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Special Report ฉบับนี้ ขอเสนอ “นิคมอุตสาหกรรมรับเบอร์ซิตี้” จ.สงขลา พัฒนาพื้นที่
และระบบโครงสร้างพื้นฐานเสร็จสมบูรณ์แล้ว 100% ตามด้วย มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�ำในภูมิภาค มอเตอร์เวย์ “หาดใหญ่
ชายแดนมาเลเซีย” เปิดประตูเศรษฐกิจแห่งใหม่ ไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนแก่เกาหลี 4 จว. ตอนบน รุกตั้งศูนย์ข้อมูล
แก้สินค้าขาดแคลน-ล้นตลาด อพท.3 จับมือสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (สสท.) โชว์ผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบสุดเก๋ ภายใต้แนวคิด
“ท่องเที่ยว เรียนรู้ อยู่นาน” รองรับการท่องเที่ยวในอีอีซี
ส่วน English for Career ฉบับนี้ เป็นภาษาอังกฤษน่ารู้ในการขึ้นรถไฟฟ้า BTS, MRT, ARL รู้ทันโลก รมว.แรงงาน ยืนยันแรงงาน
กัมพูชาได้รับสิทธิเท่าเทียมกับแรงงานไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย เตือนแรงงานไทยอย่าหลงเชื่อค�ำโฆษณา
“เงินเดือนเป็นแสน ทิปหนัก อยู่สบาย” ย�้ำ!! ไม่เป็นอย่างหวังซ�้ำพบปัญหามากมาย Smart DOE กรมการจัดหางานหนุนผู้สูงวัย ฝึกย้อมสี
ธรรมชาติจากดินภูเขาไฟ สร้างรายได้กว่า 4,000 บาทต่อเดือน “หม่อมเต่า” ส่งเลขาฯ ลงพื้นที่เมืองเชียงใหม่ ติดตามผลการส่งเสริม
อาชีพอิสระ รองปลัด ก.แรงงาน พร้อมอธิบดี กกจ.เยี่ยมคนงานเก็บผลไม้ป่าที่ฟินแลนด์ ย�้ำ!! ดูแลรักษาผลประโยชน์คนงานไทย ครม.ไฟเขียว
ให้แรงงานกัมพูชา ลาว เมียนมา กว่า 2,000,000 คน ที่ใบอนุญาตท�ำงานจะสิ้นสุดปี 2562 และ 2563 น�ำเข้า MOU โดยไม่ต้องเดินทาง
ออกไปนอกราชอาณาจักร อาชีพมั่นคง “การตลาดดิจิทัล” เริ่มที่ตรงไหนและก้าวต่อไปทางไหนได้บ้าง และ THAILAND 4.0 AI FOR THAI
เอไอสัญชาติไทย ตัวช่วยหนุนอุตสาหกรรมดิจิทัล
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“นิคมอุตสาหกรรมรับเบอร์ซิตี้” จ.สงขลา

พัฒนาพื้นที่และระบบโครงสร้างพื้นฐานเสร็จสมบูรณ์แล้ว 100%
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เผยนิคมอุตสาหกรรมรับเบอร์
ซิตี้ ในนิคมฯ ภาคใต้ จังหวัดสงขลา พื้นที่ 1,248 ไร่ พัฒนาพืน้ ที่และระบบโครงสร้าง
พื้นฐานเสร็จสมบูรณ์แล้ว 100% ล่าสุดนักลงทุนเพื่อนบ้าน 3 ราย ทั้งจีน ญี่ปุ่น
มาเลเซีย ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ถุงมือยางเพื่อการแพทย์ อุตสาหกรรม
โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา เข้าคิวลงทุนเพิ่มอีก
คาดใช้พื้นที่ 180 ไร่ จากก่อนหน้าลงนามซื้อขายที่ไปแล้วกับนักลงทุน 5 ราย 62 ไร่
น.ส.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า
จากนโยบายของภาครัฐที่ต้องการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต�่ำ กระทรวงอุตสาหกรรมและ
กนอ. จึงได้พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา หรือรับเบอร์ซิตี้ ในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคใต้ จังหวัดสงขลา บนพื้นที่รวม 1,248 ไร่ ขึ้นเพื่อเพิ่มอุปสงค์การใช้ยางในภาคอุตสาหกรรม
ซึง่ การพัฒนาพืน้ ทีน่ คิ มฯและระบบสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานทัง้ หมดได้เสร็จสมบูรณ์พร้อมรองรับ
การลงทุนเชิงคลัสเตอร์ (Cluster) ส�ำหรับอุตสาหกรรมยางตั้งแต่ต้นน�้ำจนถึงกลางน�้ำและ
ปลายน�ำ้ อาทิ อุตสาหกรรมนวัตกรรมยาง อุตสาหกรรมจากน�ำ้ ยางข้น อุตสาหกรรมยางคอมปาวด์
และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยล่าสุดมีนักลงทุนแสดงความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนเพิ่มเติมอีก
3 ราย คาดว่าจะใช้พื้นที่ประมาณ 180 ไร่
“นักลงทุน 3 รายมาจากประเทศ มาเลเซีย จีน ญี่ปุ่น อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
ถุงมือยางเพื่อการแพทย์ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา
เป็นต้น แสดงความสนใจที่จะเข้ามาใช้พื้นที่เป็นฐานการผลิตและส่งออก รวมพื้นที่ประมาณ
180 ไร่ จากปัจจุบันมีนักลงทุนจากประเทศ มาเลเซีย ไต้หวัน และไทย เข้ามาท�ำสัญญาซื้อขาย
ที่ดินแล้ว จ�ำนวน 5 ราย รวมพื้นที่ประมาณ 62 ไร่ และได้เริ่มพัฒนาพื้นที่แล้วคาดว่าจะก่อสร้าง
โรงงานและเดินเครื่องการผลิตได้ประมาณ มิถุนายน 2562” น.ส.สมจิณณ์ กล่าว
ส�ำหรับนิคมฯ รับเบอร์ซิตี้ ยังถือเป็นทางเลือกใหม่ที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุน
เนือ่ งจากนิคมฯ ดังกล่าวตัง้ อยูใ่ นจังหวัดสงขลา ซึง่ เป็นศูนย์กลางการค้าขนาดใหญ่และการศึกษา
ส�ำคัญของภาคใต้ เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญทางเศรษฐกิจ พร้อมด้วยโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบคมนาคมขนส่งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เชือ่ มโยงการขนส่งทัง้ ภายในและต่างประเทศทีค่ รบวงจร
สะดวกและรวดเร็ว โดยนิคมฯ มีจุดเด่นเรื่องของท�ำเลที่ตั้งที่ติดกับท่าเรือน�้ำลึกสงขลาเพียงแค่

47 กิโลเมตร สนามบิน 16 กิโลเมตร และห่างจากสถานีรถไฟ
หาดใหญ่ 13 กิโลเมตร ทัง้ ยังเป็นศูนย์กลางแหล่งผลิตยางพารา
และตลาดการค้ายางที่ส�ำคัญของประเทศ
โดย กนอ.ตั้งเป้าหมายโรงงานที่จะเข้ามาลงทุน
ภายในนิคมฯ ยางพารา ทัง้ สิน้ 70 โรงงานภายใน 5 ปี (2564)
รวมมูลค่าเม็ดเงิน ประมาณ 8,000 ล้านบาท เกิดการจ้าง
แรงงาน 7,000 คน และคาดว่าหากมีการใช้พนื้ ทีเ่ ต็มทัง้ หมด
ของโครงการจะมีความต้องการใช้ยางพาราเพิม่ ขึน้ ประมาณ
200,000 ตันต่อปี ซึ่งพื้นที่การลงทุนดังกล่าวเชื่อว่าจะเป็น
ส่วนส่งเสริมสนับสนุนการจ้างงาน และการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา รวมทั้งเศรษฐกิจของ
ภาคใต้ให้เกิดการขยายตัวดีขึ้นได้ในอนาคต
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
ที่มา : https://mgronline.com/business

มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำ�ในภูมิภาค

มอเตอร์เวย์ “หาดใหญ่ ชายแดนมาเลเซีย”
เปิดประตูเศรษฐกิจแห่งใหม่

โครงการมอเตอร์เวย์เส้นทางสายนี้ เป็นอีกหนึ่งโครงการเร่งด่วนภายใต้แผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ระยะ 20 ปี
การให้เอกชนร่วมลงทุนถือได้วา่ มีความเหมาะสม เนือ่ งจากจะต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เงินลงทุน และการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง โดยต้องการให้การเดินทางระหว่างตัวเมืองหาดใหญ่กับด่านชายแดนไทย/มาเลเซียมีความสะดวกรวดเร็ว และ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
แนวโครงการมีจุดเริ่มต้นบริเวณจุดตัดกับทางหลวงหมายเลข 4
(ถนนเพชรเกษม) บริเวณ อ.บางกลํ่า จ.สงขลา แนวมุ่งลงทิศใต้ มีจุดสิ้นสุด
ที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย ใกล้กับด่านศุลกากรสะเดา แห่งที่ 2 อ.สะเดา
จ.สงขลา รวมระยะทาง 62 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 57,022 ล้านบาท รูปแบบ
ทางขนาด 4 เลน มีที่พักริมทาง 1 แห่ง มีด่านเก็บค่าผ่านทาง 4 แห่ง
รูปแบบการร่วมลงทุนโครงการมอเตอร์เวย์หาดใหญ่ ชายแดน
มาเลเซียนี้ กรมทางหลวงก�ำหนดไว้ 2 ระยะ คือ ระยะแรก เอกชนออกแบบ
จัดหาแหล่งเงินทุนและก่อสร้างโครงการทั้งหมด โดยภาครัฐจัดหาที่ดิน
ส่วนระยะที่ 2 เอกชนผูด้ ำ� เนินงานและบ�ำรุงรักษาทัง้ โครงการตลอดระยะสัญญา

โดยก�ำหนดกรอบระยะเวลาร่วมทุนไม่เกิน 33 ปี แบ่งเป็น ออกแบบและ
ก่อสร้างโครงการ 3 ปี และระยะเวลาด�ำเนินการไม่เกิน 30 ปี รายได้โครงการ
มาจากค่าผ่านทางและรายได้เชิงพาณิชย์อื่นๆ ตามผลการศึกษาจะพบว่า
มีปริมาณคาดการณ์จราจรเฉลีย่ ประมาณ 20,910 คัน/วัน ในปีทเี่ ปิดให้บริการ
และจะเพิม่ เป็น 46,050 คัน/วัน ในปีที่ 30 สร้างรายได้ถงึ 478 ล้านบาท/ปี
ในปีทเี่ ปิดให้บริการ และเพิม่ เป็น 2,145 ล้านบาท/ปี ในปีที่ 30 ตามล�ำดับ
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ
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ไทยพร้อมเป็นศูนย์กลาง
การค้าการลงทุนแก่เกาหลี

เมือ่ วันที่ 2 กันยายน 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง กลาโหม และนายมุน แช อิน ประธานาธิบดี
สาธารณรัฐเกาหลี เป็นประธานร่วมและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา
Thailand-Korea Business Forum ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมอินเตอร์
คอนติเนนตัล สรุปสาระส�ำคัญดังนี้
นายกรัฐมนตรีฯ ยินดีทกี่ ารเยือนไทยครัง้ นี้ ของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี
ได้น�ำนักธุรกิจชั้นน�ำกว่า 100 บริษัทร่วมคณะมาด้วย แสดงให้เห็นว่า นักลงทุนจาก
สาธารณรัฐเกาหลีให้ความส�ำคัญกับการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจและการลงทุนกับไทย
ทัง้ นี้ นายกรัฐมนตรีชนื่ ชมนโยบายมุง่ ใต้ใหม่ (New Southern Policy-NSP) ทีม่ งุ่ ขยาย
ความร่วมมือด้านต่างๆ มาสู่ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งไทยในฐานะสมาชิกอาเซียนและ
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานในปีนี้ เห็นว่า นโยบายดังกล่าวมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อภูมิภาค
ในการสร้างประโยชน์ร่วมกันในอนาคต โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ รัฐบาลตระหนักถึง
ความส�ำคัญของสาธารณรัฐเกาหลี โดยเฉพาะในด้านการค้า และการลงทุน ด้วยความ
โดดเด่นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม นักลงทุนเกาหลีจึงเป็นหนึ่งในนักลงทุนต่างชาติ
ทีส่ ำ� คัญ และเป็นประเทศเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือกับไทยมาโดยตลอดภูมภิ าค
อาเซียนมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่ม CLMVT ที่ถือ
เป็นหัวใจที่แท้จริงของอาเซียน ทั้งในด้านความเชื่อมโยง การเป็นศูนย์กลางการผลิต
การค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ ว ซึง่ ไทยมีทำ� เลทีต่ งั้ อยูใ่ จกลางอนุภมู ภิ าคนี้ สามารถ
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นศูนย์กลาง ฐานการลงทุน และเชือ่ มต่อไปยังประเทศเพือ่ นบ้านในอนุภมู ภิ าค
ภูมิภาค และโลกได้อย่างดีเยี่ยม ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียินดีที่เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม
ทีผ่ า่ นมา สาธารณรัฐเกาหลีได้เข้ามาเป็นหุน้ ส่วนเพือ่ การพัฒนาอย่างเป็นทางการสะท้อน
ให้เห็นถึงความส�ำคัญของความร่วมมือระหว่างกัน

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังได้ย�้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาล
ในการปฏิรูปเศรษฐกิจ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งขับเคลื่อน
การเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม โดยรัฐบาลได้พฒ
ั นาโครงการ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพือ่ เป็นฐานการลงทุนทีพ่ ร้อม
สรรพในทุกด้าน รวมทัง้ เร่งเดินหน้าพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทักษะ
แรงงาน เพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต รวมถึง
การลงทุนจากเกาหลีทจี่ ะมาตัง้ ฐานธุรกิจในไทย ภายใต้นโยบาย NSP
โดยนายกรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นโอกาสดีของภาคเอกชนทัง้ สองประเทศ
ด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเต็มที่ และนายกรัฐมนตรีได้กล่าว
เชิญภาคเอกชนสาธารณรัฐเกาหลีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในปีนี้ รัฐบาลไทย โดย BOI ได้ประกาศให้เป็น
“ปีแห่งการลงทุน” ด้วย
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

