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สิงหาคม 2561 
Special Report  

อดีตนักการเมืองดังบุรีรัมย์ผันชีวิตเป็นเกษตรกร ปลูกเมล่อน-แตงโม-มะเขือเทศ  
ในโรงเรือนขาย สร้างรายได้ปีละหลายล้าน 

 

อด ีตน ักการ เม ืองด ังบ ุร ีร ัมย ์พล ิกผ ัน เป ็น
เกษตรกรเต็มตัวปลูกเมล่อน มะเขือเทศ และแตงโมง
ไร้เมล็ดในโรงเรือน ห้างดังรับซื้อผลผลิตถึงสวนสร้าง
รายได้ปีละหลายล้าน  

 

นายพีระพงษ์ เฮงสวัสดิ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรชื่อดังที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่เคยคร่่ำหวอดในวงกำร
กำรเมืองมำเกือบ 20 ปี ได้ตัดสินใจหันหลังให้วงกำรกำรเมือง
พลิกผันตัวเองมำเป็นเกษตรกรเต็มตัว โดยได้ลงทุนสร้ำง
โรงเรือนพลำสติก ตำข่ำยกันแมลง พร้อมขุดสระ เจำะบ่อ
บำดำล ติดตั้ งระบบน้่ำหยด ปลูกพืชอำยุสั้นใช้น้่ำน้อย       
ทั้งเมล่อน สำยพันธุ์กำเรียเนื้อสีเขียว พันธุ์จัสมินเนื้อสีเขียว 
และสีส้ม รวมถึงมะเขือเทศสำยพันธุ์ช็อกโกแลต เยลโรโกล 
และสำยพันธุ์รูปหัวใจ 

 

นอกจำกนั้นยังได้ปลูกแตงโมสำยพันธุ์ตอปิโด แต่
ที่ได้รับควำมนิยมและเป็นที่ต้องกำรของผู้บริโภคมำกที่สุด
ในขณะนี้ คือ แตงโมสำยพันธุ์ไร้เมล็ดปลอดสำรที่มีขนำด
ผลใหญ่กว่ำแตงโมทั่วไป โดยมีน้่ำหนักมำกถึง 12 กิโลกรัม 
เนื้อแน่นรสชำติหวำน กรอบ อร่อย ซึ่งกำรสร้ำงโรงเรือน
ส่ำหรับปลูกเมล่อน มะเขือเทศ หรือแตงโม เพ่ือให้สำมำรถ
ปลูกได้ทุกฤดูกำลตลอดทั้งปี สำมำรถป้องกันกำรระเหย
ของน้่ำได้ดีกว่ำปลูกในที่โล่งแจ้งที่มีแสงแดดจัด ทั้งยัง
ป้องกันแมลงหรือศัตรูพืชที่จะมำท่ำลำยกัดกินผลผลิตได้
อีกด้วย โดยพืชที่ปลูกทั้ง 3 ชนิดเป็นพืชอำยุสั้นเพียง 60-75 
วัน ก็สำมำรถเก็บผลผลิตขำยได้ ซึ่งหลังจำกหันมำท่ำ
กำรเกษตรอย่ำงจริงจังเมื่อปี 2558 ที่ผ่ำนมำ โดยเริ่มแรก
ปลูกในพ้ืนที่ อ่ำเภอคูเมือง และอ่ำเภอพุทไธสง จังหวัด
บุรีรัมย์ เฉลี่ยจุดละประมำณ 30 โรงเรือน ล่ำสุดก็ได้ขยำย
ไปปลูกในพ้ืนที่อ่ำเภอคง จังหวัดนครรำชสีมำ อีก 30 โรงเรือน 
จำกผลผลิตที่มีคุณภำพ ผลสวยไม่มีต่ำหนิ รสหวำน กรอบ
อร่อย ท่ำให้มีห้ำงสรรพสินค้ำชื่อดังมำติดต่อรับซื้อผลผลิต
ถึงสวน จนผลิตไม่ทันต่อควำมต้องกำรของตลำด สำมำรถ
สร้ำงรำยได้ปีละหลำยล้ำนบำท 
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ทั้งนี้ ยังได้เปิดโอกำสให้เกษตรกรในพ้ืนที่ใกล้เคียงเข้ำมำเรียนรู้ฟรี โดยให้มำทดลองปลูกในโรงเ รือนจริง
แบบไม่ต้องลงทุนทั้งอุปกรณ์ เมล็ดพันธ์ และปุ๋ย เพียงลงแรงของตัวเองเท่ำนั้น และหำกปลูกได้ประสบผลส่ำเร็จ    
ก็จะรับซื้อผลผลิตจำกเกษตรกร เฉลี่ยกิโลกรัมละ 27 บำทด้วย ท่ำให้เกษตรกรมีรำยได้ช่วงระหว่ำงที่มำเรียนรู้  
เฉลี่ยกว่ำ 2 หมื่นบำท/โรงเรือน อีกด้วย หลังจำกได้ควำมรู้วิธีกำรปลูกแล้ว สำมำรถน่ำไปท่ำโรงเรือนปลูกในที่   
ของตัวเองได้ แต่หำกใครที่ไม่ต้องกำรลงทุนเองและไม่ต้องกำรเสี่ยงเรื่องกำรตลำด ก็สำมำรถปลูกที่สวนต่อได้       
ซึ่งก็จะเพ่ิมโรงเรือนให้ปลูกเพ่ิมอีก 

 

ซึ่งหลังจากตัดสินใจหันหลังให้วงการการเมือง ก็มาท าการเกษตรเต็มตัว โดยใช้ความรู้จากที่เคย     
ไปศึกษาดูงานจากต่างประเทศมาปรับใช้ โดยเฉพาะการปลูกพืชในโรงเรือนด้วยระบบน้ าหยด สามารถปลูก  
ในพื้นที่แห้งแล้งได้ เพราะไม่ต้องใช้น้ ามาก ซึ่งหลังจากท ามาตั้งแต่ปี 58 ก็ประสบผลส าเร็จ นอกจากจะสร้าง
รายได้ให้ครอบครัวตัวเองแล้ว ยังเป็นการสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้กับเกษตรกรในพื้นที่ด้วย ซึ่งปัจจุบัน 
มีเกษตรกรสนใจเข้ามาเรียนรู้และน าไปปลูกมากกว่า 100 คนแล้ว นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานภาครัฐและ
ประชาชนจากหลายจังหวัดมาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องด้วย 

 
 
 
 

 

รวบรวมโดย : ศูนย์บรหิำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ที่มำ : ส่ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดบรุีรัมย์ 
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มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท าในภูมิภาค 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เปิดแผนพัฒนา 

 ‘ผลักดันสร้างท่าเรือบก’ รองรับอุตสาหกรรมขยายตัว 
 

นายหั สดิ น  สุ วั ฒนะพงศ์ เ ชฏ 
ป ร ะ ธ า น ส ภ า อุ ต ส า ห ก ร ร ม จั ง ห วั ด
นครราชสีมา (อดีตประธำนหอกำรค้ำจังหวัด
นครรำชสี มำ  2 สมั ย )  ได้ แถลงข่ ำวต่ อ
สื่อมวลชน ในฐำนะที่ เข้ ำมำรับต่ ำแหน่ ง
ประธำนสภำฯ เพ่ือน่ำเสนอแนวทำงและ
นโยบำยกำรท่ำงำนในสภำอุตสำหกรรมฯ เพ่ือ
ก ำ ร พั ฒ น ำ เ ศ ร ษ ฐกิ จ ใ น พ้ื น ที่ จั ง ห วั ด
นครรำชสีมำ 

 

ส่ ำ ห รั บ เ รื่ อ ง เ ร่ ง ด่ ว น ที่ ส ภ ำ
อุตสำหกรรมจังหวัดนครรำชสีมำต้องกำรให้
เกิดขึ้นเป็นเรื่องแรกๆ ในตอนนี้  คือกำร
ผลักดันท่ำเรือบก หรือ ICD (inland container 
depot) รองรับกำรขนส่งสินค้ำระบบรำง 
สภำอุตสำหกรรมจะผลักดันให้สถำนที่
ดังกล่ำวนี้สำมำรถให้บริกำรแก่ลูกค้ำในระบบ 
CY หรือ container yard (ลำนเก็บตู้คอน
เทนเนอร์) ในพ้ืนที่จังหวัดนครรำชสีมำทั้ง 3 จุด 
เพ่ือให้มำใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเต็มที่ เนื่องจำก
โครำชมี อุตสำหกรรมอยู่ เป็นจ่ำนวนมำก     
จึงเหมำะอย่ำงยิ่งที่จะต้องท่ำเรื่องนี้โดยด่วน  

 

ซึ่งได้รับมอบหมำยจำกนำยวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครรำชสีมำ ขณะนี้ส่ำนักนโยบำย
และแผนกำรขนส่งและจรำจร (สนข.) ก่ำลังพิจำรณำเรื่องควำมเหมำะสมของสถำนที่  ว่ำจะใช้ท่ำเลใดในกำร
ก่อสร้ำง ICD ระหว่ำง อ.สีคิ้ว ต.นำกลำง อ.สูงเนิน และบ้ำนกระโดน อ.เมือง ต้องใช้พ้ืนที่ประมำณ 300-500 ไร่ 
ซึ่งโครำชถือว่ำยังไม่ชัดเจนในเรื่องของสถำนที่ ฉะนั้นเรำต้องพยำยำมที่จะน่ำเสนอข้อมูล เพ่ือให้โครำชได้รับ
พิจำรณำในกำรก่อสร้ำงท่ำเรือบกให้ได้ เพรำะมีจังหวัดอ่ืนในภำคอีสำนหลำยจังหวัดที่เสนอให้สร้ำงท่ำเรือบก
เช่นเดียวกัน 

 

 

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ที่มำ : www.focuskorat.com 

 



4 

จัดหางานจังหวัดสงขลา แนะนายจ้าง สถานประกอบการ และคนหางาน 
ใช้บริการ Mobile Application ในช่ือ "SMART job CENTER"  
บริการค้นหาต าแหน่งงานว่างทั่วประเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

 

