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Special Report ฉบับนี้ ขอเสนอ โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อ.ชะอ�ำ
จ.เพชรบุรี ตามด้วย มิตใิ หม่ของการส่งเสริมการมีงานท�ำในภูมภิ าค วทส.ตอบรับนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม EEC เปิดสนามบินวิทยาลัย
เทคโนโลยีสยามให้บริการเชิงพาณิชย์ เอกอัครราชทูตอังกฤษ ถก ผวจ.หนองคาย “เขตเศรษฐกิจพิเศษ-รถไฟเร็วสูง” หาช่องทาง
ลงทุนให้นักธุรกิจอังกฤษ สอศ. จับมือ ก.แรงงาน เร่งสานต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลวางแผนผลิตก�ำลังคนอาชีวะ จ.สงขลา ประชุมขับเคลื่อน
คณะกรรมการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.สงขลา เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ส่วน English for Career ฉบับนี้ เป็นบทสนทนาภาษาอังกฤษ Traffic (การจราจร) รู้ทันโลก แรงงานไทยต้องเตรียมตัว
อย่างไร “เมื่อญี่ปุ่นเตรียมเปิดรับคนต่างชาติครึ่งล้านคน” Smart DOE ก.แรงงาน ตอบโจทย์ ไทยแลนด์ 4.0 ต่อยอดใบอนุญาตท�ำงาน
แบบดิจิทัล บนสมาร์ทโฟน ตั้งเป้า ปี ‘62 ใช้ทั่วประเทศ เตือน...คนหางาน ระวัง!! ถูกหลอกไปท�ำงานภาคเกษตรที่แคนาดา ไทย-ลาว
ประชุมชื่นมื่น เห็นพ้องแก้ปัญหาแรงงานลาวท�ำงานผิดกฎหมายในไทย พร้อมหนุนไทยเป็นประธานอาเซียนปี 62 อกนร. มีมติเห็นชอบ
ให้แรงงาน 3 สัญชาติ ที่เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สามารถขอหนังสือคนประจ�ำเรือได้ อาชีพมั่นคง ค่าตอบแทนสาวเลี้ยง
“ด้วงสาคู” แบบคูลๆ สร้างรายได้เกือบแสนต่อเดือน และ THAILAND 4.0 กรมการจัดหางานกับงานในโลกยุคใหม่ (DOE : Future
of Work)
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โครงการสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี
อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี

ชัยชนะของประเทศนี้ โดยงานของมูลนิธิชัยพัฒนานั้นก็คือ ความสงบ เป็นเมืองไทย
ที่มีความเจริญก้าวหน้า จนเป็นชัยชนะของการพัฒนาตามที่ได้ตั้งชื่อมูลนิธิชัยพัฒนา
ชัยของการพัฒนานี้มีจุดประสงค์ คือ ความสงบ ความเจริญ ความอยู่ดีกินดี
พระราชด�ำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 4 ธันวาคม 2537
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชน

ชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ตลอดช่วงระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ ได้พระราชทานพระราชด�ำริ
อันก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริมากกว่าสี่พันโครงการ มีทั้งโครงการพัฒนา
ด้านแหล่งน�้ำ โครงการพัฒนาด้านการเกษตร โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนา
ด้านส่งเสริมอาชีพ โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาด้านคมนาคมและสื่อสาร
สวัสดิการสังคมและการศึกษา โครงการพัฒนาแบบบูรณาการและอื่นๆ
โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่อ�ำเภอชะอ�ำ เป็นโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริโครงการหนึ่ง ซึ่งอยู่ในความดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา ประวัติ
ความเป็นมาของโครงการแห่งนี้ ซึ่งพื้นที่ตั้งโครงการเดิมเคยมีความอุดมสมบูรณ์ แต่ถูกแผ้วถาง
พืน้ ทีแ่ ละท�ำการเกษตรเชิงเดีย่ วต่อเนือ่ งหลายปี จนทีด่ นิ ทีเ่ คยมีความอุดมสมบูรณ์กลับเสือ่ มโทรม
ประกอบอาชีพเกษตรไม่ค่อยได้ผล เรียกว่าเป็นพื้นที่ที่คุณภาพดินแย่ที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้
เกษตรกรจึงทูลเกล้าฯ ถวายที่ดินแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จ�ำนวนสามแปลง
รวมเนื้อที่ประมาณ 340 ไร่ แปลงที่หนึ่งเป็นชื่อในพระนามาภิไธยสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี แปลงที่สองพระราชทาน ให้หม่อมเจ้าลุอิสาณ์ ดิศกุล แปลงที่สามพระราชทาน
ให้ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม ในเวลาต่อมา หม่อมเจ้าลุอิสาณ์ ดิศกุล และท่านผู้หญิง
ทัศนาวลัย ศรสงคราม ได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช และพระองค์ท่านพระราชทานให้มูลนิธิชัยพัฒนา
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2528 พระองค์ท่านได้พระราชทานแนวพระราชด�ำริให้พัฒนา
พืน้ ทีบ่ ริเวณนี้ เป็นศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาด้านการเกษตรทีเ่ หมาะสมกับสภาพแวดล้อม กรมชลประทาน
การสร้างเรือนเพาะช�ำกล้าไม้ และกิจกรรมอื่นๆ ตามความเป็นจริงเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
ที่มีชีวิต การด�ำเนินงานระยะแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2548 ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ และกรมวิชาการเกษตรร่วมพัฒนาสนองแนว
พระราชด�ำริ และตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ถึงปัจจุบัน มูลนิธิชัยพัฒนา ได้ด�ำเนินการ
สนองพระราชด�ำริสนับสนุนงบประมาณและบริหารจัดการ โดยมีศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทราย
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริและกรมวิชาการเกษตรเป็นที่ปรึกษา
ภายในบริเวณโครงการ มีการศึกษาทดลองรูปแบบการปลูกพืชต่าง ๆ ทีถ่ กู ต้องตามหลัก
วิชาการ อาทิ ระบบการปลูกพืชโดยมีผลไม้เป็นหลัก การท�ำการเกษตรแบบยั่งยืน ทฤษฎีใหม่
ขั้นที่ 1 หรือเกษตรทฤษฎีใหม่ วนเกษตร และการลดการใช้สารเคมี เน้นการปลูกพืชผักอินทรีย์
ผลิตน�้ำส้มควันไม้ใช้ก�ำจัดแมลงศัตรูพืช จัดท�ำแปลงรวบรวมพันธุ์ไม้หายาก พันธุ์ไม้หอม
เฉลิ ม พระเกี ย รติ สวนนานา พฤกษสมุ น ไพร รวบรวมพั น ธุ ์ ส มุ น ไพรมากกว่ า 300 ชนิ ด
น�ำพืชสมุนไพรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อจ�ำหน่าย
เป็ น การพลิ ก ฟื ้ น ผื น ดิ น ที่ แ ห้ ง แล้ ง เสื่ อ มคุ ณ ภาพ ให้ ก ลั บ มามี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ อี ก ครั้ ง

จึงเป็นสถานที่ที่น่าสนใจ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่อุดมไปด้วย
ความรู้หลากหลาย เป็นสถานที่ส�ำหรับฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
และเป็นศูนย์บริการทางวิชาการเกษตรส�ำหรับเกษตรกร
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ
กิจกรรมในโครงการแห่งนีม้ มี ากมายหลายอย่างจริงๆ
ไม่สามารถสาธยายได้หมด ต้องไปดูไปฟังด้วยตัวเอง แล้วท่าน
จะได้รบั ความรูซ้ งึ่ สามารถน�ำมาใช้เป็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพและการด�ำรงชีวิตได้ หากได้ไปเห็นด้วยตาตนเองแล้ว
ท่านอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าเมือ่ สามสิบกว่าปีกอ่ นหน้านีพ้ นื้ ที่
ตรงนีเ้ คยแห้งแล้งเพียงใด กว่าจะปรับปรุงเปลีย่ นแปลง พัฒนา
ให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างในปัจจุบัน ถ้าจะเล่าถึงความ
แห้งแล้งและความเสือ่ มโทรมของดินก็ขอยกตัวอย่างต้นมะม่วง
ทีถ่ กู ตัดแต่งกิง่ แล้วยืนต้นตาย ซึง่ ปัจจุบนั ทางโครงการยังปล่อย
ให้อยูใ่ นสภาพนัน้ ไม่ได้ขดุ ออกทิง้ เพือ่ เอาไว้เป็นทีร่ ะลึกให้เห็น
ว่าครั้งหนึ่งที่ดินตรงนี้เสื่อมสภาพมากจริงๆ โดยปกติแล้ว
ต้นมะม่วงที่ปลูกไว้ทั่วไปหากตัดแต่งกิ่ง หลังจากนั้นก็จะแตก
กิ่งแตกใบใหม่เจริญเติบโตต่อไป แต่มะม่วงต้นนั้นถูกตัดแต่ง
กิ่งแล้วหยุดการเจริญเติบโตแห้งตายไปเลย
สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หมู่ที่ 6
ต�ำบลสามพระยา อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี อยู่ใกล้กับ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
ระยะทางจากกรุ ง เทพฯ ถึ ง โครงการสวนสมเด็ จ พระศรี
นครินทราบรมราชชนนี ประมาณ 177 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางประมาณสองชัว่ โมง นักท่องเทีย่ วหรือผูส้ นใจสามารถ
เข้าไปชมโครงการได้ หากจะไปเป็นหมู่คณะควรติดต่อนัด
หมายล่วงหน้าเพื่อขอวิทยากรน�ำชม โดยติดต่อที่หมายเลข
โทรศัพท์ 0-3259-3100 หากไปเป็นครอบครัวหรือกลุม่ เล็กๆ
สามารถเข้าชมเองเพราะทางโครงการได้จัดท�ำป้ายแสดง
รายละเอียดตามฐานกิจกรรมต่างๆ ไว้ให้แล้ว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์
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มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำ�ในภูมิภาค

