วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน
ปีที่ 23 ฉบับที่ 6
ประจำ�เดือนมิถุนายน 2559
http://lmi.doe.go.th
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บรรณาธิการ
ข่าวสารตลาดแรงงานประจ�ำเดือน มิถุนายน 2559 ขอรายงานพิเศษเรื่อง “กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าบ้านหันทราย”
ชุมชนพึ่งตนเองได้ด้วยพลังสตรี จังหวัดสระแก้ว ตามด้วยสายด่วน 1694 ซึ่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจ ดังนี้ แรงงานต่างด้าวเมียนมา
ลาว กัมพูชา ช�ำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท�ำงานซ�้ำซ้อน สามารถยื่นค�ำร้องขอรับเงินคืนได้ ตามด้วยเตือนคนหางาน!! ที่ประสงค์
จะไปท�ำงานสิงคโปร์ ต้องไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และท�ำสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อกั ษร อีกทัง้ กรมการจัดหางาน ร่วมมือกับ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงนามเตรียมความพร้อมแก่กำ� ลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ส่วนมองภูมิภาคฉบับนี้เริ่มด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามด้วยภาคตะวันตก “สมุทรสาคร” เปิดพืน้ ที่ 200 ไร่ รับโรงงงานใหม่อตุ สาหกรรมอาหาร ส่วนภาคใต้ สงขลา เปิดศูนย์สวัสดิภาพ
และธรรมาภิบาลแรงงานประมงแห่งแรกของไทย
นอกจากนีย้ งั มี English for Career บทสนทนาภาษาอังกฤษ Appointment (การนัดหมาย) สารพัน ปัญหา รอบรัว้ รอบโลก
มาเลเซียเตรียมขึ้นค่าแรงขั้นต�่ำเป็น 8,188-8,900 บาท/เดือน อาชีพมั่นคงเดือนนี้ ขอน�ำเสนอ 9 งานออนไลน์...สร้างรายได้
ระหว่างเรียน Smart DOE สถานการณ์แรงงานไทยในสายตาประชาคมโลก และปิดท้ายด้วย ร้อยแปดพันเรื่องในหัวข้อ 5 ทักษะ
ส�ำคัญ สร้างคนให้ประสบความส�ำเร็จ
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Special Report

สารบัญ

• “กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าบ้านหันทราย” ชุมชนพึ่งตนเองได้ด้วยพลังสตรี
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• แรงงานต่างด้าวเมียนมา ลาว กัมพูชา ช�ำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท�ำงานซ�้ำซ้อน
สามารถยื่นค�ำร้องขอรับเงินคืนได้
• เตือนคนหางาน!! ที่ประสงค์จะไปท�ำงานสิงคโปร์ ต้องไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
และท�ำสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร
• กรมการจัดหางาน ร่วมมือกับส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลงนามเตรียมความพร้อมแก่กำ� ลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
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สายด่วน 1694

มองภูมิภาค

• แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• “สมุทรสาคร” เปิดพื้นที่ 200 ไร่ รับโรงงานใหม่อุตสาหกรรมอาหาร
• สงขลา เปิดศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงแห่งแรกของไทย

English for Career
สารพัน ปัญหา
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• Thailand 4.0 คืออะไร และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?
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• มาเลเซียเตรียมขึ้นค่าแรงขั้นต�ำ่ เป็น 8,188-8,900 บาท/เดือน

9

รอบรั้ว รอบโลก
อาชีพมั่นคง

• 9 งานออนไลน์...สร้างรายได้ระหว่างเรียน
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• สถานการณ์แรงงานไทยในสายตาประชาคมโลก
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• 5 ทักษะส�ำคัญ สร้างคนให้ประสบความส�ำเร็จ
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Smart DOE

ร้อยแปด พันเรื่อง

คณะผู้จัดท�ำ	 : กองวิจัยตลาดแรงงาน (Labour Market Research Division)

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

Special Report

“กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ทอผ้าบ้านหันทราย”

ชุมชนพึ่งตนเองได้ด้วยพลังสตรี

เคยมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เพราะอยู่ใกล้กับชายแดนไทย-กัมพูชา
ชุมชนบ้านหันทรายเป็นชุมชนที่อพยพย้ายถิ่นมาจากนครเวียงจันทร์
ประเทศลาว บุคคลแรกที่มาอยู่ คือ พรานบุญ และต่อมาพากันมา
ตัง้ หลักปักฐานก่อตัง้ บ้านเรือน กลายเป็นหมูบ่ า้ น/ชุมชนในปัจจุบนั สาเหตุ
ของชื่อต�ำบลหันทราย เพราะว่า เมื่อฤดูฝนจะมีฝนตกหนักท�ำให้น�้ำพัด
เอาทรายมากองทับถมกัน และโดนแดดเผาจนร้อนมาก ผู้คนผ่านไปมา
ต้องรีบเดินให้เร็วไว ค�ำว่า “ไว” ตรงกับค�ำว่า “หัน” ชาวบ้านจึง
เรียกว่า “หันทราย” อาชีพของชาวบ้านสมัยนั้น ก็คือ การท�ำไร่ ท�ำนา
และการหาของป่ามาขาย แต่ตอนหลังมาป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ถูกบุกรุก
และถูกท�ำลายลง ท�ำให้บริเวณนั้นเกิดความแห้งแล้งและสร้างความ
เดือดร้อนให้กบั ชุมชน ชาวบ้านก็เลยพากันหันกลับมาท�ำโครงการอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อมและปลูกป่าชุมชนทดแทนขึ้น เพื่อฟื้นฟูผืนป่าให้กลับมา
มีชีวิตอีกครั้ง พร้อมๆ กับการสนับสนุนให้ชาวบ้านสร้างอาชีพเสริมขึ้น
ในชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมจะได้ไม่ต้องบุกรุกป่าและท�ำลาย
สิ่งแวดล้อมอีก อาชีพเสริมที่หน่วยงานพัฒนาทั้งของรัฐและเอกชน
เข้าไปสนับสนุนให้ชาวบ้านท�ำ ก็คอื “การทอผ้า” ท�ำให้จงั หวัดสระแก้ว
กลายเป็นอีกจังหวัดหนึง่ ทีม่ ชี อื่ เสียงเกีย่ วกับผ้าทอ จนมีผสู้ นใจเดินทาง
ไปเยี่ยมเยือนและดูงานอยู่เนืองๆ
การก่อตั้งกลุ่มเริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2540 ซึ่งมีสมาชิกครั้งแรก
15 คน มีนางน้อย ทับไชย เป็นประธานคนแรก เริ่มแรกการทอผ้าไหม
บ้านหันทรายได้รบั การสืบทอดมาจากบรรพบุรษุ ส่วนมากจะทอไว้ใช้เอง
ต่อมาเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้เข้ามาจัดตั้งกลุ่ม เพื่อให้ผ้าไหมบ้าน
หันทรายเป็นของที่ระลึกของฝากจาก จังหวัดสระแก้ว ปัจจุบันมี
นางกัณหา หันทิพย์ เป็นประธาน “กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้า
บ้านหันทราย”

