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Special Report ฉบั บ นี้ ขอเสนอ ชุ ม ชนบ้ า นมาบเหลาชะโอน จ.ระยอง ตามด้ ว ย
มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�ำในภูมิภาค RATCH เตรียมส่งแผนสร้าง 2 โรงไฟฟ้าใหม่ ภาคตะวันตกให้ กกพ.เร็วๆ นี้ ลุ้นได้สิทธิ
พัฒนา ครม.อนุมตั ิ ตัง้ ศูนย์จดั เก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาชัว่ คราว จ.สมุทรสาคร จ.สงขลา ขานรับนโยบายรัฐบาลทดลองขยายเวลาท�ำการ
ด่านศุลกากร สะเดา-บูกิตกายูฮิตัม 24 ชั่วโมง เริ่ม 17 มิ.ย. นี้ ผู้ว่าฯ สงขลา น�ำทีมขับเคลื่อน “จะนะ” จ.สงขลา เป็นเมือง “อุตสาหกรรม
แห่งอนาคต” เปิดนโยบายหอการค้า จ.เชียงใหม่ สมัยที่ 22 ปี เร่งผลักดันเศรษฐกิจนวัตกรรม-มุ่งตลาด ตปท.
ส่วน English for Career ฉบับนี้ เป็นการเขียนจดหมาย อีเมล Email ภาษาอังกฤษ แบบทางการ แบบไม่ทางการ ในโอกาส
ต่างๆ รู้ทันโลก ส่องเทรนด์การผลิต กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ยุโรป กระทรวงแรงงานไต้หวันมอบหมายให้ศึกษาหาแหล่งน�ำเข้า
แรงงานต่างชาติเพิ่มนักวิชาการ เสนออินเดียเหมาะสมที่สุด Smart DOE ก.แรงงาน เผยนายจ้างในยูเออี ชื่นชมแรงงานไทยฝีมือดี
มีความรับผิดชอบ ด่วน!! รับสมัครไปท�ำงานมาเก๊า 131 อัตรา เงินเดือนกว่าครึ่งแสน เปิดมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพระมหากษัตริย์ จ.สงขลา เปิดแล้ว!! ศูนย์ประสานงานแรงงานประมง จ.สตูล แห่งใหม่ บริการแรงงานแบบครบวงจร
อาชีพมั่นคง นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer) และ THAILAND 4.0 เปิด 5 อาชีพ มาแรงในอีก 6 ปีข้างหน้า หรือปี ค.ศ. 2025
กับทักษะที่ต้องมี เตรียมคว้าโอกาสที่มากกว่าก่อนใคร...
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ชุมชนบ้านมาบเหลาชะโอน จ.ระยอง
บ้านมาบเหลาชะโอน หมู่ที่ 5 ต�ำบลชากพง อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการ
ท่องเทีย่ วของจังหวัดระยอง ทีโ่ ดดเด่นในด้านเป็นหมูบ่ า้ นหัตถกรรมรวมทัง้ เป็นแหล่งเรียนรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ด้านการจักสานอีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าทิวทัศน์โดยรอบบริเวณ
หมู่บ้านที่งดงาม ยิ่งเมื่อขึ้นไปยังโบสถ์หินอ่อนบนยอดเขาที่อลังการ จะสามารถมองเห็นชายทะเลและหมู่เกาะ
บริเวณหาดวังแก้ว แหลมแม่พิมพ์ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองระยอง รวมถึง บึงน�้ำสาธารณะ
ขนาดใหญ่ ทีช่ อื่ “บึงส�ำนักใหญ่” หรือหนองจ�ำรุง มีพนื้ ที่ 3,871 ไร่ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาน�ำ้ จืดนานาชนิด
และมีต้นกระจูดขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก
ที่ตั้ง

บ้านมาบเหลาชะโอน ตั้งหมู่ 5 ต�ำบลซากพง อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอ�ำเภอแกลง อยู่ห่างจากตัวอ�ำเภอประมาณ 23 กม.

ประวัติความเป็นมา

การสานเสือ่ กระจูดเป็นภูมปิ ญ
ั ญาดัง้ เดิมของชาวบ้านมาบเหลาชะโอน มาเป็น
เวลานานกว่า 200 ปี และสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน เริ่มต้นมีการสานเพื่อไว้ใช้ใน
ครอบครัวต่อมามีพ่อค้ามารับไปขายอีกที จึงท�ำให้มีรายได้หลังจากการท�ำสวนและ
ด้วยเหตุผลทีใ่ ช้ในหมูบ่ า้ นมีบงึ กระจูด ทีข่ นึ้ เองตามธรรมชาติกว่า 1,000 ไร่ ประกอบกับ
รัฐบาลได้จัดตั้งและสนับสนุนโครงการหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านนี่เอง
ชาวบ้านจึงได้จัดตั้งกลุ่มจักสานกระจูดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2544 เริ่มต้น
จากการมีสมาชิก 17 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่บ้าน และ
น�ำเอาวัตถุดิบที่มีมากมายมาแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จัดขึ้น
และสร้างรายได้ให้กลุ่มสมาชิกท�ำให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนดังค�ำกล่าวของ
ท่านสุนทรภู่ในนิราศเมืองแกลง

วัตถุประสงค์และอุดมการณ์ของกลุ่ม

- เพื่อสร้างความเข้าใจและเชื่อมความสามัคคี
- เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ แก่สมาชิก
- เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มกี ารยกระดับคุณภาพให้เป็นผลิตภัณฑ์ทมี่ ลี กั ษณะโดด
เด่น ได้ระดับ 5 ดาว
- น�ำเสนอวิถีชีวิตของชุมชนให้เป็นหมู่บ้านจักสานบ้านกวี ตามรอยสุนทรภู่
เป็นแหล่งเที่ยวชมงานจักสาน

อัตลักษณ์ของชุมชน

- ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีความสวยงามท�ำด้วยมือมีคุณภาพ มีหลากหลาย
รูปแบบผลิตได้ตามใจลูกค้าชาวบ้านมีสว่ นร่วมในการผลิตความรับผิดชอบแบ่งงานกันท�ำ
รวมทั้งช่วยกันรักษาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูด เช่น ประเภทกระเป๋าหิ้ว
กระเป๋าสะพาย ประเภทกล่อง ประเภทตะกร้า และประเภทอืน่ ๆ ตามทีล่ กู ค้าต้องการ
- อาหารพื้นบ้านที่เน้นอาหารทะเลที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

สินค้า

ได้รับมาตรฐาน มผช. , สมส., OTOP 3 ดาว รางวัลที่ได้รับ
- OTOP Orodact Champion ภาคกลาง ปี 2549
- รางวัลผู้น�ำหมู่บ้านดีเด่น ปี 2550
- รางวัลหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น ของหม่อมงามจิตต์บูรฉัตร ปี พ.ศ. 2551

วัตถุดิบ
- เส้นกระจูด
- ดินนวล
อุปกรณ์
- อุปกรณ์รีดเส้น
- อุปกรณ์ต้นย้อม
- กาวลาเท็กซ์
- กล่องบรรจุผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนการผลิต
ถอนเส้นกระจูดน�ำมาคัดความยาวท�ำเป็นมัดน�ำดินนวนมาละลายแล้วเอาไป
คลุกเส้นแล้วน�ำมาตาก น�ำเส้นทีต่ ากแห้งประมาณ 1 วัน แล้วน�ำมารีดให้แบน น�ำไปตาก
ซ�ำ้ อีกครึง่ วัน เพือ่ ให้เส้นแห้งสนิท น�ำเส้นแห้งมาย้อมสีตามต้องการในอุปกรณ์ตม้ ย้อม
ล้างเส้นต้มให้สะอาด น�ำไปตากแดดอีก 1 วัน รีดเส้นที่แห้งแล้วให้แบนและนิ่ม ขึ้นรูป
ตามแบบต่างๆ แล้วสานตามแบบ หลังจากนั้นน�ำชิ้นงานมาเคลือบด้วยกาวลาเท็กซ์
แล้วตากแดด 2 วัน ตรวจสอบคุณภาพของสินค้า และบรรจุสินค้าลงกล่อง

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ ด้วยภูมิปัญญาการจักรสานของคน
ในชุมชนที่มีประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นที่มีฝีมือประณีตในทุกขั้นตอน จากการเรียนรู้
ร่วมกัน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นที่ต้องการของลูกค้า

ฝีมือชาวบ้านและจัดให้มีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในบึงส�ำนักใหญ่

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านและการปลูกฝังภูมิปัญญาสู่เยาวชน

ชาวบ้านมาบเหลาชะโอนจะมีการรวมกลุ่มชาวบ้านเพื่อด�ำเนินการผลิตที่เป็น
การรวมกลุ่มแบบธรรมชาติระหว่างผู้สนใจที่จะประกอบอาชีพเดียวกัน มีความสนใจ
อย่างเดียว เช่น อาชีพการจักสานกระจูดที่มีมากว่า 200 ปี มาแล้ว อดีตการจักสาน
กระจูดจะมีแต่ผสู้ งู อายุทำ� กัน แต่ในปัจจุบนั ได้ถกู ถ่ายทอดไปยังเยาวชน ทายาท OTOP
โดยสมาชิกกลุม่ ได้ถา่ ยทอดภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ไปสูเ่ ยาวชนทัง้ ในนอกโรงเรียนในหลายๆ
โรงเรียน ดังได้กล่าวมาในเบื้องต้นแล้ว ส่วนในด้านการพัฒนาเยาวชน
เรื่ อ งการท่ อ งเที่ ย วเทศบาลต� ำ บลสุ น ทรภู ่ ได้ จั ด ท� ำ โครงการฝึ ก อบรม
มัคคุเทศก์นอ้ ย เพือ่ ให้มคั คุเทศก์นอ้ ยได้ทำ� หน้าทีน่ ำ� เทีย่ วชมหมูบ่ า้ นก่อให้เกิดจิตส�ำนึก
การรักบ้านเกิด และเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาสู่หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

การพัฒนาบ้านมาบเหลาชะโอนชาวบ้านที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มมีรายได้
อย่างต่อเนื่อง องค์ความรู้ที่มีได้รับการสืบสาน เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
ในชุมชนอย่างคุ้มค่าตามแนวคิดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยสร้างจิตส�ำนึกในการ
ร่วมกันรักษาสิง่ แวดล้อม แหล่งอาชีพ และจิตส�ำนึกรักบ้านเกิด พัฒนาชุมชนของตนเอง
ให้มีความสุข

