สถานการณตลาดแรงงานภาคใต

กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน
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สถานการณตลาดแรงงานภาคใต เดือนมกราคม 2561
พบวาจํานวนความตองการแรงงานและผูสมัครงาน เพิ่มขึ้น รอยละ
30.01 และรอยละ 91.24 สวนการบรรจุงานลดลง รอยละ 0.94
ตามลําดับ การเดินทางไปทํางานตางประเทศ มีจาํ นวนเพิม่ ขึน้ รอยละ
30.16 จํานวนโรงงาน เงินลงทุนและการจางงานในภาคใตลดลง
รอยละ 40.00 รอยละ 64.63 และรอยละ 90.32
ทายสุดขอนําเสนอบทความ 10 แนวคิด สําหรับเปนแนวทาง
Life Coaching เพือ่ ชีวติ ทีด่ กี วา หากทานมีขอ คิดเห็นหรือขอเสนอแนะ
สามารถติดตอไดที่ E-mail: lmi_ska@hotmail.com

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของเจาหนาที่กรมการจัดหางาน

ขอ 1 ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยมีคุณธรรมและเสมอภาค
ขอ 2 ใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็วและประทับใจ
ขอ 3 มีมนุษยสัมพันธ ขยัน อดทน สามัคคี มีวินัย
ขอ 4 พัฒนาตนเองและหนวยงาน สรรคสรางสังคม
ขอ 5 ศรัทธารักษาเกียรติ และศักดิ์ศรีของหนวยงาน

วัตถุประสงค
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วารสารสถานการณตลาดแรงงานภาคใต

ชางเทคนิค
ลักษณะของงานที่ทํา

ถนน...สูอาชีพในฝน :

วิศวกรรมอากาศยาน

ตรวจซอมแกไขขอขัดของอากาศยาน และตรวจซอมตามกําหนดระยะเวลาเตรียมอากาศยานใหพรอมทุกระบบ (เครื่องยนต
ลําตัว และไฮดรอลิกสไฟฟา) กอนสงอากาศยานขึ้นบิน หรือในการฝกอบรมดูแลรักษาการใชเครื่องมือกลพิเศษ (Special Tools)
ทุกชนิดที่ใชเฉพาะกับอากาศยานแบบที่ตนรับผิดชอบ ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณภาคพื้นดินติดตาม และแกไขคูมือ
คําสั่ง คําแนะนําทางดานชางซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับอากาศยานในความรับผิดชอบของตนใหทันสมัยอยูตลอดเวลา ดูแลรักษาความ
สะอาดอากาศยานใหสะอาดอยูเ สมอ ตรวจอุปกรณทเี่ สีย เพือ่ ใหทราบถึงลักษณะและจุดทีเ่ สีย เชน ใบพัดถังนํา้ มัน ลอ ปก ระบบไฟฟา
เปนตน ซอมหรือใหบริการและซอมเครื่องจักรเครื่องยนตของอากาศยาน
ทํางานเกี่ยวกับเครื่องยนตไอพนเครื่องยนตลูกสูบเครื่องยนตกังหันไอนํ้า หรือเครื่องยนตประเภทอื่น ๆ ซึ่งตองใชความรูเปน
พิเศษ ถอดอุปกรณออกทั้งหมด หรือแตเพียงบางสวนเพื่อเอาสวนที่เสียหรือชํารุดออกซอม ชิ้นสวนหรือเปลี่ยนชิ้นสวนประกอบ
ชิ้นสวนเขาดวยกัน โดยใชเครื่องมือชวยในการประกอบตามความจําเปนเพื่อใหการประกอบชิ้นสวนเปนไปอยางถูกตอง ทดสอบ
อุปกรณที่ประกอบใหม และปรับตามความจําเปน ตรวจสอบ ปรับ และหยอดนํ้ามันหลอลื่นอุปกรณเปนครั้งคราว หรือสั่งใหผูชวย
ทํางานดังกลาว
ตลอดจนทํางานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการบํารุงรักษาเครื่องกลอากาศยานใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี อาจเชื่อมประสานและบัดกรี
สวนตาง ๆ อาจตรวจตราอากาศยานที่จอดอยู เพื่อตรวจสอบและแกไขเครื่องจักรกลที่ชํารุดเสียหาย ตรวจสอบเครื่องยนตชิ้นสวน
ของเครื่องยนตและอุปกรณตาง ๆ กอนทําการบิน ใหบริการและซอมอากาศยานในขณะกําลังบิน
แนะนํานักบินเกี่ยวกับเครื่องยนตคอยตรวจดูเครื่องวัดมิเตอรและเครื่องมือประกอบการบินอยางอื่น เพื่อกันความผิดพลาดทาง
เทคนิค ตรวจขอขัดของเครื่องยนต และทํางานซอมดวนและซอมเล็กนอย พรอมทั้งแจงนักบินทราบถึงขอขัดของตาง ๆ บันทึก
รายงานเกี่ยวกับเครื่องยนตและการปฏิบัติงานของอากาศยาน ตลอดจนขอขัดของที่เกิดขึ้นและการซอมแซมในระหวางทําการบิน

