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บรรณาธิการ
	 ข่าวสารตลาดแรงงาน	Smart	 Job	Magazine ประจ�ำเดือนกันยำยน 2563 Special Report ฉบับนี้  

ขอเสนอเร่ือง “วิโรจน์ ฉิมมี” เจ้ำของบ้ำนไร่ ไออรุณ ฟำร์มสเตย์ ตำมด้วย มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�าในภูมิภาค ประเมินตลำด  

“แรงงำนไทย” รอมำตรกำรรัฐหนุน รักษำกำรจ้ำงงำน

 ส่วน English for Career ฉบับน้ีขอเสนอ กำรเขียนจดหมำยลำหยุดในภำษำอังกฤษ รู้ทันโลก ไต้หวันอนุญำตให้ขยำยกำรต่อสัญญำ 

แรงงำนต่ำงชำติ ท�ำงำนครบก�ำหนด 12 หรือ 14 ปี ได้อีก 6 เดือน Smart DOE กกจ. รับรำงวัลหน่วยงำนที่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนกำรให้บริกำร

ของศูนย์รำชกำรสะดวก ประจ�ำปี 2563 อาชีพมั่นคง นักกำรตลำดดิจิทัล และ THAILAND 4.0 เทคนิคกำรพัฒนำทักษะกำรท�ำงำน

 หวงัเป็นอย่ำงยิง่ว่ำ วำรสำรฉบบันีจ้ะเป็นประโยชน์ตำมสมควร สำมำรถดรูำยละเอยีดและตดิตำมวำรสำรข่ำวสำรตลำดแรงงำน Smart Job 

Magazine ได้ทำง https://doe.go.th/lmia
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•	 จุดเปลี่ยนจากสถาปนิก	สู่อาชีพเกษตรกร
  มันคือ ควำมฝันครับ ผมเป็นเด็กตำ่งจังหวัดคนหนึ่งที่เคยเขำ้ไป
อยู่ในกรุงเทพ เรียนจบมำท�ำงำนเป็นมนุษย์เงินเดือน เหมือนกับคนอื่นๆ 
แต่ชีวิตที่ต้องดิ้นรนอยู่ในเมืองใหญ่ มันไม่ได้ง่ำยส�ำหรับผมเลย ผมมักจะ
ย้อนถำมตัวเองอยู่เสมอว่ำ จริงๆแล้วคือเรำต้องกำรอะไรกันแน่ ชีวิต 
ที่หวือหวำ ชีวิตที่ต้องอยู่กับกำรแข่งขัน ชีวิตที่อยู่ในกรอบ แล้วควำมฝัน
ของเรำคืออะไร ? “ผมอยำกมีบ้ำนหลังเล็กๆ ที่ผมออกแบบเองให้พ่อกับ
แม่ได้อยู่ ใช้ชีวิตพอเพียงท่ำมกลำงธรรมชำติ” น่ีคือควำมฝันของผม  
แล้วตอนน้ีเรำมัวท�ำอะไรอยู่ มัวเล่นอะไรอยู่นะ พ่อกับแม่ก็เริ่มแก่ลง 
ทุกวัน มันคงต้องถึงเวลำแล้วละที่ผมต้องลุกขึ้นมำจัดกำรกับชีวิตให้กับ 
ตัวเอง (ท�ำงำน 4 ปี เงินเก็บแทบไม่มีเลย แล้วจะเอำเงินจำกไหนมำ 
สร้ำงบ้ำนละ) ผมตัดสินใจลำออกจำกงำน ผมขนของทุกอย่ำงกลับมำ 
อยู่บ้ำนเกิด ด้วยควำมเช่ือมั่นสุดหัวใจว่ำ ผมจะต้องท�ำตำมควำมฝัน 
ของผมให้เป็นจริง
•	 เล่าถึง	 Farmstay	 บ้านไร่	 ไออรุณ	 ซึ่งตอนนี้เป็นที่รู้จักของใคร 
หลายๆ	คน
  ตั้งแต่วันแรกที่กลับมำถึง ผมเห็นบ้ำน ทั้งเก่ำและโทรมมำก  
เริ่มปัดกวำดเช็ดถู ซื้อสีมำทำ (มีเงินอยู่ 20,000 บำท/เป็นเงินเดือน 
เดอืนสดุท้ำย) รำยได้บำงส่วนกไ็ด้มำจำกในสวน จำกกำรน�ำผกัไปขำยบ้ำง 
ท�ำสนิค้ำเกษตรขำยบ้ำง ได้เงนิมำเท่ำไหร่ก็น�ำมำท�ำบ้ำนทัง้หมด ปรบัปรงุ
ท�ำไปเรื่อยๆ ตำมก�ำลังที่เรำมี โชคดีที่พ่อแม่ไม่เคยขัดสิ่งที่ผมท�ำเลย  
ท่ีส�ำคัญพ่อลงมือช่วยผมทุกอย่ำง จนบ้ำนของเรำเร่ิมดีขึ้นเรื่อยๆ  
(ตอนท�ำงำนเรำใช้เงินเป็นตัววัดงำน design แต่ตอนนี้เรำไม่มีเงิน ผมก็
ต้องมองหำสิ่งที่เรำมี น�ำมำปรับใช้ให้คุ้มค่ำที่สุด) ผมน�ำกระบวนกำรคิด
ทุกอย่ำงที่ร�่ำเรียนมำ มำต่อยอดกับสิ่งที่เรำมี วัสดุบำงอย่ำงเรำไม่ต้องซื้อ 
ของบำงอย่ำงเรำก็ฝึกท�ำกันเองได้ โดยใช้เงินให้น้อยท่ีสุด ชวนพ่อ 
ไปตัดไม้จำกในสวน เก็บเศษไม้ก่ิงไม้ วัสดุเหลือใช้ ช่วยกันเลื่อยไม้  
ฝึกท�ำกันเองทุกอย่ำง ก่อร่ำงสร้ำงฝันมันขึ้นมำ ควบคู่ไปกับกำรปรับปรุง
สภำพแวดล้อม แปลงเกษตรรอบๆ บ้ำน ตอนนี้บ้ำนเก่ำๆ หลังนั้น เริ่มดี 
สะอำดและน่ำอยู่ขึ้น สิ่งที่ผมตั้งใจกลับมำนั้น มันเป็นควำมจริง ถึงแม้ 

	 “บ้าน”	ค�าสั้นๆ	 แต่ความหมายที่ยิ่งใหญ่	 เพราะบ้าน 
เปรยีบเสมอืนทีพ่กัพงิยามร่างกายอ่อนล้า	เปรยีบเสมอืนอ้อมกอด 
ทีค่อยปลอบโยนในวนัท่ีท้อถอย	ดงัเช่น	บ้านไร่	ไออรณุ	ฟาร์มสเตย์	
บ้านที่มีความพิเศษ	 และสร้างข้ึนด้วยความตั้งใจของคุณเบส	 
นายวิโรจน์	ฉิมมี	สถาปนิกหนุ่ม	ที่ต้องการสร้างบ้านให้พ่อแม่อยู่	
และกลบัมาดแูลพ่อแม่ทีบ้่านเกดิ	จนพฒันามาเป็นบ้านฟาร์มสเตย์	
บ้านที่อยู่ท่ามกลางพืชผักสวนครัว	บรรยากาศร่มรื่น	 เหมาะกับ
การพักผ่อนแบบสโลว์ไลฟ์อย่างแท้จริง

“วิโรจน์	ฉิมมี”
เจ้าของบ้านไร่	ไออรุณ

ฟาร์มสเตย์

วันนี้ ผมอำจจะดูโทรมๆ ไปบ้ำง แต่มันก็คุ้มค่ำมำกกับสิ่งที่ได้มำ มำกไป
กว่ำนั้น บ้ำนหลังนี้ท�ำให้พ่อกับแม่ยิ้มได้และมีควำมสุขมำกขึ้น และเริ่ม 
farmstays ที่มีชื่อว่ำ บ้ำนไร่ ไออรุณ ครับ
•	 ความลงตัวของ	farmstays	บ้านไร่	ไออรุณทุกวันนี้
  จำกกำรน�ำฝันของทุกคนในบ้ำนมำรวมกัน พ่อชอบท�ำสวน  
ชอบอยู่ในที่เงียบๆ ไม่ต้องเจอผู้คนมำกมำย พ่อเป็นคนขี้อำยไม่ค่อยพูด 
ส่วนแม่ชอบขำยของ ชอบพูดชอบคุย อยำกมีร้ำนขำยดอกไม้ ต้นไม้  
ร้ำนขำยผัก และน้องสำวอยำกมีร้ำนนม ขำยน�้ำผลไม้เล็กๆ เป็นของ 
ตัวเอง ส่วนผมชอบงำนออกแบบครับ อยำกต่อยอดจำกสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้
ให้ดีขึ้น น�ำฝันของทุกคนมำรวมกัน จนกลำยเป็น farmstays บ้ำนไร่  
ที่ก�ำลังสร้ำงมันขึ้นมำอยู่ในตอนน้ี เป็นที่พักเล็กๆ เชิงเกษตร ปลูกผัก  
ขำยผัก ขุดดิน เก็บหิน กิ่งไม้ ต่อเติม สร้ำงที่พัก พื้นที่แห่งรักของผม 
ไปเรื่อยๆ ถึงแม้ว่ำกำรหันกลับมำเป็นเกษตรกรของผม รำยได้อำจ 
ไม่เท่ำกับเงินเดือนตอนเป็นสถำปนิก แต่ส�ำหรับผมแล้วเงินไม่ใช ่
เป้ำหมำยหลัก แต่ควำมสุขที่ได้กลับมำดูแลคนที่เรำรัก ต่ำงหำกที่ส�ำคัญ
และมีค่ำมำกกว่ำ “หำกภำระหน้ำที่ ที่ผมท�ำอยู่ทุกวันนี้ ได้มอบรอยยิ้ม
และควำมสุขให้กับใครสักคน แค่นี้..ชีวิตก็มีควำมหมำยแล้วครับ”
•	 ข้อคิดดีๆ
	 	 ทุกวันนี้ผมไม่ได้คิดว่าตัวเองประสบความส�าเร็จ	 หรือเป็น 
คนเก่งอะไรหรอกครับ	ผมเพิง่จะเร่ิมต้นลงมือท�ามันเท่านัน้	ไม่ได้ขึน้อยู่
กับว่าเราเรียนได้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่	เราจบจากคณะอะไร	สิ่งส�าคัญคือ
เราได้น�าความรูท้ีเ่ราร�า่เรยีนมา	มาปรบัใช้	พฒันา	ต่อยอดและมคีวามสขุ 
กับการท�างานในการใช้ชีวิตจริงได้	 หาเป้าหมายและสิ่งที่ตัวเองชอบ
ให้เจอให้เร็วที่สุดครับ	 เพราะมันเป็นเครื่องน�าทางเราไปตลอดชีวิต	 
ชวีติเริม่ต้นเรว็เท่าไหร่	เรากจ็ะได้อยูก่บัมนัไปนานๆ	“คนทีมี่ชวีติน่าอิจฉา	
ไม่ใช่คนที่มีเงินเยอะท่ีสุด	 แต่คือคนที่มีอิสระได้เลือกท�าในสิ่งที่ตัวเอง
รักมากที่สุด”	ต่างหาก

