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ข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

		
Special Report ฉบับนี้ ขอเสนอ “พ่อค�ำเดื่อง ภาษี” ปราชญ์ชาวบ้าน นักคิด นักพูด
นักปฏิวัติการเกษตรด้วยฟางเส้นเดียว ตามด้วย มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�ำในภูมิภาค “มหาสารคาม” ตั้งเป้าปี 2562
ยอดขายโอท็อปพุ่ง 1.4 พันล้าน สภาอุตสาหกรรมเชียงใหม่เปิดสัมมนา “อาชีพใหม่ที่มีอนาคตช่าง Seamer” กลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดหวาน
“เกาะสีชัง” เขตเศรษฐกิจกลางทะเล “ฮับ” โลจิสติกส์ แห่งอินโดจีน ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ลงพื้นที่ลุย
แจงไอซีดี ราชบุรี จัด “มหกรรมตลาดแรงงานอาชีวศึกษาภาคกลาง”
ส่วน English for Career ฉบับนี้ เป็นค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษ Profession (ถามถึงอาชีพ) รู้ทันโลก กระทรวงแรงงานญี่ปุ่น
อาจผ่ อ นปรนกฎข้ อ บั ง คั บ ที่ ใช้ กั บ ชาวต่ า งชาติ ที่ ม ารั บ การฝึ ก ฝนทั ก ษะที่ ญี่ ปุ ่ น สิ ง คโปร์ เ ตรี ย มเพิ่ ม อายุ เ กษี ย ณ Smart Doe
กรมการจัดหางานส่งชุดปฏิบัติการตรวจสอบฯ ลงพื้นที่กวาดล้างต่างด้าวผิดกฎหมายเขตราชเทวี รมว.อดุลย์ฯ ลงพื้นที่สันก�ำแพง
เยีย่ มกลุม่ รับงานไปท�ำทีบ่ า้ น ผูส้ งู วัย 12 ล้านคน เฮ!! ประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างรายได้ ลดพึง่ พาครอบครัว รมว.แรงงาน เยีย่ มให้กำ� ลังใจ
ผู้สูงอายุ คนพิการ และยุวแรงงาน ที่บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า พระราม 4 อาชีพมั่นคง แนะน�ำ 10 อาชีพ สายงานทางด้านสะเต็ม (STEM)
ในยุค 4.0 และ THAILAND 4.0 การยกระดับทักษะแรงงานไทย : โจทย์ใหญ่ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
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รมว.อดุลย์ฯ ลงพื้นที่สันก�ำแพง เยี่ยมกลุ่มรับงานไปท�ำที่บ้าน
ผู้สูงวัย 12 ล้านคน เฮ!! ประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างรายได้ ลดพึ่งพาครอบครัว
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Special Report

“พ่อค�ำเดือ่ ง ภาษี” ปราชญ์ชาวบ้าน นักคิด

นักพูด นักปฏิวัติการเกษตรด้วยฟางเส้นเดียว

พ่อค�ำเดื่อง ภาษี เกิดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2495 เป็นลูกคนที่ 6 ในบรรดาลูก 7 คน
ของพ่อไพรและแม่สี ภาษี แต่งงานกับนางอมร งามชัด ลูกสาวผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองแก ต�ำบล
ช่องสามหมอ อ�ำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ มีลูกชาย 2 คน และลูกสาว 1 คน ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ 40
หมู่ 8 บ้านโนนเขวา ต�ำบลหัวฝาย กิ่งอ�ำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
ความช�ำนาญพิเศษ/จุดเด่นของศูนย์
เกษตรธรรมชาติ การสร้างทรัพยากรธรรมชาติที่เกื้อหนุนกันเพื่อให้เกิด
กลไกการด�ำรงอยู่ตามธรรมชาติ การท�ำเกษตรประณีตที่เป็นรูปแบบการจัดการ
พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การจัดการเกษตรในพื้นที่ลุ่ม การวางแผนการผลิต
และการปลูกไม้ยืนต้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางความคิดสู่การปฏิบัติเพื่อ
การพึ่งพาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ประสบการณ์
ภายหลังจากได้กู้เงินมาท�ำการเกษตรจนเป็นหนี้สินและหันหาอบายมุข
นายค�ำเดือ่ งได้เรียนรูท้ จี่ ะแก้ปญ
ั หาชีวติ ด้วยการย้อนไปมองอดีตกลับไปมองดูเหตุ
แห่งความผิดพลาดตั้งแต่เริ่มต้น โดยเริ่มลดปริมาณการใช้ปุ๋ย และพบว่าปริมาณ
ผลผลิตคงเดิมและค่าใช้จา่ ยลดลง จากนัน้ ได้เริม่ ปฏิบตั ธิ รรมกินอาหารมังสวิรตั แิ ละ
ด�ำเนินชีวติ อย่างสมถะ สุดท้ายก็สามารถปลดหนีไ้ ด้ จึงหันกลับมาสูก่ ารท�ำนาแบบ
เดิมอันมีเคล็ดลับอยู่ที่ “ฟางเส้นเดียว” โดยได้ทดลองท�ำนาตามธรรมชาติด้วย
การไม่ไถแต่ใช้การหว่านข้าวแล้วเอาฟางคลุม ในช่วงของการทดลองท�ำนาเช่นนี้
ได้อ่านพบบทความในวารสารอโศก เล่าถึงการท�ำนาตามธรรมชาติของมาซาโนบุ
ฟูกูโอกะ เกษตรกรชาวญี่ปุ่น จึงได้ทดลองท�ำนาตามแนวทางดังกล่าวเป็นเวลา
3 ปีก็ประสบความส�ำเร็จจากวิถีทางเกษตรกรรมธรรมชาติ วิถีทางที่คนและสัตว์
อยู่ร่วมกันโดยไม่จ�ำเป็นต้องใช้ยาปราบศัตรูพืช เพราะแมลงศัตรูพืชแต่ละชนิด
ธรรมชาติได้จดั สรรให้ทำ� ลายกันเองอยูแ่ ล้ว ซากพืชและฟางคือสิง่ วิเศษทีธ่ รรมชาติ
ให้มารักษาดินที่ทรุดโทรมให้คืนดีดังเดิม โดยไม่ตองใช้สารเคมีการท�ำนาของ
นายค�ำเดือ่ งไม่ไถไม่ใส่ปยุ๋ ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่กำ� จัดวัชพืชก็กลับให้ผลผลิตดีกว่าเดิม
เมื่อประสบความส�ำเร็จตามแนวทางดังกล่าวนายค�ำเดื่องได้ถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ให้กับผู้สนใจอย่างต่อเนื่อง

รางวัลชิดชูเกียรติที่เคยได้รับ
- พ.ศ. 2547 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์
		 (อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งชั้นเหรียญเงิน)
- พ.ศ. 2544 ครูภูมิปัญญา รุ่นที่ 1 ด้านเกษตกรรม
		 (เกษตรธรรมชาติ) ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
- พ.ศ. 2544 รางวัลดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ศิลป์ศาสตร์
		 สาขาพัฒนาชุมชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
- พ.ศ. 2535 รางวัลคนดีศรีสังคม จากมูลนิธิหมู่บ้าน
- พ.ศ. 2534 รางวัลผู้น�ำอาชีพก้าวหน้าดีเด่น
หลักสูตรที่จัดฝึกอบรม
หลักสูตรวิทยากรกระบวนการผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงสู่การพึ่งตนเอง
(วปอ.เพือ่ ประชาชน) โดยการอบรมเกษตรกรให้เข้าใจถึงแนวทางการท�ำการเกษตร
โดยเน้นการเกษตรธรรมชาติเพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ด้วยการน�ำ
แนวคิดเกษตรธรรมชาติไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งการน�ำ
หลักธรรมพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวิต เน้นในเรื่องของความ
ประหยัด ละเว้นอบายมุขและการมีชีวิต ที่เรียบง่าย และการน�ำเกษตรกรที่
เข้าอบรมไปศึกษาดูงานแปลงเกษตรต้นแบบต่างๆ เพื่อให้เห็นแนวคิดที่แตกต่าง
กันไปของเกษตรกรต้นแบบ
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : สถาบันฟื้นฟูภูมิปัญญาไท

มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำ�ในภูมิภาค

“มหาสารคาม” ตั้งเป้าปี 2562 ยอดขายโอท็อปพุ่ง 1.4 พันล้าน
ผลิตภัณฑ์เด่น-จังหวัดมหาสารคาม ถือเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มียอดขายสินค้าโอท็อปแต่ละปี
ด้วยมูลค่านับพันล้านบาท เนื่องด้วยแต่ละผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และมีเอกลักษณ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด มหาสารคามตั้งเป้ายอดขายสินค้าโอท็อปปี’62 กว่า 1.4 พันล้าน
รุกเปิดเวทีคัดเลือก 5 ประเภทสุดยอดผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น “ผ้าและเครื่องแต่งกาย-ของใช้และ
ของตกแต่ง-อาหาร-เครื่องดื่ม-สมุนไพร” วางแผนเพิ่มช่องทางการตลาดทุกรูปแบบ
พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า ปี 2562 ได้ตั้งเป้าภาพรวมยอดขายสินค้าโอท็อปไว้ที่
1.4 พันล้านบาท สูงขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา คาดว่ายอดขายน่าจะเป็นไปตามเป้าที่วางไว้
เพราะปัจจุบันผู้บริโภคหันมานิยมซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นสินค้าที่ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพอยู่ตลอดเวลาจึงมั่นใจได้ในมาตรฐานของสินค้า และบางผลิตภัณฑ์สามารถส่งไปจ�ำหน่าย
ในตลาดต่างประเทศได้ อาทิ เสื่อกกบ้านแพง ผ้าไหมลายสร้อยดอกหมาก เป็นต้น สร้างรายได้เข้าจังหวัด
ปีละนับร้อยล้านบาท ที่ผ่านมากรมพัฒนาชุมชนได้เข้ามาพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิต
สินค้าโอท็อป พัฒนาผลิตภัณฑ์ ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชน ให้สินค้ามีคุณภาพ มาตรฐาน
และมีความโดดเด่น สร้างมูลค่าเพิ่มให้เป็นที่ยอมรับสามารถจ�ำหน่ายได้ทั้งตลาดในและต่างประเทศ และ
เพื่อก�ำหนดเป้าหมายกลุ่มผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดที่มีเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชน จึงมีการคัดสรร

