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Special Report

•	 “ชาย	คงแก้ว”	ผู้ริเริ่มสหกรณ์บ้านพังดาน	สู่โมเดลตัวอย่าง 

	 ชาวสวนยาง

มติิใหม่ของการส่งเสรมิการมงีานท�าในภูมภิาค

•	 จังหวัดสงขลา	เดินหน้าพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับอาชีวะ 

	 เพื่อรองรับนิคมอุตสาหกรรมยางพาราและเขตพัฒนา 

	 เศรษฐกิจพิเศษ	ปี	2561

•		คมนาคมเตรียมดันรถไฟเชื่อมท่าเรือสงขลา	–	ปีนัง											

•  ส่งทมีไทยบกุเวทปีระมงโลก	เสริมความเช่ือมัน่ประมงไทยปลอดไอยยูู

•		พอใจ!	“บิ๊กตู่”	ปลื้มข่าวดีเศรษฐกิจ	U.S.News	จัดไทย

	 ติดอันดับ	8	ประเทศดีที่สุดส�าหรับการลงทุน

•		 สภาเกษตรกร	น�าร่องฝึกแรงงาน-ลูกเรือประมง	ลดขาดแคลน	 	

	 รองรับสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ	คาดเปิดให้บริการปี	2563

English for Career

• บทสนทนาภาษาองักฤษ	Hotel	(โรงแรมและทีพั่ก)

รู้ทันโลก

•	 จีนใช้	“ไห่เถา”	ผ่านด่านโมฮาน	หนุนการค้าอีคอมเมิร์ซ 

	 เส้นทาง	R3a	รุ่ง 

•	 ญี่ปุ่นขยายลงทุน	“อุตฯอาหาร”	เจโทรเชื่อศักยภาพไทยช ู

	 “ฮับส่งออกโลก”	

Smart DOE

•	 กกจ.	ร่วมเสวนาโต๊ะกลมขับเคลื่อนการจัดหางาน 

	 ตามหลักความรับผิดชอบในเอเซียตะวันออกเฉียงใต ้

•	 กกจ.	ร่วมเป็นประธานเปิดงานการฝึกอบรมอาชีพอิสระให้แก ่

	 ทหารกองประจ�าการ	กองทัพเรือ 

•		 ก.แรงงาน	จับมือ	5	หน่วยงานรัฐ	เอกชน	สร้างอาชีพผู้ต้องขัง 

•		 กกจ.	ร่วมหารือมหาดไทยหาแนวทางการผ่อนผัน	ให้แรงงาน	 	

	 ต่างด้าวสัญชาติ	กัมพูชา	ลาว	เมียนมา	เดินทางฯ 

•		คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท�าที่บ้าน 

	 อนุมัติเงินกู้ยืมกองทุนฯ 

•		 กกจ.	เสนอต้นแบบบริการระบบ	e-Recruitment	ที่ใช้ในการคัด	 	

	 กรองและคัดเลือกผู้สมัครงาน

มั่นคง

•	 9	อย่างที่ควรมีก่อนเริ่มเปิดร้านออนไลน์

THAILAND 4.0

•	 แนะเร่งพัฒนาทักษะ	“สะเต็ม”	ปั้นคนท�างานยุคดิจิทัล
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ผู้ด�ำเนินกำร	:	กองบรหิารข้อมลูตลาดแรงงาน	(Labour	Market	Information	Administration	Division)	

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

	 ข่าวสารตลาดแรงงาน	 Smart	 Job	 Magazine	

ประจ�าเดือน	มีนาคม	2561	Special Report	ฉบับนี้	ขอน�าเสนอ	

“ชาย	คงแก้ว”	ผูริ้เร่ิมสหกรณ์บ้านพังดาน	สู่โมเดลตวัอย่างชาวสวนยาง 

ตามด้วย มติิใหม่ของการส่งเสริมการมงีานท�าในภมูภิาค		จงัหวัด

สงขลา	เดินหน้าพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับอาชีวะ	เพื่อรองรับ

นิคมอุตสาหกรรมยางพาราและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 ปี	 61 

คมนาคมเตรียมดันรถไฟเชื่อมท่าเรือสงขลา	–	ปีนัง		ส่งทีมไทยบุก

เวทีประมงโลก	 เสริมความเชื่อมั่นประมงไทยปลอดไอยูยู	 “บิ๊กตู่”	

ปลืม้ข่าวดเีศรษฐกิจ	U.S.News	จดัไทยตดิอนัดบั	8	ประเทศดทีีส่ดุ

ส�าหรับการลงทุน	สภาเกษตรกร	น�าร่องฝึกแรงงาน-ลูกเรือประมง	

ลดขาดแคลน	 	 					 	 		

	 ส่วน	English for Career	ฉบับนี้	 เป็นบทสนทนาภาษา

องักฤษ	Hotel	(โรงแรมและทีพั่ก)	ตามด้วย	รูทั้นโลก	จนีใช้	“ไห่เถา” 

ผ่านด่านโมฮาน	 หนุนการค้าอีคอมเมิร์ซเส้นทาง	 R3a	 รุ่ง	 ญี่ปุ่น

ขยายลงทนุ	“อตุฯอาหาร”	เจโทร	เช่ือศักยภาพไทยชู	“ฮบัส่งออกโลก” 

Smart Doe	 กกจ.ร่วมเสวนาโต๊ะกลมขับเคลื่อนการจัดหางาน 

ตามหลกัความรับผดิชอบในเอเซียตะวันออกเฉยีงใต้	กกจ.	ร่วมเป็น

ประธานเปิดงานการฝึกอบรมอาชีพอิสระให้แก่ทหารกองประจ�า

การกองทพัเรือ	ก.แรงงาน	จบัมอื	5	หน่วยงานรัฐ	เอกชน	สร้างอาชีพ

ผู้ต้องขัง	 กกจ.	 ร่วมหารือมหาดไทยหาแนวทางการผ่อนผัน 

ให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา	ลาว	 เมียนมา	 เดินทางฯ 

คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท�าที่บ้านอนุมัติ	เงินกู้

ยืมกองทุนฯ	 กกจ.	 เสนอต้นแบบบริการระบบ	 e-Recruitment 

ที่ใช้ในการคัดกรองและคัดเลือกผูส้มัครงาน	อาชพีมัน่คง	9	อย่าง

ที่ควรมีก่อนเริ่มเปิดร้านออนไลน์	และ	THAILAND 4.0	แนะเร่ง

พัฒนาทักษะ	“สะเต็ม”	ปั้นคนท�างานยุคดิจิทัล	
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สำรบัญ

บรรณำธิกำร



	 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจ

สหกรณ์	 ส�ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดพัทลุง	 ผู้ริเร่ิม

สหกรณ์บ้ำนพังดำน	สู่โมเดลตัวอย่ำงชำวสวนยำง

 ปัญหำของเกษตรกร นอกจากเร่ืองดินฟ้าอากาศที่ยากจะควบคุมแล้ว	

ยังมีเรื่องของราคาผลผลิตที่ผันผวน	พอๆ	 กับภูมิอากาศ	 ท�าให้ลูกหลานเกษตรกร

ต้องคิดแล้วคิดอีกว่า	 การกลับไปสู่วิถีเกษตรที่สืบทอดกันมาจะไปได้ตลอดรอดฝั่ง

หรือไม่	แต่ครั้นจะให้เกษตรกรเปลี่ยนวิถีมาท�าอาชีพอื่นก็เป็นเรื่องยาก	ทั้งเรื่องของ

การเรียนรู้ใหม่	เริ่มต้นจากศูนย์อีกครั้ง	และความไม่เชื่อมั่นในเรื่องของตลาดว่าท�า

แล้วจะขายที่ไหน	 จะขายได้จริงหรือ	 ทุกศึกย่อมต้องมีผู้กล้า	 เช่นเดียวกับการแก้

ปัญหายางพาราในพื้นที่จังหวัดพัทลุง	 ที่ต้องการบุคคลต้นแบบ	 คนลองผิดลองถูก

ให้เห็นชัดก่อน

 “ชำย	คงแก้ว” ผูอ้�ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมและพฒันำธรุกิจสหกรณ์	

ส�ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดพัทลุง	 และผู้ก่อตั้งวิสำหกิจชุมชนกลุ่มอำชีพ

สหกรณ์บ้ำนพังดำน	 ต.นำขยำด	 อ.ควนขนุน	 จ.พัทลุง	 ซึ่งริเร่ิมแปรรูป

หมอนยำงพำรำเพ่ือสุขภำพ	 สร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกผลผลิตยำงพำรำ 

นับเป็นเจ้ำแรกท่ีริเร่ิมกำรผลิตหมอนยำงพำรำในระดบัชุมชนโดยคนท้องถ่ิน 

 “ชำย” เล่าว่า	 ในช่วงปี	 2556	 ราคายางพาราตกต�่าถึงขีดสุดจากราคา	

180	บาท/กก.	 เหลือ	30	บาท/กก.	ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนัก	 เขาเองในฐานะ 

เจ้าหน้าทีจ่งึไม่ได้วางเฉย	ส่งเสริมเกษตรกรให้ปลกูผกัเสริม	เช่น	ผกัเหลยีง	สละ	โดย

ลดพ้ืนทีป่ลกูยางลง	หนัมาปลกูพชืเศรษฐกิจชนดิอืน่ควบคูกั่น	แต่ก็ไม่ได้ผล	เนือ่งจาก

พืชเสริมนั้น	ไม่สามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืน	ส่วนพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น	ชาวบ้านขาด

ทั้งประสบการณ์และความมั่นใจเร่ืองการตลาด	 นอกจากนี้ได้ส่งเสริมให้เกษตรกร

ปลูกปาล์มน�้ามันก็ประสบปัญหาเรื่องราคาซ�้าซาก	บวกกับวิถีชีวิตของคนในภาคใต้

ผูกพันคุ้นเคยการท�าสวนยางพารา	 สืบทอดกันมานานกว่า	 100	 ปี	 จึงยากที่จะ

เปลี่ยนแปลง	เมื่อเปลี่ยนไม่ได้	เขาจึงมองว่า	“การปรับ”	น่าจะเป็นทางออก	โดยได้

ไปศึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

จากน�้ายางดิบสู่โรงงานผลิตน�้ายางข้น	แปรสภาพสู่ผลิตภัณฑ์ยางในรูปแบบต่างๆ

 เมื่อได้งบประมาณยุทธศาสตร์ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	 จึงลงทุนโรงงานท�า 

น�้ายางข้นในพื้นที่	ต.พนมวังก์	เพื่อรองรับผลผลิตในพื้นที่ก่อน	แต่เมื่อลงพื้นที่พบว่ามี

คนบางกลุ่มไม่ต้องการให้เกิดโรงงานข้ึนในชุมชนของตนเพราะกังวลปัญหาเร่ือง

มลพิษและสิ่งแวดล้อม	 ขณะเดียวกันไม่ว่าจะย้ายพื้นที่ไปที่ไหนก็จะมีข้อขัดแย้ง

ระหว่างกลุม่	ทีต้่องการโรงงานแปรรูป	ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรและกลุม่ทีต่่อต้าน

	 ในวันนั้น	“ชาย”	ถูกชี้หน้า	พร้อมค�าถามว่า	“ถ้าหากดีจริง	ท�าไมไม่ไปท�าที่

บ้านของตนเอง”	จึงเข้าใจและตระหนักได้ว่า	ก่อนจะเกิดงานใหญ่ต้องเริ่มจากงาน

เล็กก่อน	 ในเมื่อโรงงานสร้างความขัดแย้ง	 หน้าที่ของเขาทั้งหน้าที่ของข้าราชการ

และผู้ริเร่ิมคือการสร้างความเข้าใจ	 และท�าให้เห็นเป็นตัวอย่างก่อน	 ค่อยๆ	 สร้าง

ความเชื่อมั่นให้แก่คนในพื้นที่	เมื่อชาวบ้านเห็นว่าเป็นไปได้	เห็นว่าสามารถแก้ปัญหาได ้

สุดท้ายก็เริ่มท�าเอง	“ชาย”	ใช้เงินส่วนตัว	3	แสนบาท	ตั้งโรงงานขนาดเล็ก	โดย 

ไปศึกษาเครื่องจักรจากสถาบันวิจัยยาง	กรมวิชาการเกษตร	แล้วน�ามาลดสเกลลง

จากเครื่องปั่นน�้ายาง	100	ลิตร	สู่เครื่องปั่นน�้ายางขนาด	30	ลิตร	และเครื่องมือขึ้น