วทส.ตอบรับนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม EEC
เปิดสนามบินวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามให้บริการเชิงพาณิชย์

จากนโยบายของภาครัฐที่จัดให้มีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) ซึง่ เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 โดยภูมภิ าคเอเชียเป็นผูน้ ำ� ในการขับเคลือ่ นโลก
ทั้งด้านการลงทุน และการเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจ โดยประเทศไทยถือเป็นต�ำแหน่งที่ดีที่สุด
ของการลงทุนในอาเซียน เพื่อเชื่อมเอเชียและเชื่อมโลกไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ การเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ยังส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ท�ำให้ไทยมีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์
นอกจากนี้ สนามบินวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (วทส. หรือ STC.) มองเห็นโอกาสร่วมสร้างประเทศไทยเป็นฮับ
ด้านโลจิสติกส์ เตรียมเปิดสนามวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อ�ำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จะให้บริการด้านโรงเรียนการบิน โดยใช้เป็นสถานที่
เพือ่ เปิดให้บริการด้านการบินในเชิงพาณิชย์ และเป็นศูนย์การเรียนรูด้ า้ นการบินแบบครบวงจรแห่งแรก
ในจังหวัดราชบุรี พร้อมกันนีย้ งั ได้เปิดเป็นสถานทีศ่ กึ ษาภาคปฏิบตั ขิ องนักศึกษาสาขาวิชาการซ่อมบ�ำรุง
รักษาอากาศยาน คณะเทคโนโลยีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกและ
แห่งเดียวในไทยที่มีสนามบินให้นักศึกษาได้เรียนปฏิบัติและอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัยแห่งหนึ่ง
ในประเทศ

รศ.ดร.ศักดิ์ กองสุวรรณ ทีป่ รึกษาอธิการบดีดา้ นการพัฒนา และอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต กล่าวว่า สนามบินวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ตั้งอยู่ที่ต�ำบลธรรมเสน

อ�ำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ห่างจากกรุงเทพมหานคร 102 กิโลเมตร เป็นสนามบินเอกชนแบบ 2B
(เครื่องบินขนาดเล็ก) แห่งแรกของประเทศไทย สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 โดยให้บริการทางด้าน
การบินทั้งในส่วนของการพัฒนาทักษะของนักบิน และบริการการบินแก่สมาชิก โดยเปิดเป็นสนามบิน
พาณิชย์สำ� หรับเครือ่ งบินขนาดเล็กและขนาดกลาง เพือ่ ตอบสนองการเดินทางทางอากาศในภูมภิ าคและ
แนวชายแดนตะวั น ตกของประเทศเชื่ อ มต่ อ กั บ พื้ น ที่ พั ฒ นาอุ ต สาหกรรม EEC เชื่ อ มสนามบิ น
อู่ตะเภา โดยจะมีพิธีเปิดสนามบินอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
สนามบินวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามมีพื้นที่รันเวย์ยาว 1,520 เมตร กว้าง 35 เมตรเป็นไปตาม
มาตรฐาน FIA และมีโรงเก็บเครื่องบิน พื้นที่สนามบินทั้งหมดประมาณ 210 ไร่ ส�ำหรับด้านมาตรฐาน
การบินสนามบินวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้รบั การตรวจสอบจาก ICAO หรือชือ่ เต็ม The International
Civil Aviation Organization (องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ) เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้วท�ำให้มนั่ ใจ
ได้วา่ สนามบินวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเป็นสนามบินขึน้ ลงชัว่ คราวทีไ่ ด้มาตรฐานแห่งหนึง่ ของประเทศไทย
“หลังจากที่เราได้รับอนุญาตให้เปิดสนามบินจากหน่วยงานควบคุมมาตรฐานการบินและ
ภาครัฐ เราพร้อมเปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์ โดยจะเปิดให้บริการเป็นสถานที่จอดพักเครื่องบิน และ
บ�ำรุงรักษาเครือ่ งบินส่วนบุคคล ในอนาคตจะมีการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมอากาศยานขนาดเล็ก เนือ่ งจาก
การเดินทางจากกรุงเทพฯ มาจังหวัดราชบุรีสะดวกและไม่ไกล จากการพัฒนาทางด่วนระหว่างเมือง
จากจุดเชื่อมต่อสามารถเข้าถึงสนามบินได้ไม่เกิน 16 กม. ท�ำให้ไม่ต้องเสียเวลากับการเดินทางเพื่อไป
ขึ้นเครื่องที่ดอนเมืองเหมือนกับในอดีต” รศ.ดร.ศักดิ์ กองสุวรรณ กล่าว

จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบตั ขิ องนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการซ่อมบ�ำรุงรักษา
อากาศยาน นักศึกษาจะได้เรียนรูก้ บั เครือ่ งบินของจริง
และเครื่องมืออันทันสมัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกที่มีสนามบินไว้
รองรับการเรียนของนักศึกษาในหลักสูตรนี้ ในอนาคต
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามจะเปิดให้บริการหลักสูตร
ผลิตนักบินและอาชีพต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบินได้ดว้ ย
“สนามบินวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามถือเป็น
สนามบินฝึกหัดนักบินที่สวยที่สุดในประเทศไทย โดย
ขณะนี้เราได้รับใบอนุญาตของ CAAT (ส�ำนักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย) เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว”
รศ.ดร.ศักดิ์ กองสุวรรณ กล่าว
ทั้งหมดนี้ คือ แผนในการพัฒนาสนามบิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามให้เป็นสนามบินที่มีความ
พร้อมทัง้ การให้บริการและการศึกษาอันเป็นนโยบาย
ของท่านอธิการบดี ผศ.พรพิสทุ ธิ์ มงคงวนิช ทีต่ อ้ งการ
พัฒนาให้นกั ศึกษาไทยมีความรูเ้ รือ่ งการบินทัดเทียม
กับนานาชาติ และยังเป็นการสร้างประเทศไทยให้มี
พร้อมที่จะเป็นฮับทางด้านการบิน
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
ที่มา : โพสต์ทูเดย์ออนไลน์

เอกอัครราชทูตอังกฤษ ถก ผวจ.หนองคาย

“เขตเศรษฐกิจพิเศษ-รถไฟเร็วสูง” หาช่องทางลงทุนให้นักธุรกิจอังกฤษ
นายไบรอัน เดวิดสัน เอกอัครราชทูตอังกฤษประจ�ำประเทศไทย กล่าวในการเดินทางมายังจังหวัดหนองคายเพื่อต้องการดูโอกาสทางธุรกิจ
ที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดหนองคาย เชื่อมโยงไปยัง สปป.ลาว ศึกษาหาข้อมูลการด�ำเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดหนองคาย รวมถึงการมองหาโอกาสในการ
สร้างความร่วมมือของประเทศอังกฤษและจังหวัดหนองคาย เนื่องจากทราบว่า จ.หนองคาย เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ จึงให้ความสนใจว่าจะมีความเป็นไปได้ทาง
ธุรกิจในด้านใดบ้าง เพราะนอกจากการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว ในอนาคตยังจะมีรถไฟความเร็วสูงจากประเทศจีนมายัง สปป.ลาว และโอกาสในการเชื่อมต่อ
มายังจังหวัดหนองคายก็เป็นไปได้มาก ดังนั้น หากทราบทิศทางการพัฒนาหรือเป้าหมายของเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย จะช่วยท�ำให้เห็นช่องทางในการ
พิจารณาการลงทุนของชาวอังกฤษทั้งการค้า การบริการและการท่องเที่ยว ซึ่งโอกาสในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศจะแน่นแฟ้นมากขึ้น
โดยทางจังหวัดมีการรองรับการขยายภาคการขนส่งด้วยการขยาย
นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า
จ.หนองคาย ได้รบั การพิจารณาให้เป็นเขตเศรษฐกิจ ใน อ.สระใคร และ อ.เมือง ถนน 4 เลน เกือบทุกเส้นทาง และรองรับรถไฟความเร็วสูงแล้ว ด้วยการ
หนองคาย โดยที่ อ.เมืองหนองคาย มีการใช้มาตรา 44 ยกเลิกเขตพืน้ ทีส่ าธารณะ วางแผนก่อสร้างระบบขนส่งตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้าทางรางจาก
ประโยชน์ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเนื้อที่ 718 ไร่ เปิดประมูลให้นักลงทุน หนองคายไปยังแหลมฉบังและในอนาคตเชือ่ มโยงไปถึงประเทศจีน พร้อมทัง้
เข้ามาลงทุน โดย จ.หนองคาย ตั้งธงให้เป็นการลงทุนภาคการเกษตรเป็นหลัก คาดว่าในอนาคตเมื่อการคมนาคมสะดวก จะท�ำให้มีนักท่องเที่ยวชาวจีน
เน้นอุตสาหกรรมสะอาด สีเขียว ไม่วา่ จะเป็นเกษตรอุตสาหกรรมหรือการแปรรูป เดินทางมาท่องเทีย่ วในประเทศมากขึน้ ประมาณปีละ 2 ล้านคน ส่วนรูปแบบ
ผลผลิต จะได้รับการพิจารณาก่อน การที่จะมีรถไฟความเร็วสูงจากคุนหมิง การท่องเที่ยว จ.หนองคาย เน้นการท่องเที่ยวในเชิงธรรมะ วัฒนธรรม และ
ประเทศจีน มายัง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว และโอกาสเชื่อมทางมาถึง ธรรมชาติ นักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและต่างชาติตา่ งมาสัมผัสแหล่งท่องเทีย่ ว
จ.หนองคาย มีความเป็นไปได้สูง ประกอบกับการขับเคลื่อนรถไฟความเร็วสูง ทางธรรมชาติหลายแห่งของจังหวัดหนองคายต่อเนื่องตลอดทั้งปี
ในประเทศไทยเองก็จะมาถึงหนองคาย เหล่านีจ้ ะท�ำให้การคมนาคมขนส่งสินค้า
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทั้งทางล้อและทางรางสะดวกรวดเร็วขึ้น
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ที่มา : มติชนออนไลน์

