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บรรณาธิการ
ข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจ�ำเดือน ตุลาคม 2562 Special Report ฉบับนี้ ขอเสนอ ทักษะดีๆ ตอบโจทย์ตลาดแรงงานไทย ตามด้วย
มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�ำในภูมิภาค เปิดระบบจัดการน�้ำในอีอีซี ‘ภาคตะวันออก’ แชมป์ธุรกิจเด่น สุพรรณบุรี เมืองยุทธหัตถี เศรษฐกิจฟื้นตัวกว่าที่คาด!!
รถไฟทางคู่สายใต้หนุนเที่ยวไทย กรุงเทพ-ชุมพร วิ่งแค่ 5 ชม. พร้อมเปิดใช้ ปี’65
ส่วน English for Career ฉบับนี้ เป็นบทสนทนาภาษาอังกฤษ Reception (ต้อนรับลูกค้า) รู้ทันโลก ระเบียบและข้อกฎหมายการจ้างงานชาวต่างชาติในจีน
ที่ผู้ประกอบการและแรงงานไทยควรรู้ แรงงานสูงวัยในไอร์แลนด์ มีแนวโน้มเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากกว่าวัยอื่น Smart Doe กรมการจัดหางานเปิดบริการลงทะเบียน
ไปท�ำงานต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ สะดวก รวดเร็ว ประหยัด เผย!! ผลส�ำรวจคนหางานพึงพอใจการให้บริการจัดหางานมากเกือบเต็มร้อย ‘หม่อมเต่า’ มอบเงินแสน แก่แรงงานไทย
ที่กลับจากญี่ปุ่น ‘หม่อมเต่า’ เตือนแรงงานไทย หวั่นถูกหลอกไปท�ำงานสหรัฐอเมริกา สั่งตรวจสอบเข้มงวด
อาชีพมั่นคง 8 อาชีพออนไลน์ ท�ำเงินปี 2019 แนะน�ำ ยุค 4.0 และ THAILAND 4.0 วิเคราะห์บทบาท AI ปัญญาประดิษฐ์ ต่อสถานการณ์แรงงานไทยในอนาคต
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ทักษะดีๆ ตอบโจทย์ตลาดแรงงานไทย
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มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�ำในภูมิภาค
-

เปิดระบบจัดการน�้ำในอีอีซี
‘ภาคตะวันออก’ แชมป์ธุรกิจเด่น
สุพรรณบุรี เมืองยุทธหัตถี เศรษฐกิจฟื้นตัวกว่าที่คาด!!
รถไฟทางคู่สายใต้หนุนเที่ยวไทย กรุงเทพ-ชุมพร วิ่งแค่ 5 ชม. พร้อมเปิดใช้ ปี’65
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English for Career			

		

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Reception (ต้อนรับลูกค้า)
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รู้ทันโลก
-

ระเบียบและข้อกฎหมายการจ้างงานชาวต่างชาติในจีน ที่ผู้ประกอบการและแรงงานไทยควรรู้
แรงงานสูงวัยในไอร์แลนด์ มีแนวโน้มเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากกว่าวัยอื่น
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Smart DOE
		
-

กรมการจัดหางานเปิดบริการลงทะเบียนไปท�ำงานต่างประเทศผ่านเว็บไซต์
สะดวก รวดเร็ว ประหยัด
เผย!! ผลส�ำรวจคนหางานพึงพอใจการให้บริการจัดหางานมากเกือบเต็มร้อย
‘หม่อมเต่า’ มอบเงินแสน แก่แรงงานไทยที่กลับจากญี่ปุ่น
‘หม่อมเต่า’ เตือนแรงงานไทย หวั่นถูกหลอกไปท�ำงานสหรัฐอเมริกา สั่งตรวจสอบเข้มงวด
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อาชีพมั่นคง
-

8 อาชีพออนไลน์ ท�ำเงินปี 2019 แนะน�ำ ยุค 4.0
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THAILAND 4.0
-

วิเคราะห์บทบาท AI ปัญญาประดิษฐ์ ต่อสถานการณ์แรงงานไทยในอนาคต
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Special Report

ทักษะดี ๆ

ตอบโจทย์ตลาดแรงงานไทย
มธบ.แนะทักษะดีๆ ตอบโจทย์ตลาดแรงงานไทย ใน 10 ปีข้างหน้า
แนะนศ.ปรับตัวเปลี่ยนความคิด AI แย่งงานมนุษย์
ผศ.ไพรินทร์ ชลไพศาล นักวิจยั และผูช้ ำ�นาญการอาวุโส DPU CORE กล่าวว่า ผลงานวิจยั
โดยหลักอยากทราบว่าทักษะของคนไทยในอนาคตควรมีอะไรบ้าง ซึ่งทีมวิจัยได้แบ่งออกเป็น
3 ช่วง พบว่าช่วงแรก ระหว่างปี 2020-2029 อยู่ในช่วงพัฒนา AI ช่วงที่ 2 ปี 2030-2049 AI
มีความสามารถเท่ามนุษย์ และช่วงที่ 3 ปี 2050-2060 มนุษย์ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ AI
ดังนั้น ทำ�อย่างไรให้คนอยู่รอดในแต่ละช่วงได้ ซึ่งผลวิจัยระบุถึงทักษะที่คนควรมี คือ
ความคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี และการสื่อสารกับมนุษย์ ขณะนี้ธุรกิจในภาคเอกชน
เริ่มปรับตัว ในการสัมภาษณ์งานจะวัดทักษะในการแก้ปัญหามากกว่าดูเกรดเฉลี่ย นอกจากนี้
มีคนทำ�นายไว้ว่าว่า 90% ผู้ช่วยของคนจะอยู่ในสมาร์ทโฟนของตนเอง ธุรกิจที่ทำ�คอนเทน์
แพลทฟอร์ม จะอยู่ได้ในอนาคต
รวมถึงแอพพลิเคชัน่ ด้วย ปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้ทำ�ให้คนตกงานเสมอไปแต่กลับสร้างงานใหม่
ให้คนในอนาคต เพราะเชือ่ ว่ามนุษย์อยูเ่ หนือ AI เพราะมนุษย์มคี วามคิดทีล่ กึ ซึง้ สามารถวิเคราะห์
ข้อมูลทีซ่ บั ซ้อน และจับความรูส้ กึ ของคนได้ดกี ว่า แม้เราใช้หนุ่ ยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์เข้าไปทำ�งาน
ทีม่ ภี าวะความเสีย่ งสูง เช่น กูภ้ ยั เมือ่ เจอผูร้ อดชีวติ มนุษย์ตอ้ งเป็นคนตัดสินใจหรือสัง่ การอีกครัง้
“ขณะนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนไปเร็ว สิ่งที่เราวิเคราะห์วันนี้อาจเกิดขึ้นในปีถัดไปก็ได้ DPU
CORE พยายามปรับหลักสูตรให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ปรับเนื้อหากิจกรรมบางอย่าง
เพือ่ ตอบโจทย์ทกั ษะให้ทนั สมัย แต่สงิ่ ทีน่ กั ศึกษาจำ�เป็นต้องมีคอื ความเชือ่ ทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรม
(Mindset) และการเรียนรู้ตลอดชีวิต แม้มีทักษะเบื้องต้นยังจำ�เป็นต้องเรียนรู้ต่อยอดเพิ่มเติม
จึงอยากฝากให้ทกุ คน เข้าถึงทักษะต่างๆ ให้ได้ เข้าใจว่า AI คืออะไร และใช้ประโยชน์จาก AI ให้ได้”
นักวิจัยและผู้ชำ�นาญการอาวุโส DPU CORE กล่าว
ขณะที่อาจารย์ดวงจันทร์ วรคามิน นักวิจัยและอาจารย์วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรม
และการบัญชี (CIBA) กล่าวว่า ตลาดแรงงานในอีก 10 ปีขา้ งหน้าจะเปลีย่ นแปลงไปมาก งานทีต่ อ้ ง
ใช้ทักษะประจ�ำ หรืองานที่ท�ำซ�้ำๆ อาทิ งานเสมียน งานบัญชี งานคีย์ข้อมูล เป็นต้น จะใช้ AI
มาทดแทน ดังนัน้ คนทีจ่ ะอยูร่ อดในอนาคตต้องหมัน่ เรียนรู้ ทักษะต่างๆ ทีต่ อ้ งใช้มคี วามส�ำคัญมาก
เช่น การท�ำงานเป็นทีม การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน การวิเคราะห์ หลายองค์กรต้องการคนที่มี
คุณภาพ ส่วนสายอาชีพทีม่ คี วามต้องการในอนาคต คือ อาชีพดูแลผูส้ งู อายุ เพราะสังคมผูส้ งู วัย
มีอัตราเพิ่มจ�ำนวนมาก รวมถึงคลินิกศัลยกรรมความงาม

สถาบัน DPU X โดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) จัดงานเสวนา “ทักษะในอนาคต
ของแรงงานในประเทศไทย In the next 10 year” เพื่อชี้แนวทางให้นักศึกษาปรับตัวอย่างไร
ให้อยู่รอดในอนาคต โดยมี ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม นักวิจัยและผู้อ�ำนวยการ DPU X
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผศ.ไพรินทร์ ชลไพศาล นักวิจยั และผูช้ ำ� นาญการอาวุโส DPU CORE
อาจารย์ดวงจันทร์ วรคามิน นักวิจัยและอาจารย์วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
(CIBA) ร่วมเป็นวิทยากร โดยมีนายวรากิต เพชรน�้ำเอก ประธานชมรมนิยายวิทยาศาสตร์ไทย
ร่วมให้ความรู้แก่นักศึกษาถึงแนวทางการเขียนนิยายวิทยาศาสตร์
ดร.พณชิต กิตติปญั ญางาม ผูอ้ ำ�นวยการ DPU X มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) กล่าวว่า
มธบ.วางแผนการปรับตัวสูโ่ ลกอนาคต ในอีก 10 ปีขา้ งหน้า เพือ่ ชีแ้ นวทางให้อาจารย์และนักศึกษา
เห็นภาพว่าในยุคดังกล่าวสังคมโลกต้องการคนหรือแรงงานแบบไหน หลังเรียนจบการศึกษา
ออกไปจะอยูร่ อดได้อย่างไร เมือ่ AI (Artificial Intelligent) เริม่ แทรกซึมเข้ามาทำ�งานแทนมนุษย์
โดยนำ�ข้อมูลจากทีมนักวิจัย มธบ.เรื่อง ทักษะแรงงานในอนาคตของไทย (Skill Set
For Future Workforce in Thailand) มาสื่อสารให้อาจารย์และนักศึกษารับรู้ พร้อมรับมือ
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคที่เทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทในสายอาชีพต่างๆ
โดยทีมวิทยากรได้เสนอแนวคิดถึงสาขาอาชีพที่น่าสนใจในอนาคตและอาชีพที่อาจหายไป
รวมถึงทักษะที่จำ�เป็น เพื่อให้อาจารย์แต่ละคณะนำ�ไปปรับหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาลุกขึ้น
พัฒนาตนเองให้อยู่รอดในโลกที่แข่งขันกันด้วยจำ�นวนประชากรที่มีคุณภาพ
ดร.พณชิต กล่าวต่อว่า Artificial Intelligence หรือ AI คือ ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งหมายถึง
วิทยาการคอมพิวเตอร์แขนงหนึง่ ทีจ่ ะพยายามสามารถคิดหาเหตุผลเรียนรูก้ ารทำ�งานได้เหมือน
สมองมนุษย์ ปัจจุบนั หลายองค์กรได้นำ�สิง่ นีม้ าทำ�งานแทนมนุษย์บางส่วน ในวงการนิยายได้กล่าว
ถึงสมองกลที่พัฒนาถึงขั้นเขียนนิยายได้เอง ทุกคนอาจเริ่มหวาดกลัวเมื่อ AI สามารถเรียนรู้บาง
สิง่ ได้เหมือนมนุษย์มคี วามฉลาดผนวกกับความคิดทีล่ กึ ซึง้ ขึน้ ทำ�ให้มนุษย์ถกู แย่งงานโดยไม่รตู้ วั
ทั้งนี้ ชนชั้นแรงงานมีโอกาสว่างงานสูงเพราะเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถช่วยลดต้นทุน
การทำ�งานได้ อย่างไรก็ตามเชื่อว่าทุกคนยังไม่มีความพร้อมที่จะรับมือเรื่องดังกล่าว เพราะ
ต่างเชื่อว่าปัญญาประดิษฐ์ไม่สามารถมาทำ�งานแทนมนุษย์ได้ ดังนั้น จึงอยากฝากนักศึกษา
โดยเฉพาะคณะนิเทศศาสตร์ ต้องปรับตัวในทันเทคโนโลยี เพราะปัจจุบันสายบันเทิงเริ่มมี
การเปลี่ยนแปลง จากที่เคยทำ�งานในสตูดิโอ หรือสำ�นักพิมพ์ เปลี่ยนมาทำ�งานที่บ้าน เช่น
ยูทูปเบอร์ เป็นต้น
“ทุกคนสร้างคอนเทนต์ให้ตัวเอง และสร้างคุณค่าให้ตนเองได้ จึงอยากให้น้องๆ ช่วยกัน
วาดภาพหน้าตาที่ทำ�งานในอนาคอีก 10 ปี จะเกิดอาชีพแบบไหน และอาชีพไหนจะหายไป”
ผอ.DPU X กล่าว

