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สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

บรรณาธิการ
ข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2560 Special Report ฉบับนี้ ขอเสนอบุคคลตัวอย่าง
ที่ประสบความส�ำเร็จในชีวิต ภายใต้ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผู้ใหญ่สมศักดิ์ เครือวัลย์ ตามด้วย มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�ำ
ในภูมิภาค ซึ่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจดังนี้ เขตเศรษฐกิจพิเศษปีที่ 3 ตากอนุมัติ 19 โครงการ 3,401 ล้าน รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ขอนแก่น
ติดตามงาน 6 จังหวัด ก�ำชับข้าราชการท�ำงานเชิงรุกประชาชนได้ประโยชน์ กิจกรรมส่งเสริมการมีงานท�ำให้กลุม่ คนพิเศษ กับ “อาคม ห่อเพ็ชร”
พิการแต่กาย..ใจไม่พิการ..
ส่วน English for Career ฉบับนี้ เป็นบทสนทนาการนัดประชุม (Making appointment) ตามด้วย รู้ทันโลก “กูเกิ้ล” เพิ่มฟังก์ชั่น
“หางาน” ในระบบค้นหาข้อมูล เผยแรงงานสิงคโปร์ถูกปลดออกน้อยลง แต่อัตราว่างงานระยะยาวยังสูง ฝรั่งเศสขาดแคลนแรงงาน
ทักษะฝีมือสูง สวนทางอัตราการว่างงานสูงลิบลิ่วแตะระดับ 10% Smart Doe Green Job กรมการจัดหางาน รับสมัครชายไทย
ไปท�ำงานภาคเกษตรที่อิสราเอล สมัครฟรี 3-7 กรกฎาคม 2560 แรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว เมียนมา ไปตรวจสัญชาติท�ำ  CI ต้องขอ
หนังสือรับรองออกนอกพื้นที่จากกรมการจัดหางานก่อน เตือน!! นายจ้างอย่าใช้โบรกเกอร์เถื่อน เสี่ยงตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
กรมการจัดหางานให้บริการประชาชนผ่านระบบ E-Service ลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้เอกสาร เข้าถึงบริการได้รวดเร็ว!! อาชีพมั่นคง เดือนนี้
ขอเสนอ วิศวกรซอฟแวร์และนักพัฒนา (Software engineers and developers) และ THAILAND 4.0 Aging Society ก้าวสู่สังคมสูงวัย
ไอเดียดี โอกาสมา
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สารบัญ
Special Report

• “สมศักดิ์ เครือวัลย์” ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน “ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง”

มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�ำในภูมิภาค

• เขตเศรษฐกิจพิเศษปีที่ 3 ตากอนุมัติ 19 โครงการ 3,401 ล้าน
• รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ขอนแก่น ติดตามงาน 6 จังหวัด ก�ำชับข้าราชการท�ำงานเชิงรุก ประชาชนได้ประโยชน์
• กิจกรรมส่งเสริมการมีงานท�ำให้กลุ่มคนพิเศษ ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา
กับ “อาคม ห่อเพ็ชร” พิการแต่กาย...ใจไม่พิการ...

English for Career
รู้ทันโลก

• “กูเกิ้ล” เพิ่มฟังก์ชั่น “หางาน” ในระบบค้นหาข้อมูล
• เผยแรงงานสิงคโปร์ถูกปลดออกน้อยลง... แต่อัตราว่างงานระยะยาวยังสูง...
• ฝรัง่ เศสขาดแคลนแรงงานทักษะฝีมือสูง สวนทางอัตราการว่างงานสูงลิบลิ่วแตะระดับ 10%

Smart DOE

• Green Job
• กรมการจัดหางาน รับสมัครชายไทยไปท�ำงานภาคเกษตรที่อิสราเอล สมัครฟรี 3-7 กรกฎาคม 2560
• แรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว เมียนมา ไปตรวจสัญชาติทำ 
� CI ต้องขอหนังสือรับรองออกนอกพื้นที่
จากกรมการจัดหางานก่อน
• เตือน!! นายจ้างอย่าใช้โบรกเกอร์เถื่อน เสี่ยงตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
• กรมการจัดหางานให้บริการประชาชน ผ่านระบบ E-Service
ลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้เอกสาร เข้าถึงบริการได้รวดเร็ว!!!

อาชีพมั่นคง

• วิศวกรซอฟแวร์และนักพัฒนา (Software engineers and developers)

THAILAND 4.0

• Aging Society ก้าวสู่สังคมสูงวัย ไอเดียดี โอกาสมา
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ผู้ด�ำเนินการ : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน (Labour Market Information Administration Division)  
กรมการจัดหางาน  โทรศัพท์ 0-2245-1581 หรือที  ่ E-mail : lmi@doe.go.th

Special Report

“ศาสตร์พระราชา”

“สมศักดิ์ เครือวัลย์” ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
“ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง”
“สมศักดิ์ เครือวัลย์” ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน “ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง”และรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทบุคคล “สร้างสังคมอุดมคติ”
ผลงานที่สร้างคุณประโยชน์

1. ใช้หลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นวิชาหลักในการ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน เช่น โครงการ
พักช�ำระหนี้ อบรมสมาชิกกองทุนฟืน้ ฟูโครงการเรียนรูก้ ารเกษตรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นแกนน�ำ ในการ
ให้ความรู้โดยเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ใช้ภูมิปัญญาพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวบรวม
และกระจายผลผลิตของชุมชนออกนอกเขตจังหวัด เพิ่มมูลค่าผลผลิต
ด้วยการแปรรูปและลดต้นทุนในการขนส่งขายตรงต่อผู้บริโภค
2. จัดท�ำฐานศึกษาดูงานในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เปิดเป็นฐาน
การเรียนรู้ อาทิ ฐานปุ๋ยหมัก ฐานเตาถ่าน-น�้ำส้มควันไม้ ฐานไบโอดีเซล
ฐานหมูหลุม ฐานบ่อปลา-บ�ำบัดน�้ำ  ฐานโซล่าเซล เป็นต้น ท�ำให้เกษตรกร
ทัว่ ไปรูจ้ กั การพึง่ ตนเอง โดยสร้างปัจจัยการผลิตขึน้ มาแทนสารเคมี สร้างปัจจัย
การผลิตในการท�ำการเกษตร เรียนรูท้ ดลองทฤษฎีตา่ งๆ โดยใช้พนื้ ทีเ่ กษตรกรรม
ของตนเองเป็นต้นแบบเพื่อให้เห็นผลจากการปฏิบัติจริง
3. เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่คนในชุมชน
ผลิตขึ้น และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีผู้คนเข้ามาศึกษาดูงานเป็นจ�ำนวนมาก
ก็สามารถหาตลาดเพือ่ เป็นแหล่งรองรับสินค้าได้มากขึน้ ส่งผลให้ชมุ ชนมีการ
สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างมูลค่าของสินค้าท�ำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

การขยายผลงาน

นายสมศักดิ์ ได้ใช้พื้นที่ท�ำการเกษตรของตนเองเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ฯ ซึ่งผลงานต่างๆ ได้น�ำไปใช้แก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรอย่าง
กว้างขวาง ทัง้ ในระดับประเทศและต่างประเทศ จนได้รบั รางวัลจากหน่วยงาน
และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยใช้สภาพแวดล้อมทางสังคม
เศรษฐกิจ มาเป็นสื่อตัวอย่าง เพื่อน�ำมาแก้ไขและประยุกต์ใช้ตามแนวทาง
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ประกอบด้ ว ยแนวคิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
การท�ำปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยหมัก หมูหลุม บ�ำบัดน�้ำ  บ�ำบัดดิน เป็นต้น
การผลิตพลังงาน เช่น ไบโอดีเซล โซล่าเซล แก๊สชีวภาพ เผาถ่าน เป็นต้น
การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และการน�ำหลักแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้ในพื้นที่เกษตรกรรม 1 ไร่ 3 ไร่ 5 ไร่
การขยายผลงานนอกจากจะถ่ายทอดแนวคิดดังกล่าวผ่านการ
บรรยายโดยตรงแก่ผู้มาเรียนรู้ศึกษา ดูงานแล้ว ยังมีการเผยแพร่ผลงาน
ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ มีทีมงานเครือข่ายการขยายผลทั้ง
ในระดับท้องถิน่ ระดับประเทศ มีการปรับปรุงพัฒนาทัง้ พืน้ ทีศ่ นู ย์ฯ หลักสูตร
ในการฝึกอบรมฐานการเรียนรู้ต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันที่มี
การเปลี่ยนแปลงไปในด้านสังคมและภูมิศาสตร์ ให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นใน
การเป็นต้นแบบที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม จนสามารถมองเห็นเกษตร
พอเพียงเป็นเรื่องที่ไม่ยากเกินไป

