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  ข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine  ประจ�ำเดือนมีนำคม 2562  

  Special Report ฉบับน้ี ขอเสนอ “ท่ำอำกำศยำนเบตง” เพื่อสนับสนุนนโยบำยสำมเหลี่ยม

เศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตำมด้วย มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�าในภูมิภาค พัฒนำท่ำเรือแหลมฉบังชุด D เพิ่มศักยภำพแข่งขัน

หนุน “อีอีซี” ทุ่มอีสำนแสนล้ำน ลงทุนระบบรำง ตัด–ขยำยถนนเชื่อมถึงอีอีซี ดีป้ำ ผนึก ม.เกษตรฯ เดินหน้ำเปิดสถำบันพัฒนำศักยภำพ 

ด้ำนดิจิทัล เพื่อ EEC พร้อมจับมือ หัวเว่ย เปิดตัวโครงกำรทดสอบ 5G Testbed ที่แรกในภูมิภำค สมุทรสำคร อบรมผู้ประกอบกำรเรือขนถ่ำย

สัตว์น�้ำและท่ำเทียบเรือประมงพำณิชย์ เพื่อยกระดับสินค้ำสัตว์น�้ำของไทย สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำนภำค 12 สงขลำ มอบวุฒิบัตรและ 

เครื่องมือพื้นฐำนชุดกำรฝึกแก่ผู้ส�ำเร็จกำรฝึกโครงกำรฝึกอบรมฝีมือแรงงำนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประจ�ำปี 2562

 ส่วน English for Career ฉบับนี้ เป็นประโยคภำษำอังกฤษที่จ�ำเป็นต้องใช้บ่อยในที่ท�ำงำน รู้ทันโลก กฎหมำยคนเข้ำเมือง 

ฉบับแก้ไขของญี่ปุ่นมีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2562 15 ประเทศที่มีชั่วโมงท�ำงำนสูงสุด Smart DOE แรงงำน จับมือ Big C ติดตั้ง

ตู้งำน (Job Box) ให้บริกำรจัดหำงำนทุกที่ ทุกเวลำ บิ๊กแรงงำน หำรือ บิ๊กยุติธรรมญี่ปุ่น เตรียมควำมพร้อม ส่งแรงงำนไทยที่มีทักษะเฉพำะ

ป้อนตลำดแรงงำนญี่ปุ่น เยำวชนโครงกำร 3 ม. (มีงำน มีเงิน มีวุฒิกำรศึกษำเพิ่ม) พบบิ๊กแรงงำน แรงงำน!! เผยยอดต่ำงด้ำวท�ำ Seabook  

กว่ำ 5,700 คน อาชีพมั่นคง 9 อำชีพของคนยุคใหม่ ท�ำสบำยๆ ได้ที่บ้ำน และ THAILAND 4.0 มุมมองของพนักงำน 4.0 แนวโน้มแรงงำน

ยุคใหม่

ผู้ด�ำเนินกำร : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน (Labour Market Information Administration Division)

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

 • “ท่ำอำกำศยำนเบตง” เพื่อสนับสนุนนโยบำยสำมเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 3

มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�าในภูมิภาค

 • พัฒนำท่ำเรือแหลมฉบังชุด D เพิ่มศักยภำพแข่งขันหนุน “อีอีซี” 3
 • ทุ่มอีสำนแสนล้ำน ลงทุนระบบรำง ตัด–ขยำยถนนเชื่อมถึงอีอีซี  5 
 • ดีป้ำ ผนึก ม.เกษตรฯ เดินหน้ำเปิดสถำบันพัฒนำศักยภำพด้ำนดิจิทัล เพื่อ EEC 5
   พร้อมจับมือ หัวเว่ย เปิดตัวโครงกำรทดสอบ 5G Testbed ที่แรกในภูมิภำค 
 • สมุทรสำคร อบรมผู้ประกอบกำรเรือขนถ่ำยสัตว์น�้ำและท่ำเทียบเรือประมงพำณิชย์ 6
  เพื่อยกระดับสินค้ำสัตว์น�้ำของไทย 
 • สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำนภำค 12 สงขลำ มอบวุฒิบัตรและเครื่องมือพื้นฐำนชุดกำรฝึก  6
  แก่ผู้ส�ำเร็จกำรฝึกโครงกำรฝึกอบรมฝีมือแรงงำนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประจ�ำปี 2562

English for Career

 • ประโยคภำษำอังกฤษที่จ�ำเป็นต้องใช้บ่อยในที่ท�ำงำน 7

รู้ทันโลก

 • กฎหมำยคนเข้ำเมืองฉบับแก้ไขของญี่ปุ่นมีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2562 8
 • 15 ประเทศที่มีชั่วโมงท�ำงำนสูงสุด 8

Smart DOE

 • แรงงำน จับมือ Big C ติดตั้งตู้งำน (Job Box) ให้บริกำรจัดหำงำนทุกที่ ทุกเวลำ 9
 • บิ๊กแรงงำน หำรือ บิ๊กยุติธรรมญี่ปุ่น เตรียมควำมพร้อม ส่งแรงงำนไทยที่มีทักษะเฉพำะ 9
  ป้อนตลำดแรงงำนญี่ปุ่น 
 • เยำวชนโครงกำร 3 ม. (มีงำน มีเงิน มีวุฒิกำรศึกษำเพิ่ม) พบบิ๊กแรงงำน 10
 • แรงงำน!! เผยยอดต่ำงด้ำวท�ำ Seabook กว่ำ 5,700 คน 10

อาชีพมั่นคง

 • 9 อำชีพของคนยุคใหม่ ท�ำสบำยๆ ได้ที่บ้ำน 11

THAILAND 4.0

 • มุมมองของพนักงำน 4.0 แนวโน้มแรงงำนยุคใหม่ 12
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	 อ�ำเภอเบตง	 จังหวัดยะลำ	 เป็นอ�ำเภอท่ีอยู่ใต้สุดของประเทศไทย	 

มีพรมแดนตดิต่อกับรัฐเปรักและรัฐเกดะห์	ประเทศมำเลเซยี	มีสภำพภมิูประเทศ

เป็นภูเขำสูงชันไม่สะดวกต่อกำรเดินทำง	 เม่ือวันท่ี	 6	 ตุลำคม	 2558	 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ	 เห็นชอบในหลักกำรให้กรมท่ำอำกำศยำน	 (ทย.)	

กระทรวงคมนำคม	ด�ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงท่ำอำกำศยำนเบตง	(Betong	

Airport)	 ในวงเงิน	 1,900	 ล้ำนบำท	 ระยะเวลำด�ำเนินโครงกำร	 3	 ปี	

(2559–2562)	 ซึ่งเป็นท่ำอำกำศยำนแห่งใหม่	 ล�ำดับท่ี	 29	 สังกัดกรม 

ท่ำอำกำศยำน	 และนับเป็นท่ำอำกำศยำนของประเทศไทย	 แห่งท่ี	 39	 ซึ่ง 

จุดประสงค์ท่ีก่อให้เกิดท่ำอำกำศยำนเบตงน้ัน	 เพ่ือเป็นกำรแก้ไขปัญหำ 

กำรคมนำคมในพืน้ท่ีอ�ำเภอเบตง	และเป็นไปตำมนโยบำยของรัฐบำลท่ีต้องกำรพฒันำสำมจังหวดัชำยแดนภำคใต้	และสนับสนุนกำรพฒันำเศรษฐกิจ	สังคม	กำรเมือง	

ตำมนโยบำยสำมเหลี่ยมเศรษฐกิจ	มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	ของรัฐบำล

 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำนเป็นหวัใจส�ำคญัของกำรพฒันำประเทศให้เจรญิก้ำวหน้ำ
และทนัสมยั ท้ังกำรขนส่งทำงอำกำศ ทำงบก และทำงน�ำ้ เพือ่ให้กจิกรรมทำงเศรษฐกจิต่ำงๆ 
เกิดควำมสะดวกและรวดเร็ว ช่วยดึงดูดควำมสนใจของนักลงทุน ซึ่งจะส่งผลให้ประชำชน 
มีควำมอยู่ดีกินดีมำกขึ้นต่อไป
 กำรพัฒนำท่ำเรือแหลมฉบัง ถือเป็นเป้ำหมำยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำง
โลจิสติกส์ของภูมิภำค หรือกลุ่มประเทศ CLMV ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และก�ำหนด
แนวทำงกำรพัฒนำพื้นที่ที่เหมำะสมเป็น ท่ำเรือบก โดยใช้ระบบขนส่งทำงรำงเป็นโครงข่ำย
หลักในกำรขนส่ง
 จำกกำรศกึษำข้อมลูของกระทรวงคมนำคม และกำรรบัฟังควำมคดิเหน็ของภำคส่วน
ต่ำงๆ พบว่ำพืน้ที ่ทีม่คีวำมเหมำะสมในกำรพฒันำเป็นท่ำเรอืบก คอื จ.ฉะเชิงเทรำ นครรำชสมีำ 
ขอนแก่น และนครสวรรค์ รวมทั้งพื้นที่ชำยแดนที่ควรพัฒนำเป็นจุดรวบรวมและกระจำย
สินค้ำ คือ จังหวัดหนองคำย มุกดำหำร เชียงรำย ตำก สระแก้ว และสงขลำ โดยเชื่อมโยงกัน
ด้วยระบบโครงข่ำยคมนำคมที่มีประสิทธิภำพ

	 “เพื่อให้กำรพัฒนำโครงกำรต่ำงๆ	 ในโครงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 

ภำคตะวนัออก	(ออีซี)ี	เป็นไปตำมก�ำหนด	จะเป็นหน้ำท่ีของรัฐบำลใหม่ท่ีจะมำสำนต่อ	ถ้ำเร่ิม

นับหน่ึงได้	 ก็เช่ือว่ำจะไม่ใช่เร่ืองยำก	 ส่ิงส�ำคัญคือเรำต้องท�ำให้มันนับหน่ึงให้ได้	 ตอนน้ี 

นับหนึ่งมำได้ครึ่งแล้ว	ภำยใน	3-6	เดือน	มั่นใจว่ำจะนับหนึ่ง	ได้ส�ำเร็จ”

“ท่ำอำกำศยำนเบตง” 

เพื่อสนับสนุนนโยบำย

สำมเหล่ียมเศรษฐกิจ	ม่ันคง	ม่ังค่ัง	ย่ังยืน

พัฒนำท่ำเรือแหลมฉบังชุด D

เพิ่มศักยภำพแข่งขันหนุน	“อีอีซี”

Special Report

มิติใหม่ของกำรส่งเสริมกำรมีงำนท�ำในภูมิภำค

 ล่ำสดุ บรษิทั ฮทัชสัิน พอร์ท ประเทศไทย จ�ำกดั ผูป้ระกอบกำร 
ท่ำเทียบเรือชั้นน�ำในประเทศไทย เปิดท่ำเทียบเรือชุด D อย่ำงเป็น 
ทำงกำร ณ ท่ำเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยท่ำเทียบเรือชุดนี้ จะติด
ตัง้เทคโนโลยคีวบคมุระบบปฏบิตังิำนจำกระยะไกล (Remote Control 
Technology) อย่ำงเต็มรูปแบบ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำน พร้อมยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลำง
กำรขนส่งตู้สินค้ำระดับโลก
		 นำยสตีเฟ่น	 แอชเวิร์ธ	 กรรมกำรผู้จัดกำร	 บริษัท	 ฮัทชิสัน	 

พอร์ท	ประเทศไทย กล่ำวว่ำ ฮัทชิสัน พอร์ท ได้ขยำยขีดควำมสำมำรถ
ในกำรให้บริกำรยกขนตู้ สินค้ำ โดยกำรพัฒนำท่ำเทียบเรือชุด D ท่ำเรือ
แหลมฉบัง พร้อมกับน�ำเข้ำปั้นจั่นยกตู้สินค้ำหน้ำท่ำจ�ำนวน 3 คัน  
และปั้นจั่นยกตู้สินค้ำในลำนแบบล้อยำง (Remote Control Electric 
Rubber Tyred Gantry Crane หรือ RCeRTGC) จ�ำนวน 8 คัน จำก
บริษัท ZPMC หรือ Shanghai Zhenhua HeavyIndustry Co., Ltd.

