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บรรณาธิการ 
 ข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจ�ำเดือน ตุลำคม 2562 Special Report ฉบับนี้ ขอเสนอ ทักษะดีๆ ตอบโจทย์ตลำดแรงงำนไทย ตำมด้วย  

มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�าในภูมิภาค เปิดระบบจัดกำรน�้ำในอีอีซี ‘ภำคตะวันออก’ แชมป์ธุรกิจเด่น สุพรรณบุรี เมืองยุทธหัตถี เศรษฐกิจฟื้นตัวกว่ำที่คำด!!  

รถไฟทำงคู่สำยใต้หนุนเที่ยวไทย กรุงเทพ-ชุมพร วิ่งแค่ 5 ชม. พร้อมเปิดใช้ ปี’65

 ส่วน English for Career ฉบับนี้ เป็นบทสนทนำภำษำอังกฤษ Reception (ต้อนรับลูกค้ำ) รู้ทันโลก ระเบียบและข้อกฎหมำยกำรจ้ำงงำนชำวต่ำงชำติในจีน  

ที่ผู้ประกอบกำรและแรงงำนไทยควรรู้ แรงงำนสูงวัยในไอร์แลนด์ มีแนวโน้มเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุมำกกว่ำวัยอื่น Smart Doe กรมกำรจัดหำงำนเปิดบริกำรลงทะเบียน 

ไปท�ำงำนต่ำงประเทศผ่ำนเวบ็ไซต์ สะดวก รวดเรว็ ประหยดั เผย!! ผลส�ำรวจคนหำงำนพึงพอใจกำรให้บริกำรจดัหำงำนมำกเกอืบเตม็ร้อย ‘หม่อมเต่ำ’ มอบเงินแสน แก่แรงงำนไทย 

ที่กลับจำกญี่ปุ่น ‘หม่อมเต่ำ’ เตือนแรงงำนไทย หวั่นถูกหลอกไปท�ำงำนสหรัฐอเมริกำ สั่งตรวจสอบเข้มงวด 

 อาชีพมั่นคง 8 อำชีพออนไลน์ ท�ำเงินปี 2019 แนะน�ำ ยุค 4.0 และ THAILAND 4.0 วิเครำะห์บทบำท AI ปัญญำประดิษฐ์ ต่อสถำนกำรณ์แรงงำนไทยในอนำคต
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  สถำบนั DPU X โดย มหำวทิยำลยัธรุกิจบณัฑติย์ (มธบ.) จัดงำนเสวนำ “ทักษะในอนำคต
ของแรงงำนในประเทศไทย In the next 10 year” เพื่อชี้แนวทำงให้นักศึกษำปรับตัวอย่ำงไร 
ให้อยู่รอดในอนำคต โดยมี ดร.พณชิต กิตติปัญญำงำม นักวิจัยและผู้อ�ำนวยกำร DPU X 
มหำวทิยำลยัธุรกิจบัณฑิตย์ ผศ.ไพรินทร์ ชลไพศำล นกัวจัิยและผูช้�ำนำญกำรอำวโุส DPU CORE 
อำจำรย์ดวงจันทร์ วรคำมิน นักวิจัยและอำจำรย์วิทยำลัยบริหำรธุรกิจนวัตกรรมและกำรบัญชี 
(CIBA) ร่วมเป็นวิทยำกร โดยมีนำยวรำกิต เพชรน�้ำเอก ประธำนชมรมนิยำยวิทยำศำสตร์ไทย 
ร่วมให้ควำมรู้แก่นักศึกษำถึงแนวทำงกำรเขียนนิยำยวิทยำศำสตร์ 
 ดร.พณชติ กติตปิญัญำงำม ผูอ้�ำนวยกำร DPU X มหำวทิยำลยัธรุกิจบณัฑติย ์(มธบ.) กลำ่ววำ่ 
มธบ.วำงแผนกำรปรับตวัสูโ่ลกอนำคต ในอกี 10 ปขีำ้งหนำ้ เพือ่ช้ีแนวทำงใหอ้ำจำรยแ์ละนกัศกึษำ 
เห็นภำพว่ำในยุคดังกล่ำวสังคมโลกต้องกำรคนหรือแรงงำนแบบไหน หลังเรียนจบกำรศึกษำ 
ออกไปจะอยู่รอดไดอ้ย่ำงไร เม่ือ AI (Artificial Intelligent) เริม่แทรกซมึเขำ้มำท�ำงำนแทนมนษุย์
 โดยน�ำข้อมูลจำกทีมนักวิจัย มธบ.เรื่อง ทักษะแรงงำนในอนำคตของไทย (Skill Set 
For Future Workforce in Thailand) มำสื่อสำรให้อำจำรย์และนักศึกษำรับรู้ พร้อมรับมือ 
เม่ือเกิดกำรเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคที่เทคโนโลยี เข้ำมำมีบทบำทในสำยอำชีพต่ำงๆ  
โดยทีมวิทยำกรได้เสนอแนวคิดถึงสำขำอำชีพที่น่ำสนใจในอนำคตและอำชีพที่อำจหำยไป  
รวมถึงทักษะที่จ�ำเป็น เพื่อให้อำจำรย์แต่ละคณะน�ำไปปรับหลักสูตรเพ่ือให้นักศึกษำลุกข้ึน 
พัฒนำตนเองให้อยู่รอดในโลกที่แข่งขันกันด้วยจ�ำนวนประชำกรที่มีคุณภำพ
 ดร.พณชิต กล่ำวต่อว่ำ Artificial Intelligence หรือ AI คือ ปัญญำประดิษฐ์ ซึ่งหมำยถึง
วทิยำกำรคอมพวิเตอรแ์ขนงหนึง่ทีจ่ะพยำยำมสำมำรถคดิหำเหตผุลเรยีนรูก้ำรท�ำงำนไดเ้หมอืน
สมองมนษุย ์ปจัจบุนัหลำยองคก์รไดน้�ำสิง่นีม้ำท�ำงำนแทนมนษุยบ์ำงสว่น ในวงกำรนยิำยได้กล่ำว
ถึงสมองกลที่พัฒนำถึงขั้นเขียนนิยำยได้เอง ทุกคนอำจเริ่มหวำดกลัวเมื่อ AI สำมำรถเรียนรู้บำง
ส่ิงได้เหมอืนมนษุย์มคีวำมฉลำดผนวกกบัควำมคิดทีล่กึซึง้ขึน้ ท�ำใหม้นษุยถ์กูแยง่งำนโดยไม่รูต้วั
 ทั้งนี้ ชนชั้นแรงงำนมีโอกำสว่ำงงำนสูงเพรำะเทคโนโลยีดังกล่ำวสำมำรถช่วยลดต้นทุน
กำรท�ำงำนได้ อย่ำงไรก็ตำมเชื่อว่ำทุกคนยังไม่มีควำมพร้อมที่จะรับมือเรื่องดังกล่ำว เพรำะ
ต่ำงเชื่อว่ำปัญญำประดิษฐ์ไม่สำมำรถมำท�ำงำนแทนมนุษย์ได้ ดังนั้น จึงอยำกฝำกนักศึกษำ 
โดยเฉพำะคณะนิเทศศำสตร์ ต้องปรับตัวในทันเทคโนโลยี เพรำะปัจจุบันสำยบันเทิงเร่ิมมี
กำรเปลี่ยนแปลง จำกที่เคยท�ำงำนในสตูดิโอ หรือส�ำนักพิมพ์ เปลี่ยนมำท�ำงำนที่บ้ำน เช่น  
ยูทูปเบอร์ เป็นต้น
 “ทุกคนสร้ำงคอนเทนต์ให้ตัวเอง และสร้ำงคุณค่ำให้ตนเองได้ จึงอยำกให้น้องๆ ช่วยกัน
วำดภำพหน้ำตำที่ท�ำงำนในอนำคอีก 10 ปี จะเกิดอำชีพแบบไหน และอำชีพไหนจะหำยไป” 
ผอ.DPU X กล่ำว

มธบ.แนะทักษะดีๆ ตอบโจทย์ตลาดแรงงานไทย ใน 10 ปีข้างหน้า 
แนะนศ.ปรับตัวเปลี่ยนความคิด AI แย่งงานมนุษย์ 

 ผศ.ไพรินทร์ ชลไพศำล นักวิจัยและผู้ช�ำนำญกำรอำวุโส DPU CORE กล่ำวว่ำ ผลงำนวิจัย 
โดยหลักอยำกทรำบว่ำทักษะของคนไทยในอนำคตควรมีอะไรบ้ำง ซึ่งทีมวิจัยได้แบ่งออกเป็น  
3 ช่วง พบว่ำช่วงแรก ระหว่ำงปี 2020-2029 อยู่ในช่วงพัฒนำ AI ช่วงที่ 2 ปี 2030-2049 AI  
มีควำมสำมำรถเท่ำมนุษย์ และช่วงที่ 3 ปี 2050-2060 มนุษย์ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ AI
 ดังน้ัน ท�ำอย่ำงไรให้คนอยู่รอดในแต่ละช่วงได้ ซึ่งผลวิจัยระบุถึงทักษะที่คนควรมี คือ 
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรใช้เทคโนโลยี และกำรส่ือสำรกับมนุษย์ ขณะนี้ธุรกิจในภำคเอกชน 
เริ่มปรับตัว ในกำรสัมภำษณ์งำนจะวัดทักษะในกำรแก้ปัญหำมำกกว่ำดูเกรดเฉล่ีย นอกจำกนี้ 
มีคนท�ำนำยไว้ว่ำว่ำ 90% ผู้ช่วยของคนจะอยู่ในสมำร์ทโฟนของตนเอง ธุรกิจที่ท�ำคอนเทน์ 
แพลทฟอร์ม จะอยู่ได้ในอนำคต
 รวมถึงแอพพลิเคช่ันด้วย ปัญญำประดิษฐ์ไม่ได้ท�ำให้คนตกงำนเสมอไปแต่กลับสร้ำงงำนใหม่ 
ใหค้นในอนำคต เพรำะเชือ่วำ่มนษุยอ์ยูเ่หนอื AI เพรำะมนษุยม์คีวำมคดิทีล่กึซึง้ สำมำรถวเิครำะห์
ขอ้มลูทีซ่บัซอ้น และจบัควำมรูส้กึของคนไดด้กีวำ่ แมเ้รำใชหุ้น่ยนตห์รอืปญัญำประดษิฐเ์ขำ้ไปท�ำงำน
ทีม่ภีำวะควำมเสีย่งสงู เชน่ กูภ้ยั เมือ่เจอผูร้อดชวีติ มนษุยต์อ้งเปน็คนตดัสนิใจหรอืสัง่กำรอีกครัง้
 “ขณะน้ีเทคโนโลยีเปลี่ยนไปเร็ว สิ่งที่เรำวิเครำะห์วันนี้อำจเกิดขึ้นในปีถัดไปก็ได้ DPU 
CORE พยำยำมปรับหลักสูตรให้เข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลงมำกขึ้น ปรับเนื้อหำกิจกรรมบำงอย่ำง
เพือ่ตอบโจทยทั์กษะใหทั้นสมยั แต่ส่ิงท่ีนกัศึกษำจ�ำเป็นต้องมคืีอควำมเชือ่ทีส่ง่ผลตอ่พฤตกิรรม 
(Mindset) และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต แม้มีทักษะเบื้องต้นยังจ�ำเป็นต้องเรียนรู้ต่อยอดเพิ่มเติม  
จึงอยำกฝำกให้ทุกคน เข้ำถึงทักษะต่ำงๆ ให้ได้ เข้ำใจว่ำ AI คืออะไร และใช้ประโยชน์จำก AI ให้ได้” 
นักวิจัยและผู้ช�ำนำญกำรอำวุโส DPU CORE กล่ำว
 ขณะที่อำจำรย์ดวงจันทร์ วรคำมิน นักวิจัยและอำจำรย์วิทยำลัยบริหำรธุรกิจนวัตกรรม
และกำรบญัช ี(CIBA) กล่ำวว่ำ ตลำดแรงงำนในอีก 10 ปีข้ำงหน้ำจะเปลีย่นแปลงไปมำก งำนทีต้่อง 
ใช้ทักษะประจ�ำ หรืองำนที่ท�ำซ�้ำๆ อำทิ งำนเสมียน งำนบัญชี งำนคีย์ข้อมูล เป็นต้น จะใช้ AI 
มำทดแทน ดังนัน้คนท่ีจะอยูร่อดในอนำคตต้องหมัน่เรียนรู้ ทักษะต่ำงๆ ท่ีต้องใช้มีควำมส�ำคญัมำก
เช่น กำรท�ำงำนเป็นทีม กำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน กำรวิเครำะห์ หลำยองค์กรต้องกำรคนที่มี
คณุภำพ ส่วนสำยอำชพีท่ีมีควำมต้องกำรในอนำคต คอื อำชพีดแูลผู้สูงอำยุ เพรำะสงัคมผูส้งูวยั 
มีอัตรำเพิ่มจ�ำนวนมำก รวมถึงคลินิกศัลยกรรมควำมงำม

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
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ทักษะดี ๆ
ตอบโจทย์ตลาดแรงงานไทย

Special  Report

 ตามเป้าหมายหนึ่งของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
หรือ อีอีซี ที่จะน�าไปสู่การเชื่อมโยงกรุงเทพฯ เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเดียวกัน  
เชื่อม 3 สนามบิน และเมืองใหม่

  สภำพแวดล้อมท่ีก�ำลังเปลี่ยนแปลง ภัยธรรมชำติที่รุนแรงและเปลี่ยนรูปแบบ 
ไปจำกอดีต เกิดค�ำถำมว่ำ กำรจัดกำรเมืองใหม่ในพ้ืนที่อีอีซีที่เชื่อมกับเมืองใหญ่อย่ำงกรุงเทพ
จะสำมำรถรองรบัจ�ำนวนประชำกรทีม่คีวำมต้องกำรเพือ่กำรด�ำรงชวีติในรปูแบบแปลกใหม่แตก
ต่ำงกันออกไปได้อย่ำงไร
  เฉพำะกำรจัดกำรน�้ำก็พบว่ำไม่ใช่เรื่องง่ำยเพรำะน�้ำเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นขณะเดียวกันก็อำจ
กลำยเป็นปัญหำใหญ่ของชมุชนได้ ตำมแผนผังระบบบริหำรจดักำรน�ำ้ในพืน้ทีอ่อีซี ีโดยส�ำนกังำน
คณะกรรมกำรนโยบำย เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (สกพอ.) เผยถึงกำรจัดกำรตั้งแต่ 
น�ำ้ต้นทนุ ระบบประปำ และระบบระบำยน�ำ้และป้องกนัน�ำ้ท่วม ซ่ึงจะมีรูปแบบด�ำเนินกำร 

