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ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ อย่างหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

บรรณาธิการ
ข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจ�ำเดือน ธันวาคม 2559 ขอรายงานบทสัมภาษณ์พิเศษ ธุรกิจของคนรุ่นใหม่
“ข้าวขาหมูระยอง” ตามด้วยสายด่วน 1694 ซึ่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจ ดังนี้ กรมการจัดหางาน เร่งเดินหน้าจัดส่งทหารกองประจ�ำการไปฝึก
ปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการ IM JAPAN คาดจัดส่งรุ่นแรก 24 นาย และด�ำเนินการน�ำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU
พร้อมบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระท�ำผิดอย่างเคร่งครัดตามมติ ครม. รวมทั้งหาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชาวนาในช่วงว่างเว้นจากฤดูเก็บเกี่ยว
ส่วนมองภูมิภาคฉบับนี้เริ่มด้วยภาคตะวันออก กระทรวงแรงงาน ลงนาม MOU ผลิตแรงงานคุณภาพป้อนอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิน้ ส่วนอะไหล่ยานยนต์ ตามด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แรงงานอีสานรอเฮ! คืบหน้า “นิคมอุตสาหกรรมอุดร” คาดสร้างงาน 20,000
ต�ำแหน่ง ส่วนภาคตะวันตก โครงการรถไฟทางคู่นครปฐม - หัวหิน และหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์
นอกจากนัน้ ยังมี English for Career “บทสนทนาภาษาอังกฤษ การจราจร (Traffic)” สารพันปัญหา รอบรัว้ รอบโลก “สหรัฐอเมริกา
ฝึกอาชีพคนงานเหมืองถ่านหินสู่ “นักขับโดรน - ผู้ประกอบการด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี” อาชีพมั่นคงเดือนนี้ นักถ่ายภาพ “Stock Photo”
Smart Doe กรมการจัดหางาน ประสานนายจ้างหาต�ำแหน่งงาน รองรับผู้พ้นโทษกว่า 50,000 อัตรา และปิดท้ายด้วย ร้อยแปดพันเรื่อง
ในหัวข้อ “อาชีพอิสระ” หนึ่งในทางเลือกการประกอบธุรกิจ
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สารบัญ
Special Report

• ธุรกิจของคนรุ่นใหม่ “ข้าวขาหมูระยอง”

สายด่วน 1694

• กรมการจัดหางาน เร่งเดินหน้าจัดส่งทหารกองประจ�ำการไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น
• กรมการจัดหางาน ด�ำเนินการน�ำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU พร้อมบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระท�ำผิด
• กรมการจัดหางาน เร่งหางาน หาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชาวนาในช่วงว่างเว้นจากฤดูเก็บเกี่ยว

มองภูมิภาค

• กระทรวงแรงงาน ลงนาม MOU ผลิตแรงงานคุณภาพป้อนอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่
• แรงงานอีสานรอเฮ คืบหน้า “นิคมอุตสาหกรรมอุดร” คาดสร้างงาน 20,000 ต�ำแหน่ง
• โครงการรถไฟทางคู่นครปฐม - หัวหิน และหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์

English for Career
สารพันปัญหา

• ผู้ประกันตน ม.39 ม.40 สามารถช�ำระเงินสมทบผ่านช่องทางใดได้บ้าง?

รอบรั้ว รอบโลก

• สหรัฐอเมริกาฝึกอาชีพคนงานเหมืองถ่านหินสู่ “นักขับโดรน - ผูป้ ระกอบการด้านไซเบอร์ซเี คียวริต”ี

อาชีพมั่นคง

• นักถ่ายภาพ “Stock Photo”

Smart DOE

• กรมการจัดหางาน ประสานนายจ้างหาต�ำแหน่งงาน รองรับผู้พ้นโทษกว่า 50,000 อัตรา

ร้อยแปด พันเรื่อง

• “อาชีพอิสระ” หนึ่งในทางเลือกการประกอบธุรกิจ
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ผู้ด�ำเนินการ : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน (Labor Market Information Administration Division)
		 กรมการจัดหางาน โทรศัพท์ 0-2245-1581 หรือที่ E-mail : lmi@doe.go.th

Special Report

ธุรกิจของคนรุ่นใหม่

“ข้าวขาหมูระยอง”

คุณปรัชญา สีดา หนุม่ ช่างกลโรงงานวัยเพียง 28 ปี จากวิทยาลัย
เทคโนโลยีไออาร์พีซี (อดีตพนักงานสายงานควบคุมการผลิต) ด้วยรัก
ในอาชีพค้าขายและชอบท�ำอาหาร ตัดสินใจเปิดร้านข้าวขาหมูระยอง
ด�ำเนินกิจการในรูปแบบธุรกิจคนรุ่นใหม่ เน้นคุณภาพอาหารและราคา
ประหยัด มีการประชาสัมพันธ์ร้านผ่านช่องทาง Facebook และ Line
ตั้งอยู่เลขที่ 60/12 หมู่ที่ 13 ต�ำบลตะพง อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง
21000
ขาหมูของทางร้านเป็นสูตรพิเศษเฉพาะ ซึ่งดัดแปลงมาจาก
ขาหมูเมืองทอง (สูตรใส่โอวันติน) โดยทางร้านได้มาดัดแปลงรสชาติ
และวิธีการท�ำให้มีรสชาติเข้ากับคนในพื้นที่ในเขตจังหวัดระยอง ขาหมู
ของทางร้านจะมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากที่อื่น คือ
1. ขาหมูทอดก่อนตุ๋น เพื่อรีดไขมันออก
2. ใช้ระยะเวลาในการตุ๋นมากกว่า 12 ชั่วโมง
3. มีการใส่โอวันติน ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของขาหมูเมืองทอง
4. ใส่น�้ำมะพร้าว เพื่อให้รสชาติหอมหวาน ธรรมชาติ
5. น�้ำจิ้ม สูตรเด็ดเฉพาะร้าน โดยน�้ำจิ้มจะเน้นไปทางเปรี้ยว
เพื่อให้ตัดกับขาหมู ท�ำให้ทานแล้วไม่เลี่ยน
รายการอาหารในร้านมีให้เลือกหลากหลายเมนูดว้ ยกัน นอกจาก
ข้าวขาหมูแล้วยังมี อาทิ ข้าวคากิ ข้าวหมูแดง ข้าวหมูกรอบ ก๋วยเตี๋ยว
ขาหมู อีกทั้งยังมีเมนูเป็นรูปแบบชุด อาทิ ชุดขาหมูหม้อไฟ ชุดพ่อหมู
ชุดแม่หมู และชุดลูกหมู เป็นต้น
ร้านข้าวขาหมูระยอง (สาขาตะพง) ได้รบั คัดเลือกจากส�ำนักงาน
พาณิชย์จงั หวัดระยองร่วมกับหอการค้าจังหวัดระยอง ให้เป็นร้านค้าตาม
โครงการ “ร้านอาหารหนูณิชย์…พาชิม” และเป็นตัวแทนของจังหวัด
ระยอง เข้าร่วมการจัดงานออกร้าน “มหกรรมธงฟ้า : อิ่มท้องทั่วไทยไป
กับหนูณิชย์” ลดค่าครองชีพและกระตุ้นการจับจ่าย ปี 2559 ระหว่าง
วันที่ 1 - 5 มิถนุ ายน 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี (IMPACT Exhibition and Convention Center)