	 เมื่อวันที่	8	ธันวำคม	2560	นำยอำคม	เติมพิทยำไพสิฐ	รัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงคมนำคม ได้เป็นประธำนพิธีวำงศิลำฤกษ์กำรก่อสร้ำงท่ำอำกำศยำน 
เบตง จังหวัดยะลำ ณ ท่ำอำกำศยำนเบตง จังหวัดยะลำ ทั้งนี้ เมื่อกำรก่อสร้ำง 
ท่ำอำกำศยำนเบตงแล้วเสร็จ จะท�ำให้กำรคมนำคมขนส่งภำยในจังหวัดยะลำ  
และกำรเชือ่มต่อสูป่ระเทศมำเลเซยีท่ีด่ำนเบตงและพ้ืนท่ีใกล้เคียงจะสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น รวมทั้งสนับสนุนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและควำมมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัด

ชำยแดนภำคใต้ สำมำรถรองรับนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติที่จะเพ่ิมขึ้นจำกปีละ 
600,000 คน เป็น 1,000,000 คนต่อปี และมีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวมำกกว่ำ 
4,000 ล้ำนบำทต่อปี ซึ่งคำดว่ำจะสำมำรถเปิดให้บริกำรได้ในปี 2563

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้
ที่มา : วิกิพีเดีย
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 เครื่องมือทั้งสองชนิดน้ีติดตั้งระบบควบคุมกำรปฏิบัติงำนจำกระยะไกล (Remote 
Control) ที่ล�้ำสมัย ซ่ึงจะช่วยให้ท่ำเทียบเรือชุด D ปฏิบัติงำนได้ด้วยควำมปลอดภัย 
และมีประสิทธิภำพ สำมำรถรองรับเรือที่มีขนำดใหญ่ข้ึน และเพิ่มประสิทธิภำพในกำร 
ปฏิบัติกำรได้ดีขึ้นกว่ำเดิม เนื่องจำกปั้นจั่นยกตู้สินค้ำหน้ำท่ำขนำดใหญ่ทั้ง 3 คัน สำมำรถ
ปฏิบัติงำนยกขนตู้สินค้ำให้กับเรือบรรทุกตู้สินค้ำบนระวำงได้กว้ำงถึง 24 แถว ซึ่งเป็นเรือ
ขนำดใหญ่ที่สุดที่ให้บริกำรในปัจจุบัน เครื่องมือทั้งสองชนิดนี้ควบคุมกำรปฏิบัติงำนจำก 
ระยะไกล (remote control) ท�ำให้ท่ำเทียบเรือชุด D เป็นท่ำเทียบเรือแห่งแรกของโลกที ่
ติดต้ังเทคโนโลยีอย่ำงเต็มรูปแบบ ส่งผลให้กำรบริกำรของท่ำเรือรวดเร็ว ถูกต้องแม่นย�ำ 
และปลอดภัยมำกขึ้น

เพิ่มขีดควำมสำมำรถแข่งขัน

	 ทั้งนี้	นำยไพรินทร์	ชูโชติถำวร	รมช.คมนำคม เปิดเผยว่ำ กำรขนส่งสินค้ำระบบรำง
ทีม่ค่ีำใช้จ่ำยต�ำ่ เมือ่มโีครงกำรพฒันำท่ำอำกำศยำนนำนำชำตอิูต่ะเภำ และกำรน�ำเทคโนโลยี
สมัยใหม่มำใช้ในท่ำเทียบเรือชุด D น้ัน จะช่วยยกระดับกำรให้บริกำรขนส่งและบริหำร 
จัดกำรระบบคมนำคมขนส่งให้มีประสิทธิภำพสูงสุด สอดคล้อง ต่อนโยบำยประเทศไทย 4.0 
โมเดลใหม่ของกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงเศรษฐกิจ 
ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนั้น
 นอกจำกนี้ ยังสอดรับกับร่ำงยุทธศำสตร์ของกระทรวงคมนำคม มุ ่งพัฒนำ 
ระบบคมนำคมขนส่งของไทย ระยะเวลำ 20 ปี ระหว่ำงปี พ.ศ. 2560-2579 สอดคล้องต่อ
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ของรัฐบำลที่ต้องกำรสร้ำงชำติ ที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยท่ำเทียบเรือ
ชุด D นั้น รองรับตู้สินค้ำได้ 3.5 ล้ำนทีอียูต่อปี และจะเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับ 
ตู้สินค้ำของท่ำเรือแหลมฉบังได้อีก 40% และเมื่อเปิดให้บริกำรท่ำเรือแหลมฉบังเฟส 3 ด้วย 
จะท�ำให้ท่ำเรือแหลมฉบังรองรับตู้สินค้ำผ่ำนหน้ำท่ำจำก 8 ล้ำนทีอียู เพิ่มขึ้นเป็น 18 ล้ำน 
ทีอียู และจะท�ำให้ท่ำเรือแหลมฉบังกลำยเป็นท่ำเรือระดับโลกด้วย
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่ำท่ำเทียบเรือดังกล่ำวนับเป็นพื้นฐำนคมนำคมขนส่งที่ส�ำคัญ 
ก่อให้เกิดกำรเชื่อมโยง ฐำนกำรผลิต แหล่งเกษตรกรรมและอุตสำหกรรม อีกทั้งยังเป็นประตู
กำรค้ำเชื่อมต่อระหว่ำงรูปแบบกำรขนส่งข้ันพื้นฐำนต่ำงๆ อำทิโครงกำรรถไฟควำมเร็วสูง 
เช่ือม 3 สนำมบิน (ดอนเมอืง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภำ) โครงกำรรถไฟ ทำงคู่จำกแหล่งอตุสำหกรรม
ทั่วประเทศ ที่เชื่อมสู่ท่ำเรือแหลมฉบัง มำบตำพุดและสัตหีบ

แนะยกระดับท่ำเรือสู่มำตรฐำนสำกล

	 นำยอำณัติ	มัชฌิมำ	ผู้จัดกำรอำวุโสฝ่ำยปฏิบัติกำร	บริษัท	ฮัทชิสัน	แหลมฉบัง	 

เทอร์มินัล จ�ำกัด กล่ำวว่ำ ท่ำเทียบเรือชุด D มีควำมยำวหน้ำท่ำรวมทั้งสิ้น 1,700 เมตร 
ประกอบไปด้วยปั้นจั่นยกตู้สินค้ำหน้ำท่ำจ�ำนวน 17 คัน และมีปั้นจั่นยกตู้สินค้ำในลำน 
แบบล้อยำงจ�ำนวน 43 คัน โดยอุปกรณ์ทั้งหมดใช้เทคโนโลยีควบคุมระบบปฏิบัติงำน 
จำกระยะไกล เพิ่มควำมสำมำรถในกำรรองรับตู้สินค้ำได้รำว 3.5 ล้ำนทีอียูต่อปี (หน่วยนับ 
ตู้สินค้ำขนำด 20 ฟุต) ซ่ึงจะส่งผลให้เพิ่มส่วนแบ่งทำงกำรตลำดในกำรขนส่งสินค้ำที่  
ท่ำเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) เพิ่มขึ้นจำก 34% เป็น 50% ในปี 2566-67 สำมำรถรองรับตู้สินค้ำ
ได้ทั้งสิ้น 13 ล้ำนทีอียู มั่นใจสำมำรถดันอัตรำกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจไทย (จีดีพี)  
ในภำพรวมโต 4-5% ต่อปี
 “ธุรกิจขนส่งสินค้ำทำงเรือ ถ้ำมองย้อนหลังพบว่ำ โตต่อเนื่องแม้จะมีปัจจัยลบ 
มำกระทบ แต่ก็เป็นแค่ระยะเวลำสั้นๆ เพรำะกำรที่เรำจะลงทุนสร้ำงโรงงำน หรือผลิต 
สนิค้ำนัน้ หมำยควำมว่ำเรำได้มีกำรศกึษำดีแล้ว สำมำรถท่ีจะท�ำได้ต่อเนือ่ง แต่บำงช่วงจงัหวะ
อำจจะตดิขดับ้ำง เช่น เรือ่งน�ำ้ท่วม สิง่เหล่ำนีอ้ำจจะท�ำให้ ธรุกจิตดิขดั แต่เมือ่ได้มกีำรเซตอพั
ระบบใหม่ไทยก็จะดีขึ้น เพรำะผลิตภัณฑ์ของไทยหรือสินค้ำของไทยยังเป็น ที่ต้องกำร 
ของตลำดโลก” นำยอำณัติกล่ำว

สิทธิประโยชน์ดึงลงทุน

 นำยอำณัติ กล่ำวว่ำ เมื่อพูดถึงอีอีซี ก็ต้องกลับไปดูสิทธิประโยชน์ที่นักลงทุนจะ 
ได้รับ ถือว่ำเป็นตัวจุดประกำยที่จะท�ำให้กำรประกอบกิจกำรต่ำงๆ สำมำรถที่จะด�ำเนินกำร 
อย่ำงรำบร่ืนต่อเนื่อง รวมไปถึงกำรปรับ กำรท�ำงำนของภำครัฐ หรือระเบียบประกำศ 
ทำงรำชกำร กช่็วยท�ำให้กำรท�ำงำนรวดเรว็ยิง่ขึน้ อำทิ กำรปรบัเปลีย่นระบบศลุกำกร ระเบยีบ

ของกระทรวง ทบวงต่ำงๆ ที่ซับซ้อน นั้นเห็นด้วยอย่ำงยิ่ง เพรำะมองว่ำ
ต้องเอื้ออ�ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ประกอบกำรในกำรท�ำงำน เนื่องจำก
กำรขนสินค้ำถ่ำยล�ำต้องแข่งกับเวลำ ดังนั้น ถ้ำสำมำรถยกระดับ 
กำรท�ำงำนให้รวดเร็วได้ จะท�ำให้ตวัวดัค่ำของเวลิด์แบงก์ดขีึน้ นกัลงทนุ
ก็จะเข้ำมำและ จะท�ำให้ประเทศเกิดผลมวลรวมของกำรใช้ประโยชน์
มำกขึ้น
 “บรษิทัศกึษำข้อมูลของท่ำเรอืแหลมฉบงัมำเป็นระยะเวลำหนึง่ 
จนกระทั่งมีควำมมั่นใจระดับหนึ่ง ที่จะน�ำเรือขนส่งสินค้ำขนำดใหญ ่
เข้ำมำให้บริกำรที่ท่ำเรือแหลมฉบัง แต่ก็ห่วงใย อยำกเห็นไทยรีบ 
ปรับตัว และเร่งพัฒนำท่ำเรือแหลมฉบังให้ได้มำตรฐำนท่ำเรือขนส่ง 
สินค้ำระดับสำกลได้ในเร็ววัน มิเช่นนั้นโอกำสที่เกิดขึ้นตอนนี้จะตกเป็น
ของประเทศสมำชิกอำเซียน” นำยอำณัติกล่ำว

ท่ำเรือประตูของประเทศ

 นำยอำณตั ิกล่ำวว่ำ ธรุกจิทีด่�ำเนนิกำรเกีย่วกบัถ้ำเทยีบเรอืนัน้ 
มีหน้ำที่หลักส�ำคัญคือเป็นประตู ของประเทศ ดังน้ันภำระหลักท่ีผู้ 
ประกอบกำรในแหลมฉบังต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลำ ว่ำท�ำยังไงถึงจะ
ท�ำให้ประเทศสำมำรถขนถ่ำยสินค้ำอย่ำงดีมีประสิทธิภำพ เพ่ือรองรับ
ควำมต้องกำรทำงธุรกิจในประเทศ และรองรับกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
ซึ่งมองว่ำทุกคนอยำกที่จะพัฒนำ
 ดังนั้น ฮัทชิสันได้มองเห็นว่ำกำรขนส่งสินค้ำทำงเรือจะต้อง 
ใหญ่ขึ้น กำรที่สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น ท่ำเทียบเรือขนำดใหญ่  
ต้องสั่งเครนขนำดที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันในโลกมำใช้ในกำรรองรับเรือ 
ที่จะสำมำรถเพิ่มขนำดใหญ่ เพื่อให้ชำวโลกได้เห็นถึงศักยภำพของเรำ
	 ร.ต.ต.มนตรี	 ฤกษ์จ�ำเนียร	 ผู้อ�ำนวยกำรท่ำเรือแหลมฉบัง	 

หรือ	 ทลฉ.	 รักษำกำรแทนผู้อ�ำนวยกำรกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย	 

หรือ	 กทท. กล่ำวว่ำ ส�ำหรับท่ำเรือแหลมฉบัง เป็นทำ่เรือน�้ำลึกหลัก 
ในกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ ที่มีโครงกำรพัฒนำต่ำงๆ ที่มีส่วน 
ในกำรขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศให้มีกำรเติบโตที่เพ่ิมมำกขึ้น  
ได้แก่ โครงกำรก่อสร้ำงท่ำเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ที่ได้เปิด
ให้บริกำรแล้ว รวมถึงโครงกำรพัฒนำต่ำงๆ ที่พร้อมรองรับกำรพัฒนำ 
สู่มำตรฐำนกำรเป็นท่ำเรือระดับโลก ได้แก่ โครงกำรท่ำเรือแหลมฉบัง 
ขั้นที่ 3 โครงกำรพัฒนำศูนย์กำรขนส่งตู ้สินค้ำทำงรถไฟที่ท่ำเรือ 
แหลมฉบัง และโครงกำรพัฒนำท่ำเทียบเรือชำยฝั่ง (ท่ำเทียบเรือ A)  
อีกด้วย รวมถึงโครงกำรพัฒนำต่ำงๆ ที่พร้อมรองรับกำรพัฒนำสู ่
มำตรฐำนกำรเป็นท่ำเรือ ระดับโลก ได้แก่ โครงกำรท่ำเรือแหลมฉบัง  
ขั้นที่ 3
  ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท (ประเทศไทย)  
ได้ท�าการขนถ่ายตู้สินค้าครบ 20 ล้านทีอียู นับว่าเป็นผู้ประกอบการ
ท่าเทยีบเรอืทีข่นส่งสินค้าจ�านวนมากทีสุ่ดในท่าเรอืแหลมฉบงั ดงันัน้
โครงการ ท่าเทยีบเรอืชดุ D นี ้จะช่วยเพิม่ขดีความสามารถของท่าเรอื
แหลมฉบงัให้สามารถรองรบัตูส้นิค้าได้เพิม่ขึน้เป็น 11.1 ล้านทีอีย/ูปี 
ซึง่สอดคล้องต่อวสิยัทศัน์การท่าเรอืแห่งประเทศไทย ท่ีมุง่สู่มาตรฐาน
ท่าเรือชั้นน�าระดับโลก ด้วยการให้บริการด้านโลจิสติกส์ เพ่ือการ
เติบโตอย่างยั่งยืนในปี 2573 อย่างรอบด้าน โดยท่าเรือแหลมฉบัง 
มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาท่าเรือแหลมบังให้เป็น World Class Port 
โดยเพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ 
เป็นท่าเรือที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มา : www.thaipost.net
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	 ดร.พิเชฐ	 ดุรงคเวโรจน์	 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	

