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  Special Report ฉบับนี้ ขอเสนอ “รำชมงคลพระนคร” เปิดศูนย์ทดสอบกุ๊กฟรี หวังเสริม

ศักยภำพกุ๊กไทยโกอินเตอร์ ตำมด้วย มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�าในภูมิภาค ชง “ท่ำเรือบก” หมื่นล้ำน ตั้งเป้ำหนุนแผนพัฒนำ

ท่ำเรือแหลมฉบังเฟส 3 TGO พัฒนำอุตสำหกรรมคำร์บอนต�่ำ ยกระดับโรงงำน EEC สู่อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ 

จ.มะรดิ ของเมยีนมำ ร่วมประชมุโครงกำรส่งเสรมิ สร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดกีบัประเทศเพือ่นบ้ำน เชือ่มควำมสมัพนัธ์ ควำมมัน่คง วัฒนธรรม 

และกำรท่องเที่ยว จ.รำชบุรี เปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ชมวิถีชีวิตธรรมชำติของชุมชนชำวกะเหรี่ยง 

 ส่วน English for Career ฉบับนี้ เป็นบทสนทนำภำษำอังกฤษ กำรคุยโทรศัพท์ส�ำหรับพนักงำนออฟฟิศ ตำมด้วย รู้ทันโลก 

ญี่ปุ่นเปิดรับแรงงำนต่ำงชำติ ถ้ำทักษะสูง-ฝีมือดี ชวนให้อยู่ยำวและเอำครอบครัวมำอยู่ได้ 7-Eleven ในอเมริกำ เปิดตัวกำรช�ำระเงิน 

ด้วยตนเองผ่ำนแอพพลิเคชั่น Smart DOE รมว.แรงงำนเชิญหน่วยเกี่ยวข้อง เร่งขับเคลื่อน ม.83 ตำมมติ ครม. เดินหน้ำแก้ปัญหำแรงงำน

ประมง กรมกำรจัดหำงำนจับมือกรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรร่วมหำรือ เร่งช่วยเหลือคนพิกำรมีงำนท�ำ คุมเข้ม!!  

ตุ๋นแรงงำนไทยไปต่ำงประเทศ เผยรอบ 10 เดือน คนงำนไทยไปท�ำงำนต่ำงประเทศ เกือบ 100,000 รำย กรมกำรจัดหำงำนเผย... ผู้ที่มี

ทักษะพิเศษส่วนใหญ่ผ่ำนกำรไปท�ำงำนต่ำงประเทศ อาชีพมั่นคง ค่ำตอบแทนสูง!! 4 อำชีพมำแรงในอนำคต ปี 2020 พร้อมแนะน�ำ 

คณะ/มหำวิทยำลัย ที่เปิดสอน และ THAILAND 4.0 อนำคตตลำดแรงงำนไทย ในยุค 4.0

ผู้ด�ำเนินกำร : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน (Labour Market Information Administration Division)

 กรมการจัดหางาน โทรศัพท์ 0-2245-1581 หรือที่ E-mail : lmi@doe.go.th
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 • กรมกำรจัดหำงำนเผย... ผู้ที่มีทักษะพิเศษส่วนใหญ่ผ่ำนกำรไปท�ำงำนต่ำงประเทศ 10
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 อาจารย์ปิยะธดิา สีหะวฒันกุล คณะบดคีณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่ำ ทำงคณะฯ จดัโครงกำรอบรมและทดสอบมำตรฐำน
ฝีมือแรงงำน สำขำผู้ประกอบอำหำรไทย ระดับ 1 ต่อเน่ืองทุกปี โดยเปิดให้นักศึกษำ 
และบุคคลทั่วไปจ�ำนวน 50 คน ที่มีประสบกำรณ์ในต�ำแหน่งพนักงำนประกอบอำหำร หรือ
ผ่ำนกำรเรียนหลักสูตรกำรประกอบอำหำรไม่ต�่ำกว่ำ 6 หน่วยกิต หรือผ่ำนกำรฝึกอบรม 
กำรประกอบอำหำรไทยไม่ต�่ำกว่ำ 90 ชั่วโมง เข้ำร่วมอบรมและทดสอบภำคปฏิบัติ  
(ฟรีไม่เสียค่ำใช้จ่ำย) เพื่อทดสอบฝีมือ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทัศนคติในกำรท�ำงำน 
ของผู้ประกอบอำชีพตำมเกณฑ์ก�ำหนดของมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ ซ่ึงผู ้ผ่ำน 
กำรทดสอบจะได้รับหนังสือรับรองมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ ซึ่งสำมำรถน�ำไปเป็น 
หลักฐำนกำรประกอบวิชำชีพทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ นอกจำกน้ียังใช้ประกอบกำร
พิจำรณำเลื่อนต�ำแหน่ง หรือเพิ่มค่ำตอบแทน ช่วยให้มีรำยได้ส่งกลับให้ครอบครัว 
ในเมืองไทยเพิ่มขึ้นอีกด้วย

“รำชมงคลพระนคร”

เปิดศูนย์ทดสอบกุ๊กฟรี

หวังเสริมศักยภาพกุ๊กไทยโกอินเตอร์

 อาจารย์ปิยะธิดา กล่ำวเพิ่ม “อย่ำงไรก็ตำมศูนย์ทดสอบ
มำตรฐำนฝีมือแรงงำนมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
ได้รับอนุญำตจำกกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน สังกัดกระทรวงแรงงำน 
เป็นผูด้�ำเนนิกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมอืแรงงำน ตำมพระรำชบญัญตัิ 
ส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545 ในสำขำอำชีพตำม
ประกำศกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน ผู้สนใจสำมำรถสอบถำมข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ โทร 02-665-3777 
ต่อ 5211 หรือ www.rmutp.ac.th”

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง
ที่มา : https://www.ryt9.com

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Special Report

มิติใหม่ของกำรส่งเสริมกำรมีงำนท�ำในภูมิภำค

 ทั้งนี้ขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนของแผนพัฒนำท่ำเรือบก 
หลงัจำกเปิดรบัฟังควำมคดิเหน็คร้ังนีแ้ล้ว สนข.จะต้องรวบรวม
ข้อมลูจดัท�ำรำยงำนฉบบัสมบรูณ์เพือ่เสนอกระทรวงคมนำคม
พจิำรณำโดยคำดว่ำจะด�ำเนนิกำรได้ภำยในเดอืนพฤศจกิำยนนี้ 
หลงัจำกนัน้ในเดอืนธนัวำคม 2561จึงจะเสนอเข้ำคณะกรรมกำร
พฒันำระบบบรหิำรจัดกำรขนส่งสนิค้ำและบรกิำรของประเทศ 
(กบส.) ที่มีนำยสมคิด จำตุศรีพิทักษ์ รองนำยกรัฐมนตรี  
เป็นประธำนเพื่อมอบให้กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) 

ชง ‘ท่ำเรือบก’ หมื่นล้ำน

ตัง้เป้าหนุนแผนพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3

 สนข.เตรียมเสนอคณะกรรมการโลจิสติกส์แห่งชาติ ธันวาคมนี้เปิดเอกชนร่วมพีพี

พัฒนาท่าเรือบก 4 แห่ง ฉะเชิงเทรา-โคราช-ขอนแก่น-นครสวรรค์ วงเงินลงทุน กว่า  

1 หมื่นล้านบาท หวังหนุนการขนส่งทางรางเข้าท่าเรือแหลมฉบังเพิ่ม 30%

 นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

(สนข.) เปิดเผยภำยหลังเป็นประธำนกำรสัมมนำน�ำเสนอผลกำรศึกษำและรับฟังควำมคิดเห็น
จำกผูม้ส่ีวนเก่ียวข้อง งำนศกึษำจดัท�ำแผนพัฒนำท่ำเรอืบก (Dry Port) น�ำไปสู่กำรเป็นศนูย์กลำง
โลจิสติกส์ของภูมิภำค ว่ำ สนข.ด�ำเนินกำรศึกษำแผนแม่บทพัฒนำท่ำเรือบก เพื่อสนับสนุน 
กำรขนส่งทำงรำงทีอ่นำคตจะเป็นระบบโลจสิตกิส์หลกัของประเทศทีส่�ำคญัเพือ่ส่งเสรมิกำรขนส่ง
สินค้ำไปยังท่ำเรือแหลมฉบัง พื้นที่พัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (อีอีซี)
 โดย สนข.คัดเลือกพ้ืนที่พัฒนำท่ำเรือบกโดยประเมินจำกโอกำสในกำรเชื่อมต่อกำร 
ขนส่งกับระบบรำง โดยเฉพำะบนแนวเส้นทำงรถไฟทำงคู่ที่กำรรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
ก�ำลังพัฒนำ รวมท้ังประเมินกำรผังเมืองและกำรพัฒนำพื้นที่ ควำมเหมำะสมด้ำนสิ่งแวดล้อม 
ขนำดพ้ืนทีแ่ละรปูแปลงและต้นทนุจดัหำพฒันำทีด่นิ ผลกำรศึกษำ พบว่ำควำมเหมำะสมมจี�ำนวน 
4 พื้นที่ ได้แก่ อ.บ้ำนโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรำ, อ.สูงเนิน จ.นครรำชสีมำ, อ.น�้ำพอง จ.ขอนแก่น และ
พยหุครี ีจ.นครสวรรค์ พืน้ทีท่ัง้ 4 แห่งมอีตัรำส่วนผลตอบแทนทำงกำรลงทนุ (EIRR) มำกกว่ำ 12% 
จึงเป็นพ้ืนที่ท่ีถูกคัดเลือกมำ โดย อ.บ้ำนโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรำ จะเป็นพื้นที่แรกของกำรลงทุน  
เพรำะปัจจุบันมีแนวเส้นทำงรถไฟทำงคู่อยู่แล้ว อีกทั้งยังใกล้กับท่ำเรือบกท่ีช่วยสนับสนุน 
กำรขนส่งได้เป็นอย่ำงดี คำดว่ำจะสำมำรถเปิดประมูลได้ในช่วงปีหน้ำ และเริ่มก่อสร้ำงในปี 
2563-2564 และมีก�ำหนดเปิดให้บริกำรเต็มรูปแบบในปี 2567