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
ที่มา : นายสมศักดิ์ เครือวัลย์ (ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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จุดเริ่มต้นมาจากการเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีต�ำบลสองสลึง
เมือ่ ปี พ.ศ. 2536 โดยเป็นสถานทีศ่ กึ ษาดูงานให้ความรูเ้ กีย่ วกับการท�ำเกษตร
แบบอินทรีย์ สอนการท�ำปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ยน�้ำหมัก และการใช้ประโยชน์
จากหญ้าแฝก โดยมีกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดระยอง และหน่วยงานเกษตร
ให้การสนับสนุน ด้านข้อมูลและงบประมาณและได้ขยายต่อมาเป็นศูนย์
กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2545
เป็นศูนย์เครือข่ายของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอือ้ ง จังหวัดชลบุรี มีเนือ้ ที่
จ�ำนวน 50 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินของผู้ใหญ่สมศักดิ์ เครือวัลย์ ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่
322/2 ม. 8
นายสมศักดิ์ เครือวัลย์ ปัจจุบันมีอายุ 67 ปี เดิมท�ำการเกษตร
แบบปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่พึ่งพาสารเคมีเป็นหลัก และได้กู้เงินจากธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อมาลงทุน แต่ประสบกับ
ภาวะขาดทุนจากสภาพพื้นที่เกษตรกรรมที่ไม่เหมาะสม และมีปัญหาโรคพืช
จากการผลิตแบบเดิมๆ และต้นทุนสูงท�ำให้ไม่สามารถใช้หนี้ที่กู้ยืมมาได้
จึงพลิกผันตนเองมาท�ำการเกษตรโดยไม่พึ่งสารเคมี ใช้ความรู้ที่ได้จากการ
ไปศึกษาดูงานในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ การท�ำเกษตรอินทรีย์ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาฟาร์มตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบความส�ำเร็จ
ต่อมาเมื่อได้รับเลือกเป็นหมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดิน จึงได้มีโอกาส
เดินทางไปอบรมสัมมนาในพืน้ ทีต่ า่ งๆ หลายแห่งโดยใช้เวลาศึกษาเรียนรูแ้ ละ
ตัดสินใจนาน 2-3 ปี เพื่อเปลี่ยนมาท�ำการเกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยไม่พึ่งพาสารเคมีทุกชนิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 และท�ำให้รู้ว่า
“เศรษฐกิจพอเพียง ถ้าลงมือท�ำจริงๆ สามารถท�ำให้รวยได้ ไม่ใช่การรวย
เงินทอง แต่รวยปัจจัยสี่ที่อยู่ในสวนในบ้านของเรา”
นายสมศักดิ์ ได้น�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงมาใช้ในการ
ด�ำเนินชีวิต จนได้รับคัดเลือกให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน และจัดตั้ง
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ�ำต�ำบลสองสลึง โดยใช้พื้นที่
ท�ำการเกษตรของตนเองเป็นแหล่งในการถ่ายทอดความรู้ สร้างเครือข่ายและ
จัดการด้านการผลิตและการตลาดในชุมชน ปัจจุบนั มีหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและ
ภาคเอกชนร่วมสนับสนุน ในการสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดความรู้ให้กับ
เกษตรกรทั่วไป
นายสมศักดิ์ เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคม
ภายนอก โดยเป็นแบบอย่างในการด�ำรงชีวิตอย่างมั่นคง ครอบครัว
อบอุ่น มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่น รักษา
สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ดิน น�ำ้ และป่าให้เอื้อต่อการด�ำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืน
โดยยึดหลักที่ว่า “เมื่อเราเอาตัวรอดได้แล้ว เราต้องช่วยแบ่งปันผู้อื่น
การเรียนรู้เรื่องแนวพระราชด�ำริของในหลวง เรียนอย่างไรก็ไม่จบ
เพราะศาสตร์การเรียนรู้ของพระองค์สามารถเปลี่ยนแปลงตามพื้นที่
ลงมือท�ำ”

มิติ ใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำ�ในภูมิภาค

เขตเศรษฐกิจพิเศษปีที่ 3 ตากอนุมัติ 19 โครงการ 3,401 ล้าน
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ข้อมูลจากส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) ระบุว่า ตั้งแต่ประกาศโครงการเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 เป็นต้นมา จนถึง

31 มีนาคม 2560 มีผู้ขอรับการลงทุนจากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
40 โครงการ เป็นวงเงินลงทุนรวม 8,541 ล้านบาท และผ่านการอนุมัติแล้ว 36 โครงการ
รวมเงินลงทุน 7,951 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม จังหวัดตากเมืองชายแดนที่ติดกับเมืองเมียวดี
เมียนมา ยังต้องจับตามองอย่างใกล้ชดิ ในฐานะทีเ่ ป็นเป้าหมายส�ำคัญทีร่ ฐั บาลต้องการปักหมุด
ให้การพัฒนาเกิดขึ้นเป็นแห่งแรก ก�ำหนดพื้นที่เป้าหมายรวม 14 ต�ำบล 3 อ�ำเภอ แม่สอด
พบพระ และแม่ระมาด ตั้งเป้าการลงทุนระดับหมื่นล้าน ก�ำหนด 13 กลุ่มกิจการเป้าหมาย
อาทิ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและประมง
กิจการด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น
ปัจจุบันเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก มีโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2558-31 มีนาคม 2560 จ�ำนวน 22 โครงการ เงินลงทุนรวม 3,541 ล้านบาท
ซึ่งผ่านการอนุมัติแล้ว 19 โครงการ เงินลงทุน 3,401 ล้านบาท โดยการลงทุน อาทิ ชุดชั้นใน
ยกทรง เสื้อโค้ต เสื้อผ้าส�ำเร็จรูป กางเกงยีนส์ เครื่องกลึงอัตโนมัติ เฟืองส่งก�ำลังเครื่องจักร
กลการเกษตร รถยนต์สามล้อบรรทุก รถกึง่ พ่วง ชิน้ ส่วนเหล็กหล่อ คอนเทนเนอร์ และผลิตภัณฑ์
พลาสติก ส�ำหรับความคืบหน้า SEZ จังหวัดตาก ข้อมูลจากส�ำนักยุทธศาสตร์และการวางแผน
พัฒนาพื้นที่ สศช.เดือนเมษายน 2560 ที่ผ่านมาระบุว่า พื้นที่ทั้ง 2 แปลงของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก 1,346 ไร่และ 836 ไร่ ขณะนี้อยู่ระหว่างด�ำเนินการออกโฉนด สามารถ
รวบรวมที่ดินได้แล้ว 94%
ด้านศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service (OSS) ด้านการลงทุนเปิดให้
บริการแล้ว 2 แห่ง คือ ศูนย์ดำ� รงธรรม จังหวัดตาก และเทศบาลนครแม่สอด ส่วนด้านแรงงาน
ได้เปิดให้บริการ 2 แห่ง คือ ส�ำนักงานจัดหางาน อ.แม่สอด และส�ำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ จ.ตาก ถ.สายเอเชีย (แม่สอด-ริมเมย) อ.แม่สอด โดยเปิดให้บริการจดทะเบียนแรงงาน
เมียนมาในลักษณะไป-กลับ โดยสามารถพ�ำนักได้เป็นเวลาไม่เกิน 30 วัน ขณะที่การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ได้แก่ 1.การปรับปรุงท่าอากาศยานแม่สอด ขณะนี้
อยู่ระหว่างเจรจาซื้อขายที่ดิน และออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน ควบคู่กับการจัดซื้อ
โดยวิธีพิเศษ มีพื้นที่ที่ดำ� เนินการจัดซื้อแล้ว ร้อยละ 62.71 ในส่วนงานอาคารผู้โดยสารและ
ลานจอดเครื่องบิน อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ก�ำหนดแล้วเสร็จปี 2561 ส�ำหรับงานต่อเติม