คุณสมบัติผูประกอบอาชีพ
1. ไดรับอนุปริญญาในหลักสูตรวิชาบํารุงรักษาอากาศยาน (Aircraft Maintenance) หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ซึ่งสามารถสอบขอรับใบอนุญาตในการประกอบอาชีพพิเศษนี้ เพื่อปรับเพิ่มคาวิชาชีพได
2. ภาษาติดตอสื่อสารภาษาอังกฤษไดดี สนใจ และศึกษาวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และไมตาบอดสี
3. เปนเพศชาย เนื่องจากงานชางตองปนตรวจซอมเครื่องอากาศยานและทํางานชางที่อาจจะตองทํางานยกของหนัก และ
อันตราย จึงไมเหมาะสําหรับเพศหญิง
4. มีความอดทน มีปฏิภาณไหวพริบดี มีสํานึกในความปลอดภัย และการตัดสินใจในการแกปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดรวดเร็ว
มีความสามารถในการติดตอ ประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธดี
5. มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย มีความกลาหาญ สามารถตัดสินใจ และแกปญหาเฉพาะหนาไดอยางถูกตองและ
รวดเร็ว มีความมั่นในในตนเอง ละเอียดรอบคอบ มีความจําดี ชางสังเกต
6. ผูที่ผานการสอบคัดเลือกตําแหนง หากไมไดรับการอบรมในเทคนิคการซอม บํารุงเครื่องจักรกลอากาศยานจะถูกสงเขา
ศึกษาตอหลักสูตรวิชาบํารุงรักษาอากาศยาน (Aircraft Maintenance) ในสถาบันที่ทางราชการรับรอง เชน สถาบันการบินพลเรือน
เปนตน
ที่มา : กองสงเสริมการมีงานทํา กรมการจัดหางาน
ปที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ 2561
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ภาวะความตองการแรงงานภาคใต
เดือนมกราคม 2561
สถานการณตลาดแรงงาน 14 จังหวัดภาคใต
จากขอมูลการใหบริการของสํานักงานจัดหางานจังหวัดในภาคใต
เดือนมกราคม 2561 พบวานายจาง / สถานประกอบการมีความ
ตองการแรงงาน ทั้งหมด 5,320 อัตรา มีผูสมัครงานใหม จํานวน
2,641 คน ผูสมัครงานใชบริการ จํานวน 5,882 คน และไดรับการ
บรรจุงาน จํานวน 3,165 คน
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช ว งเดี ย วกั น ของป ก  อ นพบว า
สถานประกอบการมีความตองการแรงงานและผูสมัครงาน เพิ่มขึ้น
รอยละ 30.01 (จํานวน 1,228 อัตรา) และรอยละ 91.24 (จํานวน
1,260 คน) แตการบรรจุงานลดลง รอยละ 0.94 (จํานวน 30 คน)
โดยจังหวัดที่มีความตองการแรงงานเพิ่มขึ้น คือ จังหวัดภูเก็ต
นราธิวาส และปตตานี

แผนภูมิที่ 1
แสดงผลการใหบริการจัดหางาน เดือนมกราคม 2561
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ความตองการแรงงาน มีนายจาง/สถานประกอบการ
แจงตําแหนงงานวางผานสํานักงานจัดหางานจังหวัด 14 จังหวัด
ภาคใต ในเดือนมกราคม 2561 จํานวน 5,320 อัตรา พบวาความ
ตองการแรงงานในอุตสาหกรรมการขายสง การขายปลีก ฯ มีความ
ตองการแรงงานมากทีส่ ดุ จํานวน 2,033 อัตรา คิดเปนรอยละ 38.21
ของความตองการแรงงานทั้งหมด รองลงมาเปนอุตสาหกรรมการ
ผลิต จํานวน 1,161 อัตรา รอยละ 21.82 และทีพ่ กั แรมและบริการ
ดานอาหาร จํานวน 622 อัตรา รอยละ 11.69 สวนระดับการศึกษา
ภาคอุตสาหกรรมตองการแรงงานที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มากที่สุด จํานวน 1,414 อัตรา คิดเปนรอยละ 26.58 รองลงมา
ตองการแรงงานที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 1,050
อัตรา คิดเปนรอยละ 19.74 และระดับปริญญาตรี จํานวน 840
อัตรา คิดเปนรอยละ 15.79 ตามลําดับ

