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  ข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจ�ำเดือนมิถุนำยน 2562  

  Special Report ฉบับน้ี ขอเสนอ ชุมชนบ้ำนมำบเหลำชะโอน จ.ระยอง ตำมด้วย  

มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�าในภูมิภาค RATCH เตรียมส่งแผนสร้ำง 2 โรงไฟฟ้ำใหม่ ภำคตะวันตกให้ กกพ.เร็วๆ นี้ ลุ้นได้สิทธิ

พฒันำ ครม.อนมุตั ิตัง้ศนูย์จดัเกบ็ข้อมลูแรงงำนเมยีนมำชัว่ครำว จ.สมทุรสำคร จ.สงขลำ ขำนรบันโยบำยรฐับำลทดลองขยำยเวลำท�ำกำร

ด่ำนศุลกำกร สะเดำ-บูกิตกำยูฮิตัม 24 ชั่วโมง เริ่ม 17 มิ.ย. นี้ ผู้ว่ำฯ สงขลำ น�ำทีมขับเคลื่อน “จะนะ” จ.สงขลำ เป็นเมือง “อุตสำหกรรม

แห่งอนำคต” เปิดนโยบำยหอกำรค้ำ จ.เชียงใหม่ สมัยที่ 22 ปี เร่งผลักดันเศรษฐกิจนวัตกรรม-มุ่งตลำด ตปท.

 ส่วน English for Career ฉบับนี้ เป็นกำรเขียนจดหมำย อีเมล Email ภำษำอังกฤษ แบบทำงกำร แบบไม่ทำงกำร ในโอกำส

ต่ำงๆ รู ้ทันโลก ส่องเทรนด์กำรผลิต กลุ่มช้ินส่วนยำนยนต์ยุโรป กระทรวงแรงงำนไต้หวันมอบหมำยให้ศึกษำหำแหล่งน�ำเข้ำ 

แรงงำนต่ำงชำติเพิ่มนักวิชำกำร เสนออินเดียเหมำะสมที่สุด Smart DOE ก.แรงงำน เผยนำยจ้ำงในยูเออี ชื่นชมแรงงำนไทยฝีมือดี  

มีควำมรับผิดชอบ ด่วน!! รับสมัครไปท�ำงำนมำเก๊ำ 131 อัตรำ เงินเดือนกว่ำครึ่งแสน เปิดมหกรรมสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ เฉลิมพระเกียรติ

สถำบันพระมหำกษัตริย์ จ.สงขลำ เปิดแล้ว!! ศูนย์ประสำนงำนแรงงำนประมง จ.สตูล แห่งใหม่ บริกำรแรงงำนแบบครบวงจร  

อาชีพมั่นคง นักออกแบบกรำฟิก (Graphic Designer) และ THAILAND 4.0 เปิด 5 อำชีพ มำแรงในอีก 6 ปีข้ำงหน้ำ หรือปี ค.ศ. 2025 

กับทักษะที่ต้องมี เตรียมคว้ำโอกำสที่มำกกว่ำก่อนใคร...

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

 กรมการจัดหางาน โทรศัพท์ 0-2245-1581 หรือที่ E-mail : lmi@doe.go.th
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Special Report

 • ชุมชนบ้ำนมำบเหลำชะโอน จ.ระยอง 3

มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�าในภูมิภาค

 • RATCH เตรียมส่งแผนสร้ำง 2 โรงไฟฟ้ำใหม่ ภำคตะวันตกให้ กกพ.เร็วๆ นี้ ลุ้นได้สิทธิพัฒนำ 4 
 • ครม.อนุมัติ ตั้งศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงำนเมียนมำชั่วครำว จ.สมุทรสำคร 4
 • จ.สงขลำ ขำนรับนโยบำยรัฐบำลทดลองขยำยเวลำท�ำกำรด่ำนศุลกำกร 5
  สะเดำ-บูกิตกำยูฮิตัม 24 ชั่วโมง เริ่ม 17 มิ.ย. นี้ 
 • ผู้ว่ำฯ สงขลำ น�ำทีมขับเคลื่อน “จะนะ” จ.สงขลำ เป็นเมือง “อุตสำหกรรมแห่งอนำคต” 5
 • เปิดนโยบำยหอกำรค้ำ จ.เชียงใหม่ สมัยที่ 22 ปี เร่งผลักดันเศรษฐกิจนวัตกรรม-มุ่งตลำด ตปท. 6

English for Career

 • กำรเขียนจดหมำย อีเมล Email ภำษำอังกฤษ แบบทำงกำร แบบไม่ทำงกำร ในโอกำสต่ำงๆ 7

รู้ทันโลก

 • ส่องเทรนด์กำรผลิต กลุ่มชิ้นส่วนยำนยนต์ยุโรป 8
 • กระทรวงแรงงำนไต้หวันมอบหมำยให้ศึกษำหำแหล่งน�ำเข้ำแรงงำนต่ำงชำติ เพิ่มนักวิชำกำร 8
  เสนออินเดียเหมำะสมที่สุด

Smart DOE

 • ก.แรงงำน เผยนำยจ้ำงในยูเออี ชื่นชมแรงงำนไทยฝีมือดี มีควำมรับผิดชอบ 9
 • ด่วน!! รับสมัครไปท�ำงำนมำเก๊ำ 131 อัตรำ เงินเดือนกว่ำครึ่งแสน 9
 • เปิดมหกรรมสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ เฉลิมพระเกียรติสถำบันพระมหำกษัตริย์ จ.สงขลำ 10
 • เปิดแล้ว!! ศูนย์ประสำนงำนแรงงำนประมง จ.สตูล แห่งใหม่ บริกำรแรงงำนแบบครบวงจร 10

อาชีพมั่นคง

 • นักออกแบบกรำฟิก (Graphic Designer) 11

THAILAND 4.0

 • เปิด 5 อำชีพมำแรงในอีก 6 ปีข้ำงหน้ำ หรือปี ค.ศ. 2025 กับทักษะที่ต้องมี  12
  เตรียมคว้ำโอกำสที่มำกกว่ำก่อนใคร...



Smart Job Magazine 3

	 บ้านมาบเหลาชะโอน	หมู่ที่	5	ต�าบลชากพง	อ�าเภอแกลง	จังหวัดระยอง	เป็นหมู่บ้าน	OTOP	เพื่อการ

ท่องเท่ียวของจังหวัดระยอง	 ท่ีโดดเด่นในด้านเป็นหมู่บ้านหตัถกรรมรวมท้ังเป็นแหล่งเรียนรู้ภมิูปัญญาท้องถ่ิน 

ด้านการจักสานอีกท้ังยังเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ท่ีมีความหลากหลาย	 ไม่ว่าทิวทัศน์โดยรอบบริเวณ

หมู่บ้านที่งดงาม	ยิ่งเมื่อขึ้นไปยังโบสถ์หินอ่อนบนยอดเขาที่อลังการ	จะสามารถมองเห็นชายทะเลและหมู่เกาะ

บริเวณหาดวังแก้ว	 แหลมแม่พิมพ์	 แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของเมืองระยอง	 รวมถึง	 บึงน�้าสาธารณะ

ขนาดใหญ่	ท่ีช่ือ	“บึงส�านักใหญ่”	หรือหนองจ�ารุง	มีพืน้ท่ี	3,871	ไร่	อดุมสมบูรณ์ไปด้วยปลาน�า้จืดนานาชนิด 

และมีต้นกระจูดขึ้นเป็นจ�านวนมาก

ชุมชนบ้ำนมำบเหลำชะโอน จ.ระยอง

Special Report

ที่ตั้ง

 บ้ำนมำบเหลำชะโอน ตั้งหมู่ 5 ต�ำบลซำกพง อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง  
ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกของอ�ำเภอแกลง อยู่ห่ำงจำกตัวอ�ำเภอประมำณ 23 กม.
ประวัติความเป็นมา

 กำรสำนเสือ่กระจดูเป็นภมูปัิญญำด้ังเดิมของชำวบ้ำนมำบเหลำชะโอน มำเป็น
เวลำนำนกว่ำ 200 ปี และสืบทอดกันมำจนถึงปัจจุบัน เริ่มต้นมีกำรสำนเพื่อไว้ใช้ใน
ครอบครัวต่อมำมีพ่อค้ำมำรับไปขำยอีกที จึงท�ำให้มีรำยได้หลังจำกกำรท�ำสวนและ
ด้วยเหตผุลท่ีใช้ในหมูบ้่ำนมบึีงกระจดู ทีข่ึน้เองตำมธรรมชำตกิว่ำ 1,000 ไร่ ประกอบกับ 
รัฐบำลได้จัดตั้งและสนับสนุนโครงกำรหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของชำวบ้ำนนี่เอง
 ชำวบ้ำนจึงได้จัดตั้งกลุ่มจักสำนกระจูดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2544 เริ่มต้น
จำกกำรมีสมำชิก 17 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงควำมสำมัคคีในหมู่บ้ำน และ 
น�ำเอำวัตถุดิบท่ีมีมำกมำยมำแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่ำให้กับผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ที่จัดขึ้น 
และสร้ำงรำยได้ให้กลุ ่มสมำชิกท�ำให้เกิดควำมเข้มแข็งในชุมชนดังค�ำกล่ำวของ 
ท่ำนสุนทรภู่ในนิรำศเมืองแกลง
วัตถุประสงค์และอุดมการณ์ของกลุ่ม

 - เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและเชื่อมควำมสำมัคคี
 - เพื่อสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ แก่สมำชิก 
 - เพื่อสืบทอดภูมิปัญญำท้องถิ่น
 - พฒันำผลติภณัฑ์ ให้มกีำรยกระดบัคณุภำพให้เป็นผลติภณัฑ์ทีม่ลีกัษณะโดด
เด่น ได้ระดับ 5 ดำว
 - น�ำเสนอวิถีชีวิตของชุมชนให้เป็นหมู่บ้ำนจักสำนบ้ำนกวี ตำมรอยสุนทรภู่ 
เป็นแหล่งเที่ยวชมงำนจักสำน 
อัตลักษณ์ของชุมชน

 - ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีควำมสวยงำมท�ำด้วยมือมีคุณภำพ มีหลำกหลำย 
รปูแบบผลติได้ตำมใจลกูค้ำชำวบ้ำนมส่ีวนร่วมในกำรผลติควำมรบัผดิชอบแบ่งงำนกันท�ำ 
รวมท้ังช่วยกันรักษำคุณภำพและมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักอย่ำงแพร่หลำย
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ผลิตภัณฑ์จักสำนกระจูด เช่น ประเภทกระเป๋ำหิ้ว 
กระเป๋ำสะพำย ประเภทกล่อง ประเภทตะกร้ำ และประเภทอ่ืนๆ ตำมทีล่กูค้ำต้องกำร 
 - อำหำรพื้นบ้ำนที่เน้นอำหำรทะเลที่มีรสชำติเป็นเอกลักษณ์
มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

 ได้รับมำตรฐำน มผช. , สมส., OTOP 3 ดำว รำงวัลที่ได้รับ
 - OTOP Orodact Champion ภำคกลำง ปี 2549
 - รำงวัลผู้น�ำหมู่บ้ำนดีเด่น ปี 2550
 - รำงวัลหมู่บ้ำนหัตถกรรมดีเด่น ของหม่อมงำมจิตต์บูรฉัตร ปี พ.ศ. 2551
สินค้า

 วัตถุดิบ
 - เส้นกระจูด - ดินนวล
 อุปกรณ์
 - อุปกรณ์รีดเส้น - อุปกรณ์ต้นย้อม
 - กำวลำเท็กซ์ - กล่องบรรจุผลิตภัณฑ์
 ขั้นตอนการผลิต
 ถอนเส้นกระจูดน�ำมำคัดควำมยำวท�ำเป็นมัดน�ำดินนวนมำละลำยแล้วเอำไป
คลกุเส้นแล้วน�ำมำตำก น�ำเส้นทีต่ำกแห้งประมำณ 1 วัน แล้วน�ำมำรีดให้แบน น�ำไปตำก 
ซ�ำ้อกีครึง่วนั เพือ่ให้เส้นแห้งสนทิ น�ำเส้นแห้งมำย้อมสตีำมต้องกำรในอปุกรณ์ต้มย้อม 
ล้ำงเส้นต้มให้สะอำด น�ำไปตำกแดดอีก 1 วัน รีดเส้นที่แห้งแล้วให้แบนและนิ่ม ขึ้นรูป
ตำมแบบต่ำงๆ แล้วสำนตำมแบบ หลังจำกนั้นน�ำชิ้นงำนมำเคลือบด้วยกำวลำเท็กซ์
แล้วตำกแดด 2 วัน ตรวจสอบคุณภำพของสินค้ำ และบรรจุสินค้ำลงกล่อง 
เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจำกวัสดุธรรมชำติ ด้วยภูมิปัญญำกำรจักรสำนของคน 
ในชุมชนที่มีประสบกำรณ์จำกรุ่นสู่รุ่นท่ีมีฝีมือประณีตในทุกขั้นตอน จำกกำรเรียนรู้
ร่วมกัน ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นที่ต้องกำรของลูกค้ำ

