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  ข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจ�ำเดือนกันยำยน 2562  
  Special Report ฉบับนี้ ขอเสนอ “นิคมอุตสำหกรรมรับเบอร์ซิตี้” จ.สงขลำ พัฒนำพื้นท่ี 
และระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนเสร็จสมบูรณ์แล้ว 100% ตำมด้วย มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�าในภูมิภาค มอเตอร์เวย์ “หำดใหญ่ 
ชำยแดนมำเลเซีย” เปิดประตูเศรษฐกิจแห่งใหม่ ไทยพร้อมเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำกำรลงทุนแก่เกำหลี 4 จว. ตอนบน รุกตั้งศูนย์ข้อมูล 
แก้สินค้ำขำดแคลน-ล้นตลำด อพท.3 จับมือสถำบันพัฒนำอุตสำหกรรมสิ่งทอ (สสท.) โชว์ผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบสุดเก๋ ภำยใต้แนวคิด  
“ท่องเที่ยว เรียนรู้ อยู่นำน” รองรับกำรท่องเที่ยวในอีอีซี
 ส่วน English for Career ฉบับนี้ เป็นภำษำอังกฤษน่ำรู้ในกำรขึ้นรถไฟฟ้ำ BTS, MRT, ARL รู้ทันโลก รมว.แรงงำน ยืนยันแรงงำน
กัมพูชำได้รับสิทธิเท่ำเทียมกับแรงงำนไทย สถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย เตือนแรงงำนไทยอย่ำหลงเช่ือค�ำโฆษณำ  
“เงินเดือนเป็นแสน ทิปหนัก อยู่สบำย” ย�้ำ!! ไม่เป็นอย่ำงหวังซ�้ำพบปัญหำมำกมำย Smart DOE กรมกำรจัดหำงำนหนุนผู้สูงวัย ฝึกย้อมสี
ธรรมชำติจำกดินภูเขำไฟ สร้ำงรำยได้กว่ำ 4,000 บำทต่อเดือน “หม่อมเต่ำ” ส่งเลขำฯ ลงพื้นที่เมืองเชียงใหม่ ติดตำมผลกำรส่งเสริม 
อำชีพอิสระ รองปลัด ก.แรงงำน พร้อมอธิบดี กกจ.เยี่ยมคนงำนเก็บผลไม้ป่ำที่ฟินแลนด์ ย�้ำ!! ดูแลรักษำผลประโยชน์คนงำนไทย ครม.ไฟเขียว
ให้แรงงำนกัมพูชำ ลำว เมียนมำ กว่ำ 2,000,000 คน ที่ใบอนุญำตท�ำงำนจะสิ้นสุดปี 2562 และ 2563 น�ำเข้ำ MOU โดยไม่ต้องเดินทำง 
ออกไปนอกรำชอำณำจักร อาชีพมั่นคง “กำรตลำดดิจิทัล” เริ่มที่ตรงไหนและก้ำวต่อไปทำงไหนได้บ้ำง และ THAILAND 4.0 AI FOR THAI 
เอไอสัญชำติไทย ตัวช่วยหนุนอุตสำหกรรมดิจิทัล

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

 • “นคิมอุตสำหกรรมรบัเบอร์ซติี”้ จ.สงขลำ พฒันำพืน้ท่ีและระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเสร็จสมบรูณ์แล้ว 100% 3

มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�าในภูมิภาค

 • มอเตอร์เวย์ “หำดใหญ่ ชำยแดนมำเลเซีย” เปิดประตูเศรษฐกิจแห่งใหม่ 3
 • ไทยพร้อมเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำกำรลงทุนแก่เกำหลี 4
 • 4 จว. ตอนบน รุกตั้งศูนย์ข้อมูลแก้สินค้ำขำดแคลน-ล้นตลำด 4
 • อพท.3 จับมือสถำบันพัฒนำอุตสำหกรรมสิ่งทอ (สสท.) โชว์ผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบสุดเก๋ 5
  ภำยใต้แนวคิด “ท่องเที่ยว เรียนรู้ อยู่นำน” รองรับกำรท่องเที่ยวในอีอีซี

English for Career

 • ภำษำอังกฤษน่ำรู้ในกำรขึ้นรถไฟฟ้ำ BTS, MRT, ARL 6

รู้ทันโลก

 • รมว.แรงงำน ยืนยันแรงงำนกัมพูชำได้รับสิทธิเท่ำเทียมกับแรงงำนไทย 7
 • สถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย เตือนแรงงำนไทย อย่ำหลงเชื่อค�ำโฆษณำ 7
   “เงินเดือนเป็นแสน ทิปหนัก อยู่สบำย” ย�้ำ!! ไม่เป็นอย่ำงหวังซ�้ำพบปัญหำมำกมำย

Smart DOE

 • กรมกำรจัดหำงำนหนุนผู้สูงวัย ฝึกย้อมสีธรรมชำติจำกดินภูเขำไฟ สร้ำงรำยได้ 8
  กว่ำ 4,000 บำทต่อเดือน
 • “หม่อมเต่ำ” ส่งเลขำฯ ลงพื้นที่เมืองเชียงใหม่ ติดตำมผลกำรส่งเสริมอำชีพอิสระ 8
 • รองปลัด ก.แรงงำน พร้อมอธิบดี กกจ.เยี่ยมคนงำนเก็บผลไม้ป่ำที่ฟินแลนด์ 9
   ย�้ำ!! ดูแลรักษำผลประโยชน์คนงำนไทย
 • ครม.ไฟเขียวให้แรงงำนกัมพูชำ ลำว เมียนมำ กว่ำ 2,000,000 คน ที่ใบอนุญำตท�ำงำนจะสิ้นสุด 10
   ปี 2562 และ 2563 น�ำเข้ำ MOU โดยไม่ต้องเดินทำงออกไปนอกรำชอำณำจักร

อาชีพมั่นคง

 • “กำรตลำดดิจิทัล” เริ่มที่ตรงไหนและก้ำวต่อไปทำงไหนได้บ้ำง 11

THAILAND 4.0

 • AI FOR THAI เอไอสัญชำติไทย ตัวช่วยหนุนอุตสำหกรรมดิจิทัล 12
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Special Report

“นิคมอุตสำหกรรมรับเบอร์ซิตี้” จ.สงขลำ

พัฒนาพื้นที่และระบบโครงสร้างพื้นฐานเสร็จสมบูรณ์แล้ว 100%

 น.ส.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่ำกำรกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่ำ 
จำกนโยบำยของภำครัฐที่ต้องกำรแก้ไขปัญหำรำคำยำงพำรำตกต�่ำ กระทรวงอุตสำหกรรมและ 
กนอ. จึงได้พัฒนำโครงกำรนิคมอุตสำหกรรมยำงพำรำ หรือรับเบอร์ซิตี้ ในนิคมอุตสำหกรรม 
ภำคใต้ จังหวัดสงขลำ บนพื้นที่รวม 1,248 ไร่ ขึ้นเพื่อเพิ่มอุปสงค์กำรใช้ยำงในภำคอุตสำหกรรม 
ซึง่กำรพฒันำพืน้ทีน่คิมฯและระบบสำธำรณปูโภคขัน้พืน้ฐำนท้ังหมดได้เสร็จสมบรูณ์พร้อมรองรับ
กำรลงทุนเชิงคลัสเตอร์ (Cluster) ส�ำหรับอุตสำหกรรมยำงตั้งแต่ต้นน�้ำจนถึงกลำงน�้ำและ 
ปลำยน�ำ้ อำท ิอตุสำหกรรมนวตักรรมยำง อตุสำหกรรมจำกน�ำ้ยำงข้น อตุสำหกรรมยำงคอมปำวด์ 
และอุตสำหกรรมต่อเนื่อง โดยล่ำสุดมีนักลงทุนแสดงควำมสนใจที่จะเข้ำมำลงทุนเพิ่มเติมอีก  
3 รำย คำดว่ำจะใช้พื้นที่ประมำณ 180 ไร่
 “นักลงทุน 3 รำยมำจำกประเทศ มำเลเซีย จีน ญี่ปุ่น อยู่ในกลุ่มอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์
ถุงมือยำงเพื่อกำรแพทย์ อุตสำหกรรมโลจิสติกส์ อุตสำหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์จำกไม้ยำงพำรำ 
เป็นต้น แสดงควำมสนใจที่จะเข้ำมำใช้พื้นที่เป็นฐำนกำรผลิตและส่งออก รวมพื้นที่ประมำณ  
180 ไร่ จำกปัจจุบันมีนักลงทุนจำกประเทศ มำเลเซีย ไต้หวัน และไทย เข้ำมำท�ำสัญญำซื้อขำย
ที่ดินแล้ว จ�ำนวน 5 รำย รวมพื้นที่ประมำณ 62 ไร่ และได้เริ่มพัฒนำพื้นที่แล้วคำดว่ำจะก่อสร้ำง
โรงงำนและเดินเครื่องกำรผลิตได้ประมำณ มิถุนำยน 2562” น.ส.สมจิณณ์ กล่ำว
 ส�ำหรับนิคมฯ รับเบอร์ซิตี้ ยังถือเป็นทำงเลือกใหม่ที่ได้รับควำมสนใจจำกนักลงทุน 
เนือ่งจำกนคิมฯ ดงักล่ำวตัง้อยูใ่นจังหวดัสงขลำ ซึง่เป็นศนูย์กลำงกำรค้ำขนำดใหญ่และกำรศกึษำ
ส�ำคัญของภำคใต้ เป็นจุดยุทธศำสตร์ที่ส�ำคัญทำงเศรษฐกิจ พร้อมด้วยโครงสร้ำงพื้นฐำนและ
ระบบคมนำคมขนส่งท่ีมปีระสทิธภิำพ เชือ่มโยงกำรขนส่งทัง้ภำยในและต่ำงประเทศทีค่รบวงจร 
สะดวกและรวดเร็ว โดยนิคมฯ มีจุดเด่นเรื่องของท�ำเลที่ตั้งที่ติดกับท่ำเรือน�้ำลึกสงขลำเพียงแค่ 

 การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เผยนิคมอตุสาหกรรมรับเบอร์

ซิตี ้ในนคิมฯ ภาคใต ้จงัหวัดสงขลา พื้นที ่1,248 ไร่ พฒันาพืน้ที่และระบบโครงสร้าง

พื้นฐานเสร็จสมบูรณ์แล้ว 100% ล่าสุดนักลงทุนเพื่อนบ้าน 3 ราย ท้ังจีน ญ่ีปุ่น 

มาเลเซีย ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ถุงมือยางเพื่อการแพทย์ อุตสาหกรรม 

โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา เข้าคิวลงทุนเพิ่มอีก 

คาดใช้พื้นที่ 180 ไร่ จากก่อนหน้าลงนามซื้อขายที่ไปแล้วกับนักลงทุน 5 ราย 62 ไร่

47 กิโลเมตร สนำมบิน 16 กิโลเมตร และห่ำงจำกสถำนีรถไฟ
หำดใหญ่ 13 กิโลเมตร ทัง้ยงัเป็นศูนย์กลำงแหล่งผลิตยำงพำรำ 
และตลำดกำรค้ำยำงที่ส�ำคัญของประเทศ
	 โดย	 กนอ.ตั้งเป้าหมายโรงงานท่ีจะเข้ามาลงทุน 
ภายในนคิมฯ	ยางพารา	ทัง้ส้ิน	70	โรงงานภายใน	5	ปี	(2564)	
รวมมูลค่าเม็ดเงิน	ประมาณ	8,000	ล้านบาท	เกิดการจ้าง
แรงงาน	7,000	คน	และคาดว่าหากมกีารใช้พืน้ทีเ่ตม็ทัง้หมด
ของโครงการจะมีความต้องการใช้ยางพาราเพิม่ขึน้ประมาณ	
200,000	ตันต่อปี	ซึ่งพื้นที่การลงทุนดังกล่าวเชื่อว่าจะเป็น
ส่วนส่งเสริมสนับสนุนการจ้างงาน	 และการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา	 รวมทั้งเศรษฐกิจของ 
ภาคใต้ให้เกิดการขยายตัวดีขึ้นได้ในอนาคต

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้
ที่มา	: https://mgronline.com/business

มิติใหม่ของกำรส่งเสริมกำรมีงำนท�ำในภูมิภำค

มอเตอร์เวย์ “หำดใหญ่ ชำยแดนมำเลเซีย”

เปิดประตูเศรษฐกิจแห่งใหม่

 แนวโครงกำรมีจุดเริ่มต้นบริเวณจุดตัดกับทำงหลวงหมำยเลข 4  
(ถนนเพชรเกษม) บริเวณ อ.บำงกล�่ำ จ.สงขลำ แนวมุ่งลงทิศใต้ มีจุดส้ินสุด 
ที่ชำยแดนไทย-มำเลเซีย ใกล้กับด่ำนศุลกำกรสะเดำ แห่งที่ 2 อ.สะเดำ  
จ.สงขลำ รวมระยะทำง 62 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 57,022 ล้ำนบำท รูปแบบ
ทำงขนำด 4 เลน มีที่พักริมทำง 1 แห่ง มีด่ำนเก็บค่ำผ่ำนทำง 4 แห่ง
	 รูปแบบการร่วมลงทุนโครงการมอเตอร์เวย์หาดใหญ่	 ชายแดน 
มาเลเซียนี้	กรมทางหลวงก�าหนดไว้	2	ระยะ	คือ	ระยะแรก	เอกชนออกแบบ	
จัดหาแหล่งเงินทุนและก่อสร้างโครงการท้ังหมด	 โดยภาครัฐจัดหาที่ดิน	 
ส่วนระยะที	่2	เอกชนผูด้�าเนนิงานและบ�ารงุรกัษาทัง้โครงการตลอดระยะสญัญา 

โดยก�าหนดกรอบระยะเวลาร่วมทุนไม่เกิน	 33	 ปี	 แบ่งเป็น	 ออกแบบและ
ก่อสร้างโครงการ	3	ปี	และระยะเวลาด�าเนนิการไม่เกนิ	30	ปี	รายได้โครงการ
มาจากค่าผ่านทางและรายได้เชิงพาณิชย์อ่ืนๆ	 ตามผลการศึกษาจะพบว่า	 
มปีรมิาณคาดการณ์จราจรเฉลีย่ประมาณ	20,910	คนั/วนั	ในปีทีเ่ปิดให้บริการ	
และจะเพิม่เป็น	46,050	คนั/วนั	ในปีที	่30	สร้างรายได้ถงึ	478	ล้านบาท/ปี	
ในปีทีเ่ปิดให้บริการ	และเพิม่เป็น	2,145	ล้านบาท/ปี	ในปีที	่30	ตามล�าดบั

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้
ที่มา	: ฐำนเศรษฐกิจ

 โครงการมอเตอร์เวย์เส้นทางสายน้ี เป็นอีกหน่ึงโครงการเร่งด่วนภายใต้แผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ระยะ 20 ปี  

การให้เอกชนร่วมลงทุนถือได้ว่ามีความเหมาะสม เน่ืองจากจะต้องอาศยัความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เงินลงทุน และการบริหารจัดการ

อย่างมีประสิทธิภาพน่ันเอง โดยต้องการให้การเดินทางระหว่างตัวเมืองหาดใหญ่กับด่านชายแดนไทย/มาเลเซียมีความสะดวกรวดเร็ว และ 

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
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4 จว. ตอนบน รุกตั้งศูนย์ข้อมูลแก้สินค้าขาดแคลน-ล้นตลาด

ไทยพร้อมเป็นศูนย์กลำง

การค้าการลงทุนแก่เกาหลี

 จ.เชียงราย พะเยา แพร่ น่านรุกตั้ง “ศูนย์ข้อมูลสินค้า” กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 หวังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  

แก้ปัญหาสินค้าเกษตรขาดแคลน-ล้นตลาด พร้อมประสานเชื่อมโยงครบ 17 จังหวัดภาคเหนือ

 นำยกรฐัมนตรฯี ยนิดทีีก่ำรเยอืนไทยครัง้นี ้ของประธำนำธบิดีสำธำรณรฐัเกำหลี
ได้น�ำนักธุรกิจชั้นน�ำกวำ่ 100 บริษัทร่วมคณะมำด้วย แสดงให้เห็นวำ่ นักลงทุนจำก
สำธำรณรัฐเกำหลีให้ควำมส�ำคัญกับกำรเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจและกำรลงทุนกับไทย 
ทัง้นี ้นำยกรฐัมนตรชืีน่ชมนโยบำยมุง่ใต้ใหม่ (New Southern Policy-NSP) ทีมุ่ง่ขยำย
ควำมร่วมมือด้ำนต่ำงๆ มำสู่ภูมิภำคอำเซียน ซ่ึงไทยในฐำนะสมำชิกอำเซียนและ 
ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนในปีนี้ เห็นว่ำ นโยบำยดังกล่ำวมีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งต่อภูมิภำค
ในกำรสร้ำงประโยชน์ร่วมกันในอนำคต โดยเฉพำะด้ำนเศรษฐกิจ รัฐบำลตระหนักถึง
ควำมส�ำคัญของสำธำรณรัฐเกำหลี โดยเฉพำะในด้ำนกำรค้ำ และกำรลงทุน ด้วยควำม
โดดเด่นด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม นักลงทุนเกำหลีจึงเป็นหนึ่งในนักลงทุนต่ำงชำติ
ทีส่�ำคญั และเป็นประเทศเป้ำหมำยในกำรสร้ำงควำมร่วมมอืกบัไทยมำโดยตลอดภมูภิำค
อำเซียนมีอัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจสูงอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะกลุ่ม CLMVT ที่ถือ
เป็นหัวใจที่แท้จริงของอำเซียน ทั้งในด้ำนควำมเชื่อมโยง กำรเป็นศูนย์กลำงกำรผลิต 
กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเทีย่ว ซึง่ไทยมีท�ำเลทีต่ัง้อยู่ใจกลำงอนภุมูภิำคนี ้สำมำรถ
ท�ำหน้ำทีเ่ป็นศูนย์กลำง ฐำนกำรลงทนุ และเชือ่มต่อไปยงัประเทศเพ่ือนบ้ำนในอนภุมูภิำค 
ภูมิภำค และโลกได้อย่ำงดีเย่ียม ท้ังนี้ นำยกรัฐมนตรียินดีท่ีเมื่อวันที่ 29 สิงหำคม 
ทีผ่่ำนมำ สำธำรณรฐัเกำหลไีด้เข้ำมำเป็นหุน้ส่วนเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงเป็นทำงกำรสะท้อน
ให้เห็นถึงควำมส�ำคัญของควำมร่วมมือระหว่ำงกัน 

 เม่ือวนัท่ี 2 กันยายน 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง กลาโหม และนายมุน แช อิน ประธานาธิบดี

สาธารณรัฐเกาหลี เป็นประธานร่วมและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา 

Thailand-Korea Business Forum ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมอนิเตอร์

คอนติเนนตัล สรุปสาระส�าคัญดังนี้

 นำงกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสำหกรรม จ.เชียงรำย กล่ำวว่ำโครงกำร 
ดังกล่ำวทำงส�ำนักงำนอุตสำหกรรมกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 2 ได้ร่วมกับ
ส�ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 2 และสภำ
อุตสำหกรรมทั้ง 4 จังหวัด ท�ำกำรตั้งศูนย์ประสำนงำนฯ เป็นแอดมิน โดยตั้งอยู่
ที่สภำอุตสำหกรรม จ.เชียงรำย และจัดตั้งศูนย์สำรสนเทศ Northern Food 
Valley อยู่ที่ส�ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดและส�ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์
ของแต่ละจงัหวัดรวม 8 แห่ง เพือ่เป็นจุดให้บรกิำรข้อมลูต่ำงๆ ซ่ึงผูส้นใจสำมำรถ
สอบถำมโดยตรงหรือดูได้จำก www.northernfoodvalley2.com หรือดูใน
แอปพลเิคชัน่ NFValley2 ซึง่ภำยในจะมทีัง้องค์ควำมรูด้้ำนกำรเกษตรและอำหำร  
ท�ำเนยีบผูเ้ช่ียวชำญ รำคำผลผลติทำงกำรเกษตรแยกตำมพืน้ทีเ่พำะปลกู แผนที่
ภูมิศำสตร์ด้ำนกำรเกษตรและอำหำร ห่วงโซ่อุปทำน กระดำนซื้อขำย ฯลฯ 
	 นายเกรียงไกร	วีระฤทธิพันธ์	ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน	2	กล่าวว่าภาคเอกชนต้องการการสนบัสนนุทัง้การจัดหา
ตลาด	การส่งเสรมิด้านนวตักรรมต่างๆ	เพ่ือให้สามารถสร้างสนิค้าท่ีมคีณุภาพ
ตรงกับความต้องการของตลาด	 ซ่ึงกรณีของศูนย์ประสานงาน	 และน�าร่อง
การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ	ถือได้ว่าเข้ามาช่วยเป็นที่ปรึกษาแนะน�าเพื่อ
พัฒนาผู้ประกอบการภายในจังหวัดเชียงรายได้เป็นอย่างดี	 เพราะภายใน 
มีการให้องค์ความรู้และนวัตกรรมต่างๆ	 ด้วย	 ส่วนด้านการตลาดระยะสั้น
หากสามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน	 1	 ที่มี	 จ.เชียงใหม	่
เป็นศนูย์กลางได้ในอนาคตจะท�าให้การพัฒนาตลาดมปีระสทิธิภาพมากข้ึน