แผนภูมิที่ 2
แสดงความตองการแรงงาน 5 อันดับแรก
จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2561
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เมื่อพิจารณาความตองการแรงงานตามประเภทอาชีพ พบวาความตองการแรงงานในอาชีพพนักงานบริการ พนักงานขายในรานคา
มีมากที่สุด จํานวน 1,739 อัตรา คิดเปนรอยละ 32.69 รองลงมาเปนอาชีพงานพื้นฐาน จํานวน 915 อัตรา รอยละ 17.20 และอาชีพเสมียน
เจาหนาที่ จํานวน 835 อัตรา รอยละ 15.70
ผูสมัครงานใหม มีจํานวน 2,641 คน สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน
1,195 คน รอยละ 45.25 ของจํานวนผูส มัครงานใหมทง้ั หมด รองลงมา ไดแก ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 764 คน
คิดเปนรอยละ 28.93 และระดับ ปวส. จํานวน 297 คน รอยละ 11.25 โดยจังหวัดสงขลา มีจาํ นวนผูส มัครงาน
ใหมมากที่สุด จํานวน 489 คน รอยละ 18.52 รองลงมาไดแก จังหวัดภูเก็ต จํานวน 400 คน รอยละ 15.15
และจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 312 คน รอยละ 11.81
ผูสมัครงานสวนใหญสนใจสมัครงานในประเภทอาชีพเสมียน เจาหนาที่ มากที่สุด จํานวน 754 คน
คิดเปนรอยละ 28.55 รองลงมาอาชีพพนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและตลาดจํานวน 703 คน
คิดเปนรอยละ 26.62 และอาชีพงานพื้นฐาน จํานวน 439 คน คิดเปนรอยละ 16.62 สําหรับระดับอายุของ
ผูสมัครงาน พบวาเปนผูที่มีอายุระหวาง 18 - 24 ป มากที่สุด จํานวน 1,087 คน คิดเปนรอยละ 41.16
รองลงมาอายุระหวาง 25 - 29 ป จํานวน 891 คน คิดเปนรอยละ 33.74 และ 30 - 39 ป จํานวน 416 คน
คิดเปนรอยละ 15.75 ตามลําดับ
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วารสารสถานการณตลาดแรงงานภาคใต

แผนภูมิที่ 3
แสดงความตองการแรงงานและการบรรจุงาน
จําแนกตามประเภทอาชีพ เดือนมกราคม 2561
ประเภทอาชีพ

การบรรจุงาน

ผูฝกงาน 02
อาชีพ
522
งานพื้นฐาน
915
ผูปฏิบัติงาน
122
ในโรงงานฯ
239
ผูปฏิบัติงาน
113
โดยใชฝมือ
289
ผูปฏิบัติงานฝมือ
2
ดานการเกษตร 28
พนักงานบริการ
พนักงานขาย
589
เสมียนเจาหนาที่
835
ชางเทคนิค
411
สาขาตาง ๆ
796
65
ผูประกอบวิชาชีพ
259
ผูบัญญัติกฎหมาย
73
ผูจัดการ
218
0
500
1,000

ความตองการแรงงาน

1,268

1,739

1,500
2,000
จํานวน (คน)