ความยาวทางวิง่ เป็น 2,100 เมตร ได้รบั งบประมาณปี 2560
2.ทางหลวงหลายเลข 12 ตาก-แม่สอด อยู่ระหว่างก่อสร้าง
ตอน 3 ก�ำหนด แล้วเสร็จเดือนกันยายน 2560 และ
ตอน 4 ก�ำหนดแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2562 และ
3.ทางเลี่ยงเมืองแม่สอดพร้อมสะพานข้ามแม่น�้ำเมย
แห่งที่ 2 ระยะทาง 21.40 กิโลเมตร (ฝัง่ ไทย 17.25 กิโลเมตร)
อยู่ระหว่างก่อสร้าง ก�ำหนดแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2560
ด้านอุตสาหกรรม ได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อยูร่ ะหว่างศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อม ส่วนด้านสาธารณูปโภค
การประปาส่วนภูมภิ าค อยูร่ ะหว่างก่อสร้างขยายการประปา
ส่วนภูมภิ าค สาขาแม่สอด ส�ำนักงานชลประทาน อยูร่ ะหว่าง
ก่อสร้างอ่างเก็บน�้ำห้วยแม่สอด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อยู่ระหว่างก่อสร้างพัฒนาระบบไฟฟ้า ระยะที่ 1 เป็นความ
คืบหน้าที่ยังต้องการการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง แม้วันนี้
ภาครัฐเบนเป้าไปทีโ่ ครงการ อีอซี ี แต่ตอ้ งไม่ลมื ว่าเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษที่โหมโรงมาก่อนถึง 2 ปี ยังรอแรงผลักดัน
จากภาครัฐเช่นกัน
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ
ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ขอนแก่น ติดตามงาน 6 จังหวัด

ก�ำชับข้าราชการท�ำงานเชิงรุก ประชาชนได้ประโยชน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นติดตามผลการ
ด�ำเนินงานการเตรียมความพร้อมด้านแรงงานในระดับพืน้ ที่ Labour Group ประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการ 6 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น มหาสารคาม นครราชสีมา
สุรินทร์ บุรีรัมย์ และชัยภูมิ) รับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นท�ำงานเชิงรุก ปราศจากคอร์รัปชั่น ประชาชนได้ประโยชน์

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมติดตามผลการด�ำเนินงาน
ด้านแรงงานตามนโยบายรัฐบาล พร้อมรับฟังประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมแก่นเมือง
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยกล่าวว่า การประชุมในวันนี้เพื่อติดตามและผลักดันงานด้านแรงงาน
ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงแรงงานให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ในปี 2560 กระทรวงจะปรับบทบาทภารกิจกว้างขึ้น ให้ดูแลพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในภาพรวม จึงได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง
แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ต่อไป
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จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบแนวทางการปฏิบัติราชการแก่หัวหน้าส่วนราชการภูมิภาคสังกัดกระทรวงแรงงาน 6 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานน้อมน�ำ “ศาสตร์พระราชา” ของในหลวงรัชการที่ 9 มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการบูรณาการการท�ำงานร่วมกันตามแนวประชารัฐให้มีความเข้มข้นมากขึ้น บูรณาการแผนงานระดับจังหวัด Labour Team และแผนงานระดับพื้นที่
Labour Group ให้สอดคล้องกันโดยยึดแผนแรงงานระดับชาติ Labour Community เป็นหลัก พร้อมกับให้เร่งส�ำรวจความต้องการด้านแรงงานจากทุก
ภาคส่วน เพื่อน�ำมาก�ำหนดแผนพัฒนาก�ำลังแรงงานและพัฒนาทักษะฝีมือให้ตรงกับความต้องการของพื้นที่ ตลอดจนเน้นย�้ำให้เป็นนักประชาสัมพันธ์และ
สร้างการรับรู้เรื่องกฎหมายแรงงานแก่ประชาชน ยึดนโยบาย Zero Tolerance โดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การใช้แรงาน
ต่างด้าวผิดกฎหมาย และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย นอกจากนี้ขอให้ท�ำงานในเชิงรุกและเน้นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดแก่ประชาชน
ที่มา : กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/ชนินทร เพ็ชรทับ
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กิจกรรมส่งเสริมการมีงานท�ำให้กลุ่มคนพิเศษ

คนปกติธรรมดามีอวัยวะครบทั้ง 32 ไม่ได้มีความบกพร่องทางร่างกาย
ในส่วนใดๆ เลยยังคงต้องต่อสู้กับการใช้ชีวิตในแต่ละวันให้ผ่านไปอย่างล�ำบาก
หากสมมติถ้าเราเกิดมาเป็นคนพิการมีอวัยวะไม่ครบสมบูรณ์ เราจะยิ่งต้องต่อสู้
กับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับชีวิตประจ�ำวัน และยุ่งยากมากกว่าคนปกติอีกมาก
สักเท่าไร...
ในประเทศไทยมีจ�ำนวนคนพิการทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนไว้จ�ำนวน
1,771,417 ราย (จากสถิตขิ อ้ มูลคนพิการของส�ำนักงานส่งเสริมและคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 ถึงวันที่
30 เมษายน พ.ศ. 2560) ซึง่ นับว่าในประเทศไทยมีจ�ำนวนคนพิการอยูไ่ ม่นอ้ ย
เลยทีเดียว และเป็นเรือ่ งทีผ่ เู้ กีย่ วข้องควรตระหนักถึงความส�ำคัญของผูพ้ กิ าร
จะท�ำอย่างไรที่จะท�ำให้เขาเหล่านั้นสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุขและมีคุณค่าให้มากที่สุด โดยเฉพาะคนในครอบครัวต้องเป็น
จุดเริ่มต้นที่ดีในการให้ก�ำลังใจแก่บุคคลพิการที่อยู่ในครอบครัวของเขา
ไม่ว่าจะเป็นพ่อ แม่ ลูก หรือญาติพี่น้องที่พิการ เราควรให้ความรักและ
ความเอาใจใส่แก่พวกเขาเหล่านัน้ อย่างมาก เพือ่ เขาจะได้ไม่รสู้ กึ ถึงความขาด
หรือน้อยใจปมด้อยของตนเอง เพราะถ้าเขารูส้ กึ ว่าไม่เป็นทีย่ อมรับของสังคม
แล้ว อาจน�ำพาซึ่งปัญหาต่างๆ ตามมา ทั้งการท�ำร้ายตนเอง ท�ำร้ายผู้อื่น
การก่ออาชญากรรมหรือการฆ่าตัวตายฯลฯ แต่ในทางกลับกัน หากเขาเหล่านัน้
ได้รับการดูแลและให้ความเข้าใจ อย่างเต็มที่ เขาจะสามารถใช้ชีวิตได้ดีไม่
แตกต่างจากคนปกติทั่วไปเลย มิหน�ำซ�้ำอาจประสบความส�ำเร็จมากกว่า
คนปกติทั่วไปด้วย เพราะคนเหล่านี้มีความพยายามอย่างมาก ในการที่
จะพิสูจน์ตัวเองว่าเขามีศักยภาพเท่าเทียมคนปกติธรรมดา
ประเทศไทยได้ให้ความส�ำคัญกับคนพิการ โดยมีพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ขึ้น และส�ำนักงาน
จัดหางานจังหวัดสงขลาเป็นหน่วยงานหนึ่ง ที่มีภารกิจในการส่งเสริม
ให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้มีงานท�ำมีอาชีพ มีรายได้ รวมถึงกลุ่ม
คนพิการด้วย จึงได้ทำ� หน้าที่ส่งเสริมการมีงานท�ำให้กลุ่มคนดังกล่าว ตั้งแต่
จัดหางานให้ตามความสามารถ ฝึกอาชีพ ตลอดเป็นตัวกลางให้ในการจัด
สถานที่จ�ำหน่ายสินค้าหรือบริการให้กับคนพิการ