ปัจจุบนั ร้านข้าวขาหมูระยอง จากเดิมมีเพียงสาขาตะพงทีเ่ ดียว
ได้ขยายสาขาเพิม่ เป็นสาขาที่ 2 ตัง้ อยูท่ ี่ Passions Shopping Destination
โซนอาหาร ชั้น 3 (ห้างแหลมทอง จังหวัดระยอง) ซึ่งร้านยังคงรายการ
อาหารไว้ แต่มีการปรับเปลี่ยนราคาอยู่ระหว่าง 40 - 50 บาท อาทิ
ข้าวขาหมู หมูแดง หมูกรอบ และก๋วยเตี๋ยวขาหมู ซึ่งทางร้านเห็นว่า
เป็นการเพิ่มฐานลูกค้าในกลุ่มโซนตัวเมืองระยองและใกล้เคียงที่มาจับ
จ่ายซื้อของภายในห้างฯ
คุณปรัชญา ยังได้ฝากข้อคิดให้กบั เยาวชนรุน่ ใหม่ในการประกอบ
อาชีพว่า “การท�ำร้านอาหาร ถ้าไม่เน้นคุณภาพ มีทุนเท่าไหร่ก็เจ๊ง
และการจะท�ำอะไรก็ท�ำให้ดีที่สุด ต้องมีใจรักในการท�ำงาน และการ
ตลาดเป็นส่วนส�ำคัญในการประกอบธุรกิจด้วย” และนี่คืออีกหนึ่ง
ตัวอย่างของเยาวชนรุน่ ใหม่ทปี่ ระสบผลส�ำเร็จในการประกอบอาชีพอิสระ
หากมีโอกาสเดินทางมาจังหวัดระยอง สามารถแวะมาอุดหนุนร้านข้าว
ขาหมูระยองได้ทั้ง 2 สาขา
ดูรายละเอียดของทางร้านได้ที่ Facebook : ข้าวขาหมูระยอง
หรือโทร : 099 - 1144716 ID Line : pratya.si
โดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
ข้อมูลจาก : คุณปรัชญา สีดา, ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง,
http://www.rayong.go.th, http://noonid.dit.go.th,
http://www.moc.go.th และ Facebook : ข้าวขาหมูระยอง
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ด้วยพื้นฐานของครอบครัวเป็นครอบครัวค้าขาย เปิดร้าน
ขายของใช้อุปโภคบริโภค และแผงขายผักสด ในตลาดกลางผลไม้
ตะพง ชอบท�ำอาหารไปร่วมท�ำบุญในโอกาสต่างๆ บริเวณชุมชนและ
เขตใกล้เคียงบ่อย ๆ ต่อมา มีโอกาสได้รบั การฝึกอบรมเกีย่ วกับการ
ท�ำขาหมูที่สถาบันมติชน อคาเดมี่ “หลักสูตร ขาหมูเมืองทอง
สูตรใส่โอวัลติน” แรกเรมิ่ ฝึกท�ำกินในครอบครัวและแบ่งปันให้เพอื่ นบ้าน
อีกทั้งเห็นว่ามีคนชอบในรสชาติมากขึ้นเรื่อยๆ จึงเป็นจุดเริ่มต้น
ในการเปิดร้าน “ข้าวขาหมูระยอง”

สายด่วน 1694
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กรมการจัดหางาน เร่งเดินหน้าจัดส่งทหารกองประจ�ำการ
ไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิค ในประเทศญี่ปุ่น
ตามโครงการ IM JAPAN คาดจัดส่งรุ่นแรก 24 นาย
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ประสาน
กองทัพบก เพื่อส่งเสริมการมีงานท�ำแก่ทหาร
กองประจ�ำการทีจ่ ะปลดประจ�ำการ ไปฝึกปฏิบตั งิ าน
เทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการ IM JAPAN
พร้อมเดินหน้าประชาสัมพันธ์และติวเข้มการท�ำข้อสอบ
แก่ทหารกองประจ�ำการกองทัพภาคที่ 1 และ 2 ล่าสุด
เปิดรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรม
เพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น
แล้วน�ำร่องรุ่นแรกคาดจัดส่งได้ 24 นาย
ตามทีก่ ระทรวงแรงงานกับกระทรวงกลาโหมได้ลงนามใน
“บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการส่งเสริมการมีงานท�ำให้กบั ทหารกอง
ประจ�ำการ” ไปแล้วนัน้ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานได้
มีการประสานกองทัพบก เพือ่ ส่งเสริมการมีงานท�ำแก่ทหารกอง
ประจ� ำ การที่ จ ะปลดประจ� ำ การไปฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านเทคนิ ค
ในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ประเทศญี่ปุ่น โดยได้
ประชาสัมพันธ์โครงการ IM ประเทศญี่ปุ่นแก่ทหารก่อน
ปลดประจ�ำการทีก่ องทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
และกองทัพภาคที่ 1 ณ ร.1 พัน 1 รอ. ถนนวิภาวดีรังสิต
กรุงเทพมหานคร และแนะน�ำวิธีท�ำข้อสอบที่กองทัพภาคที่ 1
พล.ม.2. รอ. และกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี และเมื่อวันที่
31 สิงหาคม - 6 กันยายน 2559 ได้มีการรับสมัครทหาร
กองประจ�ำการกองทัพภาคที่ 1 และภาคที่ 2 เข้ารับการ
คัดเลือกผูร้ บั การฝึกอบรมเพือ่ จัดส่งไปฝึกปฏิบตั งิ านเทคนิคใน
ประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร
และนครราชสีมา การคัดเลือกแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอน
การสอบข้อเขียน ขั้นตอนการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและ
ตรวจรอยสักบนร่างกาย และขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์
มีทหารกองประจ�ำการสอบผ่านการทดสอบ 24 นาย ขณะนี้อยู่
ระหว่างการตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรมจากส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ
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ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 24 นาย หากผลการตรวจสุขภาพเป็นปกติ
และได้รบั หนังสือรับรองความประพฤติจากส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติจะได้รบั การเรียกตัว
เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาญี่ปุ่น กฎระเบียบ
วัฒนธรรม วิธีการท�ำงาน และชีวิตความเป็นอยู่ของประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา
4 เดือน หากผ่านการอบรมจะได้เดินทางไปฝึกปฏิบตั ิงานเทคนิคในประเทศญีป่ ่นุ
ต่อไป โดยตลอดระยะเวลา 1 ปี หรือ 3 ปี ในการฝึกปฏิบัติงานจะได้รับเบี้ยเลี้ยง
หรือค่าจ้างตามกฎหมายของประเทศญีป่ น่ ุ กล่าวคือ เดือนแรกได้รบั เบีย้ เลีย้ งเดือนละ
80,000 เยน หรือประมาณ 26,840 บาท และ IM Japan จะรับผิดชอบ ค่าที่พัก
ค่าไฟฟ้า ค่าน�้ำให้ ส่วนเดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 12 หรือเดือนที่ 36 ตามระยะเวลา
ของการฝึกปฏิบตั งิ านจะได้รบั ค่าจ้างไม่นอ้ ยกว่าอัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ทีก่ ฎหมายญีป่ นุ่
ก�ำหนด ผู้ฝึกปฏิบัติงานรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าสาธารณูปโภค
และค่าประกันสังคม รวมทัง้ ค่าภาษีตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด เมือ่ ฝึกปฏิบตั งิ านครบ
จะได้รบั ประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และรับเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพ
เมื่อเดินทางกลับประเทศไทย จ�ำนวน 200,000 เยน หรือประมาณ 67,100 บาท
เมื่อครบ 1 ปี และ 600,000 เยน หรือประมาณ 201,300 บาท เมื่อครบ 3 ปี
(อัตราแลกเปลี่ยนประจ�ำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559) ทั้งยังมีโอกาสเข้าท�ำงาน
ในสถานประกอบการญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทยอีกด้วย ซึ่งท�ำให้มีประสบการณ์
เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ และน�ำมาปรับใช้ในการท�ำงานต่อไป จึงขอประชาสัมพันธ์
เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ ส�ำนักงานจัดหางาน
จังหวัดทุกจังหวัด ส�ำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วน
กรมการจัดหางาน โทร. 1694
ที่มา : www.doe.go.th