4 จว. ตอนบน รุกตั้งศูนย์ข้อมูลแก้สินค้าขาดแคลน-ล้นตลาด

จ.เชียงราย พะเยา แพร่ น่านรุกตั้ง “ศูนย์ข้อมูลสินค้า” กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 หวังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
แก้ปัญหาสินค้าเกษตรขาดแคลน-ล้นตลาด พร้อมประสานเชื่อมโยงครบ 17 จังหวัดภาคเหนือ
นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย เปิดเผยว่า
ส�ำหรับพื้นที่ภาคเหนือถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์ด้วยผลผลิตและสินค้า
ผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ หลากหลาย แต่ทผี่ า่ นมาไม่มฐี านข้อมูลจึงท�ำให้ไม่มคี วามสมดุล
ระหว่างความต้องการซือ้ และขาย ท�ำให้บางครัง้ ผลิตสินค้าออกมาล้นตลาดหรือ
บางช่วงกลับขาดตลาด ดังนัน้ การจัดท�ำศูนย์ประสานงาน Command Center
และน�ำร่องการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ Northern Food Valley กลุม่ จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 (ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) จะท�ำให้
มีฐานข้อมูลเพื่อให้ทุกฝ่ายได้เข้าไปศึกษาสินค้าในทุกระดับ ทั้งนี้ปัจจุบันพบว่า
ทางกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้ดำ� เนินการน�ำร่องไปแล้วและในอนาคต
สามารถน�ำมาเชือ่ มโยงไปสู่ 17 จังหวัดภาคเหนือได้ครบถ้วนจะท�ำให้ครอบคลุม
ทั้งภาคเหนือต่อไป
“การสร้างและพัฒนาศูนย์ประสานงาน Command Center และศูนย์
สารสนเทศ Northern Food Valley ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมของไทย โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาฐานข้อมูลทางด้านการผลิต และด้านการตลาดเพื่อน�ำมาใช้ในการ
บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ น�ำไปสูก่ ารยกระดับในทุกส่วนของห่วงโซ่อปุ ทาน
อาหารในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ตั้งแต่ต้นทางการผลิตไปจนถึง
การบริโภคอย่างครบวงจร”
โครงการดังกล่าวทางกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้สนับสนุน
งบประมาณด�ำเนินการทั้ง 4 จังหวัด มูลค่ารวม 12,450,000 บาท โดยเริ่ม
ด�ำเนินการมาแล้วในปี 2561 จ�ำนวน 7,200,000 บาท และในปี 2562 ได้รับ
อีกจ�ำนวน 5,250,000 บาท
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นางกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรม จ.เชียงราย กล่าวว่าโครงการ
ดังกล่าวทางส�ำนักงานอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้ร่วมกับ
ส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และสภา
อุตสาหกรรมทั้ง 4 จังหวัด ท�ำการตั้งศูนย์ประสานงานฯ เป็นแอดมิน โดยตั้งอยู่
ที่สภาอุตสาหกรรม จ.เชียงราย และจัดตั้งศูนย์สารสนเทศ Northern Food
Valley อยู่ที่ส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์
ของแต่ละจังหวัดรวม 8 แห่ง เพือ่ เป็นจุดให้บริการข้อมูลต่างๆ ซึง่ ผูส้ นใจสามารถ
สอบถามโดยตรงหรือดูได้จาก www.northernfoodvalley2.com หรือดูใน
แอปพลิเคชัน่ NFValley2 ซึง่ ภายในจะมีทงั้ องค์ความรูด้ า้ นการเกษตรและอาหาร
ท�ำเนียบผูเ้ ชีย่ วชาญ ราคาผลผลิตทางการเกษตรแยกตามพืน้ ทีเ่ พาะปลูก แผนที่
ภูมิศาสตร์ด้านการเกษตรและอาหาร ห่วงโซ่อุปทาน กระดานซื้อขาย ฯลฯ
นายเกรียงไกร วีระฤทธิพันธ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 กล่าวว่าภาคเอกชนต้องการการสนับสนุนทัง้ การจัดหา
ตลาด การส่งเสริมด้านนวัตกรรมต่างๆ เพือ่ ให้สามารถสร้างสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่งกรณีของศูนย์ประสานงาน และน�ำร่อง
การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ถือได้ว่าเข้ามาช่วยเป็นที่ปรึกษาแนะน�ำเพื่อ
พัฒนาผู้ประกอบการภายในจังหวัดเชียงรายได้เป็นอย่างดี เพราะภายใน
มีการให้องค์ความรู้และนวัตกรรมต่างๆ ด้วย ส่วนด้านการตลาดระยะสั้น
หากสามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่มี จ.เชียงใหม่
เป็นศูนย์กลางได้ในอนาคตจะท�ำให้การพัฒนาตลาดมีประสิทธิภาพมากขึน้
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ
ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

อพท.3 จับมือสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ (สสท.)
โชว์ผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบสุดเก๋ภายใต้แนวคิด
“ท่องเที่ยว เรียนรู้ อยู่นาน” รองรับการท่องเที่ยวในอีอีซี

ส�ำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 หรือ อพท.3 ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (สสท.) น�ำร่องดึงอัตลักษณ์ 3 ชุมชนภาคตะวันออก
ได้แก่ เครื่องจักสานบ้านไร่หลักทอง และชุมชนผ้าทอบ้านปึก จังหวัดชลบุรี และชุมชนเสื่อบ้านท่าแฉลบ ต�ำบลบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี
สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยว เรียนรู้ อยู่นาน” มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สนับสนุนการท่องเที่ยว
รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC
เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 (จังหวัดชลบุรี) องค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.
โดยส�ำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 หรือ อพท. (เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเล
ตะวันออก) นายธิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดการส�ำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 เปิดเผยว่า
อพท.3 ได้ดำ� เนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และของทีร่ ะลึกบนอัตลักษณ์ชมุ ชน
เพือ่ การท่องเทีย่ วในเขตพัฒนาการท่องเทีย่ วฝัง่ ทะเลตะวันออก (Active Beach)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดและตั้งเป้าสร้างองค์ความรู้ พัฒนาผลิตภัณฑ์
โดยน�ำวิถชี วี ติ อัตลักษณ์ทอ้ งถิน่ ผสมผสานกับเทรนด์ความต้องการของผูบ้ ริโภค
ปัจจุบัน สร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยวให้กับประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับการเติบโตของเขต
การพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมีสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
(สสท.) เป็นที่ปรึกษา
โดยน�ำร่อง 3 ชุมชน ประกอบไปด้วย 1. ชุมชนเครื่องจักสาน บ้านไร่
หลักทอง จังหวัดชลบุรี 2. ชุมชนผ้าทอบ้านปึก จังหวัดชลบุรี และ 3. ชุมชน
เสื่อบ้านท่าแฉลบ ต�ำบลบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี โดยด�ำเนินกิจกรรม ค้นหา
อัตลักษณ์เพือ่ ก�ำหนดกรอบการพัฒนามาตรฐานและออกแบบผลิตภัณฑ์พร้อม
ระดมความคิดเห็นโดยผ่านกระบวนการมีสว่ นร่วมทุกภาคส่วน ทัง้ ผูป้ ระกอบการ
หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จนได้กรอบในการพัฒนาภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยว
เรียนรู้ อยูน่ าน” น�ำไปสูแ่ นวทางในการพัฒนาเส้นทางการท่องเทีย่ ว และพัฒนา
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์พร้อมออกสู่ตลาด ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
ของ 3 ชุมชนน�ำร่อง ภายใต้โครงการนั้นประกอบไปด้วย
ชุมชนบ้านไร่หลักทอง จังหวัดชลบุรี พัฒนาต้นแบบกระเป๋าจักสาน
ตกแต่งด้วยหนังเทียม ประกอบด้วย กระเป๋าถือ กระเป๋าใส่ของ และกระเป๋า
เอกสาร
ชุมชนผ้าทอบ้านปึก จังหวัดชลบุรี พัฒนาต้นแบบเสื้อแฟชั่น Smart
Casual สวมใส่สบาย และกระเป๋าผ้าทอบ้านปึก (กระเป๋ารักษ์โลก)

ชุมชนบ้านท่าแฉลบ ต�ำบลบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี พัฒนาต้นแบบ
ตุ๊กตากระต่ายจากเสื่อจันทบูร กระจกเงาตกแต่งด้วยเสื่อจันทบูร กระเป๋าลาย
ขั้นบันได กล้วยไม้จ�ำลอง และผ้าม่านทอจากกกและตะไคร้หอม
โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบทั้งหมด มุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่ม
เพื่อเจาะกลุ่มตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพในการซื้อระดับกลางถึงไฮเอน เช่น
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่พักในโรงแรม กลุ่มผู้ติดตามและครอบครัวที่เข้ามากับ
นักลงทุนในพื้นที่ EEC เป็นต้น
ส�ำหรับการส่งเสริมด้านการตลาดนั้น โครงการยังได้พาชุมชนร่วมจัด
นิทรรศการและจ�ำหน่ายสินค้า ภายในงาน Thailand Industry Expo 2019
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2562 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี รวมทั้ง
พาตัวแทนชุมชนศึกษาแนวทางการตลาดภายในงาน Hong Kong Fashion
Week For Spring/Summer จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2562 ณ
Hong Kong Convention and Exhibition Centre (HKCEC) เขตการปกครอง
พิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ ได้จดั กิจกรรมประกวด
นักออกแบบผลิตภัณฑ์ของทีร่ ะลึกเพือ่ ค้นหาสุดยอดนักออกแบบ พร้อมส่งเสริม
ให้นักออกแบบรุ่นใหม่ ได้พัฒนาแนวคิดเพื่อการต่อยอดผลิตภัณฑ์ 3 ชุมชน
ชิงเงินรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ
จากผลการด�ำเนินการดังกล่าว อพท.3 ได้มีการสร้างองค์ความรู้
และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรวม กว่า 60 ราย และเกิดต้นแบบ
การต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์มากกว่า 10 ผลิตภัณฑ์ ยกระดับผลิตภัณฑ์
พร้อมสร้างมูลค่าเพิม่ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
ที่มา : www.ryt9.com
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ภาษาอังกฤษน่ารู้ ในการขึ้นรถไฟฟ้า BTS, MRT, ARL
รถไฟฟ้าเป็นระบบขนส่งสาธารณะที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ป้ายประกาศต่างๆ
จึงต้องมีภาษาอังกฤษก�ำกับไว้ด้วยเสมอ รวมทั้งเสียงประกาศแจ้งในขบวนรถก็เป็นแบบ 2 ภาษา วันนี้จะพาไปเรียนรู้
ค�ำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษบนรถไฟฟ้า BTS, MRT, ARL กันค่ะ..
ค�ำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษบนรถไฟฟ้า BTS, MRT, ARL
BTS (Bangkok Transit System)
MRT (Metropolitan Rapid Transit)
ARL (Airport Rail Link)
Sky Train
Underground/Subway/Tube
Platform
Terminal station
Interchange station
Refill ticket
Fare
Escalator
Handrail
Stanchions
End of the walk way

ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
รถไฟฟ้ามหานคร
รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยาน
รถไฟฟ้า
รถไฟใต้ดิน
ชานชาลา
สถานีปลายทาง
สถานีสับเปลี่ยน
บัตรโดยสารแบบเติมเงิน
ค่าโดยสาร
บันไดเลื่อน
ราวจับ
เสา
สิ้นสุดทางเลื่อน

No smoking
No Flammable Goods
No large belonging
No animals except service animals

ห้ามสูบบุหรี่
ห้ามวัตถุไวไฟ
ห้ามน�ำสิ่งของขนาดใหญ่
ห้ามสัตว์เลี้ยง
ยกเว้นสุนัขน�ำทาง
No eating or drinking in paid area ห้ามรับประทานอาหารและ
เครือ่ งดืม่ ในพืน้ ทีท่ ชี่ ำ� ระเงินแล้ว
No gaseous balloon
ห้ามลูกโป่งอัดแก๊ส
No Littering
ห้ามทิ้งขยะ
No Hawking
ห้ามหาบเร่
No Photo and Video
ห้ามถ่ายภาพและวิดีโอ
Get on the sky train
ขึ้นรถไฟฟ้า
Take the sky train
นั่งรถไฟฟ้า
Get off the sky train
ลงรถไฟฟ้า

ตัวอย่าง ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้บนรถไฟฟ้า BTS, MRT, ARL
• Excuse me, can I get pass?
		 (ขอโทษนะ ขอทางหน่อย)
• If I want to go to Central World, which station do I have to
get off?
		 (ถ้าจะไปเซ็นทรัลเวิร์ลต้องลงสถานีไหน)
• What time does the last (or first) train operate?
		 (รถไฟฟ้าเที่ยวสุดท้าย (หรือเที่ยวแรก) กี่โมง)
• Please mind the gap between the train and platform.
		 (โปรดระวังช่องว่างระหว่างรถและชานชาลา = โปรดใช้ความระมัดระวัง
ขณะก้าวออกจากรถ)
• Next station Silom. Passenger can connect to BTS from this
station.
		 (สถานีต่อไป สีลม ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปยังบีทีเอสได้ที่
สถานีนี้)
• Next station, the door will be open on the right of the train.
		 (สถานีต่อไป ประตูรถจะเปิดทางขวา)
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• Attention! Please move inside the train, away from doors
area, do not lean against the stanchions, and hold the strap or
handrail firmly while standing. Thank you.
		 (ผู้โดยสารโปรดทราบ กรุณาเดินเข้าด้านในของขบวนรถ ไม่ยืนพิงเสา
หรือประตู และโปรดจับห่วง หรือ ราว ขณะเดินทาง ขอบคุณค่ะ)
• Attention please, passengers are reminded that eating or
drinking is not permitted in the BTS Sky train System. Thank you.
		 (ผู้โดยสารโปรดทราบ กรุณางดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มภายใน
ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส ขอบคุณค่ะ)
• Attention please, attention please. Smoking, eating and
drinking are not allowed in the stations or on trains. Thank you.
		 (ผู้โดยสารโปรดทราบ กรุณางดสูบบุหรี่ งดการบริโภคอาหารและ
เครื่องดื่มภายในสถานีและภายในรถไฟฟ้า ขอบคุณค่ะ)
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : https://www.trueplookpanya.com

รู้ทันโลก

รมว.แรงงาน ยืนยันแรงงานกัมพูชาได้รับสิทธิเท่าเทียมกับแรงงานไทย

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2562 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายดวงฤทธิ์ เบญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วย
รัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงแรงงาน นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต
ณ กรุงพนมเปญ นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุรเดช
วลีอิทธิกุล รองปลัด กระทรวงแรงงาน นางสาวอ�ำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการ
ส�ำนักงานประกันสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมการหารือระดับ
ทวิภาคีกับ นายอิทธิ์ ซัมเฮง (H.E. Ith Samheng) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

แรงงานและฝึกอาชีพกัมพูชา พร้อมคณะ ณ อัปสรา พาเลส รีสอร์ทและ
คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่ง H.E. Ith
Samheng รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพกัมพูชาได้แสดง
ความยินดีในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้รับต�ำแหน่งใหม่ และ
ขอขอบคุณไทยที่ได้ริเริ่มกรอบความร่วมมือด้านแรงงานในกลุ่มประเทศ
CLMTV
รัฐมนตรีว่าการะทรวงแรงงาน ได้กล่าวยืนยันว่า ประเทศไทยได้
ให้การคุ้มครองดูแลสิทธิแรงงานกัมพูชาที่เข้ามาท�ำงานในประเทศไทยให้มี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ี และขอให้ทางการกัมพูชาประชาสัมพันธ์ให้แรงงานกัมพูชา
เข้ามาท�ำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ซึง่ จะได้รบั ความคุม้ ครองและสิทธิ
ประโยชน์ตามกฎหมาย และไม่เสีย่ งต่อการตกเป็นผูเ้ สียหายของการค้ามนุษย์
และแรงงานบังคับ ส�ำหรับแรงงานกัมพูชา ที่ได้รับผ่อนผันและใบอนุญาต
ท�ำงานจะหมดอายุนั้น รัฐบาลไทยจะอ�ำนวยความสะดวกให้เข้ามา
ต่อใบอนุญาตท�ำงานในประเทศไทย ไม่ต้องเดินทางกลับประเทศกัมพูชา
โดยจะด�ำเนินการให้กระบวนการมีความสะดวก รวดเร็วและเสียค่าใช้จ่าย
น้อยที่สุด
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : ไบรท์นิวส์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย

เตือนแรงงานไทย อย่าหลงเชือ่ ค�ำโฆษณา “เงินเดือนเป็นแสน ทิปหนัก อยูส่ บาย”
ย�้ำ!! ไม่เป็นอย่างหวังซ�้ำพบปัญหามากมาย
เพจ “สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก” เปิดเผยว่า มีแรงงานไทยจ�ำนวนมากที่เคยไปท�ำงานในต่างประเทศมาหลายประเทศแล้ว
ทั้งมาเลเซีย จีน เกาหลีใต้ บ้างก็หลบหนีท�ำงานผิดกฎหมายจนถูกส่งกลับประเทศไทยมาแล้ว และด้วยความคาดหวังสูง ขณะนี้ต่างเลือกที่จะ
มาท�ำงานในรัสเซียมากขึ้นเรื่อยๆ โดยหลงเชื่อค�ำโฆษณาว่าเงินเดือนเป็นแสน ทิปหนัก อยู่สบาย
		 สถานทูตฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าโปรดอย่าหลงเชื่อค�ำโฆษณาเพราะท่านจะพบปัญหามากมาย
เสียเงินทองจ่ายค่านายหน้า แต่ไม่ประสบสิ่งที่คาดหวัง ความจริงเป็นอย่างไร ลองอ่านดูกันนะ
ทั้งนี้ ทางสถานทูตฯ ได้ตอบค�ำถามเป็นข้อๆ ดังนี้
• เก็บเงินได้เดือนละเป็นแสน
		
ไม่จริง - เงินเดือน 20,000-25,000 บาท
• การันตีลูกค้าทิปหนัก?
		
ไม่จริง - บางคนไม่ให้ทิปเลย อย่าคาดหวัง
• ท�ำงานได้ ไม่ต้องมีวีซ่า?
		
ไม่จริง - การมาท�ำงานที่รัสเชียต้องขอวีซ่าจากประเทศไทย เท่านั้น!!
• มาลองดูก่อน ไม่ชอบค่อยกลับบ้าน?
		