การบรรจุงาน อุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมาก
ที่สุด คืออุตสาหกรรมการขายสง การขายปลีกฯ 1,252 คน
คิดเปนรอยละ 39.56 รองลงมาการผลิต จํานวน 578 คน
คิดเปนรอยละ 18.26 และที่พักแรมและบริการดานอาหาร
จํานวน 414 คน รอยละ 13.08 ตามลําดับ สําหรับประเภท
อาชีพทีม่ กี ารบรรจุงานมาก คืออาชีพพนักงานบริการ พนักงาน
ขายในรานคาและตลาด จํานวน 1,268 คน คิดเปนรอยละ
40.06 รองลงมาเปนอาชีพเสมียน เจาหนาที่ จํานวน 589 คน
รอยละ 18.61 และอาชีพงานพืน้ ฐาน จํานวน 522 คน รอยละ
16.49 เมื่อพิจารณาระดับการศึกษา พบวาการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ไดรับการบรรจุงานมากที่สุด 1,132 คน คิดเปน
รอยละ 35.77 รองลงมาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 1,026 คน
รอยละ 32.42 และระดับปวส. จํานวน 400 คน รอยละ 12.64
ตามลําดับ สวนชวงอายุของผูสมัครงานที่ไดรับการบรรจุงาน
มากทีส่ ดุ พบวาเปนชวงอายุระหวาง 30 - 39 ป จํานวน 1,102
คน คิดเปนรอยละ 34.82 รองลงมาอายุระหวาง 25 - 29 ป
จํานวน 1,012 คน รอยละ 31.97 ระหวาง 18 - 24 ป จํานวน
626 คน รอยละ 19.78 ตามลําดับ สําหรับจังหวัดทีบ่ รรจุงาน
มากทีส่ ดุ เรียงตามลําดับ ไดแก จังหวัดภูเก็ต นครศรีธรรมราช
และสงขลา

ภาวะการมีงานทําและอัตราการวางงาน
ภาวะการมีงานทํา จากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรภาคใต เดือนมกราคม ป 2561 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา
ประชากรอายุ 15 ปขนึ้ ไปหรือผูอ ยูใ นวัยทํางาน มีจาํ นวน 7,355,900 คน เปนผูท อี่ ยูใ นกําลังแรงงานหรือผูท พี่ รอมทํางาน มีจาํ นวน 5,116,500 คน
ซึ่งประกอบดวย ผูมีงานทํา มีจํานวน 5,036,900 คน หรือคิดเปนรอยละ 98.44 ของผูอยูในกําลังแรงงาน และผูวางงาน มีจํานวน 76,900 คน
คิดเปนอัตราการวางงาน รอยละ 1.50 สวนผูที่อยูนอกกําลังแรงงาน มีประมาณ 2,239,400 คน คิดเปนรอยละ 43.77
อัตราการวางงาน ผูวางงานเดือนมกราคม ป 2561 มีจํานวน 76,900 คน คิดเปนอัตราการวางงาน รอยละ 1.50 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปที่ผานมา พบวาจํานวนผูวางงานลดลง 8,700 คน รอยละ 10.16
เมือ่ พิจารณาผูว า งงานจากประสบการณการทํางาน พบวา เปนผูว า งงานทีไ่ มเคยทํางานมากอน จํานวน 38,500 คน คิดเปนรอยละ 50.07
ของผูวางงานทั้งหมด สวนผูวางงานที่เคยทํางานมากอน จํานวน 38,500 คน คิดเปนรอยละ 50.07 ของผูวางงานทั้งหมด โดยเปนผูวางงานที่ทํางาน
ในภาคเกษตรกรรม จํานวน 5,900 คน และนอกภาคเกษตรกรรมทัง้ สิน้ จํานวน 32,700 คน ซึง่ อยูใ นภาคการบริการ จํานวน 28,700 คน สวนภาค
การผลิต 4,000 คน

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนประชากร ภาคใต จําแนกตามสถานภาพแรงงาน
เปรียบเทียบเดือนมกราคม ป 2560 และเดือนมกราคม ป 2561
มกราคม
สถานภาพแรงงาน
1.ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป
1.1 ผูอยูในกําลังแรงงาน
1.1.1 ผูมีงานทํา
1.1.2 ผูวางงาน
1.1.3 กําลังแรงงานที่รอฤดูกาล
1.2 ผูไมอยูในกําลังแรงงาน
1.2.1 ทํางาน
1.2.2 เรียนหนังสือ
1.2.3 อื่น ๆ
*อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงาน
*อัตราการวางงาน (%)
*อัตราการวางงาน = (ผูวางงาน x 100)/ผูอยูในกําลังแรงงาน

ป 2560

7,296,500
5,044,100
4,955,700
85,600
2,800
2,252,400
819,900
586,000
846,500
69.13
1.70

ป 2561

7,355,900
5,116,500
5,036,900
76,900
2,700
2,239,400
779,200
595,000
865,200
69.56
1.50