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคเหนือ
ที่มา	: ประชำชำติธุรกิจออนไลน์

	 โอกาสนี้	 นายกรัฐมนตรียังได้ย�้าถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาล
ในการปฏิรูปเศรษฐกิจ	ตามนโยบายไทยแลนด์	4.0	ที่มุ่งขับเคลื่อน
การเตบิโตทางเศรษฐกจิด้วยนวตักรรม	โดยรฐับาลได้พัฒนาโครงการ
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	(EEC)	เพือ่เป็นฐานการลงทนุท่ีพร้อม
สรรพในทกุด้าน	รวมทัง้เร่งเดนิหน้าพฒันาทรัพยากรมนษุย์และทกัษะ
แรงงาน	 เพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต	 รวมถึง
การลงทนุจากเกาหลีทีจ่ะมาตัง้ฐานธรุกิจในไทย	ภายใต้นโยบาย	NSP	
โดยนายกรฐัมนตรเีหน็ว่าเป็นโอกาสดขีองภาคเอกชนทัง้สองประเทศ	
ด้วยการสนบัสนนุจากภาครฐัอย่างเตม็ที	่และนายกรฐัมนตรไีด้กล่าว
เชิญภาคเอกชนสาธารณรัฐเกาหลีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในปีนี้	รัฐบาลไทย	โดย	BOI	ได้ประกาศให้เป็น	
“ปีแห่งการลงทุน”	ด้วย

รวบรวมโดย	: ศูนย์บรหิำรข้อมลูตลำดแรงงำนภำคตะวนัออกเฉียงเหนอื
ที่มา	: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 นำยภำษเดช หงส์ลดำรมภ์ รองผู้ว่ำรำชกำร จ.เชียงรำย เปิดเผยว่ำ 
ส�ำหรับพื้นที่ภำคเหนือถือว่ำมีควำมอุดมสมบูรณ์ด้วยผลผลิตและสินค้ำ 
ผลติภัณฑ์ต่ำงๆ หลำกหลำย แต่ทีผ่่ำนมำไม่มีฐำนข้อมลูจงึท�ำให้ไม่มีควำมสมดุล
ระหว่ำงควำมต้องกำรซือ้และขำย ท�ำให้บำงคร้ังผลติสนิค้ำออกมำล้นตลำดหรือ
บำงช่วงกลบัขำดตลำด ดังนัน้ กำรจดัท�ำศนูย์ประสำนงำน Command Center 
และน�ำร่องกำรจัดระบบข้อมลูสำรสนเทศ Northern Food Valley กลุม่จงัหวดั
ภำคเหนอืตอนบน 2 (ประกอบด้วยจงัหวัดเชียงรำย พะเยำ แพร่ น่ำน) จะท�ำให้
มีฐำนข้อมูลเพื่อให้ทุกฝ่ำยได้เข้ำไปศึกษำสินค้ำในทุกระดับ ทั้งนี้ปัจจุบันพบว่ำ
ทำงกลุม่จังหวัดภำคเหนอืตอนบน 1 ได้ด�ำเนนิกำรน�ำร่องไปแล้วและในอนำคต
สำมำรถน�ำมำเชือ่มโยงไปสู่ 17 จังหวดัภำคเหนอืได้ครบถ้วนจะท�ำให้ครอบคลุม
ทั้งภำคเหนือต่อไป
  “กำรสร้ำงและพฒันำศนูย์ประสำนงำน Command Center และศนูย์
สำรสนเทศ Northern Food Valley ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 2 
เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันภำคอุตสำหกรรมของไทย โดยมุ่งเน้น
กำรพัฒนำฐำนข้อมูลทำงด้ำนกำรผลิต และด้ำนกำรตลำดเพื่อน�ำมำใช้ในกำร
บรหิำรจดักำรเชงิยทุธศำสตร์ น�ำไปสูก่ำรยกระดับในทุกส่วนของห่วงโซ่อปุทำน
อำหำรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 2 ตั้งแต่ต้นทำงกำรผลิตไปจนถึง
กำรบริโภคอย่ำงครบวงจร”
 โครงกำรดังกล่ำวทำงกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 2 ได้สนับสนุน 
งบประมำณด�ำเนินกำรทั้ง 4 จังหวัด มูลค่ำรวม 12,450,000 บำท โดยเริ่ม
ด�ำเนินกำรมำแล้วในปี 2561 จ�ำนวน 7,200,000 บำท และในปี 2562 ได้รับ
อีกจ�ำนวน 5,250,000 บำท
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อพท.3 จบัมือสถำบนัพฒันำอตุสำหกรรมส่ิงทอ (สสท.) 

โชว์ผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบสุดเก๋ภายใต้แนวคิด 

“ท่องเที่ยว เรียนรู้ อยู่นาน” รองรับการท่องเที่ยวในอีอีซี

 เมื่อวันที่ 3 กันยำยน พ.ศ. 2562 (จังหวัดชลบุรี) องค์กำรบริหำรกำร
พัฒนำพื้นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน) หรือ อพท. 
โดยส�ำนักงำนพื้นที่พิเศษ 3 หรือ อพท. (เขตพัฒนำกำรท่องเที่ยวฝั่งทะเล 
ตะวันออก) นำยธิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดกำรส�ำนักงำนพื้นที่พิเศษ 3 เปิดเผยว่ำ 
อพท.3 ได้ด�ำเนนิโครงกำรพฒันำผลติภณัฑ์และของทีร่ะลึกบนอัตลกัษณ์ชมุชน 
เพือ่กำรท่องเทีย่วในเขตพัฒนำกำรท่องเทีย่วฝ่ังทะเลตะวนัออก (Active Beach) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดและตั้งเป้ำสร้ำงองค์ควำมรู้ พัฒนำผลิตภัณฑ์  
โดยน�ำวถิชีวีติ อตัลกัษณ์ท้องถิน่ ผสมผสำนกบัเทรนด์ควำมต้องกำรของผูบ้รโิภค
ปัจจุบัน สร้ำงมูลค่ำเพิ่มและยกระดับผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้ำงรำยได้จำกกำร 
ท่องเที่ยวให้กับประชำชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับกำรเติบโตของเขต 
กำรพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) โดยมีสถำบันพัฒนำอุตสำหกรรมสิ่งทอ 
(สสท.) เป็นที่ปรึกษำ
 โดยน�ำร่อง 3 ชุมชน ประกอบไปด้วย 1. ชุมชนเครื่องจักสำน บ้ำนไร่
หลักทอง จังหวัดชลบุรี 2. ชุมชนผ้ำทอบ้ำนปึก จังหวัดชลบุรี และ 3. ชุมชน
เสื่อบ้ำนท่ำแฉลบ ต�ำบลบำงกะจะ จังหวัดจันทบุรี โดยด�ำเนินกิจกรรม ค้นหำ
อตัลกัษณ์เพือ่ก�ำหนดกรอบกำรพฒันำมำตรฐำนและออกแบบผลติภัณฑ์พร้อม
ระดมควำมคดิเห็นโดยผ่ำนกระบวนกำรมส่ีวนร่วมทกุภำคส่วน ทัง้ผูป้ระกอบกำร 
หน่วยงำนภำครัฐในพื้นที่จนได้กรอบในกำรพัฒนำภำยใต้แนวคิด “ท่องเที่ยว 
เรยีนรู ้อยู่นำน” น�ำไปสู่แนวทำงในกำรพฒันำเส้นทำงกำรท่องเทีย่ว และพัฒนำ
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์พร้อมออกสู่ตลำด ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
ของ 3 ชุมชนน�ำร่อง ภำยใต้โครงกำรนั้นประกอบไปด้วย
	 ชุมชนบ้านไร่หลักทอง	จังหวัดชลบุร ีพัฒนำต้นแบบกระเป๋ำจักสำน
ตกแต่งด้วยหนังเทียม ประกอบด้วย กระเป๋ำถือ กระเป๋ำใส่ของ และกระเป๋ำ
เอกสำร
	 ชุมชนผ้าทอบ้านปึก	จังหวัดชลบุรี พัฒนำต้นแบบเสื้อแฟชั่น Smart 
Casual สวมใส่สบำย และกระเป๋ำผ้ำทอบ้ำนปึก (กระเป๋ำรักษ์โลก)

 ส�านักงานพื้นที่พิเศษ 3 หรือ อพท.3 ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (สสท.) น�าร่องดึงอัตลักษณ์ 3 ชุมชนภาคตะวันออก 

ได้แก่ เคร่ืองจักสานบ้านไร่หลักทอง และชุมชนผ้าทอบ้านปึก จังหวัดชลบุรี และชุมชนเส่ือบ้านท่าแฉลบ ต�าบลบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี  

สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ ภายใต้แนวคิด “ท่องเท่ียว เรียนรู้ อยู่นาน” มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สนับสนุนการท่องเท่ียว  

รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC

	 ชมุชนบ้านท่าแฉลบ	ต�าบลบางกะจะ	จงัหวดัจนัทบรุี พัฒนำต้นแบบ
ตุ๊กตำกระต่ำยจำกเสื่อจันทบูร กระจกเงำตกแต่งด้วยเสื่อจันทบูร กระเป๋ำลำย
ขั้นบันได กล้วยไม้จ�ำลอง และผ้ำม่ำนทอจำกกกและตะไคร้หอม
 โดยกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบท้ังหมด มุ่งเน้นสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม 
เพ่ือเจำะกลุ่มตลำดเป้ำหมำยที่มีศักยภำพในกำรซ้ือระดับกลำงถึงไฮเอน เช่น 
กลุ่มนักท่องเท่ียวที่พักในโรงแรม กลุ่มผู้ติดตำมและครอบครัวที่เข้ำมำกับ  
นักลงทุนในพื้นที่ EEC เป็นต้น
 ส�ำหรับกำรส่งเสริมด้ำนกำรตลำดนั้น โครงกำรยังได้พำชุมชนร่วมจัด
นิทรรศกำรและจ�ำหน่ำยสินค้ำ ภำยในงำน Thailand Industry Expo 2019 
จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 17-21 กรกฎำคม 2562 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธำนี รวมทั้ง
พำตัวแทนชุมชนศึกษำแนวทำงกำรตลำดภำยในงำน Hong Kong Fashion 
Week For Spring/Summer จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 8-11 กรกฎำคม 2562 ณ 
Hong Kong Convention and Exhibition Centre (HKCEC) เขตกำรปกครอง
พเิศษฮ่องกง ประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจีน นอกจำกน้ี ได้จัดกจิกรรมประกวด
นกัออกแบบผลติภัณฑ์ของทีร่ะลกึเพือ่ค้นหำสดุยอดนกัออกแบบ พร้อมส่งเสรมิ
ให้นักออกแบบรุ่นใหม่ ได้พัฒนำแนวคิดเพื่อกำรต่อยอดผลิตภัณฑ์ 3 ชุมชน  
ชิงเงินรำงวัลและใบประกำศเกียรติคุณ
	 จากผลการด�าเนินการดังกล่าว	 อพท.3	 ได้มีการสร้างองค์ความรู้ 
และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรวม	 กว่า	 60	 ราย	 และเกิดต้นแบบ 
การต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์มากกว่า	 10	 ผลิตภัณฑ์	 ยกระดับผลิตภัณฑ์
พร้อมสร้างมูลค่าเพิม่	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	20	รองรบัการเตบิโตของเศรษฐกจิ
ท่องเที่ยวในพื้นที่	EEC

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มา	: www.ryt9.com
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English for Career

ภำษำอังกฤษน่ำรู้ในกำรขึ้นรถไฟฟ้ำ BTS, MRT, ARL

 • Excuse me, can I get pass?
  (ขอโทษนะ ขอทำงหน่อย)
 • If I want to go to Central World, which station do I have to  
get off?
  (ถ้ำจะไปเซ็นทรัลเวิร์ลต้องลงสถำนีไหน)
 • What time does the last (or first) train operate?
  (รถไฟฟ้ำเที่ยวสุดท้ำย (หรือเที่ยวแรก) กี่โมง)
 • Please mind the gap between the train and platform.
  (โปรดระวงัช่องว่ำงระหว่ำงรถและชำนชำลำ = โปรดใช้ควำมระมดัระวงั 
ขณะก้ำวออกจำกรถ)
 • Next station Silom. Passenger can connect to BTS from this  
station.
  (สถำนีต่อไป สีลม ผู้โดยสำรสำมำรถเปลี่ยนเส้นทำงไปยังบีทีเอสได้ที่ 
สถำนีนี้)
 • Next station, the door will be open on the right of the train.  
  (สถำนีต่อไป ประตูรถจะเปิดทำงขวำ)

BTS (Bangkok Transit System) ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
MRT (Metropolitan Rapid Transit) รถไฟฟ้ำมหำนคร
ARL (Airport Rail Link)  รถไฟฟ้ำเชื่อมท่ำอำกำศยำน
Sky Train รถไฟฟ้ำ
Underground/Subway/Tube รถไฟใต้ดิน
Platform ชำนชำลำ
Terminal station สถำนีปลำยทำง
Interchange station สถำนีสับเปลี่ยน
Refill ticket บัตรโดยสำรแบบเติมเงิน
Fare ค่ำโดยสำร
Escalator บันไดเลื่อน
Handrail รำวจับ
Stanchions เสำ
End of the walk way สิ้นสุดทำงเลื่อน

 รถไฟฟ้าเป็นระบบขนส่งสาธารณะท่ีได้รับความนิยมอย่างมากท้ังคนไทยและชาวต่างชาติ ป้ายประกาศต่างๆ 

จึงต้องมีภาษาอังกฤษก�ากับไว้ด้วยเสมอ รวมทั้งเสียงประกาศแจ้งในขบวนรถก็เป็นแบบ 2 ภาษา วันนี้จะพาไปเรียนรู้

ค�าศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษบนรถไฟฟ้า BTS, MRT, ARL กันค่ะ..

 • Attention! Please move inside the train, away from doors  
area, do not lean against the stanchions, and hold the strap or 
handrail firmly while standing. Thank you.
  (ผู้โดยสำรโปรดทรำบ กรุณำเดินเข้ำด้ำนในของขบวนรถ ไม่ยืนพิงเสำ
หรือประตู และโปรดจับห่วง หรือ รำว ขณะเดินทำง ขอบคุณค่ะ)
 • Attention please, passengers are reminded that eating or 
drinking is not permitted in the BTS Sky train System. Thank you.
  (ผู้โดยสำรโปรดทรำบ กรุณำงดรับประทำนอำหำรและเครื่องดื่มภำยใน
ระบบรถไฟฟ้ำบีทีเอส ขอบคุณค่ะ)
 • Attention please, attention please. Smoking, eating and 
drinking are not allowed in the stations or on trains. Thank you.
  (ผู้โดยสำรโปรดทรำบ กรุณำงดสูบบุหร่ี งดกำรบริโภคอำหำรและ 
เครื่องดื่มภำยในสถำนีและภำยในรถไฟฟ้ำ ขอบคุณค่ะ)

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

ค�าศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษบนรถไฟฟ้า	BTS,	MRT,	ARL

ตัวอย่าง	ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้บนรถไฟฟ้า	BTS,	MRT,	ARL

No smoking ห้ำมสูบบุหรี่
No Flammable Goods ห้ำมวัตถุไวไฟ
No large belonging ห้ำมน�ำสิ่งของขนำดใหญ่
No animals except service animals ห้ำมสัตว์เลี้ยง
 ยกเว้นสุนัขน�ำทำง
No eating or drinking in paid area ห้ำมรับประทำนอำหำรและ
 เคร่ืองดืม่ในพ้ืนท่ีทีช่�ำระเงนิแล้ว
No gaseous balloon ห้ำมลูกโป่งอัดแก๊ส
No Littering ห้ำมทิ้งขยะ
No Hawking ห้ำมหำบเร่
No Photo and Video ห้ำมถ่ำยภำพและวิดีโอ
Get on the sky train ขึ้นรถไฟฟ้ำ
Take the sky train นั่งรถไฟฟ้ำ
Get off the sky train ลงรถไฟฟ้ำ
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รู้ทันโลก

รมว.แรงงำน ยืนยันแรงงานกัมพูชาได้รับสิทธิเท่าเทียมกับแรงงานไทย

สถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย

เตอืนแรงงานไทย อย่าหลงเช่ือค�าโฆษณา “เงินเดอืนเป็นแสน ทิปหนัก อยู่สบาย”

ย�้า!! ไม่เป็นอย่างหวังซ�้าพบปัญหามากมาย

 เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2562 หม่อมรำชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรี
ว่ำกำรกระทรวงแรงงำน พร้อมด้วย นำยดวงฤทธิ์ เบญจำธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วย 
รัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงแรงงำน นำยปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครรำชทูต  
ณ กรุงพนมเปญ นำยสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงำน นำยสุรเดช  
วลีอิทธิกุล รองปลัด กระทรวงแรงงำน นำงสำวอ�ำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขำธิกำร
ส�ำนักงำนประกันสังคม และเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องได้เข้ำร่วมกำรหำรือระดับ
ทวิภำคีกับ นำยอิทธิ์ ซัมเฮง (H.E. Ith Samheng) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง

  สถำนทูตฯ ขอแจ้งให้ทรำบว่ำโปรดอย่ำหลงเชื่อค�ำโฆษณำเพรำะท่ำนจะพบปัญหำมำกมำย  
เสียเงินทองจ่ำยค่ำนำยหน้ำ แต่ไม่ประสบสิ่งที่คำดหวัง ควำมจริงเป็นอย่ำงไร ลองอ่ำนดูกันนะ

ทั้งนี้	ทางสถานทูตฯ	ได้ตอบค�าถามเป็นข้อๆ	ดังนี้
	 •	 เก็บเงินได้เดือนละเป็นแสน
  ไม่จริง - เงินเดือน 20,000-25,000 บำท
	 •	 การันตีลูกค้าทิปหนัก?
  ไม่จริง - บำงคนไม่ให้ทิปเลย อย่ำคำดหวัง
	 •	 ท�างานได้	ไม่ต้องมีวีซ่า?
  ไม่จริง - กำรมำท�ำงำนที่รัสเชียต้องขอวีซ่ำจำกประเทศไทย เท่ำนั้น!!
	 •	 มาลองดูก่อน	ไม่ชอบค่อยกลับบ้าน?
  ไม่จริง - นำยจ้ำงลงทุนให้คุณมำแล้ว

	 เขาจะใช้งานคุณจนคุ้มอย่างน้อยต้องอยู่	1	ปี!!