เปิดระบบจัดการน้ำาในอีอีซี

มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำ ในภูมิภาค

ทั้งประเภทรักษำของเดิมที่มีอยู่ไว้ ประเภทเดิมปรับปรุง และประเภทก่อสร้ำงใหม่ โดยทุก
โครงกำรจะเชื่อมต่อเนื่องทั้ง 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรำ ชลบรุแีละระยอง รวมถงึจงัหวดัใกล้เคยีง 
เพือ่ให้แผนกำรสร้ำงเมืองเป็นไปตำมเป้ำหมำย

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
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ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงพื้นที่เพิ่มเติมอีกกว่ำ 10,000 ตำรำงเมตร รวมเป็น 42,000 ตำรำงเมตร 
ด้วยงบประมำณ 200 ล้ำนบำท จะแล้วเสร็จวันที่ 6 ธันวำคม 2562 นี้ 
 ทัง้นี ้ เกดิจำกกำรตอบรบัทีด่ขีองชำวสพุรรณบรุ ี มำตลอดระยะเวลำ 7 ปี เนื่องจำก
โรบนิสนัเป็นจดุหมำยแห่งแรกของจงัหวัดทีไ่ด้สร้ำงประสบกำรณ์แปลกใหม่ให้กบัคนพืน้ท่ีด้วย
กำรช็อปปิ้งในรูปแบบ “กิน ช็อป เที่ยว” ที่ไม่เหมือนศูนย์กำรค้ำทั่วไป เพรำะสำมำรถตอบ
โจทย์เข้ำถึงควำมต้องกำรและไลฟ์สไตล์กำรใช้ชีวิตของคนพื้นที่ได้อย่ำงครบวงจร ส่งผลให้
สำขำสุพรรณบุรีติดอันดับท็อป 10 ของกำรมีจ�ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรและยอดขำยท่ีมีอัตรำ 
กำรเติบโตในทิศทำงบวกอย่ำงต่อเนื่อง 
 กำรปรบัเพ่ิมด้วยกำรพฒันำแบบก้ำวกระโดดเพือ่ให้สมบรูณ์แบบมำกกว่ำเดมิจงึเกดิข้ึน 
ท้ังกำรเพ่ิมพ้ืนท่ีกำรให้บรกิำร กำรเพ่ิมร้ำนค้ำให้หลำกหลำยครอบคลุมทุกควำมต้องกำร โดย
เฉพำะพื้นที่พักผ่อนที่ชูไฮไลต์ “พื้นที่   สีเขียว” ด้วยกำรปลูกต้นไม้เพิ่มควำมร่มรื่น ให้ควำม
รู้สกึผ่อนคลำย สูก่ำรเป็นอกีหนึง่ทีพ่กัผ่อนหย่อนใจของคนในจงัหวัดอย่ำงแท้จริง และจะเป็นสิง่
แปลกใหม่ทีเ่กดิขึน้ ในส่วนของร้ำนค้ำจะมีร้ำนอำหำรช้ันน�ำอำหำรพ้ืนถ่ินจำกทัว่ประเทศ เพิม่
มำอีกกว่ำ 50 ร้ำน รวมไปถึง “สำลี่วันเดอร์แลนด์” ร้ำนอำหำรและเบอเกอร่ีรูปแบบใหม่ 
จำกต้นต�ำรับ “เอกชยัสำลีส่พุรรณ” จะเข้ำมำเติมเสน่ห์ควำมทนัสมยัด้วยทีส่�ำคญัยงัมีโซนเพือ่
สุขภำพตอบรับเทรนด์ของคนรุ่นใหม่กับ fitness Society พร้อมโซนส่งเสริมกำรเรียนรู้ของ
เด็กๆ กับโซน Education โดยสถำบันกำรศึกษำช้ันน�ำอย่ำง We by The Brain Shane 
English School 
 “โรบินสันทุ่มงบประมำณครั้งนี้ เพรำะพิจำรณำแล้วว่ำเป็นกำรลงทุนท่ีคุ้มค่ำทัง้ในแง่
ของธรุกจิในแง่ของร้ำนค้ำ และจงัหวัด ทีเ่รำจะเตบิโตไปด้วยกนั โดยเรำหวงัว่ำจะเป็นศูนย์กลำง
ของชุมชนที่มีศักยภำพ เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวของจังหวัด
ให้เติบโตไปในทิศทำงบวกอีกด้วย” ส�ำหรับกำรขยำยพื้นที่ของโรบินสันไม่ใช่เฉพำะแค่ท่ี
สุพรรณบุรีเท่ำนั้นยังมีอีก 5 สำขำ ที่จังหวัดกำญจนบุรี จังหวัดตรัง จังหวัดสมุทรปรำกำร 
จังหวัดเชียงรำย และที่ซีคอนสแควร์ รวมถึงเตรียมเปิดอีก 1 สำขำ ที่ลำดกระบัง เป็นสำขำที่ 
50 ใช้งบประมำณรวมทั้งสิ้น 3,000 ล้ำนบำท มองเห็นเม็ดเงินจำกนักลงทุนที่เริ่มกระจำยตัว
ลงต่ำงจงัหวดัอย่ำงชัดเจนแบบนี ้ถอืเป็นสญัญำณทีด่ ีทีท่�ำให้พออุน่ใจได้ว่ำ เศรษฐกจิในจงัหวดั
สุพรรณบุรี และอีกหลำยจังหวัด ก�ำลังพลิกฟื้นดีขึ้น โดยเฉพำะกำรที่ห้ำงดังกล่ำวลงทุนเพิ่ม
ในหลำยจังหวัดซะขนำดนี้คิดด้วยตรรกะง่ำยๆ แสดงว่ำทีมบริหำรที่เป็นมืออำชีพของเขำต้อง
วิเครำะห์แล้วว่ำ ขนำดวันนี้ยังสำมำรถเดินได้ดีขนำดนี้ กำรเตรียมพร้อมสู่อนำคตจึงต้องเกิด
ขึ้น ท�ำให้คำดหวังได้ว่ำ วันนี้ของสุพรรณบุรี จะยังคงเป็นเมือง “น่ำรักน่ำอยู่ น่ำดู น่ำเที่ยว” 
ไปจนถึงระดับ “น่ำลงทุน” ต่อไป แม้จะต้องเหนื่อยมำกหน่อยก็ตำม มำเยือนสุพรรณบุรีมีดี
ทุกวัน เที่ยวได้สุขใจ.
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ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์

 ท่ำมกลำงภำวะเศรษฐกิจผนัผวน กำรลงทนุเพือ่ท�ำธรุกจิแม้จะไม่สดใสเท่ำท่ีควรแต่ก็

ใช่ว่ำจะไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้เลย ข้อมูลจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์เผยถึง

กำรจดทะเบยีนธรุกจิจดัตัง้ใหม่สงูสดุ แบ่งตำมทีต่ัง้และธรุกจิเด่นในภำค ว่ำธรุกจิเด่นทีม่กีำร

ลงทุนสูงสุด อยู่ในภำคตะวันออก คือผลิตเหล็ก และเหล็กกล้ำ มีมูลค่ำ 3,000 ล้ำนบำท แม้

ในแง่จ�ำนวนและมูลค่ำลงทุนสูงสุดคือกรุงเทพฯ จ�ำนวน 2,066 รำย และมูลค่ำ 7,555 รำย 

  ด้ำนจังหวัดที่มีทุนจดทะเบียนสูงสุด ได้แก่ ชัยภูมิ มูลค่ำ 3,237 ล้ำนบำท ขณะที่

จงัหวดัทีม่จี�ำนวนธรุกจิเกดิใหม่สงูสุดคอื ชลบุร ี433 รำย ส่วนระยองเป็นจังหวัดทีม่ธีรุกจิเด่น

ที่มีมูลค่ำสูงสุดคือ ผลิตเหล็กและเหล็กกล้ำแผ่น 3,000 ล้ำนบำท 

  จะเห็นว่าภาคตะวันออกซึ่งเป็นที่ต้ังของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)  

มีความโดดเด่นด้านการดึงดูดการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ แม้ธุรกิจเด่นที่มีการจัดตั้ง

ใหม่จะยังไม่ใช่อุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งเป้าส่งเสริมไว้ก็ตาม 
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‘ภาคตะวันออก’ 
แชมป์ธุรกิจเด่น

 “สุพรรณบรุ ีแผ่นดนิยุทธหตัถ”ี วรรณคดขีึน้ชือ่ เลือ่งลอืพระเครือ่ง รุง่เรอืงเกษตรกรรม 
สงูล�า้ประวติัศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศลิปิน ภาษาถิน่ชวนฟัง อดีตท่ีผ่านมาปฏิเสธไม่ได้ว่า  
ความเจรญิก้าวหน้าของ “สพุรรณบรุ”ี ส่วนใหญ่มาจากฝีมอืและการทุม่เทของ “คนโตตวัเล็ก
แห่งท้องทุ่งเมืองเหน่อ” ท่ีชื่อ “บรรหาร ศิลปอาชา” จนส่งผลให้สุพรรณบุรีกลายเป็น
จังหวัดแห่งการท่องเที่ยวส�าคัญระดับต้นๆ ของประเทศ จากความหลากหลายทั้งด้าน
โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ รวมถึงส่ิงท่ีสร้างสรรค์ข้ึนมาใหม่ อาทิ  
พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดย์ี วัดป่าเลไลยก์วรวหิาร ศาลเจ้าพ่อหลกัเมอืง อทุยานมงักรสวรรค์ 
บึงฉวาก ตลาดสามชุก 100 ปี พระใหญ่แกะสลักที่อ�าเภออู่ทอง พิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่ 2 
อู่ทอง ปางอุ๋งด่านช้าง ฯลฯ 

 ปัจจุบันสถำนที่ท่องเที่ยวเหล่ำนี้ยังอยู่ในสภำพที่สมบูรณ์แบบ เพรำะได้รับกำรดูแล
พัฒนำอย่ำงต่อเนือ่งจำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องมำโดยตลอด จึงยงัคงเป็นจุดเช็คอนิยอดฮติของ
นักท่องเที่ยวอยู่ต่อไป รวมท้ังเป็นจุดดึงดูดหลักที่สร้ำงเม็ดเงินสะพัดทั้งด้ำนกำรค้ำ กำรท่อง
เที่ยว และกำรลงทุนมำอย่ำงต่อเนื่องในทุกวิกฤติ
 วันนี้แม้จะไม่มี นำยบรรหำร แต่ก็มีพ่อเมืองคนล่ำสุด นำยนิมิต วันไชยธนวงศ์  
ที่มำประจ�ำกำรถูกที่ถูกเวลำ เดินหน้ำดูแลพัฒนำทุกสิ่งอย่ำงในสุพรรณบุรีไม่ให้ทรุดโทรมลง 
แถมยังเพิ่มให้ดีขึ้นกว่ำเดิมอีกด้วย กำรลุยแหลกแบบติดดิน ฉับไว ไม่ล่ำช้ำ ถึงไหนถึงกันของ
พ่อเมอืงคนนีท้ีย่อมลงทนุสละทุกหยำดเหงือ่เพือ่แลกกบักำรสร้ำงควำมเชือ่มัน่ให้เกดิขึน้ทัง้กบั
ชำวสุพรรณและคนไทยทั้งประเทศ แม้ปัจจุบันสภำพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ “ตกต�่ำ” 
จนส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชำวบ้ำนระดับรำกหญ้ำไต่ระดับผลกระทบขึ้นไปจนถึงระดับ
กลำง แต่ขวัญก�ำลังใจจำกพ่อเมืองสุพรรณบุรีคนนี้ ได้ส่งผลไปยังด้ำนจิตใจของชำวบ้ำนและ
เศรษฐกิจในพื้นที่ที่เร่ิมเชิดหัวขึ้นบ้ำงแล้ว แม้จะยังไม่สำมำรถมองเห็นได้อย่ำงชัดเจน แต่มี
วี่แววน่ำจะดีขึ้นเรื่อยๆ 
 ทีมข่ำวได้ออกตระเวนไปดูทุกสถำนที่ท่องเที่ยว ชุมชนต่ำงๆ เพื่อหำข้อมูลว่ำมีนักท่อง
เทีย่วเข้ำไปยังสถำนทีท่่องเท่ียวกันมำกขึน้หรอืน้อยลงเพยีงใดหลงัจำกดิง่ลงเหวจำกพิเศรษฐกจิ
มำอย่ำงต่อเน่ืองในรอบ 4-5 ปี ที่ผ่ำนมำ ในท่ีสุดได้ไปสะดุดอยู่ที่ห้ำงโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ 
สพุรรณบรีุ อ�ำเภอเมอืง เนือ่งจำกไปเหน็ลำนจอดรถข้ำงห้ำงถกูล้อมรัว้ปิดเอำไว้พร้อมมีข้อควำม
ว่ำ “ขออภัยในควำมไม่สะดวก” เขตพืน้ทีก่ำรก่อสร้ำงและปรบัปรงุ ไปถำมไถ่ด้วยควำมตกใจ 
แต่กลับถึงบำงอ้อ หลังได้ค�ำตอบจำก นำยวุฒิเกียรติ เตชะมงคลำภิวัฒน์ กรรมกำรผู้จัดกำร
บริษัทใหญ่ บริษัท โรบินสัน จ�ำกัด (มหำชน) ที่ไปดูงำนให้ข้อมูลว่ำ “พื้นที่ที่ปิดเอำไว้นั้นอยู่ใน

สุพรรณบุรี 
เมืองยุทธหัตถี  เศรษฐกิจฟ้ืนตัวกว่าท่ีคาด!!
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 รฟท. แจงความคืบหน้ารถไฟสายกรุงเทพ-ชุมพร รองรับต่างชาติ 
เที่ยวไทย เผยฝรั่งติดใจใช้บริการนั่งรถไฟกว่า 90% พร้อมเดินหน้า 
ประมูลทางคู่สายใหม่ ลงทุน 6 หมื่นล้านเสนอรัฐบาลใหม่

 นำยวรวุฒิ มำลำ รักษำกำรผู้กำรว่ำรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่ำควำมคืบ

หน้ำโครงกำรรถไฟทำงคู่สำยใต้ นั้น ขณะนี้มีควำมคืบหน้ำกำรก่อสร้ำงเฉลี่ย 28% แบ่งเป็น 

