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ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย

พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

บรรณาธิการ
ข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจ�ำเดือน มีนาคม 2560 ขอรายงานบทสัมภาษณ์พิเศษ “กระจูดวรรณี” เมืองลุง
เพิ่มมูลค่าพืชท้องถิ่น แต่งแต้มลวดลายบนผืนกระจูด ตามด้วยสายด่วน 1694 ซึ่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจ ดังนี้ !! อย่าหลงเชื่อบริษัทจัดหางาน
อ้างส่งท�ำงานเรือส�ำราญในต่างประเทศ รวมทัง้ เปิดต่อครัง้ สุดท้าย แรงงานต่างด้าวประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น�้ำ ตัง้ แต่บดั นี้ ถึง 31 มีนาคม
2560 หากพบยังลักลอบจ้างท�ำงาน จับปรับสูงสุด 100,000 บาท/คน และแรงงานต่างด้าวร้องทุกข์ได้ทางเว็บไซต์ ผ่านระบบ “DoE Help Me”
ส่วนมองภูมภิ าคฉบับนีเ้ ริม่ ทีภ่ าคเหนือ ปรับกลยุทธ์การจัดการค้าปลีก ยุคไทยแลนด์ 4.0 ตามด้วยภาคใต้ จังหวัดสงขลาด�ำเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับอาชีวะเพือ่ รองรับนิคมอุตสาหกรรม และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักเรียน ม.ปลาย
อีสานแห่สมัครเรียนด้านเกษตร มั่นใจจบแล้วไม่อดตาย-ไม่ตกงาน และภาคตะวันออก รมช.กระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
มอบนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
นอกจากนั้นยังมี English for Career Telephone (การโทรศัพท์) สารพันปัญหา รอบรั้ว รอบโลก ‘สะหวันปาร์ค’ สวรรค์ใหม่นักลงทุน
และแรงงาน อาชีพมั่นคงเดือนนี้ งาน Logistics กับบทบาทส�ำคัญในธุรกิจ Smart Doe กรมการจัดหางานเผยปี 59 แรงงานไทยมีรายได้
กว่า 500 ล้านจากการเก็บผลไม้ป่าในสวีเดน-ฟินแลนด์ ร้อยแปดพันเรื่อง ในหัวข้อ 10 อุตสาหกรรม : กลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เพื่ออนาคต
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สารบัญ
Special Report

• “กระจูดวรรณี” เมืองลุง เพิ่มมูลค่าพืชท้องถิ่น แต่งแต้มลวดลายบนผืนกระจูด
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• เตือน!! อย่าหลงเชื่อบริษัทจัดหางาน อ้างส่งท�ำงานเรือส�ำราญในต่างประเทศ
• เปิดต่อครั้งสุดท้าย แรงงานต่างด้าวประมงทะเลและแปรรูปสัตว์นำ 
�้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2560
หากพบยังลักลอบจ้างท�ำงาน จับปรับสูงสุด 100,000 บาท/คน
• แรงงานต่างด้าวร้องทุกข์ได้ทางเว็บไซต์ ผ่านระบบ “DoE Help Me”
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• ปรับกลยุทธ์การจัดการค้าปลีก ยุคไทยแลนด์ 4.0
• จังหวัดสงขลาด�ำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับอาชีวะเพื่อรองรับนิคมอุตสาหกรรม
และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
• นักเรียน ม.ปลายอีสานแห่สมัครเรียนด้านเกษตร มั่นใจจบแล้วไม่อดตาย-ไม่ตกงาน
• รมช.กระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา มอบนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
แบบบูรณาการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
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สายด่วน 1694

มองภูมิภาค

English for Career
สารพันปัญหา
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• กองทุนเพื่อการช่วยเหลือคนหางานไปท�ำงานในต่างประเทศจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์อย่างไร ?
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• ‘สะหวันปาร์ค’ สวรรค์ใหม่นักลงทุนและแรงงาน
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รอบรั้ว รอบโลก
อาชีพมั่นคง

• งาน Logistics กับบทบาทส�ำคัญในธุรกิจ
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• กรมการจัดหางานเผย ปี 59 แรงงานไทยมีรายได้กว่า 500 ล้าน จากการเก็บผลไม้ป่าในสวีเดน-ฟินแลนด์
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• 10 อุตสาหกรรม : กลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต
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ร้อยแปด พันเรื่อง

ผู้ดำ� เนินการ : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน (Labor Market Information Administration Division)
		 กรมการจัดหางาน โทรศัพท์ 0-2245-1581 หรือที่ E-mail : lmi@doe.go.th

Special Report

“กระจูดวรรณี” เมืองลุง
เพิ่มมูลค่าพืชท้องถิ่น แต่งแต้ม
ลวดลายบนผืนกระจูด

สมัยก่อนชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากต้นกระจูดในการสานเป็นเสื่อและ
กระสอบใส่ข้าวสาร น�ำ้ ตาล เพื่อเป็นบรรณาการมานานกว่า 200 ปี ตั้งแต่
สมัยกรุงศรีอยุธยา และด้วยความยั่งยืนแห่งภูมิปัญญา ที่สืบสานกันมา
อย่างไม่ขาดตอน จนถึงปัจจุบัน จึงเกิดผลิตภัณฑ์จาก “กระจูด” ที่น�ำมา
แปรรูป เพื่อสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านหลังจากท�ำสวน

รายได้เสริมจากการสานเสื่อกระจูด หรือ สาดจูด ซึ่งได้รับการสืบทอด
ภูมิปัญญาต่อเนื่องกว่าหนึ่งร้อยปี เหตุเพราะมีต้นกระจูดขึ้นอย่าง
หนาแน่นในท้องที่ท�ำให้เกิดเป็นอาชีพใหม่หลังน�ำมาจักสานใช้ในชีวิต
ประจ�ำวันแล้ว นางวรรณี ได้ใช้ประสบการณ์จากการเข้าฝึกอบรม
พัฒนางานหัตถกรรมกระจูด ให้มีรูปแบบและลวดลายที่หลากหลาย
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดเด่นที่รูปทรง สีสัน และประโยชน์ใช้สอย
สามารถคงความเป็นธรรมชาติและปลอดภัยจากสารเคมี
ต่อมา นางวรรณี เข้าเป็นสมาชิกของโครงการพระราชด�ำริ
โครงการศูนย์ศิลปาชีพหัวป่าเขียว จังหวัดพัทลุง ท�ำให้ได้พัฒนาฝีมือ
การจักสานกระจูดให้มีลวดลายลักษณะเดียวกับการทอผ้า เช่น
ลายดอกแก้ว รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูดให้มีรูปทรงต่างๆ
มากขึ้น ได้น�ำความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดต่อให้กับชาวบ้านและช่วยกัน
พัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูดของกลุม่ หัตถกรรมกระจูดให้มลี วดลายสวยงาม
และรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น
จนเมือ่ นายมนัทพงค์ เซ่งฮวด ลูกชายของนางวรรณี ซึง่ เรียนจบ
ปวช. สาขาวิจิตรศิลป์ คณะศิลปกรรม วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม
นครศรีธรรมราช ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาทัศนศิลป์
มหาวิทยาลัยทักษิณ และปริญญาโท คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากรอยูใ่ นขณะนี้ ได้เข้ามาช่วยงานของกลุม่ หัตถกรรมกระจูดวรรณี
โดยใช้ความรู้ด้านศิลปะออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเทคนิคการย้อมสีกระจูดให้สวยงามแปลกตา
“ผมเริ่มจากเข้ามาช่วยงานด้าน Product Design ต่อมา
ก็เข้ามาบริหารจัดการต่อยอดจากคุณแม่ โดยมีแนวคิดว่า “งานจักสาน
ไม่มีวันตาย” เพราะตั้งแต่จ�ำความได้ ผมก็นอนและเติบโตมาบน
เสื่อกระจูด ดังนั้นสินค้าที่ผลิตจากกระจูดน่าจะเป็นสินค้าที่ตลาดยังคง
มีความต้องการอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะกลุม่ ผูท้ นี่ ยิ มสินค้าจากธรรมชาติ
ออกแบบเรียบง่ายแต่มีสไตล์” นายมนัทพงค์ เซ่งฮวด กล่าว