สุ ด ยอดผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ อท็ อ ปของจั ง หวั ด มหาสารคาม
เพื่อน�ำไปเผยแพร่ในวงกว้างต่อไป ซึ่งปีนี้มีผู้ส่งเข้า
คัดสรรรวมทั้งสิ้น 48 ผลิตภัณฑ์ แยกเป็น 5 ประเภท
ประกอบด้ ว ย 1) ประเภทผ้ า และเครื่ อ งแต่ ง กาย
2) ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของทีร่ ะลึก 3) ประเภท
อาหาร 4) ประเภทเครือ่ งดืม่ และ 5) ประเภทสมุนไพร
ที่ไม่ใช่อาหาร โดยคัดสรรไว้ประเภทละ 1 ผลิตภัณฑ์
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หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
มหาสารคาม เปิดเผยว่า ปี 2561 จังหวัดมหาสารคามมียอดขายสินค้าโอท็อป
อยู่ที่ประมาณ 1,200 ล้านบาทเศษ ส�ำหรับปีงบประมาณ 2562 ตั้งเป้าภาพรวม
ยอดขายไว้ที่ 1,400 ล้านบาท โดยแผนการตลาดที่วางไว้จะเพิ่มช่องทางการตลาด
พร้อมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ โดยมีการคัดสรรสินค้าที่ได้มาตรฐานพร้อม
หาพืน้ ทีข่ ายให้ชุมชนโดยการจัดงานมหกรรมสินค้าโอท็อปในพื้นที่ ปีละหลายครัง้
ท�ำต่อเนื่องมานานหลายปี และวางจ�ำหน่ายที่ร้านโอท็อปจังหวัดมหาสารคาม
ที่ศูนย์โอ็ทอปอ�ำเภอ 9 แห่ง และร้านประชารัฐสุขใจช็อป ในสถานีบริการน�้ำมัน
ปตท. 2 แห่ง ได้แก่ อ�ำเภอเมือง และอ�ำเภอโกสุมพิสัย รวมทั้งไปร่วมขายใน
กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ และตลาดนัดไทยช่วยไทย ตามอ�ำเภอ ต�ำบล

หมู่บ้าน รวมทั้งตลาดออนไลน์ นอกจากนั้นยังให้ชุมชนน�ำสินค้าไปวางจ�ำหน่าย
ที่เมืองทองธานีงานมหกรรมสินค้าโอท็อป และงานเทศกาลต่างๆ ทั่วประเทศ
ยอดขายรวมกันหลายๆ ครั้งก็เป็นไปตามเป้าทุกปี ปัจจุบันสินค้าโอท็อปได้รับ
ความสนใจจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากทุกภาคส่วนได้ออกมาสนับสนุน
ให้ใช้สินค้าโอท็อปเป็นของฝากช่วงเทศกาลส�ำคัญ อาทิ เทศกาลปีใหม่ รวมถึง
มีการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ OTOP มาอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้
สินค้าได้รับความเชื่อถือจากผู้บริโภคมาโดยตลอด
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : www.prachachat.net

สภาอุตสาหกรรมเชียงใหม่ เปิดสัมมนา
“อาชีพใหม่ที่มีอนาคต ช่าง Seamer” กลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดหวาน

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2562 ที่ห้องประชุมโรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ นายสมิต ทวีเลิศนิธิ ผู้แทนประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “อาชีพใหม่ทมี่ อี นาคต!!! ช่าง Seamer”กลุม่ ผูผ้ ลิตข้าวโพดหวาน
สมาคมผู้ผลิตอาหารส�ำเร็จรูป น�ำโดย ดร.องอาจ กิตติคุณชัย อุปนายกและประธานกลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดหวาน ร่วมกับ
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ น�ำโดย นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็น
ถึงความส�ำคัญของอาชีพช่าง Seamer
ในปัจจุบนั ยังคงขาดแคลนเป็นทีต่ อ้ งการของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมทัง้ ในและต่างประเทศ จึงจัดการอบรมสัมมนา
“ผู้ควบคุมเครื่องปิดฝา Seamer” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2562 โดยได้รับการสนับสนุน จากคุณเธียรชัย
ลือชัยประสิทธิ์ บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายกระป๋อง และ คุณวิรัตน์ สุภาษิต บริษัท
วารินทร์ ฟู๊ด แมชชีนเนอรี่ จ�ำกัด ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเครื่อง Seamer ให้ความรู้เบื้องต้น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระป๋อง-ฝา และเครื่องปิดฝา (seamer) ซึ่งผู้ร่วมอบรม
สามารถน�ำองค์ความรูท้ ไี่ ด้ไปต่อยอดในการท�ำงาน และใช้ให้เกิดประโยชน์กบั ภาคอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยต่อไป
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ
ที่มา : www.chiangmainews.co.th

“เกาะสีชัง” เขตเศรษฐกิจกลางทะเล “ฮับ” โลจิสติกส์แห่งอินโดจีน
เมื่อเร็วๆ นี้ สองมหาวิทยาลัย คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.บูรพา จับมือ
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ ลงพื้นที่ “เกาะสีชัง” จัดท�ำแผนปฏิบัติการ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกาะสีชัง
ตามแนวทางที่ คณะท�ำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC HDC) ชี้แนะ โดยปฏิบัติการครั้งนี้จะใช้เวลา 6 เดือน และได้รับ
การสนับสนุนจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งจะศึกษาทั้งสภาพ
ภูมิประเทศ สภาพเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของเกาะสีชังจากการใช้พื้นที่จริงในปัจจุบัน
เพื่อน�ำมาปรับสร้างเป็นปฏิบัติการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป
เขตเศรษฐกิจกลางทะเล รายได้ปีละ 3 แสนล้าน!
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเกาะสีชัง ชี้ถึงปัญหาการขนส่งทางทะเลที่ต้องการ
การจัดระเบียบเรือสินค้า การจัดการท่าเรือ การจอดเรือ และการพัฒนาศักยภาพด้าน
การท่องเที่ยวยุคใหม่ ทั้งนี้ความร่วมมือระหว่างคณะภูมิศาสตร์สารสนเทศ ม.บูรพา
กับคณะพาณิชยนาวี ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นไปตามมติของคณะท�ำงาน
EEC HDC ที่ส�ำรวจพบว่า เกาะสีชังเป็นเขตเศรษฐกิจที่ส�ำคัญทางทะเลของภาคตะวันออก
ซึ่งมีการขนส่งทางเรือและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ท�ำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
โดยรวมมีมูลค่าสูงกว่า 3 แสนล้านบาทต่อปี ปฏิบัติการพัฒนาเกาะสีชังดังกล่าว จะศึกษา
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และด�ำเนินการครอบคลุมการพัฒนาทุกระบบ ตั้งแต่การขนส่งทางทะเล
ไปจนถึงการจัดระเบียบเรือสินค้า และการพัฒนาศักยภาพด้านการ
ท่องเทีย่ วยุคใหม่ เพือ่ พัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืน บนพืน้ ฐานความร่วมมือระหว่าง
ท้องถิ่นกับสถาบันผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทาง การพัฒนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่ EEC จะสนับสนุนอย่างเป็นระบบ
ต่อไป

ศูนย์กลางโลจิสติกส์แห่งภูมิภาคอินโดจีน
หากยังจ�ำกันได้ ก่อนหน้านี้ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา ก็ได้ร่วมกับ
มณฑลทหารบกที่ 14 (มทบ.14) และเทศบาลต�ำบลเกาะสีชงั ผลักดันงานวิจยั “แผนพัฒนา
เกาะสีชังเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ” เสนอ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
พร้อมกับเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์)
โดยชี้ว่าหากเกิดขึ้นจริง จ.ชลบุรี จะกลายเป็นศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้าในภูมิภาค
อินโดจีน และศูนย์รวมเรือเดินสมุทรจากทั่วโลก ทั้งยังจะดึงเงินตราจากการใช้จ่ายในฐานะ
เมืองปลอดภาษีได้หลาย พันล้านบาทต่อปี
ในงานวิจัยดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่เกาะสีชังจะได้รับจากการพัฒนาพื้นที่
บนเกาะสีชังและหมู่เกาะโดยรอบ ซึ่งนอกจากจะสร้างงานสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
และการจ�ำหน่ายสินค้าโอทอปแล้ว จะท�ำให้ชลบุรีกลายเป็นศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้า
ทางทะเลและเส้นทางผ่านของการเดินเรือขนส่งสินค้าในภูมิภาคอินโดจีน ที่ใหญ่ที่สุด
เนื่องจากมีเรือสินค้าจากประเทศต่างๆ เข้ามาจอดทอดสมอรอการขนถ่ายสินค้าเพื่อการ
ส่งออกและน�ำเข้ากว่าหมื่นล�ำต่อปี เกาะสีชังจึงมีความพร้อมด้านโลจิสติกส์ทั้งทางน�้ำ
ทางบก ทางอากาศ และอยู่ไม่ไกลจากสนามบินอู่ตะเภา
โอกาสใหม่ของธุรกิจท่องเที่ยว
หากแผนพั ฒ นาดั ง กล่ า วเกิ ด ขึ้ น จริ ง นอกจากจะท� ำ ให้ โ อกาสที่ เ คยเสี ย ไป
ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมากลับมาท�ำให้ประชาชนมีฐานะดีขึ้นแล้ว ยังเป็นโอกาสของ
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ในพื้นที่ที่จะพัฒนาสินค้า

เพื่อกระจายออกไปตามภูมิภาคต่างๆ ได้ และเกิดการลงทุนธุรกิจบริการ
นักท่องเทีย่ วเพิม่ เช่น โรงแรมและทีพ่ กั ประเภทอืน่ ๆ ซึง่ จะท�ำให้ประชาชน
บางส่วนมีอาชีพจากการท�ำงานกับภาคเอกชน และ มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก
การจ�ำหน่ายสินค้าและบริการแก่เรือเดินสมุทร รวมทัง้ การสร้างอาชีพใหม่
ในขณะที่คนนอกพื้นที่ ทั้งที่เข้ามาท�ำงานประจ�ำ ท�ำงานแบบเช้าไป
เย็นกลับ หรือกลุ่มลูกเรือที่เดินทางมาพร้อมเรือสินค้า จะได้มีที่จับจ่าย
สินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้รับการยกเว้นภาษี ซึ่ง
จะสามารถสร้างรายได้เข้าพื้นที่มากกว่า 4,300 ล้านบาทต่อปี
นีย่ งั ไม่นบั ความต้องการน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงจากเรือสินค้าทีเ่ ข้ามาจอด
ทอดสมอ ที่ว่ากันว่าน่าจะมีมูลค่านับหมื่นล้านบาทต่อปี