รูปอื่นๆ	 เริ่มจ�าหน่ายในชุมชนใช้กันเองในหมู่ญาติ	 จากนั้นมีการบอกต่อแนะน�ากัน

ปากต่อปากอย่างต่อเนื่อง

	 “แรกเร่ิมเดมิททีีม่คีนมาซ้ือ	เพราะเขาสงสยัว่ามนัจะเป็นไปได้อย่างไร	สงสัย

ว่ามนัจะดจีริงหรือ	เมือ่สงสยัเขาก็อยากรู้	และเมือ่เร่ิมมคีนน�าไปใช้	แล้วแนะน�าปาก

ต่อปากท�าให้ชุมชนอื่นมาดูงาน	 ซ่ึงเรายินดีมากที่เขาจะเข้ามาศึกษาดูงาน	 และ 

ยินดียิ่งขึ้นหากเขาต้องการน�าโมเดลนี้ไปท�าที่ชุมชนของเขา	เราเปิดกว้างให้เขาเข้า

มาดูทุกกระบวนการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณจะเอาช่างกลึง	ช่างเหล็กมาถอดแบบไป

ท�าเพื่อลดค่าใช้จ่ายก็ได้	หรือหากคุณอยู่ไกลก็สามารถศึกษาได้จากสถาบันวิจัยยาง	

เพราะตอนนี้เคร่ืองจักรขนาดเล็กแบบที่เรามี	 ทางสถาบันวิจัยยางก็เร่ิมท�าไว้แล้ว	

คุณท�าแล้วไม่มีที่ขายเราขายให้ได้”	 เราไม่เก่งแต่ไม่ปิดตัวเองที่จะได้เรียนรู้ร่วมกัน

ระหว่างผู้สนใจ	 จากวันนั้นมาเรามีผู้มาเยือนมากกว่า	 20,000	 คน/เดือน	 จากทั่ว

สารทศิเกิดโรงงานทีน่�าโมเดลเราไปใช้กว่า	7	จงัหวัด	ในภาคใต้ไม่ต�า่กว่า	20	โรงงาน

	 หลายคร้ังมกีลุม่ผูม้าเยอืนทีไ่ม่คดิว่าจะเก่ียวกับการท�างาน	แต่ได้แลกเปลีย่น

ได้พัฒนาสนิค้า	เช่น	คณะจาก	3	จงัหวัดชายแดนภาคใต้	กลุม่นีช้ี้ให้เราเหน็ถึงตลาด

มุสลิม	 จนท�าให้เราพัฒนาผ้ารองละหมาด	 ที่นอนพกพาส�าหรับผู้ประกอบพิธีฮัจญ์	

ชมรมปั่นจักรยาน	 ท�าให้เราพัฒนาเบาะอานจักรยานจากยางพารา	 ช่วยลดแรง

กระแทก	กลุ่มบิ๊กไบก์	ท�าให้เราพัฒนาชุดกันกระแทก	ทุกอย่างค่อยๆ	เกิดขึ้นเรื่อยๆ	

เมื่อเราเปิดรับจากขายในชุมชน	 เราก็ขยายกลุ่มลูกค้าออกไปได้เร่ือยๆ	 “แม้เป็น 

เพียงปรากฏการณ์เล็กๆ	 ไม่ได้ท�าให้กลไกการตลาดเปลี่ยนแปลง	 แต่เราต้องการ

สร้างตัวอย่างให้เห็นว่า	จะมัวรอให้รัฐบาลมาอุดหนุนอุ้มชูตลอดไปไม่ได้	พื้นที่ปลูก

ยางพาราทั่วประเทศมีมากถึง	22	ล้านไร่	ต่อให้รัฐบาลอุดหนุนกิโลกรัมละ	10	บาท	

ในอัตราสวนละ	2	กก./วัน	รัฐต้องจ่าย	440	ล้านบาท/วัน	ไม่มีทางยั่งยืน	และไม่มี

ทางที่จะท�าได้ตลอดไป	 เราต้องหาทางออก	 ต้องสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัตถุดิบ 

สู่ผลิตภัณฑ์”

	 ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านพังดาน	 สามารถสร้างงาน	

สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้ไม่น้อยกว่า	50	คน	ท�างานในโรงงานฝ่ายผลิต	6	คน 

ตัดแต่งบรรจุภัณฑ์	 6	 คน	 ตัดเย็บปลอกหมอน	 17	 คน	 และท�าการตลาด 

รับหมอนไปขายต่ออีก	20	คน	ส่งผลให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่ม	ชดเชยการขาดรายได้

จากราคายางพาราตกต�่า	 ได้ไม่น้อยกว่า	 10,000	 บาท/คน/เดือน	 นอกจากจะเป็น

ทางเลือกส�าหรับชาวสวนแล้ว	 ยังเป็นแนวทางสร้างความเช่ือมั่นในอาชีพท�าสวน

ยางต่อไปด้วย
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เพ่ือลดต้นทนุโลจสิตกิส์	รวมทัง้ดงึดดูให้เรือขนส่งสินค้าจากอนิโดจนีตอนใต้น�าสินค้า

ข้ึนฝั่งที่ท่าเรือสงขลาและขนส่งผ่านเส้นทางรถไฟไปที่ท่าเรือปีนัง	 เพ่ือส่งต่อไปยัง

ประเทศที่	 3	 รวมทั้งรองรับสินค้าจากทางตะวันตกเพ่ือขนส่งสินค้าต่อไปทาง 

ตะวันออก

จังหวัดสงขลำ	เดินหน้ำพัฒนำศักยภำพนักศึกษำระดับอำชีวะ

เพ่ือรองรับนิคมอุตสาหกรรมยางพาราและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปี 2561

คมนำคมเตรียมดันรถไฟเชื่อมท่ำเรือ

 จังหวัดสงขลำ เดนิหน้าพัฒนาศกัยภาพนกัศึกษาระดบัอาชีวะ	เพือ่รองรับ

นิคมอุตสาหกรรมยางพาราและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	ปี	2561	จากข้อมูลผล

ส�ารวจความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยพบว่า 

ภาคอตุสาหกรรมยงัประสบกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานในระดบักลาง	(Mid-Skill) 

โดยเฉพาะกลุ่มช่างเทคนิคที่ท�างานในโรงงาน	 รัฐบาลจึงได้มีนโยบายต่างๆ 

เพ่ือสนบัสนนุการศกึษาในระดบัอาชีวะโดยให้ความส�าคญัในการพัฒนาศกัยภาพคน

ทุกช่วงวัย	และเพิ่มจ�านวนผู้เรียนอาชีวศึกษา

	 ทัง้นี	้จากการทีรั่ฐบาลได้ก�าหนดให้จงัหวัดสงขลาเป็นทีต่ัง้นคิมอตุสาหกรรม

ยางพาราในพืน้ทีต่�าบลฉลุง	อ�าเภอหาดใหญ่	และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษ	4	ต�าบล	

ในอ�าเภอสะเดา	ซ่ึงจะส่งผลดใีนทางเศรษฐกิจของจงัหวัดสงขลา	ทัง้ภาคอตุสาหกรรม		

  นำยพรีะพล	ถำวรสุภเจริญ	รองปลัดกระทรวงคมนำคม เป็นประธาน

การประชุมโครงการพัฒนาร่วมชายแดนบริเวณด่านศุลกากรบูกิตกายูฮิตัม	 และ

โครงการเช่ือมโยงท่าเรือปีนัง	 ประเทศมาเลเซียกับท่าเรือสงขลาโดยรถไฟ 

โดยมี	YB	Dato	Wira	Othman	Aziz	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง	คนที่	1 

ประเทศมาเลเซียและคณะ	ผู้แทนจากกรมเจ้าท่า	ส�านักงานนโยบายและแผนการ

ขนส่งและจราจร	การรถไฟแห่งประเทศไทย	และการท่าเรือแห่งประเทศไทย

 ส�าหรับการประชุมฯ	 ในครั้งนี้เพื่อพิจารณาข้อเสนอของประเทศมาเลเซีย

เก่ียวกับการพัฒนาระบบรถไฟเช่ือมโยงท่าเรือปีนงั	(ประเทศมาเลเซีย)	กับท่าเรือสงขลา 

การลงทนุ	การค้า	การบริการ	การท่องเทีย่ว	และโลจสิตกิส์	รวมทัง้น�าไปสู่การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเจริญเติบโตด้านต่างๆ	ในพื้นที่ดังกล่าว	และพื้นที่

อื่นๆ	ของจังหวัดสงขลาที่สนับสนุนเชื่อมโยงไปสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา	

ซ่ึงจะท�าให้เกิดการจ้างงานในหลายสาขาอาชีพตามมาด้วย	 จึงเป็นโอกาสดีที่ผู้เข้า

อบรมไม่ต้องเดินทางไกลไปหางานท�าที่อื่น

 ดงัน้ัน เพ่ือเป็นการเตรียมก�าลงัคนของจงัหวัดสงขลา	รองรับตลาดแรงงาน

ในธรุกิจประเภทต่างๆ	ทีจ่ะเกิดข้ึน	จงัหวัดสงขลา	โดยส�านกังานแรงงานจงัหวัดสงขลา 

จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดเสริมความรู้ด้านต่างๆ	 และรับการ

ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากภาคเอกชน	เพ่ือจะได้เตรียมความพร้อมพัฒนาตนเอง

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต	 ซ่ึงการท�างานในยุคประเทศไทย	

4.0	 นอกเหนือจากความสามารถด้านเทคโนโลยีแล้ว	 จะต้องมีความสามารถแก้

ปัญหาทีซั่บซ้อนได้	มทีกัษะกระบวนการคดิวิเคราะห์เชิงเปรียบเทยีบสร้างสรรค์เพ่ือ

ให้เกิดมูลค่าเพ่ิมและนวัตกรรมการเรียนรู้	 เพ่ือพัฒนาศักยภาพ	 จึงจ�าเป็นจะต้อง

อาศัยหลักวิชาและทักษะทางปัญญาควบคู่กันไปด้วย

 ส�ำหรับผูเ้ข้ำอบรมในคร้ังน้ี เป็นนักศึกษาอาชีวศึกษาระดบั	ปวส.2	และ	

ปวส.3	ทีส่�าเร็จการศกึษา	และประสงค์หางานท�าจากสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา

จังหวัดสงขลา	ที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการจ�านวน	8	แห่ง	รวม	200	คน	

โดยมีเนื้อหาการอบรม	ประกอบด้วย	โลกของการท�างานในอนาคต	การเสริมสร้าง

นิสัยในการท�างาน	การเสริมสร้างศักยภาพการท�างานในองค์กร	และการเตรียมตัว

สมคัรงาน	โดยวิทยากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	พร้อมการมอบวุฒบิตัรแก่

ผู้ผ่านการเข้าอบรมในครั้งนี้

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
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สงขลำ	-	ปีนัง

	 รองปลัดกระทรวงคมนำคมประชุมพิจำรณำโครงกำรพัฒนำระบบ

รถไฟเชื่อมโยงระหว่ำงท่ำเรือปีนัง	ประเทศมำเลเซียกับท่ำเรือสงขลำ
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มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�าในภูมิภาค



 “นายกรัฐมนตรียงัรู้สึกยนิดทีีป่ระเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน	เช่น	ฟิลปิปินส์	

อินโดนีเซีย	มาเลเซีย	สิงคโปร์	ก็ถูกจัดให้อยู่ใน	20	อันดับเช่นเดียวกัน	สะท้อนใน

เห็นว่าภมูภิาคนีก้�าลงัเป็นทีส่นใจของนกัลงทนุต่างชาต	ิดงันัน้	จงึถือว่านโยบายและ

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกเดินมาถูกทางแล้ว	 โดยทุกประเทศ

จะพัฒนาไปพร้อมๆ	กัน	ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”	พล.ท.สรรเสริญฯ	กล่าว

สากลและประชาสัมพันธ์ถึงความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการประมงของไทย 

ต่อผู้น�าเข้าและผู้สนใจที่เข้าร่วมงาน	 อันจะสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้น�าเข้าและ 

ผูส้นใจสินค้าประมงไทยมากยิง่ข้ึน	รวมถึงส่ือมวลชนด้านการประมงระดบัโลกทีเ่ข้า

ร่วมงานและหาข้อมลูข่าวคราวความเคลือ่นไหวด้านการประมงจากงานนีเ้ป็นจ�านวน

มาก	โดยเฉพาะ	National	Fisheries	Institute	และ	Seafoodsorce.com	ซึ่งเป็น

สื่อมวลชนหลักในการสนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้อย่างเป็นทางการด้วย

  พล.อ.ฉัตรชัย	กล่ำวว่ำ ส�าหรับกิจกรรมภายในงานนอกจากการจดัแสดง

สินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงใหม่ๆ	รวมทั้งการแปรรูป	บรรจุภัณฑ์	บริการด้านสินค้า

อาหารทะเล	 โซนนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ	 และองค์กรระหว่างประเทศ 

ที่เกีย่วข้องกับการประมงของทั่วโลกแล้ว	ยังมีกิจกรรมที่ส�าคัญ	คือ	การเสวนาเกี่ยวกับ