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : https://www.komchadluek.net

มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำ�ในภูมิภาค

เปิดระบบจัดการน้ำ�ในอีอีซี

ตามเป้ า หมายหนึ่ ง ของโครงการเขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก
หรือ อีอีซี ที่จะน�ำไปสู่การเชื่อมโยงกรุงเทพฯ เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเดียวกัน
เชื่อม 3 สนามบิน และเมืองใหม่
สภาพแวดล้อมที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลง ภัยธรรมชาติที่รุนแรงและเปลี่ยนรูปแบบ
ไปจากอดีต เกิดค�ำถามว่า การจัดการเมืองใหม่ในพื้นที่อีอีซีที่เชื่อมกับเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพ
จะสามารถรองรับจ�ำนวนประชากรทีม่ คี วามต้องการเพือ่ การด�ำรงชีวติ ในรูปแบบแปลกใหม่แตก
ต่างกันออกไปได้อย่างไร
เฉพาะการจัดการน�้ำก็พบว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะน�้ำเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นขณะเดียวกันก็อาจ
กลายเป็นปัญหาใหญ่ของชุมชนได้ ตามแผนผังระบบบริหารจัดการน�ำ้ ในพืน้ ทีอ่ อี ซี ี โดยส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เผยถึงการจัดการตั้งแต่
น�ำ้ ต้นทุน ระบบประปา และระบบระบายน�ำ้ และป้องกันน�ำ้ ท่วม ซึ่งจะมีรูปแบบด�ำเนินการ
S m a r t

ทั้งประเภทรักษาของเดิมที่มีอยู่ไว้ ประเภทเดิมปรับปรุง และประเภทก่อสร้างใหม่ โดยทุก
โครงการจะเชื่อมต่อเนื่องทั้ง 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรแี ละระยอง รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง
เพือ่ ให้แผนการสร้างเมืองเป็นไปตามเป้าหมาย
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
ที่มา : www.bangkokbiznews.com
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‘ภาคตะวันออก’
แชมป์ธุรกิจเด่น

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจผันผวน การลงทุนเพือ่ ท�ำธุรกิจแม้จะไม่สดใสเท่าทีค่ วรแต่ก็
ใช่ว่าจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เผยถึง
การจดทะเบียนธุรกิจจัดตัง้ ใหม่สงู สุด แบ่งตามทีต่ งั้ และธุรกิจเด่นในภาค ว่าธุรกิจเด่นทีม่ กี าร
ลงทุนสูงสุด อยู่ในภาคตะวันออก คือผลิตเหล็ก และเหล็กกล้า มีมูลค่า 3,000 ล้านบาท แม้
ในแง่จ�ำนวนและมูลค่าลงทุนสูงสุดคือกรุงเทพฯ จ�ำนวน 2,066 ราย และมูลค่า 7,555 ราย
ด้านจังหวัดที่มีทุนจดทะเบียนสูงสุด ได้แก่ ชัยภูมิ มูลค่า 3,237 ล้านบาท ขณะที่
จังหวัดทีม่ จี ำ� นวนธุรกิจเกิดใหม่สงู สุดคือ ชลบุรี 433 ราย ส่วนระยองเป็นจังหวัดทีม่ ธี รุ กิจเด่น
ที่มีมูลค่าสูงสุดคือ ผลิตเหล็กและเหล็กกล้าแผ่น 3,000 ล้านบาท
จะเห็นว่าภาคตะวันออกซึ่งเป็นที่ตั้งของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)
มีความโดดเด่นด้านการดึงดูดการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ แม้ธุรกิจเด่นที่มีการจัดตั้ง
ใหม่จะยังไม่ใช่อุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งเป้าส่งเสริมไว้ก็ตาม
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
ที่มา : www.bangkokbiznews.com

สุพรรณบุรี

ระหว่างการก่อสร้างพื้นที่เพิ่มเติมอีกกว่า 10,000 ตารางเมตร รวมเป็น 42,000 ตารางเมตร
ด้วยงบประมาณ 200 ล้านบาท จะแล้วเสร็จวันที่ 6 ธันวาคม 2562 นี้
ทัง้ นี้ เกิดจากการตอบรับทีด่ ขี องชาวสุพรรณบุรี มาตลอดระยะเวลา 7 ปี เนื่องจาก
โรบินสันเป็นจุดหมายแห่งแรกของจังหวัดทีไ่ ด้สร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้กบั คนพืน้ ทีด่ ว้ ย
การช็อปปิ้งในรูปแบบ “กิน ช็อป เที่ยว” ที่ไม่เหมือนศูนย์การค้าทั่วไป เพราะสามารถตอบ
โจทย์เข้าถึงความต้องการและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนพื้นที่ได้อย่างครบวงจร ส่งผลให้
สาขาสุพรรณบุรีติดอันดับท็อป 10 ของการมีจ�ำนวนผู้เข้าใช้บริการและยอดขายที่มีอัตรา
การเติบโตในทิศทางบวกอย่างต่อเนื่อง
การปรับเพิม่ ด้วยการพัฒนาแบบก้าวกระโดดเพือ่ ให้สมบูรณ์แบบมากกว่าเดิมจึงเกิดขึน้
ทัง้ การเพิม่ พืน้ ทีก่ ารให้บริการ การเพิม่ ร้านค้าให้หลากหลายครอบคลุมทุกความต้องการ โดย
เฉพาะพื้นที่พักผ่อนที่ชูไฮไลต์ “พื้นที่ สีเขียว” ด้วยการปลูกต้นไม้เพิ่มความร่มรื่น ให้ความ
รู้สกึ ผ่อนคลาย สูก่ ารเป็นอีกหนึง่ ทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจของคนในจังหวัดอย่างแท้จริง และจะเป็นสิง่
แปลกใหม่ทเี่ กิดขึน้ ในส่วนของร้านค้าจะมีรา้ นอาหารชัน้ น�ำอาหารพืน้ ถิน่ จากทัว่ ประเทศ เพิม่
มาอีกกว่า 50 ร้าน รวมไปถึง “สาลี่วันเดอร์แลนด์” ร้านอาหารและเบอเกอรี่รูปแบบใหม่
จากต้นต�ำรับ “เอกชัยสาลีส่ พุ รรณ” จะเข้ามาเติมเสน่หค์ วามทันสมัยด้วยทีส่ ำ� คัญยังมีโซนเพือ่
สุขภาพตอบรับเทรนด์ของคนรุ่นใหม่กับ fitness Society พร้อมโซนส่งเสริมการเรียนรู้ของ
เด็กๆ กับโซน Education โดยสถาบันการศึกษาชั้นน�ำอย่าง We by The Brain Shane
English School
“โรบินสันทุ่มงบประมาณครั้งนี้ เพราะพิจารณาแล้วว่าเป็นการลงทุนทีค่ มุ้ ค่าทัง้ ในแง่
ของธุรกิจในแง่ของร้านค้า และจังหวัด ทีเ่ ราจะเติบโตไปด้วยกัน โดยเราหวังว่าจะเป็นศูนย์กลาง
ของชุมชนที่มีศักยภาพ เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัด
ให้เติบโตไปในทิศทางบวกอีกด้วย” ส�ำหรับการขยายพื้นที่ของโรบินสันไม่ใช่เฉพาะแค่ที่
สุพรรณบุรีเท่านั้นยังมีอีก 5 สาขา ที่จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดตรัง จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดเชียงราย และที่ซีคอนสแควร์ รวมถึงเตรียมเปิดอีก 1 สาขา ที่ลาดกระบัง เป็นสาขาที่
50 ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาท มองเห็นเม็ดเงินจากนักลงทุนที่เริ่มกระจายตัว
ลงต่างจังหวัดอย่างชัดเจนแบบนี้ ถือเป็นสัญญาณทีด่ ี ทีท่ ำ� ให้พออุน่ ใจได้วา่ เศรษฐกิจในจังหวัด
สุพรรณบุรี และอีกหลายจังหวัด ก�ำลังพลิกฟื้นดีขึ้น โดยเฉพาะการที่ห้างดังกล่าวลงทุนเพิ่ม
ในหลายจังหวัดซะขนาดนี้คิดด้วยตรรกะง่ายๆ แสดงว่าทีมบริหารที่เป็นมืออาชีพของเขาต้อง
วิเคราะห์แล้วว่า ขนาดวันนี้ยังสามารถเดินได้ดีขนาดนี้ การเตรียมพร้อมสู่อนาคตจึงต้องเกิด
ขึ้น ท�ำให้คาดหวังได้ว่า วันนี้ของสุพรรณบุรี จะยังคงเป็นเมือง “น่ารักน่าอยู่ น่าดู น่าเที่ยว”
ไปจนถึงระดับ “น่าลงทุน” ต่อไป แม้จะต้องเหนื่อยมากหน่อยก็ตาม มาเยือนสุพรรณบุรีมีดี
ทุกวัน เที่ยวได้สุขใจ.

เมืองยุทธหัตถี เศรษฐกิจฟืน
้ ตัวกว่าทีค
่ าด!!
“สุพรรณบุรี แผ่นดินยุทธหัตถี” วรรณคดีขนึ้ ชือ่ เลือ่ งลือพระเครือ่ ง รุง่ เรืองเกษตรกรรม
สูงล�ำ้ ประวัตศิ าสตร์ แหล่งปราชญ์ศลิ ปิน ภาษาถิน่ ชวนฟัง อดีตที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้ว่า
ความเจริญก้าวหน้าของ “สุพรรณบุร”ี ส่วนใหญ่มาจากฝีมอื และการทุม่ เทของ “คนโตตัวเล็ก
แห่งท้องทุ่งเมืองเหน่อ” ที่ชื่อ “บรรหาร ศิลปอาชา” จนส่งผลให้สุพรรณบุรีกลายเป็น
จังหวัดแห่งการท่องเที่ยวส�ำคัญระดับต้นๆ ของประเทศ จากความหลากหลายทั้งด้าน
โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ รวมถึงสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ อาทิ
พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อุทยานมังกรสวรรค์
บึงฉวาก ตลาดสามชุก 100 ปี พระใหญ่แกะสลักที่อ�ำเภออู่ทอง พิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่ 2
อู่ทอง ปางอุ๋งด่านช้าง ฯลฯ
ปัจจุบันสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบ เพราะได้รับการดูแล
พัฒนาอย่างต่อเนือ่ งจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมาโดยตลอด จึงยังคงเป็นจุดเช็คอินยอดฮิตของ
นักท่องเที่ยวอยู่ต่อไป รวมทั้งเป็นจุดดึงดูดหลักที่สร้างเม็ดเงินสะพัดทั้งด้านการค้า การท่อง
เที่ยว และการลงทุนมาอย่างต่อเนื่องในทุกวิกฤติ
วันนี้แม้จะไม่มี นายบรรหาร แต่ก็มีพ่อเมืองคนล่าสุด นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
ที่มาประจ�ำการถูกที่ถูกเวลา เดินหน้าดูแลพัฒนาทุกสิ่งอย่างในสุพรรณบุรีไม่ให้ทรุดโทรมลง
แถมยังเพิ่มให้ดีขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย การลุยแหลกแบบติดดิน ฉับไว ไม่ล่าช้า ถึงไหนถึงกันของ
พ่อเมืองคนนีท้ ยี่ อมลงทุนสละทุกหยาดเหงือ่ เพือ่ แลกกับการสร้างความเชือ่ มัน่ ให้เกิดขึน้ ทัง้ กับ
ชาวสุพรรณและคนไทยทั้งประเทศ แม้ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ “ตกต�่ำ”
จนส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านระดับรากหญ้าไต่ระดับผลกระทบขึ้นไปจนถึงระดับ
กลาง แต่ขวัญก�ำลังใจจากพ่อเมืองสุพรรณบุรีคนนี้ ได้ส่งผลไปยังด้านจิตใจของชาวบ้านและ
เศรษฐกิจในพื้นที่ที่เริ่มเชิดหัวขึ้นบ้างแล้ว แม้จะยังไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน แต่มี
วี่แววน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆ
ทีมข่าวได้ออกตระเวนไปดูทุกสถานที่ท่องเที่ยว ชุมชนต่างๆ เพื่อหาข้อมูลว่ามีนักท่อง
เทีย่ วเข้าไปยังสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วกันมากขึน้ หรือน้อยลงเพียงใดหลังจากดิง่ ลงเหวจากพิเศรษฐกิจ
มาอย่างต่อเนื่องในรอบ 4-5 ปี ที่ผ่านมา ในที่สุดได้ไปสะดุดอยู่ที่ห้างโรบินสัน ไลฟ์สไตล์
สุพรรณบุรี อ�ำเภอเมือง เนือ่ งจากไปเห็นลานจอดรถข้างห้างถูกล้อมรัว้ ปิดเอาไว้พร้อมมีขอ้ ความ
ว่า “ขออภัยในความไม่สะดวก” เขตพืน้ ทีก่ ารก่อสร้างและปรับปรุง ไปถามไถ่ดว้ ยความตกใจ
แต่กลับถึงบางอ้อ หลังได้ค�ำตอบจาก นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ
บริษัทใหญ่ บริษัท โรบินสัน จ�ำกัด (มหาชน) ที่ไปดูงานให้ข้อมูลว่า “พื้นที่ที่ปิดเอาไว้นั้นอยู่ใน
S m a r t