สอศ. จับมือ ก.แรงงาน

เร่งสานต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลวางแผนผลิตก�ำลังคนอาชีวะ

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธลี งนาม
ความร่วมมือระหว่างส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ
โดย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน โดย
นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน
ว่าด้วยการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล Big
Data เพื่อวางแผนผลิตและพัฒนาก�ำลังคน ณ
ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ
กระทรวงศึกษาธิการ
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดเผยว่า การลงนามวันนีเ้ ป็นไปตามข้อสัง่ การของนายกรัฐมนตรี ทีใ่ ห้กระทรวง
ศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงานท�ำงานร่วมกัน ในการบูรณาการข้อมูลเพื่อ
การขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก�ำลังคนรองรับการพัฒนาประเทศ
ส่งเสริมการลงทุนและผลักดันให้นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(Eastern Economic corridor: EEC) โดย สอศ. ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน และส�ำนักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน จะได้เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล Big Data ทั้งด้านอุปสงค์
(Demand Side) ความต้องการก�ำลังคน และอุปทาน (Supply Side)
ความสามารถในการผลิตเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนในทุกภาค
ทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
รั ฐ มนตรี ช ่ ว ยว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กล่ า วต่ อ ไปว่ า
ความร่วมมือ ครั้งนี้จะเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการศึกษา และด้าน
การแรงงาน การบริหารจัดการ และวางแผนด้านการศึกษา รวมไปถึงการพัฒนา
ทักษะและมาตรฐานของอาชีวศึกษา และมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เพือ่ การประกอบอาชีพ และการบริการจัดหางานแก่นกั เรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา
อาทิ ข้ อ มู ล ลงทะเบี ย นความต้ อ งการแรงงานของสถานประกอบการ
ด้านสมรรถนะ หรือคุณสมบัติ ข้อมูลสถิติผู้เรียน ผู้ส�ำเร็จการศึกษา ข้อมูล
ความร่วมมือในการใช้พนื้ ที่ และทรัพยากรร่วมกันในการจัดฝึกอบรมฝีมอื แรงงาน
และทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงาน ผ่านระบบและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยจัดเก็บ และใช้ประโยชน์ข้อมูลภายใต้มาตรฐานข้อมูลเดียวกัน
ทั้งนี้ ในส่วนของการเชื่อมโยงข้อมูล Big Data นั้น สอศ. ได้มีการ
จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนอาชีวศึกษา ภายใต้
โครงสร้าง 1 ศูนย์กลาง 6 ศูนย์ภูมิภาค 18 ศูนย์กลุ่มจังหวัด ใน 6 ภารกิจ
คือ ฝ่ายข้อมูลกลาง ฝ่ายส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานอาชีพ

ฝ่ า ยส่ ง เสริ ม การระดมทรั พ ยากรและความร่ ว มมื อ ฝ่ า ยจั ด การศึ ก ษา
ให้สอดคล้องกับการมีงานท�ำ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และฝ่ายประสานงาน
และสร้างการรับรู้ รวมไปถึงโครงการลงทะเบียนครูพิเศษ อาชีวศึกษา
และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ก็จะได้
เชื่อมโยงข้อมูลมาสู่ Big Data ด้วย ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนงานไปพร้อมกันๆ
ในหลายส่วน
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
ที่มา : http://www.vec.go.th
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จ.สงขลา ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรม
การเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.สงขลา

เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมขับเคลือ่ น
คณะกรรมการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ครัง้ ที่ 1/2561 โดยมีนายธรรมรงค์
เจริญกุล ทีป่ รึกษาคณะกรรมการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ/อดีตผูว้ า่ ฯ สงขลา นายบัณลือเดช
ทองนุ้ย ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด หัวหน้าส่วน
ราชการ และคณะท�ำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงเพื่อก�ำหนดแนวทาง
ในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานต่อไป
นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัด
สงขลาได้ดำ� เนินการก่อสร้างเส้นทางเชือ่ มโยงระหว่างเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
กับด่านศุลกากรแห่งใหม่ ระยะทางประมาณ 1.7 กิโลเมตร พร้อมทั้งได้มี
การเร่งรัดการก่อสร้างเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกับ
ด่านศุลกากรแห่งใหม่ เพือ่ ให้การก่อสร้างด่านศุลกากรแห่งใหม่กำ� หนดแล้วเสร็จ
ในปี 2562 และการก่อสร้างถนนทางหลวงพิเศษจากพรุเตียว-ด่านศุลกากร
แห่งใหม่แล้วเสร็จในปี 2564 ซึ่งจะเห็นได้ว่าการด�ำเนินงานไม่สอดคล้องกัน
ดังนั้นเพื่อให้มีเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างด่านศุลกากรแห่งใหม่กับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ จึงต้องด�ำเนินการก่อสร้างเส้นทางดังกล่าวโดยเร่งด่วนในปี
2562 หรือ 2563

นอกจากนี้ในที่ประชุมฯ มีการรายงานผลการแก้ไขปัญหาที่ดิน
440-0-12 ไร่ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ความก้าวหน้าการด�ำเนิน
โครงการนิคมอุตสาหกรรมอ�ำเภอสะเดาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา
ในพื้นที่ 629-2-17 ไร่ การขอรับสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา รวมถึงการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนน
เชื่ อ มโยงระหว่ า งเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษกั บ ด่ า นศุ ล กากรแห่ ง ใหม่
ระยะทางประมาณ 1.7 กิโลเมตร
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
ที่มา : ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

English for Career

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

Traffic (การจราจร)

บทสนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการจราจร (Traffic) เคยเจอไหมที่ต้องหาค�ำอธิบายกับเจ้านาย
เรื่องการจราจรรถติด ไม่สามารถมาได้ตามเวลานัดหมาย เข้าใจว่าทุกคนคงพยายามบริหารจัดการ
การเดินทางของตัวเองให้ดีที่สุด ไม่มีใครอยากมาสาย อยากกลับดึกแน่นอน แต่เมื่อมันสุดวิสัยคุณจะใช้
ประโยคภาษาอังกฤษว่าอย่างไรคะ ต่อไปนีเ้ ป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษเกีย่ วกับการจราจรมาฝากกันคะ
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 : Hi B. I’m running late.
		 หวัดดีบี ผมก�ำลังสาย
B : What happened?
		 เกิดอะไรขึ้นค่ะ
A : I’ve got stuck in traffic on my way to get home. There’s
		 been an accident on the road.
		 ผมเจอรถติดบนทางกลับบ้าน มีอุบัติเหตุบนถนนที่มา
B : Let’s get a map to find alternative routes.
		 เอาแผนที่มาหาเส้นทางอื่นกันเถอะค่ะ
A : It should take over an hour to get there.
		 น่าจะใช้เวลาเกินชั่วโมงกว่าจะถึงที่นั่นครับ
		 บทสนทนาภาษาอังกฤษทีเ่ กีย่ วข้องกับการจราจรบนท้องถนน
เชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แน่นอน ต่อไปนี้
คุณก็สามารถใช้ประโยคต่อไปนี้ในการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน
ได้แล้วนะคะ...
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : https://engenjoy.blogspot.com

รู้ทันโลก

แรงงานไทยต้องเตรียมตัวอย่างไร
“เมื่อญี่ปุ่นเตรียมเปิดรับคนต่างชาติครึ่งล้านคน”

ความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในญี่ปุ่นขณะนี้คือ การวางมาตรการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อรับแรงงานต่างชาติ
เข้ามาท�ำงานในญีป่ นุ่ ในระดับนโยบายนัน้ เรียบร้อยแล้ว คือ ญีป่ นุ่ จะรับแรงงานต่างชาติเข้ามาแน่นอนเพือ่ บรรเทา
ความขาดแคลน ซึ่ง “ญี่ปุ่นมุมลึก” เคยกล่าวถึงมาบ้างในช่วงปีสองปีนี้ และปรากฏว่าเหตุการณ์เป็นจริงเช่นนั้น
เพียงแต่เกิดขึน้ เร็วกว่าทีค่ ดิ ไว้ ซึง่ ถือว่าเป็นเรือ่ งดีสำ� หรับญีป่ นุ่ เพราะหากปล่อยให้ลา่ ช้ากว่านีจ้ ะล�ำบาก ธุรกิจหลายอย่าง
จะประคองตัวไม่ได้ หรือหากจะรอให้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยก็ไม่ทันการณ์ การตัดสินใจในปีนี้โดยมุ่งจะเริ่ม
ด�ำเนินนโยบายจริงตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 จึงถือว่าเหมาะสม
ความพยายามแก้ปญั หาแรงงานเริม่ ปรากฏชัดเจนตัง้ แต่กลางปี หอการค้า
และอุตสาหกรรมของญีป่ นุ่ ส�ำรวจบริษทั ต่างๆ เมือ่ เดือนมิถนุ ายนพบว่า 2 ใน 3
ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน เทโกกุเดตาแบงก์ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยชั้นน�ำก็
ชีว้ า่ ในครึง่ แรกของปีงบประมาณ 2561 บริษทั ทีป่ ดิ ตัวเพราะขาดแคลนแรงงาน
มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น 40% จากของปีที่แล้ว (อ้างอิงจาก Bloomberg : 16 ต.ค.
2561) เมื่อมองด้านจ�ำนวน พบว่ามีคนต่างชาติได้รับการว่าจ้างให้ท�ำงานใน
ญี่ปุ่น ณ สิ้นเดือนตุลาคมปีที่แล้วประมาณ 1.28 ล้านคน พิจารณาแยกตาม
ประเภทวีซ่าพบว่าผู้ที่อยู่ในญี่ปุ่นเพื่อท�ำงานโดยตรง (วีซ่าท�ำงาน) มีประมาณ
240,000 คน หรือต�่ำว่า 20% และเป็นแรงงานทักษะสูง เช่น วิศวกร นักวิจัย
อาจารย์ ส่วนที่เหลือคือผู้ที่อยู่โดยวีซ่าชนิดอื่นและขออนุญาตท�ำงานต่างหาก
รวมทั้งวีซ่าติดตามคู่สมรส วีซ่าพนักงานฝึกหัด วีซ่านักศึกษา หรือวีซ่ากิจกรรม
พิเศษ เช่น การอนุญาตให้บคุ ลากรด้านพยาบาลจากอินโดนีเซีย ฟิลปิ ปินส์ และ
เวียดนามเข้ามาท�ำงานได้ตามข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ต่อจากนี้ไป ความแตกต่างด้านการอนุญาตจะเกิดขึ้น คือ จะไม่ใช่
การอนุญาตเฉพาะแรงงานทักษะสูงหรือการรับคนต่างชาติมาท�ำงานในรูปแบบ
ของพนักงานฝึกหัด แต่จะเปิดกว้างโดยอนุญาตให้แรงงานประเภทที่ต้องใช้
แรงงานสูงเข้ามาด้วย และอันที่จริง ส่วนหลังนี้คือจุดที่ญี่ปุ่นประสบปัญหา
มากกว่า ระหว่างนีร้ ฐั บาลจึงอภิปราย หาข้อสรุปว่าจะท�ำอย่างไรให้รดั กุมเพราะ
มีหลายจุดที่คนญี่ปุ่นบางส่วนก็กังวลหากมีแรงงานต่างชาติเข้ามามาก เช่น
งานภาคเกษตรไม่สามารถรองรับแรงงานได้ตลอดทั้งปีเพราะขึ้นอยู่กับฤดูกาล
การสือ่ สารในงาน ระยะเวลาทีท่ ำ� งานได้ การแย่งงานกับคนญีป่ นุ่ แต่ทแี่ น่ๆ คือ
ญีป่ นุ่ หลีกเลีย่ งการรับคนต่างชาติไม่ได้ ส่วนโควตาทีว่ า่ จะรับคนของประเทศใด
เข้าไปท�ำด้านใดเป็นจ�ำนวนเท่าไรนั้นยังไม่มีก�ำหนดออกมา และมีแนวโน้มว่า
แรงงานไทยจะเป็นตัวเลือกหนึง่ ส�ำหรับเป้าหมายแรงงานต่างชาติ 500,000 คน
ที่ญี่ปุ่นจะรับเข้ามาภายในปี 2568
คนไทยที่ฝันว่าอยากจะไปท�ำงานที่ญี่ปุ่นควรรีบไปเรียนภาษาญี่ปุ่นไว้
เพราะทักษะการสือ่ สารจะเป็นปัจจัยหนึง่ ในการพิจารณา แต่คงต้องบอกไว้ดว้ ย
ว่า “ความฝันจากภายนอก” กับ “ความจริงในญี่ปุ่น” อาจต่างกันมาก อย่าฝัน
ไว้สูงว่าเมื่อได้ท�ำงานในญี่ปุ่นแล้วชีวิตจะสนุกสุขสบายเหมือนการไปเที่ยว
เรื่องค่าตอบแทนนั้นดีกว่าของไทยแน่ แต่ต้องตระหนักว่าญี่ปุ่นรับคนเข้าไป
“ท�ำงาน” มิใช่ไปกินลมชมวิว พูดกันตรงๆ คือเรียกไปใช้ ไม่ใช่แขกบ้านแขกเมือง
การปฏิบัติต่อแรงงานอาจมีความเย็นชา กระด้าง และไม่เกรงใจ
ในจุดนี้หากแรงงานตั้งโหมดเริ่มต้น 1) เตรียมใจไปท�ำงานจริงจัง ก็จะ
ไม่สะเทือนใจเมื่อประสบกับคนญี่ปุ่นที่ต่างจากภาพลักษณ์ที่เรามองว่านุ่มนวล
อ่อนน้อมใจดี และปรับตัวปรับใจเข้ากับการท�ำงานได้ในเวลาไม่นาน โดยสามารถ
ทนกับบรรยากาศหนักๆ ได้ เช่น พูดคุยน้อย คอยรับค�ำสั่ง อยู่กับตัวเองเป็น
ส่วนใหญ่ เล่นไลน์หรือเฟซบุ๊กระหว่างงานไม่ได้, 2) เตรียมร่างกายไปท�ำงาน
แบบญี่ปุ่น ก็จะอยู่รอดปลอดภัย สะสมทรัพย์ได้ดังฝัน เพราะการท�ำงาน
“แบบญีป่ นุ่ ” นอกจากต้องอึดในใจแล้ว ต้องอึดในกายด้วยเพราะเป็นการท�ำงาน
ด้วยชั่วโมงที่ยาวนาน ตรงเวลา ใช้คนคุ้มค่าเงินที่จ่าย
ธุรกิจที่ก�ำลังพิจารณากันว่าน่าจะรับแรงงานต่างชาติเข้าไปนั้น ตอนนี้
มี 14 ภาคตามข้อมูลล่าสุดวันที่ 28 ตุลาคม ประกอบด้วย 1) เกษตร 2) ประมง
3) การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม 4) ร้านอาหาร 5) การพยาบาลดูแล
6) การท�ำความสะอาด 7) การหลอมและขึ้นรูปโลหะ 8) การผลิตเครื่องจักร
อุตสาหกรรม 9) อุตสาหกรรมด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
10) การก่อสร้าง 11) การต่อเรือ 12) การประกอบรถยนต์ 13) การบิน
14) การโรงแรม นอกจากนีร้ า้ นสะดวกซือ้ ของญีป่ นุ่ ซึง่ มีเป็นจ�ำนวนมากทัว่ ประเทศ
ก็แจ้งความจ�ำนงไว้ดว้ ย ท้ายสุดจ�ำนวนภาคทีจ่ ะรับแรงงานต่างชาติอาจเพิม่ ขึน้

ในเบื้องต้น ส่วนที่ค่อนข้างแน่ชัดแล้วคือ การก�ำหนดสภาพการพ�ำนัก
หรือวีซา่ แบบใหม่ขนึ้ มาเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทแรก คือ ทักษะเฉพาะทาง
หมายเลข 1 ทางการญี่ปุ่นให้นิยามโดยสังเขปว่าหมายถึง ผู้มีทักษะความรู้หรือ
ประสบการณ์ด้านนั้นเพียงพอที่จะท�ำงาน และผ่านการประเมินของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบดูแล อีกทั้งมีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นระดับสื่อสารในชีวิต
ประจ�ำวันได้โดยผ่านการประเมินตามสายงาน ผู้ที่ได้รับอนุญาตในประเภทนี้
ไม่สามารถพาครอบครัวไปอยู่ด้วยได้ และระยะเวลาสูงสุดที่จะท�ำงานได้ คือ
5 ปี ประเภทที่สอง คือ ทักษะเฉพาะทางหมายเลข 2 หมายถึง ผู้มีความรู้
ความสามารถระดับมืออาชีพสูงกว่าระดับแรกโดยผ่านการประเมินแล้ว สามารถ
พาครอบครัวไปอยูด่ ว้ ยกันได้ ไม่จำ� กัดระยะเวลาการพ�ำนัก โดยสามารถเปลีย่ น
สถานภาพจากประเภท 1 เป็นประเภท 2 ได้
ชื่อของสถานภาพการพ�ำนักที่ใช้ว่า “ทักษะเฉพาะทาง” ฟังดูสูงส่ง
ยากเย็น แต่นัยจริงๆ ตามความต้องการของญี่ปุ่นคือแรงงานที่ไม่ได้ใช้ทักษะสูง
นัน่ เอง ภาษาญีป่ นุ่ เรียกว่า “ทันจุนโรโด” (単純労働 ；tanjun-rodo) หรือ
“แรงงานอย่างง่าย” เช่น พนักงานท�ำความสะอาด คนงานในไร่นา เหตุที่ไม่ใช้
ค�ำนี้คงเพราะนอกจากฟังไม่เป็นทางการแล้ว ใครๆ ในญี่ปุ่นก็รู้ว่าหมายถึง
งานแนวแบกหาม อาจใช้ความคิดน้อยกว่าการออกแรง แฝงภาพลักษณ์งาน
ชั้นล่าง และหลายอย่างเป็นงานที่คนญี่ปุ่นสมัยนี้ไม่อยากท�ำ จึงคาดการณ์ได้
ไม่ยากว่าคนต่างชาติที่เข้ามาด้วยวีซ่านี้ส่วนใหญ่จะท�ำงานที่คนญี่ปุ่นไม่ท�ำ
ส่วนรายได้ต่างกันไปตามประเภทงานและสถานที่ แต่เพื่อให้เห็นภาพ
เป็นแนวทางกว้างๆ ก่อน ลองพิจารณาค่าแรงขั้นต�่ำต่อชั่วโมง 10 อันดับแรก
ที่ปรับเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วดังนี้ (คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆ โดยหาร 3
1) โตเกียว
985 เยน
2) คานางาวะ (ที่ตั้งของเมืองโยโกฮามะ)
983 เยน
3) โอซากะ 	
936 เยน
4) ไซตามะ
898 เยน
		 ไอจิ (ที่ตั้งของเมืองนาโงยะ)
898 เยน
5) ชิบะ
895 เยน
6) เกียวโต
882 เยน
7) เฮียวโงะ (ที่ตั้งของเมืองโกเบ)
871 เยน
8) ชิซูโอกะ
858 เยน
9) มิเอะ
846 เยน
10) ฮิโรชิมะ
844 เยน
อย่างไรก็ตาม ในระดับนโยบายยังมีเพียงกรอบคร่าวๆ และเมื่อลงไปสู่
ระดับปฏิบัติการจะต้องชี้ชัดอีกหลายจุดอย่างเรื่องการย้ายงาน สวัสดิการ
ทีน่ ายจ้างต้องจัดหาให้แก่คนงาน การอ�ำนวยความสะดวกด้านทีพ่ กั อาศัย ปัจจัย
เฉพาะด้าน เช่น ความยืดหยุ่นในภาคการเกษตรซึ่งอาจต้องรับมาท�ำงานครึ่งปี
ให้กลับประเทศครึ่งปีและรับมาท�ำใหม่อีกตามฤดูกาล
ข้อมูลการรับแรงงานต่างชาติเข้าญีป่ นุ่ จะทยอยออกมาชัดเจนยิง่ ขึน้
ในเร็วๆ นี้ ส�ำหรับคนไทย นีอ่ าจเป็นโอกาสให้แสวงหารายได้ทดี่ ขี นึ้ แต่ขณะ
เดียวกันก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ดี เพราะเมื่อเกิดช่องทางแบบนี้มักมีมิจฉาชีพ
น�ำมาอ้างเพือ่ หลอกลวงเรียกเงิน ดังนัน้ แรงงานไทยทีส่ นใจควรติดตามข้อมูล
จากกระทรวงแรงงานของไทยและโฮมเพจ “ส�ำนักงานแรงงานในประเทศ
ญี่ปุ่น” ซึ่งจะเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
ที่มา : https://mgronline.com
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ก.แรงงาน ตอบโจทย์ ไทยแลนด์ 4.0