จิ๊กซอว์เชื่อมต่อเขตพัฒนาพิเศษ EEC
เกาะสีชังจึงเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจ หากได้รับการพัฒนาจะสามารถ
เชื่อมโยงกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ได้อย่างลงตัว เช่น
การพัฒนาบุคลากรประจ�ำเรือทางทะเลและโลจิสติกส์ทางเรือ เนื่องจาก
เกาะสีชังเป็นพื้นที่จอดเรือสินค้าจ�ำนวนมาก หากยกระดับการศึกษาใน
ด้านนีจ้ ะช่วยแก้ปญ
ั หาต่างๆ ทีเ่ คยเกิดขึน้ โดยเฉพาะด้านอาชญากรรมทาง
ทะเลได้ ขณะเดียวกัน เมื่อเด็กนักเรียนบนเกาะสีชังและพื้นที่ใกล้เคียง
เรียนจบ ก็จะมีงานรองรับในทันที ไม่ตอ้ งไปประกอบอาชีพไกลบ้านอีกต่อไป
การจับมือของสองมหาวิทยาลัยดังกล่าวจึงเป็นนิมิตหมายแห่ง
การพัฒนา “เกาะสีชัง” สู่ความยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
อย่างแท้จริง
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
ที่มา : www.salika.com

ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ลงพื้นที่ลุยแจงไอซีดี

นางวิไลรัตน์ ศิรโิ สภณศิลป์ รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
(สนข.) เปิดเผยว่า สนข.ได้ท�ำศึกษาโครงการไอซีดี จ.ฉะเชิงเทรา โดยข้อมูลผลการศึกษาระบุพื้นที่
เหมาะสมถึง 4 พื้นที่ เช่น อ.บางน�้ำเปรี้ยว อ.บ้านโพธิ์ ซึ่งดัชนีตัวชี้วัดความเหมาะสมและความคุ้มค่า
ต่อการลงทุนมากที่สุด อยู่ในพื้นที่ อ.บ้านโพธิ์ แต่ สนข. ไม่ได้มีอ�ำนาจในการตัดสินคัดเลือกพื้นที่
โดยมีหน้าที่เพียงเป็นผู้ด�ำเนินการศึกษาความเหมาะสม ซึ่งจะต้องรายงานโครงการดังกล่าวให้
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ
“สนข.ได้โจทย์จาก กพอ. มาเพียงพืน้ ทีท่ ตี่ อ้ งการให้ศกึ ษา คือ จ.ฉะเชิงเทรา ซึง่ ทีผ่ า่ นมาได้ทำ� การ
ส�ำรวจ สอบถามประชาชนในพื้นที่ และศึกษาความเหมาะสม สนข.ลงพื้นที่ฉะเชิงเทราเพื่อรับฟังความ
เห็นอีกรอบ และคาดว่าภายในเดือน มี.ค.นี้ จะได้ขอ้ สรุปโครงการเพือ่ น�ำเสนอต่อ กพอ. และ ครม.พิจารณา
อนุมัติพื้นที่เพื่อเริ่มต้นพัฒนา ส�ำหรับทุกความคิดเห็นของประชาชนก็จะถูกระบุอยู่ในรายงานโครงการ
เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกพื้นที่ด้วย”

ประเมินใช้พื้นที่ 700 ไร่
นางวิไลรัตน์ กล่าวว่า โครงการไอซีดีฉะเชิงเทราจะเปิดประกวดราคาในลักษณะเปิดให้เอกชน
ร่วมลงทุนโครงการรัฐ (พีพีพี) โดยเอกชนในธุรกิจเดินเรือ และหากสนใจเป็นผู้รับสัมปทานบริหารสถานี
ขนส่งสินค้าก็อาจจะเข้ามาร่วมลงทุนได้ เบื้องต้นคาดว่าใช้พื้นที่ 600-700 ไร่ ในส่วนนี้กว่า 50%
จะแบ่งเป็นการพัฒนากิจกรรมศุลกากร การน�ำเข้าและส่งออก ส่วนอีก 50% ใช้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก เส้นทางถนน
ส�ำหรับผลการศึกษา พบว่าบริเวณพื้นทีห่ มู่ 4 ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา เป็นพืน้ ที่
ที่มีดัชนีความคุ้มค่าในการลงทุนสูงสุด พิจารณาจากความเหมาะสมทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ
การลงทุน และวิศวกรรม อีกทั้งพื้นที่นี้อยู่จุดยุทธศาสตร์ที่รวบรวมและกระจายสินค้าไปภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ รวมถึงกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม
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หอฯ ชี้บ้านโพธิ์เหมาะสมสุด
นายณรงค์ศักดิ์ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
ดู แ ลงานด้ า นผั ง เมื อ ง กล่ า วว่ า จากการศึ ก ษาการตั้ ง ไอซี ดี จะเห็ น ว่ า พื้ น ที่
อ.บ้านโพธ์ จ.ฉะเชิงเทรา เหมาะสมที่สุด เพราะเป็นทางผ่านของรถไฟทางคู่
ที่เชื่อมต่อตั้งแต่ท่าเรือกรุงเทพ มาศูนย์ไอซีดี ลาดกระบัง และมาถึง อ.บ้านโพธิ์
รวมทั้งมีถนนสายหลักผ่านหลายสาย เช่น ถนนสาย 315 สาย 304 สาย 331
รองรับการขนส่งไปภาคอีสาน และมีถนนสาย 3304 ที่เป็น สายใหม่ และก�ำลัง
ขยายถนนสาย 331 บรรจบถนน 314 เพิ่มเป็น 4 ช่องจราจร ช่วยแบ่งเบาภาระ
ถนน 304 ช่วงฉะเชิงเทรา-พนมสาราคาม รวมทั้งยังเข้าสู่ถนนมอเตอร์เวย์ สาย 7
เชื่อมโยงเครือข่ายถนนไปยังภาคเหนือและอีสานได้หมด ซึ่งตอบโจทย์การขนส่ง
ทางรางและถนนได้หมด
ส่วนพื้นที่ อ.บางน�้ำเปรี้ยว ที่หลายฝ่ายเสนอให้พิจารณาเป็นสถานีไอซีดี
แทนที่ อ.บ้านโพธิ์ เพราะมีกระแสต่อต้านจากชาวบ้าน ซึง่ เห็นว่าพืน้ ที่ อ.บางน�ำ้ เปรีย้ ว
เหมาะสมน้อยกว่า อ.บ้านโพธิ์ เพราะแม้จะมีรถไฟทางคู่ผ่าน แต่มีเส้นทาง
ถนนเชื่อมไปยังภาคอีสานตอนบนและอีสานด้านตะวันตกเท่านั้น โดยไม่ไปถึง
อีสานตอนล่าง รวมทั้งยังมีเส้นทางหลักผ่านน้อยกว่า หากจะท�ำในจุดนี้ต้อง
ตัดถนนใหม่เพิ่ม ซึ่งท�ำได้ยากเพราะต้องเวนคืนและเกิดการคัดค้าน และต้องใช้
เวลานาน
มั่นใจไม่กระทบการใช้ที่ดิน
นอกจากนี้ ข้อกังวลว่าจะมีรถบรรทุกจะวิ่งหนาแน่นในพื้นที่ อ.บ้านโพธิ์
นั้น หากพิจารณาในจุดนี้ อ.บ้านโพธิ์ มีความเหมาะสมมากกว่า เพราะพื้นที่อยู่
นอกเมือง รถบรรทุกไม่ต้องวิ่งผ่านเมืองฉะเชิงเทรา รวมทั้ง อ.บ้านโพธิ์ เป็นเมือง
ขนาดเล็กมีความหนาแน่นน้อย ส่วนพื้นที่ อ.บางน�้ำเปรี้ยว แม้ว่าจะมีพื้นที่รองรับ
มากกว่า และตัวเมืองขนาดเล็กที่สุดใน จ.ฉะเชิงเทรา แต่ถนนที่มาจากกรุงเทพฯ
จะไป อ.บางน�้ำเปรี้ยว จะต้องผ่านตัวเมืองฉะเชิงเทรา ท�ำให้เกิดผลกระทบด้าน
จราจรมากกว่า

ส�ำหรับข้อกังวลในเรื่องการถมที่ดินสร้างสถานีไอซีดี จะไปขวางทางน�้ำ
และท�ำให้พื้นที่โดยรอบได้รับผลประทบน�้ำท่วมมากขึ้น ในเรื่องนี้ตามกฎหมาย
การก่อสร้างทั้งนิคมอุตสาหกรรม สถานีไอซีดี และสิ่งปลูกสร้างโรงงานจะต้อง
ห้ามขวางทางน�้ำ กระทบคู คลอง โดยหากปิดกั้นทางน�้ำโดยไม่มีการแก้ไข ก็จะ
ไม่ได้รับอนุญาตให้สร้างได้ รวมทั้งการถมที่ดินสูงกว่าพื้นที่โดยรอบ กฎหมาย
ก็ก�ำหนดให้ต้องท�ำล�ำราง คันดิน กันน�้ำในพื้นที่ไหลไปกระทบพื้นที่ใกล้เคียง
และพื้นที่ไอซีดี มีพื้นที่ 500 ไร่ เทียบกับพื้นที่ทั้งจังหวัดที่เป็นที่ราบลุ่มกว่า
3 ล้านไร่ เป็นสัดส่วนที่น้อยมากจนกระทบท�ำให้น�้ำท่วม

หวังไอซีดีหนุนสร้างงาน
“หากมองว่าพื้นที่ อ.บ้านโพธิ์ มีประชาชนบางกลุ่มคัดค้าน หากย้าย
ไปที่บางน�้ำเปรี้ยว คนที่นั่นก็คัดค้านเช่นกัน รวมทั้งหากตัดถนนใหม่ก็จะยิ่งมี
คนคัดค้านเพิ่ม ซึ่งจะต้องชั่งประโยชน์ผลดีผลเสียที่ได้ หากเกิดประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติ และท้องถิ่นมากกว่า ก็ควรเดินหน้าต่อไป และช่วยเยียวให้กับ
ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่”
ทัง้ นี้ ชาวบ้านส่วนใหญ่ในพืน้ ที่ จ.ฉะเชิงเทรา ทีเ่ ป็นเจ้าของพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่
ไม่ต่อต้านโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) หรือโครงการสถานี
ไอซีดี เพราะที่ดินมีราคาแพงขึ้น สามารถน�ำไปพัฒนาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย
เช่น สร้างโรงแรมหอพักรองรับแรงงานที่เพิ่มขึ้น การสร้างร้านอาหาร ธุรกิจ
บริการอื่นๆ รวมทั้งโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรต่างๆ ผลิตวัตถุดิบป้อนโรงงาน
ขนาดใหญ่ เจ้าของที่ดินมีทางเลือกในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
ส่วนกลุ่มผู้คัดค้านส่วนใหญ่ จะเป็นผู้ที่เคยเช่าที่ดินในพื้นที่เหล่านี้ ท�ำให้
เสีย่ งต้องย้ายออก ซึง่ เป็นสิทธิทเี่ จ้าของทีด่ นิ ท�ำได้ แต่ภาครัฐและทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
จะต้องหามาตรการมารองรับเยียวยาคนกลุ่มนี้ ให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
ที่มา : www.bangkokbiznews.com

