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บรรณาธิการ

ข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนตุลำคม 2563 Special Report ฉบับนี้ ขอเสนอ

เรื่อง เปลี่ยนวัชพืชไร้ค่ำ เป็นงำนสำนเกรดพรีเมี่ยม “CHOM hand craft” ทำมือทุกชิ้น ตำมด้วย มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงาน
ทาในภูมิภาค เตรียมพร้อมเดินเรือเฟอร์รี่จำกชลบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ - สงขลำ
ส่วน English for Career ฉบับนี้ขอเสนอ วลีภำษำอังกฤษเพื่อกำรทำงำนที่โดดเด่นแบบมือโปร รู้ทันโลก ญี่ปุ่นลด
โบนัสคนทำงำนภำครัฐครั้งแรกในรอบ 10 ปี Smart DOE รมว.แรงงำน สั่งใช้มำตรกำรป้องกันเชิงรุก เพิ่มควำมรู้ผู้นำท้องถิ่น
ลดปัญหำหลอกลวงและลักลอบไปทำงำนต่ำงประเทศ อาชีพมั่นคง “นักสร้ำงคอนเทนต์” อำชีพไม่ตกเทรนด์ สำยสื่อสำร
ออนไลน์ และ THAILAND 4.0 'ทักษะที่จำเป็น' ต่อกำรทำงำนในโลกหลังยุคโควิด
หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ วำรสำรฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ตำมสมควร สำมำรถดูรำยละเอียดและติดตำมวำรสำรข่ำวสำร
ตลำดแรงงำน Smart Job Magazine ได้ทำง https://doe.go.th/lmia
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Special Report
- เปลี่ยนวัชพืชไร้ค่ำ เป็นงำนสำนเกรดพรีเมี่ยม “CHOM hand craft” ทำมือทุกชิ้น
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การส่งเสริมการมีงานทาในภูมิภาค
- เตรียมพร้อมเดินเรือเฟอร์รจี่ ำกชลบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ - สงขลำ
- “โตโยโบ” ผนึก “ไอวีแอล” ตั้งโรงงำนแห่งใหม่ จ.ระยอง ผลิตเส้นด้ำยถุงลมนิรภัย
- ศูนย์กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเพิ่มผลผลิตภำพและมูลค่ำพืชไร่ชุมชน (สับปะรด) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- วช.ร่วมกับเครือข่ำยวิจัยภำคตะวันออกเฉียงเหนือ นำงำนวิจัยและนวัตกรรมยกระดับศักยภำพ
กลุ่มวิสำหกิจชุมชน
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English for Career
- วลีภำษำอังกฤษเพื่อกำรทำงำนที่โดดเด่นแบบมือโปร
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รู้ทันโลก
- ญี่ปุ่นลดโบนัสคนทำงำนภำครัฐครั้งแรกในรอบ 10 ปี
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Smart DOE
- ครม.เห็นชอบ ให้คนต่ำงด้ำว MoU ครบ 4 ปี อยู่ในรำชอำณำจักรและทำงำนได้ตอ่ ไป
อีก 2 ปี ไม่ต้องกลับประเทศ
- กระทรวงแรงงำน เตือน รู้ทันกลโกง Co-Payment พบกระทำผิด ต้องจ่ำยคืนรัฐ และดำเนินคดี
ตำมกฎหมำย
- รมว.แรงงำน สั่งใช้มำตรกำรป้องกันเชิงรุก เพิ่มควำมรู้ผู้นำท้องถิ่น ลดปัญหำหลอกลวง
และลักลอบไปทำงำนต่ำงประเทศ
- ‘จับกัง 1’ ส่งแรงงำนไทย 206 คน ไปทำงำนภำคเกษตรในรัฐอิสรำเอล
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อาชีพมั่นคง
- “นักสร้ำงคอนเทนต์” อำชีพไม่ตกเทรนด์ สำยสื่อสำรออนไลน์
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THAILAND 4.0
- 'ทักษะที่จำเป็น' ต่อกำรทำงำนในโลกหลังยุคโควิด

ผู้ดำเนินกำร : กองบริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน (Labour Market Information Administration Division)
กรมกำรจัดหำงำน โทรศัพท์ : 0-2245-1581 หรือที่ Email : lmi@doe.go.th
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Special Report
เปลี่ยนวัชพืชไร้ค่า เป็นงานสานเกรดพรีเมี่ยม
“CHOM hand craft” ทามือทุกชิ้น
“ผักตบชวา” เจ้ำพืชลอยน้ำ พบเห็นกันมำกตำมลำคลอง
จนหลำยคนคิดว่ำมีต้นกำเนิดในประเทศไทย ซึ่งควำมจริงแล้วมันมี
ถิ่นกำเนิดในแถบทวีปอเมริกำใต้ โดยพืชชนิดนี้เป็นตัวกำรสร้ำงปัญหำ
ต่อระบบนิเวศ ไม่ มีทำงใดที่จะกำจัดได้อย่ำงเด็ดขำด เพรำะมัน
สำมำรถปรับตัวอยู่ได้ในทุกสภำพน้ำ และเป็นพืชน้ำล้มลุกอำยุ
หลำยฤดูอย่ำ งบ้ำนเรำได้ หยิบ จับนำผั กตบชวำมำสำนเป็นงำน
หัต ถกรรมหลำกหลำย ที่ เ ด่ น ชั ดเห็ น จะเป็ น กระเป๋ ำ ฝี มื อ จำก
ชำวบ้ำ น ผู้สูงอำยุ ทำขำยกัน เองมำหลำยสิบ ปี เกิด เป็ นอำชี พ
สร้ำงรำยได้มำนำน
คุณแอล-อิสรัตน์ แซ่ลิ้ม สาวเจนวาย อายุ 24 ปี เธอ
ร่วมกับคุณแม่ของแฟน คุณเปรม-ชม รอดรัตน์ อายุ 64 ปี ทาแบรนด์
CHOM hand craft งานแฮนด์เมดจากผักตบชวาที่พิถีพิถัน
ทุกรายละเอียด จากฝีมือการสานของคุณแม่ที่อยู่ในวงการนี้
มาร่วม 20 ปี
“เมื่อก่อนแอลเป็นช่ำงภำพ ส่วนคุณแม่ทำงำนสำนให้กับ
ศูน ย์ ในจั งหวั ดชั ย นำท ช่ ว งแรกจะเป็ น กำรสำนไม้ ไ ผ่ ช่ วงหลั ง
ผักตบชวำเริ่มเยอะ เลยมีกำรดัดแปลง คุณแม่เป็นคนแกะแบบ
กระเป๋ ำ หวำยจำกบำหลี หลั ง จำกนั้ น คนในชุ ม ชนก็ เ ริ่ ม ท ำกั น
ชำวบ้ำนจังหวัดใกล้ๆ เข้ำมำเรียนรู้ จนงำนกระเป๋ำเป็นที่ รู้จัก”
แต่เพรำะไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ คุณแม่จึงปลีกตัวออกมำ
ทำเอง ส่งขำยตำมสถำนที่ท่องเที่ยวใกล้บ้ำนที่มีทัวร์มำลงบ่อยๆ
งำนสำนแต่ ล ะชิ้ น ท ำอย่ ำ งละเอี ย ดและพิ ถี พิ ถั น ได้ ม ำตรฐำน
เพรำะเคยทำส่งญี่ปุ่นมำก่อน แต่ไม่สำมำรถตั้งรำคำสูงได้ เพรำะ
ขำยในชุมชน บวกกับช่วงปี 62 คุณแม่เริ่มป่วย ไม่สำมำรถทำงำน
ได้มำกเหมือนเดิม เลยถึงจุดเปลี่ยนมำทำน้อยแต่ได้รำคำตำมเนื้องำนจริง
CHOM hand craft งานสานสั่งทา
ร่วม 2 ปีที่ CHOM hand craft สำนงำนให้กับลูกค้ำ
เปลี่ยนภำพจำยุคก่อนๆ ให้ทันสมัยมำกขึ้น ตั้งชื่อแบรนด์ตำมชื่อ
จริงคุณแม่คือ ชม เป็นคำไทย ควำมหมำยดี เหมือนมีคนมำชื่นชม
ช่วงปีแรก CHOM hand craft เน้นจับกลุ่มวัยรุ่น เพรำะเป็นช่วงที่
กระเป๋ำสำนเริ่มกลับมำฮิตอีกครั้ง
“ภำพจำงำนสำน จะต้องอยู่กับคุณยำย คุณป้ำแก่ๆ เป็น
ทรงกระเป๋ำคล้องแขน อยู่กับคุณหญิงคุณนำย เรำคิดว่ำจริงๆ กระเป๋ำ
ควรจะอยู่กับใครก็ได้ ช่วงหลังคนหยิบมำใช้ในชีวิตประจำวันมำกขึ้น
มีสินค้ำในท้องตลำดจำนวนมำก ปรำกฏว่ำเรำโดนขำยตัดรำคำ
ลูกค้ำไม่เข้ำใจว่ำทำไมเรำถึงขำยรำคำสูงกว่ำร้ำนอื่น เพรำะไม่เข้ำใจ
มำตรฐำนและคุณภำพ เหมือนกรรไกรร้ำน 20 บำท กับกรรไกร

