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Special Report ฉบับนี้ ขอเสนอ “กฤษณะ สิทธิหาญ” เกษตรกรต้นแบบสู่การแก้ปัญหา
“สับปะรด” ตกต�่ำ ตามด้วย มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�ำในภูมิภาค EEC ผงาด...ต่างชาติแห่ลงทุน ดันการลงทุน-GDP เติบโต
ซีเมนต์สนใจลงทุนรถไฟรางเบา หัวล�ำโพง-มหาชัย วงเงิน 3 หมื่นล้านบาท จัดหางานจังหวัดปัตตานีอบรมนายจ้างและแรงงานต่างด้าว
เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ แผนจัดการศึกษา 4 ปี ม.อ. เน้นบูรณาการศาสตร์และเสริมทักษะดิจิทัล รับเทคโนโลยีสามารถเข้าสู่
ตลาดงานสากล
ส่วน English for Career ฉบับนี้ เป็นบทสนทนาภาษาอังกฤษ Taking a Taxi (เรียกแท็กซี่) รู้ทันโลก “นักพัฒนาซอฟต์แวร์”
ครองแชมป์งานที่ดีที่สุดแห่งปี 2019 ญี่ปุ่นตั้งเป้ารับมือภาวะขาดแคลนแพทย์ในพื้นที่ชนบท Smart DOE “บิ๊กแรงงาน” เข้ม!! สั่งการ
เร่งตรวจสอบ ติดตาม ด�ำเนินคดีผู้หลอกลวง ชักชวนไปท�ำงานฟินแลนด์ “รมว.อดุลย์” ให้โอวาทคนงานไทยไปเกาหลี แนะ...เก็บออม
เก็บเกี่ยวประสบการณ์ วิธีการท�ำงาน กลับมาพัฒนาบ้านเกิด มติ อกนร. ไฟเขียว!!! ให้แรงงานกัมพูชา ลาว เมียนมา กลับประเทศต้นทาง
ช่วงสงกรานต์ 5-30 เม.ย. นี้ ก.แรงงาน จับมือรัฐ-เอกชน หนุนจ้างงานผู้สูงอายุ ตั้งเป้า 100,000 คน อาชีพมั่นคง วิศวกรรมเครื่องกล
และ THAILAND 4.0 นวัตกรรมกับองค์กร
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“กฤษณะ สิทธิหาญ”

เกษตรกรต้นแบบสู่การแก้ปัญหา “สับปะรด” ตกต�่ำ
พู ด ถึ ง เรื่ องสั บ ปะรด จะเห็นได้ทั่วไปว่า เกษตรกรส่วนใหญ่จ ะเป็น เกษตรกรแบบย่อ ย
การปลูกสับปะรดจึงปลูกเพื่อขายสร้างรายได้จุนเจือในครัวเรือน และในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวสับปะรด
จึงมีการเก็บเกี่ยวในคราวเดียวกัน ส่งผลให้เกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาด เกิดการแข่งขัน ราคาตกต�่ำ 
เดือดร้อนกันถ้วนหน้า โดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถนุ ายน ถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปี หากไม่นำ� ออกขาย
ในราคาถูก ก็จะเกิดผลให้สับปะรดเน่าเสีย
จากความคิดที่ไม่หยุดนิ่งของช่างเอก คุณกฤษณะ สิทธิหาญ ชาวบ้านหมู่ 7 ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง
จ.ล�ำปาง ได้น้อมเอาศาสตร์พระราชามาใช้ มีเป้าหมาย เพื่อมีการกระจายผลผลิตให้สับปะรดออกตลอด
ทั้งปี โดยทะยอยปลูกทุกเดือน เก็บทุกเดือน ท�ำยังไงไม่ให้แล้ง ท�ำยังไงให้สับปะรดได้น�้ำทั้งปี ใช้หลัก
คุณภาพคู่กับคุณธรรม โดยปรับเปลี่ยนระบบการปลูก เป็นปลูกแบบยกแปลง ใช้พลาสติกด�ำคุมดิน
เพื่อเป็นการป้องกันวัชพืช ลดเวลาในการก�ำจัดวัชพืช และไม่ใช้สารเคมี ในการปลูกจะปลูกห่างกันใน
ระยะชิด 40 เซนติเมตร ประหยัดพื้นที่ในการปลูกได้กว่า 9,650 ต้น ต่อไร่ ประหยัดแรงงาน และสะดวก
ในการดูแลรักษา อีกทั้งยังปลูกพืชหมุนเวียนแซมในแปลงสับปะรด ผลิตเครื่องเหล็กเจาะพลาสติกคลุม
แปลงแบบใช้แบตเตอรีใ่ นการเจาะหลุมปลูก ดัดแปลงวัสดุเหลือใช้ และเครือ่ งจักรกล อาทิ เครือ่ งตัดหญ้า
ดัดแปลงจากแบบสะพายบ่ามาเป็นแบบล้อเข็น ลดการปวดบ่า ปวดหลัง ดัดแปลงเครื่องพ่นทุกชนิดให้มี
ขนาดเล็กลง มาใช้ในการเกษตร และหมวกสับปะรดทีท่ ำ� จากป้ายไวนิลทีใ่ ช้แล้วแทนการใช้ใบเลีย้ งห่อหุม้
ใช้กากถั่วเหลือง และสับปะรดตกเกรดมาใช้ในการหมักปุ๋ย เพื่อได้รสชาติดี ลูกสวย ตางาม ห่อหุ้มด้วย
พลาสติกอย่างดี ตรงกับความต้องการของตลาดในยุค 4.0 ส่งขายในสือ่ ออนไลน์ ขายทัว่ ประเทศ จ�ำหน่าย

กล่องละ 250-300 บาท โดยใน 1 กล่องจะบรรจุสับปะรด
ประมาณ 4-5 หัว (น�ำ้ หนักหัวละ 1-1.5 กิโลกรัม) สร้างรายได้
ให้กบั ครอบครัว พร้อมทัง้ เผยแพร่ความรูแ้ ละการวางระบบ
การบริหารจัดการและการตลาด ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่
โดยรอบ เพื่อยกระดับเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดให้มีรายได้
และแก้ปัญหาสับปะรดล้นตลาด
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ

มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำ�ในภูมิภาค

EEC ผงาด...ต่างชาติแห่ลงทุน
ดันการลงทุน-GDP เติบโต

“ดร.คณิศ แสงสุพรรณ” เลขาธิการคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

“เลขา EEC” เผย โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ดึงการลงทุนขยายตัว
ถึง 10% เอกชนแห่ยนื่ ซองประมูล 5 โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน “รถไฟความเร็วสูงเชือ่ ม
3 สนามบิน” CP ยังมาวิน ขณะที่ 42 บริษัท จาก 7 ประเทศ เข้าช่วงชิงโครงการพัฒนาสนามบิน
อู่ตะเภา ส�ำหรับท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 มีผู้เสนอตัว 32 ราย เร่งเปิดข้อเสนอต้นปีหน้า
ส่วนท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3 ยื่นซองแล้ว เป้าหมายปี 62 เร่งผลักดัน 10 อุตสาหกรรมหลัก
ด้าน “กรมอาชีวะ” จับมือสถานประกอบการปั้นบุคลากรป้อนอุตสาหกรรมใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์
“เรียนฟรี มีงานท�ำ”

นับว่าประสบความส�ำเร็จเกินความคาดหมายส�ำหรับ “โครงการเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC)” ซึ่งเป็นการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจใน 3 จังหวัด
ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อน 10 อุตสาหกรรม
ทีร่ ฐั บาลต้องการปูทางการพัฒนาประเทศในอนาคต รองรับการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0
โดย “ดร.คณิศ แสงสุพรรณ” เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการดังกล่าวว่า
ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกนั้นรัฐบาลได้ด�ำเนินการใน 5 เรื่อง
พร้อมกันคือ 1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 5 โครงการ 2) ส่งเสริมการลงทุน
ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 3) พัฒนาการท่องเที่ยว 4) พัฒนาสาธารณูปโภค
และพัฒนาเมือง และ 5) ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาและเทคโนโลยีของชุมชน นัน้
แต่ละเรือ่ งมีการขับเคลือ่ นคืบหน้าไปมาก ได้รับการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและ
เอกชนเป็นอย่างดี