ช่วงนครปฐม - หัวหิน คืบหน้ำ 33% ช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์ คืบหน้ำ 30% และช่วง

ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร คืบหน้ำ 19%

 เมื่อโครงกำรดังกล่ำวแล้วเสร็จจะช่วยลดระยะเวลำในกำรเดินทำงจำกสถำนีกลำง

บำงซื่อถึงสถำนีชุมพร จะใช้เวลำเพียง 5 ชั่วโมง จำกเดิมที่ใช้เวลำประมำณ 8 - 9 ชั่วโมง ดัง

นั้นถือว่ำโครงกำรรถไฟทำงคู่เป็นเส้นทำงที่ส่งเสริมกำรท่องเท่ียวของชำวต่ำงชำติ เนื่องจำก

เป็นเส้นทำงทีน่กัท่องเทีย่วต่ำงชำตนิยิมเดนิทำงถงึ 90% ของผูโ้ดยสำรทัง้หมด โดยเฉพำะกำร

ย่นระยะเดินทำงจำกกรุงเทพ-หัวหิน จะใช้เวลำเพียง 2 - 3 ชั่วโมง จำกเดิมท่ีใช้เวลำ 

รถไฟทางคู่สายใต้
หนุนเที่ยวไทย กรุงเทพ-ชุมพร 
วิ่งแค่ 5 ชม. พร้อมเปิดใช้ปี’65

เดินทำงด้วยรถยนต์ประมำณ 4 - 5 ชั่วโมง โดยรถไฟจะวิ่งควำมเร็วอยู่ที่ 160 กิโลเมตรต่อ

ชัว่โมง โดยเส้นทำงรถไฟทำงคู่สำยใต้จะก่อสร้ำงแล้วเสรจ็ในปี 2564 จำกนัน้ใช้เวลำติดต้ังงำน

ระบบอีก 1 ปี ก่อนเปิดใช้ในปี 2565

 อย่างไรก็ตาม รฟท. มีแผนลงทุนก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้เฟส 2 ได้แก่ รถไฟทาง

คูช่่วงชมุพร-สรุาษฎร์ธาน ีวงเงนิ 2.4 หมืน่ล้านบาท รถไฟทางคู ่ช่วงสรุาษฎร์ธาน ี- สงขลา 

วงเงนิ 5.7 หมืน่ล้านบาท และรถไฟทางคู ่ช่วงหาดใหญ่ - ปาดงัเบซาร์ ระยะทาง 48 กม. วงเงิน 

8 พนัล้านบาท

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้

ที่มา : https://www.posttoday.com

English for Career บทสนทนา
ภาษาอังกฤษ Reception (ต้อนรับลูกค้า)

การใช้ประโยคต้อนรบัลูกค้าทีเ่ข้ามาในร้าน เช่น ร้านอาหาร โรงแรม เราควรสนทนาภาษองักฤษ ด้วยค�าพดูทีส่ร้างความประทบัใจให้กบัลูกค้า ลองมาดตูวัอย่าง ดงันี้

ตัวอย่าง ประโยคภาษาอังกฤษ ต้อนรับลูกค้า (Reception)

: Welcome to Baan Suan Steak House, can I help you?

 ยินดีต้อนรับสู่ร้ำนสเต็กบ้ำนสวน มีอะไรให้รับใช้ครับ?

: Can we have a table for four please?

 มีโต๊ะส�ำหรับสี่คนไหมครับ?

: Would you like anything to drink with your meal?

 ต้องกำรรับเครื่องดื่มส�ำหรับรับประทำนกับอำหำรไหมครับ?

: I’ll put your drink order in and be right back to get your dinner order

 ผมจะไปสั่งเครื่องดื่มจำกนั้นจะกลับมำรับออร์เดอร์อำหำรเย็นนะครับ

: Sorry, your friend over there ordered fried rice, and I gave you his by mistake

 ขอประทำนโทษครับ เพื่อนของคุณสั่งข้ำวผัด ผมน�ำมันมำให้คุณโดยไม่ได้ตั้งใจ

: May I interest you in some dessert?

 ขออนุญำตผมแนะน�ำของหวำนนะครับ?

บทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation) ต้อนรับลูกค้า (Reception)

Waiter (บริกร) : Welcome to Baan Suan Steak House. I’m Ake, your waiter  

    tonight. Can I help you?

    ขอต้อนรับสู่สเต็กบ้ำนสวน ผมชื่อเอก ท�ำหน้ำที่บริกรของคุณในคืนนี้  

    มีอะไรให้รับใช้ครับ?

Pol (พล) : Hello. We have a dinner reservation for two at 8:00 under  

    the name of 

    สวสัดคีรบั เรำจองโต๊ะอำหำรไว้ตอนสองทุม่ ในชือ่ของคณุพล

Waiter (บริกร) : Yes, Mr.Pol. Please follow me. Your table is prepared and ready.

    ครับ คุณพล โปรดตำมผมมำ โต๊ะของคุณถูกเตรียมและพร้อมแล้ว

Pleon (เพลิน) : Pol, those table on the terrace looks nice, I think I need some  

    fresh air. Would it be possible to be seated out there instead?

    พล โต๊ะตรงระเบียบนั่นดูสวยดี ฉันคิดว่ำต้องกำรสดูอำกำศหน่อย เป็นไป 

    ได้ไหม ถ้ำเรำจะไปนัง่ข้ำงนอกแทน?

Waiter (บริกร) : Outside tables are available right now but you might have to  

    move inside if it’s raining.

    โต๊ะข้ำงหน้ำยังว่ำงอยู่ครบัตอนน้ี แต่คณุอำจจะต้องย้ำยเข้ำมำข้ำงในหำกว่ำฝนตก

Pol (พล) : It’s okay. Let’s seat outside then. I think rain can’t harm our  

    lovely night.

    โอเค เรำนัง่ข้ำงนอกแล้วกัน ผมคดิว่ำฝนท�ำอะไรคนือนัสวยงำมของเรำไม่ได้หรอก

Waiter (บริกร) : Good sir. Here is your table, and now may I take your drink order  

    while you are considering what to have for dinner?

    ดีครับ ขอเชิญนั่งที่โต๊ะของคุณครับ ผมจะขอรับรำยกำรเครื่องดื่มก่อน 

    ระหว่ำงทีค่ณุท้ังสองดรูำยกำรอำหำรเยน็นะครับได้ไหมครับ

Pleon (เพลิน) : Yes, could you please bring us two glasses of red wine?

    ค่ะ เรำขอไวน์แดงสองแก้ว

Waiter (บริกร) : Alright. I’ll put your drink order in and be right back to get  

    your dinner order.

    ได้ครับ. ผมจะไปสั่งเครื่องดื่มแล้วกลับมำรับรำยกำรอำหำรเย็นนะครับ

Pol (พล) : Wait a second. We’re ready. We would like to order roasted  

    pork salad and ribeye steak for two please.

    เด๋ียวก่อนครับ เรำพร้อมแล้ว เรำขอสัง่สลดัหมูย่ำง กบัสเตก็รบิอำยส�ำหรบั 

    สองคนครับ

Waiter (บริกร) : Good choice. How you want your meat cooked, may I ask?

    เลือกได้ดีครับ คุณต้องกำรให้เรำปรุงเนื้อแบบไหนครับ?

Pol (พล) : edium rare and I would like to change side dish from mashed  

    potato to creamed spinach,if possible, Thanks.

    กึ่งสุกกึ่งดิบ และผมขอเปลี่ยนเครื่องเคียงจำกมันบดเป็นผักโขมอบครีม  

    ถ้ำเป็นไปได้ ขอบคุณ

Waiter (บริกร) : Very well sir. We would be happy to prepare the food to meet  

    your special needs.

    ได้ครับ เรำยินดีที่จะปรุงอำหำรให้ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำครับ
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สรุป Expression

Can I help you? มีอะไรให้ช่วยเหลือ/รับใช้ครับ/ค่ะ

Please follow me มี กรุณำตำมผม/ดิฉันมำ

Would it be possible? เป็นไปได้ไหม?

Could you please กรุณำ

Be right back กลับมำ

Wait a second รอสักครู่/แป๊บหนึ่ง/สักเดี๋ยวนะ

May I ask? ใช้ต่อค�ำถำมเพื่อเพิ่มควำมสุภำพ

To be seated นั่ง

สรุป Vocabulary

A Dinner reservation กำรจองโต๊ะส�ำหรับอำหำรเย็น

Fresh air อำกำศบริสุทธิ์

A Glass of red wine ไวน์แดงหนึ่งแก้ว

Roasted Pork Salad สลัดหมูย่ำง

Ribeye Steak สเต็กเนื้อซี่โครง

Medium rare กึ่งสุกกึ่งดิบ

Mashed Potato มันบด

Creamed Spinach ผักโขมอบครีม

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

ที่มา : https://engenjoy.blogspot.com

 ปัจจบัุน แม้ว่าเศรษฐกจิของจนีจะได้รบัผลกระทบจากสภาวะทีเ่ศรษฐกจิโลก

ชะลอตัวและสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน จนท�าให้อัตราการขยายตัว 

ทางเศรษฐกจิอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 6 ซึง่ถือเป็นระดบัต�า่ทีส่ดุในรอบ 27 ปี แต่มไิด้หมายความว่า 

จีนจะลดบทบาทในฐานะประเทศที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจของโลกลงแต่อย่างใด  

ตรงกนัข้ามจนียงัคงเป็นตลาดการค้าและเป็นฐานการลงทนุทีภ่าคธรุกจิให้ความสนใจเข้าไป

ด�าเนนิธรุกจิ รวมถงึชาวต่างชาติทีย่งัคงหลัง่ไหลเข้าไปท�างาน ซึง่แน่นอนว่าจ�านวนไม่น้อย

เป็นชาวไทย

 ดว้ยเลง็เหน็ถึงควำมส�ำคญัของภำคธรุกิจไทยที่เขำ้ไปลงทนุในจีน ซึ่งมกีำรจ้ำงแรงงำน

ต่ำงชำติ รวมถงึพ่ีน้องชำวไทยท่ีเข้ำไปท�ำงำนในจนี โดยเฉพำะในมณฑลยนูนำน ซ่ึงเป็นมณฑล

ส�ำคญัอกีแห่งหนึง่ของจนี ทีช่ำวไทยนยิมไปท�ำธรุกจิ เมือ่เดอืนกรกฎำคม 2562 สถำนกงสลุใหญ่ 

ณ นครคนุหมิง จงึได้จดับรรยำยให้ควำมรูเ้กีย่วกับกฎหมำยแรงงำนด้ำนกำรจ้ำงงำนชำวต่ำงชำติ

ในจีน เพื่อให้นำยจ้ำงชำวไทยที่จดทะเบียนบริษัทด�ำเนินธุรกิจในจีนและแรงงำนไทย 

ได้รับทรำบถึงสิทธิประโยชน์ ควำมรับผิดชอบ รวมถึงขั้นตอนกำรย่ืนเอกสำรต่ำงๆ  

ของมณฑลยูนนำน ตำมระเบียบเฉพำะส�ำหรับกำรจ้ำงงำนชำวต่ำงชำติ ว่ำด้วยเรื่องของ 

กำรบริหำรจัดกำรแรงงำนต่ำงชำติ และระบบประกันสังคม ดังนี้

 1.  ด้านการบริหารจัดการแรงงานต่างชาติ 

  นำยจ้ำงและลกูจ้ำงจะต้องด�ำเนนิกำรเพือ่ให้ได้รบัใบอนญุำตส�ำหรับกำรจ้ำงงำน โดย 

(1) นำยจ้ำงต้องย่ืนขอใบอนุญำตจ้ำงลูกจ้ำงชำวต่ำงชำติจำกกรมทรัพยำกรมนุษย์และ 

สวัสดิกำรสังคม (2) ลูกจ้ำงชำวต่ำงชำติน�ำใบอนุญำตจ้ำงแรงงำนต่ำงชำติไปประกอบกำร 

ขอวีซ่ำท�ำงำน (Z) เพื่อเดินทำงเข้ำประเทศจีน (3) นำยจ้ำงและลูกจ้ำงชำวต่ำงชำติย่ืนขอ 

ใบอนญุำตท�ำงำน (Work Permit) ต่อกรมทรพัยำกรมนษุย์และสวสัดกิำรสงัคมภำยใน 15 วัน

นับจำกวันที่เดินทำงเข้ำประเทศจีน และ(4) นำยจ้ำงและลูกจ้ำงชำวต่ำงชำติยื่นขอใบอนุญำต

พ�ำนกั (Residence Permit) ต่อ Public Security Bureau Exit and Entry Administration 

Office ภำยใน 30 วันนับจำกวันที่เดินทำงเข้ำประเทศจีน

 อย่ำงไรกด็ ีชำวต่ำงชำตสิำมำรถท�ำงำนในประเทศจนีได้โดยไม่ต้องขอใบอนุญำตท�ำงำน 

หำกมีคุณสมบัติ ดังนี้ (1) ชำวต่ำงชำติที่ได้รับ “ใบรับรองผู้เชี่ยวชำญต่ำงประเทศ” ที่ออกโดย

ส�ำนักงำนผู้เชี่ยวชำญต่ำงประเทศ (Foreign Experts Affairs) ของจีน โดยเป็นผู้เชี่ยวชำญ

ชำวต่ำงชำติด้ำนเทคโนโลยีหรือด้ำนบริหำรซึ่งรัฐบำลจีนว่ำจ้ำงโดยตรง หรือเป็นผู้เชี่ยวชำญ

ชำวต่ำงชำติด้ำนเทคโนโลยีหรือด้ำนบริหำรที่มีต�ำแหน่งด้ำนเทคโนโลยีระดับสูงหรือมีหนังสือ

รบัรองคณุสมบตัทิกัษะพเิศษทีร่บัรองโดยหน่วยงำนก�ำกบัเทคโนโลยหีรอืสมำคมวิชำชพีทีไ่ด้รับ 

กำรยอมรับในระดับชำติของผู้เชี่ยวชำญหรือระดับนำนำชำติซึ่งหน่วยงำนภำครัฐของจีนหรือ

หน่วยงำนกิจกำรเฉพำะของจีนว่ำจ้ำง (2) ชำวต่ำงชำตทิีไ่ด้รบั “ใบอนญุำตชำวต่ำงชำตทิ�ำงำน

ด้ำนปิโตรเลยีมในทะเลจนี” ซึง่ไม่ต้องขึน้มำบนพืน้แผ่นดนิของประเทศจนี และ (3) ชำวต่ำงชำติ

