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กรมการจัดหางาน

ใหบริการหางานผาน Mobile App

บรรณาธิการ
ข่าวสารตลาดแรงงานประจ�ำเดือนพฤษภาคม 2559 ขอรายงานพิเศษเรื่อง สุภัชชาฟาร์ม แพะ แกะ ไทย ส่งออกอนาคต
สดใส ตามด้วยสายด่วน 1694 ซึง่ มีเรื่องราวที่น่าสนใจ ดังนี้ กรมการจัดหางาน ย�ำ้ นายจ้าง/สถานประกอบการ เร่งจดทะเบียนขอรับ
ใบอนุญาตท�ำงาน แรงงานประมงทะเลและแปรรูปสัตว์นำ 
�้ ส่วนแรงงานต่างด้าวกลุม่ ทีม่ บี ตั รสีชมพู ให้ชำ� ระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ท�ำงานในเขตพื้นที่ที่ขออนุญาตท�ำงาน และกรมการจัดหางาน เปิดให้บริการหางานผ่าน Mobile Application และขึ้นทะเบียน
รายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ผ่านอินเตอร์เน็ต
ส่วนมองภูมิภาคฉบับนี้เริ่มด้วยภาคเหนือ สามเหลี่ยมทองค�ำเริ่มเปลี่ยน! ลาวเปิดทางลงทุนข้ามชาติ ขยายท่าเรือริมโขง
ตามด้วยภาคตะวันออก “อีสเทิร์น อีโคโนมิก คอริดอร์” อุตสาหกรรมภาคตะวันออกแห่งอนาคต และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไทย-จีน “โคราช-เสฉวน” ลงนามเมืองพี่เมืองน้อง ส่งเสริมการค้า-การลงทุน
นอกจากนี้ยังมี English for Career บทสนทนาภาษาอังกฤษ Job Tracking (การติดตามงาน) สารพัน ปัญหา รอบรั้ว
รอบโลก รมว.แรงงานเยือนเวียดนาม ร่วมแก้ “ค้ามนุษย์” อาชีพมั่นคงเดือนนี้ ขอน�ำเสนอ “เบอร์เกอร์ปลาทูไทย” คุณค่าใหม่ของ
ปลาทูไทย สไตล์อนิ เตอร์ Smart Doe กระทรวงแรงงาน ใช้นโยบายประชารัฐ แก้ปญ
ั หามัคคุเทศก์เถือ่ นให้คนไทยมีงานท�ำได้สำ� เร็จ
และปิดท้ายด้วยร้อยแปดพันเรื่องในหัวข้อ การปฏิวัติทางเทคโนโลยีภัยเงียบมนุษย์เงินเดือน
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Special Report

สารบัญ

• สุภัชชาฟาร์ม แพะ แกะ ไทย ส่งออกอนาคตสดใส

สายด่วน 1694

• กรมการจัดหางาน ย�ำ 
้ นายจ้าง-สถานประกอบการ เร่งจดทะเบียนขอรับใบอนุญาตท�ำงาน
แรงงานประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น�้ำ ส่วนแรงงานต่างด้าวกลุ่มที่มีบัตรสีชมพูให้ชำ� ระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท�ำงานในเขตพื้นที่ที่ขออนุญาตท�ำงาน
• กรมการจัดหางาน เปิดให้บริการหางานผ่าน Mobile Application และขึ้นทะเบียน
รายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ผ่านอินเตอร์เน็ต

มองภูมิภาค

• สามเหลี่ยมทองค�ำเริ่มเปลี่ยน! ลาวเปิดทางลงทุนข้ามชาติ ขยายท่าเรือริมโขง
• “อีสเทิร์น อีโคโนมิก คอริดอร์” อุตสาหกรรมภาคตะวันออกแห่งอนาคต
• ไทย-จีน “โคราช-เสฉวน” ลงนามเมืองพี่เมืองน้อง ส่งเสริมการค้า-การลงทุน

English for Career
สารพัน ปัญหา

• เหตุใดไทยจึงถือว่าวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันแรงงาน?

รอบรั้ว รอบโลก

• รมว.แรงงานเยือนเวียดนาม ร่วมแก้ “ค้ามนุษย์”

อาชีพมั่นคง

• “เบอร์เกอร์ปลาทูไทย” คุณค่าใหม่ของปลาทูไทย สไตล์อินเตอร์

Smart DOE

• กระทรวงแรงงาน ใช้นโยบายประชารัฐ แก้ปัญหามัคคุเทศก์เถื่อนให้คนไทยมีงานท�ำได้ส�ำเร็จ

ร้อยแปด พันเรื่อง

• การปฏิวัติทางเทคโนโลยีภัยเงียบมนุษย์เงินเดือน

คณะผู้จัดท�ำ	 : กองวิจัยตลาดแรงงาน (Labour Market Research Division)

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

สุภัชชาฟาร์ม

แพะ แกะ ไทย ส่งออกอนาคตสดใส
แพะ แกะ เป็นสัตว์เศรษฐกิจส�ำคัญที่เกษตรกรหลายท่านก�ำลังสนใจ ฉบับนี้

ขอพาท่านไปพบปะพูดคุยกับเกษตรกรที่คร�่ำหวอดอยู่ในวงการแพะ แกะ ในประเทศไทยรวมทั้ง
เป็นผูท้ รี่ ว่ มลุยไปบุกเบิกหาตลาดยังต่างประเทศ มาฟังแนวคิด ประสบการณ์ รวมทัง้ การคาดการณ์
เกี่ยวกับแพะ แกะ กันเลยค่ะ

เป็นประธานชมรมผู้เลี้ยงแพะ แกะ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็น
เครือข่ายสมาคมผู้เลี้ยงแพะ แกะไทย ที่บ้านเลขที่ 720/1 หมู่ที่ 7
ต�ำบลกุยบุรี อ�ำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
สุภัชชาฟาร์ม ฟาร์มแห่งนี้เลี้ยงทั้งแพะและแกะ โดยเลี้ยงเพื่อขาย
เป็นเนื้อและเพื่อผลิตลูกสายพันธุ์ดี คุณสามารถ เล่าว่า “ผมเลี้ยงแพะ
ลูกผสมพันธุ์พื้นบ้านกับพันธุ์บอร์เอาไว้ 150 ตัว เลี้ยงแบบ ไล่ทุ่ง
เป้าหมายเพื่อขายเป็นแพะเนื้อ การเลี้ยงแพะอีกส่วนคือการเลี้ยงแพะ
แม่พันธุ์บอร์เลือด 100% เพื่อผลิตลูกแพะพันธุ์บอร์ 100% ส�ำหรับ
ตลาดที่ต้องการแพะสายพันธุ์แท้ ในส่วนของแกะที่ฟาร์มมีแม่พันธุ์ไว้
10 ตัว เป็นพันธุ์ลูกผสมซานต้าอิเนสกับพันธุ์ดอร์เปอร์”
เลีย้ ง 3 แบบ เพือ่ สนองตลาดทีแ่ ตกต่าง “ผมเลีย้ งแพะลูกผสม
พันธุ์พื้นบ้านกับพันธุ์บอร์ เลี้ยงแบบ ไล่ทุ่งเป้าหมายเพื่อขายเป็น
แพะเนื้อโดยมีตลาดหลักอยู่ที่ภาคใต้ที่มีพี่น้องมุสลิมนิยมกินแพะ แกะ
นอกจากนั้น ยังมีตลาดต่างประเทศอย่าง มาเลเซีย เวียดนาม และลาว
ส่วนการเลี้ยงแพะแม่พันธุ์บอร์เลือด 100% ส�ำหรับฟาร์มที่ต้องการ
แพะพันธุแ์ ท้ หรือฟาร์มทีต่ อ้ งการยกระดับสายเลือดแพะให้มสี ายเลือด
แพะพันธุ์บอร์ที่สูงขึ้น แพะพันธุ์บอร์แท้ขายตั้งแต่อายุ 4 ปีขึ้นไป
ในราคาตัวละ 15,000 บาท มีตลาดทั่วประเทศอยู่ 3 ส่วน คือ รีสอร์ท
ทีต่ อ้ งการแกะไปเลีย้ งไว้โชว์ เลีย้ งไว้เป็นกิจกรรมของรีสอร์ท ตลาดที่ 2
คือ ลูกแกะป้อนนม ต้องการลูกแกะอายุประมาณ 2 เดือนขึ้นไป ราคา
ตัวละ 2,000-3,000 บาท เพื่อให้เอาไปโชว์ตามงานต่างๆ ตลาดที่ 3
คือ ตลาดเนือ้ เป็นแกะลูกผสมซานต้าอิเนสกับพันธุด์ อร์เปอร์ เพราะว่า
แกะพันธุ์ซานต้าอิเนสมีความเด่นที่จะให้เนื้อสันหลังมาก ส่วนพันธุ์
ดอร์เปอร์ตวั จะสัน้ กว่าแต่ให้เนือ้ สะโพกมากกว่า การจัดการด้านอาหาร
ในส่วนของอาหารแพะแกะ คือหญ้าเนเปียร์ปากช่องสับ กระถิน และ
อาหารข้น โดยในช่วงเช้าประมาณ 09.00 น. จะให้กระถินหรือหญ้า
เนเปียร์สับ พร้อมท�ำความสะอาดคอก ช่วงบ่าย 2 จะให้อาหารข้น
แล้วช่วง 17.00 น. จะให้กระถินหรือหญ้าเนเปียร์สับอีกรอบ สรุปแล้ว
จะให้อาหารข้นแพะและแกะเฉลี่ย 3-4 ขีด ต่อตัว/วัน อาหารหยาบ
กระถินหรือหญ้าเนเปียร์สบั ประมาณ 6 กิโลกรัม ต่อตัว/วัน ใช้ผสมเทียม
แก้ปัญหาเลือดชิด ในส่วนของการจัดการเรื่องการผสมพันธุ์ จะใช้