มาสร้างสรรค์ ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียบง่ายแต่มีความเก๋ไก๋อยู่ในตัว
ขณะที่ประโยชน์ใช้สอยเป็นเรื่องที่ต้องค�ำนึงถึงด้วย ซึ่งกลุ่มหัตถกรรม
กระจูดวรรณีพัฒนาการจักสานกระจูดให้เป็นกระเป๋าก่อน จากนั้น
ก็มาสานเป็นตะกร้า เพราะความต้องการของตลาดนั้น กลุ่มลูกค้าที่
เป็นคนทั่วไปนิยมซื้อกระเป๋าที่สานจากกระจูดน้อย จึงเปลี่ยนกลุ่ม
เป้าหมายใหม่ มุง่ เจาะตลาดกลุม่ โรงแรมและกลุม่ ธุรกิจสปา เพราะธุรกิจ
เหล่านี้นิยมใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเป็นหลัก ซึ่งตะกร้ากระจูด
ที่ผลิตขึ้นเมื่อน�ำไปเสนอปรากฏว่าได้ว่าผลตอบรับดีมาก
ต่อมาจึงพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ตะกร้าด้วยการใช้เทคนิค
การย้อมสีเข้ามาสร้างสีสนั ความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพิม่ มากขึน้ ทัง้ นี้
เทคนิคการย้อมสีกระจูดที่ นายมนัทพงค์น�ำมาใช้นั้น มีทั้งการย้อมสี
กระจูดก่อนแล้วน�ำมาจักสาน และการจักสานเป็นตะกร้าก่อนแล้วน�ำไป
ย้อมสี ซึ่งทั้งสองเทคนิคจะให้สีสันที่แตกต่างกัน คือถ้าย้อมก่อน
แล้วสาน สีจะเกิดลวดลายกระจัดกระจายเหมือนลายกราฟฟิก แต่ถ้า
สานแล้วน�ำไปย้อมก็จะได้ตะกร้าทีม่ สี คี มชัดเหมือนกันทัง้ ใบ และอีกหนึง่
เทคนิคการย้อมสีกระจูดทีถ่ อื ว่าพิเศษสุดของกลุม่ หัตถกรรมกระจูดวรรณี
ก็คือการย้อมแบบไล่โทนสีหรือไล่ค่าน�้ำหนักของสี ซึ่งเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวที่ยังมีไม่มีผู้ผลิตกระจูดรายไหนท�ำได้
แนวคิดและแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาสร้างสรรค์หัตถกรรม
กระจูดวรรณีจึงคิดค้น-พัฒนารูปแบบและสีสันของผลิตภัณฑ์ขึ้นเอง
อย่างต่อเนื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์มีความเชื่อมโยงกับภูมิปัญญา
ที่สะท้อนวัฒนธรรม วีถีชีวิตท้องถิ่น และสอดแทรกความร่วมสมัย
ใช้ประโยชน์ทหี่ ลากหลายมีการศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการของลูกค้า
และพฤติกรรมความชอบของลูกค้ามาต่อยอดความคิดด้วยพื้นฐาน
การศึกษาด้านมัณฑนศิลป์ที่มาช่วยออกแบบสร้างสรรค์ตัวผลิตภัณฑ์
ให้มีสีสันตรงความต้องการกลุ่มเป้าหมาย
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การออกแบบผลิตภัณฑ์กระจูดต้องดีไซน์ให้พอดี โดยดึงเอา
นางวรรณี เซ่งฮวด ประธานกลุม่ ชาวบ้านในนามกลุม่ หัตถกรรม
กระจูดวรรณี จังหวัดพัทลุง รวบรวมสมาชิกในท้องถิ่นมาสร้าง แรงบันดาลใจจากสิ่งรอบข้าง ความประทับใจจากธรรมชาติโดยรอบ

เพือ่ เป็นการสร้างความแตกต่างในการแข่งขันจากคูแ่ ข่งทางตรง
ทีผ่ ลิตภัณฑ์หตั ถกรรมจากกระจูดเช่นเดียวกัน และคูแ่ ข่งทางอ้อมทีผ่ ลิต
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุอื่นๆ วิสาหกิจจึงสร้าง
ความโดดเด่นในการแข่งขัน ด้วยการก�ำหนดแนวทางทีจ่ ะเป็นผลิตภัณฑ์
จักสานกระจูด จากธรรมชาติ ออกแบบได้อย่างมีดีไซน์ (โดยการใช้
เฉดสีสองเฉดสีขึ้นไป และมีการไล่โทนสี รวมทั้งรูปทรงของผลิตภัณฑ์
ได้รับการตกแต่งอย่างมีเอกลักษณ์) ส�ำหรับการใช้งานและตกแต่ง
อย่างมีรสนิยม และวางต�ำแหน่งทางการตลาดว่าเป็นผลิตภัณฑ์จกั สาน
ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ปราศจากสิ่งปลอมปนที่เป็นพิษ มีรูปทรง
สีสัน และลวดลายที่สวยงาม มีดีไซน์แตกต่าง

เหมาะส�ำหรับการใช้งานและตกแต่งภายในบ้าน ตลอดจน
การใช้งานในโรงแรม รีสอร์ท สปา และบูติกโฮเต็ล ที่ใช้แนวคิด
ในการตกแต่งแบบธรรมชาติอย่างมีรสนิยมโดยก� ำหนดแนวทาง
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีทิศทางชัดเจน และการเพิ่ม/ปรับปรุง
ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการเติบโตให้กับวิสาหกิจอย่างยั่งยืน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายมนัทพงค์ เซ่งอวด
08-77609879 หรือค้นหาหัตถกรรมกระจูดวรรณีทาง Facebook/
หัตถกรรมกระจูดวรรณี VARNI
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
ที่มา : http://www.manager.co.th/
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เตือน!! อย่าหลงเชื่อบริษัทจัดหางาน

อ้างส่งท�ำงานเรือส�ำราญในต่างประเทศ
กรมการจั ด หางาน เตื อ นคนหางานไม่ ใ ห้ ห ลงเชื่ อ บริ ษั ท หรื อ
กลุ่มบุคคลที่โฆษณาชักชวนคนหางานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือเฟสบุ๊ค
และไลน์ ให้สมัครงานกับตน โดยอ้างว่าสามารถส่งไปท�ำงานบนเรือส�ำราญ
ในประเทศต่างๆ ได้ เนื่องจากตรวจสอบพบว่าเป็นการรับสมัครงาน
โดยผิดกฎหมายและโฆษณาเกินความเป็นจริง

กระทรวงแรงงาน โดย นายวรานนท์ ปีติวรรณ รองปลัด คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2559 ตามมาตรา 14 (1) ข้อหา
กระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า “โดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง น�ำเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์
กรมการจัดหางาน โดยกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
ได้ประสานกับส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 และเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
จากสถานีต�ำรวจนครบาลบางนาเข้าร่วมตรวจสอบบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่
ในซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งขณะ
เข้าตรวจสอบได้พบคนหางานสตรี จ�ำนวน 47 คน ก�ำลังรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ
โอกาสในการไปท�ำงานบนเรือส�ำราญที่ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนั้นยังได้
พบคนต่างด้าวอีก 5 คน ก�ำลังท�ำงานอยู่ภายในบริษัท เจ้าหน้าที่จึงบันทึกปากค�ำ
คนหางานและพนักงานของบริษัทไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้งควบคุมตัวคนต่างด้าว
จ�ำนวน 5 คน ส่งพนักงานสอบสวนสถานีต�ำรวจนครบาลบางนา ด�ำเนินคดีในข้อหา
ท�ำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต จ�ำนวน 4 คน และท�ำงานต่างท้องที่ที่ได้รับอนุญาต
จ�ำนวน 1 คน รวมทั้งร้องทุกข์กล่าวโทษผู้บริหารของบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ในข้อหา “จัดหางานโดยไม่ได้รับ
อนุญาตฯ” และข้อหา “เป็นนายจ้างหรือตัวแทนท�ำการรับสมัครเพื่อหาลูกจ้าง
ในประเทศไทยด้วยตนเองเพื่อไปท�ำงาน ในต่างประเทศโดยมิให้ส�ำนักงาน
จัดหางานหรือกรมการจัดหางานจัดหาให้” ส่วนผู้โพสต์ข้อความโฆษณาชักชวน
คนหางานผ่านเฟสบุ๊ค ก็จะถูกแจ้งความด�ำเนินคดีในความผิดตามพระราชบัญญัติ
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ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ อันเป็นเท็จ” เนื่องจากทราบว่า
การรับสมัครงานดังกล่าวเป็นการรับสมัครคนหางาน
ไปฝึกงานบนเรือส�ำราญในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
มิใช่รับสมัครเพื่อส่งไปท�ำงานบนเรือส�ำราญตามที่เฟสบุ๊ค
ดังกล่าวได้กล่าวอ้าง
กรมการจั ด หางาน จึ ง ขอเตื อ นคนหางาน
อย่าหลงเชื่อผู้ใดที่ชักชวนให้ลักลอบเดินทางเข้าไปท�ำงาน
ในต่างประเทศ โดยเฉพาะการชักชวนผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค หรือไลน์ ทั้งนี้ขอให้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงกับกรมการจัดหางานทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
สมัครงานหรือจ่ายเงินค่าบริการ โดยสามารถสอบถามข้อมูล
หรือร้องทุกข์แจ้งเบาะแสการหลอกลวงคนหางาน ได้ที่
ส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ส�ำนักงาน
จัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือทีก่ องทะเบียนจัดหางานกลาง
และคุ้มครองคนหางาน โทร. 02-245-6763 หรือสายด่วน
กรมการจัดหางาน โทร. 1694
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