ราชบุรี จัด “มหกรรมตลาดแรงงานอาชีวศึกษา
ภาคกลาง”

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จัดงาน “มหกรรมตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษาภาคกลาง”
เพื่อจัดกิจกรรมรับสมัครงาน การให้ความรู้ด้านอาชีพและการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธาน
“มหกรรมตลาดแรงงานอาชี ว ศึ ก ษาภาคกลาง” โดยวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ราชบุ รี ร ่ ว มกั บ
สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน กรมการจัดหางาน สมาคม องค์กรวิชาชีพ
ในอาชีวศึกษาจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกันจัดขึ้น
ทั้งนี้ เพื่อให้สถานประกอบการมารับสมัครนักเรียน นักศึกษา
ด้วยตนเองตามสาขาวิชาชีพ และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบ
วิชาชีพระยะสัน้ การแนะแนวการศึกษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน้ จากสถานศึกษา
ต่างๆ ซึง่ นโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการต้องการพัฒนาก�ำลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้อง
กับการพัฒนาเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมการใช้ไอทีมาพัฒนาการเรียน
การสอนและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อก้าวสู่ยุค 4.0
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ภายในงานมีสถานประกอบการกว่า 70 แห่ง มีต�ำแหน่งงานว่าง 4,600 อัตรา
การอบรมอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ บูธแนะน�ำศึกษาต่อทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า
30 แห่ง บูธวัดแววความถนัดด้านอาชีพด้วยตนเอง การแสดงนิทรรศการผลงานของนักเรียน
การจ�ำหน่ายสินค้าราคาถูก ตลาดนัดธงฟ้า และจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ OTOP
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
ที่มา : ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี

English for Career

ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษ Profession (ถามถึงอาชีพ)
ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Vocabulary) พร้อมค�ำแปล เกี่ยวกับอาชีพ (Profession) การสนทนากันในบางครั้งเราอาจต้องการ
รู้จักเขามากขึ้นว่าเขาประกอบอาชีพอะไร เรามาท�ำความรู้จักค�ำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพในภาษาอังกฤษที่พบบ่อยกันคะ
ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Vocabulary)-อาชีพ (Profession)
• Photographer
ช่างถ่ายภาพ
• Farmer
• Carpenter
ช่างไม้
• Fishermen
• Painter
ช่างทาสี
• Editor
• Teacher
ครู อาจารย์
• Singer
• Policeman
ต�ำรวจ
• Architect
• Veterinarian
สัตวแพทย์
• Chauffeur
• Nurse
พยาบาล
• Dentist
• Accountant
นักบัญชี
• Doctor/Physician
• Merchant
พ่อค้า
• Driver
• Postman
บุรุษไปรษณีย์
• Model
• Fireman
พนักงานดับเพลิง • Officialdom
• Soldier
ทหาร
• Pilot
• Musician
นักดนตรี
• Receptionist
• Chef
พ่อครัว
• Writer
• Scientist
นักวิทยาศาสตร์ • Lawyer
• Artist
จิตรกร

ชาวนา
ชาวประมง
บรรณาธิการ
นักร้อง
สถาปนิก
คนขับรถแท็กซี่
ทันตแพทย์
แพทย์
คนขับรถ
นางแบบ
ข้าราชการ
นักบิน
พนักงานต้อนรับ
นักเขียน
นักกฎหมาย

ตัวอย่าง ประโยคถาม-ตอบ ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพ
• What do you do?
คุณท�ำงานอะไรครับ
• I am a doctor.
ฉันเป็นหมอค่ะ
• What is your profession? คุณท�ำอาชีพอะไรครับ
• My profession is a driver. อาชีพของผมคือ พนักงานขับรถครับ
สามารถใช้ Occupation (ออคคิวเพเชิน) แทน profession ก็ได้
สามารถอ่านบทสนทนาภาษาอังกฤษเกีย่ วกับอาชีพ เพิม่ เติมได้ทบี่ ทสนทนา
ภาษาอังกฤษ Occupation (ถามอาชีพ)
ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษเกีย่ วกับอาชีพ ทีย่ กมาเป็นเพียงส่วนหนึง่
ยังมีอาชีพอืน่ ๆ อีกมากมายทีต่ อ้ งเรียนรูค้ ำ� ศัพท์ภาษาอังกฤษ ลองศึกษา
เพิ่มเติมดูนะคะ
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : https://engenjoy.blogspot.com

รู้ทันโลก

กระทรวงแรงงานญีป่ นุ่ อาจผ่อนปรนกฎข้อบังคับ
ที่ใช้กับชาวต่างชาติที่มารับการฝึกฝนทักษะที่ญี่ปุ่น

กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่น ก�ำลังพิจารณาที่จะผ่อนปรนกฎข้อบังคับเกี่ยวกับ
ชาวต่างชาติที่มารับการฝึกฝนทักษะในการท�ำงานที่ญี่ปุ่น
ทัง้ นี้ ตามระบบทีใ่ ช้ในปัจจุบนั ผูว้ า่ จ้างจะต้องจัดท�ำแผนฝึกอบรมโดยละเอียดส�ำหรับชาวต่างชาติทมี่ ารับการ
ฝึกฝนทักษะแต่ละคน แต่ว่าบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมมักเรียกร้องให้ชาวต่างชาติคนหนึ่งๆ ท�ำงานหลายอย่าง
นอกจากนี้ เกษตรกรในพื้นที่บางส่วนของญี่ปุ่นเรียกร้องให้เพิ่มความยืดหยุ่นเรื่องนี้ เนื่องจากชาวต่างชาติเหล่านี้แทบไม่มีอะไรท�ำในช่วงฤดูหนาว เจ้าหน้าที่
กระทรวงแรงงานฯ จะหารือกับผู้เชี่ยวชาญถึงความคิดเห็นที่มีต่อระบบ และหวังที่จะยื่นข้อเสนอของพวกตนให้ได้ภายในสิ้นเดือนเมษายน
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : https://prachatai.com

สิงคโปร์เตรียมเพิ่มอายุเกษียณ
กระทรวงแรงงานสิงคโปร์ แถลงว่าอาจเพิ่มเกณฑ์การเกษียณอายุและอายุการจ้างงานใหม่
หลังประชาชนยังคงมีสุขภาพแข็งแรงแม้อายุจะมากขึ้นและยังคงท�ำงานได้เป็นอย่างดี ค�ำแถลงดังกล่าวมีขึ้น
หลังคณะท�ำงานซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากรัฐบาล สหภาพแรงงาน และภาคเอกชนได้เห็นชอบร่วมกันที่จะเพิ่ม
เกณฑ์เกษียณอายุและการจ้างงานใหม่ให้สูงขึน้ แม้ว่าจะยังไม่มกี ารเปิดเผยว่าจะเพิม่ ขึน้ เป็นเท่าไหร่ ปัจจุบนั อายุ
ของการเกษียณของสิงคโปร์อยู่ที่ 62 ปี และอายุส�ำหรับการจ้างงานใหม่อยู่ที่ 67 ปี
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : https://prachatai.com
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กรมการจัดหางาน ส่งชุดปฏิบัติการตรวจสอบฯ ลงพื้นที่
กวาดล้างต่างด้าวผิดกฎหมาย เขตราชเทวี

กรมการจัดหางาน บุกจับต่างด้าวผิดกฎหมาย หลังปล่อยแถวชุดปฏิบตั กิ ารตรวจสอบการท�ำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการวันแรก ย่านราชเทวี
พบต่างด้าวลักลอบท�ำงาน 3 คน ย�้ำต่างด้าวห้ามท�ำงานในอาชีพสงวนส�ำหรับคนไทย
นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ภายหลังจาก พล.ต.อ.อดุลย์
แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คิกออฟปล่อยแถวชุดปฏิบัติการตรวจสอบการท�ำงาน
ของแรงงานต่างด้าวและสถานประกอบการ โดยเน้นย�ำ้ ตรวจเข้มแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย แรงงาน
กลุ่มเสี่ยง ท�ำงานตามสถานบันเทิง ร้านคาราโอเกะ ร้านนวด สถานประกอบการที่เข้าถึงยาก ไปเมื่อวันที่
27 กุมภาพันธ์ทผี่ า่ นมานัน้ ปรากฎว่า เจ้าหน้าทีช่ ดุ ปฏิบตั กิ ารฯของกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุม้ ครอง
คนหางาน กรมการจัดหางาน ได้ลงพื้นที่ทันที โดยเข้าตรวจสอบการท�ำงานของคนต่างด้าว ภายในซอย
เพชรบุรี 21 แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เนื่องจากได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีแรงงานต่างด้าว
ลักลอบท�ำงานโดยผิดกฎหมาย จากการตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวจ�ำนวน 3 คน เป็นสัญชาติเวียดนาม
เพศชาย 2 คน เร่ขายน�้ำทับทิมและน�้ำมะนาว มีหนังสือเดินทางแต่ไม่มีใบอนุญาตท�ำงาน และสัญชาติลาว
เพศหญิง 1 คน ขายเสื้อผ้าแฟชั่น (ขายของหน้าร้าน) มีหนังสือเดินทางและมีใบอนุญาตท�ำงาน แต่ท�ำงาน
นอกเหนือจากที่มีสิทธิจะท�ำได้ อันเป็นการกระท�ำที่ฝ่าฝืนพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ม.8 ข้อหา “ท�ำงานโดยไม่มีใบอนุญาต
ท�ำงานหรือท�ำงานนอกเหนือจากทีม่ สี ทิ ธิจะท�ำได้” มีโทษตาม ม.101 และจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 โดยคนต่างด้าวที่ท�ำงานโดยไม่มีใบอนุญาตท�ำงานหรือท�ำงานนอกเหนือจากที่มี
สิทธิจะท�ำได้ มีโทษปรับ 5,000-50,000 บาท และเมื่อช�ำระค่าปรับแล้ว คนต่างด้าวจะถูกส่งกลับออกไป
นอกราชอาณาจักร และห้ามขออนุญาตท�ำงานภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับโทษ ส่วนนายจ้างที่จ้าง
คนต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาตท�ำงานหรือท�ำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะท�ำได้ มีโทษปรับ 10,000100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หากกระท�ำผิดซ�้ำต้องมีโทษจ�ำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่
50,000-200,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวท�ำงานเป็นเวลา 3 ปี โดยเจ้าหน้าที่
ได้จับกุมตัวทั้งหมดส่ง สน.พญาไท เพื่อด�ำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