ไม่ยุ่งยากนัก จึงใช้การแยกขังพ่อพันธุ์แพะ แล้วจับแม่พันธุ์แพะที่เป็น
สัดเข้าไปผสมในคอกแพะ พ่อพันธุ์ การท�ำวิธีนี้จะช่วยให้เรารู้วันผสม
รู้ก�ำหนดคลอดของแม่แพะ ส่วนอีกวิธีคือ การผสมเทียม เริ่มใช้วิธีนี้
โดยใช้น�้ำเชื้อจากกรมปศุสัตว์ ซึ่งข้อดีของการผสมเทียมคือ เราไม่ต้อง
เลีย้ งแพะพ่อพันธุเ์ ป็นการลดต้นทุน และยังแก้ปญ
ั หาการผสมเลือดชิด
จากการใช้พ่อพันธุ์แพะคุมฝูงได้เป็นอย่างดี”
รวมกลุ่มช่วยแก้ปัญหา พบว่า การรวมกลุ่มจะสามารถช่วยแก้
ปัญหาต่างๆ ได้ “ตอนนี้ชมรมฯ มีสมาชิก 180 คน เราพยายามส่งเสริม
ให้สมาชิกในกลุม่ ปรับระบบการเลีย้ ง ท�ำให้เป็นฟาร์มแพะ แกะ ทีป่ ลอดโรค
รวมกลุ่มหาตลาดเพื่อเป็นพ่อค้าเอง ลดพ่อค้าคนกลางที่มาแบ่งรายได้
ของเราไป เมื่อสมาชิกในกลุ่มได้รับออเดอร์ ค�ำสั่งซื้อมาจากแหล่งใด
พวกเราก็จะมากระจายให้สมาชิกชมรมเพื่อให้ทุกคนมีรายได้เดินไป
พร้อมๆ กัน ในระยะยาวจะผลักดันให้ตลาดเนื้อแพะ เนื้อแกะใน
ประเทศไทยเราเติบโตมากขึน้ จึงพยายามส่งเสริมให้คนไทยกินเนือ้ แพะ
เนือ้ แกะเพิม่ มากขึน้ เราพยายามแปรรูปเนือ้ แพะ เนือ้ แกะเป็นผลิตพันธุ์
ต่าง ๆ อย่างลูกชิน้ เนือ้ แพะทีใ่ ครได้ชมิ ก็ตดิ ใจในความอร่อยท�ำให้เกษตรกร
ผู้เลี้ยงแพะ แกะในบ้านเรามีช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น”
ตลาดต่างประเทศยังสดใส เมื่อกล่าวถึงตลาดของแพะ แกะ
แล้ว คุณสามารถ บอกว่า “ตอนนี้ตลาดของแพะมีหลายตลาด
โดยเฉพาะตลาดในอาเซียนแต่หลายตลาดก็มปี ญ
ั หา อย่างตลาดมาเลเซีย
ก็มีปัญหาในเรื่องการกดราคา ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการที่ประเทศ
ของเขาก็มีการเลี้ยงแพะกันมาก ส่วนตลาดเวียดนามตอนนี้แพะ
จากไทยไปได้ดีมาก ในตลาดเวียดนามเราขุนแพะส่งไปขายในราคา
ประมาณ กิโลกรัมละ 95 บาท ซึ่งถือว่าราคาค่อนข้างดี ท�ำให้ราคาแพะ
จากไทยไปตลาดเวียดนามโดยรวมแล้วราคาไม่ต�่ำกว่า กิโลกรัมละ
100 บาท นอกจากนั้น ยังมีตลาดประเทศลาวเพิ่มเข้ามาเป็นทางเลือก
อีกด้วย” ส่วนที่หลายคนมองว่าจีนเป็นตลาดใหญ่และเป็นทางเลือก
ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ แกะไทยนั้น ขณะนี้ตลาดจีนยังไม่ค่อยเปิด
ยังมีเงื่อนไขในการส่งออก น�ำเข้า ค่อนข้างเยอะเป็นอุปสรรคส�ำคัญ
แต่ในอนาคตก็จะเป็นตลาดที่น่าสนใจ
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สุภัชชาฟาร์ม ท�ำทั้งแพะ และแกะ คุณสามารถ สิมมา ทั้งการผสมจริงและผสมเทียม เนื่องจากการจับสัดในแพะตัวเมีย

คุณสามารถ กล่าวทิ้งท้ายว่า “ตอนนี้แพะราคาดี จึงมีการส่งแพะตัวเมียไปยังตลาดเวียดนามปีละจ�ำนวนมากมาย และหาก
เป็นอย่างนี้ต่อเนื่องไปอีก 3 ปี แพะในประเทศไทยจะขาดแคลนแน่นอน และอาจต้องสั่งซื้อแพะตัวเมียจากเวียดนามเข้ามาก็เป็นได้ ดังนั้น
จึงฝากถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะให้เก็บแพะตัวเมียลักษณะดีเอาไว้ ท�ำเป็น แม่พันธุ์ อย่าเห็นว่าแพะราคาดีจนขายแม่พันธุ์แพะดีๆ ออกไปจนหมด”
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถ สิมมา โทร. 08-9550-8943

โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรี
ข้อมูลจาก : นิตยสารเกษตร มติชน เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 28 ฉบับที่ 619 : 15 มีนาคม 2559

สายด่วน 1694

กรมการจัดหางาน ย�ำ 
้ นายจ้าง/สถานประกอบการ
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เร่งจดทะเบียนขอรับใบอนุญาตท�ำงานแรงงานประมงทะเล และแปรรูปสัตว์นำ�้
ส่วนแรงงานต่างด้าวกลุ่มที่มีบัตรสีชมพู ให้ช�ำระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตท�ำงานในเขตพื้นที่ที่ขออนุญาตท�ำงาน
กรมการจัดหางาน ย�ำ้ นายจ้าง/สถานประกอบการทีจ่ า้ งแรงงาน

ต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) เร่งจดทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น�้ำ  โดยกิจการ
ประมงทะเลสิน้ สุดการจดทะเบียนวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 และกิจการ
แปรรูปสัตว์น�้ำสิ้นสุดวันที่ 22 สิงหาคม 2559 หากเกินระยะเวลา
ที่ก�ำหนด นายจ้างและแรงงานต่างด้าวจะถูกจับปรับติดคุก
จากการที่ได้เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา
ลาว และกัมพูชา ในกิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น�้ำ 
ครั้งที่ 2 นั้น ปรากฏว่าผลการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการ
ประมงทะเลใน 22 จังหวัด ที่มีพื้นที่ติดชายทะเลระหว่างวันที่ 2
กุมภาพันธ์-29 มีนาคม 2559 นั้น มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 3,379 คน แบ่งเป็น
สัญชาติเมียนมา จ�ำนวน 2,442 คน สัญชาติลาว จ�ำนวน 73 คน และ
สัญชาติกัมพูชา จ�ำนวน 864 คน และกิจการแปรรูปสัตว์น�้ำมียอด
การจดทะเบียน ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์-29 มีนาคม 2559 จ�ำนวน
9,633 คน แบ่งเป็นสัญชาติเมียนมา จ�ำนวน 7,624 คน สัญชาติลาว
จ�ำนวน 228 คน และกัมพูชา จ�ำนวน 1,781 คน รวมจดทะเบียนทั้งสิ้น
13,012 คน หากนายจ้าง/สถานประกอบการลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าว
โดยไม่มีใบอนุญาตท�ำงานจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการท�ำงาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 มีโทษปรับสูงสุดถึง 100,000 บาท ต่อคน
ต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบท�ำงานจะมี
ความผิดจ�ำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000-100,000 บาท หรือ
ทั้งจ�ำทั้งปรับ
ส่วนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา
ที่ถือบัตรอนุญาตท�ำงานชั่วคราวหรือบัตรสีชมพูและอยู่ระหว่าง
การขอพิสูจน์สัญชาติจากประเทศต้นทางซึ่งจากเดิมจะครบก�ำหนดใน
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วันที่ 31 มีนาคม 2559 อยูใ่ นราชอาณาจักรเป็นการชัว่ คราวและท�ำงาน
อยู่ในประเทศไทยต่อได้เป็นระยะเวลา 2 ปี ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
สามารถไปรายงานตัวเพื่อขออนุญาตท�ำงานกับกรมการจัดหางาน
ได้ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน-29 กรกฎาคม 2559 นั้น เมื่อแรงงานต่างด้าว
ตรวจสุขภาพ และท�ำประกันสุขภาพ ณ โรงพยาบาลทีก่ ระทรวงสาธารณสุข
ก�ำหนดแล้ว ในการช�ำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท�ำงานสามารถ
ช�ำระผ่านทางจุดบริการช�ำระเงิน (Counter Service) ได้ตลอด
24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุดจ�ำนวนทั้งสิ้น 1,910 บาทต่อแรงงาน
ต่างด้าว 1 คน แบ่งเป็นค่ายื่นค�ำขออนุญาตท�ำงาน 100 บาท
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตท�ำงาน 2 ปี 1,800 บาท และค่าบริการ
ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 10 บาท โดยแรงงานต่างด้าวหรือนายจ้าง
ช�ำระเงินได้ในเขตท้องที่ที่แรงงานต่างด้าวไปจดทะเบียนและ
ขออนุญาตท�ำงาน