สถานการณ์	 สถานะข้อมูลปัจจุบันด้านการประมงระดับภูมิภาคและระดับโลก 

โดยคณะผูแ้ทนไทยทีไ่ด้รับมอบหมายไปร่วมงานและจะร่วมเสวนาในงานเลีย้งรับรอง

ผู้น�าเข้าอาหารทะเลและส่ือมวลชนในหัวข้อ	 “เส้นทางสู่การประมงที่ย่ังยืน 

ของประเทศไทย”	 หรือ “Thailand’s Path to Sustainable Fisheries” 

อย่างครอบคลุมในทุกมิติ	ประกอบด้วย	นายวีระชัย	พลาศรัย	เอกอัครราชทูตไทย

ประจ�าสหรัฐอเมริกา	และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการเจรจากับสหภาพยุโรป	เป็น

หัวหน้าคณะ	นางเพชรรัตน์	สินอวย	รองปลัดกระทรวงแรงงาน	นายอดิศร	พร้อมเทพ 

อธิบดีกรมประมง	 พล.ต.ท.จารุวัฒน์	 ไวศยะ	 ประธานคณะอนุกรรมการกฎหมาย 

และการด�าเนนิคด	ีศปมผ.รวมถึง	นางอภญิญา	ทาจติต์	รองผูอ้�านวยการศูนย์อภบิาล

ผู้เดินทางทางทะเล	(Stella	maris)	องค์กรเอ็นจีโอ	ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลไทย

ทีไ่ด้เชิญเอน็จโีอเข้ามาร่วมท�างานอย่างเป็นอสิระด้านการคุม้ครอง	ส่งเสริมสทิธิของ

แรงงานประมงกว่า	30	ปี	มาน�าเสนอการท�างาน	เพื่อให้เวทีการประมงระดับโลก	

ได้รับรู้	รับทราบเข้าใจสถานการณ์ที่เป็นจริงและถูกต้องของประเทศไทยด้วย	ขณะที่

ภาคเอกชนไทยที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ได้แก่	นายผณิศวร	ช�านาญเวช	นายกกิตติคุณ

สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย	 ประธานอนุกรรมการประมงและอุตสาหกรรม 

ต่อเนื่อง	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ส่งทีมไทยบุกเวทีประมงโลกเสริมควำมเชื่อมั่น

พอใจ!	“บิ๊กตู่”	ปลื้มข่ำวดีเศรษฐกิจ	U.S.News	

จัดไทยติดอันดับ 8 ประเทศดีท่ีสุดส�าหรับการลงทุน

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
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ประมงไทยปลอดไอยูยู

 พล.อ.ฉัตรชัย	 สำริกัลยะ	 รองนำยกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน 

คณะอนกุรรมการแก้ไขปัญหาการท�าประมงผดิกฎหมาย	เปิดเผยว่า	นอกจากรัฐบาลไทย

จะเน้นด�าเนินการแก้ไขปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย	 ไร้การรายงาน	 และ 

ไร้การควบคุม	หรือไอยูยู	และปัญหาแรงงานในภาคประมงอย่างต่อเนื่องและเป็น

รูปธรรม	 เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายการมีทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนแล้ว	 รัฐบาลไทย 

ยงัได้เห็นความส�าคญัในการเผยแพร่	ประชาสมัพันธ์	สร้างการรับรู้	ถึงความก้าวหน้า

การแก้ไขปัญหาไอยูยูของประเทศสู่เวทีระดับโลกในหลายๆ	เวทีอย่างต่อเนื่องด้วย	

โดยในงานแสดงสินค้า	Seafood	Expo	North	America	2018	ซึ่งสหรัฐอเมริกา

ก�าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่	11	–	13	มีนาคม	2561	ณ	กรุงบอสตัน	สหรัฐอเมริกา	

รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรฯ	โดยกรมประมงเข้าร่วมการจดังาน	เนือ่งจาก

เป็นงานแสดงสินค้าอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอเมริกาเหนือซ่ึงจัดข้ึนเป็น

ประจ�าทุกปี	 มีทั้งผู้ซ้ือขายและจ�าหน่ายอาหารทะเลทั่วโลกเข้าร่วม	 อาทิ	 สหภาพ

ยุโรป	สเปน	ฝรั่งเศส	สหรัฐอเมริกา	และอินโดนีเซีย	เพื่อสร้างเครือข่ายและหารือ

ธุรกิจ	ระหว่างผู้น�าเข้า	ผู้ส่งออก	ผู้ค้าปลีก	ร้านอาหาร	ซุปเปอร์มาร์เก็ต	โรงแรม	

บริษัทด้านอาหาร	ซ่ึงจะเป็นการสร้างภาพลกัษณ์สินค้าประมงของไทยทีไ่ด้มาตรฐาน

 พล.ท.สรรเสริญ	แก้วก�ำเนิด โฆษกประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี	กล่าวว่า 

พล.อ.ประยุทธ์	 จันทร์โอชำ นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ 

แห่งชาติ(คสช.)	 ได้รับทราบรายงานอันดับประเทศที่ดีที่สุดส�าหรับการลงทุน 

ประจ�าปี	2561	ของ	U.S.News	ซึ่งประเทศไทยติดอันดับ	8	จาก	20	อันดับของโลก 

วิเคราะห์จากหลายปัจจัย	เช่น	เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ	นวัตกรรม	ทักษะแรงงาน	

ความช�านาญทางเทคโนโลยี	 ส่ิงแวดล้อม	 ประชากร	 และคอร์รัปช่ัน	 เป็นต้น 

“นายกรัฐมนตรีพอใจอนัดบัของไทยจากรายงานดงักล่าว	ถือว่าเป็นข่าวดทีางเศรษฐกิจ	

เพราะต่างชาตใิห้การยอมรับประเทศไทย	ความส�าเร็จนีเ้กิดข้ึนจากความร่วมมอืกัน

ทุกฝ่ายตั้งแต่ระดับนโยบาย	ภาครัฐ	ภาคเอกชน	ผู้ใช้แรงงาน	และประชาชนทุกคน

ที่พัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง	 และช่วยกันรักษาบรรยากาศของบ้านเมืองให้สงบ	

เพื่อดึงดูดความสนใจของนักลงทุนทั่วโลก”	พล.ท.สรรเสริญ	กล่าว

  พล.ท.สรรเสริญ	 กล่าวว่า	 พล.อ.ประยุทธ์ระบุด้วยว่า	 เมื่อต้นปีที่ผ่านมา	

U.S.News	 เพ่ิงเผยแพร่ผลการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดในโลกในด้านต่างๆ 

ซ่ึงประเทศไทยครองแชมป์อันดับ	 1	 เป็นประเทศที่เหมาะสมส�าหรับการเร่ิมธุรกิจ 

(Best	Countries	 to	start	a	Business)	ต่อเนื่องเป็นปีที่	 2	ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

ศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของไทยนั้นจัดอยู่ในอันดับต้นๆ	 ในสายตา 

ของชาวโลก	ทัง้นี	้รัฐบาลได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอือ้ต่อการลงทนุตามนโยบาย

ประเทศไทย	 4.0	 ซ่ึงภาพลักษณ์ในเร่ืองนี้เป็นส่ิงจูงใจนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามา 

ท�าธุรกิจในไทยเป็นอย่างยิ่ง	 และผลการจัดอันดับดังกล่าวยังสอดคล้องกับอันดับ

ความยากง่ายในการประกอบธรุกิจ	(Ease	of	Doing	Business:	EoDB)	ของธนาคารโลก

คร้ังล่าสุด	 ที่ไทยมีอันดับดีข้ึนถึง	 20	 อันดับ	 จากอันดับที่	 46	 ในปี	 2560 

เป็นอันดับที่	26	ในปี	2561	ด้วย
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สภาเกษตรกร น�ำร่องฝึกแรงงำน-ลูกเรือประมงลดขำดแคลน

  นำยสิทธิพร	จริยพงศ์	รองประธำนสภำเกษตรกรแห่งชำต ิกล่าว

ในการเปิดงาน	“โครงการน�าร่องฝึกแรงงานและลูกเรือประมงไทย”	ณ	ส�านักงาน

ฝ่ายฝึกอบรม	ศนูย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้	(SEAFDEC)	ว่า	

จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการประมงที่ต้องพ่ึงพาแรงงานต่างด้าว 

เปน็หลกั	และน�าไปสู่ปญัหาในด้านตา่งๆ	ตามมาหลายประการ	เช่น	สหภาพยโุรป	(EU) 

กลุม่ประเทศคูค้่าสนิค้าประมงทีส่�าคญัของไทย	มองว่าประเทศไทยมกีารใช้แรงงาน

ทีไ่ม่เหมาะสม	เป็นการท�าการประมงทีผ่ดิกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคมุ	

(Illegal	unreported	and	Unregulated	Fishisg	 :	 IUU	Fishing)	มีการกดขี่ใช้

แรงงานและค้ามนุษย์	(Slavery	at	Sea/Trafficking	in	Person)	ส่งผลด้านลบต่อ

ภาพลักษณ์ของประเทศไทยและจะยังคงถูกจัดอันดับความน่าเช่ือถือจากประเทศ 

คู่ค้าเป็นประเทศที่ต้องเฝ้าจับตามองต่อไป	(Tier	2	watch	list)	เป็นต้น

  สภาเกษตรกรแห่งชาตไิด้เลง็เหน็ปัญหาดงักล่าว	จงึได้ด�าเนนิการประสานงาน

หน่วยงานต่างๆ	 ที่เก่ียวข้องจัดตั้งเป็นคณะท�างาน	 เพ่ือพิจารณาหารือแนวทาง 

จดัตัง้ศนูย์ฝึกแรงงานและลกูเรือประมงไทย	แต่งตัง้คณะท�างานโครงการจดัตัง้ศูนย์

ฝึกแรงงานและลูกเรือประมงไทย	 โดยมีหน้าที่รวบรวม	 สรุปข้อมูลต่างๆ	 ก�าหนด

แนวทางจัดตั้งและด�าเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกแรงงานและลูกเรือประมงและ 

จดัท�าข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการเผยแพร่ขยายผลการด�าเนนิโครงการจดัตัง้ศนูย์

ฝึกแรงงานและลูกเรือประมงไทยในพื้นที่ต่างๆ	ที่มีศักยภาพ

  โดยสภาเกษตรกรแห่งชาตไิด้จดัท�าข้อเสนอแนวทางการพัฒนาภาคใต้และ

ภาคใต้ชายแดนในคราวนายกรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรี	(ครม.	)สัญจร	ที	่จ.สงขลา	

ได้น�าเสนอการด�าเนินงานด้านแรงงานประมง	 ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพให้กับ

แรงงานไทยทดแทนแรงงานต่างด้าวเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ	 ที่ตามมาจากการ 

ขาดแรงงานในปัจจบุนัและได้มข้ีอส่ังการเหน็ชอบของนายกรัฐมนตรีให้มกีารด�าเนนิ

งานตามข้อเสนอดงักล่าว	ตามหนงัสอืส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาต	ินายสิทธพิร	กล่าวต่อไปว่า	ในระหว่างรอรัฐบาลพจิารณาจดัสรร

งบประมาณสนับสนุนการด�าเนินงานดังกล่าว	ในคราวประชุมคณะท�างานโครงการ

จัดตั้งศูนย์ฝึกแรงงานและลูกเรือประมงไทย	เมื่อวันที่	9	ก.พ.	2561	ได้มีมติให้สภา

เกษตรกรแห่งชาติ	 ร่วมกับศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

(SEAFDEC)	 กรมประมง	 สมาคมประมงแห่งประเทศไทย	 กระทรวงแรงงาน 

“สภาเกษตรกร” น�าร่องฝึกแรงงานและลูกเรือประมงไทย

ลดขาดแคลน-พึ่งพาแรงงานต่างด้าว สร้างความมั่นคงอุตสาหกรรมไทย

กรมเจา้ท่า	ส�านกังานกิจการความมัน่คง	และกรมยทุธการทหารเรือ	จดัท�าโครงการ

น�าร่อง	“ฝึกลูกเรือประมงไทย”	จ�านวน	15	คน	ในระหว่างวันที่	12	มี.ค.	-	1	เม.ย.	2561 

ณ	ศนูย์พฒันาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้	(SEAFDEC)	จ.สมทุรปราการ	

และฝึกภาคปฏบิตั	ิณ	ท่าเทยีบเรือแพปลาชาญวัฒนา	1	อ.ขนอม	จ.นครศรีธรรมราช

  โครงการนี้เป็นการน�าร่องการพัฒนาแรงงานไทยตามหลักสูตรระยะส้ัน 

ที่คณะท�างานโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกแรงงานและลูกเรือประมงไทย	สภาเกษตรกร

แห่งชาตร่ิวมกับหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องพิจารณาแล้วว่าสามารถทีจ่ะสร้างความมัน่คง

เข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมการประมงไทย	และลดการขาดแคลนแรงงานและการ

พ่ึงพาแรงงานต่างด้าวในภาคการประมง	มุง่เน้นการเตรียมความพร้อมของแรงงาน	

โดยพัฒนาแรงงานไทยให้มีศักยภาพความรู้	 ความช�านาญในการท�าประมง	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา	 สถานภาพ	 ปัญหาอุปสรรค	 และกระบวนการด�าเนินงาน 

ในประเดน็ต่างๆ	และเมือ่จบโครงการสมาคมประมงแห่งประเทศไทยจะรับเข้าท�างาน

โดยมีค่าตอบแทนวันละ	500	บาท	รวมทั้งสวัสดิการที่จูงใจ	ซึ่งจะสรุปผลโครงการ

เสนอให้รัฐบาลขยายผลต่อไป

 การสนทนาภาษาองักฤษจงึเป็นทกัษะทีจ่�าเป็นในการส่ือสารกันระหว่างโรงแรมหรือทีพั่กกับลกูค้าผูม้าพัก	หรือแม้กระทัง่เราเดนิทางไปต่างประเทศทีต้่องใช้ในโอกาส

พักที่โรงแรมเช่นกัน	บทสนทนาเกี่ยวกับโรงแรมและที่พัก	(Hotel)	นี้	จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการถามหาที่พักหรือโรงแรม	การจองห้องพัก	การสอบถามราคา	และมีตัวอย่าง

การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อน�าไปใช้ดังต่อไปนี้คะ

กำรถำมหำโรงแรมหรือที่พัก

Can	you	recommend	any	good	hotel?