Smart Job Magazine4

เริ่มขั้นตอนเปิดประมูลในรูปแบบให้เอกชนร่วมลงทุน (พีพีพี) วงเงินลงทุนท่ำเรือบกทั้ง  
4 แห่ง คำดว่ำจะอยู่ที่กว่ำ 1 หมื่นล้ำนบำท แบ่งเป็นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและ 
วำงระบบ 4 แห่ง 8,000 ล้ำนบำท หรือเฉลีย่แห่งละ 2,000 ล้ำนบำท ส่วนทีเ่หลอืจะเป็นกำร
ลงทุนค่ำเวนคืน และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยพื้นที่พัฒนำท่ำเรือบก ประเมินควำมเหมำะสม
เบื้องต้น จะต้องใช้พื้นที่แห่งละ 1,000-1,800 ไร่
 ส�ำหรับเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ำเรือบก สนข.ประเมินว่ำจะเป็นส่วนช่วยเพิ่มสัดส่วน
กำรขนส่งสนิค้ำทำงรำงเข้ำสูท่่ำเรอืแหลมฉบงัให้มมีำกขึน้ จำกปัจจบุนัทีม่สีดส่วนอยูร่ำว 5.5% 
ของกำรขนส่งทั้งหมด จะเพิ่มข้ึนเป็น 30% ของกำรขนส่งทั้งหมด ภำยในปี 2566-2567 
โดยหน้ำที่หลักของท่ำเรือบก จะตรวจปล่อยสินค้ำเหมือนท่ำเรือ ประกอบไปด้วย 3 ชนิด 
ได้แก่ 
 1) ท่ำเรือบกใกล้ท่ำเรือ (Close Dry Port) 
 2) ท่ำเรอืบกระยะกลำงประมำณ 300 กม.จำกท่ำเรอื (Mid-range Dry Port) และ
 3) ท่ำเรือบกที่ชำยแดน (Distant Dry Port) เพื่อตอบสนองต่อปริมำณกำรขนส่ง
สินค้ำที่จะเพิ่มขึ้นในอนำคตในแต่ละพื้นที่
วางแผนเชื่อมไอซีดีลาดกระบัง

 สำเหตุท่ีต้องมีกำรสร้ำงท่ำเรือบกทั้ง 4 จุด เน่ืองจำกในปัจจุบันท่ำเรือแหลมฉบัง
ถือว่ำเป็นประตูกำรค้ำหลักของไทย โดยในปี 2560 มีปริมำณคอนเทนเนอร์ผ่ำนเข้ำ-ออก 
ท่ำเรือ จ�ำนวน 7.67 ล้ำนตู้ และรถยนต์ 1.2 ล้ำนคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนคิดเป็น 8.64% 
ประกอบกับขณะนี้กระทรวงคมนำคมอยู ่ระหว่ำงพัฒนำ โครงกำรท่ำเรือแหลมฉบัง 
ระยะที่ 3 และจะเปิดประมูลในเดือนพฤศจิกำยนนี้ และเปิดให้บริกำรในช่วงปี 2565-2566 
จงึท�ำให้ท่ำเรือแหลมฉบังมขีดีควำมสำมำรถเพ่ิมข้ึนคำดว่ำจะเพิม่กำรรองรบัปรมิำณตูส้นิค้ำ

 องค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน) หรือ TGO 
โดยกระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม ร่วมกบักำรนคิมอตุสำหกรรม
แห่งประเทศไทย จดังำนสมัมนำประชำสมัพนัธ์เผยแพร่ผลงำน โครงกำรบรูณำ
กำรข้อมูลร่วมกับภำคอุตสำหกรรมที่มีกำรด�ำเนินกำร ด้ำนกำรลดก๊ำซเรือน
กระจก (Mitigation Actions) เพือ่สนบัสนนุกำรลดภำวะโลกร้อนของประเทศไทย 
ณ โรงแรมแคนทำรี เบย์ ระยอง จ.ระยอง
 ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อ�านวยการองค์การบริหาร

จัดการก๊าซเรือนกระจก กล่ำวว่ำจำกกำรทีร่ฐับำลมนีโยบำยยกระดบัพ้ืนทีเ่ขต
พัฒนำพิเศษภำคตะวันออก(EEC) ให้กลำยเป็น “World-Class Economic 
Zone” รองรับกำรลงทุนอุตสำหกรรม Super Cluster และอุตสำหกรรม 
เป้ำหมำยของประเทศ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอีก 20 ปีข้ำงหน้ำ 
ประกอบกับภำคอุตสำหกรรมในปัจจุบัน ให้ควำมส�ำคัญกับกำรแก้ไขปัญหำ
ภำวะโลกร้อน ซึง่เป็นผลมำจำกกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกรวม ท้ังต้องกำรเพิม่
ขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันในตลำดอำเซียนและเวทีกำรค้ำโลก ด้วยเหตุน้ี 
จึงมีควำมจ�ำเป็นต้องเร่งส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมในเขตพัฒนำพิเศษ 
ภำคตะวันออก (EEC : Eastern Economic Corridor) ให้เกิดกำรพัฒนำ 
อย่ำงยั่งยืน โดยเป็นอุตสำหกรรมคำร์บอนต�่ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
และเป็นไปตำมนโยบำยเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ ตำมนโยบำยรัฐบำล  
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ตลอดจนแผนปฏิรูปประเทศด้ำนที่เกี่ยวข้อง

 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมมือกับการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยและภาคอตุสาหกรรม

ใน จ.ระยอง เร่งพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมคาร์บอนต�่า ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) มุ่งสู่การเป็น

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

TGO พัฒนำอุตสำหกรรมคำร์บอนต�่ำ

ยกระดับโรงงาน EEC สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ได้ถึงปีละ 18 ล้ำนตู้ นอกจำกนี้ กำรพัฒนำท่ำเรือบกยังจะช่วย
อ�ำนวยควำมสะดวกของกำรขนส่งสินค้ำมำกขึ้น เพรำะเมื่อสินค้ำ
ออกจำกท่ำเรือบกด�ำเนินกำรตำมขั้นตอนศุลกำกรแล้วก็สำมำรถ
ขนส่งผ่ำนระบบรำงไปขึน้ตูส้นิค้ำทีท่่ำเรอืแหลมฉบงัได้ทันที ท่ำเรอื
บกทัง้ 4 แห่งนี ้จงึจะเพ่ิมโอกำสในกำรรองรบัขนส่งสนิค้ำของท่ำเรือ
แหลมฉบังได้อีกมำกนอกเหนือจำกกำรอ�ำนวยควำมสะดวกของ
ศูนย์ขนถ่ำยสินค้ำ (ไอซีดี) ลำดกระบัง
 ทั้งนี้ ส�ำหรับพื้นที่พัฒนำท่ำเรือบกทั้ง 4 แห่ง บริเวณ 
อ.บ้ำนโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรำ มีระยะทำงห่ำงจำกท่ำเรือแหลมฉบัง  
70 กม. เป้ำหมำยกำรพัฒนำเพือ่เป็นท่ำเรอืบกอ�ำนวยควำมสะดวก
กำรขนส่งสินค้ำ เสริมจำกไอซีดีลำดกระบัง และรองรับปริมำณ 
ตู้สินค้ำที่จะเพิ่มขึ้นทันทีเมื่อเปิดให้บริกำรท่ำเรือแหลมฉบังเฟส 3 
ส่วนพื้นที่ อ.สูงเนิน จ.นครรำชสีมำ มีระยะห่ำงออกไปรำว  
320 กม. และ อ.น�้ำพอง จ.ขอนแก่น มีระยะทำงห่ำง 550 กม.  
ทั้ง 2 แห่งนี้จะเป็นศูนย์กลำงขนส่งของภำคตะวันออกเชื่อมโยง
ประเทศเพื่อนบ้ำน และ อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค์ มีระยะทำง 
ห่ำง 370 กม. จะใช้เพื่อรองรับขนส่งสินค้ำภำคตะวันออก 
เฉียงเหนือ

รวบรวมโดย : ศนูย์บรหิำรข้อมลูตลำดแรงงำนภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 ภำยใต้โครงกำรนี ้องค์กำรบรหิำรจดักำรก๊ำซเรอืนกระจก และกำรนิคม
อตุสำหกรรมแห่งประเทศไทยตัง้เป้ำหมำยว่ำ จะมโีรงงำนอตุสำหกรรมในพืน้ที่
เขตพฒันำพเิศษภำคตะวันออก สนใจเข้ำร่วมโครงกำรนีม้ำกขึน้ โดยในปี 2561 
เป็นปีเร่ิมต้น อบก.ได้ศึกษำรวบรวมข้อมูลกำรด�ำเนินงำนลดก๊ำซเรือนกระจก
ของภำคอุตสำหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง และมีโรงงำนอุตสำหกรรมสนใจ
เข้ำร่วมเป็นอุตสำหกรรมคำร์บอนต�่ำต้นแบบแล้ว จ�ำนวน 79 แห่ง
 จากการน�าข้อมูลการลดก๊าซเรือนกระจก ที่โรงงานอุตสาหกรรม
แต่ละแห่งได้น�าเสนอมานั้น เทียบกับเกณฑ์การประเมินอุตสาหกรรม 
คาร์บอนต�่า พบว่า มีบริษัทที่สามารถเป็นต้นแบบอุตสาหกรรมคาร์บอนต�่า 
จ�านวน 10 แห่ง ซึง่แผนด�าเนนิงานในปีงบประมาณ 2562 จะเป็นการพฒันา
ต้นแบบอุตสาหกรรมคาร์บอนต�่า (Low Carbon Industry) ตามนโยบาย
ของรัฐบาลด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก(EEC) เพื่อผลักดันและขยายผลการด�าเนินงานไปยัง
พื้นที่จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เพื่อน�าไปสู่รางวัลการพัฒนา
ต้นแบบอุตสาหกรรมคาร์บอนต�่าต่อไป

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มา : www.thairath.co.th
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 นายพลัลภ สิงหเสนี ผูว่้าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายอ ูพวิ วนิ ทุน 

รัฐมนตรีว่าการการวางแผนและการคลัง รัฐบาลส่วนภูมิภาคตะนาวศรี ร่วมเปิดการประชุม

ร่วมโครงการส่งเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดกัีบประเทศเพือ่นบ้าน ระหว่างจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 

กับจังหวัดมะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมี นำยธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำยสมพร ปัจฉิมเพ็ชร ปลัดจังหวัดฯ หัวหน้ำส่วนรำชกำร และผู้แทน 
จำกหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดมะริดร่วมประชุม โดยผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระบุว่ำ ที่ผ่ำนมำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจ
กับจังหวัดมะริดเพื่อสถำปนำควำมเป็นเมืองพี่เมืองน้องระหว่ำงกัน โดยเชื่อมควำมสัมพันธ์ 3 ด้ำน 
ได้แก่ ด้ำนควำมมั่นคง ด้ำนวัฒนธรรม และด้ำนกำรท่องเที่ยว ซึ่งที่ผ่ำนมำได้มีกำรจัดกิจกรรม 
เชื่อมควำมสัมพันธ์มำอย่ำงต่อเน่ือง และทำงกำรไทยยังคงเร่งผลักดันจุดผ่อนปรนพิเศษด่ำนสิงขร 
ให้เป็นจุดผ่ำนแดนถำวรเพื่อน�ำไปสู่กำรเดินหน้ำพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยวได้อย่ำง
เต็มรูปแบบ ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่ฝั่งไทยบริเวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่ำนสิงขรได้มีกำรใช้งบประมำณ 
จ�ำนวนมำกปรับปรุงพัฒนำโครงกำรสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภคสำธำรณูปกำร ปรับภูมิทัศน์  
กำรก่อสร้ำงอำคำรด่ำนพรมแดน กำรขยำยเส้นทำงถนนเชื่อมโยงไปยังจุดผ่อนปรนพิเศษดำ่นสิงขร
เพื่อรองรับกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจในอนำคต

 นายชยาวธุ จันทร ผูว่้าราชการจังหวดัราชบุรี นายพนิิจ เจริญเร็ว เกษตรจังหวดั 

นายประทีป เหิมพยัคฆ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น�้าภาชี พร้อมส่วนราชการ 

ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่บริเวณบ้ำนหนองตำดั้ง หมู่ที่ 6 ต�ำบล
คระนำวศรี อ�ำเภอสวนผ้ึง จังหวัดรำชบุรี โดยได้ระดมควำมคิดเห็นจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
โดยร่วมกบัชมุชนพฒันำโรงเรยีนควำยบ้ำนหนองตำดัง้จดัขึน้ เพือ่มุง่เน้นให้นกัท่องเทีย่วมำเทีย่ว
ชมวิถีธรรมชำติของชำวกะเหร่ียงแบบดั้งเดิม ภำยในงำนมีกำรจัดกิจกรรมที่น่ำสนใจ เพื่อให ้
นักท่องเที่ยวได้เข้ำมำเยี่ยมชม อำทิ ร่วมสืบสำนประเพณีกินข้ำวห่อ หรืออั้งหม่ีถ่อง เป็นพิธ ี
ของชำวกะเหรีย่งทีจ่ะจดัขึน้ มีกำรน�ำข้ำวเหนียวห่อเป็นกรวย แล้วน�ำมำต้มให้สกุคล้ำยขนมจ้ำง 
สมัยก่อนเวลำรับประทำนใช้จิ้มกับน�้ำผึ้ง ปัจจุบันใช้จิ้มกับมะพร้ำวขูด ในวันต้มข้ำวห่อ จะมีพิธี
สูข่วญัด้วย เริม่ด้วยกำรเคำะไม้เป่ำแคน เพือ่ให้เกดิควำมสนุกสนำน จำกนัน้ผูเ้ฒ่ำผูแ้ก่ในครอบครวั
จะใช้เชอืกแดงผกูข้อมอืให้ลกูหลำนเพือ่ควำมเป็นมงคลแก่ตวัเอง ชมกำรแสดงพืน้บ้ำนวถิกีะเหรีย่ง 
และมกีำรให้นกัท่องเท่ียวได้สวมชดุกะเหร่ียงถ่ำยภำพเก็บไว้เป็นทีร่ะลึก พร้อมกับยังได้สัมผัสกับ
บรรยำกำศควำมเป็นอยู่ของชำวกะเหร่ียงแบบจ�ำลองที่ได้น�ำมำจัดแสดง อีกทั้งยังมีกิจกรรม 
กำรตีเม็ดเงิน กำรทอผ้ำของชำวกะเหรี่ยง เช่น กระเป๋ำ ย่ำม และเสื้อพื้นเมือง และผลิตภัณฑ์
พืน้บ้ำนต่ำงๆ มีกิจกรรมขีเ่กวยีนเทยีมควำย ถ่ำยรปู กำรไถนำด้วยควำย กจิกรรมโยนกล้ำในนำข้ำว 
กำรนวดข้ำวด้วยควำย กำรสีข้ำวแบบดั้งเดิม และซุ้มผักพื้นบ้ำน สินค้ำแปรรูปต่ำงๆ มำกมำย 
 ส�ำหรบัหมูบ้่ำนหนองตำดัง้อยูใ่นพืน้ทีเ่ขตรกัษำพนัธุส์ตัว์ป่ำแม่น�ำ้ภำช ีมชีำวไทยเชือ้สำย
กะเหรี่ยงประมำณ 42 ครัวเรือน มีกำรท�ำกำรเกษตร ปลูกข้ำว ปลูกผัก ผลไม้ไว้กินเอง ซึ่งทำง
รำชกำรได้จดัสรรพืน้ทีไ่ว้ให้ชำวบ้ำนอยูอ่ำศยัและท�ำกนิ ครวัเรอืนละ 8 ไร่ มกีำรสร้ำงอ่ำงเกบ็น�ำ้ 
ท�ำให้ชำวบ้ำนมีน�้ำกิน น�้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปี โดยสภำพพื้นที่ของหมู่บ้ำนโอบล้อมด้วยภูเขำที่
มทีวิทศัน์สวยงำม มโีรงเรยีนควำยซึง่ปัจจบัุนมคีวำยทัง้หมด 119 ตวั ซึง่ได้เลีย้งไว้เพือ่ขยำยพนัธุ์
ในโครงกำรจ�ำนวน 51 ตวั ท่ีเหลอื อกี 68 ตวั น�ำเข้ำโครงกำรธนำคำรควำย แบ่งให้ชำวบ้ำนจ�ำนวน 
42 ครัวเรอืน โดยมกีตกิำว่ำ “จะต้องมำฝึกใช้ควำยให้เป็น และหำกเลีย้งแล้วได้ลกูตวัเมยี ให้ส่งคนื 
เพือ่น�ำกลบัมำต่อยอดโครงกำร ส่วนถ้ำเลีย้งได้ “ลกูตัวผู”้ กจ็ะมอบให้กบัผู้เลีย้ง โดยไม่มค่ีำใช้จ่ำย 

 จ.ราชบุรี เปิดตวัแหล่งท่องเท่ียวใหม่ ชมวิถีชีวติธรรมชาตขิองชุมชนชาวกะเหร่ียง 

ชมวิถีชีวิตธรรมชาติ ประเพณีอั้งหมี่ถ่อง ขี่เกวียนเทียมควาย ฯลฯ

จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.มะริด ของเมียนมำ

ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 

เชื่อมความสัมพันธ์ ความมั่นคง วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

จ.รำชบุรี เปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวใหม่

ชมวิถีชีวิตธรรมชาติของชุมชนชาวกะเหรี่ยง

 ด้าน นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล นายกสมาคม 
ส่งเสริมพัฒนาการค้า การลงทุน ประจวบ-มะริด  
กล่าวว่า ในช่วงปลายปีนี้หากการปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมในฝ่ังเมยีนมาจากบ้านมดู่องไปถึงจงัหวดัมะรดิ
แล้วเสรจ็ ทางสมาคมฯ จะจดัคาราวานรถยนต์เดนิทาง
ไปจังหวัดมะริด เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจ
สนใจร่วมเดินทางไปจ�านวนมาก ทั้งนี้ ภายหลัง 
การประชมุหารือเสร็จส้ิน ทางภาคเอกชนของทัง้จงัหวดั
ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดมะริด ยังได้มีการเปิด 
เจรจาธรุกิจท้ังด้านอตุสาหกรรมก่อสร้าง สนิค้าอปุโภค 
บริโภค อาหารทะเล สินค้าการเกษตร และด้านการ 
ท่องเที่ยวด้วย

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก
ที่มา : สวท.ประจวบคีรีขันธ์

 นำยชยำวุธ จันทร ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเปิดเผยว่ำ  
อยำกเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวลองมำสัมผัสแหล่งท่องเท่ียว 
วิถีธรรมชำติ อำกำศบริสุทธิ์แห่งใหม่ที่เปิดตัวท่ีโรงเรียน 
ควำยบ้ำนหนองตำดั้งอยู ่ห่ำงจำกที่ว ่ำกำรอ�ำเภอสวนผึ้ง 
ประมำณเกือบ 40 กิโลเมตร ท่ำมกลำงอำกำศท่ีเย็นสบำย  
แถมยังมีแพ็กเกจที่พี่น ้องชำวไทยเชื้อสำยกะเหรี่ยงบ้ำน 
หนองตำดัง้จดัไว้รองรบั ไม่ว่ำจะเป็นกำรด�ำนำ ขีค่วำย กนิข้ำว
กะเหรีย่ง มพีชืผกัปลอดสำรพษิทีป่ลกูโดยชมุชนชำวกะเหรีย่ง
ที่อยู่ชำยแดนฝั่งตะวันตกของประเทศไทย สำมำรถติดต่อได้
กับอดีตผู้ใหญ่บ้ำนซึง่เป็นผู้น�ำกลุ่มท่องเท่ียวชมุชนวิถธีรรมชำติ
ที่นี่ หำกเป็นกรุ๊ปเริ่มที่ 10 คนขึ้นไปจะจัดบริกำรให้ครบวงจร 
เช่น ขี่ควำย ปลูกข้ำว กินข้ำวกะเหรี่ยง พำเที่ยวชมธรรมชำติ
บรเิวณบ้ำนหนองตำดัง้ในรำคำเพยีง 350 บำทต่อคน จดับรกิำร
ทุกวันเสำร์และอำทิตย์ ยกเว้นหำกจะมำวันธรรมดำนั้นขอให้
นัดหมำยกันล่วงหน้ำประมำณ 2-3 วัน ซึ่งทำงกลุ่มฯ ก็พร้อม
ที่จะจัดบริกำรให้แก่นักท่องเที่ยวทุกคนที่สนใจ ส่วนเรื่อง 
ควำมปลอดภยันัน้อยูใ่นควำมรบัผดิชอบดแูลของกองพลพฒันำ 
ที่ 1 เป็นกองก�ำลังที่รักษำควำมสงบเรียบร้อยประจ�ำจังหวัด  
มีเจ้ำหน้ำท่ีทหำรประจ�ำอยู่ตลอดเวลำและอยู่ในสถำนกำรณ์
สงบพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้ว

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก
ที่มา : ผู้จัดกำรออนไลน์
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การโทรออก

 • ส�ำหรับโทรติดต่อ ง่ำยๆเลยคือเริ่มจำกกำรกล่ำวทักทำย จำกนั้นจึงค่อย 
  แนะน�ำตัว
  - Hello / Good morning / Good afternoon…
  - This is…(ชื่อตัวเอง) speaking.
 • และเรำควรบอกข้อมูลเพิ่มเติมได้ ปลำยสำยจะได้ไม่งงยังไงล่ะ เช่น  
  โทรจำกไหน หรือโทรในนำมของใคร
  - I’m calling from Tokyo / Paris / New York / Sydney…
  - I’m calling on behalf of Mr…(ชื่อเจ้ำนำย/หัวหน้ำ)…
 • จำกนั้นก็ขอสำยคนที่เรำต้องกำรติดต่อได้เลย
  - Could I speak to …please?
  - I’d like to speak to….
  - I’m trying to contact…
การรับสาย

