
จัดหำงำนจังหวัดเชียงรำยและมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย ซ่ึงได้ท�ำบันทึก 
ข้อตกลงควำมร่วมมือเมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม 2562 แสดงเจตนำรมณ์ร่วมกัน
ในกำรเตรียมควำมพร้อมแก่ก�ำลังแรงงำน ให้นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงรำย ได้รับกำรแนะแนวอำชีพให้รู้ศักยภำพของตนเอง มีควำมรู้เรื่องแนว
โน้มตลำดแรงงำน อบรมกำรพัฒนำบุคลิกภำพ กำรทดสอบแบบวัดบุคลิกภำพ
เพือ่กำรศกึษำต่อและกำรเลือกอำชีพ รวมทัง้ได้ทรำบถึงข้ันตอนกำรหำงำนหรอื
สมัครงำน และเตรียมควำมพร้อมแก่ก�ำลังแรงงำนเพื่อกำรมีงำนท�ำได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพ
 โดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำยจะมีหน้ำที่ด�ำเนินกำรให้นักศึกษำ 
ได้รับกำรแนะแนวอำชีพ จำกเจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดเชียงรำย 
ก�ำหนดและออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมภำษำต่ำงประเทศ (200 ชั่วโมงขึ้นไป) 
ให้กับนักศึกษำและประชำชนทั่วไปเพื่อเพิ่มทักษะภำษำต่ำงประเทศ อันจะ
เป็นกำรเพิ่มโอกำสในกำรท�ำงำน และเตรียมควำมพร้อมในกำรไปท�ำงำน 

	 กรมการจดัหางาน	กระทรวงแรงงาน	จบัมือ	มหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงราย	เปิดศนูย์แนะแนวอาชพีและจดัหางาน	มหาวทิยาลยัราชภฏั
เชียงราย	เตรียมความพร้อมแก่ก�าลังแรงงานแบบครบวงจร	เพื่อการมีงานท�าอย่างมีประสิทธิภาพ	เริ่มพฤศจิกายนนี้...

	 นายสุชาติ	 พรชัยวิเศษกุล	 อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่ำ  
ตำมที่ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหำคม 2562 เห็นชอบตำมแนวทำง 
กำรบริหำรจัดกำรแรงงำนต่ำงด้ำว โดยให้แรงงำนต่ำงด้ำว 3 สัญชำติ (กัมพูชำ 
ลำว และเมียนมำ) มำขอรับใบอนญุำตท�ำงำนและกำรขออยูต่่อในรำชอำณำจกัร 
นั้น เพื่อเป็นกำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้กับนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร ได้รับ
บรกิำรทีร่วดเรว็ และทนัตำมระยะเวลำทีก่�ำหนด กรมกำรจดัหำงำน จงึขอเตอืน
ให้นำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร ที่มีแรงงำนต่ำงด้ำว กลุ่มที่ใบอนุญำตท�ำงำน 
จะหมดอำยุวันที่ 31 มีนำคม 2563 รีบมำด�ำเนินกำร ตำมขั้นตอนดังนี้ 
 1.นำยจ้ำงย่ืนควำมต้องกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำว บญัชีรำยชือ่แรงงำนฯ 
(Name List) ทีส่�ำนกังำนจดัหำงำนจงัหวัด ส�ำนักงำนจดัหำงำนกรุงเทพมหำนคร
พืน้ที ่ในท้องทีท่ีค่นต่ำงด้ำวท�ำงำนอยูห่รือในท้องท่ีท่ีส�ำนักงำนใหญ่ของนำยจ้ำง/
สถำนประกอบกำรตั้งอยู่ 2.น�ำคนต่ำงด้ำวไปตรวจสุขภำพที่โรงพยำบำล โดย
คนต่ำงด้ำวท่ีเข้ำระบบประกนัสงัคม ให้ตรวจสุขภำพ ณ สถำนพยำบำลตำมบัตร 
กรณีไม่เข้ำประกันสังคมให้ตรวจสุขภำพ/ท�ำประกันสุขภำพ ณ โรงพยำบำลที่
กระทรวงสำธำรณสขุก�ำหนด 3.คนต่ำงด้ำวยืน่ขออนญุำตอยูต่่อในรำชอำณำจกัร 
(ลงตรำ VISA) ณ ส�ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง โดยมีเอกสำรประกอบคือ บัญชี
รำยชื่อแรงงำนฯ (Name List) และใบรับรองแพทย์ 4.ยื่นขออนุญำตท�ำงำน  
ที่ส�ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด ส�ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ ที่ได้
ย่ืนแบบบญัชรีำยชือ่ควำมต้องกำรไว้ 5.แรงงำนต่ำงด้ำวปรบัปรงุทะเบยีนประวตัิ

	 กรมการจัดหางาน	แจ้งเตือนนายจ้างเร่งพาแรงงานต่างด้าว	3	สัญชาติ	 (กัมพูชา	ลาว	และเมียนมา)	ที่ใบอนุญาตท�างานจะสิ้นสุด	
วันที่	31	มีนาคม	2563	มาขอต่ออายุใบอนุญาตท�างาน	แนะ	รีบมาด�าเนินการ	ไม่รอคิวนาน