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านและการปลูกฝังภูมิปัญญาสู่เยาวชน

 ชำวบ้ำนมำบเหลำชะโอนจะมีกำรรวมกลุ่มชำวบ้ำนเพื่อด�ำเนินกำรผลิตที่เป็น 
กำรรวมกลุ่มแบบธรรมชำติระหว่ำงผู้สนใจที่จะประกอบอำชีพเดียวกัน มีควำมสนใจ
อย่ำงเดียว เช่น อำชีพกำรจักสำนกระจูดที่มีมำกว่ำ 200 ปี มำแล้ว อดีตกำรจักสำน
กระจดูจะมแีต่ผูส้งูอำยทุ�ำกนั แต่ในปัจจบุนัได้ถกูถ่ำยทอดไปยงัเยำวชน ทำยำท OTOP 
โดยสมำชกิกลุม่ได้ถ่ำยทอดภมูปัิญญำท้องถิน่ไปสูเ่ยำวชนทัง้ในนอกโรงเรียนในหลำยๆ 
โรงเรียน ดังได้กล่ำวมำในเบื้องต้นแล้ว ส่วนในด้ำนกำรพัฒนำเยำวชน
 เร่ืองกำรท่องเที่ยวเทศบำลต�ำบลสุนทรภู ่ ได้จัดท�ำโครงกำรฝึกอบรม 
มคัคเุทศก์น้อย เพือ่ให้มคัคเุทศก์น้อยได้ท�ำหน้ำทีน่�ำเทีย่วชมหมูบ้่ำนก่อให้เกดิจติส�ำนกึ
กำรรักบ้ำนเกิด และเพิ่มรำยได้อีกทำงหนึ่ง
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาสู่หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

 กำรพัฒนำบ้ำนมำบเหลำชะโอนชำวบ้ำนท่ีเข้ำร่วมเป็นสมำชิกกลุ่มมีรำยได้
อย่ำงต่อเนื่อง องค์ควำมรู้ที่มีได้รับกำรสืบสำน เป็นกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติที่มีอยู่
ในชุมชนอย่ำงคุ้มค่ำตำมแนวคิดหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยสร้ำงจิตส�ำนึกในกำร
ร่วมกนัรกัษำสิง่แวดล้อม แหล่งอำชพี และจติส�ำนกึรกับ้ำนเกดิ พัฒนำชมุชนของตนเอง
ให้มีควำมสุข
แหล่งท่องเที่ยว

 บงึส�ำนักใหญ่ น่ังเรือชมธรรมชำตขิองบงึส�ำนักใหญ่ ท่ำนจะได้รบัควำมเพลดิเพลนิ
ในกำรเดินทำงชมพื้นที่สวนฯ ดังนี้
 - ชมแหล่งอำศัยพรรณไม้น�้ำ - ชมพรรณไม้ท้องถิ่นและพืชสมุนไพร
 - แพหญ้ำหนังหมำ   - ชมธรรมชำติป่ำชุ่มน�้ำ (ป่ำเสม็ดโบรำณ)
 สวนพฤกษศำสตร์จังหวัดระยอง กิจกรรมในสวนฯ ประกอบด้วย
 - ล่องเรือชมธรรมชำติ   - ปลูกต้นไม้ในท้องถิ่น
 - กิจกรรมทำงน�้ำ   - ขี่จักรยำน
 - ศึกษำพรรณไม้
 โบสถ์หินอ่อนของวัดสนำมรัตนำวำส
 กลุม่จกัสำนกระจดู กลุม่ผลติภณัฑ์จกัสำนกระจดูบ้ำนมำบเหลำชะโอน ต.ซำกพง 
อ.แกลง จ.ระยอง
บริการ

 - มีที่พักให้เลือกอย่ำงหลำกหลำย อำทิเช่น บ้ำนพักโฮมสเตย์ บ้ำนพัก 
ริมชำยหำด เป็นต้น
 - บริกำรล่องเรือชมธรรมชำติรอบบึงส�ำนักใหญ่
เส้นทางการท่องเที่ยว

 กำรเดนิทำง สำมำรถเดนิทำงได้โดยรถยนต์ส่วนตวั และรถโดยสำรประจ�ำทำง 
รถตู้โดยสำร ระยะทำงจำกกรุงเทพถึงบ้ำนมำบเหลำชะโอน ประมำณ 190 กิโลเมตร
ติดต่อ

 นำยมนตรี ยิ้มเยื้อน โทร. 0 -3864-7079, 08-6045-3938
 E-MAIL : baankawee@hotmail.com

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มา : http://travel2guide.com, วิสำหกิจชุมชนกลุ่มจักรสำนกระจูด
 บ้ำนมำบเหลำชะโอน จังหวัดระยอง

ฝีมือชาวบ้านและจัดให้มีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในบึงส�านักใหญ่
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 ทั้งนี้ หลังจำกที่บริษัทฯ ส่งแผนพัฒนำโรงไฟฟ้ำ 2 แห่ง กลับไปที่ กกพ.แล้ว  
ก็จะเป็นขั้นตอนของกำรเจรจำรำยละเอียดทั้งในส่วนของอัตรำค่ำไฟฟ้ำที่เหมำะสม 
ส่วนจะได้พัฒนำโรงไฟฟ้ำใหม่อย่ำงไรนั้นขึ้นอยู่กับ กกพ.เป็นผู้ก�ำหนดเงื่อนไข และ 
จะมีกำรหำพันธมิตรเข้ำร่วมด�ำเนินกำรหรือไม่นั้น ยังต้องพิจำรณำจำกปัจจัย 
หลำยด้ำนด้วยเพรำะมีเรื่องของกำรใช้ก๊ำซฯ เป็นเชื้อเพลิงเข้ำมำประกอบด้วย  
ส่วน กกพ.ส่งเรื่องเข้ำมำบริษัทฯ ก็ก�ำลังจะท�ำข้อมูลออกไปเร็วๆ นี้ ก็ขึ้นกับ กกพ. 
เป็นคนก�ำหนดเงื่อนไข กกพ.ส่งเรื่องให้บริษัทฯ ส่งเรื่องคืนกกพ. หลังจำกนั้น กกพ.  
ก็จะเรียกไปคุยกันว่ำค่ำไฟฟ้ำที่เหมำะสมเป็นเท่ำไหร่ ส่วนโรงแรกเข้ำปี 2567 และ 
โรงที่สองเข้ำปี 2568 
 กำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำใหม่ 2 แห่ง จะสร้ำงในพื้นท่ีเดียวกัน ซึ่งบริษัทฯ มีพ้ืนที ่
เพยีงพอและอยูใ่กล้เคยีงกบัโรงไฟฟ้ำเดมิของบรษิทัคอืโรงไฟฟ้ำไตรเอนเนอจี ้(TECO) 
ขนำด 700 เมกะวัตต์ ที่จะหมดอำยุสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำในเดือนกรกฎำคม 2563  
โดย TECO หมดอำยุสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำแล้ว บริษัทฯ ก็มีทำงเลือกที่จะเก็บโรงไฟฟ้ำ
เป็นเครื่องส�ำรอง หรือกำรขำยโรงไฟฟ้ำให้กับประเทศเพื่อนบ้ำน 

	 นายกิจจา	ศรีพัฑฒางกุระ	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	(RATCH)	เปิดเผยว่า	บริษัทฯ	เตรียมส่งแผนการด�าเนินงานส�าหรับ

การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่	(IPP)	ภาคตะวันตกจ�านวน	2	แห่ง	ขนาดก�าลังการผลิตแห่งละ	700	เมกะวัตต์	(MW)	ให้กับคณะกรรมการ

ก�ากับกิจการพลังงาน	 (กกพ.)	 พิจารณาในเร็วๆ	 น้ี	 หลังจากท่ี	 กกพ.ได้ส่งเร่ืองดังกล่าวมายังบริษัท	 ซึ่งบริษัทฯ	 มีความม่ันใจท่ีจะพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่ท้ัง	 

2	แห่ง	ในจังหวัดราชบุรี	ได้แล้วเสร็จทันตามก�าหนดที่จะจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	(COD)	ในปี	2567	และปี	2568	และจัดหาปริมาณก๊าซธรรมชาติได้เพียงพอ 

ที่จะป้อนโรงไฟฟ้าดังกล่าว

 พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภำค รองโฆษกประจ�ำส�ำนักนำยกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ำ 
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงำน 
เมียนมำชั่วครำวของทำงกำรเมียนมำ ณ จังหวัดสมุทรสำคร ตำมที่กระทรวงแรงงำน
เสนอ เพื่อเป็นกำรเพิ่มพูนควำมสัมพันธ์อันดีด้ำนแรงงำนระหว่ำงไทย-เมียนมำ  
และประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนร่วมกัน ตลอดจนผลประโยชน์โดยรวมของนำยจ้ำง  
สถำนประกอบกำร แรงงำนต่ำงด้ำว รวมทั้งเป็นกำรเพิ่มผลสัมฤทธิ์กำรบริหำรจัดกำร
กำรท�ำงำนของคนต่ำงด้ำว ซึง่เป็นหนึง่ในนโยบำยทีส่�ำคญัของรฐับำล โดยมรีะยะเวลำ
ด�ำเนินกำร 1 ปี ทั้งนี้ ศูนย์จัดเก็บข้อมูลฯ จะอยู่ที่บริเวณตลำดทะเลไทย ต�ำบลท่ำจีน 
อ�ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร โดยจะด�ำเนินกำรเฉพำะกลุ่มแรงงำน 
เมียนมำเท่ำนั้น ไม่รวมคนต่ำงด้ำวสัญชำติเมียนมำที่อยู ่ในประเทศไทยด้วย 
วัตถปุระสงค์อืน่ๆ ให้บรกิำรแรงงำนใน 2 กลุม่ คอื 1. แรงงำนเมยีนมำทีต้่องกำรเปลีย่น
เอกสำรประจ�ำตัวเป็นหนังสือเดินทำง แรงงำนที่ผ่ำนกำรพิสูจน์สัญชำติหรือจัดท�ำ
ทะเบยีนประวัติในประเทศไทยท่ีถือหนงัสอืเดนิทำง (PP) หนงัสอืเดนิทำงช่ัวครำว (TP) 
หรือเอกสำรรับรองบุคคล (CI) โดยทำงกำรเมียนมำใช้ค�ำว่ำ กลุ่มคน Function A  
และ 2. แรงงำนเมียนมำที่เข้ำมำท�ำงำนตำม MOU ที่วำระกำรจ้ำงงำนใกล้ครบ 
ก�ำหนด 4 ปี ที่ต้องกำรจัดท�ำเป็นหนังสือเดินทำงฉบับใหม่ และมีควำมประสงค ์
จะกลับเข้ำมำท�ำงำนตำม MOU เมื่อวำระกำรจ้ำงงำนครบ 4 ปี แล้ว โดยทำงกำร 
เมียนมำใช้ค�ำว่ำ กลุ่มคน Function B 

RATCH เตรียมส่งแผนสร้ำง 2 โรงไฟฟ้ำใหม่

ภาคตะวันตกให้	กกพ.เร็วๆ	นี้	ลุ้นได้สิทธิพัฒนา

ครม.อนุมัต	ิตั้งศูนย์จัดเก็บข้อมูล

แรงงานเมียนมาชั่วคราว

จังหวัดสมุทรสาคร

มิติใหม่ของกำรส่งเสริมกำรมีงำนท�ำในภูมิภำค

 อนึ่ง ตำมร่ำงแผนพัฒนำก�ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 
(PDP2018) จะมีกำรพัฒนำโรงไฟฟ้ำหลักแห่งใหม่เป็นรำยภำค โดยภำคตะวันตกจะ
มีโรงไฟฟ้ำหลัก 2 แห่ง แห่งละ 700 เมกะวัตต์ รวม 1,400 เมกะวัตต์ ซึ่งจะจ่ำยไฟฟ้ำ
เข้ำระบบในปี 2567 และปี 2568 โดยส่วนหนึ่งเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้ำไตรเอนเนอจีที่
ใกล้จะหมดอำยุและเพ่ือเสริมควำมมั่นคงไฟฟ้ำป้อนให้กับภำคใต้ ซึ่งคณะกรรมกำร
บรหิำรนโยบำยพลังงำน (กบง.) ได้มอบหมำยให้ กกพ.เจรจำกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำใหม่
ดงักล่ำวกบัผูป้ระกอบกำรรำยเดมิบนหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขจะต้องใช้ระบบสำธำรณปูโภค
พื้นฐำนที่มีอยู่แล้ว และตั้งอยู่บนพื้นที่เดิม คือ จังหวัดรำชบุรี เพื่อให้สำมำรถก่อสร้ำง
โรงไฟฟ้ำใหม่ได้เสรจ็ทนัตำมแผน และต้องไม่กระทบต่อต้นทนุค่ำไฟฟ้ำ โดยคำดว่ำจะ
มคีวำมชดัเจนใน 1-2 เดอืน ก่อนทีจ่ะน�ำเร่ืองดงักล่ำวมำน�ำเสนอต่อ กบง. เพือ่พจิำรณำ
อีกครั้ง