อธิ บ ดี ก รมการจั ด หางาน กล่ า วอี ก ว่ า
กรมการจัดหางานขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างหรือ
สถานประกอบการ ที่จ้างแรงงานต่างด้าวท�ำงานปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยแรงงานต่างด้าวที่ท�ำงาน
อยู่ในประเทศไทยไม่สามารถท�ำงานเร่ขายหรือตั้งร้าน
ขายสินค้า รวมทัง้ รับจ้างขายสินค้าได้ เพราะเป็นอาชีพ
ที่สงวนไว้ส�ำหรับคนไทยเท่านั้น ตามพระราชกฤษฎีกา
ก�ำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท�ำ
พ.ศ. 2522 จ�ำนวน 39 อาชีพ ซึง่ หากผูใ้ ดพบคนต่างด้าว
ท�ำงานผิดกฎหมายหรือพบการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับ
การท�ำงานของคนต่างด้าว สามารถแจ้งเบาะแสหรือ
ร้องเรียนได้ที่ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุม้ ครอง
คนหางาน กรมการจัดหางาน หรือโทร. 0 2354 1729
หรือส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10
หรือที่ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือโทร.
สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบต่อไป
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

รมว.อดุลย์ฯ ลงพื้นที่สันก�ำแพง เยี่ยมกลุ่มรับงานไปท�ำที่บ้าน
ย�้ำ!! สานต่ออาชีพนอกระบบ มีหลักประกันทางสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน
นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานโครงการเตรียมความพร้อมแก่ก�ำลังแรงงาน
แนะแนวอาชีพผู้ที่ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปท�ำที่บ้าน ซึ่งกรมการจัดหางาน โดยส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น
พร้อมกับเยี่ยมกลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มรับงานไปท�ำที่บ้าน ณ ที่ท�ำการกลุ่มณัฐรดาผ้าฝ้ายเดินเชือก หมู่ที่ 3 ต.สันก�ำแพง อ.สันก�ำแพง จ.เชียงใหม่ โดยมี
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้รับงานไปท�ำที่บ้านและผู้ผ่านการฝึกอบรมกิจกรรมเพิ่มอาชีพ
เพิ่มรายได้ รวมทั้งสิ้น 50 คน การอบรมเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน มาตรา 40 สิทธิและหน้าที่ของแรงงานนอกระบบ และ
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน พ.ศ. 2553 การพัฒนาและส่งเสริมการรับงานไปท�ำที่บ้าน การรวมกลุ่ม การต่ออายุกลุ่ม / บุคคลที่รับงานไปท�ำที่บ้าน
และการกู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน ทั้งยังมีการแสดงผลิตภัณฑ์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม/บุคคล ผู้รับงานไปท�ำที่บ้านที่มีความเข้มแข็ง
และการแสดงนิทรรศการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พล.ต.อ.อดุ ล ย์ แสงสิ ง แก้ ว รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงแรงงาน
กล่าวภายหลังการเปิดงานในวันนี้ว่า แรงงานนอกระบบเป็นแรงงานส่วนใหญ่
ของประเทศมีจ�ำนวนถึง 21.2 ล้านคน และเป็นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รัฐบาลมีนโยบายให้แรงงานนอกระบบได้รบั ความ
คุ้มครองและเข้าถึงระบบสวัสดิการภาคสังคมต่างๆ ทัดเทียมกับแรงงานในระบบ
โดยกระทรวงแรงงานได้ก�ำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนในการส่งเสริมและพัฒนา
แรงงานนอกระบบให้มีอาชีพ มีรายได้ มีหลักประกันทางสังคม และมีคุณภาพชีวิต
ทีด่ ี ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดในการเพิม่ ทักษะฝีมอื
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การส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและตลาด การสร้างหลักประกันในการด�ำรงชีพ
เป็นผูป้ ระกันตนตามมาตรา 40 การคุม้ ครองและสร้างความปลอดภัยในการท�ำงาน
จังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญเ่ป็นแรงงานนอกระบบ จ�ำนวน 624,616 คน หรือ
ร้อยละ 60.18 และแรงงานในระบบ จ�ำนวน 413,365 หรือร้อยละ 39.82 โดย
ส่วนใหญ่ท�ำงานในภาคเกษตรกรรม จ�ำนวน 379,962 คน นอกภาคเกษตรกรรม
จ�ำนวน 263,435 คน ท�ำงานในอุตสาหกรรมการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ฯ
มากที่สุด รองลงมาคือก่อสร้าง

ในโอกาสนี้ รมว.แรงงาน ได้มอบเงินกูจ้ ากกองทุนเพือ่ ผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ น
ให้แก่กลุ่มรับงานไปท�ำที่บ้านคือ กลุ่มพัฒนาสตรีล้านตอง ซึ่งได้รับอนุมัติให้กู้เงิน
จากกองทุนเพือ่ ผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ นของกรมการจัดหางาน จ�ำนวน 150,000 บาท
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้รับงานไปท�ำที่บ้านที่จดทะเบียนกับส�ำนักงานจัดหางาน
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นรายกลุ่มจ�ำนวน 15 กลุ่ม รายบุคคล จ�ำนวน 33 คน
จากนั้น พล.ต.อ.อดุลย์ฯ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ภาคีเครือข่ายหมู่บ้าน
ต้นลาน หมู่ที่ 7 ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ที่มีประกันสังคมถ้วนหน้า
หรือโครงการหนึ่งต�ำบลหนึ่งหมู่บ้านของส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่มผี ปู้ ระกันตนในความรับผิดชอบ รวมทัง้ สิน้ 389,851 คน แยกเป็น
ผู้ประกันตนมาตรา 33 จ�ำนวน 228,504 คน มาตรา 39 จ�ำนวน 92,689 คน
มาตรา 40 จ� ำ นวน 68,658 คน ส� ำ นั ก งานประกั น สั ง คมจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ได้ ขั บ เคลื่ อ นโครงการ “หนึ่ ง ต� ำ บล หนึ่ ง หมู ่ บ ้ า น ประกั น สั ง คมถ้ ว นหน้ า ”
โดยประสานงานร่วมกับนายอ�ำเภอ ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครแรงงาน
เพือ่ สร้างเครือข่ายประกันสังคมจนผลักดันให้เกิดการประกันสังคมถ้วนหน้า ปัจจุบนั
มีประชากรอายุระหว่าง 15-60 ปี จ�ำนวน 265 คน เป็นแรงงานนอกระบบ
ที่มีคุณสมบัติสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 จ�ำนวน 133 คน ซึ่งส�ำนักงาน
ประกั น สั ง คมจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ได้ ป ระชาสั ม พั น ธ์ แ ละรั บ สมั ค รผู ้ ป ระกั น ตน
กลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ระบบประกันสังคมครบถ้วน 100 %
ต่อมา รมว.แรงงานและคณะได้เยีย่ มชมการแสดงผลิตภัณฑ์และการสาธิต
การท�ำผลิตภัณฑ์ของกลุม่ ทีผ่ ่านการฝึกอบรมจากโครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้
ประจ�ำปีงบประมาณ 2562 เป็นกลุม่ รับงานไปท�ำทีบ่ า้ นและกลุม่ แรงงานนอกระบบ
ที่มีความเข้มแข็ง จ�ำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มณัฐรดาผ้าฝ้ายเดินเชือก เป็นงาน
ตัดเย็บเสื้อผ้าส�ำเร็จรูปและกระเป๋าเดินเชือก เลขที่ 4/3 หมู่ 3 ต.สันก�ำแพง
อ.สั น ก� ำ แพง จ.เชี ย งใหม่ จดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง กลุ ่ ม ผู ้ รั บ งานไปท� ำ ที่ บ ้ า นกั บ
กรมการจัดหางานปี 2560 มีสมาชิก 10 คน รายได้เฉลี่ย 500,000 บาท/เดือน
ก�ำไรเฉลี่ย 80,000 บาท/เดือน แหล่งรับงานเป็นร้านค้า ช่องทางจ�ำหน่ายสินค้า
คือตลาดนัด ถนนคนเดิน ไลน์ เฟชบุค และตามออเดอร์ลกู ค้า 2. กลุม่ สตรีลา้ นตอง
เป็นงานตัดเย็บเสื้อผ้าส�ำเร็จรูป เลขที่ 135 หมู่ที่ 1 ต.น�้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
จดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง กลุ ่ ม ผู ้ รั บ งานไปท� ำ ที่ บ ้ า นกั บ กรมการจั ด หางานปี 2551

มีสมาชิกจ�ำนวน 23 คน รายได้เฉลีย่ 90,000 บาท/เดือน ก�ำไรเฉลีย่ 70,000 บาท/
เดือน แหล่งรับงานจากผู้ให้งานที่เป็นบุคคลธรรมดา 3. กลุ่มอิษดากระเป๋าผ้า
เป็นงานตัดเย็บกระเป๋าผ้า เลขที่ 35 หมู่ 2 ต.ออนใต้ อ.สันก�ำแพง จ.เชียงใหม่
จดทะเบียนจัดตัง้ กลุม่ ผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ นกับกรมการจัดหางานปี 2559 มีสมาชิก
จ�ำนวน 10 คน รายได้เฉลี่ย 150,000 บาท/เดือน ก�ำไรเฉลี่ย 30,000 บาท/เดือน
แหล่งรับงานจากผูใ้ ห้งานทีเ่ ป็นบุคคลธรรมดา ช่องทางจ�ำหน่ายสินค้าคือตลาดนัด
ถนนคนเดิน ไลน์ เฟชบุค และตามออเดอร์ลูกค้า 4. กลุ่มวนิดาแฮนด์เมด เป็นงาน
เครื่องประดับแฮนด์เมดจากเชือกเทียน เช่น สร้อย ก�ำไล แหวน ต่างหู เป็นต้น
เลขที่ 20/1 หมู่ 4 ต.สบเปิง อ. แม่แตง จ.เชียงใหม่ จดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มผู้รับงาน
ไปท�ำที่บ้านกับกรมการจัดหางานปี 2549 มีสมาชิกจ�ำนวน 5 คน รายได้เฉลี่ย
70,000 บาท/เดือน ก�ำไรเฉลี่ย 40,000 บาท/เดือน แหล่งรับงานเป็นร้านค้า
ช่องทางจ�ำหน่ายสินค้าคือตลาดนัด ถนนคนเดิน ไลน์ เฟชบุค และตามออเดอร์
ลูกค้า 5. กลุ่มกิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ เป็นกลุ่มต่อยอดจากกลุ่มรับงาน
ไปท�ำที่บ้าน (กลุ่มณัฐรดาผ้าฝ้ายเดินเชือก) โดยน�ำวัสดุเหลือใช้คือผ้าฝ้ายมาสร้าง
มูลค่าเพิ่มแทนการน�ำเศษผ้าไปขาย โดยการประดิษฐ์เป็นตุ๊กตาชุดพื้นเมือง
โมบายและพวงกุญแจช้าง เป็นการเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ แก่กลุ่มฯ และขยาย
ไปยังบุคคลที่ว่างงาน ตกงานในหมู่บ้าน ซึ่งมีจ�ำนวนสมาชิกขณะนี้ 28 คน
มีรายได้เฉลี่ย 20,000 บาท /เดือน
พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า แรงงานนอกระบบเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ในการพั ฒ นาประเทศ หากไม่ ไ ด้ รั บ โอกาสและไม่ ไ ด้ รั บ การดู แ ลในเรื่ อ ง
การประกอบอาชีพ สิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย และการสร้างหลักประกันที่ดี
ทางสังคมก็จะไม่มกี ารสร้างภูมคิ มุ้ กันทีด่ ใี นการด�ำรงชีวติ อย่างยัง่ ยืน อันจะส่งผล
ต่อการพัฒนาประเทศได้ ดังนั้น แรงงานนอกระบบจึงจ�ำเป็นต้องมีการปรับตัว
ให้เป็นแรงงานที่มีทักษะ มีความรู้ มีสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ รวมทั้งมีการต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
มีศักยภาพมีความสามารถในการแข่งขัน สามารถตอบสนองตลาดได้ต่อไป
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

ผู้สูงวัย 12 ล้านคน เฮ!!

ประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างรายได้ ลดพึ่งพาครอบครัว
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานท�ำให้ผู้สูงอายุ ระหว่างกรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน ส�ำนักงานประกันสังคม กรมกิจการผูส้ งู อายุ กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนต�ำบลแห่งประเทศไทย
และหน่วยงานภาคเอกชน 12 แห่ง อาทิ สมาคมผู้ค้าปลีกไทย บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จ�ำกัด บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น
ซิสเทม จ�ำกัด บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท บางจากกรีนเนท จ�ำกัด
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ�ำกัด บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จ�ำกัด และ บริษัท เมซโซ่ จ�ำกัด
รวม 23 หน่วยงาน ตามโครงการ “รวมพลังประชารัฐ ส่งเสริมการมีงานท�ำให้ผู้สูงอายุ” สร้างคุณค่า สร้างหลักประกันที่มั่นคงทางรายได้ให้ผู้สูงอายุ เป้าหมาย
100,000 คน ทั่วประเทศ ดีเดย์เปิดรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ 13 มีนาคม เป็นต้นไป
พล.ต.อ.อดุ ล ย์ แสงสิ ง แก้ ว รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงแรงงาน
กล่าวภายหลังเป็นสักขีพยานในการลงนามดังกล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้สูงอายุ (60 ปี
ขึ้นไป) ประมาณ 12 ล้านคน ซึ่งผู้สูงอายุเหล่านี้เป็นพลังส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน
ประเทศ โดยคณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมือ่ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบมาตรการ
รองรับสังคมผู้สูงอายุ 4 มาตรการ/โครงการ คือ 1. มาตรการการจ้างงานผู้สูงอายุ
2. โครงการก่อสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยส�ำหรับผูส้ งู อายุ 3. มาตรการสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยส�ำหรับ
ผู้สูงอายุ 4. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
แห่งชาติ ให้มีระบบการออมเพื่อการด�ำรงชีพยามชราภาพเพียงพอหลังเกษียณ
ในส่วนของกระทรวงแรงงานนั้น ได้ขับเคลื่อนส่งเสริมการมีงานท�ำและยกระดับ

คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องผูส้ งู อายุ โดยคณะกรรมการค่าจ้างได้มกี ารประชุมเพือ่ พิจารณา
ก�ำหนดอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมส�ำหรับการจ้างงานผู้สูงอายุ ซึ่งได้ผ่านการรับฟัง
ความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว กล่าวคือ 1) ช่วงอายุส�ำหรับการจ้าง
แรงงานผู้สูงอายุ : ใช้ส�ำหรับการจ้างลูกจ้างผู้สูงอายุ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์
ขึ้นไป 2) ประเภทงาน : งานเสมียนพนักงาน งานอาชีพเกี่ยวกับการค้า งานอาชีพ
ด้านบริการ หรืองานซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง
ผูส้ งู อายุ 3) อัตราค่าจ้างรายชัว่ โมง : อัตราเดียวเท่ากันทัว่ ประเทศไม่ตำ�่ กว่า 45 บาท
ต่อชั่วโมง 4) การก�ำหนดระยะเวลาท�ำงานที่เหมาะสมส�ำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ
โดยไม่ควรเกิน 7 ชั่วโมงต่อวัน และไม่เกิน 6 วันต่อสัปดาห์ และในปี 2562
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มีเป้าหมาย 100,000 คน แบ่งเป็นแรงงานผู้สูงอายุในระบบ จ�ำนวน 20,000 คน
ประกอบด้วย 1) ลูกจ้างเอกชน 15,000 คน 2) ลูกจ้างภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ 5,000 คน
และแรงงานผู้สูงอายุนอกระบบ จ�ำนวน 80,000 คน ประกอบด้วย 1) ส่งเสริม
การประกอบอาชีพอิสระ จ�ำนวน 70,000 คน 2) ส่งเสริมการรับงานไปท�ำที่บ้าน
จ�ำนวน 10,000 คน เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนจ้างแรงงานผู้สูงอายุเข้าท�ำงาน
มากขึน้ รัฐบาลได้ออกมาตรการจูงใจ โดยการตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 639) พ.ศ. 2560 ซึง่ ก�ำหนด
ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีสิทธิน�ำรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จ้างผู้สูงอายุ มายกเว้นภาษีเงินได้ โดยสามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่า ในการจ้าง
ผู้สูงอายุเข้าท�ำงานในสถานประกอบการของตน และผู้สูงอายุต้องมีอายุ 60 ปี
ขึ้นไป ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น และผู้สูงอายุที่จะเข้าท�ำงานจะเป็นลูกจ้าง
ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จ้างอยู่ก่อนแล้ว เช่น เกษียณอายุงานและ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นจ้างให้ท�ำงานต่อ เป็นต้น หรือเป็นผู้สูงอายุ
ที่ได้ขึ้นทะเบียนหางานไว้กับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานก็ได้ และต้อง
ไม่เป็นและไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่จ้างผู้สูงอายุดังกล่าว หรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน
ทั้งนี้ รายจ่ายที่จะได้รับการยกเว้นภาษี ต้องเกิดจากรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าจ้าง
ให้แก่ผู้สูงอายุไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท การลงนาม MOU ในวันนี้ เป็นการ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมการมีงานท�ำให้ผู้สูงอายุ ตามโครงการ “รวมพลังประชารัฐ
ส่งเสริมการมีงานท�ำให้ผู้สูงอายุ” ซึ่งกรมการจัดหางานได้จัดขึ้น โดยบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มีเจตจ�ำนงที่จะ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้มีงานท�ำในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและ
ประสบการณ์ เป็นการสร้างหลักประกันที่มั่นคงด้านรายได้ สร้างคุณค่าและ
ความภาคภูมิใจให้แก่ผู้สูงอายุ ตลอดจนเป็นการเพิ่มบทบาทและคุณค่าของ

ผูส้ งู อายุดว้ ยการมีสว่ นร่วมในเชิงเศรษฐกิจ ลดภาระค่าใช้จา่ ยของรัฐในด้านสวัสดิการ
ส�ำหรับผูส้ งู อายุ มีสาระส�ำคัญคือ 1. ทัง้ สามฝ่ายร่วมมือขับเคลือ่ นมาตรการรองรับ
สังคมผู้สูงอายุด้วยการส่งเสริมการมีงานท�ำและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ผู้สูงอายุ 2. ภาครัฐให้การประสานงานและสนับสนุนการด�ำเนินงาน เพื่อให้เกิด
การขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์และนโยบายการส่งเสริมการมีงานท�ำและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ 3. ภาคเอกชนก�ำหนดนโยบายเรื่องการจ้างงานผู้สูงอายุ
ในสถานประกอบการของตนเอง ได้แก่ 1) จ้างงานผู้สูงอายุตามกรอบนโยบายที่
สถานประกอบการก�ำหนด 2) จัดท�ำแผนการเตรียมความพร้อมรองรับการจ้างงาน
ผู้สูงอายุ 3) จัดส่งต�ำแหน่งงานว่างส�ำหรับผู้สูงอายุให้หน่วยงานภาครัฐ (ถ้ามี)
4. ภาคประชาสังคมขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมการมีงานท�ำให้ผู้สูงอายุ อาทิ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุและหน่วยงานในภาคีเครือข่ายร่วมกันส่งเสริมการมี
งานท�ำให้ผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต มีระยะเวลาของบันทึกความเข้าใจ
3 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เป็นต้นไป ส�ำหรับช่องทาง
การรับสมัคร มี 5 ช่องทางคือ 1. ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job
Center) ส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ส�ำนักงานจัดหางาน
จังหวัดทุกจังหวัด 2. สถานประกอบการ 3. เว็บไซต์ www.Smartjob.doe.go.th
4. ตู้งาน (Job Box) 5. สายด่วน 1506 เปิดรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่
วันที่ 13 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป และขอขอบคุณทุกหน่วยงานทีร่ ว่ มกันขับเคลือ่ น
สร้างความร่วมมือกันในรูปแบบประชารัฐ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี อันจะน�ำไปสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืนต่อไป พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

รมว.แรงงาน เยี่ยมให้ก�ำลังใจผู้สูงอายุ คนพิการ และยุวแรงงาน
ที่บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า พระราม 4