ก.แรงงาน	จับมือ
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย	เปิดศนูย์แนะแนวอาชพีและจดัหางาน

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

ต่ำงประเทศ รวมทัง้ ให้ควำมอนเุครำะห์พืน้ทีจั่ดต้ังศนูย์ฯ และสนบัสนนุนกัศกึษำ 
สำขำจิตวิทยำสังคม ชั้นปีที่ 3-4 จ�ำนวน 2 คน ประจ�ำศูนย์ฯ
 ส่วนกรมกำรจดัหำงำน โดยส�ำนกังำนจดัหำงำนจงัหวดัเชียงรำย จะท�ำ
หน้ำท่ีสนับสนุนวิทยำกร/นักแนะแนวอำชีพ ให้ควำมรู้เกี่ยวกับแนวโน้ม 
ตลำดแรงงำน 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย กลไกกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
เพื่ออนำคต (New Engine of Growth) กำรพัฒนำบุคลิกภำพ กำรหำงำน 
หรือสมัครงำน เทคนคิกำรสมัภำษณ์งำนเพ่ือกำรมีงำนท�ำ ประสำนกำรฝึกอบรม
ภำษำญี่ปุ่น เกำหลี และจีน สนับสนุนเคร่ืองมือแบบทดสอบควำมพร้อมทำง
จติวทิยำ แบบทดสอบทกัษะด้ำนภำษำองักฤษ สนบัสนนุให้นกัศกึษำทีจ่ะส�ำเรจ็
กำรศึกษำ หรือนักศึกษำที่ต้องกำรหำงำนท�ำขึ้นทะเบียนผ่ำนระบบออนไลน์ 
http://smartjob.doe.go.th จัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรให้บริกำรของ
กรมกำรจัดหำงำน และกำรใช้เครือ่งมอืทำงจติวทิยำให้แก่นกัศึกษำทำงจติวทิยำ
ชั้นปีที่ 3-4 ที่มำประจ�ำศูนย์ฯ ประสำนนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร แนะแนว
ให้ควำมรู้ในหัวข้อคุณสมบัติท่ีนำยจ้ำงต้องกำรและอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษำก่อนเข้ำสู่ตลำดแรงงำน รวมทั้ง พัฒนำบุคลิกภำพนักศึกษำให้ตรงกับ
ต�ำแหน่งงำน และควำมต้องกำรของ นำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร ภำครำชกำร
และท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับนักศึกษำฝึกงำน
	 “ขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	สถานประกอบการและทุก
ภาคส่วนที่เก่ียวข้องท่ีมีส่วนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์แนะแนวอาชีพและ
จัดหางาน	ในครั้งนี้	ซึ่งช่วยรองรับให้ผู้ส�าเร็จการศึกษาที่จะก้าวเข้าสู่ตลาด
แรงงาน	 สามารถเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของตนได้ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน	ช่วยลดปัญหาการว่างงาน”	นางเธยีรรตัน์ฯ	
กล่าว

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

และจัดท�ำบตัรประจ�ำตัวคนซึง่ไม่มีสญัชำติไทยท่ีมีใบอนญุำตท�ำงำนอยูด้่ำนหลงั 
ทีศ่นูย์บรหิำรกำรทะเบยีนภำค สำขำจงัหวดั ส่วนกรงุเทพมหำนคร ด�ำเนนิกำร
ที่ส�ำนักงำนเขตกรุงเทพมหำนคร
	 “ขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการท่ีมแีรงงานต่างด้าวทีก่ารอนญุาต
ท�างานจะหมดอายุ	วันที่	31	มีนาคม	2563	นี้	รีบมาด�าเนินการ	เนื่องจาก
หากใกล้วันปิดรับ	 จะมีนายจ้างและแรงงานจ�านวนมาก	 จึงขอให้เร่งมา 
ด�าเนนิการแต่เนิน่ๆ	และขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการด�าเนนิการตรวจ
สอบข้อมลูการจ้างแรงงานต่างด้าวทีส่�านกังานจดัหางานจงัหวดั	ส�านักงาน
จดัหางานกรงุเทพมหานครพืน้ที	่ในพืน้ทีท่ีส่ถานประกอบการต้ังอยู	่หากพบ
ว่าข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน	 เช่น	 มีการรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาใหม่หรือ 
เพิ่งเลิกจ้างแรงงานต่างด้าว	ก็ให้แจ้งเข้า-ออกจากงานของแรงงานต่างด้าว
ภายใน	 15	 วัน	 เป็นต้น	 นอกจากนี้	 หากไม่พบข้อมูลการอนุญาตท�างาน 
ในฐานข้อมูล	 ขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการประสานกับส�านักงาน 
จัดหางานจังหวัด	 หรือส�านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่เพื่อ 
ด�าเนินการแก้ไขต่อไป”	นายสุชาติฯ	กล่าว