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก
ที่มา : ส�ำนักข่ำวอินโฟเควสท์

 ส�าหรับวาระการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาท่ีเข้ามาท�างานใน
ประเทศไทยตาม MOU จะครบก�าหนด 4 ปี ในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมีจ�านวนประมาณ 
140,256 คน (ตัวเลขประมาณการจากการออกใบอนุญาตท�างานที่ออกให้กับ
แรงงานเมียนมาเมื่อปี พ.ศ. 2558) ที่ผ่านมาหลังจากอยู่ครบ 4 ปี แรงงานต้อง 
เดินทางออกนอกประเทศไป 30 วัน จึงจะกลับเข้ามาได้ แต่กรรมวิธีของทางการ
เมียนมาไม่เสร็จภายใน 30 วัน ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานในช่วง 
ดังกล่าวไป

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก
ที่มา : ข่ำวกำรเมือง
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 นำยอ�ำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสงขลำ กล่ำวว่ำ นโยบำยของรัฐบำลตำมกรอบ
คณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ ได้ประกำศให้จังหวัดสงขลำ เป็นเขตพัฒนำเศรษฐกิจ
พิเศษสงขลำ ในพื้นที่ต�ำบลสะเดำ ต�ำบลส�ำนักขำม ต�ำบลปำดังเบซำร์ และต�ำบลส�ำนักแต้วของอ�ำเภอ
สะเดำ จังหวัดสงขลำ ซ่ึงทำงจังหวัดสงขลำ ได้พิจำรณำเตรียมทดลองขยำยเวลำท�ำกำรด่ำนศุลกำกร
สะเดำ-บูกิตกำยูฮิตัม 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลำทดลอง 3 เดือน ตำมมติคณะรัฐมนตรี โดยก�ำหนด 
เริ่มทดลองขยำยเวลำท�ำกำร ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนำยน 2562 

	 จังหวัดสงขลา	 ขานรับนโยบายรัฐบาล	 เตรียมทดลองขยายเวลาท�าการด่านศุลกากร

สะเดา-บูกิตกายูฮิตัม	 24	 ช่ัวโมง	 เพ่ือแก้ปัญหาความแออัดของด่านศุลกากร	 พร้อมช่วย 

อ�านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าบริเวณชายแดน	เริ่ม	17	มิถุนายน	นี้

 โดยจังหวัดสงขลำเป็นเมืองที่เชื่อมต่อกับภำคใต้ตอนล่ำง ประตูสู่ 3 จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ เหมำะแก่กำรลงทุนเป็นเมอืงต้นแบบอตุสำหกรรมเพือ่ควำมก้ำวหน้ำ
แห่งอนำคต สร้ำงอำชีพ สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ เพื่อประชำชน ในพ้ืนที่มีชีวิตควำม 
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน “เมืองต้นแบบอุตสำหกรรมก้ำวหน้ำแห่งอนำคต” มีกรอบแผนงำน
โครงกำร ตั้งแต่ปี 2562-2566 ประกอบด้วย แผนกำรพัฒนำท่ำเรือสงขลำแห่งที่ 2 
เป็นท่ำเรือน�้ำลึกสงขลำแห่งที่ 2 วำงแผนและ ลงทุนก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ พลังงำน 
ทำงเลือก Energy Complex กำรจัดตั้งนิคมอุตสำหกรรมจะนะ/กำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนน�้ำและสิ่งแวดล้อม และสุดท้ำยกำรจัดตั้งกองทุนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ประชำชนจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

	 นายวีรนันทน์	 เพ็งจันทร์	 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา	 พร้อมด้วย 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา	 และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา	 

ร่วมประชมุกบัพลเรือตรี	สมเกียรติ	ผลประยูร	เลขาธิการ	ศอ.บต.	เพื่อหารือ

ทิศทางการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ	“สามเหลี่ยมมั่นคง	

ม่ังค่ัง	ย่ังยืน”	ไปสู่เมืองต้นแบบท่ี	4	อ�าเภอจะนะ	จังหวัดสงขลา	“เมืองต้นแบบ

อุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต”	ณ	ห้องประชุมปัญจเพชร	ชั้น	3	อาคาร

ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	 (ศอ.บต.)	 อ�าเภอเมือง	 

จังหวัดยะลา

จ.สงขลำ ขำนรับนโยบำยรัฐบำลทดลองขยำยเวลำท�ำกำร

ด่านศุลกากรสะเดา-บูกิตกายูฮิตัม	24	ชั่วโมง	เริ่ม	17	มิ.ย.	นี้

ผู้ว่ำฯ สงขลำ น�ำทีมขับเคลื่อน

“จะนะ” จ.สงขลำ

เป็นเมือง	“อุตสาหกรรมแห่งอนาคต”

 โดยการด�าเนินการดังกล่าวจากการศึกษา พบว่าจะส่งผลดีทั้งการช่วยลดค่าใช้จ่ายที่คิดจากค่าน�้ามันประมาณ วันละ 4 แสนบาท และยังช่วยเพิ่มมูลค่าการค้า
บริเวณชายแดนเพิ่มข้ึนถึง ร้อยละ 5 โดยการทดลองขยายเวลาในคร้ังน้ี ครอบคลุมเฉพาะการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์เท่าน้ัน จะไม่รวมผู้โดยสาร และได้ก�าหนด
ประเภทรถ คือ รถบรรทุกขนาดใหญ่ และประเภทรถพ่วง ไม่รวมรถกระบะ หรือรถน�้าหนักเบา โดยจ�ากัดจ�านวนคนบนรถเพียง 2 คน ประกอบด้วย คนขับรถ 1 คน และ
ผู้ช่วยคนขับรถ 1 คน เพื่อแก้ปัญหาความแออัดของด่านศุลกากร พร้อมช่วยอ�านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าบริเวณชายแดน

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้
ที่มา : สวท.สงขลำ

 นอกจากน้ี ศอ.บต ยังได้ประกาศให้พื้นที่อ�าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  
เป็นพื้นที่พัฒนาเศษกิจเฉพาะตามนัยมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติการบริหาร
ราชการจงัหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553 และเสนอ ขอจดัตัง้คณะกรรมการบรหิาร
เขตพืน้ทีพ่ฒันาเฉพาะกจิเมอืงต้นแบบ อ�าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ซึง่ม ีรองนายก
รัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการและมีคณะกรรมการตามที่นายกรัฐมนตรเีหน็ชอบ
ไม่เกิน 8 คน โดยมอบหมายให้ ศอ.บต ร่วมกับกองอ�านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้าเป็นกรรมการและเลขานุการ

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้
ที่มา : https://www.songkhlatoday.com
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 นำยวโรดม ปิฏกำนนท์ ประธำนหอกำรค้ำจงัหวดัเชยีงใหม่ เปิดเผยว่ำ หอกำรค้ำ
จงัหวัดเชียงใหม่ ได้จดังำนสถำปนำคณะกรรมกำรหอกำรค้ำจังหวัดเชียงใหม่ สมยัที ่22 
ประจ�ำปี 2562-2563 เพื่อแนะน�ำคณะกรรมกำรพร้อมแถลงแผนงำน-นโยบำย  
ในช่วงกำรบริหำรงำน โดยก�ำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่ำ “หอกำรค้ำฯ เข้มแข็งด้วยนวัตกรรม
ดิจิตอล เชื่อมโยงสมำชิกและองค์กรพันธมิตร มุ่งตลำดกำรค้ำต่ำงประเทศ”
 มพีนัธกจิ 4 ด้ำน ได้แก่ 1.ส่งเสรมิองค์กรหอกำรค้ำฯ ให้เข้มแขง็ โดยใช้เทคโนโลยี 
นวัตกรรมดิจิทัล มำประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรบริหำรจัดกำร 
สู่เป้ำหมำย 2.สำนประโยชน์สู่มวลหมู่สมำชิกให้มีควำมชัดเจน ใกล้ชิด ตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของสมำชิกเป็นหลัก 3.ส่งเสริมและฟ้ืนกำรพฒันำด้ำนเศรษฐกจิเชยีงใหม่ 
เช่ือมโยงตลำดกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรบริกำรระหว่ำงประเทศ (International 
Trade) ผลักดันโครงกำรท่ีเป็นยุทธศำสตร์เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม ่
ในอนำคตทีส่�ำคญั ได้แก่ กำรพฒันำระบบขนส่งสำธำรณะในจงัหวดัเชยีงใหม่เชือ่มโยง
ทกุภมูภิำคของประเทศ และระหว่ำงประเทศ และ 4.สนับสนุนร่วมมอืองค์กรพนัธมติร 
ได้แก่ ภำครัฐ ภำคสถำบัน กำรศึกษำ ภำคเอกชน-ประชำสังคม และสื่อมวลชน  
อย่ำงต่อเนื่อง
 “ในสถำนกำรณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน มีปัจจัยกำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและม ี
ผลกระทบสูงต่อทุกภำคส่วนดังนั้น ภำคกำรค้ำจะต้องปรับตัวอย่ำงรวดเร็ว  
ทันสถำนกำรณ์และรอบคอบ โดยกำรบริหำรงำนของหอกำรค้ำจังหวัดเชียงใหม ่
สมัยนี้ จะเน้นด้ำนกำรน�ำนวัตกรรมดิจิตอลมำสร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจของเชียงใหม่
ให้เติบโตข้ึน ผ่ำนยุทธศำสตร์ แผนงำนโครงกำรต่ำงๆ ที่จะท�ำให้มูลค่ำมวลรวม 
ด้ำนเศรษฐกิจเติบโตถึง 3 แสนล้ำนบำทภำยในปี 2565” นำยวโรดมกล่ำว
	 โดยคณะกรรมการฯ	ได้เหน็พ้องร่วมกันในการก�าหนดนโยบายท่ีส�าคัญ

ดังนี ้คือ 
 นโยบายที่ 1 มุ่งมั่นส่งเสริมองค์กรหอกำรค้ำฯ ให้เข้มแข็ง โดยกำรพัฒนำ
ศักยภำพขององค์กรในภำพรวมในระดับคณะกรรมกำร และส�ำนักงำนเลขำธิกำร
หอกำรค้ำ โดยใช้เทคโนโลย ีนวตักรรมดจิิตอล มำประยกุตใ์ช้เพือ่ให้เกิดประสทิธภิำพ
สูงสุดในกำรบริหำรจัดกำรสู่เป้ำหมำย
 นโยบายที่ 2 สำนประโยชน์สู ่มวลหมู ่สมำชิกให้มีควำมชัดเจน ใกล้ชิด  
ตอบสนองควำมต้องกำรของสมำชิกเป็นหลัก ได้แก่ กำรสนับสนุนให้สมำชิกรวมตัว
เป็นเครือข่ำยควำมร่วมมือ (Cluster) ในแต่ละวิสำหกิจของภำคธุรกิจในจังหวัด  
เพิ่มจ�ำนวนสมำชิกหอกำรค้ำฯ ให้มีควำมหลำกกลำยประเภทธุรกิจ และครอบคลุม
ทุกพื้นที่ ของจังหวัดเชียงใหม่ สร้ำงศูนย์ข้อมูลเชื่อมโยงทำงเศรษฐกิจ เพ่ือเป็นกำร
สร้ำงสมองค์ควำมรู ้และแบ่งปันสู่ทกุภำคส่วนของธรุกิจ อย่ำงเป็นระบบ (Knowledge 
Sharing) ตลอดจนกำรส่งเสริมให้ควำมรู้ให้เกิดช่องทำงกำรตลำด และกำรเงินใหม่ 
(Fintech) ให้กับสมำชิก ภำยใต้แนวโน้มใหม่ทำงเทคโนโลยีด้ำนกำรเงิน ผ่ำนระบบ
ออนไลน์–ดิจิตอล (E-Commerce) หรือ Block Chain เป็นต้น
 นโยบายที่ 3 ส่งเสริมและฟื้นกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจเชียงใหม่ เชื่อมโยง
ตลำดกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรบริกำรระหว่ำงประเทศ (International Trade)  
ที่ส�ำคัญคือกำรฟื้นควำมสัมพันธ์กับเมืองคู่มิตรท่ีส�ำคัญของหอกำรค้ำฯ และจังหวัด
เชียงใหม่เพื่อเป็นกำรฟื้นฟู และเช่ือมโยงสร้ำงกิจกรรมทำงเศรษฐกิจส�ำคัญที่เป็น 
รูปธรรมให้ก้ำวสู่กำรค้ำสำกล