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์
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รถไฟทางคู่สายใต้
หนุนเที่ยวไทย กรุงเทพ-ชุมพร
วิ่งแค่ 5 ชม. พร้อมเปิดใช้ปี’65

รฟท. แจงความคืบหน้ารถไฟสายกรุงเทพ-ชุมพร รองรับต่างชาติ
เที่ยวไทย เผยฝรั่งติดใจใช้บริการนั่งรถไฟกว่า 90% พร้อมเดินหน้า
ประมูลทางคู่สายใหม่ ลงทุน 6 หมื่นล้านเสนอรัฐบาลใหม่

เดินทางด้วยรถยนต์ประมาณ 4 - 5 ชั่วโมง โดยรถไฟจะวิ่งความเร็วอยู่ที่ 160 กิโลเมตรต่อ
ชัว่ โมง โดยเส้นทางรถไฟทางคูส่ ายใต้จะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564 จากนัน้ ใช้เวลาติดตัง้ งาน
ระบบอีก 1 ปี ก่อนเปิดใช้ในปี 2565

นายวรวุฒิ มาลา รักษาการผู้การว่ารถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่าความคืบ
หน้าโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ นั้น ขณะนี้มีความคืบหน้าการก่อสร้างเฉลี่ย 28% แบ่งเป็น
ช่วงนครปฐม - หัวหิน คืบหน้า 33% ช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์ คืบหน้า 30% และช่วง
ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร คืบหน้า 19%
เมื่อโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางจากสถานีกลาง
บางซื่อถึงสถานีชุมพร จะใช้เวลาเพียง 5 ชั่วโมง จากเดิมที่ใช้เวลาประมาณ 8 - 9 ชั่วโมง ดัง
นั้นถือว่าโครงการรถไฟทางคู่เป็นเส้นทางที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ เนื่องจาก
เป็นเส้นทางทีน่ กั ท่องเทีย่ วต่างชาตินยิ มเดินทางถึง 90% ของผูโ้ ดยสารทัง้ หมด โดยเฉพาะการ
ย่นระยะเดินทางจากกรุงเทพ-หัวหิน จะใช้เวลาเพียง 2 - 3 ชั่วโมง จากเดิมที่ใช้เวลา

อย่างไรก็ตาม รฟท. มีแผนลงทุนก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้เฟส 2 ได้แก่ รถไฟทาง
คูช่ ว่ งชุมพร-สุราษฎร์ธานี วงเงิน 2.4 หมืน่ ล้านบาท รถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี - สงขลา
วงเงิน 5.7 หมืน่ ล้านบาท และรถไฟทางคู่ ช่วงหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ ระยะทาง 48 กม. วงเงิน
8 พันล้านบาท
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
ที่มา : https://www.posttoday.com

บทสนทนา

English for Career

ภาษาอังกฤษ Reception (ต้อนรับลูกค้า)
การใช้ประโยคต้อนรับลูกค้าทีเ่ ข้ามาในร้าน เช่น ร้านอาหาร โรงแรม เราควรสนทนาภาษอังกฤษ ด้วยค�ำพูดทีส่ ร้างความประทับใจให้กบั ลูกค้า ลองมาดูตวั อย่าง ดังนี้
ตัวอย่าง ประโยคภาษาอังกฤษ ต้อนรับลูกค้า (Reception)
: Welcome to Baan Suan Steak House, can I help you?
ยินดีต้อนรับสู่ร้านสเต็กบ้านสวน มีอะไรให้รับใช้ครับ?
: Can we have a table for four please?
มีโต๊ะส�ำหรับสี่คนไหมครับ?
: Would you like anything to drink with your meal?
ต้องการรับเครื่องดื่มส�ำหรับรับประทานกับอาหารไหมครับ?
: I’ll put your drink order in and be right back to get your dinner order
ผมจะไปสั่งเครื่องดื่มจากนั้นจะกลับมารับออร์เดอร์อาหารเย็นนะครับ
: Sorry, your friend over there ordered fried rice, and I gave you his by mistake
ขอประทานโทษครับ เพื่อนของคุณสั่งข้าวผัด ผมน�ำมันมาให้คุณโดยไม่ได้ตั้งใจ
: May I interest you in some dessert?
ขออนุญาตผมแนะน�ำของหวานนะครับ?

Waiter (บริกร) : Outside tables are available right now but you might have to
				 move inside if it’s raining.
				โต๊ะข้างหน้ายังว่างอยูค่ รับตอนนี้ แต่คณุ อาจจะต้องย้ายเข้ามาข้างในหากว่าฝนตก
Pol (พล)
: It’s okay. Let’s seat outside then. I think rain can’t harm our
				 lovely night.
				โอเค เรานัง่ ข้างนอกแล้วกัน ผมคิดว่าฝนท�ำอะไรคืนอันสวยงามของเราไม่ได้หรอก
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 ผมจะขอรับรายการเครื่องดื่มก่อน
				 ระหว่างทีค่ ณ
ุ ทัง้ สองดูรายการอาหารเย็นนะครับได้ไหมครับ
Pleon (เพลิน) : Yes, could you please bring us two glasses of red wine?
				 ค่ะ เราขอไวน์แดงสองแก้ว
Waiter (บริกร) : Alright. I’ll put your drink order in and be right back to get
				 your dinner order.
				 ได้ครับ. ผมจะไปสั่งเครื่องดื่มแล้วกลับมารับรายการอาหารเย็นนะครับ
Pol (พล)
: Wait a second. We’re ready. We would like to order roasted
				 pork salad and ribeye steak for two please.
				 เดีย๋ วก่อนครับ เราพร้อมแล้ว เราขอสัง่ สลัดหมูยา่ ง กับสเต็กริบอายส�ำหรับ
				 สองคนครับ
Waiter (บริกร) : Good choice. How you want your meat cooked, may I ask?
				 เลือกได้ดีครับ คุณต้องการให้เราปรุงเนื้อแบบไหนครับ?
Pol (พล)
: edium rare and I would like to change side dish from mashed
				 potato to creamed spinach,if possible, Thanks.
				 กึ่งสุกกึ่งดิบ และผมขอเปลี่ยนเครื่องเคียงจากมันบดเป็นผักโขมอบครีม
				 ถ้าเป็นไปได้ ขอบคุณ
Waiter (บริกร) : Very well sir. We would be happy to prepare the food to meet
				 your special needs.
				 ได้ครับ เรายินดีที่จะปรุงอาหารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าครับ

บทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation) ต้อนรับลูกค้า (Reception)
Waiter (บริกร) : Welcome to Baan Suan Steak House. I’m Ake, your waiter
				 tonight. Can I help you?
				 ขอต้อนรับสู่สเต็กบ้านสวน ผมชื่อเอก ท�ำหน้าที่บริกรของคุณในคืนนี้
				 มีอะไรให้รับใช้ครับ?
Pol (พล)
: Hello. We have a dinner reservation for two at 8:00 under
				 the name of
				สวัสดีครับ เราจองโต๊ะอาหารไว้ตอนสองทุม่ ในชือ่ ของคุณพล
Waiter (บริกร) : Yes, Mr.Pol. Please follow me. Your table is prepared and ready.
				 ครับ คุณพล โปรดตามผมมา 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 ฉันคิดว่าต้องการสูดอากาศหน่อย เป็นไป
				 ได้ไหม ถ้าเราจะไปนัง่ ข้างนอกแทน?
S m a r t
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M a g a z i n e

สรุป Expression
Can I help you?
Please follow me
Would it be possible?
Could you please
Be right back
Wait a second
May I ask?
To be seated

สรุป Vocabulary
A Dinner reservation
Fresh air
A Glass of red wine
Roasted Pork Salad
Ribeye Steak
Medium rare
Mashed Potato
Creamed Spinach

มีอะไรให้ช่วยเหลือ/รับใช้ครับ/ค่ะ
มี กรุณาตามผม/ดิฉันมา
เป็นไปได้ไหม?
กรุณา
กลับมา
รอสักครู่/แป๊บหนึ่ง/สักเดี๋ยวนะ
ใช้ต่อค�ำถามเพื่อเพิ่มความสุภาพ
นั่ง

การจองโต๊ะส�ำหรับอาหารเย็น
อากาศบริสุทธิ์
ไวน์แดงหนึ่งแก้ว
สลัดหมูย่าง
สเต็กเนื้อซี่โครง
กึ่งสุกกึ่งดิบ
มันบด
ผักโขมอบครีม
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : https://engenjoy.blogspot.com

ระเบียบและข้อกฎหมาย

รู้ทันโลก

การจ้างงานชาวต่างชาติในจีน ที่ผู้ประกอบการและแรงงานไทยควรรู้
ปัจจุบนั แม้วา่ เศรษฐกิจของจีนจะได้รบั ผลกระทบจากสภาวะทีเ่ ศรษฐกิจโลก ลูกจ้างจีน และ (2) ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทํางาน (Work Permit)

ชะลอตัวและสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน จนท�ำให้อัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจอยูท่ รี่ ะดับร้อยละ 6 ซึง่ ถือเป็นระดับต�ำ่ ทีส่ ดุ ในรอบ 27 ปี แต่มไิ ด้หมายความว่า
จีนจะลดบทบาทในฐานะประเทศที่มีความส�ำคัญทางเศรษฐกิจของโลกลงแต่อย่างใด
ตรงกันข้ามจีนยังคงเป็นตลาดการค้าและเป็นฐานการลงทุนทีภ่ าคธุรกิจให้ความสนใจเข้าไป
ด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงชาวต่างชาติทยี่ งั คงหลัง่ ไหลเข้าไปท�ำงาน ซึง่ แน่นอนว่าจ�ำนวนไม่นอ้ ย
เป็นชาวไทย
ด้วยเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของภาคธุรกิจไทยที่เข้าไปลงทุนในจีน ซึ่งมีการจ้างแรงงาน
ต่างชาติ รวมถึงพีน่ อ้ งชาวไทยทีเ่ ข้าไปท�ำงานในจีน โดยเฉพาะในมณฑลยูนนาน ซึง่ เป็นมณฑล
ส�ำคัญอีกแห่งหนึง่ ของจีน ทีช่ าวไทยนิยมไปท�ำธุรกิจ เมือ่ เดือนกรกฎาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่
ณ นครคุนหมิง จึงได้จดั บรรยายให้ความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายแรงงานด้านการจ้างงานชาวต่างชาติ
ในจีน เพื่อให้นายจ้างชาวไทยที่จดทะเบียนบริษัทด�ำเนินธุรกิจในจีนและแรงงานไทย
ได้รับทราบถึงสิทธิประโยชน์ ความรับผิดชอบ รวมถึงขั้นตอนการยื่นเอกสารต่างๆ
ของมณฑลยูนนาน ตามระเบียบเฉพาะสําหรับการจ้างงานชาวต่างชาติ ว่าด้วยเรื่องของ
การบริหารจัดการแรงงานต่างชาติ และระบบประกันสังคม ดังนี้
1. ด้านการบริหารจัดการแรงงานต่างชาติ
		