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้

ที่มา	: http://www.alumni.rmutt.ac.th

Special  Report
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มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำ	ในภูมิภาค

	 นางสาวสมจิณณ์	 พิลึก	 ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย	(กนอ.) เปิดเผยว่ำ กนอ. ได้ลงนำม ในสัญญำเช่ำที่ดินกับ
บริษัท สิงหเสนี กรุ๊ป จ�ำกัด ซึ่งร่วมทุนกับบริษัท แอทยีนส์ โกลบอล ลิงค์ 
จ�ำกัด ในพื้นที่โครงกำรนิคมอุตสำหกรรมยำงพำรำ ในนิคมอุตสำหกรรม
ภำคใต้ ต�ำบลฉลุง อ�ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ เนื้อที่ประมำณ 83 ไร่  
เพื่อประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตถุงมือยำงจำกน�้ำยำงธรรมชำติ ซ่ึงเป็น
ส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์
 โดยจะใช้น�้ำยำงธรรมชำติเป็นวัตถุดิบหลักประมำณ 3,600 ตัน
ต่อเดือน หรือประมำณ 43,200 ตันต่อปี ในพื้นที่จังหวัดสงขลำ และ
จังหวัดใกล้เคียง เป็นกำรตอบสนองนโยบำยรัฐบำลที่ส่งเสริมกำรลงทุน
ในอุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์ และช่วยยกระดับผลผลิตยำงพำรำ 
ในพื้นที่ภำคใต้ให้เป็นสินค้ำที่มีมูลค่ำสูงขึ้น คำดว่ำจะก่อสร้ำงแล้วเสร็จ
พร้อมเปิดด�ำเนินกำรได้ในช่วงเดือนเมษำยน 2564
 ส�ำหรับกำรลงนำมในสัญญำเช่ำครั้งนี้ นอกจำกจะผลิตถุงมือยำง
แล้ว บรษิทัฯ ยงัมีกำรจดัตัง้ศนูย์กำรทดสอบและรบัรองมำตรฐำนผลติภณัฑ์
ถุงมือยำง ซึ่งเป็นควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ในกำร
วจิยัยำงธรรมชำตโิปรตีนต�ำ่ เพือ่น�ำไปผลติถงุมอืยำงธรรมชำตทิีม่คีณุสมบตัิ
พิเศษในกำรเป็นถุงมือยำงที่สำมำรถฆ่ำเชื้อโรคได้ คำดว่ำจะใช้ระยะเวลำ
ในกำรวิจัยโครงกำรนี้เป็นเวลำ 1 ปี

	 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 เผยเอกชนรายใหญ่ทุ่มทุนเช่าที่ดินตั้งโรงงาน	 ในพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ยางพารา	ในนคิมอตุสาหกรรมภาคใต้	จงัหวดัสงขลา	มลูค่ากว่า	5,000	ล้านบาท	ตอบรบันโยบายรฐับาลในการสนับสนุนอตุสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์	และรองรับผลผลิตยางพาราพื้นที่ภาคใต้กว่า	40,000	ตันต่อปี	ยกระดับยางพาราสู่สินค้ามูลค่าสูง

	 โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง	 (ไฮสปีด
เทรน)	 เชื่อมสามสนามบิน	 (ดอนเมือง	สุวรรณภูม	ิ 
อู่ตะเภา)	 ก�าลังเริ่มลงหลักปักฐานก่อสร้างแล้ว	 
ถัดจากนี้ไปไฮสปีดเทรนแค่	3	สนามบิน	ดูจะไม่เพียง
พอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาค 
ตะวันออก	(อีอีซี)

 โดยกำรรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) จงึเดินหน้ำ
ศกึษำโครงกำรรถไฟควำมเรว็สงู เชือ่ม 3 สนำมบนิ ระยะที ่2 
ส่วนต่อขยำยจังหวัดระยอง-จันทบุรี-ตรำด เพื่อผลักดัน 
โอกำสในกำรขยำยเมือง ส่งเสริมอุตสำหกรรม กำรค้ำ และ 
กำรท่องเทีย่วในพืน้ทีภ่ำคตะวนัออกให้ขยำยตวัอย่ำงต่อเน่ือง
  หลังจำกน้ันจะเสนอโครงกำรให้คณะกรรมกำร
นโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (กพอ.) และ 
คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจำรณำอนุมัติ ซึ่งคำดว่ำจะน�ำเสนอ
ได้ภำยในปี 2564 และคำดว่ำจะเร่ิมจัดท�ำรำยละเอียด 
เปิดให้เอกชนร่วมลงทนุ (พพีีพ)ี ในได้ช่วงปี 2565 ก่อนจดัหำ
ผู้ลงทุน และออกแบบกำรก่อสร้ำงในปี 2567 ทดสอบรถ
และเปิดให้บริกำรในปี 2571

เอกชนเช่าพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมยางพารา
ในนิคมฯ	ภาคใต้	ตั้งโรงงานถุงมือยาง	มูลค่า	6,000	ล้าน

“ไฮสปีดเทรน”	ไปไกลได้ถึงตราด

 จำกนัน้ศูนย์ฯ จะน�ำผลกำรวจัิยและนวัตกรรมทีไ่ด้ไปพัฒนำผลติภณัฑ์ 
ยำงพำรำ เพือ่ใช้ในกำรผลติสนิค้ำทีม่คีณุภำพสงูและเพิม่มลูค่ำของสนิค้ำ 
สำมำรถเป็นสินค้ำส่งออกที่ได้มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับในตลำดสำกล
 ส�ำหรับโรงงำนแห่งนี้เป็นโรงงำนผลิตถุงมือยำง ตั้งอยู่ในเขต 
ประกอบกำรทั่วไป พื้นที่ประมำณ 83 ไร่ มูลค่ำกำรลงทุนประมำณ  
5,998 ล้ำนบำท และจะมีกำรจ้ำงแรงงำนเพิ่มขึ้นในพ้ืนที่ประมำณ  
2,000 คน ซึง่เป็นกำรตอบโจทย์นโยบำยรฐับำลทัง้สองด้ำน คอื กำรส่งเสรมิ 
และสนับสนุนให้ผู้ประกอบอุตสำหกรรมที่ใช้ยำงพำรำมีควำมแข็งแกร่ง 
และสำมำรถสรำ้งมูลค่ำเพิ่มผลิตภัณฑ์ยำงจำกกลำงน�้ำสู่ปลำยน�้ำ ซ่ึงจะ
ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม และนโยบำยส่งเสริมกำรจ้ำง
แรงงำนหลังสถำนกำรณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลำย
	 โดยโรงงานแห่งน้ีจะใช้น�า้ยางธรรมชาตเิป็นวตัถดิุบหลกัในการ
ผลิตสินค้า	ซึ่งจะเป็นการเพิ่มอุปสงค์	(Demand)	การใช้น�้ายางพารา
จากเกษตรกรในพืน้ทีแ่ละในประเทศเพิม่ข้ึน	ก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุ
กบัเกษตรกรผู้ปลกูยางพาราในประเทศไทย	รวมทัง้เกดิการสร้างแรงงาน
ท้องถิ่นอีกด้วย

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้
ที่มา	: https://www.prachachat.net

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มา	: www.bangkokbiznews.com
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	 นายธวัช	 เบญจาทิกุล	 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	 (กพร.)	
กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่ำ กพร.ร่วมกบักำรประปำส่วนภมูภิำค (กปภ.) 
พัฒนำฝีมือแรงงำนให้แก่บุคลำกรในสำขำอำชีพด้ำนประปำ ให้รองรับ
กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ และทันต่อกำรเปล่ียนแปลงด้ำนเทคโนโลยี
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนโดยเฉพำะในสำขำท่ี 
เกี่ยวข้องกับงำนเชื่อมท่อพอลิเอทิลีนควำมหนำแน่นสูง (High Density  
Polyethylene : HDPE) ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้ในงำนด้ำนประปำ 
เนื่องจำกผลิตจำกเรซินพอลิเอทิลีน ชนิดควำมหนำแน่นสูง เนื้อท่อ 
มีคุณสมบัติเหนียวและแข็ง ตัวเนื้อพลำสติกมีควำมลื่นและมัน ท�ำให้น�้ำ
หรือของเหลวไหลผ่ำนท่อได้สะดวก กำรซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษำจ�ำเป็น
ต้องอำศยัช่ำงท่ีมทีกัษะและควำมช�ำนำญ
 นำยธวัช กล่ำวต่อไปว่ำ กพร.ได้จัดฝึกอบรมให้แก่ช่ำงของบริษัท
ที่รับงำนจำก กปภ. และประชำชนทั่วไป จ�ำนวน 60 คน ในหลักสูตร  
กำรเช่ือมท่อพอลิเอทิลีนควำมหนำแน่นสูง (HDPE) ระยะเวลำกำรฝึก  
30 ชั่วโมง ท่ีสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน (สพร.) และส�ำนักงำนพัฒนำ 
ฝีมือแรงงำน (สนพ.) 3 แห่ง ได้แก่ สพร. 1 สมุทรปรำกำร สพร. 5 
นครรำชสีมำ และ สนพ. สมุทรสำคร โดยมีบริษัท วีบี เวลดิ้ง เทคโนโลยี 
จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต และจ�ำหน่ำยชุดเครื่องเชื่อมท่อ HDPE ชั้นน�ำ
ของประเทศ สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ในกำรฝึกอบรม ทั้งนี้ กพร.
ได้ส่งเจ้ำหน้ำทีร่่วมเป็นวิทยำกรให้ควำมรูแ้ก่ผูร้บักำรฝึกอบรมในครัง้นีด้้วย 
ได้ให้ควำมรู้ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ เสริมสร้ำงทัศนคติที่ดี 