ในที่นี้ ขอยกตัวอย่างหนึ่งในคนพิการที่ประสบความส�ำเร็จใน
เส้นทางสายอาชีพ คุณอาคม ห่อเพ็ชร หรือ “ไก่” เป็นหนึ่งในคนพิการ
ทางการเคลือ่ นไหว ทีไ่ ด้รบั โอกาสจากบริษทั ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์
จ�ำกัด อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้ให้พื้นที่จ�ำหน่ายสินค้าซึ่ง
เป็นงานฝีมือผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เช่น กะลามะพร้าว เศษไม้ฯลฯ
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณอาคมฯ
เป็นอย่างมาก ที่สามารถหาเลี้ยงตนเองได้ ไม่เป็นภาระของครอบครัว
และสังคม หากใครมีโอกาสผ่านไปแถวศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์
จ�ำกัด สามารถแวะไปอุดหนุนผลิตภัณฑ์สินค้าของคุณอาคม ได้ที่ศูนย์
บริหารข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานภาคใต้ ทางคณะเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์บริหาร
ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานภาคใต้ ขอเป็นก�ำลังใจและร่วมสนับสนุน
คุณอาคม ขอให้คุณอาคมมีสุขภาพแข็งแรงและคิดผลิตสินค้าอื่นๆ
ให้ออกมาจ�ำหน่ายได้มากๆ นะคะ...
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
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ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา กับ
“อาคม ห่อเพ็ชร” พิการแต่กาย...ใจไม่พิการ...

English for Career

บทสนทนาการนัดประชุม (Making appointment)

Smart Job Magazine

วันนี้เราลองมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในรูปแบบบทสนทนาเกี่ยวกับการนัดประชุมกันคะ.. มาเริ่มกันเลย!!
A : I would like to make an appointment for a project meeting.
ฉันต้องการนัดหมายส�ำหรับการประชุมค่ะ
B : Of course, I have Monday or Friday available.
ได้เลยครับ ผมว่างวันจันทร์กับวันศุกร์
What day would be best for you?
คุณต้องการนัดวันไหนดีครับ?
A : I would like to meet on Friday.
ฉันต้องการนัดในศุกร์ค่ะ
B : Very well then. Are mornings or afternoons best?
ดีครับ จะนัดตอนเช้าหรือตอนบ่ายดีครับ?
A : I want to come in the afternoon.
ฉันต้องการประชุมตอนบ่ายค่ะ
B : Can you bring me an outline of the project when you come?
คุณช่วยน�ำโครงเรื่องโปรเจ็คงานในวันที่มาประชุมได้มั้ยครับ?
A : Yes, I can bring the outline when I come to the meeting.
ได้ค่ะ เดี๋ยวฉันจะน�ำโครงเรื่องโปรเจ็คงาน มาด้วยนะคะ

B : Fine, I will send you the
information that you need.
See you there!
ดีครับ เดี๋ยวผมจะส่งข้อมูลที่จำ� เป็น
ให้คุณนะครับ แล้วเจอกันครับ!
A : See you!
แล้วเจอกันค่ะ!
เป็นอย่างไรบ้างคะตัวอย่างประโยคข้างต้น เป็นเรื่องที่เราอาจต้อง
พบบ่อยๆ แต่เราไม่รู้จะสื่อสารยังไง เพื่อนๆ สามารถน�ำตัวอย่างประโยค
ข้างต้นไปเลือกใช้ได้นะคะ พอเจอเหตุการณ์จริงเราจะได้สื่อสารได้อย่าง
ถูกต้องและงานก็สามารถผ่านไปได้อย่างราบรืน่ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า
นะคะ..Bye!!!
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : https://www.facebook.com/topicanativethailand

รู้ทันโลก

“กูเกิ้ล” เพิ่มฟังก์ชั่น “หางาน”
ในระบบค้นหาข้อมูล

Google ก�ำลังพยายามปรับปรุงระบบการค้นหา

ข้อมูลให้เป็นระบบค้นหางานอย่างสมบูรณ์แบบได้ด้วย
เริ่มตั้งแต่วันอังคารนี้ (27 มิถุนายน 2560) ผู้หางาน
จะสามารถใช้กูเกิ้ลในการค้นหารายชื่อต�ำแหน่งงาน
ที่ว่าง ซึ่งกูเกิ้ลรวบรวมมาจากเว็บไซต์สมัครงานต่างๆ
นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นคะแนนความน่าเชื่อถือของ
นายจ้างแต่ละราย ซึ่งมาจากความเห็นของลูกจ้างทั้ง
ในอดีตและปัจจุบัน
โดยกูเกิ้ลจับมือกับเว็บไซต์สมัครงานและการจัด
อันดับบริษัทต่างๆ เช่น LinkedIn, Monster, WayUp,
CareerBuilder, Glassdoor และ Facebook เพื่อพัฒนา
บริการใหม่นี้ขึ้น...
The new Google search tool lets users connect directly
to job descriptions that interest them. (GOOGLE)
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รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.tnnthailand.com

เผยแรงงานสิงคโปร์ถูกปลดออกน้อยลง...
แต่อัตราว่างงานระยะยาวยังสูง...

เดอะสเตรทส์ไทม์ส รายงานว่ากระทรวงทรัพยากร
มนุษย์สงิ คโปร์ (เอ็มโอเอ็ม) เปิดเผยเมือ่ วันที่ 13 มิถนุ ายน
ว่ามีพนักงานที่ถูกปลดออกจากงานหรือเลย์ออฟน้อยลง
ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 แม้ว่าอัตราการว่างงาน
ระยะยาวจะไต่กลับขึ้นมาอยู่ที่ระดับสูงสุด ในรอบ 8 ปี
โดยมีแรงงานราว 4,000 คน ที่ถูกเลย์ออฟในช่วง
3 เดือนแรกของปีนี้ ซึ่งน้อยที่สุดในรอบมากกว่า 1 ปี

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : มติชนออนไลน์

ฝรั่งเศสขาดแคลนแรงงานทักษะฝีมือสูง
สวนทางอัตราการว่างงานสูงลิบลิ่วแตะระดับ 10%

ฝรั่งเศสประสบปัญหาด้านก�ำลังแรงงาน
ทีเ่ รือ้ รังมานานหลายปี จากอัตราการว่างงานทีส่ งู ลิว่
เกือบ 10 เปอร์เซ็นต์
ตอนนี้มีชาวฝรั่งเศสลงทะเบียนหางานมากกว่า
3 ล้าน 5 แสนคนแล้ว และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ขณะที่โจทย์ใหม่ที่เกิดขึ้นกลับเป็นการขาดแรงงาน
ที่ตรงตามคุณสมบัติที่ตลาดต้องการ โดยเฉพาะแรงงาน
ในสายอาชีพและช่างฝีมือ
ส�ำนักข่าวรอยเตอร์สอ้างข้อมูลจาก ฟิลปิ เป้ กิราร์ด
หัวหน้าฝ่ายผลิตอุปกรณ์ก่อสร้างของบริษัท JCB ที่ระบุว่า
บริษัทขาดแคลนแรงงานในต�ำแหน่งช่างเทคนิคมากถึง
50 ต�ำแหน่ง มานานกว่า 1 ปี แม้จะเพิ่มอัตราค่าจ้าง
ที่สูงมากกว่าบริษัทอื่นก็ตาม
ขณะที่นักวิเคราะห์กลับมองว่า ต้นตอของการขาดก�ำลังแรงงาน
ในฝรั่งเศส คือ ตัวบทกฎหมายแรงงานที่เข้มงวดและการขาดการฝึกอาชีพที่
เพียงพอ ซึ่งพวกเขาฝากความหวังไว้ที่ประธานาธิบดีคนใหม่ เอ็มมานูเอล
มาคร็อง ที่คร�่ำหวอดในวงการเศรษฐกิจประเทศมานาน ว่าจะเข้ามาสร้าง
ดุลยภาพในตลาดแรงงานเมืองน�้ำหอม ด้วยการ อัดฉีดงบประมาณ 1 หมื่น
5 พันล้านยูโร เพื่อเพิ่มการฝึกอบรมแรงงานทักษะต�่ำและเยาวชน