นายจ้างและลูกจ้างจะต้องด�ำเนินการเพือ่ ให้ได้รบั ใบอนุญาตสําหรับการจ้างงาน โดย
(1) นายจ้างต้องยื่นขอใบอนุญาตจ้างลูกจ้างชาวต่างชาติจากกรมทรัพยากรมนุษย์และ
สวัสดิการสังคม (2) ลูกจ้างชาวต่างชาติน�ำใบอนุญาตจ้างแรงงานต่างชาติไปประกอบการ
ขอวีซ่าทํางาน (Z) เพื่อเดินทางเข้าประเทศจีน (3) นายจ้างและลูกจ้างชาวต่างชาติยื่นขอ
ใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) ต่อกรมทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการสังคมภายใน 15 วัน
นับจากวันที่เดินทางเข้าประเทศจีน และ(4) นายจ้างและลูกจ้างชาวต่างชาติยื่นขอใบอนุญาต
พํานัก (Residence Permit) ต่อ Public Security Bureau Exit and Entry Administration
Office ภายใน 30 วันนับจากวันที่เดินทางเข้าประเทศจีน
อย่างไรก็ดี ชาวต่างชาติสามารถทํางานในประเทศจีนได้โดยไม่ตอ้ งขอใบอนุญาตทํางาน
หากมีคุณสมบัติ ดังนี้ (1) ชาวต่างชาติที่ได้รับ “ใบรับรองผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ” ที่ออกโดย
สํานักงานผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ (Foreign Experts Affairs) ของจีน โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ชาวต่างชาติด้านเทคโนโลยีหรือด้านบริหารซึ่งรัฐบาลจีนว่าจ้างโดยตรง หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ชาวต่างชาติด้านเทคโนโลยีหรือด้านบริหารที่มีตําแหน่งด้านเทคโนโลยีระดับสูงหรือมีหนังสือ
รับรองคุณสมบัตทิ กั ษะพิเศษทีร่ บั รองโดยหน่วยงานกํากับเทคโนโลยีหรือสมาคมวิชาชีพทีไ่ ด้รบั
การยอมรับในระดับชาติของผู้เชี่ยวชาญหรือระดับนานาชาติซึ่งหน่วยงานภาครัฐของจีนหรือ
หน่วยงานกิจการเฉพาะของจีนว่าจ้าง (2) ชาวต่างชาติทไี่ ด้รบั “ใบอนุญาตชาวต่างชาติทํางาน
ด้านปิโตรเลียมในทะเลจีน” ซึง่ ไม่ตอ้ งขึน้ มาบนพืน้ แผ่นดินของประเทศจีน และ (3) ชาวต่างชาติ
ที่ได้รับ การอนุมัติจากกระทรวงวัฒนธรรมจีนในการแสดงศิลปะและวัฒนธรรม
2. ด้านการจ้างงาน นายจ้างและลูกจ้างต้องด�ำเนินการ (1) ทําสัญญาจ้างงานตาม
กฎหมายจีน โดยสัญญาจ้างงาน มีอายุสูงสุดไม่เกิน 5 ปี โดยอ้างอิงกฎระเบียบเกี่ยวกับสิทธิ
แรงงานและสภาพแวดล้อม ในการทํางานสําหรับลูกจ้างชาวต่างชาติใช้กฎระเบียบเดียวกับ
S m a r t

30 วั น ก่ อ นใบอนุ ญ าตทํางานหมดอายุ หากไม่ ต ่ อ อายุ ถื อ ว่ า
ใบอนุญาตทํางานถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
หากลูกจ้างชาวต่างชาติเปลีย่ นนายจ้างหรือพืน้ ทีท่ ํางาน จะต้อง
ดําเนินการขอเปลี่ยนใบอนุญาตทํางานใหม่ หากลูกจ้างชาวต่างชาติ
ทําผิดกฎหมายจีนหรือถูกเลิกจ้าง นายจ้างต้องแจ้งกรมทรัพยากรมนุษย์
และสวัสดิการสังคม และ Public Security Bureau Exit and Entry
Administration Office ทันที เพื่อยกเลิกสัญญาจ้างงาน ใบอนุญาต
ทํางาน และใบอนุญาตพํานัก ทั้งนี้ หากลูกจ้างชาวต่างชาติทํางาน
โดยไม่มใี บอนุญาตทํางาน จะถูกลงโทษตามกฎหมายจีน ตัง้ แต่การปรับ
จนถึงการให้ออกนอกประเทศ
3. ด้านประกันสังคม กฎหมายประกันสังคมของจีนก�ำหนดให้
ลูกจ้างชาวต่างชาติต้องเข้าระบบประกันสังคม เพื่อรับประโยชน์จาก
สถานะ 5 กรณี ได้แก่ (1) ชราภาพ (2) เจ็บป่วย (3) ว่างงาน (4) บาดเจ็บ
จากการทํางาน และ (5) คลอดบุตร ซึง่ 3 กรณีแรก กฎหมายก�ำหนดให้
นายจ้างและลูกจ้างชาวต่างชาติจ่ายเงินร่วมกัน และ 2 กรณีหลัง กฎหมายก�ำหนดให้นายจ้าง
จ่ายเงินฝ่ายเดียว
นอกจากนี้ นายจ้างและลูกจ้างยังควรทราบเกี่ยวกับระเบียบทั่วไปสําหรับการจ้างงาน
ชาวต่างชาติ ว่าด้วยระเบียบของสัญญาจ้างงาน ระยะเวลาการทดลองงาน การยกเลิกสัญญา
จ้างงาน และค่าตอบแทน ดังนี้
1. สัญญาจ้างงาน นายจ้างและลูกจ้างต้องทําสัญญาจ้างงานเป็นลายลักษณ์อักษร
ภายใน 30 วัน นับจากวันแรกที่ทํางาน หากไม่มีการทําสัญญาจ้างงานภายใน 30 วัน
ตามกฎหมายกําหนด ลูกจ้างสามารถฟ้องให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างของเดือนที่ 2-12 ในอัตรา
2 เท่าของค่าจ้างเดือนแรก (หรือค่าจ้างที่ได้ตกลงกันไว้) และตั้งแต่เดือนที่ 13 เป็นต้นไป
ให้ถือว่าการจ้างงานดังกล่าวเป็นการว่าจ้างแบบไม่มีกําหนดระยะเวลา (No Fix Term
Contract) โดยอัตโนมัติ
2. ช่วงทดลองงาน กรณีสัญญาจ้างงานมีอายุไม่ถึง 1 ปี กําหนดให้มีช่วงทดลองงาน
ได้ไม่เกิน 1 เดือน กรณีสัญญาจ้างงานมีอายุระหว่าง 1-3 ปี กําหนดให้มีช่วงทดลองงานได้
ไม่เกิน 2 เดือน และกรณีสัญญาจ้างงานมีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป กําหนดให้มีช่วงทดลองงานได้
ไม่เกิน 6 เดือน
3. การยกเลิกสัญญาจ้างงาน แบ่งเป็น 4 กรณี ได้แก่ (1) กรณีนายจ้างและลูกจ้าง
ตกลงร่วมกัน ก็สามารถยุติสัญญาจ้างงาน (2) กรณีลูกจ้างขอลาออก ต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วัน
หากอยู่ในช่วงทดลองงานต้องแจ้งล่วงหน้า 3 วัน (3) กรณีนายจ้างทําผิดสัญญาจ้างหรือ
ผิดกฎหมาย ลูกจ้างสามารถยกเลิกสัญญาได้ โดยนายจ้างจะต้องจ่ายเงินชดเชยแก่ลูกจ้าง
(รวมทั้งกรณีนายจ้างเลิกจ้างโดยลูกจ้างไม่มีความผิด) โดยนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย
การเลิกจ้าง 1 เดือนต่ออายุงาน 1 ปี และ (4) กรณีลกู จ้างไม่ผา่ นการทดลองงาน หรือลูกจ้าง
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กระทําผิดจนสร้างความเสียหายแก่นายจ้าง โดยนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยเลิกจ้าง
เวลาทํางานไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน ไม่เกิน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ และมีวันหยุดอย่างน้อย 1 วัน
1 สัปดาห์
4. ค่าตอบแทน ได้แก่ (1) ค่าจ้าง นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างตรงตามเวลา
และครบตามจํานวน โดยไม่ต�่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำตามที่กฎหมายกําหนด (ปัจจุบันอัตรา
ค่าจ้างขั้นต�่ำในนครคุนหมิง 1,670 หยวน/เดือน) และ (2) ค่าล่วงเวลา ซึ่งหากเป็นการทํางาน
ล่วงเวลาในวันทํางานปกติ ให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลา 1.5 เท่าของค่าจ้าง หากเป็นการทํางาน
ล่วงเวลาในวันหยุดประจําสัปดาห์ ให้นายจ้างจัดสรรวันหยุดชดเชยให้แก่ลูกจ้างหรือจ่ายค่า
ล่วงเวลา 2 เท่าของค่าจ้าง และหากเป็นการทํางานล่วงเวลาในวันหยุดตามทีก่ ฎหมายจีนกําหนด
(11 วัน ได้แก่ วันตรุษจีน 3 วัน วันชาติจีน 3 วัน และวันหยุดอื่นอีก 5 เทศกาล เทศกาลละ
1 วัน) ให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลา 3 เท่าของค่าจ้าง
5. ทัง้ นี้ ในกรณีทมี่ กี ารละเมิดสิทธิประโยชน์ดา้ นแรงงาน ลูกจ้างสามารถร้องเรียน
ต่อสํานักงานตรวจสอบสิทธิแรงงานภายใต้กรมทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการสังคม
ผ่านช่องทาง (1) สายด่วนหมายเลข 12333 (2) แอปพลิเคชัน “云南人社”
ของกรมทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการสังคม มณฑลยูนนาน และ (3) ทีท่ ําการสํานักงานตรวจ
สอบสิทธิแรงงานในพื้นที่ตั้งแต่ระดับอําเภอขึ้นไป
ระเบียบและข้อกฎหมายการจ้างงานชาวต่างชาติในต่างประเทศถือเป็นเรื่องที่
ผู้ประกอบการและแรงงานไทยควรรู้ เนื่องจากจะเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อม
ส�ำหรับการท�ำงานและด�ำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้อง ลดการเกิดปัญหาต่างๆ รวมถึงป้องกัน
การถูกเอารัดเอาเปรียบและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมจากท้องถิ่นนั้นๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคต

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง https://globthailand.com

แรงงานสูงวัย ในไอร์แลนด์

มีแนวโน้มเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

มากกว่าวัยอื่น

สถิติด้านแรงงานที่ไอร์แลนด์ พบแม้คนท�ำงานสูงวัยมีแนวโน้มได้รับบาดเจ็บ
จากการท�ำงานน้อยกว่าเพือ่ นร่วมงานทีอ่ ายุนอ้ ยกว่า แต่พวกเขากลับมีแนวโน้ม
เสียชีวิตในที่ท�ำงานมากกว่า
ในขณะทีห่ ลายประเทศก�ำลังผลักดันให้มกี ารจ้างงานผูส้ งู วัย รองรับกับโครงสร้างด้านประชากร
ที่หลายๆ ประเทศก�ำลังเข้าสู่สูงวัยนั้น ที่ไอร์แลนด์หนึ่งในประเทศพัฒนาแล้ว ในกลุ่มองค์การ
เพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ก�ำลังเผชิญปัญหาที่ท้าทาย คืออัตรา
การเสียชีวิตในที่ท�ำงานของแรงงานสูงวัยเพิ่มขึ้นกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ
เมื่อช่วงต้นเดือน ต.ค. 2562 สื่อ Irish Examiner ระบุว่าในไอร์แลนด์คนท�ำงานที่มีอายุ
มากกว่ามีแนวโน้มที่จะได้รับบาดเจ็บจากการท�ำงานน้อยกว่าเพื่อนร่วมงานที่อายุน้อยกว่า
แต่กลับมีแนวโน้มที่จะประสบกับการเสียชีวิตในสถานที่ท�ำงานมากกว่า
คนท�ำงานอายุ 55-64 ปี มีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตเกือบสองเท่าเมื่อเทียบกับคนท�ำงาน
ทีอ่ ายุตำ�่ กว่า 55 ปีจากการศึกษาของหน่วยงานด้านสุขภาพและความปลอดภัยของไอร์แลนด์
ส่วนคนท�ำงานทีอ่ ายุมากกว่า 65 ปี มีโอกาสเสียชีวติ มากกว่าคนท�ำงานอายุตำ�่ กว่า 55 ปี 3.5 เท่า
ทัง้ นี้ คนท�ำงานในภาคเกษตรมีความเสีย่ งสูงทีจ่ ะได้รบั บาดเจ็บสาหัสมากกว่าภาคอุตสาหกรรม
อื่น ก�ำลังแรงงานวัย 55 ปีขึ้นไปในไอร์แลนด์เพิ่มขึ้น จากที่เคยมีเพียงร้อยละ 10 ของก�ำลัง
แรงงานทั้งหมดในปี 2541 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 ในปี 2561 ที่ผ่านมา โดยอาชีพอิสระหรือ
แรงงานรับจ้างตนเอง (self-employed) มีแนวโน้มที่จะมีอายุงานมากกว่าแรงงานภาครัฐ
ปัจจุบนั ภาคธุรกิจในไอร์แลนด์จะต้องดิน้ รนหาพนักงานและเสียงบประมาณฝึกฝนพนักงาน
หน้าใหม่ๆ เหล่านี้ หากพวกเขาไม่จา้ งพนักงานสูงวัยให้ทำ� งานต่อ แต่กระนั้นก็พบว่าพนักงานที่
ออกจากงานก่อนการเกษียณนั้น ต้องออกจากงานเพราะได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือพิการ
จากการท�ำงาน โดยกว่า 1 ใน 5 ของผูท้ อี่ อกจากงานก่อนการเกษียณในไอร์แลนด์นน้ั ออกจาก
งานเพราะความเจ็บป่วยและพิการ นอกจากนี้ร้อยละ 7 ให้เหตุผลที่ว่าต้องการออกไปดูแล
S m a r t

