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มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�ำในภูมภิ าค

บรรณาธิการ

ข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine
ประจ�ำเดือนตุลาคม 2560 Special Report ฉบับนี้ ขอเสนอ
กาแฟขี้ชะมด ตามด้วย มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�ำ
ในภูมิภาค ไทย-เมียนมา ยกระดับธุรกิจโลจิสติกส์ระหว่าง
ประเทศฯ กระทรวงอุตสาหกรรม จ่อลงนาม ไทยเบฟฯ-น�้ำตาล
ราชบุรี สร้าง 2 นิคมอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร คมนาคม
คาดเริ่มนับหนึ่งสัญญาโครงการรถไฟไทย-จีน กทม.-โคราชได้
9 ต.ค. เริ่มก่อสร้าง พ.ย. นี้ เอกชนสนใจอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
ขอเช็คสิทธิประโยชน์จากรัฐก่อนลุย
ส่วน English for Career ฉบับนี้ เป็นบทสนทนา
ภาษาอังกฤษ Calling on Clients (ไปพบลูกค้า) ตามด้วย
รู้ทันโลก บริษัทในญี่ปุ่นเพิ่มวันหยุดพิเศษ 6 วัน ให้พนักงานที่
ไม่สบู บุหรี่ ไต้หวันจ�ำกัดสิทธิต์ า่ งชาติทฝี่ า่ ฝืนกฎหมายเข้าประเทศ
Smart DOE ก.แรงงาน!! ยันไม่มกี ารจ้างแรงงานเด็ก ก.แรงงาน
ย�ำ้ !! งานขายของหน้าร้านยังเป็นงานห้ามคนต่างด้าวท�ำ เปิดแล้ว!!
3 แห่ง ศูนย์ตรวจสัญชาติกัมพูชา ที่ กทม. ระยอง และสงขลา
นายจ้างญีป่ นุ่ ปลืม้ !! ทหารปลดประจ�ำการไทยทีไ่ ปฝึกงานโครงการ
IM Japan ขยัน อดทน มีวินัย ก.แรงงานแนะ!! นายจ้างใช้
แรงงานกัมพูชาตามระบบ MOU อาชีพมั่นคง เดือนนี้ขอเสนอ
5 อาชีพใหม่รายได้ดียุคไทยแลนด์ 4.0 และ THAILAND 4.0
สู่ยุค THAILAND 4.0 ต้องปฏิวัติการบริการด้วยนวัตกรรม
ดิจิทัล

• ไทย-เมียนมา ยกระดับธุรกิจโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศฯ
• กระทรวงอุตสาหกรรม จ่อลงนาม ไทยเบฟฯ-น�ำ้ ตาลราชบุรี
สร้าง 2 นิคมอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร
• คมนาคม คาดเริ่มนับหนึ่งสัญญาโครงการรถไฟไทย-จีน
กทม.-โคราชได้ 9 ต.ค. เริ่มก่อสร้าง พ.ย. นี้
• เอกชนสนใจอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ขอเช็คสิทธิประโยชน์
จากรัฐก่อนลุย
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English for Career
• บทสนทนาภาษาอังกฤษ Calling on Clients
(ไปพบลูกค้า)
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รู้ทันโลก
• บริษัทในญี่ปุ่นเพิ่มวันหยุดพิเศษ 6 วัน ให้พนักงาน
ที่ไม่สูบบุหรี่
• ไต้หวันจ�ำกัดสิทธิ์ต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายเข้าประเทศ
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Smart DOE
• ก.แรงงาน!! ยันไม่มีการจ้างแรงงานเด็ก
• ก.แรงงานย�้ำ!! งานขายของหน้าร้านยังเป็นงาน
ห้ามคนต่างด้าวท�ำ
• เปิดแล้ว!! 3 แห่ง ศูนย์ตรวจสัญชาติกัมพูชา ที่ กทม.
ระยอง และสงขลา
• นายจ้างญี่ปุ่นปลื้ม!! ทหารปลดประจ�ำการไทยที่ไปฝึกงาน
โครงการ IM Japan ขยัน อดทน มีวินัย
• ก.แรงงานแนะ!! นายจ้างใช้แรงงานกัมพูชา
ตามระบบ MOU
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อาชีพมั่นคง
• 5 อาชีพใหม่รายได้ดียุคไทยแลนด์ 4.0
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THAILAND 4.0
• สู่ยุค THAILAND 4.0 ต้องปฏิวัติการบริการ
ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล
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Spacial Report

กาแฟขี้ชะมด
ถ้าเอ่ยถึง “กาแฟขี้ชะมด” แล้วละก็วันนี้
คงไม่มีใครปฏิเสธได้ถึงชื่อเสียงของกาแฟชนิดนี้
จุดเริ่มต้นที่มาของกาแฟขี้ชะมดมาจากประเทศ
อินโดนีเซีย แหล่งผลิตกาแฟโรบัสต้าแหล่งใหญ่
ของโลก แต่ส�ำหรับคนไทยแล้วละก็วันนี้ ไม่ว่า
ตลาดโลกต้องการอะไร คนไทยเราสามารถท�ำ
ออกมาแข่งได้หมด วันนี้ประเทศไทยเราก็มีแหล่ง
ผลิตกาแฟขี้ชะมดออกมาจ�ำหน่ายเช่นกัน
ถ้าใครเดินทางไปจังหวัดชุมพร ของฝากที่ขึ้นชื่อติดไม้ติดมือ
มาฝากคนทางบ้าน หนึ่งในนั้นก็ต้องเป็นกาแฟทูอินวัน หรือเมล็ดกาแฟสด
และหนึง่ ในไฮไลท์กค็ อื กาแฟขีช้ ะมด จากฟาร์มของนายชินวัตร มนตรีประสาท
เจ้าของฟาร์มกาแฟขี้ชะมด Goat หลังสวน จังหวัดชุมพร
ก่อนอื่น แนะน�ำกาแฟขี้ชะมดให้รู้จักกันก่อน ส�ำหรับคนที่ไม่ใช่
คอกาแฟ กาแฟชนิดนีม้ าจากไร่บนเกาะสุมาตรา โดยเริม่ ต้นจากชาวไร่กาแฟ
จะเลี้ยงชะมดพันธุ์พื้นเมืองนี้ไว้ในไร่กาแฟและปล่อยให้มันกินผลของกาแฟ
สุกทีอ่ ยูใ่ นไร่ เมือ่ ชะมดถ่ายมูลของมันออกมาก็จะมีเมล็ดกาแฟติดออกมาด้วย
ซึ่งที่มาของจุดเริ่มต้นจริง เกิดจากความบังเอิญที่ชาวอินโดนีเซียไปเดินป่า
แล้วพบเห็นขี้ชะมด มีกาแฟที่ไม่ถูกย่อยยังคงเป็นรูปเมล็ดอยู่ จึงเกิดความ
เสียดายเอามาล้างและลองคัว่ ชงดืม่ ดู ปรากฏว่าได้รสชาติและกลิน่ ทีห่ อมหวน
แปลกใหม่ เข้มข้น แบบที่โรบัสต้าเดิมให้ไม่ได้ ต่อมาจึงเกิดการเพาะเลี้ยง
ชะมดในไร่กาแฟเป็นล�ำ่ เป็นสันขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าโรบัสต้า
ส�ำหรับคอกาแฟ การดื่มกาแฟขี้ชะมด ถือว่าได้ลิ้มรสชาติกาแฟ
ที่ถือว่าสุดยอดแล้วในขณะนี้ เพราะเป็นกาแฟที่ราคาแพงและหายากที่สุด
ในขณะนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะกระบวนการได้มาของกาแฟขี้ชะมดที่ยุ่งยาก
และซับซ้อนกว่าการปลูกกาแฟทั่วไป เพราะชะมดเป็นสัตว์ที่กินยาก และ
เลือกกินเฉพาะเมล็ดกาแฟทีส่ กุ ดีแล้วเท่านัน้ และสาเหตุทที่ ำ� ให้กาแฟขีช้ ะมด
มีกลิ่นหอมและลักษณะเฉพาะตัว เพราะในขณะที่ผลกาแฟอยู่ในท้องของ
ตัวชะมดนั้นเมล็ดจะผสมกับเอนไซม์และสารเคมีที่อยู่ในกระบวนการย่อย
ของมัน
ส�ำหรับฟาร์มกาแฟขีช้ ะมดของลุงชินวัตร เกิดขึน้ มาจากความบังเอิญ
เดิมลุงเลีย้ งชะมดไว้คหู่ นึง่ และทีอ่ าชีพหลักของลุง คือการปลูกกาแฟจ�ำหน่าย
และลองน�ำกาแฟมาให้ชะมดกิน ท�ำแบบลองผิดลองถูกมีความรู้เรื่องของ
กาแฟขี้ชะมดอยู่บ้าง ว่าที่ประเทศอินโดนีเซียเขามีกาแฟขี้ชะมดที่ราคา
แพงมาก โดยลุงชินวัตรบอกกับเราว่าไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะชะมดเป็นสัตว์
กินยาก เราต้องรู้จักวิธีที่ท�ำให้เขากินกาแฟได้มาก โดยต้องศึกษาการเลี้ยง
แบบลองผิดลองถูก และหาวิธีท�ำอย่างให้ให้เขามีกระเพาะอาหารที่ใหญ่ก่อน
เพื่อที่จะได้กินเมล็ดกาแฟได้มาก เริ่มจากให้เขากินอาหารอย่างอื่นก่อน
พอกระเพาะใหญ่ได้ที่ เราก็จะให้กนิ เมล็ดกาแฟอย่างเดียว ก็จะกินเมล็ดกาแฟ
ได้มาก พอถ่ายออกมาก็จะได้เมล็ดกาแฟออกมาในปริมาณทีต่ อ้ งการ ปัจจุบนั
เมล็ดกาแฟ 20-30 กิโลกรัม จะได้กาแฟขี้ชะมดเพียง 3 กิโลกรัมเท่านั้น