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

Smart DOE
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	 นายสุชาติ	 พรชัยวิเศษกุล	 อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่ำ  
หม่อมรำชวงศ์จตัมุงคล โสณกลุ รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงแรงงำน มคีวำมห่วงใย
ต่อพนกังำน ทีอ่ำจได้รบัผลกระทบจำกกำรปรบัโครงสร้ำงองค์กรและลดจ�ำนวน
พนกังำน โดยได้สัง่กำรให้กรมกำรจดัหำงำนเฝ้ำตดิตำมสถำนกำรณ์กำรจ้ำงงำน 
พร้อมเตรียมต�ำแหน่งงำนว่ำงรองรับ ซึ่งขณะนี้ กรมกำรจัดหำงำนได้จัดหำ
ต�ำแหน่งงำนว่ำงรองรับทั่วประเทศ จ�ำนวน 79,247 อัตรำ โดยต�ำแหน่ง 
ที่ต้องกำรมำกที่สุด 5 อันดับแรกคือ 1.แรงงำนด้ำนกำรผลิต 2.พนักงำนขำย  
3.เสมียน พนักงำนทั่วไป พนักงำนธุรกำร 4.พนักงำนบริกำรลูกค้ำ 5.เจ้ำหน้ำที่
คลังสินค้ำ ตั้งแต่ระดับ ปวช.-ปวส. จนถึงปริญญำตรี
 “จำกควำมต้องกำรแรงงำนดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำ กำรเรียนในสำย
อำชีพเป็นที่ต้องกำรของตลำดแรงงำนเป็นอย่ำงมำก ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน และตอบโจทย์ควำมต้องกำรของประเทศ 
จึงขอให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติ มุมมองต่อกำรเลือกศึกษำมำเลือกเรียนในสำย
อำชีพ ทั้งนี้ เพื่อจะได้มีงำนท�ำเมื่อจบกำรศึกษำ สำมำรถสร้ำงอำชีพและ 
รำยได้ให้กับตนเอง น�ำไปสู่กำรมีคุณภำพชีวิตที่ดี” นำยสุชำติฯ กล่ำว

	 กรมการจดัหางาน	เตรียมต�าแหน่งงานว่างกว่า	70,000	อตัรา	รองรบัแรงงาน	ทีอ่าจได้รบัผลกระทบจากการปรบัโครงสร้างองค์กร
และลดจ�านวนพนักงานทั่วประเทศ	เผย	แรงงานด้านการผลิต	เป็นที่ต้องการมากที่สุด	แนะเด็กไทยเลือกเรียนสายอาชีพ	ป้องกันการตกงาน

	 นายสุชาติ	 พรชัยวิเศษกุล	 อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่ำ 
รัฐมนตรีมีนโยบำยกำรจัดส่งแรงงำนไทยไปท�ำงำนต่ำงประเทศ โดยส่งเสริม 
ให้แรงงำนไทยไปท�ำงำนในต่ำงประเทศอย่ำงมีศักดิ์ศรีและมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
โดยในปี 2563 นี้ ตั้งเป้ำหมำยจัดส่งแรงงำนไทยไปท�ำงำนต่ำงประเทศ  
100,000 คน ในประเทศที่มีศักยภำพ มีโอกำสได้รับกำรพัฒนำทักษะฝีมือ  
เพื่อน�ำกลับมำใช้ในประเทศโดยเฉพำะในสำขำท่ีมีควำมจ�ำเป็นต่อกำรพัฒนำ
เสริมสร้ำงศักยภำพของประเทศ เช่น ไต้หวัน ญี่ปุ่น สำธำรณรัฐเกำหลี และ
อิสรำเอล เป็นต้น ซึ่งหำกประเทศไทยสำมำรถ ส่งแรงงำนไทยได้ตำมจ�ำนวน 
จะมรีำยได้ เข้ำประเทศไม่น้อยกว่ำปีละ 140,000 ล้ำนบำท อย่ำงไรกด็ ีในภำพ
รวมช่วง 10 เดือนปี 2562 (มกรำคม-ตลุำคม 2562) ทีผ่่ำนมำ จดัส่งแรงงำนไทย
ไปท�ำงำนต่ำงประเทศแล้ว 97,597 คน โดยจัดส่งไปท�ำงำนไต้หวันมำกที่สุด 
27,226 คน

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

“หม่อมเต่า”	อุ้ม	พนักงาน
เผยเตรียมต�าแหน่งงานว่างทั่วประเทศกว่า	70,000	อัตรา
พร้อมฝึกทักษะฝีมือเพิ่ม	รองรับการปรับโครงสร้างองค์กร

“หม่อมเต่า”	หนุน	กรมการจัดหางาน
ส่งแรงงานไทยไปท�างานต่างประเทศ	ปี	2563
ตั้งเป้า	100,000	คน	คาดสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศกว่า	140,000	ล้านบาท

	 อย่างไรก็ดี	 กรมการจัดหางาน	 มีส�านักงานจัดหางานจังหวัด 
ทุกจังหวัด	 และส�านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่	 1-10	 รับขึ้น
ทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน	 รับขึ้นทะเบียนสมัครงานและจับคู ่
ต�าแหน่งงานว่าง	 ตลอดจนให้ค�าปรึกษา	 แนะแนวอาชีพ	 และแนะน�าการ
ประกอบอาชีพอสิระ	ซึง่มช่ีองทางการให้บรกิารหลายช่องทางคอื	ทีส่�านกังาน
จดัหางานจงัหวดัทกุจงัหวดั	ส�านกังานจดัหางานกรงุเทพมหานครพืน้ที	่1-10	
ศนูย์บริการจดัหางานเพือ่คนไทย	(Smart	Job	Center)	รถบริการจดัหางาน 
เคลื่อนที่	 (Mobile	Unit)	หรือทางเว็บไซต์	www.doe.go.th/smartjob	
นอกจากนี้	ยังสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวง
แรงงาน	โทร.	1506	กด	2	กรมการจัดหางาน

