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อาชีพมั่นคง

หมออันดับ 1 อาชีพในฝันยูทูบเบอร์ อาชีพมาแรงแห่งปี

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2245-1581
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บรรณาธิการ
ข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจ�ำเดือนกุมภำพันธ์ 2563 Special Report ฉบับนี้

ขอเสนอเรื่อง เส้นทำงสำยไหม (Belt and Road Initiative : BRI) ของศตวรรษที่ 21 “ด้ำนกำรบริกำรจัดหำงำน (Employment Services)”
ตำมด้วย มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�าในภูมิภาค ก.อุตสำหกรรม ขยำยควำมร่วมมือรัฐบำลท้องถิ่นญี่ปุ่น ดึงถ่ำยทอดเทคโนโลยีเอสเอ็มอีไทย
เจำะกลุ่มอุตสำหกรรมดิจิทัล กำรแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หนุนอีอีซี
ส่วน English for Career ฉบับนี้ เป็นค�ำศัพท์ที่พบบ่อยในใบประกำศรับสมัครงำน (Job Advertisement) รู้ทันโลก จ�ำนวนแรงงำน
ต่ำงชำติในญี่ปุ่นสูงสุดเป็นประวัติกำรณ์เมื่อปี 2562 Smart DOE กกจ. สร้ำงงำนผู้สูงวัย 4,000 รำย เผยปี 2563 เดินหน้ำอีก 4 กิจกรรม
อาชีพมั่นคง หมออันดับ 1 อำชีพในฝัน-ยูทูบเบอร์ อำชีพมำแรงแห่งปี และ THAILAND 4.0 ได้เวลำหุ่นยนต์ AI พลิกโฉมเกษตรไทยสู่ยุค 4.0
หวังเป็นอย่ำงยิง่ ว่ำ วำรสำรฉบับนีจ้ ะเป็นประโยชน์ตำมสมควร สำมำรถดูรำยละเอียดและติดตำมวำรสำรข่ำวสำรตลำดแรงงำน Smart Job
Magazine ได้ทำง https://doe.go.th/lmia

สารบัญ
Special Report
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- เส้นทางสายไหม (Belt and Road Initiative: BRI) ของศตวรรษที่ 21
“ด้านการบริการจัดหางาน (Employment Services)”

มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�าในภูมิภาค
- เคาะพื้นที่เดิม “บางเลน-นครชัยศรี” สร้างสนามบินนครปฐม 3,500 ไร่
- กาญจนบุรี ศุลกากรด่านชายแดนบ้านพุน�้าร้อน เตรียมเปิดใช้ระบบน�าเข้าส่งออกแบบเต็มรูปแบบ
รับทวายโปรเจ็คและเชื่อมโยง ECC
- แผนเกษตรสร้างสรรค์ ตั้งเป้ายกระดับมูลค่าผลผลิตภาคเหนือปีนี้
- เร่งเศรษฐกิจรับมือโคโรน่า ดัน local food สินค้าเกษตรบุกเสฉวน-เฉินตู
- ก.อุตสาหกรรม ขยายความร่วมมือรัฐบาลท้องถิ่นญี่ปุ่น ดึงถ่ายทอดเทคโนโลยีเอสเอ็มอีไทย
เจาะกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล การแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หนุนอีอีซี
- 2 ปี อีอีซีดึงทุน 1.2 ล้านล้านบาท
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English for Career
- ค�าศัพท์ที่พบบ่อยในใบประกาศรับสมัครงาน (Job Advertisement)
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รู้ทันโลก
- การจ้างงานภายใต้ “Gig economy” ก�าลังคุกคามชีวิตคนท�างานเกาหลีใต้
- จ�านวนแรงงานต่างชาติในญี่ปุ่นสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อปี 2562
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Smart DOE
-

กกจ. สร้างงานผู้สูงวัย 4,000 ราย เผยปี 2563 เดินหน้าอีก 4 กิจกรรม
ก.แรงงานเผย 14 สาขาอาชีพ ที่แรงงานไทยมีโอกาสในญี่ปุ่น
กกจ. ขับเคลื่อนศูนย์ EEC ปี 63 ตั้งเป้าจัดหางานกลุ่มอุตสาหกรรม 28,000 คน
1 เดือน ส่งคนไทยไปท�างาน ตปท. แล้วราว 9,000 คน สร้างรายได้เข้าประเทศ ได้แล้วเกือบ 9,000 ล้านบาท
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อาชีพมั่นคง
- หมออันดับ 1 อาชีพในฝัน-ยูทูบเบอร์ อาชีพมาแรงแห่งปี

11

THAILAND 4.0
- ได้เวลาหุ่นยนต์ AI พลิกโฉมเกษตรไทยสู่ยุค 4.0

12

ผู้ดำเนินการ : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน (Labour Market Information Administration Division)
กรมการจัดหางาน โทรศัพท์ : 0-2245-1581 หรือที่ E-mail : lmi@doe.go.th

Special Report
เส้นทางสายไหม (Belt and Road Initiative : BRI)

ของศตวรรษที่ 21 “ด้านการบริการจัดหางาน (Employment Services)”
รัฐบาลจีนเห็นว่าการบริการจัดหางานของจีน มีอัตรำกำร
เจริญเติบโตและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง โดยข้อมูลในปี 2559 มีกำรจัดตั้งศูนย์
หรือสถำบันเพื่อให้บริกำรจัดหำงำนในประเทศจีนถึง 27,000 แห่ง ซึ่งใน
จ�ำนวนนี้เป็นศูนย์หรือสถำบันบริกำรจัดหำงำนของภำครัฐจ�ำนวน 5,000 แห่ง
และสำมำรถให้บริกำรจัดหำงำนให้ผใู้ ช้บริกำรเกือบ 700 ล้ำนคน ในอดีตประเทศ
จีนเคยเป็นประเทศทีร่ บั กำรช่วยเหลือด้ำนกำรจัดหำงำนจำกประเทศผูใ้ ห้อนื่ ๆ
แต่ในปัจจุบนั ประเทศจีนมีศกั ยภำพเพียงพอทีจ่ ะสำมำรถแลกเปลีย่ นประสบกำรณ์
และให้ควำมร่วมมือกับประเทศอื่นๆ ภำยใต้แนวคิด BRI “บทบำทและ
ควำมท้ำทำยของกำรให้บริกำรจัดหำงำนและกำรบริกำรจัดหำงำนของภำครัฐ
ในตลำดแรงงำนภำยใต้ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนและแนวคิดควำมริเริ่ม
เส้นทำงสำยไหม” (The Role and challenges of employment and
public employment services in the functioning of labour markets
under the ASEAN Economic Community : AEC and the Belt and
Road Initiative) Ms.Donna Koeltz ต�ำแหน่งผู้เชี่ยวชำญระหว่ำงประเทศ
และอดีตเคยด�ำรงต�ำแหน่งผู้เชี่ยวชำญอำวุโสด้ำนบริกำรจัดหำงำน ส�ำนักงำน
แรงงำนระหว่ำงประเทศ ณ นครเจนีวำ ได้นำ� เสนอแนวคิดเกีย่ วกับบทบำทของ
กำรบริกำรจัดหำงำนว่ำจะต้องเป็นกำรให้บริกำรที่ไม่คิดค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับ
ประชำกรทุกกลุ่มและต้องครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ และต้องส่งเสริมให้
เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงผู้ที่เกี่ยวข้องในตลำดแรงงำน อย่ำงไรก็ตำมประเทศ
อำเซียน+จีน เกำหลีและญี่ปุ่นยังประสบกับควำมท้ำทำยที่เกิดจำกสภำพ
เศรษฐกิจ กำรก�ำหนดนโยบำย กำรน�ำนโยบำยไปปฎิบตั ิ รวมทัง้ แต่ละประเทศ
มีระดับกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรจัดหำงำนที่แตกต่ำงกัน ซึ่งควำม

ท้ำทำยเหล่ำนี้ถือเป็นโอกำสของผู้เกี่ยวข้องจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ในภูมิภำคนี้
ที่จะได้น�ำประเด็นดังกล่ำวมำหำรือและแลกเปลี่ยนบทเรียนระหว่ำงกัน
อีกทั้ง Ms.Huang Junmei ผู้อ�ำนวยกำรกรมส่งเสริมกำรมีงำนท�ำ MOHRSS
มีกำรน�ำเสนอข้อมูลกำรด�ำเนินงำนของจีน ในเรื่องกำรบริกำรจัดหำงำนว่ำ
รัฐบำลจีนให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรบริกำรจัดหำงำน
ด้วยกำรพัฒนำศักยภำพหน่วยงำน/สถำบันกำรบริกำรจัดหำงำน กำรพัฒนำ
ระบบและกำรพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำทีผ่ ใู้ ห้บริกำร นอกจำกนีไ้ ด้นำ� นวัตกรรม
มำปรับใช้ เช่น กำรให้เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรพัฒนำระบบกำรบริกำรให้มี
มำตรฐำน
ส�ำหรับประเทศไทยมีกำรให้บริกำรจัดหำงำนทั้งในภำครัฐและ
เอกชน โดยเฉพำะกำรบริกำรจัดหำงำนภำครัฐโดยกรมกำรจัดหำงำน
ผ่ำนศูนย์บริกำรจัดหำงำนเพื่อคนไทย (Smart Job Center) หรือผ่ำน
http://smartjob.doe.go.th กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบบริกำรจัดหำงำน
เป็นสิ่งจ�ำเป็น ซึ่งขณะนี้กรมกำรจัดหำงำน ได้มีกำรพัฒนำและปรับตัวโดย
กำรน�ำนวัตกรรมมำปรับใช้ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับกำรให้บริกำร
ของศูนย์บริกำรจัดหำงำนเพือ่ คนไทย และพัฒนำแพลตฟอร์มรองรับกำรใช้งำน
ของบัตรดิจิตอลในรูปแบบ QR Code เพื่อรองรับควำมท้ำทำยในด้ำน
กำรบริกำรจัดหำงำนในศตวรรษที่ 21
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคเหนือ
ที่มา : กำรประชุม ASEAN+3, the Belt and Road Conference
on Employment Service

มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำในภูมิภาค
เคาะพื้นที่เดิม “บางเลน-นครชัยศรี”
สร้างสนามบินนครปฐม 3,500 ไร่

ดร.จรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง ที่ปรึกษาโครงการศึกษา
ความเหมาะสมในการจัดตั้งสนามบินนครปฐม เปิดเผยว่ำ กรมได้จัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศ) โครงกำร

ท่ำอำกำศยำนนครปฐม โดยมีนำยขจรเกียรติ รักพำนิชมณี รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครปฐม เป็นประธำนเปิดกำรประชุม มีหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และ
ประชำชนที่สนใจเข้ำร่วม ณ ห้องประชุมอำคำรสิริวรปัญญำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
ส�ำหรับโครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมในกำรจัดตั้งสนำมบินนครปฐม
กรมได้ด�ำเนินกำรขึ้นเพื่อบรรเทำควำมคับคั่งของท่ำอำกำศยำนหลัก และ
อ�ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชน โดยศึกษำควำมต้องกำรใช้ท่ำอำกำศยำน
และเปรียบเทียบพื้นที่ทำงเลือกที่มีศักยภำพในกำรก่อสร้ำงสนำมบิน ซึ่ง
พิจำรณำปัจจัยในหลำยด้ำน ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม
เพื่อคัดเลือกพื้นที่ที่เหมำะสม รวมทั้งส�ำรวจ ออกแบบ และจัดท�ำแบบก่อสร้ำง
เบื้องต้น
ภำยหลังจำกกำรศึกษำเบื้องต้นพบว่ำ พื้นที่ที่มีควำมเหมำะสม ในกำร
ก่อสร้ำงคือ อ�ำเภอบำงเลน (ต.บำงระก�ำ ต.ล�ำพญำ) และอ�ำเภอนครชัยศรี
(ต.บำงแก้วฟ้ำ ต.บำงพระ ต.วัดละมุด) ห่ำงจำกโครงกำรก่อสร้ำงทำงหลวง
พิเศษระหว่ำงเมือง สำยบำงใหญ่-กำญจนบุรี ประมำณ 5.3 กิโลเมตร และใช้
ระยะเวลำในกำรเดินทำงจำกกรุงเทพฯ ประมำณ 1 ชั่วโมง 10 นำที จำกกำร
ออกแบบโครงกำรฯจะมีพื้นที่ขนำด 3,500 ไร่ ทำงวิ่งขนำด 45×2,500 เมตร
S m a r t

