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Special Report
ล�ำพูนยกระดับ

“หน้ากากผ้า” เคลือบคอลลาเจน
รับยุคนิวนอร์มอล
“คลัสเตอร์สง
ิ่ ทอ” จังหวัดล�ำพูน พลิกวิกฤติโควิด-19 เป็นโอกาสน�ำผ้าฝ้ายทอมือค้างสต็อกตัดเย็บเป็นหน้ากากผ้าฝ้ายย้อมสี
ธรรมชาติ กลายเป็นเทรนด์แฟชั่นใหม่ในภาคเหนือ ล่าสุดน�ำนวัตกรรมฉีดเกล็ดปลาทะเลน�้ำลึกลงในเส้นใยผ้าฝ้าย ท�ำหน้ากากผ้า
คอลลาเจน รับยุคนิวนอร์มอล

แฟชั่นใหม่ส�ำหรับชาวภาคเหนือ หลังจากที่คุ้นเคยกับการ
สวมใส่เครือ่ งแต่งกายจากผ้าฝ้ายกันมาเป็นเวลาช้านาน พอมาประสบ
กับภาวะวิกฤติโควิด-19 หน้ากากอนามัยขาดแคลน และใช้ได้แค่
ครั้งเดียว จึงท�ำให้ผู้ประกอบการได้ใช้จังหวะนี้พลิกวิกฤติเป็นโอกาส
ด้วยการน�ำผ้าฝ้ายที่ทอมือกันไว้อยู่แล้ว มาท�ำการตัดเย็บเป็น
หน้ากากผ้าฝ้ายที่สามารถซักไปใช้ได้ใหม่ โดยมีความพิเศษตรงที่
จะเป็นผ้าฝ้ายย้อมสีจากเปลือกไม้ และใบไม้ธรรมชาติ ล่าสุดใช้นวัตกรรม
เพิ่มคอลลาเจนจากเกล็ดปลาน�้ำลึกฉีดเข้าไปในเส้นใยของผ้าฝ้าย
เพิ่มทางเลือกให้กับผลิตภัณฑ์หน้ากากผ้า
นางเปรมฤดี กุลสุ ที่ปรึกษาคลัสเตอร์สิ่งทอจังหวัดล�ำพูน
เปิดเผยว่า จังหวัดล�ำพูน เป็นฐานการผลิต ผ้าฝ้ายทอมือขนาดใหญ่
ของภาคเหนือ และเมื่อมีสถานการณ์โควิด-19 ท�ำให้ผู้ผลิตผ้าฝ้ายได้น�ำ
ฝ้ายที่ทอกันไว้อยู่แล้วมาตัดเย็บเป็นหน้ากากผ้า โดยมีความพิเศษ
ตรงที่ผ้าฝ้ายที่ย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกไม้ เช่น มะริดไม้ มะเกลือ
ไม้ประดู่ ฮ่อม ค�ำแสด และใบล�ำไย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะท�ำให้
มีรายได้ในช่วงทีก่ ารท�ำธุรกิจไม่ปกติ โดยก็ได้ไปแนะน�ำให้ชาวบ้านในพืน้ ที่
ได้นำ� วัตถุดบิ ทีห่ าได้ในชุมชน มาก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด และตอบโจทย์
การรักษ์โลก ได้ด้วย ซึ่งยังเชื่อว่าการสวมใส่หน้ากากจะต้องอยู่กับผู้คน
ไปนานกว่า 1-2 ปี

นางทัศนีย์ ไชยเรืองศรี ประธานเครือข่ายโอทอป จ.ล�ำพูน
กล่าวว่า ช่วงแรกที่ประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนหน้ากาก ผู้ผลิต
ผ้าฝ้ายในจังหวัดล�ำพูนแทบทุกหลังคาเรือนได้พร้อมใจกันท�ำใช้กันเอง
ท�ำแจกจ่ายให้กบั ประชาชนทัว่ ไป และท�ำขายด้วย ซึง่ ได้รบั ผลตอบรับดีมาก
ประกอบกับผู้ผลิตผ้าฝ้ายก็ได้รับผลกระทบจากโควิด-19ไม่สามารถขาย
สินค้าได้ทงั้ ทางหน้าร้าน หรือการจัดงานแสดงสินค้า จึงใช้วตั ถุดบิ ทีม่ ชี ว่ ย
กันระบายผ้าในสต็อก ขณะที่ผ้าฝ้ายล�ำพูนมีเอกลักษณ์อยู่แล้วและ
ใช้ทกั ษะความช�ำนาญในการปักเพิม่ ลวดลายเข้าไป ท�ำให้หน้ากากผ้าฝ้าย
ล�ำพูนมีอัตลักษณ์ไม่ซ�้ำใคร
นอกจากนี้ ทางคลัสเตอร์สิ่งทอจังหวัดล�ำพูน ยังได้ผลิตหน้ากาก
ผ้าคอลลาเจนออกมาจ�ำหน่ายเป็นครัง้ แรก โดยเส้นด้ายทีน่ ำ� มาทอเป็นผ้า
คอลลาเจน มีสว่ นประกอบของเกล็ดปลาทะเลน�ำ้ ลึก ซึง่ ผ่านกรรมวิธดี ว้ ย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ น�ำมาฉีดลงในเส้นใยของผ้าฝ้ายก่อนที่จะมาทอเป็น
ผ้าฝ้ายผืน ก่อนหน้านี้ทางสมาชิกของคลัสเตอร์ฯ ได้น�ำมาตัดเย็บเป็น
เสือ้ ผ้า แต่พอมาถึงจังหวะทีป่ ระสบกับภาวะวิกฤติโควิด19 มีเศษผ้าเหลือ
จึงน�ำมาตัดเย็บเป็นหน้ากากผ้าฝ้ายคอลาเจนในราคาหลักร้อยบาท
มีคุณสมบัติเก็บกักความชุ่มชื้นของผิว ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดขายใหม่
และแม้ว่าต่อไปสถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลาย แต่เชื่อว่าคนไทยยังจะ
มีการใช้หน้ากากผ้ากันตามปกติ ทางผู้ผลิตผ้าก็คงไม่ละทิ้งในการผลิต
และยังจะกลายเป็นสินค้าทีต่ อ้ งมีการผลิตเช่นเดียวกับเครือ่ งแต่งกายทัว่ ไป
ความส�ำเร็จนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจระหว่างเครือข่าย
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐ เอกชน และสถาบัน
การศึกษา ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพ น�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน

นอกจากนี้ ในส่วนตัวท�ำผ้าฝ้ายอยู่แล้ว แบรนด์คอทตอนฟาร์ม
ก็ได้ผลิตหน้ากากผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติออกมาจ�ำหน่ายเช่นเดียวกัน
ซึ่งได้รับผลตอบรับค่อนข้างดี เพราะเป็นงานฝีมือ ที่ส�ำคัญยังมีความ
พิเศษตรงที่จะมีการปักดอกไม้ชนิดต่างๆ อีกด้วย ท�ำให้ผลิตภัณฑ์มี
มูลค่า ผู้ที่มาเลือกซื้อไปใช้ก็จะมีความภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือชาวบ้าน และ
ผู้ผลิตผ้าฝ้าย รวมถึงเป็นอีกเทรนด์แฟชั่นใหม่ในยุคนิวนอร์มอล
อีกด้วย
S m a r t

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com
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มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำ�ในภูมิภาค

“โออาร์”

จับมือพันธมิตร จัด “ไทยเด็ด แมชชิ่ง เดย์”
เมืองกาญจนบุรี ดัน “วิสาหกิจชุมชน” โตยั่งยืน
นายสนธิรต
ั น์ สนธิจริ วงศ์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายจีระเกียรติ
ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผูจ
้ ด
ั การใหญ่ บริษท
ั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) (ปตท.) และนางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์
ประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหารและกรรมการผูจ
้ ด
ั การใหญ่ บริษท
ั ปตท. น�ำ้ มันและการค้าปลีก จ�ำกัด
(มหาชน) (โออาร์) ร่วมพิธีเปิด “โครงการไทยเด็ด แมชชิ่ง เดย์ ครั้งที่ 5” ที่สถานีบริการน�้ำมัน
พีทีที สเตชั่น บริษัท ไอเอสเค บิสซิเนส จ�ำกัด จังหวัดกาญจนบุรี