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

	 “ขอให้แรงงานไทยเดินทางไปท�างานต่างประเทศอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย	ซึ่งมี	5	วิธี	ได้แก่	1.บริษัทจัดหางานจัดส่ง	2.กรมการจัดหางาน
จัดส่ง	 (รัฐจัดส่ง)	 3.นายจ้างพาลูกจ้างไปท�างานต่างประเทศ	 4.นายจ้าง 
ส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศ	5.คนหางานเดินทางไปท�างานต่างประเทศ
ด้วยตนเอง	นอกจากนี้	 กรมการจัดหางาน	ยังมี	 บริการลงทะเบียนหางาน	
แจ้งการเดนิทางไปท�างานต่างประเทศด้วยตนเอง	หรอื	แจ้งการเดนิทางกลบั
เข้าไปท�างานต่างประเทศ	(Re-entry)	ผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์	ทางเวบ็ไซต์	
http://toea.doe.go.th	ซึ่ง	สะดวก	รวดเร็ว	ลดขั้นตอน	ลดระยะเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการตดิต่อราชการ	และใช้บรกิารได้ทกุท่ี	ทกุเวลา	หรอื	สอบถาม
รายละเอยีดเพิม่เตมิได้ทีส่�านกังานจดัหางานจงัหวดัทกุจงัหวดั	หรอืส�านกังาน
จัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่	 1-10	 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน	 
โทร.1506	กด	2	กรมการจัดหางาน”	นายสุชาติฯ	กล่าวในตอนท้าย

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : http://www.doe.go.th
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 เริ่มต้นเลี้ยงจระเข้เมื่อปี 2542 โดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ดังนี้ ห่วงที่ 1 ควำมพอประมำณ ปีแรกเริ่ม
ทดลองเลี้ยงจระเข้ 50 ตัว โดยใช้เงินทุนของตนเอง และค่อยๆ ทยอยลงทุน
เลี้ยงเพิ่มทุกปีๆ ละ 50 ตัว จนกระทั่งครบรอบกำรเลี้ยงและมีผลผลิตออก
จ�ำหน่ำยอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งจะท�ำให้มีเงินทุนหมุนเวียนและลดควำมเสี่ยงจำก 
กำรลงทุน โดยมีหลักในกำรลงทุน คือ “มีน้อยใช้น้อย มีมำกขยำยต่อ”  
ห่วงที ่2 ควำมมเีหตผุล กำรเริม่ต้นเลีย้งจระเข้จะตดัสนิใจโดยพจิำรณำจำกเหตุ
ปัจจยัท่ีเกีย่วข้อง เช่น พิจำรณำว่ำจระเข้เป็นสตัว์ท่ีเลีย้งง่ำยและใช้แรงงำนน้อย 
เลือกท�ำเลทีต่ัง้ฟำร์ม โดยพจิำรณำจำกรำคำท่ีดนิ ซ่ึงมรีำคำถกู ตัง้อยู่ใกล้ฟำร์ม
เลี้ยงไก่ จึงซื้ออำหำรจระเข้ได้ในรำคำถูก ลดต้นทุนกำรเลี้ยง สภำพภูมิอำกำศ
ร้อนและมีแสงแดดเหมำะแก่กำรเลี้ยงจระเข้ไกลจำกแหล่งชุมชนจึงไม่เกิด 
ปัญหำควำมขัดแย้งกับชุมชนไกลจำกฟำร์มจระเข้อื่นจึงป้องกันปัญหำกำร 
แพร่กระจำยของเชื้อโรคจำกฟำร์มอื่นได้ เส้นทำงคมนำคมและไฟฟ้ำเข้ำถึง 
ท�ำให้ง่ำยต่อกำรบรหิำรจัดกำร ให้ควำมส�ำคญักับเรือ่งควำมสะอำดและสขุำภบิำล
ท่ีดีร่วมกับกำรใช้ลูกพันธุ์ที่มีคุณภำพ ท�ำให้จระเข้ที่เลี้ยงไว้แข็งแรง ห่วงที่ 3  
กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อเตรียมตัวพร้อมรับกับผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำก 
กำรเปลี่ยนแปลงรอบตัว เช่น จัดสรรเงินทุนส�ำรองเพื่อใช้ในยำมจ�ำเป็น  
ติดตำมสถำนกำรณ์และข่ำวสำรต่ำงๆ ท�ำให้คำดคะเนสถำนกำรณ์ควำม 
เคลื่อนไหวของตลำดได้ระดับหนึ่ง รวมกลุ่มกับผู้เลี้ยงจระเข้เพ่ือสร้ำงอ�ำนำจ
กำรต่อรองแลกเปล่ียนข้อมลูข่ำวสำรระหว่ำงกัน และช่วยเหลอืกนัภำยในกลุม่
พัฒนำกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องหนังจำกจระเข้และจ�ำหน่ำยภำยใต้ชื่อทำง 
กำรค้ำ “วำรี (waaree)” ซ่ึงเป็นแบรนด์ของตนเอง เพ่ือต่อยอดและเพิ่ม 
มูลค่ำจระเข้ให้มำกขึ้น เงื่อนไขที่ 1 ควำมรู้ กำรเลี้ยงจระเข้ให้ประสบควำม
ส�ำเรจ็ต้องหมัน่หำควำมรูเ้พิม่เตมิ ทัง้จำกหนงัสอื กำรศึกษำดงูำนจำกฟำร์มอืน่ 
ขอค�ำแนะน�ำจำกผู้รู้ และเข้ำร่วมกำรอบรมสัมมนำทำงวิชำกำรต่ำงๆ โดยน�ำ
ควำมรู้ที่ได้มำประยุกต์ใช้และปรับปรุงกำรเลี้ยงจระเข้ เงื่อนไขที่ 2 คุณธรรม 
ยึดหลักควำมซ่ือสัตย์สุจริต ควำมขยันหมั่นเพียร มีควำมมำนะพยำยำม 
และอดทน กำรเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และกำรแบ่งปันให้กับผู้อื่น 
ในสังคม
การพัฒนาเทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงจระเข้
 1. กำรพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงจระเข้ โดยเริ่มจำกกำรคัดเลือกพ่อแม่
พันธุ์ที่ดีในสัดส่วนตัวผู้ 1 ตัว ต่อตัวเมีย 3 ตัว จัดให้อยู่ในบริเวณที่มีควำมเงียบ
สงบ มีกำรสร้ำงสิ่งก�ำบังไม่ให้จระเข้เห็นกันในช่วงผสมพันธุ์ เพื่อป้องกันไม่ให้
จระเข้กัดกัน จระเข้จะวำงไข่ในเวลำกลำงคืน ช่วงเวลำที่เหมำะสมในกำรเก็บ
ไข่จะเป็นช่วงเช้ำ เมื่อเก็บไข่มำแล้วจะท�ำเครื่องหมำยเพื่อป้องกันไม่ให้มีกำร 
กลับไข่ หลังจำกนั้น น�ำไข่มำล้ำงท�ำควำมสะอำด และตรวจเช็คเชื้อก่อนน�ำไข่
ท่ีมีเชื้อเข้ำห้องฟักท่ีมีระบบควบคุมอุณหภูมิด้วยกำรใช้ระบบน�้ำหมุนเวียน  