ปัจจุบัน ฟาร์มกาแฟชะมดที่หลังสวนแห่งนี้ มีชะมดอยู่ประมาณ
70 ตัว ให้ปริมาณกาแฟขี้ชะมด ตัวละ 5 กิโลกรัมต่อปี ปริมาณที่ได้ถือว่า
น้อยมาก ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ซึ่งปัจจุบันมีส่งจ�ำหน่าย
ที่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพร หลักๆ ที่สวนเกษตรลุงด�ำ ราคาขาย
ต่อกิโลกรัมประมาณ 20,000 บาท ราคาจะขึ้นอยู่กับการเก็บบ่มเมล็ด
กาแฟด้วย ถ้าบ่มนานราคายิ่งแพง อย่างถ้าบ่มนานถึง 9 เดือน หรือ
1 ปี ราคาสูงไปถึงกิโลกรัมละ 1 แสนบาท ถ้าเก็บถึง 3 ปี กิโลกรัมละ
2 แสนบาท อย่างฟาร์มกาแฟชะมดของลุงชินวัตร เก็บตั้งแต่ 3 เดือน
ถึง 9 เดือน ในส่วนของขั้นตอนเหมือนการท�ำกาแฟชนิดอื่นๆ ด้วยการ
น�ำไปล้างเอามูลชะมดออกให้สะอาดและตากแดดให้แห้ง 7-8 แดด
ก่อนน�ำไปบ่มและขัน้ ตอนสุดท้ายคือน�ำไปคัว่ เพือ่ พร้อมทีจ่ ะน�ำส่งให้บรรดา
ร้านกาแฟต่อไป ลุงบอกกับเราจริงๆ การท�ำกาแฟชะมดไม่ใช่เรื่องง่าย
เพราะชะมดเป็นสัตว์ป่าการน�ำมาเลี้ยงต้องใช้เวลาในการสร้างความ
คุ้นเคยกับธรรมชาติที่เราก�ำหนดให้ เพื่อจะได้ให้เขากินได้เยอะ วันหนึ่ง
ต้องจ่ายค่าอาหารชะมดทั้ง 70 ตัว ประมาณ 5,000 บาท ทุกวันนี้ก�ำไร
ในส่วนของกาแฟชะมดยังถือว่าได้ไม่มากนัก
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
ที่มา : http://www.manager.co.th
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ไทย-เมียนมา

ยกระดั บ ธุ ร กิ จ โลจิ ส ติ ก ส์ ร ะหว่ า งประเทศ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จับมือภาคเอกชนผนึกความร่วมมือเมืองมะริด
พัฒนาโครงการมะริด-บางสะพานอีโคโนมิค แลนด์ บริดจ์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาคอาเชียน
นายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เปิดเผยว่า ร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาทิ บริษัท
เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ในเครือสหวิริยา หารือ
ความร่วมมือการค้า การลงทุนระหว่างไทย-เมียนมา ภายใต้โครงการมะริดบางสะพาน อีโคโนมิค แลนด์ บริดจ์ (Myeik–Bang Saphan Economic
Land Bridge) กับ นายอูลินโกโก ผู้ว่าราชการจังหวัดมะริด สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐของภาคตะนาวศรี และจังหวัด
มะริด รวมถึงนายอูรา ตัน ประธานหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
มะริด เพื่อหาแนวทางพัฒนาเชื่อมโยงธุรกิจโลจิสติกส์ สู่การพัฒนาภาพรวม
เศรษฐกิจของทั้ง 2 ประเทศ ในเส้นทางมะริด-มูด่อง ด่านสิงขร-บางสะพาน
เชื่อมสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และภูมิภาคอื่นๆ ของไทย
“การประชุมครั้งนี้มีการพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการต่างๆ

ร่วมกัน โดยเฉพาะเรื่องการค้าการลงทุนจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สู่เมือง
มะริด ผ่านด่านสิงขรรวมถึงการพูดคุยเรื่องธุรกิจโลจิสติกส์ จากด่านสิงขร
ผ่านทางท่าเรือนํ้าลึก อ.บางสะพาน จะต้องหารือและร่วมกันพัฒนาต่อไป
เนื่องจากเป็นโอกาสส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้ง 2 ประเทศ”
ส�ำหรับสาระส�ำคัญของการหารือร่วมกันครั้งนี้ เป็นเรื่องการ
ผลักดันให้เปิดด่านสิงขร เป็นด่านการค้าถาวร เพื่อสร้างการเติบโตด้าน
การค้าชายแดน รวมถึงแผนการพัฒนาโครงการ Myeik-Bang Saphan
Economic Land Bridge โดยมีท่าเรือประจวบ อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ ภายใต้การบริหารงานของ บริษทั ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด
เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าประมงจากจังหวัดมะริด สูล่ กู ค้าและสินค้า
จากเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สู่จังหวัดมะริด ก่อนที่จะ
กระจายไปยังภูมิภาคอื่นๆ ของเมียนมา
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

กระทรวงอุตสาหกรรม จ่อลงนาม

ไทยเบฟฯ-น�้ำตาลราชบุรี สร้าง 2 นิคมอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร
นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผย

ถึงความคืบหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร
ของประเทศไทยในรูปแบบประชารัฐ หรือจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอาหาร
ครบวงจร (World Food Valley Thailand) ภายใต้แนวคิดเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศโดยร่วมมือกับเอกชนรายใหญ่ ว่าได้ลงนามกับบริษทั สิงห์คอร์เปอเรชัน่
จ�ำกัด จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอาหารไปแล้ว 1 แห่ง ที่จังหวัดอ่างทอง เนื้อที่
1.3 พันไร่ และมีแผนที่จะลงนามเร็วๆ นี้ ร่วมกับ บริษัท น�้ำตาลราชบุรี จ�ำกัด
จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอาหาร ที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหาร
ที่ต่อยอดมาจากอ้อย และร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
จัดตัง้ ฟูด้ วัลเลย์ ทีอ่ ำ� เภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา “การพัฒนาเอสเอ็มอี
ให้เติบโตขึ้นเป็นสิ่งส�ำคัญ โดยผู้ประกอบการรายใหญ่สามารถเป็นพี่เลี้ยง
สนับสนุนผูป้ ระกอบการรายย่อยได้ โมเดลนีจ้ ะเริม่ จากอุตสาหกรรมเครือ่ งดืม่
และอาหาร โดยผูป้ ระกอบการที่เข้าไปลงทุนในโครงการ World Food Valley
Thailand จะได้ประโยชน์จากการใช้วัตถุดิบในพื้นที่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและ
พัฒนาสินค้าใหม่ๆ ที่เชื่อมโยงทั้งต้นน�้ำ กลางน�้ำ และปลายน�้ำ และจะได้รับ
สิทธิประโยชน์พเิ ศษยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลเพิม่ เติมจากมาตรการส่งเสริม

ของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ และผู้เชี่ยวชาญ
ที่เข้ามาท�ำงานในพื้นที่ก็จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และ
จะมีสิทธิพิเศษอื่นๆ อีก ซึ่งแพคเกจต่างๆ เหล่านี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
อัตราที่เหมาะสม คาดว่าจะน�ำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
(ครม.) ได้ภายในเดือนกันยายน–ตุลาคมนี้”
ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมอาหารประมาณ 1.1 แสนราย
ในจ�ำนวนนี้เป็นเอสเอ็มอีถึงร้อยละ 99.5 ขณะที่เป็นผู้ประกอบการ
ขนาดใหญ่เพียง ร้อยละ 0.5 หรือประมาณ 600 ราย มีสัดส่วนมูลค่า
การผลิตคิดเป็นร้อยละ 65 ของทั้งอุตสาหกรรมอาหาร เราต้องเพิ่มการ
แปรรูปวัตถุดิบการเกษตรให้มากขึ้น และคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
เช่น การแปรรูปข้าวจากเดิมที่ส่งออกเป็นข้าวสารทั้งหมด ตั้งเป้าเพิ่ม
การแปรรูปข้าวอย่างน้อย ร้อยละ 30 ส�ำหรับยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม
อาหารแผนงานหลักๆ จะเป็นการเพิ่มนักรบพันธุ์ใหม่หรือผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมรายใหม่ทมี่ คี วามเข้มแข็งและมีเทคโนโลยีให้ได้ 3.5 หมืน่ ราย
ภายใน 20 ปี หรือเพิ่มปีละ 1,750 ราย และยกระดับผู้ประกอบการ
ขนาดกลาง เพื่อขยายฐานการผลิตให้กว้างขึ้น
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
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คมนาคม คาดเริ่มนับหนึ่งสัญญาโครงการรถไฟไทย-จีน
กทม.-โคราชได้ 9 ต.ค. เริ่มก่อสร้าง พ.ย. นี้

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังประชุมติดตาม
โครงการในแผนปฏิบัติการลงทุนด้านคมนาคมขนส่ง (Action Plan) ว่า ขณะนี้โครงการ
รถไฟไทย-จีน เส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทาง 252.35 กิโลเมตร วงเงิน
179,412.21 ล้านบาท ขณะนี้สัญญาออกแบบ (2.1) และสัญญาควบคุมงาน (2.2) เดินไป
ตามกรอบ โดยจะออกวันเริ่มต้นโครงการ และเริ่มนับสัญญา 2.1 ตั้งแต่วันที่ 9 ต.ค. 60
ส่วนการฝึกอบรมวิศวกรจีนชุดแรกจ�ำนวน 77 คน ช่วงวันที่ 22-25
ก.ย. 60 มีวศิ วกรทีผ่ า่ นการอบรมและผ่านการรับรองจากสภาวิศวกรไทยและ
สภาสถาปนิกไทยแล้วจะลงนามรับแบบรายละเอียดที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ในช่วงแรกระยะทาง 3.5 กม. เพือ่ จัดส่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
ประมาณกลางเดือน ต.ค.นี้ ส่วนการก่อสร้างจะเริม่ หลังจากเดือน ต.ค. นีไ้ ปก่อน
ส่วนโครงการรถไฟทางคู่ 5 เส้นทาง ทาง รฟท.จะเสนอรายงาน
ความคืบหน้าการปรับเปลีย่ นจาก 5 สัญญา เป็น 13 สัญญา ให้ ครม.รับทราบ
และรายงานไปยังซุปเปอร์บอร์ดจัดซื้อคู่ขนานไปด้วย คาดว่า รฟท.จะท�ำ
รายงานมายังกระทรวงฯ ภายในสัปดาห์นี้ ซึ่งขณะนี้ประมูลไปแล้ว 9 สัญญา
โดยสัญญาที่ 10 คือสถานีโคราช ต้องรอการปรับแบบเป็นทางยกระดับก่อน
จึงจะรู้มูลค่าก่อสร้าง ส่วนอีก 3 สัญญาเป็นระบบอาณัติสัญญาณ คาดว่า
จะเริ่มประมูลได้ก่อนปลายปีนี้
ส่วนรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-หัวหิน ขณะนี้ได้ส่งข้อมูลไปยัง
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) แล้ว รวมถึงได้สง่ รายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เมื่อ 11 ก.ย. ที่ผ่านมา กรณีมีการปรับเปลี่ยน
แนวเส้นทาง หลังจากรับฟังความเห็นจากประชาชนแล้ว รอการพิจารณา
ของคณะกรรมการผู้ชำ� นาญการ

โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-ระยอง เนือ่ งจากผลการศึกษา
รวม 3 สนามบิน ทาง รฟท.จะหารือร่วมกับคณะท�ำงานกลั่นกรองของ
คณะกรรมการ EEC ในวันที่ 28 ก.ย. นีก้ อ่ นจะสรุปผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
จากนั้นในเดือน ต.ค. จะเสนอคณะกรรมการ EEC เพื่อให้เสนอเข้าสู่ PPP
Fast Track ต่อไป
ส�ำหรับผลติดตามแผนงานโครงการที่ก่อสร้างในปี 59 ขณะนี้มี
8 โครงการที่คืบหน้าไปตามแผน ได้แก่ รถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนน
จิระ-ขอนแก่น คืบหน้า 36.71%, โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง A
ท่าเรือแหลมฉบัง คืบหน้า 89.42%, โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตูส้ นิ ค้า
ทางรถไฟทีท่ า่ เรือแหลมฉบัง คืบหน้า 62.08%, มอเตอร์เวย์ สายบางปะอินนครราชสีมา คืบหน้า 16.16%, สายบางใหญ่-กาญจนบุรี คืบหน้า 3.32%,
รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี คืบหน้า 2% และ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฟส 2 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 2 งานจากทั้งหมด
8 งาน ส่วนสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และ
สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส�ำโรง อยู่ระหว่างจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและ
ท�ำแผนจัดการจราจรร่วมกับต�ำรวจเพื่อเตรียมเข้าพื้นที่ก่อสร้าง
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : http://www.ryt9.com

เอกชนสนใจอุตสาหกรรมหุ่นยนต์

ขอเช็คสิทธิประโยชน์จากรัฐก่อนลุย

นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนักลงทุนนิคม
อุตสาหกรรมเหมราชพัฒนาทีส่ นใจลงทุนคลัสเตอร์อตุ สาหกรรมระบบอัตโนมัตแิ ละหุน่ ยนต์ในพืน้ ทีร่ ะเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ว่านักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศในนิคมฯ เหมราช เช่น สหรัฐฯ
ญี่ปุ่น กว่า 30 บริษัทสนใจลงทุนน�ำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เข้ามาปรับเปลี่ยนกระบวนการการผลิต
ถือเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาลโดย นักลงทุนได้เข้ามารับฟังสิทธิประโยชน์จากส�ำนักงานส่งเสริม
การลงทุน (บีโอไอ) และคณะกรรมการนโยบายอีอีซี ว่า เป็นอย่างไรก่อนไปประเมินการลงทุนอีกครั้ง ส่วนกรณีที่ผู้บริหารบริษัท ดับบลิวเอชเอคอร์ปอเรชั่น
เจ้าของนิคมฯ เหมราช เตรียมเชิญตนและคณะกรรมการอีอซี ลี งพืน้ ที่ เพือ่ พบปะนักลงทุนในพืน้ ทีน่ นั้ ตนก็พร้อมทีจ่ ะลงพืน้ ทีเ่ พือ่ สร้างความมัน่ ใจให้กบั นักลงทุน
“นักลงทุน 30 รายนี้ ไม่ใช่กลุ่มเดียวกับนักลงทุน 8 ราย ที่ได้ยื่นขอลงทุนเพื่อผลิตหุ่นยนต์และปรับปรุงเครื่องจักรมาใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
วงเงิน 12,000 ล้านบาท อยู่ระหว่างยื่นขอส่งเสริมการลงทุนกับส�ำนักงานคณะกรรมการบีโอไอ ซึ่งเวทีครั้งนี้ 30 รายได้ยืนยันที่จะมีการลงทุนเช่นกัน
แต่ยังไม่สามารถประเมินเงินลงทุนได้ การมาครั้งนี้เขาต้องการทราบรายละเอียดถึงแนวทางส่งเสริมฯจากรัฐที่ออกมาเป็นแพ็กเกจส่งเสริมฯ การลงทุน
ซึ่งเป็นนโยบายที่จะน�ำไปสู่อุตสาหกรรม 4.0” นายอุตตมกล่าว
อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์จะมีบทบาทส�ำคัญในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและการบริหารในภาคอุตสาหกรรม
โดยจะเป็นอุตสาหกรรมที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 และเป็นบรรทัดฐานของกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมในอนาคต
โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์จะท�ำให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่ได้จากความรู้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงประเทศไทย
จะพัฒนาให้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีและมีแบรนด์เป็นของตัวเองได้
นางสาวจรีพร จารุสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิว เอชเอ คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ดับบลิวเอชเอมีลูกค้า
ที่อยู่ในนิคมเหมราชใน จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง ที่สนใจทั้งหมด 400 ราย จาก 800 ราย ที่จะลงทุนปรับเปลี่ยนการผลิตแบบอัตโนมัติ ซึ่งคาดว่าจะมีการลงทุน
ในการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและการพัฒนาการผลิตหุ่นยนต์ของลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอรวมกว่าหลายหมื่นล้านบาท คาดว่าจะเห็น
ความคืบหน้ามากขึ้นในปี 2561 “ดับบลิวเอชเอ เชิญชวน รมว.อุตสาหกรรม และกลุ่มลูกค้าร่วมกันเดินทางไปลงพื้นที่ร่วมกัน ในวันที่ 23 พฤศจิกายนนี้
เพื่อเตรียมความพร้อมส�ำหรับการลงทุนปรับเปลี่ยนจากการผลิตแบบเครื่องจักร เป็นรูปแบบการผลิตแบบอัตโนมัติ” นางสาวจรีพรกล่าว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
ที่มา : http://www.naewna.com
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บทสนทนาภาษาอังกฤษ
Calling on Clients (ไปพบลูกค้า)

บทสนทนาภาษาอังกฤษ การนัดหมายขอเข้าพบลูกค้า เมือ่ ได้รบั อนุญาตแล้ว
เราจะสนทนาภาษากฤษกันอย่างไรบ้าง ดังตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับไปพบลูกค้า (Calling on Clients) ดังต่อไปนี้
พูดสนทนาการนัดหมายขอเข้าพบลูกค้า

• May I take few minutes of your time?
ผมขอเวลาสักสองสามนาทีได้ไหม
• I would like to pay you a visit, are you available today?
ผมต้องการเข้าไปเยี่ยมคุณ วันนี้คุณว่างไหม
• Would you mind if I come to see today?
คุณจะว่าอะไรไหม ถ้าผมเข้าไปพบคุณวันนี้
• When would be the good time for me to pay you a visit?
ผมจะเข้าพบคุณในเวลาไหนดี
• Would it be converient for you if I call on you at 3 in the
afternoon?
คุณจะสะดวกไหม ถ้าผมจะเข้าไปพบคุณในเวลาบ่ายสามโมง

การมาขอเข้าพบลูกค้าที่นัดไว้

• Hello. Can I see Mr. A?
สวัสดีครับผมขอพบคุณเอได้ไหมครับ
• Excuse me, is Ms. B here?
ขอโทษครับ คุณบีอยู่ไหม
• My name is….from…I would like to speak to …
ผมชื่อ…จาก…ผมต้องการพูดกับ…
• I am a representative from…I would like to meet…
ดิฉันเป็นตัวแทนจาก…ดิฉันต้องการพบ…
• I’d like to see the person who responsible for After Sales
Service.
ผมต้องการพบคนที่รับผิดชอบด้านบริการหลังการขาย
• I have an appointment with Ms. B at 3 o’clock in the
afternoon.
ดิฉันมีนัดกับคุณบีเวลาบ่ายสามโมงค่ะ
• I am here to meet Ms. B
ผมมาที่นี่เพื่อพบคุณบี
• Could you please tell your boss that I’m here?
คุณช่วยแจ้งเจ้านายของคุณได้ไหมว่า ผมมาถึงแล้ว
• Could you/Would you wait for few minutes, sir?
คุณรอสักครู่ได้ไหม
• May I ask, what business do you have with Mr. A?
ดิฉันขออนุญาตถามว่า คุณมีธุระอะไรกับคุณเอหรือค่ะ

เมื่อได้รับอนุญาตให้เข้าพบลูกค้า

• He’s free now and he’d like to see you. Please go in.
เขาว่างแล้ว และต้องการพบคุณครับ เชิญด้านในครับ
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• Please come in.
เชิญเข้ามาครับ
• Plase feel free to make yourself at home.
ท�ำตัวตามสบายครับเหมือนอยู่บ้านตัวเองเลยนะ
• Have a seat please.
เชิญนั่งครับ
• Would you like a cup of coffee, tea or glass of water?
คุณจะรับกาแฟ ชา หรือน�ำ้ เปล่าดีครับ
• Would you care for something to drink?
คุณต้องการรับเครื่องดื่มอะไรไหมครับ