 ทัง้นี ้หอกำรค้ำจงัหวดัเชยีงใหม่จะร่วมกบัจังหวดัเชยีงใหม่ในกำรฟ้ืนกำรเช่ือมโยง 
กบัต่ำงประเทศ ซึง่ทีผ่่ำนมำมสีมัพนัธภำพทีด่กีบัสถำนกงสลุใหญ่ และกงสลุกติติมศกัด์ิ
ในพื้นที่เป็นอย่ำงดี สำมำรถต่อยอดในกำรเปิดตลำด ทั้งด้ำนกำรค้ำ กำรท่องเที่ยวได้ 
เช่น ประเทศญีปุ่น่ ได้แก่ เมอืงยโูอช ุเมอืงฮอกไกโด เมอืงไซตำมะ เป็นต้น ประเทศจนี 
ได้แก่ ชิงเต่ำ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ คุนหมิง เป็นต้น สหรัฐอเมริกำ เมืองซำนรำฟำเอล  
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศเกำหลี มลรัฐโตรอนโต แคนำดำ จังหวัดย็อกยำกำร์ต้ำ 
อินโดนีเซีย เชียงตุงของพม่ำ และ เมืองบูร์ซำ สำธำรณรัฐตุรกี เป็นต้น
 ไม่รวมกับประเทศท่ีหอกำรค้ำฯ ได้ไปลงนำมได้แก่ เมืองลียง (ฝรั่งเศส)  
จิตตะกอง (บังคลำเทศ) เขตปกครองสิบสองปันนำ CCPIT ของมณฑลยูนนำน  
มณฑลเสฉวน เมืองหนำนหนิง เขตปกครองตนเองกวำงสี ชิงเต่ำ มณฑลซำนตง 
(สำธำรณรัฐประชำชนจีน) มณฑลซีอำน มณฑลหนิงเซียะ สป.จีน สหภำพเมียนมำ 
ได้แก่ เชยีงตงุ ตองย ีมัณฑะเลย์ และท่ำขีเ้หลก็ ประเทศญีปุ่น่ได้แก่ โอซำก้ำ หอกำรค้ำ
โอบิฮิโร่ ล่ำสุดคือเมืองผำนโจว์ มณฑลกุ้ยโจว เป็นต้น
 นอกจำกน้ีจะผลักดันโครงกำรที่เป็นยุทธศำสตร์เศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนจังหวัด
เชียงใหม่ในอนำคตที่ส�ำคัญ ได้แก่ ยุทธศำสตร์กำรเป็นนครแห่งกำรดูแลสุขภำพ 
(Wellness City) และ Long Stay-Retirement Tourism ได้แก่ โครงกำรเวชนคร 
(Medicopolis) เป็นต้น โครงกำร Smart City โครงกำรเชียงใหม่แฟร์เทรด โครงกำร 
MICE City กำรผลักดันพื้นที่เชียงใหม่เป็นมรดกโลกในโซนท่ีเหมำะสม (World  
Heritage City)
 กำรเป็นเมืองกำรศึกษำ (University Town-Education Hub) กำรพัฒนำ
ระบบขนส่งสำธำรณะในจังหวดัเชยีงใหม่เชือ่มโยงทกุภมูภิำคของประเทศ และระหว่ำง
ประเทศ รวมถึงกำรท�ำบทบำทเป็นองค์กรช้ีน�ำกำรพัฒนำเศรษฐกิจเชียงใหม่ใน 
ระยะยำว ผ่ำนกำรใช้เครือ่งมอืทำงด้ำนเศรษฐกจิอนำคต โดยรเิริม่แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
เชียงใหม่ระยะ 20 ปี Chiang Mai Economic Future Plan 2040
 นโยบายที่ 4 สนับสนุนร่วมมือองค์กรพันธมิตร ได้แก่ ภำครัฐ ภำคสถำบัน 
กำรศึกษำ ภำคเอกชน-ประชำสังคม และสื่อมวลชน อย่ำงต่อเนื่องโดย กำรเป็น 
ที่ปรึกษำทำงด้ำนเศรษฐกิจ เพื่อให้ค�ำปรึกษำและสนับสนุนกำรท�ำงำนร่วมกันในกำร
พัฒนำเศรษฐกิจในพ้ืนที่อย่ำงยั่งยืน โดยเฉพำะบทบำทต่อประเด็นปัญหำทำงสังคม
และสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบต่อภำคเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ กำรติดตำม 
แก้ไขปัญหำหมอกควันในเชียงใหม่ท่ีเป็นวิกฤติของเมืองผ่ำนกลไกควำมร่วมมือ 
ทุกภำคส่วน และกำรมีส่วนร่วมสนับสนุนผลักดัน กฎบัตรเชียงใหม่ (Chiang Mai 
Charter) ที่จะยกระดับจังหวัดเชียงใหม่เป็นกำรท่องเที่ยวนิเวศโลก

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคเหนือ
ที่มา : https://www.prachachat.net

	 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานสถาปนาคณะกรรมการสมัยท่ี	22	

ประจ�าปี	 2562-2563	 “นายวโรดม	 ปิฎกานนท์”	 น่ังประธานหอการค้าฯ	 

พร้อมก�าหนดวิสัยทัศน์	 “หอการค้าฯ	 เข้มแข็งด้วยนวัตกรรมดิจิตอล	 

เชื่อมโยงสมาชิกและองค์กรพันธมิตร	มุ่งตลาดการค้าต่างประเทศ”	ผลักดัน

โครงการ	Flagships	 เร่งรัดสนามบินนานาชาติแห่งที่	 2,	การเป็นนครแห่ง

การดแูลสขุภาพ	Wellness	City–Medicopolis	โครงการ	Smart	City–MICE	

City	 ควบคู่กับการเมืองการศึกษา	 (University	 Town-Education	 Hub)	 

ด้านส่ิงแวดล้อมดันกฎบัตรเชียงใหม่	 (Chiang	 Mai	 Charter)	 แก้ปัญหา 

หมอกควนัย่ังยืนพร้อมชูพืน้ท่ีเชียงใหม่เป็นมรดกโลกในโซนท่ีเหมาะสม	(World	

Heritage	City)	มุ่งขยายเศรษฐกิจโต	3	แสนล้าน

เปิดนโยบำยหอกำรค้ำ จ.เชียงใหม่ สมัยที่ 22 ปี

เร่งผลักดันเศรษฐกิจนวัตกรรม-มุ่งตลาด	ตปท.
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กำรเขียนจดหมำย อีเมล Email ภำษำอังกฤษ

แบบทางการ	แบบไม่ทางการ	ในโอกาสต่างๆ

การเขียนจดหมายและอีเมล	(Email)	แบบไม่เป็นทางการ

 สำมำรถขึ้นต้นจดหมำยโดยใช้ค�ำว่ำ Dear และต่อด้วยชื่อของบุคคลที่คุณ 
เขียนถึง แล้วตำมด้วยเครื่องหมำยคอมม่ำ (,) ตัวอย่ำงเช่น
 Dear Tony, สวัสดีโทนี่
 และอำจเกริ่นขึ้นต้นจดหมำยและอีเมลด้วยวลีภำษำอังกฤษดังตัวอย่ำงนี้
 Thanks for your … ขอบคุณส�ำหรับ…ของคุณ
 … letter จดหมำย
 … postcard ไปรษณียบัตร
 … present ของขวัญ
 … invitation ค�ำเชิญ
 Sorry, it’s taken me so long to write.
 ขอโทษที่ใช้เวลำนำนกว่ำจะตอบกลับ
 I hope you’re well.
 ฉันหวังว่ำคุณจะสบำยดี
 Good to see you again last week.
 ดีใจที่ได้เจอคุณอีก เมื่อสัปดำห์ที่แล้ว
 Look forward to seeing you soon!
 หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะได้เจอคุณเร็วๆ นี้!
ตวัอย่าง การลงท้ายจดหมายหรอือีเมล (email) ภาษาองักฤษ แบบไม่เป็นทางการ
 Best wishes, ด้วยควำมปรำรถนำดี
 Kind regards, ด้วยควำมปรำรถนำดี
 กำรเขียนจดหมำยภำษำอังกฤษ ถึงสมำชิกในครอบครัว หรือเพื่อนสนิท 
คุณสำมำรถลงท้ำยจดหมำยด้วยค�ำต่อไปนี้
 Love, รัก
 แล้วลงท้ำยด้วยชื่อของคุณ
การเขียนจดหมายและอีเมล	(email)	แบบเป็นทางการ

 หำกคุณทรำบชื่อของบุคคลที่คุณเขียนถึง ให้เร่ิมกำรเขียนจดหมำยหรืออีเมล 
(email) โดยกำรใช้
 Dear Mr. (ส�ำหรับผู้ชำย),
 Dear Mrs. (ส�ำหรับผู้หญิงที่แต่งงำนแล้ว),
 Dear Miss (ส�ำหรับผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงำน) หรือ
 Dear Ms (ส�ำหรบัผูห้ญงิทีย่งัไม่แต่งงำนหรอืไม่ทรำบ 
   สถำนภำพสมรส)
 และตำมด้วยนำมสกุล ตัวอย่ำงเช่น
 Dear Mr Albert, เรียน นำยอัลเบิร์ต
 Dear Mrs Sarah, เรียน นำงซำร่ำห์
 Dear Miss Leona, เรียน นำงสำวลีโอน่ำ
 Dear Ms Opal, เรียน คุณโอปอล
 หำกคุณไม่ทรำบชื่อ ให้เริ่มต้นด้วยค�ำต่อไปนี้
 Dear Sir, เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้ชำย)
 Dear Madam, เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้หญิง)
 Dear Sir or Madam, เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้ชำยหรือผู้หญิง)
ตัวอย่าง ประโยคภาษาอังกฤษที่ควรเขียนในจดหมายหรืออีเมล (email) แบบ 
เป็นทางการ
 I am writing in reply to your letter of 9 August regarding your 
outstanding invoice.
 ผม/ดิฉันเขียนมำเพื่อตอบกลบัจดหมำยของคุณที่เขียนมำเมื่อวันที่ 9 สงิหำคม 
เกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ค้ำงช�ำระ

	 การเขียนจดหมายและอีเมล	บทเรียนนี้มีตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ	ส�าหรับการเขียนจดหมายและอีเมล	(Email)

ในโอกาสต่างๆ	เป็นภาษาอังกฤษให้ศึกษาเรียนรู้คะ

 Further to our conversation, I’m pleased to confirm our appointment 
for 10.30 am on Wednesday, 4 June.
 จำกกำรสนทนำของเรำ ดฉินั/ผมยนิดทีีจ่ะยนืยนันัดของเรำในวนัพุธที ่4 มิถนุำยน 
เวลำ 10.30 น. ครับ/ค่ะ
 I would be grateful if you could attend to this matter as soon as 
possible.
 ผม/ดิฉันคงจะยินดีมำกหำกคุณจัดกำรเรื่องนี้โดยเร็วที่สุด
 If you would like any further information, please don’t hesitate 
to contact me.
 หำกคุณต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอย่ำลังเลที่จะติดต่อผม/ดิฉัน
ในกรณีท่ีต้องการให้ผู้อ่านตอบกลับ สามารถใช้ประโยคภาษาอังกฤษต่อไปนี้ใน 
ตอนท้ายของจดหมายหรืออีเมล
 I look forward to hearing from you.
 ฉันหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะได้รับกำรตอบกลับจำกคุณ
หำกคุณเริ่มต้นจดหมำยด้วย Dear Mr, Dear Mrs, Dear Miss หรือ Dear Ms ก็ควร
ลงท้ำยจดหมำยด้วยวลีภำษำอังกฤษต่อไปนี้
 Yours sincerely, ขอแสดงควำมนับถือ
และถ้ำหำกเริ่มต้นจดหมำยด้วยค�ำว่ำ Dear Sir, Dear Madam หรือ Dear Sir or 
Madam ให้ใช้ค�ำดังต่อไปนี้
 Yours faithfully, ขอแสดงควำมนับถือ
 ส�าคัญ อย่ำลืมเครื่องหมำยคอมม่ำ ท้ำยวลี (,)
 เซ็นชื่อตอนท้ำยจดหมำยและตำมด้วยชื่อ-นำมสกุลเต็มของเรำแบบตัวบรรจง 
(หรือพิมพ์)
 ข้อแนะน�า กำรเขียนจดหมำยและอีเมลภำษำอังกฤษ
การเขียนอีเมล ไม่ว่ำจะส�ำหรับธุรกิจหรือเหตุผลทำงสังคม โดยปกติจะเขียนแบบ 
ไม่เป็นทำงกำรมำกกว่ำกำรเขียนจดหมำย
 – อีเมลคุณควรมีหัวเรื่องที่สรุปเป้ำหมำยของกำรเขียนนั้น 2-3 ค�ำ
 – กำรเริ่มอีเมลธุรกิจนั้นต่ำงกันไป แม้ว่ำโดยปกติจะเริ่มด้วยช่ือส�ำหรับ 
ทั้งอีเมลธุรกิจและอีเมลส่วนตัว หำกคุณรู้จักผู้รับ ไม่จ�ำเป็นต้องใช้ค�ำว่ำ Dear (แม้ว่ำ
บำงคนชอบที่จะใช้มำกกว่ำ)
 – หำกพูดโดยทั่วไปแล้ว เนื้อหำของอีเมลธุรกิจควรสั้นและตรงประเด็น
 – หำกคุณมีเอกสำรแนบ ตรวจให้แน่ใจว่ำคุณกล่ำวถึงเอกสำรดังกล่ำวใน
ข้อควำมในอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว
 – ในกำรลงท้ำยอีเมลส่วนตัว คุณสำมำรถใช้ส�ำนวนเดียวกับจดหมำยแบบไม่
เป็นทำงกำร
 การลงท้ายอีเมลธุรกิจมีความหลากหลายแตกต่างกันออกไป แต่ต่อไปนี้คือ
วลีที่เหมาะสมคะ
 Regards, ขอแสดงควำมนับถือ
 Kind regards, ขอแสดงควำมนับถือ
 Best regards, ขอแสดงควำมนับถือ
 With kind regards, ด้วยควำมเคำรพอย่ำงสูง
 ส�าคัญ อย่ำลืมเครื่องหมำยคอมม่ำ ท้ำยวลี (,) ในอีเมลธุรกิจ คุณยังควร 
ต้องใส่ชื่อ-นำมสกุลเต็มของคุณ องค์กรและข้อมูลติดต่อไว้ที่ท้ำยอีเมล (email)  
ด้วยคะ