ครั้งนี้ ถือเป็นจัดโครงการไทยเด็ด แมชชิ่ง เดย์ ครั้งแรกของ
ภาคตะวันตก ที่ด�ำเนินโครงการตามเจตนารมณ์ของ โออาร์ ที่จะท�ำให้
สถานีบริการน�้ำมัน พีทีที สเตชั่น ทั่วประเทศ เป็นพื้นที่สร้างประโยชน์
ให้กับสังคมชุมชน ตลอดจนร่วมพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน
เพื่อช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็ง พร้อม
เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
“ไทยเด็ด” สื่อถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นของดีของเด็ดในท้องถิ่นต่างๆ
ทั่วประเทศที่เกิดจากการร่วมกันพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่า
เพิ่มให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการสร้างวิสาหกิจชุมชนให้มี
ศักยภาพพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งโออาร์ ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ไทยเด็ดมาวาง
จ�ำหน่ายในร้านขายของฝากภายใต้ชื่อ “มุมไทยเด็ด”
อีกทั้งยังได้จัดสรรพื้นที่ภายใน สถานีบริการน�้ำมันฯ เพื่อเปิด
เป็นพื้นที่ส�ำหรับ “ตลาดไทยเด็ด” ให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และ
ผู้ประกอบการ น�ำผลิตผลทางการเกษตร อาหาร และสินค้าหัตถกรรม

งานฝีมือที่มีชื่อเสียง และเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาจ�ำหน่าย เพื่อเพิ่ม
ช่องทางการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ สร้างโอกาสในการขยายตลาด และ
สร้างรายได้เพิ่มให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการแล้ว
จ�ำนวน 147 ราย และมีสถานีบริการน�้ำมัน เข้าร่วมโครงการฯ จ�ำนวน
177 แห่ง โดยเป็นสถานีบริการน�ำ้ มันในภาคตะวันตก จ�ำนวน 13 แห่ง
สินค้าไทยเด็ดที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ ในช่วง
ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค นับเป็นการสร้าง
โอกาส สร้างอาชีพ และสร้างความเข็มแข็งให้กบั ชุมชน เกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนโดยรอบพื้นที่ที่โออาร์เข้าไป
ด�ำเนินธุรกิจได้อย่างแท้จริง
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
ที่มา : www.thebangkokinsight.com

“ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป”

สนับสนุนการศึกษา
พัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทย
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่ครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์ในจังหวัดระยอง ชลบุรี
และฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนของภาคเอกชน โครงการอีอีซีมีภาครัฐช่วยสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ มากมาย เช่น โครงการมอเตอร์เวย์ ระบบรถไฟรางคู่ รวมถึงการขยายสนามบินอู่ตะเภาและท่าเรือ

ความท้าทายอย่างหนึง่ ของการพัฒนาโครงการเศรฐกิจขนาดใหญ่
คือ ความต้องการแรงงานทีม่ ฝี มี อื ตามความต้องการของอุตสาหกรรมเพิม่
มากขึ้น ด้วยความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและบริษัทภาคเอกชน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รเิ ริม่ โครงการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี (DVT) ส่งเสริมให้นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้มีประสบการณ์
ปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการเรียนภาคทฤษฎีในสถาบันการศึกษา
ทุนการศึกษาที่ส่งเสริมทักษะและความสามารถ บัณฑิตจาก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยก�ำลังเป็นที่ต้องการอย่างมาก
ในตลาดแรงงาน อย่างไรก็ตาม ยังมีเยาวชนทีม่ คี วามสามารถจ�ำนวนมาก
ไม่มีโอกาสเรียนจนจบหลักสูตรได้ เนื่องจากประสบปัญหาด้านการเงิน
ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปมองเห็นถึงปัญหานี้และได้ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิค
บ้านค่าย จังหวัดระยอง สนับสนุนนักศึกษาโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
S m a r t

ซึ่งได้ท�ำต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 9 ปี ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้แก่
นักศึกษาทีม่ ปี ระวัตเิ รียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพือ่ ศึกษาต่อ นอกจากนี้
บริษทั ฯ ยังได้ชว่ ยประสานงานกับกลุม่ ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิว
เอชเอ เพื่อมอบโอกาสให้แก่น้องๆ ได้เข้าฝึกปฏิบัติงานระหว่างเรียนด้วย
มร.เดวิด นาร์โดน ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม
และการลงทุนต่างประเทศ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอป
เมนท์ จากัด (มหาชน) กล่าวว่า “ดับบลิวเอชเอ เล็งเห็นว่าโครงการ
ดังกล่าว จะเป็นการส่งเสริมความสามารถของเยาวชนรุ่นใหม่ที่อาศัยอยู่
ในชุมชนโดยรอบ ให้มีอนาคตที่มั่นคง บริษัทฯ มีความยินดีและภูมิใจ
ที่ได้มอบทุนการศึกษา พร้อมกับเงินช่วยเหลือให้เยาวชนที่ขาดแคลน
มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ ปูรากฐานไปสู่การมีอาชีพ
และท�ำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น”

J o b
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นายประทีป จุฬาเลิศ ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
กล่าวว่าวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายเป็นสถาบันเพียงแห่งเดียวทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ครบถ้วนในโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และขอขอบคุณดับบลิว
เอชเอ กรุ๊ปที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่มาโดยตลอด “โครงการนี้นับว่า
มีประโยชน์อย่างมากต่อนักศึกษาระดับอาชีวะ องค์กร และพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ตลอดจนสมาชิกชุมชน การที่
นักศึกษาได้รับการฝึกอบรมและปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานต่างๆ ได้รับ
ความรู้ที่เฉพาะเจาะจงและทักษะจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการบรรจุเข้าท�ำงานกับหน่วยงานต่างๆ หลังจาก
เรียนจบการศึกษา หรือน�ำประสบการณ์ทไี่ ด้รบั ไปประกอบอาชีพในอนาคต
ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่รุ่นน้องๆ ต่อไป ช่วยเป็นการยืนยันว่าหากมี
ความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจก็จะได้รบั โอกาสในการเข้าท�ำงานและสร้างอาชีพทีม่ นั่ คง
ให้ตนเองได้”
สร้างแบบอย่างที่ดีให้ชุมชน วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย และ
ดับบลิวเอชเอ กรุป๊ จะท�ำการคัดเลือกนักศึกษาทีม่ คี ณ
ุ สมบัตใิ นการรับทุน
การศึกษารวมถึงโอกาสการฝึกปฏิบัติงานตามความสามารถที่เหมาะสม
นายประสิทธิ์ รามจาตุ ตัวแทนนักศึกษาที่ได้เข้ารับการฝึกงานที่บริษัท
เอ็นที เซอิมิซุ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น กล่าวว่า
“ผมมีความฝันอยากจะเข้าท�ำงานกับบริษัทต่างชาติที่มีชื่อเสียง

แต่ครอบครัวค่อนข้างขัดสน การทีไ่ ด้รบั ทุนการศึกษาจากดับบลิวเอชเอ กรุป๊
ท�ำให้ผมมีโอกาสเรียนต่อในระดับชัน้ ปวส. และมีประสบการณ์การท�ำงาน
ได้รบั ความรูก้ ารฝึกอบรมจากหัวหน้าและท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ เป็นระยะเวลา
11 เดือน นับว่า มีประโยชน์เป็นอย่างมาก และหลังจากจบการศึกษา
ผมได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของบริษัท เอ็นที เซอิมิซุ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด นอกจากประสบการณ์ในการท�ำงานผมยังได้มีโอกาสในการฝึก
การสื่อสารภาษากับชาวต่างชาติ ซึ่งมีความส�ำคัญเป็นอย่างมาก
ในการท�ำงาน และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่”
โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ถือว่าเป็นโครงการที่เอื้อ
ประโยชน์ตอ่ ทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง ดับบลิวเอชเอ กรุป๊ รูส้ กึ ภาคภูมใิ จเป็น
อย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุน และสร้างแรงงานที่มีทักษะขั้นสูง
ส�ำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สมาร์ท
อิเล็กทรอนิกส์ เกษตรกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ โรโบติกส์และกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการในพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และช่วยขับเคลื่อน
ประเทศไปข้างหน้าตามแผนนโยบายไทยแลนด์ 4.0
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
ที่มา : www.ryt9.com

พาณิชย์ตั้งวอร์รูม 7 กลุ่มสินค้า ดูแลสินค้าช่วงโควิด-19
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

เปิดเผยภายหลังการประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์)
ว่า วันนี้ได้เชิญประชุม กรอ.พาณิชย์ ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ และ
ผู้แทนจากภาคเอกชนประกอบด้วยสภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคม
ธนาคารไทย สภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือ และสมาคมอื่นๆ เช่น สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคม
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย สมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร
จ�ำกัด (มหาชน) สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย สมาคมขนส่งโลจิสติกส์ไทย สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย
สมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ ซึ่งวันนี้ได้มีการหารือเรื่องสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ
ในสถานการณ์ที่เราก�ำลังเผชิญกับโควิด-19 ว่าจะประเมินสถานการณ์ร่วมกันว่าอย่างไร และประเด็นส�ำคัญที่สุดก็คือ ภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กระทรวงพาณิชย์จะสามารถเข้าไป ในการช่วยเหลือแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ หรือสนับสนุนอย่างไร ทั้งในส่วนของสมาคมที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้
ประชาชนทั่วทั้งประเทศได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่พูดถึงที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
นายจุรินทร์ กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติตั้งวอร์รูม 7 กลุ่มสินค้า หน้ากากอนามัย 7.บริการโดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและ
และบริการส�ำคัญ เพื่อให้ทางกระทรวงพาณิชย์และเอกชนที่เกี่ยวข้อง โลจิสติกส์ต่างๆ และการให้บริการ delivery ส่งอาหารไปถึงบ้าน
ได้ท�ำงานเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในการประเมินสถานการณ์ร่วมกันว่า เป็นต้น
ในภาคส่วนของการผลิต การแปรรูปตลาด รวมทัง้ การกระจายสินค้าและ
“ปัญหาเท่าที่เห็นร่วมกันของทุกกลุ่มคือเรื่องของการขนส่งไม่
บริการในรูปแบบใหม่ เช่น Delivery หรือ ออนไลน์ที่มีความจ�ำเป็น ว่าจะเป็นการขนส่งเข้าสูโ่ รงงาน หรือขนส่งจากโรงงานไปยังศูนย์กระจาย
อย่างยิ่งเพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชนในประเทศขณะนี้ สินค้าจนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค ซึ่งถือเป็นปัญหารวมที่ต้องการให้การ
รวมทั้งสถานการณ์ส่งออกและประเมินว่ามีสินค้าใดหรือไม่
ล�ำเลียงสินค้าต่างๆ เป็นไปด้วยความสะดวก ซึ่งจะต้องขอให้ทาง
ส�ำหรับวอร์รูม 7 กลุ่มสินค้าประกอบด้วย 1.อาหารส�ำเร็จรูป กระทรวงคมนาคมช่วยผ่อนคลายกฎระเบียบบางอย่างเพือ่ ให้สามารถ
พร้อมทาน ประกอบด้วย บะหมี่ส�ำเร็จรูป น�้ำดื่ม น�้ำผลไม้ เครื่องดื่ม ท�ำได้สะดวกและคล่องตัวขึ้น ทั้งในเรื่องของกฎระเบียบอื่นๆ เรื่อง
เป็นต้น 2.กลุ่มข้าว 3.กลุ่มปศุสัตว์ ประกอบด้วย ไก่ ไข่ หมู กุ้งและ เงื่อนเวลาที่จะส่งสินค้าอุปโภคบริโภคจากศูนย์กระจายสินค้าหรือ
สินค้าอื่นเป็นต้น 4.ผลไม้ซึ่งก�ำลังจะออกมามากในช่วงต้นเดือนหน้า ยังมือผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว” นายจุรินทร์ กล่าว
ที่จะถึงนี้แล้ว 5.วัตถุดิบที่ใช้ท�ำอาหารสัตว์ ซึ่งจะเป็นต้นทางของการผลิต
ไก่ หมู กุง้ สินค้าบริโภคต่อไป ซึง่ สินค้าในกลุม่ นีป้ ระกอบด้วยมันส�ำปะหลัง รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ข้าวโพด ถั่วเหลืองเป็นต้น 6.เวชภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งเจลแอลกอฮอล์และ ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com
S m a r t
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เคล็ดลับ “คิง ฟรุทส์”

ปรับตัวยังไงให้ยอดพุง
่ ในยุคโควิด-19
“KING FRUITS” (คิง ฟรุทส์) ผู้ผลิตและขายส่งกล้วยหอมรายใหญ่
ปรับตัวสู้วิกฤตโควิด-19 ไม่ต้องลดพนักงาน แถมรายได้เพิ่ม

นางเสาวณี วิเลปะนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิง ฟรุทส์ จ�ำกัด
เผยว่า หลังเจอวิกฤตไวรัสโควิด-19 ยอดขายกล้วยหอมทองของบริษัทลดลง
วันละ 25–30 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากสายการบินหยุดให้บริการ ห้างสรรพสินค้า
บางแห่งถูกปิด ร้านสะดวกซื้อปิดเร็วขึ้น แต่เนื่องจากบริษัทไม่มีนโยบายลดจ�ำนวน
พนักงาน จึงแก้สถานการณ์ด้วยการเพิ่มสินค้าให้มีความหลากหลาย เช่น กล้วยไข่
กล้วยน�้ำว้า รวมถึงผลไม้ตัดแต่งพร้อมรับประทาน เช่น ขนุน ส้มโอ ฝรั่ง
กล้วยหอมทอง ฟรีซดราย ผงกล้วยหอมดิบ
นอกจากนี้ ยังน�ำกล้วยหอมทองไปแช่แข็ง เพื่อบุกตลาดเบเกอรี่ เนื่องจาก
กล้อยหอมทองแช่แข็งสามารถน�ำไปท�ำขนมได้หลากหลาย เช่น เค้กกล้วยหอม
ไอศกรีมกล้วย โดยบริษัทได้น�ำกล้วยหอมทองแช่แข็งนี้ไปวางจ�ำหน่ายที่แม็คโคร
พร้อมส่งออกต่างประเทศ ล่าสุด บริษัทก�ำลังเข้าระบบขายกล้วยหวี และผลไม้
ตัดแต่งพร้อมรับประทานกับ Grab ซึ่งจะแล้วเสร็จต้นเดือนเมษายน ราคาจ�ำหน่าย
หวีละ 80 บาท
นางเสาวณี เผยถึงการปรับตัวทางธุรกิจว่า เมื่อก่อนคนไม่ตุนอาหาร
ซื้อกินวันต่อวัน แต่ช่วงนี้คน อยู่บ้านมากขึ้น ไม่เดินทางออกจากบ้าน อาศัย

เป็นครอบครัว กล้วยหวีจึงน่าจะตอบโจทย์ เพราะสามารถ
เก็บไว้รับประทานได้ 2-3 วัน ซึ่งกล้วย 1 หวี มีประมาณ
12 ลูก การปรับตัวครั้งนี้ ส่งผลให้รายได้ในเดือนมีนาคม
เพิม่ ขึน้ จนพนักงานทีเ่ ป็นลูกจ้างรายวัน 100 คน ต้องท�ำงาน
ล่วงเวลา จากปกติวนั ละ 300 บาท เพิม่ ขึน้ เป็น 335–400 บาท
ส่วนรายได้ทั้งปี 2563 ตั้งเป้าเพิ่มขึ้นเป็น 200 ล้านบาท
และขณะนี้มีออร์เดอร์กล้วยหอม แช่แข็ง 1 ตู้คอนเทนเนอร์
จากประเทศเกาหลีแล้ว จัดว่าเป็นบริษัทที่ปรับตัวได้ทันยุค
ทันเหตุการณ์จริงๆ พนักงานไม่ถูกเลิกจ้าง แต่กลับมีรายได้
เพิ่มอีกด้วย
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
ที่มา : www.prachachat.net

ลุยสร้างทาง “เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด”
ทางหลวงชนบทเผยสร้างถนนผังเมืองรวมแม่สอด จังหวัดตาก วงเงิน 450 ล้านบาท คืบหน้า  76% หวังรองรับการ
เจริญเติบโตเมืองในอนาคต คาดแล้วเสร็จปลายปี 63

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า
ขณะนี้ ทช. ได้สนับสนุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านงานทาง เชื่อมโยง
โครงข่ายทางให้มีความสมบูรณ์ต่อเนื่องจากถนนสาย ก และ ข (ถนน
พัฒนานครแม่สอด) ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2553 และต่อเนื่อง
จากถนนสาย จ และ ฉ (ถนนเฉลิมเทพ) ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2558
ทช.จึงได้ด�ำเนินการก่อสร้างถนนสาย ง2, ง3, ค1 และ ค2 ผังเมืองรวม
เมืองแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อสอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าไปแล้วร้อยละ 76.93 คาดว่า
จะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2563 โดยใช้งบประมาณในการ
ก่อสร้างรวม 450 ล้านบาท
ขณะเดียวกันอ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และเป็นจุดศูนย์กลางทีม่ กี ารส่งออกด้านการค้าระหว่างประเทศไทย
กับพม่า จึงจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการพัฒนาโครงการพื้นฐานด้านงานทาง
เพื่อรองรับการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดน และการ
ขยายตัวของเมือง โดยก�ำหนดแนวทางการพัฒนาพืน้ ทีใ่ ห้เป็นเมืองน่าอยู่
มีความสวยงาม สนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ส�ำหรับ
ความยาวตามพื้นที่ก่อสร้างของโครงการรวมทั้งสิ้น 13.589 กิโลเมตร
S m a r t