ตัวอย่างบทสนทนาไปพบลูกค้าภาษาอังกฤษ (Conversation)
Guest

: Good morning. I’d like to see the manager, please.
Here is my business card.
อรุณสวัสดิ์ ผมต้องการพบผู้จัดการครับ นีเ่ ป็นนามบัตรของผม
Secretary : Hello. Do you have an appoinment, sir?
สวัสดีค่ะ คุณได้นัดไว้หรือเปล่าคะ
Guest : No, I don’t have. Is it possible to meet him now?
ไม่ครับ ไม่ได้นัดไว้ เป็นไปได้ไหมที่จะพบเขาตอนนี้
Secretary : I’m sorry sir, our manager is in the meeting at the
moment. Would you mind waiting?
ขอโทษค่ะ ผู้จัดการเขาก�ำลังประชุมอยู่ค่ะ คุณคอยได้ไหมค่ะ
Guest : Well, how long would it be?
อืม…นานแค่ไหน
Secretary : It’s about an hour.
ประมาณหนึ่งชั่วโมง
Guest : That’s too bad. I can’t wait that long. I have another
appoinment in an hour.
นั่นแย่จัง ผมรอนานขนาดนั้นไม่ได้ ผมมีนัดในอีกหนึ่งชั่วโมง
Secretary : Would you like to leave him a message instead?
Or you can call him later.
คุณต้องการจะฝากข้อความถึงเขาแทนไหนค่ะ หรือไม่ก็โทรหา
เขาอีกทีหลังคะ
Guest : Yes, I supposeit’s the best thing I can do now. Please
tell him, I will call back to set up the appointment to
meet him in person.
ครับ ผมว่าคงดีที่สุดเท่าที่ท�ำได้ในเวลานี้แล้วนี่ครับ ฝากบอก
เขาด้วยว่า ผมจะโทรกลับมาเพื่อนัดหมายขอเข้าพบเขา
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://engenjoy.blogspot.com

รู้ทันโลก

บริษัทในญี่ปุ่น

เพิ่มวันหยุดพิเศษ 6 วัน
ให้พนักงานที่ ไม่สูบบุหรี่

บริษัทแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นมีสวัสดิการแหวกแนวให้กับพนักงานที่ “ไม่สูบบุหรี่” โดยเพิ่มวันหยุดพิเศษ ให้ 6 วัน ชี้พนักงานเหล่านี้ท�ำงาน
ต่อเนื่องมากกว่าพนักงานที่ออกไปสูบบุหรี่ข้างนอกวันละหลายครั้ง เรื่องที่ไม่อาจมองข้าม เมื่อ “เวลางาน” หายไปกับการออกไป “สูบบุหรี่”
ของพนักงาน บริษัทแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นเริ่มเล็งเห็นปัญหานี้ และได้ออกมาตรการเชิงบวกให้กับพนักงานที่ไม่สูบบุหรี่แทนการกดดันพนักงานที่
สูบบุหรี่โดยตรง
เว็บไซต์ cnbc.com รายงานว่า บริษัท Piala Inc. ได้เพิ่มวันหยุดพิเศษให้กับพนักงาน
ที่ไม่สูบบุหรี่ปีละ 6 วัน โดยระบุว่าพนักงานที่ไม่สูบบุหรี่ท�ำงานต่อเนื่องมากกว่าพนักงานที่ออกไป
สูบบุหรี่ข้างนอกวันละหลายครั้ง ในแต่ละวัน โดย Piala Inc. ส�ำนักงานตั้งอยู่บนชั้น 29 ของอาคาร
พนักงานที่สูบบุหรี่จะต้องลงมายังพื้นที่สูบบุหรี่ชั้นล่างซึ่งท�ำให้เสียเวลาท�ำงานไปถึง 15 นาที ในแต่
ละครั้ง โฆษกของ Piala Inc. ระบุว่าได้รับการแนะน�ำจากพนักงานที่ไม่สูบบุหรี่ว่าการสูบบุหรี่ได้สร้าง
ปัญหาให้กับการท�ำงาน โดยค�ำแนะน�ำนี้ถูกใส่ไว้ในกล่องรับค�ำแนะน�ำของบริษัทเมื่อช่วงต้นปี เป็นเหตุ
ให้บริษทั ฯ ต้องเปลีย่ นแปลงนโยบายวัตถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมให้พนักงานเลิกสูบบุหรี่ โดยผ่านสิง่ จูงใจ
มากกว่าการบีบบังคับ
สัดส่วนของผู้ใหญ่ญี่ปุ่นสูบบุหรี่มากกว่าชาวอเมริกัน แม้ในปีที่ผ่านมาสัดส่วนของผู้ใหญ่ที่
สูบบุหรี่ญี่ปุ่นจะลดลงต�ำ่ กว่าร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐฯแล้ว พบว่าร้อยละ 15 ของผู้ใหญ่
ชาวอเมริกันสูบบุหรี่ลดลงจากร้อยละ 20 ในปี 2548 ทั้งนี้การสูบบุหรี่ในอเมริกาลดลงเนื่องจาก
การการณรงค์และกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ นอกจากนี้องค์การอนามัยโลก (WHO) ประมาณการว่ามี
ผู้เสียชีวิต 130,000 คน ทุกปีในญี่ปุ่นจากโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่และอีก 15,000 ราย เสียชีวิต
จาก “ควันบุหรี่มือสอง” และผู้ชายญี่ปุ่นมีแนวโน้มจะสูบบุหรี่มากกว่าผู้หญิงถึงสามเท่า

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ผู้ว่าการกรุงโตเกียว
เปิ ด เผยว่ า มี แ ผนที่ จ ะออกฎห้ า มสู บ บุ ห รี่ ใ น
สถานที่ ส าธารณะ ทั่ ว เมื อ งก่ อ นโอลิ ม ปิ ก
ฤดูร้อน 2020 (พ.ศ. 2563) แต่อาจจะเป็น
เรื่องยากเช่นเดียวกับสหรัฐฯ ส�ำหรับการต่อกร
กับอุตสาหกรรมบุหรี่ เพราะก่อนหน้านี้กระทรวง
สาธารณสุขของญีป่ นุ่ พยายามออกกฎห้ามสูบบุหรี่
ภายในอาคารและในร้านอาหาร แต่กฎนีถ้ กู ท�ำให้
ผ่อนคลายลงหลังจากที่ถูกนักการเมืองกดดัน
อย่างไรก็ตามมาตรการที่ด�ำเนินการโดย Piala
Inc. นีน้ า่ จะเป็นผลดี เพราะท�ำให้พนักงาน 4 คน
ของบริษัทฯ เลิกสูบบุหรี่ได้แล้ว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : https://prachatai.com

ไต้หวันจำ�กัดสิทธิต์ า่ งชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายเข้าประเทศ
กระทรวงแรงงานเตือนแรงงานไทยไปท�ำงานไต้หวัน ศึกษากฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวันให้รอบคอบ ป้องกันการถูกจ�ำกัดสิทธิ์
ห้ามเข้าไต้หวัน
กรมการจัดหางานเปิดเผยว่า กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวันก�ำหนด
จ�ำกัดสิทธิ์ห้ามเข้าไต้หวันต่อแรงงานต่างชาติที่กระท�ำผิดกฎหมายในกรณีต่างๆ
เช่น กรณีหลบหนีนายจ้างหรือลักลอบท�ำงานผิดกฎหมายจะถูกจ�ำกัดสิทธิ์ห้ามเข้า
ไต้หวัน 3 ปี แต่หากกลับเข้าท�ำงานกับนายจ้างเดิมภายใน 1 เดือนและได้รับ
การยินยอมจากนายจ้างให้ทำ� งานต่อไป แรงงานต่างชาติมสี ทิ ธิย์ นื่ ถอนชือ่ ออกจาก
บัญชีรายชื่อผู้หลบหนีกับกระทรวงแรงงานและส�ำนักตรวจคนเข้าเมืองไต้หวันได้
โดยไม่ถูก Blacklist 3 ปี กรณีพ�ำนักในไต้หวันไม่เกิน 1 ปี ห้ามเข้าไต้หวัน 1 ปี
พ�ำนักเกิน 1 ปี ห้ามเข้าตามระยะเวลาที่พักเกินสูงสุดไม่เกิน 3 ปี ส่วนกรณี
เป็นบุคคลที่เคยถูกด�ำเนินคดีต้องโทษ อาทิ ถูกศาลตัดสินจ�ำคุกตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
ห้ามเข้าไต้หวัน 8 ปี จ�ำคุกน้อยกว่า 1 ปี ห้ามเข้า 5 ปี ถูกศาลตัดสินจ�ำคุก
ในสถานกักกันหรือถูกโทษปรับแต่รอลงอาญา ห้ามเข้า 2 ปี เป็นต้น นอกจากนี้
ยังมีกรณีที่เสพยาเสพติดแล้วมีคำ� สั่งศาลให้รับการบ�ำบัดจะถูกห้ามเข้า 5 ปี และ
เมือ่ อัยการยืนยันแล้วว่าผูเ้ สพเป็นผูท้ ไี่ ม่มแี นวโน้มจะเสพติดอีกและได้รบั การยกฟ้อง
จะถูกห้ามเข้า 3 ปี

แรงงานไทยที่จะไปท�ำงานในไต้หวันควรศึกษากฎหมาย
กฎระเบียบและข้อบังคับให้รอบคอบเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง จะได้
ไม่ถูกจ�ำกัดสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ก่อนจะตัดสินใจไป
ท�ำงานต่างประเทศต้องค�ำนวณรายรับ-รายจ่ายให้ดีว่าหากเดินทาง
ไปท�ำงานแล้วจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เสียไปหรือไม่ และขอให้เดินทาง
ไปท�ำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะให้ระมัดระวัง
นายหน้าจัดหางานเถือ่ น เพราะอาจถูกหลอกลวงต้องเสียเงินฟรีไม่มี
งานให้ท�ำ หรือท�ำงานไม่ตรงตามที่ตกลงไว้ และขอย�้ำว่าการจะไป
ท�ำงานต่างประเทศจะต้องผ่านด่านตรวจคนหางาน และยืน่ แบบแจ้ง
การเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง หากผู้ใดไม่ผ่านด่านตรวจ
คนหางานถือว่าถูกหลอกแน่นอน
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th
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ก.แรงงาน!! ยันไม่มีการจ้างแรงงานเด็ก