วัตถุดิบที่ใช้ในการทอผ้านั้น ส่วนหนึ่งเป็นวัตถุดิบที่มี

อยู่ในท้องถิ่น เพราะชาวบ้านมีการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม และปลูกฝ้าย
ใช้เอง ในส่วนของผลผลิตนั้น รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มท�ำขึ้นก็มี
ผ้าฝ้ายมัดหมี่ ไหมมัดหมี่ ผ้าขาวม้า ผ้าถุง ผ้าตัดเสื้อ เสื้อผ้าส�ำเร็จรูป
โดยมีลวดลายกว่า 100 แบบ ซึ่งชาวบ้านช่วยกันออกแบบขึ้นมา
ด้านการตลาดนั้น ทางกลุ่มจะน�ำไปจ�ำหน่ายตามเทศกาลต่างๆ เช่น
ที่เมืองทองธานี ที่ชลบุรี ระยอง เป็นต้น อีกส่วนหนึ่งก็จะมีพ่อค้า
มารับซื้อถึงที่ นอกจากนี้ยังมีการท�ำตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งท�ำพิเศษ
อีกด้วย รายได้ที่เกิดจากการจ�ำหน่ายผ้าทอของกลุ่มนั้น จะมีการน�ำ
ผลก�ำไรมาปันผลกันปีละ 1 ครั้ง
อัตลักษณ์/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ สมาชิกกลุ่มได้ร่วมกัน
พัฒนาการทอผ้า มีการเดินด้าย มัดหมี่ ย้อมสี และทอผ้าด้วยตนเอง
จึงท�ำให้คุณภาพของผ้าทอมีเนื้อแน่น สีไม่ตก รักษาง่าย สวมใส่สบาย
ราคาย่อมเยา สีสันเป็นที่ต้องการของลูกค้า มีลายผ้าที่หลากหลาย
แปลกใหม่ โดยเฉพาะลายผีเสื้อถือเป็นลายผ้าประจ�ำจังหวัดสระแก้ว
นอกจากนีย้ งั มีผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด เช่น ผ้า 2 ตะกรอ ผ้า 4 ตะกรอ
ผ้าถุง ผ้าพื้น ผ้าโสร่ง และเสื้อส�ำเร็จรูป
ประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากการด�ำเนินงานของกลุม่ ก็คอื ท�ำให้สมาชิก
มีรายได้เพิ่มปีละหลายพันบาท ชาวบ้านไม่อดอยาก ไม่ต้องเป็นหนี้
มีเงินหมุนเวียนในกลุ่ม สามารถพึ่งตนเองได้ ชาวบ้านมีความเอื้ออาทร
ต่อกันและกัน มีความรักสามัคคี และท�ำให้ชุมชนมีความมั่นคง
เข้มแข็ง

โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดระยอง
ข้อมูลจาก : คุณกัณหา หันทิพย์ ประธาน “กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าบ้านหันทราย” และคณะ, ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว,
ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม, http://www.chumchonthai.or.th และองค์การบริหารส่วนต�ำบลหันทราย
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ในอดีตบ้านหันทราย ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

สายด่วน 1694

แรงงานต่างด้าวเมียนมา ลาว กัมพูชา

ช�ำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท�ำงานซ�ำ้ ซ้อน สามารถยืน่ ค�ำร้องขอรับเงินคืนได้
กรมการจัดหางาน อนุมัติให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และ

Smart Job Magazine

กัมพูชาที่ช�ำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท�ำงานซ�้ำซ้อน (กลุ่มบัตรสีชมพู) แรงงาน
ต่างด้าวที่ชำ� ระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท�ำงานไม่ตรงท้องที่ท�ำงาน และกลุ่มแรงงาน
ต่างด้าวทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นกลุม่ ตามมติ ครม. 23 กุมภาพันธ์ 2559 เช่น แรงงานประมงทะเล
แรงงานกลุ่มแปรรูปสัตว์น�้ำ  แรงงานที่อายุต�่ำกว่า 18 ปี แรงงานที่อายุเกิน 55 ปี
และแรงงานทีน่ ำ� เข้าตามระบบ MOU เป็นต้น สามารถยืน่ ค�ำร้องขอรับเงินค่าธรรมเนียม
การอนุญาตท�ำงานคืนต่อเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด และส�ำนักจัดหางาน
กรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา อันได้แก่
1. แรงงานต่างด้าวที่จ่ายเงินค่าธรรมเนียมซ�้ำซ้อน เช่น จดทะเบียน
บัตรสีชมพูไปแล้วเกิดความเข้าใจผิดใช้หนังสือเดินทาง เอกสารที่ใช้
แทนหนังสือเดินทาง หรือเอกสารรับรองบุคคล ไปช�ำระค่าธรรมเนียม
การอนุญาตท�ำงานใหม่อีก 2. แรงงานต่างด้าวที่มิได้อยู่ในกลุ่ม
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เช่น แรงงานที่
อายุเกิน 55 ปี หรือแรงงานที่ถือหนังสือเดินทางและเข้ามาในลักษณะ
นักท่องเทีย่ วซึง่ ไม่ใช่แรงงานทีผ่ า่ นการพิสจู น์สญ
ั ชาติหรือตรวจสัญชาติ
แรงงานประมงทะเล แรงงานกลุ่มแปรรูปสัตว์นำ 
�้ แรงงานที่อายุตำ�่ กว่า
18 ปี และแรงงานที่นำ� เข้าตามระบบ MOU  3. แรงงานต่างด้าวใน
กลุ่มที่จ่ายเงินค่าธรรมเนียมในอัตรา 2 ปี แต่ขออนุญาตท�ำงานได้
เพียง 1 ปี เช่น กลุ่มแรงงานประมงที่จดทะเบียนประวัติในปี 2558
(ประมงครัง้ ที่ 1) สามารถยืน่ ค�ำร้องขอรับเงินค่าธรรมเนียมการอนุญาต
ท�ำงานคืนต่อเจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานจัดหางานจังหวัด และส�ำนักจัดหางาน

กรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 ซึ่งในกรณีที่แรงงานต่างด้าวไม่ได้รับอนุญาต
ท�ำงานสามารถยื่นค�ำร้องได้ในจังหวัดที่ช�ำระเงินค่าธรรมเนียม ในส่วน
ที่ได้รับใบอนุญาตท�ำงานแล้ว เช่น กลุ่มแรงงานประมงทะเลที่ได้รับ
อนุญาตให้จดทะเบียน 1 ปี แต่ชำ� ระเงินไว้เกินจ�ำนวน สามารถยืน่ ค�ำร้อง
ได้ที่จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ซึ่งแรงงานได้ไปจัดท�ำทะเบียน
ประวัติและได้รับใบอนุญาตท�ำงานแล้ว
อีกทั้ง นายจ้างอย่าลืมพาแรงงานต่างด้าวมารายงานตัว
หรือแรงงานต่างด้าวสามารถมารายงานตัวได้ด้วยตนเองเพื่อขอรับ
บัตรใหม่ ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 หากพ้นก�ำหนดแล้วยังไม่มา
รายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่ จะถูกด�ำเนินคดีตามกฎหมาย มีโทษ
ปรับสูงสุดถึง 100,000 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส�ำนักงาน
จัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ส�ำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10
หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694
ที่มา : www.doe.go.th

เตือนคนหางาน!!