 • แต่ถ้ำในกรณีท่ีเรำเป็นคนรับโทรศัพท์ล่ะ? อย่ำตกใจไปค่ะ เพียงแค ่
  กล่ำวทักทำยแล้วแนะน�ำตัวว่ำใครเป็นคนรับ (อย่ำงตัวอย่ำงข้ำงต้น)  
  แล้วจึงค่อยถำมว่ำเรำก�ำลังคุยสำยกับใครอยู่ด้วยประโยคที่ว่ำ
  - Who’s calling please?
  - Who’s speaking?
 • หรืออำจจะถำมว่ำโทรจำกไหน
  - Where are you calling from?
 • กรณีต้องกำรเช็คให้แน่ใจว่ำปลำยสำยต่อเบอร์ถูกหรือเปล่ำ
  - Are you sure you have the right number / name?
 • ในระหว่ำงที่เรำต้องใช้เวลำตรวจสอบและอยำกให้คนในสำยรอสักครู่  
  เรำจะใช้ค�ำพูดแบบนี้ค่ะ
  - Please hold the line.
  - Could you hold on please?
  - Just a moment please.
การโอนสาย

 • ได้ทักทำย แนะน�ำตัว ได้ข้อมูลเสร็จสรรพแล้ว ได้เวลำโอนสำยให้คนที ่
  ปลำยสำยต้องกำรจะคุยด้วยแล้ว บอกเขำสักนิดว่ำเรำก�ำลังจะโอนสำย 
  ให้นะ
  - Thank you for holding.
  - The line’s free now … I’ll put you through.
  - I’ll connect you now / I’m connecting you now.
 • แล้วถ้ำคนที่ปลำยสำยอยำกคุยด้วยไม่ว่ำง หรือยังไม่อยู่? ลองใช้ประโยค 
  เหล่ำนี้ดูค่ะ
  - I’m afraid the line’s engaged. Could you call back later?

 คนวัยท�างานท้ังหลาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ท่ีท�างานต�าแหน่งเลขานุการหรือผู้ติดต่อ 

ประสานงานเคยกังวลไหมคะว่าเวลาจะรับโทรศัพท์หรือต่อสายกับชาวต่างชาติ เราควรต้องเริ่มต้น

ยังไง? แล้วถ้ารับต้องพูดค�าไหนก่อน? ภาษาที่ใช้แบบไหนถึงจะเหมาะสม? ส�าหรับใครก็ตามที่มีความ

รู้สึกแบบนี้ อย่าเพิ่งคิดมากนะคะ การติดต่อโทรศัพท์กับชาวต่างชาติไม่ได้ยากอย่างที่คิด หากเรารู้

ภาษาโทรศัพท์ที่ใช้ในการคุยมาเริ่มกันเลยคะ...

บทสนทนำภำษำอังกฤษ

การคุยโทรศัพท์ ส�าหรับพนักงานออฟฟิศ

English for Career

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

 • นอกจำกนี้ ยังมีประโยคที่มีสำมำรถน�ำไปใช้เพิ่มเติมได้ตำมกรณีต่ำงๆ 
  เช่น ถำมว่ำปลำยสำยอยำกฝำกข้อควำมหรือเปล่ำ
  - Would you like to leave a message?
 • ในกรณีที่เรำจะฝำกข้อควำม
  - Could you give him/her a message?
  - Can I leave / take a message?
 • ฝำกคนที่ก�ำลังคุยด้วยบอกกับคนที่เรำต้องกำรจะคุยให้โทรกลับหำเรำ  
  หรือฝำกบอกว่ำเรำโทรหำ
  - Could you ask him/her to call me back?
  - Could you tell him/her that I called?
 • ขอชื่อคนที่เรำก�ำลังพูดด้วย
  - Could you give me your name please?
 • บอกให้คนที่เรำก�ำลังคุยด้วยช่วยสะกดชื่อหรือสถำนที่เพื่อควำมถูกต้อง
  - Could you spell that please?

  ไม่ยากเลยใช่มั้ยคะ ส่ิงส�าคัญคือ อย่ากลัว! อย่าตกใจ! คาถาง่ายๆ  
ที่ควรบอกกับตัวเองก่อนจะท�าการรับหรือติดต่อทางโทรศัพท์จากชาว 
ต่างชาติ เรามาตั้งใจท�างานกันเถอะคะ!! 

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : https://www.dailyenglish.in.th
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รู้ทันโลก

 ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในญ่ีปุ่นไม่ใช่เร่ืองใหม่ เพราะปัจจุบันตัวเลขผู้สูงอายุ 

ในญี่ปุ่นสูงถึง 1 ใน 5 ของประชากร ขึ้นแท่นเป็นประเทศที่มีผู้สูงวัยมากที่สุดในโลก ผลกระทบ

ท่ีตามมาอย่างแรกคือ “ภาคแรงงาน” ตอนน้ีญ่ีปุ่นจึงเปิดรับแรงงานต่างชาติจ�านวนมาก 

เพื่อมาทดแทนแรงงานที่ขาดหายไปในตลาด

 ใครทีส่นใจไปท�ำงำนทีญ่ีปุ่น่ ยคุนีค้อืโอกำสอกีครัง้ เนือ่งจำกปัจจบุนัญีปุ่น่ขำดแคลนแรงงำน
จ�ำนวนมำก โดยหลักๆ แรงงำนต่ำงชำติที่ญี่ปุ่นต้องกำรมี 2 ประเภทคือ
 1. แรงงานต่างชาติที่ไม่ได้มีทักษะสูงหรือความสามารถเฉพาะด้าน แรงงำนกลุ่มนี้เป็น 
กลุ่มที่ญี่ปุ่นต้องกำรให้เข้ำมำท�ำงำนเพ่ือทดแทนแรงงำนที่ขำดแคลนโดยไว ดังนั้นจึงไม่ได้มีเกณฑ ์
ที่เรียกร้องทักษะที่สูงมำก ซ่ึงวีซ่ำที่ญี่ปุ่นออกให้จะอนุญำตให้อำศัยในญ่ีปุ่นได้ถึง 5 ปี โดยวีซ่ำ 
ประเภทนี้จะไม่สำมำรถน�ำครอบครัวมำอยู่ด้วยได้ในญี่ปุ่น
 2. แรงงานต่างชาติที่มีทักษะดี-ฝีมือสูง แรงงำนกลุ่มทักษะดี-ฝีมือสูง เป็นอีกกลุ่มที่ญี่ปุ่น
ต้องกำรมำก วีซ่ำประเภทนีแ้รงงำนต่ำงชำตจิะสำมำรถอำศยัอยู่ในญีปุ่น่ได้แบบถำวร พร้อมทัง้สามารถ
น�าเอาครอบครัวเข้ามาอยู่ด้วยในญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 แรงงำนต่ำงชำติที่ญี่ปุ่นต้องกำร มีตั้งแต่พยำบำล ภำคกำรเกษตร และกำรก่อสร้ำง โดยกำร
จะเข้ำไปท�ำงำนในญี่ปุ่นได้นั้น จะต้องผ่ำนกำรทดสอบภำษำญี่ปุ่น (Japanese language test) รวม
ถึงผ่ำนกำรทดสอบทักษะเบื้องต้นโดยหน่วยงำนรัฐของญี่ปุ่นในแต่ละท้องที่ด้วย

	 “ญี่ปุ่นเตรียมรับพยาบาลเวียดนามกว่า	10,000	ราย	ให้ค่าจ้างเทียบเท่าแรงงานญี่ปุ่น”

 ร้านสะดวกซื้อชื่อดัง 7-Eleven ในสหรัฐอเมริกาได้เปิดตัวฟีเจอร์

ให้ลูกค้าช�าระเงินด้วยตัวเอง เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการช็อปปิ้ง 

มากขึ้น

 โดยที่ฟีเจอร์นี้ชื่อว่ำ Scan and Pay เป็นกำรใช้งำนผ่ำนกำรแอพ 
พลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ได้เริ่มเปิดใช้งำนใน 14 สำขำที่ Dallas ฟีเจอร์นี ้
ยังเชื่อมต่อกับลอยัลตี้ โปรแกรมอย่ำง 7Rewards ที่ให้ลูกค้ำสะสมแต้ม 
เพื่อแลกของรำงวัลได้

ญี่ปุ่นเปิดรับแรงงำนต่ำงชำติ

ถ้าทักษะสูง-ฝีมือดี ชวนให้อยู่ยาว

และเอาครอบครัวมาอยู่ได้

7-Eleven ในอเมริกำ

เปิดตัวการช�าระเงินด้วยตนเอง

ผ่านแอพพลิเคชั่น

 หนึ่งในปัญหำที่ถกเถียงกันมำตลอดคือ กำรเข้ำ
มำท�ำงำนในญ่ีปุ่นอำจไม่ใช่เรื่องทำงกฎหมำยเท่ำน้ัน  
หำกแต่คือเรื่องทำงวัฒนธรรม เพรำะวัฒนธรรมในญี่ปุ่น
ทั้งกำรท�ำงำนและกำรใช้ชีวิตมีควำมเป็นเอกลักษณ์สูง 
อำจท�ำให้แรงงำนต่ำงชำติปรับตัวไม่ได้ หรือหำกปรับตัว
ได้ก็อำจต้องใช้เวลำนำน ท�ำให้ไม่เป็นผลดีต่อแรงงำน 
ต่ำงชำติ อย่ำงไรก็ตำม ดูเหมือนจะมีสัญญำณบวก เมื่อมี
ผลกำรส�ำรวจของชำวญ่ีปุ่นออกมำเม่ือไม่นำนมำน้ีว่ำ 
กลุ่มคนรุ่นใหม่ในญี่ปุ ่นค่อนข้างเปิดรับกับแรงงาน 
ต่างชาติถึง 54%
 จากข้อมูลในปี 2017 ของกระทรวงยุติธรรม
ของญี่ปุ่นระบุว่า แรงงานต่างชาติในญี่ปุ่นมีจ�านวน 
สูงถึง 1.28 ล้านคน โดยในจ�านวนนี้ ชาวจีนมีจ�านวน
มากที่สุด รองลงมาคือเวียดนาม ฟิลิปปินส์ และ 
บราซิล