	 อดิศัย	ว่องไวไพโรจน์	เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ	สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด	ปี	2562	“เลี้ยงจระเข้เป็นอาชีพท�าเงิน”	อยู่บ้าน 
เลขที่	92	หมู่	10	ต�าบลหลุมรัง	อ�าเภอบ่อพลอย	จังหวัดกาญจนบุรี

“เลี้ยงจระเข้”
เป็นอาชีพท�าเงิน

อาชีพมั่นคง

โดยวำงไข่ไว้บนตะแกรงที่ท�ำจำกสแตนเลสซึ่งพัฒนำขึ้นเอง เนื่องจำกคงทน 
และท�ำควำมสะอำดง่ำย สำมำรถใช้ไฟฉำยตรวจเช็คเชื้อไข่สะดวก โดยจะต้อง
คดัไข่ท่ีไม่มเีชือ้หรอืไข่เสยีออกทุกวัน เมือ่ลกูจระเข้เริม่เจำะเปลอืกไข่จะต้องรบี
น�ำออกไปใส่ภำชนะอื่น เพ่ือป้องกันเมือกท่ีอยู่ในไข่รั่วออกมำปนเปื้อนในน�้ำ 
ที่ใช้หมุนเวียนในห้องฟักไข่ เม่ือจระเข้ออกจำกไข่แล้วจะน�ำไปไว้ในห้องฟัก  
7 วัน เพื่อให้จระเข้ปรับตัวและรักษำแผลที่หน้ำท้องให้ปิดสนิท หลังจำกนั้น 
จะน�ำจระเข้ไปเลี้ยงในบ่ออนุบำลโดยให้อำหำรเสริมโปรตีนซ่ึงมีส่วนผสมของ
ไข่ไก่ดิบ เนื้อไก่ส่วนหน้ำอก และวิตำมิน น�ำมำผสมและบดรวมกันให้จระเข้กิน
ในช่วงอนุบำล ในช่วงเดือนธันวำคม-มกรำคม จะด�ำเนินกำรคัดขนำดจระเข้
เพื่อน�ำไปเลี้ยงในบ่อขุน เพรำะสภำพอำกำศที่เย็นท�ำให้จระเข้ไม่กินอำหำร  
จึงสะดวกต่อกำรเคลื่อนย้ำยเปลี่ยนบ่อ 
 2. พัฒนำกำรเลี้ยงจระเข้ในระบบบ่อแบบใหม่ เนื่องจำกบ่อแบบเก่ำ
ซ่ึงแบ่งพื้นท่ีบกและน�้ำแยกกันจะพบปัญหำพ้ืนที่กินอำหำรน้อย ไม่สำมำรถ
เปลี่ยนถ่ำยน�้ำออกจำกบ่อได้หมด จระเข้โตช้ำ เลี้ยงจระเข้ได้จ�ำนวนน้อย และ
หนังจระเข้เฉลี่ยเกรดต�่ำ จึงได้พัฒนำระบบบ่อแบบใหม่ซึ่งมีพื้นที่บกและน�้ำ 
สลับกัน ส่งผลให้จระเข้มีพื้นที่กินอำหำรมำกขึ้น
 3. พัฒนำเพื่อเพิ่มมูลค่ำของจระเข้ในอนำคตมีแผนจะเปิดร้ำน 
ขำยเครื่องหนังจระเข้และขยำยตลำดส่งออกไปยังต่ำงประเทศ 
 4. ควำมเป็นผู้น�ำ และกำรเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในด้ำน 
ต่ำงๆ เป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ด้ำนกำรเพำะเลี้ยงจระเข้ เกษตรอินทรีย์ เผยแพร่
ควำมรู้ผ่ำนทำงเฟซบุ๊กเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรเพำะเลี้ยงจระเข้แก่ผู้สนใจ 
ทั้งในและต่ำงประเทศ จัดสถำนที่ฝึกงำนให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษำ เพื่อให้
ได้เรียนรู้และเข้ำใจในทุกกระบวนกำรท�ำงำนของฟำร์ม อีกท้ังยังให้ควำม 
ร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำในกำรท�ำวิจัยและกำรทดลองเพื่อหำองค์ควำมรู้
