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คาดวานายจางมีความตองการแรงงานเพิ่มขึ้น

จากการกระตุนเศรษฐกิจการทองเที่ยว

บรรณาธิการ
ข่าวสารตลาดแรงงานประจ�ำเดือน เมษายน 2559 ขอรายงานบทสัมภาษณ์พิเศษ ร้านอาหาร...สนั่นลาบเป็ดความส�ำเร็จ...
จากเงินทุนต่างแดนของชายชื่อสนั่น แถนสีแสง ตามด้วยสายด่วน 1694 ซึ่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจ ดังนี้ แรงงานต่างด้าวเมียนมา
ลาว กัมพูชา ที่ต้องการรายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่ อย่าลืมตรวจสุขภาพ ก่อนช�ำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท�ำงานผ่านทาง
เคาน์เตอร์เซอร์วิส และกรมการจัดหางาน เผย นายจ้างมีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น จากการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว
ส่วนมองภูมิภาคฉบับนี้เริ่มด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รัฐบาลอนุมัติให้จังหวัดขอนแก่น สร้างรถรางไฟฟ้า คาดเกิดการ
ลงทุนและจ้างงานจ�ำนวนมาก ตามด้วยภาคตะวันออก แหลมฉบัง-ศรีราชาเมืองอนาคตแห่งการลงทุน ส่วนภาคใต้ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี-อุบลราชธานี เตรียมท�ำบันทึกเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ระหว่างภาคอีสานสู่ภาคใต้ และภาคใต้สู่ภาคอีสาน
นอกจากนี้ยังมี English for Career ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ สารพันปัญหา รอบรั้วรอบโลก “มาเลเซีย นิรโทษกรรม
แรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย” อาชีพมั่นคงเดือนนี้ ขอน�ำเสนอ 9 อาชีพน่าอิจฉา เงินเดือนทะลุล้าน Smart Doe “อียูและ
ไอแอลโอ ชื่นชมรัฐบาลไทย มุ่งมั่นปฏิบัติต่อสิทธิแรงงานตามมาตรฐานสากล” และปิดท้ายด้วยร้อยแปดพันเรื่อง ในหัวข้อ
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Special Report

สารบัญ

• ร้านอาหาร...สนั่นลาบเป็ด ความส�ำเร็จ...จากเงินทุนต่างแดนของชายชื่อสนั่น แถนสีแสง

สายด่วน 1694

• แรงงานต่างด้าวเมียนมา ลาว กัมพูชา ที่ต้องการรายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่
อย่าลืมตรวจสุขภาพ ก่อนช�ำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท�ำงานผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส
• กรมการจัดหางาน เผย นายจ้างมีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น
จากการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว

มองภูมิภาค

• รัฐบาลอนุมัติให้จังหวัดขอนแก่น สร้างรถรางไฟฟ้า คาดเกิดการลงทุนและจ้างงานจ�ำนวนมาก
• แหลมฉบัง-ศรีราชา เมืองอนาคตแห่งการลงทุน
• จังหวัดสุราษฎร์ธานี-อุบลราชธานี เตรียมท�ำบันทึกเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ระหว่างภาคอีสานสู่ภาคใต้ และภาคใต้สู่ภาคอีสาน

English for Career
สารพัน ปัญหา

• การจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มผู้รับงานไปท�ำที่บ้านมีหลักเกณฑ์อย่างไร?

รอบรั้ว รอบโลก

• มาเลเซียนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย

อาชีพมั่นคง

• 9 อาชีพน่าอิจฉา เงินเดือนทะลุล้าน

Smart DOE

• อียูและไอแอลโอ ชื่นชมรัฐบาลไทย มุ่งมั่นปฏิบัติต่อสิทธิแรงงานตามมาตรฐานสากล

ร้อยแปด พันเรื่อง

• INDUSTRY 4.0 The Next Industrial Revolution (อุตสาหกรรม 4.0)

คณะผู้จัดท�ำ	 : กองวิจัยตลาดแรงงาน (Labour Market Research Division)

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

ร้านอาหาร...สนั่นลาบเป็ด
ความส�ำเร็จ...จากเงินทุนต่างแดน
ของชายชื่อสนั่น แถนสีแสง

ร้านอาหาร...สนัน่ ลาบเป็ด... ตัง้ อยูร่ มิ ถนนมิตรภาพ ระหว่างขอนแก่นไปนครราชสีมา ห่างจากตัวเมืองขอนแก่น

ส�ำหรับความเป็นมาของร้านอาหารร้านนี้ น่าสนใจเป็นอย่างมาก
เจ้าของร้านคือคุณสนั่น แถนสีแสง ซึ่งปัจจุบันมีหลายต�ำแหน่งในร้าน
เป็นเจ้าของร้าน เป็นคนจ่ายตลาด คัดเลือกวัตถุดิบด้วยตนเอง
และต�ำแหน่งที่สำ� คัญที่สุดคือเป็นกุ๊ก หรือผู้ปรุงอาหารทุกจานที่รสชาติ
แสนอร่อยจนลูกค้าติดอกติดใจโด่งดังไปทั่วจังหวัด
คุณสนั่น แถนสีแสง เกิดเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2513
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บ้านเกิดอยู่ที่ อ�ำเภอโกสุมพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม พ่อแม่มีอาชีพท�ำนา และฐานะยากจน ขณะเรียน
หนังสือก็ช่วยพ่อแม่ท�ำนาเหมือนเด็กบ้านนอกทั่วไป เมื่อเรียนจบ ม.3
เริ่มคิดถึงอนาคตว่าจะท�ำอาชีพอะไรดี ไม่อยากท�ำไร่ท�ำนาแบบพ่อแม่
อีกต่อไป จึงได้ไปหาลุงซึ่งเป็นเชฟอาหารญี่ปุ่นที่ภัตตาคารเรือนฟ้า
ซึ่งอยู่แถวสายใต้ใหม่ กทม.ในปัจจุบัน เพื่อไปเรียนท�ำอาหารญี่ปุ่น
จากลุงเป็นลูกมือให้ลุง คุณสนั่นฯ เป็นคนขยันหลังจากเลิกงานแล้ว
ก็ยังไปช่วยงานเชฟคนอื่นๆ เพื่อศึกษาหาความรู้การท�ำอาหารประเภท
ต่างๆ ทั้งอาหารจีน อาหารไทย แบบครูพักลักจ�ำ จนเริ่มมีความช�ำนาญ
จึงเริ่มไปรับงานตามโรงแรม และภัตตาคารต่างๆ โดยมีทีมงาน
ของตัวเองไปด้วย อาทิเช่น ภัตตาคารเจ้าพระยา โรงแรมแชงกรี-ลา
กรุงเทพฯ ภัตตาคารอภิชาติ โรงแรมริเวอร์ นครปฐม
เมือ่ ประมาณปี พ.ศ.2542 มีคนไทยท�ำอาหารไทยอยูร่ า้ นอาหาร
ในอิสราเอล ติดต่อผ่านมาทางคุณสนั่นว่าต้องการพ่อครัวไปท�ำงานที่
อิสราเอล โดยนายจ้างออกค่าใช้จา่ ยและเป็นผูด้ ำ� เนินการขัน้ ตอนต่างๆ
เองทั้งหมด จึงตัดสินใจที่จะไปเพื่อจะได้เรียนรู้และมีประสบการณ์โลก
กว้างมากขึน้ ใช้เวลาประมาณ 1 ปีจงึ ได้เดินทางไปท�ำงานทีป่ ระเทศอิสราเอล
โดยนายจ้างส่งตัว๋ เครือ่ งบิน และเอกสารทัง้ หมดมาให้ เป็นการเดินทาง
จากประเทศไทยเป็นครั้งแรกในชีวิต แต่เพื่ออนาคตจึงตั้งใจแน่วแน่
ว่าจะอดทนท�ำงานให้ดที สี่ ดุ เมือ่ เดินทางไปถึงประเทศอิสราเอล ได้เข้าไป
ท�ำงานที่ร้านอาหารมีนายจ้างชื่อ ยารีฟ ในต�ำแหน่งเชฟอาหารญี่ปุ่น
ขณะที่ท�ำงานที่ร้านอาหารนายจ้างดูแลเป็นอย่างดี มีที่พักเป็น
คอนโดให้อยู่ฟรี และดูแลทุกข์สุขตลอดเวลา ช่วงแรกที่เข้าไปช่วยงาน
จากที่ทางร้านไม่ค่อยมีลูกค้าเข้าร้าน หลังจากคุณสนั่นได้โชว์ฝีมือ
การท�ำอาหารรสชาติถูกปากถูกใจ จนได้รับความนิยมมีลูกค้าเต็มร้าน
คุณสนัน่ ฯ บอกว่า ความตัง้ ใจท�ำงานด้วยความขยันขันแข็ง และซือ่ สัตย์