ที่ประสงค์จะไปท�ำงานสิงคโปร์ต้อง
ไปอย่ า งถู ก ต้ อ งตามกฎหมายและ
ท�ำสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร
กรมการจัดหางาน เตือนคนหางานที่ประสงค์จะไปท�ำงานในประเทศ

สิงคโปร์ ต้องไปท�ำงานด้วยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งควรมีนายจ้าง
และได้รับใบอนุญาตการท�ำงานก่อนที่จะเดินทางไปท�ำงาน โดยต้องมีการท�ำ
สัญญาจ้างอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันปัญหา
การค้างจ่ายค่าจ้างจากนายจ้างและปัญหาการไม่มีงานท�ำในประเทศสิงคโปร์
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ส�ำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ แจ้งว่า มีแรงงานไทย ใบอนุญาตการท�ำงานก่อนที่จะเดินทางไปท�ำงานที่ประเทศสิงคโปร์

ทีท่ ำ� งานในสถานบันเทิงประเทศสิงคโปร์ ต�ำแหน่งนักร้องและนักดนตรี
ร้องทุกข์จากการถูกนายจ้างค้างช�ำระค่าจ้าง และจ่ายค่าจ้างไม่ตรงตาม
ที่ตกลงกันไว้เนื่องจากไม่ได้ท�ำสัญญาการจ้างงานกับนายจ้างเป็น
ลายลักษณ์อกั ษร และปัญหาการไม่มงี านท�ำเนือ่ งจากเดินทางเข้าประเทศ
สิงคโปร์ในฐานะนักท่องเที่ยว ดังนั้นเพื่อป้องกันมิให้แรงงานไทย
เสี่ยงต่อการถูกเอาเปรียบเรื่องค่าจ้าง สวัสดิการ รวมทั้งเสี่ยงจาก
การเดินทางไปแล้วไม่มีงานท�ำ  กรมการจัดหางานจึงขอประชาสัมพันธ์
ย�้ำเตือนคนหางานที่ประสงค์จะไปท�ำงานในประเทศสิงคโปร์ ต้องไป
ท�ำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยควรที่จะมีนายจ้างและได้รับ

ต้องมีการท�ำสัญญาการจ้างงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร และศึกษา
รายละเอียดสัญญาการจ้างงานให้ชัดเจน เรียนรู้สภาพสังคม ชีวิต
ความเป็นอยู่ ค่าครองชีพ และวัฒนธรรมของประเทศสิงคโปร์ด้วย
โดยสามารถศึกษาวิธกี ารเดินทางไปท�ำงานในประเทศสิงคโปร์ดว้ ยตนเอง
อย่างถูกต้องได้ที่เว็บไซต์ http://www.mol.go.th/anonymouse/
foreignlabour/39818 หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ ส�ำนักงานบริหาร
แรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารส�ำนักงาน
ประกันสังคมเขตพืน้ ที่ 3 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทรศัพท์
02-2450-6708-9 หรือ สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694
ที่มา : www.doe.go.th

กรมการจัดหางาน ร่วมมือกับส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ลงนามเตรียมความพร้อม
แก่กำ� ลังแรงงานก่อนเข้าสูต่ ลาดแรงงาน

ให้นักเรียนก่อนส�ำเร็จการศึกษา เพื่อสามารถวางแผนการศึกษาและอาชีพ เป็นการ
เตรียมความพร้อมแก่ก�ำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยได้มีการลงนาม
บันทึกข้อตกลง (MOU) ในวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้
นักเรียนสามารถวางแผนการศึกษา และอาชีพได้อย่างเหมาะสม สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน เพราะกระบวนการแนะแนวอาชีพ
จะท�ำให้นักเรียนได้มีข้อมูลส�ำคัญ 3 ประการที่จ�ำเป็นต้องใช้ในการ
วางแผนการศึกษาและอาชีพ คือ ประการแรก ข้อมูลเกีย่ วกับศักยภาพ
ของตนเอง ประกอบด้วย ระดับสติปัญญา (IQ) ลักษณะความฉลาด
ทางอารมณ์ (EQ) และความถนัดทางอาชีพ ซึ่งจะทราบได้โดยการท�ำ
แบบทดสอบในเรื่องต่างๆ ดังกล่าว ประการที่สอง ข้อมูลเกี่ยวกับโลก
ของอาชีพ ซึ่งการที่นักเรียนจะวางแผนอาชีพได้นั้นจ�ำเป็นที่จะต้องมี
ความรูเ้ กีย่ วกับลักษณะและเส้นทางความก้าวหน้าของอาชีพต่างๆ และ
ประการสุดท้ายนักเรียนจะต้องรูข้ อ้ มูลเกีย่ วกับทิศทางของตลาดแรงงาน
เพื่อวางแผนการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558
เกีย่ วกับการเตรียมความพร้อมแก่กำ� ลังแรงงานก่อนเข้าสูต่ ลาดแรงงาน
โดยให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานต่างๆ ทีจ่ ดั ให้มกี ารศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ด�ำเนินการให้นกั เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทุกคน ได้รบั การแนะแนวการศึกษาและอาชีพก่อนส�ำเร็จการศึกษาตาม
กระบวนการแนะแนวครบถ้วนทุกขั้นตอน โดยกระทรวงแรงงานให้การ
สนับสนุนแบบทดสอบศักยภาพต่างๆ และการประมวลผลการทดสอบ
ในระบบออนไลน์แก่นกั เรียนและสนับสนุนข้อมูลอาชีพและข้อมูลเกีย่ วกับ
ทิศทางของตลาดแรงงานแก่เครือข่ายครูแนะแนวของสถานศึกษา

กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน จึงได้รว่ มมือกับ

กระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) ตอบรับนโยบายดังกล่าว โดยได้จัดท�ำบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือการด�ำเนินการเตรียมความพร้อมแก่ก�ำลังแรงงานก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษาในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับการแนะแนวให้รู้
ศักยภาพของตนเองมีความรูเ้ รือ่ งโลกของอาชีพ และเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าสูต่ ลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ สพฐ. จะด�ำเนินการ
ให้ครูแนะแนวของสถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบข้อมูลอาชีพ และ
ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางของตลาดแรงงาน โดยกรมการจัดหางานให้
การสนับสนุนข้อมูลดังกล่าวเพือ่ ให้ขยายผลไปสูค่ รูประจ�ำชัน้ ของนักเรียน
ให้มที กั ษะการใช้และให้คำ� ปรึกษาแก่นกั เรียนและผูป้ กครอง ให้สามารถ
ตัดสินใจวางแผนการศึกษา สู่การประกอบอาชีพได้ นอกจากนั้น
กรมการจัดหางาน และ สพฐ. จะแต่งตั้งคณะกรรมการก�ำกับ ติดตาม
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงาน รวมทั้งให้
มีคณะกรรมการประสานงานระดับจังหวัด หรือระดับอ�ำเภอ ท�ำหน้าที่
ขับเคลือ่ นและประสานงานการพัฒนาทักษะการใช้แบบทดสอบศักยภาพ
ต่างๆ และการประมวลผลการทดสอบในระบบออนไลน์ และหรือ
ออฟไลน์ ผู้สนใจเข้ารับการแนะแนวและทดสอบความพร้อมทาง
อาชีพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท  
ี่ ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด ส�ำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 หรือโทรสายด่วน
กรมการจัดหางาน 1694
ที่มา : www.doe.go.th
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กรมการจัดหางาน ร่วมมือกับ สพฐ. แนะแนวการศึกษาและอาชีพ

มองภูมิภาค

แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมือ่ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559 ดร.ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การ
นายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย ได้บรรยายในงานสัมมนาวิชาการ

Smart Job Magazine

ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลังจังหวัดขอนแก่น หัวข้อ “2016 เศรษฐกิจอีสานปีแห่งความ
ท้าทาย” ได้กล่าวถึง “แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ดังนี้
• ต้องขับเคลื่อนเครื่องยนต์หลักเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจอีสานร้อยละ 80 ขับเคลือ่ นจากเครือ่ งยนต์ 6 กลุม่
ประกอบด้วยภาคเกษตรสัดส่วน 27.56% อุตสาหกรรม
การผลิต 17.24% การศึกษา 13.98% การขายส่ง ขายปลีก
10.81% ใช้จ่ายภาครัฐ 5.11% ก่อสร้าง-อสังหาริมทรัพย์
5.02% จ�ำเป็นที่จะต้องมีกระตุ้นและขับเคลื่อนในกลุ่ม
เหล่านี้มากกว่าที่จะไปในภาคส่วนที่มีผลต่อเศรษฐกิจ
ค่อนข้างน้อย
• การเตรี ย มรั บ มื อ ความเสี่ ย งจากภั ย แล้ ง
โดยภาคเกษตรมีสัดส่วนอยู่ในระบบเศรษฐกิจภาคอีสาน
สูงถึง 1 ใน 4 และประชากรส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร
ซึง่ ภัยแล้งและการทิง้ ช่วงของฝนจะส่งผลกระทบต่อรายได้
หนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นและก�ำลังซื้อที่ลดลง
• การเร่งใช้จ่ายภาครัฐ จะต้องเร่งเบิกจ่ายงบ
ประมาณและทดแทนรายได้เกษตรกรที่หายไปแต่รายจ่าย
ภาครัฐของภาคอีสานมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 5.11 ไม่พอ
ที่จะขับเคลื่อนในภาคใหญ่ จ�ำเป็นจะต้องเร่งน�ำงบอัดฉีด
ของรัฐบาล ทั้งงบกระตุ้นเศรษฐกิจระดับหมู่บ้านและ
ระดับต�ำบลให้ถึงมือประชาชน ทั้งนี้ ในระดับประเทศ

ช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ (ตุลาคม 2558-มีนาคม 2559) มีงบลงทุน
5.44 แสนล้านบาท แต่เบิกจ่ายได้ลา่ ช้าเพียง 1.5 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.8
• การส่งเสริมด้านการท่องเทีย่ ว รวมทัง้ ส่งเสริมให้มกี ารสัมมนาเพือ่ ทีจ่ ะ
กระตุ้นการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว ร้านอาหาร การเข้าพักโรงแรม ซึ่งในช่วง 3 ปี
อัตราการเข้าพักเฉลี่ย 41%-42% แต่การท่องเที่ยวของภาคอีสานมีสัดส่วนอยู่ใน
ระบบเศรษฐกิจเพียงร้อยละ 1.05% ไม่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้
• การวางแผนเตรียมการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน เพือ่ ทดแทนโครงการ
รถไฟฟ้าความเร็วสูงจีน-ไทย ซึ่งเดิมใช้งบ 5-6 แสนล้านบาท เส้นทางหนองคายแก่งคอย-กทม.-ระยอง แต่โครงการนี้หายไปแล้วเหลือเพียงเส้นทางโคราช-กทม.
งบประมาณ 1.9 แสนล้านบาท เงินคงไม่เห็นเร็วๆ นี้ อย่างเร็วคงปี 2561 ส่วนใหญ่
ใช้วัสดุนอกพื้นที่ เงินจะหมุนเวียนในภาคอีสานไม่มาก
• ขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร อยู่ในเฟส 2 ตามแผนงาน
ของการนิคมอุตสาหกรรม อาจเริม่ ศึกษาความเป็นไปได้ในปี 2561 และเริม่ ก่อสร้าง
ปี 2562 จะแล้วเสร็จปี 2563 ประเด็นอยู่ที่จะขับเคลื่อนอย่างไรเพราะต้นแบบ
เฟส 1 ทั้งจังหวัดตาก อรัญประเทศและสงขลา ยังหาจุดลงตัวไม่ได้ว่าจะส่งเสริม
ให้เอกชนเข้ามาลงทุนเป็นชิน้ เป็นอันได้อย่างไร เพราะเป็นพืน้ ทีซ่ งึ่ มีแรงงานไม่มาก
อีกทั้งนักลงทุนมีทางเลือกที่จะเข้าไปลงทุนในเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน หรือ
เขตเศรษฐกิจพิเศษแดนสะหวันในประเทศ สปป.ลาวติดพรมแดนประเทศเวียดนาม
ซึ่งให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีดีกว่าประเทศไทย
โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดขอนแก่น
ข้อมูลจาก : www.tanitsorat.com

“สมุทรสาคร” เปิดพื้นที่ 200 ไร่

รับโรงงานใหม่อุตสาหกรรมอาหาร

สมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมจ�ำนวนมาก ปัจจุบัน

มีนิคมอุตสาหกรรมรองรับ 2 แห่ง คือ นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เน้นการผลิต
อาหาร เครือ่ งดืม่ สิง่ ทอ ซึง่ ดูแลรับผิดชอบโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(กนอ.) และนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ทีเ่ ป็นการลงทุนจากเอกชน เน้นอุตสาหกรรม
สิ่งพิมพ์ และได้พัฒนาพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมอื่นๆ ด้วย