ไม่จริง - นายจ้างลงทุนให้คุณมาแล้ว
เขาจะใช้งานคุณจนคุ้มอย่างน้อยต้องอยู่ 1 ปี!!
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
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กรมการจัดหางานหนุนผู้สูงวัย

ฝึกย้อมสีธรรมชาติจากดินภูเขาไฟ สร้างรายได้กว่า 4,000 บาทต่อเดือน
นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พร้อมด้วย
นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่
เยี่ยมกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มย้อมสีธรรมชาติจากดินภูเขาไฟ (ผ้าภูอัคนี)
บ้านเลขที่ 35 หมู่ 1 บ้านเจริญสุข ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ
จ.บุรีรัมย์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานในจังหวัด
บุรรี มั ย์ให้การต้อนรับและน�ำเยีย่ มชม โดยได้แนะน�ำเกีย่ วกับการขยาย
ตลาดจ�ำหน่าย และแหล่งเงินทุนเพื่อให้กลุ่มสามารถต่อยอดอาชีพ
ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
กลุ่มย้อมสีธรรมชาติจากดินภูเขาไฟ (ผ้าภูอัคนี) ได้รับการสนับสนุน
ส่งเสริมอาชีพจากส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ในการจัดฝึกอบรม
การย้อมสีธรรมชาติจากดินภูเขาไฟ (ผ้าภูอัคนี) ตามโครงการส่งเสริมการ
จ้างงานผูส้ งู อายุในอาชีพทีเ่ หมาะสมกับวัยและประสบการณ์ กิจกรรม 1 อ�ำเภอ
1 ภูมิปัญญา เมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา ปัจจุบันมีสมาชิกจ�ำนวน 11 คน ผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มจะเป็นเสื้อผ้าบุรุษและสตรี ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ กระเป๋า และหมวก
ที่ย้อมสีธรรมชาติจากดินภูเขาไฟ (ผ้าภูอัคนี) มีแหล่งจ�ำหน่ายที่ศูนย์จ�ำหน่าย
สินค้าบ้านเจริญสุข ต�ำบลเจริญสุข อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
จ�ำหน่ายที่ตลาดนัดเซาะกราว และออกร้านจ�ำหน่ายตามงานส่งเสริม
การท่องเที่ยวของจังหวัด สมาชิกมีรายได้ประมาณ 3,000-4,000 บาทต่อคน

ต่อเดือน โดยกลุ่มฯ ตั้งเป้าเพิ่มรูปแบบการผลิตให้มีความหลากหลาย และเพิ่ม
ช่องทางการจ�ำหน่าย ซึง่ ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรรี มั ย์จะได้เข้ามาส่งเสริม
ให้กลุ่มฯ มีความเข้มแข็งและจัดตั้งเป็นกลุ่มผู้รับงานไปท�ำที่บ้านต่อไป
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

“หม่อมเต่า” ส่งเลขาฯ ลงพื้นที่เมืองเชียงใหม่
ติดตามผลการส่งเสริมอาชีพอิสระ

พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดี
กรมการจัดหางาน และคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการด�ำเนินงานการส่งเสริมอาชีพอิสระ โดยได้เยี่ยมกลุ่มรับงานไปท�ำที่บ้านและกลุ่มที่เข้ารับ
การฝึกอบรมการประกอบอาหารไทย 90 ชั่วโมง สร้างขวัญและก�ำลังใจให้กลุ่มแรงงานที่จังหวัดเชียงใหม่
พลโท นันทเดชฯ ได้พบปะผู้น�ำกลุ่มและเยี่ยมชมการแสดงผลิตภัณฑ์
พร้อมชมการสาธิตการท�ำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน กลุ่มอิษดา
กระเป๋าผ้า ที่บ้านเลขที่ 35 หมู่ 2 ต.ออนใต้ อ.สันก�ำแพง จ.เชียงใหม่ โดย
กล่าวว่า “การที่ประเทศไทยจะมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนได้นั้น ประชาชนจะต้อง
มีความมั่นคงในชีวิต มีงานท�ำ มีรายได้ที่เหมาะสมเพียงพอต่อการด�ำรงชีวิต
เข้าถึงหลักประกันสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี แรงงานที่ประกอบอาชีพอิสระ
เป็นแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งมีจ�ำนวนถึง 21.2 ล้านคน และเป็นก�ำลัง
ส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รัฐบาลมีนโยบาย
ให้แรงงานทีป่ ระกอบอาชีพอิสระได้รบั ความคุม้ ครองและเข้าถึงระบบสวัสดิการ
ภาคสังคมต่างๆ ทัดเทียมกับแรงงานในระบบ ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ก�ำหนด
เป็นนโยบายเร่งด่วนในการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานที่ประกอบอาชีพอิสระ
มีอาชีพ มีรายได้ มีหลักประกันทางสังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยส่งเสริมให้
เข้าถึงแหล่งเงินทุนและตลาด สร้างหลักประกันในการด�ำรงชีพเป็นผูป้ ระกันตน
ตามมาตรา 40 ตลอดจนให้ความคุ้มครองและสร้างความปลอดภัยในการ
ท�ำงาน”
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กลุ่มอิษดากระเป๋าผ้า ได้จัดตั้งกลุ่มและจดทะเบียนเป็นกลุ่มผู้รับงาน
ไปท�ำที่บ้านกับส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี 2559 มีสมาชิก
10 คน มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้สมาชิกมีรายได้ เพือ่ ใช้จา่ ยในครอบครัว ผลิตภัณฑ์
ที่ผลิต เช่น กระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือ กระเป๋าสตางค์ พวงกุญแจ เป็นต้น
โดยผลิตภัณฑ์จะส่งให้บริษทั คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด และจ�ำหน่าย
ตลาดนัด ถนนคนเดิน ตลาดออนไลน์ กลุม่ มีรายได้เฉลีย่ รวมต่อเดือน ประมาณ
150,000 บาท
จากนั้น ได้เดินทางต่อไปยังกลุ่มจักสานบ้านเทพาราม (แม่เขียว
ข้องหลวง) เลขที่ 49/2 หมู่ 5 ต�ำบลป่าบง อ�ำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
เยี่ยมชมการสาธิตการท�ำผลิตภัณฑ์และชมการแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ โดย
กลุ่มจักสาน บ้านเทพาราม เป็นกลุ่มจักสานจากไม้ไผ่ ซึ่งเป็นงานหัตถกรรม
ประจ�ำบ้านเทพารามที่สืบสานจากบรรพบุรุษ ในอดีตหมู่บ้านเต็มไปด้วยไม้ไผ่
หรือเรียกว่าไม้บง คนในหมู่บ้านจึงน�ำไผ่บงมาจักสานเป็นข้าวของเครื่องใช้
และเมือ่ ปี 2561 ทีผ่ า่ นมา ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำ� เนินโครงการ
ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์

กิจกรรม 1 อ�ำเภอ 1 ภูมิปัญญา หลักสูตรการสานตะกร้าไม้ไผ่ มีผู้เข้ารับ
การถ่ายทอด 10 คน เพื่อเป็นการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
ต่อมาในปี 2562 กลุ่มฯ จึงได้จดทะเบียนเป็นกลุ่มผู้รับงานไปท�ำที่บ้านกับ
ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ คนพิการ
บุคคลทั่วไป ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจะเป็นประเภทของใช้ ของตกแต่ง อาทิ ข้อง
ตะกร้า กระบุง กระจาด กระเป๋า ชั้นวาง ปิ่นโต แจกัน ถังขยะ กล่องทิชชู
พัดชะลอม เป็นต้น มีช่องทางการจ�ำหน่ายที่ตลาดนัดจตุจักร ร้านแม่เฉลียว
จังหวัดอ่างทอง ตลาดออนไลน์ และตามออเดอร์ลูกค้า สมาชิกมีรายได้เฉลี่ย
40,000-50,000 บาทต่อเดือน สามารถสร้างรายได้ให้คนในชุมชนได้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน
ต่อมา พลโทนันทเดชฯ พร้อมด้วยนางเธียรรัตน์ฯ และคณะ ได้เยีย่ มชม
การฝึกอบรม “หลักสูตรยกระดับฝีมอื แรงงาน” สาขาการประกอบอาหารไทย

90 ชั่วโมง ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ต�ำบลดอนแก้ว
อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ�ำนวน 20 คน มีทั้ง
ผูม้ งี านท�ำแล้วและผูว้ า่ งงาน เช่น ผูป้ ระกอบธุรกิจส่วนตัว สามล้อถีบรับจ้าง
พ่อครัว แม่ครัว บริกร ผู้ช่วยกุ๊ก นักเรียน นักศึกษา เป็นต้น ซึ่งเป็น
การประกอบอาหารไทยประเภทน�้ำพริก เเกง ต้ม ย�ำ  อาหารไทยจานเดียว
ขนมหวาน รวมทั้งการตกเเต่งเเกะสลักผักผลไม้ โดยผู้ส�ำเร็จการฝึกอบรม
การประกอบอาหารไทยไทย 90 ชั่วโมง สามารถเข้ารับการการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1
ได้อีกด้วย ซึ่งสามารถต่อยอดเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

รองปลัด ก.แรงงาน พร้อมอธิบดี กกจ.