ต่อยอดใบอนุญาตท�ำงานแบบดิจิทัลบนสมาร์ทโฟน ตั้งเป้า
ปี ‘62 ใช้ทั่วประเทศ
กระทรวงแรงงาน จับมือ BOI และ ตรวจคนเข้าเมือง เตรียมขยายการให้บริการยื่นค�ำขออนุญาตท�ำงาน
และออกใบอนุญาตท�ำงานผ่านระบบ Single Window for Visa and Work Permit ส�ำหรับคน ต่างด้าวที่ท�ำงานใน
สถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) บนสมาร์ทโฟน อ�ำนวยความสะดวกในการยื่นขออนุญาตท�ำงาน
ลดขั้นตอน ลดเวลาการยื่นเอกสาร ลดเจ้าหน้าที่ ลดเอกสาร และโปร่งใส บนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ในพื้นที่ EEC รองรับการลงทุนและการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่ พร้อมขยายการบริการครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ ภายในปี 2562 เป้าหมายแรงงานกว่า 45,000 คน
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงนายจ้าง/สถานประกอบการที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนเรื่องการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว โดยมี
นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัด
กระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน ผูบ้ ริหารกระทรวง
แรงงาน จัดหางานจังหวัด ผอ.ส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่
และผู้แทนสถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ร่วมประชุมรับฟัง
การชี้แจง จ�ำนวน 500 คน

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

กล่าวภายหลังเปิดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารจัดการการท�ำงานของ
คนต่างด้าวให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนว่า
รัฐบาลภายใต้การน�ำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำ� หนด
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ปี 2560-2579) โดยวางแผนประเทศระยะยาว ภายใต้
นโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไปสู่เป้าหมาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ด้วยเทคโนโลยี
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการยกระดับการให้บริการภาครัฐ
ให้เกิดความเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ลดการใช้เอกสาร
ซ�้ำซ้อน มุ่งสู่การเป็น Smart Thailand ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อให้บริการแบบที่เดียว ทันใด ทั่วไทย ทั่วโลก ทุกเวลา
ส�ำหรับการบริการจัดการแรงงานของภาครัฐนั้น กระทรวงแรงงาน
ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจรับผิดชอบการท�ำงานของแรงงาน ได้เตรียม
แรงงานในอนาคตเพื่อรองรับและสอดคล้องกับความต้องการใช้แรงงาน และ
แนวทางของการพัฒนาประเทศ ซึ่งในปัจจุบันก�ำลังแรงงานมีความส�ำคัญ
ต่อการพัฒนา และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะก�ำลังแรงงาน
ที่เป็นคนต่างด้าว ซึ่งมีอยู่หลายกุล่ม เช่น คนต่างด้าวที่มีทักษะฝีมือ มีความ
เชี่ยวชาญ เป็นผู้ช�ำนาญการ นักลงทุน และคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามา
ท�ำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมายพิเศษเฉพาะ เช่น กฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการลงทุน กฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียม กฎหมายว่าด้วยการนิคม
อุตสาหกรรม เป็นต้น ในส่วนการท�ำงานของคนต่างด้าวในประเทศไทยนั้น
ปัจจุบันบริหารจัดการภายใต้พระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
ซึ่งพระราชก�ำหนดฉบับดังกล่าวได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการขออนุญาตท�ำงาน
ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน กระทรวงแรงงาน โดย
กรมการจัดหางาน ซึง่ มีหน้าทีใ่ นการพิจารณาอนุญาตท�ำงานจึงต้องประชาสัมพันธ์
ชีแ้ จงข้อกฎหมาย และแนวทางปฏิบตั ใิ ห้นายจ้าง ผูป้ ระกอบการและผูเ้ กีย่ วข้อง
ได้รับทราบ เพื่อท�ำได้ถูกต้องตามระเบียบที่ก�ำหนด
นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานยังค�ำนึงถึงนโยบายของรัฐบาลในการน�ำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้บริการและบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง ซึ่งปัจจุบันกรมการจัดหางาน
ได้ ร ่ ว มกั บ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ส� ำ นั ก งานตรวจ
คนเข้าเมือง ก�ำหนดกระบวนการยื่นค�ำขออนุญาตท�ำงาน และออกใบอนุญาต
ท�ำงานผ่านระบบ Single Window for Visa and Work Permit ส�ำหรับ
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คนต่ า งด้ า วที่ ท� ำ งานในสถานประกอบการที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น
ซึง่ เป็นการอ�ำนวยความสะดวกในการยืน่ ขออนุญาตท�ำงาน ลดขัน้ ตอน ลดเวลา
การยื่นเอกสาร ลดเจ้าหน้าที่ ลดเอกสาร มีการพิจารณาที่เป็นมาตรฐานและ
โปร่งใส ส�ำหรับใบอนุญาตท�ำงานของคนต่างด้าวนัน้ จะไม่เป็นเล่มเอกสารหรือ
บัตรแข็งอีกต่อไป แต่จะเป็นใบอนุญาตท�ำงานแบบดิจิตอล (Digital Work
Permit) บนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ซึ่งสะดวกต่อการพกพา สามารถ
ตรวจสอบได้ดว้ ยระบบคอมพิวเตอร์ ยากต่อการปลอมแปลง และไม่มกี ารสูญหาย
โดยมีเป้าหมายเพื่ออ�ำนวยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ รองรับ
BOI และตอบโจทย์ “ไทยแลนด์ 4.0” มีขั้นตอนการท�ำงานคือ เมื่อคนต่างด้าว
ที่ยื่นค�ำขออนุญาตท�ำงานผ่านระบบ Single Window กรมการจัดหางาน
และ BOI จะพิจารณาอนุญาตในระบบและแจ้งผลการพิจารณาทาง E-mail
เมือ่ คนต่างด้าวได้รบั การอนุญาตแล้วจะต้องมาแสดงตนเพือ่ ช�ำระค่าธรรมเนียม
และถ่ายรูปลงลายมือชื่อ Digital เพื่อจะได้ Username และ Password
เพื่อลงทะเบียนใน Application ชื่อ “Thailand Digital Work Permit”
ใช้ได้ทั้งระบบ IOS และ Android ซึ่งเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะปรากฏ
Digital Work Permit บนโทรศัพท์มือถือของคนต่างด้าว
ขณะนีศ้ นู ย์ให้บริการการอนุญาตอยูใ่ นราชอาณาจักร และการอนุญาต
ท�ำงานให้กับแรงงานในกลุ่ม BOI มี 3 แห่งคือ ที่กรุงเทพมหานคร (จามจุรี
สแควร์) จ.เชียงใหม่ และภูเก็ต และได้มีแผนขยายการให้บริการระบบ Single
Window ในพืน้ ทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic
Corridor : EEC) ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา
สนองนโยบายรั ฐ บาลมี น โยบายในการเร่ ง พั ฒ นาความพร้ อ มในทุ ก ด้ า น
เพือ่ รองรับการลงทุนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพืน้ ที่ ทัง้ ด้านสาธารณูปโภค
ระบบคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการอ�ำนวย
ความสะดวกในรูปแบบ One Stop Service เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจ
ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และจะขยายการบริการครอบคลุมทุกจังหวัด
ทัว่ ประเทศ ภายในปี 2562 สามารถให้บริการแรงงานต่างด้าวทีท่ ำ� งานในสถาน
ประกอบการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึง่ มีอยูป่ ระมาณ 22,753 แห่ง
แรงงานรวม 83,000 คน เป็นผู้เชี่ยวชาญ ช�ำนาญการประมาณ 45,000 คน
และ กลุ่มแรงงานไร้ฝีมือ 3 สัญชาติ ประมาณ 38,000 คน
พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวขอบคุณผูป้ ระกอบการทุกท่านทีเ่ ป็นส่วนหนึง่
ในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอด ขอบคุณ
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทีไ่ ด้
ร่วมด�ำเนินการรับค�ำขออนุญาตท�ำงาน และออกใบอนุญาตท�ำงานผ่านระบบ
Single Window for Visa and Work Permit และขอให้ผู้ประกอบการ
ทุ ก ท่ า นร่ ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศไทยให้ ก ้ า วหน้ า ต่ อ ไป
เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในด้านต่างๆ ให้กับนักลงทุนในต่างประเทศ
โดยเฉพาะการจ้างคนต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย ซึ่งสามารถด�ำเนินการ
ได้อย่าง สะดวก และรวดเร็ว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