รวมทั้งเตรียมปรับปรุงกฎหมายแรงงาน เพื่อให้นายจ้างสามารถ
เพิ่มลดก�ำลังแรงงานได้ง่ายขึ้น และเพิ่มผลตอบแทนในการว่างงานให้กับ
ผู้ที่ต้องการเสาะหาต�ำแหน่งงานในวิชาชีพที่ขาดแคลน จากเดิมที่รัฐบาล
ฝรั่งเศสอัดฉีดงบประมาณ 3 หมื่น 2 พันล้านยูโรในการฝึกอบรมวิชาชีพ
ขั้นสูงไปแล้ว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : https://www.voathai.com
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ตัวเลขดังกล่าวน้อยกว่าการประเมินเบือ้ งต้นของเอ็มโอเอ็ม
ที่ 4,800 คน และลดลงจากจ�ำนวนคนงานทีถ่ กู เลย์ออฟเมือ่ ไตรมาส
สุดท้ายของปีที่แล้วที่ 5,440 คน
อย่างไรก็ตาม ยังคงเป็นเรื่องยากส�ำหรับคนบางกลุ่มที่จะหางานท�ำใหม่ได้ โดยอัตราการกลับมาได้งานใหม่ส�ำหรับชาวสิงคโปร์ภายใน 6 เดือน
เมื่อไตรมาสแรก ซึ่งส่วนหนึ่งคือผู้ที่ถูกเลย์ออฟเมื่อไตรมาส 3 ของปีที่แล้ว อยู่ที่ 64 เปอร์เซ็นต์ ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าเล็กน้อย ขณะที่อัตราว่างงาน
ระยะยาวของชาวสิงคโปร์อยู่ที่ 0.8 เปอร์เซ็นต์ นับจนถึงเดือนมีนาคมปีนี้ เพิ่มขึ้นจาก 0.7 เปอร์เซ็นต์เมื่อปีก่อนหน้า โดยค�ำนิยามของการว่างงานระยะยาว
หมายถึงผู้ที่ไม่มีงานท�ำนานกว่า 25 สัปดาห์ โดยรวมแล้วอัตราการว่างงานในไตรมาสแรกอยู่ที่ 2.2 เปอร์เซ็นต์ หลังคิดด้วยอัตราปรับตามฤดูกาล

Smart DOE

Green Job

Smart Job Magazine

องค์การสหประชาชาติ ได้มกี ารประชุมว่าด้วยสิง่ แวดล้อม
และการพัฒนา (United Nations Conference of
Environment and Development: UNCED) และ
ที่ประชุมก�ำหนดแผนปฏิบัติการ “Agenda 21” เพื่อเป็น
แนวทางให้ประเทศต่างๆ น�ำไปปรับใช้ในการก้าวสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน
หลังจากนั้นสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาติ (United Nations
GeneralAssembly: UNGA) ได้มีการประชุม โดยมีหัวข้อหลัก
ของการประชุม 2 เรื่อง คือ
• Green economy within the context of sustainable
development and poverty eradication
• Institutional framework for sustainable development
หลายประเทศเห็นว่าหลักของ Green Economy ไม่ควรมาแทนที่
หลักการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน แต่เป็นเพียงแนวทางหนึ่งที่จะน�ำไปสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และได้มีข้อเสนอแนะในการท�ำให้เศรษฐกิจสีเขียว
ต้องด�ำเนินการด้านต่อไปนี้ คือ green industrialization, green education,
green economic governance, Green public procurement, green job
เป็นต้น

ในขณะที่นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (2555) ได้กล่าวว่าการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนา

สังคมสีเขียว ควรด�ำเนินการ อาทิ (1) การออกแบบผลิตภัณฑ์สีเขียว
(Eco-Design) ที่หลายภาคธุรกิจได้เริ่มด�ำเนินการแล้ว (2) การผลิต
ที่ควรค�ำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Production) และ
ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม (3) การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ
(Green Procurement) (4) ความรับผิดชอบต่อสังคมที่ภาคเอกชนได้
ด�ำเนินการไปแล้วค่อนข้างมาก (5) ความร่วมมือในภาคบริการ สาธารณูปโภค
การค้าส่ง ค้าปลีก การบรรจุหีบห่อ (Packaging) และการกระจายสินค้าที่
ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการท่องเที่ยว (6) การฟื้นฟูทรัพยากรและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ (7) ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรโดยเฉพาะ
พลังงาน (8) การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต
ในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
สีเขียว (Green jobs) รวมทัง้ การมีมนุษยธรรม คุณธรรม ในเรือ่ งของแรงงาน
(Decent Work) (9) กฎระเบียบต่างๆ ที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการประหยัด
พลังงานได้มากขึ้น มาตรการนโยบายการเงิน การคลัง และ (10) การเพิ่ม
การอุดหนุนให้อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Subsidy) ด้วยการสนับสนุน
ผ่านนโยบายทางการเงินและการคลังของรัฐ
ในส่วนของกระทรวงแรงงาน (มิถุนายน 2560) พลเอก ศิริชัย
ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวถ้อยแถลงในวาระ
การประชุมเพื่ออภิปรายรายงานของผู้อ�ำนวยการใหญ่องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ เรื่อง “การท�ำงานในภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง: ข้อริเริ่ม
สีเขียว” ณ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) กรุงเจนีวา ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งในปีนี้ ILO ให้ความส�ำคัญกับการขับเคลื่อนวาระ
งานสีเขียว (Green Job) ควบคู่กับการบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ประเทศไทยได้น้อมน�ำเศรษฐกิจพอเพียง (ของในหลวง
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รัชกาลที่ 9) ซึ่งเป็นหลักการที่ส�ำคัญที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง
ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม และความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อม โดยกว่า 7 ทศวรรษ ที่หลักการนี้ได้พิสูจน์ให้เราเห็นว่า
เป็นเงื่อนไขที่ส�ำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนประเด็นเกี่ยวกับทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ การสร้างงานที่มีคุณค่าให้แก่ประชาชน
พร้อมทัง้ เป็นการแก้ไขปัญหาการท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ด้วยการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนถึงความยั่งยืนระยะยาว
มากกว่าการแสวงหาประโยชน์โดยไม่รับผิดชอบในระยะสั้น เพื่อบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งสอดคล้องกับ ILO ที่เห็นว่า
การเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวนั้นจะต้องเป็นธรรม และครอบคลุม
ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถท�ำงานและด�ำรงชีวิตได้อย่าง
กลมกลืนกับเศรษฐกิจสีเขียว เป็นสิ่งจ�ำเป็นที่จะน�ำไปสู่การกระตุ้นให้เกิด
ความเชื่อมั่นว่า อนาคตของเศรษฐกิจที่มีความสะอาด และเป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการด�ำรงชีวติ และการจ้างงานตามปณิธาน
ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มุ่งมั่นจะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ที่มีความเจริญรุ่งเรืองและต้องท�ำงานร่วมกับองค์กรนายจ้างและลูกจ้าง
โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
โดยที่ผ่านมานั้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นไปสู่
เศรษฐกิจทีม่ กี ารเจริญเติบโตสูงและความยัง่ ยืนของสิง่ แวดล้อม รัฐบาลไทย
ได้ดำ� เนินมาตรการ เพื่อที่จะพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่ผู้ทำ� งาน เพื่อให้มีความ
สามารถพร้อมรองรับเศรษฐกิจสีเขียว โดยการพัฒนาให้สามารถที่จะใช้วัสดุ
และสารเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการของเสีย
ที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเศรษฐกิจและการผลิตสีเขียว นอกจากการ
มุ่งเน้นในการพัฒนาทุนมนุษย์และเสริมสร้างศักยภาพแล้ว เรายังให้
ความส�ำคัญกับการสร้างความตระหนักรูใ้ ห้แก่ประชาชนทัว่ ไปเกีย่ วกับคุณค่า
ที่แท้จริงของความยั่งยืนในระยะยาวมากกว่าผลประโยชน์ที่ไม่รับผิดชอบ
ในระยะสั้น เพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นส�ำหรับการพัฒนาสังคมสีเขียว
และรัฐบาลได้น�ำมาเป็นกรอบแนวคิดในการก�ำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ไว้ด้วยแล้ว
รวบรวมโดย : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
					 กรกฎาคม 2560
ที่มา : 1. กรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศ
		 2. www.nesdb.go.th
		 3. http://www.mol.go.th/content/60519/1497409011