ร้ำน 50 บำท ลูกค้ำจะมองว่ำเป็นแค่กรรไกร และเลือกร้ำนที่ถูกกว่ำ
เป็นควำมโชคดีเพรำะคุณแม่ประสบกำรณ์เยอะ สำนอะไรก็ได้
ไม่ใช่แค่กระเป๋ำ แต่เก้ำอี้ โซฟำ ก็ทำได้ นี่คือจุดแข็งเลยนะ งั้นเปลี่ยน
แบรนด์เรำเป็นงำนสำนสั่งทำดีกว่ำ ละเอียดแค่ไหนก็ได้ทำได้หมด
เนี้ยบมำก มำตรฐำนส่งออกญี่ปุ่น ” คุณแอล บอกถึงควำมพิเศษ
ของแบรนด์

สำหรับตัววัตถุดิบหลัก ผักตบชวำ คุณ แอล ระบุว่ำ ไม่ใช่
ทุกบึงที่จะสำมำรถนำผักตบชวำมำใช้สำนงำนได้ จะมีเฉพำะบำงบึง
เท่ำนั้นที่ตัวเนื้อผักเหมำะกับงำนสำน คุณสมบัติหลักคือเนื้อต้องนุ่ม
นำไปตำกแดดแล้วเนื้อต้องเหลืองนวล
“แบรนด์เรำจะรับซื้อจำกคนรู้จัก ชื่อว่ำ ยำยห้อง แกจะดูเป็น
ว่ำอันไหนใช้ได้บ้ำง เพรำะเรำไม่สำมำรถรู้ได้ว่ำผักตบนั้นใช้ได้หรือ
ไม่ได้ ต้องนำมำตำกถึงจะรู้ หลำยๆ ครั้งใช้ไม่ได้ก็มีเยอะ และไม่ใช่
ว่ำจะสำมำรถตัดผักตบได้ทุกช่วง มันจะมีช่วงที่ผักออกดอก สำรอำหำร
จะไปเลี้ยงดอก ทำให้ตัวปล้องที่เรำต้องใช้แข็ง ผักจะแพงช่วงฤดูฝน”
เป็นควำมโชคดีที่ยำยห้องจะเตรีย มผักตบมำให้ ดีในระดับหนึ่ ง
เพียงแค่นำมำทำควำมสะอำด ล้ำง คัดแยกขนำด และตำกแดด
ให้แห้ง ถ้ำแดดดีเพียงแดดเดียวก็ใช้ได้ ก่อนส่งไปทำขั้นตอนต่อไป
คือ ตัดเป็นเส้น แล้วขึ้นงำนสำนตำมเทคนิคของคุณแม่ และมีกำร
ใช้สีย้อมกก ย้อมสีผักตบเพิ่มลูกเล่นเข้ำไปด้วย
โดยงำนสำนที่เป็นตัวชูโรงของแบรนด์คือ กระเป๋ำทรงตลับ
สำมำรถใช้งำนได้สองแบบคือ แบบถือและแบบสะพำยข้ำงลำยเม็ดแตง
สีธรรมชำติ อีกตัวคือกระเป๋ำตำข่ำย ลำยข้ำวหลำมตัด ซึ่งเป็นเจ้ำแรก
ที่ทำ ส่วนใหญ่จะเป็นไหมพรม
“แต่ละชิ้นใช้เวลำไม่เท่ำกัน แล้วแต่ชิ้นงำน อย่ำง ถ้ำลูกค้ำ
สั่งกระเป๋ำอยำกได้สีดำ เรำต้องมำลองย้อมก่อน ว่ำดำแค่นี้พอไหม
เตรียมงำนจะนำนกว่ำกำรสำน หรือถ้ำทำกระเป๋ำตลับ จะใช้เวลำทำ
ประมำณ 3-7 วัน หรืออย่ำงช่วงหน้ำฝนจะใช้เวลำนำน เพรำะไม่มีแดด”
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ความแข็งแรงและการดูแลรักษา
เมื่อ สำนเสร็จ แล้ว ขั้น ตอนต่อ มำ คือ กำรไล่ค วำมชื้น
ด้วยวิธีกำรง่ำยๆ คือ ตำกแดด ในยุคก่อนจะทำโดยกำรอบกำมะถัน
เชื่อกันว่ำจะไม่ทำให้ขึ้นรำ ซึ่งผิดและมีผลต่อคนใช้ สุดท้ำยกำรตำกแดด
ธรรมชำติคือดีที่สุด ตำกแดดจัดให้แห้งสนิท จำกนั้นทำเคลือบเงำ
ถือเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญ ใช้แปรงขนละเอียดชุบน้ำยำเคลือบทำ
กำรใช้แปรงขนละเอียดจะไม่ทิ้งรอยแปรงไว้บนชิ้นงำนสำน ทำเคลือบ
ทั้งด้ำนนอกด้ำนในชิ้นงำน เพื่อกันเชื้อรำ นำไปไล่ควำมชื้นด้วยกำร
ตำกแดดจัด เมื่อ งำนสำนผัก ตบชวำผ่ำ นขั้น ตอนดัง กล่ำ วแล้ว
ผิวจะสวย เป็นสีเหลืองนวล
“ลูกค้ำที่ใช้กระเป๋ำผักตบจะกังวลมำกเป็นพิเศษเรื่องเชื้อรำ
จะกำรัน ตีว่ำ สิน ค้ำออกจำกร้ำ นเรำไปไม่ขึ้นรำ จะบอกวิธีก ำร
รักษำกับลูกค้ำเสมอ โดนน้ำได้ แต่ห้ำมโดนละอองฝน เพรำะใน
ละอองฝนนั้ น มี สิ่ ง เจื อ ปนที่ ก ระตุ้ น ให้ เ กิ ด เชื้ อ รำอยู่ ม ำกจึ ง
จำเป็นต้องหลีกเลี่ยง หำกเลี่ยงไม่ได้จริงๆ โดนฝนไปแล้ว ให้นำผ้ำ
สะอำดชุ บ น้ำหมำดๆ เช็ ดให้ ทั่ วและไปตำกแดด หำกไม่มี แ ดด
ให้ตำกลมให้แห้งสนิทแต่ต้องใช้ผ้ำชุบน้ำสะอำดเช็ด เป่ำ ให้แห้ง
และนำไปตำกแดด เท่ำนี้ ก็จะไม่ขึ้นรำ” คุณแอล บอกถึงวิธีกำร
รักษำกระเป๋ำ

ส่วนควำมแข็งแรงนั้น ผลงำนแต่ละชิ้น ถูกเตรียมงำนมำดี
ตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้ว ระยะกำรใช้งำนจึงขึ้นอยู่กับกำรใช้งำนของลูกค้ำ
รักษำดีก็ใช้นำน อำยุกำรใช้งำนจะอยู่ที่ 10-30 ปีขึ้นไป
ด้ำนกลุ่มลูกค้ำ คุณแอลบอกว่ำส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ชอบ
งำนสำนอยู่แล้ว และเป็นช่วงวัยทำงำน ลูกค้ำต่ำงชำติมีบ้ำงจำก
คนรู้ จั ก ของเพื่ อ นๆ พี่ ๆ ออร์ เ ดอร์ เ ดื อ นละ 10 - 20 ชิ้ น เป็ น
จำนวนที่เรำรับได้อย่ำงเต็มที่ เพรำะทำกับคุณแม่เพียงสองคน
นอกจำกตัวกระเป๋ำที่เป็นตัวชูโรงแล้ว ยังมีกระเป๋ำแบบอื่น
ทรงอื่น ต้องกำรเพิ่มหรือลดรำยละเอียดอื่นๆ ของกระเป๋ำ ทักมำ
ปรึกษำได้ที่ เฟซบุ๊ก CHOM hand craft
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มำ : https://www.sentangsedtee.com