เตือน...คนหางาน ระวัง!! ถูกหลอกไปท�ำงานภาคเกษตรทีแ่ คนาดา
กรมการจัดหางาน ประกาศเตือนคนหางานอย่าหลงเชื่อเฟสบุ๊คชักชวนให้
ไปท�ำงานภาคเกษตรที่แคนาดา เนื่องจากแคนาดาไม่รับแรงงานต่างชาติประเภท
ไร้ทักษะเข้าท�ำงานแล้ว ย�้ำระวังถูกหลอกเสียเงินฟรี และอาจต้องเสี่ยงภัยในต่างแดน
นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน แจ้งว่า กรมการจัดหางาน

ได้ตรวจพบเฟสบุค๊ รายหนึง่ ทีอ่ า้ งว่าอยูใ่ นเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา ซึง่ ได้โพสต์ขอ้ ความ
ชักชวนคนงานไทยที่มีประสบการณ์ด้านการท�ำงานในภาคเกษตรและก�ำลังท�ำงานอยู่ใน
ประเทศอิสราเอลให้ไปท�ำงานแบบถาวรกับบริษัทที่มีชื่อเสียงรายหนึ่งในประเทศแคนาดา
โดยระบุให้ผสู้ นใจกรอกแบบฟอร์มการประเมินผูส้ มัครงานจากลิงค์ทอี่ ยูด่ า้ นล่างของเฟสบุค๊
ดังกล่าว จากนัน้ ให้คนงานรอการติดต่อกลับจากตัวแทน หรือให้โทรสอบถาม ซึง่ เป็นหมายเลข
โทรศัพท์ทขี่ นึ้ ต้นด้วยหมายเลข 050 ซึง่ น่าจะเป็นเบอร์โทรทีใ่ ช้ในต่างประเทศ ทัง้ นี้ จากการ
ตรวจสอบพบว่าปัจจุบนั ประเทศแคนาดาไม่อนุญาตให้คนงานต่างชาติประเภทไร้ทกั ษะเข้าไป
ท�ำงานในประเทศแคนาดามานานแล้ว ทั้งยังยกเลิกการออกวีซ่าให้แก่คนงานต่างชาติ
ที่จะเข้าไปท�ำงานภาคเกษตร ยกเว้นคนงานต่างชาติที่ท�ำงานเก็บหนอนในฟาร์มเกษตรใน
ประเทศแคนาดาอยูใ่ นปัจจุบนั ดังนัน้ การทีม่ ผี กู้ ล่าวอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้เข้าไปท�ำงาน
ภาคเกษตรแบบถาวรได้ จึงไม่น่าจะเป็นความจริงแต่อย่างใด

นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวย�ำ้ เตือนคนหางานและแรงงานไทย
ในอิสราเอล ว่า อย่าหลงเชือ่ ผูแ้ อบอ้างหลอกว่าสามารถช่วยให้
ไปท�ำงานประเภทไร้ทกั ษะในประเทศแคนาดาได้ เพราะอาจต้อง
สูญเสียทรัพย์สนิ และตกระก�ำล�ำบากอยูใ่ นต่างแดน อย่างไรก็ตาม
หากประสงค์จะไปท�ำงานต่างประเทศ ขอให้คิดอย่างรอบคอบ
ค�ำนึงถึงความคุ้มค่า และต้องไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดย
ตรวจสอบข้อมูลของบริษัทก่อนตัดสินใจสมัครงาน สอบถาม
ข้อมูลหรือแจ้งเรือ่ งร้องทุกข์การหลอกลวงคนหางานได้ทสี่ ำ� นักงาน
จัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 1-10 หรือที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครอง
คนหางาน กรมการจัดหางาน โทร. 0 2245 6763 หรือโทร
สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

ไทย-ลาว ประชุมชื่นมื่น... เห็นพ้องแก้ปัญหาแรงงานลาว
ท�ำงานผิดกฎหมายในไทย พร้อมหนุนไทยเป็นประธานอาเซียนปี 62

ไทย-ลาว ชืน่ มืน่ ประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย-ลาว ครัง้ ที่ 3 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว สองฝ่าย
พร้อมให้ความร่วมมือทุกด้าน ย�้ำความสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย-ลาว เดินหน้าเร่งรัดการพัฒนาเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมไทย-ลาว เพื่อส่งเสริมด้าน
การค้าไทย-ลาว พร้อมสนับสนุนไทยเป็นประธานอาเซียน ปี 2562 ขณะที่ รมว.แรงงาน เผยรัฐบาลไทย-ลาว เห็นชอบสานต่อความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหาแรงงานลาวทีเ่ ข้าไปท�ำงานในไทยโดยผิดกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ยืนยันส่งเสริมพัฒนาฝีมอื แรงงาน การจ้างงาน การคุม้ ครอง
แรงงาน และการประกันสังคม
วันที่ 14 ธันวาคม 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
แรงงาน พร้อมด้วย พ.ต.ต.หญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน
และนางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมการประชุมร่วมนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (Joint Cabinet Retreat : JCR)
ไทย-ลาว ครัง้ ที่ 3 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(สปป.ลาว) โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย
เป็นหัวหน้าคณะผูแ้ ทนและประธานร่วมฝ่ายไทย นายทองลุน สีสลุ ดิ นายกรัฐมนตรี
สปป.ลาว เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนและประธานร่วมฝ่าย สปป.ลาว

พล.ต.อ.อดุ ล ย์ แสงสิ ง แก้ ว รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงแรงงาน

กล่าวภายหลังการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ
ไทย-ลาว ครั้งที่ 3 ว่า การประชุมในครั้งนี้ตามค�ำเชิญของนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว
โดยที่ประชุมได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เช่น
ด้านการเมืองและความมั่นคง ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ
ขยายความสัมพันธ์ มิตรภาพและความร่วมมือระหว่างสองประเทศเพื่อเสริมสร้าง
เสถียรภาพ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนร่วมกัน ด้านการป้องกันและต่อต้าน
การค้ามนุษย์ ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะสานต่อความร่วมมือตามบันทึกความเข้าใจ
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง สปป.ลาว ว่าด้วยความร่วมมือ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ ลงนามไปเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ที่แขวงหลวงพระบาง
สปป.ลาว ด้านเศรษฐกิจ เช่น การเชื่อมโยงด้านคมนาคม-ขนส่งอย่างไร้รอยต่อ
ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้เร่งรัดการพัฒนาเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมไทย-ลาว และ
เชือ่ มต่อกับอนุภมู ภิ าคและภูมภิ าค โดยการด�ำเนินการตาม ACMECS Master Plan
ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาถนน ทางรถไฟ สะพานข้ามแม่น�้ำโขง ท่าอากาศยาน และ
การอ�ำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง เพือ่ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการคมนาคม
ของประชาชนทั้งสองประเทศ เป็นต้น

ส�ำหรับความร่วมมือด้านแรงงานนั้น ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะ
สานต่อความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาแรงงานลาวที่เข้าไปท�ำงานในไทย
โดยผิดกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ยังยืนยันทีจ่ ะส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านแรงงานระหว่างกันทั้งในด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน การจ้างงาน
การคุม้ ครองแรงงาน และการประกันสังคม ทัง้ นี้ เพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองประเทศ ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่ง
สปป.ลาว ฉบับลงนามเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี
ของไทยและ สปป.ลาวได้รว่ มแสดงความยินดีทปี่ ี 2561 เป็นโอกาสครบรอบ
25 ปีของการก่อตั้งสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพและสามคมลาว-ไทย
เพื่อมิตรภาพ ซึ่งมีบทบาทส�ำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ภาคประชาชน เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือไทย-ลาว
ในภาพรวม
รมว.แรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลของทั้งสองประเทศ
เห็นชอบร่วมกันให้มีการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ร่วมด้านการพัฒนา
ไทย-ลาว ปี 2562-2566 (ระยะ 5 ปี) ทั้งยังเห็นพ้องให้จัดการฉลอง
ครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว ในปี
2563 และ สปป.ลาวยังพร้อมสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของ
ราชอาณาจักรไทยในปี 2562 เพือ่ ยกระดับความร่วมมือภายในอาเซียน
และระหว่างอาเซียนกับภาคีภายนอก อันจะช่วยให้อาเซียน ร่วมมือ
ร่วมใจ ก้าวไกล ยัง่ ยืน ไปด้วยกัน ซึง่ จะน�ำผลการประชุมทีต่ กลงในครัง้ นี้
ไปด�ำเนินการให้เป็นรูปธรรมต่อไป
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th
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อกนร. มีมติเห็นชอบให้แรงงาน 3 สัญชาติ