เปิดต่อครั้งสุดท้าย แรงงานต่างด้าว

ประมงทะเลและแปรรู ป สั ต ว์ น�้ ำ ตั้ ง แต่ บั ด นี้
ถึง 31 มีนาคม 2560 หากพบยังลักลอบจ้างท�ำงาน
จับปรับสูงสุด 100,000 บาท/คน

รีบพาแรงงานต่างด้าว กัมพูชา ลาว เมียนมา ไปต่อใบอนุญาตท�ำงานให้แล้วเสร็จ ภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 2560 และย�ำ้ ว่าจะไม่มกี ารเปิดจดทะเบียนใหม่อกี ต่อไป หากนายจ้าง
จ�ำเป็นต้องจ้างแรงงานต่างด้าวขอให้นำ� เข้าอย่างถูกกฎหมายตามระบบ MOU เท่านัน้

นายวรานนท์ ปีติวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการต่อใบอนุญาตท�ำงานของ

แรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น�้ำ  ในกลุ่มที่ใบอนุญาต
หมดอายุ วันที่ 31 มกราคม 2560 และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเปิด
ด�ำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์–31 มีนาคม 2560 โดยใบอนุญาตท�ำงาน
ที่ต่อให้จะหมดอายุในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เท่ากันทุกคน ซึ่งขณะนี้ มีแรงงาน
ต่างด้าวมาต่อใบอนุญาตท�ำงานแล้ว 12,330 คน แบ่งเป็นแรงงานต่างด้าวในกิจการ
ประมงทะเล 8,042 คน เป็นสัญชาติเมียนมา 6,017 คน กัมพูชา 1,844 คน ลาว
181 คน นายจ้าง 1,310 ราย แรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์น�้ำ 4,288 คน
เป็นสัญชาติเมียนมา 4,182 คน กัมพูชา 76 คน ลาว 30 คน นายจ้าง 276 ราย

ก�ำหนดก่อนและเมื่อแรงงานต่างด้าวเดินทางกลับเข้าฝั่ง
ให้ไปตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ รายงานตัวและขออนุญาต
ท�ำงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หากพ้นก�ำหนดแล้ว
ตรวจสอบพบว่านายจ้างจ้างแรงงานต่างด้าวโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจะถูกด�ำเนินคดี มีโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาท
ถึงหนึง่ แสนบาทต่อคนต่างด้าวทีจ่ า้ งหนึง่ คน ขณะทีแ่ รงงาน
ต่างด้าวท�ำงานโดยไม่มีใบอนุญาต จะมีโทษจ�ำคุก ไม่เกิน
5 ปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือ
ทั้งจ�ำทั้งปรับ พร้อมผลักดันส่งกลับประเทศต้นทางต่อไป
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด
22 จังหวัดชายทะเล ส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคกลาง
ที่มา : www.doe.go.th

แรงงานต่างด้าวร้องทุกข์ได้ทางเว็บไซต์
ผ่านระบบ “DoE Help Me”

กรมการจัดหางาน เปิดช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้กับแรงงานต่างด้าวที่ทำ� งาน
อยู่ในประเทศไทย ผ่านทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/helpme พร้อมให้บริการ 6 ภาษา
ย�้ำ เป็นตัวกลางช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวให้ได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานสากล
กระทรวงแรงงาน โดยนายวรานนท์ ปีติวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทน อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า
กรมการจัดหางานเพิ่มช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการท�ำงานของแรงงานต่างด้าวผ่านระบบ “DoE Help Me” ทางเว็บไซต์
www.doe.go.th/helpme รวมทั้งยังให้บริการแก่นายจ้าง ที่จ้างแรงงานต่างด้าวหรือประชาชนทั่วไปสามารถแจ้งปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจ้างแรงงานต่างด้าวได้อีกด้วย ซึ่งให้บริการ 6 ภาษา คือ ภาษาไทย อังกฤษ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม สามารถใช้งานผ่าน
ทางคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แท็ปเล็ต และโทรศัพท์มือถือ โดยเลือกหัวข้อการแจ้งปัญหาได้ 8 หัวข้อ คือ 1. การพบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่
2. การพบเห็นการจ้างงานเถื่อน 3. การใช้แรงงานเด็ก 4. นายจ้างค้างจ่ายหรือจ่ายค่าจ้างไม่ครบถ้วน 5. นายจ้างทารุณ 6. การค้ามนุษย์
7. การค้าประเวณี และ 8. ปัญหาอื่นๆ ทั้งนี้ เมื่อแจ้งปัญหาพร้อมลงรายละเอียดอย่างชัดเจนแล้ว ระบบจะแจ้งเลขที่รับเรื่องให้กับผู้ใช้บริการ
เพื่อการติดตามผลการด�ำเนินการต่อไป
อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า บริการนี้นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีความสะดวกและรวดเร็วในการแจ้งปัญหาต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจ้างแรงงานต่างด้าว นอกเหนือจากการโทรแจ้งผ่านทางสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694 ซึง่ เชือ่ ว่าบริการนีจ้ ะเป็นช่องทางหนึง่
ทีช่ ว่ ยเหลือแรงงานต่างด้าวทีท่ �ำงานอยูใ่ นประเทศไทย ให้ได้รบั การคุม้ ครองตามมาตรฐานสากล ซึง่ กรมการจัดหางานได้ประชาสัมพันธ์ให้แรงงาน
ต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาท�ำงานในประเทศไทยผ่านระบบ MOU ได้ทราบถึงการให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ ผ่านระบบ Doe Help me ในช่วง
การอบรมที่ศูนย์แรกรับเข้าท�ำงานและสิ้นสุดการจ้างซึ่งตั้งขึ้นใน 3 จังหวัด คือ ตาก หนองคาย และสระแก้ว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th
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กรมการจัดหางาน เตือนนายจ้างในกิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น�้ำ  รีบพาแรงงานต่างด้าว กัมพูชา ลาว เมียนมา
ไปต่อใบอนุญาตท�ำงานให้แล้วเสร็จ ภายใน 31 มีนาคม 2560 และจะไม่มีการเปิด จดทะเบียนอีกต่อไป หากตรวจสอบพบกระท�ำผิดนายจ้าง
จะถูกด�ำเนินคดีตามกฎหมาย มีโทษปรับสูงสุดถึง 100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน ขณะที่แรงงานต่างด้าวถูกจับปรับติดคุก
และผลักดันกลับประเทศ ปัจจุบันมีมาต่อใบอนุญาตท�ำงานแล้ว 12,330 ราย
ส�ำหรับแรงงานประมงทีไ่ ม่สามารถเข้าฝัง่ ได้ทนั ตาม
นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า พลเอก ศิรชิ ยั ดิษฐกุล รัฐมนตรีวา่ การ ก�ำหนด ให้นายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว ณ
กระทรวงแรงงาน ได้ก�ำชับให้นายจ้างในกิจการประมงทะเล และแปรรูปสัตว์น�้ำ ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล ภายใน

มองภูมิภาค

ปรับกลยุทธ์การจัดการ
ค้าปลีก ยุคไทยแลนด์ 4.0

Smart Job Magazine

หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดเสวนาวิชาการ “กลยุทธ์การจัดการค้าปลีก
ในยุคไทยแลนด์ 4.0 และเศรษฐกิจโลกภายใต้การบริหารงานของโดนัล ทรัมป์”
ณ ห้องประชุมช้างกระ รร.เชียงใหม่ออคิด
โดย ดร.ธนศักดิ์ ตันตินาคม หัวหน้าโครงการการจัดการธุรกิจค้าปลีก