ประกอบด้วย
• ระยะทาง 1.180 กิโลเมตร จุดเริม่ ต้นใกล้กบั อบต.ท่าสายลวด
แนวก่อสร้างไปทางทิศตะวันออก สิ้นสุดโครงการที่ถนนสาย ตก.3050
• ระยะทาง 9.781 กิโลเมตร จุดเริม่ ต้นโครงการอยูท่ ี่ กม.2+302
ของทางหลวง 1090 แนวก่อสร้างไปทางทิศตะวันตก สิ้นสุดโครงการ
ที่ถนนสาย ก.8 (ถนน อบจ.ตาก)
• ระยะทาง 0.824 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นอยู่บริเวณถนนพัฒนา
นครแม่สอด (ถนนทางหลวงชนบทสาย ตก.3050) แนวถนนก่อสร้าง
ไปทางทิศใต้ของแยกโรบินสัน ผ่านพื้นที่ครัวเรือนและเกษตรกรรม
สิ้นสุดโครงการที่ถนนสาย ง3 บริเวณ กม.ที่ 1+621
• ระยะทาง 1.804 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นอยู่บริเวณสามแยก
ภัทรวิทย์ (ทล.12) แนวถนนก่อสร้างไปทางทิศใต้ สิ้นสุดโครงการที่
ถนนสาย ง3 บริเวณ กม.ที่ 7+152
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ
ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ
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English for Career
5 ประโยคควรรู้

ก่อนสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ
การเตรียมความพร้อมก่อนสัมภาษณ์งาน เป็นเรื่องส�ำคัญที่สุด
เราต้องมีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นทักษะ ความช�ำนาญ ความสามารถพิเศษ
หรือสิง
่ ทีส
่ นใจทีเ่ ป็นข้อดีตอ
่ ทีท
่ ำ� งานนัน
้ ๆ รูข
้ อ
้ มูลสถานทีท
่ ำ� งานใหม่ แต่งกาย
เหมาะสมแล้ว การเตรียมตัวส�ำหรับค�ำถามก็ต้องส�ำคัญเช่นกัน

		 หลายคนบอกการสัมภาษณ์งานด้วยภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องที่ยากส�ำหรับบางคนที่อาจเจอ
ทดสอบภาษาอังกฤษด้วยการสอบสัมภาษณ์ และประโยคค�ำถามยอดฮิตมักเจอบ่อยเราได้สรุปมาให้
ดังต่อไปนี้
1. บอกจุดแข็งของตัวคุณเอง : I am…
		 การสัมภาษณ์งานค�ำถามมักเจอบ่อยคือให้บอกข้อดีหรือจุดแข็งของตัวเอง เมือ่ เราต้องการบอก
จุดแข็งของเราคืออะไร ค�ำตอบของแต่ละคนก็คงแตกต่างกันออกไป แต่เราสามารถใช้โครงสร้างประโยค
พื้นฐานง่ายๆ ดังนี้
		 I am + คุณลักษณะ + and + คุณลักษณะ
		 ตัวอย่าง I am diligent and independent.
			
ผมเป็นคนขยันและท�ำงานคนเดียวได้ครับ
2. บอกจุดอ่อนของตัวเราเอง : I might be a little bit…
		 แน่นอนว่าเมื่อมีค�ำถามบอกจุดแข็งก็ต้องมีจุดอ่อนหรือข้อเสีย
ของเราคืออะไร เคล็ดลับง่ายๆ ในการตอบค�ำถามคือให้พูดถึงสิ่งที่มี
มากเกินไปจนท�ำให้เป็นจุดอ่อนของเรา สามารถใช้โครงสร้างประโยค
		 I might be a little bit + คุณสมบัติ
		 ตัวอย่าง I might be a little bit serious.
			
ผมอาจเป็นคนจริงจังเกินไปหน่อยครับ
3. บอกทักษะในด้าน.... : I have strong…. Skills
		 นอกจากบอกคุณลักษณะจุดแข็งของเราแล้ว แต่ถา้ หากเรามีทกั ษะ
พิเศษความสามารถเฉพาะตัวในทางด้านต่างๆ ทีอ่ ยากบอกคณะกรรมการ
สัมภาษณ์งาน ให้พูดด้วยประโยค ดังนี้
		 I have strong + ทักษะ + Skills
		 ตัวอย่าง I have strong interpersonal Skills
			
ผมมีทักษะในด้านการประสานงานครับ

5. ท�ำไมถึงหางานใหม่? : Why are you looking for a new job?
		 แต่ผสู้ มั ภาษณ์ถามด้วยประโยคตัวอย่างนี้ ว่าท�ำไมถึงอยากเปลีย่ น
งานใหม่ ถ้าอยากตอบให้ดูดี ก็สามารถตอบด้วยประโยคนี้ได้เช่น
		 ตัวอย่าง Why are you looking for a new job?
			
ท�ำไมถึงหางานใหม่
			
I’m looking for a better opportunity.
			
ดิฉันมองหาโอกาสที่ดีกว่าค่ะ

4. มีความรูใ้ นเรือ่ งทีจ่ ำ� เป็นต่อต�ำแหน่งงานนัน้ : I have knowledge
in…
		 อีกประโยคที่จะลืมบอกไม่ได้คือคุณมีความรู้ทักษะที่จ�ำเป็น
ต่องานที่มาสมัครหรือไม่ มากน้อยเพียงใด เรื่องใดบ้าง ที่เป็นประโยชน์
ในงาน เพื่อให้เขาพิจารณาเป็นพิเศษ
		 I have knowledge in + ความรู้เรื่อง
		 ตัวอย่าง I have knowledge in Microsoft Excel
			
ดิฉันมีความรู้เรื่องโปรแกรม Microsoft Excel ค่ะ

S m a r t

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : https://engenjoy.blogspot.com
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กระทรวงแรงงาน

รู้ทันโลก

ชะลอส่งแรงงานไทยไปประเทศกลุ่มเสี่ยง
หม่อมราชวงศ์จต
ั ม
ุ งคล โสณกุล รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงาน

เผยสถานการณ์การจัดส่งแรงงานไทยไปท�ำงานต่างประเทศช่วงการแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 ชะลอจัดส่งแรงงานไทยไปท�ำงานในประเทศกลุ่มเสี่ยงจาก
การแพร่ระบาด โดยเฉพาะประเทศอิสราเอล หลังรัฐบาลอิสราเอลขอความร่วมมือ
ให้ไทยชะลอการจัดส่งแรงงานตามความร่วมมือ ไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน
(TIC) ออกไปก่อน ส่วนประเทศปลายทางอื่น ขึ้นอยู่กับมาตรการการอนุญาต
เดินทางเข้าออกประเทศ ซึง่ ปัจจุบนั มีประเทศระงับการเดินทางเข้าประเทศชัว่ คราว
ได้แก่ กาตาร์ บาห์เรน ญีป่ นุ่ มาเลเซีย และหากได้รบั อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ
ได้แล้วต้องปฏิบตั ติ ามประกาศและมาตรการของภาครัฐในประเทศนัน้ ๆ ทีก่ ำ� หนด
ไว้อย่างเคร่งครัดด้วย
“ส่วนการเดินทางไปท�ำงานประเทศอื่นๆ ที่กรมการจัดหางาน
เป็นผู้จัดส่ง เช่น สาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ
(EPS) นั้น คนหางานควรตรวจสอบข้อมูลการแพร่ระบาดระบาดของโรค
COVID-19 ในสาธารณรัฐเกาหลีก่อนเพื่อวางแผนการเดินทาง โดยหาก
ประสงค์จะเดินทางจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตามที่ทาง
สาธารณรัฐเกาหลีก�ำหนด เช่น การกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการ 14 วัน อย่างไร
ก็ดีถึงแม้ว่าอิสราเอล จะถือว่าเป็นตลาดแรงงานใหญ่ของไทย แต่ขณะนี้
ยังไม่มีผลกระทบกับการจัดส่งแรงงานไทยไปท�ำงานต่างประเทศใน
ภาพรวม” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าว
ด้าน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน
กล่าวเพิ่มเติมว่า ในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
การจัดส่งแรงงานไทยไปท�ำงานต่างประเทศและการปฏิบัติต่างๆ ของ
กรมการจัดหางานจะด�ำเนินการอยู่ภายใต้นโยบายและประกาศก�ำหนด

ของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ดี จากสถิติเดือนมีนาคม 2563
ที่ผ่านมา ก่อนที่รัฐบาลจะมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน มีคนหางาน
ไปท�ำงานต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ จ�ำนวนทั้งสิ้น
3,737 คน นิยมเดินทางไปท�ำงานในไต้หวันมากที่สุด จ�ำนวน 1,648 คน
รองมาเป็น สาธารณรัฐเกาหลี จ�ำนวน 457 คน และญี่ปุ่น จ�ำนวน
301 คน ขณะเดียวกันได้ระงับการเดินทางของผูท้ มี่ พี ฤติการณ์จะลักลอบ
ไปท�ำงานในต่างประเทศ และให้การยอมรับว่าจะไปท�ำงานในต่างประเทศ
จ�ำนวน 56 คน โดยระงับผู้ที่จะเดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลีมากที่สุด
จ�ำนวน 31 คน รองลงมาเป็นโอมาน 17 คน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
5 คน ตามล�ำดับ
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : https://www.prachachat.net

ศูนย์จัดหางานแห่งต่างๆ

จะให้ค�ำปรึกษาแก่แรงงานชาวต่างชาติในญี่ปุ่น
ศูนย์จัดหางานแห่งต่างๆ จะให้ค�ำปรึกษาแก่
แรงงานชาวต่างชาติในญี่ปุ่น กระทรวงสาธารณสุข
แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่น ระบุว่าศูนย์
จัดหางานแห่งต่างๆ จะให้ค�ำปรึกษาแก่แรงงาน
ชาวต่างชาติ เพือ่ ป้องกันการปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็นธรรม
โดยผู้จ้างงาน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาด
ทั่วโลกของ COVID-19 ทางกระทรวงมีแผนที่จะ
ประจ�ำการผู้ให้ค�ำปรึกษา 40 คน ที่ศูนย์จัดหางาน
ในพื้ น ที่ ต ่ า งๆ ที่ มี ผู ้ อ ยู ่ อ าศั ย ชาวต่ า งชาติ เ ป็ น
จ�ำนวนมาก

ผู้ให้ค�ำปรึกษาเหล่านี้จะรับฟังข้อร้องเรียนจากแรงงานชาวต่างชาติและให้
ค�ำแนะน�ำแก่ผู้จ้างงานของ  พวกเขา ไม่ว่าแรงงานเหล่านี้จะถือสัญชาติใดก็ตาม พวกเขา
มีสิทธิที่จะได้รับค่าจ้างเมื่อมีการขอให้ลูกจ้างหยุดงาน แต่บรรดาลูกจ้างต่างชาติอาจ
เสียเปรียบหากพวกเขาไม่รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิดังกล่าว ทางกระทรวงยังมีแผนที่
จะเผยแพร่ข้อมูลด้านการจ้างงานทางออนไลน์เป็นภาษาญี่ปุ่น และภาษาอื่นๆ อีก
13 ภาษา เช่น อังกฤษ จีน และเวียดนาม ทั้งนี้ ทางกระทรวงฯ ได้จัดสรรงบประมาณ
ราว 370 ล้านเยน ไว้ส�ำหรับมาตรการเหล่านี้
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : https://www.prachatai.com
S m a r t
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Smart DOE
กกจ. ไม่ทอดทิ้งกลุ่มผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน
ให้กู้ยืมกองทุนฯ อัตราดอกเบี้ย 0%

กรมการจัดหางาน ช่วยผู้รับงาน/กลุ่มผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน
จากพิษโรคโควิด-19 ลดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ0 ต่อปีในปีแรก ยื่นกู้ได้
ตั้งแต่วันนี้–31 สิงหาคม 2563

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาจส่งผลกระทบต่อผู้รับงาน/กลุม่
ผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ น กรมการจัดหางานในฐานะหน่วยงานทีใ่ ห้ความส�ำคัญ
กับการส่งเสริมการมีงานท�ำให้กับแรงงานนอกระบบ ซึ่งเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเป็นแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศ จึงได้
ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ให้กับผู้รับงานไปท�ำที่บ้านกู้ยืมเงินกองทุน
เพื่อผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน เพื่อกู้ยืมไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต
หรือขยายการผลิตเพื่อสร้างอาชีพในอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี
“คุณสมบัติของผู้กู้จะต้องเป็นผู้รับงานไปท�ำที่บ้านที่จดทะเบียน
ไว้กับกรมการจัดหางาน มีผลการด�ำเนินการและมีรายได้จากการรับงาน
ไปท�ำที่บ้านหรือมีหลักฐานการรับงานไปท�ำที่บ้านจากผู้จ้างงาน ซึ่งมีทั้ง
ประเภทบุคคลและกลุ่มบุคคล
โดยประเภทบุคคลต้องมีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่า
5,000 บาท ส่วนประเภทกลุ่มบุคคลจะต้องมีผู้น�ำกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม
กู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 5 คน มีทรัพย์สินหรือเงินทุนในการด�ำเนินกิจกรรม
ของกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า10,000 บาท วงเงินกู้ส�ำหรับบุคคลไม่เกิน
50,000 บาท ระยะเวลาช�ำระคืนภายใน 2 ปี ขณะที่กลุ่มบุคคลมีวงเงินกู้
ไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาช�ำระคืนภายใน 5 ปี

อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมกองทุนฯ ร้อยละ 0 ต่อปี ในงวดที่ 1-12
โดยไม่ปลอดเงินต้น และงวดที่ 13 เป็นต้นไป จนสิ้นสุดสัญญา คิดอัตรา
ร้อยละ 3 ต่อปี กรณีไม่ช�ำระหนี้เงินกู้ตามก�ำหนดให้คิดอัตราดอกเบี้ย
ผิดนัดหรือเบี้ยปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2 ต่อปี ก�ำหนดระยะเวลายื่น
ค�ำขอกู้ ตั้งแต่วันนี้–31 สิงหาคม 2563” นายสุชาติฯกล่าว
นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว
เพิ่มเติมว่า กรมการจัดหางาน จะเร่งหามาตรการเพื่อช่วยเหลือ และ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับแรงงานในทุกกลุ่ม ซึ่งผู้สนใจสามารถ
ติดต่อได้ที่ ส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพืน้ ที่ 1-10 ส�ำนักงาน
จัดหางานจังหวัดในท้องที่ที่ผู้รับงานไปท�ำที่บ้านได้จดทะเบียนไว้กับ
กรมการจัดหางาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน
กระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

กรมการจัดหางาน เปิด Line Official : Service Workpermit
ให้ข้อมูลเรื่องแรงงานต่างด้าว

หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผย กรมการจัดหางาน ผุดไอเดียเจ๋ง เปิด Line Official
ชื่อ Service Workpermit ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว เชื่อมหน่วยงานรัฐ กับประชาชน
ในยุค Social Distancing

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยปัจจุบนั
ซึ่งคนไทยให้ความส�ำคัญ และระมัดระวังในการอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คน
เป็นจ�ำนวนมาก ประกอบกับ หน่วยงานภาครัฐได้ด�ำเนินมาตรการตามที่
กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด และมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม
หรือ Social Distancing กันมากขึ้น
และเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน นายจ้าง/สถาน
ประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน จึงได้เพิ่มช่องทาง
ให้บริการ โดยเปิด Line Official ชือ่ Service Workpermit เพือ่ ให้ขอ้ มูล
S m a r t

ข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว กฎหมาย
และระเบียบต่างๆ และเป็นช่องทางในการแจ้งข้อมูลที่เชื่อถือได้ให้กับ
ประชาชน รวมทัง้ เปิดช่องทางให้กบั ประชาชน สามารถแจ้งข่าวสาร และ
แจ้งปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าว เพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว
โดยสามารถเข้าไปติดตามกันได้ที่ Line Official ชื่อ Service
Workpermit ID @ Service_Workpermit หรือที่ QR CODE
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th
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กกจ. ส่งเสริมอาชีพท�ำเงิน ช่วงวิกฤติ โควิด–19

กรมการจัดหางาน จัดโครงการส่งเสริมการมีงานท�ำสู้วิกฤติ Covid-19 ส่งเสริมอาชีพท�ำเงิน ฝึกทักษะจบ มอบวัสดุอุปกรณ์
ให้ไปประกอบอาชีพได้ทันที

ในอาชีพอิสระที่สามารถน�ำไปต่อยอดประกอบอาชีพได้เลย และเป็นที่
ต้องการของตลาด สามารถสร้างรายได้ดี เช่น การท�ำหน้ากากอนามัย
การท�ำเจลล้างมือ เป็นต้น โดยให้ความรู้ สาธิตการท�ำ พร้อมจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพให้
นอกจากนี้ เมื่อจบการฝึก กรมการจัดหางานจะมอบอุปกรณ์ให้
ซึ่งประชาชนสามารถน�ำไปใช้ประกอบอาชีพได้ทันที โดยตั้งเป้าหมาย
ในการด�ำเนินการสาธิตการประกอบอาชีพอิสระให้กบั ผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบ
ไว้ 2,000 คน ในช่วงเดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2563 ทั่วประเทศ”
นายสุชาติฯ กล่าว
ส�ำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อสอบถาม
ข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ ส�ำนักงานกรุงเทพมหานครเขตพืน้ ที่ 1-10 ส�ำนักงาน
จัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506
กด 2 กรมการจัดหางาน

