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  ข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจ�ำเดือนกุมภำพันธ์ 2562  

  Special Report ฉบับนี้ ขอเสนอ “พ่อค�ำเดื่อง ภำษี” ปรำชญ์ชำวบ้ำน นักคิด นักพูด  

นักปฏิวัติกำรเกษตรด้วยฟำงเส้นเดียว ตำมด้วย มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�าในภูมิภาค “มหำสำรคำม” ต้ังเป้ำปี 2562  

ยอดขำยโอท็อปพุ่ง 1.4 พันล้ำน สภำอุตสำหกรรมเชียงใหม่เปิดสัมมนำ “อำชีพใหม่ที่มีอนำคตช่ำง Seamer” กลุ่มผู้ผลิตข้ำวโพดหวำน 

“เกำะสีชัง” เขตเศรษฐกิจกลำงทะเล “ฮับ” โลจิสติกส์ แห่งอินโดจีน ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร ลงพ้ืนท่ีลุย 

แจงไอซีดี รำชบุรี จัด “มหกรรมตลำดแรงงำนอำชีวศึกษำภำคกลำง” 

 ส่วน English for Career ฉบับนี้ เป็นค�ำศัพท์ภำษำอังกฤษ Profession (ถำมถึงอำชีพ) รู้ทันโลก กระทรวงแรงงำนญ่ีปุ่น  

อำจผ่อนปรนกฎข้อบังคับที่ใช้กับชำวต่ำงชำติท่ีมำรับกำรฝึกฝนทักษะที่ญ่ีปุ ่น สิงคโปร์เตรียมเพ่ิมอำยุเกษียณ Smart Doe  

กรมกำรจัดหำงำนส่งชุดปฏิบัติกำรตรวจสอบฯ ลงพื้นที่กวำดล้ำงต่ำงด้ำวผิดกฎหมำยเขตรำชเทวี รมว.อดุลย์ฯ ลงพื้นที่สันก�ำแพง  

เยีย่มกลุม่รบังำนไปท�ำทีบ้่ำน ผูส้งูวยั 12 ล้ำนคน เฮ!! ประชำรัฐ ร่วมสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ ลดพ่ึงพำครอบครัว รมว.แรงงำน เยีย่มให้ก�ำลงัใจ 

ผู้สูงอำยุ คนพิกำร และยุวแรงงำน ที่บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้ำ พระรำม 4 อาชีพม่ันคง แนะน�ำ 10 อำชีพ สำยงำนทำงด้ำนสะเต็ม (STEM)  

ในยุค 4.0 และ THAILAND 4.0 กำรยกระดับทักษะแรงงำนไทย : โจทย์ใหญ่ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

ผู้ด�ำเนินกำร : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน (Labour Market Information Administration Division)

 กรมการจัดหางาน โทรศัพท์ 0-2245-1581 หรือที่ E-mail : lmi@doe.go.th
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Special Report

 • “พ่อค�ำเดื่อง ภำษี” ปรำชญ์ชำวบ้ำน นักคิด นักพูด นักปฏิวัติกำรเกษตรด้วยฟำงเส้นเดียว 3

มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�าในภูมิภาค

 • “มหำสำรคำม” ตั้งเป้ำปี 2562 ยอดขำยโอท็อปพุ่ง 1.4 พันล้ำน 3

 • สภำอุตสำหกรรมเชียงใหม่ เปิดสัมมนำ “อำชีพใหม่ที่มีอนำคต ช่ำง Seamer”  4 

   กลุ่มผู้ผลิตข้ำวโพดหวำน 

 • “เกำะสีชัง” เขตเศรษฐกิจกลำงทะเล “ฮับ” โลจิสติกส์แห่งอินโดจีน 4

 • ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร ลงพื้นที่ลุยแจงไอซีดี 5

 • รำชบุรี จัด “มหกรรมตลำดแรงงำนอำชีวศึกษำภำคกลำง” 6

English for Career

 • ค�ำศัพท์ภำษำอังกฤษ Profession (ถำมถึงอำชีพ) 7

รู้ทันโลก

 • กระทรวงแรงงำนญี่ปุ่น อำจผ่อนปรนกฎข้อบังคับที่ใช้กับชำวต่ำงชำติที่มำรับกำรฝึกฝนทักษะที่ญี่ปุ่น 7

 • สิงคโปร์เตรียมเพิ่มอำยุเกษียณ 7

Smart DOE

 • กรมกำรจัดหำงำน ส่งชุดปฏิบัติกำรตรวจสอบฯ ลงพื้นที่กวำดล้ำงต่ำงด้ำวผิดกฎหมำย เขตรำชเทวี 8