 เม่ือเร็วๆ นี้ สภำพัฒน์ฯ รำยงำนภำวะสังคมไทยประจ�ำ 
ไตรมำส 2ปี 2563 ว่ำ ประเทศไทยมีผู้ว่ำงงำน 7.5 แสนคน คิดเป็นอัตรำ
ว่ำงงำนร้อยละ 1.95 ของก�ำลังแรงงำนรวม สำเหตุจำกสถำนที่ท�ำงำน 
ปิดกิจกำรในช่วงสถำนกำรณ์โควิด-19 หรือหมดสัญญำจ้ำง ขณะที่ 
กำรจ้ำงงำนปรับตัวลดลงโดยผู้มีงำนท�ำมีจ�ำนวน 37.1 ล้ำนคน ลดลง 
ร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยเป็นกำรลดลงทั้ง 
ผู้มีงำนท�ำในภำคเกษตรและนอกภำคเกษตร
 นอกจำกนี้ สภำพัฒน์ฯ ยังได้รำยงำนสถำนกำรณ์กำรว่ำงงำนใน 
4 ประเด็น คือ ผลกระทบจำกโควิด-19 ท�ำให้ อัตรำกำรว่ำงงำนเพิ่มขึ้น
เท่ำตัว จ�ำนวนผู้ประกันตนรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่ำงงำน (รำยใหม่) 
เร่งตวัขึน้มำก ผู้ว่ำงงำนทีเ่คยท�ำงำนมำก่อนและว่ำงงำนน้อยกว่ำ 3 เดือน 
มีจ�ำนวน 3.6 แสนคน และประเด็นที่ต้องติดตำมระยะต่อไป ได้แก่  
แนวโน้มเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี ปัญหำภัยแล้งต่อเนื่อง น�้ำท่วม

	 กระทรวงแรงงาน	 โดยกรมพฒันาฝีมอืแรงงาน	 ร่วมกับ	
การประปาส่วนภมูภิาคอัพสกิลแรงงาน	หลักสูตร	ผู้ควบคุมงาน
เชือ่มท่อพอลเิอทิลนีความหนาแน่นสงู	น�าร่อง	3	จงัหวดั	ขอนแก่น	
นครราชสีมา	สมุทรสาคร

	 ประเมินตลาด	“แรงงานไทย”	ผ่านสภาพัฒน์ที่ชี้ถึงตัวเลขผู้ว่างงานสูงถึง	7.5	แสนคน	ช่วง	Q2	แต่มีประเด็น	น่าสนใจอยู่ที่
ปัจจัยส�าคัญ	4	ด้าน	สะท้อนว่าตลาดแรงงานไทยเผชิญความเปราะบางมาก่อนวิกฤติโควิด-19	แล้ว	และขณะนี้รอมาตรการรัฐเข้ามา
เป็นความหวังอุ้มการจ้างงาน

ก.แรงงาน	จับมือการประปาส่วนภูมิภาค
ฝึกช่างท่อ	HDPE	น�าร่อง	3	จังหวัด

ประเมินตลาด	“แรงงานไทย”
รอมาตรการรัฐหนุน	รักษาการจ้างงาน

ฉับพลัน และน�้ำป่ำไหลหลำก ผลของมำตรกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจต่อกำร 
จ้ำงงำน
 จำกข้อมูลดังกล่ำว สะท้อนว่ำตลำดแรงงำนไทยอำจมีควำม 
เปรำะบำงมำตั้งแต่ก่อนเข้ำสู่ภำวะวิกฤติโควิด-19 ดังเห็นได้จำก
ประการแรก จ�ำนวนผู้มีงำนท�ำลดลงทั้งในช่วงก่อนโควิด-19 จำก  
37.8 ล้ำนคน ณ ไตรมำส 2 ปี 2562 เหลือ 37.4 ล้ำนคน ณ ไตรมำส 1 
ปี 2563 และเมื่อเข้ำสู่ภำวะวิกฤติโควิด-19 เหลือ 37.1 ล้ำนคน ณ  
ไตรมำส 2 ปี 2563 สำเหตจุำกปัจจยัทัง้เชิงวฏัจกัร กล่ำวคอื กำรชะลอตวั 
ทำงเศรษฐกิจท�ำให้ควำมต้องกำรแรงงำนมน้ีอยลง และปัจจยัเชงิโครงสร้ำง
โดยเฉพำะกำรออกจำกก�ำลงัแรงงำนของกลุม่ผูส้งูอำยซุึง่มจี�ำนวนเพิม่ขึน้ 
รวมไปถึงควำมไม่สอดคล้องระหว่ำงทักษะของแรงงำนที่ไม่ตรงกับควำม
ต้องกำรของนำยจ้ำง (Skills Mismatch)

ต่อกำรประกอบอำชพี มคีวำมเข้ำใจ มทีกัษะ แนวทำงกำรปฏบิตังิำนด้ำน
กำรเชือ่มท่อ HDPE ตำมมำตรฐำน กำรตรวจสอบคณุภำพท่อและอปุกรณ์
รอยเชื่อม หลักกำรเชื่อมท่อ เทคนิคและเทคโนโลยีต่ำงๆ ที่ทันสมัยและ
ใช้ในปัจจุบัน และผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมจะได้รับโอกำสในกำรเข้ำทดสอบ
มำตรฐำนฝีมือแห่งชำติในสำขำดังกล่ำวด้วย
 เนือ่งจากหลกัสตูรดงักล่าว	ได้รบัการตอบรบัเป็นอย่างด	ีมแีรงงาน
ให้ความสนใจเป็นจ�านวนมากซ่ึง	 กพร.	 มีแผนขยายการฝึกอบรม 
ในจังหวัดอื่นเพิ่มเติมอีก	อาทิ	เชียงใหม่	และสงขลา	ส�าหรับผูท้ีส่นใจ
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่	 สายด่วนกระทรวงแรงงาน	 1506	 
กด	4	หรอื	กองส่ือสารองค์กร	0	2245	4035	อธิบดี	กพร.	กล่าว

รวบรวมโดย	: ศนูย์บรหิำรข้อมลูตลำดแรงงำนภำคตะวนัตก
ที่มา	: https://www.ryt9.com
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	 นายสุเมธ	 ประสงค์พงษ์ชัย	 รองผู้อ�านวยการ	 รักษาการ 
ผู้อ�านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณแีละเครือ่งประดบัแห่งชาต	ิ
(องค์การมหาชน)	 หรือจีไอที เปิดเผยว่ำ จีไอทีเตรียมที่จะน�ำ 
เครื่องประดับที่ได้รับกำรพัฒนำในโครงกำรพัฒนำเครื่องประดับชนเผ่ำ 
เอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรมแห่งดินแดนอีสำนใต้ (อีสำนเดิ้น) 5 จังหวัด 
อีสำนใต้ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครรำชสีมำ และอุบลรำชธำนี  
ที่ได้รับกำรพัฒนำเป็นเครื่องประดับจริงจ�ำนวน 5 คอลเลกชัน มำเปิดตัว
สินค้ำอัตลักษณ์ท้องถิ่น ในงำน Buy With Confidence Gems &  
Jewelry Fest ท่ีก�ำหนดจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 16-22 พ.ย. 2563 ณ  
ลำนโปรโมชั่น G สำมย่ำนมิตรทำวน์
 “เครื่องประดับอีสำนเดิ้นทั้ง 5 คอลเลกชันนี้ ถือเป็นสุดยอด 
ของเครื่องประดับท้องถิ่นในแดนอีสำนใต้ เพรำะกว่ำจะได้รับกำรพัฒนำ
จนกลำยเป็นเคร่ืองประดบั ต้องผ่ำนกำรค้นหำ คดัเลอืก จำกผูป้ระกอบกำร 
ที่เข้ำอบรมถึง 417 รำย และมีผู้ผ่ำนเข้ำอบรมเชิงลึกรวม 20 รำย  
มำท�ำงำนร่วมกับนักออกแบบ จนเกิดเป็นเครื่องประดับอัตลักษณ์ 
อีสำนเด้ินออกมำ 5 ผลงำน ซึ่งจีไอทีได้ช่วยเพ่ิมช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย  
โดยได้น�ำมำจดัแสดงและจ�ำหน่ำยในงำนกลำงกรงุ เพ่ือเปิดตวัออกสูส่ำยตำ
ผู้บริโภค และยังเป็นกำรช่วยผู้ประกอบกำรให้มีช่องทำงจ�ำหน่ำย  
มีรำยได้เพิ่มขึ้นในช่วงสถำนกำรณ์โควิด-19”
 นอกจำกน้ี ยงัได้ช่วยเพิม่ช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยให้กบัผูป้ระกอบกำร 
ชุมชน และผู้ประกอบกำรรำยย่อยที่ผ่ำนกำรพัฒนำจำกจีไอที มำช่วย
จ�ำหน่ำยผ่ำนแพลตฟอร์มออนไลน์ของจีไอท ีและยงัได้ร่วมกบัแพลตฟอร์ม