ในส่วนของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 5 โครงการ อันได้แก่
1. โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง
อู่ตะเภา ได้เปิดประมูลแล้ว โดยมีเอกชนยื่นประมูล 2 ราย คือ กิจการร่วมค้า
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จ�ำกัด (CP) และพันธมิตร และกิจการร่วมค้า
บีเอสอาร์ (BSR Joint Venture) ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยขอพิจารณา
ข้อเสนอของ CP ก่อน เนื่องจากข้อเสนอมีความเหมาะสมมากกว่า
2. โครงการการพัฒนาสนามบินอูต่ ะเภาและเมืองการบิน เป็นโครงการ
ที่มีนักลงทุนให้ความสนใจอย่างมาก ล่าสุดมีบริษัทเอกชนยื่นซื้อซองประมูลถึง
42 บริษัท จาก 7 ประเทศ และจะมีการเปิดรับข้อเสนอ ในปลายเดือน ก.พ. 2562
ซึ่งรัฐบาลมั่นใจว่าสนามบินอู่ตะเภาจะกลายเป็นเมืองการบินภาคตะวันออก
(Eastern Airport City) ใน 5 ปีข้างหน้า รองรับผู้โดยสารได้ถึง 60 ล้านคน
ต่อปี และในอีก 10 ปีข้างหน้าพื้นที่จาก พัทยา-ระยอง จะกลายเป็นศูนย์กลาง
การขยายตัวของการพัฒนาโดยรอบไปสู่การเป็น มหานครการบิน ภาคตะวันออก
(Eastern Aerotropolis) ในที่สุด
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3. โครงการศู น ย์ ซ ่ อ มอากาศยานอู ่ ต ะเภา (TG MRO Campus)
เป็นความร่วมมือระหว่างบริษทั การบินไทยและบริษทั Airbus ของประเทศฝรัง่ เศส
ซึ่งนับเป็นโครงการเทคโนโลยีระดับสูงที่ Airbus ไม่เคยลงทุนกับใครมาก่อน
คาดว่าศูนย์ซ่อมบ�ำรุงอากาศยานแห่งนี้จะเปิดด�ำเนินการได้ในปี 2565 ตามแผน
เปิดให้บริการในระยะ (เฟส) แรก ตั้งแต่ปี 2565-2583 ซึ่งสามารถรองรับการซ่อม
บ�ำรุงอากาศยานได้สูงสุด 80-100 ล�ำต่อปี ก่อนจะขยายโครงการเพิ่มในเฟส 2
หลังจากปี 2583 เป็นต้นไป พร้อมกันนี้จะมีการฝึกอบรมสร้างบุคลากรด้าน
ช่างอากาศยานตามมาตรฐานสากล อันจะท�ำให้เกิดการจ้างงานคุณภาพสูง
และเป็นฐานเริ่มต้นการพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบ�ำรุงอากาศยานในอนาคต
โดยการบินไทยตัง้ เป้าหมายว่าศูนย์ซอ่ มแห่งนีจ้ ะกลายเป็นศูนย์กลางการซ่อมบ�ำรุง
อากาศยานระดับโลก
4. โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ซึ่งเป็นการพัฒนาให้
แหลมฉบังเป็นท่าเรือระดับภูมิภาค เพิ่มความสามารถในการรองรับการขนถ่าย
สินค้าจาก 8 ล้าน TEU เป็น 18 ล้าน TEU ขณะนี้มีผู้ยื่นซื้อซอง TOR แล้ว 32 ราย
และจะเปิดรับข้อเสนอช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 2562
5. โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ซึ่งเป็นการขยาย
ท่าเรือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความจุในการขนส่งทางท่อของประเทศไทย
ซึ่งเน้นการขนถ่ายสินค้าพลังงาน ขณะนี้มีผู้ยื่นซื้อซอง TOR แล้ว 18 ราย
“เป็นเรื่องน่ายินดีที่โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้ง 5 โครงการ
ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
โครงการศูนย์ซ่อมเครื่องบินที่อู่ตะเภา ซึ่งมีผู้ยื่นประมูลถึง 42 บริษัท ถือว่า
เกินความคาดหมายมาก ส�ำหรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 5 โครงการนี้
ใช้เงินลงทุนรวม 6.5 แสนล้านบาท แต่เป็นเงินของรัฐแค่ 2 แสนล้าน ที่เหลือ
เราดึงเอกชนมาร่วมลงทุน และใน 2 แสนล้านนี้เราไม่ได้ลงทุนเป็นเงินทั้งหมด
บางส่วนก็เป็นทีด่ นิ ซึง่ เป็นกรรมสิทธิข์ องรัฐอยูแ่ ล้ว ในส่วนของผลตอบแทนของรัฐ
คาดว่าน่าจะได้เกิน 4 แสนล้านบาท ซึ่งถือว่าคุ้มค่ามาก” ดร.คณิศ ระบุ
ส่วนเรือ่ งการส่งเสริมการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายนัน้ ดร.คณิศ
ชี้แจงว่า รัฐบาลจะเน้นการพัฒนา 5 อุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งคาดว่าจะมีบทบาทสูง
ในการสร้างเทคโนโลยีให้กับประเทศไทยในอนาคตก่อน ประกอบด้วย
1. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ โดยมีการวางแผนสร้างฐานการผลิตหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติในสายการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศและ
ภูมิภาคอาเซียน โดยมุ่งเน้นหุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต ยานยนต์
โดยเฉพาะหุน่ ยนต์ทใี่ ช้ในการเชือ่ มโลหะทีม่ าในรูปของแขนหุน่ ยนต์ ซึง่ เป็นทีต่ อ้ งการ
อย่างมากของประเทศผู้ผลิตในอาเซียน รองลงมาคือ หุ่นยนต์ที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตอัดฉีดพลาสติก และหุน่ ยนต์ทมี่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน เช่น หุน่ ยนต์ดำ� น�ำ้
และหุ่นยนต์ที่ใช้ในปฏิบัติการทางการแพทย์
2. 	 อุ ต สาหกรรมการบิ น และลอจิ ส ติ ก ส์ โดยอุ ต สาหกรรมการบิ น
เป็นอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะโตเร็วที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งด้านการผลิต
และซ่อมบ�ำรุงคาดว่าจะมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.4 ส่วนด้านการขนส่ง
ทางอากาศคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 2.8 ขณะที่การขนส่งลอจิสติกส์เป็นอีก
อุตสาหกรรมทีป่ ระเทศไทยมีความได้เปรียบทางด้านภูมศิ าสตร์ จึงเป็นอุตสาหกรรม
ส�ำคัญที่ช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมอื่นๆ
3. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร เป็นอุตสาหกรรมทีค่ าดว่าจะมีอตั รา
การเจริญเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3.2 ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ การให้บริการด้าน
การแพทย์ ผ ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต และสมาร์ ท โฟน การวิ จั ย และผลิ ต อุ ป กรณ์ ท าง
การแพทย์เพือ่ การวินจิ ฉัยและติดตามผลระยะไกล และการวิจยั ยาและผลิตเวชภัณฑ์
โดยจะมุ่งเน้นที่การผลิตยาชีววัตถุคล้ายคลึง (Biosimilar) ซึ่งปัจจุบันมีการเติบโต
อย่างรวดเร็วจนมีขนาดใหญ่กว่ายาสามัญทั่วไป
4. อุตสาหกรรมดิจทิ ลั จะท�ำให้เกิดธุรกิจพัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์
ทั้ง Embedded Software, Enterprise Software และDigital Content และ
สามารถพัฒนาเป็นพืน้ ทีน่ คิ ม Software Park มารองรับธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ทัง้ ในและต่างประเทศ อีกทัง้ รัฐบาลยังมีแผนทีจ่ ะจัดตัง้ ศูนย์รวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลผู้บริโภค (Analytics and Data Center) เพื่อให้บริการการวิเคราะห์ข้อมูล
เจาะลึกของตลาด (Consumer Insights) แก่ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
โดยสามารถพัฒนาเป็นพื้นที่นิคม Data Center ที่ให้บริการเกี่ยวกับหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูลและการประมวลผลออนไลน์

4

Smart Job Magazine

5. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ เป็นอุตสาหกรรมที่
ประเทศไทยมีศักยภาพสูง เนื่องจากมีความพร้อมด้านวัตถุดิบทางการเกษตร
จึงเชื่อว่าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วในอนาคต อาทิ การผลิต
เอทานอลจากมันส�ำปะหลัง ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีอยู่ ไปสู่การผลิตกรด
ซักซินิกจากเอทานอล ซึ่งเป็นเคมีชีวภาพ
“ในส่วนของการพัฒนา 5 อุตสาหกรรมใหม่นนั้ ขณะนีม้ นี กั ลงทุนต่างชาติ
ให้ความสนใจเยอะมาก มีเม็ดเงินลงทุนเข้ามาเพิ่มขึ้น รวมแล้วถึง 3 แสนล้านบาท
อย่าง ญี่ปุ่น สนใจลงทุนใน LoT (Internet of Things) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่
ด้านอินเทอร์เน็ต จีน ก็มีนักลงทุนรายใหม่อย่าง อาลีบาบา หัวเว่ย เทนเซ็นต์
(บริษัทอินเทอร์เน็ตของจีน) เซี่ยงไฮ้ ออโต้ โมบิล ซึ่งการที่ EEC เป็นที่สนใจ
อย่างมากน่าจะมาจากการทีโ่ ครงการตัง้ อยูบ่ นพืน้ ทีซ่ งึ่ เป็นเขตอุตสาหกรรมอยูแ่ ล้ว
ท�ำให้ผู้ประกอบการมองเห็นถึงศักยภาพ” เลขาฯ EEC กล่าว
ดร.คณิศ กล่าวต่อว่า ส�ำหรับเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยว รัฐบาลได้
จัดสรรงบประมาณ 500 ล้านบาท เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัด
EEC (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) อาทิ ท�ำเลนจักรยาน ส่วนเรื่องการพัฒนา
สาธารณูปโภคและพัฒนาเมือง ก็มกี ารผลักดันเมืองใหม่อจั ฉริยะบ้านฉาง จ.ระยอง
พัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราให้เป็นเมืองคู่แฝดของกรุงเทพฯ โดยมีโครงการรถไฟฟ้า
สายสีแดง รังสิต-ฉะเชิงเทรา ซึ่งให้บริการคนที่ท�ำงานในกรุงเทพฯ แต่ออกไปหา
บ้านพักที่ฉะเชิงเทรา ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความแออัดในเมืองแล้ว ในอนาคต
เศรษฐกิจของฉะเชิงเทราจะขยายตัวและกลายเป็นศูนย์กลางของแหล่งงาน
เช่นเดียวกับกรุงเทพฯ
ขณะที่เรื่องการพัฒนาการศึกษาและเทคโนโลยีของชุมชนนั้น ก็ถูก
ขับเคลื่อนไปพร้อมกัน โดยกรมอาชีวะได้จับมือกับบริษัทอุตสาหกรรมต่างๆ
ในการจัดท�ำหลักสูตรเพื่อผลิตบุคลากรระดับอาชีวะ (ปวช.-ปวส.) ที่มีทักษะ
ในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีในสถานประกอบการที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย
เช่น สาขาช่างอากาศยาน สาขาระบบขนส่งทางราง สาขาตรวจสอบโดยไม่ท�ำลาย
สาขาเมแคทรอนิกส์ สาขาหุ่นยนต์และแขนกล สาขาระบบขนส่งทางราง โดยน�ำ
โครงการ “สัตหีบโมเดล” มาขยายผล ซึ่งบริษัทอุตสาหกรรมจะส่งผู้เชี่ยวชาญ
มาเป็นครูพิเศษหรือวิทยากรอบรมให้กับสถานศึกษา มีการสร้างบุคลากรเพื่อ
เข้าท�ำงานในสถานประกอบการนั้นๆ โดยตรง โดยผู้ประกอบการจะเป็นผู้ออก
ค่าเล่าเรียน พร้อมเบีย้ เลีย้ งเดือนละ 4,000 บาท ให้แก่นกั ศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
ช่วงที่ฝึกงานก็จะได้รับค่าแรงวันละ 300 บาท และเมื่อจบการศึกษาก็จะได้รับ
การบรรจุเข้าท�ำงานทันที โดย การันตีเงินเดือนขั้นต�่ำอยู่ที่ 20,000 บาท ทั้งนี้
ปี 2561 มีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสัตหีบโมเดล 200 คน ส่วนในปี 2562
ตั้งเป้าไว้ที่ 1,000 คน และจะเพิ่มเป็น 6,000 คนในอนาคต
นอกจากนั้นทางด้านกระทรวงแรงงานเข้ามาเป็นเจ้าภาพในการพัฒนา
บุคลากรระดับอาชีวะและ ปริญญาตรีเพือ่ ให้มที กั ษะความรูส้ อดรับกับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย เช่น การพัฒนาหุ่นยนต์ ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ในระยะสั้นของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งถือเป็นปัญหาเฉพาะหน้าอีกด้วย
อย่างไรก็ดี ต้องยอมรับการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกทีร่ ดุ หน้าไปอย่างรวดเร็วนัน้ จะเกิดขึน้ ไม่ได้หากไม่ได้รบั ความร่วมมือจาก
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะกรรมการ EEC ที่ต่างทุ่มเท
เพื่อผลักดันโครงการดังกล่าวอย่างเต็มที่ ซึ่ง ดร.คณิศ กล่าวตบท้ายว่า ทุกภารกิจ
ของโครงการ EEC ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนหมด ภารกิจแรกคือการแก้ไขกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้อง และออกพระราชบัญญัติ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นัน้ เรียบร้อยแล้ว
ส่วนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 5 โครงการ ได้มีการชักชวนเอกชนมาร่วมลงทุน
เปิดขาย TOR และทยอยเปิดประมูลแล้ว ส่วนสิ่งที่จะเร่งด�ำเนินการต่อไป
ในปี 2562 ก็คือผลักดันให้เกิดการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
“จะเห็นได้ว่าโครงการ EEC ท�ำให้การลงทุนเติบโตขึ้นมาก จากก่อน
หน้านี้การลงทุนของไทยขยายตัวแค่ 3% ส่งผลให้ GDP เติบโต 2% แต่หลัง
จากที่เริ่มขับเคลื่อนโครงการ EEC การลงทุนขยายตัวถึง 10% ท�ำให้ เติบโต
ถึง 5% และเมื่อโครงการนี้เสร็จสมบูรณ์จะท�ำให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในภูมิภาคแถบนี้” เลขาฯ EEC กล่าวด้วย
ความภาคภูมิใจ
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
ที่มา : www.mgronline.com