แหล่งท่องเที่ยว

บึงส�ำนักใหญ่ นัง่ เรือชมธรรมชาติของบึงส�ำนักใหญ่ ท่านจะได้รบั ความเพลิดเพลิน
ในการเดินทางชมพื้นที่สวนฯ ดังนี้
- ชมแหล่งอาศัยพรรณไม้น�้ำ - ชมพรรณไม้ท้องถิ่นและพืชสมุนไพร
- แพหญ้าหนังหมา			 - ชมธรรมชาติป่าชุ่มน�้ำ (ป่าเสม็ดโบราณ)
สวนพฤกษศาสตร์จังหวัดระยอง กิจกรรมในสวนฯ ประกอบด้วย
- ล่องเรือชมธรรมชาติ			 - ปลูกต้นไม้ในท้องถิ่น
- กิจกรรมทางน�้ำ			 - ขี่จักรยาน
- ศึกษาพรรณไม้
โบสถ์หินอ่อนของวัดสนามรัตนาวาส
กลุม่ จักสานกระจูด กลุม่ ผลิตภัณฑ์จกั สานกระจูดบ้านมาบเหลาชะโอน ต.ซากพง
อ.แกลง จ.ระยอง

บริการ

- มีที่พักให้เลือกอย่างหลากหลาย อาทิเช่น บ้านพักโฮมสเตย์ บ้านพัก
ริมชายหาด เป็นต้น
- บริการล่องเรือชมธรรมชาติรอบบึงส�ำนักใหญ่

เส้นทางการท่องเที่ยว

การเดินทาง สามารถเดินทางได้โดยรถยนต์สว่ นตัว และรถโดยสารประจ�ำทาง
รถตู้โดยสาร ระยะทางจากกรุงเทพถึงบ้านมาบเหลาชะโอน ประมาณ 190 กิโลเมตร

ติดต่อ

นายมนตรี ยิ้มเยื้อน โทร. 0 -3864-7079, 08-6045-3938
E-MAIL : baankawee@hotmail.com

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
ที่มา : http://travel2guide.com, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักรสานกระจูด
บ้านมาบเหลาชะโอน จังหวัดระยอง
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มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำ�ในภูมิภาค

RATCH เตรียมส่งแผนสร้าง 2 โรงไฟฟ้าใหม่
ภาคตะวันตกให้ กกพ.เร็วๆ นี้ ลุ้นได้สิทธิพัฒนา

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง (RATCH) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมส่งแผนการด�ำเนินงานส�ำหรับ
การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ภาคตะวันตกจ�ำนวน 2 แห่ง ขนาดก�ำลังการผลิตแห่งละ 700 เมกะวัตต์ (MW) ให้กับคณะกรรมการ
ก�ำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) พิจารณาในเร็วๆ นี้ หลังจากที่ กกพ.ได้ส่งเรื่องดังกล่าวมายังบริษัท ซึ่งบริษัทฯ มีความมั่นใจที่จะพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่ทั้ง
2 แห่ง ในจังหวัดราชบุรี ได้แล้วเสร็จทันตามก�ำหนดที่จะจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ในปี 2567 และปี 2568 และจัดหาปริมาณก๊าซธรรมชาติได้เพียงพอ
ที่จะป้อนโรงไฟฟ้าดังกล่าว
ทั้งนี้ หลังจากที่บริษัทฯ ส่งแผนพัฒนาโรงไฟฟ้า 2 แห่ง กลับไปที่ กกพ.แล้ว
ก็จะเป็นขั้นตอนของการเจรจารายละเอียดทั้งในส่วนของอัตราค่าไฟฟ้าที่เหมาะสม
ส่วนจะได้พัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่อย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับ กกพ.เป็นผู้ก�ำหนดเงื่อนไข และ
จะมี ก ารหาพั น ธมิ ต รเข้ า ร่ ว มด� ำ เนิ น การหรื อ ไม่ นั้ น ยั ง ต้ อ งพิ จ ารณาจากปั จ จั ย
หลายด้านด้วยเพราะมีเรื่องของการใช้ก๊าซฯ เป็นเชื้อเพลิงเข้ามาประกอบด้วย
ส่วน กกพ.ส่งเรื่องเข้ามาบริษัทฯ ก็ก�ำลังจะท�ำข้อมูลออกไปเร็วๆ นี้ ก็ขึ้นกับ กกพ.
เป็นคนก�ำหนดเงื่อนไข กกพ.ส่งเรื่องให้บริษัทฯ ส่งเรื่องคืนกกพ. หลังจากนั้น กกพ.
ก็จะเรียกไปคุยกันว่าค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมเป็นเท่าไหร่ ส่วนโรงแรกเข้าปี 2567 และ
โรงที่สองเข้าปี 2568
การสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ 2 แห่ง จะสร้างในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งบริษัทฯ มีพื้นที่
เพียงพอและอยูใ่ กล้เคียงกับโรงไฟฟ้าเดิมของบริษทั คือโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ (TECO)
ขนาด 700 เมกะวัตต์ ที่จะหมดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในเดือนกรกฎาคม 2563
โดย TECO หมดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว บริษัทฯ ก็มีทางเลือกที่จะเก็บโรงไฟฟ้า
เป็นเครื่องส�ำรอง หรือการขายโรงไฟฟ้าให้กับประเทศเพื่อนบ้าน

อนึ่ง ตามร่างแผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580
(PDP2018) จะมีการพัฒนาโรงไฟฟ้าหลักแห่งใหม่เป็นรายภาค โดยภาคตะวันตกจะ
มีโรงไฟฟ้าหลัก 2 แห่ง แห่งละ 700 เมกะวัตต์ รวม 1,400 เมกะวัตต์ ซึ่งจะจ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบในปี 2567 และปี 2568 โดยส่วนหนึ่งเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจีที่
ใกล้จะหมดอายุและเพื่อเสริมความมั่นคงไฟฟ้าป้อนให้กับภาคใต้ ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้มอบหมายให้ กกพ.เจรจาการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่
ดังกล่าวกับผูป้ ระกอบการรายเดิมบนหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขจะต้องใช้ระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐานที่มีอยู่แล้ว และตั้งอยู่บนพื้นที่เดิม คือ จังหวัดราชบุรี เพื่อให้สามารถก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าใหม่ได้เสร็จทันตามแผน และต้องไม่กระทบต่อต้นทุนค่าไฟฟ้า โดยคาดว่าจะ
มีความชัดเจนใน 1-2 เดือน ก่อนทีจ่ ะน�ำเรือ่ งดังกล่าวมาน�ำเสนอต่อ กบง. เพือ่ พิจารณา
อีกครั้ง
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
ที่มา : ส�ำนักข่าวอินโฟเควสท์

ครม.อนุมัติ ตั้งศูนย์จัดเก็บข้อมูล
แรงงานเมียนมาชั่วคราว
จังหวัดสมุทรสาคร

พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงาน
เมียนมาชั่วคราวของทางการเมียนมา ณ จังหวัดสมุทรสาคร ตามที่กระทรวงแรงงาน
เสนอ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความสัมพันธ์อันดีด้านแรงงานระหว่างไทย-เมียนมา
และประโยชน์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ร่ ว มกั น ตลอดจนผลประโยชน์ โ ดยรวมของนายจ้ า ง
สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว รวมทั้งเป็นการเพิ่มผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการ
การท�ำงานของคนต่างด้าว ซึง่ เป็นหนึง่ ในนโยบายทีส่ ำ� คัญของรัฐบาล โดยมีระยะเวลา
ด�ำเนินการ 1 ปี ทั้งนี้ ศูนย์จัดเก็บข้อมูลฯ จะอยู่ที่บริเวณตลาดทะเลไทย ต�ำบลท่าจีน
อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยจะด�ำเนินการเฉพาะกลุ่มแรงงาน
เมี ย นมาเท่ า นั้ น ไม่ ร วมคนต่ า งด้ า วสั ญ ชาติ เ มี ย นมาที่ อ ยู ่ ใ นประเทศไทยด้ ว ย
วัตถุประสงค์อนื่ ๆ ให้บริการแรงงานใน 2 กลุม่ คือ 1. แรงงานเมียนมาทีต่ อ้ งการเปลีย่ น
เอกสารประจ�ำตัวเป็นหนังสือเดินทาง แรงงานที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติหรือจัดท�ำ
ทะเบียนประวัตใิ นประเทศไทยทีถ่ อื หนังสือเดินทาง (PP) หนังสือเดินทางชัว่ คราว (TP)
หรือเอกสารรับรองบุคคล (CI) โดยทางการเมียนมาใช้ค�ำว่า กลุ่มคน Function A
และ 2. แรงงานเมียนมาที่เข้ามาท�ำงานตาม MOU ที่วาระการจ้างงานใกล้ครบ
ก�ำหนด 4 ปี ที่ต้องการจัดท�ำเป็นหนังสือเดินทางฉบับใหม่ และมีความประสงค์
จะกลับเข้ามาท�ำงานตาม MOU เมื่อวาระการจ้างงานครบ 4 ปี แล้ว โดยทางการ
เมียนมาใช้ค�ำว่า กลุ่มคน Function B
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ส�ำหรับวาระการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่เข้ามาท�ำงานใน
ประเทศไทยตาม MOU จะครบก�ำหนด 4 ปี ในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมีจ�ำนวนประมาณ
140,256 คน (ตัวเลขประมาณการจากการออกใบอนุญาตท�ำงานที่ออกให้กับ
แรงงานเมียนมาเมื่อปี พ.ศ. 2558) ที่ผ่านมาหลังจากอยู่ครบ 4 ปี แรงงานต้อง
เดินทางออกนอกประเทศไป 30 วัน จึงจะกลับเข้ามาได้ แต่กรรมวิธีของทางการ
เมียนมาไม่เสร็จภายใน 30 วัน ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานในช่วง
ดังกล่าวไป
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
ที่มา : ข่าวการเมือง

จ.สงขลา ขานรับนโยบายรัฐบาลทดลองขยายเวลาท�ำการ
ด่านศุลกากรสะเดา-บูกิตกายูฮิตัม 24 ชั่วโมง เริ่ม 17 มิ.ย. นี้