ท�ำให้นายจ้างพึงพอใจ และรักใคร่คุณสนั่นฯ เสมือนญาติ
ส�ำหรับค่าจ้าง/เงินเดือนได้เดือนละ 15,000 ดอลล่าร์สหรัฐ
(อัตราแลกเปลี่ยนขณะนั้น 45 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ) และได้ทิปอีก
ประมาณ เดือนละ 40,000 บาท นับว่าเป็นรายได้ที่สูงมาก นอกจากนี้
สวัสดิการที่ได้รับ ได้แก่ ร้านอาหารหยุดทุกวันจันทร์ มีที่พักให้ฟรี
และค่าครองชีพถูกกว่าเมืองไทย ขณะทีท่ ำ� งานอยูท่ างด้านเจ้าหน้าทีไ่ ทย
ที่อิสราเอลก็ดูแลคนไทยที่นั่นได้ดี เวลามีปัญหาก็เดินทางมาพบและ
ให้ความช่วยเหลือ มีการสอบถามความเป็นอยู่เป็นประจ�ำ ซึง่ คุณสนัน่ ฯ
ท�ำงานที่ร้านอาหารในประเทศอิสราเอล อยู่ 5 ปี
ในปี พ.ศ. 2547 เนื่องจากคุณพ่อเสียชีวิตจึงเดินทางกลับมา
ที่ประเทศไทย และไม่คิดที่จะกลับไปท�ำงานที่ประเทศอิสราเอลอีก
ตัง้ ใจว่าจะเปิดร้านอาหารในเมืองไทย จึงมาเช่าโรงแรมในจังหวัดขอนแก่น
อยูน่ านร่วมเดือน เดินสายไปดูตามร้านอาหารต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น
เพือ่ ดูวา่ คนขอนแก่นมีการกินอยูย่ งั ไง และหาสถานทีใ่ นการตัง้ ร้านก่อน
ที่จะมีคนรู้จักแนะน�ำให้มาตั้งร้านทีบ่ ้านหนองบัวดีหมี ต�ำบลท่าพระ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตอนแรกเซ้งและเช่าร้านของคนอืน่ ก่อน
โดยใช้เงินทุนทีเ่ ก็บหอมรอมริบมาจากการท�ำงานทีร่ า้ นอาหารในอิสราเอล
เป็นค่าใช้จา่ ยในการท�ำธุรกิจร้านอาหาร โดยเงินลงทุนครัง้ แรกประมาณ
3 แสนบาท เช่าอยู่ 3 ปี พอกิจการเริ่มดีขึ้นจึงขอซื้อที่เป็นของตัวเอง
เนือ้ ที่ 1.67 งาน ในราคา 2.2 ล้านบาท ปัจจุบนั มีคนมาขอซือ้ ต่อในราคา
สิบล้านกว่าบาทแล้ว แต่คุณสนั่นฯ ก็ไม่ขาย
สาเหตุที่ชื่อร้านสนั่นลาบเป็ด เนื่องจากร้านเดิมขายลาบเป็ด
จึงได้ทำ� ต่อมา แต่กไ็ ด้เพิม่ เมนูอาหารอืน่ ๆ เพิม่ เข้าไป โดยเฉพาะอาหาร
ประเภทปลาแม่น�้ำ  ซึ่งแรงจูงใจที่เปิดร้านอาหารก็เพราะที่บ้านมีฐานะ
ยากจนพ่อแม่ทำ� นา จึงไม่ตอ้ งการเป็นลูกจ้าง แต่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ
เองใช้ความรูค้ วามช�ำนาญและประสบการณ์ของตนเองประกอบอาชีพ
เพื่อเลี้ยงครอบครัว และได้อยู่ใกล้ครอบครัวดูแลแม่
คุณสนั่นฯ จะดูแลทุกขั้นตอนในการปรุงอาหารตั้งแต่การสั่ง
วัตถุดิบแรกๆ ไปเลือกวัตถุดิบเอง ใช้ของที่มีคุณภาพมาท�ำอาหาร
เพื่อท�ำให้ลูกค้าประทับใจ มีการดูแลสุขภาพของลูกค้าโดยใช้ภาชนะที่
สะอาด เช่น ใช้จานเซรามิค ปลาจะมีทั้งที่ไปเลือกเองที่ตลาดและ
มีขาประจ�ำเอามาส่ง หรือชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงน�ำมาส่งให้ที่ร้าน
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เพียง 14 กิโลเมตร ตั้งอยู่เลขที่ 31 หมู่ 11 ต�ำบลท่าพระ อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีนายสนั่น แถนสีแสง อายุ 45 ปี
เป็นเจ้าของ ร้านมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของลูกค้าทุกระดับในจังหวัด ใครได้ไปชิมแล้วต้องติดใจในฝีมือและรสชาติของอาหาร
จนต้องเป็นลูกค้าขาประจ�ำเลยทีเดียว

Smart Job Magazine

ส่วนมากจะเป็นปลาจากเขือ่ น จากแม่นำ�้ ชี โดยจะเน้นแต่ปลาธรรมชาติ
จะอร่อยกว่า ไม่เอาปลาเลี้ยง ที่ร้านจะเลือกใช้แต่วัตถุดิบที่ดี ใหม่ สด
ถ้าปลาไม่ดี ไม่ค่อยสดก็จะแจกจ่ายชาวบ้านใกล้เคียงได้กินกันฟรีๆ
ส่วนผักชาวบ้านปลูกเองและจัดส่งมาที่ร้าน โดยจะเน้นผักที่ชาวบ้าน
ปลูกเองมากกว่าผักตามตลาด เพราะจะเป็นผักที่ปลอดสารพิษ และ
ยังส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกผักชนิดอื่นๆ น�ำมาส่งที่ร้านด้วย เช่น ข่า
ตะไคร้ ท�ำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มเติมจากเงินที่ลูกหลานส่งมาให้
ส่วนการท�ำอาหารนัน้ คุณสนัน่ ฯ จะเป็นผูป้ ระกอบอาหารเองทุก
อย่าง ไม่วา่ ลูกค้าจะมากขนาดไหนก็จะไม่จา้ งพ่อครัวเพิม่ ลูกค้าจะได้รบั
ประทานอาหารรสชาติเดิมทุกครั้งที่ไปทานอาหารที่ร้าน ร้านเปิดเวลา
09.00-20.00 น. แล้วแต่บางวันถ้าลูกค้าเยอะก็เปิดไปเรื่อยๆ จนกว่า
ลูกค้าจะหมดร้าน อาหารที่ขึ้นชื่อของทางร้าน ได้แก่ ต้มย�ำปลา ผัดฉ่า
ลาบเป็ด ปลาลวกจิ้ม เป็นต้น ส่วนลูกค้า VIP ก็มีตั้งแต่ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ�ำเภอ ประธานบริษัทเอกชน
ต่างๆ ส�ำหรับแผนการในอนาคตคิดไว้ว่า อาจเสริมการท�ำอาหารญี่ปุ่น
ฝึกลูกหลานให้มาท�ำอาหาร
คุณสนั่นฯ ได้ให้แง่คิดส�ำหรับผู้ที่ไปท�ำงานต่างประเทศที่
ต้องการประสบความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพในประเทศไทยไว้ว่า
“การไปท�ำงานต่างประเทศ สามารถพลิกชีวิตของคนได้ แต่ต้องรู้จัก

เก็บ อดออม ไม่เล่นการพนัน เมื่อกลับมาแล้วต้องมาคิดหาวิธีว่า
ท�ำยังไงถึงจะมาน�ำเงินมาลงทุนต่อยอดได้ ไม่ใช่กลับมาแล้วซื้อรถ
มีบ้านหลังใหญ่ๆ มาอวดกัน ช่วงที่กลับมาใหม่ๆ มีคนไปนินทากับแม่
คุณสนั่นว่า ไปท�ำงานเมืองนอกกลับมา ไม่มีอะไร คนอื่นเขามีบ้าน มีรถ
จนคุณแม่ร้องไห้ คุณสนั่นเลยเอาเงินไปวางให้แม่ดู และอธิบายให้ฟัง
ว่ามีแผนการอย่างไร จนคุณแม่เข้าใจ แม้จนปัจจุบันคุณสนั่นก็ยังไม่มี
รถยนต์ ไม่ใช่เพราะไม่มีเงิน แต่ไม่เห็นความจ�ำเป็น เพราะไปรถแท็กซี่
หรือสองแถวได้ และปกติก็ไม่ค่อยจะได้ไปไหนอยู่แล้ว”

บทสรุป

คุณสนัน่ แถนสีแสง ประสบความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพ
เพราะเป็นผูม้ คี วามขยันขันแข็ง อดทน รูจ้ กั วางแผนอนาคต มีความ
ซื่อสัตย์ในวิชาชีพ ตอนเป็นลูกจ้าง นายจ้างทุกคนจะรักคุณสนั่น
ไม่อยากให้ออก เพราะท�ำงานเหมือนเป็นกิจการของตัวเอง
ช่วยประหยัด ลดต้นทุน ไม่โกงนายจ้าง เมื่อมาท�ำธุรกิจของตัวเอง
ก็ซื่อสัตย์ต่อลูกค้ามีอุปนิสัยยิ้มแย้มแจ่มใส อ่อนน้อมถ่อมตน
เรียกว่ามีจิตใจรักที่จะให้บริการ ต้องการให้ลูกค้ารับประทานอาหาร
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและอร่อย จึงเลือกใช้แต่ของดีๆ วัตถุดบิ ทีด่ ใี นการประกอบ
อาหาร จึงท�ำให้สามารถประสบความส�ำเร็จดังเช่นทุกวันนี้
ที่มา : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดขอนแก่น