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันไม่มีการจ้างเด็กต่างด้าว
ต�่ำกว่า 15 ปีท�ำงาน พร้อมย�้ำไม่อนุญาตให้เด็กต่างด้าว กัมพูชา ลาว เมียนมา ต�่ำกว่า 18 ปี
ท�ำงานล่วงเวลา งานเสี่ยงอันตราย หรือในสถานบันเทิง โดยอนุญาตท�ำงาน 2 อาชีพเท่านั้น คือ
กรรมกรและผู้รับใช้ในบ้าน รวมทั้งยังยืนยันความร่วมมือกับประเทศต้นทางปฏิบัติตามกฎหมาย
เพื่อสิทธิประโยชน์และคุ้มครองแรงงาน
พลเอก ศิริชัย ฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรณีมีข่าวว่า ทางการเมียนมา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมา
ไม่ออกเอกสารรับรองบุคคล (CI) ให้เด็กต่างด้าวอายุต�่ำกว่า 18 ปีเพื่อใช้
ในการท�ำงานนั้น การออกเอกสาร CI ดังกล่าวเป็นการด�ำเนินการพิจารณา
ของประเทศต้นทาง หากประเทศต้นทางพิจารณาออกเอกสารให้แล้วก็สามารถ
ขอตรวจลงตรา (VISA) กับตรวจคนเข้าเมืองของไทย และยื่นขอใบอนุญาต
ท�ำงานจากกระทรวงแรงงานได้ โดยงานที่อนุญาตให้ท�ำได้คืองานกรรมกร
และผู้รับใช้ในบ้านเท่านั้น คนต่างด้าวไม่สามารถท�ำงานขายของหน้าร้านได้
ส่วนกรณีการอนุญาตท�ำงานให้กับเด็กต่างด้าวที่อายุต�่ำกว่า 18 ปีนั้น
ขอเรียนว่า ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานก�ำหนดไว้ว่าห้ามนายจ้าง
จ้างเด็กอายุตำ�่ กว่า 15 ปีเป็นลูกจ้าง ส่วนกรณีที่มีการอนุญาตให้เด็กต่างด้าว
อายุต�่ำกว่า 18 ปี ท�ำงานเป็นลูกจ้างนั้นสามารถท�ำได้ แต่เป็นการอนุญาตให้
เฉพาะงานทีไ่ ม่เป็นอันตรายเท่านัน้ เช่น งานทีไ่ ม่เกีย่ วกับความร้อน ความเย็น
ความสัน่ สะเทือน เสียงและแสงทีม่ รี ะดับแตกต่างจากปกติอนั อาจเป็นอันตราย
งานที่ไม่เกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ เว้นแต่งานในสถานี
บริการที่เป็นเชื้อเพลิง เป็นต้น ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานไม่เคยอนุญาตให้เด็ก
ต่างด้าวอายุ 15-18 ปีท�ำงานล่วงเวลาหรือท�ำงานในวันหยุด รวมทั้งท�ำงาน
ในสถานที่ต่างๆ ที่เป็นข้อห้ามตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน เช่น ในโรงฆ่าสัตว์
สถานทีท่ มี่ อี าหาร สุรา น�ำ้ ชา หรือเครือ่ งดืม่ อย่างอืน่ จ�ำหน่ายและบริการ หรือ
มีบริการนวดให้แก่ลูกค้า เป็นต้น ส�ำหรับการน�ำคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา
ลาว เมียนมาเข้ามาท�ำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายแบบ MOU นัน้ กระทรวง
แรงงานมีข้อตกลงร่วมกันกับประเทศต้นทางว่าจะต้องน�ำเข้าแรงงานอายุ
ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปเข้ามาท�ำงาน ดังนั้น จะไม่มีการอนุญาตท�ำงานให้กับ
เด็กต่างด้าวที่เข้ามาท�ำงานตามระบบ MOU ซึ่งอายุตำ�่ กว่า 18 ปี แต่อย่างใด

กระทรวงแรงงานได้ด�ำเนินมาตรการผ่อนคลายเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบ
จากพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
โดยให้นายจ้างทีจ่ า้ งแรงงานต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา ลาว และเมียนมาท�ำงาน
โดยไม่มีเอกสารแสดงตนมาแจ้งการท�ำงานของแรงงานฯ โดยมีนายจ้าง
มาลงทะเบียนทั้งสิ้น 198,332 ราย แรงงานต่างด้าว 797,685 คน จากนั้น
นายจ้าง-ลูกจ้างต้องมาพิสูจน์ทราบความสัมพันธ์การเป็นนายจ้าง-ลูกจ้าง
เพื่อป้องกันการขนคนเข้ามาใหม่ ซึ่งมีแรงงานฯ ผ่านการคัดกรองจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 726,876 คน นายจ้าง 185,424 ราย ไม่ผ่าน 20,451 คน โดยสาเหตุ
หนึ่งที่ไม่ผ่านการคัดกรองเนื่องจากมีอายุตำ�่ กว่า 15 ปี ซึ่งกระทรวงแรงงาน
ได้ขอความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการตรวจสอบด้วยวิธีการทาง
การแพทย์ เพื่อให้ทราบอายุของแรงงานต่างด้าว หากปรากฏว่ามีอายุตำ�่ กว่า
15 ปี จะไม่อนุญาตให้ท�ำงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า กระทรวงแรงงานมิได้นิ่ง
นอนใจในปัญหาต่างๆ และพร้อมที่จะจัดระเบียบการท�ำงานของแรงงาน
ต่างด้าวเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยยึดหลักการ
ตามมาตรฐานสากล ซึ่งทางการของประเทศต้นทางทั้ง 3 ประเทศก็เห็นด้วย
ร่วมกันและสนับสนุนทีจ่ ะให้การเข้ามาท�ำงานของแรงงานในประเทศของตน
ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และความมั่นคงของประเทศ และขอขอบคุณนายจ้าง/สถานประกอบการ
ที่ให้ความร่วมมือในการจ้างแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งหาก
ปฏิบัติอย่างถูกต้องก็จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อนายจ้าง แรงงานต่างด้าวและ
ประเทศชาติ
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ก.แรงงานย�ำ้ !! งานขายของหน้าร้านยังเป็นงานห้ามคนต่างด้าวท�ำ

กระทรวงแรงงานเตือนนายจ้างอย่าจ้างแรงงานต่างด้าวขายของหน้าร้าน เนือ่ งจากเป็นงาน
ห้ามคนต่างด้าวท�ำ ยังคงสงวนไว้ส�ำหรับคนไทยเท่านั้น
นายวรานนท์ ปีตวิ รรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวชีแ้ จงถึงกรณีทแี่ รงงาน

ต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา ลาวและเมียนมาลักลอบเข้ามาขายอาหารผักและผลไม้ในตลาดสีม่ มุ เมือง จังหวัดปทุมธานี
ว่ามีความผิดตามพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 เนือ่ งจากเป็นการท�ำงาน
โดยไม่มีใบอนุญาตท�ำงาน แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการยกเว้นบทลงโทษตามค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ 33/2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยจะมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 นอกจากนี้
การทีแ่ รงงานต่างด้าวขายผักและผลไม้ เป็นการขายของหน้าร้าน ซึง่ เป็นหนึง่ ใน 39 อาชีพงานทีห่ า้ มคนต่างด้าวท�ำ โดยขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการพิจารณากฎหมาย
ฉบับนีใ้ หม่ ดังนัน้ จึงขอย�ำ้ เตือนนายจ้างมิให้จา้ งคนต่างด้าวขายของหน้าร้าน เนือ่ งจากยังไม่ได้รบั การยกเว้นแต่อย่างใด และยังคงเป็นอาชีพทีส่ งวนไว้สำ� หรับ
คนไทยเท่านั้น จึงขอให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม หากพบเห็นแรงงานต่างด้าวท�ำงานที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตท�ำงาน
ขอให้แจ้งเบาะแสได้ที่สำ� นักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทร.สายด่วน 1694
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เปิดแล้ว!! 3 แห่ง

ศูนย์ตรวจสัญชาติกัมพูชา ที่ กทม. ระยอง และสงขลา
ทางการกัมพูชาเปิดศูนย์ตรวจสัญชาติแรงงานกลุ่มผ่านการคัดกรอง
ความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้างและกลุ่มบัตรสีชมพูแล้วจ�ำนวน 3 แห่ง ที่
กรุงเทพมหานคร ระยอง และสงขลา โดยระยองและสงขลาด�ำเนินการร่วมกับ
ทางการไทยในรูปแบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ทัง้ ตรวจสัญชาติของทางการ
กัมพูชา และการตรวจลงตรา (VISA) ตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพและขอใบ
อนุญาตท�ำงานของทางการไทย ขณะที่กรุงเทพมหานครเมื่อตรวจสัญชาติแล้ว
ให้กลับไปท�ำวีซา่ ตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพและขออนุญาตท�ำงานได้ในจังหวัด
ที่คนต่างด้าวท�ำงาน เริ่มแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางการกัมพูชาเปิดศูนย์ตรวจสัญชาติแรงงานกลุ่มที่ผ่านการคัดกรอง
ความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง (ใบจับคู)่ และกลุม่ บัตรสีชมพู โดยเน้นให้บริการกลุม่ ประมง
ทะเลและแปรรูปสัตว์น�้ำที่ใบอนุญาตท�ำงานจะหมดอายุวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ก่อน
จ�ำนวน 3 แห่งคือ 1. กรุงเทพมหานคร ที่อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว ชั้น 4 เลขที่ 2539
ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง 2. จังหวัดระยอง ที่ มายอง โอทอป
เลขที่ 201 หมู่ 7 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา 3. จังหวัดสงขลา ที่ตลาดฟุกเทียน เลขที่ 99
หมู่ 3 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ การตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวเป็นการด�ำเนินการของ
ประเทศต้นทาง ขณะเดียวกันทางการไทยก็พร้อมอ�ำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างและ
แรงงานต่างด้าว แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อจ�ำกัดในการด�ำเนินการซึ่งมีความแตกต่างกัน
ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชา โดยศูนย์ที่จังหวัดระยองและสงขลาจะมีหน่วยงานฝ่ายไทย
เข้าไปด�ำเนินการในกระบวนการต่อเนือ่ งจากทางการกัมพูชาในรูปแบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service : OSS) มีขั้นตอนการให้บริการคือ 1. แรงงานรับการตรวจสัญชาติ
จากเจ้าหน้าที่ทางการกัมพูชา เมื่อผ่านการตรวจสัญชาติแล้วจะได้รับเอกสารเดินทาง
(Travel Document : TD) 2. ขอรับการตรวจลงตรา (Visa) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว
(Non-Immigrant L-A) และประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักรถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
จากสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง   3. ขอรับการตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพจาก
กระทรวงสาธารณสุข 4. ขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางานจากกรมการจัดหางาน ส่วนศูนย์ฯ
กรุงเทพมหานครนั้นมีข้อจ�ำกัดเรื่องสถานที่ ดังนั้นจึงไม่สามารถให้บริการแบบ OSS ได้
โดยแรงงานฯที่เข้ามาที่ศูนย์ฯ กรุงเทพฯ เมื่อได้เอกสาร TD แล้วจะต้องกลับไปตรวจ