กล่าวว่า ธุรกิจค้าปลีกเป็นธุรกิจส�ำคัญทีม่ พี ฒ
ั นาการมาควบคูก่ บั สังคมและอารยธรรม
มนุษย์ และจะทวีบทบาทความส�ำคัญขึ้นเรื่อยๆ สังคมที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน
มีรูปแบบการด�ำเนินงาน และโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ที่ประสบความส�ำเร็จออกมาเรื่อยๆ
ขณะที่ของเดิมก็ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail
Business Management) มทร.ล้านนา เป็นหนึ่งในสถาบันแรกๆ ที่น�ำการเรียน
การสอนด้านการค้าปลีกมาสอนร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อผลิตบัญฑิตนักปฏิบัติ
ให้สามารถท�ำงานได้จริงเป็นที่ยอมรับของสังคม และเป็นส่วนส�ำคัญในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับอุสาหกรรม และเศรษฐกิจของประเทศที่ก�ำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่
เศรษฐกิจบริการบนฐานความรู้ในสังคมของผู้สูงวัยอย่างเต็มตัว
ขณะทีใ่ นระดับโลกได้เกิดปรากฏการณ์กลับขัว้ ขนาดใหญ่ทแี่ นวคิดอนุรกั ษ์นยิ ม
และปกป้องผลประโยชน์ของชาติกลับมามีบทบาทอีกครั้งจากการลงคะแนน Brexit
ในสหราชอาณาจักร และการทีน่ าย Donald Trumps มหาเศรษฐีนกั ธุรกิจทีม่ ชี อื่ เสียง
ผูม้ แี นวคิดอนุรกั ษ์นยิ มและชาตินยิ มสุดโต่ง ได้รบั เลือกเป็นประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกา
ส่งผลต่อการเมืองและการค้าระหว่างประเทศ จึงเป็นเรื่องส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ที่ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ และนักวิชาการมืออาชีพในธุรกิจค้าปลีกจะต้องเรียนรู้
ท�ำความเข้าใจ และสามารถปรับตัวให้ทนั กับความท้าทายทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ในระดับชาติ และ
นานาชาติ ที่ไม่ว่าจะไหลรวมเข้าหากัน หรือจะแยกจากกัน ก็ส่งผลโดยตรงต่อการ
ด�ำรงอยู่ และความรุ่งเรืองในอนาคตของอุตสาหกรรม และระบบเศรษฐกิจไทย

โดยในการจัดงานเสวนาวิชาการในครั้งนี้ จัดขึ้น
ด้วยความร่วมมือของ คณาจารย์หลักสูตรการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีกคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีวัตถุประสงค์ของ
การจัดโครงการดังนี้ คือ ประการที่ 1. เพื่อเป็นเวทีใน
การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ส�ำหรับนักวิชาการ นักปฏิบตั ิ และ
ผู้จัดการการศึกษาในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ในประเทศไทย ประการที่ 2. เพื่อเป็นการเรียบเรียง
จัดระเบียบองค์ความรู้ และถ่ายทอด ด้านการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีกสมัยใหม่อย่างเป็นระบบ ประการที่ 3. เพือ่ เป็นการ
สร้างเครือข่ายคณาจารย์ นักวิชาการ และผูป้ ระกอบการ
ค้าปลีกในประเทศไทย
ทั้งนี้ กิจกรรมโครงการจัดขึ้น ประกอบด้วย
กิจกรรมเสวนาทางวิชาการจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน
ธุรกิจค้าปลีก การจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา
(Best Practice) และกิจกรรมการจัดการความรูเ้ ชิงปฏิบตั ิ
(MK Workshop) เพือ่ ถ่ายทอดบทเรียนการจัดการหลักสูตร
ธุรกิจค้าปลีกกับความท้าทายในอนาคต
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ
ที่มา : หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์

จังหวัดสงขลาด�ำเนินโครงการ

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับอาชีวะ
เพื่อรองรับนิคมอุตสาหกรรมและ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ที่ห้องประชุมศูนย์บ่มเพาะคนดี สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จ.สงขลา นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบวุฒบิ ตั ร และให้โอวาทแก่นกั ศึกษาระดับอาชีวะ จ�ำนวน 251 คน จากสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา จ�ำนวน 16 แห่ง ที่ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับอาชีวะ เพื่อรองรับนิคมอุตสาหกรรมและ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยทางแรงงานจังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายจากจังหวัดให้เป็นผู้ด�ำเนินการจัดการอบรม ครั้งนี้
นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ก�ำหนดให้จังหวัดสงขลา เป็นที่ตั้งของนิคม
อุตสาหกรรมยางพาราในพื้นที่ต�ำบลฉลุง อ�ำเภอหาดใหญ่ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 4 ต�ำบล ในอ�ำเภอสะเดา เป็นผลให้เศรษฐกิจของ
จังหวัดสงขลามีการขยายตัว ทั้งภาคอุตสาหกรรม การลงทุน การค้า การบริการและการท่องเที่ยวโลจิสติกส์ รวมทั้งน�ำไปสู่การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับการเจริญเติบโตและเตรียมก�ำลังคนของจังหวัดสงขลา เข้าสู่ตลาดแรงงานที่จะเกิดขึ้น จังหวัดสงขลา
จึงได้รว่ มกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาระดับอาชีวศึกษา จัดเสริมความรูแ้ ละประสบการณ์ตรงเพือ่ เพิม่ ทักษะและศักยภาพทีม่ อี ยูแ่ ละ
มุ่งหวังให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและมีคุณค่าของจังหวัดและประเทศชาติ โดยจังหวัดสงขลาได้สนับสนุนงบพัฒนาจังหวัดกว่า 300,000 บาท
ด�ำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับอาชีวะเพื่อรองรับนิคมอุตสาหกรรมและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยคาดหวังว่านักศึกษาที่
เข้าอบรมจะมีความพร้อมในการท�ำงานจากการเรียนรูป้ ระสบการณ์จริง ส่งผลให้มอี าชีพทีม่ นั่ คงและสร้างความเจริญแก่จงั หวัดสงขลาต่อไป
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รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
ที่มา : ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

นักเรียน ม.ปลายอีสานแห่สมัครเรียนด้านเกษตร
มั่นใจจบแล้วไม่อดตาย-ไม่ตกงาน

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นประธาน
เปิดกิจกรรม “สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ” ซึง่ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีขอนแก่น ร่วมกับกลุ่มมิตรผล รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
จัดกิจกรรมขึน้ เพือ่ แสดงศักยภาพระบบการเรียนการสอนสายอาชีวศึกษาด้านการเกษตร
สมัยใหม่ที่ครบวงจร ท่ามกลางความสนใจจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
จากทั้ง 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือสมัครเข้าเรียนสายอาชีพด้านการเกษตร
และเทคโนโลยีเป็นจ�ำนวนมาก
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กล่าวว่า การยกระดับ
สถาบันการศึกษาสายอาชีพให้เป็นสถาบันการศึกษาแบบทวิภาคี ซึ่ง สอศ. เร่งขยาย
รูปแบบจัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้ผู้เรียน
ได้เรียนหลักสูตรที่สอดคล้องกับเส้นทางอาชีพ ทั้งด้านทฤษฎีและฝึกปฏิบัติจริง
ในสถานประกอบการ เป็นการเรียนรูใ้ นกระบวนการผลิต และบริหารจัดการด้านต่างๆ
ทั้งได้รับความรู้ค�ำแนะน�ำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างครบถ้วน ขณะเดียวกัน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีนนั้ นักศึกษายังได้รบั เบีย้ เลีย้ ง สวัสดิการ
รวมไปถึงทุนการศึกษาในระหว่างการฝึกงาน และเมื่อส�ำเร็จการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรชัน้ สูง หรือ ปวส. และวุฒบิ ตั รส�ำหรับผูผ้ า่ นประเมินมาตรฐานวิชาชีพแล้ว
มีโอกาสเข้าท�ำงานกับบริษทั ทีจ่ ดั การเรียนการสอนร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ทันที
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นได้ร่วมกับกลุ่มบริษัทมิตรผลจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคี ซึง่ มีนกั ศึกษาเข้าร่วมโครงการจ�ำนวนมาก ซึง่ รูปแบบ
การเรียนการสอนทวิภาคีมงุ่ เน้นป้อนบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพเฉพาะทางให้ตลาดแรงงาน