ครอบครัว ซึ่งส่วนใหญ่ผู้หญิงต้องออกจากงานเพื่อไปดูแลครอบครัวสูงกว่าผู้ชายถึง 5 เท่า
ดร.อิวาน พริวัลโค จากสถาบันวิจัยสังคมเศรษฐกิจ (ESRI) ระบุว่าการเก็บรักษาพนักงาน
ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ในตลาดแรงงานไอร์แลนด์นั้นสูงกว่าค่าเฉลีย่ ของกลุม่ ประเทศ OECD
ทั้งนี้การเพิ่มอายุเกษียณเพียงอย่างเดียวจะไม่สร้างงานที่ยั่งยืน ควรมีนโยบายที่ค�ำนึงถึง
ทางเลือกที่หลากหลายให้คนท�ำงาน รวมถึงการจัดให้มีสภาพการท�ำงานที่ปลอดภัย ซึ่งเป็น
สิ่งส�ำคัญในการสนับสนุนชีวิตการท�ำงานที่ยาวนานขึ้น
ด้าน แพ็ต บรีน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าธุรกิจและการจ้างงาน เรียกร้องให้
นักธุรกิจชาวไอริชยอมรับค่านิยมการจ้างงานพนักงานสูงวัยมากขึน้ “พนักงานผูส้ งู วัยไม่ใช่ภาระ
แต่เป็นโอกาส ประสบการณ์เป็นสินทรัพย์ทสี่ ำ� คัญยิง่ ในขณะนี้ และเป็นสิง่ ทีค่ นงานสูงวัยได้สะสม
มาในอาชีพของพวกเขา ธุรกิจต่างๆ จะต้องดิ้นรนมากกว่านี้ หากพวกเขาไม่ยอมรับพนักงาน
สูงวัย” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าธุรกิจและการจ้างงานของไอร์แลนด์ กล่าว.
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : https://prachatai.com
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กรมการจัดหางาน เปิดบริการ

Smart DOE

ลงทะเบียนไปทำ�งานต่างประเทศ ผ่านเว็บไซต์

สะดวก รวดเร็ว ประหยัด

กรมการจัดหางาน
น�ำระบบอิเล็กทรอนิกส์
มาให้บริการลงทะเบียน
หางาน แจ้งการเดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ
ด้วยตนเอง แจ้งการเดินทางกลับเข้าไปท�ำงานต่างประเทศ
(Re-entry) และยื่นค�ำขออนุญาตจัดส่งคนหางาน
ไปท�ำงานต่างประเทศ สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน
ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการ ใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา
ลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ www.toea.doe.go.th

การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (E-Service) ดังนี้ 1. การลงทะเบียนแจ้งความประสงค์
จะเดินทางไปท�ำงานในต่างประเทศ 2. แจ้งการเดินทางไปท�ำงานต่างประเทศด้วยตนเอง
3. แจ้งการเดินทางกลับไปท�ำงานต่างประเทศของคนหางานทีเ่ ดินทางกลับประเทศไทยเป็นการ
ชั่วคราว (Re-entry) 4. การขออนุญาตนายจ้างพาลูกจ้างไปท�ำงานในต่างประเทศ 5. การขอ
อนุญาตส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศ 6. การขอคัดรายชื่อคนหางาน 7. การขออนุญาต
จัดส่งคนหางานไปท�ำงานในต่างประเทศ 8. การขอสมัครเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือ
คนหางานเพื่อไปท�ำงานในต่างประเทศ และ 9. การขอน�ำคนงานเข้ารับการอบรมกรณีบริษัท
จัดหางานจัดส่ง
ทัง้ นี้ การให้บริการดังกล่าว เป็นการยกระดับการให้บริการทีส่ ะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน
ลดระยะเวลาและค่าใช้จา่ ยในการติดต่อราชการของคนหางานและนายจ้าง/สถานประกอบการ
ใช้บริการได้ทกุ ที่ ทุกเวลา สามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ www.toea.doe.go.th ขณะนี้
มีผู้มาใช้บริการแล้วจ�ำนวนกว่า 6,000 ครั้ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส�ำนักงาน
จัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือ
สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2

กรมการจัดหางานตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการปรับเปลีย่ นภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจทิ ลั
และรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นภารกิจส�ำคัญของรัฐบาลในการเพิม่ ศักยภาพทางการแข่งขัน
ภายใต้วสิ ยั ทัศน์การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ “ดิจิทัลไทยแลนด์” ที่สามารถสร้างสรรค์และใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรมการจัดหางานได้น�ำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการให้บริการด้านการจัดหางานในต่างประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

เผย!! ผลสำ�รวจคนหางาน

พึงพอใจการให้บริการจัดหางาน

มากเกือบเต็มร้อย

กรมการจัดหางาน เผยผลส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจัดหางานใน
ประเทศจากส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ส�ำนักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพืน้ ที่ 1-10 และศูนย์บริการจัดหางานเพือ่ คนไทย ในปีงบประมาณ
2562 พบพึงพอใจร้อยละ 98.66 ในด้านกระบวนการให้บริการ เจ้าหน้าที่ที่ให้
บริการ และด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
กรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานมีภารกิจในด้านการให้บริการจัดหางาน
ในประเทศ/ต่างประเทศ การแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ การควบคุม
การท�ำงานของคนต่างด้าว และคุ้มครองคนหางาน โดยมีนโยบายพัฒนาระบบบริการจัดหา
งานในประเทศ เพือ่ ให้คนไทยมีงานท�ำในทุกพืน้ ที่ ทุกกลุม่ ทุกช่วงวัย ด้วยการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การให้บริการของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ให้มีความสะดวก
รวดเร็วและทันสมัย ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา กรมการจัดหางานได้ส�ำรวจความ
พึงพอใจของผูส้ มัครงาน นายจ้าง/สถานประกอบ
การ และผู้ประกันตนที่มารับบริการจัดหางาน
ในประเทศจากส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดทุก
จังหวัด ส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 1-10 และศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคน
ไทย จ�ำนวน 18,667 ตัวอย่าง ปรากฎว่า มีความ
พึงพอใจในการให้บริการถึงร้อยละ 98.66 โดย
พึงพอใจใน 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านกระบวนการ
S m a r t

ให้บริการ 2. ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ 3. ด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ซึ่งในภาพรวมพบว่า
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการมากที่สุด ร้อยละ 99.02 รองลงมาคือ
ด้านกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 98.75 และด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ร้อยละ 98.09
นางเธียรรัตน์ฯ กล่าวอีกว่า ผลส�ำรวจความพึงพอใจในครั้งนี้ กรมการจัดหางานจะน�ำมา
ปรับปรุง พัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนผู้มารับบริการให้ดียิ่งขึ้น
และในปีงบประมาณ 2563 นี้ จะได้น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน ลดระยะเวลาและลดการ
ใช้เอกสาร ทั้งนี้เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้รับบริการต่อไป
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th
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‘หม่อมเต่า’ มอบเงินแสน

แก่แรงงานไทยที่กลับจากญี่ปุ่น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบประกาศนียบัตร
และเงิ น สนั บ สนุ น การประกอบอาชี พ แก่ ผู้สำ�เร็ จ การฝึ ก ปฏิ บัติง าน
เทคนิ ค ในประเทศญี่ ปุ่ น หรื อ IM JAPAN จำ�นวน 91 คน
จำ�นวนเงินทั้งสิ้นกว่า 23 ล้านบาท พร้อมมอบโอวาท นำ�ความรู้
และประสบการณ์ ที่ ไ ด้ รั บ นำ�มาใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ อ ย่ า งคุ้ ม ค่ า
โดยมีผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธี
หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า
กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจในการด�ำเนินงานโครงการ
จัดส่งผูฝ้ กึ งานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญีป่ นุ่ กับองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ
ประเทศญี่ ปุ ่ น (International Manpower Development Organization,
Japan : IM Japan) โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งตามบันทึกความเข้าใจฯ
ก�ำหนดให้กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการรับสมัครคัดเลือก
การจัดฝึกอบรมก่อนเดินทาง การจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น
มอบประกาศนียบัตร และมอบเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพให้แก่ผทู้ สี่ ำ� เร็จการฝึกปฏิบตั ิ
งานเทคนิคฯ ครบสัญญาจ้างงาน 3 ปี ปัจจุบันกรมการจัดหางานได้จัดส่งผู้ฝึกปฏิบัติ
งานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งสิ้น 5,030 คน ในปี พ.ศ. 2562
มีผู้ส�ำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเดินทางกลับประเทศไทย จ�ำนวนทั้งสิ้น 137 คน เงินสนับสนุนฯ
จ�ำนวน 23,309,935 บาท โดยวันนีม้ ผี สู้ ำ� เร็จการฝึกปฏิบตั งิ านเทคนิคฯ เข้ารับประกาศนียบัตร
และเงินสนับสนุนเพื่อการประกอบอาชีพ จ�ำนวน 91 คน ได้รับเงินคนละ 600,000 เยน
หรือประมาณ 170,000 บาท เพื่อให้ผู้ส�ำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคฯ ได้น�ำไปใช้เป็นทุน
ในการประกอบธุรกิจ SME

ทักษะต่างๆ รวมทั้งระเบียบวินัยที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น
ที่เข้มงวด จะสามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการให้เกิด
ประสิทธิภาพ และช่วยขับเคลื่อนให้สถานประกอบการ หรือธุรกิจส่วนตัวด�ำเนินไปอย่าง
ประสบผลส�ำเร็จได้ และต่อยอดเพื่อพัฒนาอาชีพต่อไป ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ครอบครัว และชุมชน เพือ่ ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืนของประเทศ
สืบไป” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว
ในปี 2562 กรมการจัดหางานมีเป้าหมายจัดส่งแรงงานไปฝึกปฏิบัติงานฯ
จ�ำนวน 500 คน ในปีนจี้ ดั ส่งไปแล้วจ�ำนวน 398 คน ขณะนีย้ งั คงอยูฝ่ กึ งานทีป่ ระเทศญีป่ นุ่
จ�ำนวน 1,113 คน การฝึกปฏิบตั งิ านเทคนิคฯ นีม้ รี ะยะเวลาสัญญาฝึก 3 ปี หากครบสัญญา
3 ปี แล้ว คนงานสอบทักษะฝีมือผ่านจะสามารถอยู่ต่อได้อีก 2 ปี รวมเป็น 5 ปี ทั้งนี้
ผูท้ สี่ นใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

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

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

“ผู้ส�ำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคทุกคนถือว่าเป็นผู้มีความส�ำคัญต่อการพัฒนา
ประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของชาติ เพราะความรู้ ประสบการณ์และ

‘หม่อมเต่า’

เตือนแรงงานไทย

หวั่นถูกหลอกไปทำ�งานสหรัฐอเมริกา สั่งตรวจสอบเข้มงวด
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงใยแรงงานไทยที่จะเดินทาง
ไปท�ำงานทีเ่ กาะไซปัน ประเทศสหรัฐอเมริกา หวัน่ ถูกหลอกจากสายนายหน้า และ
บริษทั จัดหางานเรียกเก็บค่าใช้จา่ ย ย�ำ้ !! ขณะนีย้ งั ไม่มตี ำ� แหน่งงานทีก่ รมการจัดหางาน
เป็นผู้จัดส่งแต่อย่างใด

ประสงค์จะไปท�ำงานต่างประเทศ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลของนายจ้าง สถานประกอบการ
บริษัทจัดหางาน ชื่อผู้รับอนุญาตจัดหางานก่อนว่าน่าเชื่อถือหรือไม่”
อย่างไรก็ตามปัจจุบัน มีคนหางานไทยที่ได้
รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ให้เดินทางไปท�ำงานประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว 476 คน
เดินทางด้วยตนเอง 367 คน นายจ้างพาลูกจ้างไป
ท�ำงาน 52 คน นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน 57 คน
และ Re-entry 2,117 คน ขณะนี้มีแรงงานไทย
ยังคงท�ำงานอยู่ 1,201 คน ทั้งนี้ หากคนหางาน
ต้องการที่จะไปท�ำงานต่างประเทศสามารถสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2
กรมการจัดหางาน

กรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน มี ค วามห่ ว งใยแรงงานไทยที่ จ ะเดิ น ทางไปท� ำ งานที่ เ กาะไซปั น
ประเทศสหรัฐอเมริกา เกรงจะถูกหลอกลวงจากสายนายหน้า และบริษัทจัดหางาน ที่อ้างว่า
นายจ้างที่เกาะไซปัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องการคนหางานไปท�ำงานในกิจการก่อสร้าง
โรงแรมและบ่อนคาสิโนเป็นจ�ำนวนมาก โดยได้สงั่ การให้กรมการจัดหางานเฝ้าระวังและตรวจสอบ
อย่างเข้มงวด โดยจากการตรวจสอบข้อมูลจากกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ พบว่า
ขณะนี้กรมการจัดหางานยังไม่มี การพิจารณาอนุญาตให้บริษัทจัดหางานจัดส่งคนหางาน
ไปท�ำงานที่สหรัฐอเมริกาแต่อย่างใด
“จากการตรวจสอบข้อมูล ขอเรียนในเบือ้ งต้นว่า ขณะนีต้ ำ� แหน่งงานทีเ่ กาะไซปัน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่กรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งโดยตรงยังไม่มีแต่อย่างใด และ
กรมการจัดหางานเองก็ยงั ไม่มกี ารพิจารณาอนุญาตให้บริษทั จัดหางานจัดส่งคนไทยไปท�ำงาน
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ยกเว้นการไปท�ำงานบนเรือส�ำราญเท่านั้น จึงขอเตือนคนหางานที่
S m a r t

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
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อาชีพมั่นคง

8 อาชีพออนไลน์
ทำ�เงินปี 2019 แนะนำ� ยุค 4.0

ลองฝากโปรไฟล์ แล้วก็หางานสอนพิเศษ งานติวเตอร์ออนไลน์ได้ที่นี่จ้า >>> https://
pro.donemaster.com/signup/th/งานสอนพิเศษ
ยิ่งถ้าเป็นคนที่ชอบศึกษาค้นคว้าข้อมูลในด้านเทคโนโลยีด้วยก็เหมาะเลย เพราะจะท�ำให้
เราสามารถโปรโมทสินค้าได้มากขึน้ ช่วย อย่างเช่นความรูเ้ รือ่ งการท�ำเว็บไซท์ การเขียนบทความ
SEO หรืออาจจะมีความรูด้ า้ น Marketing Online ทีจ่ ะท�ำให้แบรนด์ทเี่ ราสร้างนัน้ ไปได้ไกล วิธนี ้ี
อาจจะยากและต้องใช้เวลามากหน่อยในการผลิตสินค้าแต่เมื่อไหร่ที่เรามีฐานแฟนคลับหรือ
ลูกค้ามากพอ และสินค้าที่เราท�ำตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าเหล่านั้น ก็สามารถท�ำเงินได้เช่นกัน

8 อาชีพออนไลน์ ยุค 4.0 จะช่วยท�ำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น มีอิสระมากขึ้น 3. YouTuber
ด้วยการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยขน์กับชีวิตมากที่สุด การปรับชีวิตให้ตามทัน
ส�ำหรับคนทีเ่ ป็นสายบันเทิง ชอบความตลก มีความฮากับชีวติ การท�ำ Youtube น่าจะเหมาะ
กระแสของโลกที่ก�ำลังเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันหยุด จะช่วยให้คุณสามารถ กับคุณสุดๆ ท�ำ Video Content ในเรื่องที่เราสนใจ ถนัด และง่ายต่อการท�ำทุกๆ วัน เปิดช่อง
ให้สามารถรับเงินจาก Youtube ได้ ยิง่ วิดโี อของเรามียอดวิวมากเท่าไหร่ รายได้ของเราก็จะ
ทุ่นแรงที่ต้องใช้ในการท�ำงานได้และสามารถอยู่รอดในโลกอนาคต

มากขึ้นตาม เป็นได้ทั้งสายบันเทิง ท�ำรายการสนุกๆ สาย Inspiration, Motivation หรือ
จะเป็นสายให้ความรู้ เช่น สอนการท�ำอาหาร สอนท�ำขนม สอนร้องเพลง เล่นดนตรี ได้หมด
ทุกอย่างเลย
ให้ลองจินตนาการเหมือนว่าเราก�ำลังท�ำรายการทีวีรายการหนึ่ง แล้วเราอยากท�ำรายการ
อะไรให้ผู้ชมของเราดู เค้าจะได้สาระอะไรจากรายการของเรา กลุ่มคนดูคือใคร มีพฤติกรรม
แบบไหน และสิ่งส�ำคัญที่ขาดไม่ได้คือความต่อเนื่องในการอัพคลิป การใช้ Keyword ในการ
ตั้งชื่อ และค�ำที่ใช้ส�ำหรับการค้นหา ถ้าเราศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมอีกสักหน่อย ไม่ว่าจะท�ำอะไร
ก็รับรองว่ารุ่ง รายได้ของการท�ำ YouTube จะมาจาก 2 ทางคือจากทาง YouTube เอง
และจาก Sponsor ที่สนใจร่วมงานกับเรา
ตัวอย่าง YouTuber สายบิวตีส้ นุกๆ >>> www.youtube.com/miudastyle

อาชีพออนไลน์ ยุค 4.0 คือ

อาชีพออนไลน์ คือ การท�ำงานและการท�ำธุรกิจผ่านทางอินเตอร์เน็ท ไม่วา่ จะเป็นการซื้อขาย
สินค้าแบบทัว่ ๆไป หรือจะเป็นการขาย สินค้าแบบดิจติ อลโปรดักท์ ไปจนถึงการหาลูกค้าออนไลน์
การให้บริการต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น อาชีพแม่ค้าขายของออนไลน์
ซึ่งก่อนหน้านี้เรารู้จักแค่อาชีพเดียวเนี่ยล่ะ ที่สามารถสร้างรายได้ผ่านช่องทางออนไลน์ได้
แต่ ณ ตอนนีโ้ ลกเปลีย่ นไปอีกขัน้ มีอาชีพออนไลน์แตกแขนงออกมาเยอะมาก บางอย่างก็ใกล้ตวั
สุดๆเพียงแต่เราไม่เคยจะสนใจมัน มาดูกนั ดีกว่าว่าอาชีพออนไลน์ ท�ำเงิน แบบไหนจะเหมาะกับ
ไลฟ์สไตล์ของคุณมากที่สุด

1. ขายของ Online

4. Blogger

ทุกคนคงรูจ้ กั อาชีพนีก้ นั ดี ต้องขยัน อึด และถึกมากส�ำหรับการขายของออนไลน์ ต้องพร้อม
ตอบค�ำถามลูกค้าเกือบจะ 24 ชัว่ โมง แล้วก็ตอ้ งคอยอัพเดทสินค้าท�ำการโปรโมทอย่างสม�ำ่ เสมอ
ส่งของห้ามตกหล่น ต้องชอบพูดคุยกับลูกค้า และอดทนกับความจุกจิกของการซือ้ ขายได้ สามารถ
ท�ำเงินได้เร็วเมือ่ ขายสินค้าได้ สินค้าทีน่ ยิ มขายกันก็มตี งั้ แต่เครือ่ งส�ำอาง อาหาร เสือ้ ผ้า เฟอร์นเิ จอร์
ของแต่งบ้าน ทุกอย่างทีจ่ ะจินตนาการได้ เราสามารถเริม่ จากการขายสินค้ากันที่ Marketplace
อย่างเช่น www.lazada.co.th
www.ebay.com
		
www.amazon.com		
www.etsy.com
อีกวิธคี อื การสร้างเว็บไซท์เอาไว้ขายของเอง ก็เป็นอีกหนึง่ ทางเลือกทีด่ เี ช่นกัน การขายสินค้า
ออนไลน์ดีตรงที่ประหยัดต้นทุนค่าเช่าร้าน ซึ่งเป็น Fix Cost ใหญ่ที่อาจท�ำให้ธุรกิจของเรา
ไม่โตได้

บล็อกเกอร์กเ็ ป็นอาชีพได้ อย่างทีเ่ ห็นกันเยอะๆเลยก็เช่น บล็อกเกอร์สายอาหาร สายท่อง
เทีย่ ว บิวตีบ้ ล็อกเกอร์สายสวยแต่งหน้า เป็นต้น บางคนก็รายได้ดเี ชียวล่ะ เป็นอาชีพทีน่ า่ สนใจ
นะ ไม่ต้องห่วงหรอกว่ามีคนท�ำเยอะแล้ว เราแค่ต้องสร้างความแตกต่างให้มันไม่เหมือนกับที่
เค้าท�ำกันในตลาด แล้วก็ต้องขยันกว่าทุกๆ คน มีการสร้างแบรนด์ดิ้งที่ชัดเจน มีเอกลักษณ์ มี
แผนงานที่ชัดเจนและผลิตงานอย่างสม�่ำเสมอ สิ่งที่ต้องมีคือ Website ที่เอาไว้เก็บข้อมูลเป็น
หลักและโซเชีย่ ลอย่าง Facebook, Instagram, Youtube, Twitter ทีเ่ หมาะกับกลุม่ เป้าหมาย
ของเรา
การเป็นบล็อกเกอร์นั้นสามารถท�ำรายได้ได้ 2 แบบคือ
		 4.1 สร้างบล็อก ท�ำรายได้จาก Google Adsense
สิง่ ทีบ่ งั คับคือเราต้องมีเว็บไซท์ของตัวเอง ซึง่ ต้องอยูบ่ น Platform ทีเ่ ป็นมิตรกับ Google ด้วย
เราแนะน�ำให้ใช้ WordPress จากนั้นก็สร้างบทความที่มีคุณภาพไว้ในเว็บเยอะๆ มีการอัพ
บทความอย่างสม�่ำเสมอ จากนั้นเราก็สมัคร Google Adsense รอการอนุมัติจากกูเกิล แล้ว
เราก็ท�ำพื้นที่ส�ำหรับโฆษณาของกูเกิลไว้บนเว็บไซท์ของเรา หาคนเข้ามาดูที่เว็บไซท์เราเยอะๆ
เพียงเท่านี้เราก็สามารถสร้างรายได้ให้ตัวเองได้แล้ว
		 4.2 Sponsor หลักการคล้ายๆกับการเป็น YouTuber เลย ถ้าเว็บบล็อกของเรามี
บทความทีต่ ดิ อันดับบนกูเกิล มีลกู เพจเฟซบุค๊ ตามเป็นจ�ำนวนมากๆ มีแฟนคลับเข้ามาอ่านเป็น

2. Online Educator

การเป็นเจ้าของกิจการออนไลน์แบบที่เรียกว่า ครูสอนออนไลน์ ที่เน้นการขายสินค้าแบบ
infoproduct หรือสินค้าที่มาจากความรู้และประสบการณ์ของเราเอง อย่างเช่น การสร้าง
คอร์สเรียนออนไลน์ หรือจะเป็นการรับจ้างสอนตามสถานทีต่ า่ งๆ เหมาะมากกับคนทีม่ คี วามรู้
เยอะเป็นพิเศษและอยากจะแบ่งปันสิง่ ทีร่ ใู้ ห้กบั คนในสังคม ยกตัวอย่างเช่น ครูสอนภาษาอังกฤษ
ครูสอนดนตรี หรือจะเป็นคนทีม่ สี ตู รขนมและอาหารอร่อยๆ แล้วอยากจะถ่ายทอดให้คนอืน่ ได้รู้
ไปจนถึงคนที่มีความรู้ทางด้านงานอาร์ท เช่น สอนถ่ายรูป สอนท�ำกราฟฟิค สอนท�ำเว็บ
S m a r t
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ประจ�ำ ก็เป็นไปได้ว่าวันหนึ่งอาจจะมีสปอนเซอร์ติดต่อเข้ามาเพื่อให้เราเขียนบทความให้กับ
สินค้าของเค้าในสไตล์ของเรา เพราะเราสามารถท�ำให้คนเชื่อมั่นในสินค้านั้นๆ ได้ และท�ำให้
สินค้าของเค้าเป็นที่รู้จักมากขึ้น
ซึง่ การจะเป็น Blogger นั้นอยากให้เริม่ จากใจรักเป็นอันดับแรก ท�ำเพราะชอบในเรือ่ งราว
เหล่านัน้ จริงๆ จะท�ำให้เราอยากสร้างผลงานขึน้ มาเรือ่ ยๆ โดยทีไ่ ม่ทอ้ ไปก่อนไม่วา่ จะเกิดอะไรขึน้
ตัวอย่าง Blogger สายท่องเที่ยว >>> amazingcouple.net