ลงตรา (VISA) ตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ และขอใบอนุญาต
ท�ำงานในจังหวัดที่แรงงานกัมพูชาท�ำงานอยู่
นายวรานนท์ กล่าวอีกว่า ส�ำหรับค่าใช้จา่ ยใน 3 ศูนย์ฯ
มีจ�ำนวน 4,400 บาท เป็นค่าธรรมเนียมเอกสาร TD 2,350 บาท
ค่าตรวจลงตรา (VISA) 500 บาท ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ 500 บาท และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ทํางาน 550 บาท โดยขณะนี้มีแรงงานกัมพูชากลุ่มบัตรสีชมพู
ในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น�้ำที่ใบอนุญาตท�ำงาน
จะหมดอายุวนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นี้ จ�ำนวนกว่า 13,000 คน
และกลุ่มใบจับคู่ จ�ำนวน 200,000 คน จึงขอย�้ำเตือนให้รีบมา
ด�ำเนินการตรวจสัญชาติภายในก�ำหนดระยะเวลาโดยด่วน โดย
เฉพาะกลุม่ ประมงทะเลและแปรรูปสัตว์นำ 
�้ เพราะหากเกินก�ำหนด
จะไม่มกี ารต่ออายุอกี และหากประสงค์จะท�ำงานในประเทศไทย
จะต้องเข้ามาในรูปแบบ MOU สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่สำ� นักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ส�ำนักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทร.สายด่วน 1694
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นายจ้างญี่ปุ่นปลื้ม!! ทหารปลดประจำ�การไทยที่ ไปฝึกงาน
โครงการ IM Japan ขยัน อดทน มีวินัย

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานได้ส่งเสริมการมี

งานท�ำแก่ทหารกองประจ�ำการ เพื่อให้มีทักษะฝีมือ สามารถประกอบอาชีพได้ตามความสนใจและความถนัด โดยได้ประสานกองทัพบกส่งเสริมการมีงานท�ำ
ให้ทหารที่จะปลดประจ�ำการไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กรพัฒนาแรงงานระดับชาติของประเทศญี่ปุ่น หรือ IM Japan และ
ได้ประชาสัมพันธ์โครงการฯ รวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านความรู้ ความสามารถภาษาญี่ปุ่น และด้านคณิตศาสตร์และด้านช่างแก่ทหารที่จะปลดประจ�ำการ
จากกองทัพภาคที่ 1 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์, กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา และกองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลกจ�ำนวน 800 คน มีทหารปลดประจ�ำการสมัครเข้ารับการคัดเลือกไปฝึกปฏิบัติงานฯ 157 คน เข้ารับการสอบ
คัดเลือก 80 คน สอบผ่าน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 ของผู้ที่เข้ารับการสอบคัดเลือก ซึ่งผู้ที่สอบผ่านที่มีผลการตรวจสุขภาพปกติ ไม่มีประวัติอาชญากรรม
จะต้องเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาญี่ปุ่น กฎระเบียบ วัฒนธรรม วิธีการท�ำงานและชีวิตความเป็นอยู่ของประเทศญี่ปุ่น ณ สถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี เป็นเวลา 4 เดือน ซึ่งเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีทหารปลดประจ�ำการที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมจ�ำนวน 15 คน
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นายวรานนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2560 กรมการจัดหางาน

ได้มีการจัดส่งทหารปลดประจ�ำการไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคฯ แล้ว จ�ำนวน
4 คน ซึ่งได้รับการประสานจาก IM Japan ว่าทหารปลดประจ�ำการทั้ง 4 คน
ได้รับการชมเชยจากเจ้าของสถานประกอบการว่ามีความขยัน อดทน และ
มีระเบียบวินัยดีมาก ซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นแรงบันดาลใจให้กับ
ทหารปลดประจ�ำการรุ่นหลัง รวมทั้งคนหางานไทยอีกด้วย ทั้งนี้ การฝึก
ปฏิบัติงานเทคนิคที่ญี่ปุ่น มีระยะเวลา 1 ปี หรือ 3 ปี โดยระหว่างฝึก
ปฏิบัติงานจะได้รับเบี้ยเลี้ยงหรือค่าจ้างตลอดการฝึกงานภายใต้สัญญาจ้าง
ตามกฎหมายแรงงานของญี่ปุ่น และเมื่อท�ำงานครบตามสัญญาจะได้รับ
ประกาศนี ย บั ต รรั บ รองการฝึ ก งานและยั ง ได้ รั บ เงิ น สนั บ สนุ น ในการ
ประกอบอาชีพอีกจ�ำนวน 200,000 เยน กรณีฝึก 1 ปี หากฝึก 3 ปี จะได้รับ
600,000 เยน โดยแรงงานจะเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น
ค่าตรวจสุขภาพ ค่าหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่า เป็นต้น ทั้งนี้ไม่มีค่านายหน้าหรือ
ค่าหัวแต่อย่างใด ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส�ำนักงานจัดหางาน

จังหวัดทุกจังหวัด ส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือ
กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร. 0 2245 1021
หรือโทร.สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

ก.แรงงานแนะ!!
นายจ้างใช้แรงงานกัมพูชา
ตามระบบ MOU

กระทรวงแรงงาน เผยยอดแรงงานกัมพูชา
กลุ่มผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์การเป็นนายจ้างลูกจ้าง (ใบจับคู่) ที่ต้องเข้าสู่การพิสูจน์สัญชาติคงเหลือ
อีก 2 แสนคน คาดไม่ทนั 31 ธ.ค. 60 แนะนายจ้างท�ำ MOU
แทน พร้อมย�ำ้ แรงงานกัมพูชาไปจ่ายค่าธรรมเนียมเอกสาร
การเดินทาง (TD) ที่ศูนย์พิสูจน์สัญชาติเท่านั้น
นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวง
แรงงาน แจ้งว่า ขณะนี้มียอดแรงงานกัมพูชากลุ่มผ่านการคัดกรอง

ความสัมพันธ์การเป็นนายจ้าง-ลูกจ้าง (ใบจับคู)่ ทีต่ อ้ งเข้าสูก่ ารพิสจู น์สญ
ั ชาติ
คงเหลืออีก 2 แสนคน ซึง่ กังวลว่าอาจจะไม่ทนั ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
เนื่องจากศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานกัมพูชาซึ่งก�ำลังเปิดอยู่ 3 ศูนย์ ตามที่
เคยประชาสัมพันธ์ไปแล้วนั้น ทางการกัมพูชาสามารถท�ำได้วันละประมาณ
1,400 คน ซึ่งทางการกัมพูชาจะได้พิจารณาเพิ่มจ�ำนวนในการด�ำเนินการ
ให้มากขึน้ เพือ่ ให้ทนั ตามก�ำหนดระยะเวลา ดังนัน้ เพือ่ ให้การด�ำเนินการแก้ไข
ปัญหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ขอให้นายจ้าง
น�ำแรงงานกลุ่มใบจับคู่เข้าสู่กระบวนการน�ำเข้าตามระบบ MOU และในการ
แก้ไขปัญหาระยะยาว ขอให้วางแผนการบริหารจัดการอัตราก�ำลังทดแทน
เช่น จ้างคนไทย หรือใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรทดแทนการใช้แรงงาน
ปรับกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพ เป็นต้น

นายวรานนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จุดบริการพิสูจน์สัญชาติกัมพูชา

มี 3 แห่งคือ 1) กรุงเทพมหานคร ที่อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว ชั้น 4
เลขที่ 2539 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง
2) จังหวัดระยอง ที่ มายอง โอทอป เลขที่ 201 หมู่ 7 ต.มะขามคู่ อ.นิคม
พัฒนา 3) จังหวัดสงขลา ที่ตลาดฟุกเทียน เลขที่ 99 หมู่ 3 ต.คลองแห
อ.หาดใหญ่ โดยมีค่าใช้จ่ายจ�ำนวนทั้งสิ้น 4,400 บาท เป็นค่าธรรมเนียม
เอกสารการเดินทาง (TD) จ�ำนวน 2,350 บาท ค่าตรวจลงตรา (VISA)
500 บาท ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท ค่าประกันสุขภาพ 500 บาท และ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทํางาน 550 บาท และขอย�้ำว่าจ่ายที่ศูนย์พิสูจน์
สัญชาติเท่านั้น ไม่ต้องไปจ่ายที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เซเว่น อีเลฟเว่น) ติดต่อ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
ส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพืน้ ที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน
โทร.1694
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th
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อาชีพมั่นคง