ที่ได้รับ กำรอนุมัติจำกกระทรวงวัฒนธรรมจีนในกำรแสดงศิลปะและวัฒนธรรม

 2. ด้านการจ้างงาน นำยจ้ำงและลูกจ้ำงต้องด�ำเนินกำร (1) ท�ำสัญญำจ้ำงงำนตำม

กฎหมำยจีน โดยสัญญำจ้ำงงำน มีอำยุสูงสุดไม่เกิน 5 ปี โดยอ้ำงอิงกฎระเบียบเกี่ยวกับสิทธิ

แรงงำนและสภำพแวดล้อม ในกำรท�ำงำนส�ำหรับลูกจ้ำงชำวต่ำงชำติใช้กฎระเบียบเดียวกับ

รู้ทันโลก ระเบียบและข้อกฎหมาย
การจ้างงานชาวต่างชาติในจีน ที่ผู้ประกอบการและแรงงานไทยควรรู้ 

ลูกจ้ำงจีน และ (2) ย่ืนขอต่ออำยุใบอนุญำตท�ำงำน (Work Permit)  

30 วันก่อนใบอนุญำตท�ำงำนหมดอำยุ หำกไม่ต่ออำยุ ถือว่ำ 

ใบอนุญำตท�ำงำนถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

 หำกลูกจ้ำงชำวต่ำงชำตเิปล่ียนนำยจ้ำงหรอืพืน้ทีท่�ำงำน จะต้อง 

ด�ำเนินกำรขอเปลี่ยนใบอนุญำตท�ำงำนใหม่ หำกลูกจ้ำงชำวต่ำงชำติ 

ท�ำผดิกฎหมำยจนีหรอืถกูเลกิจ้ำง นำยจ้ำงต้องแจ้งกรมทรพัยำกรมนษุย์

และสวัสดิกำรสังคม และ Public Security Bureau Exit and Entry 

Administration Office ทันที เพื่อยกเลิกสัญญำจ้ำงงำน ใบอนุญำต 

ท�ำงำน และใบอนุญำตพ�ำนัก ทั้งนี้ หำกลูกจ้ำงชำวต่ำงชำติท�ำงำน 

โดยไม่มใีบอนญุำตท�ำงำน จะถกูลงโทษตำมกฎหมำยจนี ตัง้แต่กำรปรบั

จนถึงกำรให้ออกนอกประเทศ

 3. ด้านประกันสังคม กฎหมำยประกันสังคมของจีนก�ำหนดให้

ลูกจ้ำงชำวต่ำงชำติต้องเข้ำระบบประกันสังคม เพื่อรับประโยชน์จำก

สถำนะ 5 กรณ ีได้แก่ (1) ชรำภำพ (2) เจบ็ป่วย (3) ว่ำงงำน (4) บำดเจบ็

จำกกำรท�ำงำน และ (5) คลอดบตุร ซ่ึง 3 กรณแีรก กฎหมำยก�ำหนดให้

นำยจ้ำงและลกูจ้ำงชำวต่ำงชำติจ่ำยเงินร่วมกัน และ 2 กรณีหลัง กฎหมำยก�ำหนดให้นำยจ้ำง

จ่ำยเงินฝ่ำยเดียว

 นอกจำกนี้ นำยจ้ำงและลูกจ้ำงยงัควรทรำบเกี่ยวกับระเบียบทั่วไปส�ำหรับกำรจ้ำงงำน

ชำวต่ำงชำติ ว่ำด้วยระเบียบของสัญญำจ้ำงงำน ระยะเวลำกำรทดลองงำน กำรยกเลิกสัญญำ

จ้ำงงำน และค่ำตอบแทน ดังนี้

 1. สัญญาจ้างงาน นำยจ้ำงและลูกจ้ำงต้องท�ำสัญญำจ้ำงงำนเป็นลำยลักษณ์อักษร

ภำยใน 30 วัน นับจำกวันแรกที่ท�ำงำน หำกไม่มีกำรท�ำสัญญำจ้ำงงำนภำยใน 30 วัน 

ตำมกฎหมำยก�ำหนด ลูกจ้ำงสำมำรถฟ้องให้นำยจ้ำงจ่ำยค่ำจ้ำงของเดือนที่ 2-12 ในอัตรำ  

2 เท่ำของค่ำจ้ำงเดือนแรก (หรือค่ำจ้ำงท่ีได้ตกลงกันไว้) และต้ังแต่เดือนที่ 13 เป็นต้นไป  

ให้ถือว่ำกำรจ้ำงงำนดังกล่ำวเป็นกำรว่ำจ้ำงแบบไม่มีก�ำหนดระยะเวลำ (No Fix Term  

Contract) โดยอัตโนมัติ

 2.  ช่วงทดลองงาน กรณีสัญญำจ้ำงงำนมีอำยุไม่ถึง 1 ปี ก�ำหนดให้มีช่วงทดลองงำน

ได้ไม่เกิน 1 เดือน กรณีสัญญำจ้ำงงำนมีอำยุระหว่ำง 1-3 ปี ก�ำหนดให้มีช่วงทดลองงำนได ้

ไม่เกิน 2 เดือน และกรณีสัญญำจ้ำงงำนมีอำยุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ก�ำหนดให้มีช่วงทดลองงำนได้

ไม่เกิน 6 เดือน

 3.  การยกเลิกสัญญาจ้างงาน แบ่งเป็น 4 กรณี ได้แก่ (1) กรณีนำยจ้ำงและลูกจ้ำง

ตกลงร่วมกัน ก็สำมำรถยุติสัญญำจ้ำงงำน (2) กรณีลูกจ้ำงขอลำออก ต้องแจ้งล่วงหน้ำ 30 วัน 

หำกอยู่ในช่วงทดลองงำนต้องแจ้งล่วงหน้ำ 3 วัน (3) กรณีนำยจ้ำงท�ำผิดสัญญำจ้ำงหรือ 

ผิดกฎหมำย ลูกจ้ำงสำมำรถยกเลิกสัญญำได้ โดยนำยจ้ำงจะต้องจ่ำยเงินชดเชยแก่ลูกจ้ำง  

(รวมทั้งกรณีนำยจ้ำงเลิกจ้ำงโดยลูกจ้ำงไม่มีควำมผิด) โดยนำยจ้ำงต้องจ่ำยค่ำชดเชย 

กำรเลิกจ้ำง 1 เดือนต่ออำยุงำน 1 ปี และ (4) กรณีลูกจ้ำงไม่ผ่ำนกำรทดลองงำน หรือลูกจ้ำง 
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กระท�ำผิดจนสร้ำงควำมเสียหำยแก่นำยจ้ำง โดยนำยจ้ำงไม่ต้องจ่ำยค่ำชดเชยเลิกจ้ำง  

เวลำท�ำงำนไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน ไม่เกิน 40 ชั่วโมง/สัปดำห์ และมีวันหยุดอย่ำงน้อย 1 วัน  

1 สัปดำห์

 4.  ค่าตอบแทน ได้แก่  (1) ค่ำจ้ำง นำยจ้ำงจะต้องจ่ำยค่ำจ้ำงตรงตำมเวลำ 

และครบตำมจ�ำนวน โดยไม่ต�่ำกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงข้ันต�่ำตำมที่กฎหมำยก�ำหนด (ปัจจุบันอัตรำ

ค่ำจ้ำงขั้นต�่ำในนครคุนหมิง 1,670 หยวน/เดือน) และ (2) ค่ำล่วงเวลำ ซึ่งหำกเป็นกำรท�ำงำน

ล่วงเวลำในวนัท�ำงำนปกต ิให้นำยจ้ำงจ่ำยค่ำล่วงเวลำ 1.5 เท่ำของค่ำจ้ำง หำกเป็นกำรท�ำงำน

ล่วงเวลำในวันหยุดประจ�ำสัปดำห์ ให้นำยจ้ำงจัดสรรวันหยุดชดเชยให้แก่ลูกจ้ำงหรือจ่ำยค่ำ

ล่วงเวลำ 2 เท่ำของค่ำจ้ำง และหำกเป็นกำรท�ำงำนล่วงเวลำในวนัหยดุตำมทีก่ฎหมำยจีนก�ำหนด 

(11 วัน ได้แก่ วันตรุษจีน 3 วัน วันชำติจีน 3 วัน และวันหยุดอื่นอีก 5 เทศกำล เทศกำลละ 

1 วัน) ให้นำยจ้ำงจ่ำยค่ำล่วงเวลำ 3 เท่ำของค่ำจ้ำง

 5.  ทัง้นี ้ในกรณทีีม่กีารละเมดิสทิธิประโยชน์ด้านแรงงาน ลกูจ้ำงสำมำรถร้องเรยีน

ต่อส�ำนักงำนตรวจสอบสิทธิแรงงำนภำยใต้กรมทรัพยำกรมนุษย์และสวัสดิกำรสังคม  

ผ่ำนช่องทำง (1) สำยด่วนหมำยเลข 12333 (2) แอปพลิเคชัน “云南人社”  

ของกรมทรัพยำกรมนษุย์และสวสัดกิำรสังคม มณฑลยนูนำน และ (3) ทีท่�ำกำรส�ำนกังำนตรวจ

สอบสิทธิแรงงำนในพื้นที่ตั้งแต่ระดับอ�ำเภอขึ้นไป

 ระเบียบและข้อกฎหมายการจ้างงานชาวต่างชาติในต่างประเทศถือเป็นเรื่องที ่

ผู้ประกอบการและแรงงานไทยควรรู้ เนื่องจากจะเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อม

ส�าหรบัการท�างานและด�าเนนิธรุกจิได้อย่างถกูต้อง ลดการเกดิปัญหาต่างๆ รวมถงึป้องกนั

การถูกเอารัดเอาเปรียบและการปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมจากท้องถ่ินนั้นๆ ที่อาจเกิดขึ้น 

ในอนาคต

 ในขณะท่ีหลำยประเทศก�ำลงัผลกัดนัให้มกีำรจ้ำงงำนผูส้งูวยั รองรบักบัโครงสร้ำงด้ำนประชำกร 

ที่หลำยๆ ประเทศก�ำลังเข้ำสู่สูงวัยนั้น ที่ไอร์แลนด์หนึ่งในประเทศพัฒนำแล้ว ในกลุ่มองค์กำร

เพื่อควำมร่วมมือและกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ (OECD) ก�ำลังเผชิญปัญหำที่ท้ำทำย คืออัตรำ

กำรเสียชีวิตในที่ท�ำงำนของแรงงำนสูงวัยเพิ่มขึ้นกว่ำกลุ่มอำยุอื่นๆ

 เมื่อช่วงต้นเดือน ต.ค. 2562 สื่อ Irish Examiner ระบุว่ำในไอร์แลนด์คนท�ำงำนที่มีอำยุ

มำกกว่ำมีแนวโน้มที่จะได้รับบำดเจ็บจำกกำรท�ำงำนน้อยกว่ำเพื่อนร่วมงำนที่อำยุน้อยกว่ำ  

แต่กลับมีแนวโน้มที่จะประสบกับกำรเสียชีวิตในสถำนที่ท�ำงำนมำกกว่ำ

 คนท�ำงำนอำยุ 55-64 ปี มีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตเกือบสองเท่ำเมื่อเทียบกับคนท�ำงำน 

ทีอ่ำยตุ�ำ่กว่ำ 55 ปีจำกกำรศกึษำของหน่วยงำนด้ำนสขุภำพและควำมปลอดภยัของไอร์แลนด์ 

ส่วนคนท�ำงำนทีอ่ำยมุำกกว่ำ 65 ปี มโีอกำสเสยีชวีติมำกกว่ำคนท�ำงำนอำยตุ�ำ่กว่ำ 55 ปี 3.5 เท่ำ

 ทัง้น้ี คนท�ำงำนในภำคเกษตรมคีวำมเสีย่งสงูทีจ่ะได้รบับำดเจบ็สำหสัมำกกว่ำภำคอตุสำหกรรม

อื่น ก�ำลังแรงงำนวัย 55 ปีขึ้นไปในไอร์แลนด์เพิ่มขึ้น จำกที่เคยมีเพียงร้อยละ 10 ของก�ำลัง

แรงงำนทั้งหมดในปี 2541 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 ในปี 2561 ที่ผ่ำนมำ โดยอำชีพอิสระหรือ

แรงงำนรับจ้ำงตนเอง (self-employed) มีแนวโน้มที่จะมีอำยุงำนมำกกว่ำแรงงำนภำครัฐ

 ปัจจบุนั ภำคธุรกิจในไอร์แลนด์จะต้องดิน้รนหำพนกังำนและเสยีงบประมำณฝึกฝนพนกังำน

หน้ำใหม่ๆ เหล่ำนี ้หำกพวกเขำไม่จ้ำงพนักงำนสงูวัยให้ท�ำงำนต่อ แต่กระนั้นก็พบวำ่พนักงำนท่ี

ออกจำกงำนก่อนกำรเกษียณนั้น ต้องออกจำกงำนเพรำะได้รับบำดเจ็บ เจ็บป่วย หรือพิกำร

จำกกำรท�ำงำน โดยกวำ่ 1 ใน 5 ของผูท้ีอ่อกจำกงำนก่อนกำรเกษยีณในไอร์แลนด์นัน้ออกจำก

งำนเพรำะควำมเจบ็ป่วยและพิกำร นอกจำกนี้ร้อยละ 7 ให้เหตุผลที่ว่ำต้องกำรออกไปดูแล

แรงงานสูงวัย ในไอร์แลนด์ 
มีแนวโน้มเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

มากกว่าวัยอื่น

ครอบครัว ซึ่งส่วนใหญ่ผู้หญิงต้องออกจำกงำนเพื่อไปดูแลครอบครัวสูงกว่ำผู้ชำยถึง 5 เท่ำ

 ดร.อิวำน พริวัลโค จำกสถำบันวิจัยสังคมเศรษฐกิจ (ESRI) ระบุว่ำกำรเก็บรักษำพนักงำน

ที่มีอำยุมำกกว่ำ 60 ปี ในตลำดแรงงำนไอร์แลนด์นั้นสงูกว่ำค่ำเฉลีย่ของกลุม่ประเทศ OECD 

ทั้งนี้กำรเพิ่มอำยุเกษียณเพียงอย่ำงเดียวจะไม่สร้ำงงำนที่ยั่งยืน ควรมีนโยบำยท่ีค�ำนึงถึง 

ทำงเลือกที่หลำกหลำยให้คนท�ำงำน รวมถึงกำรจัดให้มีสภำพกำรท�ำงำนที่ปลอดภัย ซึ่งเป็น 

สิ่งส�ำคัญในกำรสนับสนุนชีวิตกำรท�ำงำนที่ยำวนำนขึ้น

 ด้ำน แพ็ต บรีน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรค้ำธุรกิจและกำรจ้ำงงำน เรียกร้องให้ 

นักธุรกิจชำวไอรชิยอมรบัค่ำนิยมกำรจ้ำงงำนพนักงำนสงูวัยมำกข้ึน “พนักงำนผูส้งูวยัไม่ใช่ภำระ

แต่เป็นโอกำส ประสบกำรณ์เป็นสนิทรพัย์ทีส่�ำคญัยิง่ในขณะน้ี และเป็นสิง่ทีค่นงำนสงูวยัได้สะสม

มำในอำชีพของพวกเขำ ธุรกิจต่ำงๆ จะต้องดิ้นรนมำกกว่ำนี้ หำกพวกเขำไม่ยอมรับพนักงำน

สูงวัย” รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรค้ำธุรกิจและกำรจ้ำงงำนของไอร์แลนด์ กล่ำว.