หำกใช้กำรขนส่งทำงเรือ จะอยู่ที่ 330 ไมล์ทะเล (611 กม.)
ใช้เวลำเดินทำง 18 - 20 ชม. จะเพิ่มทำงเลือกในกำรเดินทำงและ
การส่งเสริมการมีงานทาในภูมิภาค
ร่นระยะเวลำได้มำก นอกจำกนี้แล้ว ทำงกรมเจ้ำท่ำยังได้สั่งกำร
เตรี ย มพร้ อ มเดิ น เรื อ เฟอร์ รี่ จ ากชลบุ รี - ประจวบคี รี ขั น ธ์ - ให้เจ้ำหน้ำที่ ที่ เกี่ยวข้องทุกนำยได้ทำกำรตรวจควำมพร้อมของ
สงขลา เปิดทดลอง พ.ย.นี้
ท่ำ เรือ ทั้ง ในส่ว นของควำมยำว ควำมกว้ำ งในกำรเทีย บเรือ
เมื ่อ วัน ที ่ 23 ตุล ำคม 2563 ด้ำ นนำยวิท ยำ ยำม่ว ง เช็คอุปกรณ์ควำมปลอดภัย เพื่อที่จะเตรียมพร้อมในกำรเปิดบริกำร
อธิบดีกรมเจ้ำท่ำได้เปิดเผยหลังเป็นประธำนกำรประชุมติดตำม และป้องกันอุบัติทำงน้ำที่ไม่อยำกให้เกิดขึ้นต่อประชำชน
ควำมคืบหน้ำเพื่อกำหนดแนวทำงให้บริกำรเดินเรือเฟอร์รี่ เส้นทำง
ทั้งนี้มีกำรคำดว่ำเส้นทำงสำหรับเส้นทำงที่จะให้บริกำร
ระหว่ำงพื้นที่จังหวัดชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และสงขลำ ซึ่งกำรประชุม จำกท่ำ เรื อพำณิชย์สั ตหีบ ต.แสมสำร อ.สัต หีบ จ.ชลบุรี ไปยั ง
ในครั้งนี้ ได้มีนำยสมชำย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้ำท่ำด้ำน ท่ำเรือเซ้ำท์เธิร์น โลจิสติกส์ จ.สงขลำ จะสำมำรถทำกำรทดลอง
วิชำกำร รวมถึงผู้บริหำรที่เกี่ยวข้องทุกท่ำน และบริษัท ซีฮอร์ส ในกำรเดินเรือ ในเดือนพฤศจิกำยน 63 ก่อนจะเปิดให้บริกำรอย่ำง
เฟอร์รี่ จำกัด ได้เข้ำร่วมประชุมกันที่กรมเจ้ำท่ำ โดยหำรือในเรื่อง เป็นทำงกำรอีกครั้งหนึ่ง
ของ บริษัท ซีฮอร์ส เฟอรรี่ ได้มีแนวคิดและจุดประสงค์กำรเดินเรือ
เฟอร์ รี่ ในกำรบรรทุ กคนโดยสำร และยำนพำหนะ ในส่ ว นของ
เส้นทำงท่ำเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปยังท่ำเรือ ประจวบคีรีขันธ์
จ.ประจวบ คีรีขันธ์ มำสิ้นสุดตรงท่ำเรือเซ้ำท์เธิร์น ในจังหวัดสงขลำ
ทำงบริษัท ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ ได้กล่ำวว่ำในกำรดำเนินกำร
ในครั้งนี้ เป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรขนส่ง โลจิสติกส์ภำยใน
ประเทศเป็นอย่ำงมำก รวมถึงมุ่งเน้นศักยภำพด้ำนกำรแข่งขัน พัฒนำ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย กำรพัฒนำกำรขนส่งที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ลดปัญหำกำรแออัดกำรจรำจร อุบัติเหตุบนท้องถนน
สู่ภำคใต้ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกำรใช้กำรขนส่งบนท้องถนน 1,130 กม. รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้
https://www.hatyaifocus.com
ใช้เวลำเดินทำง 23 - 24 ชม.
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กับยำนยนต์ ซึ่งทำให้ทั้งสองบริษัทสำมำรถบริหำรฐำนกำรผลิตใน
ประเทศไทยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
อย่ำงไรก็ตำม ภำยใต้ควำมร่วมมือในครั้งนี้ จะจัดตั้งธุรกิจ
“โตโยโบ” จับมือ “อินโดรามา เวนเจอร์ส” ตั้งบริษัทร่วมทุน
ร่วมทุนเพื่อผลิตเส้นด้ำยถุงลมนิรภัย PA66 ด้วยกำลังกำรผลิตอยู่ที่
เตรียมก่อสร้างโรงงานผลิตเส้นด้ายสาหรับถุงลมนิรภัยแห่งใหม่
11,000 ตันต่อปี และเสริมกำลังในกำรขยำยธุรกิจถุงลมนิรภัยของทั้ง
กาลังการผลิต 1.1 หมื่นตันต่อปี เริ่มเชิงพาณิชย์ ปี 65
สองบริษัท ธุรกิจร่วมทุนนี้จะเป็นส่วนสำคัญของกลุ่มธุรกิจ Mobility
รำยงำนข่ำวระบุว่ำ เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท โตโยโบ จำกัด (Toyobo) ของอินโดรำมำ เวนเจอร์ส ด้วยฐำนกำรดำเนินธุรกิจในประเทศไทย
ได้ทำข้อตกลงจัดตั้งบริษัทผลิตเส้นด้ำยสำหรับถุงลมนิรภัยยำนยนต์ โดยไอวีแอล จะรับดูแลกำรผลิตเส้นด้ำยสำหรับธุรกิจร่วมทุนที่จัดตั้งขึ้น
ร่วมกันกับ บริษัท อินโดรำมำ โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหำชน) ขณะที่โตโยโบจะดูแลกำรทอทั้งหมด
หรือ IPI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท อินโดรำมำ เวนเจอร์ส
จำกัด (มหำชน) หรือไอวีแอล ผู้ผลิตพอลิเอทิลีน เทเรฟทำเลต (PET)
รำยใหญ่ที่ สุดในโลก โดยบริษั ทร่ วมทุนนี้ จะดำเนิ นกำรก่ อสร้ำ ง
โรงงำนแห่งใหม่บนพื้นที่ของโรงงำน IPI ในจังหวัดระยอง คำดว่ำ
จะสำมำรถดำเนินกำรผลิตได้ในไตรมำสแรกของปี 2565 สำหรับ
ตลำดถุงลมนิรภัยได้รับกำรคำดกำรณ์ว่ำ จะมีกำรเติบโตในอัตรำ
3-4 % ต่อปี เนื่องจำกจำนวนถุงลมนิรภัยที่ติดตั้ง ในยำนยนต์ต่อคัน
ที่เพิ่มมำกขึ้น และกำรเติบโตของสัดส่วนยำนยนต์ที่ติดตั้งถุงลม
นิรภัยในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่
ทั้งนี้ ในปี 2559 โตโยโบ และไอวีแอล ได้ร่วมกันซื้อกิจกำร
บริษัท PHP Fibers GmbH (PHP) ผู้ผลิตเส้นด้ำยถุงลมนิรภัยในประเทศ
เยอรมัน ที่ครองส่วนแบ่งตลำดใหญ่เป็นอันดับสองของโลกในเวลำนั้น รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ตั้งแต่นั้นทั้งสองบริษัทได้กระชับควำมสัมพันธ์ด้วยกำรดำเนินธุรกิจ ที่มำ : www.bangkokbiznews.com
ร่วมกันระหว่ำงโตโยโบและ PHP และมุ่งมั่นขยำยธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

'โตโยโบ'ผนึก'ไอวีแอล' ตั้งโรงงานแห่งใหม่
จ.ระยอง ผลิตเส้นด้ายถุงลมนิรภัย

ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่
ชุมชน (สับปะรด) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(วว.) กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(อว.) โดยศูนย์กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเพิ่มผลผลิตภำพและ
มู ล ค่ ำ พื ช ไร่ ชุ ม ชน (สั บ ปะรด) จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ได้ รั บ
ใบรั บ รองมำตรฐำน GMP จำกบริ ษั ท ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ำรกลำง
(ประเทศไทย) จำกัด ในขอบข่ำยกระบวนกำรคัดบรรจุสับปะรด
ตำมมำตรฐำนสินค้ำเกษตร เรื่อง กำรปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุ
ผักและผลไม้สด (Good Manufacturing Practices for Packing
House of Fresh Fruits and Vegetables) มกษ. 9035-2553
ช่วยเสริมสร้ำงรำยได้ให้แก่เกษตรกร ช่วยแก้ไขปัญหำรำคำผลผลิต
ตกต่ำอย่ำงเป็นรูปธรรม
นำยสำยั นต์ ตัน พำนิช รองผู้ว่ำ กำรวิจั ยและพั ฒนำด้ำ น
อุตสำหกรรมชีวภำพ สถำบันวิจั ยวิ ทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่ ง
ประเทศไทย (วว.) กระทรวงกำรอุ ดมศึ กษำ วิ ทยำศำสตร์ วิ จั ยและ
นวั ตกรรม (อว.) กล่ำ วว่ ำ ศู น ย์ ก ำรถ่ ำ ยทอดเทคโนโลยีก ำรเพิ่ ม
ผลผลิ ต ภำพและมู ล ค่ ำ พื ช ไร่ ชุ ม ชน (สั บ ปะรด ) จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 9/4 หมู่ 10 ตำบลอ่ำวน้อย