ซีเมนต์สนใจลงทุนรถไฟรางเบา หัวล�ำโพง-มหาชัย
วงเงิน 3 หมื่นล้านบาท

นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่ บริษทั ช.ทวี ดอลลาเซียน
จ�ำกัด (มหาชน) หรือ CHO เปิดเผยว่าได้นำ� ผูบ้ ริหาร บริษทั ซีเมนส์โมบิลติ ี้ จ�ำกัด และกลุม่
ผู้บริหาร บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมืองเข้า จ�ำกัด หารือกับ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร
รมช.คมนาคม จากกรณีทมี่ กี ระแสข่าวว่ากระทรวงคมนาคมอยูร่ ะหว่างทบทวนความเหมาะสม
และความคุ้มค่าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงส่วนต่อขยายช่วงหัวล�ำโพง-มหาชัย
เพือ่ เชือ่ มต่อการเดินทางจากชานเมืองเข้ามายังรถไฟฟ้าสายหลักของกรุงเทพควบคูไ่ ปกับ
การแก้ปัญหารถติดตามนโยบายของรัฐบาล
นายสุรเดชฯ กล่าวว่า เบื้องต้นได้เสนอทางเลือกใหม่ให้กับกระทรวงคมนาคม
ไปทบทวนความเหมาะสมในการยกเลิกโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงดังกล่าวและก่อสร้าง
รถไฟรางเบา (แทรม) ทดแทน โดยทางบริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมืองและประชาชนท้องถิ่น
ต้องการให้รัฐบาลเร่งรัดลงทุนโครงการดังกล่าวเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน
เพราะเห็นว่าจะเป็นทางเลือกในการเดินทางของประชาชนในการเข้าสู่ศูนย์กรุงเทพฯ
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วด้วยระบบขนส่งมวลชนที่รัฐบาลมีแผนด�ำเนินการ
อย่างไรก็ตาม ภาคเอกชนบริษัทสมุทรสาครพัฒนาเมืองมีความพร้อมที่จะลงทุน
โครงการดังกล่าว เช่นเดียวกับทาง บริษัท ซีเมนส์โมบิลิตี้ จ�ำกัด นั้นแสดงความสนใจที่จะ
เข้ามาลงทุนด้วยกันหลังจากทีต่ ดั สินใจเข้าร่วมลงทุน โครงการรถไฟฟ้ารางเบาจังหวัดขอนแก่น
นอกจากนั้นยังพร้อมจัดระบบฟีดเดอร์ด้วยรถเมล์โดยสารรูปแบบ สมาร์ทบัสทันสมัยเข้าไป
ให้บริการและเป็นระบบฟีดเดอร์เชื่อมเข้าถึงแต่ละสถานีของรถไฟฟ้ารางเบาในแต่ละพื้นที่
ได้อีกด้วย รายงานข่าวกระทรวงคมนาคมระบุว่าโครงการรถไฟสายสีแดงช่วงหัวล�ำโพงมหาชัย มีระยะทางทัง้ สิน้ 38 กิโลเมตร โดยการลงทุนก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบานัน้ จะมีตน้ ทุน
ก่อสร้างเฉลี่ยอยู่ที่ 1,000 ล้านบาท/กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแบบก่อสร้าง
ดังนั้นมูลค่าการลงทุนโครงการดังกล่าวทั้งงานโยธาและระบบจัดหารถนั้นจะมากกว่า
3 หมื่นล้านบาท

ด้านแหล่งข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กล่าวว่า
ความคืบหน้าการประมูลโครงการ รถไฟความเร็วสูงเชือ่ มสามสนามบิน
วงเงิน 2.15 แสนล้านบาท นั้น ภายหลังจากที่เอกชนทั้งสองราย
ผ่านคุณสมบัตซิ องราคา แล้วจะเข้าสูข่ นั้ ตอนของการเปิดยืน่ ซองพิเศษ
ซึง่ เป็นการเสนอเงือ่ นไขเพิม่ เติมคล้ายซองเทคนิคพิเศษ ในการตัดสิน
ผลแพ้ชนะประมูลในสัปดาห์นี้ รฟท.จะเริ่มเชิญเอกชนที่เสนอราคา
ต�่ำกว่าเข้ามาเจรจาก่อน คือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
และพันธมิตร หากการเจรจาจบลงด้วยดีไม่มีปัญหาก็จะคัดเลือก
ให้เป็นผู้ชนะโครงการทันที แต่ถ้าหากยังเจรจาไม่จบจะเชิญกิจการ
ร่วมค้า บริษัท บีเอสอาร์ (BSR Joint Venture) จ�ำกัด เข้ามายื่น
ข้อเสนอต่อไป อย่างไรก็ตามหากทุกอย่างด�ำเนินไปได้ด้วยดีนั้น
พร้ อ มเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข้ อ เสนอด้ า นตั ว เลขทั้ ง หมด ภายหลั ง จาก
คณะกรรมการคัดเลือกประชุมสรุปผลกันแล้วเสร็จ
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
ที่มา : ไทยโพสต์ออนไลน์

จัดหางานจังหวัดปัตตานี

อบรมนายจ้างและแรงงานต่างด้าวเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์
จังหวัดปัตตานี เป็นจังหวัดที่ติดกับพื้นที่อ่าวไทย เป็นแหล่งท�ำประมงที่ใหญ่อีกแห่งหนึ่งของประเทศ มีแรงงาน
ต่างด้าวเข้ามาในระบบแรงงานที่ได้รับการผ่อนปรน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานเป็นจ�ำนวนมาก เพื่อป้องกัน
การลักลอบน�ำแรงงานที่ผิดกฎหมาย และเพื่อป้องการค้ามนุษย์ ทางส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี จึงได้เชิญ
ผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าว เข้ารับการอบรมให้ความรู้ โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าวจังหวัดปัตตานี ประจ�ำปีงบประมาณ
2562 ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี
การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้แก่นายจ้าง และแรงงาน
ต่างด้าวในพืน้ ที่ ท�ำให้มคี วามรู้ ความเข้าใจในสิทธิ หน้าที่ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิน่ เพือ่ ลดความขัดแย้งในการท�ำงาน
ของจังหวัดปัตตานี และเพือ่ ให้นายจ้าง หรือผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในการ
จ้างแรงงานต่างด้าว มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ ข้อกฎหมาย
ในการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้อง
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคภาคใต้
ที่มา : https://mgronline.com
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แผนจัดการศึกษา 4 ปี ม.อ. เน้นบูรณาการศาสตร์
และเสริมทักษะดิจิทัล รับเทคโนโลยีสามารถเข้าสู่ตลาดงานสากล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วางแผนจัดการด้านการศึกษา ระยะ 4 ปี ทั้งด้านหลักสูตร เทคโลโลยี การพัฒนาอาจารย์
และนักศึกษา เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะใหม่ พร้อมรับการก้าวกระโดดของเทคโนโลยี การเกิดอาชีพและนวัตกรรมใหม่
ในอนาคต
มหาวิทยาลัยได้เสนอแผนบริหารจัดการด้านการศึกษา ระยะ 4 ปี ระหว่าง
ปี 2561 ถึง 2565 ต่อสภามหาวิทยาลัย เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2561 เพื่อพัฒนา
บัณฑิตที่เข้มแข็งทางวิชาการ มีทักษะของพลเมืองโลก ในศตวรรษที่ 21 สามารถ
เข้าสู่ตลาดงานสากล สร้างงาน สร้างนวัตกรรม เพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลกที่รวดเร็ว ทั้งความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี การลดลง
ของประชากรวัยเรียน การเพิ่มขึ้นของสังคมสูงอายุ ความต้องการที่เปลี่ยนไป
ของบัณฑิต การเกิดอาชีพ นวัตกรรมและทักษะใหม่ที่จ�ำเป็นในอนาคต
แผนบริหารจัดการด้านการศึกษาดังกล่าว จะประกอบด้วยการพัฒนา
หลักสูตร ให้บณ
ั ฑิตมีความรู้ มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์ทเี่ ป็นระบบ สร้างสรรค์ ท�ำงาน
เป็นทีม มีภาวะผูน้ ำ� การเรียนรูต้ ลอดชีวติ การเข้าใจและอยูไ่ ด้ในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม
สร้างหลักสูตรรูปแบบใหม่ส�ำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย และเกิดหลักสูตรที่บูรณาการ
ร่วมกันระหว่างศาสตร์ คณะ วิทยาเขต และหลักสูตรร่วมกับหน่วยงานทั้งใน
และต่างประเทศ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสื่อการสอนและสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ โดยมีหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำส่งเสริมพัฒนาแสวงหา