หม่อมราชวงศ์ จัตม
ุ งคล โสณกุล รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
แรงงาน ห่วงใย ประชาชน จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ที่ท�ำให้ประชาชนไม่สามารถใช้ชีวิต และท�ำงานหารายได้ได้ตามปกติ
ส่งกรมการจัดหางาน หามาตรการเสริม เพิ่มการเยียวยา และอาชีพ
ผ่านการสาธิตอาชีพท�ำเงิน เช่น การท�ำหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ
ระบุ ฝึกทักษะเสร็จ มอบอุปกรณ์ให้ไปประกอบอาชีพต่อได้ทันที
ด้านนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว
เพิ่มเติมว่า กรมการจัดหางาน ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชน
จากการว่างงานดังกล่าว จึงหามาตรการเร่งด่วนที่กรมการจัดหางาน
จะสามารถด�ำเนินการได้ทันที
“ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ให้ความ
ส�ำคัญกับการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ให้บรรเทาความเดือดร้อนและสามารถมีอาชีพต่อยอดได้
กรมการจัดหางานจึงได้จัดท�ำโครงการส่งเสริมการมีงานท�ำสู้วิกฤติ
Covid-19 เพือ่ ช่วยเหลือประชาชนผูไ้ ด้รบั ผลกระทบต้องว่างงานจากโรค
Covid-19 ให้มีรายได้ส�ำหรับการด�ำรงชีพ โดยส่งเสริมความรู้และทักษะ

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

กระทรวงแรงงาน ปลดล็อค งานขายของหน้าร้าน

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงนามในประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ก�ำหนดงาน
ห้ามคนต่างด้าวท�ำ เผย ปลดล็อค งานขายของหน้าร้าน ให้ท�ำได้เฉพาะเป็นแรงงานต่างด้าวที่มีนายจ้างและได้รับอนุญาตให้เข้ามาใน
ราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บน
ั ทึกข้อตกลงหรือบันทึกความเข้าใจทีร่ ฐ
ั บาลไทยท�ำไว้กบ
ั รัฐบาลต่างประเทศ
โดยเป็นแรงงานที่ไทยมี MOU ด้วยเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันไทยได้ท�ำ MOU กับ 4 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว
เพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ก�ำหนดงานห้ามคนต่างด้าวท�ำ จ�ำนวน
รวม 40 อาชีพ เป็นงานห้ามคนต่างด้าวท�ำเด็ดขาด 27 งาน และงานที่ให้
คนต่างด้าวท�ำได้โดยมีเงื่อนไข 13 งาน โดยแบ่งงานออกเป็น 4 บัญชี
บัญชีที่ 1 งานที่ห้ามคนต่างด้าวท�ำโดยเด็ดขาด จ�ำนวน 27 งาน
ได้แก่ งานแกะสลักไม้ งานขับขีย่ านยนต์ งานขายทอดตลาด งานเจียระไน
เพชร/พลอย งานเสริมสวย งานทอผ้าด้วยมือ งานทอเสื่อ ท�ำกระดาษสา
ด้วยมือ ท�ำเครื่องเขิน ท�ำเครื่องดนตรีไทย ท�ำเครื่องถม ท�ำเครื่องทอง/
เงิน/นาก ท�ำเครื่องลงหิน ท�ำตุ๊กตาไทย ท�ำบาตร ท�ำผ้าไหมด้วยมือ
ท�ำพระพุทธรูป ท�ำร่ม งานนายหน้า/ตัวแทน งานนวดไทย งานมวนบุหรี่
งานมัคคุเทศก์ งานเร่ขายสินค้า งานเรียงอักษร งานสาวบิดเกลียวไหม
งานเลขานุการ และบริการทางกฎหมาย
บัญชีที่ 2 งานที่ห้ามคนต่างด้าวท�ำโดยมีเงื่อนไขให้คนต่างด้าว
ท�ำงานได้ตามข้อตกลงระหว่างประเทศหรือพันธกรณีที่ประเทศไทย
มีความผูกพันภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย (MRAs) จ�ำนวน 3 งาน
ซึ่งต้องเป็นคนต่างด้าวของประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทยเท่านั้น
จึงจะสามารถท�ำ 3 อาชีพนี้ได้ ได้แก่ วิชาชีพบัญชี วิชาชีพวิศวกรรม
วิชาชีพสถาปัตยกรรม
บัญชีที่ 3 งานที่ห้ามคนต่างด้าวท�ำโดยมีเงื่อนไขให้คนต่างด้าว
ท�ำงานฝีมือหรือกึ่งฝีมือนั้นได้ก็แต่เฉพาะงานที่มีนายจ้าง จ�ำนวน 8 งาน
ได้แก่ งานกสิกรรม งานท�ำที่นอน งานท�ำรองเท้า งานประดิษฐ์เครื่อง
แต่งกาย งานก่อสร้างอื่นๆ งานท�ำมีด งานท�ำหมวด งานปั้นดินเผา
บัญชีที่ 4 งานที่ห้ามคนต่างด้าวท�ำโดยมีเงื่อนไขให้คนต่างด้าว
S m a r t

ท�ำงานนั้นได้ก็แต่เฉพาะงานที่มีนายจ้างและได้รับอนุญาตให้เข้ามาใน
ราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกข้อตกลง
หรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยท�ำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ จ�ำนวน
2 งาน ได้แก่ งานกรรมกร และงานขายของหน้าร้าน โดยเป็นแรงงาน
ที่ไทยมี MOU ด้วยเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันไทยได้ท�ำ MOU กับ 4 ประเทศ
คือ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม
อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 60 วัน ประกาศกระทรวงฉบับนี้จะมีผล
ใช้บังคับ ซึ่งกรมการจัดหางานจะบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบ
การท�ำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด
โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวทีแ่ ย่งอาชีพคนไทย พร้อมบูรณาการท�ำงาน
ร่วมกับส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและ
กรมการปกครอง ลงพื้นที่ตรวจสอบทั่วประเทศ และด�ำเนินคดีตาม
กฎหมาย โดยคนต่างด้าวที่ท�ำงานโดยไม่มีใบอนุญาตท�ำงาน จะมีโทษ
ปรับตั้งแต่ 5,000–50,000 บาท และถูกผลักดันส่งกลับ ส่วนนายจ้าง
ทีจ่ า้ งคนต่างด้าวโดยไม่มใี บอนุญาตท�ำงาน มีโทษปรับ 10,000-100,000
บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หากกระท�ำผิดซ�้ำต้องมีโทษจ�ำคุก
ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000–200,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
และห้ามจ้างคนต่างด้าวท�ำงานเป็นเวลา 3 ปี ทั้งนี้ สามารถสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Line : @service_workpermit หรือ สายด่วน
กระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th
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อาชีพมั่นคง

อาชีพยุคดิจิทัล

รายได้ดีพร้อมความมั่นคง
ความหมายของอาชีพที่มั่นคงของแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าเราให้ความส�ำคัญกับสิ่งไหน บางคนวัดที่ความสุขในการท�ำงาน
ในขณะที่หลายคนเอาค่าตอบแทนเป็นที่ตั้ง ซึ่ง 5 อาชีพทั้งหมดนี้ ถือได้ว่าครอบคลุมความต้องการพื้นฐานของชีวิต เป็นอาชีพที่มีรายได้สูง
มีสวัสดิการดี เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต และที่ส�ำคัญคือได้ท�ำประโยชน์ให้กับสังคม มาดูกันว่าจะมีอาชีพไหนที่ตรงใจคุณบ้าง
อาชีพดิจิทัล CMS