ด้านการเกษตร ถือเป็นนโยบายรัฐบาลส่งเสริมให้นกั เรียน
และนักศึกษาศึกษาสายอาชีพเพิ่มขึ้น เพราะจบมาแล้ว
มีงานท�ำทุกคน ขณะที่การเปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบ
ทวิภาคีได้รับความสนใจจากนักเรียนในระดับชั้น ม.ต้น
และ ม.ปลาย สมัครศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส.
จ�ำนวนมาก โดยเฉพาะด้านการเกษตรและเทคโนโลยี
ซึ่งการน�ำเสนอผลงาน ประกอบด้วยการแสดง
ผลงานของนักศึกษาด้านนวัตกรรมการเกษตร เช่น
การจัดสวนประเภทต่างๆ การจัดแปลงสาธิตผักไฮโดร
โปนิกส์และผลไม้ การแสดงชิ้นงานเครื่องกลการเกษตร
การแสดงพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ การผสมเทียม การสาธิต
การแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร ทั้งมีการน�ำเสนอนวัตกรรม
เทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย ประกอบด้วย การใช้
โดรนในการประเมินสภาพอ้อย การใช้วิธีไบโอคอนโทรล
เพื่อลดการใช้สารเคมี การใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
ขนาดใหญ่ที่ทันสมัยเก็บเกี่ยว ทั้งหมดเกิดขึ้นจากการ
ร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมของนักศึกษาที่สามารถน�ำไป
ต่อยอดใช้งานได้จริง

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : www.manager.co.th

รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
มอบนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณา
การระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

(6 กุมภาพันธ์ 2560) ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า (สุวินทวงศ์)
ต�ำบลนครเนือ่ งเขต อ�ำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
แบบบูรณาการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยมีนายกิตติพันธุ์ โรจนะชีวะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยผู้แทนภาคส่วนราชการ
ภาคเอกชนสถานศึกษา สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
รัฐมนตรีชว่ ยว่ากระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในทีป่ ระชุมว่า รัฐบาลมีนโยบายทีส่ �ำคัญในการส่งเสริมโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวันออกในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เพื่อเป็นเขตเศรษฐกิจชั้นน�ำของอาเซียน และเป็นแม่แบบในการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน
โปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน นอกจากนี้รัฐบาลเห็นว่าเพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในพื้นที่ “ภาคตะวันออก”
ได้รับพัฒนาอย่างสมบูรณ์และยั่งยืนในทุกมิติทั้งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและจ�ำเป็นต่อการ
อยู่อาศัย การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การสาธารณสุข การศึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องอย่างเพียงพอได้มาตรฐานสากล และมีความต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกัน จึงได้มีค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 2/2560 ลงวันที่ 17 มกราคม 2560 เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ที่ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และ
เขตจังหวัดอื่นที่ติดต่อหรือเกี่ยวข้อง
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก

ที่มา : ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
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นักเรียนทั่วอีสานสมัครเรียนสายอาชีพเกษตรและเทคโนโลยีคับคั่ง
สนองนโยบายรัฐบาลสร้างบุคลากรด้านการเกษตรสมัยใหม่ ขณะที่ สอศ.
โชว์สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีระหว่างสถานศึกษาอาชีพกับบริษัทเอกชน
ป้อนตลาดงานแรงงานได้ตรงความต้องการ

English for Career

บทสนทนาภาษาอังกฤษ
Telephone (การโทรศัพท์)

Smart Job Magazine

คนวัยท�ำงานทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ท�ำงานต�ำแหน่งเลขานุการหรือผู้ติดต่อ
ประสานงาน เคยกังวลไหมคะ ว่าเวลาจะรับโทรศัพท์หรือต่อสายกับชาวต่างชาติเนี่ยเราควรต้อง
เริ่มต้นยังไง? แล้วถ้ารับต้องพูดค�ำไหนก่อน? ภาษาที่ใช้แบบไหนถึงจะเหมาะสม? ส�ำหรับใครก็ตาม
ที่มีความรู้สึกแบบนี้ อย่าเพิ่งคิดมากไปเลยนะ จริงๆ แล้วการติดต่อโทรศัพท์กับชาวต่างชาติ
ไม่ได้ยากอย่างที่คิด หากเรารู้ภาษาโทรศัพท์ที่ใช้ในการคุย...
มาเริ่มต้นฝึกกันเลยคะ..
• Good morning/afternoon/evening, York Enterprises, Elizabeth
Jones speaking.
สวัสดีตอนเช้า/กลางวัน/เย็น ที่นี่ยอร์ค เอนเตอร์ไพรซ์ อลิซาเบธ
โจนส์ รับสายค่ะ
• Who’s calling, please?
ก�ำลังเรียนสายอยู่กับใครคะ
แต่ถา้ หากเราเป็นฝ่ายโทรไปก็ตอ้ งแนะน�ำตัวเองเสียก่อน ด้วยประโยคดังนี้
• This is Paul Smith speaking.
นี่พอล สมิธ ก�ำลังพูดสายนะครับ
• Hello, this is Paul Smith from Speakspeak International.
สวัสดีครับ นี่พอล สมิธ จากสปีคสปีค อินเตอร์เนชันแนลนะครับ
จากนั้นถ้าต้องการพูดสายกับใครก็ต้องใช้ประโยคเหล่านี้ เพื่อขอให้เขา
ช่วยไปตามผู้ที่เราต้องการจะคุยมารับสายแทน
• Could I speak to John Martin, please?
กรุณาให้ผมพูดสายกับคุณจอห์น มาร์ติน ได้หรือไม่ครับ
• I’d like to speak to John Martin, please.
ผมต้องการพูดสายกับคุณจอห์น มาร์ตินครับ
ถ้าต้องการให้อีกฝ่ายถือสายรอสักครู่ต้องบอกว่า
• Just a moment, please.
กรุณารอสักครู่ค่ะ
• Could you hold the line, please?
กรุณาถือสายรอสักครู่ได้หรือไม่คะ
• Hold the line, please.
กรุณาถือสายรอสักครู่ค่ะ
แต่ถา้ ผูท้ อี่ กี ฝ่ายต้องการพูดสายด้วยไม่สามารถมารับสายได้ ต้องบอกว่า
• I’m sorry, he’s in a meeting at the moment.
ดิฉันต้องขอโทษด้วยค่ะ, ตอนนี้เขาก�ำลังประชุมอยู่ค่ะ
• I’m afraid he’s on another line at the moment.
ดิฉันเกรงว่าเขาก�ำลังติดอีกสายหนึ่งอยู่ในขณะนี้ค่ะ
• I’ll tell Mr.Jones that you called.
ดิฉันจะบอกคุณจอห์นให้ค่ะว่าคุณโทรมา
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จากนั้นเพื่อไม่ให้ผู้ที่โทรมาต้องเสียเวลาเปล่า ฝ่ายรับโทรศัพท์อาจจะ
ขอให้ฝากข้อความไว้ก็ได้ดังนี้
• Would you like to leave a message?
คุณต้องการฝากข้อความไว้หรือไม่คะ
หรือผู้ที่โทรมาอาจจะขอฝากข้อความไว้เอง ด้วยประโยคเหล่านี้
• Can I take a message?
ผมสามารถฝากข้อความไว้ได้หรือไม่ครับ
• Can I give him / her a message?
ผมสามารถฝากข้อความให้เขาได้หรือไม่ครับ
ในกรณีที่สะดวกจะต่อสายให้คุยได้แล้ว ควรบอกอีกฝ่ายให้ทราบด้วย
ประโยคดังนี้
• I’ll put you through.
ดิฉันจะโอนสายคุณให้ค่ะ
• I’ll connect you.
ดิฉันจะต่อสายคุณให้ค่ะ
• I’m connecting you now.
ดิฉันจะต่อสายคุณให้เดี๋ยวนี้เลยค่ะ
ถ้าระหว่างการสนทนาเกิดมีปญ
ั หาฟังไม่ทนั หรือไม่เข้าใจตรงไหน สามารถ
บอกอีกฝ่ายได้ด้วยประโยคเหล่านี้
• I’m sorry, I don’t understand. Could you repeat that, please?
ขอโทษค่ะ ดิฉนั ยังไม่เข้าใจ คุณกรุณาอธิบายใหม่อกี ครัง้ ได้หรือไม่คะ
• Could you spell that, please?
คุณกรุณาสะกดให้ฟังได้หรือไม่คะ
• I’m sorry, I can’t hear you very well. Could you speak up
a little, please?
ขอโทษค่ะ ดิฉันได้ยินคุณไม่ชัดเท่าไหร่ กรุณาพูดเสียงดังขึ้นอีกนิด
ได้หรือไม่คะ
สุดท้ายถ้าคุยไปคุยมาแล้วรูส้ กึ ว่าอีกฝ่ายโทรมาผิดเบอร์ สามารถบอกเขา
ด้วยประโยคนี้
• I’m afraid you’ve got the wrong number.
ดิฉันเกรงว่าคุณจะโทรมาผิดเบอร์นะคะ