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นศูนย์ฯ
ที่ ก่ อ สร้ ำ งขึ้ น เพื่ อ ช่ วยย กร ะดั บ ศั ก ย ภำ พทำ งธุ ร กิ จ ของ
ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมสับปะรดให้มีประสิทธิผล โดยเฉพำะ
เกษตรกรรำยย่อยซึ่งมีเงินทุนและควำมสำมำรถในกำรลงทุนพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนที่อยู่ในระดับต่ำ และเพิ่มโอกำสทำงกำรตลำด
ส่ งออกส ำหรั บ สั บ ปะรดผลสด ช่ ว ยปิ ด ช่ อ งว่ ำ งของกำรพั ฒ นำ
อุ ต สำหกรรมสั บ ปะรดส่ ง ออกของไทย อี ก ทั้ ง ยั ง ช่ ว ยเพิ่ ม ขี ด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดไทยให้ก้ำว
ไกลสู่กำรค้ำในเวทีโลก
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ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีคัดบรรจุสับปะรดเพื่อกำรส่งออก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ นับเป็นโรงงำนคัดแยกสับปะรดที่มีควำมทันสมัย
มีเทคโนโลยีอัตโนมัติในกำรคั ดแยกขนำด ทำควำมสะอำดผล กำร
แว็กซ์ และคัดบรรจุเพื่อกำรส่งออกสับปะรดที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของ
ประเทศ มีกำรเก็บรักษำและควบคุมอุณหภูมิของสับปะรดเพื่อยืด
อำยุกำรจัดเก็บ โดยเทคโนโลยีสำมำรถปรับใช้กับสับปะรด ได้
หลำกหลำยสำยพันธุ์ นอกจำกนั้นศูนย์นี้ยังมีกำรพัฒนำในส่วนของ
โรงแปรรูปสับปะรดครบวงจร เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่ผลผลิต ที่
ตกเกรด ให้สำมำรถพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำยและมีมูลค่ำ
เพิ่มสูงขึ้น ช่วยเสริมสร้ำงรำยได้ให้แก่เกษตรกรและช่วยแก้ไขปัญหำ
รำคำผลผลิตตกต่ำได้อีกทำงหนึ่ง ศูนย์นี้พร้อมรองรับกำรให้บริกำร
วช.ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางานวิจัย
และนวัตกรรมยกระดับศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ ร่วมกับ รองประธำนเครือข่ำยวิจัย
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบป้ำยสัญลักษณ์ “ศูนย์วิจัยชุมชน”
แก่กลุ่มวิสำหกิจและชุมชนที่นำงำนวิจัยและนวัตกรรมที่ วช. ให้
กำรสนับสนุน ยกระดับประสิทธิภำพกำรผลิตและผลิตภัณฑ์ ซึ่งพร้อม
เป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่ประชำชนในพื้นที่ โดยมอบให้แก่ “ศูนย์วิจัย
ชุ มชนเมื องหั ตถกรรมโลกแห่ งผ้ ำไหมมั ดหมี่ จ.ขอนแก่ น” และ
“ศู นย์ วิ จั ยชุ มชนเครื อข่ ำยวิ สำหกิ จชุ มชนเกษตรอิ นทรี ย์ อี สำน จ.
ร้อยเอ็ด”
“ศูนย์วิจัยชุมชนเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ำ ไหมมัดหมี่
บ้ำนหนองบัวน้อย อ.พล จ.ขอนแก่น” ได้นำองค์ควำมรู้จำกงำนวิจัย
และนวัตกรรมยกระดับผ้ำไหมมัดหมี่ ให้มีอัตลักษณ์ด้วยกำรผสำน
ภูมิปัญญำท้องถิ่นให้เกิดลำยผ้ำไหมที่สื่อถึงวัฒนธรรมชำวอีสำน
เพื่อส่งเสริม และสร้ำงช่องทำงกำรตลำด ทำให้เพิ่ม รำยได้ให้แก่
ชุม ชนมำกกว่ ำ เดิม 1 - 2 เท่ ำ องค์ ค วำมรู้ เ ป็น ผลงำนวิ จั ย จำก
โครงกำรเรื่อง “กำรพัฒนำลวดลำยผ้ำไหมทอมือสำหรับกำรซัก
ด้วยเครื่อง กรณีศึกษำกลุ่มทอผ้ำย้อมสีธรรมชำติหนองบัวแดง“
โดย คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น
“ศูนย์วิจัยชุมชนเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์
อีสำน ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด” ได้นำองค์ควำมรู้จำก
กำรวิจัยในกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำน Smart Farming เพื่อผลิตข้ำว
หอมมะลิอินทรีย์ มำใช้ใ นกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตและเพิ่ ม
ประสิทธิภำพผลิตภัณ ฑ์เครือข่ำยวิสำหกิจ ชุมชนเกษตรอินทรี ย์
อีสำนเป็นกำรรวมตัวกันของเกษตรกรเครือข่ำยเพื่อทำกำรเกษตร
ปลอดสำรพิ ษ โดยปั จ จุ บั นมี เ ครือ ข่ ำ ยจ ำนวน 7 จัง หวั ด ได้ แ ก่
ร้อยเอ็ด สกลนคร มุกดำหำร อุบลรำชธำนี อำนำจเจริญ นครพนม
และชัยภูมิ

เกษตรกรและผู้ประกอบกำรในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็น
แหล่งผลิตสับปะรดที่สำคัญของประเทศ และจังหวัดอื่นๆ ในพื้นที่
ภำคกลำงตอนล่ำง
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก
ที่มำ : https://www.ryt9.com

โดยนำยถวิล คงศรีรอด ประธำนสหกรณ์เกษตรอินทรีย์
ร้อยเอ็ด ร่วมขยำยผลโดยนำผลผลิตของกลุ่ม ได้แก่ ข้ำวหอมมะลิ
อินทรีย์ 105 ข้ำวพันธุ์พื้นบ้ำนและข้ำวสีต่ำงๆ มำเข้ำกระบวนกำร
ผลิ ต แบบเกษตรอิ น ทรี ย์ และร่ ว มจั ด ตั้ ง เป็ น ศู น ย์ วิ จั ย ชุ ม ชน
เครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อีสำน องค์ควำมรู้ จำกกำร
วิจัยมำจำกโครงกำร “กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำน smart farming ของกำร
ผลิตข้ำวหอมมะลิอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ เครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน
เ ก ษ ต ร อิ น ท รี ย์ อี ส ำ น ” โ ด ย ค ณ ะ เ ก ษ ต ร ศ ำ ส ต ร์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : http://thainewsbiz.com
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วลีภาษาอังกฤษเพื่อการทางานที่โดดเด่นแบบมือโปร
ภำษำอังกฤษเป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจจ้ำงจำกผู้ประกอบกำร และกำรทำงำนในปัจจุบันนี้เป็นอย่ำงมำก
โดยเฉพำะในกำรติดต่อสื่อสำรกับต่ำงชำติที่มำติดต่อธุรกิจร่วมกัน ก็ต้องอำศัยทักษะด้ำนภำษำเป็นอย่ำงมำก นอกจำกคำศัพท์เดิม ๆ
ที่ใช้กันบ่อย ๆ แล้ว หำกเรำได้มีโอกำสได้โชว์เหนือ ! ใช้วลี หรือศัพท์ที่ไม่เหมือนใคร และมีควำมหมำยที่ลึกซึ้งกว่ำ ก็เป็นกำรโชว์ควำม
เก่งกำจ สร้ำงคำแร็กเตอร์ให้โดดเด่น สร้ำงควำมประทับใจให้กับชำวต่ำงชำติ และเพื่อนร่วมงำน วลีภำษำอังกฤษเด็ด ๆ ที่สำมำรถนำไป
ประยุกต์ใช้ทั้งในกำรสัมภำษณ์งำน และชีวิตประจำวันมำนำเสนอกันค่ะ
“การทักทายและบอกลา”
How are things?
เป็นอย่างไรบ้าง?
How is it going?
เป็นอย่างไรบ้าง?
What are you up to?
ทาอะไรอยู่เหรอ?
What have you been up to?
ทาอะไรอยู่เหรอ?
See you soon!
เจอกันเร็วๆนี้นะ!
Till next time!
เจอกันคราวหน้านะ!
Until we meet again!
แล้วพบกันใหม่นะ
Till next time!
เจอกันคราวหน้านะ!
Have a nice day!
ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณนะ!
Have a safe trip!
เดินทางปลอดภัยนะ
Say hi to…
ฝากสวั ส ดี …(ฝากให้ ค นๆหนึ่ ง กล่ า วทั ก ทาย/สวั ส ดี ค นที่ คุ ณ คิ ด ถึ ง
แทนคุณ)
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มำ : https://th.jobsdb.com

ญี่ปุ่นลดโบนัสคนทางานภาครัฐครั้งแรกในรอบ 10 ปี
รัฐบำลญี่ปุ่นตัดสินใจที่จะลดโบนัสพนักงำนภำครัฐสำหรับ
ปีงบประมำณ 2563 (จนถึงเดือน มี.ค. 2564) ซึ่งถือเป็นครั้งแรก
ในรอบ 10 ปี เพื่อลดช่องว่ำงกับบริษัทเอกชนต่ำง ๆ ที่ได้รับผลกระทบ
อย่ำงหนักจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 กำรตัดสินใจดังกล่ำว
เป็ น ไปตำมคำแนะน ำขององค์ ก รกลำงบริ ห ำรทรัพ ยำกรบุ ค คล
ภำครัฐ (NPA) หลังจำกพบว่ำโบนัสในภำคเอกชนต่ำกว่ำของข้ำรำชกำร
เนื่องจำกเศรษฐกิจชะลอตัวเพรำะ COVID-19 มตินี้จะถูกเสนอสู่ ที่
ประชุมรัฐสภำสมัยวิสำมัญ ซึ่งจะสิ้นสุดในช่วงต้นเดือน ธ.ค. 2563 นี้
ทั้ ง นี้ เ งิ น เดื อ นพนั ก งำนภำครั ฐ เพิ่ ม ขึ้ น เพี ย ง 164 เยน
เพื่อผ่ำนเป็นกฎหมำยบังคับใช้ต่อไป ภำยใต้กฎหมำยนี้จะส่งผลให้ (ประมำณ 48 บำท) เมื่อเทียบกับพนักงำนบริษัทเอกชน มีกำรขึ้น
เงินโบนัสฤดูร้อนและฤดูหนำวประจำปีของข้ำรำชกำรทั่วประเทศ เงินเดือนทุกปีตั้งแต่ปีงบประมำณ 2557 เนื่องจำกพนักงำนภำครัฐ
ในปีงบประมำณ 2563 อยู่ที่ 4.45 เดือน ลดลง 0.05 เดือน เมื่อเทียบ ในญี่ปุ่นไม่ได้รับอนุญำตให้ทำกำรนัดหยุดงำนหรือต่อรองกับหน่วยงำนได้
กับ เงิน โบนัส ของปีง บประมำณก่อ น ขณะเดีย วกัน รำยได้ต่อ ปี NPA จึงเสนอระดับค่ำจ้ำงที่เหมำะสมต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภำ
ของข้ำรำชกำรจะเฉลี่ยอยู่ที่ 6.73 ล้ำนเยน (ประมำณ 2 ล้ำนบำท) เป็นประจำทุกปีเพื่อให้แน่ใจว่ำระดับค่ำจ้ำงและโบนัสนั้นเท่ำเทียม
หรือลดลง 21,000 เยน (ประมำณ 6,300 บำท) กำรลดโบนัสของ กับพนักงำนภำคเอกชน
พนักงำนภำครัฐครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปีงบประมำณ 2553
แต่รัฐบำลกลำงจะคงระดับเงินเดือนรำยเดือนตำมคำแนะนำของ รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มำ : https://th.jobsdb.com
NPA เนื่องจำกช่องว่ำงระหว่ำงภำครัฐและเอกชนมีน้อย
Smart Job Magazine
-7-