กรมการจัดหางาน รับสมัครชายไทยไปท�ำงานภาคเกษตรที่อิสราเอล
สมัครฟรี 3-7 กรกฎาคม 2560

นายวรานนท์ ปีตวิ รรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน แจ้งว่ากรมการจัดหางาน
เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อไปท�ำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้
โครงการ “ความร่วมมือไทย–อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน” (TIC) ต�ำแหน่งคนงาน
ภาคเกษตร ระยะเวลาการจ้างงาน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3 เดือน ได้รับเงินเดือนขั้นต�ำ่
ก่อนหักภาษีเดือนละ 5,000 เชคเกลอิสราเอล หรือประมาณ 48,000 บาท (ณ วันที่
23 มิถุนายน 2560) คุณสมบัติเป็นเพศชาย ไม่มีประวัติอาชญากรรม ไม่มีคู่สมรส บุตร
หรือบิดาและมารดา พ�ำนักอยูใ่ นประเทศอิสราเอล และไม่เคยท�ำงานในประเทศอิสราเอล
สุขภาพแข็งแรง ตาไม่บอดสี และไม่เป็นโรคต่างๆ เช่น วัณโรค โรคไวรัสตับอักเสบบี
หรือซี โรคเอดส์ เบาหวาน ซิฟิลิส เป็นต้น ไม่เคยเสพสารเสพติดและมีประสบการณ์
ท�ำงานภาคการเกษตร (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์) หลักฐานในการสมัคร ได้แก่ ใบสมัคร
ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว รูปถ่ายสีครึ่งตัวพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว จ�ำนวน 2 รูป
ส�ำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) จ�ำนวน 2 ฉบับ บัตรประจ�ำตัวประชาชน พร้อมส�ำเนา
จ�ำนวน 2 ฉบับ ส�ำเนาสูติบัตร หรือส�ำเนาทะเบียนบ้าน ณ ปีที่เกิดของผู้สมัคร หรือ
ท.ร.1/ก หรือหลักฐานแสดงผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.05) จ�ำนวน 2 ฉบับ
ส�ำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล จ�ำนวน 2 ฉบับ (ถ้ามี) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน จ�ำนวน
2 ฉบับ ส�ำเนาหลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร (สด.8, สด.43) 2 ฉบับ ส�ำเนา
บัตรประจ�ำตัวประชาชนของภรรยา จ�ำนวน 2 ฉบับ ส�ำเนาเอกสารแสดงสถานภาพ
การสมรส (ถ้ามี) ส�ำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือรถบรรทุกจ�ำนวน 2 ฉบับ (ถ้ามี)
ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนของบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน จ�ำนวน 2 ฉบับ
โดยให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองส�ำเนาถูกต้องในส�ำเนาหลักฐานทุกฉบับ

นายวรานนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2560 ทางการ
อิสราเอลแจ้งความต้องการจ้างงานของนายจ้างอิสราเอลทีม่ ี
ความประสงค์จา้ งแรงงานไทยไปท�ำงานในภาคเกษตรประมาณ
4,963 อัตรา และขอย�ำ้ เตือนว่า การจัดส่งไปท�ำงานอิสราเอล
ต�ำแหน่งคนงานภาคเกษตรกรในครั้งนี้ เป็นการจัดส่งโดยรัฐ
ดังนั้นจึงอย่าหลงเชื่อผู้ไม่หวังดีหลอกเรียกรับเงินโดยอ้างว่า
สามารถช่วยให้ไปท�ำงานได้ หากคนหางานใดสนใจติดต่อขอรับ
ใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่
กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ส�ำนักงานจัดหางาน
จังหวัดทุกจังหวัด ส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่
1–10 (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของ
กรมการจัดหางาน www.doe.go.th/prd หรือเว็บไซต์ของ
กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ www.doe.go.th/prd/
overseas) ได้ตั้งแต่วันที่ 3–7 กรกฎาคม 2560 เวลา
08.30–16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทกี่ องบริหาร
แรงงานไทยไปต่างประเทศ โทร.0-2343-9339, 0-2343-9350
หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

แรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว เมียนมา ไปตรวจสัญชาติท�ำ CI
ต้องขอหนังสือรับรองออกนอกพื้นที่จากกรมการจัดหางานก่อน

กระทรวงแรงงานแจ้งคนต่างด้าวที่เดินทางมาตรวจสัญชาติเพื่อขอรับเอกสารรับรองบุคคล (CI) ต้องขอหนังสือรับรองออกนอก
เขตพืน้ ทีท่ สี่ ำ� นักงานจัดหางานจังหวัดในเขตพืน้ ทีท่ ำ� งานของแรงงานก่อน โดยแรงงานเมียนมาด�ำเนินการตรวจสัญชาติได้ใน 5 จังหวัด 6 ศูนย์
นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า คนต่างด้าวที่จะตรวจสัญชาติเพื่อรับ CI จากประเทศต้นทาง

หากเป็นแรงงานเมียนมา และมีบัตรชมพูซึ่งยังไม่หมดอายุให้ไปขอหนังสือรับรองการออกนอกพื้นที่เพื่อไปตรวจสัญชาติที่สำ� นักงานจัดหางานจังหวัดในเขต
พื้นที่ท�ำงานของแรงงานก่อน และถือหนังสือเป็นหลักฐานระหว่างการเดินทางไปศูนย์ตรวจสัญชาติ ซึ่งมีอยู่ 6 ศูนย์ 5 จังหวัด ได้แก่ 1) จังหวัดสมุทรสาคร
ที่เทศบาลนครสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง และสถานีขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร เทศบาลต�ำบลท่าจีน อ.เมือง 2) จังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 1467 หมู่ 1
ต.เทพารักษ์ อ.เมือง 3) จังหวัดเชียงราย เลขที่ 889/6 และ 889/7 หมู่ 9 ต.เวียงพางค�ำ  อ.แม่สาย จ.เชียงราย 4) จังหวัดตาก เลขที่ 298 หมู่ 2
ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 5) จังหวัดระนอง เลขที่ 89/150 ต.ปากน�้ำ อ.เมือง ส่วนคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาและลาว ที่ถือบัตรชมพูที่ยังไม่หมด
อายุ สามารถเดินทางกลับประเทศเพือ่ ไปท�ำหนังสือเดินทางหรือเอกสารทีป่ ระเทศของตนออกให้ได้ โดยต้องขอหนังสือรับรองการออกนอกพืน้ ที่ เพือ่ ไปตรวจ
สัญชาติที่ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดในเขตพื้นที่ท�ำงานของแรงงานก่อน และถือหนังสือเป็นหลักฐานระหว่างการเดินทางกลับประเทศด้วยเช่นกัน จากนั้น
เมื่อกลับเข้ามาต้องขอวีซ่าและขออนุญาตท�ำงานในประเทศไทยต่อไป
ส�ำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ไม่มีเอกสารแสดงตนหรือมีแต่หมดอายุแล้ว ให้นายจ้างรับค�ำขอจ้างคนต่างด้าว
ที่ศูนย์รับแจ้งการท�ำงานของคนต่างด้าว ซึ่งก�ำหนดก�ำหนดจัดตั้งขึ้นในทุกจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม-7 สิงหาคม 2560 โดยคนต่างด้าว
จะได้รบั หนังสือรับรองการไปตรวจสัญชาติในประเทศไทย กรณีเป็นแรงงานเมียนมา หรือในประเทศต้นทางส�ำหรับแรงงานลาวและกัมพูชา เนือ่ งจาก
ประเทศต้นทางยังไม่เข้ามาตรวจสัญชาติในประเทศไทย เมือ่ แรงงานได้รบั เอกสารทีป่ ระเทศต้นทางออกให้ แล้วให้มาขอรับวีซา่ และขออนุญาตท�ำงาน
ทีป่ ระเทศไทย ซึง่ จะได้รบั อนุญาตท�ำงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ส�ำนักงาน
จัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทรสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th
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กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครชายไทยไปท�ำงานภาคเกษตร ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน”
สัญญาจ้าง 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3 เดือน สมัครฟรี ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560