4. นักกายภาพบ�ำบัด
นักกายภาพบ�ำบัด เป็นอีกหนึง่ ในอาชีพทีม่ นั่ คงในสายงานแพทย์ เติบโตได้ไกล
ในหลายธุรกิจ สามารถท�ำงานได้หลากหลายทั้งในโรงพยาบาล คลินิก สถานที่
กายภาพบ�ำบัด ศูนย์แพทย์ชุมชน สถานีอนามัย สถาบันความงาม หรือที่บ้านของ
ผู้ป่วย นักกายภาพบ�ำบัดมีความเชี่ยวชาญด้านสรีระมนุษย์ มีหน้าที่ตรวจประเมิน
วินจิ ฉัย ให้คำ� แนะน�ำ และบ�ำบัดความบกพร่องของร่างกายของผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารเคลือ่ นไหว
ผิดปกติจากโรค อุบตั เิ หตุ การใช้ขวี ติ ประจ�ำวัน หรือการเล่นกีฬา โดยใช้วธิ กี ายภาพบ�ำบัด
ตามค�ำสั่งของแพทย์ เช่น การนวด หรือใช้อุปกรณ์ช่วยเสริมให้เหมาะกับร่างกาย
ของผู้ป่วย
อัตราเงินเดือน 20,000–60,000 บาท
5. งาน IT
สายงาน IT ถือได้วา่ เป็นอาชีพทีม่ าแรงในยุคดิจทิ ลั เพราะเป็นอาชีพเฉพาะทาง
ทีม่ คี วามรูค้ รอบคลุมทัง้ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จึงเป็นทีต่ อ้ งการ
ของตลาดแรงงาน เพราะแทบจะทุกองค์กรต้องมีการวางระบบ IT ไม่วา่ จะเป็นเว็บไซต์
หรือแอปพลิแคชั่นต่างๆ ตลอดจนระบบอินเทอร์เน็ต ท�ำให้สายงานนี้ได้รับค่า
ตอบแทนสูง ทั้งนี้สายงาน IT แบ่งออกเป็นหลายอาชีพด้วยกัน ซึ่งล้วนแต่เป็นอาชีพ
ที่มั่นคงในต�ำแหน่งหน้าที่การเงินและฐานเงินเดือน มีโอกาสเติบโตเป็นผู้บริหาร
ในองค์กรและสามารถออกมาท�ำธุรกิจเองได้
อัตราเงินเดือน 20,000–100,000 บาท

1. นักวางแผนการเงิน (Financial Planer/Insuranger)
นักวางแผนการเงิน เป็นอาชีพที่มั่นคงในสายงานการเงิน เพราะมีรายได้และ
ผลตอบแทนในระยะยาว มีหน้าที่ให้ค�ำปรึกษาทางการเงินอย่างครบวงจร แนะน�ำ
ผลิตภัณฑ์การเงินทีเ่ หมาะสม คิดกลยุทธ์ธรุ กิจหรือการตลาดให้ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้า นักวางแผนการเงินจะต้องสอบผ่าน CFP (Certified Financial Planning)
โดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย เพือ่ รับรองคุณวุฒขิ องผูป้ ระกอบวิชาชีพ นอกจาก
นี้ยังต้องมีทักษะทางการสื่อสารร่วมด้วย เพราะต้องสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
เก็บข้อมูลทางด้านสังคมและการเงิน แล้วน�ำมาวิเคราะห์สร้างกลยุทธ์การเงินอย่าง
เหมาะสม ส�ำหรับรายได้หลักของอาชีพนีม้ าจากค่าคอมมิชชัน่ แนะน�ำสินค้า ค่าวางแผน
ค�ำปรึกษา และส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการแนะน�ำลูกค้า เท่ากับว่ายิ่งหาลูกค้าได้
มากเท่าไหร่ รายได้กจ็ ะมากขึน้ เท่านัน้ สามารถท�ำงานในสถาบันการเงิน บริษทั ประกัน
หรือเลือกท�ำเป็นอาชีพอิสระก็ได้
อัตราเงินเดือน 30,000–100,000 บาท
2. นักวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล (Digital Strategic Planner)
สื่อออนไลน์ได้กลายเป็นสื่อกระแสหลักที่คนเข้าถึงได้ง่าย แบรนด์และผู้ผลิต
สินค้าต่างให้ความเชื่อมั่นว่าการท�ำการตลาดออนไลน์จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ
ได้ในเวลารวดเร็ว ซึ่งการจะวางแผนการตลาดออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพนั้น
ต้องอาศัยความรู้จากผู้เชี่ยวชาญจากอาชีพนักวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล
(Digital Strategic Planner) ที่มีความรู้ครอบคลุมเรื่องกลยุทธ์การตลาด รอบรู้
เรื่องสื่อออนไลน์ และเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค ใช้เครื่องมือในโซเชียลมีเดีย
ได้อย่างคล่องแคล่ว แล้วน�ำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ วางแผนการตลาดให้เหมาะสม
กับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้จักและใช้บริการ อาชีพนักการตลาดออนไลน์
จึงเป็นหนึง่ ในอาชีพทีม่ นั่ คงในสายงานการตลาด และสามารถเติบโตถึงระดับผูบ้ ริหาร
หรือเป็นที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการความเสี่ยงให้กับองค์กรได้
อัตราเงินเดือน 20,000–70,000 บาท
3. จิตแพทย์
สายงานแพทย์ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงมาแต่ไหนแต่ไร เพราะมีรายได้สูง
สมกับวิชาความรู้ และโอกาสตกงานน้อย เพราะการมีสุขภาพดีเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญ
ในการใช้ชวี ติ คนทัว่ ไปเลยมักจะยอมจ่ายเงินในการรักษาและดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
อยู่เสมอ ซึ่งหนึ่งในสาขายอดฮิตของสายงานแพทย์ก็คือจิตแพทย์ เพราะสุขภาพ
จะแข็งแรงได้ ต้องเริ่มจากการมีสุขภาพจิตที่ดีก่อน หน้าที่หลักของอาชีพนี้คือการ
ให้ค�ำปรึกษาเรื่องสุขภาพจิต และรักษาโรคจิตเวช เช่น โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล
อารมณ์สองขั้ว รวมถึงโรคทางระบบประสาทอย่างอัลไซเมอร์ ผู้ที่ประกอบอาชีพ
จิตแพย์ตอ้ งเรียนจบคณะแพทย์ศาสตร์ แล้วศึกษาต่อในสาขาจิตเวชศาสตร์ เมือ่ เรียน
จบแล้วสามารถประกอบอาชีพประจ�ำอยู่โรงพยาบาล คลินิก เป็นวิทยาการ
ให้ความรู้ นอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีแอปพลิเคชั่นที่ให้ค�ำปรึกษาด้านสุขภาพจิต
มากมาย ธุรกิจสตาร์ทอัพเหล่านี้จึงมองหาจิตแพทย์ที่จะมาให้ความรู้และร่วมพัฒนา
แอปพลิเคชั่นด้วยกัน
อัตราเงินเดือน 50,000–300,000 บาท

S m a r t

งานไอทีที่ได้รับความนิยม

IT Support
ดูแลรับผิดชอบแก้ไข ซ่อม เครื่องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในองค์กร ดูแล
server วางระบบเครือข่ายต่างๆ ตลอดจนบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี
Programer/Developer
เชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร์ ต้องมีความรู้เรื่องภาษา
คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี เพื่อพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นให้รองรับการใช้งาน
บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
UX/UI Developer
อาชีพ UX และ UI จะท�ำงานร่วมกันเสมอ โดยมีจุดประสงค์เดียวกันคือ
การพัฒนา ออกแบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นให้ดูสวยงาม ใช้งานง่าย แต่ในหน้าที่
รับผิดชอบจะต่างกันที่ UX (User Interface) จะมุง่ เน้นการสร้างประสบการณ์ทถี่ กู ใจ
ผู้ใช้งาน เพราะฉะนั้นต้องมีความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ และเข้าใจ insight ของผู้ใช้งาน
เป็นอย่างดี ส่วน UI (User Interface) มีหน้าที่ออกแบบ จัดวางสี ฟอนต์ของเว็บไซต์
หรือผลิตภัณฑ์ให้ดูสวยงาม จึงจ�ำเป็นต้องมีความรู้เรื่องดีไซน์
จะสังเกตได้ว่าทั้ง 5 อาชีพนี้ เป็นสายงานเฉพาะทางที่หุ่นยนต์ท�ำแทน
ได้ยาก แนวโน้มทีจ่ ะตกงานจึงมีนอ้ ย ทัง้ นีก้ อ่ นจะตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพไหน
ควรพิจารณาให้ครอบคลุมทั้งค่าตอบแทน สวัสดิการ ทักษะพื้นฐาน และ
ต้องมีใจรักด้วย ลองถามตัวเองว่าเราสามารถท�ำอาชีพนีไ้ ด้นานแค่ไหน มีความสุข
กับงานที่ท�ำหรือไม่ ขอให้ทุกคนค้นหาอาชีพที่ใช่และมั่นคงได้เร็ววัน
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : https://th.jobsdb.com
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THAILAND 4.0
อนาคตตลาดแรงงาน

กับ มาตรการรับมือวิกฤติโควิด-19
ผลจากมติ ครม. เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2563 เพื่อรับมือโควิด-19 ทั้ง การประกาศปิดสถานที่เสี่ยง รวมทั้งมาตรการเข้มข้นเพิ่ม
เติมตามมา เพื่อการจ�ำกัดการเดินทาง การเคลื่อนย้าย ของประชากรอย่างการปิดชายแดน และการงดกิจกรรมท�ำกันเป็นกลุ่มรวม
ถึงรณรงค์เรื่อง Social Distancing