	 สถาบันอัญมณีฯ	 เตรียมน�าเครื่องประดับ	 “อีสานเดิ้น”	ที่ฝ่าด่านหินได้รับการพัฒนาเป็นผลงานจริง	5	คอลเลกชัน	 เปิดตัว 
โชว์อัตลักษณ์ท้องถิ่นในงาน	Buy	With	Confidence	Gems	&	 Jewelry	Fest	วิบวับใจกลางเมือง	16-22	พ.ย.	2563	 น้ี	 ม่ันใจ 
ช่วยเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นสู้วิกฤตโควิด-19

สถาบันอัญมณีฯ	น�าเครื่องประดับ	“อีสานเดิ้น”
ขายกลางกรุงช่วยผู้ผลิตสู้โควิด-19

ออนไลน์ผลักดันให้น�ำสินค้ำเข้ำไปจ�ำหน่ำย ส่วนกำรท�ำตลำดส่งออก  
ได้ร่วมกับเว็บไซต์ Thaitrade.com ช่วยเหลือผู้ประกอบกำรในกำร 
ขยำยตลำดต่ำงประเทศ
 ก่อนหน้ำน้ี จไีอทไีด้จดัท�ำโครงกำร Buy With Confidence-BWC 
โดยผลักดันให้ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วม เพื่อสร้ำงควำมเชื่อม่ันให้กับตัว 
ผู้ประกอบกำรเอง และสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ในกำรซื้อสินค้ำ 
อญัมณีและเครือ่งประดับ หำกซือ้สนิค้ำจำกร้ำนค้ำทีไ่ด้รบัตรำสญัลกัษณ์ 
BWC ก็เชื่อมั่นได้ว่ำสินค้ำดี มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และต่อมำได้ร่วมมือ
กบัสมำคมค้ำทองค�ำ ผลกัดนัให้สมำชกิเข้ำร่วมโครงกำร เพือ่แก้ไขปัญหำ
ทองปลอม ทองโคลนนิ่ง จนมำถึงกำรน�ำผู้ประกอบกำรที่ได้รับตรำ BWC 
มำจัดแสดงและจ�ำหน่ำยสินค้ำ
	 ส�าหรับการจัดงาน	 Buy	With	 Confidence	 Gems	 &	 
Jewelry	 Fest	 เป็นการจัดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ 
อัญมณีและเครื่องประดับ	 ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19	 
ท่ีส่งผลให้การค้าซบเซา	 ท้ังจากตลาดส่งออกท่ีลดลง	 และการค้า 
ภายในประเทศชะลอตัว	 จากการไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา 
ในประเทศไทย	 ท�าให้ยอดขายลดลง	 ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ
ด้านสภาพคล่อง	จงึต้องหาทางช่วยเหลอื	เพือ่ให้สามารถระบายสินค้า
และมีรายได้เพิ่มขึ้น

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา	: หนังสือพิมพ์ผู้จัดกำรออนไลน์

ประการทีส่อง จ�ำนวนช่ัวโมงกำรท�ำงำนลดลง โดยเฉพำะแรงงำนทีท่�ำงำน
ต�่ำกว่ำ 40 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ซึ่งเป็นระดับกำรท�ำงำนปกติ สำเหตุจำก
กำรท�ำงำนไม่เต็มเวลำหรือกำรถูกตัดค่ำล่วงเวลำของกลุ่มคนท�ำงำน  
โดยคนกลุ่มนี้มีจ�ำนวนลดลงจำก 27.4 ล้ำนคน ณ ไตรมำส 2 ปี 2562 
เหลือ 24.4 ล้ำนคน ณ ไตรมำส 1 ปี 2563 และเหลือ 22.6 ล้ำนคน ณ 
ไตรมำส 2 ปี 2563 หรือหำยไปถึง 4.8 ล้ำนคนในช่วงเวลำดังกล่ำว
ประการที่สาม จ�ำนวนผู้ว่ำงงำนเพิ่มข้ึน โดยจ�ำนวนผู้ว่ำงงำนรวมเฉลี่ย 
ในไตรมำส 2 ปี 2563 อยู่ที่ประมำณ 7.5 แสนคน เพิ่มขึ้นเท่ำตัวจำก 
ช่วงปกติ และเป็นอัตรำสูงสุดตั้งแต่ไตรมำส 2 ปี 2552 และนับเป็น 
กำรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3 ไตรมำสติดต่อกัน 
สาเหตุจากผลกระทบของโควิด-19	เป็นส�าคัญ
 มองไปข้ำงหน้ำ แรงงำนจ�ำนวนหนึ่งยังมีควำมเสี่ยงที่จะถูก 
เลิกจ้ำง ซึ่งอำจส่งผลให้อัตรำกำรว่ำงงำนขยับขึ้น อย่ำงไรก็ดี คำดว่ำ 
กำรดูดซับแรงงำนจำกมำตรกำรฟื้นฟูทำงเศรษฐกิจภำยใต้ พ.ร.ก. 
กู้เงินวงเงิน 400,000 ล้ำนบำท จะมีส่วนช่วยประคองตลำดแรงงำนไทย 
ซึ่งขณะนี้ได้ดูดซับผู้ว่ำงงำนไปแล้ว 8.6 หมื่นอัตรำ 

 ขณะที่โครงกำรตำมแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจส่วนใหญ่จะเร่ิมจ้ำงงำน
ภำยในเดอืนตลุำคม 2563 น่ำจะดดูซบัแรงงำนได้ถงึ 3 แสนอตัรำ รวมทัง้ 
มำตรกำรจ้ำงงำนเด็กจบใหม่ 2.6 แสนอัตรำโดยรัฐสมทบจ่ำยคนละครึ่ง
กับนำยจ้ำง ตลอดจนมำตรกำรลดต้นทุนและเพิ่มสภำพคล่องให้กับ 
ผู้ประกอบกำรในช่วงก่อนหน้ำ อำท ิมำตรกำรภำษี มำตรกำรลดเงินสมทบ
เข้ำกองทนุประกนัสงัคม มำตรกำรเงนิกูด้อกเบีย้ต�ำ่ จะมส่ีวนช่วยลดภำระ
ต้นทุนของผู้ประกอบกำรและรักษำกำรจ้ำงงำนได้ในระดับหนึ่ง
	 อย่างไรกต็าม	ภาคเกษตรกรรม	ซึง่มกัเป็นภาคทีด่ดูซบัแรงงาน
นอกภาคเกษตรเมื่อเกิดวิกฤติ	 ในรอบนี้ก็ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
รนุแรงสลบัน�า้ท่วมหนกัในปีนี	้และรวมถงึผลกระทบทางอ้อมจากก�าลัง
ซื้อที่หดตัว	 ท�าให้ความสามารถในการดูดซับแรงงานจากภาคอ่ืนๆ	 
มีค่อนข้างจ�ากัด	 นอกจากนี้	 ยังมีแรงงานอีกจ�านวนหนึ่งที่แม้จะยัง 
ไม่ตกงาน	แต่จ�านวนช่ัวโมงท�างานและรายได้กไ็ด้หดหายลงอย่างมาก
หรือกระทั่งอาจไม่มีรายได้เลยในบางช่วง	 จึงยังคงรอมาตรการเสริม 
ที่จะเข้ามาช่วยให้ผู้ว่างงานสามารถมีงานท�าและมีรายได้เพิ่มขึ้น

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคเหนือ
ที่มา	: https://www.bangkokbiznews.com
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English for Career

 กฎหมำยกำรจ้ำงงำนของไต้หวันก�ำหนดให้แรงงำนต่ำงชำต ิ
ภำคกำรผลิตสำมำรถท�ำงำนในไต้หวันได้ รวมสะสมแล้วไม่เกิน 12 ปี  
ส่วนแรงงำนต่ำงชำตภิำคสวสัดกิำรสงัคม ได้แก่ผูอ้นุบำลหรอืผูช่้วยงำนบ้ำน 
ท�ำงำนในไต้หวันรวมสะสมแล้วไม่เกิน 14 ปี แต่เนื่องจำกสถำนกำรณ ์
โควิด-19 เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรเคลื่อนย้ำยข้ำมชำติของบุคลำกร  
รวมถึงแรงงำนต่ำงชำติมีอุปสรรคในกำรเดินทำงกลับประเทศ กระทรวง
แรงงำนไต้หวันประกำศก่อนหน้ำนี้ อนุญำตให้แรงงำนต่ำงชำติท่ีท�ำงำน
ครบก�ำหนดระยะเวลำ 12 ปี ส�ำหรับแรงงำนในภำคกำรผลิต และครบ 
14 ปี ส�ำหรับแรงงำนภำคสวัสดิกำรสังคม ช่วงระหว่ำงวันที่ 17 มี.ค.–17 
ก.ย. 2020 สำมำรถต่อสัญญำกับนำยจ้ำงต่อไปได้คร้ังละ 3 เดือน  
รวมแล้ว 2 ครัง้ และก่อนครบก�ำหนดวนัที ่17 กนัยำยน กระทรวงแรงงำน
ได้ประกำศว่ำ อนุญำตให้ขยำยสัญญำจ้ำงต่อไปได้เป็นครั้งที่ 3 ครั้งนี้ 
ยำวถึง 6 เดือน กล่ำวคือ แรงงำนต่ำงชำติที่ท�ำงำนครบก�ำหนดระยะเวลำ 

ไต้หวนัอนุญาตให้ขยายการ
ต่อสญัญาแรงงานต่างชาติ
ท�างานครบก�าหนด	12	หรือ	14	ปี	 
ได้อีก	6	เดือน

การเขียนจดหมายลาหยุดในภาษาอังกฤษ

12 ปี หรอื 14 ปี ช่วงระหว่ำงวนัที ่17 ก.ย. 2020–17 ม.ีค. 2021 สำมำรถ
ต่อสัญญำกับนำยจ้ำงเดิมต่อไปได้อีก 6 เดือน ท้ังนี้กำรต่อสัญญำจ้ำง 
ดังกล่ำวสำมำรถด�ำเนินกำรได้ก่อนหรือหลังครบสัญญำ 14 วัน
	 ส่วนแรงงานต่างชาติที่ท�างานในไต้หวันยังไม่ถึง	 12	 ปี	 และ 
ไม่ประสงค์ต่อสัญญา	หรือยกเลิกสัญญาก่อนก�าหนด	แต่เดินทางกลับ
ประเทศไม่ได้	 ก่อนหน้านี้	 กระทรวงแรงงานอนุญาตให้ต่อสัญญาจ้าง
ระยะสั้นได้	คือ	3	หรือ	6	เดือน	ต่อนี้ไปไม่มีมาตรการพิเศษนี้อีกต่อไป	
รายงานต่างชาติที่ยังไม่ครบ	12	หรือ	14	ปี	หากประสงค์จะต่อสัญญา
กับนายจ้างรายเดิมและหรือเปลี่ยนนายจ้างใหม่	 ต้องแจ้งให้นายจ้าง
ด�าเนินการภายในเวลา	2-4	เดือนก่อนครบสัญญา