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : https://www.tonamorn.com
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กระทรวงแรงงำนไต้หวันมอบหมายให้ศกึษาหาแหล่งน�าเข้าแรงงานต่างชาติ

เพิ่มนักวิชาการ	เสนออินเดียเหมาะสมที่สุด

 หน่วยงำนวิชำกำรท่ีได้รับมอบหมำยดังกล่ำวได้แก่ มูลนิธิวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีจื้อเฉียง (Tze Chiang Foundation) เพื่อศึกษำแนวโน้มและนโยบำย 
กำรส่งออกแรงงำนของกลุม่ประเทศผูส่้งออกแรงงำนและมำตรกำรกำรรบัมือ กระทรวง
แรงงำนกล่ำวว่ำ รำยงำนกำรศึกษำดังกล่ำว จะน�ำมำประกอบกำรพิจำรณำเกี่ยวกับ
นโยบำยกำรน�ำเข้ำแรงงำนต่ำงชำติในอนำคต
 แหล่งข่ำวเปิดเผยว่ำนักวิชำกำรได้เสนอเพิ่มกำรน�ำเข้ำแรงงำนจำกแหล่งใหม่ 
ได้แก่ พม่ำ กัมพูชำ บังคลำเทศและอินเดีย โดยในจ�ำนวนนี้ มีเพียงอินเดีย ซึ่งแรงงำน
ส่วนใหญ่พูดภำษำอังกฤษได้ ง่ำยต่อกำรส่ือสำร ขณะนี้กระทรวงกำรต่ำงประเทศ
ไต้หวันก�ำลังอยู่ระหว่ำงประสำนติดต่อกับอินเดียเกี่ยวกับเรื่องกำรจัดส่งแรงงำน 
มำท�ำงำนท่ีไต้หวัน ส่วนพม่ำและบังคลำเทศ ติดขัดที่ปัญหำไม่สำมำรถตั้งส�ำนักงำน
ตัวแทนของไต้หวันได้ ท�ำให้ขำดหน่วยงำนที่จะดูแลเร่ืองกำรออกวีซ่ำเข้ำเมืองให้กับ
แรงงำนจำก 2 ประเทศนี้ได้ ด้ำนกัมพูชำ เนื่องจำกมีควำมสัมพันธ์กับจีนแผ่นดินใหญ่ 
ไม่มีนโยบำยจะจัดส่งแรงงำนมำท�ำงำนที่ไต้หวัน
 รำยงำนกำรศึกษำฉบับนี้กล่ำวว่ำ ส�ำหรับสถำนกำรณ์ของประเทศผู้ส่งออก 
แรงงำนต่ำงชำติในปัจจุบันทั้ง 4 ประเทศ ซึ่งอยู่ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ในปี 2560 ที่ผ่ำนมำ อัตรำกำรเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP 
ของภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เฉลี่ยอยู่ที่ 4.9% โดยประเทศไทยมีอัตรำกำร 
เติบโตพอๆ กับไต้หวัน แต่อินโดนีเซีย เวียดนำมและฟิลิปปินส์ 6% พม่ำสูงถึง 8% 
ประเทศเหล่ำนี ้มเีศรษฐกจิดขีึน้ ประชำชนมรีำยรบัรำยจ่ำยสงูขึน้ และมคีวำมต้องกำร
แรงงำนภำยในประเทศสูงขึ้น จึงมีแนวโน้มไม่ส่งเสริมกำรส่งออกแรงงำนไปท�ำงำน 
ต่ำงประเทศอีกต่อไป
 ยกตวัอย่ำง เช่น ต�ำแหน่งผูอ้นบุำลในประเทศไทย มค่ีำจ้ำงสงูพอๆ กับในไต้หวัน 
ส�ำหรบัเวยีดนำมมโีอกำสท�ำงำนเพิม่มำกขึน้ จำกกำรลงทนุของนกัธรุกจิต่ำงชำตท่ีิเพิม่
มำกขึ้น ส่วนอินโดนีเซียได้หยุดกำรส่งออกผู้อนุบำลไปท�ำงำนในแถบตะวันออกกลำง

	 ท่ามกลางภาวะความต้องการด้านแรงงานในไต้หวันยังอยู่ในระดับสูง	 ประกอบกับมีประเทศคู่แข่งเพ่ิมมากข้ึน	 อาทิ	 ญ่ีปุ่นและเกาหลีเป็นต้น	 รวมถึง

กฎหมายไต้หวนัมีการจ�ากัดแรงงานต่างชาตทิ�างานได้เพยีง	12	ปี	ส่งผลให้แรงงานต่างชาตท่ีิจะเดนิทางมาท�างานท่ีไต้หวันมีแนวโน้มลดลง	กระทรวงแรงงาน

ไต้หวันจึงมอบหมายหน่วยงานวิชาการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะน�าเข้าแรงงานต่างชาติแหล่งใหม่เพิ่มเติม

แล้วตั้งแต่ปี 2560 ที่ผ่ำนมำ และจะทยอยลดกำรส่งออกไปยังประเทศเอเชียอื่นๆ  
เช่น ไต้หวัน ฮ่องกง มำเลเซีย สิงคโปร์ และมำเก๊ำเป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม หำกนำยจ้ำง
ไต้หวันสำมำรถรับประกันเงื่อนไขกำรจ้ำงของฝ่ำยอินโดนีเซียได้ เช่นค่ำจ้ำง ชั่วโมง 
กำรท�ำงำนและที่พักเป็นต้น กระทรวงแรงงำนอินโดนีเซียยังคงจะอนุญำตให้ส่งออก 
แรงงำนของตนมำท�ำงำนทีไ่ต้หวนัได้ต่อไป ด้ำนฟิลปิปินส์ เนือ่งจำกปัจจยัด้ำนศำสนำ  
กำรสื่อสำรด้ำนภำษำ รวมถึงสวัสดิกำรเป็นต้น แรงงำนฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่ มีแนวโน้ม
ต้องกำรไปท�ำงำนที่ประเทศตะวันตก โดยเฉพำะแคนำดำ
 รำยงำนยังกล่ำวว่ำ ประเทศที่มีโอกำสกลำยเป็นผู้ส่งออกแรงงำนมำยังไต้หวัน
มำกท่ีสุดประเทศหน่ึง ได้แก่ อินเดีย ซึ่งมีประชำกรสูงถึง 1,300 ล้ำนคน และม ี
ก�ำลังแรงงำนจ�ำนวนมำกซ่ึงมีอำยุโดยเฉลี่ยเพียง 26 ปีเท่ำนั้น ประชำกรยังมีโอกำส
เติบโตอีก 50 ปี และไม่มีปัญหำแรงกดดันด้ำนกำรทูต เป็นเขตพ้ืนที่ที่ไต้หวันควร
พิจำรณำน�ำเข้ำแรงงำนเป็นอันดับแรก โดยเฉพำะ 6 รัฐทำงภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
อย่ำงรัฐอัสสัม เป็นต้น
 ส่วนประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ เช่น พม่า กัมพูชา 
ลาวและศรีลังกา ประเทศท่ีน�าเข้าแรงงานอย่างญ่ีปุ่นและเกาหลี ยังไม่ได้ติดต่อ 
น�าเข้าแรงงานจากประเทศเหล่านี้ จึงเป็นเขตพื้นที่ที่มีศักยภาพค่อนข้างสูง 
ส�าหรบั รายงานเน้นว่า นโยบายแรงงานต่างชาต ิไม่ควรจะมองในด้านเดยีวเท่าน้ัน  
ควรจะพิจารณาพร้อมกับความต้องการด้านก�าลังแรงงานของประเทศโดยรวม 
ตลอดจนต้องสอดคล้องกับนโยบายด้านอุตสาหกรรมและระบบการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว

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

รู้ทันโลก

ส่องเทรนด์กำรผลิต	กลุ่มช้ินส่วนยานยนต์ยุโรป

  นำยพัลลภ บุญศิริ ผู้อ�ำนวยกำรกองพัฒนำและเชื่อมโยงกำรลงทุน ส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่ำ เมื่อเร็วๆ นี้ บีโอไอได้จัด 
กิจกรรมน�ำคณะผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยเดินทำงไปร่วมออกบูธในงำนแสดงสินค้ำ Global 
Automotive Components & Suppliers Expo 2019 ณ เมืองสตุทท์กำร์ท 
สำธำรณรฐัเยอรมนี พร้อมกิจกรรมเยีย่มชมโรงงำน บรษิทั เดมเลอร์ เอจ ีผูผ้ลติรถยนต์
ยี่ห้อ เมอร์เซเดส เบนซ์
  โดยภำยในงำนเป็นกำรแสดงเทคโนโลยียำนยนต์และชิ้นส่วน จำกค่ำยผู้ผลิต
รถยนต์และผู้ผลิตช้ินส่วน มีผู้เข้ำร่วมชมงำน ซึ่งเป็นตัวแทนบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ 
รำยใหญ่ ที่ต้องกำรหำพันธมิตรซึ่งเป็นบริษัทรับช่วงกำรผลิต โดยในปีนี้มีผู้เข้ำร่วม 
ชมงำน จ�ำนวนทั้งสิ้น 36,177 คน ผู้ร่วมออกบูธ 1,152 บริษัท มีพำวิลเลี่ยนจำก 
กลุ่มประเทศยุโรป เช่น อิตำลี โปรตุเกส จำกเอเชีย เช่น ไทย จีน เกำหลีใต้ เป็นต้น
  ส�ำหรับผลกำรน�ำคณะผู้ผลิตช้ินส่วนไทยเข้ำร่วมงำนครั้งนี้ มีกำรเจรจำจับคู่
ธุรกิจ 40 คู่ คิดเป็นมูลค่ำกำรซื้อขำยที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นกว่ำ 260 ล้ำนบำท ขณะที่บูธ
ของบีโอไอได้รับควำมสนใจมีผู้เข้ำมำติดต่อขอรับข้อมูล เพื่อหำผู้ผลิตชิ้นส่วน รวมทั้ง
หำผู้แทนจ�ำหน่ำย และข้อมูลด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุนของประเทศไทย

	 “บีโอไอ”	น�าทัพนักธุรกิจ	ร่วมงานแฟร์ระดับโลก	จับคู่ธุรกิจได้แล้วมูลค่า	260	ล้านบาท	พร้อม

บุกโรงงานเบนซ์เผยแนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์มุ่งสู่การใช้พลังงานไฟฟ้าและเทคโนโลยีมากขึ้น

 นอกจำกนี้ บีโอไอยังได้น�ำคณะเยี่ยมชมโรงงำน บริษัท เดมเลอร์ เอจี ผู้ผลิต
รถยนต์ยี่ห้อ เมอร์เซเดส เบนซ์ ที่เมืองซิงเดลฟิงเกน สำธำรณรัฐเยอรมนี ซึ่งปัจจุบัน 
บริษัท เดมเลอร์ เอจี แบ่งกำรด�ำเนินธุรกิจเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ ธุรกิจผลิตรถยนต์ 
ธุรกิจผลิตรถบรรทุก และธุรกิจบริกำรด้ำนกำรเงิน (สินเชื่อเช่ำซื้อและให้บริกำร 
เช่ำรถยนต์)
 ในโอกาสน้ี เมอร์เซเดส เบนซ์ฯ เผยถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมรถยนต์
ของโลก ซึ่งจากการหารือร่วมกัน ท�าให้ทราบว่าภายในปี 2573 บริษัทจะไม่ผลิต
รถยนต์ท่ีใช้พลังงานน�้ามันเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งเน้นให้บริการด้านเทคโนโลยี  
การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต 5จี ในการเชื่อมต่อกับลูกค้าผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้
ลกูค้าเข้าถงึการใช้บรกิารรถยนต์พลงังานไฟฟ้าไร้คนขบั ซึง่เป็นประโยชน์อย่างมาก 
ต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 
ยานยนต์สมัยใหม่