กรมการจัดหางาน พัฒนา Mobile Application ในชื่อ "SMART job CENTER" ให้บริการค้นหา
ต าแหน่งงานว่างทั่วประเทศ โดยผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ทั้งระบบ iOS และระบบ Android บน Smart 
phone/Tablet เพื่ออ านวยความสะดวก รวดเร็วแก่คนหางาน 

นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่ำ กรมกำรจัดหำงำนได้พัฒนำ Mobile Application 
ในชื่อ "SMART job CENTER" ซึ่งให้บริกำรค้นหำต่ำแหน่งงำนว่ำงทั่วประเทศได้ง่ำยๆ โดยผ่ำนอุปกรณ์สื่อสำรให้
เกิดควำมสะดวก รวดเร็วแก่คนยุคใหม่ อีกทั้งยังเป็นกำรตอบสนองนโยบำยของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรี ที่ได้ให้ควำมส่ำคัญในกำรพัฒนำและน่ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT) มำใช้ในกำร
ด่ำเนินงำนให้บริกำรของภำครัฐ เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงระบบสำรสนเทศและกำรบริกำรของภำครัฐอย่ำง
ทั่วถึง และเท่ำเทียมกัน โดยมีกำรพัฒนำให้สำมำรถใช้งำนได้บนอุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่ 2 ระบบปฏิบัติกำร คือ 
ระบบปฏิบัติกำร iOS สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก App Store และระบบปฏิบัติกำร Android สำมำรถดำวน์โหลด
ได้จำก Play Store โดยพิมพ์ค่ำว่ำ "SMART job CENTER" 

คุณสมบัติของ Mobile Application คือ คนหำงำนที่ลงทะเบียนใน Mobile Application ระบบจะ
แนะน่ำงำนที่ตรงกับคุณสมบัติของคนหำงำนในรูปแบบ Auto Matching และคนหำงำนสำมำรถดูรำยละเอียดของ
แต่ละต่ำแหน่งงำน และสำมำรถสมัครงำนได้ไม่จ่ำกัดต่ำแหน่ง ซึ่งผู้สมัครงำน และนำยจ้ำง สถำนประกอบกำร 
สำมำรถส่งข้อควำมโต้ตอบ เพ่ือนัดสัมภำษณ์กันได้ด้วยตนเอง นอกจำกนี้ ยังสำมำรถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้สมัครงำนจำกกรมกำรปกครองผ่ำน Application Programming Interface (API) เพ่ือยืนยันตัวตนของ
ผู้สมัครงำนได้อีกด้วย ในกรณีใช้ผ่ำน Web Application (ใช้บน PC/Notebook/Tablet) สำมำรถเข้ำใช้งำนได้ที่ 
เว็บไซต์ smartjob.doe.go.th และ Line@doe_songkhla 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จึงขอประชาสัมพันธ์บริการใหม่นี้ให้แก่นายจ้าง สถานประกอบการ
และคนหางานให้ได้รับทราบและใช้บริการอย่างทั่วถึง ซึ่งผู้ใช้บริการจะได้รับความสะดวกและรวดเร็ว เพราะ
สามารถด าเนินการได้ทุกที่ทุกเวลา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการจัดหางานเพื่อคนไทย ส านักงาน
จัดหางานจังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 074-314845 และศูนย์จัดหางานสาขาหาดใหญ่ โทรศัพท์ 074-234089 
ในวันและเวลาราชการ 
 

 

รวบรวมโดย : ศูนย์บรหิำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้ 
ที่มำ : http://thainews.prd.go.th 
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ผลงาน!! อีอีซีโรด โชว์อังกฤษ ดึง “เพียร์สัน” พัฒนาแรงงาน 
   

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(กพอ.) 
เปิดเผยว่ำ ภำยหลังจำกที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี เดินทำงเยือนสหรำชรำชอำณำจักรอย่ำง
เป็นทำงกำรเมื่อเดือนมิถุนำยนที่ผ่ำนมำ และเยี่ยมชม บ.เพียร์สัน ศึกษำรูปแบบกำรพัฒนำกำรผลิตก่ำลังคนรองรับ
ภำคอุตสำหกรรมของประเทศอังกฤษ เพ่ือน่ำมำปรับใช้ในประเทศไทย ในกำรยกระดับฝีมือแรงงำนของไทยให้
สูงขึ้น 

 

    

จำกนั้นเมื่อวันที่ 16-19 กรกฎำคม ที่ผ่ำนมำ ส่ำนักงำนกพอ.พร้อมกับคณะผู้แทนไทย และส่ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เดินทำงไปอังกฤษ เพ่ือพบปะนักลงทุนในกลุ่มอุตสำหกรรมต่ำงๆ พร้อมกับกำรลง
นำมบันทึกควำมเข้ำใจกับ บ.เพียร์สัน เพ่ือร่วมกันพัฒนำหลักสูตรวิชำชีพ สนับสนุนกำรพัฒนำบุคคลำกรในกำร
รองรับกำรพัฒนำ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยโดยมีแผนกำรด่ำเนินงำนที่ชัดเจนในพ้ืนที่เขตพัฒนำพิเศษภำค
ตะวันออก (อีอีซี) ต่อไป 

 

  "เดือนสิงหำคมนี้ ทำงเพียร์สัน จะเริ่มเข้ำมำส่ำรวจและศึกษำควำมเหมำะสมในด้ำนต่ำงๆ โดยเฉพำะ
แรงงำนที่จะเข้ำสู่ระบบ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย โดยน่ำ หลักสูตร BTEC ซึ่งเป็นมำตรฐำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ
ที่มีคุณภำพและเป็นที่ยอมรับของบริษัทชั้นน่ำทั่วโลกมำใช้ในอีอีซี" นำยคณิศ กล่ำว 
 

  นำยคณิศ กล่ำวว่ำ ในกำรไปครั้งนี้ ส่ำนักงำนกพอ. ได้ร่วมสัมมนำเพ่ือให้ข้อมูลกับนักลงทุนประเทศ
อังกฤษ ภำยใต้หัวข้อ “The Colours of Thailand 2018” เมืองแมนเซสเตอร์ จัดโดยสถำนเอกอัครรำชทูตไทย 
ณ กรุงลอนดอน ร่วมกับหน่วยงำนชั้นน่ำของประเทศอังกฤษ อำทิ หอกำรค้ำ Greater Manchester สถำบัน
กำรเงินเพ่ือกำรส่งออกของอังกฤษ สมำคมธุรกิจอังกฤษ-อำเซียน เพ่ือน่ำเสนอควำมคืบหน้ำกำรลงทุนโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนหลักท่ีรัฐบำลไทยได้มุ่งม่ันให้เกิดข้ึนอย่ำงเป็นรูปธรรม ทั้งรถไฟฟ้ำควำมเร็วสูงเชื่อม 3 สนำมบิน ที่ได้เปิดให้
เอกชนยื่นประมูลเพ่ือพัฒนำโครงกำร ล่ำสุด มีเอกชนทั้งไทยและต่ำงชำติให้ควำมสนใจซื้อเอกสำรกำรคัดเลือก
เอกชน ถึง 31 รำย ถือเป็นโครงกำรที่จะเข้ำมำรองรับกำรขยำยกำรลงทุนในอนำคต รวมทั้งเป็นแนวทำงกำร
พัฒนำและโอกำสกำรลงทุน สิทธิประโยชน์ทำงกำรลงทุนที่นักลงทุนอังกฤษจะได้รับภำยใต้กำรลงทุนในกลุ่ม
อุตสำหกรรมเป้ำหมำยในอีอีซี 
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  นายคณิศ กล่าวว่า นักลงทุนในอังกฤษให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจ านวนมากกว่าจ านวน       
70 คน ทางสถาบันการเงินเพื่อการส่งออกของอังกฤษ (UKEF) ยังมีความพร้อมที่จะสนับสนุนด้านการเงินแก่
นักลงทุนอังกฤษท่ีสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทย กว่า 4.5 พันล้านปอนด์ ขณะเดียวกัน สกพอ. ยังได้พบปะ
กับสถาบันการเงินขนาดใหญ่ของอังกฤษอาทิ HSBC และ Citi Group โดยได้ให้ข้อมูลความก้าวหน้าของ
โครงการ อีอีซี โดยเฉพาะกฎหมาย พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 (พ.ร.บ.อีอีซี) 
ที่มีผลบังคับใช้ รวมถึงสิทธิประโยชน์ภายใต้ พ.ร.บ. อีอีซี ในรายละเอียดด้านต่างๆ ของการลงทุนความ
คืบหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และโครงการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อสร้างความเชื่อม่ัน
ให้กับสถาบันทางการเงินดังกล่าว และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนนักลงทุนอังกฤษเข้ามาลงทุนในพื้นที่อีอีซี
มากขึ้น 
 
 
 
 
รวบรวมโดย : ศูนย์บรหิำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก 
ที่มำ : www.msn.com 
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‘แรงงานไทย’ ต้องได้มาตรฐานสากล 
 

 
   

เป็นข่าวดีส าหรับประเทศไทยที่ กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ ได้ประกาศรายงานการค้ามนุษย์ 
หรือ ทิป รีพอร์ต เลื่อนอันดับให้ไทยขึ้นจากระดับ เทียร์ 2 เฝ้าระวัง เป็นระดับ เทียร์ 2 ธรรมดา โดยเป็น 1 ใน 29 
ประเทศ ที่ได้รับการเลื่อนสถานะจากการแก้ปัญหาการใช้แรงงานเด็ก สตรี และแรงงานประมงดีขึ้น  

 

  เรื่องนี้รัฐบำลชุดปัจจุบันได้พยำยำมที่จะแก้ปัญหำกำรละเมิดแรงงำนเด็ก สตรี และแรงงำนประมงมำ
เกือบ 4 ปี ถ้ำจ่ำกันได้ในปี 2557 ที่รัฐบำลชุดนี้เข้ำมำบริหำรประเทศกำรละเมิดแรงงำนเด็กและสตรี  อยู่ที่ระดับ 
เทียร์ 3 ซึ่งเป็นขีดอันตรำยส่ำหรับกำรใช้แรงงำนในประเทศไทย 
 