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : https://brandinside.asia

 ทำง 7-Eleven ได้บอกว่ำ เหตุผลของกำรออกบริกำรนี้ก็เพื่อต้องกำร
ให้ลูกค้ำได้รับควำมสะดวก และรับประสบกำรณ์ในกำรช้อปปิ้งที่ดีขึ้น
 เท่ำกับว่ำภำยในร้ำนจะสำมำรถครอบคลุมกำรจ่ำยเงินในทุกรูปแบบ
ทั้งเงินสด บัตรเครดิต ดิจิทัล เพย์เมนต์อย่ำง Apple Pay, Google Pay และ 
Samsung Pay หรอืถ้ำไม่ต้องกำรยุง่ยำกทีเ่คำท์เตอร์จ่ำยเงนิกส็ำมำรถ ใช้ฟีเจอร์ 
Scan & Pay จ่ำยเงินด้วยตัวเองได้
 เทรนด์ของร้ำนค้ำปลีกที่ไม่มีแคชเชียร์เริ่มเห็นมำกขึ้นในยุคนี้ เพรำะ
ทุกอย่ำงสำมำรถท�ำได้ผ่ำนสมำร์ทโฟน โดยที่ร้ำน Amazon Go ในโมเดล 
แบบไม่มีแคชเชียร์จ่ำยเงินได้เริ่มขยำยสำขำในหลำยเมืองมำกขึ้น
 นอกจากนีย้งัมร้ีานสะดวกซ้ือ Ricker’s ได้ออกแอพพลิเคช่ันส�าหรบั
จ่ายเงินภายในร้านเช่นกัน รวมถึง Jiffy Trip อีกด้วย

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : https://brandinside.asia
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รมว.แรงงำนเชิญหน่วยเกี่ยวข้อง เร่งขับเคลื่อน

ม.83 ตำมมติ ครม. เดินหน้าแก้ปัญหาแรงงานประมง

Smart DOE

 พลต�ารวจเอก อดลุย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
กล่ำวว่ำ รัฐบำลให้ควำมส�ำคัญกับกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนใน 
ภำคประมงทะเล โดยมอบหมำยให้กระทรวงแรงงำนเป็นหน่วยงำนหลกัในกำร
ประสำนหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง โดยกระทรวงแรงงำนเสนอใน 3 แนวทำงคือ 
แนวทำงที่ 1 ขยำยระยะเวลำกำรท�ำงำนให้กับแรงงำนประมงทะเลที่ได้รับ
อนุญำตให้อยู ่ในรำชอำณำจักรและได้รับอนุญำตท�ำงำนตำมมำตรำ 83  
แห่งพระรำช-ก�ำหนดกำรประมง พ.ศ.2558 กลุ่มที่ผ่ำนกำรพิสูจน์สัญชำติ  
จ�ำนวน 11,000 คน ซึ่งระยะเวลำกำรอยู่ในรำชอำณำจักรจะหมดอำยุในวันที่ 
30 กันยำยน 2561 ออกไปอีก 2 ปี ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2563 อนุญำต 
ครั้งละ 1 ปี ด�ำเนินกำรในลักษณะศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
ใน 22 จังหวัดชำยทะเล มีแรงงำนต่ำงด้ำวมำยื่นขอขยำยระยะเวลำกำรท�ำงำน
จ�ำนวนทั้งสิ้น 6,082 คน เป็นกัมพูชำมำกที่สุดจ�ำนวน 4,565 คน รองลงมำ 
เป็นเมียนมำ 1,397 คน และลำว 120 คน โดยจังหวัดที่มีผลกำรด�ำเนินกำร 
มำกที่สุด 5 อันดับคือ 1. ระยอง 2. ตรำด 3. ชลบุรี 4. ปัตตำนี 5. สงขลำ  
แนวทำงที่ 2 น�ำเข้ำแรงงำนต่ำงด้ำวในกิจกำรประมงจำกประเทศกัมพูชำ ลำว 
เมียนมำ เป้ำหมำย 42,000 คน ผลกำรด�ำเนินกำร ยื่นค�ำร้องขอน�ำเข้ำแรงงำน 
14,322 คน ส่งเรื่องไปด�ำเนินกำรสถำนทูต 9,614 คน ยื่นขอรับใบอนุญำต
ท�ำงำนแล้ว 1,772 คน ส่วนทีเ่หลอือยูร่ะหว่ำงด�ำเนินกำร แนวทำงที ่3 มำตรกำร
เร่งด่วนชั่วครำว (ม.83) อนุญำตให้แรงงำนต่ำงด้ำวที่ถือหนังสือเดินทำง  
(Passport) หนังสือเดินทำงชั่วครำว (Temporary Passport) หนังสือรับรอง
สถำนะบุคคล (Certificate of Identity) เอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำง  
(Travel Document) ทีย่งัไม่หมดอำย ุอยูใ่นรำชอำณำจกัรเพือ่ท�ำงำนในกจิกำร
ประมงทะเล เป็นเวลำ 1 ปี โดยใช้หนังสือคนประจ�ำเรือ (Seabook) เป็นใบ
อนุญำตท�ำงำน

 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วนชั่วคราว (มาตรา 83) เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเล 

โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ เป็นต้น ร่วมประชุม 

ทั้งนี้ มีการประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ (Video Conference) ใน 22 จังหวัดชายทะเล ด้วย

 เม่ือวันที่ 6 พฤศจิกำยนที่ผ่ำนมำ ครม.ได้มีมติเห็นชอบแนวทำง 
กำรด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำตำมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอคือ  
ออกประกำศส�ำนักนำยกรัฐมนตรีเพื่อให้แรงงำนประมงท�ำหนังสือคนประจ�ำ
เรือ ตำมมำตรำ 83 แห่ง พรก.กำรประมง ออกประกำศกระทรวงมหำดไทย 
เพื่อให้คนต่ำงด้ำวมำยื่นขอรับ Seabook เพื่ออยู่ในรำชอำณำจักรไทยตำม
มำตรำ 17 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้ำเมอืง โดยคณุสมบตัคินต่ำงด้ำวต้องมหีนังสือเดินทำง
หนังสือเดินทำงชั่วครำว เอกสำรรับรองบุคคล หรือเอกสำรเดินทำงท่ียังไม่ 
หมดอำยุ โดยแรงงำนจะได้รับหรือไม่ได้รับอนุญำตหรือกำรอนุญำตสิ้นสุดแล้ว
ก็ตำม มีระยะเวลำด�ำเนินกำรรวม 60 วัน โดยเริ่มด�ำเนินกำรให้นำยจ้ำงมำ 
ลงทะเบียนแจ้งควำมต้องกำรจ้ำงแรงงำนตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกำยน 2561  
และด�ำเนินกำรครบทุกขั้นตอนในศูนย์ OSS เป็นเวลำ 60 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่  
3 ธันวำคม–31 มกรำคม 2562 ณ ส�ำนักงำนประมงจังหวัด 22 จังหวัด 
ชำยทะเล 
 เพื่อให้มติ ครม.ดังกล่ำวเกิดกำรขับเคลื่อน กระทรวงแรงงำนจึงได ้
เชิญหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อพิจำรณำแนวทำงกำรด�ำเนินกำร  
ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจำรณำขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรดังนี้ 1. จัดท�ำทะเบียน
ประวตั ิโดยส�ำนกัทะเบยีนอ�ำเภอหรอืท้องถิน่ 2. ตรวจสขุภำพ โดยโรงพยำบำล
ที่กระทรวงสำธำรณสุขก�ำหนด 3. ตรวจสอบสัญญำจ้ำง โดยกรมสวัสดิกำร 
และคุม้ครองแรงงำน 4. สแกนม่ำนตำ โดยส�ำนกังำนจดัหำงำน 5. ท�ำ Seabook 
ชั่วครำว ใช้ร่วมเป็นใบอนุญำตท�ำงำน (Work Permit) โดยส�ำนักงำนประมง
จังหวัด 6. รับบัตรสีชมพู ที่ส�ำนักทะเบียน (ต้องมีใบรับรองแพทย์ ทร.38/1  
และ Seabook มำแสดง)
 รมว.แรงงาน กล่าวในตอนท้ายว่า การประชุมในวันน้ีจะเป็นการ 
ซกัซ้อมความเข้าใจให้กบัผูป้ฏบิตังิาน และผูท้ีเ่กีย่วข้องของหน่วยงานต่างๆ 
เพือ่สร้างการรบัรูแ้ละเข้าใจ เพือ่ให้การแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานประมง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : http://www.doe.go.th
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กรมกำรจัดหำงำน จับมือ กรมส่งเสริม

และพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

ร่วมหารือเร่งช่วยเหลือคนพิการมีงานท�า

คุมเข้ม!! ตุ๋นแรงงำนไทยไปต่ำงประเทศ

เผยรอบ 10 เดือน คนงานไทยไปท�างานต่างประเทศเกือบ 100,000 ราย

 นางเพชรรตัน์ สินอวย รองปลดักระทรวงแรงงาน รกัษาราชการ

แทนอธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยถึง ผลกำรหำรือร่วมกับกรมส่งเสริม
และพัฒนำคุณภำพชวีติคนพกิำรในแนวทำงกำรส่งเสรมิกำรมงีำนท�ำให้คนพิกำร 
ตำมมำตรำ 33 และ 35 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร 
2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2556 ว่ำ จำกกำรด�ำเนินงำนด้ำนส่งเสริม
กำรมงีำนท�ำให้คนพกิำรตำมมำตรำ 35 นัน้ ปัจจบุนัมกีำรร้องเรยีนจำกสมำคม/
องค์กรด้ำนคนพิกำรว่ำมีคนพิกำรหรือผู้ดูแลคนพิกำรบำงรำยไม่ได้รับสิทธิ 
ครบถ้วนตำมทีก่ฎหมำยและระเบยีบก�ำหนดตำมทีป่รำกฏเป็นข่ำวทีผ่่ำนมำนัน้ 
ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

แรงงาน มีควำมห่วงใยและให้ควำมส�ำคัญกับปัญหำดังกล่ำว และได้สั่งกำร 
ให้กรมกำรจัดหำงำนเร่งช่วยเหลือแก้ไขเพื่อให้คนพิกำรมีงำนท�ำ มีรำยได้ และ
ได้รับสิทธิครบถ้วนตำมกฎหมำย ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องทบทวนขอบเขตและ
อ�ำนำจหน้ำท่ีในกำรท�ำงำนด้ำนส่งเสริมกำรมีงำนท�ำให้คนพิกำรหรือผู้ดูแล 
คนพิกำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องคือ กรมกำรจัดหำงำน และกรมส่งเสริม 
และพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของทั้งสองหน่วยงำน 
มีควำมชัดเจนสอดคล้องกับภำรกิจและอ�ำนำจหน้ำท่ีตำมกฎหมำยก�ำหนด  
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมไม่เป็นธรรมแก่คนพิกำร ปัญหำช่องทำง 
ในกำรทุจริตท้ังในส่วนของข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ และหน่วยงำนคนพิกำร  
ด้วยเหตุนี้ กรมกำรจัดหำงำนจึงได้ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ 

 นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว  

รมว.แรงงาน ให้ควำมส�ำคัญกับกำรแก้ไขปัญหำกำรหลอกลวงคนหำงำนไปท�ำงำนต่ำงประเทศ โดยมอบหมำยให้กรมกำรจัดหำงำน มีมำตรกำรป้องกันและ 
ป้องปรำมแรงงำนไม่ให้ถูกหลอกลวง ซึ่งกรมได้สั่งกำรให้ส�ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด คุมเข้ม ตรวจสอบและสกัดกั้น เพื่อคุ้มครองคนหำงำนที่จะเดินทำง
ไปท�ำงำนต่ำงประเทศไม่ให้ถูกหลอกลวงจำกสำย/นำยหน้ำเถื่อนทั้งก่อนเดินทำงไปท�ำงำน และระหว่ำงท�ำงำนในต่ำงประเทศ โดยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรตรวจ
สอบต�ำแหน่งงำนในต่ำงประเทศ ก�ำหนดค่ำใช้จ่ำยและค่ำบริกำรที่เหมำะสมและเป็นธรรม กำรบังคับใช้กฎหมำย ให้กำรคุ้มครองแรงงำนให้ได้รับควำมคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์ตำมสัญญำจ้ำงและกฎหมำยแรงงำนของประเทศที่เข้ำไปท�ำงำนไม่ให้ถูกเอำรัดเอำเปรียบจำกนำยจ้ำง 

 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. ที่ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวง

แรงงาน รักษาราชการแทนอธบิดกีรมการจัดหางาน และ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธบิดกีรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพกิาร ประชุมหารือ

เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการมีงานท�าให้คนพิการ ตามมาตรา 33 และ 35 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2550 และที่แก้ไข

เพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 2) 2556 โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏบัิตงิานท่ีเก่ียวข้องของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและกระทรวงการพฒันาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ร่วมประชุม

 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เผยรอบ 10 เดือน (มกราคม–ตุลาคม 2561) แรงงานไทยไปท�างานต่างประเทศ 99,269 คน ส่วนใหญ่

ไปไต้หวนัมากสุด พร้อมส่ังสกัดแก๊งหลอกคนหางานไปท�างานต่างประเทศท่ีด่านตรวจคนหางานสนามบินสุวรรณภมิูและดอนเมือง พบระงับการเดนิทาง

ผู้มีพฤติกรรมจะลักลอบไปท�างาน จ�านวน 2,503 คน

ชีวิตคนพิกำรประชุมหำรือแนวทำงกำรส่งเสริมกำรมีงำนท�ำให้คนพิกำร  
ตำมมำตรำ 33 และ 35 ซึ่งจำกกำรประชุมหำรือ ที่ประชุมได้ข้อสรุปให้มีกำร
ตั้งคณะท�ำงำนปรับปรุงแนวทำงกำรจ้ำงงำนคนพิกำรตำมมำตรำ 33 พิจำรณำ
กระบวนกำรท�ำงำนร่วมกันในกำรตรวจสอบกำรได้รับสิทธิของคนพิกำรตำม
มำตรำ 35 และพิจำรณำกำรเช่ือมโยงข้อมูลโดยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระหว่ำงกรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร กรมกำรจัดหำงำน  
กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน และส�ำนักงำน
ประกันสังคม
 นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวต่อว่า การหารือในครั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบการได้รบัสทิธขิองคนพกิาร รวมทัง้เป็นข้อมูลในการบรหิารจดัการ
เกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานท�าและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ
ให้แล้วเสรจ็ภายใน 2 สปัดาห์ จากนัน้จะประชมุร่วมกนัอกีครัง้เพือ่สรปุแนว
ปฏิบตัทิีช่ดัเจนต่อไป ทัง้นี ้จะได้น�าเสนอปลดักระทรวงแรงงานและกระทรวง
การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ เพือ่พจิารณาใช้เป็นแนวปฏิบัติ
ที่ชัดเจนในการท�างานระหว่าง 2 กระทรวง โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อ 
ส่งเสริมการมีงานท�าและสิทธิประโยชน์ของคนพิการต่อไป
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 กรมกำรจัดหำงำนได้จัดตั้งชุดเฝ้ำระวัง คอยตรวจสอบและสกัดก้ัน 
ผูล้กัลอบไปท�ำงำนต่ำงประเทศทีด่่ำนตรวจคนหำงำนท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมูิ 
ดอนเมือง และท่ำอำกำศยำนชำยแดนระหว่ำงประเทศทัง้ 25 ด่ำน ใน 19 จงัหวดั  
ทัง้ยงัตรวจสอบเวบ็ไซต์ทีมี่พฤตกิรรมในกำรโฆษณำชกัชวนคนหำงำนไปท�ำงำน
ต่ำงประเทศ และใช้สำยตรวจออนไลน์คอยตรวจสอบ เฝ้ำระวังพฤติกำรณ์ของ
กลุ่มมิจฉำชีพอย่ำงเข้มงวด หำกพบกำรกระท�ำผิดจะด�ำเนินคดี และโพสต์
ข้อควำมเตือนชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรไปท�ำงำน 
ต่ำงประเทศไปยงั Facebook ส�ำหรบัคนหำงำนทีป่ระสงค์จะเดนิทำงไปท�ำงำน
ต่ำงประเทศควรหำข้อมูลของประเทศและต�ำแหน่งงำนที่ตนเองจะไปท�ำงำน
อย่ำงละเอียด คิดให้รอบคอบ โดยค�ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำในกำรเดินทำง และต้อง
ไปท�ำงำนโดยถกูต้องตำมกฎหมำย เพือ่ทีจ่ะได้รบัสทิธิประโยชน์และกำรคุม้ครอง
ดูแลจำกนำยจ้ำงและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตำมกฎหมำย ควรด�ำเนินกำรตรวจ
สอบข้อมลูนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำรในต่ำงประเทศให้ละเอยีด หำกสมคัรงำน 
ผ่ำนบริษัทจัดหำงำน สำมำรถตรวจสอบข้อมูลบริษัทจัดหำงำนได้ทำงเว็บไซต์
กรมกำรจัดหำงำน นอกจำกน้ี ควรศึกษำสัญญำกำรจ้ำงงำน ทั้งอัตรำค่ำจ้ำง 
เงื่อนไขกำรจ้ำงงำน กำรจ่ำยค่ำจ้ำง เงินค่ำล่วงเวลำ อย่ำงละเอียดรอบคอบ 
พร้อมทั้งศึกษำขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม สภำพภูมิประเทศและภูมิอำกำศ
ก่อนตัดสินใจเดินทำง

 นางเพชรรตัน์ฯ กล่าวอกีว่า ในปี 2561 ตัง้แต่เดอืนมกราคม–ตุลาคม 
มีแรงงานไทยไปท�างานต่างประเทศแล้ว 99,269 คน จ�าแนกตามประเภท
การเดินทางได้เป็น เดินทางด้วยตนเอง 8,453 คน กรมการจัดหางานจัดส่ง 
10,152 คน นายจ้างพาลูกจ้างไปท�างาน 9,697 คน นายจ้างส่งลูกจ้างไป
ฝึกงาน 2,911 คน บริษัทจัดส่ง 22,410 คน และเป็นการเดินทางแบบ 
Re-Entry 45,646 คน โดยเดินทางไปท�างานที่ไต้หวันมากที่สุด 28,334 คน 
รองลงมาคือ สาธารณรัฐเกาหลี และได้ระงับการเดินทางของผู้ที่จะลักลอบ
ไปท�างานต่างประเทศ ทั้งสิ้น 2,503 คน ประเทศที่ระงับการเดินทางสูงสุด 
5 อันดับคือ 1. เกาหลีใต้ 1,957 คน 2. บาห์เรน 281 คน 3. มาเลเซีย  
89 คน 4. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คน 50 คน 5. รัสเซีย 15 คน ดังน้ัน  
เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงและเส่ียงต่อการถูกจับกุมด�าเนินคดี ขอให้ 
ไปท�างานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
ส�านักงานจดัหางานจงัหวัดทกุจงัหวดั ส�านกังานจดัหางานกรงุเทพมหานคร
พื้นที่ 1-10 หรือที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน  
กรมการจัดหางาน โทร.0-2245-6763, 0-2248-4792 หรือสายด่วน 
กระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน
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กรมกำรจัดหำงำนเผย...

ผู้ที่มีทักษะพิเศษส่วนใหญ่ผ่านการไปท�างานต่างประเทศ

 นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน 

รักษาราชการแทนอธบิดกีรมการจัดหางาน เปิดเผยว่ำ กรมกำร
จดัหำงำน มภีำรกจิหลักด้ำนกำรส่งเสรมิกำรมงีำนท�ำ โดยให้บรกิำร
จัดหำงำน แนะแนวอำชีพ จัดท�ำและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรตลำด
แรงงำน เพื่อลดควำมเหลื่อมล�้ำทำงสังคมและสร้ำงโอกำสกำรเข้ำ
ถึงบริกำรของรัฐ ตำมนโยบำยของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรี โดยกรมกำรจัดหำงำนได้ส�ำรวจข้อมูลแรงงำนที่มี
ทกัษะพเิศษทัว่ประเทศ เพือ่ใช้เป็นศูนย์ทะเบยีนข้อมูลก�ำลังแรงงำน
ที่มีทักษะพิเศษในแต่ละสำขำ/อำชีพ เพ่ิมโอกำสกำรมีงำนท�ำให้
กับผู้ที่อยู่ในวัยแรงงำนผู้มีทักษะพิเศษ รวมทั้งเป็นฐำนข้อมูลช่วย
ให้นำยจ้ำง สถำนประกอบกำร สำมำรถคัดเลือกบุคคลที่มีทักษะ
พิเศษเข้ำท�ำงำนเฉพำะด้ำนได้อย่ำงรวดเร็ว
 ซึง่ได้มกีำรรวบรวมในแต่ละสำขำอำชีพ ได้แก่ ช่ำงพ้ืนบ้ำน
สำขำต่ำงๆ ช่ำงตำมมำตรฐำนฝีมือแรงงำน ปรำชญ์ชำวบ้ำนสำขำ
ต่ำงๆ ผูไ้ด้รับรำงวลัชนะเลิศในกำรแข่งขนัฝีมอืช่ำง หรอืกำรแข่งขนั
ควำมสำมำรถทำงวชิำกำรสำขำต่ำงๆ และผูม้ปีระสบกำรณ์ในกำร
ไปท�ำงำนต่ำงประเทศ 

 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เผยผลส�ารวจข้อมูลแรงงานที่มีทักษะพิเศษ ในปี 2561 พบผู้ที่มี

ทักษะพิเศษส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีผ่านการไปท�างานต่างประเทศ หรือผ่านการอบรมสาขาต่างๆ โดยเฉพาะในทักษะ 