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ที่บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า พระราม 4 พลต�ำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายจรินทร์
จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมการปฏิบัติงานและให้ก�ำลังใจ
นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน” ผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่ท�ำงานในบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขาพระราม 4 จ�ำนวน 66 คน
และร้านค้าต่างๆ ภายในบิ๊กซี จ�ำนวน 41 คน รวมทั้งสิ้น 107 คน
พลต�ำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า
วันนี้ได้มาเยี่ยมเยียนยุวแรงงาน ผู้สูงอายุ และคนพิการท�ำงานในบิ๊กซีฯ โดยยุวแรงงาน
เป็นนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน” ท�ำงาน
ในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน ซึ่งกระทรวงแรงงานได้เปิดรับสมัครนักเรียน
นักศึกษาตามโครงการ “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน” พร้อมกันทั่วประเทศไปเมื่อ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่งที่บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขาพระราม 4 นี้มียุวแรงงานที่ท�ำงาน
กับสถานประกอบการ 8 ร้านค้า จ�ำนวน 41 คน ได้แก่ 1. Swensen’s จ�ำนวน 5 คน
2. ฮาจิบัง ราเมน จ�ำนวน 5 คน 3. Mister Donut จ�ำนวน 3 คน 4. KFC จ�ำนวน 8 คน
5. ร้านต�ำมั่ว จ�ำนวน 5 คน 6. แมคโดนัลด์ จ�ำนวน 4 คน 7. ภัตตาคารจีนฮองมิน จ�ำนวน
2 คน และ 8. ร้านโออิชิ จ�ำนวน 9 คน โดยเป็นนักเรียนทั้งเพศชายและหญิงในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา อายุระหว่าง 16-17 ปี ท�ำงาน ณ จุด
เรียงสินค้า และจุดบริการ การจ้างงานมี 2 ช่วง ได้แก่ 1) ช่วงเปิดภาคเรียน ระยะเวลา
ท�ำงาน 4 ชั่วโมง 2) ช่วงปิดภาคเรียน ระยะเวลาท�ำงาน 8 ชั่วโมง/วัน (พักเที่ยง 1 ชั่วโมง)
โดยสิง่ ทีย่ วุ แรงงานจะได้รบั จากการเข้าร่วมโครงการคือ การเพิม่ พูนทักษะอาชีพทีส่ อดคล้อง
และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ มีพนื้ ฐานในการก้าวเข้าสูว่ ยั แรงงาน
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สามารถเพิม่ ผลิตภาพให้กบั ประเทศได้ นอกจากนีย้ งั ได้ฝกึ ความอดทน ระเบียบ
วินยั เรียนรูช้ วี ติ การท�ำงานจริงเพือ่ เตรียมความพร้อมก่อนทีจ่ ะเข้าสูต่ ลาดแรงงาน มีรายได้
ระหว่างเรียน ช่วยแบ่งเบาภาระผูป้ กครอง เห็นคุณค่าของเงิน สร้างความภูมใิ จให้กบั ตนเอง
ซึ่งเป็นการวางรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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นอกจากนี้ ยังได้พบปะให้ก�ำลังใจผู้สูงอายุที่ท�ำงานที่บิ๊กซีฯ
จ�ำนวน 1 คน อายุ 65 ปี ที่ท�ำงาน ณ จุดเคาน์เตอร์บริการลูกค้า ซึ่งมี
ประสบการณ์ดา้ นการแนะน�ำสินค้า และมีความสามารถทางด้านภาษา
อังกฤษและภาษาจีน โดยในส่วนของการรับเข้าท�ำงานหรือการจ้างงาน
ผูส้ งู อายุนนั้ จะรับเข้าท�ำงานเป็นพนักงานรายเดือน ไม่ตอ้ งทดลองงาน
โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการท�ำงานประกอบการจ้างงาน
อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,500 บาท และได้เยีย่ มเยียนคนพิการทีท่ ำ� งาน
ณ จุดเรียงสินค้าอีกจ�ำนวน 5 คน เป็นกลุ่มคนพิการทางการได้ยิน
จ�ำนวน 2 คน ทางการเคลื่อนไหว จ�ำนวน 2 คน ทางสายตา (สายตา
เลือนลาง) จ�ำนวน 1 คน โดยจ้างงานเป็นพนักงานรายเดือน ไม่ต้อง
ทดลองงาน ระยะเวลาท�ำงาน 8 ชั่วโมง/วัน (พักเที่ยง 1 ชั่วโมง)
ซึง่ นักเรียน นักศึกษา ผูส้ งู อายุ คนพิการ รวมทัง้ ประชาชนทัว่ ไป ทีส่ นใจ
หางานท�ำ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อได้ที่ ส�ำนักงาน
จัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพืน้ ที่
1-10 หรือโทร. สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน
รมว.แรงงาน กล่าว.
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

อาชีพมั่นคง

แนะน�ำ 10 อาชีพ สายงานทางด้านสะเต็ม (STEM) ในยุค 4.0
สะเต็ม (STEM) ย่อมาจากอักษรตัวหน้าของ Science (วิทยาศาสตร์) Technology (เทคโนโลยี) Engineering (วิศวกรรม) และ

Mathematics (คณิตศาสตร์) ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มีความส�ำคัญต่อการค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 4.0 ซึ่งเป็น
แผนพัฒนาประเทศโดยการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สายงานที่เกี่ยวข้องจึงมีความส�ำคัญและเป็นที่ต้องการในปัจจุบัน
10 อาชีพมาแรง ในยุค 4.0

จากโครงการ Enjoy Science Careers สนุกกับอาชีพวิทย์ ปีที่ 2
ทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ ให้ความรู้ กระตุน้ ความสนใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้กบั เยาวชน
ในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือ
สะเต็ม ได้มีการแนะน�ำ 10 อาชีพสาขาสะเต็ม (STEM) ที่ก�ำลังมาแรงและ
สอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาประเทศไทยในยุ ค 4.0 ซึ่ ง ล้ ว นเป็ น อาชี พ ที่ มี
ความส�ำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้กับประเทศ จะมีอาชีพอะไรบ้างนั้นไปดูกัน
1) อาชีพวิศวกรระบบดาวเทียม รูปแบบงาน : วิจัย พัฒนา และ
ควบคุมระบบดาวเทียมให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ในด้านต่างๆ
คณะ/สาขาที่จบ : วิศวกรรมการบินและอวกาศ สารสนเทศสื่อสาร
หรือโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์
2) นักวิทยาศาสตร์ขอ้ มูล รูปแบบงาน : บริหารจัดการและวิเคราะห์
ข้อมูล วิจัย และพัฒนาเป็นโมเดลคณิตศาสตร์ท�ำนายอนาคต
คณะ/สาขาที่จบ : วิ ท ยาการข้ อ มู ล และการวิ เ คราะห์ เชิ ง ธุ ร กิ จ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์หรือสถิติประยุกต์
3) นักวิเคราะห์การลงทุน รูปแบบงาน : นักวิเคราะห์การลงทุน
วิเคราะห์ข้อมูลการเงินและการลงทุนของบริษัท ประมวลข่าวสาร ประเมิน
มูลค่าราคาหุ้น
คณะ/สาขาที่จบ : คณิ ต ศาสตร์ และต้ อ งผ่ า นหลั ก สู ต รทะเบี ย น
ใบอนุญาต CISA
4) วิศวกรหุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัตริ ปู แบบงาน : สร้างสรรค์และ
คิดค้น พัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์และเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ
คณะ/สาขาที่จบ : เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
หรืออุตสาหกรรม
5) เกษตรกรยุคใหม่ รูปแบบงาน : ประยุกต์ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีท�ำการเกษตร วางแผนการผลิตให้ตรงกับตลาด
คณะ/สาขาที่จบ : เทคโนโลยีการเกษตร หรือผลิตกรรมการเกษตร
6) ผู้ดูแลสมรรถภาพนักกีฬา รูปแบบงาน : พัฒนาศักยภาพ
ความสามารถของนักกีฬา ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ รักษาและฟื้นฟูกล้ามเนื้อ
คณะ/สาขาที่จบ : วิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬา
7) นักวิจัยวัสดุนาโน รูปแบบงาน : วิจัย คิดค้น และพัฒนาสร้าง
วัสดุที่มีคุณสมบัติใหม่ เพื่อให้สามารถน�ำไปใช้งานได้ดียิ่งขึ้น
คณะ/สาขาที่จบ : วิทยาศาสตร์ทกุ สาขา วัสดุศาสตร์ วิศวกรรมนาโน
8) วิศวกรระบบราง รูปแบบงาน : ออกแบบ ก่อสร้าง และซ่อม
บ�ำรุงพื้นฐานทางราง รถจักร รถพ่วง ระบบรับส่งกระแสไฟฟ้า เป็นต้น
คณะ/สาขาที่จบ : วิศวกรรมขนส่งทางรางหรือเทคโนโลยีระบบราง
วิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง

9) วิศวกรเสียง รูปแบบงาน : วิเคราะห์ ควบคุม จัดการ สร้างสรรค์
รูปแบบการท�ำงานเสียง ไปใช้ประกอบในงานน�ำเสนอ
คณะ/สาขาที่จบ : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิศวกรรมดนตรีและสื่อ
ประสม
10) ผู ้ เชี่ ย วชาญด้ า นสุ ข ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มและความปลอดภั ย
รูปแบบงาน : ดูแลการจัดการสภาพแวดล้อมและกระบวนการท�ำงาน ในสถาน
ที่ท�ำงาน เพื่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยภายในโรงงาน
คณะ/สาขาทีจ่ บ : สาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิศวกรรมความปลอดภัย
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : https://campus.campus-star.com