Smart DOE
ครม.เห็ น ชอบ ให้ ค นต่ า งด้ า ว MoU ครบ 4 ปี อยู่ ใ น
ราชอาณาจักรและทางานได้ต่อไปอีก 2 ปี ไม่ต้องกลับประเทศ
นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำนแจ้ง
นำยจ้ำง/สถำนประกอบกำรที่จ้ำงคนต่ำงด้ำว สัญชำติกัมพูชำ ลำว
และเมียนมำ ที่ เข้ำมำตำม MoU ซึ่งวำระกำรจ้ำงงำนครบ 4 ปี
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 - 31 ธันวำคม 2564 สำมำรถ
ดำเนินกำรยื่นคำขอต่ออำยุใบอนุญำตทำงำนได้อีก 2 ปี โดยไม่ต้อง
เดินทำงกลับประเทศ ได้แล้วตั้งแต่ บัดนี้ - 31 ธันวำคม 2564
นำยสุชำติฯ กล่ำวว่ำ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2563
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตำมที่กระทรวงแรงงำนเสนอ แนวทำง
กำรดำเนินกำรให้คนต่ำงด้ำวที่เข้ำมำทำงำนตำมบันทึกควำมเข้ำใจ
ว่ำด้วยควำมร่วมมือด้ำนแรงงำน (MoU) ภำยใต้บันทึกข้อตกลง
ว่ำด้วยกำรจ้ำงแรงงำน (Agreement) ที่วำระกำรจ้ำงงำนครบ
4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 - 31 ธันวำคม 2564 ให้อยู่
ในรำชอำณำจักรและทำงำนต่อไป เนื่องด้วยปัจจุบันสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด - 19 ยังคงมีควำมรุนแรงอย่ำงต่อเนื่อง
โดยเฉพำะในประเทศเพื่อนบ้ำน ซึ่งเป็นประเทศต้นทำงที่ สำคัญ
ในกำรจัดส่งแรงงำนเข้ำมำทำงำนในประเทศ เพื่อลดควำมเสี่ยง
กำรแพร่ระบำดของโรค และแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน
ของนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร ตลอดจนคุ้มครองสิทธิของคน
ต่ำงด้ำวที่จะได้ทำงำนอย่ำงถูกกฎหมำย โดยสำมำรถดำเนินกำร
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2564 ด้ำนนำยสุ
ชำติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำวถึงขั้นตอน
ดำเนินกำรว่ำ คนต่ำงด้ำวสัญชำติกัมพูชำ ลำว และเมียนมำ ที่เข้ำมำ
ทำงำนตำม MoU ซึ่ งวำระกำรจ้ ำงงำนครบ 4 ปี ตั้งแต่วัน ที่ 1
พฤศจิกำยน 2563 - 31 ธันวำคม 2564 ที่ประสงค์จะทำงำนใน
ประเทศไทยต่อไปให้ดำเนินกำร ดังนี้

1. คนต่ำงด้ำวตรวจสุขภำพ เพื่อนำใบรับรองแพทย์ไปยื่น
ขออนุ ญำตท ำงำน และขออนุ ญำตอยู่ ในรำชอำณำจั กรเป็ นกำร
ชั่วครำวต่อไป
2. คนต่ำงด้ำวยื่นขออนุญำตทำงำน โดยกรมกำรจัดหำงำน
เป็นผู้ออกใบอนุญำตทำงำนให้ ตำมระยะเวลำที่ผู้ขออนุญำตร้องขอ
แต่ไม่เกิน 2 ปี
3.คนต่ำงด้ำวยื่นขอรับกำรตรวจลงตรำอนุญำตให้อยู่ใน
รำชอำณำจักร (Visa) ที่สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ครั้งละไม่เกิน
1 ปี ค่ำธรรมเนียมคำขอ 1,900 บำท โดยยกเว้นกำรเปรียบเทียบ
ปรั บ กำรอยู่ ใ นรำชอำณำจั ก รเกิ น ก ำหนดแก่ ค นต่ ำ งด้ ำ วที่
ระยะเวลำกำรอนุญำตสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกำยน 2563
4.กำรจั ด ท ำทะเบี ย นประวั ติ ค นซึ่ ง ไม่ มี สั ญ ชำติ ไ ทยซึ่ ง
เป็นไปตำมกฎกระทรวงมหำดไทย
ทั้งนี้ นายจ้าง/สถานประกอบการ และคนต่างด้าว 3 สัญชาติ
(กั มพู ช า ลาว และเมี ยนมา) สามารถสอบถามรายละเอี ย ด
เพิ่มเติมได้ที่ สานักงานจัดหางานจังหวัด สานักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 –10 หรือทีไ่ ลน์ @Service_Workpermi
หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน
ซึ่ ง มี ก ารจั ด ล่ า มในภาษากั ม พู ช า เมี ย นมา และอั ง กฤษ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร แนะนาวิธีการทางานในประเทศไทย
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มำ : https://www.doe.go.th
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กระทรวงแรงงาน เตือน รู้ทันกลโกง Co-Payment พบกระทาผิด ต้องจ่ายคืนรัฐ และดาเนินคดีตามกฎหมาย
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เตือนนายจ้าง/สถานประกอบการ และผู้จบการศึกษาใหม่หากตรวจสอบพบ
ร่วมกันแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จไม่มีการจ้างงานจริง จะถูกยกเลิกเข้าร่วมโครงการและต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนให้ทั้งหมด
คืน รวมทั้งถูกดาเนินการตามกฎหมาย
นำยสุชำติ เปิดเผยว่ำ โครงกำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนใหม่ สำหรับ ผู้จบ
กำรศึกษำใหม่ โดยภำครัฐและเอกชน (Co–payment) มีวัตถุประสงค์หลัก
2 ประกำร คือ 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้จบกำรศึกษำใหม่ได้มีงำนทำ มี
คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น เพิ่มทักษะประสบกำรณ์กำรทำงำน มี รำยได้
เพียงพอที่จะใช้จ่ำยในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดกำร
กระจำยกำรใช้จ่ำยระดับครัวเรือนทั่วประเทศ 2. เพื่อช่วยเหลือ
นำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร ให้ดำเนินธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็น
ส่วนช่วยในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจภำพรวมของประเทศ โดยยังคง
รักษำกำรจ้ำงงำนเดิมควบคู่ไ ปด้วย ดังนั้นกระทรวงแรงงำนจึงมี
มำตรกำรตรวจสอบและติดตำมกำรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้
กำรจ้ ำงงำนผู้ จบกำรศึ กษำใหม่ 260,000 อั ตรำ เกิ ดประโยชน์ แก่
ประชำชนตำมวั ตถุป ระสงค์ โ ครงกำร “ในกรณี ที่พบว่ำนำยจ้ ำง/
สถำนประกอบกำรใด ไม่มีกำรจ้ำงงำนเกิดขึ้นจริง หรือผู้จบกำรศึกษำใหม่
มีเจตนำระบุวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมวุฒิจริง ตลอดจนร่วมกันแจ้ง
ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ จะถูก
ยกเลิกเข้ำร่วมโครงกำรและต้องชดใช้ ค่ำใช้จ่ำย ที่รัฐบำลอุดหนุน
ให้ ทั้ ง หมดคื น รวมทั้ ง ถู ก ด ำเนิ น กำรตำมกฎหมำยต่ อ ไปด้ ว ย”
รมว.แรงงำน กล่ำว