ช่างเชื่อมหรือเทคโนโลยีการเชื่อม ชี้... ไปท�างานต่างประเทศมีโอกาสพัฒนาทักษะฝีมือ

 จากการส�ารวจพบว่า ในปี 2561 ผู้ที่มีทักษะพิเศษส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ผ่านการไป
ท�างานต่างประเทศ หรือผ่านการฝึกอบรมในสาขาต่างๆ รองลงมา เป็นผู้ที่ได้รับใบ
ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร ใบประกาศเกียรติคุณจากการทดสอบฝีมือแรงงาน การอบรม 
การแข่งขัน ความถนัดทางงานช่างต่างๆ โล่รางวัลทางด้านบุคคล ด้านการสร้างสรรค์
ผลงาน และเป็นผู้ที่มีภูมิปัญญาชาวบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน วิถีชาวบ้าน โดยในกลุ่มของ
ผูท้ีม่ทีกัษะการไปท�างานต่างประเทศน้ัน พบว่าเป็นผูท้ีม่ทีกัษะการเป็นช่างเชือ่ม/เทคโนโลยี
การเชือ่มมากทีส่ดุ รองลงมาคอื ทกัษะด้านการนวดแผนโบราณ ช่างเทคนคิไฟฟ้า พนกังาน
ต้อนรับ และช่างควบคุมการขุดเจาะ ซึ่งทักษะพิเศษของกลุ่มแรงงานแสดงให้เห็นว่า 
แรงงานไทยที่ไปท�างานต่างประเทศ ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อน�ากลับมาใช้ 
ในประเทศ โดยเฉพาะในสาขาที่มีความจ�าเป็นต่อการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของ
ประเทศ ตามการส่งเสริมของกรมการจัดหางานที่มุ่งส่งเสริมการจัดส่งแรงงานไทยไป
ท�างานในประเทศที่มีศักยภาพ เช่น ประเทศญี่ปุ่นที่จัดส่งแรงงานไทยไปฝึกปฏิบัติงาน
เทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการ IM Japan, สาธารณรัฐเกาหลี ตามโครงการ EPS 
Korea โครงการจ้างตรงของไต้หวัน เป็นต้น นางเพชรรัตน์ฯ กล่าว

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

4 อาชีพมาแรง เงินเดือนดีมาก

 ซึง่ส่ิงที ่แคมปัส-สตำร์ ได้กล่ำวไปข้ำงต้นนัน้ เรำสำมำรถ

น�ำมำเป็นทำงเลอืกในกำรประกอบอำชพีได้ในอนำคต ส�ำหรบั

น้องๆ คนไหนทีก่�ำลงัคิดอยูว่่ำจะเรยีนต่อทำงด้ำนไหนด ีทีเ่รียน

จบออกมำแล้วจะไม่ตกงำน ต้องลองมำดูเทรนด์อำชีพเหล่ำนี้

กนัเลย เพรำะในอนำคตอนัใกล้นีอ้ำชพีเหล่ำนีจ้ะเป็นทีต้่องกำร

ของตลำดแรงงำนเป็นอย่ำงมำกเลยทีเดียว พร้อมทั้งเรายังมี

คณะ/มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนทางด้านนี้มาฝากกัน

1. ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย ทางโลกไซเบอร์

 กำรโจมตทีำงโลกไซเบอร์เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนอย่ำงต่อเนือ่ง

และแพร่กระจำยไปท่ัวโลกอย่ำงรวดเรว็ ดงันัน้จงึท�าให้อาชพี

ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางโลกไซเบอร์ หรือ Cyber 

Security Expert เป็นที่ต้องการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในยุค

ปัจจุบัน ซึ่งในระยะ 5 ปีที่ผ่ำนมำ อำชีพทำงด้ำนนักวิเครำะห์

ข่ำวกรองและนโยบำยมกีำรเตบิโตมำกขึน้ถงึ 21.4 % ด้วยกนั

 ส�ำหรับอำชีพผู้เชี่ยวชำญด้ำนควำมปลอดภัยทำงโลก

ไซเบอร์สำมำรถที่จะท�ำงำนได้กับองค์กรที่หลำกหลำย ตั้งแต่

หน่วยงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ สื่อบันเทิง โทรคมนำคม 

กำรเงินและบัญชี กำรแพทย์ ธนำคำร ฯลฯ ซึ่งแน่นอนว่ำ 

ค่ำตอบแทนของอำชพีนีม้คีวำมคุม้ค่ำเป็นอย่ำงมำกเลยทเีดียว 

นอกจำกอำชีพที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยทำงโลกไซเบอร์

จะเป็นที่ต้องกำรของตลำดแรงงำนแล้ว อำชีพอ่ืนๆ ที่อยู่ใน

ทำงด้ำนสำยงำนน้ี ไม่ว่ำจะเป็น โปรแกรมเมอร์ นักพัฒนา

ซอฟต์แวร์ นักวิเคราะห์ความมั่นคงสารสนเทศ ฯลฯ ก็เป็น

ที่ต้องกำรของตลำดแรงงำนด้วยเช่นกัน

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ/วิศวกรรมศาสตร์

 • คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ, คณะวิศวกรรมศำสตร ์

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ

 • คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศ สถำบนัเทคโนโลยไีทย-

ญี่ปุ่น

 • คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศและนวตักรรม มหำวทิยำลยั

กรุงเทพ

 • คณะวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

 • คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

 • คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยศรีปทุม

 • คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

 • คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยขอนแก่น

 • สถำบันเทคโนโลยีนำนำชำติสิรินธร มหำวิทยำลัย

ธรรมศำสตร์

 • วิทยำลัยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

มหำวิทยำลัยรังสิต

ค่ำตอบแทนสูง!!

4 อาชีพมาแรง ในอนาคต ปี 2020

พร้อมแนะน�าคณะ/มหาวทิยาลัย ท่ีเปิดสอน

 ปัจจุบันการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีและการเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ข้ึนมาน้ัน

เป็นส่ิงท่ีท�าให้การด�าเนินชีวิตของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไป ข้อจ�ากัดด้านทรัพยากรธรรมชาต ิพลังงาน

ทดแทน วิวัฒนาการด้านหุ่นยนต์ เทรนด์เศรษฐกิจ วิธีการติดต่อส่ือสารและการ 

ส่งข้อมูลท่ีได้มีการน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท�างานให้เร็วมากย่ิงข้ึน นอกจากน้ี

ยังรวมถึงเรื่องของประชากรที่มีอายุเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

 ถึงแม้ว ่ำคนในยุคปัจจุบันจะมีกำรดูทีวีและอ่ำน
หนังสือพิมพ์กันน้อยลง แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำพวกเขำจะไม่
เปิดรบัข่ำวสำรต่ำงๆ ในทำงตรงกนัข้ำมพวกเขำได้มีวธิกีำรรบั
ข่ำวสำรในรูปแบบออนไลน์เพิ่มมำกขึ้น จึงท�ำให้เป็นโอกำส
และควำมท้ำทำยของคนที่สนใจจะท�ำงำนทำงสำยน้ี ดังนั้น
หำกน้องๆ มคีวำมสนใจอยูแ่ล้วไม่ควรพลำดเลย มำปล่อยของ
กันดีกว่ำ

 • คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์

 • คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ, คณะวิศวกรรมศำสตร ์

สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

 • คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ, คณะวิศวกรรมศำสตร ์

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

2. ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ

 อย่ำงทีเ่รำรูก้นัดว่ีำในอนำคตอนัใกล้นีป้ระเทศไทยก�ำลงั

จะก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุกันแล้ว เนื่องจำกคนปัจจุบันนิยม

มีบุตรน้อยลง ประกอบกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ก็ช่วย

ท�าให้ประชากรมีอายุที่ยืนยาวมากยิ่งขึ้น ดังน้ันบุคลกร 

ทำงด้ำนสุขภำพจึงมีควำมต้องกำรเพิ่มมำกขึ้นตำมไปด้วย  

โดยเฉพำะผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรดูแลผู้สูงอำยุ

 และก็ไม่ใช่เพยีงประเทศไทยเพียงประเทศเดียวเท่ำน้ัน

ที่จะก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ แต่ในหลำยๆ ประเทศทั่วโลกก็มี

สถำนกำรณ์เดียวกบัไทยเหมอืนกนั โดยองค์กำรสหประชำชำติ

คำดกำรณ์ว่ำในปี ค.ศ. 2050 จ�ำนวนผู้สูงอำยุจะจ�ำนวน 

เพ่ิมข้ึนถึงสองเท่ำด้วยกัน หากเรามคีวามรูท้างด้านการดแูล

ผู้สูงอาย ุพร้อมท้ังมทัีกษะทางด้านภาษาไม่ว่าจะเป็นองักฤษ 

จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ แล้วล่ะก็จะเป็นกำรเพิ่มโอกำสในกำรท�ำงำน 

ได้สูงยิ่งขึ้น แถมยังมีค่ำตอบแทนที่สูงตำมไปด้วย แต่ถ้ำหำก

ใครไม่ถนัดในกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือไม่สนใจทำงด้ำนสุขภำพ

โดยตรง ก็สำมำรถท่ีจะเลือกเรียนหรือท�ำงำนอื่นท่ีมีควำม

เกี่ยวข้องทำงด้ำนนี้ได้เหมือนกัน เช่น อาชีพการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ส�าหรับผู้สูงอาย ุเป็นต้น

หลักสูตรด้านสุขภาพ/การออกแบบ

 • คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

 • คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ

 • คณะมัณฑนศิลป์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร

 • คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

 • คณะศิลปกรรมศำตร์ มหำวทิยำลยัศรีนครินทรวโิรฒ

 • คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

 • คณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลย ี

รำชมงคลธัญบุรี

 • คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

3. อาชีพทางการตลาด และนักเขียนออนไลน์

 ในปัจจุบันกำรแข่งขันทำงด้ำนส่ือและโฆษณำมีควำม

เข้มข้นเพิ่มมำกข้ึนเรื่อยๆ ท�าให้อาชีพผู้เชี่ยวชาญทางด้าน

การตลาด อาชพีคนผลติสือ่ นักสร้างสรรค์ นักเขียนบทความ

ออนไลน์ ฯลฯ มคีวำมต้องกำรเพิม่มำกขึน้ โดยเฉพำะในตลำด

ออนไลน์ทีต้่องกำรบคุลำกรด้ำนนีเ้ป็นอย่ำงมำก ด้วยพฤตกิรรม

กำรรับสื่อของคนรุ่นใหม่ที่หันมำใช้เวลำกับสื่อสังคมออนไลน์

มำกขึ้นเรื่อยๆ

หลักสูตรด้านสื่อ/การตลาด
 • คณะวำรสำรศำสตร์และสือ่สำรมวลชน มหำวิทยำลยั
ธรรมศำสตร์
 • คณะนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ
 • คณะนิเทศศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 • คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
 • วิทยำลัยนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยรังสิต
 • คณะนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย

4. อาชีพทางด้านการสอน และการสร้างนวัตกรรม

 คนในยุคปัจจุบันเริ่มที่จะหันมำให้ควำมสนในทำงด้ำน
เทคโนโลยีกันมำกยิ่งขึ้น จึงท�ำให้องค์ควำมรู้ต่ำงๆ มีกำร
เปลีย่นแปลงไปอย่ำงต่อเนือ่ง นอกจำกนีอ้ทิธพิลจำกสือ่สงัคม
ออนไลน์ยังท�ำให้คนในยุคปัจจุบันหันมำสนใจเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มมำกขึ้นอีกด้วย และเมื่อคนรุ่นใหม่สนใจ
ด้ำนนี้มำกขึ้นก็เกิดเป็นกำรเรียนรู้ ให้ความส�าคัญในการน�า
สิ่งเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนมากขึ้น  
เช่น การท�าวิดีโอ, การใช้สื่อ 3D ในการเรียนการสอน ฯลฯ
จึงท�ำให้อำชีพนี้เป็นที่ต้องกำรมำกในอนำคต
หลักสูตรด้านการสอน/นวัตกรรม
 • คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
 • คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศและนวตักรรม มหำวทิยำลยั
กรุงเทพ
 • คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
 • คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร
อ้างอิงข้อมูลจาก :
www.hotcourses.in.th, www.topuniversities.com, 
www.weforum.org, www.fastcompany.com

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง

ที่มา : https://campus.campus-star.com
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 โดยเฉพำะประเทศไทย พบสถิติตัวเลขที่น่ำสนใจ ระหว่ำงทักษะ 
ของแรงงำนกับควำมต้องกำรแรงงำนของตลำด หำกดูตัวชี้วัดอย่ำงตัวเลข 
คนตกงำน พบว่ำ ปี 2561  มีตัวเลขคนตกงำนสูงถึง 4.73 แสนคน หรือ 
เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนถึง 1.2% เมื่อเข้ำไปดูถึงระดับกำรศึกษำของผู้ตกงำน  
เป็นที่น่ำสังเกตว่ำยิ่งเรียนสูงเท่ำไหร่ ตัวเลขกำรตกงำนจะเพิ่มสูงขึ้นเท่ำนั้น 
เช่น ในระดับอุดมศึกษำ 1.92 แสนคน ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  
1.08 แสนคน ระดับมัธยมศึกษำตอนตน 8.9 หมื่นคน ละลดลงตำมล�ำดับ
 เมือ่มองดถูงึควำมต้องกำรแรงงำนในตลำด กลบัพบว่ำ มคีวำมต้องกำร
แรงงำนเพิ่มสูงขึ้นในสำขำวิชำชีพด้ำนดิจิทัล เทคโนโลยี ไอที วิศวกรรม  
มีกำรคำดกำรณ์กันว่ำ ในอีก 10 ข้ำงหน้ำ แรงงำนในสำยวิทยำศำสตร ์
และเทคโนโลยี (STEM) จะเพิ่มจำก 7 แสนคน เป็น 1 ล้ำนคน แรงงำน 
ในสำยด้ำนไอทีและวิศวกรรจำก 1 ล้ำนคน เพิ่มเป็น 1.1 ล้ำนคน แรงงำน
ในสำยธุรกิจ บริกำร เพิ่มขึ้นจำก 8 แสนคน เป็น 2 ล้ำนคน ดังนั้น 
ควำมต้องกำรในสำขำวิชำชีพนี้ เพิ่มขึ้นท้ังระบบ จำก 3 ล้ำนคน เป็น  
6 ล้ำนคน และเป็นที่น่ำสังเกตว่ำ ควำมต้องกำรของแรงงำนกลับเป็น 
สำยวิชำชีพในระดับอนุปริญญำ ปวช.และ ปวส.เกือบทั้งสิ้น
 ทั้งที่ความต้องการแรงงานมีมากขึ้นเท่าตัว แต่จ�านวนคนตกงาน

เพิ่ม… สิ่งนี้บอกอะไร?

 ควำมจริง คือ แรงงำนที่ขำดแคลนในอนำคตนั้น เป็นแรงงำน 
สำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี หรืออยู่ในกลุ่ม STEM (วิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศำสตร์และสถิติ) ซ่ึงเป็นแรงงำนพื้นฐำน 
ของยุค Digital Economy ที่คนส่วนใหญ่หรือแม้แต่ในชีวิตประจ�ำวัน 
ด�ำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีมำกขึ้น โดยเฉพำะทำงออนไลน์ ซึ่งวิชำชีพที ่
เป็นที่ต้องกำรของตลำด คือ ด้ำนกำรตลำดดิจิทัล ไอที บัญชี และวิศวกรรม 
โดยกำรส�ำรวจจำกฐำนข้อมูลของเว็บไซต์หำงำน JobsDB พบว่ำ สำยงำน 
ที่ขำดแคลนตำมผู้สมัครในปัจจุบัน ได้แก่ ไอที ขำดแคลน 43% วิศวกรรม 
ขำดแคลน 29% บัญชี ขำดแคลน 31% กำรตลำด และดิจิทัล ขำดแคลน 
44%
 หากย้อนกลับไปในยุคท่ีค�าว่า เศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Digital 
Economy ยังไม่บูมเท่ายุคนี้ เรามาดูกันว่าเด็กๆเลือกเรียนอะไรกันบ้าง? 
เหตุใดจึงส่งผลให้ขาดแรงงานในตลาดดิจิทัลมากขนาดน้ี ปี 2557  
คณะทีม่กีำรแข่งขนัสงู 3 อนัดบัแรก ได้แก่ คณะมนุษยศำสตร์ คณะพยำบำล
ศำสตร์ และวิทยำลัยนวัตกรรม สื่อสำรสังคม (มศว) ปี 2558 คณะที่มี 

 ณ วันน้ี แรงงานไทยท้ังหมด 38.42 ล้านคน ท่ีอยู่ในสายพาน 

การผลิตในสาขาวิชาชีพต่างๆ เป็นตลาดการผลิตท่ีมีขนาดแรงงานใหญ่

เป็นล�าดับ 4 ของอาเซียน รองจากอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม 

ผนวกกับปัจจุบัน การผลิตของโลกได้เปล่ียนแปลงไปสู่ยุคดจิิทัล เทคโนโลยี 

และหุ่นยนต์ ดังน้ันการแปรผันกันระหว่างแรงงานและการผลิตของโลก 

ที่เปลี่ยนแปลงไปจึงมีนัยยะส�าคัญที่น่าพิจารณา

ผู้สมัครเรียนมำกที่สุด ได้แก่ คณะพยำบำลศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์  
คณะประมง และตำมด้วย วิศวกรรมกำรผลิต วิศวกรรมเกษตรและอำหำร 
ตำมล�ำดับ ส่วนปี 2559 คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร มำเป็นอันดับหนึ่ง 
ตำมด้วยคณะพยำบำลศำสตร์ คณะบริหำรธุรกิจ และคณะนิติศำสตร์  
จะเห็นได้ว่ำเด็กที่ก�ำลังจะจบมำจำกคณะดังกล่ำว มีตรงตำมควำมต้องกำร
ตลำดเพียงบำงสำขำ ยังไม่รวมที่จบมำแล้วไม่ได้ตกลงเข้ำท�ำงำนด้ำนที่เรียน
มำด้วย ไม่แปลกเลยที่อัตรำคนว่ำงงำนจะมำกขึ้น
 แม้ตวัเลขคนว่ำงงำนนีไ้ม่ได้นบัรวมไปถงึผูป้ระกอบกำรธรุกจิออนไลน์ 
หรือคนที่นั่งเทรดหุ้นในตลำด อีกทั้งยังมีคนอีกมำกยึดอำชีพอิสระที่ไม่ได้ 
รวมอยู่ในกำรค�ำนวณข้ำงต้น แต่อย่ำงไรก็ตำมมันก็บ่งชี้ถึงกระแสสังคม 
ที่เปลี่ยนไป คนมีเงินหรือควำมสำมำรถ มีโอกำสมำกพอที่จะเลือกประกอบ
อำชีพได้คงไม่มีปัญหำ แต่ควำมต้องกำรแรงงำนที่เปลี่ยนไปนี้จะส่งผลต่อ 
คนจ�ำนวนหนึ่งที่จ�ำเป็นต้องหำงำนท�ำในระบบอย่ำงแน่นอน
 สิ่งที่น่าเป็นห่วงในอนาคตคืออะไร?

 อนึ่ง งำนด้ำนกำรตลำดดิจิทัล ไอที บัญชี และวิศวกรรม นั้น เน้น
กำรเรยีนด้ำนค�ำนวณ กำรคดิวเิครำะห์เป็นหลกั แต่เรำเตรยีมควำมพร้อมคน
ของเรำสู่ตลำดแรงงำนแห่งอนำคตมำกพอหรือยัง? จำกกำรสอบวัดควำมรู้
นักเรียนนำนำชำติ PISA (Programme for International Student  
Assessment) ซึ่งเป็นกำรสอบเพื่อใช้วัดระดับกำรเรียนรู้ของนักเรียนอำยุ 
15 ปีทั่วโลก ขึ้นชื่อว่ำเป็นกำรทดสอบที่มีมำตรฐำนสูง และ มักถูกใช้ในกำร
เปรยีบเทยีบระดบักำรเรยีนรูข้องเดก็นกัเรยีนแต่ละประเทศ เมือ่เดอืนธันวำคม 
2559 องค์กำรเพือ่ควำมร่วมมอืทำงเศรษฐกจิและกำรพฒันำ (Organisation 
for Economic Co-operation and Development – OECD) ได้เผยแพร่
ผลสอบ PISA ของปี 2558 ปีล่ำสุดออกมำ กำรสอบครั้งนี้มีเด็กนักเรียน 
เข้ำร่วมสอบจำก 72 ประเทศ จ�ำนวนกว่ำ 540,000 คน ปรำกฏว่ำผลสอบ
ของนักเรียนไทยไม่พัฒนำขึ้นจำกปีก่อน ด้ำนวิชำวิทยำศำสตร์ ได้อันดับ 52 
คณิตศำสตร์ อยู่อันดับ 54 ขณะที่เด็กนักเรียนเวียดนำมสอบได้อันดับ 8  
ในวิชำวิทยำศำสตร์ และอันดับ 22 ในวิชำคณิตศำสตร์
 อันดับข้างต้นไม่ได้หมายความว่าเด็กไทยไม่เก่ง แต่สะท้อนถึง
ระบบการศึกษาที่ไม่ตอบสนองการเติบโตของโลกและตลาดแรงงาน 
ในอนาคต ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องเก่งคณิต วิทย์ ไอที กันหมด 
ถึงจะมีงานท�า แต่การเตรียมความพร้อมความรู้พื้นฐานในด้านดังกล่าว
ไว้บ้างก็ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ชีวิตการท�างานในอนาคตได้
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