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา	:  ผู้จัดกำรออนไลน์

 เพจ “สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก” เปิดเผยว่า มีแรงงานไทยจ�านวนมากที่เคยไปท�างานในต่างประเทศมาหลายประเทศแล้ว 

ทั้งมาเลเซีย จีน เกาหลีใต้ บ้างก็หลบหนีท�างานผิดกฎหมายจนถูกส่งกลับประเทศไทยมาแล้ว และด้วยความคาดหวังสูง ขณะนี้ต่างเลือกที่จะ

มาท�างานในรัสเซียมากขึ้นเรื่อยๆ โดยหลงเชื่อค�าโฆษณาว่าเงินเดือนเป็นแสน ทิปหนัก อยู่สบาย

แรงงำนและฝึกอำชีพกัมพูชำ พร้อมคณะ ณ อัปสรำ พำเลส รีสอร์ทและ 
คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ จังหวัดเสียมรำฐ รำชอำณำจักรกัมพูชำ ซ่ึง H.E. Ith 
Samheng รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำนและฝึกอำชีพกัมพูชำได้แสดง 
ควำมยินดีในโอกำสที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำนได้รับต�ำแหน่งใหม่ และ
ขอขอบคุณไทยที่ได้ริเริ่มกรอบควำมร่วมมือด้ำนแรงงำนในกลุ่มประเทศ  
CLMTV
	 รัฐมนตรีว่าการะทรวงแรงงาน	 ได้กล่าวยืนยันว่า	 ประเทศไทยได้
ให้การคุ้มครองดูแลสิทธิแรงงานกัมพูชาที่เข้ามาท�างานในประเทศไทยให้มี
คณุภาพชวีติทีด่	ีและขอให้ทางการกมัพชูาประชาสัมพนัธ์ให้แรงงานกมัพชูา
เข้ามาท�างานในประเทศไทยอย่างถกูต้อง	ซึง่จะได้รบัความคุม้ครองและสทิธิ
ประโยชน์ตามกฎหมาย	และไม่เส่ียงต่อการตกเป็นผูเ้สียหายของการค้ามนุษย์
และแรงงานบังคับ	 ส�าหรับแรงงานกัมพูชา	 ที่ได้รับผ่อนผันและใบอนุญาต
ท�างานจะหมดอายุนั้น	 รัฐบาลไทยจะอ�านวยความสะดวกให้เข้ามา 
ต่อใบอนุญาตท�างานในประเทศไทย	 ไม่ต้องเดินทางกลับประเทศกัมพูชา	 
โดยจะด�าเนินการให้กระบวนการมีความสะดวก	 รวดเร็วและเสียค่าใช้จ่าย
น้อยที่สุด

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา	: ไบรท์นิวส์
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กรมกำรจัดหำงำนหนุนผู้สูงวัย

ฝึกย้อมสีธรรมชาติจากดินภูเขาไฟ สร้างรายได้กว่า 4,000 บาทต่อเดือน

“หม่อมเต่ำ” ส่งเลขำฯ ลงพื้นที่เมืองเชียงใหม่

ติดตามผลการส่งเสริมอาชีพอิสระ

 กลุ่มย้อมสีธรรมชำติจำกดินภูเขำไฟ (ผ้ำภูอัคนี) ได้รับกำรสนับสนุน 
ส่งเสริมอำชีพจำกส�ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดบุรีรัมย์ในกำรจัดฝึกอบรม 
กำรย้อมสีธรรมชำติจำกดินภูเขำไฟ (ผ้ำภูอัคนี) ตำมโครงกำรส่งเสริมกำร 
จ้ำงงำนผูส้งูอำยใุนอำชพีทีเ่หมำะสมกบัวยัและประสบกำรณ์ กจิกรรม 1 อ�ำเภอ 
1 ภูมิปัญญำ เมื่อปี 2561 ที่ผ่ำนมำ ปัจจุบันมีสมำชิกจ�ำนวน 11 คน ผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มจะเป็นเสื้อผ้ำบุรุษและสตรี ผ้ำคลุมไหล่ ผ้ำพันคอ กระเป๋ำ และหมวก
ที่ย้อมสีธรรมชำติจำกดินภูเขำไฟ (ผ้ำภูอัคนี) มีแหล่งจ�ำหน่ำยที่ศูนย์จ�ำหน่ำย
สินค้ำบ้ำนเจริญสุข ต�ำบลเจริญสุข อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
จ�ำหน่ำยท่ีตลำดนัดเซำะกรำว และออกร้ำนจ�ำหน่ำยตำมงำนส่งเสริม 
กำรท่องเที่ยวของจังหวัด สมำชิกมีรำยได้ประมำณ 3,000-4,000 บำทต่อคน 

 นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พร้อมด้วย

นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นท่ี

เย่ียมกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มย้อมสีธรรมชาติจากดินภูเขาไฟ (ผ้าภูอัคนี) 

บ้านเลขที่ 35 หมู่ 1 บ้านเจริญสุข ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ 

จ.บุรีรัมย์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานในจังหวัด 

บุรีรัมย์ให้การต้อนรับและน�าเย่ียมชม โดยได้แนะน�าเก่ียวกับการขยาย

ตลาดจ�าหน่าย และแหล่งเงินทุนเพื่อให้กลุ่มสามารถต่อยอดอาชีพ 

ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

 พลโท นันทเดชฯ ได้พบปะผู้น�ำกลุ่มและเยี่ยมชมกำรแสดงผลิตภัณฑ์
พร้อมชมกำรสำธิตกำรท�ำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้รับงำนไปท�ำท่ีบ้ำน กลุ่มอิษดำ 
กระเป๋ำผ้ำ ที่บ้ำนเลขที่ 35 หมู่ 2 ต.ออนใต้ อ.สันก�ำแพง จ.เชียงใหม่ โดย 
กล่ำวว่ำ “กำรที่ประเทศไทยจะมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนได้นั้น ประชำชนจะต้อง
มีควำมมั่นคงในชีวิต มีงำนท�ำ มีรำยได้ที่เหมำะสมเพียงพอต่อกำรด�ำรงชีวิต  
เข้ำถึงหลักประกันสังคมและมีคุณภำพชีวิตที่ดี แรงงำนที่ประกอบอำชีพอิสระ
เป็นแรงงำนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งมีจ�ำนวนถึง 21.2 ล้ำนคน และเป็นก�ำลัง
ส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รัฐบำลมีนโยบำย 
ให้แรงงำนทีป่ระกอบอำชีพอสิระได้รบัควำมคุม้ครองและเข้ำถงึระบบสวัสดิกำร
ภำคสังคมต่ำงๆ ทัดเทียมกับแรงงำนในระบบ ซึ่งกระทรวงแรงงำนได้ก�ำหนด
เป็นนโยบำยเร่งด่วนในกำรส่งเสริมและพัฒนำแรงงำนที่ประกอบอำชีพอิสระ 
มีอำชีพ มีรำยได้ มีหลักประกันทำงสังคม และมีคุณภำพชวีิตที่ด ีโดยส่งเสริมให้
เข้ำถงึแหล่งเงนิทนุและตลำด สร้ำงหลกัประกนัในกำรด�ำรงชีพเป็นผูป้ระกนัตน 
ตำมมำตรำ 40 ตลอดจนให้ควำมคุ้มครองและสร้ำงควำมปลอดภัยในกำร 
ท�ำงำน” 

 พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบด ี

กรมการจัดหางาน และคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการด�าเนินงานการส่งเสริมอาชีพอิสระ โดยได้เยี่ยมกลุ่มรับงานไปท�าที่บ้านและกลุ่มที่เข้ารับ

การฝึกอบรมการประกอบอาหารไทย 90 ชั่วโมง สร้างขวัญและก�าลังใจให้กลุ่มแรงงานที่จังหวัดเชียงใหม่

ต่อเดือน โดยกลุ่มฯ ตั้งเป้ำเพิ่มรูปแบบกำรผลิตให้มีควำมหลำกหลำย และเพิ่ม
ช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย ซึง่ส�ำนกังำนจดัหำงำนจงัหวดับรุรีมัย์จะได้เข้ำมำส่งเสรมิ
ให้กลุ่มฯ มีควำมเข้มแข็งและจัดตั้งเป็นกลุ่มผู้รับงำนไปท�ำที่บ้ำนต่อไป

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

 กลุ่มอิษดำกระเป๋ำผ้ำ ได้จัดตั้งกลุ่มและจดทะเบียนเป็นกลุ่มผู้รับงำน
ไปท�ำที่บ้ำนกับส�ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี 2559 มีสมำชิก  
10 คน มวีตัถุประสงค์เพ่ือให้สมำชกิมรีำยได้ เพ่ือใช้จ่ำยในครอบครวั ผลติภณัฑ์
ท่ีผลิต เช่น กระเป๋ำสะพำย กระเป๋ำถือ กระเป๋ำสตำงค์ พวงกุญแจ เป็นต้น  
โดยผลติภณัฑ์จะส่งให้บรษิทัคงิ เพำเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ�ำกดั และจ�ำหน่ำย
ตลำดนดั ถนนคนเดนิ ตลำดออนไลน์ กลุม่มรีำยได้เฉลีย่รวมต่อเดอืน ประมำณ 
150,000 บำท 
 จำกน้ัน ได้เดินทำงต่อไปยังกลุ่มจักสำนบ้ำนเทพำรำม (แม่เขียว  
ข้องหลวง) เลขที่ 49/2 หมู่ 5 ต�ำบลป่ำบง อ�ำเภอสำรภี จังหวัดเชียงใหม่  
เยี่ยมชมกำรสำธิตกำรท�ำผลิตภัณฑ์และชมกำรแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ โดย
กลุ่มจักสำน บ้ำนเทพำรำม เป็นกลุ่มจักสำนจำกไม้ไผ่ ซึ่งเป็นงำนหัตถกรรม
ประจ�ำบ้ำนเทพำรำมที่สืบสำนจำกบรรพบุรุษ ในอดีตหมู่บ้ำนเต็มไปด้วยไม้ไผ่ 
หรือเรียกว่ำไม้บง คนในหมู่บ้ำนจึงน�ำไผ่บงมำจักสำนเป็นข้ำวของเครื่องใช้  
และเมือ่ปี 2561 ท่ีผ่ำนมำ ส�ำนกังำนจดัหำงำนจงัหวดัเชียงใหม่ได้ด�ำเนนิโครงกำร
ส่งเสริมกำรจ้ำงงำนผู้สูงอำยุในอำชีพที่เหมำะสมกับวัยและประสบกำรณ์  



Smart Job Magazine 9

รองปลัด ก.แรงงำน พร้อมอธิบดี กกจ.