จังหวัดสงขลา ขานรับนโยบายรัฐบาล เตรียมทดลองขยายเวลาท�ำการด่านศุลกากร
สะเดา-บูกิตกายูฮิตัม 24 ชั่วโมง เพื่อแก้ปัญหาความแออัดของด่านศุลกากร พร้อมช่วย
อ�ำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าบริเวณชายแดน เริ่ม 17 มิถุนายน นี้
นายอ�ำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า นโยบายของรัฐบาลตามกรอบ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้ประกาศให้จังหวัดสงขลา เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษสงขลา ในพื้นที่ต�ำบลสะเดา ต�ำบลส�ำนักขาม ต�ำบลปาดังเบซาร์ และต�ำบลส�ำนักแต้วของอ�ำเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งทางจังหวัดสงขลา ได้พิจารณาเตรียมทดลองขยายเวลาท�ำการด่านศุลกากร
สะเดา-บูกิตกายูฮิตัม 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลาทดลอง 3 เดือน ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยก�ำหนด
เริ่มทดลองขยายเวลาท�ำการ ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562
โดยการด�ำเนินการดังกล่าวจากการศึกษา พบว่าจะส่งผลดีทั้งการช่วยลดค่าใช้จ่ายที่คิดจากค่าน�้ำมันประมาณ วันละ 4 แสนบาท และยังช่วยเพิ่มมูลค่าการค้า
บริเวณชายแดนเพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 5 โดยการทดลองขยายเวลาในครั้งนี้ ครอบคลุมเฉพาะการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์เท่านั้น จะไม่รวมผู้โดยสาร และได้กำ� หนด
ประเภทรถ คือ รถบรรทุกขนาดใหญ่ และประเภทรถพ่วง ไม่รวมรถกระบะ หรือรถน�้ำหนักเบา โดยจ�ำกัดจ�ำนวนคนบนรถเพียง 2 คน ประกอบด้วย คนขับรถ 1 คน และ
ผู้ช่วยคนขับรถ 1 คน เพื่อแก้ปัญหาความแออัดของด่านศุลกากร พร้อมช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าบริเวณชายแดน
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
ที่มา : สวท.สงขลา

ผู้ว่าฯ สงขลา น�ำทีมขับเคลื่อน
“จะนะ” จ.สงขลา
เป็นเมือง “อุตสาหกรรมแห่งอนาคต”

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา
ร่วมประชุมกับพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เพื่อหารือ
ทิศทางการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง
มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน” ไปสูเ่ มืองต้นแบบที่ 4 อ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบ
อุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” ณ ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 อาคาร
ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อ�ำเภอเมือง
จังหวัดยะลา
โดยจังหวัดสงขลาเป็นเมืองที่เชื่อมต่อกับภาคใต้ตอนล่าง ประตูสู่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เหมาะแก่การลงทุนเป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมเพือ่ ความก้าวหน้า
แห่งอนาคต สร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อประชาชน ในพื้นที่มีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” มีกรอบแผนงาน
โครงการ ตั้งแต่ปี 2562-2566 ประกอบด้วย แผนการพัฒนาท่าเรือสงขลาแห่งที่ 2
เป็นท่าเรือน�้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2 วางแผนและ ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า พลังงาน
ทางเลือก Energy Complex การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจะนะ/การบริหารจัดการ
ด้านน�้ำและสิ่งแวดล้อม และสุดท้ายการจัดตั้งกองทุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

นอกจากนี้ ศอ.บต ยังได้ประกาศให้พื้นที่อ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
เป็นพื้นที่พัฒนาเศษกิจเฉพาะตามนัยมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติการบริหาร
ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553 และเสนอ ขอจัดตัง้ คณะกรรมการบริหาร
เขตพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาเฉพาะกิจเมืองต้นแบบ อ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึง่ มี รองนายก
รัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการและมีคณะกรรมการตามที่นายกรัฐมนตรีเห็นชอบ
ไม่เกิน 8 คน โดยมอบหมายให้ ศอ.บต ร่วมกับกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้าเป็นกรรมการและเลขานุการ
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
ที่มา : https://www.songkhlatoday.com
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เปิดนโยบายหอการค้า จ.เชียงใหม่ สมัยที่ 22 ปี
เร่งผลักดันเศรษฐกิจนวัตกรรม-มุ่งตลาด ตปท.

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้จดั งานสถาปนาคณะกรรมการสมัยที่ 22
ประจ�ำปี 2562-2563 “นายวโรดม ปิฎกานนท์” นั่งประธานหอการค้าฯ
พร้ อ มก� ำ หนดวิ สั ย ทั ศ น์ “หอการค้ า ฯ เข้ ม แข็ ง ด้ ว ยนวั ต กรรมดิ จิ ต อล
เชื่อมโยงสมาชิกและองค์กรพันธมิตร มุ่งตลาดการค้าต่างประเทศ” ผลักดัน
โครงการ Flagships เร่งรัดสนามบินนานาชาติแห่งที่ 2, การเป็นนครแห่ง
การดูแลสุขภาพ Wellness City–Medicopolis โครงการ Smart City–MICE
City ควบคู่กับการเมืองการศึกษา (University Town-Education Hub)
ด้านสิ่งแวดล้อมดันกฎบัตรเชียงใหม่ (Chiang Mai Charter) แก้ปัญหา
หมอกควันยัง่ ยืนพร้อมชูพนื้ ทีเ่ ชียงใหม่เป็นมรดกโลกในโซนทีเ่ หมาะสม (World
Heritage City) มุ่งขยายเศรษฐกิจโต 3 แสนล้าน
นายวโรดม ปิฏกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หอการค้า
จังหวัดเชียงใหม่ ได้จดั งานสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 22
ประจ�ำปี 2562-2563 เพื่อแนะน�ำคณะกรรมการพร้อมแถลงแผนงาน-นโยบาย
ในช่วงการบริหารงาน โดยก�ำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “หอการค้าฯ เข้มแข็งด้วยนวัตกรรม
ดิจิตอล เชื่อมโยงสมาชิกและองค์กรพันธมิตร มุ่งตลาดการค้าต่างประเทศ”
มีพนั ธกิจ 4 ด้าน ได้แก่ 1.ส่งเสริมองค์กรหอการค้าฯ ให้เข้มแข็ง โดยใช้เทคโนโลยี
นวัตกรรมดิจิทัล มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการ
สู่เป้าหมาย 2.สานประโยชน์สู่มวลหมู่สมาชิกให้มีความชัดเจน ใกล้ชิด ตอบสนอง
ความต้องการของสมาชิกเป็นหลัก 3.ส่งเสริมและฟืน้ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจเชียงใหม่
เชื่อมโยงตลาดการค้า การลงทุน และการบริการระหว่างประเทศ (International
Trade) ผลักดันโครงการที่เป็นยุทธศาสตร์เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่
ในอนาคตทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่เชือ่ มโยง
ทุกภูมภิ าคของประเทศ และระหว่างประเทศ และ 4.สนับสนุนร่วมมือองค์กรพันธมิตร
ได้แก่ ภาครัฐ ภาคสถาบัน การศึกษา ภาคเอกชน-ประชาสังคม และสื่อมวลชน
อย่างต่อเนื่อง
“ในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน มีปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและมี
ผลกระทบสู ง ต่ อ ทุ ก ภาคส่ ว นดั ง นั้ น ภาคการค้ า จะต้ อ งปรั บ ตั ว อย่ า งรวดเร็ ว
ทันสถานการณ์และรอบคอบ โดยการบริหารงานของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
สมัยนี้ จะเน้นด้านการน�ำนวัตกรรมดิจิตอลมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของเชียงใหม่
ให้เติบโตขึ้น ผ่านยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการต่างๆ ที่จะท�ำให้มูลค่ามวลรวม
ด้านเศรษฐกิจเติบโตถึง 3 แสนล้านบาทภายในปี 2565” นายวโรดมกล่าว

โดยคณะกรรมการฯ ได้เห็นพ้องร่วมกันในการก�ำหนดนโยบายทีส่ ำ� คัญ

ดังนี้ คือ

นโยบายที่ 1 มุ่งมั่นส่งเสริมองค์กรหอการค้าฯ ให้เข้มแข็ง โดยการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรในภาพรวมในระดับคณะกรรมการ และส�ำนักงานเลขาธิการ
หอการค้า โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมดิจิตอล มาประยุกต์ใช้เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการบริหารจัดการสู่เป้าหมาย
นโยบายที่ 2 สานประโยชน์ สู่ มวลหมู ่ สมาชิ กให้ มีความชั ดเจน ใกล้ ชิ ด
ตอบสนองความต้องการของสมาชิกเป็นหลัก ได้แก่ การสนับสนุนให้สมาชิกรวมตัว
เป็นเครือข่ายความร่วมมือ (Cluster) ในแต่ละวิสาหกิจของภาคธุรกิจในจังหวัด
เพิ่มจ�ำนวนสมาชิกหอการค้าฯ ให้มีความหลากกลายประเภทธุรกิจ และครอบคลุม
ทุกพื้นที่ ของจังหวัดเชียงใหม่ สร้างศูนย์ข้อมูลเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นการ
สร้างสมองค์ความรู้ และแบ่งปันสูท่ กุ ภาคส่วนของธุรกิจ อย่างเป็นระบบ (Knowledge
Sharing) ตลอดจนการส่งเสริมให้ความรู้ให้เกิดช่องทางการตลาด และการเงินใหม่
(Fintech) ให้กับสมาชิก ภายใต้แนวโน้มใหม่ทางเทคโนโลยีด้านการเงิน ผ่านระบบ
ออนไลน์–ดิจิตอล (E-Commerce) หรือ Block Chain เป็นต้น
นโยบายที่ 3 ส่งเสริมและฟื้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเชียงใหม่ เชื่อมโยง
ตลาดการค้า การลงทุน และการบริการระหว่างประเทศ (International Trade)
ที่ส�ำคัญคือการฟื้นความสัมพันธ์กับเมืองคู่มิตรที่ส�ำคัญของหอการค้าฯ และจังหวัด
เชียงใหม่เพื่อเป็นการฟื้นฟู และเชื่อมโยงสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจส�ำคัญที่เป็น
รูปธรรมให้ก้าวสู่การค้าสากล
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ทัง้ นี้ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่จะร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ในการฟืน้ การเชือ่ มโยง
กับต่างประเทศ ซึง่ ทีผ่ า่ นมามีสมั พันธภาพทีด่ กี บั สถานกงสุลใหญ่ และกงสุลกิตติมศักดิ์
ในพื้นที่เป็นอย่างดี สามารถต่อยอดในการเปิดตลาด ทั้งด้านการค้า การท่องเที่ยวได้
เช่น ประเทศญีป่ นุ่ ได้แก่ เมืองยูโอชุ เมืองฮอกไกโด เมืองไซตามะ เป็นต้น ประเทศจีน
ได้แก่ ชิงเต่า เฉินตู เซี่ยงไฮ้ คุนหมิง เป็นต้น สหรัฐอเมริกา เมืองซานราฟาเอล
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศเกาหลี มลรัฐโตรอนโต แคนาดา จังหวัดย็อกยาการ์ต้า
อินโดนีเซีย เชียงตุงของพม่า และ เมืองบูร์ซา สาธารณรัฐตุรกี เป็นต้น
ไม่รวมกับประเทศที่หอการค้าฯ ได้ไปลงนามได้แก่ เมืองลียง (ฝรั่งเศส)
จิตตะกอง (บังคลาเทศ) เขตปกครองสิบสองปันนา CCPIT ของมณฑลยูนนาน
มณฑลเสฉวน เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกวางสี ชิงเต่า มณฑลซานตง
(สาธารณรัฐประชาชนจีน) มณฑลซีอาน มณฑลหนิงเซียะ สป.จีน สหภาพเมียนมา
ได้แก่ เชียงตุง ตองยี มัณฑะเลย์ และท่าขีเ้ หล็ก ประเทศญีป่ นุ่ ได้แก่ โอซาก้า หอการค้า
โอบิฮิโร่ ล่าสุดคือเมืองผานโจว์ มณฑลกุ้ยโจว เป็นต้น
นอกจากนี้จะผลักดันโครงการที่เป็นยุทธศาสตร์เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนจังหวัด
เชียงใหม่ในอนาคตที่ส�ำคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การเป็นนครแห่งการดูแลสุขภาพ
(Wellness City) และ Long Stay-Retirement Tourism ได้แก่ โครงการเวชนคร
(Medicopolis) เป็นต้น โครงการ Smart City โครงการเชียงใหม่แฟร์เทรด โครงการ
MICE City การผลักดันพื้นที่เชียงใหม่เป็นมรดกโลกในโซนที่เหมาะสม (World
Heritage City)
การเป็นเมืองการศึกษา (University Town-Education Hub) การพัฒนา
ระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่เชือ่ มโยงทุกภูมภิ าคของประเทศ และระหว่าง
ประเทศ รวมถึงการท�ำบทบาทเป็นองค์กรชี้น�ำการพัฒนาเศรษฐกิจเชียงใหม่ใน
ระยะยาว ผ่านการใช้เครือ่ งมือทางด้านเศรษฐกิจอนาคต โดยริเริม่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
เชียงใหม่ระยะ 20 ปี Chiang Mai Economic Future Plan 2040
นโยบายที่ 4 สนับสนุนร่วมมือองค์กรพันธมิตร ได้แก่ ภาครัฐ ภาคสถาบัน
การศึกษา ภาคเอกชน-ประชาสังคม และสื่อมวลชน อย่างต่อเนื่องโดย การเป็น
ที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้ค�ำปรึกษาและสนับสนุนการท�ำงานร่วมกันในการ
พัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะบทบาทต่อประเด็นปัญหาทางสังคม
และสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ การติดตาม
แก้ไขปัญหาหมอกควันในเชียงใหม่ที่เป็นวิกฤติของเมืองผ่านกลไกความร่วมมือ
ทุกภาคส่วน และการมีส่วนร่วมสนับสนุนผลักดัน กฎบัตรเชียงใหม่ (Chiang Mai
Charter) ที่จะยกระดับจังหวัดเชียงใหม่เป็นการท่องเที่ยวนิเวศโลก
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ
ที่มา : https://www.prachachat.net