คุณมีโรงแรมดีๆ	แนะน�าบ้างไหม

How	much	do	you	want	to	pay?

คุณต้องการจ่ายเท่าไหร่

กำรจองห้องพักที่โรงแรม

I	want	to	book	a	room.

ฉันต้องการจองห้องพัก

I’d	like	to	make	a	reservation.

ฉันต้องการจองห้องพัก

Do	you	have	room	available?

คุณมีห้องว่างหรือเปล่า

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก

ที่มา : www.bangkokbiznews.com

Do	you	have	any	vacant	rooms	for	tonight?

คุณมีห้องว่างส�าหรับคืนนี้บ้างไหมครับ

Personal	or	from	the	company?

จองในนามส่วนตัวหรือบริษัทครับ

Can	I	have	your	name	and	contact	numbers	please?

ดิฉันขอทราบชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของคุณ

Can	you	please	spell	your	name?

รบกวนคุณช่วยสะกดชื่อให้ด้วยค่ะ

How	long	will	you	be	staying	for?

คุณจะอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่ครับ

How	long	do	you	plan	to	stay?

คุณวางแผนที่จะพักนานเท่าไหร่ครับ

How	many	stars	does	it	have?

ต้องการที่พักระดับไหน

I’d	like	a	five	stars	hotel.

ฉันต้องการโรงแรมระดับห้าดาว

How	far	is	it	from	the	airport/city	centre?

มันอยู่ไกลจาก	สนามบิน/ตัวเมือง	แค่ไหน

I’d	like	to	stay	in	the	city	centre.

ฉันต้องการพักในตัวเมือง
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บทสนทนำภำษำอังกฤษ	Hotel (โรงแรมและที่พัก)



 เชียงราย	–	ทางการจนี	เดนิหน้าน�าระบบ	“ไห่เถา-Cross	border	E-commerce” 

ใช้กับด่านโมฮาน	 ตรงข้ามบ่อเต็น	 สปป.ลาว	 เต็มรูปแบบ	 น�าเข้าไม่เกิน	 20,000	

หยวน/ปี	ฟรีภาษีศุลกากร	เชื่อหนุนการค้าอี-คอมเมิร์ซ	ผ่านเส้นทาง	R3a	รุ่ง	เพิ่ม

โอกาสเอสเอ็มอีไทยท�าตลาดจีน

        นายพัฒนา	สิทธิสมบตั	ิประธานเครือข่าย	MOC	(Minister	of	commerce)	

บิสคลับเชียงรายและ	17	จงัหวัดภาคเหนอื	รวมทัง้เป็นประธานกิตตมิศกัดิห์อการค้า	

จ.เชียงราย	 เปิดเผยว่า	 ทุกวันนี้ถนนอาร์สามเอเช่ือมระหว่างไทย	 (อ.เชียงของ	

จ.เชียงราย)	สปป.ลาว	มณฑลยูนนาน	ประเทศจีน	ยังคงเป็นเส้นทางหลักทางบก		

ที่ใช้เพื่อการค้าขายในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะไทย	-	จีน	และมีแนวโน้มคึกคักมากขึ้น

ค�ำศัพท์น่ำรู้เกี่ยวกับโรงแรมและที่พัก	

	 Twin	room	 ห้องที่มี	2	เตียง	 Triple	room	 ห้องที่มี	3	เตียง

	 Suite	 ห้องชุด	 Air-	con	room	 ห้องแอร์

	 Fan	room	 ห้องพัดลม	 Half	board	 ห้องรวมอาหารเช้าและเที่ยง

	 Full	board	 ห้องแบบรวมอาหารสามมื้อ	 a	sea	view	 วิวริมทะเล 

	 single	bed	 เตียงเดี่ยว	 twin	beds	 เตียงคู่

	 extra	bed	 เตียงเสริม	 a	view	 วิว

	 a	balcony	 ระเบียง	 elevator	 ลิฟท์	   

	 fitness	 ฟิตเนส	 sauna	 ซาวน่า  

	 warm	water	 น�้าอุ่น	 a	shower	 ฝักบัว	  

	 a	bath	 อ่างอาบน�้า	 swimming	pool			 สระว่ายน�้า

 

What	in-	room	facilities	do	you	have?	 ในห้องมีเรื่องอ�านวยความสะดวกอะไรบ้าง

The	room	has	a	shared	bathroom.	 ในห้องมีห้องน�้ารวม

I’d	like	a	room	with…	.	 ฉันต้องการห้องที่มี…

Do	you	have…?	 คุณมี…ไหมคะ

Does	the	room	have…?	 ห้องพักมี…ไหม

Is	there…?	 มี…ไหมคะ

A	bathroom	within	 ห้องน�้าในตัว

For	how	many	nights?	

ส�าหรับกี่คืนครับ

For	how	many	guests?	

ส�าหรับกี่ท่านครับ

What	date/	month?

วันที่เท่าไหร่/เดือนอะไรครับ

Which	day	would	you	like	to	check	in?

คุณต้องการเข้าพักวันไหนครับ

What	kind	of	room	do	you	want,	sir?

ท่านต้องการห้องประเภทไหนครับ

What	sort	of	room	would	you	like?

คุณต้องการห้องพักแบบไหนคะ

Would	you	like	a	room	with	a	bath	or	a	shower?

คุณต้องการห้องพักที่มีอ่างอาบน�้าหรือฝักบัวครับ

There	are…rooms	and…rooms.	 	

เรามีห้องแบบ…	กับห้องแบบ…

I’d	like	a	single	room/	double	room.	 	

ฉันต้องการห้องเตียงเดี่ยว/	ห้องเตียงคู่

An	en-	suite	bathroom	 ห้องน�้าในตัว

Internet	access	 เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

Air	conditioner	 เครื่องปรับอากาศ

Wheelchair	access	 ทางส�าหรับรถเข็น

Do	you	allow	pets?	 น�าสัตว์เลีย้งเข้ามาได้ไหม

Do	you	have	a	car	park?	 มีที่จอดรถไหม

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)

Gade	:	 Grand	Hotel,	Good	morning.	May	I	help	you?

	 	 โรงแรมแกรนด์	สวัสดีค่ะ		มีอะไรให้รับใช้ค่ะ

John	:		 Yes,	I’d	like	to	reserve	a	room	for	two	on	the	10th	of	February.

  ครับ	ผมต้องการจองห้องส�าหรับ	2	คนในวันที่	10	กุมภาพันธ์ครับ

Gade	:	 OK.	Let	me	check	our	books	here	for	a	moment.

  ได้ค่ะ	ขอดิฉันเช็คข้อมูลการจองสักครู่นะคะ

Gade	:	 Well,	We	have	one	suite	available,	Complete	with	a	kitchenette	 

	 	 and	a	sauna	bath.	Also	the	view	of	the	city	is	great	too.

  ค่ะ	 เรามีห้องว่างอยู่	 1	 ห้องพอดี	 เป็นห้องชุด	 พร้อมห้องครัวและ 

	 	 ห้องซาวน่า	แถมยังมีวิวสวยๆ	ของเมืองด้วยค่ะ

John	:		 How	much	is	that?

  ห้องนั้นราคาเท่าไหร่ครับ

Gade	:	 It’s	only	2,000	Baht,	plus	the	10%	room	tax.

  ราคาห้องเพียงสองพันบาท	รวมภาษีห้องพักอีก	10%	ค่ะ

John	:		 OK,	That	will	be	fine.

  ตกลงครับ	ราคานั่นก�าลังดี

Gade	:	 All	right.	Could	I	have	your	name,	please?

  ตกลงค่ะ	ดิฉันขอทราบชื่อของคุณได้ไหมคะ

John	:		 Yes.	John	Lachey.

  ครับ	ผมจอห์น	ลาเช่ย์ครับ

Gade	:	 Thank	you,	We	hope	to	see	you	on	that	day.

  ขอบคุณค่ะ	เราหวังว่าจะได้พบคุณในวันนั้นนะคะ

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

ที่มา :  www.engenjoy.blogspot.com

รู้ทันโลก

จีนใช้	“ไห่เถา”	ผ่ำนด่ำนโมฮำน

หนุนกำรค้ำอีคอมเมิร์ซเส้นทำง	R3a	รุ่ง

       หลังทางการจีนน�าระบบ “ไห่เถา” (Cross	border	E-commerce)	มาใช้ที่

ด่านโมฮาน	ตรงข้ามด่านบ่อเต็น	แขวงหลวงน�้าทา	สปป.ลาว	ซึ่งเป็นรูปแบบการซื้อ

สินค้าจากต่างประเทศผ่านอินเทอร์เน็ต	 จัดส่งผ่านระบบขนส่งสินค้าด่วนระหว่าง

ประเทศและช�าระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือผู้ให้บริการช�าระเงินบุคคลที่	 3	 ได้ 

จากเดมิการขนส่งสินค้าผ่านถนนอาร์สามเอ	นอกจากจะต้องผ่านด่านศุลกากรเชียงของ 

ข้ามสะพานมิตรภาพแม่น�้าโขงไทย-สปป.ลาว	 แห่งที่	 4	 ไปยังแขวงบ่อแก้ว	 และ

แขวงหลวงน�้าทาแล้ว	ยังต้องท�าพิธีการผ่านศุลกากร	ณ	ด่านโมฮาน	เขตปกครอง

ตนเองสิบสองปันนา	 มณฑลยูนนาน	 ซ่ึงกรณีเป็นสินค้าส่งออกไปจากไทยก็ต้อง 

เสียภาษีในอัตราเต็มที่เพราะไม่ได้เป็นประเทศที่มีเขตแดนติดกับจีน

       ระบบไห่เถา	ถือว่าแตกต่างจากในอดีตมาก	เพราะการค้าย่านนี้เดิมเป็นการ

ค้าชายแดนที่มีการใช้เงินสด	 หรือการค้านอกระบบ	 แต่เมื่อปรับมาใช้อีคอมเมิร์ซ 

ก็ท�าให้ผูป้ระกอบการต้องปรับตวักันอย่างขนานใหญ่	และถือเป็นโอกาสทีจ่ะส่งสินค้า

เข้าไปจ�าหน่ายในจีนได้มากข้ึน	 เพราะระบบนี้เน้นเฉพาะรองรับสินค้าที่ส่งเข้าไป 
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  โครงการ	Thai	Plus	One	ไม่ได้หมายถึงแค่วัตถุดิบระหว่างญี่ปุ่นและไทย

เท่านัน้	แต่รวมถึงการหาวัตถุดบิจากประเทศเพ่ือนบ้านไทย	อย่างกัมพูชา	สปป.ลาว	

และเมียนมาด้วย	 เช่น	 ข้าวโพดและมันส�าปะหลัง	 ซ่ึงเป็นสินค้าที่ต้องใช้แรงงาน

จ�านวนมากในการปลูก	 ดังนั้นการน�าเข้าจากประเทศเพ่ือนบ้านอาจมีราคาต้นทุน 

ที่ถูกกว่า

  นายฮโิรกิ	กล่าวถึง “ระบบกำรรับรองร้ำนค้ำท่ีใช้วัตถุดบิอำหำรจำกญ่ีปุ่น” 