เยี่ยมคนงานเก็บผลไม้ป่าที่ฟินแลนด์ ย�้า!! ดูแลรักษาผลประโยชน์คนงานไทย

 นำงเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน เปิดเผยถึงผลกำร 
ตรวจเยี่ยมคนงำนไทยไปเก็บผลไม้ป่ำ (ลูกเบอรี่) ที่ประเทศฟินแลนด์ น�ำโดย 
พันต�ำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหำร รองปลัดกระทรวงแรงงำน เมื่อวันที่ 
18-20 สิงหำคมที่ผ่ำนมำว่ำ จำกกำรลงพื้นท่ีพบปะเย่ียมเยียนและให้ก�ำลังใจ
คนงำนไทยที่ไปเก็บผลไม้ป่ำให้บริษัท Polarica oy กว่ำ 200 คนในแคมป์ที่พัก
เมือง Rouvesi (รูโอเวอซี่) ประเทศฟินแลนด์ พบว่ำคนงำนพอใจกับกำรท�ำงำน
เพรำะทีน่ีอ่ำกำศด ีไม่ร้อน ออกไปเกบ็ผลไม้ช่วง 04.00-19.00 น. ซึง่คนงำนไทย 
เก่งมำกในกำรเก็บลูกเบอรี่ โดยต่ำงคนต่ำงแยกย้ำยกันไปเก็บ คนงำนจะเดิน
เข้ำไปในป่ำ มีอุปกรณ์ประจ�ำตัวคือ “คำด” ที่ผลิตจำกเมืองไทยเป็นเครื่องมือ
ในกำรเก็บลูกเบอรี่ ถังส�ำหรับใส่ลูกเบอรี่ นกหวีด มี GPS เพื่อหำที่ตั้งของลูก 
เบอร่ี และรถส�ำหรับเกบ็ลูกเบอร่ี ท้ังนี ้หำกพบแหล่งทีม่ลีกูเบอรีเ่ป็นจ�ำนวนมำก 
กจ็ะมคีวำมสขุและไม่ล�ำบำก แต่ถ้ำไม่พบลูกเบอรีก่จ็ะต้องเข้ำไปในป่ำลกึ ส�ำหรบั
รำยได้นั้น ปรำกฎว่ำ หำกมีประสบกำรณ์เคยมำเก็บแล้วจะมีรำยได้สูง เพรำะ
เก็บได้จ�ำนวนมำก โดยในปี 2561 ที่ผ่ำนมำ คนงำนมีรำยได้สูงสุด 450,000 
บำท รำยได้ต�ำ่สดุประมำณ 80,000-90,000 บำท โดยเฉล่ียประมำณ 120,000-
130,000 บำท ในกำรท�ำงำนประมำณ 80 วัน หรือประมำณ 30,000 บำท 
ต่อเดอืน ขณะทีค่นงำนทีเ่กบ็ได้มำกจะมรีำยได้ประมำณ 100,000 บำทต่อเดอืน
 ในโอกำสนี้ ได้หำรือร่วมกับนำยนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครรำชทูต  
ณ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ ในกำรเจรจำกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องของ
สำธำรณรัฐฟินแลนด์ ซ่ึงน�ำทีมโดย Ms.Jenni Karjalainen และ Mr.Olli  
Sorainen ที่ปรึกษำรัฐมนตรีกระทรวงกิจกำรค้ำและกำรจ้ำงงำน Mr.Anntti 
Nelmala อธิบดีกรมกำรจ้ำงงำนฟินแลนด์ และผู้แทนจำกกระทรวงกำร 
ต่ำงประเทศฟินแลนต์ โดยคณะผู้แทนฝ่ำยไทยได้ยกประเด็นหำรือกับผู้แทน
ฝ่ำยสำธำรณรัฐฟินแลนด์ใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1. ต้องกำรให้คนงำนไทย 
ที่เดินทำงไปเก็บผลไม้ป่ำในฟินแลนด์มีสถำนะเป็น seasonal worker และ 
มีสัญญำจ้ำงงำนที่ชัดเจน โดยทำงกำรฟินแลนด์ตอบรับว่ำจะหำวิธีแก้ไขปัญหำ
และท�ำวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน 2. กำรก�ำหนดให้คนงำนไทยที่เดินทำงไป
เก็บผลไม้ป่ำได้รับค่ำจ้ำงเหมำตำมจ�ำนวนที่เก็บได้ มีกำรประกันรำยได้ขั้นต�่ำ

 รองปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมอธิบดีกรมการจัดหางานและคณะ เย่ียมคนงานไทยเก็บผลไม้ป่า ท่ีประเทศฟินแลนด์ พร้อมหารือ

ทางการฟินแลนด์ นายจ้างและบริษทัผู้รับซือ้ผลไม้ป่า ย�า้ดแูลรักษาผลประโยชน์คนงานไทยมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง และหาแนวทาง

ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปท�างานให้กับคนงานไทย

เพิ่มไม่ต�่ำกว่ำ 40 ยูโรต่อวัน ส่วนที่เก็บได้เกินถือเป็นรำยได้เพิ่ม โดยฝ่ำยไทย
พร้อมจะให้ค�ำแนะน�ำในกำรก�ำหนดและวธิกีำรค�ำนวณค่ำจ้ำงรำยชิน้ 3. กำรก�ำหนด
ให้นำยจ้ำงเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมคนงำน เพื่อเป็นกำรลดภำระ
ค่ำใช้จ่ำยให้คนงำนที่เดินทำงไปท�ำงำนในต�ำแหน่งพนักงำนสนับสนุน (Staff) 
โดยฝ่ำยฟินแลนด์รับไปหำเครื่องมือ กฎหมำย และระเบียบในกำรแก้ไข 
กฎหมำยต่อไป 4. กำรเสนอขอให้ทำงกำรฟินแลนด์ดแูล เอำใจใส่ และคุ้มครอง
คนงำนไทย เพ่ือทำงกำรไทยจะได้พิจำรณำก�ำหนดโควตำคนงำนไทยได้อย่ำง
เหมำะสม ซึง่ทำงกำรฟินแลนด์ยนิดจีะน�ำทกุประเดน็ไปหำรอืกบัผูมี้ส่วนได้เสยี
ในกำรประชุมที่เมืองโอยูลู ในปลำยปีนี้ ต่อไป
	 อธิบดีกรมการจัดหางาน	กล่าวฝากเตือนคนหางานที่ประสงค์จะไป
เก็บผลไม้ป่าตามฤดูกาลในประเทศฟินแลนด์ว่า	 ขอให้ไปอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย	โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ส�านักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด	 ส�านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่	 หรือที่กองบริหาร
แรงงานไทยไปต่างประเทศ	กรมการจดัหางาน	โทรศพัท์	0-2245-6712	หรอื
สายด่วน	1506	กด	2	หรือทางเว็บไซต์	www.doe.go.th

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

กิจกรรม 1 อ�ำเภอ 1 ภูมิปัญญำ หลักสูตรกำรสำนตะกร้ำไม้ไผ่ มีผู้เข้ำรับ 
กำรถ่ำยทอด 10 คน เพ่ือเป็นกำรรักษำภูมิปัญญำท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป  
ต่อมำในปี 2562 กลุ่มฯ จึงได้จดทะเบียนเป็นกลุ่มผู้รับงำนไปท�ำที่บ้ำนกับ
ส�ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดเชียงใหม่ สมำชิกส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอำยุ คนพิกำร 
บุคคลทั่วไป ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจะเป็นประเภทของใช้ ของตกแต่ง อำทิ ข้อง 
ตะกร้ำ กระบุง กระจำด กระเป๋ำ ชั้นวำง ปิ่นโต แจกัน ถังขยะ กล่องทิชชู  
พัดชะลอม เป็นต้น มีช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยที่ตลำดนัดจตุจักร ร้ำนแม่เฉลียว
จังหวัดอ่ำงทอง ตลำดออนไลน์ และตำมออเดอร์ลูกค้ำ สมำชิกมีรำยได้เฉลี่ย 
40,000-50,000 บำทต่อเดือน สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้คนในชุมชนได้อย่ำง 
ต่อเนื่องและยั่งยืน
 ต่อมา	พลโทนนัทเดชฯ	พร้อมด้วยนางเธยีรรตัน์ฯ	และคณะ	ได้เยีย่มชม 
การฝึกอบรม	“หลกัสตูรยกระดบัฝีมอืแรงงาน”	สาขาการประกอบอาหารไทย	

90	 ชั่วโมง	ณ	 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน	 19	 เชียงใหม่	 ต�าบลดอนแก้ว	 
อ�าเภอแม่ริม	จังหวัดเชียงใหม่	ผู้เข้ารับการฝึกอบรม	จ�านวน	20	คน	มีทั้ง 
ผูมี้งานท�าแล้วและผูว่้างงาน	เช่น	ผูป้ระกอบธรุกจิส่วนตวั	สามล้อถบีรบัจ้าง	 
พ่อครัว	 แม่ครัว	 บริกร	 ผู้ช่วยกุ๊ก	 นักเรียน	 นักศึกษา	 เป็นต้น	 ซึ่งเป็น 
การประกอบอาหารไทยประเภทน�้าพริก	เเกง	ต้ม	ย�า	อาหารไทยจานเดียว	
ขนมหวาน	 รวมทั้งการตกเเต่งเเกะสลักผักผลไม้	 โดยผู้ส�าเร็จการฝึกอบรม
การประกอบอาหารไทยไทย	 90	 ช่ัวโมง	 สามารถเข้ารับการการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย	ระดับ	1	
ได้อีกด้วย	ซึ่งสามารถต่อยอดเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา	: http://www.doe.go.th
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ครม.ไฟเขียวให้แรงงำนกัมพูชำ ลำว เมียนมำ

กว่า 2,000,000 คน ที่ใบอนุญาตท�างานจะสิ้นสุดปี 2562 และ 2563

น�าเข้า MOU โดยไม่ต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร

 หม่อมรำชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน  
เปิดเผยว่ำ เม่ือวันที ่20 สงิหำคมทีผ่่ำนมำ ทีป่ระชมุคณะรฐัมนตร ีมมีตเิหน็ชอบ
ให้แรงงำนต่ำงด้ำว สัญชำติกัมพูชำ ลำว เมียนมำ กลุ่มที่ใบอนุญำตท�ำงำน  
(Work Permit) และกำรอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักรยังไม่หมดอำยุ (ไม่รวม
กลุ่มที่น�ำเข้ำตำมระบบ MOU) และกลุ่มที่ถือหนังสือเดินทำงหรือเอกสำร 
ใช้แทนหนังสือเดินทำงที่ยังมีอำยุเหลืออยู่ในวันที่ไปยื่นขออนุญำตเพื่ออยู่ใน 
รำชอำณำจักรเป็นกำรช่ัวครำว สำมำรถด�ำเนนิกำรในลกัษณะน�ำเข้ำตำม MOU 
โดยไม่ต้องเดนิทำงออกไปนอกรำชอำณำจกัร และอนญุำตให้อยูใ่นรำชอำณำจกัร
ไม่เกิน 2 ปี โดยประทับตรำอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร (ขออยู่ต่อ) ครั้งละ
ไม่เกิน 1 ปี ส่วนกำรอนุญำตท�ำงำนจะอนุญำตไม่เกิน 2 ปี โดยแยกเป็น  
2 ห้วงเวลำ คือ 1. ใบอนุญำตท�ำงำนหมดอำยุตั้งแต่วันที่ 30 กันยำยน 2562 
ถึงวันที่ 30 มีนำคม 2563 ใบอนุญำตท�ำงำนจะสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2564 
2. ใบอนุญำตท�ำงำนหมดอำยุตั้งแต่วันที่ 31 มีนำคม ถึง 30 มิถุนำยน 2563  
ใบอนุญำตท�ำงำนจะสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2565
 หน่วยงำนที่จะด�ำเนินกำรประกอบด้วย 1. กระทรวงแรงงำน โดย 
กรมกำรจัดหำงำนรับเอกสำรในข้ันตอนแรกและออกใบอนุญำตท�ำงำน  
2. กระทรวงสำธำรณสุข ตรวจสุขภำพและประกันสุขภำพ 3. ส�ำนักงำน 
ต�ำรวจแห่งชำติ อนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักรต่อไป (ขออยู่ต่อ) โดยอนุญำต
ครั้งละไม่เกิน 1 ปี 4. กระทรวงมหำดไทย จัดท�ำทะเบียนประวัติและออกบัตร
ประจ�ำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย ซึ่งด้ำนหลังบัตรจะเป็นใบอนุญำตท�ำงำน
 ส�ำหรับระยะเวลำด�ำเนินกำรเพื่อขอรับใบอนุญำตท�ำงำนและกำรขอ
อยู่ต่อในรำชอำณำจักรต่อไปจะเริ่มวันที่ 2 กันยำยน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนำคม 
2563 ด�ำเนินกำร 2 รปูแบบคอื 1. เริม่ด�ำเนนิกำรวันที ่2 กนัยำยน 2562 ส�ำหรบั
กลุ่มใบอนุญำตท�ำงำนหมดอำยุตั้งแต่วันที่ 30 กันยำยน 2562 ถึงวันที่ 30 
มีนำคม 2563 ณ สถำนที่ตั้งของแต่ละหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 2. เริ่มด�ำเนินกำร