เปิดเผยว่ำ ส�ำนกังำนส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทัิล และมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรีรำชำ 
ได้ร่วมมือกันเพื่อจัดตั้งสถำบันพัฒนำศักยภำพด้ำนดิจิทัลเพื่อ EEC หรือ Digital Academy 
Thailand (DAT) สร้ำงบุคลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญด้ำน AI และ Data Sciences  
เข้ำสู่อุตสำหกรรมดิจิทัล อีกทั้ง พัฒนำควำมรู้ขั้นพื้นฐำน และควำมรู้ขั้นสูง เพื่อให้สำมำรถ
ท�ำงำนกบัเครือ่งมอืประมวลผลทีม่ปีระสทิธภิำพสงู และยงัต้องมกีำรสร้ำงผูเ้ชีย่วชำญทีส่ำมำรถ
ดึงควำมสำมำรถของ AI และ Data Sciences มำใช้ในกำรพัฒนำนวัตกรรมใหม่ๆ ในพื้นที่ 
EEC ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณส�ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ให้กำรสนับสนุนงบประมำณ 
ในกำรด�ำเนินกำร และมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรีรำชำ ให้กำรสนับสนุนพื้นที่ 
และก�ำลังคน ในกำรผลักดันเพื่อให้เกิดสถำบันแห่งนี้ โดยคำดหวังว่ำสถำบันแห่งนี้จะผลิต
บคุลำกรด้ำนดิจิทลัท่ีมคีณุภำพ สำมำรถน�ำเทคโนโลยดีจิทิลัไปใช้ ให้เป็นประโยชน์ ต่อเศรษฐกจิ 
สังคม วัฒนธรรม และควำมมั่นคง ในพื้นที่ EEC ส่งผลต่อกำรพัฒนำประเทศในอนำคต
	 ดร.ณัฐพล	 นิมมำนพัชรินทร์	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  
ในฐำนะผู้ด�ำเนินโครงกำรสถำบันไอโอที และคณะท�ำงำนเตรียมกำรและทดสอบเทคโนโลยี 
5G กล่ำวว่ำ ส�ำหรับกำรจัดต้ังสถำบัน DAT ซึ่งเป็นโครงกำรเพื่อกำรพัฒนำแรงงำนขั้นสูง 
ด้ำนดิจิทัล ส�ำหรับเขตพื้นที่ EEC โดยอำศัยโครงสร้ำงพื้นฐำน ด้ำนนวัตกรรม AI เพื่อสร้ำง
ควำมสำมำรถของอุตสำหกรรมที่เป็น new S-curve ในกำรใช้เทคโนโลยีด้ำน AI และ Data 
Sciences อันจะสำมำรถต่อยอดไปสู่อุตสำหกรรมขั้นสูงอื่นๆ เช่น IoT, Robotics และเพื่อ
พัฒนำนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมดิจิทัล อันจะน�ำน�ำไปสู่กำรยกระดับแรงงำนใน
พ้ืนที่ EEC โดยกำรฝึกอบรมระยะสั้น เพื่อปรับทักษะ (Reskill) ในหลักสูตรที่ตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของอุตสำหกรรมดิจิทัล โดยโครงกำรน้ีจัดอยู่ ในหมวดอุตสำหกรรมดิจิทัล  
มมีลูค่ำโครงกำร 63,000,000 ล้ำนบำท (ดป้ีำ สนับสนนุผ่ำนมำตรกำร Infra Fund 50,000,000 
บำท) มีระยะเวลำในกำรด�ำเนินกำร 3 ปี ณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรีรำชำ

	 นำยอำคม	เตมิพทิยำไพสิฐ	รมว.คมนำคม	เปิดเผยว่ำ	ภำคอสีำนเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของประเทศ	

ท่ีสูบฉีดตวัเลขควำมย่ังยืนทำงเศรษฐกิจ	ท้ังฮบัอตุสำหกรรมกำรผลิต	ตวัเลขประชำกรและมูลค่ำกำรค้ำชำยแดน	

เป็นต้น	 โดยช่วง	 4	 ปี	 ที่ผ่ำนมำรัฐบำลชุดนี้ได้ลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนในพื้นที่ไปจ�ำนวนมำก	ตั้งแต่กำรลงทุน

ก่อสร้ำงรถไฟทำงคู่	เฟส	1	ช่วงชุมทำงถนนจิระ-ขอนแก่น	วงเงิน	2.3	หมื่นล้ำนบำท	ระยะทำง	187	กิโลเมตร	

(กม.)	รถไฟทำงคู่ช่วงมำบกะเบำ-ชุมทำงถนนจิระ	ระยะทำง	132	กม.	วงเงิน	2.7	หมื่นล้ำนบำท

 ขณะนี้อยู่ระหว่ำงเสนอทำงคู่ เฟส 2 สำยอีสำนเข้ำสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) คือรถไฟทำงคู่ 
ช่วงบ้ำนไผ่-นครพนม ระยะทำง 355 กม. วงเงิน 6 หมื่นล้ำนบำท รวมถึงเส้นทำงอื่นๆ ในอนำคต เช่น รถไฟทำงคู ่
ช่วงขอนแก่น-หนองคำย ระยะทำง 174 กม. และช่วงชุมทำงถนนจิระ-อุบลรำชธำนี ระยะทำง 309 กม. เป็นต้น 
นอกจำกนี้ยังมีรถไฟควำมเร็วสูง กรุงเทพฯ-หนองคำย ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มก่อสร้ำงตอนที่ 1 และลงนำมก่อสร้ำง  
ตอนที่ 2 ระยะทำง 11 กม. ไปแล้ว
 ส�ำหรับโครงข่ำยถนนถือเป็นจุดแข็งหลักของพื้นที่ภำคอีสำนเพื่อรองรับอุตสำหกรรมกำรผลิตหลัก ได้แก่ 
ภำคกำรบริโภค กำรผลิตอิเล็กทรอนิกส์และอุตสำหกรรมกระดำษ ดังนั้นรัฐบำลชุดนี้จึงลงทุนตัดถนนสำยใหม่ 
และขยำยถนนสำยหลักในภำคอีสำนตอนกลำงเพื่อเช่ือมต่อไปยังพื้นที่อีอีซี ได้แก่ จ.ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดำหำร 
และนครพนม ควบคู่ไปกับกำรดูแลเส้นทำงภำคอีสำนตอนใต้อย่ำง จ.บุรีรัมย์ หรือถนนทำงหลวงหมำยเลข 24 
โชคชัย-เดชอุดม ได้มีกำรปรับปรุงขยำยตลอดทำง
 นอกจำกนี้ ยังให้ควำมส�ำคัญกับจังหวัดใหม่อย่ำงบึงกำฬ โดยสั่งศึกษำถนนสำยใหม่ช่วงอุดรธำนี-บึงกำฬ 
อ�ำนวยควำมสะดวกให้ประชำชนไม่ต้องใช้เส้นทำงไปอ้อมทำง จ.หนองคำย เหมือนในปัจจุบัน รวมทั้งเส้นทำง 
ท่องเทีย่วและเชือ่มต่อด่ำนชำยแดน ด้วยกำรลงทนุขยำยถนน 4 ช่องจรำจรตลอดทำงเลียบแม่น�ำ้โขง ช่วงอบุลรำชธำน-ี
นครพนม และต่อไปจะขยำยช่วงนครพนม-หนองคำย

	 ส�ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	 (depa)	 หรือ	 ดีป้ำ	 ร่วมกับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	 วิทยำเขตศรีรำชำ	 เปิดสถำบันพัฒนำศักยภำพด้ำนดิจิทัล 

เพื่อ	EEC	หรือ	Digital	Academy	Thailand	อย่ำงเป็นทำงกำร	เพื่อสร้ำงบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญด้ำน	AI	และ	Data	Sciences	เข้ำสู่อุตสำหกรรมดิจิทัล	

และเกิดกำรพัฒนำแรงงำนขั้นสูงด้ำนดิจิทัลในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก	(EEC)	โดยอำศัยโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนนวัตกรรม	AI	พร้อมกันนี้จับมือ	หัวเว่ย	

เปิดตวัโครงกำรทดสอบ	5G	Testbed	 ท่ีอ�ำเภอศรีรำชำ	 เป็นท่ีแรกในภมิูภำคคำดว่ำเทคโนโลยีน้ี	จะเป็นแกนหลักส�ำคัญในกำรเช่ือมต่ออปุกรณ์นับพนัล้ำนช้ินเข้ำด้วยกัน	

ซึ่งจะท�ำให้เกิดกำรใช้	 loT,	 AI,	 เครือข่ำยคลำวด์	 และนวัตกรรมอื่นๆ	 ได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ	 อันจะช่วยขับเคลื่อน

ควำมมุ่งหวังของรัฐบำลไทยให้ก้ำวสู่ยุคดิจิทัลได้เร็วขึ้น	และกลำยเป็นดิจิทัลฮับของภูมิภำคในอนำคตได้อย่ำงแน่นอน

ทุ่มอีสำนแสนล้ำน	ลงทุนระบบรำง	ตัด–ขยำยถนนเชื่อมถึงอีอีซี

ดีป้ำ ผนึก ม.เกษตรฯ	 เดินหนำ้เปิดสถำบันพัฒนำศักยภำพด้ำนดิจิทัล

เพื่อ	EEC	พร้อมจับมือ	หัวเว่ย	เปิดตัวโครงกำรทดสอบ	5G	Testbed	ที่แรกในภูมิภำค

 น อ ก จ า ก นี้  
ทางส�านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล ยังได้
ร่วมมือกับ Huawei 
ผู้น�าด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เตรียมความพร้อมองค์กรภาครัฐและเอกชนไทย สร้างโอกาสทาง
ธรุกจิจากเทคโนโลย ี5G พร้อมเตรยีมดงึหน่วยงานผูมี้อ�านาจในการ
ก�าหนดนโยบาย ผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการจากภาคธุรกิจและ
อตุสาหกรรมต่างๆ ร่วมเปิดตวัการทดสอบการใช้งาน 5G อย่างเป็น
ทางการ ซ่ึงนับเป็นแห่งแรกในภูมิภาค โดยการทดสอบการใช้งาน 
(Testbed) มหีน่วยงานทีเ่กีย่วข้องร่วมเป็นพนัธมติรด้วย เช่น CAT 
TOT กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงคมนาคม กระทรวงอตุสาหกรรม 
และ EEC ท้ังนีก้ารพฒันาในช่วงแรกอาจจะจ�ากดัอยูเ่ฉพาะกลุ่มก่อน 
เช่น การใช้เทคโนโลยี 5G ในการรักษาคนไข้ หรือ connected car 
ในอตุสาหกรรมยานยนต์ หลงัจากนัน้จะค่อยๆ กระจายออกไป ทัง้นี้
คาดว่าเทคโนโลยีนี้จะเป็นแกนหลักส�าคัญในการเชื่อมต่ออุปกรณ ์
นับพันล้านชิ้นเข้าด้วยกัน ซึ่งจะท�าให้เกิดการใช้ loT, AI, เครือข่าย
คลาวด์ และนวัตกรรมอื่นๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อันจะช่วย 
ขับเคลื่อนความมุ่งหวังของรัฐบาลไทยให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลได้เร็วขึ้น 
และกลายเป็นดิจิทัลฮับของภูมิภาคในอนาคตได้อย่างแน่นอน

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มา : www.thairath.co.th

  ทั้งนี้ โครงการมอเตอร์เวย์บางปะอิน
นครราชสมีา จะเป็นเส้นทางเชือ่มต่อภาคอสีาน- 
อีอีซี ขณะน้ีก่อสร้างไปแล้ว 66% พร้อมเปิด 
บรกิารในปี 2565 และพฒันาสนามบนิในจงัหวดั
ต่างๆ

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
  ภำคตะวันออก
ที่มา : www.posttoday.com
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	 นำยอ�ำนำจ	 หนูทอง	 ประมงจังหวัด

สมุทรสำคร เป็นประธำนเปิดกำรฝึกอบรมหลกัสตูร
ข้อก�ำหนดสุขอนำมัยเรือขนถ่ำยและท่ำเทียบเรือ
ประมงพำณิชย์ ตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำน
สุขอนำมัยแก่ผู้ประกอบกำรเรือขนถ่ำยสัตว์น�้ำและ
ท่ำเทียบเรือประมงพำณิชย์ เพื่อยกระดับสินค้ำสัตว์
น�้ำของไทย โดยมี นำงอรวรรณ หลำยประดิษฐ์  
ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภำพสินค้ำ
ประมงสมุทรสำคร หัวหน้ำส่วนรำชกำรกระทรวง
กำรเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรสำคร  
ผู้ประกอบกำรเรือขนถ่ำยสัตว์น�้ำและท่ำเทียบเรือ
ประมงพำณิชย์ ผู้เข้ำร่วมกำรอบรม ซึ่งกำรอบรม 
ดังกล่ำวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู ้ประกอบกำร 
เรือขนส่งสัตว์น�้ำและท่ำเทียบเรือประมงพำณิชย ์
ได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนสุขอนำมัยในกำรดูแล
รกัษำสตัว์น�ำ้ตำมพระรำชก�ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 
และกฎระเบยีบท่ีเก่ียวข้อง และเพือ่ให้ผูป้ระกอบกำร 
สัตว์น�้ำสำมำรถประกอบธุรกิจได้อย่ำงถูกต้อง 