โอกาสในด้านการศึกษาและการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตร เกิดการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ การจัดท�ำรูปแบบการสอนแบบ
ออนไลน์
การพัฒนาอาจารย์ ให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ตามกรอบ
สมรรถนะสากล การพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์
สร้างสรรค์นวัตกรรม ท�ำงานเป็นทีม มีภาวะผูน้ ำ� มีความสามารถในการสือ่ สาร
และใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
นอกจากนั้น ยังมีโครงการที่จะเป็นศูนย์กลางด้านสาธารณสุข และศูนย์กลาง
การศึกษาในภูมิภาค เช่น การร่วมเป็น Medical Hub และ Education Hub
กับประเทศในตะวันออกกลาง และสร้างศูนย์ PSU-Centre ในประเทศ
กลุ่มอาเซียน เช่น อินโดนีเซีย จีน เป็นต้น
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคภาคใต้
ที่มา : https://www.psu.ac.th/

English for Career

บทสนทนาภาษาอังกฤษ
Taking a Taxi (เรียกแท็กซี่)

เรียกแท็กซี่ (Taking a Taxi) รถแท็กซี่เป็นรถให้บริการประชาชนยอมรับว่ายังมีความจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตของคนเมืองใหญ่
เรียกแท็กซี่กรณีเร่งด่วน เช่น พาผู้ป่วยไปโรงพยาบาล ไปสนามบินด่วน หรือสถานที่ที่เราอาจจะไม่คุ้ยเคย เราสามารถเรียกใช้บริการแท็กซี่ได้เช่นกัน บทสนทนา
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรียกแท็กซี่ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกแท็กซี่ สนทนาบนรถแท็กซี่ และลงจากแท็กซี่ เป็นต้น ประโยคสนทนาเหล่านี้ล้วนมีประโยชน์ส�ำหรับนักเดินทาง
และนักท่องเที่ยว หากคุณไปเที่ยวต่างประเทศเราก็สามารถที่จะสนทนากับคนขับแท็กซี่ได้ หรือในบ้านเราเองส�ำหรับคนขับแท็กซี่นั้นก็ส�ำคัญเพราะอาจมีโอกาสได้รับ
นักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติเรียกขึ้นแท็กซี่ ดังนั้น บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเรียกแท็กซี่ จึงมีตัวอย่างประโยคที่ใช้สนทนาระหว่างผู้รับบริการกับคนขับ
แท็กซี่มาฝากกันคะ
การเรียกแท็กซี่ แล้วให้ไปส่งตามสถานที่ต่างๆ
• Can you drop me off at the …?
คุณช่วยไปส่งผมที่ … ได้ไหม?
• Take me to…. please.
ไปส่งฉันที่ …. ด้วยค่ะ
• I want to go to the nearest … .
ผมต้องการไป … ที่ใกล้ที่สุดครับ
• Please, take me to this address.
พาฉันไปที่ ที่อยู่นี้ด้วยค่ะ
• I’d like to go to …
ผมต้องการไปที่….
• Where shall take you?
ให้ผมพาคุณไปที่ไหนครับ?
• Where are you going?
คุณก�ำลังจะไปที่ไหนครับ?
หากคุณอยู่บนรถแท็กซี่ มีความจ�ำเป็นที่ต้องสนทนาภาษาอังกฤษ ในเหตุการณ์แบบนี้ เช่น
• Can you turn off the air-conditioner? ช่วยปิดแอร์ได้ไหมครับ
•
• I’m late. Please hurry.
ฉันสายแล้ว ช่วยเร่งหน่อยค่ะ
•
• Can you park here?
คุณช่วยจอดตรงนี้ได้ไหม
•
• How much is the fare?
ค่าโดยสารเท่าไรครับ
•
• Why do you charge differently
ท�ำไมคุณคิดราคาไม่ตรงกับ
•
from the meter say?
ที่มิเตอร์บอกล่ะครับ

6

Smart Job Magazine

Could you turn on the music?
Can you stop here?
Let me get off here.
How much does the meter read?
Keep the change.

ช่วยเปิดเพลงได้ไหมค่ะ
คุณช่วยหยุดตรงนี้ได้ไหม
ผมลงตรงนี้ครับ
ราคาบนมิเตอร์เป็นเท่าไร
ไม่ต้องทอนนะ

ตัวอย่าง บทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)
• Passenger : Taxi !
ผู้โดยสาร
แท็กซี่
• Driver :
Hello! Where would you like to go, sir?
คนขับ
สวัสดีครับ คุณต้องการไปไหนครับ?
• Passenger : …Hotel, Silom Road,please.
ผู้โดยสาร
โรงแรม …. ถนนสีลมครับ
• Driver :
Yes, sir.
คนขับ
ได้ครับ

• Passenger :
			
ผู้โดยสาร
• Driver :
คนขับ
• Passenger :
ผู้โดยสาร

I have to be in the conference in 45 minutes. Could you make
it on time?
ผมต้องเข้าร่วมสัมมนาภายในสี่สิบห้านาที คุณไปให้ทันเวลาได้ไหมครับ?
At this time I am not so sure sir, because of the traffic jam.
เวลานี้ ผมไม่ค่อยแน่ใจครับ เพราะว่ารถติด
Just as fast as you can do then.
ถ้าอย่างนั้นก็ไปให้เร็วที่สุดละกันครับ

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

รู้ทันโลก

“นักพัฒนาซอฟต์แวร์”

ครองแชมป์งานที่ดีที่สุดแห่งปี 2019
รายงานของ U.S. News & World Report ระบุว่าอาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นอาชีพที่ดีที่สุด
ในปีใหม่นี้ โดยเงินเดือนเฉลี่ยส�ำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่ที่ 101,790 ดอลลาร์ หรือราว 3,200,000 บาทต่อปี และอัตราการว่างงานอยู่ท่ี 1.9 เปอร์เซ็นต์
ตามข้อมูลล่าสุดจากส�ำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐอเมริกา
แม้วา่ อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์จะไม่ได้มอี ตั ราเฉลีย่ ของเงินเดือนสูงทีส่ ดุ
หรือไม่ได้มอี ตั ราการว่างงานต�ำ่ ทีส่ ดุ แต่คาดการณ์วา่ ความต้องการในต�ำแหน่งงาน
นี้จะมีเพิ่มมากขึ้นประมาณร้อยละ 30 ระหว่างปี ค.ศ. 2016 และ ค.ศ. 2026
Rebecca Koenig ผู้สื่อข่าวของ U.S. News and World Report กล่าวว่า ระดับ
ความเครียดโดยเฉลีย่ ช่วยให้อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์นตี้ ดิ อยูใ่ นอันดับต้นๆ เพราะ
เป็นงานที่มีความเครียดน้อยกว่างานอื่นๆ
ส่วนอาชีพอื่นๆ ที่ติด 10 อันดับแรกของการจัดอันดับงานที่ดีที่สุดของ
สหรัฐอเมริกาในปี 2019 ได้แก่ อาชีพกุมารแพทย์ (อันดับที่ 8) พยาบาลเวชปฏิบัติ
(อันดับที่ 7) และทันตแพทย์ (อันดับที่ 4) ส่วนอันดับที่ 2 คืออาชีพนักสถิติ
ซึ่งกระโดดขึ้นมาสี่อันดับจากเมื่อปีที่แล้ว และอัตราการว่างงานของอาชีพนี้
ก็ลดลงจากร้อยละ 1.4 เหลือเพียงร้อยละ 0.9 ในปีนี้ ซึ่งแม้ว่าคุณจะมีอาชีพ
ทีด่ เี ยีย่ ม แต่ถา้ หากไม่มใี ครจ้างงาน หรือคูแ่ ข่งในทักษะเดียวกันยังว่างงานกันอยูม่ าก
ก็คงไม่มคี วามหมาย ดังนัน้ อัตราการว่างงานจึงเป็นปัจจัยส�ำคัญในการพิจารณาว่า
อาชีพใดควรจะอยู่ในอันดับต้นๆ

สรุป 10 อันดับแรกของอาชีพทีด่ ที สี่ ดุ ในปี ค.ศ. 2019 อันดับ 1 นักพัฒนา
ซอฟต์แวร์ อันดับ 2 นักสถิติ อันดับ 3 ผู้ช่วยแพทย์ อันดับ 4 ทันตแพทย์ อันดับ
5 มี 2 อาชีพ ได้แก่ ทันตแพทย์จัดฟัน และพยาบาลผู้ช่วยวิสัญญีแพทย์ อันดับ 7
อาชีพพยาบาลเวชปฏิบัติ อันดับ 8 กุมารแพทย์ และอันดับ 9 มี 4 อาชีพด้วยกัน
ได้แก่ สูตินรีแพทย์ ศัลยแพทย์ในช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ทันตแพทย์
ทันตกรรมประดิษฐ์ และอายุรแพทย์
U.S. News & World Report ดึงข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการจ้างงาน
สูงสุดนี้มาจากส�ำนักงานสถิติแรงงานแห่งสหรัฐอเมริกา เพื่อค�ำนวณว่าอาชีพ
ไหนคืออาชีพที่ดีที่สุด โดยอาศัย 7 ปัจจัยในการค�ำนวณ อาทิ เงินเดือนเฉลี่ย
อัตราการว่างงาน การเติบโตในระยะเวลา 10 ปี โอกาสการท�ำงานในอนาคต
ระดับความเครียด และสมดุลของชีวิตในการท�ำงาน
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : https://prachatai.com