นางสาวพิมานพัชร์ สัมมาจิรากุล ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน 1,456 ไร่ แบ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,047 ไร่ เขตพาณิชย์
นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เปิดเผยว่า นิคมอุตสาหกรรม 20 ไร่ พื้นที่สาธารณูปโภค 284 ไร่ และพื้นที่สีเขียว 97 ไร่ ส่วนระยะ
สมุทรสาคร มีพื้นที่ทั้งหมด 1,773 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ต.บางกระเจ้า อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร แบ่งการพัฒนาออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรก มีพื้นที่
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ที่ 2 มีพื้นที่ 308 ไร่ เป็นพื้นที่ส่วนขยาย 233 ไร่ และพื้นที่ขอผนวก
84 ไร่ มีโรงงานตัง้ อยู่ 131 โรงงาน ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนไทย 55.62%

จีน 9.27% ญี่ปุ่น 7.94% สิงคโปร์ 4.63% ไต้หวัน 3.97% อังกฤษ
26.4% ฟิลิปปินส์ 2.64% และอื่นๆ 22.56% มีแรงงาน 22,754 คน
เม็ดเงินลงทุนรวม 32,447 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม โรงงานส่วนใหญ่
เป็นอุตสาหกรรมอาหารและเครือ่ งดืม่ 20% อุตสาหกรรมยางพลาสติก
และหนังเทียม 19% อุตสาหกรรมสิ่งทอและเส้นใย 14% อุตสาหกรรม
เหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ 12% และอุตสาหกรรมปุ๋ย สี เคมีภัณฑ์ 8%
ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะเน้นการส่งออกเป็นหลัก
ส�ำหรับการลงทุนใหม่ มีเอกชนเข้ามาซื้อพื้นที่บริเวณใกล้กับ
นิคมสมุทรสาคร จ�ำนวน 200 ไร่ ซึ่งได้ลงนามความร่วมมือกับ กนอ.
ให้บริหารพืน้ ทีด่ งั กล่าวภายใต้การดูแลของนิคมสมุทรสาคร โดยตัง้ ราคา
ที่ดินไว้ที่ 5,000 บาท/ตารางวา ขณะนี้ก�ำลังปรับหน้าดิน เปิดให้เอกชน
ซื้อตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ล่าสุดมีโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่อยู่ใน
นิคมสมุทรสาคร 3-4 ราย เตรียมขยายการลงทุนเพิ่มในพื้นที่ใหม่

ดังกล่าวมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถลงทุนได้ในไตรมาส 4
ของปี 2559
นิคมสมุทรสาครเป็นนิคมอุตสาหกรรมน่าลงทุนติด 1 ใน 3 ของ
นิคมอุตสาหกรรมน่าลงทุนในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งขณะนี้อยู่ประมาณ
ล�ำดับที่ 7 ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของ กนอ. ที่เตรียมทุ่มงบประมาณ
กว่า 100 ล้านบาท ปรับภาพลักษณ์นิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ในความ
รับผิดชอบจ�ำนวน 11 แห่งทั่วประเทศ ให้มีความทันสมัยดึงดูด
นักลงทุนทัง้ ไทยและต่างชาติ เพราะยังมีหลายนิคมทีย่ งั สามารถรองรับ
การลงทุนขนาดใหญ่ได้ โดยผลักดันให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมโมเดิร์น
ไนเซชั่น (Modernization) รูปแบบใหม่ให้มีความทันสมัย สะดุดตา
สูง 23 เมตร และสร้างทางเดินส�ำหรับคนพิการ คาดว่าจะเสร็จภายใน
1-2 ปี วันนี้เมืองสมุทรสาครยังครองความได้เปรียบในฐานะเมือง
อุตสาหกรรมอาหาร เครือ่ งดืม่ และแปรรูปอาหารทะเลของไทย
โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรี
ข้อมูลจาก : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ข้อมูลเมื่อ 12 มีนาคม 2559

และธรรมาภิบาลแรงงานประมง
แห่งแรกของไทย
วันที่ 21 พ.ค. 59 ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด

ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมภิบาลแรงงานประมงแห่งแรกของไทย
โดยมี นายอนุ ชิ ต ตระกู ล มุ ทุ ต า รองผู ้ ว ่ า สงขลา
กล่าวต้อนรับประชาชนผู้ใช้แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ฯ ร่วมงาน
เป็นจ�ำนวนมาก

นายสุชาติ จันทลักขณา ผู้จัดการศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา และผู้จัดการศูนย์อภิบาล
ผู้เดินทางทะเลสงขลา กล่าวว่า “ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงาน
ภาคประมงที่ถูกกฎหมายและครอบครัว รวมไปถึงแรงงานผิดกฎหมายที่เดินเข้ามา ขอความช่วยเหลือจากเรา ซึ่งศูนย์จะให้ค�ำแนะน�ำ
ความรู้ด้านการคุ้มครองแรงงาน ตลอดจนการสนับสนุนให้สามารถประกอบอาชีพโดยมีปจั จัยพื้นฐานในการด�ำรงชีวิตตามหลักมนุษยธรรม
และไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์การต่อต้านการค้ามนุษย์” ทั้งนี้ ระยะเวลาด�ำเนินการตั้งแต่เริ่มโครงการ
ถึงสิ้นสุดโครงการ เป็นเวลา 5 ปี (2558-2563) และศูนย์นี้มีการจัดสรรพื้นที่เป็น 4 ส่วน เพื่อให้การด�ำเนินโครงการมีประสิทธิภาพ คือ ห้องเรียน
ส�ำหรับเด็กต่างด้าว, ห้องละหมาด, ห้องพยาบาล, ห้องอเนกประสงค์ ซึ่งรวมถึงศูนย์ติดต่อประสานงานห้องประชุมและห้องสมุด
ในเวลาต่อมา 5 หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ประกอบด้วย องค์กรสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน, สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศ, ศูนย์อภิบาลผูเ้ ดินทางทะเลสงขลา (บ้านสุขสันต์) และบริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหารจ�ำกัด (มหาชน)
หรือซีพเี อฟ ได้รว่ มพิธลี งนามบันทึกความร่วมมือในการขับเคลือ่ นนโยบายการป้องกันการค้ามนุษย์ในระดับจังหวัด และระดับท้องถิน่ ให้มปี ระสิทธิผล
ขณะเดียวกันยังช่วยยกระดับความเป็นอยู่และสร้างอาชีพให้กับกลุ่มแรงงานประมงต่อเนื่อง ทั้งสัญชาติ ไทย กัมพูชา พม่า และลาว ในพื้นที่
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และอ�ำเภอใกล้เคียง รวมไปถึงกลุ่มเสี่ยงที่จะเข้าสู่วงจรการค้ามนุษย์ กลุ่มเด็กต่างด้าวและครอบครัวสัญชาติ กัมพูชา
พม่า และลาว บริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลาและบริเวณใกล้เคียงกว่า 25,000 คน

โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดสงขลา
ข้อมูลจาก : ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
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สงขลา เปิดศูนย์สวัสดิภาพ

English for Career

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Appointment (การนัดหมาย)
การนัดหมายภาษาอังกฤษในการสนทนาเพือ่ การสือ่ สาร อาจเป็นการนัดหมายเพือ่ พูดคุยเจรจากันระหว่างบุคคล การนัดเพือ่ น หรือ

อาจนัดหมายเพื่อธุรกิจหรือการท�ำงาน การนัดหมายวันเวลา ซึ่งการนัดหมายอาจมีหลายแบบ เช่น การนัดหมายแบบเป็นทางการ เพื่อนัดลูกค้า
มาเจรจาตกลง การตอบรับค�ำเชิญ การตอบปฏิเสธ หรือการเลื่อนนัด เราสามารถใช้ประโยคเหล่านี้ในการเจรจาสนทนากันได้
Are you available on…?
Are you free after work?
Can we meet up on/at…?
What time suits you?
What time shall we meet?
Hope you can come.