เพื่อช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับร้านค้าปลีกและร้านอาหารญี่ปุ่นในต่างประเทศ	โดย

จะให้องค์กรเอกชนของญีปุ่น่เป็นผูรั้บรอง	ซ่ึงปัจบุนัร้านค้าปลกีและร้านอาหารญีปุ่น่

ในไทยมีการขอใบรับรองนี้ราว	372	 ร้านค้า	 เป็นอันดับ	 2	 รองจากประเทศจีนที่มี

มากถึง	640	ร้านค้า

  “ข้อดีของการเป็นร้านค้าท่ีได้รับการรับรอง นอกจากจะช่วยสร้างมลูค่า

ให้กับร้านค้าว่าเป็นวัตถุดิบมาจากญ่ีปุ่นโดยแท้ 100% ร้านค้าต่างๆ จะได้รับ

สิทธิพิเศษในการซื้อวัตถุดิบบางประเภทที่ยังไม่เคยมีในประเทศไทย รวมถึงได้

รบัเชญิไปงานอีเวนต์ต่างๆ เช่น การเวิร์กชอ็ปฝึกทักษะการท�าอาหารญ่ีปุน่ และ

งานจับคู่ธุรกิจอาหารด้วย” ประธานเจโทรกล่าว

ในจีนเป็นส�าคัญ	นายพัฒนากล่าวอีกว่า	ข้อก�าหนดของไห่เถา	คือ	จ�ากัดมูลค่าการซื้อ

แต่ละคร้ังไม่เกิน	2,000	หยวน	(ประมาณ	10,000	บาท)	ต่อคร้ัง	และไม่เกิน	20,000	

หยวนตอ่ปี	ซึง่ผูซ้ือ้จะไดร้บัการยกเว้นไมต่อ้งเสยีภาษศีลุกากร	หรอืมอีตัราภาษเีป็น	

0%	และเสียภาษีมลูค่าเพ่ิม-ภาษีสรรพสามติในอตัราร้อยละ	70	ของอตัรามาตรฐาน

แต่หากมลูค่าการน�าเข้าต่อคร้ังเกินกว่า	2,000	หยวน	หรือมลูค่าเกินกว่า	20,000	หยวน

ต่อปี	ก็จะมีการคิดอัตราภาษีน�าเข้าสินค้าจากต่างประเทศแบบปกติ

      ดังนั้น	 ทางภาคธุรกิจไทย	 โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและ 

ขนาดเลก็	หรือเอสเอม็อใีนภาคเหนอื	ที	่ดร.ดนยัธญั	พงษ์พัชราธรเทพ	จากวิทยาลยั 

ส่ือศิลปและเทคโนโลย	ีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่	จดัท�าโครงการสนบัสนนุ	จงึเหน็เป็น

โอกาสทีจ่ะส่งออกสินค้าไปยงัประเทศจนีด้วยช่องทางท่ีสะดวกและรวดเร็วดงักล่าว 

“ภาคเหนือของประเทศไทยมีสินค้าเอสเอ็มอีจ�านวนมาก และหลายอย่างเป็น

ท่ีต้องการของจีนตอนใต้ ซึง่จะได้มกีารหารอืเพ่ือส่งเสริมสินค้า และหาช่องทาง

ขายผ่านระบบไห่เถา โดยให้เครือข่ายบิสคลับแต่ละจังหวัดฝึกอบรมการสร้าง

ช่องทางตลาดออนไลน์กับจีน เลือกแอปพลิเคชันที่สนับสนุนการตลาด เพื่อให้

ผู้ประกอบการสามารถใช้แพลตฟอร์มในการส่งสินค้าเข้าจีนและขยายไปยัง 

ประเทศอื่นๆ ได้ต่อไป”

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ

ที่มา :  ผู้จัดการออนไลน์

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก

ที่มา : www.prachachat.net 

ญี่ปุ่นขยำยลงทุน	“อุตฯอาหาร”	เจโทรเชื่อศักยภำพไทยชู	“ฮับส่งออกโลก”

กกจ. ร่วมเสวนาโต๊ะกลมขับเคล่ือนการจัดหางาน

ตำมหลักควำมรับผิดชอบในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

 เจโทรเผยนักลงทุนญี่ปุ่นให้ความสนใจขยาย “อุตสำหกรรมอำหำร” 

ในประเทศไทยควบคู่กับอุตสาหกรรม “ยำนยนต์” โดยมองว่าประเทศไทยม ี

ศักยภาพสูงสุดในอาเซียน	ชูเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารเพื่อการส่งออกทั่วโลก

  นายฮิโรกิ	มิทสึมะตะ	ประธานเจโทร	กรุงเทพฯ	กล่าวถึงทิศทางการลงทุน

ในอุตสาหกรรมอาหารของนักลงทุนญี่ปุ่นว่า	 ขณะนี้รัฐบาลไทยให้ความส�าคัญกับ	

“โครงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก” หรือ	EEC	โดย	1	ใน	11	

ภาคอุตสาหกรรมที่รัฐบาลไทยให้ความส�าคัญ	 ได้แก่	 การเกษตรและเทคโนโลยี

ชีวภาพ	และแปรรูปอาหาร”การสนบัสนุนอย่างเตม็ทีข่องรัฐบาลไทยในอตุสาหกรรม

สินค้าเกษตรและแปรรูปในโครงการ	EEC	เป็นหนึง่ในปัจจยัดงึดดูให้นกัลงทนุญีปุ่น่

เข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง	ขณะที่อุตสาหกรรมหนักอย่างยานยนต์	ยังถือว่า

เป็นไฮไลต์ส�าคัญของนักลงทุนญี่ปุ่นเช่นเคย	 เพียงแต่เรามองควบคู่กันกับเทรนด์

อาหารที่ก�าลังมาแรงในปัจจุบัน”	ประธานเจโทรกล่าว

  ส�าหรับแนวโน้มการส่งออกสินค้าอาหาร	 เกษตร	 ป่าไม้	 และประมงของ

ญี่ปุ่น	ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่	5	นับตั้งแต่ปี	2013	โดยมูลค่าส่งออกในปี

ที่ผ่านมาอยู่ที่	807,300	ล้านเยน	หรือ	242,190	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	7.6%	จากปีก่อนหน้า 

ขณะทีรั่ฐบาลญีปุ่น่มเีป้าหมายการส่งออกสินค้าอาหาร	เกษตร	ป่าไม้	และประมงไป

ทั่วโลกในปี	2019	อยู่ที่	1	ล้านล้านเยน	หรือประมาณ	3	แสนล้านบาท

  ทั้งนี้ปีที่ผ่านมาประเทศที่น�าเข้าสินค้าดังกล่าว	 อันดับหนึ่งของโลกได้แก	่

“ฮ่องกง” มูลค่า	187,700	ล้านเยน	โดย “เวียดนำม” ขยับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่ง

ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	มีมูลค่าที่	39,500	ล้านเยน	เพิ่มขึ้นถึง	22.3%	

ส�าหรับประเทศไทย	 ตกมาเป็นอันดับที่	 2	 ของอาเซียน	 และอันดับที่	 7	 ของโลก 

มีมูลค่าที่	39,100	ล้านเยน	เพิ่มขึ้นที่	18.8%	จากเดิมที่ในปี	2016	ไทยเป็นประเทศ

ที่น�าเข้าสินค้าจากญี่ปุ่นมากที่สุดในภูมิภาค

  นายฮิโรกิกล่าวว่า	 อันดับที่เปลี่ยนแปลงล่าสุดนั้นไม่ได้สัมพันธ์ต่อปัจจัย 

ทีน่กัลงทนุญีปุ่น่ให้ความสนใจในประเทศไทย	ญีปุ่น่ยงัมองว่าประเทศไทยเป็นแหล่ง

รวมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารทั้งไทยและญี่ปุ่นจ�านวนมาก	 โดยรัฐบาล

ญี่ปุ่นริเร่ิมโครงการ	 Thai	 Plus	 One	 ด้านสินค้าอาหาร	 เพ่ือร่วมกันยกระดับ

อุตสาหกรรมอาหารไปสู่อุตสาหกรรมข้ันสูง	 เช่น	 การผลิตสินค้าอาหารแปรรูปที่มี

มูลค่าสูง	รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ	ชูไทยเป็นฮับด้านการส่งออกอาหาร

ญี่ปุ่นไปทั่วโลก	โดยเฉพาะอาเซียน	อินเดีย	และตะวันออกกลาง

 นายสมบัติ	 นิเวศรัตน์	 รองอธิบดีกรมการจัดหางาน	 เป็นประธานร่วมในการเสวนาโต๊ะกลม	 เร่ือง	 Driving	 Responsible	 Recruitment	 in	 Southeast	 Asia 

(การขับเคลื่อนการจัดหางานตามหลักความรับผิดชอบในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้	:	การอภิปรายระหว่างภาครัฐกับภาคธุรกิจ)	ณ	โรงแรมอมารี	วอเตอร์เกท	ประตูน�้า 

 การอภิปรายดังกล่าว	มีองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน	(IOM)	เป็นเจ้าภาพหลัก	โดยได้เชิญผู้บริหารของบริษัทชั้นน�าระดับโลกเข้าร่วมอภิปราย

ได้แก่	 The	 Coca-Cola	 Target	 IKEA	 IHRB	 HP	 Inc	Walmart	 The	 Consumer	 Goods	 Forum	 ซึ่งกลุ่มบริษัทชั้นน�าดังกล่าว	 เป็นผู้รับซื้อสินค้าจากประเทศไทย 

จ�านวนมากไปจ�าหน่ายในประเทศต่างๆทั่วโลก	ทั้งนี้	ได้มีการก�าหนดมาตรการในการจัดซื้อสินค้าประการหนึ่งคือ	ห้ามบริษัทจัดหางานเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมจัดหางาน

จากลูกจ้าง	 และนายจ้างต้องเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกจ้างที่จะมาท�างานด้วย	 ซ่ึงบริษัทช้ันน�าดังกล่าว	 มีแนวทางชัดเจนว่า	 บริษัทคู่ค้าที่จะผลิตสินค้าไปขายให้บริษัทฯ 

ถ้ามีการน�าแรงงานต่างชาติมาท�างานด้วย	นายจ้างจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทจัดหางานที่จัดหาแรงงานเข้ามาท�างาน 
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 ส�าหรับแนวทางความร่วมมอืคอื	กรมการจดัหางานด�าเนนิการประสานงาน

และให้ค�าแนะน�าแก่สถานประกอบการหรือนายจ้างในการส่งเสริมการมีงานท�าให้

แก่ผูต้้องขังในเรือนจ�าและรับผูต้้องขังช้ันดใีกล้พ้นโทษเข้าฝึกทกัษะในสถานประกอบ

การ	รับลงทะเบยีนและบริการจดัหางานให้แก่ผูพ้้นโทษทีป่ระสงค์จะหางานท�า	ตลอด

จนสาธิตอาชีพ	ฝึกทักษะอาชีพระยะสั้นแก่ผู้ต้องขังก่อนปล่อย	แนะแนวอาชีพ	ให้

ข้อมลูข่าวสารตลาดแรงงาน	ให้ค�าปรึกษาแนะน�าการประกอบอาชีพอสิระ	ส่วนกรม

พัฒนาฝีมือแรงงานท�าหน้าที่ฝึกอาชีพใน

 หลกัสตูรการฝึกฝีมอืแรงงานในสาขาอาชีพตามความต้องการของผูต้้องขัง 

เพ่ือเพิ่มเติมความรู้	 รวมทั้งประกอบช้ินงานเพ่ือจัดจ�าหน่ายและสร้างรายได้แก ่

ผู้ต้องขัง	 รวมทั้งทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่ผู้ต้องขังในสาขา	 อาชีพตาม

ความต้องการและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	ขณะทีก่รมราชทณัฑ์

ท�าหน้าที่จัดท�าฐานข้อมูลผู้ต้องขัง	 เพ่ือประสานการส่งเสริมการมีงานท�า	 จัดท�า 

ข้ันตอนการด�าเนนิงานรับช้ินงานไปผลติในเรือนจ�า	ส่งผูต้้องขังเข้าฝึกทกัษะในสถาน

ประกอบการ	 อ�านวยความสะดวกด้านสถานที่ฝึกอบรมและการปฏิบัติงาน	 ทั้งยัง

ควบคมุ	ดแูล	ตดิตามผลผูต้้องขังทีไ่ด้รับการส่งเสริมการมงีานท�าผ่านกลไกของศูนย์

ประสานงานและส่งเสริมการมีงานท�า	 ด้านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและ

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	 ท�าหน้าที่ประสานงานกับสถานประกอบการหรือ

นายจ้างเพื่อเข้าร่วมโครงการ	 และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ	