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)
A : Hello! May I speak to C, please?
สวัสดีครับ ขอสายคุณซีหน่อยครับ
B : Hold on the moment, please.
กรุณาถือสายรอสักครู่นะคะ
A : All right, thanks.
ได้เลยครับ ขอบคุณ
C : Hello, C speaking. Who’s on the line, please?
สวัสดีค่ะ ซีพูดอยู่ค่ะ นั่นใครค่ะ
A : Hi, C. It’s me, Peter. Do you remember me?
ซี นี่ผมเอง เอ คุณจ�ำผมได้ไหม
B : Of course, A. How are you?
จ�ำได้อยู่แล้ว เอ คุณสบายดีไหม
A : Hello! May I speak with C, please?
สวัสดีครับ ผมขอสายซีหน่อยครับ
B : I’m sorry. He’s not in now. Do you want to leave a message?
เสียใจค่ะ ตอนนี้เขาไม่อยู่ คุณต้องการฝากข้อความไว้ไหมคะ

A : Of course. Please tell him “A” called. And ask him to call
me back very soon.
ครับ ช่วยบอกเขาด้วยว่าเอโทรมาหา และให้เขาโทรกลับหาผม
ด่วนเลยนะครับ
B : OK. I will tell him when he gets back.
ได้ค่ะ ฉันจะบอกเขาให้ เมื่อเขากลับมา
A : Thank you.
ขอบคุณครับ
นี่เป็นตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวข้องกับ
Telephone (การโทรศัพท์) เราสามารถน�ำไปใช้เมือ่ เจอสถานการณ์
ที่ต้องสนทนาทางโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ
หวังว่าคงมีประโยชน์กับทุกท่านแล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าคะ...
Bye!!!
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://speakspeak.com
: http://engenjoy.blogspot.com

ถาม
ตอบ

กองทุนเพื่อการช่วยเหลือคนหางานไปท�ำงานในต่างประเทศจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์อย่างไร?
กองทุนเพื่อการช่วยเหลือคนหางานไปท�ำงานในต่างประเทศจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายภายใต้การดูแลของ
กรมการจัดหางาน มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ช่วยเหลือและสงเคราะห์แรงงานไทยทีไ่ ปท�ำงานต่างประเทศให้มสี ทิ ธิ
ที่จะได้รับประโยชน์จากกองทุนฯ ดังนี้
1. จัดการให้สมาชิกกองทุนฯ ซึง่ ถูกทอดทิง้ หรือประสบปัญหาอยูใ่ นต่างประเทศได้เดินทางกลับถึงภูมลิ �ำเนา
2. ให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกกองทุนฯ ซึ่งไปหรือจะไปท�ำงานต่างประเทศหรือทายาทโดยธรรมของ
สมาชิกฯ ตามที่ก�ำหนด
3. สนับสนุนกิจกรรมการคัดเลือก ทดสอบฝีมือและฝึกอบรมคนหางานก่อนเดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้

รอบรั้ว รอบโลก

‘สะหวันปาร์ค’

สวรรค์ใหม่นักลงทุนและแรงงาน

‘สะหวันปาร์ค’ ของลาว ประสบความส�ำเร็จได้ เพราะมี
เป้าหมายในการพัฒนาที่ชัดเจน ประกอบกับตั้งอยู่เส้นทางระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) รวมทัง้ ยังได้รบั การสนับสนุน
จากรัฐบาลอย่างเต็มที่ ทั้งในด้านสิทธิประโยชน์ และการอ�ำนวย
ความสะดวกให้กับนักลงทุน จึงท�ำให้สะหวันปาร์ค กลายเป็นสวรรค์
แห่งใหม่ของนักลงทุน
ซึ่งโฟกัสไปที่บริษัทลงทุนต่างประเทศที่ลงทุนในประเทศไทย
แล้วมีปัญหา แล้วให้มองสะหวันปาร์คเป็นทางเลือก เนื่องจากลาว
ยังได้สทิ ธิพเิ ศษทางภาษี (จีเอสพี) อยู่ เพราะการจะดึงบริษทั ไทยให้ออก
มาลงทุนที่นี่ค่อนข้างยาก เนื่องจากคนไทยยังติดอยู่ในคอมฟอร์ตโซน
แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้ว ที ชี เส็ง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สะหวัน แปซิฟิก
ดีเวลล็อปเม้นต์ บอกถึงเป้าหมายในการดึงการลงทุน
และการที่รัฐบาลลาวสนับสนุนให้ท�ำบริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว
(One-Stop Service) ท�ำให้สะหวันปาร์คสามารถออกใบอนุญาตเสร็จ
ภายใน 5 วัน ท�ำให้ธุรกิจสามารถท�ำได้ง่ายและเดินได้เร็วกว่าที่อื่น
ซึ่งนี่เป็นหัวใจของการท�ำเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ประสบความส�ำเร็จ

ส�ำหรับสะหวันปาร์คอยู่ในโซน C ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สะหวัน-เซโน ซึ่งเป็นโซนอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ฮับ อยู่ห่างจาก
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร) เพียง 7-9 กิโลเมตร
และอยู่ห่างสนามบินสะหวันนะเขต เพียง 5 กิโลเมตร โดยโซน A
จะเป็นโซนที่เหมาะกับกิจการด้านบริการ การท่องเที่ยว และร้านค้า
ปลอดภาษี โซน B โซนโลจิสติกส์ ปาร์ค เป็นเขตบริการจัดส่งและ
กระจายสินค้า เพราะเป็นจุดตัดระหว่าง R13 เชื่อมเหนือ-ใต้ กับ R9
ซึ่งเชื่อมตะวันออก-ตะวันตก และโซน D เป็นเขตบ้านจัดสรรรองรับ
การอยู่อาศัยของทั้งนักลงทุนต่างชาติและคนทั่วไป
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สารพันปัญหา

ขณะที่อุตสาหกรรมเป้าหมายได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วน
ยานยนต์ เครือ่ งจักรและชิน้ ส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และอุตสาหกรรมเกษตรทีน่ า่ จะเป็นโอกาสของผูป้ ระกอบการไทย เพราะ
ยังมีพื้นที่เพาะปลูกอีกมาก ทั้งนี้ ตั้งเป้ารับการลงทุนเพียง 120 โรง
เท่านั้น เนื่องจากมีข้อจ�ำกัดด้านแรงงานในพื้นที่ ปัจจุบันมีโรงงาน
อุตสาหกรรมกลุม่ ต่างๆ เข้ามาเปิดแล้ว 51 โรง และคาดว่าจะครบภายใน
2-3 ปีนี้ หรือจะมีการเข้ามาลงทุนตัง้ โรงงานใหม่เฉลีย่ เดือนละ 1-2 โรง  
อีกเหตุผลที่ท�ำให้สะหวันปาร์คมีความน่าสนใจคือ “การมี
ท่าเรือบก” (ไดร์พอร์ต) ที่ช่วยเติมเต็มจุดอ่อนของลาวในด้าน
โลจิสติกส์จากเดิมทีเ่ ป็นแลนด์ลอ็ กให้กลายเป็นแลนด์ลงิ ก์ ซึง่ ท่าเรือบก
นี้สามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์สินค้าได้มากถึง 1,000 ตู้ และยัง

สามารถขนส่งสินค้าทางบกไปยัง 8 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย
ไทย เวียดนาม ลาว จีน กัมพูชา และเมียนมา โดยที่ไม่ต้องน�ำตู้สินค้า
อ้อมไปเปลี่ยนที่ท่าเรือแหลมฉบัง ท�ำให้ใช้เวลาในการขนส่งสินค้า
ทางบกจากลาวไปจีนและเวียดนามเพียง 4-5 วัน และยังมีเที่ยววิ่ง
ไปเซินเจิ้นทุกวัน สะหวันนะเขตมีเอสเอ็มอีเยอะ แต่ไม่มีศักยภาพที่
จะส่งสินค้าเต็มตู้ ท�ำให้มตี น้ ทุนขนส่งแพง พอมีทา่ เรือบก ท�ำให้มบี ริษทั
ขนส่งโลจิสติกส์เข้ามาลงในสะหวันปาร์คทั้งญี่ปุ่นและมาเลเซีย อีกทั้ง
ตอนนีธ้ รุ กิจอี-คอมเมิรซ์ ก�ำลังมา ท�ำให้ธรุ กิจเอสเอ็มอีสบายขึน้ ทุกวันนี้
โลกเปลี่ยนไปแล้ว เพราะเราคือจีเอ็มเอส
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : www.posttoday.com