ใหม่ๆ เกี่ยวกับจระเข้ เป็นประมงอำสำ รวมถึงช่วยเหลือและให้กำรสนับสนุน
กิจกรรมต่ำงๆ ของภำครัฐ โรงเรียน วัด และชุมชน

คัดย่อโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก



	 นายโสภณ	อารยะสถาพร Plant Reliability & Innovation Technology 

Center Manager บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบ�ำรุง จ�ำกัด ในธุรกิจเคมิคอลส์  

เอสซีจี เผยว่ำ ควำมปลอดภัยเป็นเรื่องส�ำคัญส�ำหรับทุกชีวิต เพรำะควำมประมำท 

แม้เพียงเสี้ยววินำทีก็สำมำรถน�ำมำซึ่งควำมสูญเสียท่ียิ่งใหญ่ได้ โดยเฉพำะอุบัติเหตุ 

บนท้องถนนซึง่มโีอกำสเกดิขึน้ได้ตลอดเวลำ และสร้ำงควำมเสยีหำยต่อชวีติและทรพัย์สนิ

ได้อย่ำงมำก โดยมีหนึ่งในสำเหตุหลักคือภำวะหลับในของผู้ขับรถ จึงเป็นท่ีมำของกำร

พัฒนำแอพพลิเคชัน “ขับดี” ซึ่งธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้น�ำเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ 

หรือ Artificial Intelligence (AI) มำประยุกต์ใช้กับรถขนส่งสินค้ำของบริษัทฯ เพื่อเป็น

ตัวช่วยในกำรดูแลควำมปลอดภัยให้พนักงำนและเพื่อนร่วมท้องถนน

 เอสซีจมีนีโยบำยด้ำนควำมปลอดภยัและน�ำมำใช้อย่ำงเคร่งครดั โดยเฉพำะเรือ่ง

กำรขับขี่ปลอดภัย ที่เอสซีจีให้ควำมส�ำคัญอย่ำงมำก เพื่อเป้ำหมำย คือ อุบัติเหตุต้อง 

เป็นศูนย์ ดังนั้น นอกจำกกำรใช้กฎควำมปลอดภัยและกำรรณรงค์ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ

ที่ถูกต้อง เพื่อให้พนักงำนทุกคนตระหนักถึงควำมส�ำคัญแล้ว ยังพัฒนำเทคโนโลยีที่มี

ประสิทธิภำพเพื่อช่วยลดควำมเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยโฟกัสที่ผู้ขับรถ

 ท�ำให้เป็นที่มำของแอพพลิเคชัน “ขับดี” ซึ่งเกิดจำกกำรระดมสมอง 

ร่วมกันของทีมวิศวกรที่ท�ำงำนเกี่ยวกับระบบ Artificial Intelligence หรือ AI ส�ำหรับ

ควบคุมกำรท�ำงำนของเครื่องจักรและโรงงำนมำก่อน ทำงทีม

ได้ต่อยอดแนวคิดนี้มำพัฒนำเป็นแอพพลิเคชัน “ขับดี” เพื่อ

ให้เทคโนโลยีดิจิทัลสำมำรถตอบโจทย์ควำมปลอดภัยได้

ครอบคลุมมำกขึน้ ด้วยเหน็ว่ำนวัตกรรมนีไ้มเ่พยีงแตส่ำมำรถ

น�ำไปใช้กับระบบรถขนส่งของโรงงำนเท่ำนั้น แต่ในอนำคต

สำมำรถน�ำไปใช้กบัรถขนส่งสำธำรณะหรอืรถส่วนบคุคลอืน่ๆ 

เพื่อเพิ่มกำรดูแลควำมปลอดภัยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้อีกด้วย  