	 สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำนภำค	12	สงขลำ	มอบวฒุบัิตรและเคร่ืองมือ 

พืน้ฐำนชุดกำรฝึก	(เคร่ืองมือท�ำมำหำกิน)	แก่ผูส้�ำเร็จกำรฝึกโครงกำรฝึกอบรม

ฝีมือแรงงำนในพืน้ท่ีจังหวดัชำยแดนภำคใต้ประจ�ำปี	2562	เพือ่น�ำไปสร้ำงอำชีพ	

เพิ่มรำยได้แก่ตนเองและครอบครัว

	 นำยรำชิต	 สุดพุ่ม	 รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสงขลำ เป็นประธำน 
มอบวุฒิบัตรและเครื่องมือพื้นฐำนชุดกำรฝึก (เครื่องมือท�ำมำหำกิน) แก่ผู้ส�ำเร็จ
กำรฝึกโครงกำรฝึกอบรมฝีมอืแรงงำนในพืน้ทีจ่งัหวดัชำยแดนภำคใต้ประจ�ำปี 2562 
ในสำขำช่ำงปูกระเบื้อง ช่ำงซ่อมเครื่องยนต์ขนำดเล็กเพื่อกำรเกษตรและสำขำ 
แต่งผมสุภำพบุรุษ จำกพื้นที่อ�ำเภอเทพำ สะบ้ำย้อยและจะนะ จ�ำนวน 80 รำย 
โดยมีนำยสนอง จันทร์รักษ์ นำยอ�ำเภอเทพำ นำงอำรี เตชะวันโต ผู้อ�ำนวยกำร
สถำบันฝีมือแรงงำนภำค 12 สงขลำ นำยนิยม ส่องแก้ว แรงงำนจังหวัดสงขลำ  
ร้อยโทบัญชำ อภัยภัทร ศูนย์สันติวิธีและผู้ส�ำเร็จกำรฝึกอบรมเข้ำร่วม ณ ศำลำ
ประชำคมที่ว่ำกำรอ�ำเภอเทพำ จังหวัดสงขลำ
 นำยรำชิตฯ กล่ำวว่ำ รัฐบำลได้ให้ควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำ 
ทกัษะอำชพี ให้แก่ประชำชนในพืน้ทีจ่งัหวดัชำยแดนภำคใต้ โดยเฉพำะกำรส่งเสรมิ
ด้ำนอำชีพและรำยได้ให้กับประชำชน ตำมโครงกำรฝึกอบรมฝีมือแรงงำนในพื้นที่
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ซึ่งมีท้ังกำรให้ควำมรู้ ทักษะด้ำนอำชีพและเครื่องมือ 
พื้นฐำนชุดกำรฝึก (เครื่องมือท�ำมำหำกิน) เพื่อให้ผู ้ส�ำเร็จกำรฝึกมีอุปกรณ ์
เครื่องมือที่พร้อมส�ำหรับน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มำกที่สุด พัฒนำตนเอง 
อย่ำงต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดควำมช�ำนำญ ควำมเชี่ยวชำญซ่ึงจะช่วยสร้ำงอำชีพ 
และควำมมัน่คงทำงอำชพี ก่อให้เกดิรำยได้หรอืลดรำยจ่ำยให้ตนเองและครอบครวั 
อันน�ำไปสู่ควำมสุข และสันติสุขในพื้นที่

สมุทรสำคร อบรมผู้ประกอบกำรเรือขนถ่ำยสัตว์น�้ำ

และท่ำเทียบเรือประมงพำณิชย์ เพื่อยกระดับสินค้ำสัตว์น�้ำของไทย

สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำนภำค 12 สงขลำ

มอบวุฒิบัตรและเครื่องมือพื้นฐำนชุดกำรฝึก	แก่ผู้ส�ำเร็จกำรฝึกโครงกำรฝึกอบรม

ฝีมือแรงงำนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้	ประจ�ำปี	2562

	 นำงอรวรรณ	หลำยประดิษฐ์	ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภำพสินค้ำประมงสมุทรสำคร 
กล่ำวว่ำ มำตรฐำนด้ำนสขุอนำมยัเรอืขนถ่ำยสตัว์น�ำ้และท่ำเทียบเรอืประมงพำณชิย์เป็นด่ำนแรกทีร่องรบัสตัว์น�ำ้ 
จำกเรือประมง เพื่อท�ำกำรขนถ่ำยและจ�ำหน่ำยสัตว์น�้ำไปยังผู้บริโภค โดยมีเรือขนถ่ำยสัตว์น�้ำที่ได้รับกำรรับรอง
จำกศูนย์ฯ จ�ำนวน 18 ล�ำและท่ำเทียบเรือประมงพำณิชย์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสำคร สมุทรสงครำม เพชรบุรี 
และประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 121 แห่ง ดังนั้น กำรขนถ่ำยสัตว์น�้ำอย่ำงถูกสุขอนำมัย จึงเป็นขั้นตอนส�ำคัญและ
จะต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำสัตว์น�้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำมีควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทั้งใน
และต่ำงประเทศ ศนูย์วจิยัและตรวจสอบคณุภำพสนิค้ำประมงสมทุรสำคร ซึง่เป็นหน่วยงำนภำยใต้กองตรวจสอบ
คณุภำพสินค้ำประมง กรมประมง ทีม่หีน้ำทีก่�ำกบัดูแลโรงงำนแปรรปูอำหำรทะเลและสถำนประกอบกำรทีเ่กีย่วข้อง 
ทีต่ัง้อยู่ในจังหวดัสมทุรสำครและจงัหวดั ใกล้เคยีง 6 จงัหวดั ได้แก่ สมุทรสงครำม นครปฐม เพชรบรุ ีประจวบคีรขีนัธ์ 
รำชบุรี และกำญจนบุรี ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมำยจำกกรมประมงในกำรส่งเสริมมำตรฐำน ด้ำนสุขอนำมัยและ 
กำรตรวจสอบย้อนกลับในสถำนประกอบกำรเพื่อยืนยันสินค้ำประมงส่งออกเป็นสินค้ำที่ได้มำตรฐำนและไม่ได้
เป็นสินค้ำที่ได้จำกกำรประมงที่ผิดกฎหมำยในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเข้ำใช้บริกำร ซ่ึงห้ำมมิให้ผู้ใดใช้เรือประมง
ขนถ่ำยสัตว์น�้ำเว้นแต่จะได้จดทะเบียนเป็น เรือขนถ่ำยสัตว์น้ำ ห้ำมมิให้เรือประมงที่ท�ำกำรประมงพำณิชย์ 
ขนถ่ำยสตัว์น�ำ้ออกจำกเรือประมง ยกเว้นขนถ่ำยไปยงัเรือท่ีได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ำยสัตว์น�ำ้ เจ้ำของท่ำเทยีบเรอื
ประมงต้องจัดท�ำหนังสือก�ำกับกำรจ�ำหน่ำยสัตว์น�้ำให้แก่ผู้ซื้อและส่งส�ำเนำให้กรมประมง เป็นต้น

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก
ที่มา : ส�ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสำคร

	 ด้ำนนำงอำรี	 เตชะวันโต	 ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันฝีมือแรงงำนภำค	 12	

สงขลำ กล่ำวว่ำ กระทรวงแรงงำน โดยกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน รับสนองนโยบำย
กำรด�ำเนนิงำน โดยได้จดัท�ำและบรรจุโครงกำรฝึกอบรมฝีมอืแรงงำนในพืน้ทีจั่งหวดั
ชำยแดนภำคใต้เป็นแผนงำนปฏิบัติรำชกำร ประจ�ำปี 2562 มอบหมำยให้สถำบัน
พฒันำฝีมอืแรงงำนภำค 12 สงขลำและสถำบันพฒันำฝีมอืแรงงำน ในพืน้ท่ีจงัหวัด
ชำยแดนภำคใต้ (ปัตตำนี ยะลำ และนรำธิวำส) เป็นผู้ด�ำเนินกำร โดยโครงกำร 
ฝึกอบรมฝีมอืแรงงำนในพืน้ทีจ่งัหวัดชำยแดนภำคใต้ ดงักล่ำวได้ด�ำเนนิกำรในส่วน
ของกำรฝึกอบรมอำชีพเป็นระยะเวลำกำรฝึก 60 ชั่วโมง ภำยใน 10 วัน ในสำขำ
อำชีพต่ำงๆ ใช้หลักสูตรตำมควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยและเมื่อจบกำรฝึก 
ผู้ส�ำเร็จกำรฝึกจะได้รับวุฒิบัตรและเคร่ืองมือพื้นฐำนขุดกำรฝึก (เครื่องมือท�ำมำ
หำกิน) มูลค่ำไม่เกิน 10,000 บำทต่อคน ทั้งนี้เพื่อสร้ำงทัศนคติที่ดีให้แก่ผู้ส�ำเร็จ
กำรฝึกอบรม ให้เหน็ถงึควำมตัง้ใจของภำครัฐทีมุ่ง่ส่งเสริมอำชพีให้แก่ประชำชนใน
พื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ตลอดจนเห็นคุณค่ำ ประโยชน์ของเครื่องมือพื้นฐำน
ชุดกำรฝึก (เครื่องมือท�ำมำหำกิน) และน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้
ที่มา : ส�ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดสงขลำ
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ประโยคภำษำอังกฤษ	ที่จ�ำเป็นต้องใช้บ่อยในที่ท�ำงำน

1. Sorry to bother (disturb) you, but + ประโยคค�าถาม
 ค�าแปล : ขอโทษที่รบกวนนะ แต่…
 เวลำอยำกจะรบกวนใคร บำงทเีขำอำจจะท�ำงำนอยู่ เรำควรจะออกตวัขอโทษ
ที่ไปรบกวนเขำก่อน แล้วค่อยเข้ำเรื่อง ไม่งั้นอยู่ดีๆ ไปถำมเลย เรำอำจจะโดน 
เหวี่ยงได้ (ประมำณว่ำไม่เห็นเหรอ ฉันท�ำงำนอยู่นะ!) ลองดูตัวอย่ำงกันค่ะ
 • Sorry to bother you, but could you check this report for me?
  ขอโทษที่รบกวนนะ แต่คุณช่วยตรวจสอบรำยงำนนี้ให้ฉันหน่อยได้มั้ย?
 • Sorry to disturb you, but can I borrow the stapler?
  ขอโทษที่รบกวนนะ แต่ฉันขอยืมที่เย็บกระดำษหน่อยได้มั้ย?
 จ�ำประโยคขึ้นต้นไปเลยค่ะ Sorry to bother (disturb) you, but…  
แล้วก็ตำมด้วยค�ำถำมที่เรำอยำกจะถำมต่อได้เลย
 ถ้ำเรำเป็นผ่ำยถูกถำมด้วยประโยคนี้ เรำก็ตอบได้ว่ำ
 • Yes, I’ll do it for you.
  ได้เลย เดี๋ยวฉันท�ำให้คุณนะ
 • Sorry, I can’t do it now.
  โทษทีนะ แต่ฉันท�ำตอนนี้ไม่ได้น่ะ

2. Do you have a minute?
 ค�าแปล : ว่ำงคุยซักนิดมั้ย/มีเวลำซักเดี๋ยวมั้ย?
 แปลตรงๆ จะแปลว่ำ มีเวลำซักนำทีมั้ย แต่จริงๆ ก็หมำยถึงพอมีเวลำสั้นๆ มั้ย
นั่นเอง ใช้เวลำเรำอยำกกวนเวลำใครสั้นๆ นอกจำกประโยคนี้แล้ว จะใช้ประโยค
ด้ำนล่ำงแทนก็ได้ค่ะ แปลโดยรวมเหมือนกันเลยค่ะ
 • Are you free to talk?
 • Can I have a word with you?
 • Can I talk to you for a minute/a second?
 ถ้ำเรำว่ำง คุยได้ ก็ตอบไปว่ำ Yes./Sure./Of course. และถำมกลับไปได้ว่ำ 
What is it?/What’s the matter? (คุยเรื่องอะไรล่ะ, มีเรื่องอะไรรึเปล่ำ)

3. Would you mind helping me with + N.?
 ค�าแปล : รังเกียจมั้ยถ้ำจะช่วยฉันเกี่ยวกับ…?
 • Would you mind helping me with this document?
  รังเกียจมั้ยถ้ำจะช่วยฉันเกี่ยวกับเอกสำรนี้?
 • Would you mind helping me with the project?
  รังเกียจมั้ยถ้ำจะช่วยฉันเกี่ยวกับโปรเจคนี้?
 • Would you mind helping me with the contract?
  รังเกียจมั้ยถ้ำจะช่วยฉันเกี่ยวกับสัญญำฉบับนี้?
 ใช้เวลำต้องกำรขอควำมช่วยเหลือได้เลยค่ะ เป็นประโยคแบบสุภำพมำกๆ  
แต่สังเกตว่ำรูปประโยคนี้ จะตำมด้วยค�ำนำม คือไม่ได้บอกว่ำให้ช่วย “ท�ำอะไร” 
แต่แค่ขอให้ช่วยเรื่องอะไร หรือเกี่ยวกับอะไร เหมือนถำมรวมๆ ว่ำช่วยฉันเรื่องนี้
ได้มั้ย?
 ดังนั้นจ�ำรูปประโยค Would you mind helping me with ไปเลยค่ะ  
แล้วอยำกจะขอควำมช่วยเหลือเรื่องอะไรก็เอำศัพท์มำต่อท้ำยได้เลย
 ถ้ำอยำกจะลดระดับควำมสุภำพลง หรือคุยกับเพื่อนร่วมงำนที่ค่อนข้ำงสนิท 
ก็ใช้ Can you help me with + N.? ได้เหมือนกันค่ะ จะดูเป็นกันเองมำกกว่ำ 
แต่ถ้ำไม่แน่ใจ ใช้ Would you mind ไปเลย สุภำพสุดแล้วค่ะ