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน

ที่มา	: https://www.prachatai.com

	 การเขยีนจดหมายลาหยดุในภาษาองักฤษฉบบันี	้เหมาะส�าหรบัท่านทีท่�างานในส�านกังานหรอืออฟฟิศและยงัมปีระโยชน์ส�าหรับ
บุคคลทั่วไปหรือนักเรียนนักศึกษา	ที่ต้องการทราบถึงแบบฟอร์มและวิธีการเขียนจดหมายลาหยุด	ส�าหรับท่านที่ท�างานในส�านักงาน
ที่มีเจ้านายหรือผู้จัดการเป็นชาวต่างชาติ	ก็สามารถน�าไปใช้ได้เมื่อท่านต้องการลาหยุดเพ่ือไปท�ากิจธุระบางอย่าง	 และเพื่อแสดงถึง
มารยาทอาจจ�าเป็นต้องเขียนใบลาหรือจดหมายลาหยุดสั้นๆ	บอกเหตุผลว่าท�าไม่ท่านถึงต้องลาหยุดในวันนั้น

ตัวอย่างการเขียนจดหมายลาหยุดในภาษาอังกฤษ

  July 20, 2020
Dear Mr. Samson,
 I have just received an urgent call that my mother is 
in the hospital due to/because of heart attack and urging me 
to go there as quick as possible. Thus, I would like to have  
a leave of 3 days starting from 21 July. I hope that my request 
will be given due consideration

   Yours sincerely,
   John Henry

รู้ทันโลก

  20 กรกฎำคม 2563
เรียน คุณแซมซั่น
 ผมได้รับโทรศัพท์ด่วนแจ้งว่ำ แม่เข้ำโรงพยำบำลด้วยโรคหัวใจ 
ล้มเหลวและให้ผมรีบไปที่นั่นทันทีดังนั้นผมจึงขออนุญำตลำหยุด 3 วัน 
เริม่ตัง้แต่วนัท่ี 21 กรกฎำคมนี ้ผมหวงัเป็นอย่ำงยิง่ว่ำจะได้รบักำรพจิำรณำ
อนุมัติตำมที่ขอ

   ด้วยควำมนับถือ
   จอห์น เฮนรี่

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน

ที่มา	: http://www.speakingenglishone.com



S m a  r  t     J  o  b     M a  g  a  z  i  n  e

8

Smart DOE

ซึ่งกรมกำรจัดหำงำนได้รับทั้งส้ิน จ�ำนวน 2 รำงวัล คือ ศูนย์บริกำร 
จัดหำงำนเพื่อคนไทยจังหวัดเชียงใหม่ (Chiangmai Provincial  
Smart Job Center) ได้รับรำงวัลระดับเงิน (ระดับก้ำวหน้ำ) และ 
ส�ำนักงำนจดัหำงำนกรุงเทพมหำนครพืน้ท่ี 7 ได้รบัรำงวัลระดบัฟ้ำ (ระดบั
พื้นฐำน)
 โดยในปีนี้มีหน่วยงำนส่งเข้ำรับกำรประเมิน จ�ำนวนทั้งสิ้น  
1,461 ศนูย์ และหน่วยงำนทีผ่่ำนกำรตรวจประเมนิ และรบัรองมำตรฐำน
กำรให้บรกิำรของศูนย์รำชกำรสะดวก (GECC) ประจ�ำปี พ.ศ. 2563 จ�ำนวน 
455 ศูนย์ ส�ำหรับกำรจัดหำงำนในครั้งนี้จัดขึ้นโดยส�ำนักงำนปลัด 
ส�ำนักนำยกรัฐมนตรีเพื่อเป็นเกียรติแก่หน่วยงำนที่ผ่ำนกำรรับรอง 
มำตรฐำน

	 กรมการจัดหางาน	 ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการ 
ของศูนย์ราชการสะดวก	(GECC)	ประจ�าปี	2563	จ�านวน	2	ศูนย์	 ได้แก่	
ศนูย์บรกิารจดัหางานเพือ่คนไทย	จงัหวดัเชยีงใหม่	(Chiangmai	Provincial 
Smart	Job	Center)	และ	ส�านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่	7

กกจ.	รบัรางวลัหน่วยงานทีผ่่านการรับรองมาตรฐาน
การให้บริการ	ของศูนย์ราชการสะดวก	ประจ�าปี	2563

 จำกคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรศูนย์รำชกำรสะดวก และเพื่อเป็น
แนวทำงให้กับทกุหน่วยงำนเกิดแรงกระตุน้ให้เกดิกำรพฒันำสูก่ำรบริกำร
ประชำชนทีเ่ป็นเลศิ รวมทัง้เพือ่เผยแพร่ผลงำนของหน่วยงำน ทีมุ่่งพฒันำ 
เพื่อน�ำไปสู่กำรเป็นศูนย์รำชกำรสะดวกแก่ประชำชน
	 “กรมการจดัหางานจะพฒันาการท�างานของหน่วยงานในสงักัด	
ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น	 และ
บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก	รวดเร็ว	เข้าถึงง่าย	เพื่อรักษา
มาตรฐานในการเป็นศูนย์ราชการสะดวก	 (GECC)	 ที่ย่ังยืนต่อไป”	 
อธิบดีกรมการจัดหางาน	กล่าว

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน

ที่มา	: http://www.doe.go.th

 เมือ่วันที ่2 ตลุำคม 2563 ณ ห้องประชมุคอนเวนชัน่ ช้ัน 4 อำคำรคอนเวนช่ัน 
เซ็นเตอร์ โรงแรมรำมำกำร์เด้นส์ กรุงเทพมหำนคร นำยสุชำติ พรชัยวิเศษกุล 
อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน มอบหมำย นำยยุทธนำ บัวจุน ผู้ตรวจรำชกำรกรม 
เข้ำรับมอบโล่และตรำรับรองมำตรฐำนกำรให้บริกำรของศูนย์รำชกำรสะดวก 
ประจ�ำปี 2563 จำกนำยอนุชำ นำคำศัย รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนำยกรัฐมนตรี  

	 การขาดแคลนคนท�างานในพื้นที่ส่วนภูมิภาคนั้น	 เกิดขึ้นเป็นวงกว้างทั่วออสเตรเลีย	 แม้ชุมชนในพื้นที่ชนบทจะฟื้นตัวได้อย่าง
รวดเร็วจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา	 เมื่อเปรียบเทียบกับชุมชนในพื้นที่เขตเมือง	ทั้งนี้พบว่าการที่การท่องเที่ยวท้องถิ่นนอกเมือง
เติบโตขึ้นนั้น	ก็ท�าให้ความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น

การท่องเที่ยวท้องถิ่นในออสเตรเลียเติบโต
ต้องการคนท�างานเพิ่ม

 ข้อมูลกำรประกำศรับสมัครงำนจำกเว็บไซต์จัดหำงำน Seek  
แสดงให้เห็นถึงควำมต้องกำรคนท�ำงำนในพื้นที่ส่วนภูมิภำค ที่กลับมำ 
เพ่ิมจ�ำนวนเท่ำกบัช่วงก่อนกำรแพร่ระบำดในทกุรัฐและมณฑลทัว่ประเทศ 
ยกเว้นรฐัวกิตอเรยี แต่ในพืน้ทีเ่ขตเมอืงน้ัน ประกำศรบัสมคัรงำนได้ลดลง
ไปถึงร้อยละ 34 ตั้งแต่กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำเริ่มต้น

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน

ที่มา	: https://www.prachatai.com
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 เมื่อวันที่ 5 ตุลำคม 2563 นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงแรงงำน เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรนโยบำย 
กำรบริหำรจัดกำรกำรท�ำงำนของคนต่ำงด้ำว (คบต.) ครั้งที่ 4/2563  
โดยมีนำงธิวัลรัตน์ อังกินันท์ ที่ปรึกษำรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน 
นำยสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงำน นำยสุชำติ พรชัยวิเศษกุล  
อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน และหน่วยงำนที่เก่ียวข้องร่วมประชุม ณ  
ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน 
อำคำรกระทรวงแรงงำน เพือ่พิจำรณำแนวทำงกำรด�ำเนนิกำรให้แรงงำน
ต่ำงด้ำวที่เข้ำมำท�ำงำนตำมบันทึกควำมตกลงหรือบันทึกควำมเข้ำใจ 
ทีร่ฐับำลไทยท�ำไว้กบัรฐับำลต่ำงประเทศ (MoU) ซึง่วำระกำรจ้ำงงำนครบ 
4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2563–31 ธันวำคม 2564 ให้อยู่ใน 
รำชอำณำจักรและท�ำงำนต่อไป
	 นายสุชาติฯ	 กล่าวว่า ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ 
โรคโควิด-19 ท�ำให้กำรเดินทำงกลับประเทศ ต้นทำงเพื่อด�ำเนินกำร 
ตำมขั้นตอน MoU ตำมปกตินั้น ท�ำได้ยำกและมีค่ำใช้จ่ำยสูง เนื่องจำก
ต้องให้ควำมส�ำคญักบัมำตรกำรป้องกนัและเฝ้ำระวงักำรแพร่ระบำดของ
โรคโควิด-19 อย่ำงเคร่งครัด ตำมนโยบำยรัฐบำลภำยใต้กำรน�ำของ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ที่มุ่งสร้ำงควำมเชื่อมั่นรองรับ
กำรฟื้นฟูและขยำยตัวทำงเศรษฐกิจของประเทศไทย ดังน้ันเพื่อมิให้
นำยจ้ำงและสถำนประกอบกำรที่มีควำมจ�ำเป็นต้องใช้แรงงำนต่ำงด้ำว 
ประสบปัญหำขำดแคลนแรงงำน กระทรวงแรงงำนจึงได้เสนอแนวทำง
กำรด�ำเนินกำรดังกล่ำว ซึ่งจำกกำรตรวจสอบในระบบฐำนข้อมูลของ 
กรมกำรจัดหำงำน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 พบว่ำมีแรงงำนต่ำงด้ำว 
ทีใ่บอนญุำตท�ำงำนก�ำลงัจะสิน้สดุในช่วงเดอืนพฤศจกิำยน 2563–ธนัวำคม 