  ควำมส่ำคัญของกำรเฝ้ำระวังกำรใช้แรงงำนเด็กและสตรี ไม่ใช่อยู่ที่มำตรกำรทำงสังคมเท่ำนั้น               
แต่มีผลกระทบกับ เศรษฐกิจของประเทศโดยตรง เช่น อุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอำหำรแปรรูปสัตว์น้่ำ             
เพ่ือส่งออก ก่อนหน้ำนี้เคยถูกระงับสินค้ำประมงส่ำหรับประเทศที่ถูกขึ้นบัญชีด่ำกำรละเมิดกำรใช้แรงงำนระดับ
กำรเฝ้ำระวังกระทบกับกำรส่งออกสินค้ำอำหำรทะเลเป็นอย่ำงมำก 
 

  อย่ำงไรก็ตำม กำรปลดล็อกเป็นเทียร์ 2 ก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำปัญหำจะยุติ เพรำะกระทรวงกำรต่ำง 
ประเทศสหรัฐฯ ได้เตือนด้วยว่ำ ควำมพยำยำมของรัฐบำลไทยยังไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนขั้นต่่ำสุด แม้ภำครัฐจะมี
ควำมพยำยำมในกำรตรวจสอบแรงงำนในอุตสำหกรรมที่มีควำมเสี่ยงสูงอย่ำงต่อเนื่อง เพรำะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น      
ไม่สอดคล้องกับควำมพยำยำมที่ได้ด่ำเนินกำรไป โดยแนะน่ำให้ไทยเพ่ิมควำมเข้มงวดกำรบังคับใช้กฎหมำย     
กำรตรวจสอบแรงงำน กำรให้ควำมคุ้มครองกลุ่มเสี่ยง ทั้งแรงงำนต่ำงด้ำว และแรงงำนเด็ก สตรี 
 

  กำรที่กระทรวงกำรต่ำงประเทศสหรัฐฯ ยังตั้งข้อสังเกตบำงอย่ำงก็แสดงว่ำ ในอนำคตสหรัฐฯ อำจปรับ
ระดับให้ดีขึ้นหรือกลับไปอยู่ที่เดิมก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับควำมร่วมมือของภำครัฐและเอกชน ในกำรแก้ปัญหำดังกล่ำว 
โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนและหลักมนุษยธรรม ที่ขณะนี้มีแรงงำนประมงในระบบอยู่ที่ 1.7 แสนคน และแรงงำน
ต่ำงด้ำว ที่เข้ำระบบแล้วกว่ำล้ำนคน 
 

  กำรจัดระบบแรงงำนของประเทศไทยทั้งแรงงำนต่ำงด้ำวและแรงงำนในประเทศไทยเองให้ได้ มำตรฐำน 
สำกลจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยอย่ำงมำกมำย ส่งผลต่อกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศทั้ง
ทำงตรงและทำงอ้อม กระทรวงแรงงำน เป็นหน่วยงำนที่ส่ำคัญที่สุดเพรำะจะเป็นกำรตั้งต้นว่ำเศรษฐกิจไทยจะมี
ประสิทธิภำพแค่ไหน กำรจัดท่ำแนวปฏิบัติกำรใช้แรงงำนที่ดี ภำยใต้กำรสนับสนุนจำกองค์กำรแรงงำนระหว่ำง
ประเทศ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงให้กับผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมกลุ่มเสี่ยงต่อกำรละเมิดสิทธิด้ำนแรงงำน ส่งเสริม



8 

ให้ยกระดับกำรบริหำรด้ำนแรงงำนซึ่งก็มีเอกชนหลำยแห่งน่ำร่องไปแล้ว เช่น ซีพีเอฟ ยึดหลักกำรแรงงำน
มำตรฐำนสำกลจนเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก 
 
 
 
 
รวบรวมโดย : ศูนย์บรหิำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก 
ที่มำ : www.thairath.co.th 
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English for Career 

บทสนทนาภาษาอังกฤษ  
Describing Appearances (บรรยายรูปร่างหน้าตา) 

 

บทสนทนำภำษำอังกฤษเกี่ยวกับรูปร่ำงหน้ำตำ (Appearances) ถำมตอบเกี่ยวกับรูปร่ำงหน้ำตำเป็น
อย่ำงไร เขำมีลักษณะอย่ำงไร กำรบรรยำยรูปร่ำงหน้ำตำลักษณะของใครสักคน บทสนทนำภำษำอังกฤษพำร์ทนี้ได้
ยกตัวอย่ำงประโยคภำษำอังกฤษเบื้องต้นในกำรถำม-ตอบบรรยำยรูปร่ำงหน้ำตำนี้ 
 

ตัวอย่าง ค าถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตา 
 

What does he look like?  เขำรูปร่ำงหน้ำตำเป็นอย่ำงไรครับ/ค่ะ 
 

What does she look like?  หล่อนรูปร่ำงหน้ำตำเป็นอย่ำงไรครับ/ค่ะ 
 

และลักษณะการตอบค าถามของประโยคข้างต้นนั้น สามารถตอบ He/She is … หรือ He/She has … เช่น  
 

He is …(Adj.). 
เขำ …(ค่ำคุณศัพท์). 

 

She is …(Adj.). 
หล่อน …(ค่ำคุณศัพท)์. 

 

He has …(N.). 
เขำ มี …(ค่ำนำม). 

 

She has …(N.). 
หล่อน มี …(ค่ำนำม). 

 

ตัวอย่าง บทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation) เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตา 
 

What does he look like? 
เขำมีลักษณะเป็นอย่ำงไรครับ? 

 

He is Well-built and Fair. 
เขำผิวขำวและรูปร่ำงดีค่ะ 

 

What does your daughter look like? 
ลูกสำวของคุณมีลักษณะเป็นอย่ำงไรบ้ำงค่ะ? 

 

She has an round face and wavy hair 
หล่อนมีหน้ำกลมกับผมหยักศกครับ 

 

Can you describe his appearance? 
คุณสำมำรถบรรยำยรูปร่ำงหน้ำตำเขำได้ไหม? 
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She is tall and thin. She also wore sunglasses. 
หล่อนผอมและสูง สวมแว่นกันแดดด้วยค่ะ 

 

What do you think about Malee’s appearance? 
คุณคิดยังไงกับรูปร่ำงหน้ำตำของมำลี? 

 

She has black eyes and light brown hair. Her skin is dark. I think she is quite attractive. 
หล่อนมีตำสีด่ำ ผมสีน้่ำตำลอ่อน ผิวของหล่อนคล้่ำ ฉันคิดว่ำหล่อนเป็นคนสวยทีเดียว 

 
 
 
 
 
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน 
ที่มำ : http://engenjoy.blogspot.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

รู้ทันโลก 
นิวซีแลนด์ผ่านร่างกฎหมาย 

อนุญาตให้เหย่ือความรนุแรงในครอบครัวสามารถลางานได ้
 

 

นิวซีแลนด์ผ่านร่างกฎหมายอนุญาตให้เหยื่อความรุนแรงในครอบครัว สามารถลางานได้โดยยังได้รับ
ค่าจ้าง เพื่อไปท าเรื่องหย่าและหาบ้านใหม่ ถือเป็นประเทศแรกของโลกที่มีกฎหมายลักษณะนี้ 

นิวซีแลนด์กลำยเป็นประเทศแรกของโลกท่ีจะมีกฎหมำยรับรองให้พนักงำนที่เผชิญกับควำมรุนแรงภำยใน
ครอบครัวสำมำรถลำงำนได้ 10 วัน แยกออกมำจำกวันลำพักร้อนและลำป่วย โดยที่ยังได้รับค่ำจ้ำงตำมเดิม เพ่ือให้
ผู้ถูกกระท่ำไปด่ำเนินเรื่องหย่ำร้ำงกับคู่สมรส หำบ้ำนพักใหม่ และปกป้องตัวเองกับลูกจำกผู้ ใช้ควำมรุนแรง โดย
กฎหมำยฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ในเดือน เม.ย. 2562 

กฎหมำยนี้ระบุว่ำ ผู้ถูกกระท่ำไม่จ่ำเป็นต้องมีหลักฐำนยืนยันว่ำถูกท่ำร้ำยจริง จึงจะขอลำได้ และลูกจ้ำง
จะต้องได้รับสถำนะกำรท่ำงำนที่ยืดหยุ่นอย่ำงรวดเร็ว เพ่ือให้มั่นใจว่ำพวกเขำจะปลอดภัย เช่น กำรเปลี่ยนสถำนที่
ท่ำงำน เปลี่ยนอีเมล รวมถึงลบข้อมูลกำรติดต่อลูกจ้ำงคนนั้นออกจำกเว็บไซต์ของบริษัท 

ส.ส.นิวซีแลนด์ต่ำงปรบมือยินดี เมื่อมติผ่ำนร่ำงกฎหมำยนี้ด้วยคะแนนเสียง 63 ต่อ 57 เสียง หลังจำกที่
แจน โลกี ส.ส.พรรคกรีน ซึ่งเคยท่ำงำนในบ้ำนพักพิงของผู้หญิง ได้ผลักดันประเด็นนี้มำยำวนำนกว่ำ 7 ปี โดยโลกี
กล่ำวทั้งน้่ำตำแห่งควำมยินดีว่ำ กฎหมำยใหม่นี้เป็นก้ำวแรกของกำรหยุดยั้งควำมรุนแรงภำยในครอบครัวที่โหดร้ำย
และแพร่ระบำดไปทั่วประเทศ และกฎหมำยนี้อำจเป็นต้นแบบให้ประเทศอ่ืนๆ ออกกฎหมำยลักษณะนี้ตำมมำ 

โลกี อธิบำยว่ำ ผู้ใช้ควำมรุนแรงกับสมำชิกในครอบครัวมักไม่แยกแยะระหว่ำงงำนและชีวิตส่วนตัว โดย
ผลกำรวิจัยจ่ำนวนมำกระบุว่ำ ผู้กระท่ำมักใช้ควำมรุนแรงกับคู่รักในที่ท่ำงำนด้วย รวมถึงกำรเดินตำม ส่งอีเมลและ
โทรศัพท์ข่มขู่คู่รักหรือเพ่ือนร่วมงำน และในบำงกรณี ผู้กระท่ำตั้งใจท่ำเช่นนั้น เพ่ือให้อีกคนถูกไล่ออกจำกงำนหรือ
กดดันให้อีกคนลำออก ซึ่งจะท่ำให้คู่รักต้องพ่ึงพำผู้ใช้ควำมรุนแรงมำกข้ึนกว่ำเดิม 