จึงเกิดเป็นแรงผลักดันให้ทีมงำนอยำกสร้ำงนวัตกรรมท่ีน�ำ 

ไปใช้ได้จริงอย่ำงมีประสิทธิภำพ ในรำคำสมเหตุสมผล

 จำกกำรตัง้ค�ำถำมว่ำเทคโนโลยดีจิิทัลจะตอบโจทย์ควำมปลอดภัยในกำรขบัรถ

ได้อย่ำงไรบ้ำง ทีมวิศวกรจึงเริ่มศึกษำค้นคว้ำนิยำมของควำมง่วงและควำมเหนื่อยล้ำ  

จำกงำนวิจัยของมหำวิทยำลัยชั้นน�ำระดับโลก ก่อนรวบรวมลักษณะท่ำทำงในทำง 

กำยภำพเหล่ำน้ัน มำสร้ำงระบบท่ีสำมำรถตรวจเช็คใบหน้ำและอำกัปกิริยำที่แสดงถึง 

กำรสูญเสียสมรรถภำพในกำรขับขี่จำกสำเหตุต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นสัญญำณของควำม 

เหนื่อยล้ำ เพลียสะสม ง่วงนอน หลับใน หรือกำรใช้โทรศัพท์มือถือ 

 โดยแอพพลเิคชนัขบัดี จะท�ำกำรประมวลผลจำกรูปแบบทีเ่ปล่ียนไปของดวงตำ 

ปำก และใบหน้ำของคนขับ โดยใช้รังสีอินฟรำเรดที่ไม่รบกวนขณะขับรถ สำมำรถใช้งำน

ได้ในเวลำกลำงคืน และสำมำรถตรวจสอบได้อย่ำงแม่นย�ำ ไม่มีข้อจ�ำกัดท้ังเรื่องขนำด 

หรือลักษณะองค์ประกอบของใบหน้ำ หรือแม้แต่ขณะสวมแว่นกันแดดอยู่ ตัวอย่ำง 

กำรประมวลผล ได้แก่ กำรตรวจจับสำยตำที่หลุดจำกโฟกัสของเส้นทำง กำรค�ำนวณ 

ควำมสัมพันธ์ของสำยตำกับกำรขับรถ เช่น ขณะหักเลี้ยว ถอย หรือเบรค เป็นต้น

 วธิกีำรใช้งำนแอพพลเิคชนัขบัด ีเริม่จำกกำรตดิตัง้อปุกรณ์ภำยในรถ ซึง่ประกอบ

ด้วยกล้องอินฟรำเรดส�ำหรับตรวจจับใบหน้ำ กล่องประมวลผลติดตั้งภำยในห้องโดยสำร 

ระบบสั่นด้ำนหลังเบำะ และล�ำโพงส�ำหรับพูดคุยโต้ตอบกับพนักงำนจำกศูนย์ควบคุม  

เมือ่เปิดใช้งำนและเริม่ขบัรถ หำกแอพพลเิคชนัตรวจจบัได้ว่ำคนขบัรถมอีำกำรของควำม

เหนื่อยล้ำ เพลียสะสม เสี่ยงต่อกำรง่วงและหลับใน หรือตรงกับเงื่อนไขที่อำจก่อให้เกิด

อุบัติเหตุ ระบบประมวลผลจะสั่งกำรแจ้งเตือนขั้นแรกด้วยกำรส่งเสียงเตือนพร้อมระบบ

สั่นที่หลังเบำะน่ัง เพื่อกระตุ้นให้คนขับรถรู้สึกตัว ซึ่งคนขับจะต้องกดปุ่มที่อยู่ติดกับ 

พวงมำลัยเพื่อตอบสนอง ระบบจึงจะหยุดเตือน แต่ยังคงตรวจจับต่อไปตลอดกำร 

เดินทำง

 กำรเตอืนด้วยเสยีงและกำรสัน่ในแต่ละครัง้ ระบบจะเพิม่ควำมดังและควำมแรง

ขึน้โดยมท้ัีงหมด 3 ระดบั และหำกผู้ขับขีย่งัไม่กดปุม่ตอบสนองภำยในระยะเวลำทีก่�ำหนด 

ระบบประมวลผลภำยในรถจะโทรศัพท์ไปยงัศูนย์ควบคุมเพ่ือตดิต่อเจ้ำหน้ำทีโ่ดยอตัโนมตัิ

ในทนัท ี เพือ่ให้เจ้ำหน้ำทีไ่ด้พดูคยุสอบถำมควำมพร้อมในกำรขบัรถ หรอืแนะน�ำจดุพกัรถ 

ที่เหมำะสมต่อไปได้ โดยเจ้ำหน้ำที่จะสำมำรถมองเห็นใบหน้ำของคนขับรถได้จำกกล้อง

อินฟรำเรด

 จุดเด่นท่ีสดุของแอพพลเิคชนัขบัดีท่ีตอบโจทย์กำรใช้งำนได้จรงิอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