5 อาชีพใหม่ รายได้ดียุคไทยแลนด์ 4.0
อาชีพในดวงใจ หรืออาชีพที่เป็นที่ใฝ่ฝันของวัยรุ่นและเป็นที่น่าเชื่อถือว่า
จะสร้างอนาคต ความมั่นคง และความส�ำเร็จให้กับผู้ประกอบอาชีพนั้นๆ ได้เปลี่ยน
ไปอย่างสิ้นเชิงในช่วง 10 ปีมานี้ จากแต่ก่อนที่เราอาจจะใฝ่ฝันอยากได้งานประจ�ำ
เป็นพนักงานธนาคาร พนักงานบริษัทดีดี แต่ปัจจุบัน อาชีพมีความหลากหลาย
และมีความเฉพาะเจาะจงเพิ่มขึ้น เกิดอาชีพรูปแบบใหม่ๆ ที่สามารถสร้างรายได้
จริงๆ อย่างเป็นกอบเป็นก�ำ แม้บางอาชีพอาจจะไม่สามารถท�ำให้รวยเป็นเศรษฐีได้
แต่กลับให้ไลฟ์สไตล์ที่อิสระ แตกต่างไปจากกรอบกฎเกณฑ์และรูปแบบเดิมๆ ของ
การประกอบอาชีพด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปและการเข้ามามีบทบาทของเทคโนโลยี
การสื่อสารที่ทันสมัย มาดู 5 อาชีพใหม่ๆ ที่ก�ำลังมาแรง อาชีพที่เด็กหลายคน
ในยุคนี้ฝันถึงที่คุณก็อาจฝันถึงและอาจฝึกฝนจนท�ำได้เช่นกัน
1. ครูสอนการท�ำอาชีพเสริมหรืออาชีพเฉพาะ

ยุคนีเ้ ป็นยุคของการค้นหาตัวตนและอาชีพอิสระ ด้วยวิถชี วี ติ ของคน
ที่เปลี่ยนไปด้วยสังคมดิจิตอลที่ท�ำให้การท�ำธุรกิจส่วนตัวหรืออาชีพเสริมนั้น
เริ่มต้นได้ง่ายกว่าคนยุคเมื่อ 20 ปีที่แล้วอยู่มาก คนท�ำงานจึงต่างมีอาชีพ
ส�ำรอง เช่น ขายของออนไลน์ อุปกรณ์ออกก�ำลังกาย อาหารเสริมสุขภาพ
หรือการลงทุนในตลาดเงินก็ตาม อาชีพด้านการสอนเพือ่ พัฒนาทักษะวิชาชีพ
ด้านต่างๆ จึงได้รับความนิยมอย่ายิ่งการจัดคอร์สอบรม หรือ Workshop
ต่างๆ ที่เป็นทักษะ หรือ knowhow เฉพาะบุคคล เกิดขึ้นอย่างมากมาย เช่น
เกิดโรงเรียนสอนการลงทุนในหุน้ โรงเรียนสอนท�ำธุรกิจออนไลน์ สอนท�ำอาหาร
ยุคนี้ถ้าใครเก่งอะไรจริงๆ แค่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นสามารถท�ำเป็นธุรกิจ
ได้ไม่ยาก ลองค้นหาตัวเองดูว่าคุณล่ะเก่งอะไร! แล้วเอามาสอนซ่ะ!!!

2. ครูสอนโยคะ และเทรนเนอร์ออกก�ำลังกาย

เทรนด์การรักสุขภาพเป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่องและยังคงเป็นขาขึ้น
โรคภัยต่างๆ มีรูปแบบซับซ้อนมากขึ้น มลภาวะมากขึ้น ท�ำให้คนในสังคม
ตระหนักถึงการใส่ใจในสุขภาพกันมากขึ้น หันมาดูแลเรื่องอาหารการกิน
และการออกก�ำลังกายที่ถูกต้องและได้ผล และข้อส�ำคัญคือไลฟ์สไตล์ของ
คนยุคปัจจุบันเป็นยุคของการออกสื่อผ่านโซเชียลมีเดียอยู่ตลอดเวลา ต้องมี
การอัพเฟส อัพไอจีอยู่เป็นประจ�ำคนจึงต้องการที่จะดูดี รักษาภาพลักษณ์
ทางสังคมของตน เป็นยุคของการสร้าง Personal Branding ผ่านออนไลน์
และยังมีผู้น�ำเทรนด์เป็น เซเลบและดาราที่จ�ำเป็นต้องรักษาความงามและ
สุขภาพเช่นกันเพื่อรักษาอาชีพให้มั่นคงยาวนาน จึงท�ำให้อาชีพนี้เป็นที่นิยม
อย่างยิ่งเพราะนอกจากจะมีรายได้แล้วยังน�ำมาซึ่งสุขภาพและความงาม
ส่วนตัวอีกต่างหาก อาชีพนี้จึงเป็นอีกอาชีพในฝันของหลายๆ คน

3. อาชีพ ยูทูปเบอร์

หมายถึง ผู้ที่สร้างสรรค์คลิปต่างๆ มาลงในช่องยูทูป โดยทางยูทูป
จะอนุญาตให้ลงคลิปได้อิสระ แต่มีเงื่อนไขคือ คลิปที่น�ำมาลงนั้น จะต้อง
เป็นงานทีผ่ ลิตขึน้ เอง ไม่อนาจารและไม่นำ� คลิปของคนอืน่ มาลงและไม่ละเมิด
ลิขสิทธิ์ยูทูบเบอร์ในยุคนี้เปรียบเทียบก็คือผู้ผลิตรายการทีวีนั่นเอง แต่การ
ผลิตรายการผ่านยูทปู ท�ำให้คนทัว่ ไปสามารถเข้าถึงได้งา่ ยขึน้ โดยใช้อปุ กรณ์
ง่ายๆ เพียงกล้องมือถือหรือกล้องวิดีโอ กับไอเดียดีๆ ก็สามารถผลิตรายการ
และสร้างรายได้ผ่านยูทูปกันได้ง่ายๆ

ยูทูปเบอร์อันดับหนึ่งของโลก ก็คือ Pewdiepie มียอดผู้ติดตาม
มากถึง 54 ล้านคน ในปี 2016 ที่ผ่านมา ท�ำรายได้ถึง 15 ล้านเหรียญ
หรือราว 525 ล้านบาทเท่านั้นเอง! หรือยูทูบเบอร์ในเมืองไทยอันดับ 1
และ 2 เช่น VRZO และบี้เดอะสกา

4. โค้ชพัฒนาศักยภาพ และจิต

ในสมัยนีค้ ำ� ว่าโค้ชทีเ่ คยใช้แต่ในวงการกีฬากลายเป็นค�ำฮิตในวงการ
อืน่ ๆ มากมายอาชีพ โค้ชทีไ่ ม่ใช่โค้ชส�ำหรับนักกีฬาเกิดขึน้ มากมาย โดยเฉพาะ
โค้ชพัฒนาจิตและ โค้ชพัฒนาศักยภาพมนุษย์และบุคลิกภาพโดยท�ำหน้าทีใ่ ห้
ค�ำปรึกษา และอาจเปิดสอนเป็นคอร์สเพือ่ กระตุน้ แรงบันดาลใจ และปรับปรุง
สภาวะจิตใจให้เกิดพลังทีจ่ ะสูเ้ พือ่ ความส�ำเร็จในชีวติ โดยช่วยเรือ่ งการพัฒนา
และดึงศักยภาพส่วนบุคคลออกมาใช้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ให้มุมมองใหม่ๆ
ไปจากเดิม และเป็นกระจกสะท้อนให้ผู้รับการฝึกเห็นตัวเองได้ชัดขึ้น และ
สามารถดึงพลังด้านบวกออกมาใช้เพือ่ ความส�ำเร็จทีต่ อ้ งการได้ โดยมีผทู้ สี่ นใจ
ศาสตร์ด้านนี้ต่างไปเข้าคอร์สอบรมในต่างประเทศหรือเมืองไทยเอง และ
น�ำมาท�ำเป็นอาชีพที่สร้างความแตกต่างและสร้างรายได้เป็นอาชีพที่มั่นคง
ส�ำหรับผู้ที่มีความสามารถด้านนี้ โดยมีลูกค้าทั้งเป็นบุคคลและองค์กรต่างๆ
ที่ต้องการเปลี่ยนมุมมองและสร้างทัศนคติด้านบวกแก่พนักงาน

5. นักพัฒนาแอพพลิเคชั่น

เป็นอาชีพส�ำหรับคนรุน่ ใหม่ทมี่ คี วามคุน้ เคยกับอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
ต่างๆ นับเป็นอาชีพแห่งอนาคตของคน Gen Y เป็นต้นไปก็ว่าได้ เป็นอาชีพ
ที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมาก โดยใช้เพียงคอมพิวเตอร์กับทักษะและความรู้
ด้านไอที พร้อมด้วยไอเดียใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ ก็สามารถเป็นนักพัฒนา
แอพพลิเคชั่นได้ ซึ่งการสร้างแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ มีความต้องการของ
ตลาดสูงและมีรายได้ไม่จำ� กัด โดยขึ้นอยู่กับไอเดียและความยากง่ายในการ
ผลิตพร้อมทั้งการตอบโจทย์การใช้งานและความต้องการ หรือความจ�ำเป็น
ของผู้บริโภคได้มากน้อยเพียงใด
อาชีพใหม่ๆ ที่ทำ� รายได้ดียังมีอีกหลายอาชีพที่น่าสนใจ และเรา
ไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะสามารถท�ำเงินให้เราเลี้ยงชีวิตได้ เพราะโลก
เปลี่ยนเราจึงต้องเปลี่ยนตามและปรับตัวอยู่เสมอ ลองส�ำรวจตัวเองดูซิ
ว่าคุณแอบมีอาชีพอะไรซ่อนอยูใ่ นตัวทีอ่ าจจะสร้างอาชีพใหม่ทมี่ นั่ คงและ
สามารถสร้างรายได้งามๆ ให้กับคุณบ้าง
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : www.startyourway.com, www.kroobannok.com
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สู่ยุค THAILAND 4.0