 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมาเห็นชอบให้แรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา กลุ่มที่ใบอนุญาต

ท�างาน (Work Permit) จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน และ 1 พฤศจิกายน 2562 และวันที่ 31 มีนาคม 2563 และการอนุญาตให้อยู่ใน 

ราชอาณาจักรยังไม่หมดอายุ เข้ามาท�างานอยู่ในประเทศไทยตาม MOU โดยไม่ต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร โดยกลุ่มที่ใบอนุญาต

ท�างานจะหมดอายุ 30 กันยายน และ 1 พฤศจิกายน 2562 เริ่มด�าเนินการ 2 กันยายน 2562 ส่วนกลุ่มที่ใบอนุญาตท�างานหมดอายุ 31 มีนาคม 

2563 เริ่มด�าเนินการ 16 ธันวาคม 2562 และอนุญาตให้ท�างานไม่เกิน 2 ปี

วันที่ 16 ธันวำคม 2562 ส�ำหรับกลุ่มใบอนุญำตท�ำงำนหมดอำยุตั้งแต่วันท่ี  
31 มีนำคม ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 ด�ำเนินกำรในลักษณะศูนย์บริกำร
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) โดยในกรุงเทพมหำนครมอบหมำย 
ให้อธิบดีกรมกำรจัดหำงำนเป็นผู้พิจำรณำ ในส่วนภูมิภำคมอบหมำยให้ 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้พิจำรณำ
 ด้ำน นำงเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ 
ขณะนี้มีแรงงำนต่ำงด้ำว 3 สัญชำติ ท่ีจะต้องด�ำเนินกำรดังกล่ำว จ�ำนวน 
2,001,379 คน แบ่งเป็น 1. กลุ่มที่กำรอนุญำตท�ำงำนจะสิ้นสุดก่อนวันที่ 31 
มีนำคม 2563 มีจ�ำนวน 261,491 คน เป็นกลุ่มพิสูจน์สัญชำติเดิม จ�ำนวน 
243,093 คน กลุม่ประมงฯ มำตรำ 83 แห่งพระรำชก�ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 
จ�ำนวน 12,040 คน กลุ่มจัดท�ำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ จ�ำนวน 6,358 คน 
และ 2. กลุม่ทีก่ำรอนุญำตท�ำงำนจะสิน้สดุต้ังแต่วันที ่31 มีนำคม 2563 มจี�ำนวน 
1,739,888 คน โดยเป็นกลุ่มพิสูจน์สัญชำติเดิม จ�ำนวน 558,443 คน และ 
กลุ่มจัดท�ำ/ปรับปรุง ทะเบียนประวัติ จ�ำนวน 1,181,445 คน
	 ทั้งนี้	ขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการด�าเนินการตรวจสอบข้อมูล
การจ้างแรงงานต่างด้าว	ที่ส�านักงานจัดหางานจังหวัด	ส�านักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่	ในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่	หากพบว่าข้อมูล
ยังไม่เป็นปัจจุบัน	 เช่น	มีการรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาใหม่หรือเพิ่งเลิกจ้าง
แรงงานต่างด้าว	กใ็ห้แจ้งเข้า-ออกจากงานของแรงงานต่างด้าวภายใน	15	วนั	
เป็นต้น	นอกจากนี้	หากไม่พบข้อมูลการอนุญาตท�างานในฐานข้อมูล	ขอให้
นายจ้าง/สถานประกอบการประสานกับส�านักงานจัดหางานจังหวัด	 หรือ
ส�านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่เพื่อด�าเนินการแก้ไขต่อไป

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

“กำรตลำดดิจิทัล” 

เริ่มที่ตรงไหนและก้าวต่อไปทางไหนได้บ้าง

Digital	Marketing	Executive	(พนักงานการตลาดดิจิทัล)
  วิเครำะห์ข้อมูลกำรตลำดดิจิทัล วิเครำะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค 
ออกแบบและตรวจสอบแคมเปญกำรตลำด รวมจัดหำช่องทำงกำรลงสื่อดิจิทัล 
จัดท�ำสัญญำ และประสำนงำนกับลูกค้ำ ดูแลด้ำนกำรตลำดดิจิทัลทั้งหมด
Digital	Marketing	Specialist	(ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล)
  มีควำมรูด้้ำนโซเชียล แพลตฟอร์ม เช่น Google Adwords, Facebook 
Ads, Instagram, YouTube, Blogger, Influrecer รวมถึงพฤติกรรมกำรใช้
อนิเทอร์เนต็ของคนทีเ่ป็นกลุม่เป้ำหมำย ช่วยเหลอืทมีกำำรตลำดในกำรวำงแผน
และจัดท�ำแคมเปญออนไลน์ น�ำเสนอและสร้ำงสรรค์เน้ือหำโฆษณำที่ใช้ใน
แคมเปญต่ำงๆ
Digital	Maketing	Manager	(ผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิทัล)
 มคีวำมรูเ้กีย่วกบัเครือ่งมอืในกำรบรหิำรจดักำรสือ่ดจิทิลั และเคร่ืองมือ 
ที่จะใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลผู้บริโภค เพื่อน�ำข้อมูลน้ันมำบริหำรจัดกำรเป็น
แคมเปญต่ำงๆ รวมถึงก�ำหนดงบประมำณและจัดกำรค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรตลำด
ดิจิทัลให้เป็นไปตำมที่บริษัทก�ำหนด 
Vice	President	Chief	of	Marketing	(รองประธานฝ่ายการตลาด)
 ในองค์กรขนำดใหญ่ คนท่ีท�ำต�ำแหน่งน้ีจะต้องดูแลข้อมูลกำรตลำด
ทั้งหมด ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ของธุรกิจแต่ละ Business Unit รวมถึง 
วัดผล และรำยงำนผลกำรตลำดทั้งหมดของบริษัท ให้แก่ CMO
Chief	Marketing	Officer	(ประธานบริหารฝ่ายการตลาด)
 ต�ำแหน่งนี้มักจะมีแค่ในองค์กรขนำดใหญ่ หรือองค์กรที่เป็นมหำชน 
โดยมีหน้ำท่ีควบคุม จัดกำรกำรตลำดทั้งหมดของ Business Unit ให้เป็นไป
ตำมทิศทำงที่ตนก�ำหนดไว้ รวมถึงท�ำงำนร่วมกับผู้บริหำรระดับสูงฝ่ำยอื่นๆ  
ไม่ว่ำจะเป็น CEO (ประธำนบรหิำร) และ CFO (ประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยกำรเงนิ) 
นอกจำกนี้ยังมีหน้ำท่ีให้ข้อมูลส�ำคัญด้ำนกำรตลำดบริษัทให้แก่สื่อมวลชน 
อีกด้วย

ข้อดีกับการท�างานสายการตลาดดิจิทัล คือ...

	 •	 ผลตอบแทนที่สูงกว่า
  ด้วยควำมที่เป็นสำยงำนเฉพำะทำง ที่ไม่เพียงแต่ต้องมีควำมรู้ด้ำน
กำรตลำดเพยีงอย่ำงเดยีว แต่จ�ำเป็นต้องมคีวำมรูเ้รือ่งเทคโนโลย ีและแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ต่ำงๆ ด้วย ซึ่งเป็นทักษะเฉพำะทำงที่คนท�ำงำนกำรตลำดสำยดิจิทัล
ต้องม ีส่งผลให้คนทีท่�ำงำนสำยนี ้มโีอกำสได้รบัผลตอบแทนสงูกว่ำคนทีท่�ำงำน
กำรตลำดทั่วไป

 โลกของเราน้ันก�าลังถูกขับเคล่ือนด้วยอินเตอร์เน็ตและเคร่ืองมือดิจิทัลมากมาย นับตั้งแต่คนบนยอดดอยท่ีสามารถใช้อินเตอร์เน็ต 

ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปจนถึงคนเมืองที่ใช้เครื่องมือดิจิทัลมาอ�านวยความสะดวกในชีวิตประจ�าวัน

 ข้อมูลจำกส�ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์เปิดเผยว่ำ คนไทยมีพฤติกรรมกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยนำนขึ้นเป็น 10 ชั่วโมง 5 นำทีต่อวัน 
โดยโซเชียลมีเดียที่นิยมใช้มำกสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ YouTube, Line, Facebook สอดคล้องกับข้อมูลจำกสมำคมโฆษณำดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือ DAAT  
ที่ออกมำระบุถึงตัวเลขกำรใช้จ่ำยผ่ำนสื่อดิจิทัลจะมีมูลค่ำสูงถึง 8,289 ล้ำนบำท โดยแพลตฟอร์ม Facebook และ YouTube ยังคงเป็นแพลตฟอร์มหลักที่ 
แบรนด์ต่ำงๆ เลือกใช้ในกำรสื่อสำรกับผู้บริโภค
 และนี่คือเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career Path) ของคนที่ท�ำงำนสำยกำรตลำดดิจิทัลที่อยำกน�ำมำแบ่งปัน แล้วจะพบว่ำงำนสำยน้ี 
มีอะไรดี