เตือน!! นายจ้างอย่าใช้โบรกเกอร์เถื่อน
เสี่ยงตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

กรมการจัดหางาน เตือนนายจ้าง/ผู้ประกอบการ อย่าใช้บริการจากนายหน้าเถื่อน เพราะสุ่มเสี่ยง
ต่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ท�ำลายเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ย�้ำนายจ้างสามารถน�ำเข้าได้
ด้วยตนเองหรือใช้บริการผู้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าวเข้ามาท�ำงานในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า พลเอก จ�ำคุกตั้งแต่ 3 ปีถึง 10 ปี หรือปรับ ตั้งแต่ 600,000 บาท ถึง
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงแรงงานชี้แจงท�ำความ 1,000,000 บาทต่อคนต่างด้าว 1 คน หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
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เข้าใจกับผู้ประกอบการต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการที่แรงงาน ต่างด้าวเดินทางกลับ
ประเทศเพือ่ ไปด�ำเนินการตรวจสัญชาติและกลับเข้ามาท�ำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ในช่วง 180 วัน ที่ชะลอบทลงโทษนายจ้างและคนต่างด้าวใน 4 มาตรา คือ 101 102
119 และ 122 ดังนั้นจึงส่งผลให้นายจ้าง/สถานประกอบการต่างๆ เช่น กลุ่มโรงสี
กลุ่มแรงงานเกษตร เป็นต้น ขาดแคลนแรงงาน จ�ำเป็นต้องน�ำเข้าแรงงานเข้ามาใหม่
โดยใช้บริการของนายหน้าและโบรกเกอร์ ด้วยเหตุนึ้จึงเป็นช่องทางให้กระบวนการ
นายหน้าอ้างกับนายจ้างหรือผู้ประกอบการว่าสามารถน�ำคนต่างด้าวเข้ามาท�ำงาน
ในประเทศได้โดยเรียกเก็บเงินค่าใช้จา่ ยเป็นจ�ำนวนมาก เกีย่ วกับเรือ่ งนีก้ ระทรวงแรงงาน
ขอเรียนชี้แจงว่าผู้ที่จะด�ำเนินการน�ำเข้าแรงงานได้นั้นมี 2 กลุ่มคือ 1) นายจ้างน�ำเข้า
ด้วยตนเอง และ 2) ผูร้ บั อนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวเข้ามาท�ำงานในประเทศ (บริษทั น�ำเข้า)
ซึ่งจะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
และขอย�ำ้ เตือนว่าหากผูใ้ ดหลอกลวงผูอ้ นื่ ว่าสามารถน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้าง
ในประเทศหรือสามารถหาลูกจ้างซึง่ เป็นคนต่างด้าวให้กบั นายจ้าง และโดยการหลอกลวง
ดังว่านัน้ ได้ไปซึง่ เงินหรือทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดจากผูถ้ กู หลอกลวง ต้องระวางโทษ

นายวรานนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีผู้รับอนุญาต
ให้น�ำคนต่างด้าวเข้ามาท�ำงานในประเทศจ�ำนวน 81 แห่ง
ทั่วประเทศ โดยในกรุงเทพฯ จ�ำนวน 38 แห่ง ส่วนภูมิภาค
จ�ำนวน 43 แห่ง และขอย�ำ้ เตือนกับนายจ้างและผูป้ ระกอบการ
ให้ใช้บริการของผูร้ บั อนุญาตฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านัน้
หากผูใ้ ด พบเห็นหรือถูกกระบวนการนายหน้าเถือ่ นหลอกลวง
ดังกล่าว ขอให้แจ้งส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด ส�ำนักงาน
จัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ในพื้นที่โดยทันที
ซึง่ กรมการจัดหางานจะด�ำเนินการกับผูก้ ระท�ำผิดตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทะเบียน
จัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน
โทร 0 2245 1729, 0 2354 1386 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน
โทร.1694
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

กรมการจัดหางานให้บริการประชาชนผ่านระบบ E-Service
ลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้เอกสาร เข้าถึงบริการได้รวดเร็ว!!!

กรมการจัดหางานให้บริการประชาชน คนหางานด้วยระบบ E-Service เน้นเข้าถึงบริการ
อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องเดินทางมาที่สำ� นักงาน เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
แก่ผใู้ ช้บริการ โดยน�ำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาให้บริการจัดหางานผ่านทางโมบายแอพพลิเคชัน่ SMART
JOB CENTER ให้บริการจัดหางานต่างประเทศ บริการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณี
ว่างงาน และบริการรับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการท�ำงานของแรงงานต่างด้าว
นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานยังให้บริการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตน
รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้แบบทุกที่ ทุกเวลา กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานได้
ขับเคลือ่ นนโยบายดังกล่าวด้วยการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการโดยเน้น
ให้ประชาชนเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อความสะดวก
รวดเร็ว ลดขั้นตอน ลดเอกสาร ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้อง
เดินทาง มาติดต่อที่ส�ำนักงาน แต่สามารถด�ำเนินการได้ทุกที่ ทุกเวลา
น�ำไปสูก่ ารให้บริการระบบ E-Service ซึง่ ทีผ่ า่ นมาได้ให้บริการในหลากหลาย
ภารกิจของกรม เช่น การให้บริการจัดหางานผ่านทางโมบายแอพพลิเคชั่น
SMART JOB CENTER ให้บริการค้นหาต�ำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ
ผ่านอุปกรณ์สื่อสารทั้งระบบ iOS และระบบแอนดรอยด์ (Android) บน
Smart phone/tablet โดยคนหางานที่ลงทะเบียนในโมบายแอพพลิเคชั่น
ระบบจะแนะน�ำงานที่ตรงกับคุณสมบัติของคนหางานในรูปแบบ auto
matching และคนหางานสามารถดูรายละเอียดแต่ละต�ำแหน่งงานและ
สมัครงานได้ไม่จำ� กัดต�ำแหน่ง ซึง่ ผูส้ มัครงานและนายจ้าง/สถานประกอบการ
สามารถส่งข้อความโต้ตอบหากัน เพื่อนัดสัมภาษณ์งานได้ด้วยตนเอง
ขณะนี้มีผู้ใช้บริการผ่านระบบนี้จำ� นวน 18,355 คน นอกจากนี้ยังให้บริการ
จัดหางานต่างประเทศ โดยให้บริการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทาง
ไปท�ำงานต่างประเทศ แจ้งการเดินทางไปท�ำงานต่างประเทศด้วยตนเอง
และแจ้งการเดินทางกลับไปท�ำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทาง
กลับประเทศไทย (Re-entry) ซึ่งสามารถใช้งานได้ทางเว็บไซต์ www.toea.
doe.go.th ปัจจุบันมีผู้มาใช้บริการ จ�ำนวน 30,843 คน ขณะเดียวกัน
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กรณีวา่ งงานทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://empui.doe.go.th/auth/index
โดยใช้เพียงเลขบัตรประจ�ำตัวประชาชนในการเข้าสูร่ ะบบ ซึง่ ตรวจสอบข้อมูล
จากกรมการปกครองเพื่อยืนยันตัวบุคคลในการใช้บริการในระบบดังกล่าว
ผ่านอินเตอร์เน็ตได้ และการบริการดังกล่าวยังสามารถออกหนังสือรับรอง
การขึน้ ทะเบียนผูป้ ระกันตนกรณีวา่ งงาน ส�ำหรับใช้เป็นหลักฐานยืนยันในการ
ขึน้ ทะเบียนผูป้ ระกันตนกรณีวา่ งงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ในการขอรับสิทธิ
ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
ได้อีกด้วย ขณะนี้มีผู้ประกันตนฯ ปีงบประมาณ 2560 มีผู้ใช้บริการ จ�ำนวน
522,661 คน นอกจากนั้นยังให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับ
การท�ำงานของแรงงานต่างด้าวผ่านระบบ “DOE Help Me” ทางเว็ปไซต์
www.doe.go.th/helpme รวมทัง้ ยังให้บริการแก่นายจ้างทีจ่ า้ งแรงงานต่างด้าว
หรือประชาชนทั่วไปสามารถแจ้งปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้าง
แรงงานต่างด้าวได้อีกด้วย ซึ่งให้บริการ 6 ภาษา คือ ภาษาไทย อังกฤษ
กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม สามารถใช้งานผ่านทางคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคล แท็บเล็ต และโทรศัพท์มอื ถือ ปัจจุบนั มีผใู้ ช้บริการ จ�ำนวน 87 คน
อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิม่ เติมว่าการให้บริการด้านต่างๆ
ด้วยระบบ E-Service ดังกล่าว นอกจากจะอ�ำนวยความสะดวกให้กับ
ผูใ้ ช้บริการแล้วยังเป็นการป้องกันการทุจริตเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ
จากเจ้าหน้าทีอ่ กี ด้วย โดยสามารถสอบถามรายละเอียดการใช้บริการได้ที่
ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