เยี่ยมคนงานเก็บผลไม้ป่าที่ฟินแลนด์ ย�้ำ!! ดูแลรักษาผลประโยชน์คนงานไทย
รองปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมอธิบดีกรมการจัดหางานและคณะ เยี่ยมคนงานไทยเก็บผลไม้ป่า ที่ประเทศฟินแลนด์ พร้อมหารือ
ทางการฟินแลนด์ นายจ้างและบริษทั ผูร้ บั ซือ้ ผลไม้ปา่ ย�ำ้ ดูแลรักษาผลประโยชน์คนงานไทยมิให้ถกู เอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง และหาแนวทาง
ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปท�ำงานให้กับคนงานไทย
นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยถึงผลการ
ตรวจเยี่ยมคนงานไทยไปเก็บผลไม้ป่า (ลูกเบอรี่) ที่ประเทศฟินแลนด์ น�ำโดย
พันต�ำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่
18-20 สิงหาคมที่ผ่านมาว่า จากการลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและให้ก�ำลังใจ
คนงานไทยที่ไปเก็บผลไม้ป่าให้บริษัท Polarica oy กว่า 200 คนในแคมป์ที่พัก
เมือง Rouvesi (รูโอเวอซี่) ประเทศฟินแลนด์ พบว่าคนงานพอใจกับการท�ำงาน
เพราะทีน่ อี่ ากาศดี ไม่รอ้ น ออกไปเก็บผลไม้ชว่ ง 04.00-19.00 น. ซึง่ คนงานไทย
เก่งมากในการเก็บลูกเบอรี่ โดยต่างคนต่างแยกย้ายกันไปเก็บ คนงานจะเดิน
เข้าไปในป่า มีอุปกรณ์ประจ�ำตัวคือ “คาด” ที่ผลิตจากเมืองไทยเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บลูกเบอรี่ ถังส�ำหรับใส่ลูกเบอรี่ นกหวีด มี GPS เพื่อหาที่ตั้งของลูก
เบอรี่ และรถส�ำหรับเก็บลูกเบอรี่ ทัง้ นี้ หากพบแหล่งทีม่ ลี กู เบอรีเ่ ป็นจ�ำนวนมาก
ก็จะมีความสุขและไม่ลำ� บาก แต่ถา้ ไม่พบลูกเบอรีก่ จ็ ะต้องเข้าไปในป่าลึก ส�ำหรับ
รายได้นั้น ปรากฎว่า หากมีประสบการณ์เคยมาเก็บแล้วจะมีรายได้สูง เพราะ
เก็บได้จ�ำนวนมาก โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา คนงานมีรายได้สูงสุด 450,000
บาท รายได้ตำ�่ สุดประมาณ 80,000-90,000 บาท โดยเฉลีย่ ประมาณ 120,000130,000 บาท ในการท�ำงานประมาณ 80 วัน หรือประมาณ 30,000 บาท
ต่อเดือน ขณะทีค่ นงานทีเ่ ก็บได้มากจะมีรายได้ประมาณ 100,000 บาทต่อเดือน
ในโอกาสนี้ ได้หารือร่วมกับนายนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต
ณ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ ในการเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ
สาธารณรัฐฟินแลนด์ ซึ่งน�ำทีมโดย Ms.Jenni Karjalainen และ Mr.Olli
Sorainen ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงกิจการค้าและการจ้างงาน Mr.Anntti
Nelmala อธิบดีกรมการจ้างงานฟินแลนด์ และผู้แทนจากกระทรวงการ
ต่างประเทศฟินแลนต์ โดยคณะผู้แทนฝ่ายไทยได้ยกประเด็นหารือกับผู้แทน
ฝ่ายสาธารณรัฐฟินแลนด์ใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1. ต้องการให้คนงานไทย
ที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์มีสถานะเป็น seasonal worker และ
มีสัญญาจ้างงานที่ชัดเจน โดยทางการฟินแลนด์ตอบรับว่าจะหาวิธีแก้ไขปัญหา
และท�ำวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน 2. การก�ำหนดให้คนงานไทยที่เดินทางไป
เก็บผลไม้ป่าได้รับค่าจ้างเหมาตามจ�ำนวนที่เก็บได้ มีการประกันรายได้ขั้นต�่ำ

เพิ่มไม่ต�่ำกว่า 40 ยูโรต่อวัน ส่วนที่เก็บได้เกินถือเป็นรายได้เพิ่ม โดยฝ่ายไทย
พร้อมจะให้คำ� แนะน�ำในการก�ำหนดและวิธกี ารค�ำนวณค่าจ้างรายชิน้ 3. การก�ำหนด
ให้นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรมคนงาน เพื่อเป็นการลดภาระ
ค่าใช้จ่ายให้คนงานที่เดินทางไปท�ำงานในต�ำแหน่งพนักงานสนับสนุน (Staff)
โดยฝ่ายฟินแลนด์รับไปหาเครื่องมือ กฎหมาย และระเบียบในการแก้ไข
กฎหมายต่อไป 4. การเสนอขอให้ทางการฟินแลนด์ดแู ล เอาใจใส่ และคุม้ ครอง
คนงานไทย เพื่อทางการไทยจะได้พิจารณาก�ำหนดโควตาคนงานไทยได้อย่าง
เหมาะสม ซึง่ ทางการฟินแลนด์ยนิ ดีจะน�ำทุกประเด็นไปหารือกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ในการประชุมที่เมืองโอยูลู ในปลายปีนี้ ต่อไป
อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวฝากเตือนคนหางานที่ประสงค์จะไป
เก็บผลไม้ป่าตามฤดูกาลในประเทศฟินแลนด์ว่า ขอให้ไปอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด ส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือที่กองบริหาร
แรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทรศัพท์ 0-2245-6712 หรือ
สายด่วน 1506 กด 2 หรือทางเว็บไซต์ www.doe.go.th
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th
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ครม.ไฟเขียวให้แรงงานกัมพูชา ลาว เมียนมา