(วัน/เวลา)…คุณว่างไหม
หลังเลิกงานคุณว่างไหม
เราพบกัน (วัน/เวลา)…ได้ไหม
คุณจะสะดวกเวลาไหน
เราจะพบกันตอนกี่โมงดี
หวังว่าคุณคงจะมาได้นะ

ประโยคการนัดหมายภาษาอังกฤษแบบเป็นทางการ

Smart Job Magazine

I’d like to see…, please.
Have you got a minute?
Do you have an appointment, sir?
When do you want to meet him?
I have something to tell him.

ผมอยากจะขอพบคุณ…ครับ
คุณพอจะมีเวลาสักครู่ไหม
คุณนัดไว้หรือเปล่าคะ
คุณต้องการพบเขาเมื่อไหร่คะ
ผมมีเรื่องต้องคุยกับเขา

การนัดหมายก็ต้องมีการตอบรับหรือปฏิเสธค�ำเชิญ สามารถตอบได้หลายรูปแบบ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
• การตอบรับค�ำเชิญ หรือตกลงการนัดหมาย
Sure!
I’d love to.
That sounds like fun.
OK. Meet/See you there!
…suits me.
I’ll be there in ten minutes.
Let’s meet at…
I’ll call you later.
• การตอบปฏิเสธ
I’m afraid, I can’t make it.
I have the day off tomorrow.
I’m too tired.
I suddenly have a business.
I’m very busy at the moment.
I’ve got too much work to do.
• การเลื่อนนัด
Can we fix another time?
Can we make another time?
Could we meet on Saturday instead?
Would next Monday be all right?

แน่นอน
ฉันจะไป
ฟังดูน่าสนุกนะ
ตกลง แล้วเจอกันที่นั่นนะ
ฉันสะดวก (วัน/เวลา)…
ฉันจะไปถึงที่นั่นในอีกสิบนาที
พบกัน (ที่/เวลา)…นะ
แล้วฉันจะโทรหาคุณนะ
เกรงว่าฉันคงจะไปไม่ได้
พรุ่งนี้ฉันหยุด
ฉันเหนื่อยมากเลย
ฉันมีธุระกะทันหันนะ
ตอนนี้ฉันก�ำลังยุ่งมากเลย
ฉันมีงานมากมายที่ต้องท�ำ
ขอเลื่อนเป็นวันอื่นได้ไหม
เรานัดกันเวลาอื่นได้ไหม
เรานัดเจอกันวันเสาร์แทนได้ไหม
ถ้าเป็นวันจันทร์หน้าจะได้ไหม

ประโยคสนทนาเกีย่ วกับการนัดหมาย (Appointment) มีความส�ำคัญต่อการปฏิบตั งิ าน ช่วยให้การติดต่อสือ่ สารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสบความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ.. Bye!!!
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ที่มา : http://engenjoy.blogspot.com/2014/03/appointment.html

สารพัน ปัญหา
ถาม
ตอบ

Thailand 4.0 คืออะไร และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?

โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงาน
ข้อมูลจาก : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

รอบรั้ว รอบโลก

มาเลเซีย
เตรียมขึ้นค่าแรงขั้นต�่ำ

เป็น 8,188-8,900 บาท/เดือน
ทางการมาเลเซีย เตรียมปรับขึน้ ค่าแรงขัน้ ต�ำ่ เป็นเดือนละ
920-1,000 ริงกิต หรือประมาณ 8,188-8,900 บาท เริม่ วันที่
1 กรกฎาคมนี้
วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 นายริชาร์ด ริออต รัฐมนตรีทรัพยากรมนุษย์มาเลเซีย กล่าวว่า ค�ำสั่งค่าแรงขั้นต�่ำปี 2559

จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ครอบคลุมพนักงานภาคเอกชนทุกคนไม่ว่าเป็นบริษัทใหญ่หรือเล็ก ยกเว้นคนท�ำงานบ้าน โดยแยกเป็น
เดือนละ 1,000 ริงกิต ส�ำหรับการจ้างงานบนคาบสมุทรมาเลเซีย และเดือนละ 920 ริงกิต ส�ำหรับการจ้างงานในรัฐซาบาห์ รัฐซาราวัก และดินแดน
สหพันธ์แห่งลาบวน ส่วนค่าจ้างขั้นต�่ำรายวันส�ำหรับการท�ำงานสูงสุดสัปดาห์ละ 48 ชั่วโมงจะอยู่ที่วันละ 38.46 ริงกิต (ราว 341.92 บาท)
ต่อการท�ำงาน 6 วัน วันละ 46.15 ริงกิต (ราว 410.29 บาท) ต่อการท�ำงาน 5 วัน และวันละ 57.69 ริงกิต (ราว 512.90 บาท) ต่อการท�ำงาน
4 วัน แต่หากเป็นการจ้างงานนอกคาบสมุทรมาเลเซียจะลดหลั่นลงไปเล็กน้อย

ทั้งนี้ รัฐบาลหวังว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต�่ำจะช่วยให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและช่วยให้ประเทศบรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศรายได้สูง
ภายในปี 2563
ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/696772
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Thailand 4.0 คือ การเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”
เป็นการเปลี่ยนผ่านระบบใน 4 องค์ประกอบส�ำคัญ ได้แก่
1. การเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming)
2. Traditional SMEs ที่รัฐต้องให้การช่วยเหลือ ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง
3. Traditional Services มีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต�่ำไปสู่ High Value Services
4. แรงงานทักษะต�ำ่ ไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง
			Thailand 4.0 จึงเป็นการสร้าง “เครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่” (New Engines of Growth)
ด้วยการแปลง “ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และความหลากหลาย
เชิงวัฒนธรรม ให้เป็น “ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” ใน 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมใหม่ คือ
1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech)
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med)
3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะหุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
(Smart Devices, Robotics & Mechatronics)
4. กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ (Digital, IoT, Artificial
Intelligence & Embedded Technology)
5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value Services)

อาชีพมั่นคง

9 งานออนไลน์...