อาชีพมั่นคง

งาน Logistics กับบทบาทส�ำคัญในธุรกิจ
Smart Job Magazine

ระบบ Logistic มีบทบาทมากขึ้นในโลกของการท�ำธุรกิจในปัจจุบัน และจะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆ ในอนาคต ด้วยเหตุของการสื่อสาร
ที่ไร้พรมแดน และไร้ขีดจ�ำกัดโดยสิ้นเชิง ท�ำให้การติดต่อท�ำธุรกรรมต่างๆ สะดวกสบายมากขึ้น การเติบโตของระบบธุรกิจที่อาศัยประโยชน์
ของ Logistics ท�ำให้ตลาดแรงงานด้านนี้ เติบโตตามไปด้วย ท�ำให้คนหางานจ�ำนวนหนึ่งให้ความสนใจกับงานด้านนี้
		 งาน Logistics หรือที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าเป็น งานขนส่ง
สินค้า ได้กลายเป็นส่วนส�ำคัญ และก้าวเข้ามามีบทบาททางธุรกิจ
มากขึ้น ระบบ Logistics ได้กลายมาเป็นระบบที่ถูกน�ำมาปรับใช้
ในหลายๆ ธุรกิจ โดยมีหัวใจส�ำคัญอยู่ที่การขนส่งเคลื่อนย้ายสินค้า
ไปยังจุดหมายด้วยวิธีการ และระบบที่ดีที่สุด
		 ต�ำแหน่งงาน Logistics เป็นต�ำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง
กับระบบการจัดส่งสินค้า และทรัพยากรอย่างอื่น จากต้นทางไปสู่
ปลายทาง ซึ่งมีความต้องการของผู้บริโภครออยู่ ผู้ที่ท�ำงานด้าน
Logistics ส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ที่เรียนจบมาทางด้าน Logistics ซึ่งเปิด
สอนในหลายๆ มหาวิทยาลัย เช่น คณะโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ
(สาขาการจัดการด้านโลจิสติกส์) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
(สาขาบริ ห ารธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ โลจิ ส ติ ก ส์ แ ละการขนส่ ง )
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์)
ผู้ที่เรียนจบ และสนใจงานด้าน Logistics สามารถไปประกอบ
อาชีพได้คอ่ นข้างหลากหลาย โดยต�ำแหน่งทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั ในสายงานนี้ เช่น
ผู้ปฏิบัติงานน�ำเข้าและส่งออกสินค้า ผู้จัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ
พนักงานคลังสินค้า พนักงาน Shipping พนักงานประเมินราคา ตัวแทน
การน�ำเข้าและส่งออกสินค้า ผู้ดูแลคลังสินค้า เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
พนักงานฝ่ายสินค้าและพัสดุ เจ้าหน้าฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ
คุณสมบัติของผู้ที่ท�ำงานด้าน Logistics
• มีความรู้หรือเรียนจบมาทางด้าน Logistics
• มีระเบียบ และมีความละเอียดรอบคอบในการท�ำงาน
• ท�ำงานด้วยความซื่อสัตย์ และปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด
• สามารถท�ำงานเป็นกะ หรือท�ำงานล่วงเวลาได้
• มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการท�ำงานได้
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการระบบ Logistics ได้
• สามารถท�ำงานเป็นทีมได้ เป็นได้ทั้งผู้น�ำ และผู้ตามในบางโอกาส
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ลักษณะของงานของเจ้าหน้าที่ Logistics
• ตรวจสอบสินค้าว่าเป็นสินค้าประเภทใด มีความปลอดภัย และสามารถ
เคลื่อนย้ายไปยังจุดหมายได้หรือไม่
• จัดเตรียมสถานทีใ่ นการเก็บรักษาสินค้า ให้อยูใ่ นสถานที่ และอุณหภูมิ
ที่เหมาะสม ไม่ท�ำให้สินค้าเกิดความเสียหาย
• จัดรายการสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ เพือ่ ให้ง่ายต่อการเข้าถึงและดูแล
• ดูแลความปลอดภัยของสถานที่ เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
ต่อสินค้า หรือวัตถุดิบ
• ดูแลการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้า-ออกคลังสินค้า
• บันทึกรายงานถึงผูบ้ ริหารคลังสินค้าทุกขัน้ ตอน พร้อมจัดเตรียมการ
ป้องกันแก้ไขเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน
• ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
		 งาน Logistics เป็นงานที่มาพร้อมกับการเติบโตของธุรกิจ
ไม่วา่ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจจะมีมากน้อยเพียงใด งานด้านนี้
ก็สามารถเติบโตตามไปด้วย และจะยิง่ ท�ำให้ตลาดแรงงานเปิดกว้าง
มากยิง่ ขึน้ ผูห้ างานด้าน Logistics จึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมส�ำหรับ
การหางาน พิสูจน์ให้นายจ้างเห็นว่าเรามีความเหมาะสมเพียงใด
กับต�ำแหน่งงานนี้
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลจาก : JobDB.com
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กรมการจัดหางานเผย ปี 59

แรงงานไทยมีรายได้กว่า 500 ล้าน จากการเก็บผลไม้ป่า
ในสวีเดน-ฟินแลนด์

กรมการจัดหางานเผย ปี 2559 มีแรงงานไทยที่ได้รับอนุญาตเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในประเทศ

สวีเดน จ�ำนวน 3,300 คน และในประเทศฟินแลนด์ จ�ำนวน 3,344 คน และมีรายได้เฉลี่ยรวมมากกว่า
500 ล้านบาท
นายวรานนท์ ปีติวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ในปี 2559

มีแรงงานไทยที่ได้รับอนุญาตเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในประเทศสวีเดน จ�ำนวน 3,300 คน เป็นคนงานเก็บผลไม้ป่า จ�ำนวน 3,142 คน
คนงานสนับสนุน (Staff) จ�ำนวน 158 คน เริ่มเดินทางไปท�ำงานตั้งแต่ วันที่ 17 กรกฎาคม–5 ตุลาคม 2559 ระยะเวลาการท�ำงาน
ที่ก�ำหนดในสัญญาจ้างประมาณ 54–70 วัน คนงานมีรายได้เฉลี่ยคนละประมาณ 111,091 บาท รวมรายได้ของคนงานที่ได้รับ
หลังหักค่าใช้จ่าย จ�ำนวนทั้งสิ้น 349,046,915 บาท และคนงานที่รับอนุญาตให้เดินทางไปประเทศฟินแลนด์ เพื่อไปเก็บผลไม้ตาม
หนังสือเชิญของผู้รับซื้อในประเทศฟินแลนด์ เป็นคนงานเก็บผลไม้ป่า จ�ำนวน 3,344 คน เป็นคนงานสนับสนุน (Staff) จ�ำนวน 100 คน
เริ่มเดินทางไปท�ำงานตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม–8 ตุลาคม 2559 ระยะเวลาการท�ำงานประมาณ 60–78 วัน คนงานมีรายได้เฉลี่ย
คนละประมาณ 67,146 บาท รวมรายได้ของคนงานที่ได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายจ�ำนวนทั้งสิ้น 219,356,770 บาท ซึ่งเมื่อรวมการเดินทาง
ไปเก็บผลไม้ป่าทั้งในประเทศสวีเดนและฟินแลนด์ แรงงานไทยสามารถน�ำเงินเข้าประเทศได้สูงถึง 568,403,685 บาท ภายในระยะเวลา
ไม่ถึง 3 เดือน

ส�ำหรับในปี 2560 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้หารือเพื่อขอให้ทางการสวีเดนและฟินแลนด์ ดูแลคนงานไทย

ที่ไปเก็บผลไม้ป่าในเรื่องของสัญญาจ้าง สภาพการท�ำงาน/ความเป็นอยู่ และรายได้ โดยเน้นนโยบายแรงงานไทย จะต้องมีรายได้คุ้มกับ
ค่าใช้จ่ายและได้รับการคุ้มครองที่ดี

นายวรานนท์ฯ กล่าวในตอนท้ายว่า ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด ส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่
หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลจาก : www.doe.go.th
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ร้อยแปด พันเรื่อง

10 อุตสาหกรรม :

กลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เพื่ออนาคต
กลุม่ อุตสาหกรรมของประเทศไทยในปัจจุบนั สามารถจ�ำแนกเป็นกลุม่ ใหญ่
ได้ 3 กลุ่ม ตามมูลค่าทางเศรษฐกิจ และแนวโน้มในการเติบโตในอนาคต ได้แก่
กลุ่มที่ 1 อุตสาหกรรมต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) คือ
อุตสาหกรรมทีป่ ระเทศไทยมีศกั ยภาพความเชีย่ วชาญในการผลิต และเป็นอุตสาหกรรม
ทีม่ ศี กั ยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าการค้าเป็นจ�ำนวนมาก แต่หาก
ขาดการพัฒนาต่อยอดด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ อุตสาหกรรมกลุ่มนี้จะถึงจุดอิ่มตัว
และมีความสามารถในการเติบโตต�่ำ  จึงจ�ำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ
มาช่วยพัฒนาให้กลุ่มอุตสาหกรรมนี้เติบโตต่อไปได้
กลุ่มที่ 2 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) คือ กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่มีการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเข้มข้น กลุ่มนี้มีความสามารถในการเติบโตต่อไปใน
อนาคตสูง แต่เนือ่ งจากเป็นอุตสาหกรรมใหม่ยงั มีผปู้ ระกอบการน้อย กลุม่ อุตสาหกรรม
ยังไม่เข้มแข็ง มูลค่าทางเศรษฐกิจยังไม่มากนักเมื่อเทียบกับกลุ่มแรก ดังนั้นจึงต้อง
มีการพัฒนาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้
กลุ่มที่ 3 อุตสาหกรรมทีค่ วรปฏิรปู เป็นกลุม่ อุตสาหกรรมทีม่ กี ารใช้เทคโนโลยีแบบเดิม
ในการผลิต มีความสามารถในการเติบโตจ�ำกัด และบางอุตสาหกรรมสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจไม่มากนักเมื่อเทียบกับกลุ่มแรก ดังนั้นในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้จ�ำเป็น
ต้องมีการปฏิรูปอุตสาหกรรมใหม่ เช่น การรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมใหญ่
เพิ่มการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพื่อให้
อุตสาหกรรมในกลุ่มนี้สามารถพัฒนาต่อไปได้
ในกลุ่มอุตสาหกรรมทั้ง 3 กลุ่มที่กล่าวมานั้น อุตสาหกรรมกลุ่มที่ 1 และ
กลุม่ ที่ 2 ซึง่ ได้แก่ การต่อยอดอุตสาหกรรมกลุม่ เดิมทีม่ ศี กั ยภาพ (First S-Curve) และ
อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ เป็นการต่อยอดและสร้าง S-curve ตัวใหม่ ซึ่งเป็นกลไกหลัก
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) และเป็นเครื่องมือ
ในการผลักดันให้ประเทศก้าวเข้าสู่ ประเทศไทย 4.0 โดยมี 5 กลุ่มเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเป็นตัวช่วยสนับสนุน การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทั้ง 2 กลุ่ม ประกอบด้วย
1. การต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) ซึ่งเป็นการลงทุน
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยผลิต โดยการ
ลงทุนชนิดนี้จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะกลาง
ในลักษณะการต่อยอด ประกอบด้วย
1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ได้แก่ การผลิตเครือ่ งยนต์และชิน้ ส่วนเครือ่ งยนต์
ผลิตชิน้ ส่วนยานพาหนะทีใ่ ช้เทคโนโลยีขนั้ สูง ผลิตชิน้ ส่วนความปลอดภัยและประหยัด
พลังงาน ผลิตอุปกรณ์สาหรับรถยนต์ Hybrid, Electric Vehicles (EV) และ Plug in
Hybrid Electric Vehicles (PHEV) ผลิตยางล้อ ผลิตชิ้นส่วนระบบเชื้อเพลิง ผลิตชิ้น
ส่วนระบบส่งก�ำลัง ผลิตรถจักรยานยนต์ (ยกเว้นทีม่ คี วามจุกระบอกสูบต�ำ่ กว่า 248 ซีซ)ี
ยานยนต์ไฟฟ้า
2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ได้แก่ การผลิตดังต่อไปนี้
		 • กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ : SSD, OLED/Flat Panel Display, Chip on Board
LED, Sensors, RFID , Electronic Controlling devices, Internet of Things/Smart
Home, CCTV, Wearable Devices, อุปกรณ์โทรคมนาคม
		 • กลุ่มผลิตภัณฑ์เดิมที่มีศักยภาพ : HDD, IC, Diode, Transistor,
Multilayer PCB และ Flexible Printed Circuit
		 • กลุ่มกิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ : Microelectronics Design,
Embedded System Design, IC Design

3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ได้แก่ การท่องเที่ยวที่สร้างมูลค่าการท่องเที่ยวแบบพ�ำนักระยะยาว (Long Stay)
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) เป็นต้น
4) การเกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพ ได้แก่ การผลิตสารสกัดจากวัตถุดบิ ธรรมชาติ
สารออกฤทธิ์ (Active Ingredient) จากวัตถุดิบทางธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์จาก
ยางธรรมชาติ (ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย ยางแบริ่ง) เป็นต้น
5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่มเสริมสุขภาพ
(Functional Foods) อาหารทางการแพทย์ (Medical Food) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
(Food Supplement) นวัตกรรมอาหาร (Food Innovation) เป็นต้น
2. อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) เนื่องจากทั้ง 5 อุตสาหกรรมเดิมมีขีดจ�ำกัด
ไม่เพียงพอที่จะท�ำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด จึงจ�ำเป็น
ต้องมีการพัฒนา New S-curve ควบคูไ่ ปด้วย เพือ่ เปลีย่ นรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยี
ประกอบด้วย
1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) ได้แก่ หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ
เช่น อุตสาหกรรม ยานยนต์ กระบวนการฉีดพลาสติก อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
หุ่นยนต์ด้านการแพทย์ เป็นต้น
2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) ได้แก่ กิจการ
สาธารณูปโภคและบริการเพื่อการขนส่ง ศูนย์รวมกิจการโลจิสติกส์ทันสมัย การบริการ
และซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน (Maintenance, Repair and Overhaul: MRO) อุตสาหกรรม
การผลิตชิน้ ส่วนอากาศยาน ธุรกิจมูลค่าสูงทีต่ อ้ งการความเร็วจากการขนส่งทางอากาศ
(Time Sensitive Product) อากาศยานไร้คนขับ (Drone) การผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
ระบบน�ำทางและซอฟแวร์ต่างๆ และสถาบันการศึกษาและอบรมด้านการบิน เป็นต้น
3) อุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงชีวภาพและเคมีชวี ภาพ (Biofuels and Biochemicals)
ได้แก่ อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพครบวงจร เคมีชีวภาพและพลาสติกชีวภาพ (BioChemical/Bioplastic) การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)
4) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) ได้แก่ สมองกลฝังตัว (Embedded Software)
ซอฟต์แวร์ช่วยในการบริหารจัดการ (Enterprise Software) เนื้อหาดิจิทัล (Digital
Content) ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้บริโภค
(Consumer insight Analytics and Data Center) ระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ
(Cloud Computing) ระบบความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ (Cyber Security) เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตเชื่อมต่ออุปกรณ์ (Internet of Thing) เมืองอัจฉริยะ (Smart City)
สื่อและอนิเมชั่นสร้างสรรค์ (Creative Media and Animation)
5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ได้แก่ การบริการ
ทางการแพทย์ การแพทย์ทางไกลผ่าน ICT เพือ่ การติดตาม ปรึกษา วินจิ ฉัย และรักษา
การผลิตเครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับผู้สูงอายุ การผลิตยา ยาประเภทชีววัตถุ
ต้นแบบ (Biologic) ชีววัตถุคล้ายคลึง (Biosimilar) และการผลิตยาสมุนไพร
คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบข้อเสนอ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายนี้ เพื่อเป็น
กลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต โดยข้อเสนอดังกล่าวมุ่งเน้น
การลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ จากต่างประเทศเข้ามาพัฒนา
และมีการประมาณการว่าการต่อยอดอุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) จะสามารถ
เพิ่มรายได้ของประชากรได้ประมาณร้อยละ 70 จากเป้าหมาย ส่วนอีกร้อยละ 30
จะมาจากอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve)1

หมายเหตุ : 1 ปัจจุบันประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ประมาณ 367.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีเป้าหมายจะเป็นประเทศ
ที่พัฒนาแล้วภายในปี 2575 คือมีรายได้ประชากรต่อคน 12,746 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น GDP ประมาณ 946.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งคาดว่าอุตสาหกรรมใหม่
(New S-Curve) จะสร้างมูลค่าเพิ่ม 159.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ และอุตสาหกรรมต่อยอดอุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) และอุตสาหกรรมอื่นๆ จะสร้างมูลค่าเพิ่ม
418.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ
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