อาชีพมั่นคง

วิศวกรซอฟแวร์และนักพัฒนา

(Software engineers and developers)
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (อังกฤษ: software engineering) เป็นศาสตร์เกี่ยวกับวิศวกรรมด้านซอฟต์แวร์ มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง
กับการใช้กระบวนการทางวิศวกรรมในการดูแลการผลิต ตั้งแต่การเริ่มเก็บความต้องการ การตั้งเป้าหมายของระบบ การออกแบบ
กระบวนการพัฒนา การตรวจสอบ การประเมินผล การติดตามโครงการ การประเมินต้นทุน การรักษาความปลอดภัย ไปจนถึง
การคิดราคาซอฟต์แวร์ เป็นต้น
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ความรู้และเทคโนโลยีทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การบริหารจัดการโครงการ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างซอฟต์แวร์ที่สามารถปฏิบัติงานตามเป้าหมาย
ภายใต้เงื่อนไขที่กำ� หนด
ในแง่ของศาสตร์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั้น วิศวกรรมซอฟต์แวร์
เป็น 1 ใน 5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ

วิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นศาสตร์ที่ทวีความส�ำคัญเพิ่มขึ้น

เรื่อยๆ เนื่องจากในปัจจุบันซอฟต์แวร์มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น จ�ำเป็น

ต้องมีการวิศวกรซอฟแวร์ มาควบคุมและด�ำเนินการผลิต โดยจะท�ำหน้าที่
ในการวิเคราะห์และตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่พัฒนาอย่างมีแบบแผนโดย
อาศัยหลักการทางวิศวกรรมศาสตร์มาช่วย เนือ่ งจากทุกหน่วยงานจะต้อง
น�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเพือ่ พัฒนาองค์กรให้มคี วามทันสมัยจึงจะสามารถ
แข่งขันกับผู้อื่นได้ จึงท�ำให้หลายประเทศทั่วโลกมีความต้องการผู้ที่มี
ความเชี่ยวชาญด้าน “วิศวกรซอฟแวร์ และนักพัฒนาซอฟแวร์”
เป็นจ�ำนวนมาก รวมถึงนักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ และนักพัฒนา
เว็บไซต์ดว้ ยเช่นกัน ต้องการสูงสุด 24 ประเทศ ทัง้ แถบยุโรป อเมริกาเหนือ
อเมริกาใต้ เอเชีย และโอเชียเนีย

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ คือ การประยุกต์ใช้ระบบ กฎเกณฑ์
การเข้าถึงซึง่ สามารถวัดประเมินได้ในการพัฒนา การปฏิบตั กิ าร และ
การบ�ำรุงรักษาซอฟต์แวร์ และในการศึกษาสิง่ เหล่านี้ ก็คอื การประยุกต์
ใช้งานทางด้านวิศวกรรมมาจัดการกับซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นแห่งแรก
คือ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
ข้อมูลจาก : http://www.manager.co.th
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ก้าวสู่สังคมสูงวัย ไอเดียดี โอกาสมา
สังคมสูงวัย
โดยทั่วไปนิยามที่หลายหน่วยงานใช้กันเวลาพูดถึงผู้สูงอายุคือ คนที่มีอายุตั้งแต่ 60 หรือ
65 ปีขึ้นไป และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คือปรากฏการณ์ที่ผู้สูงอายุมีสัดส่วนสูงมากเมื่อเทียบกับ
ประชากรทัง้ หมด อีกทัง้ ความเข้มข้นของการเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุยงั แบ่งออกเป็นหลายระดับอีกด้วย

รู้หรือไม่

กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อย ส่วนประเทศ
ก�ำลังพัฒนาก�ำลังตามมาติดๆ
• ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548
• จ�ำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะที่ประชากรโดย
รวมมีแนวโน้มลดลง

มองเทรนด์ 5 มิติ
สถานการณ์และแนวโน้มระดับโลก ภูมิภาค ประเทศ

ข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) คาดการณ์ว่า
ปี ค.ศ. 2050 จ�ำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าตัวจากปัจจุบัน โดยมีจ�ำนวนกว่า
2,000 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 21 ของประชากรโลก ส่วนในประเทศไทยนั้น
มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ งู อายุไทยคาดการณ์วา่ ประเทศไทยจะเป็นสังคม
ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในปี ค.ศ. 2021 และจะเป็นสังคมสูงอายุระดับสุดยอด
ในปี ค.ศ. 2035 ซึ่งเร็วมากก็เพราะใช้เวลาเพียง 3 ทศวรรษเท่านั้น

เมื่อการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
เป็ น การเปลี่ ย นแปลงที่ ม าพร้ อ ม
กับโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ การวิเคราะห์เทรนด์ใน 5 มิติจะช่วยอธิบาย
ถึงพลังขับเคลื่อนเบื้องหลังที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง
ปัจจัยเร่งระยะสัน้ ความต้องการพืน้ ฐานของผูส้ งู อายุ อันจะน�ำมาซึง่ โอกาสใหม่ๆ
ของธุรกิจสินค้าและบริการ

สถิติน่ารู้

จากผลส�ำรวจความคิดเห็น “พฤติกรรมและทัศนคติของผู้สูงอายุไทย
ในปี 2020” จากกลุ่มตัวอย่าง อายุ 50 ปีขึ้นไป รวม 378 คน ภายใต้งานส�ำรวจ
และศึกษาวิจัยซีรีส์ความรู้ ส่อง โอกาส สร้าง อาชีพ (สบร.) พบว่า
• หากรายได้เพิ่มขึ้น ผู้สูงอายุต้องการเก็บออมเป็นอันดับแรก โดยเงิน
ฝากธนาคารได้รับความนิยมมากที่สุด รองลงมาคือใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว
ที่น่าห่วงคือ มีผู้สูงอายุ 19.4% ไม่มีเงินออม
• ผู้สูงอายุ 70% นิยมจับจ่ายด้วยเงินสด มีเพียง 27% ใช้บัตรเครดิต คือ
คนสูงวัยที่ยังไม่เกษียณ

โอกาสและความท้าทาย

• แรงงานไทยต้องเร่งเพิม่ ผลิตภาพ (Productivity)
โดยเร็ว เพื่อรับมือกับการขาดแคลนแรงงานในอนาคต
• ควรศึกษารูปแบบและทิศทางการปรับตัวจาก
ประเทศต่างๆ อาทิ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น
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