มาตรการทัง้ หมดนีม้ ผี ลอย่างยิง่ กับ สถานประกอบการและธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้มาตรการดังกล่าว เพราะมีแรงงานและคนท�ำงาน
ที่เกี่ยวข้องอยู่เป็นจ�ำนวนมาก ทั้ง คนไทยและคนต่างด้าว โดยเฉพาะ
ที่เป็น ลูกจ้างรายวัน คนไทยส่วนหนึ่งไม่มีรายได้และ ทนค่าครองชีพ
ในเมืองใหญ่ไม่ได้ต้องกลับไป ตั้งหลักที่ต่างจังหวัดก่อน ซึ่งยังไม่ทราบว่า
โรคอุบัติใหม่นี้จะหยุดการแพร่กระจายได้เมื่อไร อาจจะเป็นเดือนหรือ
หลายๆ เดือน
เมื่อโรคระบาดใหม่นี้หยุดลง ก็ต้องใช้เวลาอีกมากกว่าจะเรียก
ความมัน่ ใจจากทุกภาคส่วนกลับมาเหมือนเดิม โดยเฉพาะคนงานต่างด้าว
หลายหมื่นคนที่เดินทางกลับบ้าน และคนที่ถูกกระทบจากไม่มีงานท�ำ
เพราะกิจกรรมของนายจ้างต้องหยุดหรือปิดตัว การกลับไปของแรงงาน
ต่างด้าวคราวนี้ จะก่อให้เกิดปัญหากับตลาดแรงงานของไทย ได้อีก
ครั้งหนึ่งคือการขาดแคลนแรงงานระดับล่าง
การแก้ปญ
ั หาทีส่ ำ� คัญในช่วงเร่งด่วนนี้ ถ้าเป็นสถานประกอบการ
โดยเฉพาะสถานประกอบการที่ถูกกระทบก็มีมาตรการทางการเงิน
มากมายทั้งของรัฐและเอกชนที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้ธุรกิจ
ยังด�ำเนินการต่อไปได้ ไม่ปลดพนักงานหรือลูกจ้างออก
แต่อย่าลืมว่า การปิดตัวรวมทั้งการชะลอการจ้างงานนี้มาด้วย
สาเหตุอื่นๆ ที่ไม่ใช่เพราะโควิด-19 เพียงอย่างเดียว ทั้งปัญหาสงคราม
การค้าระหว่างสหรัฐกับจีน ปัญหาภัยแล้ง และการปรับเปลีย่ นเทคโนโลยี
ซึ่งผู้เขียนเคยประมาณการไว้แล้วว่า อัตราการว่างงานอาจจะสูงถึง
2 เท่าของปีที่ผ่านมา คือประมาณ 2% หรือประมาณ 6 แสนคน
ถ้าปัญหาสงครามการค้าในกลุม่ ประเทศผูน้ ำ� เข้าสินค้าไทย ปัญหาภัยแล้ง
และปัญหาการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี ยังด�ำเนินการอยู่ต่อไป
แต่ปัญหาที่ซ�้ำเติมเข้ามาเกิดจากเศรษฐกิจชะลอตัวอันเนื่อง
มาจากโควิด-19 จะท�ำให้ปญ
ั หาการว่างงานจะเพิม่ สูงขึน้ มาอีกอย่างน้อย
ในช่วง 9 เดือนที่เหลือ ในเบื้องต้นคาดว่าจะมีการว่างงานเพิ่มขึ้นอีก
1-2 แสนคน รวมจากตัวเลขเดิมก็จะมีการว่างงานถึง 7-8 แสนคน หรือ
2.2-2.5% ซึ่งจ�ำเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนและมาตรการระยะกลาง
ช่วยเหลือผู้มีแนวโน้มในการว่างงานดังกล่าว
ทางทีมนักวิจัยของ TDRI ได้มีข้อเสนอ หลายประการในการ
แก้ปัญหาเร่งด่วน ส�ำหรับคนท�ำงานและ/หรือแรงงานที่ถูกกระทบจาก
มาตรการของรัฐ โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยให้มีเงินเพียงพอที่
ครอบครัวจะด�ำรงชีพพื้นฐานได้ นั่นก็คือการจัดสรรเงิน “แบบให้เปล่า”
ให้กับทุกครัวเรือนที่เดือดร้อนโดยไม่เลือกหน้า

แต่มีข้อแม้ว่ารัฐต้องตรวจสอบคนในครอบครัวทุกคนที่ได้รับเงิน
ต้องมีมูลค่าทรัพย์สิน (บ้าน เช่าที่ดิน) ไม่เกิน 3 ล้านบาท มีเงินออม
ไม่เกิน 100,000 บาท หรือมีเงินเดือน เฉลีย่ ไม่เกิน 15,000 บาท ซึง่ TDRI
คาดว่า จะมีคนอยู่ในข่ายได้รับการช่วยเหลือไม่เกิน 6-7 ล้านคน
ทาง TDRI ได้ตัดคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือน และอยู่ในข่ายที่ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ประกันการว่างงานจาก ประกันสังคมออกไปอีกส่วนหนึ่ง
เหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆ ประมาณ 4-5 ล้านคน เท่านั้น
มาตรการที่ TDRI เสนอเพิม่ เติม เช่น การให้ความช่วยเหลือธุรกิจ
ขนาดย่อม ไม่ให้ตอ้ งเลิกจ้างด้วยการอุดหนุนค่าใช้จา่ ย ทัง้ ค่าเช่าและ/หรือ
ค่าจ้าง เป็นต้น ซึ่งทางสถาบัน การเงินก็ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
กับกลุ่มนี้อยู่แล้วอยู่แล้วระดับหนึ่ง รัฐต้องดูแลปัจจัยพื้นฐานในการ
ด�ำรงชีพ เพิ่มเติมในรูปของร้านค้าธงฟ้าซึ่งกระจายไป ทั่วประเทศคือ
อย่างน้อยต้องมีสินค้า ข้าวสาร ไข่ไก่หรือไข่เป็ด น�้ำมันพืช และบะหมี่
ส�ำเร็จรูป เป็นต้น ไม่ให้ขาดแคลนสามารถหาซือ้ ได้ โดยง่ายในพืน้ ทีช่ นบท
ที่ห่างไกลอาจจะต้องมีคาราวาน “ธงฟ้า” เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ห่างไกล
ทุกหนึ่งหรือสองอาทิตย์ครั้ง โดยรัฐอาจจะไม่ต้องลงทุนซื้อรถบรรทุก
แต่รับสมัครจดทะเบียนรถ “พุ่มพวง” ซึ่งเป็นรถปิกอัพน�ำของไปขายให้
ชาวบ้านอยู่แล้วมาเป็นสมาชิกโดยรัฐอาจอุดหนุน ค่าใช้จ่ายให้บางส่วน
โดยรับสินค้า “ธงฟ้า” จากศูนย์กระจายสินค้าของรัฐไปกระจายตาม
หมู่บ้านห่างไกล
มาตรการเร่งด่วนอื่นๆ ที่จริงแล้วผู้มีรายได้ คนใจบุญก็สามารถ
ช่วยเหลือด้วยการบริจาคเงินและ/หรือสิ่งของช่วยเหลือโดยเฉพาะคนที่
ไม่มีเงินใช้สอยในการจับจ่ายซื้อหาอาหารที่จ�ำเป็นนี้ได้ในช่วง 1-3 เดือน
ข้างหน้าที่ยังมีวิกฤตอยู่เช่นการจัดโรงทานในหมู่บ้าน หรือต�ำบล หรือ
แม้แต่ในเมืองย่านคนจน ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ท�ำได้เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม จากตัวเลขสถิติผู้ติดเชื้อโควิด-19 จาก Johns
Hopkins, CSSE เมื่อ 23 มี.ค. 2563 คาดได้ว่าปัญหาโควิด-19
ยังเป็นปัญหาต่อเนื่อง 6 เดือนหรือจนถึงสิ้นปีในไทยและอีกหลาย
ประเทศจากการแพร่กระจายที่เป็นหาจาก Epidemic และ/หรือ
Pandemic การเรียกความเชือ่ มัน่ ของผูบ้ ริโภค คนไทยด้วยกันเองและ
นักท่องเที่ยวต่างชาติหลายสิบล้านคนให้กลับมาเยือนไทยดังเช่น
แต่กอ่ น คงไม่ใช่เรือ่ งทีท่ ำ� ได้ขา้ มคืน ไทยช่วยไทยจึงน่าจะเป็นทางออก
ของประเทศในปี 2563
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ / www.tdri.or.th