คอืระยะเวลำในกำรตอบสนองอนัรวดเรว็ และควำมแม่นย�ำในกำรท�ำงำนสงู ท�ำให้ระบบ

สำมำรถแจ้งเตือนและติดต่อศูนย์ควบคุมได้ในเวลำอันรวดเร็วระดับวินำที เพรำะระยะ

เวลำเป็นเร่ืองส�ำคัญมำก มิฉะนั้นหำกคนขับเกิดอำกำรหลับในแค่เพียงหลักวินำทีก็อำจ

ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุร้ำยแรงได้

 นอกเหนือจำกควำมปลอดภัยระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนขับรถแล้ว 

แอพพลเิคชนัขบัดยีงัเกบ็สถติเิพือ่น�ำข้อมูล Big Data มำใช้ประมวลผลในด้ำนกำรบรหิำร

จดักำรต่อไปได้อกี เช่น กำรประเมนิผลกำรท�ำงำนรำยบคุคล กำรค�ำนวณจ�ำนวนพนกังำน

ขับรถที่เหมำะสมส�ำหรับแต่ละงำน หรือกำรวำงแผนเส้น

ทำงกำรเดนิรถและจดุพกัรถท่ีเหมำะสม เพือ่ให้ควำมปลอดภัย

มำพร้อมประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน

 นำยโสภณ กล่ำวอีกว่ำ ข้อมูลจำกกำรทดลองใช้

แอพพลิเคชันขับดี ท�ำให้เห็นว่ำแม้ในระยะทำงที่ไม่ไกล เช่น 

จำกระยองถึงแหลมฉบัง และแม้คนขับจะปฏิบัติตำมกฎ 

ควำมปลอดภัยของเอสซีจีอย่ำงเคร่งครัด ทั้งเร่ืองช่ัวโมง 

กำรนอนหลับพักผ่อนก่อนมำท�ำงำน หรือระบบกำรจัดกำร

พนักงำนที่ดี แต่ในกำรขับรถจริงระบบยังพบควำมเสี่ยงต่อ

ควำมเหนื่อยล้ำและโอกำสที่จะท�ำให้เกิดกำรหลับในอยู่ แอพพลิเคชันนี้จึงจ�ำเป็นต้องน�ำ

มำใช้กับกำรขนส่งทุกรูปแบบ ทีมงำนจึงพูดคุยกับธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง  

ของเอสซีจี โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหน่วยงำนโลจิสติกส์ที่ต้องมีกำรขับรถข้ำมจังหวัดในระยะ

ทำงไกลๆ เพ่ือทดลองติดต้ังระบบนี้ส�ำหรับตรวจสอบกำรท�ำงำนและเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม

มำกขึ้น ทีมวิศวกรผู้พัฒนำระบบ จึงมีควำมภูมิใจที่สำมำรถสร้ำงแอพพลิเคชันที่ช่วยเพิ่ม

ควำมปลอดภัยให้กับทั้งผู้ขับขี่และผู้ร่วมท้องถนน

	 “ความท้าทายในการพัฒนาแอพพลิเคชันนี้	 คือ	 การแปลงความง่วง	 

ซึ่งเป็นการแสดงออกทางกายภาพไปเป็นข้อมูลดิจิทัลให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้ว่าข้อมูล

เหล่านี้คือ	อาการง่วง	รวมทั้งออกแบบการใช้งานให้เข้ากับชีวิตประจ�าวันของคนขับ

มากที่สุด	โดยไม่รบกวนการขับรถตามปกติของพวกเขา	เช่น	สามารถใส่แว่นกันแดด

ขับรถได้	 ไม่มีแสงหรือหน้าจอของระบบรบกวนการขับ	หรือการมีปุ่มกดตอบรับการ

เตือนอยู่ใกล้ท�าให้ไม่ต้องละมือจากพวงมาลัย	 เป็นต้น	ผลลัพธ์ที่ออกมาจึงรู้สึกภูมิใจ

ทีไ่ด้เหน็ว่างานทีพ่ฒันาขึน้สามารถน�ามาใช้งานได้จรงิและมส่ีวนช่วยผูค้นจรงิๆ	เพราะ

ความง่วงเป็นสาเหตุอันดับ	4	ของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	ดังนั้น	การได้มีส่วน

ช่วยให้สถิตินี้ของประเทศลดลงได้จึงรู้สึกภูมิใจ	และรู้สึกดีที่ได้เห็นทุกคนกลับบ้านไป

หาครอบครัวที่เขารักอย่างปลอดภัยหลังจากเลิกงานทุกวัน”	นายโสภณกล่าวทิ้งท้าย

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน

https://www.thansettakij.com

SCG	พัฒนาแอพ
“ขับดี”	ช่วยขับขี่ปลอดภัย
	 ธุรกิจเคมิคอลส์	 เอสซีจีพัฒนาแอพ“ขับดี”	นวัตกรรมเพื่อ
การขบัขีป่ลอดภยั	ดงึAIประยกุต์ใช้กบัรถขนส่งสนิค้า	หวงัลดอบุตัเิหตุ
บนท้องถนนและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

THAILAND 4.0