การเปลี่ยนแปลง
(%)
0.81
1.44
1.64
-10.16
-3.57
-0.58
-4.96
1.54
2.21
0.43
-0.19

*อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงาน = (กําลังแรงงานรวม x 100)/ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป

ปที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ 2561

5

การเดินทางไปทํางานตางประเทศ
จากขอมูลของกองบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ พบวา แรงงานไทยในภาคใตที่ไดรับอนุญาตใหเดินทางไปทํางานตางประเทศใน
เดือนมกราคม 2561 มีจํานวน 561 คน เปนชาย 317 คน และเปนหญิง 244 คน เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา มีจํานวน
ผูไดรับอนุญาตใหเดินทางไปทํางานตางประเทศเพิ่มขึ้น รอยละ 30.16
เมื่อจําแนกคนงานที่ไดรับอนุญาตใหเดินทางไปทํางานตางประเทศในภาคใตตามวิธีการเดินทาง พบวา สวนใหญเปนคนงานซึ่งไดรับการ
ตอสัญญา และไดรับอนุญาตใหเดินทางกลับไปทํางาน (Re-entry) จํานวน 462 คน คิดเปนรอยละ 82.35 รองลงมา นายจางพาไปทํางาน จํานวน
47 คน รอยละ 8.38 ตามลําดับ
เมื่อพิจารณารายจังหวัด พบวาจังหวัดที่มีผูขออนุญาตเดินทางไปทํางานตางประเทศมากที่สุด คือ จังหวัดสงขลา จํานวน 234 คน (รอยละ
41.71) รองลงมาปตตานี จํานวน 95 คน (รอยละ 16.93) และนครศรีธรรมราช จํานวน 43 คน (รอยละ 7.66) ตามลําดับ
สําหรับระดับการศึกษาของแรงงานที่ไดรับอนุญาตใหเดินทางไปทํางานในตางประเทศ พบวา เปนผูที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มากทีส่ ดุ จํานวน 174 คน (รอยละ 31.02) รองลงมาเปนผูส าํ เร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 157 คน (รอยละ 27.99) และระดับปริญญาตรี,
โท, เอก จํานวน 142 คน (รอยละ 25.31)

แผนภูมิที่ 4
แสดงจํานวนคนงานที่ไดรับอนุญาตใหเดินทาง
ไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามวิธีการเดินทาง
เปรียบเทียบเดือนมกราคม 2560 และเดือนมกราคม 2561
มกราคม 2560

จํานวน (คน)

ตารางที่ 3 แสดงจํานวนแรงงานที่ไดรับอนุญาต
ใหเดินทางไปทํางานตางประเทศ
จําแนกตามระดับการศึกษา เดือนมกราคม 2561

มกราคม 2561
462

500

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช. ปวส.
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
อื่น ๆ

330

400
300
200
26 35

100
0

3 1

61 47

6 7

59

ทาง

วยตัวเอง กรมจัดาสงงพาไปทํางางนสงไปฝกงานบริษัทจัดสง Re-Entryิธีการเดิน
ว
นายจ นายจา
ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ

เดินทางด

ภาวะการลงทุน
ในเดือนธันวาคม 2560 มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได
รับอนุญาตใหประกอบกิจการใหมในภาคใต จํานวน 24 แหง
เงินลงทุน 488.33 ลานบาท เกิดการจางงาน 175 คน
การจางงานสวนใหญอยูใ นอุตสาหกรรมเคมีภณ
ั ฑ ปโตรเลียม
กระดาษ การพิมพ ผลิตภัณฑยางและพลาสติก มากที่สุด
จํานวน 67 คน (รอยละ 38.29) รองลงมาเปนอุตสาหกรรม
การผลิตอื่น ๆ จํานวน 42 คน (รอยละ 24.00)

รวม

(หนวย : คน)

5
25

157
174

61

27

88

100
462

42
99

142
561

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ

แสดงจํานวนโรงงาน เงินลงทุน และการจางงาน
ของอุตสาหกรรมที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการใหม
เดือนธันวาคม 2559 และเดือนธันวาคม 2560
จํานวน
2,100

โรงงาน (แหง)

เงินลงทุน

การจางงาน (คน)

1,807

1,800

1,380.60

1,500
1,200
900

488.33

600
0

40
ธันวาคม 2559

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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152
149