อย่ำงไรก็ตำม พรรคเนชันนัล พรรคฝ่ำยค้ำนที่ลงมติคัดค้ำนกฎหมำยนี้ระบุว่ำ ธุรกิจขนำดเล็กและขนำด
กลำงจะได้รับผลกระทบจำกกฎหมำยนี้มำกเกินไป และอำจเป็นปัจจัยที่ท่ำให้นำยจ้ำงหลีก เลี่ยงกำรจ้ำงคนที่มี
แนวโน้มจะเป็นเหยื่อของควำมรุนแรงภำยในครอบครัว 

ด้ำนองค์กรช่วยเหลือเหยื่อควำมรุนแรงภำยในครอบครัวต่ำงออกมำแสดงควำมยินดีกับกำรผ่ำนร่ำง
กฎหมำยนี้ โดยมองว่ำ กฎหมำยนี้แสดงให้เป็นว่ำทุกคนในสังคมมีหน้ำที่ช่วยเหลือผู้เผชิญกับควำมรุนแรงภำยใน
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ครอบครัวด้วย ไม่ได้เป็นหน้ำที่ของต่ำรวจเท่ำนั้น และนี่จะเป็นกำรเปลี่ยนแปลงค่ำนิยมและวัฒนธรรม รวมถึง
ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้คนได้ตระหนักว่ำกำรแก้ปัญหำนี้เป็นส่วนหนึ่งของกำรปรับปรุงคุณภำพชีวิตของพนักงำน 

นิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในบรรดาประเทศพัฒนาแล้วที่มีอัตราการเกิดความรุนแรงในครอบครัว โดย
ต ารวจได้รับแจ้งความเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงภายในครอบครัวเฉลี่ยทุกๆ 4 นาที และมีการประเมินว่าความ
รุนแรงภายในครอบครัว ท าให้นิวซีแลนด์ต้องสูญเสียทรัพยากรคิดเป็นมูลค่าประมาณ 4,100 – 7,000 ล้าน
ดอลลาร์นิวซีแลนด์ หรือราว 93,000 – 159,000 ล้านบาท/ปี 

 

 

 

 

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน 
ที่มำ : The Guardian / https://voicetv.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.theguardian.com/world/2018/jul/26/new-zealand-paid-domestic-violence-leave-jan-logie
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เกาหลีใต้ ลดชั่วโมงท างานเหลือ 52 ชม./สัปดาห์ 
 

 

เม่ือวันที่ 1 ก.ค. ทางการเกาหลีใต้ประกาศลดชั่วโมงการท างานสูงสุดต่อสัปดาห์ลงเหลือ 52 ชั่วโมง 
นับเป็นความพยายามที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพลเมือง โดยจัดการกับการท างานหนักเกินไปจนกลาย   
เป็นข้อเสียของประเทศ 

โดยกฎหมำยใหม่ ซึ่งประธำนำธิบดีมุนแจอินท่ำตำมค่ำสัญญำที่ให้ไว้กับผู้สนับสนุน ในแคมเปญหำเสียง
เลือกตั้งของเขำ จะมีผลบังคับใช้กับธุรกิจที่มีพนักงำนมำกกว่ำ 300 คน รัฐวิสำหกิจ และเจ้ำหน้ำที่รัฐ เริ่มตั้งแต่
วันที่ 1 ก.ค. เป็นต้นไป 

ภำยใต้กฎหมำยนี้ ซึ่งลดชั่วโมงกำรท่ำงำนสูงสุดลงเหลือ 52 ชั่วโมง/สัปดำห์ จำกเดิม 68 ชั่วโมง/สัปดำห์ 
โดยแรงงำนในเกำหลีใต้จะได้รับอนุญำตให้ท่ำงำนในเวลำปกติได้ 40 ชั่วโมง และท่ำงำนล่วงเวลำได้ 12 ชั่วโมง 

ทั้งนี้ นำยจ้ำงที่บังคับให้แรงงำนท่ำงำนมำกกว่ำ 52 ชั่วโมง/สัปดำห์ จะโดนโทษจ่ำคุก 2 ปี หรือปรับเป็น
จ่ำนวนเงิน 20 ล้ำนวอน หรือรำว  638,000 บำท 

“ฉันดีใจกับข่ำวนี้”  ชินนำอึน วัย 29 ปี ผู้อำศัยในกรุงโซล ซึ่งท่ำธุรกิจของตัวเองหลังออกจำกงำนใน
บริษัทขนำดใหญ่แห่งหนึ่งเมื่อสองปีก่อน 

“มีเหตุผลมำกมำยที่ฉันออกจำกงำน ซึ่งดูเหมือนจะมั่นคงในหลำยๆ อย่ำง แต่เหตุผลหนึ่งแน่ๆ คืองำน 
หนักมำก” 

 

โดยเธอเล่ำประสบกำรณ์ของเธอให้ฟังว่ำ ไม่มีใครบังคับให้เธอท่ำงำนจนดึก แต่เพรำะงำนที่มีมำกเกินไป  
ท่ำให้เธอไม่สำมำรถออกจำกออฟฟิศได้ตรงตำมเวลำเลิกงำน เธอกล่ำวว่ำ บริษัทมีพนักงำนน้อยเกินไป และหลำย
ครั้งที่เธอต้องเอำงำนกลับมำท่ำต่อที่บ้ำน 

“ฉันไม่ได้ไร้เดียงสำเกินไปที่จะไม่รู้ว่ำกฎหมำยจะไม่เปลี่ยนทุกอย่ำงในชั่วข้ำมคืน แต่ฉันรู้สึกว่ำ เรำก่ำลัง  
ไปถูกทำงแล้ว” 

“ฉันหวังว่ำ นี่จะเป็นกำรกดดันนำยจ้ำงให้จ้ำงงำนคนเพ่ิม ขณะที่เป็นกำรกำรันตีถึงสิทธิของแรงงำนมำก
ขึ้นที่จะมีควำมสุขกับชีวิตนอกเหนือจำกงำน” เธอกล่ำว 
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ชำวเกำหลีใต้จัดเป็นหนึ่งในประเทศท่ีมีชั่วโมงกำรท่ำงำนยำวนำนที่สุดในประเทศสมำชิกขององค์กำรเพ่ือ
ควำมร่วมมือและกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ (OECD) ในเดือน มี.ค. รมว.กระทรวงเพ่ือควำมเท่ำเทียมทำงเพศเรียก
กำรท่ำงำนแบบนี้ว่ำ “ยำวนำนเหมือนไม่ใช่มนุษย์ท่ำ” และอ้ำงว่ำนี่เป็นหนึ่งในสำเหตุของอัตรำกำรเกิดต่่ำของ
ประเทศและกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ 

ก่อนหน้ำกฎหมำยนี้ ชั่วโมงกำรท่ำงำนของเกำหลีใต้มำกกว่ำประเทศอ่ืนๆ อย่ำงสหรัฐฯและอิตำลีถึงกว่ำ 
300 ชั่วโมง/ปี และมำกกว่ำถึง 700 ชั่วโมง/ปี เมื่อเทียบกับแรงงำนในเยอรมนี และนอร์เวย์ 

ผลกำรศึกษำชี้ว่ำ กำรท่ำงำนหนักของเกำหลีใต้ไม่ได้ท่ำให้ผลิตภำพแรงงำนสูงขึ้น โดยในปี 2557 ผลิต
ภำพแรงงำนของเกำหลีใต้อยู่ที่ 31.90 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อชั่วโมง ซึ่งต่่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยของ OECD อยู่ที่ 49 ดอลลำร์
สหรัฐฯ 

ไม่ใช่ว่าชาวเกาหลีใต้ทุกคนจะพอใจกับการเปลี่ยนแปลง ผลส ารวจชี้ว่า 55.2% ของแรงงานชาว
เกาหลีใต้ 905 คน ที่ตอบแบบสอบถาม ระบุว่า พวกเขากังวลเกี่ยวกับการท างานล่วงเวลา หลังมีการแก้ไข
กฎหมายแล้ว แต่กระทรวงแรงงานมองในแง่ดี “เราให้เวลา 6 เดือน ส าหรับนายจ้างในการปรับตัวกับการ
เปลี่ยนแปลง เราได้จ้างท่ีปรึกษาแรงงาน 200 คนเพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนผ่านจะราบรื่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไป
ได้” 
  
 
 
 
 
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน 
ที่มำ : http://www.aec10news.com 
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Smart DOE 
‘บิ๊กอู๋’ สั่งเดินหน้า 113 ชุดปฏิบัติการตรวจเข้มแรงงานต่างด้าว  

พบจับกุม!! กว่า 1,000 ราย 
 

พลต ารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่ง 113 ชุดปฏิบัติการออก
ตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมและด าเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 
ระยะ 2 ระหว่าง 1-15 สิงหาคม 2561 เตือนพบกระท าผิดทั้งนายจ้างและแรงงานต่างด้าวถูกจับปรับเป็นแสน 
แนะให้รีบส่งกลับ ขณะที่กรมการจัดหางานเผยออกตรวจสอบนายจ้างแล้ว 2,140 แห่ง/ราย แรงงานต่างด้าว 
43,201 คน ด าเนินคดีนายจ้างแล้ว 180 ราย แรงงานต่างด้าว 1,007 ราย 
 