กรมการจัดหางาน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถาน
ประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา
ในกิจการประมงทะเล รีบน�ำแรงงานต่างด้าวไปจดทะเบียนขอรับ
ใบอนุญาตท�ำงาน ก่อนหมดเขตในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 และกิจการ
แปรรูปสัตว์น�้ำในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้ ขอให้นายจ้างหยุด

ให้แรงงานต่างด้าวท�ำงาน ในขณะที่แรงงานต่างด้าวยังไม่ได้รับใบ
อนุญาตท�ำงาน หากมีการตรวจพบจะถูกด�ำเนินคดีตามกฎหมาย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
ส�ำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพืน้ ที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน
โทร. 1694
โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงาน
ข้อมูลจาก : http://www.doe.go.th

กรมการจัดหางาน ให้บริการหางาน
ผ่าน Mobile Application

Application ในชื่อ SMART JOB CENTER
บริการค้นหางานว่างทั่วประเทศได้โดยผ่าน
อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ทั้งระบบ iOS และ
ระบบแอนดรอยด์ (Android) บน Smart
phone/tablet และเปิดให้บริการขึ้นทะเบียน
รายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านทาง
ระบบอินเตอร์เน็ต สามารถใช้บริการได้แล้ว
วันนีท้ ี่ http://empui.doe.go.th/auth/index
Mobile Application ชื่อ SMART JOB CENTER ให้บริการ
ค้นหาต�ำแหน่งงานว่างทั่วประเทศได้ง่ายๆ โดยผ่านอุปกรณ์สื่อสาร
เพือ่ ความสะดวกรวดเร็วส�ำหรับคนยุคใหม่ และตอบสนองนโยบายของ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้ให้ความส�ำคัญใน
การพัฒนาและน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ใน
การด�ำเนินงานให้บริการของภาครัฐเพือ่ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบ
สารสนเทศและการบริการของภาครัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
โดยได้พัฒนาให้สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ 2 ระบบ
ปฏิบัติการ คือ ระบบปฏิบัติการ iOS สามารถ download ได้จาก App
Store และระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ (Android) สามารถ download
ได้จาก Play Store โดยพิมพ์ค�ำว่า “Smart Job Center” คุณสมบัติ
ของ Mobile Application นี้คือ คนหางานที่ลงทะเบียนใน Mobile
Application ระบบจะแนะน�ำงานที่ตรงกับคุณสมบัติของคนหางาน
ในรูปแบบ auto matching และคนหางานสามารถดูรายละเอียด
แต่ละต�ำแหน่งงานและสมัครงานได้ไม่จ�ำกัดต�ำแหน่ง ซึ่งผู้สมัครงาน
และนายจ้าง/สถานประกอบการสามารถส่งข้อความโต้ตอบหากัน
เพื่อนัดสัมภาษณ์งานได้ด้วยตนเอง และยังสามารถตรวจสอบข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้สมัครงานจากกรมการปกครองผ่าน Application
Programming Interface (API) เพื่อยืนยันตัวตนของผู้สมัครงาน
นอกจากนี้ กรมการจัดหางานได้พัฒนาการให้บริการแก่คนหางาน

ที่เป็นผู้ประกันตนกรณีว่างงานที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน
โดยให้สามารถขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ทาง
http://empui.doe.go.th/auth/index โดยใช้เพียงเลขบัตรประจ�ำตัว
ประชาชนในการเข้าสู่ระบบซึ่งตรวจสอบข้อมูลจากกรมการปกครอง
เพือ่ ยืนยันตัวบุคคลในการใช้บริการในระบบดังกล่าวผ่านอินเตอร์เน็ตได้
และการบริการดังกล่าวยังสามารถออกหนังสือรับรอง การขึ้นทะเบียน
ผูป้ ระกันตนกรณีวา่ งงาน ส�ำหรับใช้เป็นหลักฐานยืนยันในการขึน้ ทะเบียน
ผูป้ ระกันตนกรณีวา่ งงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในการขอรับสิทธิประโยชน์
ทดแทนกรณีว่างงานตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
ได้อีกด้วย
บริ ก าร SMART JOB CENTER ในรู ป แบบ Mobile
Application นี้ช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้คนหางานสามารถใช้ค้นหา
ต�ำแหน่งงานว่าง และสมัครงานได้ทุกที่ ทุกเวลา เป็นการให้บริการ
อีกรูปแบบหนึง่ ทีส่ ร้างขึน้ เพือ่ ส่งเสริมให้คนไทยมีงานท�ำ มีคณ
ุ ภาพชีวติ
ที่ดี มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน รวมถึงผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
สามารถใช้บริการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวได้แล้วตั้งแต่วันนี้
เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด ส�ำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10  หรือโทรสายด่วน
กรมการจัดหางาน 1694
โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงาน
ข้อมูลจาก : http://www.doe.go.th
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กรมการจัดหางาน พัฒนา Mobile

มองภูมิภาค

สามเหลี่ยมทองค�ำเริ่มเปลี่ยน!

ลาวเปิดทางลงทุนข้ามชาติ ขยายท่าเรือริมโขง
เชียงราย - สปป.ลาว เปิดทางลงทุนข้ามชาติ
ปลุกท่าเรือเมืองมอม 1 ใน 14 เมืองท่าริมโขงตามข้อตกลง