 • รมว.อดุลย์ฯ ลงพื้นที่สันก�ำแพง เยี่ยมกลุ่มรับงำนไปท�ำที่บ้ำน 8

 • ผู้สูงวัย 12 ล้ำนคน เฮ!! ประชำรัฐ ร่วมสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ ลดพึ่งพำครอบครัว 9

 • รมว.แรงงำน เยี่ยมให้ก�ำลังใจผู้สูงอำยุ คนพิกำร และยุวแรงงำน ที่บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้ำ พระรำม 4 10

อาชีพมั่นคง

 • แนะน�ำ 10 อำชีพ สำยงำนทำงด้ำนสะเต็ม (STEM) ในยุค 4.0 11

THAILAND 4.0

 • กำรยกระดับทักษะแรงงำนไทย : โจทย์ใหญ่ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 12
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ความช�านาญพิเศษ/จุดเด่นของศูนย์

 เกษตรธรรมชำติ กำรสร้ำงทรัพยำกรธรรมชำติที่เกื้อหนุนกันเพื่อให้เกิด
กลไกกำรด�ำรงอยู่ตำมธรรมชำติ กำรท�ำเกษตรประณีตที่เป็นรูปแบบกำรจัดกำร
พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กำรจัดกำรเกษตรในพื้นที่ลุ่ม กำรวำงแผนกำรผลิต 
และกำรปลูกไม้ยืนต้น รวมทั้งกำรเปลี่ยนแปลงทำงควำมคิดสู่กำรปฏิบัติเพื่อ 
กำรพึ่งพำตนเองตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ประสบการณ์

 ภำยหลังจำกได้กู้เงินมำท�ำกำรเกษตรจนเป็นหนี้สินและหันหำอบำยมุข 
นำยค�ำเดือ่งได้เรยีนรูท้ีจ่ะแก้ปัญหำชวีติด้วยกำรย้อนไปมองอดตีกลับไปมองดเูหตุ
แห่งควำมผิดพลำดตั้งแต่เริ่มต้น โดยเริ่มลดปริมำณกำรใช้ปุ๋ย และพบว่ำปริมำณ
ผลผลติคงเดมิและค่ำใช้จ่ำยลดลง จำกนัน้ได้เริม่ปฏบัิตธิรรมกนิอำหำรมงัสวรัิตแิละ
ด�ำเนนิชวีติอย่ำงสมถะ สดุท้ำยกส็ำมำรถปลดหนีไ้ด้ จงึหนักลบัมำสูก่ำรท�ำนำแบบ
เดิมอันมีเคล็ดลับอยู่ที่ “ฟำงเส้นเดียว” โดยได้ทดลองท�ำนำตำมธรรมชำติด้วย 
กำรไม่ไถแต่ใช้กำรหว่ำนข้ำวแล้วเอำฟำงคลุม ในช่วงของกำรทดลองท�ำนำเช่นนี ้
ได้อ่ำนพบบทควำมในวำรสำรอโศก เล่ำถึงกำรท�ำนำตำมธรรมชำติของมำซำโนบุ 
ฟูกูโอกะ เกษตรกรชำวญ่ีปุ่น จึงได้ทดลองท�ำนำตำมแนวทำงดังกล่ำวเป็นเวลำ  
3 ปีก็ประสบควำมส�ำเร็จจำกวิถีทำงเกษตรกรรมธรรมชำติ วิถีทำงที่คนและสัตว์
อยู่ร่วมกันโดยไม่จ�ำเป็นต้องใช้ยำปรำบศัตรูพืช เพรำะแมลงศัตรูพืชแต่ละชนิด
ธรรมชำติได้จัดสรรให้ท�ำลำยกนัเองอยูแ่ล้ว ซำกพชืและฟำงคอืสิง่วเิศษทีธ่รรมชำติ
ให้มำรักษำดินที่ทรุดโทรมให้คืนดีดังเดิม โดยไม่ตองใช้สำรเคมีกำรท�ำนำของ 
นำยค�ำเดือ่งไม่ไถไม่ใส่ปุย๋ไม่ใช้ยำฆ่ำแมลงไม่ก�ำจดัวชัพชืกก็ลบัให้ผลผลติดกีว่ำเดมิ
เมื่อประสบควำมส�ำเร็จตำมแนวทำงดังกล่ำวนำยค�ำเดื่องได้ถ่ำยทอดควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ให้กับผู้สนใจอย่ำงต่อเนื่อง