พลต ารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่ำ ตนได้สั่งกำรให้ 113 ชุด
ปฏิบัติกำร ซึ่งประกอบด้วย เจ้ำหน้ำที่กรมกำรจัดหำงำน ต่ำรวจ และฝ่ำยควำมมั่นคงในพ้ืนที่ที่ออกตรวจสอบ 
ปรำบปรำม จับกุมและด่ำเนินคดีนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำรและแรงงำนต่ำงด้ำวผิดกฎหมำยในช่วงที่ 2 ระหว่ำง
วันที่ 1-15 สิงหำคม 2561 ซึ่งที่ผ่ำนมำได้ออกตรวจสอบนำยจ้ำงไปแล้วจ่ำนวน 2,140 แห่ง/รำย แรงงำนต่ำงด้ำว
จ่ำนวน 43,201 คน โดยได้จับกุมด่ำเนินคดีนำยจ้ำงไปแล้ว 180 แห่ง/รำย ข้อหำรับคนต่ำงด้ำวเข้ำท่ำงำนโดยไม่มี
ใบอนุญำตท่ำงำน จ่ำนวน 138 แห่ง/รำย แห่งพระรำชก่ำหนดกำรบริหำรจัดกำรกำรท่ำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ.
2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และด่ำเนินคดีในควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ.2522 จ่ำนวน 7 แห่ง/
รำย ควำมผิดตำม พรก.กำรบริหำรฯและ พ.ร.บ.คนเข้ำเมือง ฯ จ่ำนวน 35 แห่ง/รำย จับกุมด่ำเนินคดีแรงงำนต่ำง
ด้ำว 1,007 คน เป็นเมียนมำ 558 คน กัมพูชำ 274 คน ลำว 95 คน  เวียดนำม 54 คน และอ่ืนๆ อีก 26 คน 
แบ่งเป็นด่ำเนินคดีในข้อหำท่ำงำนโดยไม่มีใบอนุญำตท่ำงำนจ่ำนวน 566 คน แห่งพระรำชก่ำหนดกำรบริหำร
จัดกำรกำรท่ำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และด่ำเนินคดีในควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติ
คนเข้ำเมือง พ.ศ.2522 จ่ำนวน 257 คน พรก.กำรบริหำรฯและ พ.ร.บ.คนเข้ำเมือง ฯ จ่ำนวน 184 คน ดังนั้น จึง
ขอย้่ำเตือนนำยจ้ำงให้รีบส่งแรงงำนต่ำงด้ำวที่ไม่มีใบอนุญำตท่ำงำนกลับประเทศต้นทำงโดยเร็วเพรำะมีควำมผิด
ตำมกฎหมำย หำกประสงค์จะจ้ำงแรงงำน 3 สัญชำติต่อ ขอให้น่ำเข้ำมำท่ำงำนตำมระบบ MOU  
 

ด้าน นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่ำวว่ำ นำยจ้ำงที่จ้ำงคนต่ำงด้ำวท่ำงำนโดยไม่มี
ใบอนุญำตท่ำงำนหรือท่ำงำนนอกเหนือจำกที่มีสิทธิจะท่ำได้ มีโทษปรับ 10,000 - 100,000 บำทต่อคนต่ำงด้ำวที่
จ้ำงหนึ่งคน หำกกระท่ำผิดซ้่ำต้องมีโทษจ่ำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บำท หรือทั้งจ่ำทั้ง
ปรับ และห้ำมจ้ำงคนต่ำงด้ำวท่ำงำนเป็นเวลำ 3 ปี ขณะเดียวกันแรงงำนต่ำงด้ำวที่ท่ำงำนโดยไม่มีใบอนุญำต
ท่ำงำนหรือท่ำงำนนอกเหนือจำกที่มีสิทธิจะท่ำได้จะมีโทษปรับ 5,000 – 50,000 บำท และเมื่อช่ำระค่ำปรับแล้ว 
คนต่ำงด้ำวจะถูกส่งกลับออกไปนอกรำชอำณำจักร และห้ำมขออนุญำตท่ำงำนภำยใน 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับโทษ 
แห่งพระรำชก่ำหนดกำรบริหำรจัดกำรกำรท่ำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ขณะเดียวกันทั้ง
นำยจ้ำงและแรงงำนต่ำงด้ำวยังมีควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ.2522 โดยนำยจ้ำงมีควำมผิดข้อหำ
ให้ที่พักพิง ซ่อนเร้นคนต่ำงด้ำวผิดกฎหมำย มีโทษจ่ำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 50,000 บำท และให้คนต่ำงด้ำว
เข้ำพักอำศัย ไม่แจ้ง มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บำท ขณะที่แรงงำนตำ่งด้ำวมีควำมผิดข้อหำ 1) อยู่ในรำชอำณำจักร
โดยไม่ได้รับอนุญำต มีโทษจ่ำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บำท  2) ประกอบอำชีพโดยไม่ได้รับอนุญำต มี
โทษจ่ำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 10,000 บำท 3) ไม่แจ้งกำรอยู่ในรำชอำณำจักรเกิน 90 วัน มีโทษปรับไม่เกิน 
5,000 บำท ทั้งนี้ หำกผู้ใดพบเห็นคนต่ำงด้ำวท่ำงำนผิดกฎหมำยหรือพบกำรกระท่ำควำมผิดเกี่ยวกับกำรท่ำงำน
ของคนต่ำงด้ำว สำมำรถแจ้งเบำะแสหรือร้องเรียนได้ที่ กองทะเบียนจัดหำงำนกลำงและคุ้มครองคนหำงำน 
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กรมกำรจัดหำงำน หรือโทร. 0 2354 1729  ส่ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 1-10 ส่ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดทุกจังหวัด หรือโทร. สำยด่วนกระทรวงแรงงำน 1506 กด 2 กรมกำรจัดหำงำน เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่เข้ำ
ตรวจสอบต่อไป 
 
 
 
 
 
รวบรวมโดย : ศูนย์บรหิำรข้อมูลตลำดแรงงำน 
ที่มำ : http://www.doe.go.th 
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ก.แรงงาน ถกหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคประมงทะเล 

 

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 
(อกนร.) ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมี นายอนุรักษ์ ทศ
รัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมประมง เข้าร่วมประชุม  
 

พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงแรงงาน  กล่ำวภำยหลังกำรประชุม
คณะอนุกรรมกำรประสำนงำนกำรจัดกำรปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำวและกำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำน (อกนร.) ว่ำ 
ปัจจุบันมีแรงงำนต่ำงด้ำวสัญชำติกัมพูชำ ลำว เมียนมำ ได้รับอนุญำตท่ำงำนในกิจกำรประมงทะเลจ่ำนวน 59,691 
คน ซึ่งสมำคมประมงแห่งประเทศไทยแจ้งว่ำก่ำลังประสบปัญหำขำดแคลนแรงงำนประมง และได้แจ้งควำม
ต้องกำรจ่ำนวน 42,649 คน ในกำรนี้มีนำยจ้ำงยื่นค่ำร้องขอน่ำคนต่ำงด้ำวมำท่ำงำนตำม MOU ในกิจกำรประมง
ทะเลใน 22 จังหวัดชำยทะเล จ่ำนวน 3,746 คน เป็นกัมพูชำ 3,003 คน ลำว 240 คน เมียนมำ 503 คน ในกำรนี้ 
กรมกำรจัดหำงำนได้แจ้งให้จัดหำงำนจังหวัด 22 จังหวัดชำยทะเลประสำนสมำคมประมงเพ่ือแจ้งนำยจ้ำงให้มำยื่น
ค่ำขอจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำว ซึ่งขณะนี้ได้ด่ำเนินกำรน่ำเข้ำตำม MOU แล้ว 1,480 คน เป็นกัมพูชำ 1,439 คน ลำว 
39 คน เมียนมำ 2 คน ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจำรณำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนประมงทะเล
และแนวทำงกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวสัญชำติเวียดนำม ซึ่งฝ่ำยเลขำนุกำรโดยกรมกำรจัดหำงำนได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทรำบถึงควำมคืบหน้ำในกำรด่ำเนินกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนประมงทะเลว่ำ กรมกำรจัดหำงำนได้
ประชุมหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องและสมำคมประมงแห่งประเทศไทยรับทรำบค่ำจ้ำง สวัสดิกำร สิทธิประโยชน์
ไปน่ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรไทย-กัมพูชำ และไทย-เมียนมำ ซึ่งพร้อมส่งแรงงำนมำท่ำงำน และจะได้มีกำร
ประสำนงำนในรำยละเอียดเพิ่มเติมต่อไป ส่ำหรับคนต่ำงด้ำวที่ได้รับอนุญำตให้ท่ำงำนตำมมำตรำ 83 แห่งพระรำช
ก่ำหนดกำรประมงที่ผ่ำนกำรพิสูจน์สัญชำติแล้ว และกำรอนุญำตท่ำงำนจะหมดอำยุวันที่ 30 กันยำยน 2561 จ่ำนวน 
11,000 คน นั้น ที่ประชุมเห็นชอบให้ต่ออำยุกำรท่ำงำนออกไปอีก 2 ปี ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2563  
 

ส่ำหรับในส่วนของจ่ำนวนที่ขำดแคลนกว่ำ 42,000 กว่ำรำย ให้ผู้ประกอบกำรยื่นค่ำขอจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำว
ได้ที่ส่ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด 22 จังหวัดชำยทะเลได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหำคม 2561 เพ่ือที่กรมกำร
จัดหำงำนจะได้ด่ำเนินกำรน่ำเข้ำตำม MOU ต่อไป ทั้งนี้ จะได้น่ำเสนอผลกำรประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร 
นโยบำยกำรจัดกำรปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำวและกำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำน (กนร.) เพ่ือพิจำรณำและน่ำเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป 

 

ในส่วนของกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวสัญชำติเวียดนำมนั้น พบว่ำปัจจุบันมีแรงงำนเวียดนำมท่ำงำนอย่ำงถูก
กฎหมำยจ่ำนวน 1,130 คน เป็นระดับฝีมือ 724 คน ส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) 300 คน มติครม. (ท่ำงำนก่อสร้ำง) 
100 คน แรงงำนน่ำเข้ำตำม MOU 6 คน ซึ่งเวียดนำมได้ขอให้เพ่ิมงำนใน MOU เพรำะแรงงำนไม่ต้องกำรท่ำงำน
ก่อสร้ำง ประมง ขณะที่ฝ่ำยไทยขอให้เวียดนำมท่ำหนังสือผ่ำนช่องทำงกำรทูตเพ่ือน่ำมำพิจำรณำ โดยฝ่ำยไทยได้
เสนอค่ำตอบแทนในงำนประมงทะเลในอัตรำเดือนละ 12,000 บำท ทั้งนี้ ฝ่ำยเลขำนุกำรได้ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำ
ข้อเสนอกรณีแรงงำนเวียดนำมที่ลักลอบท่ำงำนเห็นควรให้กลับออกไปและกลับเข้ำมำตำม MOU และพิจำรณำ
เพ่ิมประเภทงำนให้แรงงำนเวียดนำมที่น่ำเข้ำตำม MOU ท่ำได้นอกเหนือจำกงำนกรรมกรในกิจกำรก่อสร้ำงและ   
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ประมงทะเล หรือให้ท่ำงำนได้เฉพำะงำนกรรมกรในกิจกำรก่อสร้ำงและประมงทะเล ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้
แรงงำนที่ลักลอบท่ำงำนกลับประเทศและกลับเข้ำมำตำม MOU และเห็นชอบเปิดให้ MOU 2 ต่ำแหน่งคือ กรรมกร
และผู้รับใช้ในบ้ำน ทั้งนี้ จะได้น่ำเสนอต่อที่ประชุม กนร.ต่อไป 