ด้ำ นนำยสุชำติ พรชั ย วิเ ศษกุล อธิ บ ดีก รมกำรจั ด หำงำน
กล่ำวว่ำ ได้สั่งกำรสำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงำน
จัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1 - 10 ตรวจสอบยอดกำรจ่ำย
เงินเดือนของสถำนประกอบกำรทุกรำย หำกยอดเงินเดือนที่นำยจ้ำง/
สถำนประกอบกำรจ่ำยจริงน้อยกว่ำร้อยละ 70 ของเงินเดือนในส่วนที่
นำยจ้ำงต้องจ่ำย จะมีกำรตรวจติดตำมทำงโทรศัพท์ ตลอดจนให้
เจ้ำหน้ำที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถำนประกอบกำรนั้นๆ เพื่อดู สภำพ
กำรจ้ำงงำน หำกพบไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขจะถูกยกเลิกเข้ำร่วมโครงกำร
และต้องจ่ำยค่ำจ้ำงให้กับลูกจ้ำงที่เข้ำร่วมโครงกำรทุกรำยเต็มจำนวน
นับตั้งแต่เดือนที่ผิดเงื่อนไข
สำหรับผู้สนใจเข้ำร่วมโครงกำรฯ ที่ต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติม
หรือมีข้อสงสัย ตลอดจนต้องกำรตรวจสอบควำมคืบหน้ำกำรอนุมัติ
เข้ำร่วมโครงกำร สำมำรถติดต่อสำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนคร
พื้นที่ 1 - 10 สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด ที่ระบุเป็นสถำนที่ทำงำน
หรือผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำรแล้ว ต้องกำรควำมช่วยเหลือเรื่องกำรรับ - จ่ำยเงิน
ค่ ำ จ้ ำ ง สำมำรถสอบถำมรำยละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ สำยด่ ว น
กระทรวงแรงงำน โทร.1506 กด 2 กรมกำรจัดหำงำน
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มำ : http://www.doe.go.th
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นำยสุ ชำติ ฯ ให้ข้อ มูลเพิ่มเติมว่ำ จำกสถิ ติกำรร้อ งทุก ข์
รมว.แรงงาน สั่งใช้มาตรการป้องกันเชิงรุก เพิ่มความรู้
ผู้นาท้องถิ่น ลดปัญหาหลอกลวงและลักลอบไปทางาน ของคนหำงำน ในปีงบประมำณ 2563 ที่ผ่ำนมำของกองทะเบียน
จัดหำงำนกลำงและคุ้มครองคนหำงำน กรมกำรจัดหำงำน ตั้งแต่
ต่างประเทศ
นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน สั่ง
กำรกรมกำรจัดหำงำนแก้ปัญหำลักลอบไปทำงำนในต่ำงประเทศ
ชู 2 มำตรกำร ดำเนินกำรป้องกันเชิงรุก เจำะกลุ่มเสี่ยงสร้ำงกำรรับรู้
ในพื้นที่ที่มีกำรหลอกลวงสูง และลงพื้นที่ให้ควำมรู้ผ่ำนผู้นำชุมชน/
ท้อ งถิ่ น หวั งเป็ น สื่ อ กลำงในกำรน ำควำมรู้ ที่ ถู ก ต้ อ งเผยแพร่ สู่
คนหำงำนโดยตรง
นำยสุชำติ กล่ำวว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี
ให้ควำมสำคัญกับกำรส่งเสริมให้แรงงำนไทยไปทำงำนในต่ำงประเทศ
อย่ำงมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี โดยเฉพำะช่วงกำรแพร่ระบำดของโรค
โควิด – 19 ที่ส่งผลให้เกิดปัญหำกำรว่ำงงำนเพิ่มสูงขึ้น ทำให้แรงงำนไทย
จำนวนมำกต้องกำรเดินทำงไปทำงำนในต่ำงประเทศ เนื่องจำกมี
อัตรำค่ำตอบแทนสูง มีรำยได้ส่งกลับมำให้ครอบครัวเพื่อยกระดับ
ควำมเป็นอยู่ให้ดีขึ้น แต่ด้วยขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจขั้นตอนและ
วิธีกำรไปทำงำนต่ำงประเทศอย่ำงถูกต้อง ทำให้เสี่ยงต่อกำรถูก
หลอกลวงจำกกลุ่มมิจฉำชีพ โดยเฉพำะในพื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภำคเหนือ ที่มีคนหำงำนนิยมไปทำงำนต่ำงประเทศเป็นจำนวนมำก
จึงได้สั่งกำรให้กรมกำรจัดหำงำน ดำเนินกำรมำตรกำรเชิงรุกในกำร
ป้องกันปัญหำกำรหลอกลวงคนหำงำน โดยส่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำไปใน
พื้นที่ ที่มี ปัญ หำกำรหลอกลวงสูง เพื่ อสร้ำ งเครือ ข่ำ ยผู้น ำชุ มชน
ผู้นำท้องถิ่น ในกำรให้ข้อมูลแก่ผู้ประสงค์จะไปทำงำนต่ำงประเทศ
และคนหำงำน รวมทั้งเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเรื่องขั้นตอน
กำรเดินทำงไปทำงำนต่ำงประเทศอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย และ
วิธี ก ำรหลอกลวงคนหำงำนของกลุ่ ม มิ จ ฉำชี พ ซึ่ งในปั จ จุ บั น ใช้
เครือข่ำยสังคมออนไลน์เป็น เครื่องมือ ที่ประชำชนเข้ำถึงได้ง่ำย
สะดวก และรวดเร็วมำกขึ้น
ด้ำนนำยสุชำติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน
เปิดเผยว่ำ ได้มอบหมำยสำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่
1 - 10 สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินกำรตำม
นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน ด้ำนกำรป้องกันในมำตรกำร
เชิ ง รุ ก พร้ อ มทั้ ง ให้ ค วำมรู้ แ ละข่ ำ วสำรกำรเดิ น ทำงไปท ำงำน
ต่ำงประเทศอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ในระดับตำบล หมู่บ้ำน
ผ่ำนผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น เพื่อเป็นสื่อกลำงในกำรนำควำมรู้ที่
ถู ก ต้ อ งไปเผยแพร่ ให้ แ ก่ ป ระชำชนและคนหำงำนทรำบต่ อ ไป
และเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรแจ้งข้อมูล เบำะแสของสำย/
นำยหน้ำจัดหำงำน ที่มีพฤติกรรมจะเข้ำมำหลอกลวงคนหำงำน
ในหมู่บ้ำน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำหลอกลวงคนหำงำน และ
ปัญหำกำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำนจำกกลุ่มมิจฉำชีพอีกทำงหนึ่ง

เดือนตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563 มีคนหำงำนร้องทุกข์ กรณี
ถูกสำย/นำยหน้ำเถื่อนหลอกลวง จำนวน 421 รำย รวมมูลค่ ำ
ควำมเสียหำย 32,486,883 บำท มีกำรดำเนินคดีสำย/นำยหน้ำ
จัดหำงำนเถื่อน 245 รำย ประเทศที่คนหำงำนถูกหลอกลวงไปทำงำน
ต่ำงประเทศมำกที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ แคนำดำ ออสเตรเลีย
เกำหลีใต้ ญี่ปุ่น และนิวซีแลนด์ ตำมลำดับ
“สำหรับผู้ที่สนใจจะไปทำงำนในต่ำงประเทศ ควรศึกษำ
ข้อมูลให้รอบคอบ ตรวจสอบว่ำบริษัทจัดหำงำนดังกล่ำวเป็นบริษัท
ที่ได้รับอนุญำตจำกกรมกำรจัดหำงำนจริงหรือไม่ หรือตรวจสอบ
ข้อมูลประเทศและตำแหน่งงำนจำกเจ้ำหน้ำที่ก่อนตัดสินใจจ่ำยเงิน
ให้ใคร เพื่อป้อ งกัน กำรถูกหลอกลวง นอกจำกนี้ กำรไปท ำงำน
ต่ำงประเทศ ต้องไปอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ซึ่งมี 5 วิธี ได้แก่
1) บริษัทจัดหำงำนจัดส่งไป 2) กรมกำรจัดหำงำนจัดส่ง 3) เดินทำง
ไปทำงำนด้วยตัวเอง 4) นำยจ้ำงในประเทศไทยพำลูกจ้ำงไทยไป
ทำงำน และ 5) นำยจ้ำงในประเทศไทยส่งลูกจ้ำงไทยไปฝึกงำน
เพื่อจะได้รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสม มีคุณภำพชีวิตกำรทำงำนที่ดี
ไม่ถูกนำยจ้ำงเอำรัดเอำเปรียบ และได้รับกำรดูแล คุ้มครองตำม
กฎหมำย” อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำว ทั้งนี้ สำมำรถสอบถำม
รำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด
สำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครเขตพื้นที่ 1-10 หรือที่สำยด่วน
กระทรวงแรงงำน โทร.1506 กด 2 กรมกำรจัดหำงำน

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
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“จับกัง 1” ส่งแรงงานไทย 206 คน ไปทางานภาคเกษตร
ในรัฐอิสราเอล