สายด่วน 1694

แรงงานต่างด้าวเมียนมา ลาว กัมพูชา

ที่ต้องการรายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่ อย่าลืมตรวจสุขภาพ
ก่อนช�ำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท�ำงานผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส
แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เคยขึ้นทะเบียน

เดิมและมีใบอนุญาตท�ำงานแล้ว แต่ใบอนุญาตท�ำงานหมดอายุ ทีต่ อ้ งการรายงาน
ตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่ อย่าลืมตรวจสุขภาพ ก่อนช�ำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ท�ำงานผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วสิ ทัว่ ประเทศ เพือ่ อาศัยและท�ำงานอยูใ่ นประเทศไทย
ต่อไปได้อีก 2 ปี
นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า แรงงาน
ต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่เคยขึ้นทะเบียนเดิมและมีใบอนุญาต
ท�ำงานแล้ว แต่ใบอนุญาตท�ำงานหมดอายุให้ไปรายงานตัวเพือ่ อนุญาตท�ำงานใหม่
กับกรมการจัดหางานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 29 กรกฎาคม 2559 มีขั้นตอน
การด�ำเนินการดังนี้
1. ก่อนรายงานตัวเพือ่ ขอรับบัตรใหม่ แรงงานต่างด้าวทุกคนต้องไปตรวจ
สุขภาพ ท�ำประกันสุขภาพ ณ โรงพยาบาลทีก่ ระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดซึง่ สามารถ
เข้ารับการตรวจได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในกรุงเทพมหานครตรวจสุขภาพได้
7 แห่ง คือ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลนพรัตน์ โรงพยาบาลเลิดสิน
โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
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และโรงพยาบาลวชิระพยาบาล ในส่วนของจังหวัดอื่นๆ
สามารถตรวจสุขภาพได้ ณ โรงพยาบาลทีก่ ระทรวงสาธารณสุข
ก�ำหนด โดยจะมีค่าใช้จ่าย คือ ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท
ประกันสุขภาพ 3,200 บาท รวมจ�ำนวน 3,700 บาท มีอายุ
คุ้มครอง 2 ปี สิ้นสุดการคุ้มครองวันที่ 31 มีนาคม 2561

2. แรงงานต่างด้าวสามารถช�ำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ท�ำงานด้วยตนเองได้ผา่ นทางเคาน์เตอร์เซอร์วสิ ทัว่ ประเทศได้ 24 ชัว่ โมง
ไม่มีวันหยุด โดยน�ำใบรับรองแพทย์และบัตรสีชมพูหรือเอกสารที่
ประเทศต้นทางออกให้ไปช�ำระเงินค่าบริการรวมทั้งสิ้น 1,910 บาท
แบ่งเป็นค่ายื่นค�ำขออนุญาตท�ำงาน จ�ำนวน 100 บาท ค่าธรรมเนียม
การอนุญาตท�ำงาน 2 ปี จ�ำนวน 1,800 บาท ค่าบริการเคาน์เตอร์เซอร์วสิ
10 บาท ต่อแรงงานต่างด้าว 1 คน หรือช�ำระที่ส�ำนักงานจัดหางาน
จังหวัด หรือส�ำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10        
3. นายจ้าง/แรงงานต่างด้าวจัดเตรียมเอกสารค�ำขออนุญาต
ท�ำงาน (ตท.8) สัญญาจ้างงาน 1 คน/บัตร สีชมพูหรือเอกสารทีป่ ระเทศ
ต้นทางออกให้ไปด�ำเนินการขอใบอนุญาตท�ำงานทีศ่ นู ย์บริการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ตามใบนัด

กรมการจัดหางานจึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างน�ำแรงงาน
ต่างด้าวหรือแรงงานต่างด้าวมารายงานตัว ด้วยตนเองเพื่อขอรับบัตร
ใหม่ตามวัน เวลาที่ก�ำหนด ซึ่งในกรุงเทพฯ เปิดให้บริการศูนย์ OSS
ใน 4 มุมเมือง ได้แก่ 1. ศูนย์การค้าไอที สแควร์หลักสี่ ชั้น T
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ 2. อาคารศูนย์รถตู้ สถานีขนส่งสายใต้ใหม่
ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่ ง ชั น 3. ศู น ย์ ก ารค้ า ธั ญ ญา ปาร์ ค
ถนนศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง 4. บริเวณตลาด สี่แยกหนองจอก
ถนนสุวินทวงศ์ เขตหนองจอก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส�ำนักงาน
จัดหางานจังหวัด ทุกจังหวัด ส�ำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10
ศูนย์ OSS หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694
ที่มา : http://www.doe.go.th

กรมการจัดหางาน เผย
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นายจ้างมีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น
จากการกระตุน้ เศรษฐกิจภาคการท่องเทีย่ ว
กรมการจัดหางาน เผยสถานการณ์ตลาดแรงงานในเดือนกุมภาพันธ์

2559 นายจ้าง/สถานประกอบการแจ้งความต้องการแรงงาน 43,019 อัตรา
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวของปีก่อน ร้อยละ 1.15 ส่วนใหญ่ต้องการแรงงานบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ มีผู้สมัครงาน 44,726 คนและส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
และคาดว่าจะมีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากภาคการท่องเที่ยวเติบโต
ขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ในเดือน
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีนายจ้าง/สถานประกอบการแจ้งความต้องการด้านแรงงาน
จ�ำนวน 43,019 อัตรา ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 489 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.15 โดยต้องการแรงงานไปท�ำงานในอาชีพแรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์
มากที่สุด รองลงมาคือ แรงงานด้านการประกอบ และพนักงานขายของหน้าร้าน
และพนักงานสาธิตสินค้า ผูส้ มัครส่วนใหญ่เป็นผูส้ ำ� เร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป และระดับประถมศึกษาและต�่ำกว่า
โดยผู้สมัครงานระดับมัธยมศึกษาได้รับการบรรจุงานมากที่สุด รองลงมาคือ
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป และระดับปวช.-ปวส./อนุปริญญา ตามล�ำดับ
ส�ำหรับการเดินทางไปท�ำงานต่างประเทศของแรงงานไทยพบว่าในเดือน
มกราคมที่ผ่านมามีจ�ำนวน 3,474 คน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ
19.00 โดยไปท�ำงานในสาขาอาชีพผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักร
และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้
ฝีมือในธุรกิจต่างๆ แรงงานไทยเดินทางไปท�ำงานในไต้หวันมากที่สุด ส�ำหรับ
การไปท�ำงานในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน พบว่า มีการไปท�ำงานในประเทศ
มาเลเซียมากที่สุด รองลงมาคือ อินโดนีเซีย และบรูไน สร้างรายได้จากการ
ไปท�ำงานต่างประเทศของแรงงานไทยจ�ำนวนประมาณ 7,242,000,000 บาท

นายอารักษ์ฯ กล่าวต่อว่า จากการประมาณการ

ของกองวิจยั ตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน คาดว่าในเดือน
มีนาคม 2559 ความต้องการแรงงานจากนายจ้าง/สถาน
ประกอบการที่มาใช้บริการกรมการจัดหางานจะเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 9.31 ผู้สมัครงานจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.02 และ
การบรรจุงานจะเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.87 ซึง่ มีปจั จัยสนับสนุนจาก
ภาคบริการโดยเฉพาะภาคการท่องเทีย่ วทีศ่ นู ย์วจิ ยั เศรษฐกิจ
และธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ คาดว่าภาคการท่องเที่ยว
ไทยในปี 2016 จะเติบโตต่อเนื่องได้อีกจากปีที่ผ่านมา
โดยคาดว่าจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติจะขยายตัวประมาณ
ร้อยละ 9 ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้เกิดความต้องการ
แรงงานในอุตสาหกรรมที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
เพิ่มมากขึ้น
ที่มา : http://www.doe.go.th
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มองภูมิภาค

รัฐบาลอนุมัติให้จังหวัดขอนแก่น สร้างรถรางไฟฟ้า
คาดเกิดการลงทุนและจ้างงานจ�ำนวนมาก
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เมื่ อ วั น ที่ 16 มีนาคม 2559

นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษทั ช.ทวี ดอลล่าเซียน จ�ำกัด (มหาชน)
เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา
นายกรัฐมนตรี ได้เซ็นค�ำสัง่ อนุมตั หิ ลักการ
โครงการก่ อ สร้ า งระบบขนส่ ง มวลชน
ในจังหวัดขอนแก่นด้วยระบบรถรางไฟฟ้า
(แทรม) ระยะที่ 1 ช่วงเหนือ-ใต้ ระยะทาง
26 กิโลเมตร ซึง่ จะมีการประชุมคณะกรรม
การบู ร ณาการเพื่ อ ผลั ก ดั น โครงการนี้
ซึ่งจะประกอบด้วย ผู้แทนจากภาคเอกชน
ในจังหวัดขอนแก่น กรมทางหลวง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผู้ว่าราชการจังหวัด
ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่ น (อบจ.ขอนแก่ น ) เทศบาล
นครขอนแก่ น และเทศบาลในพื้ น ที่
ทีเ่ กีย่ วข้อง 4 แห่ง รวมทัง้ ส�ำนักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
จะได้สนับสนุนงบประมาณ 38 ล้านบาท
ให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อศึกษา
เพิ่มเติมและปรับแก้โครงการฯ ที่เคยได้มี
การศึกษาไว้แล้วแต่เป็นรูปแบบรถเมล์ดว่ น
พิเศษ (บีอาร์ท)ี ซึง่ คาดว่าจะใช้เวลาในการ

ศึกษาทั้งหมดประมาณ 8 เดือน หลังจากนั้น คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในต้นปี 2560 ใช้ระยะเวลา
ประมาณ 1-2 ปีก็น่าจะสามารถเปิดให้บริการเดินรถได้ในช่วงปลายปี 2561 ถึงต้นปี 2562
ซึ่งโครงการดังกล่าวจะใช้งบประมาณลงทุนประมาณ 15,000 ล้านบาท โดยใช้รูปแบบ
การลงทุนจากภาคเอกชนทัง้ หมด ซึง่ จะมีการร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัดขอนแก่น
จัดตั้งเป็นบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จ�ำกัด หรือ เคทีที ขึ้น โดยยึดรูปแบบโมเดลของบริหารงาน
แบบรถไฟฟ้าบีทีเอสของกรุงเทพฯ ซึ่งในขณะนี้มีผู้ประกอบการในจังหวัดขอนแก่น 20 บริษัท
ร่วมกันลงขันแล้วกว่า 200 ล้านบาท และหลังจากเปิดให้บริการ เดินรถไปแล้วประมาณ 2 ปี หรือ
ในปี 2564 หากโครงการในระยะแรก สามารถด�ำเนินการจนเปิดเดินรถได้ จังหวัดขอนแก่น
ก็จะถือเป็นจังหวัดแรกของไทยที่มีระบบขนส่งมวลชนเป็นของตนเอง นอกเหนือจากกรุงเทพฯ
ซึง่ ขอนแก่นจะกลายเป็นต้นแบบให้จงั หวัดอืน่ ทีม่ ศี กั ยภาพ พร้อมทีร่ กุ ขึน้ มาก่อสร้างระบบขนส่ง
มวลชนด้วยตนเอง ถ้าโครงการเริ่มด�ำเนินการ คาดว่าจะเกิดการจ้างงานจ�ำนวนมาก ทั้งในจังหวัด
ขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง
โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดขอนแก่น
ข้อมูลจาก : www.khonkaenlink.info/home/news/1460.html

แหลมฉบัง-ศรีราชา เมืองอนาคตแห่งการลงทุน
หากเอ่ยถึงศักยภาพของท�ำเล

แหลมฉบัง-ศรีราชา แม้จะเป็นหนึ่งใน
พื้นที่ที่ไม่ใหญ่มากใน จ.ชลบุรี แต่ด้วย
ความที่เป็นพื้นที่ที่มีนิคมอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่หลายแห่งทั้งของภาครัฐและ
เอกชน จึงท�ำให้เป็นเมืองเล็กทีม่ ศี กั ยภาพ
สูงมาก ยิ่งในอนาคตภาครัฐยังมีแผน
พัฒนาระบบคมนาคมทั้งทางรางและ
ทางถนนอี ก หลายโครงการจะยิ่ ง ส่ ง
ผลบวกให้กับศรีราชาในอนาคต
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ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ศรีราชา พัทยา และระยอง คาดว่าใช้เงินลงทุนทั้ง
โครงการ 152,000 ล้านบาท วางแผนใช้เวลาก่อสร้างทัง้ หมด 54 เดือน
(ประมาณ 4 ปีกับอีก 5 เดือน)
นอกจากนี้ ยังมีมอเตอร์เวย์สายใหม่ “พัทยา-มาบตาพุด”
เวนคืนราว 2,000 ไร่ คาดว่าจะใช้งบลงทุนประมาณ 20,200 ล้านบาท
แบ่งเป็นงบก่อสร้าง 14,200 ล้านบาทและเวนคืน 60,000 ล้านบาท
โดยช่วงชลบุรี-พัทยา จะแล้วเสร็จประมาณปี 2560 ซึ่งจะช่วยขยาย
ช่องทางการจราจรเพิ่มจากเดิม 4 ช่องทางจราจรเป็น 6 ช่องทาง
จราจร ปัจจุบันปริมาณการจราจรทั้งสาย 7 (มอเตอร์เวย์) และสาย 9
(กาญจนาภิเษก) เฉลี่ยอยู่ที่ 80,000-100,000 คัน ต่อวันเพิ่มขึ้น
10-15% ต่อปี
โครงการศึกษาความเหมาะสมทางพิเศษสายบูรพาวิถี-พัทยา
รองรับรถบรรทุกขนส่งสินค้าขนาดใหญ่เป็นจ�ำนวนมากและมีแนวโน้ม
ที่จะเพิ่มปริมาณการจราจรในอัตราที่ค่อนข้างสูงขึ้นในอนาคต เพื่อต่อ
ขยายโครงข่ายทางพิเศษบูรพาวิถีไปยังนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่
ท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งชายหาดบางแสน และเมืองพัทยา งบลงทุน
69,000 ล้านบาท แบ่งเป็น งบก่อสร้าง 60,000 ล้านบาท และงบเวนคืน
9,000 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มปี 2560-2565
ส�ำหรับการพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ ภาครัฐมีโครงการ
“อูต่ ะเภา” สนามบินพาณิชย์แห่งที่ 3 ให้บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ
ในปี 2558 ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ที่ต้องการให้สนามบิน 3 แห่ง “สุวรรณภูมิ-ดอนเมือง-อู่ตะเภา” และ
การคมนาคมเชื่อมโยง 3 สนามบินเข้าด้วยกัน รองรับการขยายตัว
ของธุรกิจในอนาคต แผนการลงทุนด้านคมนาคมของภาครัฐดังกล่าว
จะยิง่ ส่งเสริมภาคการผลิตในนิคมอุตสาหกรรมบริเวณนีม้ ากขึน้
โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดระยอง
ข้อมูลจาก : http://rich.ddproperty.com

จังหวัดสุราษฎร์ธานี-อุบลราชธานี

เตรียมท�ำบันทึกเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ระหว่างภาคอีสานสู่ภาคใต้ และภาคใต้สู่ภาคอีสาน
วันที่ 17 มี.ค.59 ที่ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 3
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอวยชัย อินทร์นาค รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด
สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดทั้งสองได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย การเชื่อมโยง
การท่องเทีย่ วระหว่างภูมภิ าค จากภาคอีสานสูภ่ าคใต้และจากภาคใต้สภู่ าคอีสาน ซึง่ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และ
จังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลนครจังหวัด
อุบลราชธานี จะท�ำบันทึกข้อตกลง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเตรียมความพร้อมรองรับ
นโยบายการกระจายอ�ำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย
และนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล
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ปัจจุบันนอกจากนิคมอุตสาหกรรมแล้ว ยังมีท่าเรือแหลมฉบัง
เป็นท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีสินค้าผ่านท่าในปี 2557 กว่า 3,500 ล้านตู้
คอนเทนเนอร์ (ตูค้ อนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต : Twenty Foot Equipment
Unit หรือ TFU) ท�ำให้ศรีราชากลายเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศไทย และเมืองท่าที่ใหญ่ติดอันดับ 22 ของโลก ซึ่งในอนาคต
จะมีการขยายแหลมฉบังเฟส 3 ด้วยเม็ดเงินลงทุน 35,000 ล้านบาท
ระหว่างปี 2559-2562 ซึ่งจะท�ำให้การขนส่งทางเรือผ่านท่าเรือแห่งนี้
เพิ่มขึ้นอีก 10 ล้านตู้ต่อปี
ด้านการลงทุนภาครัฐ ในอนาคตจะมีโครงการก่อสร้างทางรถไฟ
ท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเทียบเรือน�ำ้ ลึกทวาย เพื่อให้ระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากขึน้ จะยิง่ เพิม่ ศักยภาพให้กบั แหลมฉบัง
และส่งผลบวกไปยังพื้นที่ใกล้เคียง โดยโครงการรถไฟดังกล่าว ญี่ปุ่น
สนใจร่วมพัฒนารถไฟ 2 เส้นทาง คือ กาญจนบุร-ี กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทราแหลมฉบัง และกรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-อรัญประเทศ ระยะทาง 574
กิโลเมตร เป็นรถไฟทาง คู่ราง 1 เมตร เน้นขนส่งสินค้าเป็นหลักจาก
การเชื่อม 2 ท่าเรือ คือ ท่าเรือทวาย (ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ฝั่ง
เมียนมาร์) กับท่าเรือแหลมฉบัง คาดว่าจะใช้เงินลงทุน 98,000 ล้านบาท
ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ยังได้เสนอขออนุมัติด�ำเนิน
โครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา-ศรีราชา-แหลมฉบัง ระยะทาง
78 กม. คาดว่าจะใช้งบลงทุน 5,850 ล้านบาท ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว พร้อมกับได้รับการบรรจุไว้ใน
แผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2554
โดยรถไฟทางคู่เพื่อการขนสินค้าจะเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพ
ของการขนส่งทางรถไฟในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง “กรุงเทพฯ-ระยอง” มีแนว
เส้นทางพาดผ่าน 4 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง
มีระยะทางรวม 193.5 กิโลเมตร มีทั้งหมด 6 สถานี ได้แก่ ลาดกระบัง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ด้วยเจตนารมณ์ที่เห็นพ้องต้องกัน โดยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมโยง

ระหว่างภูมภิ าค เพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในท้องถิน่ โดยการแลกเปลีย่ นทางวัฒนธรรม และประเพณีอนั ดีงามของทัง้ สองจังหวัด
ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาและออกพรรษาของประเทศไทย ตามวิสัยทัศน์ เข้าพรรษาเที่ยวงานแห่เทียนของจังหวัดอุบลราชธานี ออกพรรษา
เที่ยวงานชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน เพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น และการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นของรัฐบาลให้สอดคล้อง
รองรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดสงขลา
ข้อมูลจาก : ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้
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Days, Months and Years (วัน เดือน ปี)
ฉบับนี้เรามาท�ำความรู้จักค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Vocabulary) ที่พบได้ในชีวิตประจ�ำวันของเรา เป็นค�ำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับ วัน (Days),
เดือน (Months) และปี (Years) บางท่านอาจจะคิดว่าเป็นค�ำง่ายๆ เบสิค แต่พอถึงเวลาที่จะต้องใช้กลับนึกไม่ออกสักที เรามาท�ำความรู้จักค�ำศัพท์
ภาษาอังกฤษกันนะคะ..

Days (วัน)
date
week
today
yesterday
tomorrow
every day
day off
daily
day to day

เดท
วีค
ทูเดย์
เยสเทอะเดย์
ทูมอโรว์
เอฟวรี เดย์
เดย์ ออฟ
เดลี
เดย์ ทู เดย์

วันที่, วันเดือน, สมัย
สัปดาห์
วันนี้
เมื่อวาน
วันพรุ่งนี้
ทุกวัน
วันหยุด
ทุกวัน
แต่ละวัน, ทุกๆ วัน

weekday
weekend
the other day

วีคเดย์
วีคเอนด
ธิ อัธเธอะ เดย์

วันธรรมดา
วันหยุดสุดสัปดาห์
วันก่อน

ลาสท มันธ
เนคซท มันธ
เอฟวรี มันธ

เดือนที่แล้ว
เดือนหน้า
ทุกๆ เดือน

Months (เดือน)
last month
next month
every month

Years (ปี)
Buddhist Era (B.E.)
Chirstian Era (A.D.)
Prehistoric peroid
Before Christ (B.C.)
1955 (year nineteen fifty-five)
2015 (year twenty fifteen)
2016 (year two thousand sixteen)
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ.. Bye!!!
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บุดดิสท์ อีรา
คริสเชียน อีรา
พรีฮิสทอริค พีเรียด
บิฟอร์ ไครสท์
เยียร์ ไนน์ทีน ฟิฟที-ไฟว์
เยียร์ ทเวนตี้ ฟิฟทีน
เยียร์ ทูเธาเซินด์ ซิคสทีน

ปีพุทธศักราช (พ.ศ.)
ปีคริสต์ศักราช (ค.ศ.)
ยุคก่อนประวัติศาสตร์
ก่อนคริสต์ศักราช
ปี ค.ศ.1955
ปี ค.ศ.2015
ปี ค.ศ.2016

ที่มา : http://engenjoy.blogspot.com/2015/02/days-months-and-years.html

ถาม
ตอบ

การจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มผู้รับงานไปท�ำที่บ้านมีหลักเกณฑ์อย่างไร?

สารพัน ปัญหา

การจดทะเบียนกลุ่ม เป็นการส่งเสริมการรับงานไปท�ำที่บ้านประการหนึ่งที่เสริมสร้างการรวมกลุ่ม
ผู้รับงานไปท�ำที่บ้านให้เข้มแข็ง สร้างความมั่นคงในการท�ำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
เพื่อประโยชน์ในการรับงานไปท�ำที่บ้าน และสะดวกต่อการส่งเสริมพัฒนาความรู้ ทักษะ ฝีมือของ
ผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน โดยให้ผู้นำ� กลุ่มยื่นขอจดทะเบียน ณ ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือส�ำนัก
จัดหางานกรุงเทพในพื้นที่ ที่กลุ่มตั้งอยู่ ซึ่งกลุ่มต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
• มีสมาชิกไม่ต�่ำกว่า 10 คน
หลักฐานที่ใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่ม
• สมาชิกต้องมีอายุไม่ต�่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์
•  ส�ำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกทุกคน
• มีผู้นำ� กลุ่ม
•  ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนของสมาชิกทุกคน
• มีวัตถุประสงค์ของกลุ่มที่ชัดเจน

โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดขอนแก่น

รอบรั้ว รอบโลก

ขณะนี้ มาเลเซียได้ดำ� เนินโครงการนิรโทษกรรมแรงงาน

ต่างชาติผิดกฎหมาย (Rehiring and Relocation Illegal
Immigrant Programme) ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ 2559-31
ธันวาคม 2559 โดยเปิดโอกาสให้แรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย
ที่ท�ำงานในมาเลเซียที่อยู่เกินเวลาที่ได้รับอนุญาต (Overstay)
ได้เสียค่าปรับ และจ่ายค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกับการจ้างงาน และ
ได้รับใบอนุญาตท�ำงานอย่างถูกต้อง ส�ำหรับแรงงานต่างชาติ
ผิดกฎหมายทีไ่ ม่เข้าร่วมโครงการนิรโทษกรรมฯ รัฐบาลจะเร่งรัด
จับกุมอย่างเข้มงวดจ�ำคุกและส่งกลับประเทศ
ส�ำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย จึงขอสรุป
สาระส�ำคัญของโครงการนิรโทษกรรมฯ ดังนี้
คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการนิรโทษกรรม
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. ประเภท A(i) แรงงานต่างชาติทมี่ ใี บอนุญาตท�ำงาน
ประเภท Visit Pass Temporary Employment แต่ใบอนุญาตฯ
หมดอายุแล้ว แต่ยังคงท�ำงานต่อกับนายจ้างเดิม (ที่มีชื่อระบุ
ในใบอนุญาตท�ำงาน) เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน และ
ต้องครบ 6 เดือนก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 (สรุปง่ายๆ
คือ เข้ามาท�ำงานแบบถูกต้อง มี Work Permit แต่เมื่อ
Work Permit หมดอายุแล้วไม่กลับประเทศ ยังท�ำงานกับนายจ้าง
รายเดิม)