สร้างรายได้ระหว่างเรียน
อยากมีรายได้เสริม ไม่จ�ำเป็นต้องออกไป

Smart Job Magazine

ท�ำงาน Part-time หรือ Full-time ในร้านอาหารหรือ
ร้านกาแฟข้างนอกอีกต่อไป แค่มคี อมพิวเตอร์เครือ่ งเดียว
ก็สามารถท�ำงานได้แล้ว ขอแนะน�ำช่องทางท�ำเงินใน
โลกออนไลน์ทเี่ หมาะกับนิสติ นักศึกษา ซึง่ นอกจากจะได้
ค่าขนม เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่แล้ว
ยังได้ลองหัดใช้ Social ให้เป็นประโยชน์อีกด้วย

1. นักเขียนบทความอิสระ
ส�ำหรับคนทีร่ กั การเขียนเป็นชีวติ จิตใจ โดยเฉพาะในหัวข้อ
ที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ เช่น สุขภาพ กีฬา ข่าว ไอที
การเงิน รถยนต์ มีหลายเว็บไซต์ที่เป็น community ให้นักเขียน
ฟรีแลนซ์ได้ลงข้อมูลโปรโมทตัวเอง เช่น freelancer freelancebay,
friendlyfreelance
2. นักออกแบบโลโก้
เป็นงานทีน่ า่ สนใจส�ำหรับคนทีม่ ไี อเดียบรรเจิดและรักศิลปะ
การออกแบบโลโก้ต้องใช้ความละเอียดอ่อน เนื่องจากเป็นสิ่งที่สะท้อน
ภาพลักษณ์ของแบรนด์ วิธกี ารรับงานก็อาจจะลงโฆษณาตัวเองผ่านทาง
เว็บไซต์ส�ำหรับฟรีแลนซ์เพื่อให้คนเข้าถึงงาน เช่น 108freelance,
thaifreelanceonline, peopleperhour
3. บล็อกเกอร์ (Blogger)
ในตอนเริ่มท�ำ  อาจจะเริ่มจากการเป็น Blogger อิสระ
ด้วยความชื่นชอบก่อน เช่น ท�ำรีวิวอาหาร รีวิวการท่องเที่ยว และอื่นๆ
จนกระทัง่ มีผมู้ าติดตามมากขึน้ และกลายเป็น Influencer แบรนด์ตา่ งๆ
ก็จะสนใจและอยากดึงมาเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญการตลาด ส�ำหรับ
เว็บไซต์ที่คนนิยมเข้าไปใช้งานในไทยก็จะมี Bloggang, exteen,
BlogKa, Dek-D, และ Storylog เป็นต้น
4. ท�ำคลิปวีดีโอเผยแพร่ทาง Youtube
Youtube เป็นเว็บไซต์ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถ
อัพโหลด, ดูคลิป, หรือแชร์คลิปได้ แค่เพียงสมัครสมาชิกทางเว็บไซต์
สร้าง Channel ขึน้ มาอัพโหลดวิดโี อของตัวเอง อาจจะเป็นสอนแต่งหน้า
รีวิวิของวิดีโอแคสเกม ท�ำอาหาร ร้องเพลง วิธีแก้ปัญหาของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ หรืออะไรก็ได้ เมื่อมียอดคนดูที่มากขึ้น ก็ลองติดต่อ
เพือ่ ขอเป็น Partner You tube ต่อไป คลิปวิดโี อทีล่ งก็จะมีโฆษณาขึน้ มา
โฆษณาเหล่านี้แหละเป็นตัวท�ำเงิน

5. นักขายภาพออนไลน์ (Sell Stock Photography)
ส�ำหรับคนทีถ่ า่ ยรูปเป็นงานอดิเรก การขายภาพถ่ายเป็นอีก
ทางหนึง่ ทีช่ ว่ ยสร้างรายได้เพราะมีบริษทั จ�ำนวนมากหรือนักเขียนบทความ
ต่างๆ ต้องการรูปภาพมาประกอบ จะมีเว็บไซต์ที่เป็นคลังรูปที่เปิดให้
คนทั่วไปเข้ามาขายภาพ มีการหักค่านายหน้าขึ้นอยู่กบั รูป เช่น Shutter
Stock, 123RoyaltyFree และ iStockPhoto
6. นายหน้าขายของในเว็บไซต์ (Affiliate Marketer)
		
เป็นตัวแทนขายของหรือบริการทีอ่ ยูภ่ ายในเว็บไซต์ เมือ่ ขายได้
ก็จะได้รบั ผลตอบแทนเป็น ค่าคอมมิชชัน่ จากเจ้าของเว็บ ไม่จำ� เป็นต้อง
เขียนเว็บเป็น ไม่ตอ้ งมีสนิ ค้า หรือบริการเป็นของตัวเอง เพียงแค่โฆษณา
หาลูกค้าให้ผ่านทางการเขียนบทความ การท�ำวิดีโอ การสร้างรูปภาพ
หรือรูปแบบใดก็ได้ เว็บไซต์ทใี่ ช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นเว็บไซต์ดงั อย่าง
Amazon, ebay, shopping, clickbank, cj.com และ JVzoo
7. ขายงานฝีมือผ่าน Etsy
Etsy เป็นเว็บขายสินค้าของอเมริกาทีเ่ ปิดโอกาสให้คนทัว่ ไป
ขายสินค้า Handmade และสินค้าวินเทจเท่านั้น มีสินค้าหลากหลาย
ตัง้ แต่เสือ้ ผ้า เครือ่ งประดับ ของใช้เด็ก ของตกแต่งบ้าน นอกจาก Etsy
แล้วในไทยที่น่าสนใจ เช่น themade.com, blisby, Inwshop
8. ออกแบบ T-shirt (Designing T-Shirts)
นักศึกษาคนไหนทีม่ คี วามสามารถด้านกราฟิกดีไซน์ ลองสร้าง
แบรนด์เสื้อผ้าของตัวเอง โดยเริ่มจาก T-Shirt เสื้อยืดง่ายๆ เพราะ
เพศไหนวัยไหนก็ใส่ได้หมด จึงท�ำให้มีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
ลองเอาผลงานตัวเองไปขายที่ indyroom และ zalora
9. ติวเตอร์ออนไลน์ (Online Tutoring Jobs)
ส�ำหรับนักศึกษาทีถ่ นัดวิชาสักวิชาเป็นพิเศษ อยากถ่ายทอด
ความรู้ที่มีอยู่และท�ำเงินไปพร้อม ๆ กัน การเป็นติวเตอร์ออนไลน์ก็เป็น
ทางเลือกที่น่าสนใจไม่ต้องเสียค่าเดินทาง อยู่บ้านก็ท�ำได้ โดยการสอน
ผ่าน Skype ซึ่งสถาบันหลายแห่งก็รับสมัครผู้สอนอยู่เรื่อยๆ

โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงาน
ข้อมูลจาก : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับวันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559
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สถานการณ์แรงงานไทยในสายตาประชาคมโลก
วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.40 น.