กรมการจัดหางาน ด�ำเนินการน�ำเข้า แรงงานต่างด้าวตาม MOU
พร้อมบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระท�ำผิดอย่างเคร่งครัดตามมติ ครม.

ตามทีค่ ณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบเกีย่ วกับมาตรการหลังสิน้ สุดการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมานั้น กรมการจัดหางานได้เร่งรัด
การน�ำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามบันทึกความตกลง หรือ
บันทึกความเข้าใจทีร่ ฐั บาลไทยท�ำไว้กบั รัฐบาลต่างประเทศ (MOU) พร้อมทัง้ อ�ำนวย
ความสะดวกการตรวจสัญชาติ โดยกัมพูชาจะเข้ามาด�ำเนินการแจกหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือเอกสารรับรองบุคคล
ให้กบั แรงงานของตนทีไ่ ด้รบั การตรวจสัญชาติไว้แล้ว ซึง่ จุดแจกหนังสือเดินทางฯ อยูท่ จี่ งั หวัดปทุมธานี ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร ขณะทีเ่ มียนมา
จะตั้งศูนย์บริการตรวจสัญชาติให้กับแรงงานที่จดทะเบียนบัตรแรงงาน 3 สัญชาติ (บัตรสีชมพู) ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 29 กรกฎาคม 2559
ในจังหวัดตาก ระนอง สมุทรสาคร สมุทรปราการ และเชียงราย ส่วนลาวอยู่ระหว่างการพิจารณา ทั้งนี้ แรงงานที่ผ่านการตรวจสัญชาติหรือเคย
ผ่านการตรวจสัญชาติ ซึ่งได้รับหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือเอกสารรับรองบุคคล จะได้รับการตรวจ ลงตรา (VISA) และ
ประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 และสามารถขออยู่ต่อและขออนุญาตท�ำงานได้อีก
ครั้งเดียวไม่เกิน 2 ปี
นอกจากนี้ กรมการจัดหางานยังเร่งด�ำเนินการตามภารกิจของศูนย์แรกรับเข้าท�ำงานและสิ้นสุดการจ้าง เพื่อเป็นศูนย์อ�ำนวยความสะดวก
และให้ความรู้แก่แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท�ำงานในประเทศไทยตามระบบ MOU ตรวจสอบและพิจารณารับสิทธิที่พึงได้รับของแรงงานเมื่อจะ
เดินทางกลับประเทศ และเป็นศูนย์พักรอแรงงานเดินทางกลับประเทศต้นทางเมื่อครบสัญญาจ้าง ซึ่งจะช่วยไม่ให้แรงงานตกเป็นเหยื่อของ
การค้ามนุษย์ โดยน�ำร่องใน 3 จังหวัดคือ ตาก สระแก้ว และหนองคาย ซึ่งจากการด�ำเนินงานได้อบรมแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว
และเมียนมาไปแล้วจ�ำนวนกว่า 15,000 คน และยังได้เร่งจัดตัง้ ศูนย์รว่ มบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวอีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับ
การน�ำเข้าแรงงานต่างด้าวตามระบบ MOU ได้ที่ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด ส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสายด่วน
กรมการจัดหางาน โทร. 1694
ที่มา : www.doe.go.th

กรมการจัดหางาน เร่งหางาน หาอาชีพเสริม เพิม่ รายได้ให้ชาวนา
ในช่วงว่างเว้นจากฤดูเก็บเกี่ยว
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานเตรียมหางาน
หาอาชีพเสริมเพิม่ รายได้ให้ชาวนาทีป่ ระสบปัญหาราคาข้าวตกต�ำ่
พร้อมจัดหาต�ำแหน่งงานว่างจากสถานประกอบการทั่วประเทศ
จ�ำนวนหลายต�ำแหน่ง/หลายพืน้ ทีร่ องรับในช่วงว่างเว้นจากฤดู
เก็บเกี่ยว
จากสถานการณ์ราคาข้าวตลาดโลกตกต�่ำและได้ส่งผลกระทบ
ต่อราคาข้าวในประเทศไทยที่ต้องปรับลดราคา ท�ำให้ชาวนาได้รับความ
เดือดร้อน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานได้มมี าตรการช่วยเหลือ
เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนในเบือ้ งต้นอย่างเร่งด่วนด้วยการประสานงาน
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กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เร่งรัดการน�ำเข้าแรงงาน
ต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายตามระบบ MOU พร้อมอ�ำนวยความสะดวกการ
ตรวจสัญชาติ และเร่งด�ำเนินการตามภารกิจของศูนย์แรกรับเข้าท�ำงานและ
สิ้นสุดการจ้าง /ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว โดยบังคับใช้
กฎหมายกับผู้กระท�ำผิดอย่างเคร่งครัด

กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สมาคมหอการค้าแห่งประเทศไทย ตลอดจนนายจ้างและสถานประกอบการเพือ่ จัดหาต�ำแหน่งงานว่าง
ตามความเหมาะสมและความถนัดในพืน้ ทีไ่ ว้รองรับหลังจากว่างเว้นจากฤดูเก็บเกีย่ วเป็นอาชีพเสริมจ�ำนวนหลายต�ำแหน่ง/หลายพืน้ ที่ เช่น คนงาน
ช่วยปฏิบตั งิ านเกษตร ผูใ้ ช้แรงงานในฟาร์ม แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ พนักงานท�ำความสะอาด พนักงานซักล้าง รีดเสือ้ ผ้า พนักงานรักษารถ แม่บ้าน
เป็นต้น พร้อมจัดเจ้าหน้าที่และประสานอาสาสมัครแรงงาน/บัณฑิตแรงงาน ในพื้นที่ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ แนะแนวอาชีพ ให้ข้อมูลการประกอบ
อาชีพอิสระ การรับงานไปท�ำที่บ้าน การหางานท�ำ และประสานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการจัดหลักสูตรฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการ
เพื่อสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของชาวนาได้
กรมการจัดหางานจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ชาวนาทราบ หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ทสี่ ำ� นักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ส�ำนักงาน
จัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694
ที่มา : www.doe.go.th

มองภูมิภาค

กระทรวงแรงงาน ลงนาม MOU ผลิตแรงงานคุณภาพ
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ป้อนอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
เมือ่ เวลา 10.00 น. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ทีห่ อ้ งประชุมใหญ่
ส�ำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด อ�ำเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง หม่ อ มหลวงปุ ณ ฑริ ก สมิ ติ ปลั ด กระทรวงแรงงาน
ร่วมลงนาม MOU ความร่วมมือจัดตัง้ ศูนย์ฝกึ อบรมทักษะอุตสาหกรรม
จังหวัดระยอง ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมและสถานศึกษา
ประกอบด้วย กลุ่ม บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จ�ำกัด(มหาชน)
สถาบั น ไทย-เยอรมั น และมหาวิ ท ยาลั ย พระจอมเกล้ า ธนบุ รี โดยมี
นายสุรศักดิ์ เจริญศิรโิ ชติ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดระยอง และผูแ้ ทนภาคอุตสาหกรรม
ในพื้นที่ร่วมเป็นเกียรติฯ
หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ตามที่มติ
ครม.เห็ น ชอบโครงการพั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออก
(Eastern Economic Corridor - EEC) ซึ่งตั้งอยู่ในเขต 3 จังหวัด ได้แก่
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เพื่อพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออกรองรับ
การเป็นรากฐานการผลิตอุตสาหกรรมแห่งอนาคต(New Engines of Growth)
โดยเน้นการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย
4.0 เพือ่ ให้อตุ สาหกรรมเหล่านีเ้ น้นเครือ่ งจักรเป็นส�ำคัญในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยให้เติบโตในระยะยาว และช่วยให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดัก
รายได้ปานกลาง ซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ก็เป็น
หนึง่ ในอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยเฉพาะด้านแรงงาน รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
แรงงานมีนโยบายทีม่ งุ่ เน้นให้แรงงานได้พฒ
ั นาขีดความสามารถ สามารถแข่งขัน
ได้ในทุกภูมิภาค รวมทั้งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของกระทรวงแรงงาน
ที่จะก้าวสู่ Brian Power ในอีก 20 ปีข้างหน้า และเป็นไปตามกรอบวาระปฏิรูป
เร่งด่วน 8 วาระ ด้าน “เพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ไทยแลนด์ 4.0”
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ทั้งนี้การลงนามนาม MOU ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือ
ที่มีส่วนขับเคลื่อนในการพัฒนาก�ำลังแรงงานด้านยานยนต์
และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ซึ่งศูนย์ฯ ดังกล่าวจะเป็น
สถานที่ฝึกอบรมให้แก่แรงงานในสาขายานยนต์และชิ้นส่วน
อะไหล่ยานยนต์อีกแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดระยอง รวมถึง
การเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะและเทคโนโลยีใหม่
ให้กับบุคลากรในสถานประกอบการอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นการ
ช่วยแก้ปญ
ั หาขาดแคลนก�ำลังแรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม
อีกทัง้ ก�ำลังแรงงานจะได้รบั การพัฒนาทักษะฝีมอื ทีไ่ ด้มาตรฐาน
แรงงานอีกด้วย
โดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
ข้อมูลจาก : ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง

แรงงานอีสานรอเฮ! คืบหน้า “นิคมอุตสาหกรรมอุดร”
คาดสร้างงาน 20,000 ต�ำแหน่ง
นายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานบริหาร บริษัท
เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จ�ำกัด เปิดเผยว่า นิคม
อุตสาหกรรมอุดรธานี ยังคงยึดแผนพัฒนาเดิมที่ศึกษา
ท�ำ “อีไอเอ.” และผังโครงการเสนอ กนอ. คือเฟสแรก
1,100 ไร่ เฟสทีส่ องอย่างน้อย 1,200 ไร่ เป็นอุตสาหกรรม
สีเขียวทั้งโครงการ ใช้พื้นที่สีเขียวเป็นแนวกันชน
จะมีการปรับผังบ้างในส่วนการเพิ่มพื้นที่หน่วงน�้ำ หรือ
พืน้ ทีร่ บั น�ำ้ ฝนเพิม่ ซึง่ ได้มอบพืน้ ที่ 12 ไร่ ให้กบั การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าค สร้างสถานีไฟฟ้าย่อยไปแล้ว และเตรียมมอบ
พืน้ ที่ กนอ. 2 ไร่ ระหว่างทีป่ รึกษาออกแบบรายละเอียด
ที่ปรึกษาด้านการตลาดจะเดินหน้าไปพร้อมกับการปรับ
พื้นที่ไปด้วย ซึ่งมั่นใจมากว่ามีความพร้อมด้วยศักยภาพ
ที่นักลงทุนสนใจ เป็นฐานผลิตสินค้าตลาดอาเซียน จาก
สิทธิพิเศษของบีโอไอ. กับ กนอ. และการขนส่งทาง
รถยนต์บนถนนมิตรภาพกับโครงข่าย ไปลาว-เวียดนามกัมพูชา, การขนส่งทางรางในอนาคต ด้วยรถไฟรางคู่
ที่อยู่ติดกับโครงการ รวมทั้งการขนส่งทางอากาศ

ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี ระยะทางเพียง 12 กิโลเมตร พร้อมคาร์โก้
ทันสมัยล่าสุดที่ส�ำคัญคืออุดรธานีมีภาคบริการทันสมัย รองรับนักลงทุนได้ทั้งในและ
ต่างประเทศ ส�ำหรับนิคมอุตสาหกรรมฯ อุดรธานีจะเกิดการลงทุนกว่า 60,000 ล้านบาท
เกิดการจ้างงานกว่า 20,000 ต�ำแหน่ง โดยมีสถานศึกษารองรับการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน เรามีเป้าหมายผูล้ งทุนมาจากต่างประเทศ นอกจากประเทศจีนทีเ่ คยติดต่อมา
ยังมีประเทศญีป่ นุ่ สนใจติดต่อมาด้วย จากการเปรียบเทียบการลงทุนทีอ่ ดุ รธานี หรือ
สปป.ลาว ซึ่งอุดรธานีน่าจะน่าสนใจมากกว่า ส่วนเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย
จะช่วยหนุนทั้งสองจังหวัดมากกว่าแข่งขัน
นางจิดาภา มั่นในสัจจะธรรม รองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(กนอ.) กล่าวในการประชุม กรอ.อุดรธานี ว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด
เสนอตัวตั้งนิคมอุตสาหกรรม กนอ.พิจารณา มีเพียงจังหวัดอุดรธานี โดย บริษัท เมือง
อุตสาหกรรมอุดรธานี จ�ำกัด หลังจากร่วมลงนามกับ กนอ. ให้ผู้ลงทุนได้เดินหน้า
ต่อเนื่องจนเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 59 รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ)
ผ่านความเห็นชอบ และกนอ.เห็นชอบแผนแม่บท ขณะนี้ กนอ. ก�ำลังพิจารณา
แบบแปลนและผังที่ดินที่คาดว่าจะแล้วเสร็จเร็วๆ นี้ จากนั้นอีก 2 ปี นิคมอุตสาหกรรม
อุดรธานีต้องเสร็จพร้อมขาย
โดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ข้อมูลจาก : www.isaanbizweek.com, ข่าววันนี้, วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

โครงการรถไฟทางคู่

นครปฐม - หัวหิน และหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมเสนอโครงการรถไฟทางคูช่ ว่ ง
นครปฐม - หัวหิน ระยะทาง 165 กิโลเมตร วงเงิน 20,036.53 ล้านบาท และช่วงหัวหิน - ประจวบคีรขี นั ธ์ ระยะทาง 90 กิโลเมตร
วงเงิน 10,301.95 ล้านบาท รวมวงเงินลงทุนทัง้ สิน้ 30,338.48 ล้านบาท
เมือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เพือ่ ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา
อนุมัติโครงการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 เพื่อ
เพิม่ ขีดความสามารถด้านการให้บริการขนส่งระบบรางรองรับจ�ำนวนผูโ้ ดยสาร
และปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น และลดระยะเวลาในการเดินทาง
และการขนส่งสินค้า ปริมาณการใช้รถในพื้นที่เขตเมืองน่าจะลดลงเพราะ
ปัจจุบันยิ่งช่วงวันหยุดและเทศกาลจะมีปริมาณรถจ�ำนวนมาก รวมทั้งเพิ่ม
ศักยภาพด้านท่องเที่ยวตามสถานที่ส�ำคัญในเขตภาคใต้และภาคใต้ตอนบน
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวน่าจะเพิ่มขึ้น
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ความคืบหน้า “นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี” ด้วยความร่วมมือของ บริษัท
เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จ�ำกัด กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
หลังจากรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ.) ผ่านความเห็นชอบ และล่าสุดการนิคม
อุตสาหกรรม (กนอ.) แห่งประเทศไทยเห็นชอบแผนแม่บท และรูปแบบผังโครงการแล้ว

ลักษณะของโครงการเป็นการก่อสร้างทางรถไฟเพิ่มขึ้น 1 ทาง เป็นคันทางระดับดินขนานไปกับเส้นทางรถไฟเดิม เพื่อเป็นการเพิ่มความ
รวดเร็วความจุของทางรถไฟ และสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารและสินค้าได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ประกอบกับมีการยกเลิกจุดตัดทางรถไฟ
ที่เสมอระดับในปัจจุบัน และมีการก่อสร้างทางผ่านต่างระดับเพิ่มเติมตามความต้องการในการเดินทางของชุมชนบริเวณโดยรอบแนวเส้นทาง
พร้อมก่อสร้างรัว้ กัน้ ตลอดแนวเส้นทางรถไฟ เพือ่ เพิม่ ความปลอดภัยในการให้บริการ โดยจะมีการก่อสร้างสถานีรถไฟใหม่และปรับปรุงสถานีรถไฟเดิม
จ�ำนวน 27 สถานี ส�ำหรับช่วงนครปฐม - หัวหิน (ระยะทางประมาณ 165 กิโลเมตร) และจ�ำนวน 13 สถานี ส�ำหรับช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์
(ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร) เมื่อโครงการเสร็จน่าจะเห็นการพัฒนาพื้นที่ทั้งโดยรอบสถานีและตลอดแนวเส้นทางมากขึ้น
โดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
ข้อมูลจาก : หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

English for Career

บทสนทนาภาษาอังกฤษ
Smart Job Magazine

การจราจร (Traffic)

ฉบับนีเ้ รามาเรียนรูบ้ ทสนทนาภาษาอังกฤษเกีย่ วกับการจราจร (Traffic) กันคะ เคยเจอไหมทีต่ อ้ งหา
ค�ำอธิบายกับเจ้านายเรื่องการจราจรรถติด ไม่สามารถมาได้ตามเวลานัดหมาย ไม่มีใครอยากมาสาย
แต่เมื่อมันสุดวิสัย เราจะต้องอธิบายและจะใช้ประโยคภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างประโยค
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการจราจรมาฝากกันคะ
ตัวอย่าง ประโยคภาษาอังกฤษอธิบายเกี่ยวกับการจราจร
การเดินทาง รถติด เช่น
I’m in a traffic jam.
		 รถติดครับ
I got stuck in traffic on my way to the office.
		 ผมเจอรถติดในระหว่างทางมาที่ท�ำงานครับ
I was stuck in traffic for over three hours yesterday.
		 ผมเจอรถติดกว่า 3 ชั่วโมงเมื่อวานนี้ครับ
I get tied up in traffic on my way here.
		 ผมรถติดอยู่ระหว่างทางมาที่นี่ครับ
I always get caught up in a traffic jam.
		 ฉันเจอรถติดเสมอค่ะ
Traffic is a real chaos in Bangkok.
		 การจราจรโกลาหลจริงๆ ในกรุงเทพฯ
I’m rushing to the airport around peak hours.
		 ฉันก�ำลังรีบไปสนามบินในช่วงเวลาเร่งด่วนค่ะ
Watch out for traffic jams especially around peak hours,
we can be jammed up.
		 ระหว่างการจราจรติดขัดโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน
		 เราสามารถเจอรถติดได้ค่ะ
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ตัวอย่าง บทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)
A:
			
B:
			
A:
			
			
B:
			
A:
			

Hi B. I’m running late.
หวัดดีบี ผมก�ำลังสาย
What happened?
เกิดอะไรขึ้นค่ะ
I’ve got stuck in traffic on my way to get home.
There’s been an accident on the road.
ผมเจอรถติดบนทางกลับบ้าน มีอุบัติเหตุบนถนนที่มา
Let’s get a map to find alternative routes.
เอาแผนที่มาหาเส้นทางอื่นกันเถอะค่ะ
It should take over an hour to get there.
น่าจะใช้เวลาเกินชั่วโมงกว่าจะถึงที่นั่นครับ

นี่เป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการจราจร
บนท้องถนน ซึ่งอาจเกิดเหตุการณ์ ไม่คาดคิด ต่อไปนี้คุณก็สามารถ
เลือกใช้ประโยคในการสื่อสารที่สามารถอธิบายเกี่ยวกับการจราจร
เพื่อน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้แล้วนะคะ… แล้วพบกันฉบับ
หน้าค่ะ.. Bye!!!
ที่มา : http://engenjoy.blogspot.com/2015/03/traffic.html

สารพันปัญหา
ผู้ประกันตน ม.39 ม.40 สามารถช�ำระเงินสมทบผ่านช่องทางใดได้บ้าง?