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

ที่มา :  https://prachatai.com

 สถิติด้านแรงงานท่ีไอร์แลนด์ พบแม้คนท�างานสูงวัยมีแนวโน้มได้รับบาดเจ็บ

จากการท�างานน้อยกว่าเพือ่นร่วมงานทีอ่ายนุ้อยกว่า แต่พวกเขากลับมีแนวโน้ม

เสียชีวิตในท่ีท�างานมากกว่า

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

ที่มา : ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง    https://globthailand.com
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 กรมการจัดหางาน เผยผลส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจัดหางานใน

ประเทศจากส�านักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ส�านักงานจัดหางาน

กรงุเทพมหานครพืน้ที ่1-10 และศนูย์บรกิารจดัหางานเพือ่คนไทย ในปีงบประมาณ 

2562 พบพึงพอใจร้อยละ 98.66 ในด้านกระบวนการให้บริการ  เจ้าหน้าที่ที่ให้

บริการ และด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก

 กรมกำรจัดหำงำน เปิดเผยว่ำ กรมกำรจัดหำงำนมีภำรกิจในด้ำนกำรให้บริกำรจัดหำงำน

ในประเทศ/ต่ำงประเทศ กำรแนะแนวอำชพีและส่งเสรมิกำรประกอบอำชพีอสิระ กำรควบคมุ

กำรท�ำงำนของคนต่ำงด้ำว และคุ้มครองคนหำงำน โดยมีนโยบำยพัฒนำระบบบริกำรจัดหำ

งำนในประเทศ เพือ่ให้คนไทยมงีำนท�ำในทกุพืน้ท่ี ทกุกลุม่ ทกุช่วงวยั ด้วยกำรเพิม่ประสทิธภิำพ

กำรให้บริกำรของศูนย์บริกำรจัดหำงำนเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ให้มีควำมสะดวก 

รวดเร็วและทันสมัย ซึ่งในปีงบประมำณ 2562 ที่ผ่ำนมำ กรมกำรจัดหำงำนได้ส�ำรวจควำม

พงึพอใจของผู้สมคัรงำน นำยจ้ำง/สถำนประกอบ

กำร และผู้ประกันตนที่มำรับบริกำรจัดหำงำน

ในประเทศจำกส�ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทุก

จังหวัด ส�ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนคร

พื้นที่ 1-10 และศูนย์บริกำรจัดหำงำนเพื่อคน

ไทย จ�ำนวน 18,667 ตวัอย่ำง ปรำกฎว่ำ มีควำม

พึงพอใจในกำรให้บริกำรถึงร้อยละ 98.66  โดย

พึงพอใจใน 3 ด้ำน ได้แก่ 1. ด้ำนกระบวนกำร

เผย!! ผลสำารวจคนหางาน
พึงพอใจการให้บริการจัดหางาน

มากเกือบเต็มร้อย

ให้บริกำร  2. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ที่ให้บริกำร  3. ด้ำนสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก ซึ่งในภำพรวมพบว่ำ 

ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที่ท่ีให้บริกำรมำกที่สุด ร้อยละ 99.02 รองลงมำคือ 

ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร ร้อยละ 98.75 และด้ำนสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก ร้อยละ 98.09 

นำงเธียรรัตน์ฯ กล่ำวอีกว่ำ ผลส�ำรวจควำมพึงพอใจในคร้ังนี้ กรมกำรจัดหำงำนจะน�ำมำ

ปรับปรุง พัฒนำ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรแก่ประชำชนผู้มำรับบริกำรให้ดียิ่งขึ้น 

และในปีงบประมำณ 2563 นี้ จะได้น�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำให้บริกำรเพิ่มมำกขึ้น เพื่อให้

ประชำชนเข้ำถึงบริกำรของรัฐได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน ลดระยะเวลำและลดกำร

ใช้เอกสำร ทั้งนี้เพื่อประหยัดค่ำใช้จ่ำยให้กับผู้รับบริกำรต่อไป

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

ที่มา : http://www.doe.go.th

กรมการจัดหางาน เปิดบริการ
ลงทะเบียนไปทำางานต่างประเทศ ผ่านเว็บไซต์ 

สะดวก รวดเร็ว ประหยัด
       กรมการจัดหางาน 

น�าระบบอเิล็กทรอนกิส์

มาให้บรกิารลงทะเบยีน

หางาน แจ้งการเดนิทางไปท�างานต่างประเทศ

ด้วยตนเอง แจ้งการเดินทางกลับเข้าไปท�างานต่างประเทศ 

(Re-entry) และยื่นค�าขออนุญาตจัดส่งคนหางาน

ไปท�างานต่างประเทศ สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน 

ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการ ใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา 

ลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ www.toea.doe.go.th 

 กรมกำรจดัหำงำนตอบสนองนโยบำยรฐับำลในกำรปรบัเปลีย่นภำครฐัให้เป็นรฐับำลดิจิทลั

และรฐับำลอเิลก็ทรอนกิส์ ซึ่งเป็นภำรกจิส�ำคญัของรฐับำลในกำรเพิม่ศกัยภำพทำงกำรแข่งขนั 

ภำยใต้วสิยัทัศน์กำรพัฒนำประเทศไทยไปสู ่ “ดิจิทัลไทยแลนด์” ที่สำมำรถสร้ำงสรรค์และใช้

ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยกรมกำรจัดหำงำนได้น�ำเทคโนโลยี

สำรสนเทศมำใช้ในกำรให้บริกำรด้ำนกำรจัดหำงำนในต่ำงประเทศผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์

กำรบรหิำรแรงงำนไทยไปต่ำงประเทศ (E-Service) ดังน้ี 1. กำรลงทะเบียนแจ้งควำมประสงค์

จะเดินทำงไปท�ำงำนในต่ำงประเทศ 2. แจ้งกำรเดินทำงไปท�ำงำนต่ำงประเทศด้วยตนเอง  

3. แจ้งกำรเดินทำงกลบัไปท�ำงำนต่ำงประเทศของคนหำงำนท่ีเดนิทำงกลบัประเทศไทยเป็นกำร

ชั่วครำว (Re-entry) 4. กำรขออนุญำตนำยจ้ำงพำลูกจ้ำงไปท�ำงำนในต่ำงประเทศ 5. กำรขอ

อนุญำตส่งลูกจ้ำงไปฝึกงำนในต่ำงประเทศ 6. กำรขอคัดรำยชื่อคนหำงำน 7. กำรขออนุญำต

จัดส่งคนหำงำนไปท�ำงำนในต่ำงประเทศ 8. กำรขอสมัครเป็นสมำชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือ 

คนหำงำนเพื่อไปท�ำงำนในต่ำงประเทศ และ 9. กำรขอน�ำคนงำนเข้ำรับกำรอบรมกรณีบริษัท

จัดหำงำนจัดส่ง

 ทัง้น้ี การให้บรกิารดงักล่าว เป็นการยกระดับการให้บริการทีส่ะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน 

ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการตดิต่อราชการของคนหางานและนายจ้าง/สถานประกอบการ  

ใช้บริการได้ทกุท่ี ทกุเวลา สามารถลงทะเบยีนได้ทางเว็บไซต์ www.toea.doe.go.th ขณะนี้ 

มีผู้มาใช้บริการแล้วจ�านวนกว่า 6,000 ครั้ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส�านักงาน

จัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือส�านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1-10 หรือ

สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

ที่มา : http://www.doe.go.th

Smart   DOE
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 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบประกาศนียบัตร
และเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ผู้ส�าเร็จการฝึกปฏิบัติงาน
เทคนิคในประเทศญ่ีปุ่น หรือ IM JAPAN จ�านวน 91 คน 
จ�านวนเงินท้ังส้ินกว่า 23 ล้านบาท พร้อมมอบโอวาท น�าความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รับน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า  
โดยมีผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธี

 หม่อมรำชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เปิดเผยว่ำ 

กระทรวงแรงงำน โดยกรมกำรจดัหำงำน ได้ลงนำมบนัทึกควำมเข้ำใจในกำรด�ำเนินงำนโครงกำร

จดัส่งผูฝึ้กงำนเทคนคิคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญีปุ่น่กับองค์กรพฒันำแรงงำนระดับนำนำชำติ

ประเทศญี่ปุ ่น (International Manpower Development Organization,  

Japan : IM Japan) โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งตำมบันทึกควำมเข้ำใจฯ 

ก�ำหนดให้กรมกำรจัดหำงำน กระทรวงแรงงำน เป็นผู้รับผิดชอบเร่ืองกำรรับสมัครคัดเลือก 

กำรจัดฝึกอบรมก่อนเดินทำง กำรจัดส่งผู้ฝึกงำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญี่ปุ่น  

มอบประกำศนยีบตัร และมอบเงนิสนบัสนนุกำรประกอบอำชพีให้แก่ผูท้ีส่�ำเรจ็กำรฝึกปฏบิตัิ

งำนเทคนิคฯ ครบสัญญำจ้ำงงำน 3 ปี ปัจจุบันกรมกำรจัดหำงำนได้จัดส่งผู้ฝึกปฏิบัต ิ

งำนเทคนิคคนไทยไปฝึกงำนในประเทศญ่ีปุ่น รวมทั้งสิ้น 5,030 คน ในปี พ.ศ. 2562  

มีผู้ส�ำเร็จกำรฝึกปฏิบัติงำนเดินทำงกลับประเทศไทย จ�ำนวนทั้งสิ้น 137 คน เงินสนับสนุนฯ 

จ�ำนวน 23,309,935 บำท โดยวนันีม้ผีูส้�ำเรจ็กำรฝึกปฏบัิตงิำนเทคนคิฯ เข้ำรบัประกำศนยีบัตร 

และเงินสนับสนุนเพ่ือกำรประกอบอำชีพ จ�ำนวน 91 คน ได้รับเงินคนละ 600,000 เยน  

หรือประมำณ 170,000 บำท เพื่อให้ผู้ส�ำเร็จกำรฝึกปฏิบัติงำนเทคนิคฯ ได้น�ำไปใช้เป็นทุน 

ในกำรประกอบธุรกิจ SME

 “ผู้ส�ำเร็จกำรฝึกปฏิบัติงำนเทคนิคทุกคนถือว่ำเป็นผู้มีควำมส�ำคัญต่อกำรพัฒนำ

ประเทศท้ังด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและควำมมั่นคงของชำติ เพรำะควำมรู้ ประสบกำรณ์และ

‘หม่อมเต่า’ มอบเงินแสน 
แก่แรงงานไทยที่กลับจากญี่ปุ่น

ทักษะต่ำงๆ รวมทั้งระเบียบวินัยที่ได้รับจำกกำรฝึกปฏิบัติงำนเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น 

ที่เข้มงวด จะสำมำรถน�ำมำใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรให้เกิด

ประสิทธิภำพ และช่วยขับเคลื่อนให้สถำนประกอบกำร หรือธุรกิจส่วนตัวด�ำเนินไปอย่ำง

ประสบผลส�ำเร็จได้ และต่อยอดเพื่อพัฒนำอำชีพต่อไป ซึ่งจะช่วยเสริมสร้ำงเสถียรภำพ 

ทำงเศรษฐกิจของประเทศ ครอบครวั และชุมชน เพ่ือควำมม่ันคง ม่ังคัง่ และยัง่ยนืของประเทศ

สืบไป” รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน กล่ำว 

 ในปี 2562 กรมการจัดหางานมีเป้าหมายจัดส่งแรงงานไปฝึกปฏิบัติงานฯ  

จ�านวน 500 คน ในปีน้ีจัดส่งไปแล้วจ�านวน 398 คน ขณะน้ียังคงอยู่ฝึกงานทีป่ระเทศญ่ีปุ่น 

จ�านวน 1,113 คน การฝึกปฏิบตังิานเทคนิคฯ น้ีมีระยะเวลาสัญญาฝึก 3 ปี หากครบสญัญา 

3 ปี แล้ว คนงานสอบทักษะฝีมือผ่านจะสามารถอยู่ต่อได้อีก 2 ปี  รวมเป็น 5 ปี ทั้งนี้  

ผูท้ีส่นใจ สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่กองบรหิารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 

โทร. 02-245-1021 หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

ที่มา : http://www.doe.go.th

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงใยแรงงานไทยท่ีจะเดินทาง 

ไปท�างานทีเ่กาะไซปัน ประเทศสหรฐัอเมรกิา หว่ันถกูหลอกจากสายนายหน้า และ

บรษัิทจดัหางานเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่าย ย�า้!! ขณะนีย้งัไม่มตี�าแหน่งงานทีก่รมการจัดหางาน

เป็นผู้จัดส่งแต่อย่างใด

 กรมกำรจัดหำงำน เปิดเผยว่ำ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่ำกำร 

กระทรวงแรงงำน มีควำมห่วงใยแรงงำนไทยที่จะเดินทำงไปท�ำงำนที่เกำะไซปัน  

ประเทศสหรัฐอเมริกำ เกรงจะถูกหลอกลวงจำกสำยนำยหน้ำ และบริษัทจัดหำงำน ที่อ้ำงว่ำ 

นำยจ้ำงที่เกำะไซปัน ประเทศสหรัฐอเมริกำ ต้องกำรคนหำงำนไปท�ำงำนในกิจกำรก่อสร้ำง

โรงแรมและบ่อนคำสิโนเป็นจ�ำนวนมำก โดยได้สัง่กำรให้กรมกำรจดัหำงำนเฝ้ำระวงัและตรวจสอบ