Smart Job Magazine

เดินเรือพาณิชย์ 4 ชาติ (ไทย พม่า ลาว จีน) พร้อมจับมือจีน
พัฒนาถนนเลียบริมน�้ำตั้งแต่เชียงรุ่ง-สามเหลี่ยมทองค�ำ 
แถมกระตุ้นเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นชายแดนลาว-จีน
ครั้งใหญ่ ขณะที่พม่าเริ่มดันแผนพัฒนาท่าเรือบ้านปงด้วย
ขณะนีพ้ นื้ ทีย่ ทุ ธศาสตร์รมิ ฝัง่ แม่นำ�้ โขงบริเวณสามเหลีย่ มทองค�ำ 
นอกจากนี้ สปป.ลาว ยังร่วมกับทางการจีนพัฒนาถนนเลียบแม่นำ�้
พรมแดนไทย-พม่า-ลาว ที่เชื่อมต่อถึงจีนตอนใต้ ก�ำลังเกิดการ โขงตัง้ แต่เมืองเชียงรุง้ เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา มณฑลยูนาน
เปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ หลังจากจีนทุม่ งบพัฒนาเส้นทางเดินเรือในแม่นำ�้ ผ่านกวนเหล่ย เมืองท่าหน้าด่านในแม่นำ�้ โขงของจีนลงมา โดยขณะนี้
โขงมาก่อนหน้านี้ ล่าสุด สปป.ลาว ได้ลงทุนพัฒนาท่าเรือริมฝั่งแม่น�้ำ มีการสร้างถนนเป็นช่วงๆ บริเวณชุมชนริมฝั่งในแขวงหลวงน�้ำทา
โขงคือ ท่าเรือเมืองมอม เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว ห่างจากสามเหลี่ยม จนถึงสะพานข้ามแม่น�้ำโขงเชื่อม สปป.ลาว-เมียนมา เรื่อยมาจนถึง
ทองค�ำ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ไปทางทิศเหนือประมาณ 17 กิโลเมตร เชียงกก-ท่าเรือเมืองมอม-เขตเศรษฐกิจสามเหลีย่ มค�ำทีม่ กี ลุม่ ดอกงิว้ ค�ำ
ที่เป็น 1 ใน 14 เมืองท่าในแม่น�้ำโขง ตามข้อตกลงเดินเรือพาณิชย์ รับสัมปทานพัฒนาพื้นที่ ตรงข้ามบ้านสบรวก ต.เวียง อ.เชียงแสน
ในแม่น�้ำโขงตอนบน 4 ชาติคือไทย เมียนมา สปป.ลาว และจีนตอนใต้ จ.เชียงรายของไทยอีกด้วย โดยคาดการณ์ว่าถนนสายนี้จะเชื่อมถึง
ที่ลงนามกันเมื่อปี 2544 เพื่อพัฒนาการคมนาคมและเศรษฐกิจร่วมกัน เมืองมอม และสามารถใช้งานได้ดีภายใน 5 ปีนี้แน่นอน ขณะเดียวกัน
อย่างขนานใหญ่  โดยเริ่มมีการปรับพื้นที่ริมฝั่งและเหนือท่าเรือซึ่งเป็น สปป.ลาว ยังร่วมกับจีน พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองบ่อเต็น
ตลาดและศูนย์การค้าบ้างแล้ว ขณะที่ตัวท่าเรือซึ่งเป็นคอนกรีตที่เอียง แขวงหลวงน�้ำทา ติดกับเมืองโมฮานของจีน ที่เคยเป็นแหล่งคาสิโน
เป็นชั้นๆ รองรับเรือจอดเข้าออกตามระดับน�้ำก็เริ่มมีเจ้าหน้าที่เข้าไป ชายแดนใหญ่อีกครั้ง หลังจากปิดกิจการไปนาน โดยมีกลุ่มร่วมทุน
ตรวจวัดเช่นกัน คาดว่าจะมีการด�ำเนินการพัฒนาครั้งใหญ่ในเดือน จีน สิงคโปร์ มาเลย์ เข้ามาด�ำเนินการพัฒนาเป็นศูนย์กลางทางการค้า
กรกฎาคม 59 และก�ำหนดแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2560 รูปแบบ ศูนย์สินค้าปลอดภาษีหรือดิวตี้ฟรี ฯลฯ แทน ซึ่งการพัฒนาบ่อเต็น
ของท่าเรือเมืองมอมแห่งใหม่ จะมีความยาวหน้าท่าประมาณ 200-300 ครั้ ง ใหม่ ดั ง กล่ า วท� ำ ให้ ค นจี น สามารถท� ำ หนั ง สื อ ผ่ า นแดนหรื อ
เมตร สามารถรองรับเรือสินค้าแม่นำ�้ โขงทีม่ รี ะวางน�ำ้ หนักบรรทุกตัง้ แต่ บอเดอร์พาสจากจีนเข้าสูบ่ อ่ เต็นของลาวได้โดยตรงเป็นผลให้บรรยากาศ
80-450 ตันได้พร้อมกันกว่า 20-30 ล�ำ เนื่องจากเป็นท่าเรือที่ขนานกับ คึกคักอย่างมาก
แม่น�้ำโขง ท�ำให้มีพื้นที่ด้านหน้ากว้างไปตามล�ำน�้ำแตกต่างจากท่าเรือ
ด้านเมียนมา ซึง่ พึง่ เปลีย่ นรัฐบาลเป็นรัฐบาลพลเรือนเป็นครัง้ แรก
แม่น�้ำโขงแห่งที่ 1 ของไทยที่ อ.เชียงแสน ซึ่งเป็นโป๊ะกลางแม่น�้ำ ในรอบหลายสิบปี ก็เริม่ เห็นการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนมากขึน้ เช่นกัน
รับเรือได้เพียงครั้งละ 8 ล�ำ  ขณะเดียวกันท่าเรือเมืองมอมแห่งใหม่ ล่าสุดมีรายงานว่า รัฐบาลเตรียมพัฒนาท่าเรือบ้านโป่ง ตรงข้ามท่าเรือ
ยังออกแบบเพือ่ เป็นฐานของเรือลาดตระเวนในแม่นำ�้ โขงของ สปป.ลาว เมืองมอมของ สปป.ลาว และเป็น 1 ใน 14 เมืองท่าตามข้อตกลง
ที่มีความร่วมมือกับจีน เมียนมา และไทยมาก่อนหน้านี้ ส่วนพื้นที่บนฝั่ง การเดินเรือพาณิชย์ในแม่นำ�้ โขงตอนบน 4 ชาติเช่นกันส่วนภายในตลาด
ยังจะมีการพัฒนาให้เป็นคลังเก็บสินค้า ศูนย์บริการครบวงจรหรือ ท่าล้อในเมืองท่าขี้เหล็กตรงกันข้าม อ.แม่สาย จ.เชียงราย ก็เริ่มเห็น
คอมเพล็กซ์ ทั้งโรงแรม ห้องพัก ศูนย์อาหารขนาดใหญ่ ศูนย์ให้บริการ การเปลี่ยนแปลงโดยมีการจัดระเบียบไม่ให้ตั้งร้านค้าบนทางเท้า
การท่องเที่ยว ฯลฯ อีกด้วย
หรือถนนกลางตลาด จนดูแปลกตาไปจากเดิม
“กระแสการพัฒนาเมืองท่าแม่น�้ำโขงต่างๆ ของ สปป.ลาว และเมียนมา จะเห็นได้ว่าเป็นท่าเรือที่ใกล้กับ อ.เชียงแสน จึงเป็นไปได้
หากจะร่วมมือกันระหว่าง 3 เมืองท่าเพื่อประโยชน์ร่วมกัน”
โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดล�ำปาง
ข้อมูลจาก : http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000041694
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“อีสเทิร์น อีโคโนมิก คอริดอร์”
อุตสาหกรรมภาคตะวันออกแห่งอนาคต
ปรับโฉมอีสเทิร์นซีบอร์ด สู่ อีสเทิร์น อีโคโนมิก คอริดอร์
ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผย
“ส�ำนักข่าว Thai quote” ภายหลังประชุมคณะกรรมการบริหารพัฒนาพื้นที่ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในที่ประชุม ว่า คณะท�ำงานได้พิจารณาเห็นว่า
พื้นที่อีสเทิร์นซีบอร์ดในภาคตะวันออกยังมีศักยภาพในการพัฒนาได้อีกมาก จึงได้เสนอ
ให้พัฒนาพื้นที่ใน 3 จังหวัดได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา รองรับการลงทุน
ในอุตสาหกรรม new s-curve หรืออุตสาหกรรมแห่งอนาคต 10 กลุม่ อาทิกลุม่ อุตสาหกรรม
ยานยนต์ยุคใหม่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ เป็นต้น ให้เข้าไปลงทุนโดยปรับสิทธิประโยชน์
ส่งเสริมการลงทุน อาทิการยกเว้นภาษีลงทุน 15 ปี การลดหย่อนภาษีรายได้บคุ คลธรรมดา
ที่เป็นพนักงานในพื้นที่ดังกล่าว
นอกจากนีย้ งั เตรียมผลักดันโครงสร้างพืน้ ฐาน ไม่วา่ จะเป็นรถไฟความเร็วสูง ท่าเรือ
ระบบการขนส่งต่างๆ อย่างเต็มรูปแบบ โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์ รองนายกรัฐมนตรี
ได้ตั้งชื่อพื้นที่ดังกล่าวว่า “โครงการอีสเทิร์น อีโคโนมิก คอริดอร์” หรือ “ระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก” ซึง่ ขณะนีม้ เี อกชนพร้อมลงทุนจัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรมรองรับแล้ว
2.6 หมื่นไร่ พร้อมกันนี้ยังได้เตรียมการยกร่างกฎหมายต่างๆ ให้สอดคล้องกับการลงทุน

ในพื้นที่ คาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายใน 1 เดือน
และเสนอต่อ ครม. ในโอกาสต่อไป
ด้ า นนายกานต์ ตระกู ล ฮุ น ที่ ป รึ ก ษา
กลุม่ บริษทั เอสซีจี กล่าวว่า พืน้ ทีด่ งั กล่าวจะเป็นการ
ลงทุนของกลุ่มอุตสาหกรรมยุคใหม่อย่างแท้จริง
ไม่ใช่การผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่มหรือ High Value
Activities หรือ HVA เท่านัน้ แต่เป็น HHVA มีมลู ค่าสูง
อย่างมหาศาล ซึ่งจะเปลี่ยนโฉมหน้าการลงทุนไทย
อย่างสิน้ เชิงและอาจมีการจัดพืน้ ทีล่ งทุนเป็นโซนพิเศษ
เฉพาะประเทศทีต่ อ้ งการลงทุนในรูปแบบฉบับของตัวเอง
โดยมีสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ส�ำหรับอุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นโมเดลน�ำไปพัฒนาต่อยอด
ในพื้นที่อื่นๆ ได้ต่อไป
โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดระยอง
ข้อมูลจาก : http://thaiquote.org