ผูป้ ระกันตนมาตรา 39 ทีไ่ ม่มนี ายจ้าง ต้องจ่ายเงินสมทบด้วยตนเอง สามารถช�ำระเงินสมทบผ่านช่องทาง
- ผ่านหน้าเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และ
ธนาคารธนชาต จ�ำกัด (มหาชน) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม พร้อมรับใบเสร็จรับเงินทันที
- หักบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) และธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) โดยจะหักเงินในบัญชีทุกวันที่ 15 ของเดือน เสียค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท ยกเว้นธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด
(มหาชน) รายการละ 5 บาท
- ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วสิ /เคาน์เตอร์ทที่ ำ� การไปรษณีย์ เพียงผูป้ ระกันตนยืน่ บัตรประจ�ำตัวประชาชนพร้อมเงินสดช�ำระเงินสมทบทีห่ น้า
เคาน์เตอร์ เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท พร้อมรับใบเสร็จรับเงินทันที
ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ต้องส่งเงินสมทบด้วยตนเองสามารถช�ำระเงินสมทบ ผ่านช่องทาง
- ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) เสียค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อใบเสร็จรับเงิน 1 ฉบับ
- หักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคาร
กสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) โดยจะหักเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทุกวันที่ 20 ของเดือน เสียค่า
ธรรมเนียมรายการละ 5 บาท
- ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven) และห้างเทสโกโลตัส โดยเสียค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท
ส�ำหรับนายจ้าง ที่ช�ำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน สามารถช�ำระเงิน ผ่านช่องทาง
- ผ่านหน้าเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการช�ำระเงิน
- เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven) เสียค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท พร้อมรับใบเสร็จรับเงินทันที
โดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
ข้อมูลจาก : http://www.sso.go.th

รอบรั้ว รอบโลก

สหรัฐอเมริกาฝึกอาชีพคนงานเหมืองถ่านหินสู่

“นักขับโดรน - ผู้ประกอบการด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี”
			 การท�ำงานในเหมือง อาชีพทีน่ บั วันจะเสือ่ มความ
นิยม สหรัฐอเมริกาเตรียมจัดโครงการอบรมเพิ่มความรู้ให้
กับคนงานในเหมืองถ่านหิน หวังปั้นเป็นผู้ควบคุมโดรนแทน
การท�ำงานในเหมืองทีอ่ าจเสีย่ งต่อการตกงานได้งา่ ยมากขึน้
ในทศวรรษหน้าแล้ว
		
โดยกระแสรักษ์โลก และเทรนด์การลด ละ เลิก
การใช้พลังงานเชือ้ เพลิงจากซากฟอสซิลก�ำลังเป็น ตัวแปรส�ำคัญที่
ท�ำให้ความต้องการในน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง และถ่านหินลดลง จนอาจส่งผล
ต่อแรงงานในอุตสาหกรรมเหล่านัน้ ท�ำให้ทำ� เนียบขาวภายใต้รฐั บาล
โอบามา ประกาศให้เงินทุนมูลค่า 28 ล้านเหรียญสหรัฐแก่แรงงาน
ในอุตสาหกรรมดังกล่าว จ�ำนวน 42 แห่งทัว่ ประเทศ (ส่วนมากอยูท่ างตอนใต้) ไปอบรมพัฒนาความรูเ้ พิม่ เพื่อขยับขยายเข้าสู่ตลาดงานใหม่
อย่างนักขับโดรน หรืองานด้านไซเบอร์ซีเคียวริตีรับการเติบโตของตลาดในอนาคต
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ถาม
ตอบ

		 ยกตัวอย่างเช่น รัฐเวอร์จิเนียได้มีการจัดอบรมการเป็นนักขับโดรนขึ้นที่ Mountain Empire Community College ซึ่งคาดว่าจะใช้
งบประมาณ 2.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ในการฝึกคนงานเหล่านั้น ให้กลายเป็นก�ำลังส�ำคัญของอุตสาหกรรมโดรนในอนาคต
		 นอกจากนั้น ยังมีงบประมาณอีก 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ในการฝึกคนงานเหมืองถ่านหินไปสู่งานด้าน ไซเบอร์ซีเคียวริตี โดยหวังให้เป็น
ผู้ประกอบการในธุรกิจดังกล่าวได้ด้วย หรือหากอยากสร้างธุรกิจของตัวเองทางโครงการก็มีการกันเงินเอาไว้ 500,000 เหรียญสหรัฐ ส�ำหรับให้
ผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่มาจากอุตสาหกรรมถ่านหินไปใช้สร้างธุรกิจของตนเองด้วย
ที่มา : http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9590000108950

อาชีพมั่นคง

นักถ่ายภาพ

Smart Job Magazine

“Stock Photo”