อย่ำงเข้มงวด โดยจำกกำรตรวจสอบข้อมูลจำกกองบริหำรแรงงำนไทยไปต่ำงประเทศ พบว่ำ 

ขณะนี้กรมกำรจัดหำงำนยังไม่มี  กำรพิจำรณำอนุญำตให้บริษัทจัดหำงำนจัดส่งคนหำงำน 

ไปท�ำงำนที่สหรัฐอเมริกำแต่อย่ำงใด 

 “จำกกำรตรวจสอบข้อมลู ขอเรยีนในเบือ้งต้นว่ำ ขณะนีต้�ำแหน่งงำนทีเ่กำะไซปัน 

ประเทศสหรัฐอเมริกำ ที่กรมกำรจัดหำงำนเป็นผู้จัดส่งโดยตรงยังไม่มีแต่อย่ำงใด และ 

กรมกำรจัดหำงำนเองกย็งัไม่มกีำรพจิำรณำอนญุำตให้บรษิทัจดัหำงำนจดัส่งคนไทยไปท�ำงำน

ที่ประเทศสหรัฐอเมริกำ ยกเว้นกำรไปท�ำงำนบนเรือส�ำรำญเท่ำนั้น จึงขอเตือนคนหำงำนที่

‘หม่อมเต่า’ เตือนแรงงานไทย 

หวั่นถูกหลอกไปทำางานสหรัฐอเมริกา สั่งตรวจสอบเข้มงวด
ประสงค์จะไปท�ำงำนต่ำงประเทศ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลของนำยจ้ำง สถำนประกอบกำร 

บริษัทจัดหำงำน ชื่อผู้รับอนุญำตจัดหำงำนก่อนว่ำน่ำเชื่อถือหรือไม่” 

 อย่างไรก็ตามปัจจุบัน มีคนหางานไทยที่ได้

รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

ให้เดินทางไปท�างานประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว 476 คน 

เดินทางด้วยตนเอง 367 คน นายจ้างพาลูกจ้างไป

ท�างาน 52 คน นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน 57 คน 

และ Re-entry 2,117 คน ขณะนี้มีแรงงานไทย

ยังคงท�างานอยู่ 1,201 คน  ทั้งนี้ หากคนหางาน

ต้องการที่จะไปท�างานต่างประเทศสามารถสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 

กรมการจัดหางาน

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

ที่มา : http://www.doe.go.th
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8 อาชีพออนไลน ์

ทำาเงินปี 2019 แนะนำา ยุค 4.0

 8 อาชีพออนไลน์ ยุค 4.0 จะช่วยท�าให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น มีอิสระมากขึ้น  

ด้วยการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยขน์กับชีวิตมากที่สุด การปรับชีวิตให้ตามทัน

กระแสของโลกที่ก�าลังเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันหยุด จะช่วยให้คุณสามารถ 

ทุ่นแรงที่ต้องใช้ในการท�างานได้และสามารถอยู่รอดในโลกอนาคต

อาชีพออนไลน์ ยุค 4.0 คือ
 อำชพีออนไลน์ คือ กำรท�ำงำนและกำรท�ำธรุกิจผ่ำนทำงอนิเตอร์เนท็ ไม่ว่ำจะเป็นกำรซ้ือขำย

สนิค้ำแบบท่ัวๆไป หรอืจะเป็นกำรขำย สนิค้ำแบบดจิิตอลโปรดกัท์ ไปจนถงึกำรหำลกูค้ำออนไลน์ 

กำรให้บรกิำรต่ำงๆ ผ่ำนระบบออนไลน์ ยกตวัอย่ำงง่ำยๆ เช่น อำชีพแม่ค้ำขำยของออนไลน์

 ซึ่งก่อนหน้ำนี้เรำรู้จักแค่อำชีพเดียวเนี่ยล่ะ ที่สำมำรถสร้ำงรำยได้ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ได้ 

แต่ ณ ตอนนีโ้ลกเปลีย่นไปอีกขัน้ มอีำชพีออนไลน์แตกแขนงออกมำเยอะมำก บำงอย่ำงกใ็กล้ตวั

สดุๆเพยีงแต่เรำไม่เคยจะสนใจมนั มำดูกนัดกีว่ำว่ำอำชีพออนไลน์ ท�ำเงิน แบบไหนจะเหมำะกับ

ไลฟ์สไตล์ของคุณมำกที่สุด

1. ขายของ Online
 ทกุคนคงรูจ้กัอำชพีนีก้นัด ีต้องขยัน อดึ และถกึมำกส�ำหรับกำรขำยของออนไลน์ ต้องพร้อม

ตอบค�ำถำมลกูค้ำเกอืบจะ 24 ชัว่โมง แล้วก็ต้องคอยอัพเดทสนิค้ำท�ำกำรโปรโมทอย่ำงสม�ำ่เสมอ 

ส่งของห้ำมตกหล่น ต้องชอบพูดคยุกบัลกูค้ำ และอดทนกบัควำมจกุจกิของกำรซือ้ขำยได้ สำมำรถ

ท�ำเงนิได้เรว็เมือ่ขำยสนิค้ำได้ สนิค้ำท่ีนิยมขำยกนักม็ตัีง้แต่เคร่ืองส�ำอำง อำหำร เสือ้ผ้ำ เฟอร์นิเจอร์ 

ของแต่งบ้ำน ทกุอย่ำงทีจ่ะจินตนำกำรได้ เรำสำมำรถเริม่จำกกำรขำยสนิค้ำกนัที ่Marketplace 

อย่ำงเช่น  www.lazada.co.th                www.ebay.com

      www.amazon.com  www.etsy.com

 อกีวิธีคอืกำรสร้ำงเวบ็ไซท์เอำไว้ขำยของเอง กเ็ป็นอกีหนึง่ทำงเลอืกทีด่เีช่นกนั กำรขำยสนิค้ำ

ออนไลน์ดีตรงที่ประหยัดต้นทุนค่ำเช่ำร้ำน ซ่ึงเป็น Fix Cost ใหญ่ท่ีอำจท�ำให้ธุรกิจของเรำ 

ไม่โตได้

2. Online Educator
 กำรเป็นเจ้ำของกิจกำรออนไลน์แบบที่เรียกว่ำ ครูสอนออนไลน์ ที่เน้นกำรขำยสินค้ำแบบ 

infoproduct หรือสินค้ำที่มำจำกควำมรู้และประสบกำรณ์ของเรำเอง อย่ำงเช่น กำรสร้ำง

คอร์สเรียนออนไลน์ หรือจะเป็นกำรรับจ้ำงสอนตำมสถำนทีต่่ำงๆ เหมำะมำกกบัคนท่ีมคีวำมรู้

เยอะเป็นพเิศษและอยำกจะแบ่งปันสิง่ทีรู่ใ้ห้กบัคนในสงัคม ยกตวัอย่ำงเช่น ครสูอนภำษำองักฤษ 

ครูสอนดนตรี หรอืจะเป็นคนทีม่สีตูรขนมและอำหำรอร่อยๆ แล้วอยำกจะถ่ำยทอดให้คนอืน่ได้รู้ 

ไปจนถึงคนที่มีควำมรู้ทำงด้ำนงำนอำร์ท เช่น สอนถ่ำยรูป สอนท�ำกรำฟฟิค สอนท�ำเว็บ

 ลองฝำกโปรไฟล์ แล้วก็หำงำนสอนพิเศษ งำนติวเตอร์ออนไลน์ได้ที่นี่จ้ำ >>> https://

pro.donemaster.com/signup/th/งำนสอนพิเศษ

 ยิ่งถ้ำเป็นคนที่ชอบศึกษำค้นคว้ำข้อมูลในด้ำนเทคโนโลยีด้วยก็เหมำะเลย เพรำะจะท�ำให้

เรำสำมำรถโปรโมทสนิค้ำได้มำกขึน้ช่วย อย่ำงเช่นควำมรูเ้รือ่งกำรท�ำเวบ็ไซท์ กำรเขยีนบทควำม 

SEO หรอือำจจะมีควำมรูด้้ำน Marketing Online ท่ีจะท�ำให้แบรนด์ท่ีเรำสร้ำงนัน้ไปได้ไกล วิธีนี้

อำจจะยำกและต้องใช้เวลำมำกหน่อยในกำรผลิตสินค้ำแต่เม่ือไหร่ที่เรำมีฐำนแฟนคลับหรือ

ลูกค้ำมำกพอ และสินค้ำที่เรำท�ำตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้ำเหล่ำนั้น ก็สำมำรถท�ำเงินได้เช่นกัน

3. YouTuber 
 ส�ำหรบัคนทีเ่ป็นสำยบนัเทงิ ชอบควำมตลก มคีวำมฮำกบัชวีติ กำรท�ำ Youtube น่ำจะเหมำะ

กับคุณสุดๆ ท�ำ Video Content ในเรื่องที่เรำสนใจ ถนัด และง่ำยต่อกำรท�ำทกุๆ วนั เปิดช่อง

ให้สำมำรถรับเงินจำก Youtube ได้ ยิง่วดีิโอของเรำมียอดวิวมำกเท่ำไหร่ รำยได้ของเรำก็จะ

มำกขึ้นตำม เป็นได้ทั้งสำยบันเทิง ท�ำรำยกำรสนุกๆ สำย Inspiration, Motivation หรือ 

จะเป็นสำยให้ควำมรู้ เช่น สอนกำรท�ำอำหำร สอนท�ำขนม สอนร้องเพลง เล่นดนตรี ได้หมด 

ทุกอย่ำงเลย

 ให้ลองจินตนำกำรเหมือนว่ำเรำก�ำลังท�ำรำยกำรทีวีรำยกำรหนึ่ง แล้วเรำอยำกท�ำรำยกำร

อะไรให้ผู้ชมของเรำดู เค้ำจะได้สำระอะไรจำกรำยกำรของเรำ กลุ่มคนดูคือใคร มีพฤติกรรม

แบบไหน และสิ่งส�ำคัญที่ขำดไม่ได้คือควำมต่อเนื่องในกำรอัพคลิป กำรใช้ Keyword ในกำร

ตั้งชื่อ และค�ำที่ใช้ส�ำหรับกำรค้นหำ ถ้ำเรำศึกษำเรื่องนี้เพิ่มเติมอีกสักหน่อย ไม่ว่ำจะท�ำอะไร

ก็รับรองว่ำรุ่ง รำยได้ของกำรท�ำ YouTube จะมำจำก 2 ทำงคือจำกทำง YouTube เอง  

และจำก Sponsor ที่สนใจร่วมงำนกับเรำ

 ตวัอย่ำง YouTuber สำยบิวต้ีสนกุๆ >>> www.youtube.com/miudastyle

4.  Blogger
 บล็อกเกอร์กเ็ป็นอำชีพได้ อย่ำงท่ีเห็นกนัเยอะๆเลยกเ็ช่น บลอ็กเกอร์สำยอำหำร สำยท่อง

เทีย่ว บิวตีบ้ลอ็กเกอร์สำยสวยแต่งหน้ำ เป็นต้น บำงคนกร็ำยได้ดเีชียวล่ะ เป็นอำชพีทีน่่ำสนใจ

นะ ไม่ต้องห่วงหรอกว่ำมีคนท�ำเยอะแล้ว เรำแค่ต้องสร้ำงควำมแตกต่ำงให้มันไม่เหมือนกับที่

เค้ำท�ำกันในตลำด แล้วก็ต้องขยันกว่ำทุกๆ คน มีกำรสร้ำงแบรนด์ดิ้งที่ชัดเจน มีเอกลักษณ์ มี

แผนงำนที่ชัดเจนและผลิตงำนอย่ำงสม�่ำเสมอ สิ่งที่ต้องมีคือ Website ที่เอำไว้เก็บข้อมูลเป็น

หลกัและโซเชีย่ลอย่ำง Facebook, Instagram, Youtube, Twitter ท่ีเหมำะกบักลุม่เป้ำหมำย

ของเรำ

 การเป็นบล็อกเกอร์นั้นสามารถท�ารายได้ได้ 2 แบบคือ

  4.1 สร้ำงบล็อก ท�ำรำยได้จำก Google Adsense

สิง่ทีบ่งัคบัคอืเรำต้องมเีวบ็ไซท์ของตัวเอง ซึง่ต้องอยู่บน Platform ทีเ่ป็นมติรกบั Google ด้วย 

เรำแนะน�ำให้ใช้ WordPress จำกนั้นก็สร้ำงบทควำมที่มีคุณภำพไว้ในเว็บเยอะๆ มีกำรอัพ

บทควำมอย่ำงสม�่ำเสมอ จำกนั้นเรำก็สมัคร Google Adsense รอกำรอนุมัติจำกกูเกิล แล้ว

เรำก็ท�ำพื้นที่ส�ำหรับโฆษณำของกูเกิลไว้บนเว็บไซท์ของเรำ หำคนเข้ำมำดูที่เว็บไซท์เรำเยอะๆ 

เพียงเท่ำนี้เรำก็สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้ตัวเองได้แล้ว

  4.2 Sponsor หลักกำรคล้ำยๆกับกำรเป็น YouTuber เลย ถ้ำเว็บบล็อกของเรำมี

บทควำมทีต่ดิอนัดบับนกูเกลิ มีลกูเพจเฟซบุค๊ตำมเป็นจ�ำนวนมำกๆ มแีฟนคลบัเข้ำมำอ่ำนเป็น

อาชีพมั่นคง
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ประจ�ำ ก็เป็นไปได้ว่ำวันหนึ่งอำจจะมีสปอนเซอร์ติดต่อเข้ำมำเพ่ือให้เรำเขียนบทควำมให้กับ

สินค้ำของเค้ำในสไตล์ของเรำ เพรำะเรำสำมำรถท�ำให้คนเชื่อมั่นในสินค้ำนั้นๆ ได้ และท�ำให้

สินค้ำของเค้ำเป็นที่รู้จักมำกขึ้น

 ซึง่กำรจะเป็น Blogger นั้นอยำกใหเ้ริม่จำกใจรักเป็นอนัดบัแรก ท�ำเพรำะชอบในเรือ่งรำว

เหล่ำนัน้จรงิๆ จะท�ำให้เรำอยำกสร้ำงผลงำนขึน้มำเรือ่ยๆ โดยท่ีไม่ท้อไปก่อนไม่ว่ำจะเกิดอะไรข้ึน

 ตัวอย่ำง Blogger สำยท่องเที่ยว >>> amazingcouple.net

5. Dropshipper
 ถ้ำใครชอบขำยของออนไลน์แต่ไม่อยำกลงทนุสตอ็คสนิค้ำกแ็นะน�ำวิธนีีเ้ลย หน้ำทีข่องเรำ

กเ็พยีงแค่ติดต่อซพัพลำยเออร์ แล้วขอรำคำสนิค้ำในรำคำทีพ่เิศษให้กับเรำ ส่วนเรำกท็�ำหน้ำที่