แผนภูมิที่ 5

300

6

Re-entry การเดินทาง รวมทั้งสิ้น
5 วิธี

ระดับการศึกษา

24

175
ธันวาคม 2560

เดือน

เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2559 พบวา จํานวนโรงงาน เงินลงทุน และการจางงาน ลดลง รอยละ 40.00 (16 แหง) รอยละ
64.63 (892.27 ลานบาท) และรอยละ 90.32 (1,632 คน)
เมือ่ เปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2560 พบวาจํานวนโรงงาน เงินลงทุนและการจางงาน ลดลง รอย 38.46 (15 แหง) รอยละ 87.52
(3,423.64 ลานบาท) และรอยละ 306.77 (1,632 คน)
จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนจังหวัดที่มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการใหมมากที่สุด จํานวน 7 แหง
เงินลงทุน จํานวน 206.40 ลานบาท (ซึ่งอยูในกิจการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ยกเวน ที่ติดตั้งบนหลังคา ดาดฟา จํานวน
160.00 ลานบาท) และการจางงาน จํานวน 48 คน (อยูในกิจการทํายางแผนรมควัน การทํายางเครป ยางแทง จํานวน 28 คน)

ตารางที่ 4 แสดงการลงทุนใหม ในอุตสาหกรรม จําแนกตามจํานวนโรงงาน จํานวนเงินลงทุน และการจางงาน
เดือนธันวาคม 2559 และเดือนธันวาคม 2560

ประเภทอุตสาหกรรม

โรงงาน
(แหง)

อาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑจากพืช
สิ่งทอ เครื่องแตงกาย ผลิตภัณฑหนังสัตว
และผลิตภัณฑจากหนังสัตว
แปรรูปไม ผลิตภัณฑจากไม เครื่องเรือน
เครื่องตบแตงในอาคารและผลิตภัณฑอโลหะ
เคมีภัณฑ ปโตรเลียม กระดาษ การพิมพ
ผลิตภัณฑยางและพลาสติก
ผลิตภัณฑโลหะ โลหะขั้นพื้นฐาน เครื่องจักร
เครื่องใชไฟฟาและยานพาหนะ
การผลิตอื่น ๆ

รวมทั้งสิ้น

ผาน

คณะรัฐมนตรี

ธันวาคม 2559
เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงาน โรงงาน
(คน)

(แหง)

ธันวาคม 2560
เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงาน
(คน)

4

296.04

78

2

29.40

28

0

0.00

0

0

0.00

0

18

503.35

790

4

13.50

13

6

494.76

884

5

137.50

67

1

4.10

3

1

99.00

25

52
82.35
1,380.60 1,807

12
24

208.93
488.33

42
175

11
40

พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงาน
ของแรงงานตางดาว พ.ศ. 2560

ปรับลดโทษจากเดิม

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ที่โรงแรมดุสิตธานี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี พล.ท.สรรเสริญ แกวกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวา ที่ประชุมเห็นชอบรางแกไขพระราชกําหนด (พ.ร.ก.) การบริหารจัดการการทํางานของแรงงานตางดาว พ.ศ.

2560 ที่ประกาศใชแลว ถูกทวงติงวามีโทษรุนแรงจนตองใชมาตรา 44 พักการบังคับใช 4 มาตรา ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ โดยใหปรับ แก
มาตรา 101 ที่กําหนดโทษแรงงานตางดาวที่ไมมีใบอนุญาต จากเดิมจําคุก 5 ป ปรับ 2 หมื่น - 1 แสนบาท โดยตัดโทษจําคุกออก เหลือเพียงโทษ ปรับ
5 พันถึง 5 หมื่นบาท มาตรา 102 โทษนายจางที่จางแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย จากเดิมปรับตั้งแต 4 แสน – 8 แสนบาท ตอแรงงานตางดาว 1 คน
เหลือ 1 หมื่นถึง 1 แสนบาทตอคน ถาใครทําผิดซํ้าจะจําคุกไมเกิน 1 ป ปรับ 5 หมื่นถึง 2 แสนบาท
พล.ท.สรรเสริญฯ กลาวตอวา บทบัญญัติใหมจะเปลี่ยนระบบขออนุญาตในบางเรื่อง เปนระบบแจงใหทราบตอเจาพนักงาน เชน กรณีที่
นายจางจางแรงงานตางดาวทีถ่ กู กฎหมายทํางาน การเปลีย่ นสถานทีท่ าํ งาน รวมถึงยกเลิกประกาศเขตทีพ่ กั อาศัยของแรงงานตางดาว ใหทาํ งานทีไ่ หน
พักที่ไหนก็ได สอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งปรับแกตามขอสังเกตจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน โทษนายจางและลูกจางเทากัน ปรับใหม
ใหไมเทากันตามความหนักเบา และนายจางรับเหมาแรงงานจะทําไดตอเมื่อมีใบสั่งจางงาน ขณะเดียวกันหามนายจางเรียกเก็บคาใชจายจากแรงงาน
ตางดาว เพื่อปองกันตนเหตุเอารัดเอาเปรียบ จนเปนเหตุใหเกิดการคามนุษย ยกเวนคาตรวจสุขภาพ ใบอนุญาต และคาหนังสือเดินทาง ทั้งนี้การ
เก็บหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตแรงงานตางดาวตองไดรับการยินยอม ถาแรงงานตางดาวขอคืนตองไดคืนทันที อีกทั้งในบทเฉพาะกาล กําหนด
มิใหนํามาตราที่ถูกพักการบังคับใช มาบังคับใชจนกวาจะถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561