 พัฒนำกำรจังหวัดมหำสำรคำม เปิดเผยว่ำ ปี 2562 ได้ตั้งเป้ำภำพรวมยอดขำยสินค้ำโอท็อปไว้ที่  
1.4 พันล้ำนบำท สูงขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ คำดว่ำยอดขำยน่ำจะเป็นไปตำมเป้ำที่วำงไว ้
เพรำะปัจจุบันผู้บริโภคหันมำนิยมซื้อผลิตภัณฑ์สินค้ำโอท็อปมำกข้ึนเรื่อยๆ เนื่องจำกเป็นสินค้ำที่ได้รับ 
กำรพัฒนำคุณภำพอยู่ตลอดเวลำจึงมั่นใจได้ในมำตรฐำนของสินค้ำ และบำงผลิตภัณฑ์สำมำรถส่งไปจ�ำหน่ำย
ในตลำดต่ำงประเทศได้ อำทิ เสื่อกกบ้ำนแพง ผ้ำไหมลำยสร้อยดอกหมำก เป็นต้น สร้ำงรำยได้เข้ำจังหวัด 
ปีละนับร้อยล้ำนบำท ที่ผ่ำนมำกรมพัฒนำชุมชนได้เข้ำมำพัฒนำศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรของกลุ่มผู้ผลิต 
สินค้ำโอท็อป พัฒนำผลิตภัณฑ์ ผสมผสำนกับภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชน ให้สินค้ำมีคุณภำพ มำตรฐำน
และมีควำมโดดเด่น สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้เป็นที่ยอมรับสำมำรถจ�ำหน่ำยได้ทั้งตลำดในและต่ำงประเทศ และ 
เพื่อก�ำหนดเป้ำหมำยกลุ่มผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดที่มีเอกลักษณ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น และพัฒนำส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้บริโภคและเชื่อมโยงกับกำรท่องเที่ยวชุมชน จึงมีกำรคัดสรร 

	 ผลิตภัณฑ์เด่น-จังหวัดมหาสารคาม	 ถือเป็นหน่ึงในจังหวัดท่ีมียอดขายสินค้าโอท็อปแต่ละป ี

ด้วยมูลค่านับพันล้านบาท	 เน่ืองด้วยแต่ละผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพ	 และมีเอกลักษณ์ภูมิปัญญา 

ท้องถ่ิน	 ซึ่งเป็นท่ีต้องการของตลาด	 มหาสารคามตั้งเป้ายอดขายสินค้าโอท็อปปี’62	 กว่า	 1.4	 พันล้าน	 

รุกเปิดเวทีคัดเลือก	 5	 ประเภทสุดยอดผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 “ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย-ของใช้และ 

ของตกแต่ง-อาหาร-เครื่องดื่ม-สมุนไพร”	วางแผนเพิ่มช่องทางการตลาดทุกรูปแบบ

	 พ่อค�าเดื่อง	ภาษี	 เกิดเมื่อวันที่	 15	พฤศจิกายน	2495	 เป็นลูกคนที่	 6	 ในบรรดาลูก	7	คน	 

ของพ่อไพรและแม่สี	 ภาษี	 แต่งงานกับนางอมร	 งามชัด	 ลูกสาวผู้ใหญ่บ้าน	 บ้านหนองแก	 ต�าบล 

ช่องสามหมอ	อ�าเภอแก้งคร้อ	จังหวัดชัยภูมิ	มีลูกชาย	2	คน	และลูกสาว	1	คน	ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่	40	

หมู่	8	บ้านโนนเขวา	ต�าบลหัวฝาย	กิ่งอ�าเภอแคนดง	จังหวัดบุรีรัมย์	31150

“พ่อค�ำเด่ือง ภำษ”ี	ปราชญ์ชาวบ้าน	นักคิด

นักพูด	นักปฏิวัติการเกษตรด้วยฟางเส้นเดียว

“มหำสำรคำม”	ตั้งเป้าปี	2562	ยอดขายโอท็อปพุ่ง	1.4	พันล้าน

Special Report

มิติใหม่ของกำรส่งเสริมกำรมีงำนท�ำในภูมิภำค

รางวัลชิดชูเกียรติที่เคยได้รับ

 - พ.ศ. 2547 เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ดิเรกคุณำภรณ์
  (อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งชั้นเหรียญเงิน)
 - พ.ศ. 2544 ครูภูมิปัญญำ รุ่นที่ 1 ด้ำนเกษตกรรม
  (เกษตรธรรมชำติ) ส�ำนักนำยกรัฐมนตรี
 - พ.ศ. 2544 รำงวัลดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ศิลป์ศำสตร์
  สำขำพัฒนำชุมชน จำกมหำวิทยำลัยรำชภัฎบุรีรัมย์
 - พ.ศ. 2535 รำงวัลคนดีศรีสังคม จำกมูลนิธิหมู่บ้ำน
 - พ.ศ. 2534 รำงวัลผู้น�ำอำชีพก้ำวหน้ำดีเด่น
หลักสูตรที่จัดฝึกอบรม