อำคำรที่พักผู้โดยสำร 3 อำคำร พื้นที่ประมำณ 115,740 ตำรำงเมตร
รองรับผู้โดยสำรได้ 5,100 คนต่อชั่วโมง อำคำรและลำนจอดรถ จอดรถได้
ประมำณ 4,200 คัน
โดยเมื่อเดือนธันวำคม 2562 ที่ผ่ำนมำ กรมได้จัดสัมมนำทดสอบ
ควำมสนใจของภำคเอกชนโครงกำรท่ำอำกำศยำนนครปฐม ซึ่งได้รับกำร
ตอบรับเป็นอย่ำงดีและภำคเอกชนให้ควำมสนใจเป็นอย่ำงมำก โดยภำยหลัง
จำกกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศ)
ในครั้งนี้เสร็จสิ้นแล้ว กรมจะได้รวบรวมข้อมูลสรุปผลทั้งหมด น�ำเสนอต่อ
หน่วยงำนต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมไปถึงกำรน�ำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจำรณำ
อนุมัติโครงกำรและงบประมำณในกำรลงทุนต่อไป
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก
ที่มา : ประชำชำติธุรกิจ

J o b

3

M a g a z i n e

กาญจนบุรี ศุลกากรด่านชายแดนบ้านพุนา�้ ร้อน

เตรียมเปิดใช้ระบบน�าเข้าส่งออกแบบเต็มรูปแบบ
รับทวายโปรเจ็คและเชื่อมโยง ECC
นายประพันธ์ จันทร์ไทยศรี นายด่านศุลกากรสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่
ศุลกากรประจ�าด่านผ่านแดนถาวรบ้านพุน�้าร้อน ได้น�าเจ้าหน้าออกท�าการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนที่ผ่านเข้าออกชายแดนบ้านพุน�้าร้อนให้รับทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติของ
ด่านศุลกากรบ้านพุน�้าร้อน ที่จะเริ่มทดลองการปฏิบัติงานในเร็วๆ นี้

โดย นำยประพันธ์ จันทร์ไทยศรี นำยด่ำนศุลกำกรสังขละบุรี เปิดเผยว่ำ
โครงกำรก่อสร้ำงด่ำนศุลกำกรบริเวณบ้ำนพุน�้ำร้อน เป็นโครงกำรที่รัฐบำล
ได้มีงบลงทุน 711,888,000 บำท โครงกำรได้รับแล้ว ตั้งแต่พฤศจิกำยน 2562
ตอนนี้อยู่ระหว่ำงที่เรำจะเข้ำมำท�ำงำนปฏิบัติหน้ำที่ด้วยกัน ตอนนี้อยู่ระหว่ำง
กำรหำเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์จัดซื้อจัดจ้ำงเอำเครื่องมือมำลงใช้ ว่ำจะ
ด�ำเนินกำรเต็มรูปแบบกลำงปี 2563 กรณีที่ด�ำเนินกำรในขณะนี้คือส่วนกรณี
ที่ด�ำเนินกำรในขณะนี้คือกำรตรวจรถเข้ำออก ซึ่งแต่เดิมแล้วด่ำนชำยแดน
บ้ำนพุนำ�้ ร้อนทีจ่ ดุ ตรวจอยูถ่ นนก่อนทีจ่ ะมำถึงกำรก่อสร้ำงแบบนี้ กำรด�ำเนินกำร
ของเรำเมื่อแล้วเสร็จ
พืน้ ทีน่ กี้ จ็ ะเป็นประตูกำรค้ำแห่งใหม่จะท�ำให้จงั หวัดกำญจนบุรมี เี ศรษฐกิจ
ที่ดีขึ้นรวมถึงกำรขนส่งสินค้ำที่จะมำที่จุดบริเวณดังกล่ำวเรื่องของโลจิสติกส์
เรื่องถ่ำยสินค้ำจำกตะวันออกสู่ตะวันตกเพื่อรองรับทะเลน�้ำลึกทวำย จะท�ำให้
เศรษฐกิจในพื้นที่จะดีข้ึน ด่ำนศุลกำกรท่ำด�ำเนินกำรเต็มรูปแบบแล้วมีกำร
ลงทุนในเรือ่ งของอุตสำหกรรมกำรผลิตหรือกำรน�ำเข้ำส่งออกก็จะเป็นกำรสร้ำง

อำชีพในพื้นที่ว่ำพื้นที่นี้จะเป็นกำรสร้ำงกำรเจริญเติบโตในพื้นที่ในระยะเวลำ
อันไม่กี่ปีนี้ เป็นกำรส่งเสริมนโยบำยของรัฐบำลเกี่ยวกับเรื่องกำรค้ำกำรลงทุน
ระหว่ำงภูมิภำคแล้วก็ไปภูมิภำคอื่นนอกจำกอำเซียนอย่ำงที่เรียนให้ทรำบ
เบื้องต้นแล้วว่ำ กำรก่อสร้ำงด่ำนศุลกำกรเป็นกำรรองรับเศรษฐกิจพิเศษซึ่ง
จะท�ำนองเดียวกับกำรรองรับสินค้ำหรือรองรับเชื่อมโยงกำรน�ำเข้ำส่งออกจำก
ภำคตะวันออก เศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออกชลบุรี มำบตำพุด “ถ้ำเศรษฐกิจ
พิเศษที่ชำยแดนบ้ำนพุน�้ำร้อน จังหวัดกำญจนบุรีเกิดขึ้นดังกล่ำว หลำยอย่ำง
กำรค้ำ กำรลงทุนมีทั้งนักลงทุนลงทุนในพื้นที่มีกำรลงทุนในพื้นที่ทำงด้ำน
ทวำยด้วย จะท�ำให้กำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภำคเจริญเติบโตสูงขึ้น
มีนัยยะในกำรที่จะพัฒนำประเทศของเรำให้สู่เป็นหนึ่งในอำเซียนแล้วก็ใน
ระดับภูมิภำคนี้“ นำยด่ำนศุลกำกรสังขละบุรี กล่ำวท้ำยสุด
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก
ที่มา : http://www.tcnewsstation.com

แผนเกษตรสร้างสรรค์ ตั้งเป้ายกระดับมูลค่าผลผลิตภาคเหนือปีนี้
กรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ (เชียงใหม่) กล่าวว่า ในภาวะที่อุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวบ้านเราชะลอตัว การพลิกวิกฤติ
ให้เกิดโอกาส ด้วยการหันมาสร้างเสริมภาคการผลิต ภาคการลงทุนด้านอื่น รองรับนั้นที่ผ่านๆ มาในการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน
ในเชียงใหม่มห
ี ลายประเด็นทีห
่ ารือร่วมกันมาอย่างต่อเนือ
่ ง เพือ
่ พลิกแผนสูก
่ ารปฏิบต
ั อ
ิ ย่างจริงจัง โดยเฉพาะการมุง
่ ส่งเสริมให้ภาคเกษตรกรรม
เป็นเกษตรอุตสาหกรรม เกิดการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า และเป็นการป้องกันผลผลิตล้นตลาดจนท�าให้ราคาผลผลิต
แต่ละฤดูกาลตกต�่า

อย่ำงไรก็ตำมกำรผลักดันเกษตรสู่อุตสำหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่ำในพื้นที่
เชียงใหม่แหล่งเพำะปลูกพืชเศรษฐกิจหลักๆ ไม่ว่ำจะเป็น ล�ำไย ข้ำวโพด
ปัญหำที่พบคือกำรจัดท�ำมำตรฐำน GAP เกษตรอินทรีย์ไม่สำมำรถท�ำได้เต็ม
พื้นที่ เนื่องจำกมำตรกำรคุมผลผลิตแหล่งที่มำตำมกฎหมำยนั้น มีประเด็น
เกี่ยวข้องถึงกำรต้องแสดงเอกสำรสิทธิ์ แหล่งปลูกที่ถูกต้องตำมกฎหมำยด้วย
และเป็นที่ทรำบกันดีว่ำกำรท�ำเกษตรของชำวบ้ำน รำยย่อยๆ แล้วรวบรวมกัน
ผ่ำน ล้งกลำงพ่อค้ำรับซือ้ อยูใ่ นระหว่ำงกำรหำทำงแก้ไข ผลผลิตทีข่ ำดนวัตกรรม
เทคโนโลยีเข้ำไปพัฒนำ ท�ำให้คณ
ุ ภำพต�ำ่ กว่ำเกณฑ์ จนส่งผลเรือ่ งรำคำ ในส่วน
เกษตรกรที่มีผลผลิตเฉพำะกลุ่ม มีโอกำสเข้ำถึงแหล่งทุน ได้รับกำรสนับสนุน
ก็จะมีลกั ษณะมุง่ หำก�ำไรจำกวงจรธุรกิจ ไม่มกี ำรแบ่งปันเกษตรพืน้ ถิน่ ทีย่ งั เข้ำ
ไม่ถึงองค์ควำมรู้ ต้นทุน ตลำด
คณะกรรมกำรบริหำรงำนกลุม่ จังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.บ.ก.) กลุม่ จังหวัด
ภำคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ล�ำพูน ล�ำปำง และแม่ฮ่องสอน) กล่ำวว่ำ งบปี
2563 นี้ มีแผนงำนที่กลุ่มจังหวัดเสนอขอไปรำวๆ 696 ล้ำนบำท กระบวนกำร
ที่ส�ำนักงบฯ กระทั่งคณะกรรมำธิกำรฯ ซักถำม พร้อมตั้งข้อสังเกตุเรื่องงบ
ค่อนข้ำงใช้ในกิจกรรมจ้ำงเหมำค่อนข้ำงมำก อีกทั้งข้อเสนอให้ปรับลดหรือ
พิจำรณำด�ำเนินกำรในแผนงำนทีเ่ หมำะสม เช่น สัดส่วนงบพืชเศรษฐกิจระหว่ำง
ล�ำไยกับสตรอเบอร์รี กำรจัดงบซ�้ำซ้อนระหว่ำงหน่วยงำน เป็นต้น
โครงกำรพัฒนำปีนี้ ในด้ำนเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป
ที่มุ่งสู่กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มต้องได้รับกำรตอบสนอง ชัดเจน ผ่ำนกำรจัดสรรงบ
S m a r t

เพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจเกษตรสร้ำงสรรค์ ทั้งโครงกำรสร้ำงเสริมพัฒนำ
สวนสตรอว์เบอร์รีปลอดภัย เพื่อสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว กำรยกระดับ
มำตรฐำนกำรผลิต กำรแปรรูปน�ำ้ ผึง้ คุณภำพสูงล้ำนนำ โครงกำรส่งเสริมศักยภำพ
ด้ำนกำรตลำดในระบบธุรกิจสินค้ำเกษตร และหลำยๆ กิจกรรมพัฒนำ
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกำแฟเชียงใหม่ กล่ำวว่ำ เท่ำที่ทรำบแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์นั้น โครงกำรพัฒนำศูนย์กลำงอุตสำหกรรม หรือฮับกำแฟ
งบกว่ำ 28 ล้ำนบำท อยำกเสนอให้มีกำรกระจำยงบสู่แหล่งผลิต เพื่อคุณภำพ
มำกกว่ำเน้นกิจกรรมอีเว้นท์ โปรโมท สร้ำงภำพลักษณ์ เพรำะที่ผ่ำนๆ มำ
กำรด�ำเนินกิจกรรมเพื่อพืชเศรษฐกิจหลักๆ ทั้ง ล�ำไย ลิ้นจี่ สตรอเบอร์รี น่ำจะ
สร้ำงบทเรียนให้หน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง วำงแนวทำงด�ำเนินงำนทีต่ รงเป้ำหมำยขึน้
ไม่ให้เกิดภำวะผลผลิตล้นตลำด รำคำรับซื้อตกต�่ำ หรือวงจรปัญหำเดิมๆ
อดีตเกษตรจังหวัดล�ำพูน กล่ำวว่ำ โครงกำรพัฒนำสวนผลผลิตเพื่อ
กำรท่องเที่ยว ในภำวะเช่นนี้ คงต้องปรับเปลี่ยนไปตำมยุคสมัย ช่วงที่ผ่ำนมำ
ทัวร์จีน เที่ยวชิม ช้อป ซื้อล�ำไยในสวน หรือผลไม้อื่นๆ เมื่อภำคกำรท่องเที่ยว
ชะลอตัว ได้รับผลกระทบจำกไวรัสโคโรนำระยะหนึ่ง อำจต้องปรับเปลี่ยนไปสู่
ตลำดเกษตรแปรรูป กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มด้ำนอื่น มำกกว่ำเน้นรอกำรท่องเที่ยว
เช่นที่เคยท�ำมำหรือจัดท�ำแผนไว้
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคเหนือ
ที่มา : เชียงใหม่นิวส์
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เร่งเศรษฐกิจรับมือโคโรน่า ดัน local food สินค้าเกษตรบุกเสฉวน-เฉินตู
แถลงภำวะเศรษฐกิจกำรเงินจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมำสที่ 4 ปี 2562 ณ ส�ำนักงำนหอกำรค้ำจังหวัดเชียงใหม่ โดย
นำยวโรดม ปิฎกำนนท์ ประธำนหอกำรค้ำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่ำ สถำนกำรณ์ไวรัสโคโรนำ ถือเป็นปัจจัยที่มีผลต่อเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้
โดยเฉพำะภำคบริกำรและกำรท่องเที่ยว มีสัดส่วนถึง 60% ของ GPP ได้รับผลกระทบค่อนข้ำงมำกจำกจ�ำนวนนักท่องเที่ยวชำวจีนที่เดินทำงเข้ำมำยังจังหวัด
เชียงใหม่ลดลง ทั้งนี้จำกกำรหำรือกับกลุ่มนักธุรกิจชำวจีนที่เป็นพันธมิตรทำงกำรค้ำกับหอกำรค้ำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประเมินเบื้องต้นว่ำปัญหำไวรัสโคโรน่ำ
อำจแก้ไขได้ภำยใน 2-3 เดือนนี้ และอำจต้องใช้เวลำในกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจของจีนอีกรำว 2-3 เดือน รวมระยะเวลำรำว 5-6 เดือนนับจำกนี้ คำดว่ำสถำนกำรณ์
เศรษฐกิจท่องเที่ยวตลำดจีนจะสำมำรถฟื้นตัวกลับมำได้
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
กล่ำวถึงเศรษฐกิจกำรเงินจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมำสที่ 4 ปี 2562 ว่ำ เศรษฐกิจ
ในภำพรวมชะลอตัวมำกจนถึงขั้นหดตัว เนื่องจำกขำดก�ำลังซื้อจำกรำยได้
เกษตรทีล่ ดลง ภำระหนีส้ นิ ของครัวเรือน ควำมเข้มงวดกำรให้สนิ เชือ่ ของสถำบัน
กำรเงิน กำรใช้จ่ำยสินค้ำที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวันชะลอตัวจนถึงหดตัว มีเพียง
ภำคท่องเที่ยวที่เป็นก�ำลังซื้อส�ำคัญ แต่เริ่มชะลอตัวลงช่วงปลำย ไตรมำส
ตำมจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติโดยเฉพำะชำวจีน ส�ำหรับมำตรกำรภำครัฐ
เพียงช่วยพยุงก�ำลังซื้อ ในช่วงปลำยไตรมำสผู้บริโภคขำดควำมเชื่อมั่นมำก
กำรใช้จ่ำยในสินค้ำคงทนหมวดยำนยนต์หดตัวมำกทุกประเภท ส�ำหรับ
กำรลงทุนภำคเอกชนหดตัวต่อเนือ่ งทัง้ กำรก่อสร้ำงและกำรลงทุนในเครือ่ งจักร
อุปกรณ์ ส่วนกำรใช้จ่ำยและกำรลงทุนภำครัฐบำลหดตัว เนื่องจำกควำมล่ำช้ำ
ของพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย พ.ศ. 2563

หอกำรค้ำจังหวัดเชียงใหม่ มองว่ำจ�ำเป็นต้องเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ด้ำนอื่นๆ ภำยใต้สภำวะที่ภำคกำรท่องเที่ยวชะลอตัว โดยไม่ต้องรอให้ปัญหำ
ไวรัสโคโรน่ำคลีค่ ลำยก่อน ซึง่ จะเร่งผลักดันสินค้ำกลุม่ Local Food ของจังหวัด
เชียงใหม่ไปยังตลำดจีน โดยในปีที่ผ่ำนมำ (2562) หอกำรค้ำฯ ได้ลงนำม
ควำมร่วมมือ (MOU) กับหอกำรค้ำเสฉวนและชิงเต่ำ รวมถึง MOU กับบริษัท
กรีนแลนด์ กรุ๊ป จ�ำกัด (Greenland) ซึ่งเป็นบริษัทด้ำนอสังหำริมทรัพย์
รำยใหญ่ของประเทศจีน โดยเป็นควำมร่วมมือเกี่ยวกับกำรน�ำสินค้ำจำก
เชียงใหม่ไปจัดแสดงและจ�ำหน่ำยภำยในศูนย์แสดงสินค้ำฟรี 6 ปี ในโครงกำร
ศูนย์แสดงสินค้ำ Cross Border e-Commerce Park ณ นครเฉิงตู ซึ่งขณะนี้
จีนมีควำมต้องกำรสินค้ำกลุม่ Local Food ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นจ�ำนวนมำก
โดยเฉพำะสินค้ำเกษตรแปรรูป อำหำรอบแห้ง ผลไม้อบแห้ง (ล�ำไยอบแห้ง
มะม่วงอบแห้ง) สินค้ำกลุ่มคอสเมติกส์-เครื่องส�ำอำงที่ผลิตจำกสมุนไพร และ
สินค้ำหัตถกรรม เป็นต้น ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่ำงกำรรวบรวมสินค้ำจำกผูป้ ระกอบกำร
ซึ่งเป็นสมำชิกของหอกำรค้ำจังหวัดเชียงใหม่ คำดว่ำตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์
2563 เป็นต้นไปจะเริ่มทยอยส่งออกสินค้ำไปยังเมืองเสฉวน เฉิงตูและชิงเต่ำ
ซึ่งจะสำมำรถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ได้อีกทำงหนึ่ง

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคเหนือ
ที่มำ : ประชำชำติธุรกิจออนไลน์

ก.อุตสาหกรรม ขยายความร่วมมือรัฐบาลท้องถิ่นญี่ปุ่น
ดึงถ่ายทอดเทคโนโลยีเอสเอ็มอีไทย เจาะกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล
การแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หนุนอีอีซี

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
เปิดเผยว่า ญี่ปุ่นมีความส�าคัญต่อภาคอุตสาหกรรมของไทย โดยเดือน
ม.ค. - ธ.ค. 2562 ตัวเลขการลงทุน โดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ประเทศ
ญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในไทยเป็นอันดับ 2 รองจากจีน มีมูลค่าการลงทุน
73,102 ล้านบาท โดยปัจจุบันมีนักลงทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย 6,000
กิจการ ซึ่งหนึ่งในอุตสาหกรรมส�าคัญที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนคือ
อุตสาหกรรมการเกษตรและแปรรูปอาหาร

ทัง้ นี้ กระทรวงอุตสำหกรรมมีนโยบำยในกำรพัฒนำควำมร่วมมือทัง้ กับรัฐบำล
กลำงและรัฐบำลท้องถิ่นของญี่ปุ่น ซึ่งที่ผ่ำนมำกรมส่งเสริมอุตสำหกรรมได้ลงนำม
บันทึกควำมเข้ำใจ (MOU) กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชนของ
ประเทศญี่ปุ่นรวม 30 ฉบับ โดยเป็นกำรลงนำม MOU กับรัฐบำลท้องถิ่นของญี่ปุ่นถึง 21 จังหวัด จำกทั้งหมด 47 จังหวัด รวมถึงจังหวัดเอฮิเมะ เพื่อพัฒนำ
ควำมร่วมมือในด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพภำคอุตสำหกรรมร่วมกัน
นอกจำกนั้น รัฐบำลไทยผลักดันกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนขนำดใหญ่
ในอีอีซี ซึ่งเป็นโครงกำรส�ำคัญในกำรเป็นประตูสู่ภูมิภำค CLMV ที่จะเอื้อ
ประโยชน์ให้กับนักลงทุนจำกญี่ปุ่นที่ต้องกำรขยำยธุรกิจเข้ำสู่ภูมิภำคใหม่ๆ
ที่มีศักยภำพ ล่ำสุดนักธุรกิจในอุตสำหกรรมเครื่องจักรกลกำรเกษตรจำก
จ.เอฮิเมะ ได้ตัดสินใจเข้ำมำลงทุนในไทย ซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มอุตสำหกรรม
จำกจังหวัดเอฮิเมะเลือกมำลงทุนในไทยแล้ว 15 บริษัท โดยลงทุนเกี่ยวกับ
ธุรกิจเครื่องจักรกลกำรเกษตร อำหำรแปรรูป พลำสติก และเคมีภัณฑ์
มูลค่ำกำรลงทุน 5,000 ล้ำนบำท
S m a r t

“กระทรวงอุตสำหกรรมยืนยันว่ำ นักธุรกิจจำกจังหวัดเอฮิเมะทีไ่ ด้ลงทุน
ในประเทศไทยแล้ว หรือที่วำงแผนจะมำลงทุนจะได้รับกำรดูแลเป็นอย่ำงดี
และหำกท่ำนใดมีปัญหำและอุปสรรคในกำรด�ำเนินธุรกิจในไทย พร้อมที่จะ
ช่วยเหลือเต็มที่และหวังว่ำกำรหำรือร่วมกันครั้งนี้จะน�ำไปสู่ควำมร่วมมือใน
กำรพัฒนำอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปร่วมกันในอนำคต”
นอกจำกนี้ บริษัท N.S. Corporation ในนำมของจังหวัดเอฮิเมะ
ได้มอบเครื่อง Supersonic Wave Dryer จ�ำนวน 1 เครื่อง มูลค่ำ 35,000
ดอลล่ำร์ ซึ่งเครื่อง Supersonic Wave Dryer เป็นเครื่องอบแห้งอำหำรที่ใช้
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เทคโนโลยีใหม่ ท�ำให้รสชำติและเนื้อสัมผัสอำหำรคงเดิม โดยจะน�ำไปติดตั้ง
ณ ศูนย์ปฏิรูปอุตสำหกรรม 4.0 (ITC 4.0) ภำยใต้กำรดูแลของศูนย์ส่งเสริม
อุตสำหกรรมภำคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ในกำรส่งเสริม พัฒนำเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตรให้กับเอสเอ็มอีไทย
นายโทคิฮิโระ นาคามูระ ผู้ว่าราชการจังหวัดเอฮิเมะ กล่ำวว่ำ
กำรมำเยือนไทยครั้งนี้ น�ำคณะนักธุรกิจจำก จ.เอฮิเมะ 30 คน มำศึกษำลู่ทำง
กำรขยำยกำรค้ำและกำรลงทุนในไทย โดยเฉพำะควำมร่วมมืออุตสำหกรรม
กำรเกษตรแปรรูป เพรำะไทยเป็นประเทศทีม่ คี วำมโดดเด่นในเรือ่ งเกษตรกรรม
มีวตั ถุดบิ กำรเกษตรเป็นจ�ำนวนมำก หำกประสำนกับเทคโนโลยีกำรแปรรูปจำก
ประเทศญี่ปุ่นก็จะท�ำให้เก็บรักษำผลผลิตได้นำนขึ้น และมีรำคำสูงขึ้น รวมทั้ง
ยังเป็นกำรเพิ่มคุณภำพสินค้ำเกษตรของไทยท�ำให้ส่งไปยังญี่ปุ่นได้เพิ่มขึ้น
“ที่ผ่ำนมำมีนักลงทุนจำก จ.เอฮิเมะ มำในไทยแล้ว 15 บริษัท เป็นกำร
ตั้งโรงงำนในไทย 5 บริษัท และจ้ำงให้โรงงำนไทยผลิตสินค้ำให้หลำยรำย
โดยมีผู้ประกอบกำรเตรียมมำร่วมทุนตั้งโรงงำนในไทยเพิ่มขึ้น”
ส่วนผลกระทบจำกสงครำมกำรค้ำระหว่ำงจีน-สหรัฐ ท�ำให้ผปู้ ระกอบกำร
ญี่ปุ่นมีแผนกำรกระจำยควำมเสี่ยงโดยกำรย้ำยฐำนกำรผลิต และเพิ่มควำม
หลำกหลำยในกำรจัดซือ้ เข้ำมำในไทยเพิม่ ขึน้ อย่ำงไรก็ตำมอยำกให้รฐั บำลไทย
ทบทวนกฎระเบียบ เช่น กำรผ่อนผันกฎระเบียบ ส�ำหรับผูท้ ที่ ำ� ผลงำนได้ดเี ยีย่ ม
อยู่แล้วในเรื่องของควำมปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โดยประเภทธุรกิจที่ญี่ปุ่น
สนใจจะเข้ำมำลงทุนในไทย จะเป็นพวกธุรกิจประเภทสมำร์ท อิเล็กทรอนิกส์
กำรแพทย์ อุตสำหกรรมดิจทิ ลั รวมทัง้ สนใจนโยบำยไทยแลนด์ 4.0 ของไทยด้วย
นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)
กล่ำวว่ำ ในส่วนของแผนกำรท�ำงำนของโต๊ะญีป่ นุ่ ของกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม
ในปี 2563 จะขยำยควำมร่วมมือกับกระทรวงเศรษฐกิจกำรค้ำและอุตสำหกรรม