ญี่ปุ่นตั้งเป้ารับมือภาวะขาดแคลนแพทย์ในพื้นที่ชนบท
กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของญีป่ นุ่ จะด�ำเนินงานเพือ่ รับมือกับภาวะขาดแคลนแพทย์ในกว่าสิบจังหวัด
โดยได้ตั้งคณะท�ำงานเพื่อศึกษาวิธีการรับมือกับภาวะขาดแคลนแพทย์ในพื้นที่ชนบทและการที่มีแพทย์ในพื้นที่เมืองมากเกินไป
ทางกระทรวงตัดสินใจจะออกข้อก�ำหนดพิเศษไปยังจังหวัดต่างๆ ที่จ�ำนวนแพทย์ต่อประชากรในพื้นที่มีน้อย ซึ่งคาดว่าจะมี
การออกข้อก�ำหนดพิเศษนี้ใน 16 จังหวัดหรือ 1 ใน 3 ของทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมถึง อิวาเตะ นีงาตะ และชิซูโอกะ ซึ่งคาดการณ์
ว่าจังหวัดเหล่านี้จะมีแพทย์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น 24,000 คน ในปี 2036 ขณะเดียวกัน คาดว่าใน 16 จังหวัด เช่น โตเกียวและ
เกียวโตจะมีแพทย์มากเกินกว่าที่ควรจะเป็นกว่า 18,000 คน ในปีเดียวกัน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่น
ตั้งเป้าจะคลี่คลายภาวะขาดแคลนแพทย์ให้ได้ภายในปีนั้น ทั้งยังหวังจะกระตุ้นให้แพทย์ในพื้นที่เมืองย้ายไปยังพื้นที่ชนบท
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : https://prachatai.com
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“บิ๊กแรงงาน” เข้ม!! สั่งการเร่งตรวจสอบ ติดตาม
ด�ำเนินคดีผู้หลอกลวง ชักชวนไปท�ำงานฟินแลนด์

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งกรมการจัดหางาน
เร่งตรวจสอบ ด�ำเนินคดีผู้แอบอ้างหลอกชักชวนไปท�ำงานเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศสวีเดน และ
ฟินแลนด์ ด้วยรายได้เกินจริงกว่า 85,000 บาท พร้อมย�ำ้ ผูใ้ ดจัดหางานให้คนหางานเพือ่ ไปท�ำงาน
ในต่างประเทศโดยไม่ได้รบั อนุญาตหรือหลอกลวงผูอ้ นื่ ว่าสามารถหางานหรือส่งไปฝึกงานในต่าง
ประเทศได้มีความผิดตามกฎหมาย ถูกจับปรับติดคุก
นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายเน้นหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานไทย
ถูกหลอกลวงและลักลอบไปท�ำงานต่างประเทศ ซึง่ ขณะนีม้ ผี ชู้ กั ชวนแรงงานไทยไปท�ำงานเก็บผลไม้ปา่
ทีป่ ระเทศสวีเดน และฟินแลนด์ โดยโพสต์โฆษณารายได้เกินจริงผ่านทางสือ่ โซเชียลมีเดียว่ามีรายได้
ถึง 70,000-85,000 บาท ซึง่ พบว่ามีแรงงานไทยหลงเชือ่ เป็นจ�ำนวนมาก เกีย่ วกับเรือ่ งนี้ รมว.แรงงาน
ห่วงใยพี่น้องแรงงานไทยว่าจะถูกหลอก โดยได้สั่งการให้กรมการจัดหางานเร่งตรวจสอบและ
ประชาสัมพันธ์ย�้ำเตือนคนหางาน ดังนั้น เพื่อมิให้แรงงานไทยหลงเชื่อค�ำชักชวนเกินจริงดังกล่าว
กรมการจัดหางานจึงขอแจ้งให้ทราบว่า การไปท�ำงานเก็บผลไม้ปา่ ทีป่ ระเทศสวีเดนและฟินแลนด์นนั้
แรงงานจะมีรายได้จริงประมาณเดือนละ 1,000-1,200 ยูโร หรือประมาณ 39,000-46,800 บาท
และก่อนเดินทางไปท�ำงาน แรงงานจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกประมาณ 60,000-70,000 บาทต่อคน
เช่น ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เป็นต้น และขณะนี้ยังไม่ได้เปิดรับแรงงานแต่อย่างใด เนื่องจากฤดูกาล
เก็บผลไม้ป่าในประเทศสวีเดน และฟินแลนด์จะอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน
ของทุกปี จึงอย่าหลงเชือ่ ผูท้ ชี่ กั ชวนไปท�ำงานเก็บผลไม้ปา่ ดังกล่าว และขอให้แรงงานไทยศึกษาข้อมูล
การท�ำงานให้รอบคอบกับกรมการจัดหางานก่อนตัดสินใจเดินทาง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ได้สั่งการ
ให้ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 เฝ้าระวัง
คุมเข้ม ตรวจสอบและสกัดกั้น เพื่อคุ้มครองคนหางานที่จะเดินทาง ไปท�ำงานต่างประเทศไม่ให้
ถูกหลอกลวงจากสาย/นายหน้าเถือ่ น รวมทัง้ ได้ตรวจสอบเว็บไซต์ทมี่ พี ฤติกรรมในการโฆษณาชักชวน
คนหางานไปท�ำงานต่างประเทศ ผ่านสายตรวจออนไลน์ อย่างเข้มงวด ซึง่ แรงงานไทยทีถ่ กู หลอกลวง
สามารถแจ้งความหรือแจ้งเบาะแสได้ที่ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุม้ ครองคนหางาน ส�ำนักงาน
จัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และสถานีต�ำรวจ
ทั่วประเทศ หรือโทร.สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

กรณีทมี่ กี ารโฆษณาการจัดหางานให้คนหางานไปท�ำงาน
เก็บผลไม้ป่าที่ประเทศฟินแลนด์ โดยการโฆษณาจัดหางาน
ไม่เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�ำหนด จะมีความผิดตาม
พระราชบัญญัตจิ ดั หางานและคุม้ ครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ และหากผู้ใดจัดหางาน
ให้คนหางานเพื่อไปท�ำงานในต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากนายทะเบียนจัดหางานกลาง ต้องระวางโทษจ�ำคุก 3-10 ปี
หรือปรับตัง้ แต่ 60,000-200,000 บาท หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ ส่วนกรณี
ทีม่ ผี มู้ าร้องทุกข์วา่ ถูกหลอกลวงไปท�ำงานเก็บผลไม้ปา่ และพนักงาน
เจ้าหน้าทีแ่ จ้งข้อกล่าวหาผูก้ ระท�ำผิด จะมีความผิดฐานหลอกลวง
ผู้อื่นว่าสามารถหางาน หรือส่งไปฝึกงานในต่างประเทศได้
โดยการหลอกลวงดังว่านัน้ ได้ไปซึง่ เงินหรือทรัพย์สนิ หรือประโยชน์
อื่นใดจากผู้ถูกหลอกลวง ต้องระวางโทษจ�ำคุก 3-10 ปี หรือ
ปรับตั้งแต่ 60,000-200,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวอีกว่า ในปีงบประมาณ 2562
ตัง้ แต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561 มีคนหางานมาร้องทุกข์กบั
กรมการจัดหางาน กรณีถกู สาย/นายหน้าจัดหางานเถือ่ นหลอก
จ�ำนวน 123 ราย โดยส่วนใหญ่ถูกหลอกไปท�ำงานประเทศ
เกาหลีใต้มากที่สุด รองลงมาเป็นญี่ปุ่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
อิตาลี และนิวซีแลนด์ ตามล�ำดับ ซึ่งขณะนี้ได้ด�ำเนินคดี
ตามกฎหมายกับสาย/นายหน้าเถื่อนดังกล่าวแล้ว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

“รมว.อดุลย์” ให้โอวาทคนงานไทยไปเกาหลี

แนะ...เก็บออม เก็บเกี่ยวประสบการณ์ วิธีการท�ำงาน กลับมาพัฒนาบ้านเกิด
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พบปะให้ก�ำลังใจพร้อมให้โอวาทแก่คนงานไทยที่จะเดินทางไปท�ำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี
ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) จ�ำนวน 200 คน ส่วนใหญ่ท�ำงานในภาคอุตสาหกรรม เน้นย�้ำให้ปฏิบัติตามกฎหมาย มุ่งมั่น ตั้งใจท�ำงาน ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ไม่ยุ่งเกี่ยวสุรา ยาเสพติด ซื่อสัตย์ รู้จักเก็บออม เพิ่มศักยภาพตนเองทั้งด้านอาชีพ ด้านภาษา พร้อมน�ำประสบการณ์มาต่อยอดในการประกอบอาชีพ
สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมจอมพล ป.
พิบูลสงคราม กระทรวงแรงงาน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พบปะให้ก�ำลังใจพร้อมให้
โอวาทแก่คนงานไทยทีจ่ ะเดินทางไปท�ำงานทีส่ าธารณรัฐเกาหลี
ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) จ�ำนวน 200 คน
โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเพชรรัตน์
สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารระดับสูงกระทรวง
แรงงาน กงสุลใหญ่ กงสุลวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
เกาหลี ประจ�ำประเทศไทย ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริการพัฒนา
บุคลากรแห่งชาติ ประจ�ำประเทศไทย ร่วมด้วย
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พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานไทย
และกระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลี ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการ
จัดส่งแรงงานไทยไปท�ำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment
Permit System for Foreign Worker : EPS) โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงาน
ฝ่ายไทยที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดหาและจัดส่งแรงงาน ส�ำนักบริการพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลี
(Human Resources Development Service of Korea : HRD Korea) เป็นหน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นตัวแทนนายจ้างเกาหลีในการด�ำเนินกระบวนการน�ำเข้าแรงงานไทย ซึ่งในวันนี้
เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่แรงงานไทยในด้านต่างๆ ก่อนการเดินทาง โดยมีการอธิบาย/ชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายตามกฎหมายของเกาหลี ด้านสุขภาพร่างกาย การอบรมเรื่องภาษา
วัฒนธรรม และกฎหมายว่าด้วยการจ้างแรงงานต่างชาติของสาธารณรัฐเกาหลี การเปลี่ยนงาน/