ในแต่ละปีย่อมมีโอกาสทางธุรกิจและอาชีพที่น่าสนใจ
เกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา ขณะเดียวกันอาชีพเก่าๆ บางอาชีพ
ก็ย่อมเสื่อมความนิยมไปตามความต้องการของตลาดโลก
เช่นกัน
ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงแม้อาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนหวาดกลัว
แต่หากเราเผชิญหน้ากับมันอย่างเข้าใจ ก็ยอ่ มสามารถทีจ่ ะมองหาโอกาส
การสร้างรายได้ในทุกการเปลี่ยนแปลง ส�ำหรับอาชีพที่น่าสนใจ
อีกอาชีพหนึ่งก็คือ ช่างถ่ายภาพ แต่ช่างถ่ายภาพที่จะแนะน�ำในวันนี้
ไม่ใช่ช่างถ่ายภาพแบบเดิมๆ เช่น ภาพติดบัตร หรืองานรับปริญญา
แต่เป็นช่างถ่ายภาพ Stock Photo
Stock Photo คือ ภาพถ่ายทีเ่ ก็บสะสมไว้เพือ่ น�ำขายบนเว็บไซต์
ขายภาพต่างๆ ผูอ้ า่ นอาจจะคิดว่าใครหละจะมาจ่ายเงินเพือ่ ซือ้ ภาพเหล่านี?้
แต่ขอบอกไว้เลยว่ามีจำ� นวนไม่นอ้ ยทีต่ อ้ งการซือ้ ภาพถ่ายเพือ่ ใช้ในงาน
หรือธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการท�ำเว็บไซต์ เขียนบล็อกส่วนตัว
ใส่บทความ ลงโซเชียลมีเดีย หรือจะน�ำไปใช้ร่วมกับหนังสือ e-book
แน่นอนว่าสื่อออนไลน์เหล่านี้อย่างที่ทราบกันว่าก�ำลังเติบโต ท�ำให้
มีความต้องการ Stock Photo สูงขึ้นทุกวัน นอกจากนั้นคนจ�ำนวนมาก
ก็ตื่นตัวกับกฏหมายลิขสิทธิ์มากขึ้น ท�ำให้ทุกคนต้องการซื้อรูปภาพ
มาใช้งานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ส�ำหรับการขายภาพผ่านเว็บเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “Stocker”
มาจากค�ำว่า “Stocker Photo” หรือเป็นที่คุ้นหูกันว่า ช่างภาพ
stock photo เป็นการถ่ายภาพเพื่อใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์หรือนิตยสาร และ
งานโฆษณาต่างๆ โดยปัจจุบนั มีเว็บไซด์ชนั้ น�ำต่างๆ ทีท่ ำ� ให้ลกู ค้าสามารถ
น�ำภาพจากเว็บนั้นไปใช้ได้ แต่ต้องเสียค่าสมาชิก โดยค่าสมาชิกแต่ละ
เว็บจะแตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเช่นเว็บ Shutterstock นั้น
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ลู ก ค้ า จะต้ อ งเสี ย ค่ า รายเดื อ น 5,970 บาท (199$) ทุ ก เดื อ น
สามารถดาวโหลดภาพได้ 750 ภาพต่อเดือน ส่วนรูปที่อยู่ในเว็บก็มา
จาก “stocker” อาชีพที่ก�ำลังได้รับความนิยมอยู่ตอนนี้
ข้อดีของการขายภาพผ่านเว็บ มีความเป็นอิสระในการท�ำงาน
ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลา เพราะเราเป็นนายตัวเอง แต่การจะประสบ
ความส�ำเร็จได้ต้องใช้เวลา โดยตัวของอาชีพอาจจะดูยุ่งยากแต่ใน
ความเป็นจริงแล้ว เพียงแค่เรามีกล้องกับคอมพิวเตอร์ก็สามารถ
ท�ำอาชีพนีไ้ ด้แล้ว และการท�ำงานขายภาพผ่านอินเทอร์เน็ตจะท�ำให้เรา
รู้มาตรฐาน และจุดบกพร่องของตนเอง ซึ่งก็เป็นความท้าทายในการ
ที่งานของเราออกไปอยู่ในสายตาคนทั้งโลก
อาชีพ Stock Photo นั้นจัดเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากเพราะ
สามารถท�ำเงินได้แบบ Passive Income โดยหากคุณผู้อ่านสามารถ
ออกถ่ายภาพและสะสมภาพจนสร้างรายได้ต่อเดือนมากพอ ก็จะท�ำให้
มีรายได้อย่างมั่นคงโดยไม่จ�ำเป็นต้องท�ำงานตลอด อย่างไรก็ตาม
รายได้นั้นขึ้นอยู่กับฝีมือ และปริมาณภาพที่อยู่ในเว็บขายภาพนั่นเอง
จะขายดีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าภาพที่เราถ่ายมาสามารถตอบโจทย์
ความต้องการของคนซื้อได้แค่ไหน

โดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
ข้อมูลจาก : http://www.smefrog.com , https://www.pptvthailand.com/news

Smart DOE

กรมการจัดหางาน ประสานนายจ้างหาต�ำแหน่งงาน
รองรับผูพ
้ น้ โทษ กว่า

50,000 อัตรา

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เตรียมให้ความ
ช่วยเหลือในการประกอบอาชีพและการหางานท�ำแก่ผู้พ้นโทษ
โดยจัดกิจกรรมให้คำ� ปรึกษา แนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระ รวมทัง้ รับลงทะเบียนสมัครงาน ซึง่ ได้ประสานนายจ้าง/
สถานประกอบการเตรียมต�ำแหน่งงานรองรับไว้แล้วทั่วประเทศ
กว่า 50,000 อัตรา
ตามทีส่ มเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ในหลวงรัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานอภัยโทษผู้ต้องราชทัณฑ์
เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองดี เนือ่ งในโอกาสแรกนับแต่ขนึ้
ทรงราชย์สบื ราชสันตติวงศ์ โดยเบือ้ งต้นคาดว่า
จะมีผู้ต้องโทษได้รับการพระราชอภัยโทษและ
ได้รับการปล่อยตัวทันทีประมาณ 30,000 คน
ในส่วนของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ซึง่ มีหน้าทีใ่ นการจัดหางาน เพือ่ ให้คนไทยทุกคน
มีงานท�ำ ได้มกี ารลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย
การประสานความร่วมมือในการเตรียมความ
พร้อมก่อนปล่อย และการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง
ภายหลังพ้นโทษ กับกรมราชทัณฑ์และหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
ซึ่งทุกฝ่ายตกลงปฏิบัติภารกิจร่วมกันตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน และในโอกาสนี้ กรมการจัดหางานได้เตรียมการช่วยเหลือผู้พ้นโทษ
ดังกล่าว ทีป่ ระสงค์จะหางานท�ำ โดยได้สงั่ การให้สำ� นักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพืน้ ที่ ประสานงาน
กับกรมราชทัณฑ์เพื่อขอทราบข้อมูลของผู้ได้รับการอภัยโทษ เช่น จ�ำนวน รายชื่อ เป็นต้น
นอกจากนั้น กรมการจัดหางานยังให้ส�ำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด ส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ประสานนายจ้าง/
สถานประกอบการ เพือ่ หาต�ำแหน่งงานว่างรองรับ รับลงทะเบียนและจัดหางานให้แก่ผพู้ น้ โทษดังกล่าว โดยจัดกิจกรรมให้คำ� ปรึกษา แนะแนว
อาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ รวมทัง้ ให้บริการจัดหางาน ซึง่ ปัจจุบนั มีตำ� แหน่งว่างงานทัว่ ประเทศรองรับ จ�ำนวน 55,376 อัตรา
เช่น แม่บ้าน พนักงานบรรจุภัณฑ์ พนักงานในกระบวนการผลิต พนักงานขายหน้าร้าน พนักงานขับรถ แม่บ้าน พ่อครัว เป็นต้น
และในกรณีทผี่ พู้ น้ โทษต้องการฝึกทักษะฝีมอื เพิม่ เติมให้ประสานกับกรมพัฒนาฝีมอื แรงงานอย่างใกล้ชดิ ต่อไป ทัง้ นี้ สามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติม หรือสมัครงานได้ที่ ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสายด่วน
กรมการจัดหางาน 1694
ที่มา : www.doe.go.th
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ร้อยแปด พันเรื่อง