(เมติ) และสถำนทูตญี่ปุ่นประจ�ำประเทศไทย เพื่อยกระดับเทคโนโลยีในภำค
อุตสำหกรรม ดังนี้
1. กำรเชือ่ มโยงสตำร์ทอัพจำกญีป่ นุ่ ภำยใต้โครงกำร Open Innovation
Columbus ให้นกั ลงทุนในไทย เพือ่ ขยำยควำมร่วมมือทำงธุรกิจในระดับสำกล
ภำยใต้กรอบกำรด�ำเนินงำนของ InnoSpace (Thailand)
2. กำรต่อยอดโครงกำร LASI โดยหำรือเพื่อกำรด�ำเนินโครงกำร LIPE
(Lean IoT Plant management and Execution) เพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ทีเ่ หมำะสม และเตรียมควำมพร้อมกำรใช้ระบบ Automation และ Robotics
ให้เอสเอ็มอี
3. กำรพัฒนำบุคลำกรในภำคอุตสำหกรรม เช่น อุตสำหกรรมแม่พิมพ์
อุตสำหกรรม Automation และ Robotics
นอกจำกนี้ ได้หำรือกับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดญี่ปุ่น 4 จังหวัด ได้แก่
จ.โอซำก้ำ ที่เก่งในเรื่องอุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็คทรอนิกส์ มีขนำด
เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 3 ของญี่ปุ่น จ.ฮอกไกโด มีแผนจะลงนำมเอ็มโอยูใน
เรื่องกำรแปรรูปสินค้ำเกษตร จ.โออิตะ โดดเด่นในเรื่องกำรเป็นต้นแบบสินค้ำ
โอท็อป และ จ.นำงำซำกิ โดดเด่นในเรื่องอุตสำหกรรมป้องกันภัยพิบัติ เช่น
รถดับเพลิง และเครื่องมือกู้ภัย
“กสอ. คาดว่าในปีนี้จะลงนามความร่วมมือกับจังหวัดของญี่ปุ่น
เพิ่มอีก 2-3 จังหวัด และจะจัดคณะเดินทางไปท�าบิสเนตแมชชิ่งอย่างน้อย
10 ครั้ง และการร่วมลงทุน คาดว่าจะประสบผลส�าเร็จไม่ต�่ากว่า 50 ราย
ซึ่งจะยกระดับเอสเอ็มอีไทย”
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มา : www.bangkokbiznews.com

2 ปี อีอีซีดึงทุน 1.2 ล้านล้านบาท
เป้าหมายของการพัฒนาโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอซ
ี ี มีการก�าหนด 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรม
บริการดิจิทัล เพื่อเป็นหมุดหมายหลักเพื่อดึงการลงทุนเข้าสู่พื้นที่

เป้ำหมำยของกำรพัฒนำโครงกำรเขตพัฒนำพิเศษภำค
ตะวันออกหรืออีอีซี มีกำรก�ำหนด 12 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย
และอุตสำหกรรมบริกำรดิจิทัล เพื่อเป็นหมุดหมำยหลักเพื่อดึง
กำรลงทุนเข้ำสูพ่ นื้ ที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี และระยอง
สู่กำรเปลี่ยนผ่ำนภำคอุตสำหกรรมไทยไปสู่กำรผลิตใหม่
อีอีซี ด�ำเนินกำรมำแล้ว 2 ปี ตั้งแต่ 2560-2562 ระยะ
เวลำทำงวิง่ ของโครงกำรสำมำรถไปไกลได้เพียงใด มูลค่ำเงินลงทุน
ช่วยสะท้อนควำมส�ำเร็จของโครงกำรได้ระดับหนึ่ง
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำค
ตะวันออก หรือ สกพอ.เผยถึงมูลค่ำกำรลงทุนจริงในพื้นที่อีอีซี
รวม 2 ปี 1.2 ล้ำนล้ำนบำท แบ่งเป็นกำรลงทุนในนิคมมูลค่ำ
882,856 ล้ำนบำท และนอกนิคมมูลค่ำ 319,476 ล้ำนล้ำนบำท
ในจ�านวนนี้ เป็นการลงทุนจากเอกชน 18,694 ล้านบาท การลงทุนภาครัฐ 1,202,332 ล้านบาท แม้จะไม่สามารถประเมินได้ว่ามูลค่าเงินลงทุน
ในพื้นที่รวม 2 ปีที่ผ่านมา เป็นความส�าเร็จที่สวยสดงดงามของอีอีซีหรือไม่ แต่การเริ่มที่จะมองไปข้างหน้าเพื่อปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศ
ก็ถือเป็นอีกก้าวหนึ่ง บนทางวิ่งแห่งอนาคต
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มา : www.bangkokbiznews.com
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English for Career
ค�าศัพท์ที่พบบ่อยในใบประกาศรับสมัครงาน (Job Advertisement)
ในประกาศรับสมัครงานนัน
้ มีคา� ศัพท์ภาษาอังกฤษ ทีเ่ ราจ�าเป็นต้องรูม
้ ากมายไม่วา่ จะเป็นต�าแหน่งงาน คุณสมบัติ รวมถึงฐานเงินเดือน
วันนี้เราจึงได้รวบรวมค�าศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักจะพบได้บ่อยๆ ในประกาศ รับสมัครงานมาฝากกันคะ..

Applicant
Application
Apply in person
Position
Job description
Urgently Required
Qualiication
Education
Personality
Experience
Skill
Work permit
Company beneits

Compensation
Working hours
Working time
Marital status
Military status
Expected salary
Present salary
Overtime payment
Probationary period
Walk- in interview
Own transportation
Full-time
Part-time

ผู้สมัครงำน
กำรสมัครงำน
สมัครด้วยตัวเอง
ต�ำแหน่ง
ลักษณะหรือขอบเขตของงำน
ต้องกำรด่วน
คุณสมบัติ
กำรศึกษำ
บุคลิกภำพ
ประสบกำรณ์
ทักษะ ควำมเชี่ยวชำญ
ใบอนุญำตท�ำงำน
สวัสดิกำรของบริษัท

ค่ำตอบแทน
ชั่วโมงกำรท�ำงำน
เวลำในกำรท�ำงำน
สถำนภำพทำงกำรแต่งงำน
สถำนภำพทำงทหำร
เงินเดือนที่ต้องกำร
เงินเดือนปัจจุบัน
ค่ำล่วงเวลำ
ระยะเวลำหรือช่วงทดลองงำน
เข้ำไปสมัครที่ทำงบริษัทได้
มียำนพำหนะเป็นของตัวเอง
เต็มเวลำ
ไม่เต็มเวลำ หรือรำยชั่วโมง

ค�ำศัพท์ภำษำอังกฤษเหล่ำนี้เป็นศัพท์พื้นฐำนที่เรำมักจะเจอในประกำศรับสมัครงำนต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นเว็บไซต์ หรือใบประกำศ ส�ำหรับคนที่ก�ำลังจะเขียน
เรซูเม่ (Resume) เพื่อใช้ในกำรสมัครงำน อย่ำลืมศึกษำรำยละเอียดหรือข้อมูลเบื้องต้นของต�ำแหน่งงำนและบริษัทที่เรำก�ำลังจะสมัครด้วยนะ จะได้ไม่พลำด
ข้อมูลส�ำคัญ เพื่อที่จะได้เขียนแนะน�ำตัวได้อย่ำงถูกต้องและน่ำประทับใจนั่นเองคะ...
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : https://www.wallstreetenglish.in.th

การจ้างงานภายใต้

รู้ทันโลก

“Gig economy” ก�าลังคุกคามชีวิตคนท�างานเกาหลีใต้
พบชั่วโมงการท�างานที่ยาวนาน ค่าจ้างที่ลดต�่าลง ตามระบบเศรษฐกิจที่จ้างงาน
แบบจบเป็นครั้งๆ ไป หรือ “Gig economy” ก�าลังคุกคามชีวิตคนงานในเกาหลีใต้