	 นายสุชาติ	 ชมกลิ่น	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	 เผย	คบต.เห็นชอบให้แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท�างานตาม	MoU	 
และก�าลังจะครบวาระการจ้างงาน	4	ปี	 ในเดือน	พฤศจิกายน	2563	สามารถอยู่และท�างานต่อไปได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย	 
โดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศ	ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเช้ือโรคโควิด-19	และอาจก่อให้เกิดการระบาดซ�้าในประเทศไทย	ขณะน้ีเตรียม 
น�าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	เพื่อพิจารณาต่อไป

	 นายสุชาติฯ	 กล่าวว่า ได้มอบหมำยให้กรมกำรจัดหำงำน  
ตรวจสอบกำรท�ำงำนของคนต่ำงด้ำวที่เข้ำมำท�ำงำนในประเทศไทย  
ในต�ำแหน่งครูผู้สอนในโรงเรียนหรือสถำนศึกษำทั้งของรัฐและเอกชนว่ำ 
ได้ด�ำเนินกำรขอรับใบอนุญำตท�ำงำน (Work permit) อย่ำงถูกต้องตำม
กฎหมำยหรือไม่ หำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบพบว่ำ มีครูชำวต่ำงชำติท�ำงำน
โดยไม่มใีบอนุญำตท�ำงำน ในโรงเรยีนหรอืสถำนศกึษำ ครชูำวต่ำงชำตนิัน้
ต้องถกูด�ำเนนิคดใีนข้อหำ เป็นคนต่ำงด้ำวท�ำงำนโดยไม่มใีบอนญุำตท�ำงำน

	 นายสุชาติ	ชมกลิ่น	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	มอบหมายกรมการจัดหางาน	 เข้มงวด	ตรวจสอบครูชาวต่างชาต ิ
และสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน	ที่มีการจ้างครูต่างชาติเข้าท�างาน	หากพบท�างานในประเทศไทยโดยไม่มีใบอนุญาตท�างาน	 
ให้ด�าเนินคดีตามกฎหมาย

จับกัง	1	ดัน	MoU	ต่ออายุในประเทศ
เลี่ยงโควิด-19	หวังแก้ปัญหาขาดแรงงานต่างด้าว

รมว.	แรงงาน	เตือน	สถานศึกษารัฐ-เอกชน
ต้องยื่นขออนุญาตท�างานให้ครูต่างชาติ

2564 จ�ำนวนถึง 131,587 คน เป็นแรงงำนต่ำงด้ำวสัญชำติกัมพูชำ  
34,053 คน ลำว 24,597 คน และเมียนมำ 72,937 คน
	 ด้านนายสุชาติ	 พรชัยวิเศษกุล	 อธิบดีกรมการจัดหางาน  
กล่ำวถึงขั้นตอนด�ำเนินกำรว่ำ แรงงำนต่ำงด้ำวสัญชำติกัมพูชำ ลำว  
และเมียนมำ ที่เข้ำมำท�ำงำนตำม MoU ซึ่งวำระกำรจ้ำงงำนครบ 4 ปี 
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2563–31 ธันวำคม 2564 สำมำรถด�ำเนินกำร
ดังนี้ 1.ตรวจสุขภำพ เพื่อน�ำใบรับรองแพทย์ไปยื่นขออนุญำตท�ำงำน 
และขออยู่ต่อในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวต่อไป 2.ยื่นขออนุญำต
ท�ำงำนกับกรมกำรจัดหำงำน (มีอำยุไม่เกินครั้งละ 2 ปี) 3.ขอตรวจ 
ลงตรำอนญุำตให้อยูใ่นรำชอำณำจกั (Visa) ทีส่�ำนกังำนตรวจคนเข้ำเมอืง 
ครั้งละไม่เกิน 1 ปี ค่ำธรรมเนียมค�ำขอ 1,900 บำท 4.จัดท�ำทะเบียน
ประวตัคินซึง่ไม่มสีญัชำตไิทย ณ ส�ำนกัเขตกรงุเทพมหำนคร ศูนย์ทะเบยีน
ภำคจังหวัดสำขำหรือที่กรมกำรปกครองก�ำหนดในพื้นท่ีท่ีคนต่ำงด้ำว
ท�ำงำน
	 ทัง้นีน้ายจ้าง/สถานประกอบการ	และแรงงานต่างด้าว	3	สัญชาติ	
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส�านักงานจัดหางานจังหวัด	
ส�านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่	 1–10	 หรือที่ไลน์	 
@service_workpermit	หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน	 โทร.1506	
กด	 2	 กรมการจัดหางาน	 ซึ่งมีการจัดล่ามในภาษากัมพูชา	 เมียนมา	
และองักฤษ	ให้บรกิารข้อมลูข่าวสาร	แนะน�าวธิกีารท�างานในประเทศไทย
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย”	อธิบดีกรมการจัดหางาน	กล่าว

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน

ที่มา	: http://www.doe.go.th

หรือท�ำงำนนอกเหนือจำกท่ีมีสิทธิจะท�ำได้ มีโทษปรับตั้งแต่ 5,000– 
50,000 บำท และถูกผลักดันกลับประเทศ ส่วนนำยจ้ำงที่จ้ำงคนต่ำงด้ำว
ท�ำงำนโดยไม่มใีบอนุญำตท�ำงำนหรอืให้คนต่ำงด้ำวท�ำงำนนอกเหนอืจำก
ที่มีสิทธิจะท�ำได้ จะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000–100,000 บำท ต่อคน
ต่ำงด้ำวที่จ้ำงหนึ่งคน และถ้ำยังพบกระท�ำผิดซ�้ำจะมีโทษจ�ำคุกไม่เกิน  
1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000–200,000 บำท ต่อคนต่ำงด้ำวที่จ้ำงหนึ่งคน 
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ และห้ำมจ้ำงคนต่ำงด้ำวท�ำงำนเป็นเวลำ 3 ปี 
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	 นายสุชาติ	 ชมกลิ่น	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  
เปิดเผยว่ำ นบัจำกช่วงทีป่ระเทศไทยเข้ำสูส่ถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคโควดิ-19 ส่งผลกระทบต่อกำรจดัส่งแรงงำนไทยไปท�ำงำนต่ำงประเทศ
ในภำพรวม เนื่องจำกหลำยประเทศท่ีเป็นเป้ำหมำยในกำรเดินทำง 
ไปท�ำงำนของแรงงำนไทย ชะลอกำรรบัคนต่ำงชำติเข้ำประเทศ ท�ำให้กำร
พจิำรณำจดัส่งแรงงำนไทยไปท�ำงำนในต่ำงประเทศนัน้ กระทรวงแรงงำน 
ต้องค�ำนึงถึงควำมปลอดภัย และประโยชน์ที่แรงงำนไทยจะได้รับเป็น
อันดบัแรก แต่จำกกำรทีร่ฐับำลโดยกำรน�ำของ พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชำ 
นำยกรฐัมนตร ีสำมำรถบรหิำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำกำรระบำดของโรค
โควิด-19 ได้เป็นอย่ำงดี ท�ำให้แรงงำนไทยซึ่งได้รับกำรยอมรับว่ำมีวินัย 
ในกำรท�ำงำนและมีทักษะฝีมือดี มีโอกำสในกำร ไปท�ำงำนต่ำงประเทศ
เพิ่มมำกขึ้น เนื่องจำกเป็นประเทศล�ำดับแรกๆ ท่ีตลำดแรงงำนใน 
ต่ำงประเทศต้องกำร จำกข้อมลูของกรมกำรจดัหำงำน พบว่ำ ในปีงบประมำณ 
2563 ระหว่ำงเดือนตุลำคม 2562–กันยำยน 2563 ได้จัดส่งแรงงำนไทย
ไปท�ำงำนต่ำงประเทศแล้ว 58,673 คน โดยเดินทำงไปท�ำงำนประเทศ
ไต้หวันมำกที่สุด จ�ำนวน 16,465 คน รองลงมำเป็นสำธำรณรัฐเกำหลี 
จ�ำนวน 6,082 คน ญี่ปุ่น จ�ำนวน 5,573 คน มำเลเซีย จ�ำนวน 5,068 คน 
อิสรำเอล จ�ำนวน 3,353 คน และประเทศอื่นๆ 27,200 คน ซึ่งรำยได ้
ทีแ่รงงำนไทยในต่ำงประเทศส่งกลบับ้ำน ผ่ำนระบบธนำคำรแห่งประเทศไทย 
มีมูลค่ำถึง 200,254 ล้ำนบำท 

	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	 เผยรายได้ท่ีแรงงานในไทยต่างประเทศส่งกลับ 
ผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย	 ในปีงบประมาณ	2563	ระหว่างเดือนตุลาคม	2562– 
กนัยายน	2563	จดัส่งแรงงานไปแล้ว	58,673	คน	สร้างรายได้เข้าประเทศ	200,254	ล้านบาท