โปรโมทสินค้ำ สร้ำงเว็บไซท์ สร้ำงแฟนเพจ ให้คนมำซือ้สนิค้ำผ่ำนเรำ เมือ่มลูีกค้ำสนใจซ้ือเรำก็

ส่งออเดอร์ทีลู่กค้ำสัง่ไปทีซ่พัพลำยเออร์ให้เค้ำส่งสินค้ำไปที่ลูกค้ำโดยตรง ไม่ต้องผ่ำนเรำ รำยได้

ก็แบ่งเปอร์เซ็นต์กันตำมที่ตกลงเอำไว้

 เป็นวิธีที่สะดวกมำกๆ แต่มีข้อแม้ตรงที่ว่ำเรำตัองรู้จักเทคนิคกำรท�ำกำรตลำดออนไลน์ 

บนหลำย platform แบบละเอียดยิบ ต้องท�ำทุกวิถีทำงเพื่อให้ขำยสินค้ำได้ ถ้ำหำกว่ำเรำ 

อยำกให้หนทำงนี้ประสบควำมส�ำเร็จก็ต้องสร้ำงแบรนด์ส�ำหรับขำยสินค้ำนั้นอย่ำงจริงจัง  

ซ่ึงในแบรนด์ของเรำนั้นสำมำรถขำยสินค้ำหลำยชิ้นที่เป็นประเภทเดียวกันได้เพื่อให้ลูกค้ำ 

มีทำงเลือกมำกขึ้น

6. Online Marketer
 เพื่อนๆ คนไหนท่ีมีควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนกำรตลำดออนไลน์ ชอบอัพเดทเทรนด์และ

ฟีเจอร์ใหม่ๆ ของเทคโนโลย ีเรยีกว่ำเป็นตัวแม่ของวงกำร Marketing ล่ะก็ อำชีพนี้เข้ำทำงสุดๆ 

เรำอำจจะเลือกเชี่ยวชำญซักหนึ่งแพลทฟอร์มก็ได้ ไม่ว่ำจะเป็น Facebook, Instagram, 

Youtube, Twitter, Google, E-Mail Marketing

 เรำสำมำรถรบัท�ำเป็นเซอร์วสิให้บรกิำรและให้ค�ำแนะน�ำกบักลุม่บุคคลทีส่นใจได้ อย่ำงเช่น 

คนที่ท�ำ SME คนที่ท�ำ Personal Branding ยิ่งในยุคนี้กำรท�ำกำรตลำดออนไลน์ก็ยิ่งเป็นที่

ต้องกำรมำกขึ้นทุกวัน แต่คนที่ท�ำในสำยงำนนี้มีจ�ำกัด จึงจ�ำเป็นอบ่ำงยิ่งท่ีจะต้องรีบคว้ำ 

โอกำสนี้เอำไว้

 ตัวอย่ำง Online Marketer >>> www.nuttaputch.com

7. Freelancer
 งำนรับจ้ำงอิสระก็สำมำรถท�ำให้เป็นงำนออนไลน์ได้เช่น กำรหำงำนออนไลน์ผ่ำน Social 

อย่ำงเช่น Behance, Dribbble ส�ำหรับเหล่ำดีไซน์เนอร์ หรือส่งงำนกันออนไลน์ด้วยกำร

อพัโหลดงำนผ่ำนเวบ็ wetransfer หรอืจะใช้ dropbox กไ็ด้ ส่วนอำชพีทีส่ำมำรถเป็น Freelance 

ก็มีหลำกหลำย ตัวอย่ำงเช่น คนที่มีอำชีพเป็น Web Developper, Graphic Designer, Film 

Maker ช่ำงภำพ  ซึ่งงำนฟรีแลนซ์บำงทีมันได้เงินไม่เยอะเท่ำที่เรำลงแรงเหนื่อยไป

  แถมยงัต้องยอมตำมใจลกูค้ำ เปลีย่นไปเปลีย่นมำแล้วท�ำให้จบงำนยำกอกี ฉะนัน้สิง่ส�ำคญั

ที่ต้องท�ำคือกำรตั้ง Position สไตล์งำน และควำมน่ำเชื่อถือของเรำให้ดูเป็นมืออำชีพซะตั้งแต่

ตอนแรก ด้วยกำรท�ำ website ท่ีเป็นแบรนด์ของเรำเองแล้วก็สร้ำง Portfolio ออนไลน์  

เพือ่ให้ลูกค้ำยอมรบัและเชือ่ใจทีจ่ะร่วมงำนกบัเรำและยนิดีจ่ำยเงินตำมรำคำค่ำแรงทีเ่รำตัง้ไว้

 ตัวอย่ำง Freelancer สอนและรับท�ำเว็บไซต์ >>>https://padveewebschool.com

8. Online Consultant
 ทีป่รกึษำออนไลน์ อำชพีนีก็้น่ำสนใจตรงทีว่่ำเรำสำมำรถใช้ควำมรูเ้ฉพำะทำงของเรำมำให ้

ค�ำแนะน�ำกับคนที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือได้ ซึ่งจะจัดอยู่ในประเภทกำรให้บริกำร อย่ำงเช่น

กำรให้ค�ำปรึกษำเรื่องกำรสร้ำงแบรนด์ เรื่องบัญชี เรื่องกำรเงิน ไปจนถึงกำรให้ค�ำแนะน�ำเรื่อง

ปัญหำสุขภำพจิต เป็นต้น

 ซึ่งเรำอำจจะใช้กำรสร้ำงแบรนด์และเว็บไซท์ให้เรำดูน่ำเช่ือถือ และหำลูกค้ำออนไลน์  

ไปจนถึงกำรใช้เทคโนโลยีในกำรสื่อสำรกับลูกค้ำ อย่ำงเช่น กำรวิดีโอคอลผ่ำน Skype, Line, 

Facebook เพื่อให้ค�ำปรึกษำกับลูกค้ำ นอกจำกนี้เรำยังสำมำรถสร้ำงเอกสำรคู่มือ ข้อแนะน�ำ 

ให้เป็นแบบ Digital Product ได้อีกด้วย

 ตัวอย่ำง ที่ปรึกษำด้ำนแบรนด์ดิ้งและเว็บดีไซน์ >>> plaradise.com

ที่ปรึกษำด้ำนประกันสุขภำพ ประกันชีวิต >>> https://prsinsure.com

ข้อดีของการท�าอาชีพ Online ยุค 4.0 คือ

 1. ลงทุนน้อย

  ต้นทุนต�่ำ เรำเพียงแค่ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถของเรำให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่ำนั้น  

จะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนเลย บวกกับแรงกำย แรงใจ และเวลำที่ได้ใช้ไป  

ซ่ึงสำมำรถท�ำไปด้วยในขณะทีย่งัคงท�ำงำนประจ�ำได้ ยิง่เรำมคีวำมรูท้ำงด้ำนเทคนคิทีเ่กีย่วข้อง

เยอะก็ย่ิงช่วยให้ประหยัดค่ำจ้ำงลงไปได้อีกเยอะเลย เช่น กำรท�ำเว็บไซท์ กำรเขียนบล็อก  

กำรตัดวิดีโอ กำรถ่ำยภำพ กำรท�ำมำร์เก็ตติ้งออนไลน์

 2. ฐำนของลูกค้ำมีไม่จ�ำกัด

  เรำสำมำรถขำยสินค้ำและบริกำรให้กับคนทั้งโลกได้ ไม่จ�ำเป็นว่ำจะต้องเป็นเมืองไทย 

หรอืกรงุเทพฯเท่ำน้ัน เพรำะเรำได้สร้ำงฐำนข้อมลูไว้บนโลกออนไลน์แล้ว ทีไ่หนทีม่อีนิเตอร์เนต็ 

ก็สำมำรถเข้ำถึงเรำได้ทั้งนั้น อย่ำงเช่น งำนออนไลน์ของเรำจะช่วยให้เข้ำถึงกลุ่มคนไทย 

ที่กระจำยอยู่ตำมมุมต่ำงๆ ของโลกที่สนใจได้ และถ้ำหำกว่ำเรำสำมำรถท�ำงำนให้เป็นภำษำ

อังกฤษได้ก็จะย่ิงเข้ำถึงคนในระดับ Global ที่มำกข้ึนอีกได้ นอกจำกนี้เรำยังสำมำรถ 

หำตวัช่วยต่ำงๆ ในกำรท�ำอำชพีออนไลน์ของเรำได้ โดยกำรใช้เทคโนโลยี อย่ำงเช่น กำรหำรปูภำพ

ประกอบงำน กำรท�ำงำนดีไซน์ กำรหำคนมำช่วยท�ำงำนที่เรำไม่ถนัด เช่น งำนตัดวิดีโอ  

ท�ำเว็บไซท์ เป็นต้น

 3. รำยได้มีทั้งแบบ Active และ Passive Income

  รำยได้เป็นแบบ Active ก็ตรงท่ีเรำต้องออกแรงเยอะในระยะแรก และต้องท�ำกำร 

Marketing เพื่อให้มีคนรู้จักและเข้ำมำซื้อสินค้ำ แต่เป็น Passive ตรงที่เรำสำมำรถผลิตสินค้ำ

เพียงครั้งเดียว แต่สำมำรถขำยได้เรื่อยๆ สำมำรถสร้ำงผลลัพธ์ให้เรำได้อย่ำงสม�่ำเสมอ 

 4. เรำสำมำรถมีอิสระในกำรใช้ชีวิตแบบที่ใจคิดได้

  เรำสำมำรถวำงแผนงำนให้ตัวเองได้ว่ำจะท�ำอะไร เมื่อไหร่ และท�ำอย่ำงไรโดยไม่ต้องมี

คนมำส่ังให้ท�ำนั่นท�ำนี่ตลอดเวลำ และยิ่งถ้ำเรำเซ็ทระบบออโตเมติกทุกอย่ำงเอำไว้ดีแล้ว  

อย่ำงเช่นกำรท�ำมำร์เก็ตติ้งโดยใช้ Youtube ที่เป็น platform ที่สำมำรถเรียกทรำฟฟิกให้เรำ

ได้แบบอัตโนมัติ หรือจะเป็นกำรท�ำ SEO ให้เว็บของเรำขึ้นอันดับในกูเกิล ก็ท�ำให้มีคนเข้ำมำ

หำเรำได้เรื่อยๆ เช่นกัน แม้กระทั่งกำรสร้ำงสินค้ำ Infoproduct แบบ Digital Download  

ทีเ่รำไม่ต้องเสยีเวลำแพค็ของส่งของให้วุ่นวำย ถ้ำเรำท�ำได้ตำมนีเ้รำกจ็ะมเีวลำมำกข้ึน สำมำรถ

แบ่งเวลำไปท�ำในสิ่งท่ีอยำกท�ำได้มำกขึ้น เช่น มีเวลำให้ครอบครัว มีเวลำไปเท่ียวนำนๆ  

หรือจะเอำเวลำที่เพิ่มขึ้นไปสร้ำงประโยชน์และคุณค่ำให้กับผู้อื่นอีกก็ได้

สรุปเรื่องราวของอาชีพออนไลน์ยุค 4.0

 อำชีพออนไลน์ ยุค 4.0 นั้นจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีแบรนด์ที่เป็นเอกลักษณ์และเว็บไซท์

เป็นของตัวเอง นอกเหนือไปจำกกำรมีแอคเค้ำท์บน Social และ Marketplace เพรำะมัน

ท�ำให้เรำมอีอฟฟิศเป็นของตวัเองโดยทีไ่ม่ต้องไปเช่ำทีข่องคนอืน่อยู ่ซึง่เรำไม่รูว่้ำวนัใดวนัหนึง่

เค้ำจะปรับเปลี่ยนอัลกอริท่ึมให้กลำยเป็นแบบไหนบ้ำง ถ้ำหำกว่ำเรำกระจำยควำมเสี่ยง 

โดยกำรใช้ซัก 2-3 Platform  ก็จะช่วยให้ธุรกิจของเรำมีโอกำสมำกกว่ำคนอื่นๆ

 ถ้ำคุณได้เริ่มต้น อำชีพออนไลน์ แล้ว ถึงแม้ว่ำวันนี้มันจะเป็นทรัพย์สินเล็กๆ ที่ยังไม ่

สร้ำงรำยได้ในช่วงแรก แต่ถ้ำคณุหมัน่ดแูล ค่อยๆ สร้ำงฐำนลูกค้ำของตวัเองขึน้มำ พร้อมๆ กับ 

กำรให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์กับเค้ำ และเช่ือมโยงไปยังสินค้ำของคุณ รับรองว่ำไม่นำนสิ่งนี ้

จะสร้ำงเงินและสร้ำงเส้นทำงชีวิตใหม่ให้คุณได้แน่นอน

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

ที่มา : https://plaradise.com



กำรกรอกข้อมูลบัญชี หรือ แรงงำนด้ำนอุตสำหกรรมที่ท�ำงำนแบบเน้นควำมแม่นย�ำ  

ซึ่งตรงนี้กำรลงทุนกับ AI จะคุ้มค่ำกว่ำมนุษย์ 

 ส�ำหรบักำรเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ในประเทศไทยนัน้ ตนมองว่ำอำจจะช้ำกว่ำต่ำงประเทศ 

เพรำะผู้สร้ำง AI ในประเทศเรำมีน้อย ส่วนใหญ่เรำจะเป็นผู้ใช้ AI มำกกว่ำ และทักษะที่เรำ

ควรมี คือ ควำมคิดสร้ำงสรรค์เข้ำใจเทคโนโลยี กำรใช้เครื่องมือทำงดิจิทัล ใช้ AI ได้ โดยไม่ต้อง

เป็นโปรแกรมเมอร์ ต้องมฐีำนควำมรูเ้รือ่งข้อมลู และฐำนข้อมลู เตรยีมควำมพร้อมในกำรปรบั

ตัวทั้งรูปแบบในกำรท�ำงำน พร้อมกำรเรียนรู้ตลอดเวลำ ต้องรักษำสมดุลระหว่ำงทักษะด้ำน

วิชำกำร ด้ำนอำรมณ์ และทักษะทำงสังคม ต้องฝึกกำรคิดระบบ กระบวนกำรคิดแบบตรรกะ 

คิดเชิงปรัชญำ กำรใช้ข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีทักษะในกำรมองเห็น และเข้ำใจโลก