English for Career

การเขียนจดหมาย อีเมล Email ภาษาอังกฤษ

แบบทางการ แบบไม่ทางการ ในโอกาสต่างๆ

การเขียนจดหมายและอีเมล บทเรียนนี้มีตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ ส�ำหรับการเขียนจดหมายและอีเมล (Email)
ในโอกาสต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษให้ศึกษาเรียนรู้คะ
การเขียนจดหมายและอีเมล (Email) แบบไม่เป็นทางการ

สามารถขึ้นต้นจดหมายโดยใช้ค�ำว่า Dear และต่อด้วยชื่อของบุคคลที่คุณ
เขียนถึง แล้วตามด้วยเครื่องหมายคอมม่า (,) ตัวอย่างเช่น
Dear Tony,
สวัสดีโทนี่
และอาจเกริ่นขึ้นต้นจดหมายและอีเมลด้วยวลีภาษาอังกฤษดังตัวอย่างนี้
Thanks for your …
ขอบคุณส�ำหรับ…ของคุณ
… letter
จดหมาย
… postcard
ไปรษณียบัตร
… present
ของขวัญ
… invitation
ค�ำเชิญ
Sorry, it’s taken me so long to write.
ขอโทษที่ใช้เวลานานกว่าจะตอบกลับ
I hope you’re well.
ฉันหวังว่าคุณจะสบายดี
Good to see you again last week.
ดีใจที่ได้เจอคุณอีก เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
Look forward to seeing you soon!
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เจอคุณเร็วๆ นี้!
ตัวอย่าง การลงท้ายจดหมายหรืออีเมล (email) ภาษาอังกฤษ แบบไม่เป็นทางการ
Best wishes,
ด้วยความปรารถนาดี
Kind regards,
ด้วยความปรารถนาดี
การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ถึงสมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อนสนิท
คุณสามารถลงท้ายจดหมายด้วยค�ำต่อไปนี้
Love,
รัก
แล้วลงท้ายด้วยชื่อของคุณ

การเขียนจดหมายและอีเมล (email) แบบเป็นทางการ

หากคุณทราบชื่อของบุคคลที่คุณเขียนถึง ให้เริ่มการเขียนจดหมายหรืออีเมล
(email) โดยการใช้
Dear Mr.
(ส�ำหรับผู้ชาย),
Dear Mrs.
(ส�ำหรับผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว),
Dear Miss
(ส�ำหรับผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงาน) หรือ
Dear Ms
(ส�ำหรับผูห้ ญิงทีย่ งั ไม่แต่งงานหรือไม่ทราบ
			
สถานภาพสมรส)
และตามด้วยนามสกุล ตัวอย่างเช่น
Dear Mr Albert,
เรียน นายอัลเบิร์ต
Dear Mrs Sarah,
เรียน นางซาร่าห์
Dear Miss Leona,
เรียน นางสาวลีโอน่า
Dear Ms Opal,
เรียน คุณโอปอล
หากคุณไม่ทราบชื่อ ให้เริ่มต้นด้วยค�ำต่อไปนี้
Dear Sir,
เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้ชาย)
Dear Madam,
เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้หญิง)
Dear Sir or Madam,
เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้ชายหรือผู้หญิง)
ตัวอย่าง ประโยคภาษาอังกฤษที่ควรเขียนในจดหมายหรืออีเมล (email) แบบ
เป็นทางการ
I am writing in reply to your letter of 9 August regarding your
outstanding invoice.
ผม/ดิฉันเขียนมาเพื่อตอบกลับจดหมายของคุณที่เขียนมาเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม
เกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ค้างช�ำระ

Further to our conversation, I’m pleased to confirm our appointment
for 10.30 am on Wednesday, 4 June.
จากการสนทนาของเรา ดิฉนั /ผมยินดีทจี่ ะยืนยันนัดของเราในวันพุธที่ 4 มิถนุ ายน
เวลา 10.30 น. ครับ/ค่ะ
I would be grateful if you could attend to this matter as soon as
possible.
ผม/ดิฉันคงจะยินดีมากหากคุณจัดการเรื่องนี้โดยเร็วที่สุด
If you would like any further information, please don’t hesitate
to contact me.
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อผม/ดิฉัน
ในกรณีที่ต้องการให้ผู้อ่านตอบกลับ สามารถใช้ประโยคภาษาอังกฤษต่อไปนี้ใน
ตอนท้ายของจดหมายหรืออีเมล
I look forward to hearing from you.
ฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบกลับจากคุณ
หากคุณเริ่มต้นจดหมายด้วย Dear Mr, Dear Mrs, Dear Miss หรือ Dear Ms ก็ควร
ลงท้ายจดหมายด้วยวลีภาษาอังกฤษต่อไปนี้
Yours sincerely,
ขอแสดงความนับถือ
และถ้าหากเริ่มต้นจดหมายด้วยค�ำว่า Dear Sir, Dear Madam หรือ Dear Sir or
Madam ให้ใช้ค�ำดังต่อไปนี้
Yours faithfully,
ขอแสดงความนับถือ
ส�ำคัญ อย่าลืมเครื่องหมายคอมม่า ท้ายวลี (,)
เซ็นชื่อตอนท้ายจดหมายและตามด้วยชื่อ-นามสกุลเต็มของเราแบบตัวบรรจง
(หรือพิมพ์)
ข้อแนะน�ำ การเขียนจดหมายและอีเมลภาษาอังกฤษ
การเขียนอีเมล ไม่ว่าจะส�ำหรับธุรกิจหรือเหตุผลทางสังคม โดยปกติจะเขียนแบบ
ไม่เป็นทางการมากกว่าการเขียนจดหมาย
– อีเมลคุณควรมีหัวเรื่องที่สรุปเป้าหมายของการเขียนนั้น 2-3 ค�ำ
– การเริ่มอีเมลธุรกิจนั้นต่างกันไป แม้ว่าโดยปกติจะเริ่มด้วยชื่อส�ำหรับ
ทั้งอีเมลธุรกิจและอีเมลส่วนตัว หากคุณรู้จักผู้รับ ไม่จ�ำเป็นต้องใช้ค�ำว่า Dear (แม้ว่า
บางคนชอบที่จะใช้มากกว่า)
– หากพูดโดยทั่วไปแล้ว เนื้อหาของอีเมลธุรกิจควรสั้นและตรงประเด็น
– หากคุณมีเอกสารแนบ ตรวจให้แน่ใจว่าคุณกล่าวถึงเอกสารดังกล่าวใน
ข้อความในอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว
– ในการลงท้ายอีเมลส่วนตัว คุณสามารถใช้ส�ำนวนเดียวกับจดหมายแบบไม่
เป็นทางการ
การลงท้ายอีเมลธุรกิจมีความหลากหลายแตกต่างกันออกไป แต่ต่อไปนี้คือ
วลีที่เหมาะสมคะ
Regards,
ขอแสดงความนับถือ
Kind regards,
ขอแสดงความนับถือ
Best regards,
ขอแสดงความนับถือ
With kind regards,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
ส�ำคัญ อย่าลืมเครื่องหมายคอมม่า ท้ายวลี (,) ในอีเมลธุรกิจ คุณยังควร
ต้องใส่ชื่อ-นามสกุลเต็มของคุณ องค์กรและข้อมูลติดต่อไว้ที่ท้ายอีเมล (email)
ด้วยคะ
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : https://www.tonamorn.com
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รู้ทันโลก