กว่า 2,000,000 คน ที่ใบอนุญาตท�ำงานจะสิ้นสุดปี 2562 และ 2563
น�ำเข้า MOU โดยไม่ต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมาเห็นชอบให้แรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา กลุ่มที่ใบอนุญาต
ท�ำงาน (Work Permit) จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน และ 1 พฤศจิกายน 2562 และวันที่ 31 มีนาคม 2563 และการอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรยังไม่หมดอายุ เข้ามาท�ำงานอยู่ในประเทศไทยตาม MOU โดยไม่ต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร โดยกลุ่มที่ใบอนุญาต
ท�ำงานจะหมดอายุ 30 กันยายน และ 1 พฤศจิกายน 2562 เริ่มด�ำเนินการ 2 กันยายน 2562 ส่วนกลุ่มที่ใบอนุญาตท�ำงานหมดอายุ 31 มีนาคม
2563 เริ่มด�ำเนินการ 16 ธันวาคม 2562 และอนุญาตให้ท�ำงานไม่เกิน 2 ปี
หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เปิดเผยว่า เมือ่ วันที่ 20 สิงหาคมทีผ่ า่ นมา ทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ
ให้แรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา กลุ่มที่ใบอนุญาตท�ำงาน
(Work Permit) และการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรยังไม่หมดอายุ (ไม่รวม
กลุ่มที่น�ำเข้าตามระบบ MOU) และกลุ่มที่ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสาร
ใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุเหลืออยู่ในวันที่ไปยื่นขออนุญาตเพื่ออยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชัว่ คราว สามารถด�ำเนินการในลักษณะน�ำเข้าตาม MOU
โดยไม่ตอ้ งเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร และอนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักร
ไม่เกิน 2 ปี โดยประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (ขออยู่ต่อ) ครั้งละ
ไม่เกิน 1 ปี ส่วนการอนุญาตท�ำงานจะอนุญาตไม่เกิน 2 ปี โดยแยกเป็น
2 ห้วงเวลา คือ 1. ใบอนุญาตท�ำงานหมดอายุตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562
ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2563 ใบอนุญาตท�ำงานจะสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
2. ใบอนุญาตท�ำงานหมดอายุตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม ถึง 30 มิถุนายน 2563
ใบอนุญาตท�ำงานจะสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
หน่วยงานที่จะด�ำเนินการประกอบด้วย 1. กระทรวงแรงงาน โดย
กรมการจัดหางานรับเอกสารในขั้นตอนแรกและออกใบอนุญาตท�ำงาน
2. กระทรวงสาธารณสุข ตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ 3. ส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรต่อไป (ขออยู่ต่อ) โดยอนุญาต
ครั้งละไม่เกิน 1 ปี 4. กระทรวงมหาดไทย จัดท�ำทะเบียนประวัติและออกบัตร
ประจ�ำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งด้านหลังบัตรจะเป็นใบอนุญาตท�ำงาน
ส�ำหรับระยะเวลาด�ำเนินการเพื่อขอรับใบอนุญาตท�ำงานและการขอ
อยู่ต่อในราชอาณาจักรต่อไปจะเริ่มวันที่ 2 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม
2563 ด�ำเนินการ 2 รูปแบบคือ 1. เริม่ ด�ำเนินการวันที่ 2 กันยายน 2562 ส�ำหรับ
กลุ่มใบอนุญาตท�ำงานหมดอายุตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30
มีนาคม 2563 ณ สถานที่ตั้งของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. เริ่มด�ำเนินการ
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วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ส�ำหรับกลุ่มใบอนุญาตท�ำงานหมดอายุตั้งแต่วันที่
31 มีนาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ด�ำเนินการในลักษณะศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) โดยในกรุงเทพมหานครมอบหมาย
ให้อธิบดีกรมการจัดหางานเป็นผู้พิจารณา ในส่วนภูมิภาคมอบหมายให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณา
ด้าน นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า
ขณะนี้มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่จะต้องด�ำเนินการดังกล่าว จ�ำนวน
2,001,379 คน แบ่งเป็น 1. กลุ่มที่การอนุญาตท�ำงานจะสิ้นสุดก่อนวันที่ 31
มีนาคม 2563 มีจ�ำนวน 261,491 คน เป็นกลุ่มพิสูจน์สัญชาติเดิม จ�ำนวน
243,093 คน กลุม่ ประมงฯ มาตรา 83 แห่งพระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. 2558
จ�ำนวน 12,040 คน กลุ่มจัดท�ำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ จ�ำนวน 6,358 คน
และ 2. กลุม่ ทีก่ ารอนุญาตท�ำงานจะสิน้ สุดตัง้ แต่วนั ที่ 31 มีนาคม 2563 มีจำ� นวน
1,739,888 คน โดยเป็นกลุ่มพิสูจน์สัญชาติเดิม จ�ำนวน 558,443 คน และ
กลุ่มจัดท�ำ/ปรับปรุง ทะเบียนประวัติ จ�ำนวน 1,181,445 คน
ทั้งนี้ ขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการด�ำเนินการตรวจสอบข้อมูล
การจ้างแรงงานต่างด้าว ที่ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด ส�ำนักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ ในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หากพบว่าข้อมูล
ยังไม่เป็นปัจจุบัน เช่น มีการรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาใหม่หรือเพิ่งเลิกจ้าง
แรงงานต่างด้าว ก็ให้แจ้งเข้า-ออกจากงานของแรงงานต่างด้าวภายใน 15 วัน
เป็นต้น นอกจากนี้ หากไม่พบข้อมูลการอนุญาตท�ำงานในฐานข้อมูล ขอให้
นายจ้าง/สถานประกอบการประสานกับส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือ
ส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่เพื่อด�ำเนินการแก้ไขต่อไป
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

อาชีพมั่นคง

“การตลาดดิจิทัล”

เริ่มที่ตรงไหนและก้าวต่อไปทางไหนได้บ้าง
โลกของเรานั้นก�ำลังถูกขับเคลื่อนด้วยอินเตอร์เน็ตและเครื่องมือดิจิทัลมากมาย นับตั้งแต่คนบนยอดดอยที่สามารถใช้อินเตอร์เน็ต
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปจนถึงคนเมืองที่ใช้เครื่องมือดิจิทัลมาอ�ำนวยความสะดวกในชีวิตประจ�ำวัน
ข้อมูลจากส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เปิดเผยว่า คนไทยมีพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยนานขึ้นเป็น 10 ชั่วโมง 5 นาทีต่อวัน
โดยโซเชียลมีเดียที่นิยมใช้มากสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ YouTube, Line, Facebook สอดคล้องกับข้อมูลจากสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือ DAAT
ที่ออกมาระบุถึงตัวเลขการใช้จ่ายผ่านสื่อดิจิทัลจะมีมูลค่าสูงถึง 8,289 ล้านบาท โดยแพลตฟอร์ม Facebook และ YouTube ยังคงเป็นแพลตฟอร์มหลักที่
แบรนด์ต่างๆ เลือกใช้ในการสื่อสารกับผู้บริโภค
และนี่คือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของคนที่ท�ำงานสายการตลาดดิจิทัลที่อยากน�ำมาแบ่งปัน แล้วจะพบว่างานสายนี้
มีอะไรดี
Digital Marketing Executive (พนักงานการตลาดดิจิทัล)
วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดดิจิทัล วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค
ออกแบบและตรวจสอบแคมเปญการตลาด รวมจัดหาช่องทางการลงสื่อดิจิทัล
จัดท�ำสัญญา และประสานงานกับลูกค้า ดูแลด้านการตลาดดิจิทัลทั้งหมด
Digital Marketing Specialist (ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล)
มีความรูด้ า้ นโซเชียล แพลตฟอร์ม เช่น Google Adwords, Facebook
Ads, Instagram, YouTube, Blogger, Influrecer รวมถึงพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตของคนทีเ่ ป็นกลุม่ เป้าหมาย ช่วยเหลือทีมกาารตลาดในการวางแผน
และจัดท�ำแคมเปญออนไลน์ น�ำเสนอและสร้างสรรค์เนื้อหาโฆษณาที่ใช้ใน
แคมเปญต่างๆ
Digital Maketing Manager (ผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิทัล)
มีความรูเ้ กีย่ วกับเครือ่ งมือในการบริหารจัดการสือ่ ดิจทิ ลั และเครือ่ งมือ
ที่จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภค เพื่อน�ำข้อมูลนั้นมาบริหารจัดการเป็น
แคมเปญต่างๆ รวมถึงก�ำหนดงบประมาณและจัดการค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
ดิจิทัลให้เป็นไปตามที่บริษัทก�ำหนด
Vice President Chief of Marketing (รองประธานฝ่ายการตลาด)
ในองค์กรขนาดใหญ่ คนที่ท�ำต�ำแหน่งนี้จะต้องดูแลข้อมูลการตลาด
ทั้งหมด ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ของธุรกิจแต่ละ Business Unit รวมถึง
วัดผล และรายงานผลการตลาดทั้งหมดของบริษัท ให้แก่ CMO
Chief Marketing Officer (ประธานบริหารฝ่ายการตลาด)
ต�ำแหน่งนี้มักจะมีแค่ในองค์กรขนาดใหญ่ หรือองค์กรที่เป็นมหาชน
โดยมีหน้าที่ควบคุม จัดการการตลาดทั้งหมดของ Business Unit ให้เป็นไป
ตามทิศทางที่ตนก�ำหนดไว้ รวมถึงท�ำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูงฝ่ายอื่นๆ
ไม่วา่ จะเป็น CEO (ประธานบริหาร) และ CFO (ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยการเงิน)
นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ให้ข้อมูลส�ำคัญด้านการตลาดบริษัทให้แก่สื่อมวลชน
อีกด้วย

ข้อดีกับการท�ำงานสายการตลาดดิจิทัล คือ...