เปลี่ยนนายจ้าง การขอใบอนุญาตท�ำงาน การจัดท�ำสัญญาจ้าง
ของแรงงาน การประกันภัยต่างๆ รวมทัง้ จัดท�ำเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการเดินทางไปท�ำงานสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งจะต้องดูแล
ให้ความคุ้มครองและเตรียมความพร้อมให้คนงานตั้งแต่ก่อน
เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ ขณะท�ำงานอยู่ในต่างประเทศ
และภายหลังกลับจากท�ำงานในต่างประเทศ เนื่องจากแรงงาน
ไทยที่ไปท�ำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะได้รับ
การคุ้มครองดูแลอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ แรงงานไทยจะต้อง
ได้รับการบริการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยความโปร่งใส
ไม่มีการเรียกค่านายหน้าหรือค่าหัวคิวจากคนหางาน คนงาน
ก็จะได้รบั รายได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย สามารถเก็บเงินส่งกลับ
ให้ครอบครัวในเมืองไทยได้ ถือเป็นการด�ำเนินการตามนโยบาย
รัฐบาลในการลดความเหลื่อมล�้ำของสังคมและการสร้างโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ
ในโอกาสนี้ รมว.แรงงาน ได้กล่าวแสดงความยินดี
กั บ คนงานไทยที่ จ ะเดิ น ทางไปท� ำ งานสาธารณรั ฐ เกาหลี
พร้อมให้โอวาทว่า “ทุกคนเป็นก�ำลังส�ำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อน
ประเทศให้ มั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น ด้ ว ยการพั ฒ นาตามหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เราจะไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ดังนั้น
ขอให้น้องๆ มุ่งมั่น ตั้งใจท�ำงาน พัฒนาทักษะด้านแรงงาน
ต้องยกระดับเพิ่มศักยภาพของตนเองทั้งด้านอาชีพ ด้านภาษา
ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและวั ฒ นธรรมของสาธารณรั ฐ เกาหลี
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งของมึนเมา และการพนัน รู้จัก
เก็บออมและส่งเงินให้กบั ครอบครัวทีป่ ระเทศไทย รักษาสุขภาพ
ตลอดจนเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการท�ำงาน เพื่อน�ำกลับมา
พัฒนาประเทศไทย”

ในปี 2561 ที่ผ่านมา กรมการจัดหางานจัดส่งแรงงานไทยไปท�ำงานสาธารณรัฐเกาหลี
ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) จ�ำนวน 6,203 คน โดยไปท�ำงานในภาคอุตสาหกรรม
จ�ำนวน 3,618 คน ภาคการเกษตร/ปศุสัตว์ จ�ำนวน 665 คน ภาคการก่อสร้าง จ�ำนวน 734 คน
และเป็นคนงานที่ได้รับการจ้างซ�้ำ (Re-Entry) จ�ำนวน 1,186 คน ส�ำหรับปี 2562 นี้ ตั้งเป้าหมาย
จัดส่งแรงงานไทยไปท�ำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) โดยเทียบเคียง
กับสถิติการจัดส่งในปีที่ผ่านมา คือ จ�ำนวน 6,000 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม-11 กุมภาพันธ์ 2562
แรงงานไทยเดินทางไปท�ำงานสาธารณรัฐเกาหลีแล้ว จ�ำนวน 435 คน โดยในวันนี้เดินทางทั้งหมด
จ�ำนวน 200 คน ไปท�ำงานภาคอุตสาหกรรม จ�ำนวน 190 คน และภาคการเกษตร/ปศุสัตว์ จ�ำนวน
10 คน แยกเป็นเพศชาย จ�ำนวน 183 คน เพศหญิง จ�ำนวน 17 คน ทั้งนี้ ปัจจุบันมีแรงงานไทย
ท�ำงานในต่างประเทศจ�ำนวนมากกว่า 420,000 คน และในปี 2561 กระทรวงแรงงานมีเป้าหมาย
จัดส่งแรงงานไทยไปท�ำงานต่างประเทศจ�ำนวน 40,000 คน ในประเทศที่เป็นตลาดแรงงานที่ส�ำคัญ
และแรงงานไทยให้ความสนใจ อาทิ ไต้หวัน, สาธารณรัฐเกาหลี, ญี่ปุ่น, อิสราเอล และสิงคโปร์
เป็นต้น ซึง่ แรงงานไทยทีอ่ ยูใ่ นต่างประเทศเหล่านีถ้ อื เป็นบุคคลส�ำคัญ สามารถส่งรายได้กลับประเทศ
เป็นจ�ำนวนเงิน 126,428 ล้านบาทต่อปี
พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า แรงงานที่ไปท�ำงานต่างประเทศโดยถูกกฎหมาย
จะได้รับการคุ้มครอง เพราะกระทรวงแรงงานมีกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท�ำงาน
ในต่างประเทศ ในการช่วยเหลือแรงงานทีไ่ ปท�ำงานต่างประเทศหากประสบอุบตั เิ หตุหรือเสียชีวติ
รวมทั้งถูกทอดทิ้งในต่างประเทศ โดยจ่ายค่าสมาชิกกองทุนฯ จ�ำนวน 300-500 บาทต่อคน
ตามอัตราก�ำหนดของประเทศที่เดินทางไปท�ำงาน ปัจจุบันมีแรงงานไทยท�ำงานในต่างประเทศ
จ�ำนวนมากกว่า 420,000 คน และในปี 2562 กระทรวงแรงงานมีเป้าหมายจัดส่งแรงงานไทย
ไปท�ำงานต่างประเทศจ�ำนวน 45,000 คน ในประเทศที่เป็นตลาดแรงงานที่ส�ำคัญ และ
แรงงานไทยให้ความสนใจ อาทิ ไต้หวัน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น อิสราเอล และสิงคโปร์
เป็นต้น ซึ่งแรงงานไทยที่อยู่ในต่างประเทศเหล่านี้ถือเป็นบุคคลส�ำคัญ สามารถส่งรายได้กลับ
ประเทศเป็นจ�ำนวนเงินปีละ 140,000 ล้านบาทเศษ
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

มติ อกนร. ไฟเขียว!! ให้แรงงานกัมพูชา ลาว เมียนมา
กลับประเทศต้นทางช่วงสงกรานต์ 5-30 เม.ย. นี้

คณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (อกนร.) เห็นชอบให้แรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา
ลาว เมียนมา ที่ได้รับอนุญาตให้ท�ำงานต�ำแหน่งกรรมกร รับใช้ในบ้าน ผู้ประสานงานด้านภาษา กัมพูชา ลาว เมียนมาและช่างเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเล
ซึ่งถือหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางหรือเอกสารรับรองบุคคลที่ได้รับการตรวจลงตรา (VISA) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A)
และระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรมีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าวันที่ 30 เมษายน 2562 รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าว
ที่อายุไม่เกิน 18 ปี สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมประเพณีสงกรานต์ได้ตั้งแต่วันที่ 5-30 เมษายน 2562 โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเข้า-ออก
ขณะที่แรงงานประมงทะเลที่ถือหนังสือคนประจ�ำเรือ (Seabook) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 และวันที่ 29 มกราคม 2562 จะต้องขอรับการตรวจ
ลงตรา (VISA) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A) ที่ระยะเวลาการอนุญาตไม่น้อยกว่าวันที่ 30 เมษายน 2562 ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อน
จึงจะกลับประเทศได้ โดยจะน�ำเสนอ กนร. ก่อนเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาต่อไป
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร อาคารกระทรวงแรงงาน
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
ประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ดา้ นแรงงาน (อกนร.) ครัง้ ที่ 1/2562
โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน
ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น เข้าร่วมประชุม
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน กล่าวภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้ร่วมกัน
พิจารณาแนวทางการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศ
ต้นทาง เพือ่ ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ประจ�ำปี 2562 โดยทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบให้แรงงานต่างด้าว
สัญชาติกมั พูชา ลาว เมียนมา ทีไ่ ด้รบั อนุญาตท�ำงานในประเทศไทยในต�ำแหน่งกรรมกร รับใช้ในบ้าน
ผู้ประสานงานด้านภาษากัมพูชา-ลาว-เมียนมา และช่างเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเล ซึ่งถือ
หนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางหรือเอกสารรับรองบุคคลที่ได้รับการตรวจลงตรา
(VISA) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A) และระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรมีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าวันที่ 30 เมษายน 2562 รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของ

แรงงานต่างด้าวดังกล่าวทีอ่ ายุไม่เกิน 18 ปี ทีถ่ อื หนังสือเดินทาง
เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางหรือเอกสารรับรองบุคคลทีไ่ ด้รบั
การตรวจลงตรา (VISA) ประเภทผู้ติดตามและระยะเวลา
การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรมีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า
วั น ที่ 30 เมษายน 2562 สามารถกลั บ ประเทศต้ น ทาง
เพื่อร่วมประเพณีสงกรานต์ โดยเดินทางเข้า-ออกได้ ตั้งแต่วันที่
5-30 เมษายน 2562 ส่วนแรงงานประมงทะเลที่ถือหนังสือ
คนประจ�ำเรือ (Seabook) ตามมติ ครม. เมือ่ วันที่ 6 พฤศจิกายน
2561 และวั น ที่ 29 มกราคม 2562 ที่ ป ระสงค์ จ ะได้ รั บ
การผ่อนผันตามมาตรการนี้ จะต้องขอรับการตรวจลงตรา (VISA)
ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A) ที่ระยะเวลา
การอนุญาตไม่น้อยกว่าวันที่ 30 เมษายน 2562 ให้เสร็จสิ้น
เรียบร้อยก่อน โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วย
คนเข้าเมืองในกระบวนการที่เกิดขึ้นจากการเดินทางออกจาก
ราชอาณาจักร เพื่อไปร่วมประเพณีสงกรานต์ ประจ�ำปี 2562
และได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ด�ำเนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
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ทัง้ นี้ จะได้นำ� เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหา
แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ดา้ นแรงงาน (กนร.) ก่อนเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
อย่างไรก็ตาม หากแรงงานต่างด้าวกลุม่ ดังกล่าวเดินทาง
กลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทยภายหลังวันที่ 30 เมษายน 2562
ให้ขอรับการตรวจลงตรา (VISA) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (NonImmigrant L-A) ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่จะเดินทางเข้ามา
ในราชอาณาจักร โดยมีระยะเวลาอนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักร
เท่ากับระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเดิม
และช�ำระค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (VISA) ตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนด จ�ำนวน 2,000 บาท