คนงำนแพลตฟอร์มที่เป็นเลือดหล่อเลี้ยงชีวิตของแพลตฟอร์มที่จ้ำงงำนจบเป็นครั้งๆ ไป (gig
platforms) ซึ่งก�ำลังมีควำมส�ำคัญมำกขึ้นในประเทศเกำหลีใต้ อันประกอบด้วยกำรขนส่งสินค้ำและ
อำหำรถึงที่พักอำศัย กำรขนส่งผู้โดยสำร และกำรบริกำรท�ำควำมสะอำดบ้ำน ได้ถูกเปิดเผยโดย
งำนวิจัยล่ำสุดให้เห็นถึง สภำพกำรจ้ำงงำนที่ย�่ำแย่ เช่น กำรจ่ำยค่ำจ้ำงต�่ำ ชั่วโมงกำรท�ำงำนยำวนำน
ขัดแย้งกับข้อควำมคิดทีว่ ำ่ ไลฟ์สไตล์หรือวิถชี วี ติ ของคนท�ำงำนแพลตฟอร์มท�ำให้คนงำนมีเสรีภำพ
ในกำรเลือกตำรำงกำรท�ำงำนของตนเอง จำกงำนศึกษำวิจยั โดยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนของเกำหลีใต้
แสดงให้เห็นว่ำ คนงำนในเศรษฐกิจแบบจ้ำงงำนจบเป็นครัง้ ๆ ไป บ่อยครัง้ ท�ำงำนมำกเท่ำกับลูกจ้ำงประจ�ำ คนขับรถจักรยานยนต์พนักงานของแอปพลิเคชั่น Baemin
แต่เผชิญกับควำมไม่แน่นอนด้ำนต่ำงๆ และได้รับค่ำจ้ำงต�่ำ
ในเกาหลีใต้ | ที่มาภาพ : Yonhap
จำกกำรส�ำรวจ คนงำนส่วนใหญ่ กล่ำวว่ำ พวกเขำเลือกอำชีพนี้
“ฉันอยูก่ บั แอป ยำวนำนตลอดทัง้ วัน” คนขับรถคนหนึง่ ทีท่ ำ� งำนในสำขำ
ด้วยควำมหวังที่ว่ำ พวกเขำมีอิสระในกำรเลือกเวลำกำรท�ำงำน แต่งำนวิจัย ขนส่ง กล่ำว
แสดงให้เห็นว่ำ คนงำนในเศรษฐกิจแบบจ้ำงงำนจบเป็นครั้งๆ ไป โดยเฉลี่ย
งำนวิจยั ระบุวำ่ คนงำนในเศรษฐกิจทีจ่ ำ้ งงำนจบเป็นครัง้ ๆ ไป ส่วนใหญ่
ท�ำงำน 8.22 ชั่วโมงต่อวัน และท�ำงำน 5 ถึง 6 วันต่อสัปดำห์
อยู่ในช่วงอำยุ 40 ปีขึ้นไปและ 50 ปีขึ้นไป พวกเขำมีทำงเลือกน้อยเพียง
ชัว่ โมงกำรท�ำงำนของพวกเขำอำจจะยำวนำนมำกกว่ำนัน้ หำกนับ “ชัว่ โมง ไม่กี่ทำงในกำรเลือกประเภทของงำน และขอบเขตของงำน และต้องพึ่งพำ
กำรท�ำงำนแฝง” ซึง่ เป็นเวลำพวกเขำต้องอยูก่ บั แพลตฟอร์มหรืออยูใ่ นห้องแชท เป็นอย่ำงมำกกับงำนที่จ่ำยค่ำตอบแทนเป็นรำยชิ้น
โดยใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อรอรับงำนที่จะเข้ำมำ
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“ปัญหำ (เกี่ยวกับกำรเข้ำไปท�ำงำนแพลตฟอร์ม) คือ รำคำก�ำลังลดต�่ำ
ลงเรื่อยๆ ฉันรู้สึกว่ำ มันเป็นรำคำที่น่ำรังเกียจ แต่หลำยคนก็เข้ำไปท�ำงำน
เพื่อให้ได้เงินจ�ำนวนนั้นมำอยู่ตลอดเวลำ ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ท�ำให้ค่ำตอบแทน
ลดต�่ำลงเรื่อยๆ” คนงำนคนหนึ่ง กล่ำว
“ฉันก�ำลังมองหำงำนอืน่ ตัง้ แต่คำ่ จ้ำงลดต�ำ่ ลงมำกเกินไป และมันก็ไม่ใช่
งำนที่มีค่ำตอบแทนที่ดีอะไรทั้งสิ้น (ค่ำจ้ำงลดลง) เมื่อมีคนเข้ำมำท�ำงำน
มำกขึน้ (ในแพลตฟอร์มของเศรษฐกิจทีจ่ ำ้ งงำนแบบจบเป็นครัง้ ๆ ไป)” คนงำน
อีกคนหนึ่งกล่ำว
รำยงำนของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนของเกำหลีใต้ ได้จัดท�ำขึ้น
บนพื้นฐำนของกำรส�ำรวจเก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรออนไลน์และกำรสัมภำษณ์
ทำงโทรศัพท์ รวมถึงนักวิจยั ได้เข้ำร่วมสังเกตกำรณ์ในห้องแชท เพือ่ ดูวำ่ คนงำน
แพลตฟอร์มสื่อสำรกันกับคนงำนคนอื่นๆ อย่ำงไร
เศรษฐกิจแบบจ้ำงงำนจบเป็นครั้งๆ ของเกำหลีใต้เติบโตขึ้นอย่ำงสูง
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่ำนมำ บนควำมส�ำเร็จของแพลตฟอร์มส่งอำหำร เช่น Baemin
และ Yogiyo ท�ำให้มีมูลค่ำของตลำดถึง 10 ล้ำนล้ำนวอน (ประมำณ 8,386
ล้ำนเหรียญสหรัฐหรือ 251,580 ล้ำนบำท) ในปี 2561
ในปี 2562 ในเกาหลีใต้มีคนงานในเศรษฐกิจแบบจ้างงานจบเป็น
ครั้งๆ ไป ราว 500,000 คน หรือคิดเป็น 2% ของจ�านวนคนงานทั้งหมด
ในประเทศ จากข้อมูลจากหน่วยงานบริการข้อมูลการจ้างงานของเกาหลีใต้
(the Korea Employment Information Service)

กลุ่มคนขับรถของแอปพลิเคชั่นส่งอาหาร Baemin แถลงข่าวในกรุงโซลเมื่อต้นเดือน
ม.ค. 2563 เรียกร้องให้ปรับปรุงสภาพการท�างาน | ที่มาภาพ : Yonhap

จำกผลกำรส�ำรวจ พบว่ำ อำยุเฉลี่ยของคนงำนแพลตฟอร์มท�ำควำม
สะอำดบ้ำนและคนงำนบริกำรขับรถจะอยู่ที่ 55 ปีและ 50 ปีตำมล�ำดับ
ส่วนคนงำนแพลตฟอร์มขับรถขนส่งโกดังสินค้ำจะมีอำยุเฉลี่ย 46 ปี และ
พบว่ำ 64 % ของคนงำนไม่มีงำนที่สองหรืองำนที่สำม ที่ส�ำคัญพวกเขำเป็น
แกนหลักในกำรหำรำยได้ของครอบครัว ซึง่ รำยได้ของเขำคิดเป็นสัดส่วน 79%
ของรำยได้ทั้งหมดของครอบครัว ทั้งนี้ รำยได้ต่อเดือนเฉลี่ยจะอยู่ที่ 1.52
ล้ำนวอน (1,313 เหรียญสหรัฐหรือประมำณ 39,000 บำท)
แม้ว่ำสภำพงำนท�ำงำนจะเป็นที่ไม่น่ำพึงพอใจนัก ทว่ำ 90% ของคน
ขับรถในงำนแบบจบเป็นครั้งๆ ไป และ 80% เฉพำะคนขับรถส่งพัสดุ บอกว่ำ
พวกเขำไม่สำมำรถปฏิเสธงำนที่จ้ำงเป็นครั้งๆ เหล่ำนั้นได้ เนื่องจำกกลัวว่ำ
จะกระทบกับงำนของตัวเองที่จะเกิดขึ้นในอนำคตวันต่อไป
งำนวิจัยชี้ให้เห็นจุดส�ำคัญคือ กำรเติบโตอย่ำงรวดเร็วของอุตสำหกรรม
แพลตฟอร์ม และกำรเข้ำไปสู่งำนของคนงำนหน้ำใหม่ที่ก�ำลังบีบให้คนงำน
ท�ำงำนเพื่อผลตอบแทนที่น้อยลง

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : https://prachatai.com

จ�านวนแรงงานต่างชาติในญี่ปุ่น
สูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อปี 2562

จ�านวนแรงงานต่างชาติในญี่ปุ่นสูงสุดเป็นประวัติการณ์เกือบ 1.66 ล้านคน
เมือ
่ ปี 2562 เป็นแรงงานจีนมากทีส
่ ด
ุ 418,327 คน ตามด้วยเวียดนาม 401,326 คน
และฟิลิปปินส์ 179,685 คน

สื่อ The Japan Times รำยงำนอ้ำงอิงตัวเลขจำกกระทรวงสำธำรณสุข แรงงำน และ
สวัสดิกำรของญี่ปุ่นว่ำ ณ เดือน ต.ค. 2562 มีจ�ำนวนแรงงำนต่ำงชำติในญี่ปุ่น 1,658,804 คน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.6 จำกปี 2561 ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงสุดเป็นประวัติกำรณ์
ทั้งนี้ ตัวเลขแรงงำนต่ำงชำติในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในรอบ 12 ปีที่ผ่ำนมำ ท่ำมกลำง
ที่มาภาพประกอบ : Chris Lewis (CC BY-NC 2.0)
ปัญหำอัตรำกำรเกิดต�่ำ และภำคธุรกิจต่ำงๆ ก็ก�ำลังขำดแคลนแรงงำน
เมื่อแยกตำมสัญชำติแล้ว พบว่ำแรงงำนสัญชำติจีนมีจ�ำนวนมำกที่สุด แรงงำนต่ำงชำติที่เป็นผู้รับกำรฝึกทักษะอยู่ที่รำว 383,000 คน ส่วนแรงงำน
418,327 คน ตำมด้วยเวียดนำมที่ 401,326 คน และฟิลปิ ปินส์ท่ี 179,685 คน ต่ำงชำติที่มีทักษะและควำมรู้เฉพำะทำง เช่น วิศวกร หรือนักวิจัย มีอยู่รำว
จ�ำนวนชำวจีนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.5 จำกปี 2561 ขณะทีต่ วั เลขส�ำหรับชำวเวียดนำม 329,000 คน
และฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.7 และ 9.6 ตำมล�ำดับ
เมื่อเดือน เม.ย. 2562 ญี่ปุ่นได้เพิ่มสถานะผู้พ�านักอาศัยใหม่ท่ี
เมื่อจ�ำแนกเป็นรำยอุตสำหกรรม พบว่ำภำคอุตสำหกรรมกำรผลิต เรียกว่า “ผู้มีทักษะในสาขาที่ก�าหนด” อย่างไรก็ตาม ในช่วง 7 เดือน
(โรงงำนอุตสำหกรรม) จ้ำงแรงงำนต่ำงชำติจ�ำนวนมำกที่สุดที่ 483,278 คน นับจนถึงสิน้ เดือน ต.ค. 2562 มีชาวต่างชาติทมี่ าท�างานในญีป่ นุ่ ด้วยสถานะ
หรือร้อยละ 29.1 ของทั้งหมด ตำมด้วยภำคค้ำปลีก 212,528 คน ทั้งนี้มีถึง ดังกล่าวเพียง 520 คนเท่านั้น
266,503 คน ถูกจัดอยู่ในหมวด “บริกำรอื่นๆ”
ข้อมูลเพิ่มเติมจำก NHK เมื่อแยกตำมสถำนะผู้พ�ำนักอำศัย มีแรงงำน รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ต่ำงชำติที่เป็นบุตรหลำนหรือคู่สมรสของชำวญี่ปุ่น 531,000 คน ขณะที่ ที่มา : https://prachatai.com
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Smart DOE
กกจ. สร้างงานผูส
้ ง
ู วัย 4,000 ราย เผยปี 2563 เดินหน้าอีก 4 กิจกรรม
นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ให้ควำมส�ำคัญกับกำรหำงำนให้ผู้สูงอำยุ จึงได้มอบหมำยให้กรมกำรจัดหำงำนส�ำรวจต�ำแหน่งงำนว่ำงที่เหมำะสมให้กับผู้สูงอำยุ ซึ่งในปีงบประมำณ 2563
กรมกำรจัดหำงำนได้จัดโครงกำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนผู้สูงอำยุในอำชีพที่เหมำะสมกับวัยและประสบกำรณ์ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม คือ
4) กิจกรรมส�ำรวจข้อมูลผู้สูงอำยุที่ต้องกำรประกอบอำชีพหรือ
ท�ำงำน เพื่อส�ำรวจควำมต้องกำรประกอบอำชีพหรือท�ำงำนของผู้สูงอำยุ
เพื่อให้ผู้สูงอำยุได้รับกำรส่งเสริมประกอบอำชีพที่ตรงตำมควำมต้องกำร
โดยมีเป้ำหมำย คือ ส�ำรวจผู้สูงอำยุ จ�ำนวน 13,500 คน
อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำวอีกว่ำ ในปี 2562 ทีผ่ ำ่ นมำ กรมกำรจัดหำงำน
ได้จัดหำต�ำแหน่งงำนว่ำงรองรับผู้สูงอำยุ 18,437 อัตรำ มีผู้สูงอำยุมำใช้บริกำร
7,480 คน ได้รบั กำรบรรจุงำนแล้วจ�ำนวน 3,876 คน เป็นแรงงำนด้ำนกำรผลิต
มำกที่สุด รองลงมำเป็น แม่บ้ำน พนักงำนบริกำรลูกค้ำ เสมียนพนักงำนทั่วไป
พนักงำนดูแลควำมปลอดภัย ตำมล�ำดับ ในส่วนของภำครัฐได้มีกำรจ้ำงงำน
ผู้สูงอำยุตั้งแต่ 60-75 ปี ใน 20 หน่วยงำนของกรมกำรจัดหำงำนเพื่อเป็น
ต้นแบบในกำรจ้ำงงำนผูส้ งู อำยุ จ�ำนวน 20 รำย ระยะเวลำท�ำงำน 144 วันๆ ละ
3 ชั่วโมง ค่ำตอบแทน 250 บำทต่อชั่วโมง มีรำยได้ 108,000 บำทต่อคน
ซึง่ ผูส้ งู อายุคนใดสนใจสามารถติดต่อได้ทสี่ า� นักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด ส�านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ศูนย์บริการ
จัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job center) อาคาร 3 ชั้น ด้านหน้า
กระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ หรือโทร.สายด่วน
กระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