ส่องเทรนด์การผลิต กลุม่ ชิน้ ส่วนยานยนต์ยโุ รป
“บีโอไอ” น�ำทัพนักธุรกิจ ร่วมงานแฟร์ระดับโลก จับคู่ธุรกิจได้แล้วมูลค่า 260 ล้านบาท พร้อม
บุกโรงงานเบนซ์เผยแนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์มุ่งสู่การใช้พลังงานไฟฟ้าและเทคโนโลยีมากขึ้น
นายพัลลภ บุญศิริ ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน ส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ บีโอไอได้จัด
กิจกรรมน�ำคณะผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยเดินทางไปร่วมออกบูธในงานแสดงสินค้า Global
Automotive Components & Suppliers Expo 2019 ณ เมืองสตุทท์การ์ท
สาธารณรัฐเยอรมนี พร้อมกิจกรรมเยีย่ มชมโรงงาน บริษทั เดมเลอร์ เอจี ผูผ้ ลิตรถยนต์
ยี่ห้อ เมอร์เซเดส เบนซ์
โดยภายในงานเป็นการแสดงเทคโนโลยียานยนต์และชิ้นส่วน จากค่ายผู้ผลิต
รถยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วน มีผู้เข้าร่วมชมงาน ซึ่งเป็นตัวแทนบริษัทผู้ผลิตรถยนต์
รายใหญ่ ที่ต้องการหาพันธมิตรซึ่งเป็นบริษัทรับช่วงการผลิต โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วม
ชมงาน จ�ำนวนทั้งสิ้น 36,177 คน ผู้ร่วมออกบูธ 1,152 บริษัท มีพาวิลเลี่ยนจาก
กลุ่มประเทศยุโรป เช่น อิตาลี โปรตุเกส จากเอเชีย เช่น ไทย จีน เกาหลีใต้ เป็นต้น
ส�ำหรับผลการน�ำคณะผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยเข้าร่วมงานครั้งนี้ มีการเจรจาจับคู่
ธุรกิจ 40 คู่ คิดเป็นมูลค่าการซื้อขายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกว่า 260 ล้านบาท ขณะที่บูธ
ของบีโอไอได้รับความสนใจมีผู้เข้ามาติดต่อขอรับข้อมูล เพื่อหาผู้ผลิตชิ้นส่วน รวมทั้ง
หาผู้แทนจ�ำหน่าย และข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทย

นอกจากนี้ บีโอไอยังได้น�ำคณะเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท เดมเลอร์ เอจี ผู้ผลิต
รถยนต์ยี่ห้อ เมอร์เซเดส เบนซ์ ที่เมืองซิงเดลฟิงเกน สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งปัจจุบัน
บริษัท เดมเลอร์ เอจี แบ่งการด�ำเนินธุรกิจเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ ธุรกิจผลิตรถยนต์
ธุรกิจผลิตรถบรรทุก และธุรกิจบริการด้านการเงิน (สินเชื่อเช่าซื้อและให้บริการ
เช่ารถยนต์)
ในโอกาสนี้ เมอร์เซเดส เบนซ์ฯ เผยถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมรถยนต์
ของโลก ซึ่งจากการหารือร่วมกัน ท�ำให้ทราบว่าภายในปี 2573 บริษัทจะไม่ผลิต
รถยนต์ที่ใช้พลังงานน�้ำมันเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งเน้นให้บริการด้านเทคโนโลยี
การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต 5จี ในการเชื่อมต่อกับลูกค้าผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้
ลูกค้าเข้าถึงการใช้บริการรถยนต์พลังงานไฟฟ้าไร้คนขับ ซึง่ เป็นประโยชน์อย่างมาก
ต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม
ยานยนต์สมัยใหม่
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานตะวันออก
ที่มา : http://www.thansettakij.com

กระทรวงแรงงานไต้หวันมอบหมายให้ศกึ ษาหาแหล่งน�ำเข้าแรงงานต่างชาติ
เพิ่มนักวิชาการ เสนออินเดียเหมาะสมที่สุด

ท่ามกลางภาวะความต้องการด้านแรงงานในไต้หวันยังอยู่ในระดับสูง ประกอบกับมีประเทศคู่แข่งเพิ่มมากขึ้น อาทิ ญี่ปุ่นและเกาหลีเป็นต้น รวมถึง
กฎหมายไต้หวันมีการจ�ำกัดแรงงานต่างชาติทำ� งานได้เพียง 12 ปี ส่งผลให้แรงงานต่างชาติทจี่ ะเดินทางมาท�ำงานทีไ่ ต้หวันมีแนวโน้มลดลง กระทรวงแรงงาน
ไต้หวันจึงมอบหมายหน่วยงานวิชาการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะน�ำเข้าแรงงานต่างชาติแหล่งใหม่เพิ่มเติม
หน่วยงานวิชาการที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวได้แก่ มูลนิธิวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจื้อเฉียง (Tze Chiang Foundation) เพื่อศึกษาแนวโน้มและนโยบาย
การส่งออกแรงงานของกลุม่ ประเทศผูส้ ง่ ออกแรงงานและมาตรการการรับมือ กระทรวง
แรงงานกล่าวว่า รายงานการศึกษาดังกล่าว จะน�ำมาประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับ
นโยบายการน�ำเข้าแรงงานต่างชาติในอนาคต
แหล่งข่าวเปิดเผยว่านักวิชาการได้เสนอเพิ่มการน�ำเข้าแรงงานจากแหล่งใหม่
ได้แก่ พม่า กัมพูชา บังคลาเทศและอินเดีย โดยในจ�ำนวนนี้ มีเพียงอินเดีย ซึ่งแรงงาน
ส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษได้ ง่ายต่อการสื่อสาร ขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศ
ไต้หวันก�ำลังอยู่ระหว่างประสานติดต่อกับอินเดียเกี่ยวกับเรื่องการจัดส่งแรงงาน
มาท�ำงานที่ไต้หวัน ส่วนพม่าและบังคลาเทศ ติดขัดที่ปัญหาไม่สามารถตั้งส�ำนักงาน
ตัวแทนของไต้หวันได้ ท�ำให้ขาดหน่วยงานที่จะดูแลเรื่องการออกวีซ่าเข้าเมืองให้กับ
แรงงานจาก 2 ประเทศนี้ได้ ด้านกัมพูชา เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับจีนแผ่นดินใหญ่
ไม่มีนโยบายจะจัดส่งแรงงานมาท�ำงานที่ไต้หวัน
รายงานการศึกษาฉบับนี้กล่าวว่า ส�ำหรับสถานการณ์ของประเทศผู้ส่งออก
แรงงานต่างชาติในปัจจุบันทั้ง 4 ประเทศ ซึ่งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในปี 2560 ที่ผ่านมา อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เฉลี่ยอยู่ที่ 4.9% โดยประเทศไทยมีอัตราการ
เติบโตพอๆ กับไต้หวัน แต่อินโดนีเซีย เวียดนามและฟิลิปปินส์ 6% พม่าสูงถึง 8%
ประเทศเหล่านี้ มีเศรษฐกิจดีขนึ้ ประชาชนมีรายรับรายจ่ายสูงขึน้ และมีความต้องการ
แรงงานภายในประเทศสูงขึ้น จึงมีแนวโน้มไม่ส่งเสริมการส่งออกแรงงานไปท�ำงาน
ต่างประเทศอีกต่อไป
ยกตัวอย่าง เช่น ต�ำแหน่งผูอ้ นุบาลในประเทศไทย มีคา่ จ้างสูงพอๆ กับในไต้หวัน
ส�ำหรับเวียดนามมีโอกาสท�ำงานเพิม่ มากขึน้ จากการลงทุนของนักธุรกิจต่างชาติทเี่ พิม่
มากขึ้น ส่วนอินโดนีเซียได้หยุดการส่งออกผู้อนุบาลไปท�ำงานในแถบตะวันออกกลาง
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แล้วตั้งแต่ปี 2560 ที่ผ่านมา และจะทยอยลดการส่งออกไปยังประเทศเอเชียอื่นๆ
เช่น ไต้หวัน ฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ และมาเก๊าเป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากนายจ้าง
ไต้หวันสามารถรับประกันเงื่อนไขการจ้างของฝ่ายอินโดนีเซียได้ เช่นค่าจ้าง ชั่วโมง
การท�ำงานและที่พักเป็นต้น กระทรวงแรงงานอินโดนีเซียยังคงจะอนุญาตให้ส่งออก
แรงงานของตนมาท�ำงานทีไ่ ต้หวันได้ตอ่ ไป ด้านฟิลปิ ปินส์ เนือ่ งจากปัจจัยด้านศาสนา
การสื่อสารด้านภาษา รวมถึงสวัสดิการเป็นต้น แรงงานฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่ มีแนวโน้ม
ต้องการไปท�ำงานที่ประเทศตะวันตก โดยเฉพาะแคนาดา
รายงานยังกล่าวว่า ประเทศที่มีโอกาสกลายเป็นผู้ส่งออกแรงงานมายังไต้หวัน
มากที่สุดประเทศหนึ่ง ได้แก่ อินเดีย ซึ่งมีประชากรสูงถึง 1,300 ล้านคน และมี
ก�ำลังแรงงานจ�ำนวนมากซึ่งมีอายุโดยเฉลี่ยเพียง 26 ปีเท่านั้น ประชากรยังมีโอกาส
เติบโตอีก 50 ปี และไม่มีปัญหาแรงกดดันด้านการทูต เป็นเขตพื้นที่ที่ไต้หวันควร
พิจารณาน�ำเข้าแรงงานเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะ 6 รัฐทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อย่างรัฐอัสสัม เป็นต้น
ส่วนประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ เช่น พม่า กัมพูชา
ลาวและศรีลังกา ประเทศที่น�ำเข้าแรงงานอย่างญี่ปุ่นและเกาหลี ยังไม่ได้ติดต่อ
น� ำ เข้ า แรงงานจากประเทศเหล่ า นี้ จึ ง เป็ นเขตพื้ นที่ ที่มีศั ก ยภาพค่ อ นข้ า งสู ง
ส�ำหรับ รายงานเน้นว่า นโยบายแรงงานต่างชาติ ไม่ควรจะมองในด้านเดียวเท่านัน้
ควรจะพิจารณาพร้อมกับความต้องการด้านก�ำลังแรงงานของประเทศโดยรวม
ตลอดจนต้องสอดคล้องกับนโยบายด้านอุตสาหกรรมและระบบการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : https://prachatai.com