ไทย-จีน “โคราช-เสฉวน” ลงนามเมืองพี่เมืองน้อง

ส่งเสริมการค้า-การลงทุน

เมือ่ เร็วๆ นี้ ได้มกี ารลงนามในหนังสือแสดงเจตจ�ำนงในการสถาปนาความสัมพันธ์

เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดนครราชสีมาแห่งราชอาณาจักรไทย และมณฑลเสฉวน
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา และนายหวัง หนิง รองผู้ว่าราชการมณฑลเสฉวน ณ โรงแรมจิ่นเจียง
ในนครเฉินตู มณฑลเสฉวน เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างประชาชน
ของทั้ง 2 ฝ่าย ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนในด้านต่างๆ
โอกาสนี้ ร.ท.โกเมศ กมลนาวิน กงสุลใหญ่ ณ นครเฉินตู ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการ
ลงนามครั้งนี้ด้วย ภายใต้หนังสือแสดงเจตจ�ำนงในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้องดังกล่าวระบุว่า ทั้ง 2 ฝ่ายจะด�ำเนินการแลกเปลี่ยนความร่วมมือรูปแบบต่างๆ
ทั้งในด้านการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม
การศึกษา การกีฬา สาธารณสุข บุคลากรและด้านสวัสดิการสังคม รวมถึงสนับสนุนให้
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของทั้ง 2 ฝ่ายสร้างความสัมพันธ์และมีการติดต่อกัน
อย่างใกล้ชิด เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบัน ประเทศไทย และมณฑลเสฉวน และเมืองต่างๆ ในมณฑลเสฉวน มีการ
สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องแล้ว 3 คู่ ได้แก่ 1. จังหวัดสุพรรณบุรีกับมณฑล
เสฉวน 2. จังหวัดเชียงใหม่และนครเฉินตู 3. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเมืองเล่อซาน

และก�ำลังอยู่ระหว่างการด�ำเนินการสถาปนาความ
สัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องอีกจ�ำนวน 1 คู่ คือ จังหวัด
กาญจนบุรีและเขตปกครองชนชาติอี๋เหลียงซาน
นอกจากนี้ทางจังหวัดนครราชสีมา สมาคมหอการค้า
เสฉวนในไทย และกรมพาณิชย์มณฑลเสฉวน ยังได้
ร่วมกันจัดงานสัมมนาส่งเสริมการลงทุนในหัวข้อ
“นโยบายการลงทุนในไทยและการแนะน�ำสวน
อุตสาหกรรมไทย-เสฉวน” ซึง่ มีนกั ธุรกิจและนักลงทุน
จากสาขาต่างๆ ของมณฑลเสฉวนเข้าร่วมรับฟังบรรยาย
กว่า 150 คน
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ดึงดูดอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ปักธง 3 จังหวัดภาคตะวันออก ระยอง ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า สวนอุตสาหกรรมไทย-เสฉวน ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา
โดยจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดทีม่ พี นื้ ทีข่ นาดใหญ่ทสี่ ดุ ของไทย และมีจำ� นวนประชากรมากเป็นอันดับ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร การสัมมนา
ส่งเสริมการลงทุนครั้งนี้เป็นการแนะน�ำและชักชวนนักธุรกิจชาวเสฉวนให้มาลงทุนในสวนอุตสาหกรรมไทย-เสฉวน ซึ่งจะเป็นโครงการส�ำคัญ
ในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับมณฑลเสฉวนในอนาคต โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน ด้านกงสุลใหญ่
ณ นครเฉินตู เปิดเผยว่า มณฑลเสฉวน เป็นจุดยุทธศาสตร์สำ� คัญภายใต้นโยบาย “1 แถบ 1 เส้นทาง” ของรัฐบาลกลางจีน ขณะเดียวกันรัฐบาล
มณฑลเสฉวนก็มีนโยบายส่งเสริมให้วิสาหกิจ “ก้าวออกไป” แสวงหาโอกาสการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย
เปิดกว้างรับการลงทุนจากต่างประเทศของไทยในลักษณะแบบเอื้อประโยชน์ให้กับทั้ง 2 ฝ่าย (win-win cooperation)
ดังนัน้ จึงหวังว่าการสัมมนาแนะน�ำ “สวนอุตสาหกรรมไทย-เสฉวน” ครัง้ นี้ จะช่วยให้นกั ลงทุนชาว เสฉวนได้รบั ทราบข้อมูลต่างๆ ตลอดจน
เล็งเห็นถึงศักยภาพและขีดความสามารถด้านการแข่งขันของไทย เพื่อน�ำไปใช้ในการตัดสินใจและการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าไปลงทุนใน
ประเทศไทยในอนาคต ส�ำหรับอุตสาหกรรมหลักทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมในสวนอุตสาหกรรมไทย-เสฉวน ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา อุตสาหกรรม
ผลิตสิ่งก่อสร้าง อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมไอที สวนอุตสาหกรรม
ไทย-เสฉวน ในจังหวัดนครราชสีมาเปรียบเสมือนเป็น เวทีทางการลงทุน ที่เชื่อมต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างไทย
กับจีนให้มีความต่อเนื่องและสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความส�ำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยให้เจริญเติบโต
โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดขอนแก่น
ข้อมูลจาก : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3,147 วันที่ 10 - 13 เมษายน พ.ศ. 2559
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บทสนทนาภาษาอังกฤษ Job Tracking (การติดตามงาน)
บทสนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการติดตามงาน (Job Tracking) งานจะส�ำเร็จลุลวงไปได้นั้น แน่นอน ไม่มีใครมีความสามารถท�ำงาน

ทุกอย่างได้เพียงคนเดียวและทันเวลาการท�ำงานเป็นทีมจึงเกิดขึ้น การท�ำงานร่วมกันช่วยกันหลายคนงานก็จะเสร็จได้ทันเวลาที่ก�ำหนด และ
เพื่อให้แน่ใจว่างานแต่ละชิ้นจะเสร็จทันตามที่ก�ำหนด เราก็ต้องมีการติดตามงานหรือขอทราบความคืบหน้าของงานที่ท�ำว่าไปถึงไหนแล้ว
ฉะนั้นประโยคพูดการติดตามงานภาษาอังกฤษจึงมีความส�ำคัญ ขอยกตัวอย่างประโยคที่มักใช้บ่อย ดังนี้
How is the report going?
รายงานคืบหน้าถึงไหนแล้ว
What’s the status of this report?
สถานะของรายงานนี้เป็นอย่างไร
When are you going to finish the report?
คุณจะท�ำรายงานเสร็จเมื่อไร
I’d like to keep track of your progress by weekly.
ผมต้องการติดตามความคืบหน้าของคุณเป็นรายสัปดาห์
ตัวอย่าง..บทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation) เกี่ยวกับตรวจทานและการติดตามงานเป็นภาษาอังกฤษ
A : Excuse me Mr.B. This is my first assignment.
ขออนุญาตครับคุณบี นี่เป็นงานชิ้นแรกของผม
ค�ำศัพท์น่ารู้..
A : May you help review these reports again?
Report
รายงาน
คุณจะกรุณาช่วยสอบทานรายงานอีกครั้งได้ไหมครับ
Progress
ความคืบหน้า
B : We will go through the results together.
Assignment
การมอบหมาย, การก�ำหนด
เราจะตรวจทานผลลัพธ์ร่วมกัน
Schedule
ก�ำหนดเวลา, ตารางเวลา
B : The reports are good. And how’s your project going?
รายงานนี้ดีทีเดียว แล้วโปรเจกต์ของคุณเป็นไงบ้าง
A : It’s going smooth. I’m confident we can complete it within the schedule.
ราบรื่นดีครับ ผมมั่นใจว่าเราสามารถเสร็จทันภายในก�ำหนดเวลาครับ
B : However, I’d like you to add up some more details about our production lead time.
อย่างไรก็ตาม ผมอยากให้คุณช่วยเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการผลิตของเราลงไปด้วยนะ
A : Yes, I can.
ได้ครับ
บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการติดตามงาน (Job Tracking) และตัวอย่างประโยคสนทนาติดตามงาน
ภาษาอังกฤษ ถือว่าเป็นการกระตุ้นให้ลูกทีมมีความกระตือรืนร้นเป็นพิเศษ และมีตั้งใจในการท�ำงาน งานที่ออกมา
ก็จะเสร็จตามก�ำหนดเวลาที่ตั้งไว้ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ.. Bye!!!
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ถาม
ตอบ
    

เหตุใดไทยจึงถือว่าวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันแรงงาน?