ก.แรงงาน	เผย	แรงงานไทยในต่างประเทศ
ส่งเงินกลับบ้านแล้ว	กว่า	2	แสนล้านบาท

	 ด้าน	 นายสุชาติ	 พรชัยวิเศษกุล	 อธิบดีกรมการจัดหางาน  
กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ กำรไปท�ำงำนต่ำงประเทศ อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย  
มีท้ังหมด 5 วิธี คือ 1.กำรเดินทำงไปท�ำงำนต่ำงประเทศด้วยตนเอง  
2.กำรเดินทำงไปท�ำงำนต่ำงประเทศโดยบริษัทจัดหำงำนเป็นผู้จัดส่ง  
3.กำรเดินทำงไปท�ำงำนต่ำงประเทศโดยกรมกำรจัดหำงำนเป็นผู้จัดส่ง 
ได้แก่ โครงกำรจ้ำงตรง : ไต้หวัน โครงกำร IM : ประเทศญี่ปุ่น โครงกำร 
EPS : เกำหลี โครงกำร TIC ประเทศอิสรำเอล 4.นำยจ้ำงในประเทศไทย
พำลกูจ้ำงไปท�ำงำนในต่ำงประเทศ และ5.นำยจ้ำงในประเทศไทยส่งลกูจ้ำง
ไปฝึกงำนในต่ำงประเทศ
	 ท้ังน้ี	 ส�าหรับผู้ท่ีสนใจจะไปท�างานในต่างประเทศ	 ควรศึกษา
ข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจและเดินทางไปท�างานอย่างถูกต้อง 
ตามกฎหมาย	 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	 
ส�านักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด	 ส�านักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครเขตพ้ืนที่	 1-10	 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน	 
โทร.1506	กด	2	กรมการจัดหางาน

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน

ที่มา	: http://www.doe.go.th

 ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีครูชำวต่ำงชำติท่ัวประเทศ จ�ำนวน 
11,200 คน โดยสัญชำติท่ีเข้ำมำท�ำงำนในประเทศไทยมำกท่ีสุด  
5 อันดับแรก ได้แก่ 1.ฟิลิปปินส์ 4,360 คน 2.อังกฤษ 1,569 คน 
3.สหรัฐอเมริกำ 1,143 คน 4.จีน 778 คน 5.ญี่ปุ่น 351 คน และอื่นๆ 
2,999 คน (ข้อมูลจำกส�ำนักบริหำรแรงงำนต่ำงด้ำว กรมกำรจัดหำงำน)
	 ด้านนายสุชาติ	 พรชัยวิเศษกุล	 อธิบดีกรมการจัดหางาน  
เปิดเผยว่ำ ได้ก�ำชับส�ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัดและส�ำนักงำน
จัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1-10 ด�ำเนินกำรตรวจสอบและควบคุม
กำรท�ำงำนของคนต่ำงด้ำวในพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นไปตำมกฎหมำย ซึ่ง
คนต่ำงด้ำวทีจ่ะขอรบัใบอนญุำตท�ำงำนในต�ำแหน่งครผููส้อนในสถำนศกึษำ 
ต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญำตให้เข้ำมำในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวตำม
กฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง (NON-IMMIGRANT VISA) โดยมิใช่ได้รับ
อนุญำตให้เข้ำมำในฐำนะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทำงผ่ำน (TOURIST/
TRANSIT VISA) มีเอกสำรกำรประกอบวิชำชีพครู ใบรับรองแพทย์ซึ่ง
รับรองว่ำผู้ขอไม่มีโรคต้องห้ำมตำมกฎหมำย (มีอำยุไม่เกิน 6 เดือน) และ
ไม่เคยต้องโทษจ�ำคุกในควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง หรือ

กฎหมำยว่ำด้วยกำรบรหิำรจดักำรกำรท�ำงำนของคนต่ำงด้ำวในระยะเวลำ 
1 ปี ก่อนวันขอรับใบอนุญำต โดยยื่นค�ำขอรับใบอนุญำตท�ำงำน ณ 
ส�ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด หรือส�ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนคร 
พื้นที่ 1-10 ที่เป็นสถำนที่ตั้งของสถำนศึกษำ รอพิจำรณำคุณสมบัติและ
ตรวจสอบเอกสำร 3 วนัท�ำกำร และช�ำระค่ำธรรมเนยีมกำรอนญุำตท�ำงำน
ตำมระยะเวลำที่ได้รับอนุญำต คือ ไม่เกิน 3 เดือน จ�ำนวน 750 บำท  
ไม่เกิน 6 เดือน จ�ำนวน 1,500 บำท และไม่เกิน 1 ปี จ�ำนวน 3,000 บำท
	 ท้ังนี้	 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม	 ได้ที่ส�านักงาน 
จัดหางานจังหวัด	 ส�านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่	 1–10	
หรือที่ไลน์	@service_workpermit	 และสายด่วนกระทรวงแรงงาน	
โทร.1506	 กด	 2	 กรมการจัดหางาน	 ซึ่งมีการจัดล่ามภาษาอังกฤษ	 
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร	 แนะน�าวิธีการท�างานในประเทศไทย 
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย	อธิบดีกรมการจัดหางาน	กล่าว

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน

ที่มา	: http://www.doe.go.th
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นักการตลาดดิจิทัล
อาชีพมั่นคง

	 “นักการตลาดดิจิทัล” ยังคงมีพื้นฐำนกำรท�ำงำนเช่นเดียวกับ
นักกำรตลำดทั่วไป เพรำะเป้ำหมำยเหมือนกัน กำรขับเคลื่อนและเพิ่ม
มูลค่ำให้สินค้ำหรือบริกำรให้บรรลุถึงเป้ำหมำยหรือยอดขำยที่ตั้งไว้  
ด้วยกลยุทธ์หรือเครื่องมือทำงกำรตลำดต่ำงๆ แต่ในยุคดิจิทัลเช่นนี ้
ที่ช่องทำงกำรเข้ำถึงสินค้ำและบริกำรของผู้บริโภคเปลี่ยนไป จึงต้อง 
พึ่งพำเคร่ืองมือทำงดิจิทัลออนไลน์มำกขึ้น Website, Application, 
Social Network เป็นต้น

ลักษณะงาน
  ท�ำงำนด้ำนกำรสื่อสำรกำรสร้ำงแบรนด์สินค้ำและบริกำร โดยใช้ 
content และสื่อมีเดียดิจิทัลทั้งหมด เพื่อให้สินค้ำและบริกำรเข้ำถึง 
กลุ่มเป้ำหมำยและผู้บริโภคตำมท่ีก�ำหนดไว้ และมียอดขำยตำมเป้ำ 
ที่ตั้งไว้ นอกจำกนี้ ยังต้องหม่ันศึกษำทิศทำงกำรตลำดออนไลน์และ
พฤติกรรมของผูบ้รโิภคท่ีมกัเปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเรว็ และต้องตำมให้ทนั
กับโทคโนโลยี โดยเรำจะแบ่งกำรสื่อสำรออนไลน์เป็น 3 ประเภท คือ
	 Owned	 : สื่อที่เรำเป็นเจ้ำของเช่น Website, Application  
และ Social Media
	 Paid	 : สื่อที่เรำต้องซื้อ เช่น Google Ads, Facebook Ads  
และ Influencer (ผู้มีอิทธิพลทำงด้ำนออนไลน์)
	 Earned	: สื่อที่ได้จำกกำรบอกต่อ เช่น Like Share Comment 
Hashtag

ขั้นตอนการท�างาน	
 • รับโจทย์ (Brief) จำกทีมดูแลและพัฒนำสินค้ำ เก่ียวกับ 
ข้อมูลสินค้ำนั้นๆ ตัวอย่ำงเช่น โทรศัพท์มือถือรุ่น A รุ่นนี้มีคุณสมบัติ
อย่ำงไร ต้องกำรขำยให้กับกลุ่มเป้ำหมำยใดเป็นหลัก แบรนด์คู่แข่ง 
ของโทรศัพท์รุ่นน้ีคือรุ่นไหนบ้ำง แล้วเรำมีจุดแข็งที่ดีกว่ำอย่ำงไร และ
ระยะเวลำที่ต้องกำรให้ท�ำกำรตลำดออนไลน์นำนเท่ำไร รวมทั้งมีงบ 
ในกำรใช้กำรท�ำตลำดออนไลน์ทั้งหมดเท่ำไร
 • เมือ่ได้ข้อมลูแล้ว จงึน�ำมำวำงแผนกำรตลำดออนไลน์ โดยเลือก
สื่อให้เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำยที่ทำงทีม Product แจ้งไว้ เช่น  
หำกกลุม่เป้ำหมำยเป็นวยัรุน่ซึง่มพีฤตกิรรมใช้ Facebook หรือ Instagram 
เป็นหลัก จึงอำจเลือกวำงแผนด้วยสื่อช่องทำงนี้มำกขึ้น 
 • น�ำแผนทั้งหมดมำปรึกษำร่วมกับทีมกำรตลอดสื่อ offline  
(สื่อโฆษณำโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ำยปิดโฆษณำ ใบปลิว เป็นต้น) 
เพื่อวำงแผนภำพรวมกำรตลำดทั้งหมดให้สอดคล้องกัน 
 • น�ำเสนอแผนทั้งหมดกับทีมดูแลสินค้ำ (Product) อีกครั้ง  
หำข้อสรุปร่วมกัน และลงรำยละเอียดของสื่อที่จะใช้ทั้งแบบ Paid,  
Own และ Earn 

	 แม้นักการตลาดจะเป็นอาชีพที่มีมาอย่างยาวนานในโลก
ธุรกิจ	 แต่ด้วยยุคสมัยที่เปล่ียนไปสู้ยุคสมัยดิจิทัลมากข้ึน	 
จึงเกิดเป็นอาชีพใหม่ที่ต่อยอดจากนักการตลาดเดิม	ที่ชื่อว่า	
“นักการตลาดดิจิทัล”