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า ได้ย�้ำเตือนให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอ� ำ นวยความสะดวก ตามอ� ำ นาจหน้ า ที่ ใ ห้ กั บ แรงงานต่ า งด้ า วที่ เ ดิ น ทางกลั บ
ช่วงสงกรานต์ และห้ามมิให้ใช้อำ� นาจในต�ำแหน่งโดยมิชอบ และขอให้ทกุ หน่วยให้ความร่วมมือ
ในการด�ำเนินการและเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ทุกพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน
เพื่อลดการกล่าวหา การเรียกรับหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ทั้งนี้ ในปี 2561 ที่ผ่านมา
มีแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา กลับประเทศต้นทางในช่วงสงกรานต์
จ�ำนวน 240,251 คน และคาดว่าในปี 2562 นี้ จะมีแรงงานต่างด้าวฯ เดินทางกลับประมาณ
200,000-300,000 คน
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

ก.แรงงาน จับมือรัฐ-เอกชน หนุนจ้างงานผูส้ งู อายุ ตัง้ เป้า 100,000 คน
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมการส่งเสริมการมีงานท�ำให้ผู้สูงอายุ
ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดี
กรมการจัดหางาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุม อาทิ กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน กรมสรรพากร กรมกิจการผู้สูงอายุ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้สูงอายุไทย สมาคม อบต.แห่งประเทศไทย บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จ�ำกัด บริษัทฟู้ดแพชชั่น จ�ำกัด บริษัทสยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จ�ำกัด
บริษัทโรบินสัน จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทบางจากกรีนเนท จ�ำกัด เป็นต้น
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังการประชุมว่า
ปัจจุบันผู้สูงอายุก�ำลังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ได้ให้ความส�ำคัญกับการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวติ โดยมีมาตรการรองรับสังคมผูส้ งู อายุทงั้ ในด้าน
การจ้างงานผู้สูงอายุ โครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุ และมาตรการสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ส�ำหรับผู้สูงอายุ ในปี 2560 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) จ�ำนวน 11.35 ล้านคน
คิดเป็นร้อยละ 16.8 ของประชากรทัง้ ประเทศ และมีผสู้ งู อายุทำ� งาน จ�ำนวน 4.06 ล้านคน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 35.8 ของผู้สูงอายุทั้งหมด โดยท�ำงานในระบบ 0.47 ล้านคน และนอกระบบ 3.59 ล้านคน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตรและประมง รองลงมาเป็นพนักงาน
บริการและผู้จ�ำหน่ายสินค้า ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบอาชีพพื้นฐาน
ตามล�ำดับ ชัว่ โมงการท�ำงานต่อสัปดาห์ของผูส้ งู อายุเฉลีย่ ประมาณ 40 ชัว่ โมง/สัปดาห์ ได้รบั ค่าจ้างหรือ
เงินเดือนเฉลี่ยประมาณ 11,600 บาทต่อเดือน ส่วนที่ท�ำงานในภาคการค้าและบริการได้รับค่าจ้าง
เฉลี่ยประมาณ 16,946 บาทต่อเดือน ภาคการผลิต 10,557 บาท และภาคเกษตรกรรม 4,874 บาท
ส�ำหรับการประชุมในวันนี้เป็นการหารือแนวทางขับเคลื่อนการส่งเสริมการมีงานท�ำและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุกับทุกภาคส่วน เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมายที่ก�ำหนด โดยได้หารือกับภาคเอกชน ภาคภาคีเครือข่ายสังคมว่าจะร่วมกันส่งเสริม
การมีงานท�ำและยกระดับคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุได้อย่างไรบ้าง ภาคเอกชนมีตำ� แหน่งงานรองรับ
การจ้างงานไว้จ�ำนวนเท่าไร อย่างไรบ้าง รวมทั้งขอความร่วมมือภาคีเครือข่ายสังคมประชาสัมพันธ์
เชิญชวนให้ผู้สูงอายุและหน่วยงานในเครือข่ายร่วมมือกันในการส่งเสริมการมีงานท�ำและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันได้ขอทราบความเห็นของหน่วยงานภาครัฐว่าจะบูรณาการ
ภารกิจร่วมกันในการส่งเสริมการมีงานท�ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้อย่างไรบ้าง
และมีข้อเสนอ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมอย่างไร
ในส่วนของกระทรวงแรงงานนั้น ในปี 2562 นี้ กระทรวงแรงงานได้ขับเคลื่อนการส่งเสริม
การมีงานท�ำและยกระดับคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุ (อายุ 60-69 ปี) เป้าหมาย จ�ำนวน 100,000 คน
แบ่งเป็น ผู้สูงอายุในระบบ จ�ำนวน 20,000 คน ประกอบด้วย 1) ลูกจ้างเอกชน จ�ำนวน 15,000 คน
2) ลูกจ้างภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ 5,000 คน และผู้สูงอายุนอกระบบ จ�ำนวน 80,000 คน ประกอบด้วย
1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ จ�ำนวน 70,000 คน 2. ส่งเสริมการรับงานไปท�ำที่บ้าน
จ�ำนวน 10,000 คน โดยหน่วยงานในสังกัดรับผิดชอบตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง คือ (1) ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานก�ำหนดอัตราค่าจ้างรายชัว่ โมงส�ำหรับผูส้ งู อายุ (2) กรมการจัดหางานส่งเสริม
การจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ การประกอบอาชีพอิสระ และ
เป็นศูนย์บริการจัดหางานผู้สูงอายุ (3) กรมพัฒนาฝีมือแรงงานส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงาน
และศักยภาพของผู้สูงอายุ เพื่อให้มีทักษะที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ (4) กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานให้ความรู้ด้านสวัสดิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยเกษียณ เสริมสร้างความรู้แก่แรงงาน
ผู้สูงอายุ (5) ส�ำนักงานประกันสังคมปรับระบบประกันสังคมให้สอดคล้องกับการจ้างงานผู้สูงอายุ
และออกหน่วยเคลื่อนที่ด้านสุขภาพ
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ส�ำหรับอัตราค่าจ้างและประเภทงานส�ำหรับแรงงาน
ผูส้ งู อายุนนั้ คณะกรรมการค่าจ้างได้มกี ารประชุมเพือ่ พิจารณา
ก�ำหนดอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมส�ำหรับการจ้างงานผู้สูงอายุ
ซึง่ ได้ผา่ นการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว
กล่าวคือ 1) ช่วงอายุส�ำหรับการจ้างแรงงานผู้สูงอายุ :
ใช้ส�ำหรับการจ้างลูกจ้างผู้สูงอายุ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 60 ปี
บริ บู ร ณ์ ขึ้ น ไป 2) ประเภทงาน : งานเสมี ย นพนั ก งาน
งานอาชีพเกี่ยวกับการค้า งานอาชีพด้านบริการ หรืองาน
ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง
ผู้สูงอายุ 3) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง : อัตราเดียวเท่ากัน
ทั่วประเทศไม่ต�่ำกว่า 45 บาทต่อชั่วโมง 4) การก�ำหนด
ระยะเวลาท� ำ งานที่ เ หมาะสมส� ำ หรั บ ลู ก จ้ า งผู ้ สู ง อายุ
โดยไม่ควรเกิน 7 ชั่วโมงต่อวัน นอกจากนั้น รัฐบาลได้ออก
มาตรการจูงใจเพือ่ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนจ้างแรงงานผูส้ งู อายุ
เข้ า ท� ำ งานมากขึ้ น โดยการตราพระราชกฤษฎี ก าออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ 639) พ.ศ. 2560 ซึง่ ก�ำหนดให้บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วน
นิติบุคคลมีสิทธิน�ำรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง
ผู้สูงอายุ มายกเว้นภาษีเงินได้ โดยสามารถหักรายจ่ายได้
2 เท่า ในการจ้างผู้สูงอายุเข้าท�ำงานในสถานประกอบการ
ของตน และผู้สูงอายุต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือกล่าวอีก
นัยหนึ่ง คือ มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
และผู้สูงอายุที่จะเข้าท�ำงานจะเป็นลูกจ้างของบริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จ้างอยู่ก่อนแล้ว เช่น เกษียณอายุงาน
และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นจ้างให้ท�ำงานต่อ
เป็ น ต้ น หรื อ เป็ น ผู ้ สู ง อายุ ที่ ไ ด้ ขึ้ น ทะเบี ย นหางานไว้ กั บ
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานก็ได้ และต้องไม่เป็นและ
ไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลที่จ้างผู้สูงอายุดังกล่าว หรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลในเครือเดียวกัน ทั้งนี้ รายจ่ายที่จะได้รับการยกเว้น
ภาษี ต้องเกิดจากรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้สูงอายุ
ไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

อาชีพมั่นคง

วิศวกรรมเครื่องกล
เป็นสาขาวิชาชีพหลักสาขาหนึง่ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ทมี่ คี วาม
จ�ำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ โดยศึกษาการออกแบบและการควบคุมใช้งาน
ระบบทางกลของเครื่องจักรอุปกรณ์ยานยนต์ และระบบทางพลังงานเพื่อ
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน โดยมุ่งเน้นสู่การเป็น “Practical
Engineer” ผู้เชี่ยวชาญและนักปฏิบัติ ที่เป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม โดยมีแขนงความเชีย่ วชาญในด้านวิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรม
ยานยนต์ วิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ วิศวกรรมออกแบบเครือ่ งจักรกล
และระบบทางอาคาร (เช่น ระบบปรับอากาศระบบท่อระบบขนส่ง ฯลฯ)