Smart Job Magazine

11

THAILAND 4.0

การยกระดับทักษะแรงงานไทย :  โจทย์ใหญ่ในยุคเทคโนโลยีเปลีย่ นโลก
“Machines are coming to take our jobs” ค�ำกล่าวนี้ก�ำลังเป็นที่ถกเถียงอย่างกว้างขวาง หน่วยงานวิจัยหลายแห่งคาดการณ์ถึงแนวโน้มที่เทคโนโลยีสมัยใหม่
ทัง้ ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ AI IoT (Internet of Things) ทีใ่ ช้อย่างแพร่หลายในการผลิตสินค้าบริการและในชีวติ ประจ�ำวันว่าจะมาทดแทนหรือถึงขั้นยึดครองตลาดแรงงาน
หรือไม่ ซึ่ง OECD (2018) ประเมินว่าในอีก 15 ปีข้างหน้า 14% ของแรงงานมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติ และอีก 30% เผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
ทักษะที่ใช้ในการท�ำงานอย่างมาก และรายงานล่าสุดของ Mckinsey Global Institute เดือนกุมภาพันธ์ 2562 คาดว่าประมาณครึ่งหนึ่งของงาน (Work Activities)
ที่เคยใช้แรงงานคนจะถูกทดแทนโดยระบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ หลายประเทศทั่วโลกต่างประสบปัญหาของการ ไม่สามารถสร้างเยาวชนและคนวัยท�ำงานให้มีทักษะ
การท�ำงานและทักษะชีวิตที่สูงพอที่จะเผชิญการท�ำงาน ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ท�ำให้เราเกิดค�ำถามว่าตลาดแรงงานและการศึกษาและฝึกอบรมของไทยพร้อมที่จะรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพงานและทักษะแรงงานแห่งอนาคตได้หรือไม่อย่างไร
1. ทุ น มนุ ษ ย์ ข องไทย : ผลิ ต ภาพแรงงานไม่ โ ต การคิดเชิงนวัตกรรม และความคิดเชิงสร้างสรรค์และ ของช่างฝีมือด้านการผลิตและด้านบริการอยู่ในระดับสูงที่
ความคิดริเริ่ม รวมถึง “Human skill” ที่สามารถเข้าใจ 70%-90% ขณะทีส่ าขาอาชีพอืน่ อยูใ่ นอัตราต�ำ่ กว่า (รูป 2)
หุ่นยนต์ แย่งงานมนุษย์?
		 จากข้อมูล Asian Productivity Organisation
(APO) ปี 2561 ชี้ว่าผลิตภาพแรงงานไทยที่วัดโดย GDP
ต่อคนน้อยกว่าสิงคโปร์เกือบ 5 เท่า โดยในช่วงสองทศวรรษ
ที่ผ่านมา ผลิตภาพแรงงานไทยอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิม
และยังลดลงในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม นอกจากนี้
ไทยยังมีขนาดแรงงานนอกระบบถึง 55% ของแรงงาน
ทั้ ง หมด ซึ่ ง แรงงานกลุ ่ ม นี้ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ความคุ ้ ม ครองและ
ไม่ มี ห ลั ก ประกั น ทางสั ง คม ส่ ว นใหญ่ มี ก ารศึ ก ษาและ
ผลิตภาพต�่ำ มีรายได้น้อยเทียบกับแรงงานในระบบ
		 ในมิ ติ ค วามเสี่ ย งด้ า นหุ ่ น ยนต์ แ ย่ ง งานคน
งานศึกษาของ World Bank (2016) พบว่าระยะหลัง
เริ่มเห็นแนวโน้มการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมากขึ้น
ในกลุ่ม Emerging Markets วัดจากจ�ำนวนสต๊อกของ
หุน่ ยนต์อตุ สาหกรรม ซึง่ ไทยติดอยูใ่ นอันดับต้นๆ ในกลุม่ นี้
คาดว่ า ไทยน่ า จะน� ำ หุ ่ น ยนต์ แ ละระบบอั ต โนมั ติ ม าใช้
เพิ่มขึ้นเพราะคุ้มค่าต่อการลงทุนหากดูจากทั้งปัจจัยด้าน
ค่าจ้างแรงงาน การขาดแคลนแรงงาน ราคาหุ่นยนต์
อุตสาหกรรม และระยะเวลาการใช้งาน ในด้านผลกระทบ
ต่อการจ้างแรงงาน ILO (2016) คาดว่าในอีก 10-20 ปี
ข้างหน้า 56% ของแรงงานทั้งหมดใน ASEAN-5 จะได้
รั บ ผลกระทบจากการใช้ หุ ่ น ยนต์ แ ละระบบอั ต โนมั ติ
ในการผลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก าร ซึ่ ง จะเกิ ด ขึ้ น มากใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคบริการทัง้ ธุรกิจโรงแรม
และร้านอาหาร ค้าปลีกและค้าส่ง ก่อสร้าง และธุรกิจ
BFSI (Banking, Financial Service, Insurance)
จะเห็นว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสร้างความเสี่ยงต่อ
แรงงานหลากหลายทักษะอาชีพ และมีความต้องการสูงใน
ทักษะเฉพาะมากขึน้ อาทิ กลุม่ ผูบ้ ริหารและผูป้ ระกอบการ
ที่สามารถคิดค้นผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
และฐานข้อมูล

2. การยกระดับทักษะแรงงาน : ไทยพร้อมรับมือกับ
คลื่น “เทคโนโลยีดิสรัปชั่น” แล้วหรือยัง

		 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก่อให้เกิดธุรกิจและ
อาชีพใหม่ๆ คนท�ำงานในอนาคตจึงต้องมี “ทักษะชุดใหม่”
ทีส่ ามารถท�ำงานร่วมกับหุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัตไิ ด้ โดย
เฉพาะทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจทิ ลั ท�ำให้เกิดแรงกดดัน
ให้แรงงานต้องพัฒนาทักษะใหม่ๆ ตลอดเวลาหากต้องการ
อยู่ในตลาดแรงงานต่อไป สอดคล้องกับรายงาน “The
Future of Jobs Report 2018” ของ World Economic
Forum ซึ่งส�ำรวจผู้ประกอบการทั่วโลกถึงความจ�ำเป็นใน
การพัฒนาทักษะแรงงานภายในปี 2565 พบว่า 54% ของ
แรงงานทัง้ หมดต้องได้รบั การพัฒนาทักษะทัง้ การ Reskill
และ Upskill ในส่วนของไทยรายงานระบุวา่ ผูป้ ระกอบการ
ให้ความเห็นสอดคล้องกับภาพรวมทัว่ โลก กล่าวคือประมาณ
ครึ่งหนึ่งของแรงงานไทยต้องรับการพัฒนาทักษะทั้งด้าน
“Technical Skill” โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์และ
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จิตใจและอารมณ์ของผู้อื่นได้ ซึ่งหุ่นยนต์ไม่สามารถเรียนรู้
สิ่งเหล่านี้ได้ (รูป 1)

		 ปัจจุบัน กลไกและสถาบันการพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานของไทยมีอยู่ทั้งในภาครัฐและเอกชนตาม พ.ร.บ.
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 โดยภาครัฐ
มี ก รมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงานเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ที่ ดู แ ล
ซึ่งพันธกิจส�ำคัญคือ “พัฒนาทักษะคนท�ำงานทุกระดับ
และผู้ประกอบกิจการให้มีผลิตภาพสูงสู่ไทยแลนด์ 4.0”
มีศนู ย์พฒ
ั นาฝีมอื แรงงานใน 25 จังหวัด ให้บริการด้านการ
ฝึกอบรมแก่แรงงานในหลายสาขาอาชีพ เช่น ช่างฝีมือ
7 สาขา เทคโนโลยีชั้นสูงรวมถึงสาขาหุ่นยนต์และ AI
การฝึ ก เตรี ย มเข้ า ท� ำ งาน ภาษาต่ า งประเทศ เป็ น ต้ น
รวมประมาณปีละ 2-3 แสนคน และหน่วยงานอย่าง
กรุงเทพมหานครเองก็มศี นู ย์ฝกึ อาชีพ 17 แห่ง อบรมแรงงาน
ปีละ 2 หมื่นคน นอกจากนี้ ยังมีสถาบันการอบรมเฉพาะ
ทาง เช่น สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสถาบัน
การศึกษาต่างๆ ที่ให้บริการฝึกอบรมแก่ประชาชนทั่วไป
โดยในปี 2561 กระทรวงแรงงานได้พัฒนาศักยภาพ
แรงงานทัง้ ลูกจ้างในสถานประกอบการ นักเรียน/นักศึกษา
และประชาชนทั้งสิ้น 4.78 ล้านคน ส่วนภาคเอกชน
ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ มั ก มี ส ถาบั น จั ด ฝึ ก อบรมให้ พ นั ก งาน
ของตนเอง เช่น โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ ของ SCG บริษัท
ปัญญธารา ของ ซีพี ออลล์ บริษัท มิชลิน ประเทศไทย
เป็นต้น จากข้อมูลกระทรวงแรงงานปี 2560 ภาคเอกชน
ฝึกอบรมแรงงานเฉลี่ยปีละ 4.3 ล้านคน จากจ�ำนวน
ผู้ประกอบเฉลี่ยปีละ 10,952 บริษัท
		 หากเจาะลึกข้อมูลการฝึกอบรมแรงงานปี 2560
ทีจ่ ดั โดยกรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน พบว่ามีวตั ถุประสงค์หลัก
เพือ่ ยกระดับฝีมอื รองลงมาคือ สร้างอาชีพเสริม และเตรียม
เข้าท�ำงาน สาขาการฝึกอบรมทีม่ คี วามต้องการสูงสอดคล้อง
กับสาขาที่เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยเกือบ
40% เป็นสาขาช่างฝีมือด้านการผลิต ส่วนใหญ่กระจุก
ในสาขาช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์
รองลงมา 17% เป็นสาขาโรงแรมและภัตตาคารที่อยู่ใน
กลุ่มอาชีพแม่บ้านของโรงแรม แม่ครัวและพนักงานเสิร์ฟ
โดยในแต่ละสาขามีอตั ราการเรียนจบหลักสูตรเกือบ 100%
และอัตราการสอบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

3. Lifelong Learning, Employability Skills และ
การสร้างนวัตกรรม: กุญแจส�ำคัญของการพัฒนา
และยกระดับทักษะแรงงานแห่งอนาคต

		 หุ่นยนต์มาจากค�ำว่า “โรบอต” (Robot หรือ
Robota) ในภาษาเช็ก ซึ่งแปลว่า “ทาสหรือผู้ถูกบังคับใช้
แรงงาน” หุ่นยนต์อุตสาหกรรมตัวแรกของโลกสร้างขึ้น
ในปี 2504 การมาถึงของเทคโนโลยีใหม่ทั้งหุ่นยนต์หรือ
ระบบอัตโนมัตไิ ม่ใช่เรือ่ งใหม่ ท�ำอย่างไรทีแ่ รงงานแห่งอนาคต
จะฝึกควบคุมและท�ำงานร่วมกับระบบอัตโนมัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ค�ำตอบคือการพัฒนายกระดับทักษะ
แรงงานทีเ่ น้นการเรียนรูไ้ ม่สนิ้ สุด (Lifelong Learning)
ในสาขาที่ จ� ำ เป็ น ต่ อ อาชี พ ในอนาคต ความรู ้ พื้ น ฐาน
เพื่อการจ้างงาน (Employability Skills) และการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น โดยเราจะไปถึงเป้าหมาย
ดังกล่าวได้ดว้ ยแนวทางต่อไปนี้ 1) ภาคเอกชนควรร่วมกัน
กั บ ภาครั ฐ ลงทุ น ด้ า นการพั ฒ นาแรงงานโดยเฉพาะ
การออกแบบหลักสูตรทีส่ นองตอบต่ออุปสงค์ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็ว เหมือนเช่นในเยอรมนีและสิงคโปร์ และ
ขยายบทบาทการจัดฝึกอบรมของกรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
ให้ครอบคลุมมากขึ้นโดยรวมถึงกลุ่มแรงงานของธุรกิจ
ขนาดเล็กและแรงงานนอกระบบ 2) การเชื่อมโยงทักษะ
แรงงานต้ อ งการในอนาคตกั บ ระบบการศึ ก ษาไทย
ให้ ม ากขึ้ น โดยเฉพาะทั ก ษะด้ า นการคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละ
การคิดเชิงนวัตกรรมและทักษะความคิดเชิงสร้างสรรค์
และความคิดริเริ่ม และ 3) ควรมีกลไกไตรภาคีระหว่าง
รัฐ เอกชน และแรงงาน ร่วมกันพัฒนาทักษะคนไทย
เพื่อให้เป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมได้อย่างเต็มที่
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (ดร.เสาวณี จันทะพงษ์
		 ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค/นายกัมพล พรพัฒนไพศาลกุล
		 ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ)