Smart DOE

ก.แรงงาน เผยนายจ้างในยูเออี
ชื่นชมแรงงานไทยฝีมือดี มีความรับผิดชอบ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ พบปะกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ หารือข้อราชการขยายความต้องการแรงงานไทยในภาคบริการ พบปะ
นายจ้างที่จ้างแรงงานไทย เผยนายจ้างชื่นชมแรงงานไทย มีฝีมือ มีความรับผิดชอบ ขณะที่แรงงานไทยพอใจสภาพการจ้าง สวัสดิการและค่าจ้างที่ได้รับ
พร้อมก�ำชับแรงงานไทยประสานฝ่ายแรงงานฯ เมื่อต้องการความช่วยเหลือ
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายธวัช เบญจาทิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
นางพรปวีณ์ วิชิต ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน นายมโนชญ์ แสงแก้ว ผู้ตรวจราชการ
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน นางสาวสุมณฑา ไพรสุวรรณา ผูต้ รวจราชการกรมส�ำนักงาน
ประกันสังคม นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) ณ กรุงอาบูดาบี
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และนายอาชวิ น ปุ จ ฉากาญจน์ ผู ้ อ� ำ นวยการกลุ ่ ม งาน
ตรวจราชการ ส�ำนักตรวจและประเมินผล ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางไปเยีย่ ม
แรงงานไทยและพบผู้บริหารของบริษัท Crown Emirates Company ซึ่งเป็นบริษัทประกอบ
ธุรกิจผลิตกระป๋องอะลูมิเนียมเครื่องดื่ม เครื่องส�ำอาง ฯลฯ ส่งจ�ำหน่าย เป็นอันดับ 1 ใน 3
ของโลก มีพนักงานจ�ำนวน 175 คน โดยเป็นแรงงานไทยจ�ำนวน 122 คน จากการพบหารือ
ร่วมกับผู้บริหารบริษัท พบว่า มีความพึงพอใจแรงงานไทยอย่างมาก และแรงงานไทยที่ท�ำงาน
ได้รบั ค่าตอบแทนและสวัสดิการดี ส่วนใหญ่แรงงานไทยได้ทำ� งานกันมาเป็นเวลานาน โดยสูงสุด
ท�ำงานในบริษัทนี้มาแล้ว 28 ปี จากการแลกเปลี่ยนร่วมกันได้รับทราบว่า บริษัทยังมี
ความเชื่อมั่นในฝีมือและความรับผิดชอบของแรงงานไทยต้องการให้แรงงานไทยมาท�ำงาน
อย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากวิธีการคัดเลือกแรงงานไทยเข้ามาท�ำงานมีความซับซ้อนและระบบ
การคัดเลือกมีความล่าช้ากว่าประเทศอื่น ท�ำให้บริษัทหันไปจ้างพนักงานจากประเทศอื่น
อาทิ ฟิลปิ ปินส์ แทน จึงเสนอว่ากระทรวงแรงงานควรพัฒนาระบบการคัดเลือกให้มคี วามรวดเร็ว
มากกว่านี้จะเกิดประโยชน์กับแรงงานไทยอย่างมาก

จากนั้น ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ ได้เดินทาง
ไปเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ นายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ
เมืองดูไบ โดยกงสุลใหญ่แจ้งว่าเมืองดูไบยังมีความต้องการแรงงานไทยใน
ภาคบริการ เฉพาะพนักงานให้บริการสายการบิน พ่อครัว และพนักงานนวด
แต่ปญ
ั หาของแรงงานไทยคือขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ จึงท�ำให้เสียโอกาส
ในการแข่งขันกับแรงงานชาติอื่น อาทิ ฟิลิปปินส์ ดังนั้น ควรได้มีการอบรม
หรือเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับแรงงานไทยก่อนเดินทาง
ไปท�ำงานต่างประเทศ ส�ำหรับเมืองดูไบตลาดแรงงานยังเปิดกว้างให้กับ
แรงงานไทยเนื่องจากเมืองดูไบตั้งเป้าหมายเป็นเมืองการเงิน การลงทุน
ด้านอสังหาริมทรัพย์ ประกอบกับนายจ้างมีความพอใจการท�ำงานของ
แรงงานไทยอย่ า งมาก ในส่ ว นของการท� ำ งานของฝ่ า ยแรงงานประจ� ำ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบีได้มีการท�ำงานและประสานงาน
ร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับทีมประเทศไทยอยู่แล้ว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

ด่วน!! รับสมัครไปท�ำงานมาเก๊า 131 อัตรา เงินเดือนกว่าครึ่งแสน
กรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางานเพื่อไปท�ำงานบริษัท Sands China Limited มาเก๊า ธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมและคาสิโน จ�ำนวน 131 อัตรา
รายได้สูงสุดกว่า 54,000 บาทต่อเดือน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน
ก�ำลังเปิดรับสมัครพนักงานเพื่อไปท�ำงานที่มาเก๊ากับบริษัท Sands China Limited
ซึ่งด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมและคาสิโน จ�ำนวน 6 ต�ำแหน่ง 131 อัตรา คือ
1. Server/Bartender (พนักงานเสิร์ฟ/บาร์เทนเดอร์) จ�ำนวน 30 อัตรา ค่าจ้าง
เดือนละ 12,100 เหรียญมาเก๊า (MOP) หรือประมาณ 48,400 บาท 2. Receptionist
(พนักงานต้อนรับ) จ�ำนวน 11 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 12,000 เหรียญมาเก๊า (MOP)
หรือประมาณ 48,000 บาท 3. Housekeeping Attendant (พนักงานท�ำความสะอาด
ห้องพัก) จ�ำนวน 20 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,800 เหรียญมาเก๊า (MOP) หรือประมาณ
47,200 บาท 4. Public Area Attendant (พนักงานท�ำความสะอาดพื้นที่ทั่วไป)
จ�ำนวน 40 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,300 เหรียญมาเก๊า (MOP) หรือประมาณ
45,200 บาท 5. Steward (พนักงานท�ำความสะอาดครัว) จ�ำนวน 10 อัตรา ค่าจ้าง
เดือนละ 11,300 เหรียญมาเก๊า (MOP) หรือประมาณ 45,200 บาท 6. Security
Officer (พนักงานรักษาความปลอดภัย) จ�ำนวน 20 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 13,500
เหรียญมาเก๊า หรือประมาณ 54,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญมาเก๊า เท่ากับ
4 บาท โดยประมาณ) คุณสมบัติ มีอายุระหว่าง 21-35 ปี จบการศึกษาอนุปริญญา
ขึ้นไป ยกเว้นต�ำแหน่ง Receptionist : Bell Guest Relations Officer พนักงาน
ต้อนรับ : พนักงานยกกระเป๋า จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
ความสามารถภาษาอังกฤษระดับดี สามารถสื่อสารภาษาจีนกลางได้ หากมีความรู้
ภาษาอืน่ ๆ เช่น ญีป่ นุ่ เกาหลี กวางตุง้ จะได้รบั การพิจารณาเป็นพิเศษ ส�ำหรับต�ำแหน่ง
Public Area Attendant (พนักงานดูแลท�ำความสะอาดพื้นที่ทั่วไป) และต�ำแหน่ง
Steward (พนักงานท�ำความสะอาดครัว) อายุระหว่าง 21-40 ปี ท�ำงาน 6 วัน

ต่อสัปดาห์ วันละ 8 ชั่วโมง บริษัทฯ รับผิดชอบตั๋วเครื่องบินจากประเทศไทยไปยัง
มาเก๊าเพือ่ รายงานตัวไปท�ำงาน และจากมาเก๊ามายังประเทศไทยเมือ่ สิน้ สุดสัญญาจ้าง
พร้อมจัดที่พักชั่วคราวตามที่กฎหมายแรงงานมาเก๊า และนโยบายของบริษัทก�ำหนด
นายจ้างจัดอาหารให้ในระหว่างเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ มีประกันสุขภาพของบริษัทให้แก่
ลูกจ้าง และสวัสดิการอื่นๆ ตามกฎหมายแรงงานมาเก๊า
“การรับสมัครในครั้งนี้เป็นการด�ำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปท�ำงาน
ต่างประเทศโดยรัฐจัดส่งคนหางานไม่เสียค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกให้ไปท�ำงานจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จ�ำเป็น ได้แก่ ค่ารูปถ่าย ค่าท�ำ
หนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพ ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
ค่าสมาชิกกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปท�ำงานในต่างประเทศ รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
ประมาณ 3,300 บาท ดังนั้น จึงอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ไป
ท�ำงานได้ เพราะอาจถูกหลอกเสียเงินฟรี” นางเพชรรัตน์ฯ กล่าว
นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวอีกว่า ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กองบริหาร
แรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารส�ำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 3 ชั้น 10 ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
หรือยื่นทาง E-mail : taiwansection_toea@hotmail.com ตั้งแต่วันนี้จนถึง
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2245-1034
หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th
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เปิดมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ
เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จ.สงขลา

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จับมือ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัด “มหกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
จังหวัดสงขลา” มีนายจ้างมารับสมัครและสัมภาษณ์งาน ด้วยระบบ IT กว่า 1,000 อัตรา มีการสาธิตอาชีพอิสระ พร้อมให้ค�ำปรึกษาด้านอาชีพ และให้บริการ
คลินิกแรงงาน ให้ผู้หางานเข้าถึงแหล่งงานได้สะดวกและรวดเร็ว
วันที่ 27 มิถนุ ายน 2562 ทีห่ อ้ งประชุมปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมสร้างงาน
สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดสงขลา” จัดโดยส�ำนักงาน
จัดหางานจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 27–28 มิถุนายน 2562 โดยมี นางเพชรรัตน์
สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวรายงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน หัวหน้า
ส่วนราชการในพื้นที่ร่วมพิธี
นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการ
ถวายความจงรักภักดี และส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
ทีท่ รงมีตอ่ พสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะด้านการสร้างงาน สร้างอาชีพ และเป็นการเผยแพร่
พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสาธารณชน
ให้เป็นที่แพร่หลาย ซึ่งงานในวันนี้กรมการจัดหางานได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตสงขลาจัดขึ้น ภายในงานมีการจัดนัดพบแรงงานด้วยระบบ IT โดยผู้สมัครงาน
สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ http://jobit.doe.go.th/Songkhlajobfair
หรือสแกน QR CODE มีนายจ้าง/สถานประกอบการเข้ารับสมัครและสัมภาษณ์งาน
1,022 อัตรา จากนายจ้าง 30 ราย อาทิ บริษัท หาดทิพย์ จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท พี
ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู๊ด จ�ำกัด บริษัท อดิสรสงขลา จ�ำกัด
บริษัท กรีนริเวอร์พาเนล (ปทท.) จ�ำกัด เป็นต้นโดยต�ำแหน่งงานที่นายจ้างต้องการ
มากที่สุด 5 อันดับแรกคือ 1. พนักงานขาย/ที่ปรึกษาด้านการขาย 2. ช่างสาขาต่างๆ
(ช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกลฯลฯ) 3. ผู้จัดการ 4. เจ้าหน้าที่
การตลาด 5. พนักงานบริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการฝึกและสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ
30 อาชีพ เช่น การท�ำกระเป๋าใส่โทรศัพท์มือถือ การท�ำไอศกรีมมะพร้าวอ่อน
การท�ำเค้าหน้าการ์ตูน การท�ำซูชิ การพิมพ์ภาพบนผ้า การท�ำกุ้งโสร่งการท�ำ
กระเป๋าผ้า การท�ำยาดมสมุนไพร การท�ำสร้อยข้อมือกะลามะพร้าว การเชื่อม
เก้าอี้เอนกประสงค์ การท�ำผ้าเช็ดหน้ามัดย้อม การจัดดอกไม้สด เป็นต้น มีการ
จัดนิทรรศการโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริดา้ นส่งเสริมอาชีพ นิทรรศการ
จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงานภายนอก นิทรรศการจาก
สถานศึกษา การแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน กลุ่มบาติก
ยางกล้วย การแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุ การแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
คนพิการ การแสดงสินค้าโอทอป
ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดงาน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่ให้การ
สนับสนุนสถานทีจ่ ดั งาน ตลอดจนภาครัฐและภาคเอกชน กลุม่ อาชีพทีร่ ว่ มจัด
กิจกรรม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ประสงค์จะหางานท�ำ
ผู้ต้องการเปลี่ยนงานได้เลือกต�ำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถและ
ความถนัดของตน และได้สมัครงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการโดยตรง
ทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชนได้ศึกษาท�ำความเข้าใจกับแนวทางการด�ำรงชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน�ำไปเป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวิตสืบไป
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