	 แน่นอนว่ำในปัจจุบัน	บริษัทที่ท�ำงำนเกี่ยวข้องกับ	ต่ำงชำติมีอยู่มำกมำย	และภำษำกลำงที่ใช้ในกำรสื่อสำรคือ	ภำษำ

อังกฤษ	ดังนั้น	เรำจึงจ�ำเป็นต้องใช้	และต้องเรียนรู้ประโยคภำษำอังกฤษ	เพื่อใช้ในกำรท�ำงำนเอำไว้บ้ำง

4. Would you mind + V.ing?
 ค�าแปล : รังเกียจมั้ยที่จะท�ำ…?
 • Would you mind sending the presentation to me?
  รังเกียจมั้ยที่จะส่งสื่อน�ำเสนองำนให้ฉันหน่อย?
 • Would you mind photocopying this bill for me?
  รังเกียจมั้ยที่จะถ่ำยเอกสำรบิลนี้ให้ฉันหน่อย?
 ประโยคน้ีเอำไปใช้เวลำอยำกให้คนอ่ืนช่วยเรำ “ท�ำอะไร” คือระบุเลยว่ำ 
คุณช่วยท�ำนั่นนี่ให้ฉันหน่อยได้มั้ย ซึ่งโครงสร้ำงจะต้องตำมด้วย V.ing (หรือที่รู้จัก
กันอีกชื่อคือ Gerund) ค่ะ มีหลักง่ำยๆ ว่ำ อยำกให้ช่วยท�ำอะไร เอำ V. ตัวนั้น 
ไปเติม -ing แล้วต่อท้ำยประโยคได้เลย เช่น
 ตัดกระดำษ cut > cutting the papers
 หำข้อมูล find > finding the information
 ร่ำงจดหมำย draft > drafting the letter

5. Would you mind if + ประโยค?
 ค�าแปล : จะเป็นอะไรมั้ยถ้ำ…?
 • Would you mind if I skip the meeting?
  จะเป็นอะไรมั้ยถ้ำฉันจะขอไม่เข้ำประชุม?
 • Would you mind if I postpone the deadline?
  จะเป็นอะไรมั้ยถ้ำฉันจะขอเลื่อนก�ำหนดส่งงำน?
 นอกจำกแปลว่ำ รังเกียจมั้ย” แล้ว Would you mind ยังสำมำรถหมำยถึง 
“จะเป็นอะไรมั้ย” ได้ด้วย คือใช้โยนหินถำมทำงก่อนได้ว่ำ ถ้ำเรำจะท�ำแบบเนี้ย  
จะเป็นไรป่ำว เช่นอยำกอยำกโดดประชมุ กไ็ปถำมนำยก่อนว่ำ Would you mind 
if I skip the meeting? (แต่อย่ำลืมเตรียมเหตุผลที่ฟังขึ้นไปบอกนำยด้วยนะ)

6. Can you join the meeting on + วันที่ + at + เวลา?
 ค�าแปล : คุณเข้ำร่วมประชุมวันที่…เวลำ…ได้มั้ย
 • Can you join the meeting on Friday at 10 a.m.?
  คุณสำมำรถเข้ำร่วมประชุมวันศุกร์ เวลำ 10 โมงเช้ำได้มั้ย?
 หรือใช้ประโยคนี้ก็ได้ค่ะ
 • Are you available for the meeting on Friday at 10 a.m.?
  คุณว่ำงส�ำหรับกำรประชุมวันศุกร์ เวลำ 10 โมงเช้ำมั้ย?

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : https://learning4live.com
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รู้ทันโลก

	 เม่ือวันท่ี	 1	 เม.ย.	 2562	 ท่ีผ่ำนมำกฎหมำยคนเข้ำเมือง 

ฉบับแก้ไขของญี่ปุ่นมีผลบังคับใช้แล้ว	 โดยกฎหมำยฉบับนี้ได้เปิดทำง

ให้ชำวต่ำงชำตเิข้ำมำท�ำงำนในญ่ีปุ่นได้มำกข้ึน	ท่ำมกลำงภำวะขำดแคลน

แรงงำนอย่ำงหนัก

 ทัง้นีส้ถำนภำพวีซ่ำแบบใหม่มอียู ่2 ประเภท โดยวซ่ีำประเภท
ที่ 1 (Category-1 visa) จะเปิดทำงให้แรงงำนต่ำงชำติที่มีทักษะทำง
วิชำชีพท�ำงำนใน 14 สำขำ รวมถึงกำรพยำบำลดูแล กำรก่อสร้ำง และ
กำรเกษตร โดยได้รับอนุญำตให้ท�ำงำนในญี่ปุ่นได้สูงสุด 5 ปี ตำมวีซ่ำ
ประเภทนี้ แรงงำนต่ำงชำติจ�ำเป็นต้องผ่ำนกำรทดสอบควำมสำมำรถ
ทำงภำษำในระดับกำรสนทนำในชีวิตประจ�ำวัน ทั้งยังต้องผ่ำนกำร
ทดสอบด้ำนเทคนิคตำมแต่ละสำขำอำชีพ โดยมีก�ำหนดทดสอบทักษะ
เฉพำะเกีย่วกับกำรพยำบำลดแูล กำรโรงแรม และร้ำนอำหำรหลงัจำกน้ี 
ในเดือน เม.ย. 2562 นอกจำกนี้แรงงำนต่ำงชำติที่ส�ำเร็จโครงกำรฝึก
อบรมด้ำนเทคนิค (IM) ระยะเวลำ 3 ปีก็สำมำรถได้รับวีซ่ำประเภทนี้ได้ 
หำกบรรลุเงื่อนไขบำงประกำร
 รฐัสภำญีปุ่น่ลงมตผ่ิำนร่ำงกฎหมำยรบัแรงงำนต่ำงชำติเพิม่แล้ว 
ดแูรงต้ำนภำยในและกำรแก้ไขของรฐับำลญีปุ่น่จำกนโยบำยรบัแรงงำน
ต่ำงชำติเพิ่ม และญี่ปุ ่นเตรียมท�ำแบบส�ำรวจทั่วประเทศเก่ียวกับ 
ชำวต่ำงชำติ

	 องค์กำรเพือ่ควำมร่วมมือและกำรพฒันำทำงเศรษฐกิจ	(โออซีดี)ี	

ระบุว่ำ	 เม็กซิโก	 เกำหลีใต้และกรีซ	 เป็นสำมประเทศที่มีชั่วโมงกำรท�ำงำน 

มำกท่ีสุดในโลกในแต่ละปีเร่ิมจำกเม็กซิโก	 มีช่ัวโมงท�ำงำนเฉล่ียต่อปีท่ี	 

2,257	ชั่วโมง

 ส่วนเกำหลีใต้ และกรีซ มีชั่วโมงท�ำงำนต่อปีเฉลี่ยที่ 2,024 ชั่วโมง 
และ 2,018 ชัว่โมง ตำมล�ำดบั แต่ถงึแม้ทัง้สำมประเทศจะมชีัว่โมงกำรท�ำงำน
มำกขนำดนั้นแต่ผลิตภำพของแรงงำนต่อสัดส่วนจีดีพีกลับไม่ได้สูงตำม
 โดยในปี 2561 บ่งชี้ว่ำ จีดีพีต่อชั่วโมงกำรท�ำงำนเม็กซิโกอยู่ที่  
21.6 ดอลลำร์ เกำหลีใต้อยู่ที่ 37 ดอลลำร์ และกรีซ อยู่ที่ 38.9 ดอลลำร์ 
สวนทำงกับจีดีพีต่อช่ัวโมงกำรท�ำงำนในไอร์แลนด์ซ่ึงอยู่ที่ 99.5 ดอลลำร์  
ในนอร์เวย์อยู่ที่ 83.1 ดอลลำร์ และในเยอรมนี อยู่ที่ 72.2 ดอลลำร์  
แต่ทัง้สำมประเทศนีก้ลบัมชีัว่โมงกำรท�ำงำนเฉลีย่ต่อปีน้อยกว่ำสำมประเทศ
ที่กล่ำวมำข้ำงต้น

กฎหมำยคนเข้ำเมืองฉบับแก้ไขของญี่ปุ่น

มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่	1	เม.ย.	2562

15 ประเทศที่มีชั่วโมงท�ำงำนสูงสุด

 รัฐบำลญี่ปุ่นคำดคะเนว่ำภำยในช่วงสิ้นสุดปีงบประมำณ 2563 ในเดือน มี.ค. 2563 
จะมีแรงงำนต่ำงชำติที่ได้รับอนุญำตให้เข้ำมำในญี่ปุ่นตำมเงื่อนไขของวีซ่ำประเภทนี้ มำกถึง 
47,000 คน และมำกถึง 345,000 คน ในช่วงเวลำ 5 ปี แบ่งเป็น 60,000 คน ในอุตสำหกรรม
กำรพยำบำล 37,000 คน ในงำนภำคท�ำควำมสะอำด 40,000 คน ในงำนภำคกำรก่อสร้ำง 
22,000 คน ในอุตสำหกรรมโรงแรม 36,500 คน ในงำนภำคกำรเกษตร 34,000 คน  
ในอุตสำหกรรมผลิตอำหำร และ 53,000 คน ในอุตสำหกรรมธุรกิจร้ำนอำหำร
 กระทรวงยุติธรรมของญี่ปุ่นคาดการณ์ว่าแรงงานต่างชาติบางส่วนจะได้รับวีซ่า
ประเภทที่ 1 ภายในกลางเดือน เม.ย. 2562 นี้เป็นอย่างเร็วที่สุด ซึ่งคาดว่าในจ�านวนนี้
ส่วนใหญ่คือผู้ที่เคยเข้ารับการฝึกอบรมด้านเทคนิคมาก่อน

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : https://prachatai.com

 ซึ่งข้อมูลนี้สนับสนุนแนวคิดท่ีว่าการท�างานสัปดาห์ละ 4 วันอาจจะช่วยเพิ่มผลิตภาพการผลิตและสอดคล้องกับผลผลิตทางเศรษฐกิจในปัจจุบันเพราะ
เมือ่เวลาท�างานลดลง มนษุย์เงินเดอืนจะปรบัสมดลุระหว่างการใช้ชีวติและการท�างานได้ดขีึน้ เพ่ิมผลติภาพการท�างานท�าให้พนกังานมขีวญั-ก�าลงัใจดขีึน้ ทีส่�าคญั
ลดความเครียดจากการท�างาน

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : www.bangkokbiznews.com
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Smart DOE

 วันท่ี 21 มีนำคม 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงแรงงำน เป็นประธำนในพธิลีงนำม “บนัทกึควำมเข้ำใจว่ำด้วยควำมร่วมมอื 
ด้ำนกำรส่งเสริมกำรมีงำนท�ำโดยกำรให้บริกำรจัดหำงำนผ่ำนตู้งำน (Job Box) 
ระหว่ำง นำงเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดกีรมกำรจดัหำงำนกบั นำยอัศวนิ เตชะเจรญิวิกุล 
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บรษิทับิก๊ซ ีซเูปอร์เซน็เตอร์ 
จ�ำกัด (มหำชน) ณ บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้ำ พระรำม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 
โดยม ีนำยจรนิทร์ จักกะพำก ปลดักระทรวงแรงงำนและผูบ้รหิำรกระทรวงแรงงำน 
และห้ำงบิ๊กซี ร่วมเป็นสักขีพยำนในพิธี
 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน กล่ำวว่ำ 
รัฐบำลมีนโยบำยลดควำมเหลื่อมล�้ำทำงสังคม และสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำร
ของรัฐ ซึ่งกระทรวงแรงงำน โดยกรมกำรจัดหำงำนได้ส่งเสริมกำรมีงำนท�ำให้กับ
ประชำชนโดยน�ำนวัตกรรม “ตู้งำน” (Job Box) มำให้บริกำรเพื่ออ�ำนวยควำม
สะดวกแก่ประชำชนที่ต้องกำรมีงำนท�ำ เข้ำถึงบริกำรค้นหำต�ำแหน่งงำนว่ำงได ้
ง่ำยขึ้น สำมำรถจับคู่คนให้ตรงกับงำน หำงำนได้ตรงใจ ลดขั้นตอน ลดระยะเวลำ 
ลดกำรใช้เอกสำร ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำง โดยใช้บตัรประชำชนแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card) เพียงใบเดียวในกำรหำงำนท�ำ สำมำรถระบุลักษณะงำน ค้นหำ
พื้นที่ต้ัง ช่ือบริษัท อัตรำเงินเดือน รำยได้ เมื่อกดท�ำรำยกำรจะเชื่อมโยงข้อมูล 
กำรสมัครงำนไปยังสถำนประกอบกำรทันที และสมัครงำนได้มำกกว่ำ 1 แห่ง 
สำมำรถเลือกต�ำแหน่งงำนที่สนใจและไปสมัครงำนกับนำยจ้ำงได้ทันที โดยมีกำร
จัดตู้งำน (Job Box) จ�ำนวน 500 ตู้ ไปติดตั้งให้บริกำรถึงพื้นที่ต่ำงๆ ทั่วประเทศ 
เช่น ส�ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด ที่ว่ำกำรอ�ำเภอ เรือนจ�ำ ห้ำงบิ๊กซี แหล่งชุมชน 
เป็นต้น เป็นทำงเลือกใหม่ที่สำมำรถหำงำนได้ทุกที่ ทุกเวลำ โดยเริ่มเปิดให้บริกำร
ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลำคม 2561 ที่ผ่ำนมำ