ปที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ 2561
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เปาหมายในชีวิตของคุณคืออะไร…หลาย ๆ คนอยาก
ประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน บางก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้น
อยากรํ่ารวยมีเงินทองใชไมขาดมือ บางคนก็อยากแกไขนิสัย
บางอยางของตัวเอง อยากเปลีย
่ นแปลงตัวเองเปนคนใหม ฯลฯ
เมื่อความอยากเปนแรงกระตุนพื้นฐานของมนุษย เราจะทํา
อยางไรใหสามารถบรรลุเปาหมายไดดังที่หวังและตั้งใจ เพราะ
คนที่มัวแตนั่งฝน อยากโนน อยากนี่ มโนไปวัน ๆ คงไมอาจมี
ความสุขในชีวต
ิ อยางแทจริงได แตคนทีค
่ ด
ิ แลวลงมือทําตางหาก
คือ คนที่จะประสบความสําเร็จไดในที่สุด
เราลองมาฝก Life Coaching เพือ่ หาแนวทางสรางชีวต
ิ
ที่ดี I can be better เริ่มตนเดือนใหมแบบนี้ถือเปนโอกาสดีที่
เราจะไดเริ่มตนลงมือทําอะไรใหม ๆ ใหชีวิตดีขึ้นไดตามที่ใจเรา
ตองการ

1. ทําพรุงนี้ใหดีกวา สรางอนาคตใหยงิ่ ใหญกวาอดีต แคปรับ

ทัศนคติอยากทําสิง่ ตาง ๆ ใหดกี วาเดิม เชือ่ วาวันนีแ้ ละพรุง นีต้ อ ง
ดีกวาเมือ่ วาน ลองทําอะไรใหม ๆ เพือ่ เปดโลกทัศน ใชอดีตเปนแรง
ผลักดันใหเราเติบโตขึน้ ไมจาํ เปนตองกาวกระโดด แคเปลีย่ นแปลง
ในทางทีดขี นึ้ แมเพียงเล็กนอยก็มคี วามหมาย

2. ประสบการณคือการเรียนรู ประสบการณตา ง ๆ ทีผ่ า นเขา

มาในชีวติ อาจมีทงั้ ดานดีและดานรายจงเก็บเกีย่ วทุกประสบการณ
ผานการเรียนรูอ ยางสรางสรรค เพือ่ ใหเกิดประโยชนตอ การใชชวี ติ
ทัง้ ในปจจุบนั และอนาคต

3. ใหความสําคัญกับการสรางคุณคามากกวาคาตอบแทน

จริงอยูท คี่ า ตอบแทนเปนสิง่ ทีจ่ าํ เปนสําหรับการใชชวี ติ แตชวี ติ จะมี
ความหมายมากกวา หากเราเนนการสรางคุณคาใหกบั งานกอนการ
มุง เนนสรางผลกําไร ยิง่ เปนผูใ ห ยิง่ ไดรบั อะไรเกินกวาทีค่ าดคิด เปน
พืน้ ฐานใหชวี ติ เติบโตไดบนแนวทางของความยัง่ ยืน
4. มุงเนนที่ผลงานมากกวาเสียงชื่นชม พัฒนาตัวเองอยาง

ตอเนื่องดวยการมุงเนนที่ผลงานมากกวาการชมเชยจากคนรอบขาง
โฟกัสในงานทีท่ าํ ตัง้ ใจสรางสรรคผลงาน สวนผลทีต่ ามมา ไมวา จะ
เปนคําติหรือชม ใหถอื เปนประสบการณ เพือ่ ใชในการพัฒนางาน
ใหดยี งิ่ ๆ ขึน้ ไป