สารพัน ปัญหา

ประเทศไทยประกาศวันแรงงานแห่งชาติเป็นครัง้ แรกเมือ่ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 การจัดงานวันกรรมกร
หรือวันแรงงานแห่งชาตินั้น มีประวัติสืบเนื่องมาจากเมย์เดย์ หรือวันที่ 1 พฤษภาคม ตามลัทธิโรมันโบราณ
มีวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นเครื่องเตือนใจผู้ใช้แรงงานให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบ และส�ำนึกถึงรากฐาน
ความมั่นคงของการประกอบอาชีพอันเป็นประโยชน์ทั้งทางส่วนตัวและประเทศชาติ
ส�ำหรับในเมืองไทยนั้น วันเมย์เดย์เกิดขึ้นในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี มีผู้เสนอ
ให้เลือกเอาวันต่อไปนี้เป็นวันกรรมกร คือ
• วันที  
่ 31  สิงหาคม เนือ่ งจากเป็นวันประกาศพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยส�ำนักงานจัดหางาน พุทธศักราช 2475 เป็นกฎหมาย
ฉบับแรกที่เกี่ยวกับกรรมกร
• วันที่ 30 มกราคม เนื่องจากวันดังกล่าวเมื่อ พ.ศ. 2476 เป็นวันประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการ
ส�ำนักงาน และกรมในกระทรวงเศรษฐการ จัดตั้งกองกรรมกรขึ้นในกรมพาณิชย์ เป็นวันที่สำ� คัญของการบริหารกรรมกร
ในประเทศไทย
• วันที่ 29 กันยายน เพราะในวันนี้เมื่อ พ.ศ. 2498 เป็นวันประกาศใช้พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2498 และ
เป็นวันที่กรรมกรไทยได้เริ่มสร้างงานใหญ่ๆ เช่น เขื่อนยันฮี เขื่อนชัยนาท
แต่ในที่สุดคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบให้ถือเอาวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันแรงงานตามหลักของหลายๆ ประเทศ
ซึ่งถือเป็นวันกรรมกรสากล ต่อจากนั้นจึงได้มีประกาศจากส�ำนักนายกรัฐมนตรีให้ถือเอาวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันแรงงาน
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2499 เป็นปีแรก

รอบรั้ว รอบโลก

รมว.แรงงานเยือนเวียดนาม ร่วมแก้ “ค้ามนุษย์”
นายธีรพล  ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวง
แรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า
พลเอก ศิรชิ ยั ดิษฐกุล รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงาน
และคณะเดินทางเยือนเวียดนาม ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน

ที่ผ่านมา ตามค�ำเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ทุพพลภาพและสวัสดิการสังคม หารือข้อราชการส�ำคัญด้าน
แรงงาน และเพือ่ แสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับต�ำแหน่งใหม่
ของนาย ดาว ข็อก คุง รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงาน
ทุพพลภาพและสวัสดิการสังคมอีกด้วย
โดยการหารือเป็นประโยชน์ร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย เกี่ยวกับแนวทาง
และขั้นตอนการน�ำเข้าแรงงานเวียดนาม อาทิ การก�ำหนดสัญญา
ว่าจ้างไทย ที่รัฐบาลให้การรับรองและดูแลผู้ใช้แรงงานตามกฎหมาย/
การตรวจร่างกาย ทั้งก่อนมาท�ำงานในไทยและเมื่อเดินทางมาถึง
ไทยแล้ว และการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นด้านสิทธิตามกฎหมายไทย
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยก่อนมาไทย พร้อมให้มีการอบรมเพิ่มเติม
อีกครั้งหนึ่งเมื่อมาท�ำงาน ทั้งนี้ สองฝ่ายจะเร่งรัดให้มีความพร้อม
ในการด�ำเนินการตามข้อตกลงภายในเดือนหน้า โดยได้ก�ำชับให้
กรมการจัดหางานเร่งด�ำเนินการให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายในการลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานให้ผู้ประกอบการและ
เน้นการจัดระบบแรงงานต่างด้าวให้เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ซึ่งจะได้รับการคุ้มครองได้รับสิทธิประโยชน์ และน�ำไปสู่การป้องกัน
การหลอกลวง และปัญหาการค้ามนุษย์มิให้เกิดขึ้นอีกด้วย
นายธีรพลฯ กล่าวต่อไปว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ย�้ำว่าการเปิดโอกาสน�ำเข้าแรงงานเวียดนาม จะให้เข้ามาเฉพาะสาขา
และจ�ำนวนคนเท่าทีผ่ ปู้ ระกอบการต้องการเท่านัน้ ไม่ได้เข้ามาอย่างเสรี
จ�ำนวนกี่คนก็ได้ เช่น สถานประกอบการต้องการแรงงานเวียดนาม
100 คน ก็อนุญาตให้เข้ามา 100 คนเท่านั้น นอกนั้นยังหารือในด้าน
ความร่วมมือด้านอื่นๆ ด้วย อาทิ ในปัจจุบันมีนักลงทุนและแรงงานไทย
เข้าไปท�ำงานในเวียดนามระดับหัวหน้า หรือเจ้าหน้าที่เทคนิคประมาณ
1,000 คน จึงขอให้เวียดนามส่งผู้ฝึกสอนภาษาเวียดนามเป็นการ
เพิ่มเติมทักษะให้กับคนไทยเพื่อประโยชน์ในการสื่อสารด้วย พร้อมได้
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ไปเยือนศูนย์ฝึกอบรมก่อนส่งแรงงานไปต่างประเทศของเวียดนาม
ซึง่ เน้นการอบรมให้ความรูด้ า้ นภาษาและขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
ทักษะฝีมืองานช่าง ผู้รับการฝึกจะต้องมีระเบียบวินัยเป็นศูนย์ฝึกที่ส่ง
แรงงานไปที่เกาหลี ญี่ปุ่น และเยอรมัน บางสาขาอาชีพฝึกอบรม
9-12 เดือนก่อนจะส่งออกไปท�ำงานต่างประเทศได้ ซึ่งจะน�ำมาปรับใช้
ในการส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศ เพือ่ ให้แรงงานมีทกั ษะ มีคณ
ุ ภาพ
มากยิง่ ขึน้ โดยมอบหมายกรมการจัดหางาน และกรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
ด�ำเนินการ

โดยภาพรวมแล้วการไปหารือกับเวียดนามในครั้งนี้ ประสบ
ความส�ำเร็จในการสร้างความร่วมมือและร่วมรับผิดชอบการบริหารจัดการ
ด้านแรงงานของกลุ่มประเทศ CLMV ที่จะต้องด�ำเนินการให้ถูกต้อง
ตั้งแต่ต้นทางคือ ก่อนส่งแรงงาน และกลางทางคือ กระบวนการจัดส่ง
แรงงานให้ถูกต้องเป็นธรรมไม่ให้มีการหลอกลวง และปลายทางคือ
เมื่อเข้ามาท�ำงานอย่างถูกต้องแล้ว ให้มีสิทธิประโยชน์ถูกต้องตาม
กฎหมาย
ที่มา : www.thaigov.go.th

อาชีพมั่นคง

“เบอร์เกอร์ปลาทูไทย”

คุณค่าใหม่ของปลาทูไทย สไตล์อินเตอร์
Smart Job Magazine

“แม็กเบอร์เกอร์ เบอร์เกอร์ปลาทู จากน�ำ้ พริกปลาทูสโู่ กอินเตอร์
หากทุกคนได้ลองชิมดู แล้วจะต้องติดใจ”
คุณสุทิน แจ่มศรี เป็นชาวจังหวัดสมุทรสงครามเล่าให้ฟังถึงความเป็นมาก่อนที่จะหันมาท�ำธุรกิจเบอร์เกอร์ปลาทูไทยว่า เมื่อก่อน