 

รมว.แรงงาน กล่าวในตอนท้ายว่า เพื่อความม่ันคงของประเทศและความต้องการที่แท้จริงของภาค
ประมง กระทรวงแรงงานพร้อมจะให้มีการน าเข้าแรงงานตาม MOU ในกิจการประมงทะเลที่ขาดแคลน จึงขอให้แจ้ง
รายละเอียดว่ามีจังหวัดใดบ้างใน 22 จังหวัดชายทะเลที่ขาดแคลน เพื่อที่จะน าเข้าตาม MOU ต่อไป ในส่วนของ
การน าเข้าแรงงานในสัญชาติอ่ืนนั้น ขอเรียนว่าขณะนี้แรงงาน 4 สัญชาติมีเพียงพอแล้ว 
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บิ๊กอู๋!! เตรียมเชิญ บิ๊กแรงงาน 4 ประเทศต้นทาง  
หารือน าเข้าแรงงานประมงตาม MOU 

 

รมว.แรงงานเตรียมเชิญ รมว.แรงงานและทูตแรงงาน 4 ประเทศ กัมพูชา ลาว เมียนมา และ
เวียดนาม ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือในการน าเข้าแรงงานประมงทะเล แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน หลัง
ทราบผลจ านวนความต้องการจ้างแรงงานที่แท้จริงจากผู้ประกอบการ พร้อมย้ าผู้ประกอบการเร่งยื่นความ
จ านงท่ีจัดหางานจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล  

 

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน กล่ำวถึง ควำมคืบหน้ำในกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลน
แรงงำนประมงทะเลว่ำ จำกกำรที่สมำคมประมงแห่งประเทศไทยแจ้งว่ำก่ำลังประสบปัญหำขำดแคลนแรง งำน
ประมง และได้แจ้งควำมต้องกำรจ่ำนวน 42,649 คน นั้น กระทรวงแรงงำนได้จัดประชุมหำรือกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง อำทิ กระทรวงมหำดไทย กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงกำรต่ำงประเทศ ส่ำนักงำนต่ำรวจแห่งชำติ 
ส่ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย สมำคมประมง 
เป็นต้น เพ่ือหำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว โดยได้ให้กรมกำรจัดหำงำนแจ้งจัดหำงำนจังหวัด 22 จังหวัด
ชำยทะเลประสำนสมำคมประมงเพ่ือแจ้งผู้ประกอบกำรให้มำยื่นแจ้งควำมต้องกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำว ตั้งแต่บัดนี้
จนถึงวันที่ 15 สิงหำคม 2561 ณ ส่ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด 22 จังหวัดชำยทะเล และให้รำยงำนผลต่อกระทรวง
แรงงำน ทั้งนี้เพ่ือจะได้ทรำบควำมต้องกำรที่แท้จริงเพ่ือจะได้ประสำนกับประเทศต้นทำง 4 ประเทศคือ กัมพูชำ 
ลำว เมียนมำและเวียดนำม ในกำรน่ำเข้ำแรงงำนตำมระบบ MOU ซึ่งจะได้เชิญรัฐมนตรีแรงงำนและทูตแรงงำนทั้ง 
4 ประเทศร่วมหำรือถึงแนวทำงควำมร่วมมือในกำรน่ำเข้ำแรงงำนประมงตำมระบบ MOU ต่อไป และในวันที่      
7 สิงหำคมนี้ จะได้เชิญผู้ประกอบกำร สมำคมประมง จัดหำงำนจังหวัด และ สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน
จังหวัดใน 22 จังหวัดชำยทะเลมำรับฟังกำรชี้แจงท่ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับขั้นตอนกำรด่ำเนินกำรรวมทั้งประเด็น
ปัญหำต่ำงๆ เพื่อให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

 

ส่วนกรณีแรงงำนต่ำงด้ำวประมงทะเลที่ได้รับอนุญำตท่ำงำนตำมมำตรำ 83 และกำรอนุญำตท่ำงำนจะ
หมดอำยุวันที่ 30 กันยำยนนี้ ซึ่งมีจ่ำนวนประมำณ 11,000 คน ก็สำมำรถท่ำงำนต่อในประเทศไทยได้ โดยจะให้
ต่ออำยุกำรท่ำงำนออกไปอีก 2 ปี ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2563 โดยขอให้มำรำยงำนตัวตำมขั้นตอนตั้งแต่วันที่      
20 สิงหำคม – 30 กันยำยน 2561 ที่ส่ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด 22 จังหวัดชำยทะเล 

 

รมว.แรงงานกล่าวย้ าผู้ประกอบการที่ขาดแคลนแรงงานอีกกว่า 42,000 คน ให้รีบยื่นความต้องการ
จ้างแรงงานโดยเร็วที่ส านักงานจัดหางานจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล เพื่อจะได้ร่วมหารือกับรมว.แรงงาน
และทูตแรงงานกับ 4 ประเทศต้นทางในการน าเข้าตาม MOU ต่อไป สอบถามรายละเอียดได้ที่ส านักงานจัดหา
งานจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน 
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กรมการจัดหางาน เผยช่วง 7 เดือน 
จัดส่งแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศแล้วกว่า 39,000 คน 

 

กรมการจัดหางาน เผยตัวเลขการจัดส่งแรงงานไทยไปท างานในต่างประเทศ ช่วง 7 เดือนปี 2561    
มีจ านวน 39,926 คน โดยเดินทางไปไต้หวันมากสุด 12,608 คน ส่วนใหญ่ท างานประเภทอุตสาหกรรม 
ก่อสร้าง และ คนงานทั่วไป 

 

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน  เปิดเผยว่ำ กรมกำรจัดหำงำนมีภำรกิจในกำรจัดส่ง
แรงงำนไทยไปท่ำงำนต่ำงประเทศ โดยส่งเสริมให้แรงงำนไทยไปท่ำงำนในต่ำงประเทศอย่ำงมีศักดิ์ศรีและมีคุณภำพ
ชีวิตที่ดี โดยมุ่งส่งเสริมกำรจัดส่งแรงงำนไทยไปท่ำงำนในประเทศที่มีศักยภำพ มีโอกำสได้รับกำรพัฒนำทักษะฝีมือ 
เพ่ือน่ำกลับมำใช้ในประเทศโดยเฉพำะในสำขำที่มีควำมจ่ำเป็นต่อกำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพของประเทศ เช่น 
ไต้หวัน ญี่ปุ่น สำธำรณรัฐเกำหลี และอิสรำเอล เป็นต้น ซึ่งกำรเดินทำงไปท่ำงำนต่ำงประเทศที่ถูกต้องมี 5 วิธี 
ได้แก่ 1. บริษัทจัดหำงำนจัดส่ง 2. กรมกำรจัดหำงำนจัดส่ง (รัฐจัดส่ง) 3. นำยจ้ำงพำลูกจ้ำงไปท่ำงำนต่ำงประเทศ         
4. นำยจ้ำงส่งลูกจ้ำงไปฝึกงำนในต่ำงประเทศ 5. คนหำงำนเดินทำงไปท่ำงำนต่ำงประเทศด้วยตนเอง โดยในปี 
2561 มีเป้ำหมำยจัดส่ง 40,000 คน ในกว่ำ 10 ประเทศ ซึ่งภำพรวมช่วง 7 เดือนปี 2561 (มกรำคม – กรกฎำคม 
2561) จัดส่งแรงงำนไทยไปท่ำงำนต่ำงประเทศแล้ว จ่ำนวน 39,926 คน คิดเป็น 99.81% โดยจัดส่งไปท่ำงำน
ไต้หวันมำกที่สุด จ่ำนวน 12,608 คน รองลงมำคือ สวีเดน ญี่ปุ่น เกำหลี อิสรำเอล ตำมล่ำดับ ท่ำงำนอุตสำหกรรม 
ก่อสร้ำง และคนงำนทั่วไป 

 

อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ กำรไปท่ำงำนในต่ำงประเทศต้องอยู่ภำยใต้เงื่อนไขของกฎหมำย 
และต้องเดินทำงไปท่ำงำนอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย รวมทั้งต้องศึกษำเงื่อนไขในสัญญำจ้ำงงำนอย่ำงละเอียด โดย
สัญญำนั้นจะต้องผ่ำนกำรรับรองจำกส่ำนักงำนแรงงำนไทย หรือสถำนทูต/สถำนกงสุลไทยประจ่ำประเทศนั้นๆ  

 

ทั้งนี้ หากผู้ใดหลอกลวงผู้อ่ืนว่าสามารถหางานหรือส่งไปฝึกงานต่างประเทศได้ มีความผิดตาม
กฎหมาย มีโทษจ าคุก 3-10 ปี หรือปรับ 60,000-200,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ซึ่งหากคนหางานมีข้อ
สงสัยในการไปท างานต่างประเทศ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ส านักงานจัดหางานจังหวัด ส านักงาน
จัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน 
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ก.แรงงาน ระดมทุกภาคส่วน หาทิศทางอนาคต ให้กับผู้ที่อยู่ในวัยแรงงาน 
 

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาระดมความเห็น 
เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล” (Digital labour Market Transformation)          
หาแนวทางเตรียมพร้อมทิศทางอนาคตให้กับผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานที่เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ     
ให้เลือกเดินทางในเส้นทางอาชีพได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับตลาดแรงงาน โดยมี นายวิวัฒน์ ตังหงส์ 
รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง
แรงงาน ร่วมการสัมมนา ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย จัดหางานจังหวัด และข้าราชการกรมการจัดหางาน  นักวิชาการ 
อาจารย์มหาวิทยาลัย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น และนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 275 คน 