1) กิจกรรม 1 อ�ำเภอ 1 ภูมิปัญญำ ภำยใต้กำรด�ำเนินงำน “ผู้สูงอำยุ
ทรงคุณค่ำ สร้ำงภูมิปัญญำ เพื่อไทยนิยมยั่งยืน” โดยจะจ้ำงงำนผู้สูงอำยุ 60 ปี
ขึ้นไปที่มีควำมรู้ มีภูมิปัญญำท้องถิ่นในสำขำต่ำงๆ มำถ่ำยทอดควำมรู้ให้คน
ในชุมชน เพื่อไปถ่ำยทอดและประกอบอำชีพต่อไป เป้ำหมำยผู้สูงอำยุได้รับ
กำรจ้ำงเป็นวิทยำกร จ�ำนวน 150 คน ด�ำเนินกำรน�ำร่องใน 16 จังหวัดคือ
จังหวัดลพบุรี กำญจนบุรี สระบุรี เพชรบุรี ฉะเชิงเทรำ จันทบุรี ล�ำปำง พิษณุโลก
ก�ำแพงเพชร ชัยภูมิ มหำสำรคำม สกลนคร กำฬสินธุ์ พัทลุง นรำธิวำส และปัตตำนี
2) กิ จ กรรมเพิ่ ม โอกำสสร้ ำ งงำน สร้ ำ งควำมมั่ น คงแก่ ผู ้ สู ง อำยุ
เพื่อส่งเสริมกำรจ้ำงงำนผู้สูงอำยุในสถำนประกอบกำร โดยมีเป้ำหมำย คือ
ผู้สูงอำยุมำใช้บริกำรจัดหำงำน จ�ำนวน 1,400 คน และผู้สูงอำยุที่มำใช้บริกำร
มีงำนท�ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50
3) กิจกรรมสร้ำงโอกำสกำรมีงำนท�ำให้ผู้สูงอำยุเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรบรรจุงำน เพื่อจ้ำงเหมำบริกำรผู้สูงอำยุที่มีอำยุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จ�ำนวน
20 คน ท�ำงำนในศูนย์บริกำรจัดหำงำนเพื่อคนไทย ส�ำนักงำนจัดหำงำน
กรุงเทพมหำนครพื้นที่ 10 ส�ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสมุทรปรำกำร ปทุมธำนี
นครปฐม สระบุรี ชลบุรี ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ ล�ำพูน พิษณุโลก
นครรำชสีมำ อุบลรำชธำนี ขอนแก่น สกลนคร อุดรธำนี นครศรีธรรมรำช
สุรำษฎร์ธำนี และสงขลำ มีระยะเวลำกำรท�ำงำน จ�ำนวน 144 วัน ท�ำงำน
วันละ 3 ชั่วโมง ได้รับค่ำจ้ำงชั่วโมงละ 250 บำท (ผู้สูงอำยุจะมีรำยได้ต่อคน
รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 108,000 บำท)

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

ก.แรงงานเผย 14 สาขาอาชีพ ที่แรงงานไทยมีโอกาสในญี่ปุ่น
เผย
หลังได้ร่วมเป็นสักขีพยำนในพิธีลงนำมบันทึกควำมร่วมมือด้ำนข้อมูลพื้นฐำน
เพื่อกำรจัดระบบและกำรพ�ำนักของแรงงำนที่มีทักษะเฉพำะ (MOC) ว่ำจำก
กำรที่รัฐบำลญี่ปุ่นเปลี่ยนนโยบำยกำรรับคนเข้ำเมือง เพื่อให้ทันกับอัตรำ
กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ จึงมีแผนก�ำหนดสถำนะของกำรพ�ำนักอำศัยใหม่
ให้แก่แรงงำนต่ำงชำติ เป็นแรงงำนที่มีทักษะเฉพำะ เพื่อดึงดูดก�ำลังแรงงำน
ต่ำงชำติให้เข้ำสู่ประเทศญี่ปุ่น และลดปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนในภำค
เกษตรกรรม ก่อสร้ำง ภำคบริกำรโรงแรม และกำรบริบำลผูส้ งู อำยุ โดยก�ำหนด
สำขำอำชีพของแรงงำนทีม่ ที กั ษะเฉพำะในเบือ้ งต้นไว้ 14 สำขำอำชีพ พร้อมกับ
เสนอให้มกี ำรจัดท�ำบันทึกควำมร่วมมือกับหลำยประเทศ เพือ่ คุม้ ครองแรงงำน
ที่มีทักษะเฉพำะนั้น กระทรวงแรงงำนจึงได้ลงนำมบันทึกควำมร่วมมือด้ำน
ข้อมูลพื้นฐำนเพื่อกำรจัดระบบและกำรพ�ำนักของแรงงำนที่มีทักษะเฉพำะกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในประเทศญี่ปุ่น 4 หน่วยงำน คือกระทรวงยุติธรรม
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ กระทรวงสำธำรณสุข แรงงำนและสวัสดิกำร และ
ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ เพือ่ ส่งเสริมกำรจัดส่งและรับแรงงำนทีม่ ที กั ษะเฉพำะ
ใน 14 สำขำอำชีพ ได้แก่ กำรบริบำล กำรจัดท�ำควำมสะอำดอำคำร กำรท�ำ
ชิน้ ส่วนเครือ่ งจักรกลและเครือ่ งมือส�ำหรับประกอบอุตสำหกรรม อุตสำหกรรม
เครื่องจักร ไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสำหกรรมสำรสนเทศ อุตสำหกรรม
กำรก่อสร้ำง กำรต่อเรือและอุตสำหกรรมเครื่องจักรเรือ กำรซ่อมแซม
รถยนต์และกำรบ�ำรุงรักษำ อุตสำหกรรมกำรบิน อุตสำหกรรมโรงแรม

เกษตรกรรม กำรประมงและกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ กำรผลิตอำหำรและ
เครื่องดื่ม อุตสำหกรรมบริกำร ซึ่งในระยะแรกประเทศญี่ปุ่นจะเปิดรับใน
4 สำขำอำชีพ คือ 1) งำนบริบำล 2) งำนอุตสำหกรรมก่อสร้ำง 3) งำนจัดกำร
ท�ำควำมสะอำดอำคำร และ 4) งำนเกษตรกรรม โดยมีระยะเวลำกำรท�ำงำน
สูงสุด 5 ปี
“รัฐบาลมีการส่งแรงงานไทยไปท�างานที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างถูก
กฎหมาย ในรูปแบบรัฐจัดส่ง ผ่านโครงการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทย
ไปฝึกงานในประเทศญีป่ นุ่ กับองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติประเทศ
ญี่ปุ่น (IM Japan) โดยจะเปิดรับสมัครทุกปี ซึ่งที่ผ่านมาแรงงานไทย
ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และเมื่อเร็วๆ นี้ ได้ลงนามในบันทึกการเจรจา
(Record of Discussions) ร่วมกับองค์การความร่วมมือในการฝึกงาน
ด้านเทคนิคของประเทศญี่ปุ่น (JITCO) ตอกย�้าความร่วมมือในการจัดส่ง
และรับผู้ฝึกงานเทคนิคไทยด้วย อย่างไรก็ดีขอให้ประชาชน/คนหางาน
ทีป่ ระสงค์จะเดินทางไปท�างานประเทศญีป่ นุ่ เตรียมความพร้อมในส่วนต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในส่วนของกระทรวงแรงงานจะหามาตรการเสริมเพื่อช่วย
พัฒนาทักษะแรงงานไทย เพื่อเพิ่มโอกาสในการไปท�างานในต�าแหน่งที่
เปิดรับต่อไป” นายสุชาติฯ กล่าว

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน
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กกจ. ขับเคลื่อนศูนย์ EEC ปี 63

ตั้งเป้าจัดหางานกลุ่มอุตสาหกรรม 28,000 คน
เปิดเผยว่ำ จำกกำรที่กระทรวงแรงงำน ได้จัดตั้ง
ศูนย์บริหำรแรงงำนเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC Labour Administration Center) เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2562
สถำนที่ตั้งอยู่ที่สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน 3 ชลบุรี เพื่อให้บริกำรด้ำนข้อมูลแรงงำน ส่งเสริมกำรมีงำนท�ำ คุ้มครองแรงงำน และ
สิทธิประโยชน์ประกันสังคม ยกระดับทักษะฝีมือแรงงำนให้เป็นแรงงำนคุณภำพ (Super Worker) อ�ำนวยควำมสะดวกเกี่ยวกับกำรตรวจลงตรำและอนุญำต
ท�ำงำน ในปี 2563 กระทรวงแรงงำนยังคงขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยตั้งเป้ำจัดหำงำนในกลุ่มอุตสำหกรรมปัจจุบัน 28,000 คน แนะแนวอำชีพ
ให้นักเรียน นักศึกษำ ทั้งผู้ที่จะศึกษำต่อและผู้ที่จบกำรศึกษำใหม่ 44,020 คน ตรวจลงตรำและออกใบอนุญำตท�ำงำน 13,000 คน ซึ่งตั้งแต่เดือนตุลำคม
2562-มกรำคม 2563 กรมกำรจัดหำงำนได้ด�ำเนินกำรจัดหำงำน ในกลุ่มอุตสำหกรรมปัจจุบันแล้ว 4,215 คน แนะแนวอำชีพให้นักเรียนฯ 16,129 คน
ตรวจลงตรำและออกใบอนุญำตท�ำงำน 4,346 คน
นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน

“ศูนย์บริหารแรงงาน EEC เป็นองค์กรส�าคัญในการขับเคลื่อนด้าน
แรงงาน เศรษฐกิจและสังคมให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการ
ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ ซึ่งจะน�ามาสู่การจ้างงานจ�านวนมาก โดยเฉพาะ
กิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนั้น การที่นักเรียน นักศึกษาได้รับ
การแนะแนวอาชีพ และตัดสินใจเลือกเรียนในสายอาชีพที่ตอบโจทย์
ความต้องการของตลาดแรงงานจะท�าให้ได้รบั การจ้างงานในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) และยังท�าให้นายจ้าง/สถานประกอบการได้บุคลากร
ที่มีคุณภาพเข้าปฏิบัติงาน ซึ่งภารกิจดังกล่าวนี้เป็นภารกิจที่ส�าคัญของ
กรมการจัดหางาน” อธิบดีกรมการจัดหางานกล่าว.

ส่วนผลกำรขับเคลื่อนในด้ำนอื่นๆ นั้น สถำบันพัฒนำบุคลำกรสำขำ
เทคโนโลยีกำรผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ได้ฝึกยกระดับฝีมือแรงงำนแล้ว
621 คน ในสำขำระบบอัตโนมัติ 364 คน สำขำหุ่นยนต์อุตสำหกรรม
157 คน โปรแกรมกำรผลิต 20 คน อุตสำหกรรมกำรผลิต 80 คน ด�ำเนินกำร
ตำมควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน 36 กิจกรรม มีกำรฝึกอบรมทักษะ
ฝีมือแรงงำนแล้ว 3,234 คน ตรวจแรงงำนในระบบ 14,463 คน ตรวจและก�ำกับ
สถำนประกอบกำร 30,738 คน ให้ค�ำปรึกษำแนะน�ำด้ำนสิทธิประโยชน์
638,109 คน ขึน้ ทะเบียนผูป้ ระกันตน 27,200 คน บริกำรผ่ำนระบบ E-service
E-Payment Application 23,073 คน และผู้ประกันตนได้รับกำรตรวจ
สุขภำพประจ�ำปี 47,562 คน

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

1 เดือน ส่งคนไทยไปท�างาน ตปท. แล้วราว 9,000 คน
สร้างรายได้เข้าประเทศได้แล้วเกือบ 9,000 ล้านบาท

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ระบุ 1 เดือน ส่งแรงงานไทยไปท�างานต่างประเทศแล้ว 9,020 คน

ขณะนี้จัดส่งไปท�างานไต้หวันมากที่สุด 2,864 คน รองลงมาคือ สาธารณรัฐเกาหลี 1390 คน ญี่ปุ่น 961 คน และมาเลเซีย 877 คน
จากเป้าจัดส่งแรงงานไทยไปท�างานต่างประเทศ 100,000 คน เผยขณะนี้สร้างรายได้เข้าประเทศได้แล้วกว่า 8,763 ล้านบาท

อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า แรงงานไทยที่สนใจ
เดินทางไปท�างานต่างประเทศ ควรไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมี 5 วิธี
ได้แก่ 1.บริษัทจัดหางานจัดส่ง 2.กรมการจัดหางานจัดส่ง (รัฐจัดส่ง)
3.นายจ้างพาลูกจ้างไปท�างานต่างประเทศ 4.นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน
ในต่างประเทศ 5.คนหางานเดินทางไปท�างานต่างประเทศด้วยตนเอง
นอกจากนี้ กรมการจัดหางานยังมีบริการลงทะเบียนหางาน แจ้งการเดินทาง
ไปท�างานต่างประเทศด้วยตนเอง หรือแจ้งการเดินทางกลับเข้าไปท�างาน
ต่างประเทศ (Re-entry) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็บไซต์ http://
toea.doe.go.th ซึง่ สะดวก รวดเร็ว ลดขัน้ ตอน ลดระยะเวลา และค่าใช้จา่ ย
ในการติดต่อราชการ และใช้บริการได้ทกุ ที่ ทุกเวลา หรือสอบถามรายละเอียด
เพิม่ เติมได้ทสี่ า� นักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือส�านักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506
กด 2 กรมการจัดหางาน

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่ำ

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน มีนโยบำยในกำรจัดส่งแรงงำนไทยไป
ท�ำงำนต่ำงประเทศ อย่ำงมีศักดิ์ศรีและมีคุณภำพชีวิตที่ดี โดยมุ่งส่งเสริม
กำรจัดส่งแรงงำนไทยไปท�ำงำนในประเทศทีม่ ศี กั ยภำพ มีโอกำสได้รบั กำรพัฒนำ
ทักษะฝีมือ เพื่อน�ำกลับมำใช้ในประเทศโดยเฉพำะในสำขำที่มีควำมจ�ำเป็นต่อ
กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพของประเทศ ซึ่งจำกเป้ำหมำยในกำรจัดส่งฯ
100,000 คน ขณะนี้ 1 เดือนที่ผ่ำนมำ สำมำรถจัดส่งแรงงำนไทยไปท�ำงำน
ต่ำงประเทศได้แล้ว 9,020 คน เป็นกำรจัดส่งไปท�ำงำนไต้หวันมำกที่สุด
2,864 คน รองลงมำคือ สำธำรณรัฐเกำหลี 1,390 คน ญี่ปุ่น 961 คน มำเลเซีย
877 คน สิงคโปร์ 388 คน อิสรำเอล 213 คน และอื่นๆ ตำมล�ำดับ ขณะนี้
สำมำรถสร้ำงรำยได้เข้ำประเทศได้แล้วกว่ำ 8,763 ล้ำนบำท และหำกประเทศไทย
สำมำรถ ส่งแรงงำนไทยได้ตำมเป้ำหมำย จะมีรำยได้เข้ำประเทศไม่น้อยกว่ำ
ปีละ 140,000 ล้ำนบำท
“กำรจัดส่งแรงงำนไทยไปท�ำงำนต่ำงประเทศ เป็นนโยบำยที่ส�ำคัญ
ประกำรหนึ่งของกำรส่งเสริมกำรมีงำนท�ำ ซึ่งนอกจำกจะช่วยบรรเทำปัญหำ
กำรว่ำงงำนในประเทศแล้ว ยังเป็นประโยชน์อย่ำงยิง่ ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย
จำกเงินตรำที่เข้ำประเทศเป็นจ�ำนวนมำก” นำยสุชำติฯ กล่ำว
S m a r t

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : http://www.doe.go.th
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อาชีพมั่นคง
หมออันดับ 1 อาชีพในฝัน–ยูทบ
ู เบอร์
อาชีพมาแรงแห่งปี

ผลส�ารวจอเด็คโก้เผยเด็กไทยเลือก “หมอ” เป็นอาชีพในฝัน -YouTube ครองแชมป์สื่อ
ที่มีอิทธิพลต่อเด็ก ดัน “เก๋ไก๋ สไลเดอร์” ยืนหนึ่งไอดอลขวัญใจเด็กไทย

กลุ่มบริษัท อเด็คโก้ เผยผลส�ำรวจ “อำชีพในฝัน
ของเด็กไทย” ครัง้ ที่ 11 ปี 2563 ทีส่ ำ� รวจในกลุม่ ตัวอย่ำง
เด็กไทยอำยุ 7-14 ปี จ�ำนวน 4,050 คน จำกทั่ว
ทุกภูมิภำค พบว่ำอำชีพในฝันเด็กของเด็กไทยในปีนี้
“หมอ” น�ำลิ่วมำอันดับหนึ่ง ด้ำนอันดับสองยังคงเป็น
อำชีพ “ครู” ไม่ต่ำงจำกปีที่แล้ว นอกจำกนี้ผลส�ำรวจ
ยังพบว่ำส่วนใหญ่เด็กที่เลือกอำชีพหมอเป็นเด็กที่อยู่
ในกรุงเทพและปริมณฑล ขณะที่เด็กที่เลือกครูสว่ นใหญ่
เป็นเด็กที่อำศัยในจังหวัดอื่น ซึ่งสะท้อนถึงค่ำนิยมที่
แตกต่ำงกันในแต่ละพื้นที่ ส่วนอำชีพมำแรงประจ�ำปีนี้
ได้แก่ อำชีพ “ยูทูบเบอร์” ที่ไต่อันดับขึ้นมำอยู่ในอันดับ
ที่สำม แซงอำชีพ “นักกีฬำ” และ “ทหำร” โดยเด็กไทย
มองว่ำอำชีพยูทูบเบอร์เป็นอำชีพที่ได้ท�ำในสิ่งที่ชอบ
สบำย รำยได้สูง มีอิสระ มีชื่อเสียง และคิดว่ำตัวเอง
มีทกั ษะและควำมสำมำรถในกำรท�ำอำชีพนีไ้ ด้ หลำยคน
ได้รับแรงบันดำลใจจำกยูเบอร์และ นักแคสเกมที่ตน
ชื่นชอบ

เด็กไทยชอบดู YouTube “เก๋ไก๋สไลเดอร์”
ขึ้นแท่นไอดอลขวัญใจเด็กไทย จำกผลส�ำรวจพบว่ำ
เด็กไทยกว่ำ 93% ใช้ยูทูบน�ำหน้ำสื่อโซเชียลมีเดียอื่นๆ
ส่วนสื่อที่เด็กนิยมใช้รองลงมำคือ เฟซบุ๊ก ไลน์ และ
ติ๊กตอก โดยยูทูบเป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อกำรเลือกอำชีพ
ในฝันและไอดอลที่ชื่นชอบ โดยกว่ำ 48% ของเด็กที่
ตอบแบบสอบถำม เลือกยูทูบเบอร์เป็นไอดอลในดวงใจ
ท�ำให้ปีนี้มียูทูบเบอร์เข้ำมำติดโผจ�ำนวนมำก
ในปีนี้ไอดอลที่เด็กไทยเทใจให้มำกที่สุด ได้แก่
“เก๋ไก๋สไลเดอร์” ยูทูบเบอร์สำววัย 23 ปีที่มียอด
ผู้ติดตำมมำกที่สุดในประเทศไทยกว่ำ 11 ล้ำนคน
โดยเด็กๆ ให้เหตุผลว่ำพี่เก๋ มีควำมน่ำรัก สดใส ตลก
พูดเพรำะ ท�ำคลิปสนุกๆ และมีประโยชน์ ด้ำนอันดับ 2
ได้แก่ “BLACKPINK” เกิร์ลกรุ๊ปเกำหลีมำแรงแห่งปี
เจ้ำของเพลงฮิต “Kill This Love” โดยสมำชิกในวง
ที่เป็นที่ชื่นชอบของน้องๆ มำกที่สุด ได้แก่ ลิซ่ำ-ลลิษำ

มโนบำล อันดับ 3 ได้แก่ แป้ง “Zbing Z.” ยูเบอร์และ
นักแคสเกมที่ติดโพลล์มำ 3 ปีซ้อนติดต่อกัน อันดับ 4
ศิลปินเกำหลีวง “BTS” และอันดับ 5 “CGGG”
นักแคสเกม Free Fire ชื่อดัง ส�ำหรับอันดับช่องยูทูบที่
เด็กไทยให้ควำมนิยมมำกที่สุด ได้แก่ “เก๋ไก๋สไลเดอร์”
รองลงมำคือช่อง “Zbing Z.” “CGGG” และ “UDIE”
ช่องแคสเกม ที่ได้อันดับ 2 3 และ 4 ตำมล�ำดับ
ส่วนอันดับ 5 ได้แก่ “บี้เดอะสกำ”
เด็กไทยยุคดิจิทัลเน้นหาความรู้ในอินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟน น�าลิ่วของขวัญที่เด็กไทยอยากได้
เมื่ อ สอบถำมถึ ง วิ ธี ห ำควำมรู ้ น อกห้ อ งเรี ย น
เด็กไทยกว่ำ 50% ตอบว่ำ “อินเทอร์เน็ต” ไม่ว่ำจะ
เป็นกำรหำควำมรู้ผ่ำนกำรเสิร์ชกูเกิ้ล กำรเข้ำเว็บไซต์
ต่ำงๆ หรือดูยูทูป ทั้งผ่ำนคอมพิวเตอร์และสมำร์ทโฟน
เพื่อค้นคว้ำหำควำมรู้เพิ่มเติม ขณะที่อีก 25% เลือก
ค้นคว้ำผ่ำนกำร “อ่ำนหนังสือและกำรเข้ำห้องสมุด”
ของขวัญวันเด็กที่เด็กไทยอยำกได้มำกที่สุดในปีนี้คือ
“สมำร์ทโฟน” โดยคิดเป็น 25% ของจ�ำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถำมทั้งหมด รองลงมำคือ “คอมพิวเตอร์”
“ตุ๊กตำ” “เงิน” และ “หนังสือ” ตำมล�ำดับ ซึ่งของขวัญ
เหล่ำนี้ก็สอดคล้องกับงำนอดิเรกที่เด็กไทยชอบท�ำคือ
เล่นเกม เล่นอินเตอร์เน็ต เล่นกับเพื่อน อ่ำนหนังสือ
อ่ำนกำร์ตูน ดูภำพยนตร์ และไปเที่ยว

ไม่ว่ำจะเป็น อำชีพยูทูปเบอร์ท่ีมำแรงขึ้นมำเป็นอันดับ
สำมและมีแนวโน้มทีส่ งู ขึน้ ทุกปี หรือกำรทีเ่ ด็กเกือบครึง่
โพลล์เลือกยูทูปเบอร์เป็นไอดอลในดวงใจ รวมถึง
พฤติกรรมของเด็กในยุคนี้ที่ชอบเล่นเกม สื่อสำรผ่ำน
โซเชียลมีเดีย ค้นหำควำมรูท้ ำงอินเทอร์เน็ต ล้วนสะท้อน
ให้เห็นถึงควำมเป็น Digital native ของเด็กไทยใน
ปัจจุบัน”
“กำรที่พวกเขำเกิดมำพร้อมกับโอกำสในกำร
เข้ำถึงเทคโนโลยีและข้อมูลข่ำวสำร Mark McCrindle
นักประชำกรศำสตร์และนักวิจยั ทำงสังคม มีกำรพยำกรณ์
ว่ำ Gen Alpha หรือเด็กที่มีอำยุต�่ำกว่ำ 10 ปี จะเป็น
เจเนอเรชันที่ได้รับกำรศึกษำที่ดีท่ีสุด และเป็น Gen
ที่ฉลำดที่สุด และใช้เทคโนโลยีเก่งที่สุด เมื่อเทียบกับ
Gen อื่นๆ ตอนมีอำยุรุ่นรำวครำวเดียวกัน ขณะที่
Gen Z หรือผู้ที่ปัจจุบันมีอำยุตั้งแต่ 26 ปีลงไป งำนวิจัย
จำกต่ำงประเทศรำยงำนว่ำ Gen Z ก็จะก้ำวเข้ำมำ
เป็นแรงขับเคลื่อนที่ส�ำคัญขององค์กร โดยจะมีสัดส่วน
เป็นร้อยละ 27 ของแรงงำนทั้งหมดภำยในอีก 5 ปี
ข้ำงหน้ำ Gen Z มีแนวโน้มที่จะเลือกอำชีพที่ได้เป็น
ส่วนหนึ่งในกำรขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงสังคมโลก
ทั้งกำรพัฒนำเทคโนโลยีและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร
ธรรมชำติ รวมถึงสนใจกำรเป็นผู้ประกอบกำรและท�ำ
อำชีพอิสระ ซึ่งเป็นมุมมองกำรเลือกอำชีพที่แตกต่ำง
ไปจำกคนรุ่นก่อน”
“เด็กในรุน่ นีจ้ ะโตมำกับอนำคตของโลกกำรท�ำงำน
ทีเ่ ปลีย่ นไป หลำยอำชีพจะถูกแทนทีด่ ว้ ยเทคโนโลยีและ
ปัญญำประดิษฐ์ แต่ก็จะมีอีกหลำยอำชีพเกิดขึ้นใหม่
เช่นเดียวกัน มีกำรคำดกำรณ์ว่ำภำยในปี 2025 ร้อยละ
60 ของแรงงำนจะท�ำงำนในอำชีพที่ไม่มีอยู่ในปัจจุบัน
จึงเป็นหน้ำที่ของผู้ใหญ่ที่จะช่วยกันพัฒนำศักยภำพเด็ก
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ทักษะกำรใช้ชวี ติ และทักษะทำงสังคม
ซึ่งเป็นทักษะที่หุ่นยนต์ไม่สำมำรถทดแทนได้ รวมทั้ง
ปลูกฝังค่ำนิยมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้พวกเขำ
สำมำรถที่จะเรียนรู้และต่อยอดองค์ควำมรู้เดิมที่มีอยู่
เพรำะในอนำคตควำมรู้ใหม่ๆ จะมีควำมส�ำคัญมำกกว่ำ
ใบปริญญำ” กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตและปรับตัวให้ทัน
กับควำมเปลี่ยนแปลง จะกลำยเป็นค�ำขวัญส�ำคัญของ
เด็กยุคใหม่ท่ีจะช่วยให้พวกเขำเติบโตอย่ำงมั่นคงในโลก
ที่มีกำร Disruption ตลอดเวลำ