2. ประเภท A(ii) แรงงานต่างชาติที่มีใบอนุญาตท�ำงานประเภท
Visit Pass Temporary Employment แต่ใบอนุญาตฯ หมดอายุแล้ว และยัง
คงท�ำงานต่อ แต่ไม่ได้ท�ำงานกับนายจ้างรายเดิม โดยท�ำงานเป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 6 เดือน และต้องครบ 6 เดือนก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
(สรุปง่ายๆ คือ เข้ามาท�ำงานแบบถูกต้องมี Work Permit แต่เมื่อ Work
Permit หมดอายุแล้วไม่กลับประเทศ และเปลีย่ นไปท�ำงานกับนายจ้างรายใหม่)
3. ประเภท B แรงงานต่างชาติทใี่ ช้วซี า่ ท่องเทีย่ ว (Social Visit Pass)
ท�ำงาน และวีซ่าท่องเที่ยวหมดอายุก่อนวันที่ 1 กันยายน 2558 โดยได้ทำ� งาน
กับนายจ้างปัจจุบันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน และต้องครบ 6 เดือน
ก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 (สรุปง่ายๆ คือ เข้ามาท�ำงานแบบไม่มี Work
Permit และอยู่เกินระยะเวลาที่อนุญาตให้เข้ามาท่องเที่ยว)
นอกจากนี้ มาเลเซียจะไม่อนุญาตให้บุคคลต่อไปนี้เข้าร่วมโครงการฯ
(1) ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศมาเลเซียโดยไม่ได้ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
อย่างถูกต้องและไม่มีเอกสารเดินทางที่ถูกต้อง (2) เคยมี Work Permit
แต่หลบหนีนายจ้างรายเดิม (3) เคยมี Work Permit แต่หนังสือเดินทาง
หมดอายุ (4) ได้รบั อนุมตั วิ ซี า่ ประเภทอืน่ เช่น วีซา่ นักศึกษา และ Employment
Pass ทั้งนี้ นายจ้างและลูกจ้างที่จะเข้าร่วมโครงการต้องเสียค่าปรับและ
ผ่านหลักเกณฑ์มาตรฐานเช่นเดียวกับการจ้างงานแรงงานต่างชาติท่ีมีอยู่เดิม
เช่น ต้องจ่ายค่าใช้จา่ ยค่าธรรมเนียมจ้างงานแรงงานต่างชาติ (Levy) ต้องผ่าน
การตรวจสุขภาพ ไม่มีประวัติอาชญากรรม หรือไม่เคยลงทะเบียนโครงการ
นิรโทษกรรม (6P) เป็นต้น
การเข้าร่วมโครงการและค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมโครงการนิรโทษ
กรรมฯ นายจ้างต้องติดต่อบริษัทตัวแทนซึ่งแต่งตั้งโดยรัฐบาลเท่านั้น ส�ำหรับ
แรงงานไทย ได้แก่ บริษัท Konsortium PMF เพียงบริษัทเดียว หากมีบริษัท
อื่นแจ้งว่าสามารถด�ำเนินการได้แสดงว่าก�ำลังหลอกลวงท่าน ส�ำหรับค่าใช้จ่าย
ต่อหัวซึง่ รวมทัง้ ค่าปรับและค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ รวมทัง้ สิน้ ประมาณ 3,000-5,000
ริงกิตขึ้นอยู่กับประเภทของภาคประกอบการ อย่างไรก็ตาม หากมาเลเซีย
ปรับเพิ่มค่า Levy ก็จะท�ำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น
ที่มา : http://www.mol.go.th/content/
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มาเลเซียนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย

อาชีพมั่นคง

9 อาชีพน่าอิจฉา
เงินเดือนทะลุล้าน

Smart Job Magazine

อยากมีอนาคตการงานสดใส แค่รักในสิ่งที่ท�ำ 
ท�ำในสิง่ ทีร่ กั และทุม่ เทให้งานจริงจัง อาจยังไม่เพียงพอ
ยุคสมัยนี้ต้องรู้จักเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเอง เจอสิ่ง
ที่ใช่ก็ล็อกเป้าหมายแล้วพุ่งไปให้สุดตัวอย่างนี้ถึง
คุม้ ค่าทีจ่ ะทุม่ เทท�ำงานหนัก ไม่ใช่จมปลักปัน้ วัวปัน้ ควาย
ไปวันๆ
“ยูเอส นิวส์ แอนด์ เวิลด์ รีพอร์ต” จัดอันดับอาชีพอนาคต
ไกลที่สุดในอเมริกา ประจ�ำปี 2016 โดยเปรียบเทียบจากเงินเดือน
ทีส่ งู ลิว่ โอกาสความเจริญก้าวหน้าของงานและความต้องการของตลาด
แรงงานภายใน 10 ปีข้างหน้า ระหว่าปี 2014-2024 ตามข้อมูลสถิติ
ของกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา
อาชี พ ที่ ไ ปได้ ส วยมี อ นาคตฉลุ ย สุ ด ๆ ต้ อ งยกให้ นั ก สถิ ติ
นักวิเคราะห์วจิ ยั และนักบัญชี โดยส�ำนักงานสถิตแิ รงงานสหรัฐอเมริกา
คาดการณ์ว่า อัตราเติบโตของการจ้างงานมากกว่า 30% ในปีนี้
จะมาจากต�ำแหน่งงานในแวดวงนักสถิติและนักวิเคราะห์วิจัยระดับ
ปฏิบัติการ ส่วนอีก 10% มาจากการจ้างงานต�ำแหน่งนักบัญชี
โดยอาชีพครองแชมป์เงินเดือนสูงอันดับหนึ่ง แถมมีโอกาส
โตไว คือ “ผูจ้ ดั การด้านการเงิน” ได้เงินเดือนสูงปีละ 130,230 ดอลลาร์
สหรัฐฯ คิดเป็นเงินไทย 4.68 ล้านบาท แม่เจ้า!! หน้าที่หลักคือ บริหาร
เงินทองของบริษัทให้งอกเงยที่สุด และเกิดมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ
ต้องสามารถวางแผนการเงินและบริหารความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนอาชีพน่าอิจฉาอันดับสอง ได้แก่ “ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
ธุรกิจ” กินเงินเดือนสูงถึงปีละ 117,200 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือตกราว
4.21 ล้านบาท เดือนหนึ่งมีเงินเข้าบัญชี 351,600 บาท ขอบเขตงาน
กว้างมาก ต้องดูแลบริหารจัดการทุกอย่างในบริษัทให้ด�ำเนินไปอย่าง
ราบรื่น รวมถึงริเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆ ส่วนอาชีพมาแรงอันดับสามก็ต้อง
“ที่ปรึกษาด้านการเงิน” กินเงินเดือนปีละ 108,090 ดอลลาร์สหรัฐฯ
รับเป็นเงินไทย 3.89 ล้านบาท งานหลักให้ค�ำปรึกษาด้านการเงินกับ
ลูกค้า สามารถเติบโตได้ในแวดวงการเงินการธนาคาร ตลาดหลักทรัพย์
และธุรกิจประกัน
ถ้าไม่ถนัดบริหารคนเพราะขี้เกียจปวดหัวแนะน�ำให้หันไปเอาดี
กับอาชีพ “นักสถิติ” ท�ำรายได้ปีละ 84,010 ดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็น
เงินไทย 3.02 ล้านบาท งานของนักสถิติคือ การลงพื้นที่ส�ำรวจและเก็บ

รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพือ่ น�ำมาวิเคราะห์เชิงสถิติ สามารถน�ำข้อมูลไปใช้
เชิงวิชาการ และก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลแก่แวดวงธุรกิจ
“นักคณิตศาสตร์” เป็นอีกหนึ่งอาชีพระดับหัวกะทิที่ตลาด
ต้องการสุด สร้างรายได้กระเป๋าปีละ 104,350 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ
3.75 ล้านบาท นักคณิตศาสตร์เก่งๆ สามารถคิดค้นวิจัยหาทฤษฏีใหม่ๆ
เพื่อน�ำไปใช้พัฒนาองค์กรและธุรกิจให้เจริญรุดหน้า โดยเฉพาะอาชีพ
“นักคณิตศาสตร์ประกันภัย” ก�ำลังมาแรงมากเพราะใช้ความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ประเมินวิเคราะห์ เพือ่ คาดการณ์ผลกระทบความเสีย่ ง
และความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจประกันภัยได้อย่างแม่นย�ำ 
ใครเก่งเลขพุ่งไปแนวนี้รับรองไม่ผิดหวังหรือจะมุ่งไม่เป็น “นักบัญชี”
ก็การันตีรายได้ปีละ 73,670 ดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นเงินไทย
2.65 ล้านบาท
แวดวงการแพทย์ก�ำลังต้องการ “ผู้จัดการบริการด้าน
สุขภาพและการแพทย์” อาชีพนี้สร้างรายได้ต้องร้องว้าวถึงปีละ
103,680 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 3.74 ล้านบาท มีหน้าที่วางแผนและ
ประสานงานอยูเ่ บือ้ งหลังการท�ำงานของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่
ในโรงพยาบาลทั้งหมด เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด
อีกอาชีพน่าสนใจยังรวมถึง “พนักงานสินเชื่อ” ท�ำรายได้
ปีละ 73,670 ดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นเงินไทยก็มากโข 2.65 ล้านบาท
ต�ำแหน่งนี้คาดว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 8% ภายใน 10 ปีข้างหน้า
เป็นอาชีพที่ต้องมีความรับผิดชอบสูง เพราะถ้าตรวจสอบเอกสาร
การขอสินเชื่อไม่รอบคอบก็อาจหนี้สูญ สร้างความเสียหายมหาศาล
“เจ้าหน้าที่ระดมทุน” เป็นอาชีพมาแรงที่ต้องอาศัยทักษะ
ร้อยแปดเพราะการจะพูดโน้มน้าวขอเงินสนับสนุนจากคนอื่นไม่ใช่
เรื่องง่าย แต่ถ้าท�ำได้ก็เอาไปเลยปีละ 56,840 ดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็น
เงินไทย 2.04 ล้านบาท อาชีพนีส้ ามารถท�ำงานได้หลากหลาย ทัง้ ระดมทุน
หาเงินให้องค์กรกุศล และระดมทุนสนับสนุนพรรคการเมือง
ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับที่ 21221 วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559
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Smart DOE

อียูและไอแอลโอ

ชื่นชมรัฐบาลไทย มุ่งมั่นปฏิบัติต่อ
สิทธิแรงงานตามมาตรฐานสากล
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

แรงงาน กล่าวแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนภายหลังเป็นประธานเปิดงาน

และลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อต่อต้านรูปแบบการท�ำงานที่
ไม่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล (Combatting
Unacceptable Forms of Work in the Thai Fishing and Seafood Industry) ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ว่า
เป็นทีท่ ราบดีวา่ รัฐบาลมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินการให้สนิ ค้าประมงและอาหารทะเลทีจ่ ะส่งออกไปยังภูมภิ าคต่างๆ ทัว่ โลก มีกระบวนการผลิต
ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล สามารถรับรองได้ว่าผลิตภัณฑ์ประมงที่ส่งออกไปจากไทยไม่ได้มาจากการท�ำประมงที่ผิดกฎหมาย
ไร้การรายงานและไร้การควบคุม โดยได้มีการดูแลอย่างเข้มงวดด้วยมาตรการทางกฎหมายและความร่วมมือของหลายฝ่ายด้วยกัน

พลเอก ศิรชิ ยั ฯ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงานมีบทบาท

ส�ำคัญในการดูแลสิทธิแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการ
ที่เกี่ยวเนื่องทั้งในส่วนของแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว
ให้ได้รบั ความคุม้ ครองตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนอันเป็นหลักสากล
ซึ่งในขณะนี้การสร้างความร่วมมือไม่ได้มีอยู่เฉพาะภายในประเทศ
แต่เราได้สร้างความร่วมมือในระดับสังคมโลก โดยกระทรวงแรงงาน
ได้ร่วมกับสหภาพยุโรป (EU) และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(ILO) ได้ลงนามในเอกสารการรับรองการเข้าร่วมด�ำเนินการโครงการ
ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อต่อต้านรูปแบบการท�ำงาน
ที่ไม่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล โดยมี
มิสเตอร์ เคซุส มิเกล ซันซ์ (Jesús Miguel SANZ) เอกอัครราชทูต
และหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจ�ำประเทศไทย และ
มิสเตอร์ เมาริซิโอ บุซซี (Mr. Maurizio Bussi) รักษาการ
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจ�ำประเทศไทย
กัมพูชาและลาว ร่วมลงนาม
“ผมเชื่อมั่นว่าผลจากความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยให้
การขับเคลื่อนการป้องกันและการแก้ไขปัญหา IUU เกิดผล
สัมฤทธิ์ มีกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากลในเร็ววัน โดยให้
ผู้ประกอบการปฏิบัติตามสิทธิขั้นพื้นฐานแก่แรงงาน ขจัดการ
หาผลประโยชน์จากแรงงาน ด้วยการใช้แนวปฏิบตั กิ ารใช้แรงงาน
ที่ดี กวดขันการบังคับใช้กฎหมายด้านแรงงานอย่างเข้มข้น
เพื่อป้องกันการใช้แรงงานบังคับ และการใช้แรงงานเด็กใน
รู ป แบบที่ ไ ม่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ให้ ห มดสิ้ น ไป” รั ฐ มนตรี ว ่ า การ
กระทรวงแรงงาน กล่าว

มิสเตอร์ เคซุส มิเกล ซันซ์ (Jesús Miguel SANZ)
เอกอัครราชทูตและหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจ�ำ
ประเทศไทย กล่าวว่า รัฐบาลได้แสดงให้เห็นเจตจ�ำนงว่าจะแก้ไข
ปัญหานี้ ซึ่งมีความชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงในกรอบการก�ำกับ
ดูแลแผนการท�ำงาน ซึ่งอียูกับรัฐบาลไทยมีการท�ำงานร่วมกัน
เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว โดยโครงการนี้ได้น�ำเอาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่ายมาท�ำงานร่วมกัน ขอชื่นชมกระทรวงแรงงานที่เป็นเจ้าภาพ
ในการด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประสานทุกฝ่าย ตั้งแต่
ภาคอุตสาหกรรม คนงาน นายจ้าง ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานในภาค
อุตสาหกรรมประมงและต่อเนื่อง
“สิ่งที่ประจักษ์ในวันนี้คือ เจตนารมย์ของรัฐบาลไทยที่
มุง่ มัน่ แน่วแน่ในการขจัดรูปแบบทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ ขอบคุณกระทรวง
แรงงานที่ได้เตรียมอย่างเข้มข้น จากนี้ไปคาดว่าจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลง เพราะทุกหน่วยงานมาร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ไม่ใช่
แค่เฉพาะประเทศไทยเท่านัน้ แต่เป็นปัญหาท้าทายทัว่ โลก ไม่ใช่
เพียงเรื่องตัวเลข แต่เป็นเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของคนงาน
ทุกคนทีม่ สี ทิ ธิในงานทีม่ คี ณ
ุ ค่า เพราะห่วงโซ่อปุ ทานเชือ่ มโยงกัน
ทัว่ โลก ผูบ้ ริโภคไม่วา่ อยูท่ ไี่ หนจะให้ความส�ำคัญกับทีม่ าของสินค้า”
มิสเตอร์ เมาริซิโอ บุซซี (Mr. Maurizio Bussi) รักษา
การผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจ�ำ
ประเทศไทย กัมพูชาและลาว กล่าวว่า วันนี้เป็นการประกาศ
ที่จะแปรรูปค�ำพูดเป็นการกระท�ำในทางปฏิบัติตามมาตรฐาน
แรงงานเป็นการท�ำงานแบบบูรณาการ โดยมีกระทรวงแรงงาน
เป็นเจ้าภาพหลัก เราพบความพร้อมในเรื่องเครื่องมือในการปฏิบัติ
การต่างๆ นับจากวันนี้ไปอีก 1 ปี จะเห็นผลงานที่เป็นรูปธรรม
มากขึ้น
ที่มา : www.mol.go.th
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ร้อยแปด พันเรื่อง

INDUSTRY 4.0

The Next Industrial Revolution (อุตสาหกรรม 4.0)
หลายปีมานี้มีการพูดถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม่ ซึ่งถูกเรียกว่า ยุคของการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ INDUSTRY 4.0 ซึ่งเป็นวิธีการใหม่ๆ ของการผลิตที่จะเข้ามาพลิกโฉมหน้า
วงการอุตสาหกรรม
การปฏิวัติอุตสาหกรรม (INDUSTRIAL REVOLUTION) หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ในวิธกี ารผลิตและระบบการผลิต จากเดิมระบบการผลิตมักท�ำกันภายในครอบคัว พ่อค้ามักเป็นนายทุน
ซื้อวัตถุดิบแล้วแจกจ่ายให้แต่ละครอบครัวรับมาท�ำ  แล้วพ่อค้าจะรับผลิตภัณฑ์ที่ส�ำเร็จแล้วไปขาย
คนงานก็จะได้คา่ จ้างเป็นการตอบแทน การผลิตสินค้าเดิมใช้แรงงานคน แรงงานสัตว์ รวมทัง้ พลังงาน
จากธรรมชาติ เครื่องมือแบบง่ายๆ มาเป็นการใช้เครื่องจักรกลแทน เริ่มจากแบบง่ายๆ จนถึงแบบ
ซับซ้อนที่มีกำ� ลังผลิตสูง จนเกิดเป็นการผลิตในระบบโรงงาน (FACTORY SYSTEM) ส่วนการผลิต
ภายในครอบครัวก็ค่อยๆ ลดลงไป
ส�ำหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่ก�ำลัง
จะมาถึง คือการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต
มาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า จุดเด่นที่ส�ำคัญอย่าง
หนึง่ ก็คอื สามารถเชือ่ มความต้องการของผูบ้ ริโภคแต่ละ
รายเข้ากับกระบวนการผลิตสินค้าได้โดยตรง พูดง่ายๆ
ก็คือ โรงงานยุค 3.0 สามารถผลิตของแบบเดียวกัน
จ�ำนวนมากในเวลาพริบตาเดียว แต่โรงงานยุค 4.0
จะสามารถผลิตของหลากหลายรูปแบบแตกต่างกัน
(ตามความต้องการเฉพาะของผู้บริโภคแต่ละราย)
เป็นจ�ำนวนมากในเวลาพริบตาเดียว โดยใช้กระบวนการ
ผลิตทีป่ ระหยัดและมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ครบวงจรแบบ “Smart Factory”
แนวคิด Industry 4.0 นี้ จะเป็นการบูรณาการโลก
ของการผลิต เข้ากับการเชื่อมต่อทางเครือข่ายใน
รูปแบบ “The Internet of Things (IoT)” คือ
การท�ำให้กระบวนการผลิตสินค้าเชื่อมกับเทคโนโลยี
ดิจิทัล หรือแม้กระทั่งท�ำให้ตัวสินค้าเองเชื่อมกับ
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ยกตัวอย่างเช่น การมีระบบป้อนข้อมูล
ให้ เ ครื่ อ งจั ก รสามารถผลิ ต สิ่ ง ของตามแต่ ก ารสั่ ง
(ออนไลน์) จากผู้บริโภคโดยตรง, การใส่ตัวส่งข้อมูล
ในเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อประมวลสถิติการใช้และแจ้ง
(โดยอัตโนมัติ) กลับไปยังโรงงานเมื่อเกิดปัญหาทาง
เทคนิค, การใช้คอมพิวเตอร์จว๋ิ กินได้ (ขนาดเท่ายาเม็ด)
ให้ผบู้ ริโภคกลืนเข้าไปเพือ่ เก็บข้อมูลสุขภาพในร่างกาย ฯลฯ
จะเห็นได้ว่า Industry 4.0 ยังเป็นแนวคิดที่ใหม่มาก
หลายอย่างอยูใ่ นช่วงทดลองและพัฒนา แต่กเ็ ป็นแนวคิด
ทีม่ ศี กั ยภาพทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงทุกวงการ ตัง้ แต่แนวทาง
การบริโภคสินค้าของผู้คนทั่วไป ตลอดจนแนวทาง
การรักษาทางการแพทย์
ส�ำหรับประเทศไทยซึ่งต้องพึ่งพาอุตสาหกรรม
การผลิตในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ จ�ำเป็น
อย่างยิง่ ทีภ่ าครัฐจะต้องให้ความส�ำคัญต่ออุตสาหกรรม
4.0 การประกาศนโยบายดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
(Digital Economy) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ในทุกๆ ด้านเข้าสูค่ วามเป็นดิจทิ ลั เน้นส่งเสริมการขยาย
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
ส่งเสริม E- Commerce, E-Documents และ E-Learning
สิง่ เหล่านีน้ อกจากจะเป็นการวางพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญเพือ่ ให้
ไทยก้าวเป็นผูน้ ำ� เศรษฐกิจดิจทิ ลั ในภูมภิ าคอาเซียนแล้ว
ยังเป็นการปูทางรองรับ Industry 4.0 อีกด้วย