นำยสุชำติ ยังกล่ำวอีกว่ำ แรงงำนไทยทั้งหมดที่จะเดินทำง
ไปทำงำนในต่ำงประเทศจะได้รับกำรอบรมก่อนเดินทำงกับกรมกำร
นำยสุ ช ำติ ชมกลิ่ น รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงแรงงำน จัดหำงำน เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเดินทำงไปทำงำน
ส่งแรงงำนไทย 206 คน ถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ พร้อมให้กำลังใจ อย่ำ งปลอดภัย ได้รั บค่ำ ตอบแทนที่ เหมำะสม และได้รั บควำม
ก่อนเดินทำงไปทำงำนภำคเกษตรในรัฐอิสรำเอล ภำยใต้โครงกำร คุ้มครองตำมกฎหมำย พร้อมสมัครเป็นสมำชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือ
“ควำมร่วมมือไทย-อิสรำเอล เพื่อกำรจัดหำงำน (Thailand-Israel คนหำงำนไปทำงำนในต่ำงประเทศ และทุกคนต้องซื้อกรมธรรม์
Cooperation on the Placement of Workers:TIC)” สร้ำง ประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองกำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ใน
รำยได้ ต่ อ หั ว เดื อ นละ 48,073 บำท โดยมี นำยสุ ท ธิ สุ โ กศล รำคำเริ่มต้น 199 บำท และสำหรับผู้ที่สนใจเดินทำงไปทำงำน
ปลั ด กระทรวงแรงงำน พร้ อ มด้ ว ย นำยสุ ชำติ พรชั ย วิ เ ศษกุ ล ในรัฐอิสรำเอล กรมกำรจัดหำงำนจะรับสมัครและคัดเลือกคนหำงำน
อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน เข้ำร่วมส่งแรงงำนไทย ในครั้งนี้ด้วย
เพื่อไปทำงำนภำคเกษตร ในรัฐอิสรำเอล ภำยใต้โครงกำร “ควำม
นำยสุชำติฯ กล่ำวว่ำ กระทรวงแรงงำนดำเนินกำรตำม ร่วมมือไทย - อิสรำเอล เพื่อกำรจัดหำงำน (Thailand - Israel Cooperation
นโยบำยของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ในกำร on the Placement of Workers:TIC) ครั้งที่ 15 ระหว่ำงวันที่
ส่ง เสริม ให้แ รงงำนไทยเดิน ทำงไปทำงำนต่ำ งประเทศโดยมุ่ง 23 - 27 พฤศจิกำยน 2563
ประโยชน์แ ละคำนึง ถึง ควำมปลอดภัย ของพี่น้อ งแรงงำนไทย
ทั้งนี้ สำมำรถศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
เป็ น ส ำคั ญ มี กระบวนกำรคั ดเลื อกที่ โปร่ งใสตั้ งแต่ กำรรั บสมั คร www.doe.go.th/overseas และสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติ ม
กำรสัมภำษณ์ กำรทำสัญญำจ้ำง และกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำน เกี่ยวกับกำรเดินทำงไปทำงำนในต่ำงประเทศได้ที่ สำนักงำนจัดหำงำน
ที่เกี่ยวข้อง ทำให้สำมำรถนำรำยได้เข้ำสู่ประเทศอย่ำงต่อเนื่อง จังหวัดทุกจังหวัด สำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1 - 10
สำหรั บ กำรจั ด ส่ งแรงงำนไทยไปท ำงำนในรั ฐ อิ ส รำเอล ได้ เ ริ่ ม หรือที่สำยด่วนกระทรวงแรงงำน โทร.1506 กด 2 กรมกำรจัดหำงำน
ดำเนินกำรมำตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2555 ซึ่งในแต่ละปีประเทศ
ไทยได้รับโควตำจัดส่งปีละ 5,000 คน และข้อมูลกำรจัดส่งจนถึง
เดือ นกุม ภำพัน ธ์ 2563 มีแ รงงำนไทยที่เ ดิน ทำงไปทำงำนใน
รัฐ อิส รำเอลแล้ว จำนวน 40,082 คน สร้ำงรำยได้ให้ ประเทศ
ทั้งสิ้น 54,580 ล้ำนบำท
“สำหรับกำรเดินทำงไปทำงำนภำคเกษตรในรัฐอิสรำเอล
ภำยใต้โครงกำร TIC เป็นกำรดำเนินกำรหลังจำกที่ประเทศไทย
สำมำรถควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด -19 ได้เป็นอย่ำงดี
ทำให้รัฐบำลอิสรำเอลแจ้งควำมต้องกำรให้แรงงำนไทยไปทำงำน
ภำคเกษตร จำนวน 2,000 คน โดยกรมกำรจัดหำงำนได้เริ่มจัดส่ง
แรงงำนไทยไปทำงำนตั้งแต่วันที่ 30 กันยำยน 2563 มีแรงงำน
เดินทำงไปแล้ว จำนวน 386 คน และวันนี้จะมีแรงงำนเดินทำง รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ไปอีก 206 คน ซึ่งตำมแผนกำรจัดส่งที่วำงไว้ คำดว่ำจะสำมำรถ ที่มำ : http://www.doe.go.th
จัดส่งแรงงำนไทยได้ครบ 2,000 คน ภำยในเดือนมกรำคม 2564
โดยคนหำงำนจะได้ รั บ เงิ น เดื อ นขั้ น ต่ ำก่ อ นหั ก ภำษี เดื อ นละ
5,300 เชคเกลอิสรำเอล หรือ ประมำณ 48,073 บำทต่อเดือ น
(ขึ้นอยู่กับอัตรำแลกเปลี่ยนขณะนั้น ) ทั้งนี้ กำรจัดส่งแรงงำนไทย
ไปทำงำนในต่ำงประเทศหลังจำกที่ควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรค
โควิด-19 ได้ กระทรวงแรงงำนจัดส่งแรงงำนไทยไปทำงำน ใน
ต่ำ งประเทศแล้ ว จ ำนวน 16,466 คน โดยประเทศที่จั ด ส่ งไป
ทำงำนมำกที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ไต้หวัน 5,032 คน สวีเดน
3,189 คน ฟินแลนด์ 2,319 คน ญี่ปุ่น 2,107 คน และเวียดนำม
473 คน “ รมว.แรงงำน กล่ำว
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อาชีพมั่นคง
“นักสร้างคอนเทนต์” อาชีพไม่ตกเทรนด์ สายสื่อสารออนไลน์
วิถีชีวิตใหม่ วิถีสังคมออนไลน์กำรสืบค้นหำข้อมูลข่ำวสำร
จำกสื่อโซเซี่ยล (Social) ที่เรำมักเชื่อบุคคลที่สำม ในสังคมออนไลน์
มำกกว่ำที่จะเลือกถำมเพื่อนสนิทหรือญำติ ไม่ว่ำจะเป็นเรื่อง กิน เที่ยว
เดินทำง ดูหนังฟังเพลง เล่นเกม ซื้อของ ต่ำงเลือกสืบค้นข้อมูล
จำกกำรอ่ำนรีวิว (Review) อีกทั้งยังเชื่อถือคอนเทนต์ กำรเขียน
รีวิววิจำรณ์ มำกกว่ำเชื่อข้อมูลจำกเจ้ำของธุรกิจ จะเห็นว่ำทุกธุรกิจ
จึงให้ควำมสำคัญกับกำรเขียนรีวิว สำหรับหลำยคนที่กำลังคิดว่ำ
สนใจอำชีพนักเขียนรีวิว จึงขอแนะนำคอนเทนต์ สำยกำรตลำด
ไม่ตกเทรนด์ ดังนี้
1. รีวิวท่องเที่ยว นักเขียนคอนเทนต์สำยรักกำรเดินทำง
เช่น รีวิวเที่ยวในประเทศ รีวิวเที่ยวต่ำงประเทศ รีวิวที่พัก รีวิว
โรงแรม รีวิวเที่ยวธรรมชำติ รีวิวเที่ยวแบกเป้
2. รีวิวอำหำร นักเขียนคอนเทนต์สำยกิน เช่น รีวิวคำเฟ่
รีวิวร้ำนเค้ก รีวิวร้ำนอำหำรหรู รีวิวร้ำนอำหำรข้ำงทำง รีวิวอำหำรไทย
รีวิวอำหำรทั่วกรุง รีวิวเมนูอำหำรจำนเดียว
3. รีวิวควำมงำม นักเขียนคอนเทนต์สำยบิวตี้ เช่น รีวิว
เครื่องสำอำง รีวิวกำรแต่งหน้ำ รีวิวกำรดูแลผิวหน้ำ รีวิวน้ำหอม
รีวิวศัลยกรรม
4. รีวิวสุขภำพ นักเขียนคอนเทนต์สำยดูแลสุขภำพ เช่น
รีวิวกำรออกกำลังกำย รีวิวอำหำรเพื่อสุขภำพ รีวิวสำยรัดข้อมือ
ออกกำลังกำย

5. รีวิวนวนิยำย เรื่องสั้น นักเขียนคอนเทนต์สำยหนังสือ
รักกำรอ่ำน เช่น รีวิวหนังสือกำร์ตูน รีวิวนิยำยรัก รีวิวเรื่องสั้น
6. รีวิว เพลง นั กเขียนคอนเทนต์ สำยชอบฟังเพลง เช่ น
รีวิวเพลงรัก รีวิวเพลงลูกทุ่ง รีวิวเพลงสำกล รีวิวเพลงเก่ำ
7. รี วิว ภำพยนตร์ นั กเขีย นคอนเทนต์ ส ำยวิจ ำรณ์ห นั ง
เช่น รีวิวหนังใหม่ รีวิวหนังรัก รีวิวหนังซีรี่ย์ รีวิวหนังไทย รีวิวหนัง
netflix
8. รีวิวเกม นักเขียนคอนเทนต์สำยวิจำรณ์เกม เช่น รีวิว
เกมใหม่ รีวิวเกมน่ำเล่น รีวิวเกมมือถือ รีวิวเกมพีซี รีวิวเกมออนไลน์
รีวิวเกมเก่ำ
9. รีวิวแฟชั่น นักเขียนคอนเทนต์สำยเสื้อผ้ำกำรแต่งกำย
เช่น รีวิวเสื้อผ้ำแฟชั่น รีวิวชุดผ้ำไทย รีวิวแฟชั่นเกำหลี รีวิวชุดทำงำน
รีวิวเสื้อผ้ำวัยรุ่น รีวิวเสื้อคู่ รีวิวชุดทำงำน
10. รีวิวเทคโนโลยี นักเขียนคอนเทนต์สำยเทคโนโลยีทันสมัย
เช่น รีวิ วมือถือ รีวิวหู ฟัง รีวิ วโน้ตบุ๊ก รีวิว ไอโฟน รีวิวซัมซุง รีวิ ว
กล้องดิจิตอล

จะเห็นว่าการเขียนคอนเทนต์รีวิวที่ดี ต้องมีการแบ่งกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน จึงทาให้ธุรกิจแบรนด์สินค้าต่างๆ ต้องการ
นักเขียนรีวิวสร้างคอนเทนต์ที่เหมาะกับกลุ่มลูกค้าของสินค้า โดยเขียนคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง (Content Marketing) แค่ชอบรีวิว
ขยันสร้างคอนเทนต์วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายได้ รวมถึงเข้าใจการทา SEO (Search Engine Optimization) เพื่อติดอันดับต้นๆ
ในการค้นหาด้วยการใช้ keyword เพิ่มยอดผู้ติดตามได้รวดเร็ว อีกไม่นานจะมีเจ้าของแบรนด์มารุมจีบแน่นอน อาชีพนักเขียน
คอนเทนต์จึงเป็นทางเลือกใหม่ ทาเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลัก สมัครทางานในองค์กรใหญ่ เป็นที่ต้องการตลาดแรงงานไม่ ตก
เทรนด์แน่นอน