5. Dropshipper

ถ้าใครชอบขายของออนไลน์แต่ไม่อยากลงทุนสต็อคสินค้าก็แนะน�ำวิธนี เี้ ลย หน้าทีข่ องเรา
ก็เพียงแค่ตดิ ต่อซัพพลายเออร์ แล้วขอราคาสินค้าในราคาทีพ่ เิ ศษให้กบั เรา ส่วนเราก็ทำ� หน้าที่
โปรโมทสินค้า สร้างเว็บไซท์ สร้างแฟนเพจ ให้คนมาซือ้ สินค้าผ่านเรา เมือ่ มีลกู ค้าสนใจซือ้ เราก็
ส่งออเดอร์ทลี่ กู ค้าสัง่ ไปทีซ่ พั พลายเออร์ให้เค้าส่งสินค้าไปที่ลูกค้าโดยตรง ไม่ต้องผ่านเรา รายได้
ก็แบ่งเปอร์เซ็นต์กันตามที่ตกลงเอาไว้
เป็นวิธีท่ีสะดวกมากๆ แต่มีข้อแม้ตรงที่ว่าเราตัองรู้จักเทคนิคการท�ำการตลาดออนไลน์
บนหลาย platform แบบละเอียดยิบ ต้องท�ำทุกวิถีทางเพื่อให้ขายสินค้าได้ ถ้าหากว่าเรา
อยากให้หนทางนี้ประสบความส�ำเร็จก็ต้องสร้างแบรนด์ส�ำหรับขายสินค้านั้นอย่างจริงจัง
ซึ่งในแบรนด์ของเรานั้นสามารถขายสินค้าหลายชิ้นที่เป็นประเภทเดียวกันได้เพื่อให้ลูกค้า
มีทางเลือกมากขึ้น

ซึง่ สามารถท�ำไปด้วยในขณะทีย่ งั คงท�ำงานประจ�ำได้ ยิง่ เรามีความรูท้ างด้านเทคนิคทีเ่ กีย่ วข้อง
เยอะก็ยิ่งช่วยให้ประหยัดค่าจ้างลงไปได้อีกเยอะเลย เช่น การท�ำเว็บไซท์ การเขียนบล็อก
การตัดวิดีโอ การถ่ายภาพ การท�ำมาร์เก็ตติ้งออนไลน์
2. ฐานของลูกค้ามีไม่จ�ำกัด
		 เราสามารถขายสินค้าและบริการให้กับคนทั้งโลกได้ ไม่จ�ำเป็นว่าจะต้องเป็นเมืองไทย
หรือกรุงเทพฯเท่านัน้ เพราะเราได้สร้างฐานข้อมูลไว้บนโลกออนไลน์แล้ว ทีไ่ หนทีม่ อี นิ เตอร์เน็ต
ก็สามารถเข้าถึงเราได้ทั้งนั้น อย่างเช่น งานออนไลน์ของเราจะช่วยให้เข้าถึงกลุ่มคนไทย
ที่กระจายอยู่ตามมุมต่างๆ ของโลกที่สนใจได้ และถ้าหากว่าเราสามารถท�ำงานให้เป็นภาษา
อังกฤษได้ก็จะยิ่งเข้าถึงคนในระดับ Global ที่มากขึ้นอีกได้ นอกจากนี้เรายังสามารถ
หาตัวช่วยต่างๆ ในการท�ำอาชีพออนไลน์ของเราได้ โดยการใช้เทคโนโลยี อย่างเช่น การหารูปภาพ
ประกอบงาน การท�ำงานดีไซน์ การหาคนมาช่วยท�ำงานที่เราไม่ถนัด เช่น งานตัดวิดีโอ
ท�ำเว็บไซท์ เป็นต้น
3. รายได้มีทั้งแบบ Active และ Passive Income
		 รายได้เป็นแบบ Active ก็ตรงที่เราต้องออกแรงเยอะในระยะแรก และต้องท�ำการ
Marketing เพื่อให้มีคนรู้จักและเข้ามาซื้อสินค้า แต่เป็น Passive ตรงที่เราสามารถผลิตสินค้า
เพียงครั้งเดียว แต่สามารถขายได้เรื่อยๆ สามารถสร้างผลลัพธ์ให้เราได้อย่างสม�่ำเสมอ
4. เราสามารถมีอิสระในการใช้ชีวิตแบบที่ใจคิดได้
		 เราสามารถวางแผนงานให้ตัวเองได้ว่าจะท�ำอะไร เมื่อไหร่ และท�ำอย่างไรโดยไม่ตอ้ งมี
คนมาสั่งให้ท�ำนั่นท�ำนี่ตลอดเวลา และยิ่งถ้าเราเซ็ทระบบออโตเมติกทุกอย่างเอาไว้ดีแล้ว
อย่างเช่นการท�ำมาร์เก็ตติ้งโดยใช้ Youtube ที่เป็น platform ที่สามารถเรียกทราฟฟิกให้เรา
ได้แบบอัตโนมัติ หรือจะเป็นการท�ำ SEO ให้เว็บของเราขึ้นอันดับในกูเกิล ก็ท�ำให้มีคนเข้ามา
หาเราได้เรื่อยๆ เช่นกัน แม้กระทั่งการสร้างสินค้า Infoproduct แบบ Digital Download
ทีเ่ ราไม่ตอ้ งเสียเวลาแพ็คของส่งของให้วนุ่ วาย ถ้าเราท�ำได้ตามนีเ้ ราก็จะมีเวลามากขึน้ สามารถ
แบ่งเวลาไปท�ำในสิ่งที่อยากท�ำได้มากขึ้น เช่น มีเวลาให้ครอบครัว มีเวลาไปเที่ยวนานๆ
หรือจะเอาเวลาที่เพิ่มขึ้นไปสร้างประโยชน์และคุณค่าให้กับผู้อื่นอีกก็ได้

6. Online Marketer

เพื่อนๆ คนไหนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการตลาดออนไลน์ ชอบอัพเดทเทรนด์และ
ฟีเจอร์ใหม่ๆ ของเทคโนโลยี เรียกว่าเป็นตัวแม่ของวงการ Marketing ล่ะก็ อาชีพนี้เข้าทางสุดๆ
เราอาจจะเลือกเชี่ยวชาญซักหนึ่งแพลทฟอร์มก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram,
Youtube, Twitter, Google, E-Mail Marketing
เราสามารถรับท�ำเป็นเซอร์วสิ ให้บริการและให้คำ� แนะน�ำกับกลุม่ บุคคลทีส่ นใจได้ อย่างเช่น
คนที่ท�ำ SME คนที่ท�ำ Personal Branding ยิ่งในยุคนี้การท�ำการตลาดออนไลน์ก็ยิ่งเป็นที่
ต้องการมากขึ้นทุกวัน แต่คนที่ท�ำในสายงานนี้มีจ�ำกัด จึงจ�ำเป็นอบ่างยิ่งที่จะต้องรีบคว้า
โอกาสนี้เอาไว้
ตัวอย่าง Online Marketer >>> www.nuttaputch.com

7. Freelancer

งานรับจ้างอิสระก็สามารถท�ำให้เป็นงานออนไลน์ได้เช่น การหางานออนไลน์ผ่าน Social
อย่างเช่น Behance, Dribbble ส�ำหรับเหล่าดีไซน์เนอร์ หรือส่งงานกันออนไลน์ด้วยการ
อัพโหลดงานผ่านเว็บ wetransfer หรือจะใช้ dropbox ก็ได้ ส่วนอาชีพทีส่ ามารถเป็น Freelance
ก็มีหลากหลาย ตัวอย่างเช่น คนที่มีอาชีพเป็น Web Developper, Graphic Designer, Film
Maker ช่างภาพ ซึ่งงานฟรีแลนซ์บางทีมันได้เงินไม่เยอะเท่าที่เราลงแรงเหนื่อยไป
แถมยังต้องยอมตามใจลูกค้า เปลีย่ นไปเปลีย่ นมาแล้วท�ำให้จบงานยากอีก ฉะนัน้ สิง่ ส�ำคัญ
ที่ต้องท�ำคือการตั้ง Position สไตล์งาน และความน่าเชื่อถือของเราให้ดูเป็นมืออาชีพซะตั้งแต่
ตอนแรก ด้วยการท�ำ website ที่เป็นแบรนด์ของเราเองแล้วก็สร้าง Portfolio ออนไลน์
เพือ่ ให้ลูกค้ายอมรับและเชือ่ ใจทีจ่ ะร่วมงานกับเราและยินดีจา่ ยเงินตามราคาค่าแรงทีเ่ ราตัง้ ไว้
ตัวอย่าง Freelancer สอนและรับท�ำเว็บไซต์ >>>https://padveewebschool.com

8. Online Consultant

ทีป่ รึกษาออนไลน์ อาชีพนีก้ น็ า่ สนใจตรงทีว่ า่ เราสามารถใช้ความรูเ้ ฉพาะทางของเรามาให้
ค�ำแนะน�ำกับคนที่ต้องการความช่วยเหลือได้ ซึ่งจะจัดอยู่ในประเภทการให้บริการ อย่างเช่น
การให้ค�ำปรึกษาเรื่องการสร้างแบรนด์ เรื่องบัญชี เรื่องการเงิน ไปจนถึงการให้ค�ำแนะน�ำเรื่อง
ปัญหาสุขภาพจิต เป็นต้น
ซึ่งเราอาจจะใช้การสร้างแบรนด์และเว็บไซท์ให้เราดูน่าเชื่อถือ และหาลูกค้าออนไลน์
ไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับลูกค้า อย่างเช่น การวิดีโอคอลผ่าน Skype, Line,
Facebook เพื่อให้ค�ำปรึกษากับลูกค้า นอกจากนี้เรายังสามารถสร้างเอกสารคู่มือ ข้อแนะน�ำ
ให้เป็นแบบ Digital Product ได้อีกด้วย
ตัวอย่าง ที่ปรึกษาด้านแบรนด์ดิ้งและเว็บดีไซน์ >>> plaradise.com
ที่ปรึกษาด้านประกันสุขภาพ ประกันชีวิต >>> https://prsinsure.com

สรุปเรื่องราวของอาชีพออนไลน์ยุค 4.0
อาชีพออนไลน์ ยุค 4.0 นั้นจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแบรนด์ที่เป็นเอกลักษณ์และเว็บไซท์
เป็นของตัวเอง นอกเหนือไปจากการมีแอคเค้าท์บน Social และ Marketplace เพราะมัน
ท�ำให้เรามีออฟฟิศเป็นของตัวเองโดยทีไ่ ม่ตอ้ งไปเช่าทีข่ องคนอืน่ อยู่ ซึง่ เราไม่รวู้ า่ วันใดวันหนึง่
เค้าจะปรับเปลี่ยนอัลกอริทึ่มให้กลายเป็นแบบไหนบ้าง ถ้าหากว่าเรากระจายความเสี่ยง
โดยการใช้ซัก 2-3 Platform ก็จะช่วยให้ธุรกิจของเรามีโอกาสมากกว่าคนอื่นๆ
ถ้าคุณได้เริ่มต้น อาชีพออนไลน์ แล้ว ถึงแม้ว่าวันนี้มันจะเป็นทรัพย์สินเล็กๆ ที่ยังไม่
สร้างรายได้ในช่วงแรก แต่ถา้ คุณหมัน่ ดูแล ค่อยๆ สร้างฐานลูกค้าของตัวเองขึน้ มา พร้อมๆ กับ
การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเค้า และเชื่อมโยงไปยังสินค้าของคุณ รับรองว่าไม่นานสิ่งนี้
จะสร้างเงินและสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ให้คุณได้แน่นอน

ข้อดีของการท�ำอาชีพ Online ยุค 4.0 คือ
1. ลงทุนน้อย
		 ต้นทุนต�่ำ เราเพียงแค่ใช้ความรู้ความสามารถของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้น
จะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนเลย บวกกับแรงกาย แรงใจ และเวลาที่ได้ใช้ไป
S m a r t