• ผลตอบแทนที่สูงกว่า
		 ด้วยความที่เป็นสายงานเฉพาะทาง ที่ไม่เพียงแต่ต้องมีความรู้ด้าน
การตลาดเพียงอย่างเดียว แต่จำ� เป็นต้องมีความรูเ้ รือ่ งเทคโนโลยี และแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ต่างๆ ด้วย ซึ่งเป็นทักษะเฉพาะทางที่คนท�ำงานการตลาดสายดิจิทัล
ต้องมี ส่งผลให้คนทีท่ ำ� งานสายนี้ มีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนสูงกว่าคนทีท่ ำ� งาน
การตลาดทั่วไป

• โอกาสตกงานน้อย
		 ปัจจุบันเราจะเห็นว่าหลายองค์กร หลายอุตสาหกรรมก�ำลังปรับตัว
เข้าสู่ยุค Digital Transformation ที่น�ำเอาดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันให้กับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการท�ำธุรกรรมธนาคารผ่านแอพพลิเคชั่น
การใช้ QR Code หรือการช�ำระเงินผ่านระบบ RFID การสะสมคะแนนผ่าน
แอพพลิเคชั่น ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นหนึ่งในการน�ำเครื่องมือออนไลน์ มาใช้ในการ
ท�ำตลาดเพื่อให้สามารถเข้าถึง และอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานที่เป็น
กลุ่มลูกค้าทั้งสิ้น ในส่วนของการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ ที่ล่าสุด DAAT
ออกมาระบุว่าครึ่งปีแรกของปี 2561 มีตัวเลขเม็ดเงินการลงทุนผ่านสื่อดิจิทัล
สูงขึ้นแบบก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2560 ตัวเลขการลงทุน
แสดงให้เห็นว่า องค์กรต่างๆ ก�ำลังต้องการบุคลากรด้านนี้เข้ามาช่วยขับเคลือ่ น
การท�ำตลาดผ่านสื่อดิจิทัลอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน
ส�ำหรับคนที่เรียนจบสายการตลาดมา หรือสายอื่นๆ ที่มีความสนใจ
อยากเข้ามาท�ำงานสายการตลาดดิจิทัล ขอเพียงคุณหมั่นศึกษาหาความรู้
ด้านการตลาด แพลตฟอร์มออนไลน์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งในไทยและ
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นท�ำหน้าที่ของตนให้เต็มที่ที่สุด คุณก็จะ
เป็นคนหนึง่ ทีป่ ระสบความส�ำเร็จ และเป็นคนที่ตอ้ งการตัวของบริษัทใหญ่ๆ
ของประเทศได้ไม่ยาก
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
ที่มา : https://th.jobsdb.com
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THAILAND 4.0

AI FOR THAI เอไอสัญชาติไทย
ตัวช่วยหนุนอุตสาหกรรมดิจิทัล

เนคเทค เปิดตัว AI FOR THAI แพลตฟอร์มเอไอสัญชาติไทย เพิ่มศักยภาพความสามารถของผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างสรรค์
แอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการช่วยด�ำเนินงาน
ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดตัว “AI FOR THAI” แพลตฟอร์มเอไอสัญชาติไทย ผลงานวิจัยและพัฒนาที่เนคเทค สวทช. มุ่งหวังให้เป็นแพลตฟอร์ม
ส�ำคัญ ในการเพิ่มศักยภาพความสามารถของผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างสรรค์แอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อใช้ในการช่วยงานและพร้อมสร้างอุตสาหกรรมบริการ
ดิจิทัล ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค 2562 ณ โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. กล่าวในพิธเี ปิดงานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการเนคเทค 2562 ว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ (AI)
เป็นเทคโนโลยีที่น่าจับตามอง เนื่องจากได้เข้ามามีบทบาทส�ำคัญทางเศรษฐกิจ
และสังคมมากขึ้น มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยด้านความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีด้านต่างๆ ผนวกรวมกับข้อมูลในรูปแบบจ�ำนวนมากและ
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเสียง รูปภาพ ข้อความ แผนผังข้อมูล ซึ่งเก็บ
รวบรวมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
“ส่งผลให้พัฒนาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ก้าวกระโดดอย่าง
รวดเร็ว ภายใต้กระบวนการที่เรียกว่า Machine Learning ซึ่งหมายถึงการใช้
อัลกอรึทึมในการวิเคราะห์ข้อมูล เรียนรู้ข้อมูล แล้วท�ำการคาดการณ์หรือ
ประเมินผลสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะผ่านการป้อนข้อมูลจ�ำนวนมหาศาล ซึ่ง
เทคโนโลยีดังกล่าวได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน
มากขึน้ และเริม่ มีบทบาทชัดเจนต่อระบบเศรษฐกิจมากขึน้ เพราะจะช่วยทํางาน
ในส่วนทีอ่ ยูน่ อกขอบเขตของมนุษย์ โดยเฉพาะการทําความเข้าใจแบบแผนต่างๆ”
ดร.ชัย กล่าวต่อว่าปัจจุบันได้น�ำเอไอมาประยุกต์ใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งสามารถเชื่อมโยงเรียนรู้อย่างไร้ขีดจ�ำกัด
ซึ่งเนคเทค สวทช. ได้สะสมองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านปัญญา
ประดิษฐ์มากว่า 20 ปี โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยและเอกลักษณ์
ของไทย และมีความมุ่งหมายว่า AI FOR THAI จะเป็นฐานรากทางเทคโนโลยี
ที่ส�ำคัญให้กับนักธุรกิจ นักพัฒนา และนักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุคใหม่ สามารถน�ำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยได้
ส�ำหรับ AI FOR THAI เป็นแพลตฟอร์มให้บริการ AI สัญชาติไทย
ผลงานวิจัยและพัฒนาโดย “เนคเทค” และ “สวทช.” เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
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ปัญญาประดิษฐ์และ Machine Learning ที่เน้นตอบโจทย์ผู้ใช้งาน ทั้งในภาค
อุตสาหกรรมและการบริการต่างๆ ในประเทศไทย โดยค�ำนึงถึงผูใ้ ช้บริการทีเ่ ป็น
คนไทยเป็นหลัก เพือ่ ให้คนไทยได้เข้าถึงระบบเอไอทีส่ ามารถช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานให้ดีขึ้น เพื่อประหยัดทรัพยากรณ์ที่ใช้ผลิตและบริการ
กลุม่ เป้าหมายส�ำหรับ AI FOR THAI คือ นักพัฒนาระบบ ผูป้ ระกอบการ
บริษัท SME และบริษัทอื่นๆ ที่ต้องการพัฒนาแอปพลิเคชัน และยังพร้อม
ให้บริการในทุกช่วงเวลา โดยสามารถใช้บริการได้ทางเว็บไซต์ AIforthai.in.th
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย AI FOR THAI จะช่วยต่อยอดการสร้างสรรค์แอปพลิเคชัน
ต่างๆ เช่น ภาคธุรกิจกลุม่ ค้าปลีก ใช้ระบบ Chatbot เพือ่ โต้ตอบเพือ่ ตอบค�ำถาม
ให้บริการแก่ลูกค้าแทนพนักงาน หรือกลุ่มโลจิสติกส์ ใช้ระบบรู้จ�ำใบหน้า
(Face Recognition) เพื่อตรวจจับใบหน้าของพนักงานขับรถว่ามีความเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ และด้านการท่องเที่ยว สามารถใช้ AI แปลภาษา
และสามารถวิเคราะห์รูปอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวจากภาพถ่าย อีกทั้ง
ในด้านการแพทย์ก็ใช้ระบบ AI วิเคราะห์แนวโน้มความเสี่ยงของโรคส่วนบุคคล
หรือการอ่านฟิล์ม X-rays แทนมนุษย์
ทีมข่าวผูจ้ ดั การวิทยาศาสตร์ได้ทดลองใช้งานผ่านเว็บไซต์ AIforthai.
in.th และกรอกข้อมูลเพือ่ สมัครสมาชิกเพือ่ ใช้บริการ AI FOR THAI ในหน้า
เว็บไซต์ ซึ่งจะมีเมนูต่างๆ ให้เลือกมากมาย และทีมงานได้เลือก “เมนูรู้จ�ำ
วัตถุ” และเมื่อทดลองใส่รูปอาหารที่ต้องการวิเคราะห์ ระบบก็วิเคราะห์รูป
และแสดงผลชือ่ เมนูให้ทราบ นับว่าเป็นประโยชน์สำ� หรับผูท้ ไี่ ม่มคี วามรูด้ า้ น
อาหาร และใช้แค่รูปอาหารก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่าคือเมนูอะไร
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
ที่มา : https://mgronline.com