 • ด�ำเนินกำรด้ำนกำรตลำดตำมที่วำงแผนไว้ ติดตำมผลของ 
กำรท�ำกำรตลำดออนไลน์ ด้วยเครื่องมือวัดผลต่ำงๆ ว่ำเรำลงทุนไปใน 
ช่องทำงนั้นๆ และได้ผลตอบรับกลับมำอย่ำงไร โดยเก็บเป็นสถิติข้อมูล 
ซึ่งสำมำรถใช้เป็นประโยชน์ในกำรวำงแผนกำรตลำดครั้งถัดๆ ไปได้ 
สถานที่ท�างาน
	 •	 ที่ใดก็ได ้ โดยเฉพำะหำกเป็นนักกำรตลำดอิสระ (freelance) 
หรือบำงคนอำจได้รับกำรอนุญำตจำกองค์กร เพรำะส่วนใหญ่แล้ว 
กำรท�ำงำนทำงด้ำนดิจิทัลจะสำมำรถท�ำงำนที่ใดก็ได้ ขอแค่เพียง 
มีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเท่ำนั้น 
	 •	 ภายในส�านักงาน หำกอยู่ในทีมกำรตลำดภำยใต้องค์กร 
ขนำดใหญ่ อำจจะต้องท�ำงำนภำยในส�ำนักงำนตำมวัฒนธรรมทั่วไป 
ขององค์กร เพื่อเข้ำประชุม วำงแผนหำรือร่วมกันกับทีมอื่นๆ 
	 •	 นอกสถานที่ อำทิ กองถ่ำยโฆษณำ หรืองำนเปิดตัวสินค้ำ 
ชนดินัน้ๆ ซึง่เป็นหนึง่ในขัน้ตอนทำงกำรตลำดให้กบัสนิค้ำทีเ่รำได้วำงแผน 

ผู้ที่ต้องท�างานด้วย
	 •	 ฝ่ายสินค้า	 (product) จะเป็นผู้เรียกประชุมแต่ละฝ่ำย  
เผื่อรับโจทย์เรื่องสินค้ำและบริกำร 
	 •	 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ ์ เป็นทีมทีต้องท�ำงำน
ประสำนกัน เพ่ือช่วงวำงแผนกำรสื่อสำร แบรนด์ไปสู่กลุ่มผู้บริโภค 
อย่ำงทั่วถึง

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้

ที่มา	: http://www.trueplookpanya.com



เทคนิคการพัฒนาทักษะการท�างาน

THAILAND 4.0

	 1.	 ค้นหาจุดอ่อนของตัวเอง	 (analyze	 your	 weakness)  
กำรค้นหำจุดอ่อนของตัวเองถือว่ำเป็นสิ่ง ที่ยำกเนื่องจำกโดยธรรมชำติ
ของคนส่วนมำก จะไม่ค่อยยอมรับว่ำตัวเองมีจุดอ่อนอะไร หรือบำงคน 
รูแ้ต่ไม่ยอมรบั แต่ถ้ำคณุไม่รู้ว่ำตัวเองมจีดุอ่อนอะไรบ้ำง หรอืมทีกัษะอะไร
ที่ควรจะพัฒนำ คุณสำมำรถให้บุคคลที่อยู่
ใกล้ตัว เช่น เพือ่นร่วมงำน หวัหน้ำงำน หรือ
บุคคลในครอบครัวเป็นคนวิเครำะห์ หรือ 
ใช้แบบทดสอบ เรำสำมำรถทดสอบจดุอ่อน
และจุดเด่นของเรำได้จำกแบบทดสอบ
ประเภทต่ำงๆ เช่น แบบทดสอบทำงจติวทิยำ
เพื่อดูลักษณะนิสัย แบบทดสอบทำงภำษำ 
แบบทดสอบกำรค�ำนวณ เป็นต้น
	 2.	 ตัง้เป้าหมาย	(set	objectives	
with	 timeline	 and	 expected	 
result)	หลังจำกที่คุณรับรู้ถึงจุดอ่อนแล้ว 
คุณสำมำรถก�ำหนดเป้ำหมำยให้ชัดเจนว่ำ
	 oWhat	: ก�ำหนดเป้ำหมำยให้ชัดเจนว่ำคุณต้องกำรพัฒนำ 
ทักษะอะไร และเป้ำหมำยที่จะต้องไปถึง ณ จุดใด
	 oWhy	: คุณจะต้องรู้ว่ำท�ำไมคุณถึงเลือกที่จะพัฒนำทักษะ 
เหล่ำนั้น และหลังจำกที่คุณได้พัฒนำทักษะเหล่ำนั้นแล้ว สิ่งที่คุณ 
จะได้รับกลับมำจะมีอะไรบ้ำง เช่น จะให้คุณท�ำงำนได้มีประสิทธิภำพ 
มำกขึ้น โอกำสในกำรเลื่อนต�ำแหน่งงำนจะมีโอกำสมำกขึ้น หรือท�ำให้ 
คุณท�ำงำนเข้ำกับผู้อื่นได้ดี เป็นต้น

	 เทคนคิการพัฒนาทกัษะการท�างานกม็อียูม่ากมาย	แล้วแต่มมุมองและความเหมาะสมของแต่ละบคุคลหรอืองค์กรทีจ่ะน�ามาใช้เพือ่ให้เข้า
กับสภาพการท�างานและให้เข้ากับพนักงานให้มากที่สุด	ตัวอย่างเทคนิคที่	ขอน�าเสนอมีดังต่อไปนี้

	 ในยุคปัจจุบันการพัฒนาทักษะในการท�างานถือว่าเป็นปัจจัยส�าคัญอย่างหนึ่ง	ที่พนักงานและนายจ้างไม่ควรมองข้าม	 
และสมควรที่จะให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก	เราสามารถแบ่งการพัฒนาทักษะการท�างานออกเป็น	สองประเภท	ประเภทแรก	คือ 
การพัฒนาทักษะทางด้านอารมณ์	 (EQ)	และประเภทที่สอง	 คือการพัฒนาทักษะทางด้านความสามารถที่เป็นสิ่งที่จับต้อง 
และวัดได้	 เช่น	 เพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ	 (English	 skill)	 เพ่ิมทักษะ	 ในด้านการบริหารจัดการ	 (management	 skill)	ทักษะ 
ในการเป็นผู้น�า	 (leadership	 skill)	 และทักษะด้านการส่ือสาร	 (communication	 skill)	 เป็นต้น	ซึ่งการพัฒนาทักษะการท�างาน 
ควรจะต้องพัฒนาทั้งสองประเภทควบคู่กัน	 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงสุด	การที่พนักงานจะมีพร้อมทั้งสองทักษะก็ถือว่า 
เป็นเรื่องไม่ง่ายนัก	แต่ก็ไม่ยากจนเกินไปที่จะพัฒนาไม่ได้

	 oWhen	: ตั้งระยะเวลำท่ีชัดเจนว่ำคุณจะใช้เวลำในกำรพัฒนำ
แต่ละทักษะเท่ำไหร่
	 oHow	: ค้นหำผู้ช่วยกำรพัฒนำทักษะสำมำรถท�ำได้ในหลำย
วิธี ตัวอย่ำงเช่น ลงทะเบียน course ต่ำงๆ ตำมสถำบันต่ำงๆ เรียนรู้งำน

กับหัวหน้ำงำนหรือผู้มีประสบกำรณ์ หรือ
เรียนรู้ด้วยตัวเองผ่ำนกำรอ่ำนหนังสือ 
ทำงด้ำนวิชำกำรหรือ case studies ต่ำงๆ
	 3.	 ปฏิบัติ	(execute) กำรปฏิบัติ
เป็นสิ่งท่ีส�ำคัญมำก กำรที่คุณมีกำรบันทึก
เป้ำหมำยที่ประกอบไปด้วยแผนงำนที่ดูดี
สวยหรู แต่ถ้ำคุณไม่ปฏิบัติตำม ควำมตั้งใจ
และแผนงำนของคุณก็เปรียบเสมือนแผ่น
กระดำษที่ไม่มีค่ำอะไร แต่ในทำงกลับกัน
คณุกลับต้องมำเสยีเวลำในกำรวเิครำะห์และ
วำงแผนโดยไม่ได้อะไรกับเวลำที่คุณเสียไป
	 4.	 ประเมินผลและแก้ไขปรบัปรงุ	

(evaluation	&	improvement) หลงัจำกทีคุ่ณได้ปฏบิติัตำมเป้ำหมำย
ทีต่ัง้ไว้แล้ว สิง่ทีส่�ำคญัคอืกำรประเมนิผลว่ำทกัษะของคณุได้มกีำรพัฒนำ
ไปถงึจดุท่ีคณุตัง้ไว้หรือไม่ ถ้ำกำรประเมนิมผีลเป็นทีไ่ม่น่ำพอใจ คณุก็ต้อง
กลับไปวิเครำะห์ว่ำแต่ละขั้นตอนมีจุดบกพร่องอะไรบ้ำง เพื่อที่คุณจะได้
ปรับวิธีหรือกลยุทธ์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็นท่ีพอใจ แต่ถ้ำกำรประเมินผล 
ออกมำเป็นที่น่ำพอใจคุณยังสำมำรถตั้งเป้ำหมำยที่ท้ำทำยเพิ่มขึ้นไปอีก
ได้เช่นเดียวกัน

	 การพัฒนาทักษะการท�างานไม่ใช่เรื่องยาก	แต่การปฏิบัติที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จต่างหากที่เป็นสิ่ง	ที่ยาก	ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีแรงจูงใจ	
ไม่มีความต้ังใจที่จะปฏิบัติ	 และไม่เห็นความส�าคัญ	 เช่น	 คิดว่าท�าไป	 ก็เท่าน้ัน	 ท�าไปก็คงไม่มีอะไรดีขึ้น	 อยากจะขอแนะน�าว่าคุณก�าลังท�าร้าย 
ตัวเองทางความคิด	 เพราะฉะนั้น	 ถ้าคุณเป็นหนึ่งในบุคคลที่ก�าลังท�าร้ายตัวเองทางความคิด	 ขอแนะน�าให้คิดใหม่ให้คิดบวก	 สุดท้ายนี้อยาก	 
จะบอกว่าคนเราทุกคนมีศกัยภาพในการพฒันาทกัษะการท�างานของตนเอง	และคดิว่าทกุๆ	คนมคีวามรู้สกึ	และอยากทีจ่ะให้ตัวเองมคีวามพฒันา
อย่างต่อเนื่อง	เพียงแต่จะมีใครที่จะดึงความตั้งใจและความพยายามเหล่านั้นมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์มากกว่ากันเท่านั้น

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน

ที่มา	: https://www.manpowerthailand.com