ต้องปฏิวัติการบริการด้วยนวัตกรรมดิจิทัล
เชื่อว่าหลายท่านคงจะเข้าใจถึงแนวความคิด ที่มาที่ไปของ Thailand 4.0
กันแล้ว วันนี้เราจะมาดูกันว่าสิ่งที่ควรท�ำต่อจากนี้ไปมีอะไรบ้าง เพื่อพัฒนาธุรกิจให้
เติบโตเท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของยุคดิจิทัล โดยเรื่องที่จะแบ่งปันในวันนี้
ก็คือ การปฏิวัติการให้บริการลูกค้าด้วยนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งเป็นเรื่องส�ำคัญที่จะ
รอช้าไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียว เรียกว่าต้องท�ำทันที เพราะแค่เราหยุดหนึ่งก้าว คนอื่น
เขาก็วิ่งแซงเราไปหลายก้าวแล้ว
ถ้าพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคดิจิทัล ต้องฟังแนวคิดจาก
ท่านนีค้ รับ พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสวุ รรณ รองประธาน กสทช. ประธาน
กรรมการกิจการโทรคมนาคม ซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจมาก ขออนุญาตน�ำ
สิ่งที่ท่านบอกเล่าเอาไว้มาเผยแพร่ให้ได้รับทราบไปพร้อมๆ กัน
เทคโนโลยีดจิ ิทัล ท�ำให้รูปแบบธุรกิจทีม่ อี ยูเ่ กิดความต่อเนือ่ งมากขึน้
หรือเกิดเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ (New business model) ท�ำให้ธุรกิจที่
แตกต่างกันสามารถเชื่อมถึงกันได้หมด ท�ำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่
หรือประสบการณ์ใหม่ๆ ด้านข้อมูลและเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนอง
การสื่อสารสองทาง และ Real time ให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมด้านดิจทิ ลั อย่างมีประสิทธิภาพจะท�ำให้
บริษัทสามารถลดต้นทุนในการให้บริการลูกค้า ขณะเดียวกันก็สามารถเพิ่ม
ความพึงพอใจแก่ลกู ค้า และสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้ โดยนวัตกรรม
ด้านดิจิทัลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของระบบเศรษฐกิจตลอด
ช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา และท�ำให้องค์กรต่างๆ เห็นถึงความจ�ำเป็นที่จะ
ต้องพัฒนากลยุทธ์ของบริษัทเพื่อให้สามารถรักษาต�ำแหน่งทางการตลาดไว้
โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล
คนทั่วโลก รวมทั้งคนไทยจะได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล
ในการใช้ชีวิตประจ�ำวัน ตั้งแต่การท�ำธุรกรรม การเช่าภาพยนตร์ ตลอดจน
การเรียกใช้บริการแท็กซี่ นอกจากนี้ ผู้น�ำทางธุรกิจทุกอุตสาหกรรมยังต้อง
ตระหนักด้วยว่าการใช้กลยุทธ์ดิจิทัล (Digital Strategy) เพื่อด�ำเนินการ
ภายในบริษัทจะต้องพบกับความท้าทายที่ซับซ้อนมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ดิจิทัลแบบครบวงจร มีความซับซ้อนทั้งในการ
พัฒนาและการปฏิบัติ แต่อุปสรรคขององค์กรในธุรกิจต่างๆ ที่พบได้บ่อยๆ
เช่น การมีช่องทางการจัดจ�ำหน่ายที่หลากหลายและเทคโนโลยีแบบดั้งเดิม
ที่ท�ำให้ยากต่อการด�ำเนินงาน และส่งผลกระทบต่อความรวดเร็วในการน�ำ
กลยุทธ์ใหม่ๆ มาปรับใช้ เพราะเทคโนโลยีเก่าทีใ่ ช้อยู่ รวมทัง้ บุคลากรไม่พร้อม
ที่จะรับกับการเปลี่ยนแปลงในการท�ำงานรูปแบบใหม่
ความท้าทายที่เกิดจากการปฏิวัติดิจิทัลจะก่อให้เกิดโอกาสที่ส�ำคัญ
โดยบริษัทจะต้องมีเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดีขึ้น และ
สามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับลูกค้าไว้ ในขณะที่จะต้องขับเคลื่อน
การท�ำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพได้อย่างต่อเนือ่ ง ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจทีถ่ ดถอย
เป็นเวลานาน ซึง่ จะต้องปรับกลยุทธ์และรูปแบบธุรกิจ เพือ่ รักษาความสามารถ
การแข่งขันในตลาด
อย่างไรก็ตาม ความล้มเหลวในการปรับตัวเพือ่ ให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็วของโลก ถือเป็นความเสี่ยงของธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดย
ผูใ้ ห้บริการทีส่ ามารถแยกประเภทการให้บริการลูกค้าทีม่ คี วามแตกต่างกันได้
มีการด�ำเนินการและมีกลยุทธ์ดจิ ทิ ลั ทีย่ ดื หยุน่ จะมีโอกาสประสบความส�ำเร็จ
ได้มากกว่าคู่แข่ง และสามารถลดต้นทุนในการให้บริการลูกค้า สามารถเพิ่ม
ระดับความพึงพอใจ และรักษาลูกค้าไว้ได้
ประสบการณ์ทางดิจิทัลที่แตกต่างกันของลูกค้าก็เป็นปัจจัยส�ำคัญ
ที่บริษัทจะต้องให้ความสนใจ ลูกค้าที่มีการใช้งานออนไลน์เป็นประจ�ำ  มักจะ
สามารถติดต่อกับฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ทางช่องทางออนไลน์ (เว็บไซต์, mobile
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application เป็นต้น) ได้ด้วยตนเอง ซึ่งลูกค้าเหล่านี้มีความคาดหวังว่า
ประสบการณ์ทางด้านดิจิทัลที่ดีของผู้ให้บริการจะสามารถตอบค�ำถามลูกค้า
ได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
หากผูใ้ ห้บริการล้มเหลวในการให้บริการออนไลน์แก่ลกู ค้าจะท�ำให้ไม่
สามารถให้ข้อมูลแก่ลูกค้า ไม่สามารถตอบค�ำถามลูกค้า หรือลูกค้าอาจรู้สึก
ถึงความยุ่งยากซับซ้อนในการด�ำเนินการ ส่งผลให้ลูกค้าไม่อยากใช้บริการ
ผ่านช่องทางออนไลน์ และเปลีย่ นไปใช้ชอ่ งทางอืน่ แทน ซึง่ จะท�ำให้ผใู้ ห้บริการ
มีต้นทุนที่สูงขึ้น เช่น ช่องทางโทรศัพท์ หรือการอีเมลไปยัง call center
ทั้งนี้ สาเหตุที่ลูกค้าไม่นิยมใช้ช่องทางออนไลน์ ส่วนใหญ่แล้ว
เนือ่ งมาจากผูใ้ ห้บริการไม่มขี อ้ มูลทีล่ กู ค้าต้องการ ใช้ภาษาทีไ่ ม่ชดั เจน มีขนั้ ตอน
ทีล่ กู ค้าจะต้องด�ำเนินการในออนไลน์มากเกินไป หรือการใช้งานยุง่ ยาก เป็นต้น
ซึง่ จะเป็นอุปสรรคทีท่ ำ� ให้ลกู ค้าไม่สามารถด�ำเนินการบนออนไลน์ได้ดว้ ยตนเอง
หากน�ำเครื่องมือดิจิทัลมาใช้ในการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าจะท�ำให้เกิด
ประโยชน์มาก โดยเครือ่ งมือดิจทิ ลั ทีไ่ ด้รบั การออกแบบมาเพือ่ ตอบสนองลูกค้า
และยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขาย เนื่องจาก
1) สามารถบอกสิทธิประโยชน์ของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความซับซ้อน
ให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่ายขึ้น 2) สามารถปรับปรุงกระบวนการขายให้มีความ
กระชับ 3) เครื่องมือดิจิทัลท�ำให้การด�ำเนินการทางธุรกิจมีความรวดเร็ว
ลดค่าใช้จ่าย และมีความผิดพลาดน้อยลง
ปัจจุบัน บริษัทด้านเทคโนโลยี ร้านค้าปลีกออนไลน์ และผู้ให้บริการ
ด้านการเงิน ได้น�ำแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมและประสบการณ์ด้าน
ดิจิทัลที่มุ่งเน้นความเป็นมิตรต่อลูกค้า ลูกค้าที่มีประสบการณ์ด้านดิจิทัลที่
ต่างกันก็สามารถใช้งานได้ โดยลูกค้าส่วนใหญ่คาดหวังว่าการใช้งานออนไลน์
ของผู้ให้บริการประกันภัยจะต้องใช้งานง่ายและกระชับ เหมือนเว็บไซต์และ
mobile application อื่นทั่วๆ ไป
หนึง่ ในแนวทางของนวัตกรรมด้านดิจทิ ลั คือ การออกแบบให้สามารถ
ตอบสนองผ่าน user interfaces ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถปรับเปลี่ยน
ขนาดได้ตามรูปแบบของหน้าจออุปกรณ์ที่ใช้ ถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของประสบการณ์ผใู้ ช้งานผ่านอุปกรณ์ทหี่ ลากหลาย และบริษทั ให้ความส�ำคัญ
ต่อเนื้อหาและบริการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ตัวอย่างเช่น ในธุรกิจประกันภัย
ผูใ้ ช้งานสามารถดูคา่ ใช้จา่ ยหรือค่าเบีย้ ประกันผ่านสมาร์ทโฟน หรือจะดูขอ้ มูล
ดังกล่าวในเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิด
ความสามารถในการตอบสนองลูกค้ามากขึ้น นอกจากนี้การปรับปรุงเนื้อหา
ให้ทันสมัย ก็จะช่วยจูงใจให้ลูกค้าเข้ามาชมเว็บไซต์เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
การปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานออนไลน์ในปัจจุบันนั้น
ไม่จำ� เป็นจะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญทัง้ หมด หลายองค์กร
พบว่าขั้นตอนที่มีต้นทุนต�่ำที่สุดคือความสามารถในการเข้าใจสิ่งที่ลูกค้า
ต้องการ เพื่อจูงใจให้ลูกค้าเข้าใช้งานบ่อยที่สุด และสามารถให้ข้อมูลที่
ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้การออกแบบรูปแบบการน�ำเสนอ
ที่ดีจะท�ำให้เกิดประสบการณ์ออนไลน์ที่คล่องตัวมากขึ้นอีกทางหนึ่ง เช่น
แบบตัวอักษรทีอ่ า่ นง่าย ใช้ภาษาทีช่ ดั เจน มีการจัดวางรูปแบบทีด่ ี มีความ
สะดวกในการใช้งาน เป็นต้น
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