ที่เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สามารถขอหนังสือคนประจ�ำเรือได้
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (อกนร.) มีมติเห็นชอบให้แรงงาน
ต่างด้าว สัญชาติกมั พูชา ลาว และเมียนมาทีเ่ ข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561–31 มกราคม 2562 สามารถจัดท�ำทะเบียน
ประวัติ และขอรับหนังสือคนประจ�ำเรือ (Seabook) เพื่อท�ำงานในกิจการประมงทะเลได้ พร้อมขยายระยะเวลาการด�ำเนินการออกไปอีก 60 วัน

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5
อาคารกระทรวงแรงงาน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการ
ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (อกนร.) ครั้งที่ 3/2561
โดยมีนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเพชรรัตน์ สินอวย
อธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ
ส� ำ นั ก งานต� ำ รวจแห่ ง ชาติ ส� ำ นั ก งานตรวจคนเข้ า เมื อ ง สภาหอการค้ า
แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น เข้าร่วมประชุม

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหา
แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (อกนร.) ว่า ที่ประชุมได้ร่วมกัน
พิ จ ารณาการด� ำ เนิ น การตามมาตรการเร่ ง ด่ ว นชั่ ว คราวเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หา
การขาดแคลนแรงงานประมง โดยสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
6 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เสนอ โดยนายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ ล งนามในประกาศส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง
การออกหนังสือคนประจ�ำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม
2561 และกรมประมงได้ออกประกาศให้คนต่างด้าวจัดท�ำทะเบียนประวัติ
และยื่นค�ำขอรับ Seabook ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561-31 มกราคม 2562
ขณะเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศเรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้
คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา
ลาว และเมี ย นมา สามารถยื่ น ค� ำ ขอรั บ หนั ง สื อ คนประจ� ำ เรื อ เพื่ อ อยู ่ ใ น
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและท�ำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561
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จากตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ได้ก�ำหนดให้แรงงานต่างด้าว
ทีจ่ ะได้รบั อนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักรเพือ่ การท�ำงานดังกล่าว ต้องเป็นแรงงาน
ต่างด้าวทีเ่ ข้ามาอยูใ่ นราชอาณาจักรก่อนหรือในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 และ
(1) ระยะเวลาการอนุญาตสิ้นสุดลงแต่ไม่ได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
(2) ระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรยังเหลืออยู่ (3) ไม่มีรอย
ตราประทับตรวจหนังสือเดินทางขาเข้าในหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทน
หนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคล แต่มหี ลักฐานการจัดท�ำทะเบียน
ประวัติหรือบัตรประจ�ำตัวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ดังนั้น
เพื่อให้คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมือง แต่ไม่ได้รับวีซ่าท�ำงาน ภายหลังวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
สามารถเข้าจัดท�ำทะเบียนประวัติ รับหนังสือคนประจ�ำเรือ (Seabook) ขอรับ
การตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมือง ซึ่งจะสามารถจัดหาแรงงานต่างด้าวซึ่งมีเอกสารแสดงตน
อย่างถูกต้องตามกฎหมายมาท�ำงานในกิจการประมงทะเลได้เพิ่มขึ้น ที่ประชุม
อกนร. จึงมีมติเห็นควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อให้พิจารณาดังนี้ 1. มอบหมายกระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยให้ครอบคลุมคนต่างด้าว
ที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
ภายหลังวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 และ 2. ขอขยายระยะเวลาการด�ำเนินการ
ออกหนังสือคนประจ�ำเรือ (Seabook) ไปอีก 60 วัน
ด้านนางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยถึงผล
ความคืบหน้าการจัดท�ำหนังสือคนประจ�ำเรือ ตามมาตรา 83 ที่ศูนย์ OSS
ว่า ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน-14 ธันวาคม 2561 มีนายจ้าง จ�ำนวน
1,768 ราย มาแจ้งความต้องการแรงงานต่างด้าว จ�ำนวนทัง้ สิน้ 24,260 คน
แรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนคนประจ�ำเรือตัง้ แต่วนั ที่ 3-14 ธันวาคม 2561
จ�ำนวนทั้งสิ้น 471 คน เป็นเมียนมา 320 คน คิดเป็นร้อยละ 67.94 ลาว
12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.54 และกัมพูชา 139 คน คิดเป็นร้อยละ 29.52
ของผู้ที่มาจัดท�ำ Seabook โดยจังหวัดที่มาด�ำเนินการ 5 ล�ำดับแรกได้แก่
1. ปัตตานี 2. ชุมพร 3. ระยอง 4. ตราด 5. สมุทรสงคราม
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

อาชีพมั่นคง

ด้วงสาคู

สาวเลี้ยง “ด้วงสาคู” แบบคูลๆ
สร้างรายได้เกือบแสนต่อเดือน
หากพูดถึง “แมลงทอด” ก็ต้องบอกว่ามีการนิยมรับประทานกันมานมนานแล้ว
ทั้งตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ หรือรถด่วน แมงดานา และอื่นๆ อีกมากมาย เป็นที่
ถูกอกถูกใจ และถูกปากทั้งคนไทยและชาวต่างชาติอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีคุณค่า
ทางอาหารโดยเฉพาะโปรตีน และสารอาหารอื่นๆ อีกมากมาย
“ด้วงสาคู” หรืออีกชื่อหนึ่ง “ด้วงมะพร้าว” ซึ่งแมลงชนิดนี้ได้รับความนิยมอย่างมาก
ทางภาคใต้ของประเทศเรา และในหลายๆ ปีที่ผ่านมา ก็ได้แพร่หลายและมีการเพาะเลี้ยงกัน
ทั่วประเทศ “คุณทิติยา ค�ำเถื่อน หรือคุณญา อายุ 28 ปี เจ้าของ “ด้วงสาคูฟาร์มมาดี” จังหวัด
เพชรบุรี ทีเ่ ลีย้ งด้วงสาคูจนประสบความส�ำเร็จอย่างมากอีกหนึง่ รายพร้อมเผยถึงวิธกี ารเลีย้ งและ
เทคนิคดีๆ ในการเพาะเลี้ยงเจ้า ‘ด้วงสาคู‘ ท�ำอย่างไรให้ผลผลิตออกมาดีและมีคุณภาพ
โดยคุณญา ได้เปิดเผยว่าเดิมท�ำธุรกิจร้านหมูกระทะในกรุงเทพฯ เป็นเวลา 8 ปี แต่ด้วย
สภาพเศรษฐกิจจึงเริ่มมองหาธุรกิจใหม่ท�ำ จนได้มาศึกษาและสนใจ “ด้วงสาคู” ซึ่งเป็นคนที่
ชื่นชอบการทานแมลงอยู่แล้ว จึงไปตามฟาร์มเลี้ยงและเข้าอบรม จนกระทั่งปี 2559 ตัดสินใจ
ซื้อพ่อแม่พันธุ์มาประมาณ 50 คู่ แบ่งเป็น 10 กะละมัง กะละมังละ 5 คู่ โดยน�ำมาเลี้ยงที่บ้าน
ในจังหวัดนนทบุรี จนผลผลิตออกมาเป็นจ�ำนวนมากจึงเริ่มที่จะส่งขาย โดยเริ่มจากสื่อออนไลน์
อย่าง Facebook จนกลุ่มลูกค้าเริ่มขยายตัวมากขึ้น หลังจากนั้นจึงตัดสินใจย้ายแหล่งผลิตมาที่
จังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากมีพื้นที่เพียงพอต่อการเลี้ยงและต่อยอดได้อีกเป็นจ�ำนวนมาก
คุณญา บอกว่า จริงๆ แล้วเจ้า “ด้วงสาคู” เป็นแมลงที่เลี้ยงง่ายไม่ยุ่งอยากเท่าไหร่นัก
โดยสูตรอาหารของทางฟาร์มจะใช่สัดส่วนดังนี้ 1. หัวอาหารสัตว์ และร�ำข้าว อย่างละ 3 ขีด
2. มันสดบด 1 กิโลกรัม 3. เปลือกมะพร้าวสับละเอียด 1-1.5 กิโลกรัม 4. กากน�้ำตาล 100 ซีซี
น�ำมาใส่ภาชนะที่จะเลี้ยง โดยแนะน�ำว่าควรเป็นกะละมังขนาดประมาณ 50 เซนติเมตร
เมื่อเตรียมส่วนประกอบครบถ้วนแล้วน�้ำมาผสมกันในกะละมัง โดยเติมน�้ำลงไปให้
พอแฉะๆ และใช้เปลือกมะพร้าวปิดหน้าอาหารไว้ พร้อมน�ำกล้วยน�้ำว้า 2 ลูก มาวางไว้
เป็นอาหารส�ำหรับพ่อแม่พันธุ์พร้อมน�ำฝามาปิดโดยให้มีรูระบายอากาศถ่ายเท โดยจะเลี้ยง 5 คู่
ต่อ 1 กะละมัง ซึ่งปกติแล้วด้วงสาคูจะไข่ทุกวัน หลังจากปล่อยพ่อแม่พันธุ์ลงไปทิ้งระยะเวลา
ประมาณ 15 วัน เมื่อลูกตกแล้ว ให้จับพ่อแม่พันธุ์ไปเลี้ยงในกะละมังอันใหม่เพื่อขยายพันธุ์
ต่อไป โดยวงจรชีวิตของเจ้าด้วงสาคู สามารถอยู่ได้ประมาณเดือนกว่าๆ ก็จะตาย หลังจากนั้น
ก็หมั่นดูหน้าอาหารไม่ให้แห้ง ซึ่งถ้าหน้าอาหารแห้งก็ให้พรมน�้ำ เลี้ยงจนตัวหนอนโตประมาณ
เท่านิ้วโป้ง ใช้เวลาประมาณ 25 วัน ก็สามารถจับส่งขายได้แล้ว แต่หากต้องการเลี้ยงเพื่อเป็น
พ่อแม่พันธุ์ ต้องเลี้ยงไปอีกประมาณ 20 วัน ตัวหนอนก็จะเริ่มเข้าฝัก คล้ายดักแด้ หลังจากนั้น
อีกประมาณ 10 วัน ก็จะออกมาเป็นตัวด้วงสาคู ส่วนการดูเพศนั้นตัวผู้จะมีงวงสั้นกว่าตัวเมีย
และงวงของตัวผู้จะมีขนเล็กๆ อยู่ ขณะที่ตัวเมียงวงจะเรียวยาว
ส�ำหรับวิธีการส่งขายตัวหนอนด้วงสาคู ก่อนจะน�ำส่ง 1 วัน ทางฟาร์มจะท�ำการล้างท้อง
ตัวหนอนด้วยการให้หนอนด้วงกินกะทิ หรือแช่น�้ำและใส่พริกไทยไว้ 1 คืน เพื่อเพิ่มรสชาติ
ซึง่ หากไม่ลา้ งท้องกลิน่ ของตัวหนอนก็จะมีลกั ษณะเหมือนสูตรอาหารทีเ่ ลีย้ งไว้ โดยใน 1 กะละมัง