 หลักสูตรวิทยำกรกระบวนกำรผู้น�ำกำรเปล่ียนแปลงสู่กำรพ่ึงตนเอง  
(วปอ.เพือ่ประชำชน) โดยกำรอบรมเกษตรกรให้เข้ำใจถงึแนวทำงกำรท�ำกำรเกษตร 
โดยเน้นกำรเกษตรธรรมชำติเพื่อให้เกิดกำรพึ่งตนเองได้อย่ำงยั่งยืน ด้วยกำรน�ำ
แนวคิดเกษตรธรรมชำติไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับพื้นที่ รวมทั้งกำรน�ำ 
หลักธรรมพระพุทธศำสนำมำประยุกต์ใช้ในกำรด�ำเนินชีวิต เน้นในเรื่องของควำม
ประหยัด ละเว้นอบำยมุขและกำรมีชีวิต ที่เรียบง่ำย และกำรน�ำเกษตรกรที่ 
เข้ำอบรมไปศึกษำดูงำนแปลงเกษตรต้นแบบต่ำงๆ เพื่อให้เห็นแนวคิดที่แตกต่ำง
กันไปของเกษตรกรต้นแบบ

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : สถำบันฟื้นฟูภูมิปัญญำไท

สุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดมหำสำรคำม  
เพื่อน�ำไปเผยแพร่ในวงกว้ำงต่อไป ซึ่งปีนี้มีผู ้ส่งเข้ำ 
คัดสรรรวมทั้งสิ้น 48 ผลิตภัณฑ์ แยกเป็น 5 ประเภท 
ประกอบด้วย 1) ประเภทผ้ำและเครื่องแต่งกำย  
2) ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของทีร่ะลกึ 3) ประเภท
อำหำร 4) ประเภทเครือ่งดืม่ และ 5) ประเภทสมนุไพร
ที่ไม่ใช่อำหำร โดยคัดสรรไว้ประเภทละ 1 ผลิตภัณฑ์
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 หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน ส�ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด
มหำสำรคำม เปิดเผยว่ำ ปี 2561 จังหวัดมหำสำรคำมมียอดขำยสินค้ำโอท็อป 
อยู่ที่ประมำณ 1,200 ล้ำนบำทเศษ ส�ำหรับปีงบประมำณ 2562 ตั้งเป้ำภำพรวม
ยอดขำยไว้ที่ 1,400 ล้ำนบำท โดยแผนกำรตลำดที่วำงไว้จะเพิ่มช่องทำงกำรตลำด 
พร้อมพัฒนำยกระดับผลิตภัณฑ์ โดยมีกำรคัดสรรสินค้ำที่ได้มำตรฐำนพร้อม 
หำพืน้ทีข่ำยให้ชุมชนโดยกำรจัดงำนมหกรรมสินคำ้โอทอ็ปในพื้นที่ ปีละหลำยครัง้
ท�ำต่อเนื่องมำนำนหลำยปี และวำงจ�ำหน่ำยที่ร้ำนโอท็อปจังหวัดมหำสำรคำม  
ที่ศูนย์โอ็ทอปอ�ำเภอ 9 แห่ง และร้ำนประชำรัฐสุขใจช็อป ในสถำนีบริกำรน�้ำมัน 
ปตท. 2 แห่ง ได้แก่ อ�ำเภอเมือง และอ�ำเภอโกสุมพิสัย รวมทั้งไปร่วมขำยใน 
กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสำรสินธุ์ และตลำดนัดไทยช่วยไทย ตำมอ�ำเภอ ต�ำบล  

	 เมื่อวันที่	29	มี.ค.	2562	ที่ห้องประชุมโรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง	จ.เชียงใหม่	นายสมิต	ทวีเลิศนิธิ	ผู้แทนประธานสภา

อตุสาหกรรมจังหวดัเชียงใหม่	เป็นประธานเปิดการสัมมนา	“อาชีพใหม่ท่ีมีอนาคต!!!	ช่าง	Seamer”กลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดหวาน	

สมาคมผู้ผลิตอาหารส�าเร็จรูป	 น�าโดย	 ดร.องอาจ	 กิตติคุณชัย	 อุปนายกและประธานกลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดหวาน	 ร่วมกับ	 

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่	น�าโดย	นายอนุชา	มีเกียรติชัยกุล	ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่	ได้เล็งเห็น