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
https://bangkok-today.com
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THAILAND 4.0
'ทักษะที่จาเป็น' ต่อการทางานในโลกหลังยุคโควิด
โลกของการทางานในยุคหลังโควิด-19 สังคมนิวนอร์มอลที่เดินหน้าเข้าสู่การใช้ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ทาให้คนทางานต้องเรียนรู้
9 ทักษะสาคัญที่ตอบโจทย์การทางานที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงรองรับดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่นขององค์กรต่างๆ ในอนาคตอันใกล้

วิกฤติโควิดที่เกิดขึ้นทำให้หลำยภำคส่วนยอมรับว่ำ หลังจำกนี้
1. ต้องปรับตัวได้และมีควำมยืดหยุ่น ทั้งนี้รูปแบบกำรทำงำน
โลกจะเปลี่ยนแปลงไป ทั้งกำรใช้ชีวิตประจำวัน กำรดูแลสุขภำพ จะเปลี่ยนแปลงจำกเดิม กำรทำงำนสำยอำชีพเดิมตลอดชีวิตจะมี
กำรเดินทำง และกำรทำงำน ทั้งนี้วิกฤติโควิดยังไม่สิ้นสุดและคงใช้ น้อยลง ดังนั้นคนทำงำนต้องพร้อมเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลำ
เวลำอีกนำนที่จะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้ 100% หรือบำงอย่ำง
2. ต้องเข้ำใจเทคโนโลยี วิกฤติโควิดเป็นตัวเร่งทำให้หน่วยงำน
อำจไม่มีทำงกลับมำเหมือนเดิมอีกแล้วก็เป็นได้
ต่ำงๆ ทำดิจิทัล ทรำนส์ฟอร์เมชั่น และอำจต้องนำเทคโนโลยีดิจิทัล
จริงๆ แล้วก่อนเกิดโควิดได้มีกำรพูดถึงกำรปฏิวัติอุตสำหกรรม อย่ำง เอไอ บิ๊กดำต้ำ หรืออินเทอร์เน็ต ออฟธิงส์ มำใช้งำน ดังนั้น
รอบใหม่แ ละกำรเกิด ดิจ ิทัล ดิ ส รัป ชั่น ที่ ทำให้ ห ลำยธุ รกิ จและ คนทำงำนไม่ว่ำอยู่ตำแหน่งใดก็จำเป็นจะต้องเข้ำใจและทำงำนโดย
อุตสำหกรรม จะเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงอำชีพบำงอย่ำงจะเปลี่ยนไป ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่ำงคล่องแคล่ว
หรืออำจสูญหำยไป
3. ต้องมีควำมสร้ำงสรรค์และมีนวัตกรรม เทคโนโลยีและ
นิวนอร์มอล ที่เรำเห็นช่วงนี้ คือ กำรที่สังคมเรำเข้ำสู่กำรใช้ นวัตกรรมจะมีบทบำทในกิจกรรมทำงเศรษฐกิจอย่ำงกว้ำงขวำง
ดิจิ ทั ล เต็ม รู ป แบบ ตั้ ง แต่ช่ ว งที่ คนเริ่ ม เวิ ร์ ค ฟรอมโฮม ผู้ ค นเริ่ ม คนทำงำนอำจต้องร่วมกันคิดหำสินค้ำหรือบริกำรใหม่ๆ ที่มีควำม
คุ้นเคยกับกำรประชุมออนไลน์มำกขึ้ น กำรทำงำนร่วมกั นระยะไกล ต้องกำรในโลกยุคหลังโควิด
รวมถึงพฤติกรรมกำรสั่งอำหำรออนไลน์ กำรชำระเงินผ่ำนมือถือ
4. ต้องมีทักษะใช้ข้อมูล ยุคอุตสำหกรรม 4.0 องค์กรที่มี
ตลอดจนกำรใช้แอพพลิเคชั่นหรือเทคโนโลยีดิจิทัล ต่ำงๆ มำกขึ้น ข้อมูลและสำมำรถนำข้อมูลมำใช้วิเครำะห์หรือคำดกำรณ์เรื่องต่ำงๆ
กลำยเป็นตัวเร่งที่ทำให้ดิจิทัล ดิสรัปชั่น เกิดขึ้นรวดเร็วกว่ำที่ คิด เช่น ควำมต้อ งกำรลู กค้ำจะทำให้ส ำมำรถแข่งขัน ได้ คนทำงำน
เรำมีกำรพูดกันว่ำมหำวิทยำลัยต้องเปลี่ยนรูปแบบกำรสอน จำเป็นต้องรู้จักวิธีใช้ข้อมูลและเน้นสร้ำงวัฒนธรรมกำรใช้ข้อมูลใน
ต้องเปิดสำขำใหม่ๆ รองรับกำรเปลี่ยนแปลงของโลก ต้องพัฒนำคน องค์กร
ที่จะออกมำทำงำนในอนำคตให้ทำงำนในอำชีพใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้
5. ต้องคิดเชิงวิเครำะห์ได้ โลกดิจิทัลทำให้มีข้อมูลไหลเข้ำ
เด็กรุ่นใหม่อำจต้องมีทักษะหลำยด้ำนมำกขึ้น นอกจำกต้องเก่ง มำกมำย รวมถึงข้อมูลจำกโซเชียลมีเดีย คนทำงำนจำเป็นต้องมี
เทคโนโลยี อำจต้องมีควำมรู้ด้ำนเอไอ หรือต้องเขียนโปรแกรมได้ ควำมสำมำรถวิเครำะห์แยกแยะ ข้อมูลและข่ำวสำรต่ำงๆ ที่ อยู่ใน
แต่นั่นคือทักษะสำหรับกำรเตรียมคนรุ่นใหม่ให้ประเทศแข่งขันได้ โลกอินเทอร์เน็ตได้ และเลือกสิ่งที่มีประโยชน์มำใช้ในกำรทำงำน
ขณะเดียวกันผู้คนวัยทำงำนปัจจุบัน จำเป็นต้องปรับทักษะของตัวเอง
6. ต้องมีทักษะเชิงดิจิทัลและกำรเขียนโปรแกรม กำรทำ
เพื่อให้สำมำรถทำงำนต่อไปได้ในโลกที่กำลังเปลี่ยนไป
ดิจิทัล ทรำนส์ฟอร์เมชั่น ขององค์กรจำเป็นจะต้องมีบุคลำกรที่มี
Bernard Marr ผู้เชี่ยวชำญด้ำนดิจิทัล ทรำนส์ฟอร์เมชั่น ทักษะกำรใช้งำนเทคโนโลยีที่ดี ซึ่งอำจรวมไปถึงกำรเขียนโปรแกรม
เขียนบทควำมลงในเว็บไซต์ของนิตยสำรฟอร์บ ส ระบุถึงทักษะ กำรทำเว็บ หรือแม้แต่กำรทำกำรตลำดออนไลน์
ที่คนทำงำนควรมีในโลกยุคหลังโควิด (ซึ่งจริงๆ เริ่มนับตั้งแต่วันนี้แล้ว)
ว่ำควรจะมี 9 ด้ำน คือ
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7. ต้องมีควำมเป็นผู้นำ องค์กรในยุคใหม่จะเป็นแนวรำบ
มำกขึ้น ไม่มีลำดับขั้นที่ซับซ้อนแบบเดิม บำงครั้งคนทำงำนอำจ
ต้องทำงำนคนเดียวที่บ้ำนหรือนอกสถำนที่ หรืออำจทำงำนในทีม
เล็กๆ ดังนั้นทุกคนต้องมีควำมรับผิดชอบและมีควำมเป็นผู้นำในกำร
ตัดสินใจ รวมถึงควำมสำมำรถในกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่นด้วย
8. ต้องฉลำดทำงอำรมณ์ ในสถำนกำรณ์กำรทำงำนที่ไม่
แน่นอนในโลกที่เปลี่ยนไป คนทำงำนจะต้องรู้จักควบคุมอำรมณ์
ร่วมสร้ำงขวัญกำลังใจให้กับเพื่อนร่วมงำนทุกคน
9. ต้ อ งพร้ อ มเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต กำรท ำงำนในยุ ค ใหม่
ต้องกำรคนทำงำนที่มีทักษะใหม่ๆ ตลอดเวลำ ซึ่งต้องพร้อมเรียนรู้
วิชำใหม่ ๆ ที่ อำจจำเป็น ต่อกำรทำงำนในอนำคต ซึ่ งกำรเรี ยนรู้
ในยุคใหม่นอกจำกกำรเรียนในห้องเรียนแบบเดิมแล้ว อำจต้องมี
ทักษะกำรเรียนออนไลน์ด้วย

ทักษะที่กล่าวมาทั้งหมด นอกจากจะมีประโยชน์ต่อทุกคน
ในการทางานยุค ปัจ จุบัน ที่กาลัง เปลี่ย นแปลงไปสู่ยุค ดิจิทัล
เต็ ม รู ป แบบแล้ ว ยั ง มี ป ระโยชน์ ต่ อ องค์ ก รที่ จ ะต้ อ งพั ฒ นา
บุคลากรเพื่อรองรับการทาดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น ที่จะต้อง
เกิดขึ้นในอนาคต
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มำ : https://www.bangkokbiznews.com
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