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน
ร่ ว มอภิ ป รายในการสั ม มนา “สถานการณ์
แรงงานไทยในสายตาประชาคมโลก” ซึง่ จัดโดย
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้าน
สังคมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ร่วมกับ
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ
ห้องประชุมจุมพฏ-พันธุ์ทิพย์ อาคารประชาธิปกร�ำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี

ร้อยเอกทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลือ่ น
การปฏิรูปประเทศ เป็นประธาน ผู้ร่วมอภิปราย
ประกอบด้วย
1. ศาสตราจารย์สุภางค์ จันทวานิช
ผู้อำ� นวยการศูนย์วิจัยการย้ายถิ่น สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. รองศาสตราจารย์แล ดิลกวิทยรัตน์
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
3. นายสมพงค์ สระแก้ว
ผู้อำ� นวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN)

นายอารักษ์ฯ กล่าวถึงสถานการณ์แรงงานไทยในสายตาประชาคมโลกสรุปได้ 3 ประเด็น คือ
1. สิทธิของแรงงาน
2. การคุ้มครองแรงงาน
3. การบังคับใช้กฎหมาย

ส�ำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวในส่วนของกระทรวงแรงงาน คือ
1. จัดระบบแรงงานต่างด้าว โดยปรับสถานะแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย
2. จัดระเบียบมาตรฐานการคุ้มครองแรงงาน โดยก�ำหนดเงื่อนไขการท�ำงาน เช่น อายุ อัตราค่าจ้าง สภาพแวดล้อม
และสภาพการท�ำงาน เป็นต้น
3. มาตรการ “ลดผิด เพิ่มถูก” ได้แก่ ลดการลักลอบการท�ำงาน/การจ้างงานโดยผิดกฎหมาย ควบคุมสาย/นายหน้า
และเพิ่มการน�ำเข้าให้ถูกต้องตามกฎหมายตามระบบ MOU นอกจากนั้น ยังมีการจัดตั้งศูนย์แรกรับเข้าท�ำงาน และส่งกลับ
แรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดน และศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว
4. ปรับโครงสร้างโดยออกเกณฑ์ปฏิบัติในการบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยก�ำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงเพื่อความเป็นเอกภาพในการด�ำเนินงาน
5. ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้
6. ติดตามและประเมินผลในการปฏิบัติงาน
ที่มา : www.doe.go.th
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ร้อยแปด พันเรื่อง

5 ทักษะส�ำคัญ สร้างคนให้ประสบความส�ำเร็จ
การจะประสบความส�ำเร็จ

ในหน้าที่การงาน ไม่ได้มีเพียงความขยัน
หมั่นเพียรและอุตสาหะเท่านั้น แต่ต้องอาศัย
บางทักษะที่จะช่วยส่งเสริมการท�ำงานให้ดี
ยิ่ ง ขึ้ น และทั ก ษะหลั ก ส� ำ คั ญ ที่ ทุ ก คน
ควรจะมีติดตัวเอาไว้ ดังนี้
ทักษะ 1 : EQ (ความฉลาดทางอารมณ์)
EQ คือ ความสามารถในการตระหนักรูถ้ งึ ความรูส้ กึ ของตนเองและผูอ้ นื่ ซึง่ เราสามารถใช้ในการสร้างแรงจูงใจตนเอง เพือ่ บริหาร
จัดการอารมณ์ต่างๆ ได้ และมีงานวิจัยกล่าวว่า ผู้ที่มี IQ หรือ ความเฉลียวฉลาดทางสติปัญญาสูง แต่มี EQ ที่น้อย อาจจะไม่ประสบ
ความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจหรืองานทางด้านบริหาร อีกทั้งหากเราสามารถควบคุม EQ และ IQ ไปพร้อมๆ กันจะช่วยให้เราทั้งเก่ง
และมีความสุข โดยไม่ต้องเครียดอีกด้วย

ทักษะ 2 : การจัดการเวลา
หนึ่งในสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดของการท�ำงานคือ การจัดการเวลาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และต้องรู้จักล�ำดับความส�ำคัญของงาน
ว่างานใดมาก่อน งานใดมาหลัง และที่สำ� คัญคือ work-life balance คือบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว
ไม่ใช้เวลากับการท�ำงานมากไปจนขาดเวลาความเป็นส่วนตัว และไม่เอาเวลางานมาใช้ในเรื่องส่วนตัวจนเสียงาน

ทักษะ 3 : การฟัง
ในการพูดคุยสนทนาสื่อสาร “ทักษะการฟัง” จึงเป็นทักษะส�ำคัญในการพูดคุยหรือประชุมกัน หากลองนึกภาพว่าในที่ประชุม
มีแต่ผู้พูด ไม่มีผู้ฟัง การประชุมนั้นก็ไม่มีความหมาย อีกทั้งการฟังที่ดีจะน�ำมาซึ่งความส�ำเร็จในชีวิต เพราะเป็นพื้นฐานส�ำคัญในการ
เข้าสังคม อีกทั้งการเป็นผู้ฟังที่ดีจะช่วยให้เราฝึกการใช้ความคิด การจับประเด็นอีกด้วย

ทักษะ 4 : การช่วยเหลือผู้อื่น
เมื่อต้องท�ำงานเป็นทีม หรือท�ำงานร่วมกับผู้อ่ืน ย่อมเกิดปัญหาและอุปสรรคได้ตลอดเวลา หรือบางครั้งแต่ละคนในทีม
มีความสามารถไม่เหมือนกัน ท�ำให้งานบางอย่างเกิดการติดขัดได้ สิ่งที่ควรท�ำเมื่อต้องท�ำงานร่วมกันคือ “การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน”
อันเป็นทักษะส�ำคัญที่สุดที่ทุกคนพึงจะมี

ทักษะ 5 : คิดบวก
การคิดบวกคือ การให้ก�ำลังใจตัวเองในอีกทางหนึ่ง เชื่อว่าทุกคนก็ต้องเหนื่อยและเครียดกับการท�ำงานมาบ้าง แม้ในโลกนี้
จะไม่มีอะไรแย่ไปทั้งหมด และไม่มีอะไรดีไปทั้งหมด แต่คนที่เขาประสบความส�ำเร็จเขาจะมีวิธีจัดการกับความคิดของตัวเอง คือไม่จม
กับเรื่องแย่ๆ นานเกินไป แต่คิดในแง่ดีและลุกขึ้นมาแก้ไขให้มันดียิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม ทักษะทั้งหมดนี้คงไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันสองวัน ทุกสิ่งย่อมต้องได้รับการฝึกฝนจนกลายเป็นนิสัยติดตัว
สิ่งนี้จะเป็นตัวช่วยอย่างดีที่จะผลักดันให้เราไปสู่ความส�ำเร็จง่ายยิ่งขึ้น ไม่มีใครในโลกนี้ที่เกิดมาเก่งพร้อมทุกอย่าง ดังนั้น
จงหมั่นฝึกฝนทักษะต่างๆ ที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับตัวเองอยู่เสมอ
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