5. ไมลืมเบื้องหลังของความสําเร็จ ทุกความสําเร็จทีเ่ กิดขึน้

ยอมมีทมี่ าจากการสนับสนุน support ของผูค นรอบขาง ตองไมลมื
ขอบคุณเบือ้ งหลังความสําเร็จนัน้ และมองเห็นคุณคาของทุกสิง่ ทุก
อยางรอบตัวเสมอ

6. รักในสิ่งที่ทํา ไมวาจะทําสิ่งใด หากมีใจรักในสิ่งที่ทําเปน

พื้นฐาน ยอมนําไปสูหนทางของความสําเร็จไดไมยาก คนที่มีความ
พอใจในสิ่งที่ทําคือคนที่มีโอกาสเติบโตไดตลอดชีวิต เพราะทําแลว
รูส กึ ดีมคี วามสุข ยิง่ ทํายิง่ อยากจะสรางสรรคสงิ่ ใหม ๆ อยากทําอะไร
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง

10 แนวคิด

เปนแนวทาง Life Coaching

เพื่อชีวิตที่ดีกวา
7. ลดอัตตา มองเห็นคุณคาของความรวมมือเพราะอีโกทแี่ ตละคน

มีจะกลายเปนอุปสรรคขัดขวางการทํางาน อยาลืมวาเราไมสามารถ
ทําไดดวยตัวเองทั้งหมด จงใหเกียรติและมองเห็นคุณคาของผูคนทุก
บทบาทหนาที่ ดังนั้นการสรางความรวมมือกับผูอื่นจึงเปนสิ่งสําคัญ
และการสรางทีมทีด่ กี ถ็ อื เปนหัวใจหลักในการทํางานใหประสบความ
สําเร็จ

8.

ทําใหความมุงมั่นอยูเหนือความรักสบาย การมุงมั่น

ทุมเททําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตองเสียสละทั้งแรงกายแรงใจเปนอยางมาก
หลายคนเหนือ่ ย ทอถอย เบือ่ หนาย และเลิกลมความตัง้ ใจไปในทีส่ ดุ
เราตองลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองใหม เอาชนะความรักสบายใหได อาจ
หยุดพักเติมพลังได แตตอ งรีบกลับมามุง มัน่ ตอทันที แลวดอกผลของ
ความทุมเทก็จะกลายเปนความสําเร็จสมดังที่หวังและตั้งใจ

9. เปาหมายสําคัญกวาเงินทอง หากปลอยใหเงินมีบทบาทใน

การกําหนดแนวทางชีวิต เราอาจไมมีทางเติบโตกาวหนาได และไม
อาจบรรลุเปาหมายแหงความสุขทีย่ งั่ ยืนในชีวติ บางครัง้ เราตองทิ้ง
ผลตอบแทนระยะสั้น เพื่อแลกกับเปาหมายที่ยิ่งใหญกวา

10. ตั้งคําถามกับชีวิตอยูเสมอ กระตุนพลังทางความคิดดวย

การหมั่นตั้งคําถามกับทุกเรื่องในชีวิต เพราะคําถามที่ดีจะเชื่อมโยง
ตัวเรากับสิ่งรอบตัวและความเปนไปของโลกภายนอก เปนแรงผลัก
ดันใหเราแสวงหาคําตอบที่มีคุณคาและมีความหมายตอการดําเนิน
ชีวิตอยางมีเปาหมายและมีความสุขไดอยางยั่งยืน
ไดแนวคิดดี ๆ นําไปปรับใช เพื่อเปน Life Coaching กัน
แลว เริ่มตนกันเลยตอนนี้จะดีกวาไหม หากเราจะลอง
กําหนดเปาหมายในเรือ่ งตาง ๆ ใหชด
ั เจน แลวหมัน
่ ฝกฝน
Coaching ตัวเองทุกวัน ทําเปนประจําใหเกิดเปนวินัยใน
ตนเอง เปลี่ยนตัวเองใหเปนคนใหม ไมเฉื่อยชา รักสบาย
ไมผด
ั วันประกันพรุง รับรองวาเปาหมายทีเ่ ราตัง้ ใจ จะเปน
จริงไดโดยไมยากเย็นอะไร I can be better ไดอยาง
แนนอน

ที่มา : https://th.jobsdb.com