การพิมพ์แบบ 3D เสมือนจริง
3. การบูรณาการระบบต่างๆ เข้าด้วยกัน (System
Integration)
4. การเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตของสิง่ ของ (Internet
Of Things) ที่ท�ำให้เป็นอุปกรณ์อัจฉริยะ
5. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Cybersecurity)
6. การประมวลและเก็บข้อมูลผ่านระบบออนไลน์
(Cloud Computing)
7. การขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเนื้อวัสดุ (Additive
Manufacturing) เช่น การขึ้นรูปชิ้นงานในเครื่องพิมพ์
3 มิติ
8. เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ทีผ่ สาน
เอาโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับโลกเสมือนโดยผ่าน
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ทีวี 3 มิติ เครื่องเล่นเกม
9. ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) คือชุมนุมของ
ชุดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อน มีทั้งการบันทึก
จัดเก็บ ค้นหา แบ่งปัน และการวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหลักๆ ของ
อุตสาหกรรม 4.0 ประกอบด้วยสองส่วนส�ำคัญ คือ
ด้านฮาร์ดแวร์ซึ่งหมายถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ด้านเครื่องจักร ระบบอัตโนมัติ และระบบคอนโทรล
ต่างๆ แต่อีกส่วนที่ส�ำคัญของอุตสาหกรรม 4.0 คือ
ด้านซอฟท์แวร์ซงึ่ คาดกันว่า Internet of Things (IoT)
ทุกหน่วยของระบบการผลิต ตัง้ แต่ตวั วัตถุดบิ เครือ่ งจักร
เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์หน่วย
ต่างๆ เหล่านีจ้ ะถูกติดตัง้ ระบบเครือข่ายเพือ่ ให้สามารถ
สื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันอย่างอิสระ
และ Cyber-Physical Production Systems (CPPS)
ซึง่ เป็นระบบที่จะประสานความสามารถของเทคโนโลยี
การผลิตเข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศ ท�ำให้โรงงาน
อัจฉริยะ ระบบโลจิสติกส์ และลูกค้าสามารถติดต่อและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลการผลิตได้แบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ จะท�ำให้เกิดข้อมูล
ในระบบการผลิตขึ้นอย่างมหาศาลซึ่งจ�ำเป็นต้องได้รับ
การบริหารจัดการ นีจ่ ะเป็นโอกาสของประเทศไทยด้วย
เช่นกัน เพราะว่าเรามีนกั พัฒนาซอฟท์แวร์และผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ไม่น้อย ดังนั้นหากเรา
มีความเข้าใจและเตรียมความพร้อมไว้แต่เนิ่น เชื่อว่า
ประเทศไทยจะสามารถรับมือกับการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม
ครั้งที่ 4 และรักษาสถานการณ์เป็นประเทศผู้ผลิต
แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ที่ส�ำคัญของภูมิภาคและของโลกไว้ได้
ในอนาคต มี 9 ด้าน ประกอบด้วย
จุดเด่นของอุตสาหกรรม 4.0
1. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Autonomous Robots)
คื อ การท� ำ ให้ เ ครื่ อ งจั ก รหรื อ ระบบอั ต โนมั ติ
มาเป็นผู้ช่วยในการผลิต
เชือ่ มโยงเป็นส่วนหนึง่ ของสังคมเครือข่ายผ่านอินเตอร์เน็ต
2. การสร้างแบบจ�ำลอง (Simulation) เช่น จึงสามารถแชร์ขอ้ มูลข่าวสารถึงกันหมด รวมทัง้ สามารถ
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ใช้ทรัพยากรบางส่วนร่วมกันเช่น โปรแกรมด้านการ
ออกแบบ CAD ระบบการบริหารการจัดการ ERP/MRP
ท�ำให้การสื่อสารเกือบทั้งหมดไม่ต้องผ่านตัวกลาง
(Media) จึงเกิดความรวดเร็วทั่วถึงที่ส�ำคัญคือลด
ความผิดพลาดได้เกือบ 100%

โรงงานอัจฉริยะ

การพัฒนา CPPS ท�ำให้โรงงานสามารถฟีดแบค
ประสิทธิภาพและคุณภาพของกระบวนการผลิตแบบ
เรียลไทม์ การจัดการเวลาและต้นทุนการผลิตก็มี
ประสิทธิภาพกว่ากระบวนการผลิตแบบเดิมระบบอัตโนมัติ
ชั้นสูงจะกลายเป็นมาตรฐานส�ำหรับสมาร์ทแฟคตอรี่
ระบบการผลิตที่มีความยืดหยุ่นสูงท�ำให้สามารถสนอง
ตอบต่อเงื่อนไขและสภาพของการผลิตแบบเรียลไทม์
สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทุกด้านได้เกือบ
ร้อยเปอร์เซ็นต์ ข้อได้เปรียบของการผลิตในอุตสาหกรรม
4.0 ไม่ได้จ�ำกัดแต่เพียง Mass Production แต่ยัง
สามารถตอบสนองความต้องการที่ไม่จ�ำกัด แม้แต่
การผลิตงานที่หนึ่งล็อตมีงานเพียงหนึ่งชิ้น (One-off
Production) โดยทีไ่ ม่ได้ทำ� ให้ประสิทธิภาพของการผลิต
ลดลง

สมาร์ทแมชชีน

เครื่องจักรกลส�ำหรับอุตสาหกรรม 4.0 จะมี
ความสามารถที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทั้งในด้านการท�ำงาน
ด้วยตนเอง ความยืดหยุ่นและการปรับตัวให้เข้ากับ
เงื่อนไขการผลิต ความสามารถในการมอนิเตอร์ตัวเอง
และการพยากรณ์จะท�ำให้สมาร์ทแมชชีนสามารถวิเคราะห์
ข้อมูลจากการผลิตโดยการได้รับข้อมูลจากเครื่องวัด
CMM ท�ำให้สามารถปรับเงือ่ นไขการท�ำงานเพือ่ ป้องกัน
ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้เครื่องจักรใน
อนาคตจะมีโปรแกรมส�ำหรับตรวจสอบและดูแลสุขภาพ
ของเครือ่ งจักร เพือ่ ช่วยยืดอายุการท�ำงานของเครือ่ งจักร
ซึ่งข้อมูลสุขภาพของเครื่องจักรจะเป็นประโยชน์อย่าง
มากในการวางแผนการผลิตและประเมินศักยภาพ
โดยรวมของระบบการผลิต รวมทั้งท�ำให้ฝ่ายซ่อมบ�ำรุง
สามารถปรับแผนการบ�ำรุงรักษาและก�ำหนดรอบของ
การบ�ำรุงรักษาที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มเวลา Uptime
ให้ได้สูงสุด

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

เนื่องจากความต้องการของผลิตภัณฑ์ของลูกค้า
มีความหลากหลายขึน้ ในขณะทีจ่ ำ� นวนการผลิตต่อล็อต
มีแนวโน้มน้อยลงเรื่อยๆ ดังนั้นระบบอัตโนมัติส�ำหรับ
อุตสาหกรรม 4.0 จะต้องมีความยืดหยุ่นอย่างสูง
ซึง่ แน่นอนว่าต้องได้รบั การควบคุมจากอุปกรณ์อจั ฉริยะ
(Smart Sensors) เพื่อให้สามารถรับรู้ วิเคราะห์ และ
ก�ำหนดรูปแบบการท�ำงานได้ด้วยตัวเอง
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