	 •	 โอกาสตกงานน้อย
  ปัจจุบันเรำจะเห็นว่ำหลำยองค์กร หลำยอุตสำหกรรมก�ำลังปรับตัว
เข้ำสู่ยุค Digital Transformation ที่น�ำเอำดิจิทัลมำใช้เพื่อเพิ่มศักยภำพ 
กำรแข่งขันให้กับธุรกิจ ไม่ว่ำจะเป็นกำรท�ำธุรกรรมธนำคำรผ่ำนแอพพลิเคชั่น 
กำรใช้ QR Code หรือกำรช�ำระเงินผ่ำนระบบ RFID กำรสะสมคะแนนผ่ำน
แอพพลิเคชั่น ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นหนึ่งในกำรน�ำเครื่องมือออนไลน์ มำใช้ในกำร
ท�ำตลำดเพ่ือให้สำมำรถเข้ำถึง และอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู ้ใช้งำนท่ีเป็น 
กลุ่มลูกค้ำทั้งสิ้น ในส่วนของกำรโฆษณำผ่ำนสื่อออนไลน์ ท่ีล่ำสุด DAAT  
ออกมำระบุว่ำครึ่งปีแรกของปี 2561 มีตัวเลขเม็ดเงินกำรลงทุนผ่ำนสื่อดิจิทัล
สูงขึ้นแบบก้ำวกระโดดเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2560 ตัวเลขกำรลงทุน
แสดงใหเ้ห็นว่ำ องคก์รต่ำงๆ ก�ำลงัตอ้งกำรบุคลำกรดำ้นนี้เข้ำมำช่วยขบัเคลือ่น
กำรท�ำตลำดผ่ำนสื่อดิจิทัลอย่ำงต่อเนื่องด้วยเช่นกัน
	 ส�าหรับคนที่เรียนจบสายการตลาดมา	หรือสายอื่นๆ	ที่มีความสนใจ
อยากเข้ามาท�างานสายการตลาดดิจิทัล	 ขอเพียงคุณหมั่นศึกษาหาความรู้
ด้านการตลาด	 แพลตฟอร์มออนไลน์	 และเทคโนโลยีใหม่ๆ	 ทั้งในไทยและ 
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง	และมุ่งมั่นท�าหน้าที่ของตนให้เต็มที่ที่สุด	คุณก็จะ
เป็นคนหนึง่ทีป่ระสบความส�าเร็จ	และเป็นคนที่ตอ้งการตวัของบรษิัทใหญ่ๆ	
ของประเทศได้ไม่ยาก

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้
ที่มา	: https://th.jobsdb.com



AI FOR THAI เอไอสัญชำติไทย 

ตัวช่วยหนุนอุตสาหกรรมดิจิทัล

THAILAND 4.0

12 Smart Job Magazine

AI FOR THAI เอไอสัญชำติไทย 

ตัวช่วยหนุนอุตสาหกรรมดิจิทัล

 เนคเทค เปิดตัว AI FOR THAI แพลตฟอร์มเอไอสัญชาติไทย เพิ่มศักยภาพความสามารถของผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างสรรค์ 

แอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการช่วยด�าเนินงาน

 ศนูย์เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำต ิ(เนคเทค) ส�ำนักงำนพฒันำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.) กระทรวงกำรอดุมศกึษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดตัว “AI FOR THAI” แพลตฟอร์มเอไอสัญชำติไทย ผลงำนวิจัยและพัฒนำที่เนคเทค สวทช. มุ่งหวังให้เป็นแพลตฟอร์ม
ส�ำคัญ ในกำรเพิ่มศักยภำพควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรที่ต้องกำรสร้ำงสรรค์แอปพลิเคชันต่ำงๆ เพื่อใช้ในกำรช่วยงำนและพร้อมสร้ำงอุตสำหกรรมบริกำร
ดิจิทัล ในงำนประชุมวิชำกำรและนิทรรศกำรเนคเทค 2562 ณ โรงแรม เซ็นทำรำแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลำซ่ำ ลำดพร้ำว

 ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู ้อ�ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์
และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (เนคเทค) สวทช. กล่ำวในพธีิเปิดงำนประชมุวชิำกำร
และนิทรรศกำรเนคเทค 2562 ว่ำเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ หรือเอไอ (AI)  
เป็นเทคโนโลยีที่น่ำจับตำมอง เนื่องจำกได้เข้ำมำมีบทบำทส�ำคัญทำงเศรษฐกิจ
และสังคมมำกขึ้น มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องจำกปัจจัยด้ำนควำมก้ำวหน้ำ 
ทำงเทคโนโลยีด้ำนต่ำงๆ ผนวกรวมกับข้อมูลในรูปแบบจ�ำนวนมำกและ 
หลำกหลำย ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลเสียง รูปภำพ ข้อควำม แผนผังข้อมูล ซึ่งเก็บ
รวบรวมอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
 “ส่งผลให้พัฒนำกำรเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ ก้ำวกระโดดอย่ำง
รวดเร็ว ภำยใต้กระบวนกำรที่เรียกว่ำ Machine Learning ซึ่งหมำยถึงกำรใช้
อัลกอรึทึมในกำรวิเครำะห์ข้อมูล เรียนรู้ข้อมูล แล้วท�ำกำรคำดกำรณ์หรือ 
ประเมินผลส่ิงใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพำะผ่ำนกำรป้อนข้อมูลจ�ำนวนมหำศำล ซึ่ง
เทคโนโลยีดังกล่ำวได้รับกำรพัฒนำให้สอดคล้องกับชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน 
มำกข้ึน และเริม่มบีทบำทชัดเจนต่อระบบเศรษฐกจิมำกขึน้ เพรำะจะช่วยท�ำงำน 
ในส่วนทีอ่ยูน่อกขอบเขตของมนษุย์ โดยเฉพำะกำรท�ำควำมเข้ำใจแบบแผนต่ำงๆ”
 ดร.ชัย กล่ำวต่อว่ำปัจจุบันได้น�ำเอไอมำประยุกต์ใช้ประโยชน์จำก 
ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) ซึ่งสำมำรถเชื่อมโยงเรียนรู้อย่ำงไร้ขีดจ�ำกัด  
ซึ่งเนคเทค สวทช. ได้สะสมองค์ควำมรู้และควำมเช่ียวชำญทำงด้ำนปัญญำ 
ประดิษฐ์มำกว่ำ 20 ปี โดยเฉพำะที่เกี่ยวข้องกับภำษำไทยและเอกลักษณ ์
ของไทย และมีควำมมุ่งหมำยว่ำ AI FOR THAI จะเป็นฐำนรำกทำงเทคโนโลยี
ที่ส�ำคัญให้กับนักธุรกิจ นักพัฒนำ และนักวิจัยทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ยุคใหม่ สำมำรถน�ำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยได้
 ส�ำหรับ AI FOR THAI เป็นแพลตฟอร์มให้บริกำร AI สัญชำติไทย  
ผลงำนวิจัยและพัฒนำโดย “เนคเทค” และ “สวทช.” เพื่อพัฒนำเทคโนโลยี

ปัญญำประดิษฐ์และ Machine Learning ที่เน้นตอบโจทย์ผู้ใช้งำน ทั้งในภำค
อตุสำหกรรมและกำรบริกำรต่ำงๆ ในประเทศไทย โดยค�ำนงึถึงผูใ้ช้บรกิำรทีเ่ป็น
คนไทยเป็นหลกั เพือ่ให้คนไทยได้เข้ำถงึระบบเอไอทีส่ำมำรถช่วยเพ่ิมประสิทธภิำพ
ในกำรท�ำงำนให้ดีขึ้น เพื่อประหยัดทรัพยำกรณ์ที่ใช้ผลิตและบริกำร
 กลุม่เป้ำหมำยส�ำหรบั AI FOR THAI คอื นกัพฒันำระบบ ผูป้ระกอบกำร 
บริษัท SME และบริษัทอื่นๆ ที่ต้องกำรพัฒนำแอปพลิเคชัน และยังพร้อม 
ให้บริกำรในทุกช่วงเวลำ โดยสำมำรถใช้บริกำรได้ทำงเว็บไซต์ AIforthai.in.th 
โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย AI FOR THAI จะช่วยต่อยอดกำรสร้ำงสรรค์แอปพลิเคชัน
ต่ำงๆ เช่น ภำคธรุกจิกลุม่ค้ำปลกี ใช้ระบบ Chatbot เพือ่โต้ตอบเพือ่ตอบค�ำถำม 
ให้บริกำรแก่ลูกค้ำแทนพนักงำน หรือกลุ่มโลจิสติกส์ ใช้ระบบรู้จ�ำใบหน้ำ  
(Face Recognition) เพื่อตรวจจับใบหน้ำของพนักงำนขับรถว่ำมีควำมเสี่ยง
ต่อกำรเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ และด้ำนกำรท่องเที่ยว สำมำรถใช้ AI แปลภำษำ
และสำมำรถวิเครำะห์รูปอำหำรและสถำนที่ท่องเที่ยวจำกภำพถ่ำย อีกท้ัง 
ในด้ำนกำรแพทย์ก็ใช้ระบบ AI วิเครำะห์แนวโน้มควำมเสี่ยงของโรคส่วนบุคคล 
หรือกำรอ่ำนฟิล์ม X-rays แทนมนุษย์
	 ทมีข่าวผูจ้ดัการวทิยาศาสตร์ได้ทดลองใช้งานผ่านเวบ็ไซต์	AIforthai.
in.th	และกรอกข้อมลูเพือ่สมคัรสมาชิกเพ่ือใช้บริการ	AI	FOR	THAI	ในหน้า
เว็บไซต์	ซึ่งจะมีเมนูต่างๆ	ให้เลือกมากมาย	และทีมงานได้เลือก	“เมนูรู้จ�า
วัตถุ”	และเมื่อทดลองใส่รูปอาหารที่ต้องการวิเคราะห์	ระบบก็วิเคราะห์รูป
และแสดงผลช่ือเมนูให้ทราบ	นับว่าเป็นประโยชน์ส�าหรับผูท้ีไ่ม่มคีวามรูด้้าน
อาหาร	และใช้แค่รูปอาหารก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่าคือเมนูอะไร
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