เพ่ือการรับรู้และเจตคติท่ีดีในการรับผู้ต้องขังเข้าท�างานกับผู้ประกอบธุรกิจการค้า

และบริการภาคเอกชน	โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีระยะเวลา	5	ปี

 รมว.แรงงานกล่าวอีกว่า	 โครงการนี้มีเป้าหมายการด�าเนินงาน	 จ�านวน	

37,000	คน	แบ่งเป็น	2	กลุ่ม	คือ	กลุ่มแรก	การด�าเนินการก่อนพ้นโทษ	จะเป็นการ

ฝึกทักษะและฝึกอาชีพ	จ�านวน	27,000	คน	และเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษ	อีก

จ�านวน	10,000	คน	กลุ่มที่สอง	การด�าเนินการหลังพ้นโทษ	จะคัดแยกกลุ่มผู้พ้นโทษ

ตามความต้องการ	ระหว่างต้องการท�างานในสถานประกอบการและต้องการประกอบ

อาชีพอิสระ	 โดยกรมการจัดหางานจะบริการจัดหางานและส่งเสริมการประกอบ

อาชีพอสิระ	และจะมกีารตดิตาม	ประเมนิผลเป็นระยะๆ	ทกุ	1	เดอืน	3	เดอืน	6	เดอืน 

และ	1	ปี

 ด้านพลอากาศเอก	ประจิน	จั่นตอง	รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงยุติธรรม	กล่าวว่า	ปัจจุบันมีผู้ต้องขังในเรือนจ�าทั่วประเทศ	346,470	คน	

บางส่วนเป็นก�าลังแรงงาน	 และมีศักยภาพในการท�างาน	 ซึ่งกระทรวงยุติธรรมก็มี 

นโยบายทีต้่องการสร้างโอกาสและคณุภาพชีวิตทีด่ใีห้แก่ผูต้้องขัง	โดยการให้โอกาส

กับผู้ที่เคยกระท�าผิดปรับปรุงตนเองและส่งเสริมคนดีสู่สังคมด้วยเช่นกัน

กกจ. ร่วมเป็นประธานเปิดงานการฝึกอบรมอาชีพอิสระ

ให้แก่ทหารกองประจ�าการ กองทัพเรือ

ก.แรงงาน จับมือ 5 หน่วยงานรัฐ เอกชน 

สร้ำงอำชีพผู้ต้องขัง

 นายสุชาติ	พรชัยวิเศษกุล	รองอธิบดีกรมการจัดหางาน	เป็นประธานร่วมกับ	พลเรือตรี	ยุทธศิลป์	จงเจือกลาง	รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจ�าการ 

กองทัพเรือ	เปิดงานการฝึกอบรมอาชีพอิสระให้แก่ทหารกองประจ�าการ	กองทัพเรือ	ณ	หอประชุมนาวิกโยธิน	อ.สัตหีบ	จ.ชลบุร ี

 ภายในงานประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้และฝึกอบรมอาชีพอิสระ	 จ�านวน	 10	 อาชีพ	 เช่น	 การท�าสบู่	 การท�ากะหร่ีพัฟ	 การติดตั้งจานดาวเทียม 

การปลูกผักไฮโดรโปนิก	การเพ้นท์เสื้อ	เป็นต้น	โดยได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี	จ�านวน	5	อาชีพ	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน	3	ชลบุรี	จ�านวน	

2	อาชีพ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิต	จ�านวน	1	อาชีพ	กรมอู่ทหารเรือ	จ�านวน	1	อาชีพ	และบริษัท	PSI	จ�านวน	1	อาชีพ	มีทหารกองประจ�าการกองทัพเรือเข้าร่วมงาน	จ�านวน 

ทั้งสิ้น	440	นาย

 ที่ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษ	จังหวัดปทุมธานี	พลต�ารวจเอก	อดุลย์	แสงสิงแก้ว 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	 พลอากาศเอก	 ประจิน	 จั่นตอง	 รัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงยตุธิรรม	นายจรินทร์	จกักะพาก	ปลดักระทรวงแรงงาน	และผูบ้ริหาร

ระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม	 ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

โครงการประชารัฐ	ร่วมสร้างงาน	สร้างอาชีพผู้ต้องขัง	ระหว่างกรมการจัดหางาน	

กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน	กรมราชทณัฑ์	สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	และสภา

หอการค้าแห่งประเทศไทย	 ตอบสนองนโยบายรัฐ	 ยกระดับศักยภาพ	 ทักษะและ

สมรรถนะแรงงาน	สร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ต้องขัง	มุ่งหวังส่งเสริม

คนดีสู่สังคม	และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน	โดยมี	นายอนุรักษ์	ทศรัตน์	

อธิบดีกรมการจัดหางาน	 นายสุทธิ	 สุโกศล	 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

นายอายตุม์	สินธพพนัธุ	์รองอธบิดกีรมราชทณัฑ์	นายพากร	วังศิราบตัร	รองเลขาธกิาร

สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	และนายภมูนิทร์	หะรินสุต	รองประธานกรรมการ

หอการค้าไทยเป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลง

 พลต�ารวจเอกอดลุย์	แสงสงิแก้ว	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงแรงงาน	กลา่วว่า 

“โครงการประชารัฐ	 ร่วมสร้างงาน	 สร้างอาชีพผู้ต้องขัง”	 นี้	 เป็นการท�างานใน 

รูปแบบประชารัฐ	 โดยความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางาน	 กรมพัฒนาฝีมือ

แรงงาน	กรมราชทัณฑ์	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่ง

ประเทศไทย	มวัีตถุประสงค์เพือ่สร้างโอกาสและคณุภาพชีวิตทีด่ใีห้แก่ผูต้้องขัง	โดย

ผ่านกระบวนการฝึกอบรมวิชาชีพ	จริยธรรม	ให้โอกาสกับผูท้ีเ่คยกระท�าผิดปรับปรุง

ตนเอง	 และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพ	 ทั้งยังเป็นการ

เตรียมความพร้อมให้แก่ก�าลังแรงงาน	 โดยการแนะแนวอาชีพ	 เพ่ิมทักษะความรู	้

ความสามารถ	เตรียมความพร้อมด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ	เพ่ือเข้าสู่กระบวนการ

ท�างาน	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้เป็นทีต้่องการของตลาดแรงงานหรือสามารถ

ประกอบอาชีพอิสระได้	ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ	20	ปี	(พ.ศ.2560-

2579)	ทีต้่องการยกระดบัศกัยภาพ	ทกัษะ	สมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนือ่ง	สอดคล้อง

กับความต้องการของตลาดแรงงาน	 เพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ	 และ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิฉบบัที	่12	ในการสร้างความเป็นธรรมและ

ลดความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจและสังคม   

 นอกจากนี้	การเสวนายังได้มีการเล่าประสบการณ์และหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติของบริษัทชั้นน�าตามมาตรการดังกล่าว	และประโยชน์ที่จะได้รับ	ตลอดจนชี้แจงว่า	

ขณะนี้บริษัทช้ันน�าอื่นๆทั่วโลกต่างเร่ิมตื่นตัวและมีแนวโน้มที่จะใช้มาตรการนี้กันมากข้ึน	 ขณะที่กรมการจัดหางานได้ช้ีแจงว่า	 ตาม	 พรก.การบริหารจัดการการท�างานของ 

คนต่างด้าว	พ.ศ.	2560	ก็ได้ห้ามบริษัทน�าคนต่างด้าวเข้ามาท�างานหรือบริษัทนายจ้าง	เรียกเก็บเงินค่าบริการจากคนต่างด้าวอยู่แล้วและได้ชี้แจงถึงมาตรการปฏิบัติหลายๆ	

ด้านที่รัฐบาลไทยได้ด�าเนินการเพื่อคุ้มครองดูแลช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวที่ท�างานในไทย	ทั้งนี้	ผู้บริหารของบริษัทชั้นน�าดังกล่าว	ต่างชื่นชมไทยที่มีมาตรการดีๆ	หลายประการ 

โดยผู้เข้าร่วมเสวนา	ยืนยันว่า	มาตรการนี้มีประโยชน์กับทุกภาคส่วน	และจะต้องมีความร่วมมือกันต่อไปอย่างใกล้ชิด	 เพ่ือให้มาตรการนี้แพร่หลาย	และเป็นเคร่ืองมือ 

ที่จะท�าให้ธุรกิจการจัดหางานมีจริยธรรมและเป็นมืออาชีพยิ่งๆ	ขึ้นต่อไป	ซึ่งกรมการจัดหางานยินดีและพร้อมจะสนับสนุนมาตรการดังกล่าวต่อไป

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

ที่มา : www.doe.go.th
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 ท้ังน้ี ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติเงินกู้ยืมจ�านวน 275,000 บาท 

ให้กบักลุม่ผูร้บังานไปท�าทีบ่า้นตามทีย่ืน่ขอ จ�านวน 2 กลุม่ นอกจากนี ้ทีป่ระชมุ

ยังมมีติเหน็ชอบแผนปรบัปรงุการให้บรกิารจากผลส�ารวจความพึงพอใจของผูม้ี

ส่วนได้ส่วนเสียประจ�าปีบัญชี 2561

กกจ. ร่วมหารือมหาดไทยหาแนวทางการผ่อนผัน

ให้แรงงำนต่ำงด้ำวสัญชำติกัมพูชำ	ลำว	เมียนมำ	เดินทำง

คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท�าท่ีบ้าน

อนุมัติเงินกู้ยืมกองทุนฯ

กกจ.	เสนอต้นแบบบริกำรระบบ	e-Recruitment	
ท่ีใช้ในการคัดกรองและคัดเลือกผู้สมัครงาน

 นายสมบตั	ินเิวศรัตน์	รองอธบิดกีรมการจดัหางาน	เป็นประธานการประชุม

แนวทางการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา	 ลาว	 เมียนมา	 เดินทาง 

กลบัประเทศต้นทางเพ่ือร่วมงานประเพณสีงกรานต์	ประจ�าปี	พ.ศ.	2561	ณ	ห้องประชุม 

ศ.นิคม	จันทรวิทุร	ชั้น	5	อาคารกระทรวงแรงงาน	 เพื่อพิจารณาร่างกฎกระทรวง

และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย	และพิจารณาก�าหนด	วัน	เวลา	สถานที่ด�าเนิน

การตรวจลงตรา	(VISA)	ขออนุญาตท�างาน	และจัดท�าทะเบียนประวัติหลังวันที่	31	

มีนาคม	2561

 กรมการจดัหางานได้เสนอเร่ืองเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพจิารณา	2	เร่ือง	ได้แก่ 

1)	 การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา	 ลาว	 เมียนมาที่ได้รับอนุญาต

ท�างานในประเทศไทยในต�าแหน่งงานกรรมกร	รับใช้ในบ้าน	ช่างเครื่องยนต์ในเรือ

ประมงทะเลและผู้ประสานงานด้านภาษากัมพูชา	ลาว	เมียนมา	ซึ่งถือบัตรสีชมพู	/	

 นายศักดิ์สกล	 จินดาสวัสดิ์	 รองอธิบดีกรมการจัดหางาน	 เป็นประธาน 

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท�าที่บ้าน	 คร้ังที่	 3/2561 

ณ	ห้องประชุมตรีเทพ	ชั้น	14	กรมการจัดหางาน 

 ทีป่ระชุมพิจารณาค�าร้องขอกู้ยมืเงินกองทนุเพ่ือผูรั้บงานไปท�าทีบ้่าน	จ�านวน	

2	กลุ่ม	จ�านวนเงิน	275,000	บาท		ดังนี้

 1.	 กลุ่มเย็บผ้า	 ยื่นผ่านส�านักงานจัดหางานจังหวัดอ�านาจเจริญ	 โดยขอ 

กู้ยืมเงินจ�านวน	75,000	บาท

 2.	กลุ่มแม่บ้านเกาะยายฉมิ	ยืน่ผ่านส�านกังานจดัหางานจงัหวัดประจวบครีีขันธ์	

โดยขอกู้ยืมเงินจ�านวน	 200,000	 บาท	 และกลุ่มเย็บผ้าห่มใยสังเคราะห์นาเกาะ	

จังหวัดเพชรบูรณ์	แจ้งขอเปลี่ยนแปลงผู้กู้ร่วม	จ�านวน	2	ราย	

 นายสุชาติ	 พรชัยวิเศษกุล	 รองอธิบดีกรมการจัดหางาน	 ร่วมรับฟังการ 

น�าเสนอและให้ข้อเสนอแนะต้นแบบบริการ	 (Service	 Prototypes)	 ที่ประชาชน 

จะได้รับและรูปแบบหรือผงัการท�างานในองค์กร	(Service	Blueprint)	ของหน่วยงาน

ทีเ่ข้าร่วมอบรมในหลกัสูตรการพัฒนางานบริการภาครัฐทีเ่ป็นเลศิ	(Public	Service	

Excellence)	 รุ่นที่	 1	 ณ	 ห้องหลานหลวง	 โรงแรมรอยัล	 ปร้ินเซส	 หลานหลวง 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยผู้แทนจาก	 5	 หน่วยงานๆ	 ละ	 10	 คน	 ได้แก ่