ถึงความส�าคัญของอาชีพช่าง	Seamer

 ในปัจจบุนัยงัคงขำดแคลนเป็นท่ีต้องกำรของผูป้ระกอบกำรอตุสำหกรรมทัง้ในและต่ำงประเทศ จงึจดักำรอบรมสมัมนำ 
“ผู้ควบคุมเครื่องปิดฝำ Seamer” ขึ้น ในระหว่ำงวันที่ 29-30 มีนำคม 2562 โดยได้รับกำรสนับสนุน จำกคุณเธียรชัย  
ลือชัยประสิทธิ์ บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยกระป๋อง และ คุณวิรัตน์ สุภำษิต บริษัท  
วำรินทร์ ฟู๊ด แมชชีนเนอรี่ จ�ำกัด ผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยเครื่อง Seamer ให้ควำมรู้เบื้องต้น และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์  
เพื่อพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกระป๋อง-ฝำ และเคร่ืองปิดฝำ (seamer) ซ่ึงผู้ร่วมอบรม 
สำมำรถน�ำองค์ควำมรูท้ีไ่ด้ไปต่อยอดในกำรท�ำงำน และใช้ให้เกิดประโยชน์กบัภำคอุตสำหกรรมอำหำรของประเทศไทยต่อไป

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคเหนือ
ที่มา : www.chiangmainews.co.th

	 เม่ือเร็วๆ	 น้ี	 สองมหาวิทยาลัย	 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์	 ม.บูรพา	 จับมือ	 

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ	ม.เกษตรศาสตร์	ลงพื้นที่	“เกาะสีชัง”	จัดท�าแผนปฏิบัติการ

ฟื้นฟูเศรษฐกิจ	 สังคม	 และส่ิงแวดล้อม	 เพื่อสร้างการพัฒนาอย่างย่ังยืนให้เกาะสีชัง	 

ตามแนวทางท่ี	 คณะท�างานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออก	 (EEC	 HDC)	 ช้ีแนะ	 โดยปฏิบัติการคร้ังน้ีจะใช้เวลา	 6	 เดือน	 และได้รับ 

การสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	 ซึ่งจะศึกษาท้ังสภาพ

ภูมิประเทศ	สภาพเศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมของเกาะสีชังจากการใช้พื้นที่จริงในปัจจุบัน	

เพื่อน�ามาปรับสร้างเป็นปฏิบัติการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป

เขตเศรษฐกิจกลางทะเล	รายได้ปีละ	3	แสนล้าน!

 องค์กำรปกครองส่วนท้องถ่ินเกำะสีชัง ชี้ถึงปัญหำกำรขนส่งทำงทะเลที่ต้องกำร
กำรจัดระเบียบเรือสินค้ำ กำรจัดกำรท่ำเรือ กำรจอดเรือ และกำรพัฒนำศักยภำพด้ำน 
กำรท่องเที่ยวยุคใหม่ ทั้งนี้ควำมร่วมมือระหว่ำงคณะภูมิศำสตร์สำรสนเทศ ม.บูรพำ  
กับคณะพำณิชยนำวี ม.เกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรีรำชำ เป็นไปตำมมติของคณะท�ำงำน 
EEC HDC ที่ส�ำรวจพบว่ำ เกำะสีชังเป็นเขตเศรษฐกิจที่ส�ำคัญทำงทะเลของภำคตะวันออก 
ซึ่งมีกำรขนส่งทำงเรือและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภำพ ท�ำให้กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ 
โดยรวมมีมูลค่ำสูงกว่ำ 3 แสนล้ำนบำทต่อปี ปฏิบัติกำรพัฒนำเกำะสีชังดังกล่ำว จะศึกษำ

หมู่บ้ำน รวมทั้งตลำดออนไลน์ นอกจำกนั้นยังให้ชุมชนน�ำสินค้ำไปวำงจ�ำหน่ำย 
ที่เมืองทองธำนีงำนมหกรรมสินค้ำโอท็อป และงำนเทศกำลต่ำงๆ ทั่วประเทศ  
ยอดขำยรวมกันหลำยๆ ครั้งก็เป็นไปตำมเป้ำทุกปี ปัจจุบันสินค้าโอท็อปได้รับ
ความสนใจจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากทุกภาคส่วนได้ออกมาสนับสนุน
ให้ใช้สินค้าโอท็อปเป็นของฝากช่วงเทศกาลส�าคัญ อาทิ เทศกาลปีใหม่ รวมถึง
มีการประชาสมัพนัธ์สร้างภาพลักษณ์ผลติภัณฑ์ OTOP มาอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้
สินค้าได้รับความเชื่อถือจากผู้บริโภคมาโดยตลอด

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : www.prachachat.net

สภำอุตสำหกรรมเชียงใหม่ เปิดสัมมนำ

“อาชีพใหม่ที่มีอนาคต	ช่าง	Seamer”	กลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดหวาน

“เกำะสีชัง”	เขตเศรษฐกิจกลางทะเล	“ฮับ”	โลจิสติกส์แห่งอินโดจีน

และด�ำเนินกำรครอบคลุมกำรพัฒนำทุกระบบ ตั้งแต่กำรขนส่งทำงทะเล
ไปจนถึงกำรจัดระเบียบเรือสินค้ำ และกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำร 
ท่องเทีย่วยคุใหม่ เพือ่พฒันำสูค่วำมยัง่ยนื บนพืน้ฐำนควำมร่วมมอืระหว่ำง
ท้องถิ่นกับสถำบันผู ้เชี่ยวชำญที่เกี่ยวข้อง ตำมแนวทำง กำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมท่องเที่ยวเชิงคุณภำพที่ EEC จะสนับสนุนอย่ำงเป็นระบบ 
ต่อไป
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	 นางวไิลรัตน์	ศริิโสภณศลิป์	รองผูอ้�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	

(สนข.)	 เปิดเผยว่า	 สนข.ได้ท�าศึกษาโครงการไอซีดี	 จ.ฉะเชิงเทรา	 โดยข้อมูลผลการศึกษาระบุพื้นท่ี

เหมาะสมถึง	4	พื้นที่	 เช่น	อ.บางน�้าเปรี้ยว	อ.บ้านโพธิ์	ซึ่งดัชนีตัวชี้วัดความเหมาะสมและความคุ้มค่า

ต่อการลงทุนมากท่ีสุด	 อยู่ในพื้นท่ี	 อ.บ้านโพธิ์	 แต่	 สนข.	 ไม่ได้มีอ�านาจในการตัดสินคัดเลือกพื้นท่ี	 

โดยมีหน้าท่ีเพียงเป็นผู้ด�าเนินการศึกษาความเหมาะสม	 ซึ่งจะต้องรายงานโครงการดังกล่าวให้ 

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	(กพอ.)	และคณะรัฐมนตรี	(ครม.)	อนุมัติ

 “สนข.ได้โจทย์จำก กพอ. มำเพยีงพืน้ทีท่ีต้่องกำรให้ศึกษำ คือ จ.ฉะเชงิเทรำ ซึง่ทีผ่่ำนมำได้ท�ำกำร
ส�ำรวจ สอบถำมประชำชนในพื้นที่ และศึกษำควำมเหมำะสม สนข.ลงพื้นที่ฉะเชิงเทรำเพื่อรับฟังควำม
เหน็อกีรอบ และคำดว่ำภำยในเดือน ม.ีค.น้ี จะได้ข้อสรปุโครงกำรเพือ่น�ำเสนอต่อ กพอ. และ ครม.พจิำรณำ
อนุมัติพื้นที่เพื่อเร่ิมต้นพัฒนำ ส�ำหรับทุกควำมคิดเห็นของประชำชนก็จะถูกระบุอยู่ในรำยงำนโครงกำร
เพื่อประกอบกำรตัดสินใจเลือกพื้นที่ด้วย”

ประเมินใช้พื้นที่	700	ไร่

 นำงวิไลรัตน์ กล่ำวว่ำ โครงกำรไอซีดีฉะเชิงเทรำจะเปิดประกวดรำคำในลักษณะเปิดให้เอกชน
ร่วมลงทุนโครงกำรรัฐ (พีพีพี) โดยเอกชนในธุรกิจเดินเรือ และหำกสนใจเป็นผู้รับสัมปทำนบริหำรสถำนี
ขนส่งสินค้ำก็อำจจะเข้ำมำร่วมลงทุนได้ เบ้ืองต้นคำดว่ำใช้พื้นที่ 600-700 ไร่ ในส่วนนี้กว่ำ 50%  
จะแบ่งเป็นกำรพัฒนำกิจกรรมศุลกำกร กำรน�ำเข้ำและส่งออก ส่วนอีก 50% ใช้พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก เส้นทำงถนน 
 ส�ำหรบัผลกำรศกึษำ พบวำ่บริเวณพื้นทีห่มู ่4 ต.หนองตนีนก อ.บำ้นโพธิ ์จ.ฉะเชิงเทรำ เป็นพืน้ที่
ที่มีดัชนีควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุนสูงสุด พิจำรณำจำกควำมเหมำะสมทั้งในด้ำนส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ  
กำรลงทุน และวิศวกรรม อีกทั้งพื้นที่นี้อยู่จุดยุทธศำสตร์ที่รวบรวมและกระจำยสินค้ำไปภำคตะวันออก
เฉียงเหนือ รวมถึงกัมพูชำ สปป.ลำว เมียนมำ และเวียดนำม

ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร

ลงพื้นที่ลุยแจงไอซีดี

ศูนย์กลางโลจิสติกส์แห่งภูมิภาคอินโดจีน

 หำกยังจ�ำกันได้ ก่อนหน้ำนี้ วิทยำลัยพำณิชยศำสตร์ ม.บูรพำ ก็ได้ร่วมกับ  
มณฑลทหำรบกที ่14 (มทบ.14) และเทศบำลต�ำบลเกำะสีชงั ผลักดนังำนวจิยั “แผนพัฒนำ
เกำะสีชังเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ” เสนอ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี  
พร้อมกับเลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สภำพัฒน์)  
โดยชี้ว่ำหำกเกิดขึ้นจริง จ.ชลบุรี จะกลำยเป็นศูนย์กลำงกำรขนถ่ำยสินค้ำในภูมิภำค 
อินโดจีน และศูนย์รวมเรือเดินสมุทรจำกทั่วโลก ทั้งยังจะดึงเงินตรำจำกกำรใช้จ่ำยในฐำนะ
เมืองปลอดภำษีได้หลำย พันล้ำนบำทต่อปี 
 ในงำนวิจัยดังกล่ำวชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่เกำะสีชังจะได้รับจำกกำรพัฒนำพื้นที่
บนเกำะสีชังและหมู่เกำะโดยรอบ ซึ่งนอกจำกจะสร้ำงงำนสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว
และกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำโอทอปแล้ว จะท�ำให้ชลบุรีกลำยเป็นศูนย์กลำงกำรขนถ่ำยสินค้ำ
ทำงทะเลและเส้นทำงผ่ำนของกำรเดินเรือขนส่งสินค้ำในภูมิภำคอินโดจีน ที่ใหญ่ที่สุด 
เนื่องจำกมีเรือสินค้ำจำกประเทศต่ำงๆ เข้ำมำจอดทอดสมอรอกำรขนถ่ำยสินค้ำเพื่อกำร 
ส่งออกและน�ำเข้ำกว่ำหมื่นล�ำต่อปี เกำะสีชังจึงมีควำมพร้อมด้ำนโลจิสติกส์ทั้งทำงน�้ำ  
ทำงบก ทำงอำกำศ และอยู่ไม่ไกลจำกสนำมบินอู่ตะเภำ

โอกาสใหม่ของธุรกิจท่องเที่ยว

 หำกแผนพัฒนำดังกล่ำวเกิดขึ้นจริง นอกจำกจะท�ำให้โอกำสที่เคยเสียไป 
ในช่วงหลำยสิบปีที่ผ่ำนมำกลับมำท�ำให้ประชำชนมีฐำนะดีข้ึนแล้ว ยังเป็นโอกำสของ 
ผู้ประกอบกำรธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หรือ SMEs ในพื้นที่ที่จะพัฒนำสินค้ำ 

เพื่อกระจำยออกไปตำมภูมิภำคต่ำงๆ ได้ และเกิดกำรลงทุนธุรกิจบริกำร
นักท่องเท่ียวเพ่ิม เช่น โรงแรมและท่ีพักประเภทอืน่ๆ ซึง่จะท�ำให้ประชำชน
บำงส่วนมีอำชีพจำกกำรท�ำงำนกับภำคเอกชน และ มีรำยได้เพิ่มขึ้นจำก
กำรจ�ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรแก่เรอืเดินสมทุร รวมทัง้กำรสร้ำงอำชพีใหม่ 
ในขณะที่คนนอกพื้นที่ ทั้งที่เข้ำมำท�ำงำนประจ�ำ ท�ำงำนแบบเช้ำไป 
เย็นกลับ หรือกลุ่มลูกเรือที่เดินทำงมำพร้อมเรือสินค้ำ จะได้มีท่ีจับจ่ำย
สินค้ำอุปโภคบริโภค รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้รับกำรยกเว้นภำษี ซ่ึง 
จะสำมำรถสร้ำงรำยได้เข้ำพื้นที่มำกกว่ำ 4,300 ล้ำนบำทต่อปี
 นีย่งัไม่นบัควำมต้องกำรน�ำ้มนัเชือ้เพลงิจำกเรอืสนิค้ำทีเ่ข้ำมำจอด
ทอดสมอ ที่ว่ำกันว่ำน่ำจะมีมูลค่ำนับหมื่นล้ำนบำทต่อปี