	 กรมกำรจัดหำงำน	กระทรวงแรงงำน	จับมือ	ห้ำงบิ๊กซี	ลงนำม	MOU	ให้บริกำรจัดหำงำนผ่ำนตู้งำน	(Job	Box)	อ�ำนวยควำมสะดวก	เข้ำถึงแหล่งงำน

อย่ำงเท่ำเทียม	ทุกที่	ทุกเวลำ	สร้ำงโอกำสกำรมีงำนท�ำ	สร้ำงรำยได้	มีต�ำแหน่งงำนว่ำงรองรับกว่ำ	55,000	อัตรำ	ติดตั้ง	Job	Box	ที่ห้ำงบิ๊กซี	จ�ำนวน	101	ตู้	

ประชำชนตอบรับมำใช้บริกำรไปแล้วกว่ำ	28,000	คน

 วันที่ 28 มีนำคม 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงำน พร้อมด้วย 
นำยสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงำน นำงเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรม
กำรจดัหำงำน และคณะ เข้ำพบนำยยำมำชติะ ทำคำช ิรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยติุธรรม 
ณ กระทรวงยุติธรรม ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหำรือข้อรำชกำรเกี่ยวกับควำมคืบหน้ำ 
กำรเปิดรับแรงงำนต่ำงชำตเิข้ำมำท�ำงำนตำมระบบวีซ่ำแบบใหม่ ซึง่กระทรวงยตุธิรรม
เป็นหน่วยงำนหลกัในกำรด�ำเนนิกำรเพือ่รบัแรงงำนในสำขำทีป่ระเทศญีปุ่น่ขำดแคลน 
โดยตั้งเป้ำรับแรงงำนต่ำงชำติ จ�ำนวน 345,000 คน ภำยใน 5 ปี
 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงำน ขอบคุณกระทรวงยุติธรรมที่รับ
แรงงำนไทยเข้ำท�ำงำน ซึง่ปัจจุบนั มแีรงงำนไทยท�ำงำนและฝึกงำนอยูใ่นประเทศญีปุ่น่ 
ทั้งในภำคเกษตรและอุตสำหกรรม เมื่อจบกำรท�ำงำน/ฝึกงำนและกลับประเทศแล้ว 
บำงส่วนได้กลบัไปท�ำงำนในบรษิทัญีปุ่น่ในประเทศไทยและเป็นก�ำลงัส�ำคัญของบรษิทั 
ทัง้ยงัขอบคณุประเทศญีปุ่น่ทีใ่ห้กำรคุม้ครองดแูลคนงำนไทยเป็นอย่ำงด ีท�ำให้คนงำน
ไทยท�ำงำนอย่ำงมคีวำมสขุ มคีณุภำพชวีติทีด่ ีและได้แจ้งให้ทรำบว่ำกระทรวงแรงงำน
มีส�ำนักงำนแรงงำนในประเทศญี่ปุ่นท่ีจะช่วยประสำน ในกำรให้ควำมคุ้มครองดูแล 
คนงำน หำกมเีรือ่งใดทีต้่องกำรควำมร่วมมอื ขอให้ประสำนผ่ำนทำงส�ำนกังำนแรงงำน 
ได้ทกุเวลำ และพร้อมท่ีจะให้ควำมร่วมมือกบัรฐับำลญ่ีปุน่ในกำรจัดเตรยีมก�ำลงัแรงงำน 
ทั้งผู้ที่เคยผ่ำนกำรฝึกงำน ในประเทศญี่ปุ่น และผู้ที่ยังไม่เคยเดินทำงมำท�ำงำน โดย 
จะท�ำกำรฝึกทักษะฝีมือภำษำและวัฒนธรรมองค์กรแบบญี่ปุ ่น เพื่อเตรียมจัดส่ง 
มำท�ำงำนในประเทศญี่ปุ่นตำมระบบวีซ่ำท�ำงำนแบบใหม่ของญี่ปุ่นต่อไป 

	 พล.ต.อ.อดลุย์	แสงสิงแก้ว	รมว.แรงงำน	ร่วมหำรือนำยยำมำชิตะ	ทำคำชิ	รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุตธิรรมญ่ีปุ่น	เตรียมควำมพร้อมแรงงำนไทยไปญ่ีปุ่น	

ตำมระบบวีซ่ำใหม่	 ขณะท่ีญ่ีปุ่นเตรียมเปิดทดสอบทักษะฝีมือในไทย	 6	 สำขำ	 ได้แก่	 งำนดูแลผู้สูงอำยุ	 งำนเคร่ืองจักรและเคร่ืองมือ	 งำนกำรบิน	 งำนโรงแรม	 

งำนเกษตรกรรม	และงำนต่อเรือ	ประมำณเดือนตุลำคมนี้

แรงงำน จับมือ Big C

ติดตั้งตู้งำน	(Job	Box)	ให้บริกำรจัดหำงำนทุกที่	ทุกเวลำ

บิ๊กแรงงำน หำรือ บิ๊กยุติธรรมญี่ปุ่น

เตรียมควำมพร้อมส่งแรงงำนไทยที่มีทักษะเฉพำะป้อนตลำดแรงงำนญี่ปุ่น

 ส�ำหรบักำรลงนำม MOU ในวนันี ้เป็นอกีหนึง่ของกำรประสำนควำมร่วมมอืของ
ภำครฐักบัภำคเอกชนทีม่เีจตนำรมณ์ร่วมกันในกำรส่งเสรมิให้ประชำชนทัว่ไปและผูม้บีตัร
สวัสดิกำรแห่งรัฐสำมำรถเข้ำถึงต�ำแหน่งงำนว่ำงได้อย่ำงรวดเร็ว ลดควำมเหลื่อมล�้ำทำง
สังคม โดยควำมร่วมมือนี้กรมกำรจัดหำงำนจะติดตั้งตู้งำน (Job Box) ณ ศูนย์กำรค้ำ 
บิ๊กซี ทั่วประเทศ รวมทั้งดูแลรักษำให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ในส่วนของบริษัท บิ๊กซี 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหำชน) จะสนับสนุนพื้นที่ภำยในสำขำของบิ๊กซีท่ัวประเทศ  
ตำมที่ทั้งสองฝ่ำยตกลงเห็นชอบร่วมกัน เพื่อให้กรมกำรจัดหำงำนสำมำรถติดตั้งและให้
บริกำรตู้งำน (Job Box) แก่ประชำชนและผู้มีสวัสดิกำรแห่งรัฐได้อย่ำงทั่วถึง สนับสนุน
กิจกรรมต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมกำรมีงำนท�ำ รวมทั้งประชำสัมพันธ์เชิญชวนให้
ประชำชนมำหำงำนผ่ำนตู้งำน (Job Box) เพื่อให้ประชำชนและผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ
เข้ำถงึต�ำแหน่งงำนว่ำงและได้โอกำสกำรมงีำนท�ำมำกยิง่ขึน้ ขณะนีม้ตี�ำแหน่งงำนว่ำงทีใ่ห้
บริกำรในตู้งำน (Job Box) จ�ำนวน 54,559 อัตรำ ขณะที่มีตู้งำน (Job Box) ติดตั้ง ณ  
ห้ำงบิ๊กซี ทั่วประเทศ จ�ำนวน 101 ตู้ คิดเป็น 20.2 % ของจ�ำนวนตู้งำนทั้งหมด 500 ตู้ 
และมผีูม้ำใช้บรกิำร จ�ำนวน 14,181 คน คดิเป็น 49.8% ของจ�ำนวนผูม้ำใช้บรกิำรทัง้หมด 
28,480 คน 
 พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวอีกว่า ขอแสดงความยินดีและขอบคุณ บริษัท บิ๊กซี  
ซเูปอร์เซน็เตอร์ จ�ากดั (มหาชน) ท่ีได้เลง็เห็นความส�าคญัและประโยชน์ในความร่วมมือ 
ด้านการส่งเสรมิการมงีานท�า เพือ่ให้ประชาชนและผูมี้บตัรสวสัดกิารแห่งรฐัในทกุพืน้ที่
สามารถเข้าถงึบรกิารของรฐัได้สะดวก รวดเรว็ เท่าเทียมกนั สร้างโอกาสได้งานท�ามาก
ยิ่งขึ้น สร้างโอกาสการเข้าถึงอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : http://www.doe.go.th

 ด้ำนนำยยำมำชิตะ ทำคำชิ รมว.ยุติธรรมกล่ำวว่ำ กระทรวงยุติธรรมยินดีที่
จะให้ควำมร่วมมือในกำรดูแล คนไทยท่ีจะมำท�ำงำนในญ่ีปุน่ และจะสนบัสนนุให้มกีำร
จัดท�ำคู่มือให้กับแรงงำนไทย
 ส�ำหรับระบบกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงชำติที่มีทักษะเฉพำะนี้ รัฐบำลญี่ปุ่นจะ
รบัรองสถำนกำรณ์พ�ำนกัอำศยั ของคนงำนต่ำงชำตใิห้เป็น “คนงำนทีมี่ทกัษะเฉพำะ” 
เป็น 2 ประเภทคือ 
 1. มีทักษะในระดับหนึ่งและใช้ภำษำญี่ปุ่นได้ มีประสบกำรณ์เป็นผู้ฝึก 
ปฏิบัติงำนเทคนิคครบ 3 ปี พ�ำนักได้สูงสุด 5 ปี แต่ไม่สำมำรถพำครอบครัวมพ�ำนักได้ 
 2. มีทักษะเฉพำะขั้นสูง มีโอกำสพ�ำนักระยะยำว พำครอบครัวมำด้วยได้  
มทีกัษะด้ำนกำรบริหำรจดักำร พ�ำนกัได้ไม่จ�ำกดัระยะเวลำ โดยสำขำท่ีเปิดรบัแรงงำน
ต่ำงชำติมี 14 สำขำ ประมำณเดือนตุลำคม 2562 ประเทศญี่ปุ่นเตรียมจัดสอบ 
ในประเทศไทย 6 สำขำ ได้แก่ งำนดูแลผู้สูงอำยุ งำนเคร่ืองจักรและเครื่องมือ  
งำนกำรบิน งำนโรงแรม งำนเกษตรกรรม และงำนต่อเรือ
 พล.ต.อ.อดลุย์ฯ กล่าวเพิม่เตมิว่า กระทรวงแรงงานมนีโยบายจดัส่งแรงงาน
ไทยไปท�างานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นแรงงานฝีมือ ซึ่งการ
คัดเลือกต้องโปร่งใส และจะด�าเนินคดีกับผู้ที่หลอกลวงคนหางาน ดังนั้นจึงต้อง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางาน

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : http://www.doe.go.th
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	 โครงกำร	 3	 ม.	 (มีงำน	 มีเงิน	 มีวุฒิกำรศึกษำเพิ่ม) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
ส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำ มีงำนที่มั่นคง สร้ำงรำยได้ให้กับตนเอง และ
ครอบครัว รวมทั้งได้มีโอกำสในกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น ได้เข้ำท�ำงำนจริงใน 
สถำนประกอบกำรขนำดใหญ่ควบคู่ไปกับกำรศึกษำต่อในสถำนศึกษำ ช่วยให้มีวุฒ ิ
กำรศึกษำทีส่งูขึน้ มรีำยได้ระหว่ำงเรยีนโดยกำรฝึกอำชพีหรอืท�ำงำนในสถำนประกอบกำร 
และได้รับกำรบรรจุเป็นพนักงำน ลูกจ้ำงของสถำนประกอบกำร ได้รับเงินเดือน ค่ำจ้ำง
ประจ�ำ นอกจำกนี้ บริษัทยังให้กำรสนับสนุนนักศึกษำในโครงกำร 3 ม. ได้ศึกษำต่อใน
ระดับ ปวส. ถึงปริญญำตรี หลังจบกำรศึกษำเพื่อจะได้ปรับอัตรำค่ำจ้ำง ต�ำแหน่งงำน
ในระดับสูงขึ้น สร้ำงโอกำสก้ำวหน้ำตำมควำมสำมำรถในสำยงำนของตน รองรับ 
ตลำดแรงงำนเข้ำสู่ไทยแลนด์ 4.0
 ทั้งนี้ ตัวแทนผู้ที่ส�ำเร็จกำรศึกษำตำมโครงกำร 3 ม.ทั้ง 30 คนนี้ท�ำงำนอยู่ที่
บริษัทฟู้ดแพชชั่น จ�ำกัด ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำรประเภทปิ้งย่ำง ในนำม “Bar B Q 
plaza” มีสำขำ 150 แห่ง ทั่วประเทศ โดยสำขำจะตั้งอยู่ในศูนย์กำรค้ำและห้ำงค้ำปลีก 
ปัจจุบันมีผู้เข้ำร่วมโครงกำรทั้งสิ้น 115 คน แบ่งเป็น 1. อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำ ระดับ
ปวส. จ�ำนวน 45 คน 2. ส�ำเร็จกำรศึกษำ จ�ำนวน 70 คน จำกวิทยำลัยเทคโนโลยี
บริหำรธรุกจิ ปวช. สำขำกำรตลำด จ�ำนวน 14 คน และจำกวทิยำลยัเทคโนโลยทีกัษณิำ
บริหำรธุรกิจ จ�ำนวน 56 คน เป็นระดับ ปวช. สำขำโลจิสติกส์ 14 คน และ ปวส. สำขำ
ธุรกิจค้ำปลีก 42 คน โดยบริษัทฯ ออกค่ำใช้จ่ำยในกำรเรียนให้ทั้งหมด หลักสูตร 2 ปี 
เรียนครึ่งวันทุกวันพุธและพฤหัสบดี หลังจำกนั้นช่วงบ่ำยเข้ำท�ำงำนต่อ