กรมการจัดหางาน	 ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง	 กรมการขนส่งทางบก	 ส�านักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	 และกรมการปกครอง	 โดยกรมการจัดหางาน 

ได้น�าเสนอในต้นแบบบริการ	 เร่ือง	 ระบบ	 e-Recruitment	 ซ่ึงเป็นระบบงานที่ใช ้

	 กรมกำรจัดหำงำน	ร่วมหำรือมหำดไทยหำแนวทำงกำรผ่อนผันให้แรงงำนต่ำงด้ำวสัญชำติกัมพูชำ	ลำว	เมียนมำ	เดินทำงกลับประเทศต้นทำง

เพื่อร่วมงำนประเพณีสงกรำนต์	ปี	61

หนังสือเดินทาง	/	เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง	รวมทั้งผู้ติดตามอายุไม่เกิน	18	ป ี

เดินทางกลับประเทศต้นทางเพ่ือร่วมงานประเพณีสงกรานต์	 ประจ�าปี	 พ.ศ.2561	

ตั้งแต่วันที่	5	เมษายน	2561	ถึงวันที่	30	เมษายน	2561	โดยไม่ถือว่าเป็นการเดิน

ทางออกนอกเขตพ้ืนที่จังหวัดที่จัดท�าทะเบียนประวัติหรือจังหวัดที่ได้รับอนุญาตให้

ท�างาน	 และยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใด	 2)	 การปรับเพ่ิม

ระยะเวลาการด�าเนินการของเจ้าหน้าที่ในการตรวจลงตรา	 (VISA)	 ประทับตราให้

อยู่ในราชอาณาจักร	 ขออนุญาตท�างาน	 และจัดท�าปรับปรุงทะเบียนประวัติให้กับ

แรงงานต่างด้าว	ซึ่งเรื่องดังกล่าวจ�าเป็นต้องออกประกาศกระทรวงมหาดไทยและ

กฎกระทรวงเพื่อรองรับการด�าเนินการ

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

ที่มา : www.doe.go.th
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ในการคัดกรองและคัดเลือกผู้สมัครงานเพ่ือคัดกรองผู้สมัครงานที่มีความรู ้

ความสามารถ	 ทักษะ	 และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับต�าแหน่งงานอันจะท�าให้ 

ผูส้มคัรงานได้งานท�าทีต่รงตามความรู้	ความถนดัของตนเอง	และนายจ้างได้คนท�างาน

ตรงตามความต้องการ
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อาชีพมั่นคง

1.	ชื่อร้ำน

	 หลายคนคิดว่าจะตั้งช่ือร้านอะไรก็ได้ตามใจชอบ	 ยิ่งถ้าแปลกไม่ซ�้า

ใครยิง่ด	ี(บางทถึีงกับเปิดดกิชันนารีหากันด้วยซ�า้)	แต่หารู้ไม่ว่าช่ือทีอ่่านออก

เสียงยาก	ไม่คุ้นหูคนไทย	ก็มีผลท�าให้ลูกค้าไม่จดจ�าร้าน	หรือบางทีก็ไม่กล้า

แนะน�าร้านของคณุกับคนรู้จกั	เพราะกลวัออกเสียงผดิ	เท่ากับคณุเสียโอกาส

ได้ลูกค้าใหม่ๆ	 ไปอีกคน	 เพราะอย่างนี้	 คุณควรคิดให้ดีว่าอยากได้ชื่อที่ดูหรู

แต่จ�ายาก	หรือช่ือเบสิกทีจ่�าง่าย	นอกจากนี	้จะดมีากถ้าช่ือร้านของคณุมคีวาม

สัมพันธ์กับสินค้าทีค่ณุขาย	เช่น	ถ้าคณุขายนาฬิกาและตัง้ช่ือให้มคี�าว่า	Time	

หรือ	Watch	ลูกค้าก็จะสามารถจดจ�าและหาร้านของคุณเจอได้ง่ายยิ่งขึ้น

2.	สินค้ำ

 สินค้าทีค่ณุเลอืกขายอาจเป็นส่ิงทีค่ณุชอบก็ได้	เพราะคณุจะรู้รอบรู้ลกึ

เกี่ยวกับตัวสินค้านั้นๆ	ท�าให้เวลาขายสามารถให้ข้อมูลลูกค้าได้	ไม่นับว่าการ

ได้ขายของที่ชอบจะท�าให้คุณมีความสุข	เหมือนได้ท�าสิ่งที่รัก	แต่ถ้าคุณไม่ได้

ช่ืนชอบอะไรเป็นพิเศษ	แค่อยากมร้ีานค้าเป็นของตวัเอง	คณุอาจจะเร่ิมโดยการ

ส�ารวจตลาดว่าสินค้าอะไรก�าลงัเป็นทีต้่องการและน่าจะท�าก�าไรได้ด	ียกตวัอย่าง

เช่น	 ในช่วงที่คนส่วนมากหันมาใช้สมาร์ทโฟน	 การขายแบตส�ารองหรือ 

เคสโทรศพัท์มอืถือก็เป็นความคดิทีไ่ม่เลว	แต่ไม่ว่าคณุจะเลอืกขายอะไร	อย่าลืม

คิดถึงราคาต้นทุนและก�าไรที่จะได้รับ	 เพราะการขายของออนไลน์มีการตัด

ราคากันอยู่บ่อยครั้ง	ทางที่ดีที่สุด	คุณควรเริ่มด้วยสินค้าที่มีราคาต้นทุนต�่า

3.	เงินทุน

	 เงินที่คุณจะน�ามาลงทุนในการเร่ิมร้านออนไลน์ไม่ควรจะครอบคลุม

แค่ค่าสินค้าที่คุณจะสั่งมาขาย	แต่ควรรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ที่คุณอาจต้องเสีย	

เช่น	ค่าโฆษณา	ค่าจองพื้นที่ออกร้าน	ฯลฯ	ดังนั้น	คุณควรวางแผนให้ดี	ว่าเงินทุน

ของคุณนี้จะสามารถท�าให้คุณด�าเนินการได้แบบไม่ต้องไปขอยืมคนอื่น 

ทีหลัง	 ยิ่งถ้าคุณคิดจะลาออกจากงานประจ�ามาขายของออนไลน์ด้วยแล้ว 

คุณยิ่งต้องคิดให้รอบคอบ

4.	จุดยืนของร้ำน

	 เมือ่มสิีนค้าแล้ว	ก็ถึงเวลาคดิว่าสินค้าของคณุเหมาะทีจ่ะขายส่งหรือ

ขายปลกีมากกว่ากัน	บางคร้ังการเลอืกขายสินค้าส่งในราคาถูก	เอาก�าไรน้อย	

อาจท�าให้คุณรวยแบบไม่รู้เร่ืองก็ได้	 ในขณะที่สินค้าบางอย่าง	 เช่น	 สินค้า

แฟชั่น	ก็เหมาะที่จะขายปลีกแบบเอาก�าไรสูง

5.	ช่องทำงจ�ำหน่ำย

	 ช่องทางจ�าหน่ายก็เป็นอีกปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จของร้านคุณ	

หากคุณคิดจะเปิดร้านค้าออนไลน์	ช่องทางจ�าหน่ายที่ง่ายที่สุดก็คือ	การเปิด

เพจ	 Facebook	 เพราะทั้งเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายกว่าช่องทางอื่นๆ 

อย่าง	 เว็บไซต์	 สามารถลงโฆษณาได้ตามงบและตามกลุ่มเป้าหมายที่คุณ

ก�าหนดเอง	แถมยังอัพเดทได้ง่ายอีกด้วย

	 ทุกวันน้ีมีผู้คนมำกมำยสนใจอยำกเร่ิมขำยของออนไลน์	 เพรำะดูเป็นส่ิงท่ีท�ำได้ง่ำย	 แถมไม่ต้องลงทุนอะไรมำกนัก	 แต่ท่ีจริงแล้ว	 กำรท่ีร้ำนจะ 

ประสบควำมส�ำเร็จได้นั้น	จ�ำเป็นต้องมีกำรเตรียมตัวที่ดี	เพรำะไม่อย่ำงนั้นแล้วอำจจะขำดทุน	จนอำจท�ำให้ต้องล้มเลิกไปได้	วันนี้	เรำเลยอยำกขอน�ำ	9	อย่ำง

ที่ควรมี	ก่อนเริ่มเปิดร้ำนออนไลน์มำบอกคุณผู้อ่ำน	เพื่อให้ได้เตรียมตัวก่อนเริ่มเปิดร้ำนออนไลน์กันค่ะ

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่มา : www.am2bmarketing.co.th

6.	แผนกำรตลำด

 แผนการตลาด	เป็นส่ิงส�าคญัทีจ่ะก�าหนดชะตาของร้านคณุ	เพราะถึงคณุ

จะมีสินค้าคุณภาพดีราคาถูก	 แต่ถ้าไม่มีใครรู้จักร้านของคุณก็ไม่มีประโยชน์	

คณุจงึควรวางแผนให้ดว่ีาจะโปรโมทร้านค้าหรือสินค้าของคณุอย่างไร	จะดงึดดู

ลูกค้าอย่างไร	 และจะท�าอย่างไรให้ร้านคุณที่เพ่ิงเปิดใหม่เอาชนะร้านอื่นๆ 

ที่เปิดมาก่อนหน้าคุณได้	การวางแผนการตลาดอาจเริ่มจากขั้นตอนต่อไปนี้

	 –		 วาดภาพเป้าหมายให้ชัดเจน

	 –		 มข้ัีนตอนการปฏบิตัเิพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย	เช่น	เมือ่เปิดเพจแล้ว 

	 	 จะท�าให้คนรู้จักอย่างไร

	 –		 วางงบประมาณที่จะใช้เพื่อท�าให้ขั้นตอนต่างๆ	ส�าเร็จ

	 –		 วางก�าหนดเวลาเพื่อประเมิน	ตรวจสอบ	และปรับปรุงแผน

7.	ช่องทำงกำรช�ำระเงิน

	 การช�าระเงินควรเป็นเร่ืองง่ายส�าหรับลกูค้า	คณุควรเปิดบญัชีส�าหรับ

ร้านของคุณกับธนาคารที่คนส่วนใหญ่ใช้บริการ	 แทนที่จะเลือกธนาคารที่ไม่

เป็นทีน่ยิมแต่ให้ดอกเบีย้ด	ีนอกจากนี	้ถ้าคณุวางแผนจะขายสินค้าให้กับลกูค้า

ที่อยู่ต่างประเทศ	 คุณก็ควรมีบัญชีที่รองรับการโอนเงินจากต่างประเทศ 

(และมีแผนส�าหรับการจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศแบบที่คุณไม่ขาดทุน) 