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : https://plaradise.com

J o b

11

M a g a z i n e

Thailand 4.0

วิเคราะห์บทบาท AI

ปัญญาประดิษฐ์ ต่อสถานการณ์แรงงานไทยในอนาคต

Artifical intelligence (AI) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ ถ้าพูดถึงในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา หลายคนมองว่า เป็นสิ่งที่ไกลตัวคนไทยมาก ภาครัฐเองไม่ได้ให้ความส�ำคัญ หรือ รับมือกับ
การเข้ามาของ AI มากนัก จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี อย่างรวดเร็ว จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวอย่างโทรศัพท์มือถือ ท�ำให้คนไทยต้องหันมาตระหนัก ถึงการเข้ามามีบทบาท
ของเทคโนโลยี AI ที่เกิดขึ้น และค่อยๆ แทรกซึมเข้ามา โดยที่ไม่รู้ตัว และกระทบกับทักษะแรงงานไทย ในอนาคต
วิจัยทักษะแรงงานไทยรับมือ AI
ด้วยเหตุนี้ ทาง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ DPU X ได้ทำ� การวิจยั ทักษะแรงงานในอนาคต
ของไทย (Skill Set for Future workforce in Thailand) กับการเปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโลยี AI
โดยการวิจยั ในครัง้ นี้ จุดประสงค์ เพือ่ ให้ความรูก้ บั นิสติ นักศึกษา ได้ตระหนักถึงบทบาทของตนเอง
ทีจ่ ะออกไปเป็นแรงงานในอนาคต ว่า จะต้องปรับตัว และรับมือกับการเข้ามาแทนทีข่ อง AI ได้อย่างไร
โดยการวิจัยในครั้งนี้ มีผู้เชี่ยวชาญ และทีมวิจัย ของทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประกอบด้วย นาย พณชิต กิตติปญ
ั ญางาม ผูอ้ ำ� นวยการสถาบัน DPU X ผศ.ไพรินทร์ ชลไพศาล
ผู้ช�ำนาญการอาวุโส DPU CORE และอาจารย์ดวงจันทร์ วรคามิน อาจารย์ประจ�ำวิทยาลัย
บริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี ซึ่งการวิจัยดังกล่าวมีการอ้างอิงบทความ และงานวิจัย
จากทั่วโลก ที่น�ำเสนอผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ AI ที่จะเกิดขึ้นกับแรงงานมนุษย์ ในช่วง
10 ปีเมื่อ AI สามารถเข้ามาท�ำงานทดแทนทักษะบางอย่างของมนุษย์ รวมถึงแรงงานจะต้อง
ปรับตัวอย่างไรเพื่อให้อยู่รอดจากการเพิ่มขึ้นของ AI
นายพณชิต กิตติปญ
ั ญางาม ผูอ้ ำ� นวยการสถาบัน DPU X แห่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
(มธบ.) กล่าวถึงการศึกษาวิจัยดังกล่าว ว่า งานวิจัยชิ้นนี้เกิดขึ้นจากการตั้งค�ำถามเกี่ยวกับโลก
ในอนาคต ทีก่ ารพัฒนาเทคโนโลยีจะก้าวไปอย่างรวดเร็ว
และปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะเริ่มเข้ามามีบทบาท
มากยิง่ ขึน้ จึงมีการตัง้ ค�ำถามว่าในอนาคตควรทีจ่ ะผลิต
บัณฑิตในรูปแบบใดออกมา ซึง่ การทีจ่ ะสามารถวิเคราะห์
เรือ่ งนีไ้ ด้ เราจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องรูห้ น้าตาของตลาดแรงงาน
ใน 5-10 ปีขา้ งหน้า เพือ่ ทีจ่ ะผลิตคนให้สอดรับกับโลก
ในอนาคต
โดยการท�ำงานวิจยั นี้ ได้ใช้วธิ ศี กึ ษาวิจยั 2 ขัน้ ตอน
คือ ขั้นตอนแรก คือ เทคนิค โดยน�ำข้อมูลเบือ้ งต้นไป
สัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญ นักวิชาการ ผูบ้ ริหาร เพือ่ ระดม
ความคิด ขัน้ ตอนทีส่ อง คือ วิเคราะห์เทคนิค ใช้การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ที่ส่งผลกระทบต่อ
ทักษะแรงงานในอนาคต ซึง่ สุดท้าย พบว่า หลายประเทศมีภาพทีอ่ อกมาคล้ายๆ กัน แบ่งได้เป็น
3 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 การมองอนาคต ก่อนปี 2030 หรือก่อน 10 ปี พบว่า ช่วงนี้ เป็นช่วงของ
การพัฒนาและการถ่ายทอดข้อมูลให้กับ ระบบ AI เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการ
ของมนุษย์ และ ช่วงที่ 2 ตัง้ แต่ 10 ปี ต่อจากนี้ ตัง้ แต่ปี 2030-2050 เป็นช่วงทีม่ กี ารน�ำระบบ AI
เข้ามาท�ำงานบางประเภทแทนมนุษย์ได้ ซึง่ เป็นช่วงทีม่ นุษย์ตอ้ งท�ำงานร่วมกับ AI และ ช่วงที่ 3
หลัง ปี 2050 เป็นต้นไป คือ ระบบ AI จะเข้ามาแทนที่มนุษย์ เพราะเก่งกว่ามนุษย์ 1000 เท่า
ซึ่งจะท�ำให้ชุดทักษะของมนุษย์ต้องเปลี่ยนไป ท�ำให้เราต้องกลับมานั่งคิดว่า จะสอนนักศึกษา
ต่อจากนีไ้ ปอย่างไรให้เข้ากับบริบทของงานวิจยั และเพือ่ ให้นกั ศึกษาเหล่านีอ้ อกไปเป็นแรงงาน
ที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต
แรงงานไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ทั้งนี้ จากผลการวิจัย ทาง “อาจารย์พณชิต” กล่าวถึงการปรับตัว และทักษะที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับแรงงานมนุษย์ ในแต่ละช่วงไว้ ดังนี้ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ ปี 2020-2029 ทักษะที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับแรงงานมนุษย์ ได้แก่ การออกแบบแนวคิด หรือความคิด การเปลี่ยนแปลงแนวคิด
ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การใช้เทคโนโลยีแบบโมบาย การท�ำงานร่วมมือกัน
เป็นทีม โดยไม่จำ� เป็นต้องท�ำงานในทีเ่ ดียวกัน รวมทัง้ จะต้องเตรียมพร้อมมนุษย์ ในการบริหาร
จัดการข้อมูลขนาดใหญ่
โดยในช่วงที่ 2 ปี 2030-2049 แม้มนุษย์ต้องท�ำงานไปด้วยกันกับ AI แต่ก็ต้องเน้นการใช้
ทักษะคิดวิเคราะห์ การสร้างมูลค่าให้กบั สินค้าหรือบริการ และช่วงที่ 3 ปี 2050-2060 แรงงาน
มนุษย์ตอ้ งมีชดุ ทักษะ เพือ่ การใช้ชวี ติ ทีม่ ี AI ท�ำงานแทนคน เช่น การท�ำงานร่วมกันแบบเสมือน
ที่มีการใช้การเขียนโปรแกรมและการเป็นที่ปรึกษาเป็นหลัก มีอาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้น เช่น อาชีพ
ทีป่ รึกษาด้านปรัชญา นักออกแบบห้องเสมือนจริง นักออกแบบอาชีพ นักออกแบบเวลาว่าง เป็นต้น
ทั้งนี้ ส่วนตัวตนมองว่าหาก AI เข้ามาแทนที่อาชีพที่จะหายไป คือ นักบัญชี ที่ท�ำหน้าที่เพียง

การกรอกข้อมูลบัญชี หรือ แรงงานด้านอุตสาหกรรมที่ท�ำงานแบบเน้นความแม่นย�ำ
ซึ่งตรงนี้การลงทุนกับ AI จะคุ้มค่ากว่ามนุษย์
ส�ำหรับการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ ในประเทศไทยนัน้ ตนมองว่าอาจจะช้ากว่าต่างประเทศ
เพราะผู้สร้าง AI ในประเทศเรามีน้อย ส่วนใหญ่เราจะเป็นผู้ใช้ AI มากกว่า และทักษะที่เรา
ควรมี คือ ความคิดสร้างสรรค์เข้าใจเทคโนโลยี การใช้เครื่องมือทางดิจิทัล ใช้ AI ได้ โดยไม่ต้อง
เป็นโปรแกรมเมอร์ ต้องมีฐานความรูเ้ รือ่ งข้อมูล และฐานข้อมูล เตรียมความพร้อมในการปรับ
ตัวทั้งรูปแบบในการท�ำงาน พร้อมการเรียนรู้ตลอดเวลา ต้องรักษาสมดุลระหว่างทักษะด้าน
วิชาการ ด้านอารมณ์ และทักษะทางสังคม ต้องฝึกการคิดระบบ กระบวนการคิดแบบตรรกะ
คิดเชิงปรัชญา การใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะในการมองเห็น และเข้าใจโลก
อาชีพที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเกิดขึ้น AI
ด้าน ผศ.ไพริน ชลไพศาล ผู้ช�ำนาญการอาวุโส DPU กล่าวถึง อาชีพ หรือ กลุ่มแรงงานที่
จะได้รับผลกระทบ คือ งานทุกอย่างที่มนุษย์ไม่อยากท�ำ จะถูกเข้ามาแทนทีด้วย AI อย่างง่าย
ด้าย และกลุ่มที่ไม่ใช้ทักษะ หรือ การท�ำงานแบบซ�้ำ อย่างเช่น พนักงานบัญชี ที่กรอกข้อมูล
แบบซ�้ำ พนักงานต้อนรับ พนักงานรับโทรศัพท์ หรือ
แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม ทีใ่ ช้ AI เข้ามาทดแทนได้
หรือ งานทุกอย่างทีส่ ามารถใช้สมาร์ทโฟนเข้ามาแทนทีได้
ซึ่งตอนนี้ เราก็ได้เห็นการเข้ามาแทนที่ของ AI แล้ว
ในหลายงานที่อยู่ในสมาร์ทโฟน ซึ่งคงไม่ต้องรอให้
ผ่านไปถึง 10 ปี เชื่อว่าอีก 2-3 ปีนี้ จะได้เห็นถึงการ
เปลีย่ นแปลงทีก่ ระทบแรงงานมนุษย์ในทักษะด้านอืน่ ๆ
อย่างไรก็ตาม นอกจากมนุษย์ จะต้องพัฒนาทักษะ
ให้เหนือกว่า AI ในทุกด้านๆ แล้ว สิ่งที่มนุษย์ได้รับ
ถ้าสามารถท�ำงานได้เหนือกว่า AI ก็คือ ผลตอบแทน
มนุษย์ได้ผลตอบแทนที่มากขึ้น และการรับสมัคร
พนักงาน จะได้มาดูแค่คะแนน จากการเรียน แต่จะใช้
การวัดทักษะ การแก้ปญ
ั หา การครีเอท การเรียนรูด้ า้ นดิจทิ ลั เช่น การเรียนนิเทศ ต่อไปเราก็คงจะ
ไม่ตอ้ งเป็นนักข่าว เป็นนักหนังสือพิมพ์ แต่สามารถท�ำงานของเราเอง มีคอนเท็น มีแอปพลิเคชัน่
ของเราเอง ที่ช่วยเหลือคนได้ ก็สามารถหาเงินได้มากกว่าการเป็นพนักงานบริษัท เป็นต้น
ส�ำหรับอาชีพคนรุ่นใหม่ในอนาคต คือ การเป็นฟรีแลนด์ ดังนั้น สิ่งที่แรงงานไทยจะต้อง
ปรับตัว คือ การเรียนรู้ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ต้องรู้จักที่จะบริหารจัดการตัวเองให้ได้ การท�ำงาน
รูปแบบของออฟฟิศ จะลดบทบาทลงไป ทุกคนสามารถท�ำงานที่บ้าน หรือที่ไหนๆ ก็ได้ ส่วน
การท�ำงานในออฟฟิศจะเน้นการท�ำงานเป็นทีมร่วมกัน มากกว่าการท�ำงานคนเดียว การท�ำงาน
ไม่ควรจะเหมือนกัน เพราะการแตกต่าง ท�ำให้ AI ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ ทุกคนจะต้อง
มีคาแรคเตอร์ ทีเ่ ป็นของตัวเอง แต่จะต้องมีคณ
ุ ค่า แค่นี้ จะมีคนยอมจ่ายเงินจ้างเรา และสิง่ ส�ำคัญ
คือเราต้องพัฒนาทักษะของ เราตลอดเวลา แค่นี้ แรงงานมนุษย์จะอยู่รอดได้
ด้าน นางสาว ชนิยดา จิ้วสะ นักศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มธบ.
กล่าวถึงบทบาทของตัวเองในฐานะนักศึกษา ทีจ่ ะต้องออกไปเป็นแรงงานในอีก 3 ปีขา้ งหน้า ว่า
โดยส่วนตัวมีการเตรียมความพร้อมระดับหนึ่งในฐานะตนเองเรียนในสาขาที่ได้รับผลกระทบ
จากการเข้ามาแทนทีข่ อง AI ซึง่ เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ นักบัญชี เป็นอีกหนึง่ อาชีพ ที่ AI จะเข้ามา
มีบทบาทค่อนข้างมาก และอนาคตถูกมองว่าเป็นอาชีพที่เรียนแล้วตกงาน แต่ส�ำหรับตัวเอง
มองว่าอีก 10 ปีข้างหน้านั้น นักบัญชีจะไม่ตกงาน เพราะการเรียนการสอนนักบัญชีในขณะนี้
ได้สอนให้นักบัญชีรุ่นใหม่ต้องมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ สามารถมองเห็น
ภาพรวมในการท�ำงานได้ และนักบัญชีรุ่นใหม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ภาษี เรียนรู้เกี่ยวกับ
ทุกเรือ่ งของบัญชีอกี ทัง้ นักบัญชีจะต้องเป็นคูค่ ดิ ให้กบั ผูบ้ ริหาร ดังนัน้ ในองค์กรไม่สามารถขาด
นักบัญชีได้ จึงอยากฝากนักบัญชีรนุ่ ใหม่ตอ้ งเรียนรูท้ จี่ ะปรับตัวให้เท่าทันการเปลีย่ นแปลงของ
อาชีพตนเอง และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
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