ส่องเทรนด์อาชีพ เด็ก GEN Z–Gen Alpha
คุณธิดำรัตน์ กำญจนวัฒน์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
กลุม่ บริษทั อเด็คโก้ประเทศไทย เผยว่ำ “ผลส�ำรวจอำชีพ
ในฝันของอเด็คโก้ที่เรำท�ำจะส�ำรวจในกลุ่ม เด็กอำยุ
7-14 ปี ซึ่งก็แบ่งได้เป็นสองเจนเนอเรชัน คือ GEN Z
และ Gen Alpha ซึ่งเป็นกลุ่มที่เติบโตมำกับเทคโนโลยี
คุ้นชินกับกำรใช้สมำร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
อินเทอร์เน็ต มำตั้งแต่เด็ก จึงไม่น่ำแปลกใจว่ำภำพรวม
เฉียงเหนือ
ของค�ำตอบในปีนี้จะเห็นควำมเป็นดิจิทัลมำกขึ้นเรื่อยๆ ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
S m a r t
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THAILAND 4.0
ได้เวลาหุ่นยนต์ AI พลิกโฉมเกษตรไทยสู่ยุค 4.0
ภาคเกษตรไทยอยู่ในช่วงก้าวผ่านสู่ยุคเกษตร 4.0 ที่จะเป็น
การเกษตรในแบบ Digital Farming คือมีการใช้ข้อมูลจากอุปกรณ์
ตรวจวัดต่างๆ (Sensors) ในรูปแบบ IoT (Internet of Things)
เชื่อมโยงข้อมูลจ�านวนมากในรูปแบบดิจิทัลทั้งจากในฟาร์มหรือ
นอกฟาร์ม (Big Data) มาบริหารจัดการด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)
มีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบการตัดสินใจที่แม่นย�าและถูกต้องได้ด้วย
ตัวระบบของมันเอง ทัง
้ นีเ้ พือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพสูงสุด ทัง
้ ในแง่คณ
ุ ภาพ
ปริมาณ และการตลาด สร้างผลตอบแทนต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่อย่าง
มีประสิทธิภาพ แทนการใช้ความช�านาญเฉพาะด้าน และการคาดเดา
ของเกษตรกรในแบบเดิมๆ
ปัญหาที่ต้องเร่งแก้

นายปัญญา เหล่าอนันต์ธนา อาจารย์และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับรำงวัลต่ำงๆ มำกมำย กล่ำวว่ำ
ปัจจุบันปัญหำใหญ่มำกของภำคเกษตรไทยคือ กำรขำดแคลนแรงงำน และเกษตรกรก็อยู่ในวัยสูงอำยุ
เป็นส่วนมำก และต้องเผชิญกับปัญหำควำมแปรปรวนของภูมิอำกำศ น�้ำ และดิน จำกสิ่งแวดล้อมที่เสีย
ควำมสมดุล ปัญหำศัตรูพชื กำรใช้สำรเคมีทำงด้ำนกำรเกษตรมำกเกินควำมจ�ำเป็น นอกจำกนีผ้ ลผลิตทีไ่ ด้ปจั จุบนั
ต้องมีระบบมำตรฐำนที่สำมำรถสอบย้อนได้ ก็เป็นปัญหำที่สร้ำงควำมยุ่งยำกต่อเกษตรกร ดังนั้นจึงเป็นที่มำ
ว่ำต้องมีกำรใช้งำนเครื่องจักรกลกำรเกษตรมำทดแทน
“ทีผ่ ำ่ นมำกำรน�ำเข้ำเทคโนโลยีหนุ่ ยนต์กำรเกษตรรำคำจะแพงมำก มีแต่เกษตรอุตสำหกรรมรำยใหญ่เท่ำนัน้
ที่จะสำมำรถท�ำได้ ซึ่งเกษตรกรรำยย่อยหรือกลุ่มเกษตรกร จะมีโอกำสได้ใช้หรือไม่ ขึ้นกับหลำยปัจจัย เช่น รำคำ
ต้องไม่แพง ใช้งำนต้องง่ำย เรียนรู้ได้ง่ำย หำซื้อหรือเช่ำหรือผู้รับจ้ำงได้ง่ำย มีศูนย์บริกำรใกล้บ้ำน ใช้แล้วต้องสร้ำง
ผลก�ำไรที่มำกกว่ำวิธีเดิมๆ ต้องลดปัจจัยควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ เช่น สภำพควำมแปรปรวนจำก ดิน น�้ำ อำกำศ และต้อง
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่ำวิธีเดิมๆ”
ชี้เป้าพลิกโฉมครั้งใหญ่

จำกเรื่องที่จะต้องพิจำรณำทั้งหมดนี้ จะเป็นแนวทำงส�ำคัญที่ประเทศไทยจะปรับเปลี่ยนมำเป็นกำรเกษตรยุค 4.0
ได้แบบยั่งยืน ซึ่งจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อประเทศไทยเรำต้องเป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีหุ่นยนต์กำรเกษตรยุค 4.0 โดยส่วนใหญ่ได้เอง
จึงจะตอบโจทย์ทุกข้อได้ โดยในมุมฝ่ำยกำรศึกษำมองว่ำยังพอมีแนวทำงหรือโรดแมปที่จะท�ำคล้ำยๆ กับกำรเจริญเติบโต
ของวงกำรหุ่นยนต์อุตสำหกรรมไทย ดังนี้
1. เนื่องจำกเทคโนโลยีด้ำนหุ่นยนต์ และด้ำน AI ในปัจจุบันมีแนวโน้มจะเป็น open source มำกขึ้น ดังนั้นประเทศไทย
ต้องออกแบบให้เป็นแพลตฟอร์มที่สำมำรถรองรับกำรพัฒนำต่อยอดอย่ำงต่อเนื่องได้ และจะต้อง open source แชร์แบ่งปัน
กำรเรียนรู้กำรวิจัยและพัฒนำไปพร้อมๆ กัน ระหว่ำงเหล่ำนักวิจัย จึงจะท�ำให้กำรพัฒนำเพิ่มควำมเร็วมำกขึ้น
2. ใช้กำรแข่งขันหุ่นยนต์กำรเกษตร เป็นตัวจุดเริ่มต้นจุดประกำยสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทีมเยำวชนนักประดิษฐ์จำกทั่วทุกจังหวัด ทั้งสถำบันอุดมศึกษำ อำชีวศึกษำ
ในจังหวัดต่ำงๆ เพื่อเพิ่มจ�ำนวนบุคลำกรด้ำนหุ่นยนต์กำรเกษตร 4.0 ให้มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว และต่อเนื่องทุกๆ ปี
ดันพร้อมกัน 77 จังหวัด

3. ในกำรแข่งขันหุน่ ยนต์กำรเกษตร ต้องจัดแข่งขันพร้อมกันทุกโจทย์ จำกเดิม
ส่วนใหญ่ก�ำหนดโจทย์เดียว เพื่อให้ต้นแบบสำมำรถพอจะท�ำงำนได้ในระดับหนึ่ง
ครบทุกโจทย์
4. น�ำทีมทีช่ นะเลิศในแต่ละโจทย์ ไปขอทุนวิจยั จำกภำครัฐ เพือ่ พัฒนำต่อเนือ่ ง
อย่ำงจริงจังให้ใช้งำนได้จริง ซึ่งกำรอนุมัติทุนวิจัยจะง่ำยขึ้น
“ทั้งนี้ถ้ำวิจัยเสร็จ ก็สำมำรถให้นิสิตนักศึกษำ หรือ SMEs ในท้องถิ่น โดยอำจ
มีกำรระดุมทุนจำกนักลงทุนในท้องถิ่นเพื่อผลิต จ�ำหน่ำย เช่ำ ให้บริกำรรับจ้ำง
ซ่อมบ�ำรุง ได้เบ็ดเสร็จในท้องถิ่นในทุกๆ จังหวัด ซึ่งจะท�ำให้ธุรกิจอื่นๆ ในท้องถิ่น
พลอยเติบโตไปด้วย ได้แก่ โรงกลึง ร้ำนขำยเหล็ก ร้ำนขำยอะไหล่ ร้ำนขำยเครื่องจักร
กลกำรเกษตร นักโปรแกรมเมอร์ วิศวกร ฯลฯ และเมื่อมีกำรทดสอบ หรือต้องแก้ไข
ปรับปรุง ก็จะมีกำรแชร์ร่วมกันทั้งประเทศไทย ท�ำให้กำรปรับปรุงอัพเกรดคุณภำพ
สินค้ำ เป็นไปได้อย่ำงรวดเร็ว ด้วยเงินลงทุนที่น้อยกว่ำ”
วิธีกำรข้ำงต้นจะสอดรับกับนโยบำยของรัฐบำลคือ กำรจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยี
เกษตรและนวัตกรรม (AIC) 77 จังหวัด ทีก่ ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงนำม MOU
กับ 14 มหำวิทยำลัย ได้อย่ำงพอดี ซึ่งแนวทำงที่น�ำเสนอนี้จะยั่งยืนจนเป็นธุรกิจ

อยู่ในท้องถิ่นได้ และในอนำคตไทยจะเป็นผู้ส่งออกเทคโนโลยีกำรเกษตรได้มำกขึ้น
นอกเหนือจำกส่งออกผลผลิตทำงกำรเกษตรในปัจจุบัน
มุ่งวิจัยยกระดับภาคเกษตร

ผลงานวิจัยที่น�าไปใช้ประโยชน์ต่อสาธารณะแล้ว
1. ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องหย่อนกล้ำและกำรขยำยผล
กำรจัดตั้งศูนย์เพำะปลูกในระดับชุมชนประจ�ำ จังหวัดพิษณุโลก 3 ศูนย์, สกลนคร,
นครปฐม, สิงห์บุรี, กำญจนบุรี
2. Application ระบบตลำดเกษตรดิจิทัลแบบมีส่วนร่วมผ่ำนเครือข่ำยสังคม
ใช้กับระบบสหกรณ์กำรเกษตร โดยสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
3. ระบบรักษำควำมปลอดภัยด้วยกล้อง CCTV อัจฉริยะ ใช้กบั ส�ำนักงำนต�ำรวจ
แห่งชำติ และศูนย์วจิ ยั และพัฒนำกำรทหำร กรมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกลำโหม
ผลงำนอื่นๆ เช่น บทควำม หนังสือ สิทธิบัตร ฯลฯ สิทธิบัตรอุปกรณ์รถหย่อนกล้ำข้ำว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : https://www.thansettakij.com