 

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  กล่ำวภำยหลังเปิดกำรสัมมนำระดม
ควำมเห็น เรื่อง “กำรเปลี่ยนแปลงของตลำดแรงงำนในยุคดิจิทัล” (Digital labour Market Transformation) 
ว่ำ รัฐบำล โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้ก่ำหนดนโยบำยดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(Digital Economy) เป็นแผนยุทธศำสตร์ชำติภำยใต้แนวคิดไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งกำรขับเคลื่อนสู่ควำมเป็นดิจิทัล    
มีควำมส่ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศในทุกๆด้ำน โดยเฉพำะกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ให้มี
คุณภำพ โดยในส่วนของกรมกำรจัดหำงำน กระทรวงแรงงำน ได้ก่ำหนดเป้ำหมำยจะพัฒนำแรงงำนของประเทศให้
เป็นแรงงำนที่มีศักยภำพสูงและมีคุณภำพชีวิตที่ดี เพ่ือรองรับต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงโครงสร้ำงกำรท่ำงำนของ
ก่ำลังแรงงำนที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยในกำรผลิตที่ส่งผลให้ก่ำลังแรงงำนต้องใช้ควำมรู้ในกำรท่ำงำนที่สูงขึ้น 
(Knowledge based workforce) 

 

กำรสัมมนำในวันนี้ จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นของนักวิชำกำรด้ำนเศรษฐศำสตร์ นักวิชำกำร
แรงงำน ผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ในกำรวิเครำะห์และพยำกรณ์ข้อมูลควำมต้องกำรแรงงำน และด้ำนก่ำลัง
แรงงำน เพื่อทรำบถึงทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลงของตลำดแรงงำนในยุคดิจิทัล และช่วยกันชี้ทิศทำงอนำคตให้กับผู้ที่
อยู่ในวัยแรงงำนที่เป็นปัจจัยส่ำคัญในกำรพัฒนำประเทศให้เลือกเดินทำงในเส้นทำงอำชีพได้อย่ำงถูกต้อง และ
สอดคล้องกับตลำดแรงงำน เนื่องจำกกำรวิเครำะห์แนวโน้มและทิศทำงของตลำดแรงงำนที่ผ่ำนมำนั้นได้รวบรวม
ข้อมูลทั้งจำกภำยในหน่วยงำนของกรมกำรจัดหำงำน เช่น กำรให้บริกำรจัดหำงำน กำรไปท่ำงำนต่ำงประเทศ กำร
ท่ำงำนของคนต่ำงด้ำว เป็นต้น และหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้องกับด้ำนเศรษฐกิจ เช่น ส่ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
ส่ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ธนำคำรแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสำหกรรม 
กระทรวงพำณิชย์ เป็นต้น ในกำรจัดท่ำบทวิเครำะห์ที่ผ่ำนมำ ซึ่งมีข้อจ่ำกัดทั้งด้ำนบุคลำกร ข้อมูล และ
กระบวนกำรวิเครำะห์ที่ยังไม่สำมำรถแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของตลำดแรงงำนที่ชัดเจนได้ ทั้งในด้ำนควำมต้องกำร
แรงงำน และก่ำลังแรงงำน ประกอบกับประเทศไทยก่ำลังก้ำวเข้ำสู่โลกยุคดิจิทัลตำมกระแสกำรเปลี่ยนแปลงของ
สังคมเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลให้ภำครัฐมีนโยบำยเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมจำกยุคอุตสำหกรรม ไปสู่ยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทลัที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หรือไทยแลนด์ 4.0 อันจะส่งผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกำรท่ำงำน
ของก่ำลังแรงงำนที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและกำรสื่อสำรเป็นปัจจัยในกำรผลิต 
 

ด้านนายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะ
เป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายของรัฐบาล เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นพลังหลักที่
ขับเคลื่อนภาคธุรกิจ-อุตสาหกรรม โดยการก าหนดทิศทางการพัฒนาทุนมนุษย์ และทักษะอาชีพของก าลัง
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แรงงานให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการก าหนดแนวทางการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในยุคดิจิทัลต่อไป. 
 
 
 
 
 
รวบรวมโดย : ศูนย์บรหิำรข้อมูลตลำดแรงงำน 
ที่มำ : http://www.doe.go.th 
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อาชีพม่ันคง 

7 สายงานไอที รับกระแสยุคไทยแลนด์ 4.0 
 

การเข้ามาของไทยแลนด์ 4.0 ท าให้หลายองค์กรต้องมีการปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ หนึ่งในนั้นคือการน า
เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ภายในองค์กร กลุ่มสายงานไอที จึงกลายเป็นกลุ่มคนที่มีความต้องการสูงในตลาดแรงงาน 
เพราะหลายองค์กรให้ความส าคัญ ลองมาดูต าแหน่งสายงานไอทีที่ตลาดมีความต้องการมากตอนนี้ 

 

1) Software/Application Developers ควำมต้องกำรในกำรผลิตซอฟท์แวร์หรือแอปพลิเคชันยังมีกำร
เติบโตอย่ำงต่อเรื่อง เนื่องจำกหลำยองค์กรมีกำรใช้งำนของซอฟท์แวร์หรือแอปพลิเคชันเฉพำะทำงมำกขึ้น คนกลุ่มนี้จึง
เป็นที่ต้องกำรของหลำยบริษัท 

 

2) Database&Analysis เมื่อกลุ่ม
คนที่เข้ำถึงอินเทอร์เน็ตมีจ่ำนวนมำกขึ้น ข้อมูล
ที่มีก็ย่อมมำกขึ้นเป็นธรรมดำ กลุ่มคนที่ท่ำงำน
เกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ข้อมูลจึงเป็นที่ต้องกำร
ขอ งตล ำดแร ง ง ำน  คนที่ ท่ ำ ง ำ นด้ ำ น นี้
จ่ำ เป็นต้องมีควำมสำมำรถในกำรจัดกำร 
วิเครำะห์ และใช้งำนได้อย่ำงรวดเร็วตำมควำม
ต้องกำรขององคก์ร 

 

3) Cloud Architectures กำร
เติบโตของระบบ Cloud ในประเทศไทยนั้นมี
แนวโน้มในกำรเติบโตขึ้นอย่ำงมำกในรอบปีที่
ผ่ำนมำ หลำยองค์กรเริ่มน่ำ Cloud เข้ำมำ
ประยุกต์ใช้กันมำกขึ้น ซึ่งถือเป็นโอกำสดีที่จะ
เริ่มต้นงำนในสำยนี้ ซึ่งในอนำคต Cloud Architectures อำจจะมีบทบำทส่ำคัญภำยในองค์กร เพรำะกำรเข้ำมำของ
ระบบนี้จะช่วยเข้ำมำทดแทนในหลำกหลำยสำยอำชีพ ท่ำให้บริษัทลดต้นทุนในกำรจ้ำงพนักงำนไปได้มำก 

 

4) IT Business Analysis อำชีพลูกผสมระหว่ำงนักธุรกิจ และนักวิเครำะห์ระบบ IT ถือว่ำเป็นอีกอำชีพที่มี
ควำมต้องกำรสูงมำก เพรำะตอบโจทย์ทั้งกำรวิเครำะห์และกำรบริหำรเข้ำด้วยกัน ในหลำยองค์กรจะวำงต่ำแหน่งของ
อำชีพไว้ในระดับผู้บริหำรเนื่องจำกมีควำมรับผิดชอบที่ค่อนข้ำงมำก ท่ำให้อำชีพนี้มีฐำนเงินเดือนที่ค่อนข้ำงสูงเช่นกัน 

 

5) E-Commerce ยังคงเป็นสำยงำนที่มีควำมต้องกำรในตลำดแรงงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพรำะจำกพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่หันมำซื้อสิ่งอุปโภคบริโภคผ่ำนช่องทำงกำรค้ำออนไลน์มำกขึ้น รวมไปถึงกำรมำของกำรใช้งำน E-Payment ที่
ได้รับกำรสนับสนุนจำกหลำยฝ่ำย กำรใช้งำนบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำน E-Commerce จึงมีควำมส่ำคัญ
อย่ำงยิ่ง 

 

6) Cybersecurity Professionals จำกหลำยเหตุกำรณ์ที่มีผู้ใช้ควำมรู้ทำงเทคโนโลยีไปในทำงที่ผิด เช่น กำร
เข้ำค้นระบบฐำนข้อมูลของหน่วยงำนต่ำงๆ อย่ำงผิดกฎหมำย หรือกำรใช้กลโกงในกำรหลอกลวงผู้อื่น ท่ำให้ทำงองค์กรเอง
จ่ำเป็นต้องมีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยที่รัดกุมมำกขึน้ 

 

7) Infrastructure ควำมต้องกำรผู้ที่มำวำงโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบ IT ภำยในองค์กรยังมีควำมต้องกำรสูงมำก 
โดยเฉพำะในด้ำนระบบเครือข่ำย สำยงำนนี้จึงเป็นที่ต้องกำรอย่ำงไม่ขำดสำย ยิ่งถ้ำมีทักษะในด้ำนกำรวิเครำะห์ หรือ 
Infrastructure Analysis เพิ่มเข้ำมำด้วยจะท่ำให้ได้เปรียบมำกยิ่งขึ้น 
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จะเห็นได้ว่าสายงานอาชีพ IT มีการเติบโตอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นคน IT จ าเป็นต้องหมั่นฝึกฝนทักษะ เพิ่มพูน
ความรู้ รวมไปถึงหาเทคนิคใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการท างาน หากเราสามารถท าได้เราก็จะสามารถท างานได้
หลากหลายและเป็นที่ต้องการในหลายๆ องค์กร 

 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ที่มำ : ส่ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัดบรุีรัมย์ 
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THAILAND 4.0 
ปรับตัวรับโลกการท างานร่วมกับ AI ในอนาคต 

 