บัญชี	Paypal	นับว่าเป็นทางเลือกที่ดีและสามารถสมัครใช้งานง่าย

8.	ควำมอดทนและมุ่งมั่น

	 หลายคนเริ่มธุรกิจด้วยความรู้สึกอยากรวยเร็ว	 เราหวังให้การลงทุน

ของเราผลิดอกออกผลเป็นก�าไรตั้งแต่วินาทีที่เราเริ่มเปิดร้าน	แต่นั่นแทบจะ

เรียกได้ว่าเป็นความเพ้อฝัน	 เพราะเมื่อคุณเร่ิมเปิดร้าน	 เป็นไปได้ว่าคุณจะ

ไม่มีลูกค้าเลยในอาทิตย์แรกๆ	(ไม่นับเพื่อน	ญาติ	และคนรู้จัก)	อาจมีลูกค้า

หลายคนมาให้ความสนใจสินค้าของคุณแต่ก็จากไป	 คุณจะเร่ิมสงสัยว่าคุณ

ท�าอะไรผิด	 บางคร้ังอาจถึงข้ันอยากลดราคาแล้วขายทุกอย่างเพ่ือให้คืนทุน	

อย่าท�าแบบนัน้	คณุต้องมัน่ใจและหมัน่ตรวจสอบแผนการตลาดของคณุว่าได้

ผลตามคาดหรือไม่	และหัดปรับเปลี่ยน	ท�าอะไรใหม่ๆ	เพื่อเรียกลูกค้า	และ

อย่าท้อแท้

9.	เวลำ

	 ถ้าคุณเตรียมตัวจะยึดการขายของออนไลน์เป็นอาชีพก็แล้วไป	 แต่

ถ้าหากคุณเป็นคนที่ยังต้องท�างานประจ�า	 คุณควรวางแผนบริหารเวลาให้ดี	

เพราะบางที	 “ความอยากได้”	 ของลูกค้าก็มีระยะเวลาจ�ากัด	 การที่คุณไม่

สามารถโต้ตอบลูกค้าได้ทันเวลา	อาจหมายถึงการเสียลูกค้าไป	คุณอาจใช้ตัว

ช่วยอย่างระบบตอบกลับอัตโนมัติของ	 Page365	ตอบบทสนทนาจากลูกค้า 

ในเวลาที่คุณไม่ว่าง	เพื่อเป็นการซื้อเวลาไม่ให้ลูกค้ารู้สึกว่าถูกทอดทิ้งก็ได้

		 ทัง้หมดน้ี	เป็นค�าแนะน�าเบือ้งต้นทีเ่ราหวังว่าคุณพ่อค้าแม่ค้าในอนาคต

จะน�าไปปรับใช้เพ่ือเตรียมตัวเปิดร้านออนไลน์	 ถ้าอ่านจนจบแล้วยังรู้สึกไม่

มั่นใจ	คุณอาจเริ่มต้นด้วยการใช้งาน	Page365	ที่จะช่วยให้ร้านมีระบบการจั

ดการที่ดีตั้งแต่เร่ิม	 เรารู้ว่าการจะเร่ิมต้นท�าอะไรบางคร้ังก็เป็นเร่ืองน่ากลัว	

แต่ขอให้คณุผูอ่้านมคีวามกล้าสกันดิ	ถ้าไม่ลองคงไม่มวัีนได้รู้	มีแ่น่คุณอาจจะ

เป็นเศรษฐีร้อยล้านคนต่อไปก็ได้

9	อย่ำงที่ควรมีก่อน เริ่มเปิดร้ำนออนไลน์
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THAILAND 4.0 	 เมื่อพิจารณาผลส�ารวจเป็นรายประเทศพบว่า	 พนักงานในอินเดีย	 (74%) 

จีน	 (59%)	 และสหรัฐฯ	 (53%)	 ยังเป็นกลุ่มที่มีความมั่นใจต่อการมีทักษะสะเต็มสูงกว่า 

ประเทศอืน่ๆ	ทีท่�าการส�ารวจ	เปรียบเทยีบกับพนกังานในองักฤษ	(33%)	และเยอรมน	ี(44%)	

โดยส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากความแตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรม

	 “จากรายงานของเราพบว่า	 พนักงานในอินเดียแสดงความมั่นใจต่อการมีทักษะ

สะเต็มมากที่สุด	แซงหน้าพนักงานในจีนและสหรัฐอเมริกา	ขณะที่	2	ใน	3	ของพนักงาน

ในอังกฤษยังขาดความมั่นใจต่อการมีทักษะเหล่านี้”	นางสาว	ภิรตา	กล่าว

	 นางสาว	 แครอล	 สตับบิงส์	 หัวหน้าร่วมสายงานทรัพยากรบุคคลและองค์กร 

บริษัท	PwC	โกลบอล	กล่าวว่า	“ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่เราเห็นพนักงานในหลายๆ	ประเทศ

แสดงความมั่นใจต่อการมีทักษะด้านดิจิทัลและทักษะสะเต็มอยู่ในระดับสูง	 แต่อย่างไรก็ดี	

จากผลการส�ารวจยังชี้ให้เห็นจุดอ่อนในหลายด้าน	 ยกตัวอย่าง	 เช่น	 อังกฤษ	 ที่คนท�างาน

ส่วนใหญ่ยังคงขาดความพร้อมในด้านทักษะสะเต็ม	ฉะนั้น	ถือเป็นเรื่องที่ส�าคัญมากที่ภาค

ธุรกิจ	สถานศึกษา	และภาครัฐจะต้องท�างานร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประชากร

ของตน	 เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองทั้งในปัจจุบันและอนาคต	 อีกทั้งยังช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตให้กับประเทศต่อไปในระยะยาว”

	 นอกจากนี้	รายงานของ	PwC	ยังระบุว่า	โดยทั่วไปแล้ว	พนักงานส่วนใหญ่หรือ	

74%	ทีถ่กูส�ารวจตอ้งการทีจ่ะศกึษาหาความรูแ้ละเพิม่เตมิทกัษะใหม่ๆ 	ให้กบัตนเอง	เพราะ

มองว่า	การเรียนรู้	ถือเป็นความรับผดิชอบส่วนบคุคลมากกว่าการพ่ึงพานายจ้าง	ทัง้นี	้88%	

ของพนกังานในอนิเดยี	และ	79%	ในสหรัฐฯ	มองว่า	เร่ืองนีเ้ป็นความรับผิดชอบส่วนบคุคล	

สูงกว่าพนักงานในอังกฤษที่	56%

	 ด้านนาย	 จอน	 วิลเลียมส์	 หัวหน้าร่วมสายงานทรัพยากรบุคคลและองค์กร 

บริษัท	 PwC	 โกลบอล	 กล่าวว่า	 “ความไม่มั่นใจ	 ความไม่มั่นคง	 และความวิตกกังวล 

ถือเป็นปัจจยัส�าคญัทีท่�าลายความคดิสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆ	ฉะนัน้	จงึจ�าเป็นอย่าง

ยิ่ง	 ที่นายจ้างจะต้องส่งเสริมให้มีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนมุมมองเก่ียวกับโลกของการ

ท�างานในอนาคตกับพนักงานของตน	ถึงแม้ว่าองค์กรจะไม่สามารถปกป้องงานที่ถูกแทนที่

ด้วยเทคโนโลยีได้	 แต่พวกเขามีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้โอกาสและสนับสนุน

ให้เกิดความสามารถในการปรับตัวและปรับปรุงทักษะใหม่ๆ	แก่พนักงานของตนเอง

	 “แม้จะไม่มีใครล่วงรู้อนาคต	 แต่ทุกฝ่ายสามารถร่วมมือกันในการเตรียมความ

พร้อมตั้งแต่วันนี้	 โดยผู้น�าทั้งในระดับทีม	 ระดับองค์กรและระดับประเทศ	 มีหน้าที่ในการ

สนบัสนนุและส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมของการท�างานทีเ่ข้าใจถึงความรู้สึกของพนกังาน	

และมกีารส่ือสารทีม่ปีระสิทธิภาพ	เพราะสิง่เหล่านีจ้ะช่วยสร้างความมัน่ใจในการรับมอืและ

เตรียมพร้อมส�าหรับอนาคตที่ก�าลังจะมาถึง”

	 นอกจากนี้	ทักษะด้านสังคมและอารมณ์	(Soft	skills)	จะยังคงเป็นทักษะส�าคัญ

ที่องค์กรต้องการโดยเฉพาะอย่างย่ิง	 ในยามที่มนุษย์จะต้องท�างานควบคู่ไปกับเทคโนโลยี

อย่างระบบอตัโนมตั	ิ(Automation)	และปัญญาประดษิฐ์	(Artificial	intelligence)	ในอนาคต

	 โดยพนักงานผู้ถูกส�ารวจมากกว่า	3	 ใน	4	กล่าวว่า	ตนมีความพร้อมของทักษะ

ด้านสังคมและอารมณ์	 น�าโดยทักษะในการปรับตัว	 (86%)	 ตามมาด้วยทักษะในการแก้

ปัญหา	(85%)	ทักษะในการท�างานร่วมกัน	(81%)	และความฉลาดทางอารมณ์	(76%)	ทั้งนี้	

รายงานระบุว่า	 พนักงานในอินเดียมีความมั่นใจต่อการมีทักษะด้านสังคมและอารมณ์มาก

ที่สุด	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ทักษะในการแก้ปัญหา	 (91%)	 และความคิดสร้างสรรค์และ

นวัตกรรม	(88%)

	 ด้าน	นางสาว	ภิรตา	กล่าวทิ้งท้ายว่า	“ส�าหรับประเทศไทย	แม้ภาครัฐจะให้ความ

ส�าคัญและก�าหนดนโยบายการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา	หรือ	STEM	education	

ในสถานศึกษา	แต่ก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างชัดเจนมากนัก	ดังนั้น	 หน่วยงานต่างๆ	 ทั้งภาค

เอกชนและภาครัฐของไทยต้องท�างานร่วมกันในการพัฒนาและส่งเสริมสะเต็มศึกษาอย่าง

ต่อเนื่องและเป็นระบบ	โดยภาคธุรกิจเองก็ต้องสะท้อนความต้องการของทักษะด้านนี้	รวม

ถึงสนับสนุนความก้าวหน้าในสายอาชีพดังกล่าว	 ส่วนภาครัฐต้องวางโครงสร้างพ้ืนฐานที่

เอื้อต่อการเปลี่ยนผ่านระบบการศึกษา	และการเพิ่มทักษะแรงงานยุคดิจิทัล	เพราะทักษะนี้

จะท�าให้เกิดองค์ความรู้แบบบรูณาการ	และการคดิวิเคราะห์	ซ่ึงจะเป็นการปูทางให้เดก็ไทย

สามารถเป็นนักออกแบบ	และนักแก้ปัญหารุ่นใหม่ได้ในอนาคต”

 นอกเหนือจากน้ี นายจ้างและองค์กรต่างๆ ควรหันมาสร้างวัฒนธรรมท่ี 

เปิดโอกาสให้คนท�างานได้แสดงออกมากย่ิงข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้พูด 

แสดงความคิดเหน็ หรอืเสนอไอเดียใหม่ๆ ขณะท่ีคนท�างานเอง ก็ต้องหมัน่พัฒนาทักษะ

ด้านสังคมและอารมณ์ไปด้วย เพราะเป็นทักษะท่ีเทคโนโลยีไม่สามารถเข้ามาแทนท่ี

มนุษย์ได้

	 บริษัท	 PwC	 ประเทศไทย	 เผย	 แรงงานยุคใหม่ตื่นตัวในการพัฒนาทักษะด้าน

ดิจิทัล	 หลังความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีพลิกโฉมโลกการท�างานในอนาคต	 แต่น่าห่วง

พนักงานทั่วโลกส่วนใหญ่ที่ยังขาดความพร้อมในทักษะด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลย	ี

วิศวกรรมศาสตร์	 และคณิตศาสตร์	 หรือ	 “สะเต็ม”	 แนะภาครัฐและเอกชนร่วมมือกัน 

เร่งผลกัดนัสะเตม็ศึกษาเตม็รูปแบบในเมอืงไทย	ด้านผูน้�าองค์กร-ผูป้ระกอบการ	ต้องสร้าง

วัฒนธรรมในการใช้เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์และสนับสนุนให้มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ

	 นางสาวภิรตา	ภักดีสัตยพงศ์	หุ้นส่วนสายงานที่ปรึกษาบริษัท	PwC	ประเทศไทย	

เปิดเผยถึงรายงาน	Workforce	of	the	future	–	the	views	of	10,000	workers	ที่ท�าการ

ส�ารวจความคดิเหน็ของพนกังานจ�านวนกว่า	1	หมืน่รายในประเทศช้ันน�าอย่าง	สหราชอาณาจกัร 

เยอรมนี	จีน	อินเดีย	และสหรัฐอเมริกา	พบว่า	พนักงานส่วนใหญ่	หรือ	69%	มีความพร้อม

ในการน�าทักษะด้านดิจิทัล	(Digital	skills)	มาใช้

	 ทั้งนี้	รายงานระบุว่า	พนักงานในอินเดีย	(83%)	จีน	(68%)	และสหรัฐฯ	(68%)	

เป็นกลุ่มที่มีความมั่นใจต่อการมีทักษะด้านดิจิทัลมากที่สุด	 แซงหน้าเยอรมนี	 (63%) 

และ	อังกฤษ	(61%)	ตามล�าดับ

 อย่างไรก็ด	ีเมือ่ถามถึงความพร้อมของการมทีกัษะสะเตม็	(Science,	Technology, 

Engineering	and	Mathematics:	STEM	skills)	ซึ่งเป็นทักษะที่จ�าเป็นในยุดดิจิทัลกลับ

พบว่า	ผูถู้กส�ารวจแสดงความมัน่ใจลดลงและมรีะดบัทีแ่ตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ	โดย

มีเพียง	 53%	 เท่านั้นที่เห็นด้วย	 หรือเห็นด้วยเป็นอย่างมากว่า	 พวกเขามีทักษะในด้านนี้

เพียงพอ	นีส่ะท้อนให้เหน็ว่า	บรรดานายจ้างและภาครัฐยงัต้องท�างานร่วมกันในการกระตุน้

ให้เกิดการพัฒนาทักษะและความมั่นใจให้กับบุคลากรของตนในด้านนี้

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
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แนะเร่งพฒันำทกัษะ	“สะเต็ม”	

ปั้นคนท�ำงำนยุคดิจิทัล