อาชีพที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเกิดขึ้น AI 

 ด้ำน ผศ.ไพริน ชลไพศำล ผู้ช�ำนำญกำรอำวุโส DPU กล่ำวถึง อำชีพ หรือ กลุ่มแรงงำนที่

จะได้รับผลกระทบ คือ งำนทุกอย่ำงที่มนุษย์ไม่อยำกท�ำ จะถูกเข้ำมำแทนทีด้วย AI อย่ำงง่ำย

ด้ำย และกลุ่มที่ไม่ใช้ทักษะ หรือ กำรท�ำงำนแบบซ�้ำ อย่ำงเช่น พนักงำนบัญชี ที่กรอกข้อมูล

แบบซ�้ำ พนักงำนต้อนรับ พนักงำนรับโทรศัพท์ หรือ 

แรงงำนในโรงงำนอุตสำหกรรม ท่ีใช้ AI เข้ำมำทดแทนได้ 

หรอื งำนทกุอย่ำงทีส่ำมำรถใช้สมำร์ทโฟนเข้ำมำแทนทีได้ 

ซึ่งตอนนี้ เรำก็ได้เห็นกำรเข้ำมำแทนที่ของ AI แล้ว 

ในหลำยงำนที่อยู่ในสมำร์ทโฟน ซ่ึงคงไม่ต้องรอให ้

ผ่ำนไปถึง 10 ปี เชื่อว่ำอีก 2-3 ปีนี้ จะได้เห็นถึงกำร

เปลีย่นแปลงทีก่ระทบแรงงำนมนษุย์ในทกัษะด้ำนอ่ืนๆ 

     อย่ำงไรก็ตำม นอกจำกมนุษย์ จะต้องพฒันำทกัษะ

ให้เหนือกว่ำ AI ในทุกด้ำนๆ แล้ว สิ่งที่มนุษย์ได้รับ 

ถ้ำสำมำรถท�ำงำนได้เหนือกว่ำ AI ก็คือ ผลตอบแทน 

มนุษย์ได้ผลตอบแทนที่มำกข้ึน และกำรรับสมัคร

พนักงำน จะได้มำดูแค่คะแนน จำกกำรเรียน แต่จะใช้

กำรวดัทกัษะ กำรแก้ปัญหำ กำรครีเอท กำรเรยีนรูด้้ำนดจิทิลั เช่น กำรเรยีนนเิทศ ต่อไปเรำกค็งจะ

ไม่ต้องเป็นนกัข่ำว เป็นนกัหนงัสือพิมพ์ แต่สำมำรถท�ำงำนของเรำเอง มคีอนเทน็ มีแอปพลเิคชัน่ 

ของเรำเอง ที่ช่วยเหลือคนได้ ก็สำมำรถหำเงินได้มำกกว่ำกำรเป็นพนักงำนบริษัท เป็นต้น 

 ส�ำหรับอำชีพคนรุ่นใหม่ในอนำคต คือ กำรเป็นฟรีแลนด์ ดังนั้น สิ่งที่แรงงำนไทยจะต้อง

ปรับตัว คือ กำรเรียนรู้ อย่ำงไม่มีที่สิ้นสุด ต้องรู้จักที่จะบริหำรจัดกำรตัวเองให้ได้ กำรท�ำงำน

รูปแบบของออฟฟิศ จะลดบทบำทลงไป ทุกคนสำมำรถท�ำงำนที่บ้ำน หรือที่ไหนๆ ก็ได้ ส่วน

กำรท�ำงำนในออฟฟิศจะเน้นกำรท�ำงำนเป็นทมีร่วมกนั มำกกว่ำกำรท�ำงำนคนเดยีว กำรท�ำงำน

ไม่ควรจะเหมือนกัน เพรำะกำรแตกต่ำง ท�ำให้ AI ไม่สำมำรถลอกเลียนแบบได้ ทุกคนจะต้อง

มคีำแรคเตอร์ ทีเ่ป็นของตวัเอง แต่จะต้องมคีณุค่ำ แค่นี ้จะมคีนยอมจ่ำยเงนิจ้ำงเรำ และส่ิงส�ำคญั 

คือเรำต้องพัฒนำทักษะของ เรำตลอดเวลำ แค่นี้ แรงงำนมนุษย์จะอยู่รอดได้

 ด้ำน นำงสำว ชนิยดำ จิ้วสะ นักศึกษำวิทยำลัยบริหำรธุรกิจนวัตกรรมและกำรบัญชี มธบ. 

กล่ำวถงึบทบำทของตวัเองในฐำนะนักศกึษำ ท่ีจะต้องออกไปเป็นแรงงำนในอีก 3 ปีข้ำงหน้ำ ว่ำ 

โดยส่วนตัวมีกำรเตรียมควำมพร้อมระดับหนึ่งในฐำนะตนเองเรียนในสำขำที่ได้รับผลกระทบ

จำกกำรเข้ำมำแทนท่ีของ AI ซึง่เป็นท่ีทรำบกันดว่ีำ นกับัญช ีเป็นอกีหนึง่อำชพี ที ่AI จะเข้ำมำ 

มีบทบำทค่อนข้ำงมำก และอนำคตถูกมองว่ำเป็นอำชีพที่เรียนแล้วตกงำน แต่ส�ำหรับตัวเอง

มองว่ำอีก 10 ปีข้ำงหน้ำนั้น นักบัญชีจะไม่ตกงำน เพรำะกำรเรียนกำรสอนนักบัญชีในขณะนี้ 

ได้สอนให้นักบัญชีรุ่นใหม่ต้องมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ แยกแยะ สำมำรถมองเห็น

ภำพรวมในกำรท�ำงำนได้ และนักบัญชีรุ่นใหม่มีควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย ภำษี เรียนรู้เกี่ยวกับ

ทกุเร่ืองของบัญชีอกีท้ังนกับัญชีจะต้องเป็นคู่คิดให้กับผูบ้ริหำร ดงันัน้ ในองค์กรไม่สำมำรถขำด

นักบญัชีได้ จงึอยำกฝำกนักบญัชีรุ่นใหม่ต้องเรียนรู้ทีจ่ะปรับตัวให้เท่ำทนักำรเปลีย่นแปลงของ

อำชีพตนเอง และกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

ที่มา : https://mgronline.com

วิจัยทักษะแรงงานไทยรับมือ AI 

 ด้วยเหตนุี ้ทำง มหำวทิยำลยัธรุกจิบณัฑติย์ DPU X ได้ท�ำกำรวจัิยทักษะแรงงำนในอนำคต 

ของไทย (Skill Set for Future workforce in Thailand) กับกำรเปล่ียนแปลงด้ำนเทคโนโลย ีAI 

โดยกำรวจัิยในคร้ังนี ้จดุประสงค์ เพือ่ให้ควำมรู้กบันสิิต นกัศกึษำ ได้ตระหนักถงึบทบำทของตนเอง 

ทีจ่ะออกไปเป็นแรงงำนในอนำคต ว่ำ จะต้องปรบัตวั และรับมอืกบักำรเข้ำมำแทนทีข่อง AI ได้อย่ำงไร 

 โดยกำรวิจัยในครั้งนี้ มีผู้เชี่ยวชำญ และทีมวิจัย ของทำงมหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ประกอบด้วย นำย พณชิต กติติปัญญำงำม ผูอ้�ำนวยกำรสถำบนั DPU X ผศ.ไพรนิทร์ ชลไพศำล 

ผู้ช�ำนำญกำรอำวุโส DPU CORE และอำจำรย์ดวงจันทร์ วรคำมิน อำจำรย์ประจ�ำวิทยำลัย

บริหำรธุรกิจนวัตกรรมและกำรบัญชี ซึ่งกำรวิจัยดังกล่ำวมีกำรอ้ำงอิงบทควำม และงำนวิจัย

จำกทั่วโลก ที่น�ำเสนอผลกระทบของปัญญำประดิษฐ์ AI ที่จะเกิดขึ้นกับแรงงำนมนุษย์ ในช่วง 

10 ปีเมื่อ AI สำมำรถเข้ำมำท�ำงำนทดแทนทักษะบำงอย่ำงของมนุษย์ รวมถึงแรงงำนจะต้อง

ปรับตัวอย่ำงไรเพื่อให้อยู่รอดจำกกำรเพิ่มขึ้นของ AI

 นำยพณชติ กติตปัิญญำงำม ผูอ้�ำนวยกำรสถำบนั DPU X แห่งมหำวทิยำลยัธรุกจิบณัฑติย์ 

(มธบ.) กล่ำวถึงกำรศึกษำวิจัยดังกล่ำว ว่ำ งำนวิจัยชิ้นนี้เกิดขึ้นจำกกำรตั้งค�ำถำมเกี่ยวกับโลก

ในอนำคต ท่ีกำรพฒันำเทคโนโลยจีะก้ำวไปอย่ำงรวดเรว็ 

และปัญญำประดิษฐ์ (AI) จะเริ่มเข้ำมำมีบทบำท 

มำกยิง่ขึน้ จงึมีกำรตัง้ค�ำถำมว่ำในอนำคตควรท่ีจะผลติ

บัณฑติในรปูแบบใดออกมำ ซึง่กำรท่ีจะสำมำรถวเิครำะห์

เร่ืองนีไ้ด้ เรำจ�ำเป็นท่ีจะต้องรูห้น้ำตำของตลำดแรงงำน

ใน 5-10 ปีข้ำงหน้ำ เพือ่ท่ีจะผลติคนให้สอดรบักบัโลก

ในอนำคต 

 โดยกำรท�ำงำนวิจยั นี ้ได้ใช้วธิศีกึษำวจิยั 2 ขัน้ตอน 

คือ ขั้นตอนแรก คือ เทคนิค โดยน�ำข้อมลูเบือ้งต้นไป

สมัภำษณ์ผูเ้ชีย่วชำญ นกัวชิำกำร ผูบ้รหิำร เพ่ือระดม

ควำมคดิ ขัน้ตอนทีส่อง คือ วิเครำะห์เทคนิค ใช้กำร

วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก ที่ส่งผลกระทบต่อ

ทกัษะแรงงำนในอนำคต ซึง่สดุท้ำย พบว่ำ หลำยประเทศมีภำพทีอ่อกมำคล้ำยๆ กัน แบ่งได้เป็น 

3 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 กำรมองอนำคต ก่อนปี 2030 หรือก่อน 10 ปี พบว่ำ ช่วงนี้ เป็นช่วงของ

กำรพัฒนำและกำรถ่ำยทอดข้อมูลให้กับ ระบบ AI เพ่ือให้สำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำร 

ของมนุษย์ และ ช่วงที ่2 ตัง้แต่ 10 ปี ต่อจำกนี ้ตัง้แต่ปี 2030-2050 เป็นช่วงทีม่กีำรน�ำระบบ AI 

เข้ำมำท�ำงำนบำงประเภทแทนมนษุย์ได้ ซึง่เป็นช่วงทีม่นษุย์ต้องท�ำงำนร่วมกบั AI และ ช่วงท่ี 3  

หลัง ปี 2050 เป็นต้นไป คือ ระบบ AI จะเข้ำมำแทนที่มนุษย์ เพรำะเก่งกว่ำมนุษย์ 1000 เท่ำ 

ซึ่งจะท�ำให้ชุดทักษะของมนุษย์ต้องเปลี่ยนไป ท�ำให้เรำต้องกลับมำนั่งคิดว่ำ จะสอนนักศึกษำ

ต่อจำกนีไ้ปอย่ำงไรให้เข้ำกบับรบิทของงำนวจิยั และเพือ่ให้นกัศกึษำเหล่ำนีอ้อกไปเป็นแรงงำน

ที่ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนในอนำคต 

แรงงานไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

 ทั้งนี้ จำกผลกำรวิจัย ทำง “อำจำรย์พณชิต” กล่ำวถึงกำรปรับตัว และทักษะท่ีจ�ำเป็น

ส�ำหรับแรงงำนมนุษย์ ในแต่ละช่วงไว้ ดังนี้ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ ปี 2020-2029 ทักษะที่จ�ำเป็น

ส�ำหรับแรงงำนมนุษย์ ได้แก่ กำรออกแบบแนวคิด หรือควำมคิด กำรเปลี่ยนแปลงแนวคิด 

ที่พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ กำรใช้เทคโนโลยีแบบโมบำย กำรท�ำงำนร่วมมือกัน

เป็นทีม โดยไม่จ�ำเป็นต้องท�ำงำนในทีเ่ดยีวกนั รวมทัง้จะต้องเตรยีมพร้อมมนษุย์ ในกำรบริหำร

จัดกำรข้อมูลขนำดใหญ่

 โดยในช่วงที่ 2 ปี 2030-2049 แม้มนุษย์ต้องท�ำงำนไปด้วยกันกับ AI แต่ก็ต้องเน้นกำรใช้

ทกัษะคดิวิเครำะห์ กำรสร้ำงมลูค่ำให้กบัสนิค้ำหรอืบรกิำร และช่วงที ่3 ปี 2050-2060 แรงงำน

มนษุย์ต้องมชีดุทกัษะ เพ่ือกำรใช้ชวีติทีม่ ีAI ท�ำงำนแทนคน เช่น กำรท�ำงำนร่วมกนัแบบเสมอืน

ที่มีกำรใช้กำรเขียนโปรแกรมและกำรเป็นที่ปรึกษำเป็นหลัก มีอำชีพใหม่ๆ เกิดขึ้น เช่น อำชีพ

ทีป่รกึษำด้ำนปรชัญำ นกัออกแบบห้องเสมอืนจรงิ นกัออกแบบอำชพี นกัออกแบบเวลำว่ำง เป็นต้น 

ทั้งนี้ ส่วนตัวตนมองว่ำหำก AI เข้ำมำแทนที่อำชีพที่จะหำยไป คือ นักบัญชี ที่ท�ำหน้ำที่เพียง

วิเคราะห์บทบาท AI 
ปัญญาประดิษฐ์ ต่อสถานการณ์แรงงานไทยในอนาคต

Thailand  4.0

 Artifical intelligence (AI) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ ถ้าพูดถึงในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา หลายคนมองว่า เป็นสิ่งที่ไกลตัวคนไทยมาก ภาครัฐเองไม่ได้ให้ความส�าคัญ หรือ รับมือกับ

การเข้ามาของ AI มากนัก จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี อย่างรวดเร็ว จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวอย่างโทรศัพท์มือถือ ท�าให้คนไทยต้องหันมาตระหนัก ถึงการเข้ามามีบทบาท

ของเทคโนโลยี AI ที่เกิดขึ้น และค่อยๆ แทรกซึมเข้ามา โดยที่ไม่รู้ตัว และกระทบกับทักษะแรงงานไทย ในอนาคต 