เปิดแล้ว!! ศูนย์ประสานงานแรงงานประมง จ.สตูล แห่งใหม่
บริการแรงงานแบบครบวงจร

กรมการจัดหางาน เปิดศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดสตูลแห่งใหม่ ให้บริการด้านแรงงานแบบครบวงจร อ�ำนวยความสะดวกนายจ้างและแรงงาน
เน้นบริการเชิงรุก เพิ่มประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อราชการแก่ประชาชน ป้องกัน ปราบปราม สกัดกั้น และการขจัดการค้ามนุษย์
ในรูปแบบแรงงานประมง
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน
เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดสตูล ณ ศูนย์ประสาน
แรงงานประมงจังหวัดสตูล ตั้งอยู่บริเวณอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เลขที่ 700/3 หมู่ที่ 4
ต.ปากน�้ำ อ.ละงู จ.สตูล โดยมี นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน
กล่าวรายงาน พร้อมด้วย พ.ต.ต.หญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน
นายอนั น ต์ ชั ย อุ ทั ย พั ฒ นาชี พ เลขาธิ ก ารส� ำ นั ก งานประกั น สั ง คม นายสุ ช าติ
พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดี
กรมการจัดหางาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย โอกาสนี้มี
นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวให้การต้อนรับ
โดยกล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 ก�ำหนดให้จัดตั้ง
ศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดเพื่อป้องกัน ปราบปราม สกัดกั้น และการขจัด
การค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมง โดยให้มกี ารจัดตัง้ ศูนย์ประสานแรงงานประมง
เป็นการน�ำร่องใน 7 จังหวัด ประกอบด้วย สมุทรสาคร ระยอง ตราด ชุมพร สงขลา
ระนอง และสตูล ที่จะน�ำแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับอนุญาตให้ท�ำงาน
ในกิจการประมงเท่านั้น และได้เพิ่มการจัดตั้งศูนย์ฯ อีก 15 จังหวัดเพื่อให้ครบ
22 จังหวัดชายฝั่งทะเล
ส�ำหรับศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดสตูลแห่งใหม่นี้จัดตั้งขึ้นเนื่องจาก
ศูนย์ฯ เดิม ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 753/2 หมู่ที่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล ให้บริการสแกน
ม่านตากิจการประมงและแปรรูปสัตว์น�้ำ สอบถามความต้องการจ้างแรงงานประมง
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ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และส่งเสริมการน�ำเข้าแรงงานต่างด้าว
เข้ามาท�ำงานถูกต้องตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน โดยการตรวจสภาพการจ้าง สภาพ
การท�ำงาน สภาพความเป็นอยู่ให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการตระหนักร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้
เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล
ศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดสตูลแห่งนี้จะให้บริการด้านการบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าว ให้บริการสแกนม่านตา กิจการประมงและแปรรูปสัตว์น�้ำ
รับแจ้งเข้า–แจ้งออก การท�ำงานของคนต่างด้าว การเพิม่ นายจ้าง ยืน่ ความประสงค์
การจ้างคนต่างด้าวเข้าท�ำงานตามแบบน�ำเข้า (MOU) การให้ค�ำปรึกษาการจ้าง
แรงงานต่างด้าวอยากถูกกฎหมาย รวมทั้งการที่ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล
ได้เพิ่มการให้บริการแก่ประชาชนในด้านการส่งเสริมการมีงานท�ำ ทั้งในเรื่อง
การรับสมัครงาน การรับแจ้งต�ำแหน่งงานว่าง การรับขึน้ ทะเบียนผูป้ ระกันตนกรณี
ว่างงานให้แก่นายจ้างสถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษา คนพิการ ผู้สูงอายุ
และประชาชนทั่วไป พร้อมน�ำตู้งาน (JOB BOX) มาให้บริการแบบครบวงจร
เพื่ออ�ำนวยความสะดวก เน้นการให้บริการเชิงรุกและเพิ่มประสิทธิภาพ ท�ำให้
ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อราชการแก่ประชาชน
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

อาชีพมั่นคง

นักออกแบบกราฟิก
(Graphic Designer)

งานกราฟิ ก ดี ไ ซน์ เ ป็ น งานที่ ใ ช้ ค วามสามารถ
เฉพาะตั วของนั กออกแบบแต่ละคน บนพื้นฐานของ
หลั ก การทางศิ ล ปะ แต่ น อกเหนื อ จากความรู ้ ท าง
ศิลปะแล้ว คนทีจ่ ะท�ำงานกราฟิกได้ดจี ะต้องมี 5 คุณสมบัติ
ดังนี้
1. ขยันฝึกหัด คนที่จะมีความช�ำนาญในการใช้โปรแกรมต่างๆ

จะต้องมีการฝึกหัดอย่างเป็นประจ�ำ โดยอาจจะไม่ตอ้ งเก่งหลายโปรแกรม
ก็ได้ เพียงให้รู้ลึกรู้จริงในโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งก็สามารถหาเลี้ยง
ตัวเองได้แล้ว ทั้งนี้สามารถฝึกด้วยตนเอง 3 วิธี
		 1.1 ฝึกตามแบบ เป็นการฝึกตามหนังสือหรือบทความ เหมาะ
ส�ำหรับการฝึกในระยะแรกเริ่ม เพราะเพียงแค่ลองท�ำตามเท่านั้น วิธีนี้ดี
คือ ไม่ต้องคิดเอง ถือว่าเป็นก้าวแรกในการฝึกฝน เพื่อน�ำไปพัฒนาต่อไป
		
1.2 ฝึ ก ตั้ ง โจทย์ เป็นการฝึกตัวเองให้ลองท�ำอะไรใหม่ๆ
ตั้งโจทย์ใหม่ๆ โดยอาจเป็นการตั้งโจทย์จากเครื่องมือ เช่น ก�ำหนดว่า
วันนีเ้ ราจะฝึกใช้เครือ่ งมืออะไร ก็ฝกึ ใช้เครือ่ งมือนัน้ ให้มาก ใช้เครือ่ งมืออืน่
เพียงแค่เสริมเท่านั้นพอ การฝึกแบบนี้ท�ำให้เรามีพื้นฐานแน่น และรู้ลึก
ในเครื่องมือแต่ละชิ้น หรือจะฝึกตั้งโจทย์จากภาพก็ได้ โดยเลือกภาพ
ขึ้นมาภาพหนึ่ง แล้วลองฝึกแต่งภาพนั้นแบบฟรีสไตล์ตามแต่จินตนาการ
ของคุณ เมื่อฝึกด้วยวิธีนี้ บ่อยๆ คุณจะคิดได้รวดเร็วขึ้น และสามารถมอง
องค์ประกอบของภาพได้ดขี นึ้ อีกวิธหี นึง่ คือตัง้ โจทย์สมมติ สมมติวา่ ลูกค้า
ให้โจทย์คุณมา เช่น ท�ำโปสเตอร์รณรงค์ให้คนไทยรักกัน หรือ ออกแบบ
แพ็กเกจปลาสลิดตากแห้ง เป็นต้น วิธีนี้จะช่วยให้คุณ เชื่อมต่อระหว่าง
ศิลปะและธุรกิจได้ดีขึ้น
		
1.3 ฝึกเลียนแบบ เป็นการฝึกโดยท�ำภาพเลียนแบบงาน
ของคนอื่นให้เหมือนที่สุด โดยใช้คนละเทคนิค หรือคนละโปรแกรม
กับต้นแบบ แต่ต้องให้ได้ภาพออกมา เหมือนกัน เหมือนได้ผลลัพธ์
อย่างเดียวกัน วิธนี ยี้ ากขึน้ กว่า 2 วิธแี รก คุณจะต้องมีความรู้ ความช�ำนาญ
ในการใช้เครื่องมือและฟังก์ชั่นต่างๆ ก่อน จากนั้นจึงวิเคราะห์ ประยุกต์
และดัดแปลงด้วยตนเองได้
2. คิดสร้างสรรค์ การสร้างงานที่แตกต่าง แปลกใหม่ และ
โดดเด่น จะต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์เป็นองค์ประกอบส�ำคัญที่
ขาดไม่ได้ในงานศิลปะ จะสื่อสารอย่างไรให้ สะดุดตา สะดุดใจ ก็ต้องคิด
ริเริ่มท�ำขึ้นมา โดยอาจหาแรงบันดาลใจจากสิ่งรอบๆ ตัว หรือออกไป
เปิดหูเปิดตาภายนอก เพื่อหาไอเดียใหม่ๆ อย่างเช่น การดูหนัง ฟังเพลง
อ่านหนังสือ ท่องเที่ยว เป็นต้น