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนตะวันออก
ที่มา : http://www.thansettakij.com
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 เมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน 2562 นำยธวัช เบญจำทิกุล ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงแรงงำน 
นำงพรปวีณ์ วิชิต ผู้ตรวจรำชกำรกรมกำรจัดหำงำน นำยมโนชญ์ แสงแก้ว ผู้ตรวจรำชกำร 
กรมสวสัดกิำรและคุม้ครองแรงงำน นำงสำวสมุณฑำ ไพรสวุรรณำ ผูต้รวจรำชกำรกรมส�ำนกังำน
ประกันสังคม นำงสำวโสพิศ หมัดป้องตัว อัครรำชทูตที่ปรึกษำ(ฝ่ำยแรงงำน) ณ กรุงอำบูดำบี 
ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ และนำยอำชวิน ปุจฉำกำญจน์ ผู ้อ�ำนวยกำรกลุ ่มงำน 
ตรวจรำชกำร ส�ำนกัตรวจและประเมินผล ส�ำนกังำนปลัดกระทรวงแรงงำน ได้เดนิทำงไปเยีย่ม
แรงงำนไทยและพบผู้บริหำรของบริษัท Crown Emirates Company ซึ่งเป็นบริษัทประกอบ
ธุรกิจผลิตกระป๋องอะลูมิเนียมเครื่องดื่ม เครื่องส�ำอำง ฯลฯ ส่งจ�ำหน่ำย เป็นอันดับ 1 ใน 3  
ของโลก มีพนักงำนจ�ำนวน 175 คน โดยเป็นแรงงำนไทยจ�ำนวน 122 คน จำกกำรพบหำรือ
ร่วมกับผู้บริหำรบริษัท พบว่ำ มีควำมพึงพอใจแรงงำนไทยอย่ำงมำก และแรงงำนไทยที่ท�ำงำน
ได้รบัค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรด ีส่วนใหญ่แรงงำนไทยได้ท�ำงำนกันมำเป็นเวลำนำน โดยสงูสดุ
ท�ำงำนในบริษัทนี้มำแล้ว 28 ปี จำกกำรแลกเปลี่ยนร่วมกันได้รับทรำบว่ำ บริษัทยังม ี
ควำมเชื่อมั่นในฝีมือและควำมรับผิดชอบของแรงงำนไทยต้องกำรให้แรงงำนไทยมำท�ำงำน 
อย่ำงต่อเนื่อง แต่เนื่องจำกวิธีกำรคัดเลือกแรงงำนไทยเข้ำมำท�ำงำนมีควำมซับซ้อนและระบบ
กำรคัดเลือกมีควำมล่ำช้ำกว่ำประเทศอื่น ท�ำให้บริษัทหันไปจ้ำงพนักงำนจำกประเทศอ่ืน  
อำท ิฟิลิปปินส์ แทน จงึเสนอว่ำกระทรวงแรงงำนควรพฒันำระบบกำรคดัเลอืกให้มคีวำมรวดเรว็
มำกกว่ำนี้จะเกิดประโยชน์กับแรงงำนไทยอย่ำงมำก

	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน	 และคณะ	 พบปะกงสุลใหญ่	ณ	 เมืองดูไบ	 หารือข้อราชการขยายความต้องการแรงงานไทยในภาคบริการ	 พบปะ

นายจ้างที่จ้างแรงงานไทย	 เผยนายจ้างชื่นชมแรงงานไทย	 มีฝีมือ	 มีความรับผิดชอบ	 ขณะที่แรงงานไทยพอใจสภาพการจ้าง	 สวัสดิการและค่าจ้างที่ได้รับ	

พร้อมก�าชับแรงงานไทยประสานฝ่ายแรงงานฯ	เมื่อต้องการความช่วยเหลือ

 นำงเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน เปิดเผยว่ำ กรมกำรจัดหำงำน
ก�ำลังเปิดรับสมัครพนักงำนเพื่อไปท�ำงำนที่มำเก๊ำกับบริษัท Sands China Limited 
ซึ่งด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมและคำสิโน จ�ำนวน 6 ต�ำแหน่ง 131 อัตรำ คือ  
1. Server/Bartender (พนักงำนเสิร์ฟ/บำร์เทนเดอร์) จ�ำนวน 30 อัตรำ ค่ำจ้ำง 
เดือนละ 12,100 เหรียญมำเก๊ำ (MOP) หรอืประมำณ 48,400 บำท 2. Receptionist 
(พนักงำนต้อนรับ) จ�ำนวน 11 อัตรำ ค่ำจ้ำงเดือนละ 12,000 เหรียญมำเก๊ำ (MOP) 
หรอืประมำณ 48,000 บำท 3. Housekeeping Attendant (พนกังำนท�ำควำมสะอำด
ห้องพกั) จ�ำนวน 20 อัตรำ ค่ำจ้ำงเดอืนละ 11,800 เหรยีญมำเก๊ำ (MOP) หรือประมำณ 
47,200 บำท 4. Public Area Attendant (พนักงำนท�ำควำมสะอำดพ้ืนที่ทั่วไป) 
จ�ำนวน 40 อัตรำ ค่ำจ้ำงเดือนละ 11,300 เหรียญมำเก๊ำ (MOP) หรือประมำณ  
45,200 บำท 5. Steward (พนักงำนท�ำควำมสะอำดครัว) จ�ำนวน 10 อัตรำ ค่ำจ้ำง
เดือนละ 11,300 เหรียญมำเก๊ำ (MOP) หรือประมำณ 45,200 บำท 6. Security 
Officer (พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย) จ�ำนวน 20 อัตรำ ค่ำจ้ำงเดือนละ 13,500 
เหรียญมำเก๊ำ หรือประมำณ 54,000 บำท (อัตรำแลกเปลี่ยน 1 เหรียญมำเก๊ำ เท่ำกับ 
4 บำท โดยประมำณ) คุณสมบัติ มีอำยุระหว่ำง 21-35 ปี จบกำรศึกษำอนุปริญญำ
ขึ้นไป ยกเว้นต�ำแหน่ง Receptionist : Bell Guest Relations Officer พนักงำน
ต้อนรับ : พนักงำนยกกระเป๋ำ จบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยข้ึนไป  
ควำมสำมำรถภำษำอังกฤษระดับดี สำมำรถสื่อสำรภำษำจีนกลำงได้ หำกมีควำมรู้
ภำษำอืน่ๆ เช่น ญีปุ่่น เกำหล ีกวำงตุง้ จะได้รบักำรพจิำรณำเป็นพเิศษ ส�ำหรับต�ำแหน่ง 
Public Area Attendant (พนักงำนดูแลท�ำควำมสะอำดพื้นที่ทั่วไป) และต�ำแหน่ง 
Steward (พนักงำนท�ำควำมสะอำดครัว) อำยุระหว่ำง 21-40 ปี ท�ำงำน 6 วัน  

	 กรมการจัดหางาน	 รับสมัครคนหางานเพื่อไปท�างานบริษัท	 Sands	 China	 Limited	 มาเก๊า	 ธุรกิจเก่ียวกับโรงแรมและคาสิโน	 จ�านวน	 131	 อัตรา	 

รายได้สูงสุดกว่า	54,000	บาทต่อเดือน	รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่	19	กรกฎาคม	2562

ก.แรงงำน เผยนำยจ้ำงในยูเออี

ชื่นชมแรงงานไทยฝีมือดี	มีความรับผิดชอบ

ด่วน!! รับสมัครไปท�ำงำนมำเก๊ำ	 131	 อัตรา	 เงินเดือนกว่าคร่ึงแสน

  จำกน้ัน ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงแรงงำน และคณะ ได้เดินทำง 
ไปเยี่ยมคำรวะและหำรือข้อรำชกำร นำยชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ  
เมืองดูไบ โดยกงสุลใหญ่แจ้งว่ำเมืองดูไบยังมีควำมต้องกำรแรงงำนไทยใน 
ภำคบริกำร เฉพำะพนักงำนให้บริกำรสำยกำรบิน พ่อครัว และพนักงำนนวด 
แต่ปัญหำของแรงงำนไทยคอืขำดทกัษะด้ำนภำษำองักฤษ จงึท�ำให้เสยีโอกำส
ในกำรแข่งขันกับแรงงำนชำติอื่น อำทิ ฟิลิปปินส์ ดังนั้น ควรได้มีกำรอบรม
หรือเน้นกำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำอังกฤษให้กับแรงงำนไทยก่อนเดินทำง
ไปท�ำงำนต่ำงประเทศ ส�ำหรับเมืองดูไบตลำดแรงงำนยังเปิดกว้ำงให้กับ 
แรงงำนไทยเนื่องจำกเมืองดูไบตั้งเป้ำหมำยเป็นเมืองกำรเงิน กำรลงทุน 
ด้ำนอสังหำริมทรัพย์ ประกอบกับนำยจ้ำงมีควำมพอใจกำรท�ำงำนของ 
แรงงำนไทยอย่ำงมำก ในส่วนของกำรท�ำงำนของฝ่ำยแรงงำนประจ�ำ 
สถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุงอำบูดำบีได้มีกำรท�ำงำนและประสำนงำน 
ร่วมกันอย่ำงใกล้ชิดกับทีมประเทศไทยอยู่แล้ว

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
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ต่อสัปดำห์ วันละ 8 ชั่วโมง บริษัทฯ รับผิดชอบต๋ัวเครื่องบินจำกประเทศไทยไปยัง 
มำเก๊ำเพือ่รำยงำนตวัไปท�ำงำน และจำกมำเก๊ำมำยงัประเทศไทยเมือ่สิน้สดุสญัญำจ้ำง 
พร้อมจัดที่พักชั่วครำวตำมที่กฎหมำยแรงงำนมำเก๊ำ และนโยบำยของบริษัทก�ำหนด 
นำยจ้ำงจัดอำหำรให้ในระหว่ำงเวลำที่ปฏิบัติหน้ำที่ มีประกันสุขภำพของบริษัทให้แก่
ลูกจ้ำง และสวัสดิกำรอื่นๆ ตำมกฎหมำยแรงงำนมำเก๊ำ
 “กำรรับสมัครในคร้ังนี้เป็นกำรด�ำเนินกำรเพ่ือจัดส่งคนหำงำนไปท�ำงำน 
ต่ำงประเทศโดยรัฐจัดส่งคนหำงำนไม่เสียค่ำสมัครหรือค่ำบริกำรใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ที่ได้รับ
กำรคัดเลือกให้ไปท�ำงำนจะต้องจ่ำยค่ำใช้จ่ำยเท่ำที่จ�ำเป็น ได้แก่ ค่ำรูปถ่ำย ค่ำท�ำ
หนังสือเดินทำง (กรณียังไม่มี) ค่ำตรวจสุขภำพ ค่ำตรวจสอบประวัติอำชญำกรรม  
ค่ำสมำชิกกองทุนช่วยเหลือคนหำงำนไปท�ำงำนในต่ำงประเทศ รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้น
ประมำณ 3,300 บำท ดังน้ัน จึงอย่ำหลงเชื่อผู้แอบอ้ำงว่ำสำมำรถช่วยเหลือให้ไป 
ท�ำงำนได้ เพรำะอำจถูกหลอกเสียเงินฟรี” นำงเพชรรัตน์ฯ กล่ำว
 นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวอีกว่า ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กองบริหาร
แรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารส�านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร 
พื้นที่ 3 ชั้น 10 ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 
หรือยื่นทาง E-mail : taiwansection_toea@hotmail.com ตั้งแต่วันนี้จนถึง
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2245-1034 
หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน
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 เม่ือวันท่ี 28 มิถุนำยน 2562 นำยสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงำน  
เป็นประธำนในพิธีเปิดศูนย์ประสำนแรงงำนประมงจังหวัดสตูล ณ ศูนย์ประสำน 
แรงงำนประมงจังหวัดสตูล ตั้งอยู่บริเวณอำคำรพำณิชย์ 3 ชั้น เลขที่ 700/3 หมู่ที่ 4 
ต.ปำกน�้ำ อ.ละงู จ.สตูล โดยมี นำงเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน  
กล่ำวรำยงำน พร้อมด้วย พ.ต.ต.หญิง รมยง สรุกจิบรรหำร รองปลดักระทรวงแรงงำน 
นำยอนันต์ชัย อุทัยพัฒนำชีพ เลขำธิกำรส�ำนักงำนประกันสังคม นำยสุชำติ  
พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน นำงเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดี
กรมกำรจัดหำงำน และผู้บริหำรกระทรวงแรงงำน เข้ำร่วมในครั้งนี้ด้วย โอกำสนี้มี  
นำยจำรุวัฒน์ เกลี้ยงเกลำ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสตูล กล่ำวให้กำรต้อนรับ
 โดยกล่ำวว่ำ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 9 ตุลำคม 2555 ก�ำหนดให้จัดตั้ง 
ศูนย์ประสำนแรงงำนประมงจังหวัดเพื่อป้องกัน ปรำบปรำม สกัดกั้น และกำรขจัด 
กำรค้ำมนษุย์ในรูปแบบแรงงำนประมง โดยให้มีกำรจัดต้ังศูนย์ประสำนแรงงำนประมง
เป็นกำรน�ำร่องใน 7 จังหวัด ประกอบด้วย สมุทรสำคร ระยอง ตรำด ชุมพร สงขลำ 
ระนอง และสตูล ที่จะน�ำแรงงำนที่ถูกต้องตำมกฎหมำยและได้รับอนุญำตให้ท�ำงำน
ในกิจกำรประมงเท่ำน้ัน และได้เพิ่มกำรจัดตั้งศูนย์ฯ อีก 15 จังหวัดเพ่ือให้ครบ  
22 จังหวัดชำยฝั่งทะเล
 ส�ำหรับศูนย์ประสำนแรงงำนประมงจังหวัดสตูลแห่งใหม่นี้จัดตั้งขึ้นเนื่องจำก
ศูนย์ฯ เดิม ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 753/2 หมู่ที่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล ให้บริกำรสแกน
ม่ำนตำกิจกำรประมงและแปรรูปสัตว์น�้ำ สอบถำมควำมต้องกำรจ้ำงแรงงำนประมง 