เคยท�ำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและท�ำบ่อกุ้งมาก่อน แต่ก็ไม่ประสบความส�ำเร็จเพราะขาดเงินทุน จึงหันมาท�ำธุรกิจร้านขายอาหารทะเลตามสั่ง
ชือ่ ร้าน “คุณเป๋าดอนหอยหลอด” และทีม่ าของ “เบอร์เกอร์ปลาทูไทย” คุณสุทนิ เล่าว่า ในเดือนธันวาคมของทุกปีหอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม
จะจัดงาน “เทศกาลกินปลาทู” ขึน้ ทีด่ อนหอยหลอด ภายในงานจะมีรา้ นอาหารในจังหวัดสมุทรสงครามมาออกร้านเยอะมาก อาหารทีผ่ ปู้ ระกอบการ
น�ำมาขายก็เหมือนๆ กัน เช่น ฉู่ฉี่ แกงเขียวหวาน ทอดมัน เป็นต้น โดยอาหารทุกอย่างล้วนแล้วแต่ท�ำมาจากปลาทูทั้งหมด จึงเกิดความคิดว่า
ปลาทูน่าจะท�ำอะไรได้มากกว่านี้ จึงปรึกษากับลูกสาวและมีแนวคิดว่า “ต้องท�ำอะไรที่โกอินเตอร์ แล้วท�ำอย่างไรจึงจะโกอินเตอร์” คุณสุทิน
จึงคิดว่าน่าจะท�ำ “เบอร์เกอร์ปลาทูไทย” เพราะจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงทางด้านปลาทู โดยเฉพาะเอกลักษณ์หน้างอ คอหัก
ปลาทูนนั้ เป็นปลาทะเลมีคณ
ุ ค่าทางอาหารสูง ใช้ทำ� อาหารได้หลายประเภท การเลือกปลาทูตอ้ งเลือกสดๆ ตาใส กลมนูน เหงือกมีสชี มพูหรือแดงสด

ส่วนผสมของเบอร์เกอร์ปลาทู

วิธีทำ� เบอร์เกอร์ปลาทู

1. ปลาทูสด (ตัวละ 100 กรัม) 5 ตัว
2. กระเทียมไทยแกะเปลือก 20 กลีบ
3. ซีอิ๊วขาว 1 ช้อนโต๊ะ
4. น�้ำตาลทราย 1 ช้อนชา
5. น�้ำมันพืช 1/4 ถ้วย
6. ผักกาดหอมหรือผักกาดแก้ว 1 ต้น
7. แตงกวา ปอกเปลือกสไลด์แผ่นบาง 2 ลูก
8. มัสตาร์ดชนิดครีม
9. รากผักชีหั่น 1 ช้อนโต๊ะ
10. พริกไทยขาวเม็ด 1 ช้อนชา
11. เกลือสมุทร 1/2 ช้อนชา
12. เกล็ดขนมปังป่น 1 ถ้วย
13. ขนมปังเบอร์เกอร์ 4 ก้อน
14. มะเขือเทศหั่นแว่น 2 ลูก
15. มายองเนส ซอสมะเขือเทศ

1. ล้างปลาทู ควักเหงือกและไส้ออก ล้างให้สะอาด แผ่เนื้อปลาทั้งสองด้าน แล้วลอก
หนังออก สับให้ละเอียด ตักใส่อ่างผสม
2. โขลกรากผักชี กระเทียม และพริกไทย เข้าด้วยกันให้ละเอียด ตักใส่อ่างเนื้อปลา ปรุงรส
ด้วยซีอิ๊วขาว เกลือ และน�้ำตาล เคล้าให้เข้ากัน แบ่งเนื้อปลาที่ผสมเป็น 4 ก้อนเท่าๆ กัน
ปั้นเป็นก้อนกลมๆ บนเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว คลุกเกล็ดขนมปังให้ทั่ว
3. ตั้งกระทะก้นแบนบนไฟกลาง ใส่น�้ำมันพอร้อน ใส่เบอร์เกอร์ปลาที่ปั้นลงทอดให้สุกเหลือง
ทั้งสองด้าน ตักขึ้นวางบนกระดาษซับน�ำ้ มัน
4. วิธีจัดเสิร์ฟ เตรียมขนมปังเบอร์เกอร์ 1 ก้อน ใส่ผักกาดหอมหรือผักกาดแก้วตรงกลาง
วางมะเขือเทศ ใส่เบอร์เกอร์ปลาทู 1 ชิ้น วางแตงกวาประกบด้วย ขนมปังเบอร์เกอร์
ท�ำจนหมดเสิร์ฟกับมายองเนส ซอสมะเขือเทศ และมัสตาร์ดชนิดครีม
หากท่านใดสนใจเบอร์เกอร์ปลาทูไทย และต้องการหาซือ้ เป็นของฝาก สามารถติดต่อ
ได้ที่ ร้านอาหารคุณเป๋าดอนหอยหลอด เลขที่ 1/3 หมู่ที่ 4 ต�ำบลบางจะเกร็ง อ�ำเภอเมือง
จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม 75000 E-mail : kunpao_seafood@hotmail.com
โทรศัพท์. 0-3472-3703, 08-1941-0376 โทรสาร. 0-3472-3680
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โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรี
ข้อมูลจาก : www.burgerplatoothai.com

Smart DOE

กระทรวงแรงงาน ใช้นโยบายประชารัฐ

แก้ปัญหามัคคุเทศก์เถื่อนให้คนไทยมีงานท�ำได้ส�ำเร็จ

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 เครือข่ายสมาคมมัคคุเทศก์ทั่วประเทศ ขอบคุณกระทรวงแรงงาน
หลังกรมการจัดหางาน ด�ำเนินการใช้นโยบายประชารัฐ แก้ไขปัญหามัคคุเทศก์เถื่อนอย่างต่อเนื่องจนเป็น
ผลส�ำเร็จ เน้นให้คนไทยมีงานท�ำ  เดินหน้าประสานภาคส่วนเกี่ยวข้อง จัดชุดเฉพาะกิจเข้มงวดตรวจสอบ
แหล่งท่องเที่ยวแก้ปัญหามัคคุเทศก์เถื่อนจริงจัง
นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังจากทีเ่ ดินทางมาพบเครือข่ายสมาคม

มัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน ว่า สมาชิกเครือข่ายสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ
แห่งประเทศไทยได้เดินทางมาเพื่อขอบคุณกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ที่สามารถแก้ไขปัญหามัคคุเทศก์เถื่อนชาวจีน
ในเมืองท่องเที่ยวได้เป็นผลส�ำเร็จ จนท�ำให้มัคคุเทศก์คนไทยมีงานท�ำอีกครั้ง และขอให้ด�ำเนินการในลักษณะดังกล่าวต่อไป
ซึ่งกรมการจัดหางานจะท�ำงานร่วมกับสมาคมฯ ตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาลที่ต้องการให้คนไทยมีงานท�ำ 
นายอารักษ์ฯ กล่าวต่อไปว่า กรมการจัดหางานได้ด�ำเนินการแก้ไขปัญหามัคคุเทศก์ โดยจัดชุดเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจ
ตรวจสอบในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อด�ำเนินการกับมัคคุเทศก์เถื่อน จนสามารถจับกุมและด�ำเนินคดีกับมัคคุเทศก์เถื่อนดังกล่าว
ได้สำ� เร็จ
มัคคุเทศก์เถื่อนจะถูกด�ำเนินคดีและลงโทษตามมาตรา 51 แห่ง พ.ร.บ. การท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 คือ จ�ำคุก
ไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000-100,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ ส�ำหรับผู้ว่าจ้างหรือนายจ้างมีความผิดตามมาตรา 27
แห่ง พ.ร.บ. ดังกล่าว คือ ปรับตั้งแต่ 10,000-100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน
ทั้งนี้ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ชื่นชมกระทรวงแรงงานที่สามารถแก้ไขปัญหาและท�ำงานอย่างต่อเนื่อง
และจริงจังเพื่อให้คนไทยมีงานท�ำ  โดยสมาคมฯ ยืนยันว่าจะร่วมมือกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการสอดส่องดูแลไม่ให้มัคคุเทศก์เถื่อนเข้ามาแย่งอาชีพคนไทย
โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงาน
ข้อมูลจาก : www.mol.go.th
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ร้อยแปด พันเรื่อง

การปฏิวัติทางเทคโนโลยี

ภัยเงียบมนุษย์เงินเดือน
หลายสิ่ ง ที่ เ คยเป็ น เพี ย งแค่ ภ าพฝั น บนหนั ง วิ ท ยาศาสตร์