จะได้นำ�้ หนักตัวหนอนประมาณ 8 ขีด หรือประมาณ
100-150 ตัว ส่วนราคาขายจะแบ่งเป็น 2 แบบ
คือแบบขายเป็นตัวสดๆ จะขายอยู่ที่กิโลกรัมละ
250 บาท และแบบแช่ฟรีซ สามารถอยูไ่ ด้ 7-8 เดือน
ราคาจะอยู่ที่ 350 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม นอกจากนี้
ยังสามารถขายพ่อแม่พันธุ์ได้อีกด้วย โดยจะส่ง
ขายเป็นชุดเลี้ยงประกอบด้วยพ่อแม่พันธุ์ 10 ตัว
อาหาร 3 กิโลกรัม พร้อมคู่มือการเลี้ยงจะขาย
ในราคาพร้อมส่งอยู่ที่ 400 บาท
ปัจจุบันทางฟาร์มของคุณญา มีชุดเลี้ยง
อยู่ประมาณ 500 ชุด สามารถผลิตตัวหนอนได้
มากกว่า 300 กิโลกรัมต่อเดือน ส่งขายทั่วประเทศ
จนสร้างรายได้เกือบแสนบาทต่อเดือน ทัง้ นีม้ องว่า
อนาคตของด้วงสาคูจะโตขึน้ อีกอย่างมาก เนือ่ งจาก
ปัจจุบันเริ่มมีกลุ่มพ่อค้าต่างชาติให้ความสนใจ
มากขึ้ น โดยหนอนด้ ว งสาคู สามารถน� ำ ไป
ประกอบอาหารได้หลากหลายชนิด เช่น คั่ว, ทอด,
แกงหน่อไม้, แกงเห็ด, ย่าง หรือรับประทานสดๆ
ก็ได้เช่นกัน
ทั้งนี้ หากใครสนใจอยากซื้อหนอนด้วง
สาคูพ่อแม่พันธุ์ หรืออยากได้ความรู้เพิ่มเติม
ซึ่งทางฟาร์มก็มีเปิดคอร์สอบรมเทคนิควิธีการ
เลีย้ งอย่างละเอียดให้กบั ผูท้ สี่ นใจสามารถเดินทาง
ไปได้ที่ด้วงสาคูฟาร์มมาดี จังหวัดเพชรบุรี หรือ
เบอร์โทรศัพท์ 09-2532-4544 ติดต่อคุณทิติยา
ค�ำเถื่อน หรือคุณญา คะ
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
ที่มา : MThaiNews
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กรมการจัดหางานกับงานในโลกยุคใหม่
(DOE : Future of Work)

เศรษฐกิจยุคดิจทิ ลั ก�ำลังเข้ามาเปลีย่ นแปลง
โลกในหลากหลายรู ป แบบ ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบ
วงกว้างอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่ใครจะสามารถ
ประเมิ น สถานการณ์ ไ ด้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งชั ด เจน
ในก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะประเด็นด้านการจ้างงาน
เป็นสิ่งที่ผู้คนทั่วโลกวิตกกังวลมากที่สุดถ้าหาก
งานที่มีอยู่จะต้องถูกทดแทนด้วยเครื่องจักร
และปัญญาประดิษฐ์ ในมุมมองของประเทศไทย
หากเป็ น ประเด็ น ด้ า นการจ้ า งงานภารกิ จ ที่
เกีย่ วข้องกับการส่งเสริมการมีงานท�ำเป็นหน้าที่
ของกรมการจั ด หางาน กระทรวงแรงงาน
ดังนั้นเพื่อเตรียมการรองรับการท�ำงานในโลก
ยุคใหม่ กรมการจัดหางานจึงต้องเตรียมการ
รองรับในประเด็นต่างๆ ดังนี้
ประเด็นแรก การที่ประชากรไทยจะมีจ�ำนวนมากที่สุดคือประมาณ

กระบวนการจัดหางานและส่งเสริมการมีงานท�ำในอนาคตนัน้
66 ล้านคน และสังคมไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบในปี 2564 นั้น ต้องปรับตัวและเน้นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการท�ำงาน ใน
หากการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อช่วยลดการขาดแคลนแรงงานไม่สามารถ ด้านการบริการที่เข้าถึงได้หลากหลายรูปแบบ เช่น แอพพลิเคชั่น
ท�ำได้เต็มที่ หรือใช้เวลายาวนานกว่าทีค่ วรจะเป็นในการเปลีย่ นผ่านจากการผลิต เว็บไซต์ และส�ำนักงานเคลื่อนที่ตามพื้นที่ห่างไกล นอกจากนี้
แบบใช้แรงงานจ�ำนวนมากมาเป็นการใช้แรงงานควบคู่เครื่องจักร ย่อมจะท�ำให้ การเชือ่ มโยงข้อมูลและการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial
ยังคงมีความต้องการใช้แรงงานอยู่ ส่งผลต่อการไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้ Intelligence : AI) เข้ามาช่วยเสริมการท�ำงานในการคัดเลือก
แรงงานต่างชาติได้ อย่างไรก็ตาม ในอนาคตนัน้ ต้องมองว่าการใช้แรงงานต่างด้าว และจับคูร่ ะหว่างผูส้ มัครงานและต�ำแหน่งงานมากขึน้ ยิง่ ไปกว่านัน้
เป็นแค่เครื่องมือเสริมเพื่อการแก้ไขปัญหาระยะสั้นตามความจ�ำเป็นเท่านั้น
การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์จะช่วยให้การวางแผนอาชีพส�ำหรับ
ประเด็นทีส่ อง คนในยุคดิจทิ ลั จะมีรปู แบบการท�ำงานทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ผูท้ จี่ ะเข้าสูต่ ลาดแรงงานมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ลดปัญหาการว่างงาน
จากเดิมที่เป็นแบบทางการ เช่น มีอาชีพหลักและท�ำงานเป็นเวลาในส�ำนักงาน และการขาดแคลนแรงงาน นอกจากนี้สิ่งส�ำคัญที่สุดคือการบริหาร
เปลี่ยนเป็นท�ำงานตามเวลาที่สะดวก ไม่มีอาชีพเฉพาะตายตัว สามารถบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ จ�ำเป็นต้องพัฒนาคนให้มีทักษะรองรับกับงาน
จั ด การทั้ ง เวลาและค่ า ตอบแทนได้ อ ย่ า งอิ ส ระ การเปลี่ ย นแปลงเหล่ า นี้ หรืออาชีพที่เทคโนโลยีทดแทนได้ยาก เช่น งานที่ใช้ความละเอียด
กรมการจัดหางานต้องปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ ใช้ประสาทสัมผัสและมือ (Hand) งานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์
กลุ่ม gig workers เข้ามาแจ้งข้อมูลผ่านระบบบริการจัดหางาน เพื่อให้เกิด (Head) และงานทีใ่ ช้ความฉลาดทางสังคม (Heart) จะเห็นได้วา่ งาน
การบริ ห ารจั ด การคุ ้ ม ครองดู แ ลให้ ง านของคนกลุ ่ ม นี้ เ ป็ น งานที่ มี คุ ณ ค่ า ที่ใช้ทักษะทางร่างกาย และทักษะทางสมองยังเป็นงานที่จ�ำเป็นอยู่
(decent work)
เสมอนั้น หมายความว่าหากการท�ำงานในอนาคตไม่ว่าจะอาชีพใด
ประเด็นสุดท้าย ในอนาคตความตื่นตัวด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หากมีการใช้ทักษะความสามารถควบคู่กับการใช้สติปัญญาเข้ามา
จะเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นมุมมองในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และการสร้างอาชีพ ประกอบกันย่อมท�ำให้ผนู้ นั้ สามารถฝ่ากระแสของการเปลีย่ นแปลง
เพื่อรองรับ green economy จึงเป็นอีกส่วนส�ำคัญส�ำหรับหน่วยงานในการ ที่เกิดขึ้นได้เสมอ
แนะน�ำอาชีพ และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน ในขณะเดียวกันต้องร่วมมือกับ
ทุกสถานประกอบการในการยกระดับคุณภาพของแรงงานให้ตอบสนองต่อ ที่มา : กลุ่มงานวิเคราะห์และวิจัย
กระบวนการท�ำงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
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