	 กรมการจัดหางาน	เปิดศนูย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดสตลูแห่งใหม่	ให้บริการด้านแรงงานแบบครบวงจร	อ�านวยความสะดวกนายจ้างและแรงงาน	

เน้นบริการเชิงรุก	 เพ่ิมประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อราชการแก่ประชาชน	 ป้องกัน	 ปราบปราม	 สกัดก้ัน	 และการขจัดการค้ามนุษย์ 

ในรูปแบบแรงงานประมง

เปิดแล้ว!!	ศูนย์ประสานงานแรงงานประมง	จ.สตูล	แห่งใหม่

บริการแรงงานแบบครบวงจร

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และส่งเสริมกำรน�ำเข้ำแรงงำนต่ำงด้ำว
เข้ำมำท�ำงำนถกูต้องตำมกฎหมำยคุม้ครองแรงงำน โดยกำรตรวจสภำพกำรจ้ำง สภำพ
กำรท�ำงำน สภำพควำมเป็นอยู่ให้เป็นไปตำมกฎหมำยคุ้มครองแรงงำน รณรงค์
ประชำสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกำรตระหนักร่วมกันในกำรแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ให้
เป็นที่ยอมรับตำมมำตรฐำนสำกล
 ศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวดัสตลูแหง่นี้จะให้บริการด้านการบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าว ให้บริการสแกนม่านตา กิจการประมงและแปรรูปสัตว์น�้า 
รบัแจ้งเข้า–แจ้งออก การท�างานของคนต่างด้าว การเพ่ิมนายจ้าง ยืน่ความประสงค์
การจ้างคนต่างด้าวเข้าท�างานตามแบบน�าเข้า (MOU) การให้ค�าปรึกษาการจ้าง
แรงงานต่างด้าวอยากถูกกฎหมาย รวมทั้งการที่ส�านักงานจัดหางานจังหวัดสตูล 
ได้เพิ่มการให้บริการแก่ประชาชนในด้านการส่งเสริมการมีงานท�า ทั้งในเรื่อง 
การรบัสมคัรงาน การรบัแจ้งต�าแหน่งงานว่าง การรบัข้ึนทะเบยีนผูป้ระกนัตนกรณี
ว่างงานให้แก่นายจ้างสถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษา คนพิการ ผู้สูงอายุ
และประชาชนทั่วไป พร้อมน�าตู้งาน (JOB BOX) มาให้บริการแบบครบวงจร  
เพื่ออ�านวยความสะดวก เน้นการให้บริการเชิงรุกและเพิ่มประสิทธิภาพ ท�าให ้
ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อราชการแก่ประชาชน

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

 วนัที ่27 มถินุำยน 2562 ทีห้่องประชมุปำรชิำต ิมหำวทิยำลยัทกัษณิ จงัหวดัสงขลำ 
นำยสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงำน เป็นประธำนเปิดงำน “มหกรรมสร้ำงงำน  
สร้ำงอำชีพ เฉลิมพระเกียรติสถำบันพระมหำกษัตริย์ จังหวัดสงขลำ” จัดโดยส�ำนักงำน
จัดหำงำนจังหวัดสงขลำ ระหว่ำงวันท่ี 27–28 มิถุนำยน 2562 โดยมี นำงเพชรรัตน์  
สินอวย อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำวรำยงำน และผู้บริหำรกระทรวงแรงงำน หัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรในพื้นที่ร่วมพิธี
 นำยสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงำน กล่ำวว่ำ กำรจัดงำนในครั้งนี้เพื่อเป็นกำร
ถวำยควำมจงรักภักดี และส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณของสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
ทีท่รงมีต่อพสกนกิรชำวไทย โดยเฉพำะด้ำนกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชพี และเป็นกำรเผยแพร่
พระรำชกรณียกิจด้ำนกำรส่งเสริมอำชีพของสถำบันพระมหำกษัตริย์ต่อสำธำรณชน 
ให้เป็นท่ีแพร่หลำย ซึ่งงำนในวันนี้กรมกำรจัดหำงำนได้ร่วมมือกับมหำวิทยำลัยทักษิณ 
วิทยำเขตสงขลำจัดข้ึน ภำยในงำนมีกำรจัดนัดพบแรงงำนด้วยระบบ IT โดยผู้สมัครงำน
สำมำรถลงทะเบียนล่วงหน้ำผ่ำนเว็บไซต์ http://jobit.doe.go.th/Songkhlajobfair  
หรือสแกน QR CODE มีนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำรเข้ำรับสมัครและสัมภำษณ์งำน  
1,022 อัตรำ จำกนำยจ้ำง 30 รำย อำทิ บริษัท หำดทิพย์ จ�ำกัด (มหำชน) บริษัท พี  
ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู๊ด จ�ำกัด บริษัท อดิสรสงขลำ จ�ำกัด 
บริษัท กรีนริเวอร์พำเนล (ปทท.) จ�ำกัด เป็นต้นโดยต�ำแหน่งงำนท่ีนำยจ้ำงต้องกำร 
มำกที่สุด 5 อันดับแรกคือ 1. พนักงำนขำย/ที่ปรึกษำด้ำนกำรขำย 2. ช่ำงสำขำต่ำงๆ  
(ช่ำงยนต์ ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ ช่ำงไฟฟ้ำ ช่ำงเครื่องกลฯลฯ) 3. ผู้จัดกำร 4. เจ้ำหน้ำที ่
กำรตลำด 5. พนักงำนบริกำรลูกค้ำ/ลูกค้ำสัมพันธ์ 

	 กรมการจัดหางาน	 กระทรวงแรงงาน	 จับมือ	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	 จัด	 “มหกรรม	 สร้างงาน	 สร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย	์ 

จังหวัดสงขลา”	มีนายจ้างมารับสมัครและสัมภาษณ์งาน	ด้วยระบบ	IT	กว่า	1,000	อัตรา	มีการสาธิตอาชีพอิสระ	พร้อมให้ค�าปรึกษาด้านอาชีพ	และให้บริการ

คลินิกแรงงาน	ให้ผู้หางานเข้าถึงแหล่งงานได้สะดวกและรวดเร็ว

เปิดมหกรรมสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ

เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	จ.สงขลา

 นอกจำกนี้ ภำยในงำนยังมีกำรฝึกและสำธิตกำรประกอบอำชีพอิสระ  
30 อำชีพ เช่น กำรท�ำกระเป๋ำใส่โทรศัพท์มือถือ กำรท�ำไอศกรีมมะพร้ำวอ่อน 
กำรท�ำเค้ำหน้ำกำร์ตูน กำรท�ำซูชิ กำรพิมพ์ภำพบนผ้ำ กำรท�ำกุ้งโสร่งกำรท�ำ
กระเป๋ำผ้ำ กำรท�ำยำดมสมุนไพร กำรท�ำสร้อยข้อมือกะลำมะพร้ำว กำรเช่ือม
เก้ำอี้เอนกประสงค์ กำรท�ำผ้ำเช็ดหน้ำมัดย้อม กำรจัดดอกไม้สด เป็นต้น มีกำร
จดันทิรรศกำรโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำรด้ิำนส่งเสรมิอำชพี นทิรรศกำร
จำกหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงแรงงำน หน่วยงำนภำยนอก นิทรรศกำรจำก
สถำนศึกษำ กำรแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู ้รับงำนไปท�ำท่ีบ้ำน กลุ่มบำติก 
ยำงกล้วย กำรแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอำยุ กำรแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 
คนพิกำร กำรแสดงสินค้ำโอทอป 
 ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนเก่ียวข้อง 
ในการจัดงาน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่ให้การ
สนบัสนนุสถานทีจั่ดงาน ตลอดจนภาครัฐและภาคเอกชน กลุม่อาชพีทีร่่วมจดั
กิจกรรม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ประสงค์จะหางานท�า 
ผู้ต้องการเปลี่ยนงานได้เลือกต�าแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถและ
ความถนัดของตน และได้สมัครงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการโดยตรง 
ทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชนได้ศึกษาท�าความเข้าใจกับแนวทางการด�ารงชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน�าไปเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิตสืบไป

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

	 1.	 ขยันฝึกหัด คนท่ีจะมีควำมช�ำนำญในกำรใช้โปรแกรมต่ำงๆ 

จะต้องมกีำรฝึกหดัอย่ำงเป็นประจ�ำ โดยอำจจะไม่ต้องเก่งหลำยโปรแกรม

ก็ได้ เพียงให้รู้ลึกรู้จริงในโปรแกรมใดโปรแกรมหน่ึงก็สำมำรถหำเล้ียง  

ตัวเองได้แล้ว ทั้งนี้สำมำรถฝึกด้วยตนเอง 3 วิธี

  1.1 ฝึกตามแบบ เป็นกำรฝึกตำมหนงัสอืหรอืบทควำม เหมำะ

ส�ำหรับกำรฝึกในระยะแรกเริ่ม เพรำะเพียงแค่ลองท�ำตำมเท่ำนั้น วิธีนี้ดี 

คือ ไม่ต้องคิดเอง ถือว่ำเป็นก้ำวแรกในกำรฝึกฝน เพื่อน�ำไปพัฒนำต่อไป

  1.2 ฝึกตั้งโจทย์ เป็นกำรฝึกตัวเองให้ลองท�ำอะไรใหม่ๆ  

ตั้งโจทย์ใหม่ๆ โดยอำจเป็นกำรตั้งโจทย์จำกเครื่องมือ เช่น ก�ำหนดว่ำ 

วันน้ีเรำจะฝึกใช้เครือ่งมอือะไร กฝึ็กใช้เครือ่งมอืนัน้ให้มำก ใช้เครือ่งมอือ่ืน

เพียงแค่เสริมเท่ำนั้นพอ กำรฝึกแบบนี้ท�ำให้เรำมีพื้นฐำนแน่น และรู้ลึก 

ในเคร่ืองมือแต่ละช้ิน หรือจะฝึกตั้งโจทย์จำกภำพก็ได้ โดยเลือกภำพ 

ขึ้นมำภำพหนึ่ง แล้วลองฝึกแต่งภำพนั้นแบบฟรีสไตล์ตำมแต่จินตนำกำร

ของคุณ เมื่อฝึกด้วยวิธีนี้ บ่อยๆ คุณจะคิดได้รวดเร็วขึ้น และสำมำรถมอง

องค์ประกอบของภำพได้ดขีึน้ อกีวธิหีนึง่คอืตัง้โจทย์สมมต ิสมมตว่ิำลกูค้ำ

ให้โจทย์คุณมำ เช่น ท�ำโปสเตอร์รณรงค์ให้คนไทยรักกัน หรือ ออกแบบ

แพ็กเกจปลำสลิดตำกแห้ง เป็นต้น วิธีน้ีจะช่วยให้คุณ เชื่อมต่อระหว่ำง

ศิลปะและธุรกิจได้ดีขึ้น

  1.3 ฝึกเลียนแบบ เป็นกำรฝึกโดยท�ำภำพเลียนแบบงำน 

ของคนอื่นให้เหมือนที่สุด โดยใช้คนละเทคนิค หรือคนละโปรแกรม 

กับต้นแบบ แต่ต้องให้ได้ภำพออกมำ เหมือนกัน เหมือนได้ผลลัพธ ์

อย่ำงเดียวกัน วธินีีย้ำกขึน้กว่ำ 2 วิธีแรก คุณจะต้องมีควำมรู้ ควำมช�ำนำญ

ในกำรใช้เครื่องมือและฟังก์ชั่นต่ำงๆ ก่อน จำกนั้นจึงวิเครำะห์ ประยุกต์ 

และดัดแปลงด้วยตนเองได้

	 2.	 คิดสร้างสรรค์ กำรสร้ำงงำนที่แตกต่ำง แปลกใหม่ และ 

โดดเด่น จะต้องอำศัยควำมคิดสร้ำงสรรค์เป็นองค์ประกอบส�ำคัญท่ี 

ขำดไม่ได้ในงำนศิลปะ จะสื่อสำรอย่ำงไรให้ สะดุดตำ สะดุดใจ ก็ต้องคิด

ริเริ่มท�ำข้ึนมำ โดยอำจหำแรงบันดำลใจจำกสิ่งรอบๆ ตัว หรือออกไป 

เปิดหูเปิดตำภำยนอก เพื่อหำไอเดียใหม่ๆ อย่ำงเช่น กำรดูหนัง ฟังเพลง 

อ่ำนหนังสือ ท่องเที่ยว เป็นต้น

	 3.	 เซ็ทค่าเอาท์พุตให้สวย บำงคนท�ำงำนที่เครื่องของตัวเอง  

เซ็ทค่ำสีไว้เสียสวยงำม แต่เวลำพิมพ์ออกมำ หรือแสดงผลบนเครื่อง 

ของคนอื่นกลับไม่เหมือนอย่ำงท่ีท�ำไว้ คนท�ำกรำฟิกจึงต้องมีควำมรู้เรื่อง

กำรเซ็ทค่ำเอำท์พุตให้สำมำรถแสดงสีออกมำ ได้สวยงำมเช่นเดียวกับ 

ทีเ่หน็หน้ำจอมอนิเตอร์ ส�ำหรับคนทีท่�ำงำนทำงด้ำนเว็บ คุณอำจจะไม่ต้อง

ระวังเรื่องสีมำกนัก แต่ต้องระวังเรื่องของ Browser เนื่องจำก Browser 

ต่ำงค่ำยก็จะแสดงผลที่แตกต่ำงกัน ส�ำหรับคนที่ท�ำงำนทำงด้ำน  

Multimedia Presentation คุณต้องค�ำนึงถึงคุณภำพของโปรเจ็กเตอร์ 

ว่ำแสดงสีเป็นอย่ำงไร ต้องมีกำรทดลองกับโปรเจ็กเตอร์จริงๆ ก่อน หรือ

แม้แต่กำรเอำท์พุต ออกทำงทีวีก็ตำม สีท่ีมองเห็นที่หน้ำจอโทรทัศน์  

ย่อมแตกต่ำง จำกสีในจอมอนิเตอร์ของคุณแน่นอน

	 4.	 สนใจความเป็นไปรอบตัว กำรเป็นคนทันยุค ทันเหตุกำรณ์ 

จะช่วยให้คุณสำมำรถเสริมลูกเล่นต่ำงๆ เข้ำไปในงำนของคุณ ท�ำให้งำน

ของคุณดูทันสมัย แตกต่ำงจำกคนอื่นในช่วงเวลำนั้นๆ ซึ่งอำจจะเป็นช่วง

เวลำสั้นๆ ที่ท�ำให้คุณกลำยเป็นดำวเด่นในพริบตำก็ได้

	 5.	 กล้าท่ีจะลอง เพรำะเทคโนโลยีมีกำรพัฒนำอย่ำงรวดเร็ว 

เรำจงึไม่อำจยดึตดิอยูก่บัเครือ่งมอืเดมิๆ ท่ีเรำคุน้เคย กำรลองใช้ Software 

ใหม่ๆ ที่มีกำร Update อยู่เสมอจะท�ำให้เรำได้ใช้เครื่องมือใหม่ๆ ในกำร

พัฒนำงำนให้ดียิ่งขึ้น

 จะเห็นได้ว่า ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์ หากล้วนแล้วแต่

มาจากพรแสวงที่ทุกคนต้องขวนขวายมาเป็นอาวุธติดกาย เพื่อใช้ใน

การท�างานและพัฒนาผลงานกราฟิกของตนเองให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก

ที่มา : https://th.jobsdb.com

	 งานกราฟิกดีไซน์เป ็นงานท่ีใช้ความสามารถ 

เฉพาะตัวของนักออกแบบแต่ละคน	 บนพื้นฐานของ 

หลักการทางศิลปะ	 แต่นอกเหนือจากความรู ้ทาง 

ศลิปะแล้ว	คนท่ีจะท�างานกราฟิกได้ดจีะต้องมี	5	คุณสมบัติ

ดังนี้

นักออกแบบกรำฟิก

(Graphic	Designer)
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	 1.	 นักบริหารความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หลำยบริษัทมีส่วนงำนที่เชื่อมโยงกัน
ระหว่ำงประเทศ นอกจำกกำรติดต่อประสำนงำนกันตำมหน้ำที่หลักของบริษัทแล้ว (core 
job) กำรบริหำร รักษำควำมสัมพันธ์ รวมถึงแก้ไขควำมขัดแย้งที่อำจเกิดขึ้นระหว่ำง 
กำรท�ำงำนของทั้งสองบริษัท ก็เป็นอีกหน่ึงงำนส�ำคัญที่จะท�ำให้เกิดควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ระยะยำวระหว่ำงสองบรษิทั ทีจ่ะส่งผลดีต่อกำรเจรจำ และกำรท�ำธรุกจิร่วมกนัในระยะยำว 
นกับริหำรควำมสมัพันธ์ระหว่ำงประเทศ จงึจ�ำเป็นต้องมคีวำมรู ้ควำมเข้ำใจเกีย่วกับประเทศ 
นั้นๆ อย่ำงลึกซึ้ง รู้จักกำรสื่อสำรระหว่ำงวัฒนธรรม เพื่อท�ำหน้ำที่เป็นตัวกลำง ประสำน 
ผลประโยชน์ระหว่ำงทั้งสององค์กร รวมทั้งรักษำผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
	 2.	ผู้เชี่ยวชาญการท่องเที่ยว เทรนด์กำรท่องเที่ยวประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่ำงมำก
ในปัจจุบนั โดยเฉพำะนกัท่องเทีย่วต่ำงชำตจิ�ำนวนมำกในแต่ละปีท่ีเดนิทำงเข้ำมำในประเทศไทย 
จำกสถิติของกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ พบว่ำ ประเทศที่ครองแชมป์นักท่องเที่ยว 
มำเยือนประเทศไทยสูงสุดอย่ำงต่อเน่ืองคือ ประเทศจีน ในปีที่ผ่ำนมำ มีนักท่องเที่ยวจีน 
ที่เดินทำงมำเยือนไทยจ�ำนวนกว่ำสิบล้ำนคน ส่วนอีกหน่ึงประเทศที่น่ำจับตำมอง ในแง ่
ของประเทศที่ดึงดูดเม็ดเงินด้ำนกำรท่องเที่ยวเข้ำประเทศไทยได้อย่ำงก้ำวกระโดด ได้แก่ 
ประเทศอินเดีย โดยใน ปีท่ีผ่ำนมำ นักท่องเที่ยวอินเดียท�ำเงินให้กับประเทศไทยสูงกว่ำ  
5.6 หมื่นล้ำนบำท หรือสูงขึ้นร้อยละ 16.55 เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งนักท่องเที่ยวจำก
ประเทศเหล่ำนี้ มีควำมต้องกำรเฉพำะในกำรมำท่องเที่ยวประเทศไทย จึงเริ่มมีธุรกิจ 
บำงประเภทที่เล็งเห็นโอกำสจำกนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ 
	 3.	 นักการตลาดออนไลน์ระหว่างประเทศ หำกพูดถึงสำยงำนที่มำเป็นอันดับ 1  
อย่ำงต่อเนื่อง ย่อมหนีไม่พ้น “งำนขำย” ซ่ึงในอีก 5 ปีข้ำงหน้ำ งำนขำยยังคงมำแรง 
อย่ำงต่อเนื่อง แต่มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์หรือ E-Commerce 
มำกข้ึน ยกตัวอย่ำงเช่น ตลำด E-Commerce ของจีนที่มีกำรเติบโตอย่ำงก้ำวกระโดด  
ตั้งแต่ปี 2557-2561 มีกำรเติบโตเริ่มจำกร้อยละ 13-28.6 เมื่อเปรียบเทียบกับมำร์เก็ตแชร์
ของรีเทลธรรมดำ และในอีก 5 ปีข้ำงหน้ำ กำรค้ำขำยบนแพลตฟอร์มนี้จะเติบโตขึ้น 
อย่ำงมำก อำชีพนักกำรตลำดออนไลน์ระหว่ำงประเทศจงึเป็นอกีอำชีพท่ีน่ำสนใจ ผูท่ี้จะเป็น
นักกำรตลำดออนไลน์ระหว่ำงประเทศได้ ต้องมีควำมเข้ำใจควำมต้องกำร พฤติกรรมของ 
ผูบ้รโิภคในประเทศน้ันๆ รวมถึงธรรมเนยีมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ประกอบกบัควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรจัดกำรข้อมูลและด้ำนไอที เพ่ือวำงแผนกลยุทธ์ทำงกำรตลำดให้ตอบโจทย์ควำม
ต้องกำรของผู้บริโภคในประเทศนั้นๆ
	 4.	 นักวิเคราะห์ข้อมูลบ๊ิกดาต้า อีกหน่ึงอำชีพที่ก�ำลังมำแรงในปัจจุบัน และเป็นที ่
พดูถงึกนัอย่ำงมำกก็คือ นักวเิครำะห์ข้อมลูบิก๊ดำต้ำ เนือ่งด้วยในปัจจบัุนเรำอยูใ่นยคุทีส่ำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำยและรวดเร็ว หรือที่เรียกว่ำ “สภำวะข้อมูลท่วมท้น” กำรวิเครำะห ์
เซ็ตข้อมลูขนำดใหญ่ หรือบิก๊ดำต้ำ และน�ำมำเชือ่มโยงกบัเทรนด์ทำงกำรตลำด ควำมต้องกำร
ของผู้บริโภคจะช่วยให้บริษัทสำมำรถตัดสินใจทำงธุรกิจ รวมทั้งปรับปรุงกำรท�ำงำนให้เกิด
ประสทิธภิำพมำกขึน้ นอกจำกทกัษะด้ำนกำรวเิครำะห์ข้อมลูบิก๊ดำต้ำ (Big Data Analytics) 
ที่ต้องมีแล้ว ควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรสื่อสำรกับคนนอกวงกำรไอทีให้รู้เรื่อง ทักษะด้ำน
กำรน�ำเสนอ กำรท�ำงำนเป็นทีม ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คนท�ำงำนด้ำนไอทีไม่ควรมองข้ำม
	 5.	 เจ้าของธุรกิจ ด้วยไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่รักอิสระ ต้องกำรเป็นนำยตัวเอง 
ประกอบกับผู้ประกอบกำร ในยุคน้ีนิยมจ้ำง outsource มำกขึ้น เนื่องจำกสำมำรถลด 
ค่ำใช้จ่ำยได้ถึงร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับกำรจ้ำงงำนประจ�ำ ท�ำให้ในปัจจุบัน มีผู้ประกอบ
อำชีพฟรีแลนซ์ในไทยมำกกว่ำ 2 ล้ำนคน และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น 3-6 แสนคนในทุกปี  
โดยหมวดหมูง่ำนฟรแีลนซ์ 5 อันดบัแรก ได้แก่ กรำฟิกดไีซน์ กำรตลำดออนไลน์และโฆษณำ 
เว็บและโปรแกรมมิง่ งำนเขยีนและแปลภำษำ และงำนภำพและเสยีง นอกจำกควำมสำมำรถ
ในแต่ละหมวดหมู่อำชีพ (Hard Skill) ที่ต้องมีแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่จะท�ำให้คนประกอบอำชีพ
ฟรีแลนซ์มีควำมโดดเด่นและแตกต่ำงจำกคนท�ำอำชีพฟรีแลนซ์เหมือนกัน ก็คือทักษะ 
ทำงด้ำนสังคม (soft skill) หรือควำมสำมำรถในกำรติดต่อสื่อสำร กำรรู้จักเจรจำต่อรอง
อย่ำงมีศิลปะ หำกมีทักษะทั้งหมดนี้ จะท�ำให้เติบโตในสำยงำนฟรีแลนซ์อย่ำงแน่นอน

	 บทความนี้จะพานั่งไทม์แมชชีนไปดู	5	อาชีพสุดปัง	ที่ก�าลังจะมาแรงในปี	2025	กับทักษะที่ต้องมีหากไม่อยากตกงานในอนาคต	ส�าหรับ

น้องๆ	ที่สนใจว่าจะมีอาชีพอะไรที่น่าสนใจบ้าง	และควรจะเตรียมพร้อมอย่างไร	ไปดูกันเลย

  อย่างไรก็ตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู ่โลก 
การท�างานเป็นส่ิงที่ส�าคัญอย่างยิ่ง ทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาการ 
ความสามารถในการปรับตัวได้ และความมีทัศนคติแบบสากล
นยิม จะช่วยเสรมิสร้างคณุสมบตั ิทีอ่งค์กรทัว่โลกต้องการ นอกจาก
การคาดการณ์ 5 อาชีพที่จะมาแรงในอีก 5 ปีข้างหน้า 5 ทักษะ
ทีค่นรุน่ใหม่ต้องมีเพ่ือคว้าโอกาสในการท�างานในอนาคตไว้ ได้แก่ 
1. ความสามารถทางด้านภาษา 2. ความสามารถในการวิเคราะห์
ข้อมลูขนาดใหญ่ 3. การคดิเชงิวพิากษ์ 4. ความรูใ้นหลากหลาย
ศาสตร์ และ 5. ความสามารถทางการสื่อสารด้านวัฒนธรรม 
หากมทีกัษะท้ังหมดน้ี รบัรองว่าจะเป็นทีต้่องการของตลาดแรงงาน
ทั่วโลก

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : ส�ำนักข่ำวไทย

เปิด 5 อำชพีมำแรงในอกี 6 ปีข้ำงหน้ำ หรือปี ค.ศ. 2025

กับทักษะที่ต้องมี	เตรียมคว้าโอกาสที่มากกว่าก่อนใคร...