“อาชีพอิสระ”
หนึ่งในทางเลือกการประกอบธุรกิจ
จากสถิตขิ อ้ มูลการจดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ เดือนกันยายน 2558 มีการจดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจ
จ�ำนวน 5,302 ราย และเดือนกันยายน 2559 จ�ำนวน 6,076 ราย
เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 774 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.60 แสดงให้เห็นว่า ปัจจุบนั
มีผู้ประกอบการรายย่อยสนใจประกอบอาชีพอิสระเพิ่มขึ้น
อาชีพอิสระ เป็นทางเลือกหนึ่งที่ส�ำคัญ ซึ่งท�ำให้ประชาชน
มีงานท�ำ มีรายได้ และบรรเทาปัญหาการว่างงาน การประกอบอาชีพ
อิสระเป็นการประกอบกิจการส่วนตัวต่างๆ ในการผลิตสินค้า หรือบริการ
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นธุรกิจที่มีอิสระในการก�ำหนดรูปแบบและวิธี
ด�ำเนินงานของตนเอง ในการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพอิสระควร
พิจารณาอย่างรอบคอบโดยเลือกอาชีพที่ชอบหรือคิดว่าตัวเองถนัด
ต้องพัฒนาความสามารถของตัวเองศึกษารายละเอียดของอาชีพ และ
ท�ำการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ ให้มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในการเริ่ม
ประกอบอาชีพทีถ่ กู ต้อง รวมทัง้ ต้องพิจารณาองค์ประกอบอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น ท�ำเลทีต่ งั้ ของอาชีพ สภาพแวดล้อม ผูร้ ว่ มงาน และเงินทุน นอกจากนัน้
ผู้ประกอบอาชีพอิสระจะต้องมีความรู้ ความสามารถในการจัดการด้าน
เทคนิคและวิธกี าร การวางแผน การตลาด ซึง่ ต้องมีการเตรียมการอย่าง
ละเอียด การประกอบอาชีพอิสระเป็นงานท้าทาย แต่สามารถสร้างรายได้
ให้ผู้ประกอบการและครอบครัวได้ไม่ด้อยกว่าอาชีพอื่น โดยผู้ประสบ
ความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพอิสระส่วนใหญ่จะเป็นผูท้ มี่ คี วามอดทนสูง
มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ กระตือรือร้น กล้าตัดสินใจ กล้าเสี่ยง และ
พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
แนวทางการประกอบอาชีพอิสระ
ส�ำรวจตัวคุณเองว่าคุณพร้อมทีจ่ ะมีธรุ กิจของตนเองแล้วหรือยัง?
การประกอบอาชีพอิสระไม่ใช่เรือ่ งง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินความพยายาม
การประกอบอาชีพอิสระเป็นงานที่ท้าทายความสามารถ ผู้ที่ประกอบ
อาชีพอิสระจนพบกับความส�ำเร็จต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เต็มใจที่จะทุ่มเทก�ำลังกาย ก�ำลังใจ
ทั้งหมดให้แก่ธุรกิจของท่าน
2. ต้องมีแรงจูงใจ ถ้าเลือกท�ำธุรกิจเพียงแต่ต้องการหาอะไร
ท�ำสักอย่างหนึง่ โอกาสทีธ่ รุ กิจของท่านจะประสบความส�ำเร็จจะมีนอ้ ย
แต่ถา้ ท่านมีความต้องการ มีความมุง่ มัน่ อย่างจริงจังจะเป็นเจ้าของกิจการ
โอกาสของท่านก็จะมีมาก
3. ต้องมีสุขภาพดี ไม่เช่นนั้นท่านจะไม่สามารถทุ่มเทให้ธุรกิจ
ได้อย่างเต็มที่ และความกังวลเรื่องธุรกิจก็จะท�ำให้สุขภาพของท่านยิ่ง
แย่ลงด้วย
4. ต้องมีการตัดสินใจ ท่านต้องกล้าตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ
มากมายหลายเรื่อง การที่ท่านไม่ตัดสินใจ หรือไม่สามารถตัดสินใจได้
ธุรกิจของท่านก็จะมีปัญหาหรือล้มเหลวได้
5. ต้องกล้าเสี่ยง ไม่มีธุรกิจใดที่ไม่ต้องเสี่ยง ท่านต้องกล้าที่จะ
เสี่ยงและเสี่ยงอย่างฉลาดกล้าตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ

การแสวงหาช่องทางในการท�ำธุรกิจ
ธุรกิจที่ประสบความส�ำเร็จจะต้องเริ่มที่ “มองเห็นหรือพบแนว
ความคิดที่ดี” ก่อนการมีแนวความคิดทางธุรกิจที่ดี จะไม่ท�ำให้ต้อง
ผิดหวังและสูญเสียเงินในภายหลัง ประเภทของธุรกิจ โดยทั่วๆ ไป
แบ่งประเภทได้ดังนี้
1. ธุรกิจการผลิต เช่น ท�ำอาหาร ท�ำกรอบรูป ตัดเย็บเสื้อผ้า
ท�ำแชมพู สิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น
2. ธุรกิจบริการ ธุรกิจประเภทนี้เป็นการขายแรงงาน หรือ
มีความรู้ ความช�ำนาญ เช่น ซ่อมมอเตอร์ไซด์ รับจ้างล้างรถ เสริมสวย
แปลเอกสาร นวดแผนไทย บริการซัก-รีด เป็นต้น
3. ธุรกิจซือ้ มาขายไป เป็นการซือ้ สินค้าจากผูผ้ ลิตหรือผูข้ ายส่ง
แล้วขายให้ลูกค้า เช่น ร้านขายของช�ำ ร้านขายเสื้อผ้าส�ำเร็จรูป
ร้านขายเฟอร์นิเจอร์จากโรงงาน เป็นต้น
4. ธุรกิจการเกษตร เป็นการท�ำธุรกิจทีผ่ ลิตสินค้าจากการเกษตร
และน�้ำ เช่น การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ท�ำการประมง
สนใจสอบถามรายละเอียดการฝึกอาชีพอิสระได้ที่
- กรุงเทพมหานคร โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร
ฝ่ายการศึกษาอาชีพ กองส่งเสริมอาชีพ ส�ำนักงานพัฒนาชุมชน
กรุงเทพมหานคร โทร. 02 - 2476025, 02 - 2460301 - 2 ต่อ 2570
- กรมการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
จังหวัดทุกจังหวัด
- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร สถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงานกลาง 93 ซ. อินทามะระ 22 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
โทร. 02 - 6918431 ในส่วนภูมิภาค สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฯ และ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานฯ จังหวัด
- มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ กองศิลปาชีพ สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ 10303
โทร. 02 - 2811202, 02 - 2821182, 02 - 2813493, 02 - 2811111
- มูลนิธิ “ลุงขาวไขอาชีพ” สอนอาชีพง่ายๆ โดยไม่คิดมูลค่า
เลขที่ 454/100 ซอย 87 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02 - 5383981
- ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
กรุงเทพฯ 10900
- ศูนย์เทคโนโลยีอาชีพมติชน อาคารมติชน ย่านประชานิเวศน์
1 กรุงเทพฯ โทร. 02 - 5800021 ต่อ 1308 (จันทร์ - ศุกร์)

โดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลจาก : http://www.mol.go.th/employee/content/page , http://www.prthai.com/articledetail.asp?kid=7225
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