หลายสิบปีกอ่ น มาวันทีก่ ลับกลายเป็นของจริงทีจ่ บั ต้องได้ เราเห็นรถไร้คนขับ
(Autonomous Car) ของ Google วิง่ ได้ดว้ ยความปลอดภัยสูงคอมพิวเตอร์
อัจฉริยะที่แข่งโกะชนะแชมป์โลก โดรนส่งพัสดุภายในเมืองที่แม่นย�ำรวดเร็ว
หุ่นยนต์เสมือนมนุษย์มาท�ำหน้าที่พนักงานต้อนรับ และ App Fintech
ที่ทำ� เอายักษ์ใหญ่อย่างธุรกิจธนาคารนั่งไม่ติด
ส�ำหรับวงการสื่อเอง ใครจะรู้ว่าวันหนึ่งตู้เย็นจะมาแข่งกับทีวีและ
หนังสือพิมพ์ เพราะเมื่อตู้เย็น มีจอภาพต่ออินเทอร์เน็ตได้ก็จะสามารถรับสื่อ
โฆษณาสินค้าใหม่ๆ ไปเสนอขายได้ถึงครัวที่บ้านนั่นคือการแย่งงบประมาณ
โฆษณาสินค้ากับสื่อหลักที่เคยทรงอิทธิพล
วิศรุต รักษ์นภาพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิวแมน อินเทล
เลคชวลแมเนจเมนท์ จ�ำกัด ที่ปรึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กล่าวว่า เมือ่ เรามองถึงแนวโน้มเหล่านีส้ งิ่ หนึง่ ทีน่ า่ กังวลและจะเกิดขึน้ แน่นอน
คือ การลดคนท�ำงานขนานใหญ่ในทุกๆ อุตสาหกรรม ถ้ารถไร้คนขับลงสู่
ถนนจริงคนขับรถเมล์ แท็กซี่ รถบรรทุก จะไปท�ำอะไรถ้าเราใช้หุ่นอัจฉริยะ
ที่โต้ตอบกับลูกค้าได้มาเป็นพนักงานต้อนรับ คนท�ำงานในต�ำแหน่งนี้
ย่อมหายไป เหมือนกับวันนี้ที่โรงภาพยนตร์ใช้เครื่องขายตั๋วแทนคน
“ถ้าลูกค้าธนาคารท�ำธุรกรรมบนออนไลน์ได้เองอย่างสะดวก
สาขาที่ต้องใช้คนเสียค่าเช่าพื้นที่มหาศาลอาจหายไปครึ่งหนึ่ง แม้กระทั่ง
ในธุรกิจโรงพยาบาลถ้าการจ่ายยาท�ำโดยหุ่นยนต์จ่ายยาที่มีความแม่นย�ำสูง
มีเครื่องอ่านผลฟิล์มเอกซเรย์จากฐานข้อมูลเป็นล้านเคสคงไม่ต้องใช้คนท�ำ
อีกต่อไป นั่นเป็นประเด็นว่าแล้วเราจะอยู่รอดได้อย่างไรในอนาคต 5-10 ปี
ข้างหน้าในยุคทีเ่ รียกว่า การปฏิบตั ทิ างเทคโนโลยี (Digital Disrupt) ทีอ่ ะไรๆ
ดูจะเร็วไปหมด”
ในมุมของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์เขามองปรากฏการณ์นี้ด้วย
ความเป็นห่วงคนท�ำงานที่ไม่เท่าทันในที่สุดแล้วจะถูกกระแสทางเทคโนโลยี
กลืนกินไป หากจะเอาตัวรอดในอนาคตได้คนท�ำงานต้องปรับตัวกันขนานใหญ่
โดยหนทางรอดจะต้องตระหนักถึงการพัฒนาตนเอง ไปสู่แนวทางดังต่อไปนี้
1. รู้ลึกในงานตน และเข้าใจงานรอบด้าน ในอนาคตแค่
Multi Skill คงจะไม่พออีกแล้ว หากแต่เราต้องรอบรู้แบบตัว Y คือรู้งาน
ในสายอาชีพตนเองอย่างเชี่ยวชาญ และยังเข้าใจองค์ประกอบทางธุรกิจ
รอบด้านสามารถเชือ่ มโยงงานทัง้ หมดเข้าด้วยกันได้เทคโนโลยีนนั้ เจาะลึกได้
สามารถรวบรวม วิเคราะห์ฐานข้อมูลที่มีมากมายได้ แต่การเชื่อมโยงไปสู่
หลายๆ องค์ความรู้คงต้องอีกระยะหนึ่งที่สมองกลจะท�ำได้ มนุษย์จึงยัง
คงต้องเป็นผู้เชื่อมโยงควบคุมงานในลักษณะนี้อยู่ดี
2. มีทักษะการบริการอย่างนุ่มนวล ถ้าเครื่องจักรมาแทนคนก็จง
อย่าท�ำตนเป็นเครื่องจักร (หรือแย่กว่า) นั่นคือเราต้องมีทักษะมนุษย์สัมพันธ์
ความอ่อนโยนเอือ้ เฟือ้ ทัง้ กับลูกค้า ผูร้ บั บริการเพือ่ นร่วมงาน เราจึงจะมีคณ
ุ ค่า
และไม่สามารถทดแทนได้ รอยยิ้มของหุ่นยนต์ต่อให้เสมือนคนก็ไม่นุ่มนวล
เหมือนคนจริงๆ ด้วยกัน ในยุคแรกการใช้หุ่นเพื่อลดค่าใช้จ่ายคงจะเกิดขึ้น
ในธุรกิจต้นทุนต�่ำก่อน แต่หากต้องการเป็นธุรกิจที่ให้คุณค่ากับการบริหาร
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ก็ยังคงต้องใช้คนที่มีทักษะบริการสูง ประเภทหน้างอ อารมณ์ฉุนเฉียว ขี้วีน
เตรียมตัวตกงานไปได้เลย
3. อย่าพอใจที่จะท�ำงานง่ายๆ งานใดที่ง่ายๆ ใช้ทักษะน้อย
ท�ำสิ่งใดก็ทำ� ซ�ำ้ ๆ ในรูปแบบ Single Skill นั้นมีความเสี่ยงสูง ง่ายที่จะถูก
ทดแทนด้วยเครื่องสมองกลมีหลายอาชีพพื้นฐานที่ตกงานได้ทุกเมื่อ
เพราะเทคโนโลยีทำ� แทนได้ เช่น พนักงานต้อนรับ พนักงานปั๊มบัตรจอดรถ
แต่ถ้าเพิ่มเติมความประทับใจในงานบริการลุกออกมาต้อนรับ สอบถาม
ความพึงพอใจ โอกาสถูกไอทีแย่งงานเป็นไปได้ยาก คนท�ำงานทุกคนควร
ต้องเริ่มคิดถึงการขยายขอบเขตงานของตนเองได้แล้ว
4. พัฒนาตนอยู่เสมอ สมองกลยังต้อง Upgrade อยู่เสมอ
คนท�ำงานทีไ่ ม่ยอมพัฒนาตนเอง ก็ยอ่ มมีความเสีย่ งในอนาคตการเปลีย่ นแปลง
รอบตัวจะเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้นอีกหลายเท่าคนท�ำงานต้องเรียนรู้ปรับตัว
อยู่ตลอดเวลา
“ค่าจ้างเราเพิ่มทุกปีหากเราท�ำงานได้เท่าเดิม ความสามารถไม่เพิ่ม
ย่อมไม่ปลอดภัยแน่ๆ ทักษะ 3 ประการที่คนท�ำงานต้องใส่ใจติดตามพัฒนา
ตนอยู่เสมอ ได้แก่ การใช้เทคโนโลยี การวิเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ล้วนเป็นสิ่งที่จะท�ำให้คนท�ำงานมีคุณค่าเหนือเครื่องจักร”
5. ตามโลกเทคโนโลยีให้ทัน เราจะเป็นคนใช้เทคโนโลยี หรือ
จะเป็นคนทีถ่ กู เทคโนโลยีทดแทนก็อยูต่ รงนี้ คนท�ำงานรุน่ กลางเก่ากลางใหม่
หลายคนคงอึดอัดในการปรับตัว แต่โชคดีว่าด้วยเทคโนโลยีในอนาคต
การใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ จะง่ายลงอีกคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเล็ต ทีวี
รถยนต์ แม้นกระทั่งนาฬิกา สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างรวดเร็วต่อเนื่อง
การสั่งงานด้วยเสียงจะง่ายลงอีก เหลือเพียงแค่ปรับใจให้ไม่กลัวเทคโนโลยี
พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอเท่านั้น
เราคงเห็นแล้วว่าการปฏิบัติทางเทคโนโลยีจะส่งผลดีอย่างมหาศาล
กับผู้บริโภค ทั้งด้านคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย ความสะดวกสบายที่ดีขึ้น
ราคาสินค้าและบริการที่ถูกลงจากต้นทุนการผลิตที่ลดลง แต่เหรียญนั้น
มีสองด้านเสมอ ปัญหาแรงงานและปัญหาสังคมอาจเกิดตามมา คนตกงาน
เป็นจ�ำนวนมากความแตกต่างของคนรวยและคนจนจะยิ่งมากขึ้น บริษัท
ขนาดใหญ่จะกินบริษัทเล็กผู้ที่จะอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ ย่อมต้อง
เป็นคนที่เท่าทันปรับตัวเก่งเรียนรู้อยู่ตลอดชีวิต
อย่าลืมว่าเทคโนโลยีก็เกิดจากมนุษย์ผู้คิดค้นพัฒนาและใช้งาน
เราจะยืนอยู่ในฝั่งคนใช้งานเทคโนโลยีหรืออยู่ในฝั่งถูกเทคโนโลยี
ทดแทน เป็นทางสองแพร่งที่คนท�ำงานต้องเลือกและแน่นอนว่ามีเพียง
ค�ำตอบเดียว...ที่ท�ำให้เราไปต่อได้
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