	 เมื่อวันที่	 2	 เมษำยน	2562	 เวลำ	11.00	น.	ที่ห้องรับรองรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน	ชั้น	6	อำคำรกระทรวงแรงงำน	ตัวแทนเยำวชนที่เข้ำร่วม

โครงกำร	 3	 ม.	 (มีงำน	 มีเงิน	 มีวุฒิกำรศึกษำเพิ่ม)	 จ�ำนวน	 30	 คน	 เข้ำพบ	 พล.ต.อ.อดุลย์	 แสงสิงแก้ว	 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน	 เพื่อขอบคุณ 

กระทรวงแรงงำนท่ีได้ให้กำรส่งเสริมสนับสนุนให้มีโอกำสได้เข้ำท�ำงำนในสถำนประกอบกำรควบคู่ไปกับกำรศึกษำต่อในสถำนศึกษำ	 โครงกำร	 3	 ม.	 เป็นกำร 

บูรณำกำรร่วมกันในรูปแบบ	“ประชำรัฐ”	กล่ำวคือ	ภำครัฐ	ภำคเอกชน	และประชำชนภำคแรงงำน	โดยกรมกำรจัดหำงำน	กระทรวงแรงงำน	ประสำนและประชำสัมพนัธ์

ให้นักเรียน	 นักศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยได้รับทรำบควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำและสถำนประกอบกำรท่ีเข้ำร่วมโครงกำร	 3	 ม.	 ขณะเดียวกันสถำนประกอบกำร 

ก็จะร่วมกับส�ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดในพืน้ท่ีประชำสัมพนัธ์ต�ำแหน่งงำนท่ีรับสมัคร	รวมท้ังช้ีแจงควำมม่ันคงของงำน	เงินเดอืน	และสวัสดกิำรต่ำงๆ	รวมท้ังจัดสรร

ให้พนักงำน/ลูกจ้ำง	ได้มีโอกำสในกำรศกึษำต่อเพือ่กำรพฒันำตนเองในระดบัท่ีตลำดแรงงำนต้องกำร	ขณะท่ีสถำนศกึษำจะจัดหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนท่ีสอดคล้อง

กบัควำมตอ้งกำรของ	แรงงำนและสถำนประกอบกำร	เพื่อให้ผู้ท�ำงำนสำมำรถศึกษำตอ่ในระดับที่สงูขึ้น	ซึ่งจะเป็นกำรยกระดบัคณุภำพชวีิตของประชำชน	ทัง้ยงัเพิ่ม

ศักยภำพและผลิตภำพแรงงำนอีกด้วย

	 นำงเพชรรัตน์	สินอวย	อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน เปิดเผยว่ำ พล.ต.อ.อดุลย์	
แสงสิงแก้ว	 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน ได้สั่งกำรให้กรมกำรจัดหำงำนแก้ไข
ปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนประมงอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งจำกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
6 พฤศจิกำยน 2561 และ 29 มกรำคม 2562 เห็นชอบให้มีกำรเปิดลงทะเบียนนำยจ้ำง
และจัดท�ำหนังสือคนประจ�ำเรือ (Seabook) เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน
ประมงนั้น ปรำกฏว่ำตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกำยน 2561–31 มีนำคม 2562 มีนำยจ้ำง
มำลงทะเบียนจ�ำนวน 2,241 รำย แจ้งควำมต้องกำรแรงงำนต่ำงด้ำวจ�ำนวนทั้งส้ิน  
27,894 คน โดยจงัหวดัทีต้่องกำรแรงงำนมำกท่ีสดุ 5 อนัดับแรกคอื 1. ปัตตำน ี5,430 คน 
2. ตรำด 3,271 คน 3. ชุมพร 3,237 คน 4. ระยอง 3,152 คน 5. สมุทรสงครำม 2,118 คน 
ขณะที่มีแรงงำนต่ำงด้ำวสัญชำติกัมพูชำ ลำว เมียนมำ มำจัดท�ำหนังสือคนประจ�ำเรือ 
(Seabook) ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวำคม 2561–31 มีนำคม 2562 จ�ำนวนทั้งสิ้น 5,714 คน 
เป็นกัมพูชำ 2,182 คน ลำว 135 คน เมียนมำ 3,397 คน จังหวัดที่มีแรงงำนมำจัดท�ำ 
Seabook มำกที่สุด 5 อันดับแรกคือ 1. ปัตตำนี 1,087 คน 2. ประจวบคีรีขันธ์  
731 คน 3. ชุมพร 612 คน 4. ตรำด 476 คน 5. สมุทรสงครำม 464 คน 

	 กรมกำรจัดหำงำน	 กระทรวงแรงงำน	 เผยยอดแรงงำนกัมพูชำ	 ลำว	 เมียนมำ	 มำจัดท�ำหนังสือคนประจ�ำเรือ	 (Seabook)	 เพื่อท�ำงำนอยู่ในประเทศไทย	

5,714	คน	พบเป็นเมียนมำมำกที่สุด	3,397	คน	รองลงมำเป็นกัมพูชำ	2,182	คน	และลำว	135	คน	โดยปัตตำนีครองแชมป์แรงงำนต่ำงด้ำวขอ	Seabook	มำกสุด	

ขณะที่	รมว.แรงงำนย�้ำชัดเร่งแก้ปัญหำขำดแคลนแรงงำนประมงอย่ำงต่อเนื่อง	หำกประสงค์จะจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวให้น�ำเข้ำตำมระบบ	MOU

เยำวชนโครงกำร 3 ม.	(มีงำน	มีเงิน	มีวฒุกิำรศกึษำเพิม่)	พบบ๊ิกแรงงำน

แรงงำน!!	เผยยอดต่ำงด้ำวท�ำ	Seabook	กว่ำ	5,700	คน

 รมว.แรงงำน กล่ำวถึงประโยชน์ของโครงกำรว่ำ ประชำชนทั่วไป/ 
ผู ้หำงำน/นักเรียน นักศึกษำที่ขำดโอกำสที่จะศึกษำต่อจะได้มีงำนท�ำ  
มีรำยได้ และได้รบักำรศึกษำต่อในระดับท่ีสูงข้ึน ได้รบัประสบกำรณ์และทกัษะ
จำกกำรท�ำงำน เกิดควำมรักและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีระเบียบ วินัย  
และมีควำมรับผิดชอบ ช่วยแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน ขณะเดียวกัน
สถำนประกอบกำรได้แรงงำนที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถตรงตำมต้องกำร  
มโีอกำสสร้ำงควำมร่วมมือทำงวชิำกำรกบัสถำบนักำรศกึษำ เพือ่สถำนศกึษำ
จะได้น�ำไปปรับปรุงหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนในกำรผลิตนักเรียน นักศึกษำ
ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน ช่วยสร้ำงภำพพจน์ที่ดีแก่สถำน
ประกอบกำร
 ในปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560-กนัยายน 2561) มปีระชาชน
สมคัรเข้าร่วมโครงการ จ�านวน 3,284 คน จากเป้าหมายจ�านวน 3,100 คน 
ได้รับการบรรจงุาน จ�านวน 1,769 คน และในปี 2562 เป้าหมายผู้เข้าร่วม
โครงการ จ�านวน 3,600 คน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561–เดือนกุมภาพันธ์ 
2562 มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จ�านวน 850 คน ได้รับการบรรจุงานแล้ว 
จ�านวน 176 คน รมว.แรงงาน กล่าว

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : http://www.doe.go.th

 นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวต่อว่า หากนายจ้างประสงค์จะน�าแรงงาน
ต่างด้าวเข้ามาท�างาน ขอให้น�าเข้าตามระบบ MOU ซ่ึงด�าเนินการได้  
2 กรณี คือ 1) นายจ้างเป็นผู้ด�าเนินการเอง 2) นายจ้างมอบอ�านาจให ้
ผู้รับอนุญาตด�าเนินการ โดยในปี 2561 มีการน�าเข้าแรงงานต่างด้าวตาม 
MOU เพื่อท�างานในประเทศไทย จ�านวน 470,530 คน และปี 2562  
(ต.ค.61-มี.ค.62) มีการน�าเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU เพื่อท�างาน 
ในประเทศไทย จ�านวน 200,740 คน ทั้งนี้ นายจ้างสามารถย่ืนค�าร้อง 
ขอน�าเข้าแรงงาน หรือติดต่อสอบถามได้ที่ส�านักงานจัดหางานจังหวัด 
ทุกจังหวัด และส�านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ในเขต
พืน้ทีท่ีส่ถานประกอบการตัง้อยู ่หรอืสายด่วน กระทรวงแรงงาน โทร. 1506 
กด 2 กรมการจัดหางาน

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : http://www.doe.go.th
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อาชีพมั่นคง

ขำยของออนไลน์

 อำชีพยอดนิยมอันดับ 1 ในยุคนี้ นอกจำกจะสำมำรถท�ำงำนที่บ้ำนได้
อย่ำงอิสระ มีเวลำเหลือแล้ว ยังสร้ำงก�ำไรให้เป็นกอบเป็นก�ำด้วย หำกคุณ 
เป็นคนชอบขำยของและอัพเดทเทรนด์ใหม่ตลอดเวลำ ลองหำสินค้ำอย่ำง 
เครือ่งส�ำอำง เสือ้ผ้ำ ผลติภัณฑ์บ�ำรงุผวิ หรอืสนิค้ำแฟช่ัน จำกน้ันสร้ำงเพจหรือ
ไอจีเพื่อเป็นหน้ำร้ำนขำยออนไลน์ รับรองว่ำรำยได้ดีไม่แพ้อำชีพอื่นเลยล่ะ

Vlogger/Blogger/Youtuber

 อำชีพนี้เป็นท่ีนิยมมำกต้ังแต่ปี 2017 และฮอตมำกขึ้นในปี 2018 นี้  
ซึ่งกำรเป็น Vlogger หรือ Youtuber ก็คือกำรท�ำ Content หรือ คลิปวีดิโอ
ให้คนติดตำมชีวิตประจ�ำวัน ไลฟ์สไตล์ งำนอดิเรก ควำมถนัด หรือควำมชอบ
ส่วนตัว แบ่งปันผ่ำน Youtube บล็อค หรือโซเชียลมีเดียช่องทำงต่ำงๆ ของ 
ตัวเอง หำกมียอดวิวหรือยอดผู้ติดตำมที่เพิ่มขึ้น สปอนเซอร์และรำยได้งำมๆ  
ก็จะหลั่งไหลตำมมำนั่นเอง

ครูหรือติวเตอร์ออนไลน์	(Online	Tutor)

 ติวเตอร์สอนส่วนตัวที่บ้ำนหรือรับสอนออนไลน์ อำชีพน้ีจะเหมำะกับ
คนที่มีทักษะควำมรู้ในเฉพำะด้ำน ชอบค้นคว้ำหำควำมรู้ใหม่ๆ และชอบ 
กำรถ่ำยทอดให้คนอื่นเข้ำใจ กำรเป็นติวเตอร์ออนไลน์อำจไม่จ�ำเป็นต้องลงทุน
อะไรมำก ถ้ำคุณมีคอมพิวเตอร์ซักเคร่ือง พร้อมทักษะกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 
อย่ำงสนุกสนำนและเข้ำใจง่ำย เพียงแค่นี้ก็สำมำรถสอนผ่ำนช่องทำงออนไลน์
และท�ำเงินได้สบำยๆ แล้วล่ะ

ผู้จัดกำรโซเชียลมีเดีย	(Social	Media	Admin)

 ในยคุนีส้ือ่โซเชยีลมเีดยีเป็นเครือ่งมอืส�ำคญัต่อกำรท�ำธรุกจิและบรกิำร
ขององค์กรต่ำงๆ อย่ำงมำก เพรำะยุคสมัยและพฤติกรรมของคนเรำเปลี่ยนไป 
ท�ำให้คนเรำสื่อสำรและท�ำกิจกรรมหลำยอย่ำงผ่ำนออนไลน์กันมำกข้ึน ดังนั้น 
แบรนด์หรือบริษัทต้องมี Social Media อย่ำงน้อยหน่ึงอย่ำงไว้สื่อสำรกับ 
กลุม่ผูบ้รโิภค ดังนัน้ อำชพีผู้จดักำรดแูลโซเชยีลมเีดยีหรอืทีน่ยิมเรยีกว่ำ admin 
ก็เป็นอีกอำชีพที่ต้องมีและใครๆ ก็สำมำรถท�ำได้ 