ตลาดแรงงานก าลังถูกเทคโนโลยีเข้ามาปั่นป่วน เพราะมีงานหลายประเภทก าลังถูกเทคโนโลยีเข้ามา
ทดแทน โดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ที่นับวันก็จะยิ่งมีศักยภาพมากขึ้นเรื่อยๆ ค าถามส าคัญ
คือแรงงานมนุษย์จะมีบทบาทอย่างไรในยุคที่เทคโนโลยี AI สามารถท างานได้ใกล้เคียง หรือสามารถท างานได้
ดีกว่ามนุษย์ หรือ อีกนัยหนึ่ง มนุษย์ยังมีทักษะหรือความสามารถพิเศษอะไรบ้างที่เทคโนโลยี AI ยังไม่สามารถ
เข้ามาทดแทนได้ 

การศึกษาของ Carl Benedikt Frey และ Michael A. Osborne  นักวิจัยมหำวิทยำลัย Oxford 
พบว่ำ ด้วยข้อจ่ำกัดทำงเทคโนโลยี ยังมีงำนที่ต้องอำศัยทักษะ 3 ประเภทที่จะยังไม่สำมำรถพัฒนำ AI มำท่ำงำน
แทนคนได้ในเวลำอันใกล้ ได้แก่ งานที่ใช้ความละเอียดประสาทสัมผัสและการมองเห็น (Hand) งานที่ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ (Head) และงานที่ใช้ความฉลาดทางสังคม (Heart) อำชีพที่ต้องอำศัยควำมสำมำรถทักษะทั้ง 3 
ประเภทจะมีโอกำสถูกแทนที่ต่่ำ เช่น ศัลยแพทย์ ส่วนอำชีพที่ไม่ต้องอำศัยควำมเชี่ยวชำญทักษะ 3 ประกำรก็จะมี
โอกำสสูงที่จะถูกทดแทน เช่น อำชีพคีย์ข้อมูล ที่นักวิจัยได้ประมำณกำรว่ำมีโอกำสมำกถึง 99% ที่จะถูกทดแทน 

อย่ำงไรก็ตำม หำกถือว่ำงำนที่มีโอกำสถูกแทนมำกกว่ำ 70% เป็น “งานเสี่ยงสูง” ปัจจุบันประเทศไทย     
มีแรงงำนเสี่ยงสูงอยู่รำว 8.3 ล้ำนคน ซึ่งหำกพิจำรณำวุฒิกำรศึกษำจะพบว่ำแรงงำนเสี่ยงสูงกว่ำครึ่งมีวุฒิกำรศึกษำ 
ม.3 หรือต่่ำกว่ำ แต่ทั้งนี้ใช่ว่ำจะมีเพียงผู้จบกำรศึกษำไม่สูงจะได้รับผลกระทบเท่ำนั้น เพรำะแม้แต่ผู้ประกอบอำชีพ
ระดับวิชำชีพที่มีกำรศึกษำค่อนข้ำงสูง เช่น นักบัญชี นักกฎหมำย ก็หนีเทคโนโลยีปั่นป่วนไม่พ้น เท่ำกับว่ำไม่ว่ำจะ
จบกำรศึกษำระดับใดก็มีควำมเสี่ยงที่งำนจะถูกทดแทน 

ซึ่งงำนอย่ำง อาชีพเย็บผ้า ที่แม้ในอดีตมีโอกำสถูกปั่นป่วนด้วยเทคโนโลยี automation ค่อนข้ำงยำก 
เพรำะต้องใช้ ควำมประณีต (Hand) แต่ในปัจจุบันมีบริษัท Startup ในสหรัฐชื่อว่ำ SoftWear ที่ประสบควำมส่ำเร็จ  
ในกำรพัฒนำระบบ automation ผลิตเสื้อยืดได้ตั้งแต่ ขั้นตอนกำรตรวจสอบคุณภำพชิ้นผ้ำ ไปจนถึงเย็บผ้ำเป็น
เสื้อยืด และยังสำมำรถผลิตได้เร็วเป็น 2 เท่ำของคนงำน ซึ่งเรื่องนี้ท่ำให้โรงงำนตัดเย็บเสื้อผ้ำสัญชำติจีนอย่ำง 
Tianyuan Garments ย้ำยฐำนกำรผลิต ไปที่รัฐอำร์คันซอ (Arkansas) เพรำะไม่ต้อง พึ่งแรงงำนรำคำถูกอีกต่อไป 
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อาชีพแคชเชียร์ ที่จะหำยไปเพรำะปัจจุบันมีร้ำนค้ำใช้ระบบจ่ำยเงินอัตโนมัติ อย่ำงที่ Amazon ได้
ทดลองเปิด Amazon Go ร้ำนซูเปอร์มำร์เก็ตไม่มีเคำน์เตอร์คิดเงิน โดย Amazon Go จะใช้เทคโนโลยี AI คอยดู
ว่ำลูกค้ำหยิบสินค้ำอะไรบ้ำง และเมื่อลูกค้ำเดินออกจำกร้ำนก็จะคิดเงินไปยังบัญชี Amazon ของลูกค้ำทันที 

ซึ่งในจีนก็มีร้ำนลักษณะนี้ เช่น ร้ำนสะดวกซื้อ ชื่อ BingoBox ที่เปิดไปแล้ว กว่ำ 300 สำขำ และยังมี 
MobyMart ที่นอกจำกไม่ต้องใช้พนักงำนประจ่ำร้ำนแล้วร้ำนยังสำมำรถเคลื่อนที่ไปหำลูกค้ำได้ถึงที่อีกด้วย ส่ำหรับ
อำชีพนักบัญชี ก็เป็นอีกอำชีพควำมเสี่ยงสูง เพรำะมีบริษัท Startup หลำยแห่งที่ก่ำลังพัฒนำ AI เข้ำมำแทนคน 
เช่น บริษัท SMACC สัญชำติเยอรมันที่พัฒนำซอฟต์แวร์บัญชี โดยใช้เทคโนโลยี Deep Learning  เข้ำมำท่ำงำน
บัญชีครบวงจร ตั้งแต่อ่ำนเอกสำรกำรเงิน และแปลงให้คอมพิวเตอร์อ่ำนได้ นอกจำกนั้นยังสำมำรถจัดแยก
ประเภทข้อมูล ตรวจสอบควำมถูกต้อง ท่ำบัญชีตำมกระบวนกำรที่ก่ำหนดล่วงหน้ำ กระทบยอดบัญชีกับธนำคำร
และอนุมัติเบิกจ่ำยเงินอัตโนมัติ รำยงำนข้อมูลแบบ real time และสำมำรถเชื่อมต่อกับระบบ ERP ที่บริษัทใช้ได้ 

ส่วน อาชีพนักกฎหมาย ปัจจุบันมีงำนบำงส่วนที่เทคโนโลยี AI สำมำรถเข้ำมำ ท่ำแทนคนได้ ตั้งแต่ 
Robo-Lawyer  เป็นที่ปรึกษำกฎหมำยอัตโนมัติ Legal Research ช่วยวิเครำะห์ข้อกฎหมำยและค่ำพิพำกษำก่อน
หน้ำที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่ว่ำควำมอยู่ Contract Analysis ช่วยตรวจสอบ ทบทวนสัญญำว่ำกำรลงนำมในสัญญำ
จะท่ำให้เกิดควำมเสี่ยงทำงกฎหมำย หรือมีข้อได้เปรียบ เสียเปรียบอย่ำงไรบ้ำง ระบบ eDiscovery ช่วยรวบรวม
และคัดกรองข้อมูลที่เก่ียวข้องกับคดี และ Legal Analytics ที่ใช้ Big Data ช่วยวำงกลยุทธ์ต่อสู้คดี เช่น วิเครำะห์
ว่ำผู้พิพำกษำคนไหนมักจะรับฟังข้อโต้แย้งแบบไหนเป็นพิเศษ เห็นได้ว่ำมีหลำกหลำยอำชีพที่เสี่ยงถูกเทคโนโลยี       
เข้ำมำทดแทน แม้แต่วิชำชีพผู้เชี่ยวชำญอย่ำงนักกฎหมำย ก็จ่ำเป็นต้องปรับตัวหำกจะอยู่รอดได้ในยุคเทคโนโลยี
ปั่นป่วน 

Thomas Davenport  และ Julia Kirby ได้เสนอ 5 กลยุทธ์ที่มนุษย์จะอยู่ร่วมกับ AI  คือ 

(1) ท างานภาพรวม ซึ่งเป็นกำรเติมเต็มจุดอ่อนของ AI ที่เก่งเฉพำะงำน แต่ไม่สำมำรถปะติดปะต่อได้ ซึ่ง
หำกเป็น นักกฎหมำยก็สำมำรถใช้กลยุทธ์นี้ได้ด้วยกำรผันตัวมำเป็นผู้จัดกำรโครงกำร 

(2) เข้าร่วม ก่อกำรพัฒนำระบบ AI เช่นนักกฎหมำยที่เข้ำไป แปลงองค์ควำมรู้กฎหมำยให้อยู่ในรูปที่
คอมพิวเตอร์น่ำไปใช้ได้ 

(3) ชาญฉลาดใช้ อำศัยข้อได้เปรียบของเทคโนโลยี AI มำช่วยท่ำงำนเดิมให้ได้ดียิ่งขึ้น เช่น กำรน่ำ AI มำ
ใช้วิเครำะห์แนวทำงกำรเขียนค่ำฟ้องที่จะชนะ 

(4) สั่งสมความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ไม่คุ้มที่จะพัฒนา AI มาแทนที่คน เช่น เลือกเป็นนักกฎหมำยที่
เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนที่เป็น niche อย่ำงกฎหมำยกีฬำ เป็นต้น และ  

(5) หันมามุ่งเน้นงานที่ต้องอาศัยทักษะสังคมและความเข้าอกเข้าใจเพื่อนมนุษย์  เช่น เป็นทนำยว่ำ
ควำมหรือเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยที่เข้ำใจลูกควำม 

สุดท้ายนี้ จะเห็นได้ว่าการปรับตัวด้วย 5 กลยุทธ์ จะท าให้ทั้งมนุษย์และ AI สามารถประสานการท างาน
ร่วมกัน และช่วยเติมเต็มประสิทธิภาพการท างาน ด้วยคุณสมบัติท่ีเป็นจุดแข็งของแต่ละฝ่ายได้ 
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