ลักษณะการท�ำงานของวิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมเครื่องกล มีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานในอุตสาหกรรม
แทบทุกประเภท ยกตัวอย่าง เช่น ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต หน้าที่หลักในการ
ออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ทางกลแล้ว วิศวกรเครือ่ งกลต้องท�ำหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
นับตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการจัดสร้างจัดหา และติดตั้งเครื่องจักรเครื่องมือ
และอุปกรณ์ตา่ งๆ ทีใ่ ช้ในการผลิตสินค้า การผลิตหรือแปรรูปพลังงานเพือ่ น�ำมาใช้
ในกระบวนการผลิต รวมทั้งระบบการปฏิบัติงาน และดูแลบ�ำรุงรักษาเครื่องจักร
เครื่องมือ ในภาคอุตสาหกรรมบริการหรือพาณิชยกรรม ซึ่งจ�ำเป็นต้องใช้อาคาร
เพื่อด�ำเนินงาน เช่น อาคารส�ำนักงาน โรงแรม โรงพยาบาล ศูนย์การค้า เป็นต้น
บทบาทในการออกแบบติดตั้งด�ำเนินงานและบ�ำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ
ในระบบปรับอากาศ ระบบปั๊มน�้ำ ระบบน�้ำร้อน ระบบดับเพลิง และระบบ
อ�ำนวยความสะดวกอืน่ ๆ เช่น ลิฟต์ บันไดเลือ่ น เป็นต้น ในภาคอุตสาหกรรมขนส่ง
วิศวกรเครื่องกลจะท�ำงานเกี่ยวข้องกับยานยนต์ทุกประเภท ไม่ว่าทางบก ทางน�้ำ
หรือ ทางอากาศ นอกจากนี้ วิศวกรเครื่องกลยังต้องดูแลรับผิดชอบเครื่องจักรกล
หลากหลายชนิดที่ใช้ในวงการก่อสร้าง และวงการเกษตรกรรม ประการสุดท้าย
วิศวกรเครือ่ งกลยังต้องค�ำนึงถึงการอนุรกั ษ์พลังงานและผลกระทบของงานวิศวกรรม
เครื่องกลที่มีต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

ต�ำแหน่งงานของวิศวกรเครื่องกล

• วิศวกรออกแบบ-ติดตัง้ ระบบปรับอากาศ ระบบท่อประปา/สุขาภิบาล/
ดับเพลิง ในอาคาร
• วิศวกรออกแบบ หรือติดตัง้ ระบบทางกล ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
• วิศวกรออกแบบชิ้นส่วนทางกล ออกแบบผลิตภัณฑ์
• วิศวกรวางโครงการ บริหารโครงการ
• วิศวกรกระบวนการผลิต ในโรงงานอุตสาหกรรม
• วิศวกรซ่อมบ�ำรุง รักษาเครื่องจักร ในโรงงาน
• วิศวกรควบคุมคุณภาพการผลิต
• วิศวกรบริหารจัดการอาคาร
• วิศวกรด้านวิเคราะห์ทุนในสถาบันทางการเงิน
• วิศวกรผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
• วิศวกรด้านอุตสาหกรรมพลังงาน หรือ พลังงานทางเลือก
• วิศวกรด้านการขายผลิตภัณฑ์ ระบบทางวิศวกรรม
• นักวิชาการ นักวิจยั นักพัฒนา ระบบทางกล เครือ่ งยนต์ ระบบพลังงาน

คุณสมบัติของวิศวกรรมเครื่องกล

• ช่างคิด ชอบประดิษฐ์ คิดค้นสิ่งต่างๆ สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ โดยเฉพาะ
ด้านเทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรม
• ชอบค�ำนวณ การวิเคราะห์ทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์
• ความสามารถวางแผน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
• และต้องมีความเข้าใจในหลักการพืน้ ฐานของหลักกลศาสตร์ พลศาสตร์
อุณหพลศาสตร์

โอกาสทางวิชาชีพ

งานวิชาชีพหลักของสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเกี่ยวข้องกับการค�ำนวณ
ออกแบบควบคุมการผลิต การค้นคว้า วิเคราะห์ ทดสอบ วางโครงการ อ�ำนวยการ
ติดตั้ง และอ�ำนวยการใช้ระบบและอุปกรณ์ คือ เครื่องต้นก�ำลัง เครื่องใช้ก�ำลัง
อุปกรณ์ถา่ ยเทความร้อน เครือ่ งก�ำเนิดไอน�ำ้ หรือไออย่างอืน่ ๆ เตาเผา ภาชนะใส่กา๊ ซ
ภายใต้ความดัน เครื่องปรับอากาศ เครื่องท�ำความเย็น และระบบท่อส่งของไหล
ภายใต้ความดันและของไหลอันตราย

แนวโน้มความต้องการวิศวกรรมเครื่องกลในอนาคต

ในยุคของการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม จุดเปลีย่ นส�ำคัญทีท่ ำ� ให้มนุษย์หนั มาใช้
เครื่องจักรในการผลิตมากขึ้น จนถึงปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตก็ยังเป็นสิ่งที่
ประเทศต่างๆ ต้องการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง “วิศวกรเครื่องกล”จึงมีความส�ำคัญ
มากต่อระบบอุตสาหกรรม นอกจากการออกแบบเครื่องมือและเครื่องจักรต่างๆ
แล้ววิศวกรเครื่องกลยังมีความส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็ น การวิ เ คราะห์ ย านยนต์ อากาศยาน เรื อ หุ ่ น ยนต์ และอุ ป กรณ์ ท าง
การแพทย์ จากผลการส�ำรวจข้อมูลในครั้งนี้ พบว่า งานด้านวิศวกรรมเครื่องกล
มี ค วามต้ อ งการสู ง ในหลายประเทศทั้ ง ในแถบยุ โรป อเมริ ก าเหนื อ -ใต้ และ
โอเชียเนีย ยกเว้นประเทศในแถบเอเชีย รวมทั้งหมด 19 ประเทศด้วยกัน
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ
ที่มา : www.dek-d.com
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นวัตกรรมกับองค์กร
หากลองให้คำ� จ�ำกัดความค�ำว่า “นวัตกรรม”
น่าจะหมายถึง การเปลีย่ นแปลงเชิงบวกทางการผลิต
กระบวนการ หรือการเปลีย่ นแปลงทางความคิด หรือ
น่าจะหมายถึงการท�ำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ ซึ่ง
เมือ่ มีการน�ำนวัตกรรมมาใช้แล้วย่อมมีการคาดหวัง
ว่าผลลัพธ์ที่ได้ควรต้องดีกว่าเดิม

หันมามองในปัจจุบันมีการน�ำนวัตกรรมมาใช้ในหลายเรื่อง เช่น
การน�ำนวัตกรรมเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการในองค์กร
หรือแม้หน่วยงานรัฐเองมีการน�ำนวัตกรรมมาใช้สำ� หรับการก�ำหนดนโยบาย
ภาครัฐ เป็นต้น ซึ่งการน�ำนวัตกรรมมาใช้ย่อมมาพร้อมกับความคาดหวัง
ว่าการบริหารจัดการต้องดีข้ึน และผู้ที่มาเข้าใช้บริการจะต้องมีความ
พึงพอใจมากขึ้น
ส�ำหรับองค์กรธุรกิจ นวัตกรรมในเชิงความคิด เชิงกระบวนการ
และเชิงการผลิตมีความสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน องค์กรธุรกิจย่อมต้องมี
การสร้างนวัตกรรมในองค์กรเช่นกัน เพื่อการพัฒนาและหวังผลให้ธุรกิจ
มีความเจริญเติบโตไปข้างหน้า หลายองค์กรมีการสร้างนวัตกรรมภายใน
องค์กรคือการค้นคว้าหาความรูใ้ หม่ๆ ค้นหาค�ำตอบผ่านกระบวนความคิด
ด้วยบุคลากรภายในของตนเอง แม้จะสามารถมีนวัตกรรมในการผลิต
แต่อาจท�ำให้ไม่สามารถเข้าถึงความรู้และความต้องการของลูกค้าได้
อย่างทั่วถึงและชัดเจน ตัวอย่างที่น่าจะเป็น classic case กรณีนี้คือ
บริษทั ผลิตกล้องถ่ายรูปและฟิลม์ ถ่ายรูปทีย่ งั ติดกับดักกรอบความคิดเดิม
ยังคงผลิตสินค้าที่สวนทางกับ global trend ที่ผู้บริโภคหันมาใช้กล้อง
ถ่ายรูป digital กันมากขึน้ แม้วา่ บริษทั ดังกล่าวสามารถผลิตกล้อง digital
ได้เป็นตัวแรกของโลกก็ตาม นี่คือตัวอย่างขององค์กรที่มีนวัตกรรมในเชิง
การผลิต มีเทคโนโลยีพร้อม แต่ติดกับดักความคิดเดิมหรืออาจจะขาด
นวัตกรรมเชิงความคิด เป็นต้น

ปัจจุบนั มีการสร้างนวัตกรรมขององค์กรอีกรูปแบบ คือ นวัตกรรม
แบบเปิด (Open Innovation) โดยรับเอาแนวคิดใหม่ๆ จากภายใน
หรือจากภายนอกองค์กรมาต่อยอด ซึ่งองค์กรไม่จ�ำเป็นที่จะต้องเริ่มต้น
ค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้น เพียงแต่ต้องคอยติดตาม
ความรู้ ความคิดใหม่ๆ จากภายนอกอย่างสม�ำ่ เสมอ ซึง่ ดูเหมือนว่าแนวคิด
Open Innovation ก�ำลังเป็นที่นิยมในองค์กรธุรกิจ ข้อดีที่เห็นได้ชัดคือ
การได้รับแนวคิดที่หลากหลายและรวดเร็วทั้งจากพนักงานในองค์กรเอง
รวมถึงลูกค้า คู่ค้าและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสินค้าหรือบริการให้เกิด value creation สามารถตอบสนอง
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าและตลาดอยู่ตลอดเวลา
ดังนัน้ ค�ำว่า “นวัตกรรม” ในเชิงขององค์กรธุรกิจจึงเป็นเหมือน
พลังขับเคลื่อนให้องค์กรมีการพัฒนา มีการเจริญเติบโตก้าวหน้า
และสามารถตอบสนองต่อลูกค้าได้ทันในยุคที่ความต้องการและตลาด
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในเชิงของผู้บริโภคหรือลูกค้า การที่
องค์กรธุรกิจแข่งขันกันในการมีนวัตกรรมในสินค้าหรือบริการต่างๆ
ย่อมจะเป็นประโยชน์ของผู้บริโภคที่จะได้บริโภคสินค้าหรือบริการที่มี
ความแปลกใหม่ และในเชิงเศรษฐศาสตร์ การมีนวัตกรรมย่อมส่งผล
ให้เศรษฐกิจมี Value Creation มีการขับเคลื่อนไปข้างหน้า และ
มีความสามารถในการแข่งขันได้

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
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