นักพัฒนำเว็บไซต์	หรือ	Application	Developer	ฟรีแลนซ์

 หำกใครที่มีควำมชอบและทักษะในกำรเขียนโปรแกรม สร้ำงเว็บไซต์ 
และพฒันำแอปพลเิคชนัได้ รวมทัง้มคีอนเนคชนักับองค์กรและผูค้นหลำกหลำย 
ก็สำมำรถรับจ๊อบเป็นนักพัฒนำเว็บไซต์ฟรีแลนซ์และสำมำรถท�ำงำนที่บ้ำนได้ 
บอกเลยว่ำอำชีพนี้นอกจำกเป็นท่ีต้องกำรตัวอย่ำงมำกแล้ว รำยได้ก็ยังดีมำก 
อีกด้วย 

Graphic	Designer

 กรำฟิกดไีซน์เนอร์ฟรแีลนซ์ อำชพีสดุฮปิและยอดฮติของคนมีควำมคดิ
สร้ำงสรรค์ เพียงแค่คุณมีทักษะในกำรออกแบบ หรือท�ำกรำฟฟิคในแบบ 
ต่ำงๆ ได้ คุณสำมำรถท�ำรำยได้จำกกำรเป็นกรำฟฟิกดีไซน์เนอร์ได้ ที่บ้ำน

นักเขียนอิสระ	(Writer/Content	Online)

 ในโลกออนไลน์ยุคปัจจุบันมีช่องทำงที่เปิดกว้ำงให้คุณได้อวดผลงำน
และก้ำวสู่อำชีพนักเขียนอิสระอยู่มำกมำย เพียงแค่มีทักษะกำรเขียนที่โดดเด่น 
และน่ำสนใจ คุณก็สำมำรถผลิตงำนคุณภำพให้กับเว็บไซต์ต่ำงๆ พร้อมกับ 
รำยได้ที่หลั่งไหลตำมเข้ำมำ นอกจำกนี้อำชีพนักเขียนยังสำมำรถท�ำงำนที่ไหน
ก็ได้ ถ้ำวันไหนเบื่อ อยำกหำแรงบันดำลใจก็ออกไปนั่งชิลร้ำนกำแฟข้ำงนอก
หรือออกทริปต่ำงจังหวัดได้สบำยๆ 

นักแปล

 ถ้ำคุณมีทักษะทำงภำษำ ไม่ว่ำจะเป็นภำษำอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น หรือ 
ภำษำต่ำงประเทศอื่นๆ บอกได้เลยว่ำได้เปรียบคนอื่นในกำรท�ำงำนแน่นอน  
คุณไม่จ�ำเป็นต้องนั่งจดจ่ออยู ่แค่ในออฟฟิศ ถ้ำมีทักษะในกำรเขียนและ 
แปลภำษำ ก็สำมำรถหำรำยได้ง่ำยๆ เพียงรับงำนแปลจำกเว็บต่ำงๆ มำท�ำ 
ที่บ้ำน

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้
ที่มา : https://www.u-review.in.th

	 ในยุคท่ีเต็มไปด้วยมลพิษ	 รถติด	 คนเยอะวุ่นวำย	 แค่คิดก็ไม่อยำกออกไปท�ำงำนแล้วใครท่ีก�ำลังเจอปัญหำน้ี	 หรือน้องๆ	 วัยเรียนคนไหน 

ท่ีไม่อยำกเผชิญสภำวะน่ำอึดอัดแบบน้ี	 เรำมีข้อมูล	9	อำชีพสำยดิจิทัลของคนยุคใหม่	 ท�ำงำนสบำยๆ	 ได้จำกท่ีบ้ำน	ซึ่งแต่ละอำชีพน้ัน	 บอกเลยว่ำ 

โดนใจวัยรุ่นยุคใหม่ที่ไม่ชอบเข้ำออฟฟิศ	และเหมำะกับคน	Introvert	ที่ไม่อยำกออกไปวุ่นวำยกับโลกภำยนอก	แต่ก็ยังต้องกำรสร้ำงรำยได้เลี้ยงชีพ	

สั่งสมทักษะกำรท�ำงำนให้เก่งกล้ำ	มำดูกันดีกว่ำว่ำจะมีอำชีพไหนน่ำสนใจบ้ำง	
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แนวโน้มแรงงำนยุคใหม่

THAILAND 4.0
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	 ล่ำสุดแมนพำวเวอร์กรุ๊ปประเทศไทย เปิดเผยผลกำรวิจัยมุมมอง 
ของพนักงำน 4.0 “พฤติกรรมกำรใช้เงินเพื่อกำรด�ำเนินชีวิตและควำมคิดเห็นต่อ 
กำรท�ำงำนของคนรุ่นใหม่ 4.0” ถือเป็นทิศทำงที่ตลำดแรงงำนยุคใหม่ที่ต้องรู้โดยแบ่ง
กำรศึกษำ กำรวิจัยเป็น 4 ส่วนตำมวัตถุประสงค์หลักคือหนึ่งในกำรศึกษำควำมสนใจ
และควำมต้องกำรที่มีต่อกำรเข้ำร่วมงำนในกลุ่มคนรุ่นใหม่ยุค 4.0 สองเพื่อกำรศึกษำ
แนวโน้มกำรประกอบอำชีพของกลุ่มคนยุคใหม่ 4.0 เพื่อกำรศึกษำกำรใช้เงินและ 
กำรออมของกลุ่มคนยุคใหม่ 4.0 และสี่เพื่อกำรศึกษำพฤติกรรมกำรด�ำเนินชีวิตของ
กลุ่มคนรุ่นใหม่ยุค 4.0 สอดคล้องและยังแสดงให้เห็นถึงทิศทำงแรงงำนยุคใหม่รวมถึง 
กำรปรบัตวัให้เข้ำกบัแนวโน้มและกำรเปลีย่นแปลงแนวโน้มรปูแบบกำรท�ำงำนในอนำคต
 ส�ำหรับบทควำมตอนแรก “แมนพำวเวอร์กรุ๊ป” จะขอพูดถึง 2 ส่วนคือ 
ควำมสนใจและควำมต้องกำรที่มีต่อกำรท�ำงำนในองค์กรและแนวโน้มกำรประกอบ
อำชีพของกลุ่มคนรุ่นใหม่ยุค 4.0
 ประเภทขององค์กรทีส่นใจอยำกได้มำกทีส่ดุคือ บรษัิท 49% รองลงมำบรษิทั
มหำชนจ�ำกัด 30% ธุรกิจเริ่ม 27% บริษัทจ�ำกัด 23% รำชกำรและธุรกิจแฟรนไชส์   
20% กันกันรัฐวิสำหกิจ 19% 
 นอกจำกนี้ประเภทธุรกิจที่น่ำสนใจท่ีสุดคือนวัตกรรมและเทคโนโลยี 33% 
รองลงมำบริกำรด้ำนสุขภำพและสังคม 23% กำรศึกษำและโรงแรมและภัตตำคำร 
20% เท่ำกันกันเก็บ 19% ผู้ส่งออก 18% 
 ผลการวจิยั สอดคล้องกบันโยบายรฐัในการส่งเสรมิธรุกจิขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ (SMEs) ให้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน
 นอกจำกนี้องค์กร 12 ล�ำดับแรกท่ีคนรุ่นใหม่ยุค 4.0 ต้องกำรร่วมงำน 
สุดยอดควำมคิด 22.1% รองลงมำ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด 16.5% ล�ำดับที่ 3 
เครือข่ำยสินค้ำโภคภัณฑ์ 14.8% ล�ำดับที่ 4 กำรไฟฟ้ำนครหลวง 5.3% อันดับที่ 6 
บริษัท กำรบินไทย จ�ำกัด (มหำชน) 4.5% อันดับที่ 7 บริษัท ไลน์ (LINE) 2.8%  
อันดับที่ 8 มีสององค์กรที่ได้รับผลกำรส�ำรวจเท่ำกัน 2.7% อันดับที่ 9 บริษัทแอปเปิล 
2.6% อันดับที่ 10 เซ็นทรัลกรุ๊ป 2.5% อันดับที่ 11 บริษัท แกรนด์ จ�ำกัด 2.4%  
อันดับที่ 12 สุดท้ำย บริษัท เวิร์คพอยท์เอ็นเทค 2.1%
 จะเห็นได้ว่ำ 12 องค์กรชั้นน�ำผ่ำนองค์กรธุรกิจขนำดใหญ่จำกนั้นกลุ่มธุรกิจ
ทำงด้ำนดิจิทัลและโซเชียลเป็นหนึ่งในองค์กรที่คนรุ่นใหม่ต้องกำรที่จะท�ำงำนอย่ำง 
มีนัยส�ำคัญ (ภำพประกอบ 2)

	 จำกสถำนกำรณ์กำรเปล่ียนแปลงตลำดแรงงำนปัจจุบันและอนำคตอนัใกล้

ของประเทศไทยและท่ัวโลกมีหลำยประเทศท่ีต้องใช้แรงงำนและมีควำมรู้เก่ียวกับ

กำรลงทุนในยุคดิจิทัล

มุมมองของพนักงำน 4.0

แนวโน้มแรงงำนยุคใหม่

 ส�ำหรบักำรพจิำรณำร่วมกนัในกำรเข้ำร่วมงำนกบัองค์กรทีด่ทีีส่ดุคอืกำรชดเชย
และสวัสดิกำร แต่ในขณะเดียวกันก็มีกำรก�ำหนดค่ำชดเชยและสวัสดิกำรอื่นๆ อีก
มำกมำย 72% รองลงมำลกัษณะงำน 57% กำรบรหิำรองค์กรและควำมคดิเหน็ มัน่คง 
56% ควำมก้ำวหนำ้และโอกำสได้เรียนรู้ 46% วนัหยดุ/เวลำท�ำงำน 41% ตำมล�ำดับ 
 อีกทั้งยังมีควำมแข็งแรงทำงด้ำนร่ำงกำยอีกด้วย 79% รองลงมำจำกสภำพ
แวดล้อมทีม่คีวำมปลอดภยั 66% มสีถำนทีพ่กัผ่อนหย่อนใจท�ำกจิกรรมยำมว่ำง 50% 
มีเคร่ืองดื่มให้สละ 44% มีสถำนที่จอดรถ 39% ไม่มีเสียงรบกวนและแสงสว่ำง 
เพียงพอและมโีรงอำหำรอยูใ่กล้ 38% เท่ำกนัมสีถำนทีอ่อกก�ำลงักำย 37% ตำมล�ำดบั
รวมท้ังในส่วนของสวัสดกิำรทีต้่องกำรมำกทีสุ่ดคอืโบนัสและกำรปรบัเงนิเดือนประจ�ำปี 
87% รองลงมำประกันสุขภำพและประกัน 81% กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ 77% ลำกิจ/
ลำพักผ่อน 71% ตรวจสุขภำพประจ�ำปี 66% เบี้ยประกัน ขยัน/ค่ำตอบแทน 
เบี้ยประกันภัย 58% ตำมล�ำดับ

 ส�ำหรบัแนวโน้มกำรประกอบอำชพีของกลุม่คนยคุใหม่ 4.0 ส่วนของลกัษณะ
กำรท�ำงำนที่ต้องกำรในที่สุดมำกที่สุดคืองำนประจ�ำ 65% รองลงมำประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว 32% งำนอิสระ/สัญญำจ้ำง 23% ผู้ประกอบกำรเริ่มต้น 19% งำนพำร์ทไทม์ 
18% งำนนอกเวลำ 17% รบัหลำยงำนพร้อมกนั (2 งำนขึน้ไป) 15% ตำมล�ำดบัสะท้อน
ให้เห็นว่ำคนรุ่นใหม่ยังคงต้องกำรควำมมั่นคงจำกกำรท�ำงำนประจ�ำมีแนวโน้มของ  
Gig เศรษฐกิจในกลุ่มของงำนระยะสั้นประเภทต่ำงๆ เติบโตสูงขึ้นในปัจจุบัน
 เห็นได้ชัดว่าคนรุ่นใหม่อยากเข้ามาท�างานในองค์กรรูปแบบ บริษัท  
คนเดียวและอยากจะเข้าท�างานในธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สะท้อน 
ให้เหน็ว่าคนรุน่ใหม่ก�าลงัมองหารปูแบบการท�างานทีม่กีารด�าเนนิการทีไ่ม่สลบัแขง็
มีความแข็งสูงในการท�างานและการด�าเนินการรวมถึงโอกาสมีความก้าวหน้า 
ในสายงานเพราะเป็นองค์กรขนาดเลก็คนท�างานไม่มี การแข่งขนัทีไ่ด้รบัความนยิม
มากท่ีสุดขององค์กรรูปแบบการด�าเนินงานของธุรกิจการ  เริ่มต้นกิจการเจ้าของ
คนเดียวมีอยู่ท่ัวประเทศจ�านวนมากได้รับความนิยมมากและเป็น สะท้อนให้เห็น
ว่าคนรุ่นใหม่ไม่ได้ดูหาความมั่นคงในการท�างานเสมอ แต่มองหาค่าตอบแทน
สวัสดิการ ลักษณะงานรวมโบนัสและการปรับเงินเดือนประจ�าปีท่ีเหมาะสมและ
ยุติธรรม “ปรับเปลี่ยน” เพื่อตอบโจทย์คนท�างานยุค 4.0 และสร้างแรงผลักดัน 
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ผู้คนมีความสุขและท�างานด้วยคุณสมบัติที่ดี  
เจาะลึกในส่วนของการศึกษาพฤติกรรมการใช้เงินและการออมเงินของกลุ่มคน 
รุ่นใหม่ 4.0
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