3. เซ็ทค่าเอาท์พุตให้สวย บางคนท�ำงานที่เครื่องของตัวเอง

เซ็ทค่าสีไว้เสียสวยงาม แต่เวลาพิมพ์ออกมา หรือแสดงผลบนเครื่อง
ของคนอื่นกลับไม่เหมือนอย่างที่ท�ำไว้ คนท�ำกราฟิกจึงต้องมีความรู้เรื่อง
การเซ็ทค่าเอาท์พุตให้สามารถแสดงสีออกมา ได้สวยงามเช่นเดียวกับ
ทีเ่ ห็นหน้าจอมอนิเตอร์ ส�ำหรับคนทีท่ ำ� งานทางด้านเว็บ คุณอาจจะไม่ตอ้ ง
ระวังเรื่องสีมากนัก แต่ต้องระวังเรื่องของ Browser เนื่องจาก Browser
ต่ า งค่ า ยก็ จ ะแสดงผลที่ แ ตกต่ า งกั น ส� ำ หรั บ คนที่ ท� ำ งานทางด้ า น
Multimedia Presentation คุณต้องค�ำนึงถึงคุณภาพของโปรเจ็กเตอร์
ว่าแสดงสีเป็นอย่างไร ต้องมีการทดลองกับโปรเจ็กเตอร์จริงๆ ก่อน หรือ
แม้แต่การเอาท์พุต ออกทางทีวีก็ตาม สีที่มองเห็นที่หน้าจอโทรทัศน์
ย่อมแตกต่าง จากสีในจอมอนิเตอร์ของคุณแน่นอน
4. สนใจความเป็นไปรอบตัว การเป็นคนทันยุค ทันเหตุการณ์
จะช่วยให้คุณสามารถเสริมลูกเล่นต่างๆ เข้าไปในงานของคุณ ท�ำให้งาน
ของคุณดูทันสมัย แตกต่างจากคนอื่นในช่วงเวลานั้นๆ ซึ่งอาจจะเป็นช่วง
เวลาสั้นๆ ที่ท�ำให้คุณกลายเป็นดาวเด่นในพริบตาก็ได้
5. กล้าที่จะลอง เพราะเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
เราจึงไม่อาจยึดติดอยูก่ บั เครือ่ งมือเดิมๆ ทีเ่ ราคุน้ เคย การลองใช้ Software
ใหม่ๆ ที่มีการ Update อยู่เสมอจะท�ำให้เราได้ใช้เครื่องมือใหม่ๆ ในการ
พัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น
จะเห็นได้ว่า ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์ หากล้วนแล้วแต่
มาจากพรแสวงที่ทุกคนต้องขวนขวายมาเป็นอาวุธติดกาย เพื่อใช้ใน
การท�ำงานและพัฒนาผลงานกราฟิกของตนเองให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
ที่มา : https://th.jobsdb.com
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เปิด 5 อาชีพมาแรงในอีก 6 ปีขา้ งหน้า หรือปี ค.ศ. 2025
กับทักษะที่ต้องมี เตรียมคว้าโอกาสที่มากกว่าก่อนใคร...

บทความนี้จะพานั่งไทม์แมชชีนไปดู 5 อาชีพสุดปัง ที่ก�ำลังจะมาแรงในปี 2025 กับทักษะที่ต้องมีหากไม่อยากตกงานในอนาคต ส�ำหรับ
น้องๆ ที่สนใจว่าจะมีอาชีพอะไรที่น่าสนใจบ้าง และควรจะเตรียมพร้อมอย่างไร ไปดูกันเลย
1. นักบริหารความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หลายบริษัทมีส่วนงานที่เชื่อมโยงกัน
ระหว่างประเทศ นอกจากการติดต่อประสานงานกันตามหน้าที่หลักของบริษัทแล้ว (core
job) การบริหาร รักษาความสัมพันธ์ รวมถึงแก้ไขความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง
การท�ำงานของทั้งสองบริษัท ก็เป็นอีกหนึ่งงานส�ำคัญที่จะท�ำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่าง
ระยะยาวระหว่างสองบริษทั ทีจ่ ะส่งผลดีตอ่ การเจรจา และการท�ำธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
นักบริหารความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จึงจ�ำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับประเทศ
นั้นๆ อย่างลึกซึ้ง รู้จักการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม เพื่อท�ำหน้าที่เป็นตัวกลาง ประสาน
ผลประโยชน์ระหว่างทั้งสององค์กร รวมทั้งรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
2. ผู้เชี่ยวชาญการท่องเที่ยว เทรนด์การท่องเที่ยวประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างมาก
ในปัจจุบนั โดยเฉพาะนักท่องเทีย่ วต่างชาติจำ� นวนมากในแต่ละปีทเี่ ดินทางเข้ามาในประเทศไทย
จากสถิติของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ประเทศที่ครองแชมป์นักท่องเที่ยว
มาเยือนประเทศไทยสูงสุดอย่างต่อเนื่องคือ ประเทศจีน ในปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวจีน
ที่เดินทางมาเยือนไทยจ�ำนวนกว่าสิบล้านคน ส่วนอีกหนึ่งประเทศที่น่าจับตามอง ในแง่
ของประเทศที่ดึงดูดเม็ดเงินด้านการท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยได้อย่างก้าวกระโดด ได้แก่
ประเทศอินเดีย โดยใน ปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวอินเดียท�ำเงินให้กับประเทศไทยสูงกว่า
5.6 หมื่นล้านบาท หรือสูงขึ้นร้อยละ 16.55 เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งนักท่องเที่ยวจาก
ประเทศเหล่านี้ มีความต้องการเฉพาะในการมาท่องเที่ยวประเทศไทย จึงเริ่มมีธุรกิจ
บางประเภทที่เล็งเห็นโอกาสจากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
3. นักการตลาดออนไลน์ระหว่างประเทศ หากพูดถึงสายงานที่มาเป็นอันดับ 1
อย่างต่อเนื่อง ย่อมหนีไม่พ้น “งานขาย” ซึ่งในอีก 5 ปีข้างหน้า งานขายยังคงมาแรง
อย่างต่อเนื่อง แต่มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์หรือ E-Commerce
มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ตลาด E-Commerce ของจีนที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด
ตั้งแต่ปี 2557-2561 มีการเติบโตเริ่มจากร้อยละ 13-28.6 เมื่อเปรียบเทียบกับมาร์เก็ตแชร์
ของรีเทลธรรมดา และในอีก 5 ปีข้างหน้า การค้าขายบนแพลตฟอร์มนี้จะเติบโตขึ้น
อย่างมาก อาชีพนักการตลาดออนไลน์ระหว่างประเทศจึงเป็นอีกอาชีพทีน่ า่ สนใจ ผูท้ จี่ ะเป็น
นักการตลาดออนไลน์ระหว่างประเทศได้ ต้องมีความเข้าใจความต้องการ พฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภคในประเทศนัน้ ๆ รวมถึงธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศ ประกอบกับความสามารถ
ด้านการจัดการข้อมูลและด้านไอที เพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตอบโจทย์ความ
ต้องการของผู้บริโภคในประเทศนั้นๆ
4. นักวิเคราะห์ข้อมูลบิ๊กดาต้า อีกหนึ่งอาชีพที่ก�ำลังมาแรงในปัจจุบัน และเป็นที่
พูดถึงกันอย่างมากก็คอื นักวิเคราะห์ขอ้ มูลบิก๊ ดาต้า เนือ่ งด้วยในปัจจุบนั เราอยูใ่ นยุคทีส่ ามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว หรือที่เรียกว่า “สภาวะข้อมูลท่วมท้น” การวิเคราะห์
เซ็ตข้อมูลขนาดใหญ่ หรือบิก๊ ดาต้า และน�ำมาเชือ่ มโยงกับเทรนด์ทางการตลาด ความต้องการ
ของผู้บริโภคจะช่วยให้บริษัทสามารถตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งปรับปรุงการท�ำงานให้เกิด
ประสิทธิภาพมากขึน้ นอกจากทักษะด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูลบิก๊ ดาต้า (Big Data Analytics)
ที่ต้องมีแล้ว ความสามารถทางด้านการสื่อสารกับคนนอกวงการไอทีให้รู้เรื่อง ทักษะด้าน
การน�ำเสนอ การท�ำงานเป็นทีม ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คนท�ำงานด้านไอทีไม่ควรมองข้าม
5. เจ้าของธุรกิจ ด้วยไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่รักอิสระ ต้องการเป็นนายตัวเอง
ประกอบกับผู้ประกอบการ ในยุคนี้นิยมจ้าง outsource มากขึ้น เนื่องจากสามารถลด
ค่าใช้จ่ายได้ถึงร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับการจ้างงานประจ�ำ ท�ำให้ในปัจจุบัน มีผู้ประกอบ
อาชีพฟรีแลนซ์ในไทยมากกว่า 2 ล้านคน และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น 3-6 แสนคนในทุกปี
โดยหมวดหมูง่ านฟรีแลนซ์ 5 อันดับแรก ได้แก่ กราฟิกดีไซน์ การตลาดออนไลน์และโฆษณา
เว็บและโปรแกรมมิง่ งานเขียนและแปลภาษา และงานภาพและเสียง นอกจากความสามารถ
ในแต่ละหมวดหมู่อาชีพ (Hard Skill) ที่ต้องมีแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่จะท�ำให้คนประกอบอาชีพ
ฟรีแลนซ์มีความโดดเด่นและแตกต่างจากคนท�ำอาชีพฟรีแลนซ์เหมือนกัน ก็คือทักษะ
ทางด้านสังคม (soft skill) หรือความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การรู้จักเจรจาต่อรอง
อย่างมีศิลปะ หากมีทักษะทั้งหมดนี้ จะท�ำให้เติบโตในสายงานฟรีแลนซ์อย่างแน่นอน
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อย่ า งไรก็ ต าม การเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นเข้ า สู ่ โ ลก
การท�ำงานเป็นสิ่งที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง ทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาการ
ความสามารถในการปรับตัวได้ และความมีทัศนคติแบบสากล
นิยม จะช่วยเสริมสร้างคุณสมบัติ ทีอ่ งค์กรทัว่ โลกต้องการ นอกจาก
การคาดการณ์ 5 อาชีพที่จะมาแรงในอีก 5 ปีข้างหน้า 5 ทักษะ
ทีค่ นรุน่ ใหม่ตอ้ งมีเพือ่ คว้าโอกาสในการท�ำงานในอนาคตไว้ ได้แก่
1. ความสามารถทางด้านภาษา 2. ความสามารถในการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ 3. การคิดเชิงวิพากษ์ 4. ความรูใ้ นหลากหลาย
ศาสตร์ และ 5. ความสามารถทางการสื่อสารด้านวัฒนธรรม
หากมีทกั ษะทัง้ หมดนี้ รับรองว่าจะเป็นทีต่ อ้ งการของตลาดแรงงาน
ทั่วโลก
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : ส�ำนักข่าวไทย