จิ๊กซอว์เชื่อมต่อเขตพัฒนาพิเศษ	EEC

 เกำะสีชังจึงเป็นพื้นที่ที่น่ำสนใจ หำกได้รับกำรพัฒนำจะสำมำรถ
เชื่อมโยงกับเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกหรือ EEC ได้อย่ำงลงตัว เช่น 
กำรพัฒนำบุคลำกรประจ�ำเรือทำงทะเลและโลจิสติกส์ทำงเรือ เนื่องจำก
เกำะสีชังเป็นพื้นที่จอดเรือสินค้ำจ�ำนวนมำก หำกยกระดับกำรศึกษำใน
ด้ำนนีจ้ะช่วยแก้ปัญหำต่ำงๆ ทีเ่คยเกดิขึน้โดยเฉพำะด้ำนอำชญำกรรมทำง
ทะเลได้ ขณะเดียวกัน เมื่อเด็กนักเรียนบนเกำะสีชังและพื้นที่ใกล้เคียง
เรยีนจบ ก็จะมีงำนรองรบัในทนัท ีไม่ต้องไปประกอบอำชีพไกลบ้ำนอกีต่อไป
 กำรจับมือของสองมหำวิทยำลัยดังกล่ำวจึงเป็นนิมิตหมำยแห่ง
กำรพัฒนำ “เกำะสีชัง” สู่ควำมยั่งยืนในด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว
อย่ำงแท้จริง

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มา : www.salika.com
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หอฯ	ชี้บ้านโพธิ์เหมาะสมสุด

 นำยณรงค์ศักดิ์ แก้วเมืองเพชร ปฏิคม หอกำรค้ำจังหวัดฉะเชิงเทรำ  

ดูแลงำนด้ำนผังเมือง กล่ำวว่ำ จำกกำรศึกษำกำรตั้งไอซีดี จะเห็นว่ำพื้นที่  

อ.บ้ำนโพธ์ จ.ฉะเชิงเทรำ เหมำะสมที่สุด เพรำะเป็นทำงผ่ำนของรถไฟทำงคู่  

ที่เชื่อมต่อตั้งแต่ท่ำเรือกรุงเทพ มำศูนย์ไอซีดี ลำดกระบัง และมำถึง อ.บ้ำนโพธิ์ 

รวมทั้งมีถนนสำยหลักผ่ำนหลำยสำย เช่น ถนนสำย 315 สำย 304 สำย 331  

รองรับกำรขนส่งไปภำคอีสำน และมีถนนสำย 3304 ที่เป็น สำยใหม่ และก�ำลัง

ขยำยถนนสำย 331 บรรจบถนน 314 เพิ่มเป็น 4 ช่องจรำจร ช่วยแบ่งเบำภำระ

ถนน 304 ช่วงฉะเชิงเทรำ-พนมสำรำคำม รวมทั้งยังเข้ำสู่ถนนมอเตอร์เวย์ สำย 7 

เชื่อมโยงเครือข่ำยถนนไปยังภำคเหนือและอีสำนได้หมด ซึ่งตอบโจทย์กำรขนส่ง

ทำงรำงและถนนได้หมด

 ส่วนพื้นที่ อ.บำงน�้ำเปรี้ยว ที่หลำยฝ่ำยเสนอให้พิจำรณำเป็นสถำนีไอซีดี 

แทนที ่อ.บ้ำนโพธิ ์เพรำะมีกระแสต่อต้ำนจำกชำวบ้ำน ซึง่เห็นว่ำพ้ืนที ่อ.บำงน�ำ้เปรีย้ว 

เหมำะสมน้อยกว่ำ อ.บ้ำนโพธิ์ เพรำะแม้จะมีรถไฟทำงคู่ผ่ำน แต่มีเส้นทำง 

ถนนเชื่อมไปยังภำคอีสำนตอนบนและอีสำนด้ำนตะวันตกเท่ำนั้น โดยไม่ไปถึง 

อีสำนตอนล่ำง รวมทั้งยังมีเส้นทำงหลักผ่ำนน้อยกว่ำ หำกจะท�ำในจุดนี้ต้อง 

ตัดถนนใหม่เพิ่ม ซึ่งท�ำได้ยำกเพรำะต้องเวนคืนและเกิดกำรคัดค้ำน และต้องใช้ 

เวลำนำน

มั่นใจไม่กระทบการใช้ที่ดิน

 นอกจำกนี้ ข้อกังวลว่ำจะมีรถบรรทุกจะวิ่งหนำแน่นในพื้นที่ อ.บ้ำนโพธิ์ 

นั้น หำกพิจำรณำในจุดนี้ อ.บ้ำนโพธิ์ มีควำมเหมำะสมมำกกว่ำ เพรำะพื้นที่อยู ่

นอกเมือง รถบรรทุกไม่ต้องวิ่งผ่ำนเมืองฉะเชิงเทรำ รวมทั้ง อ.บ้ำนโพธิ์ เป็นเมือง

ขนำดเล็กมีควำมหนำแน่นน้อย ส่วนพื้นที่ อ.บำงน�้ำเปรี้ยว แม้ว่ำจะมีพื้นที่รองรับ

มำกกว่ำ และตัวเมืองขนำดเล็กที่สุดใน จ.ฉะเชิงเทรำ แต่ถนนที่มำจำกกรุงเทพฯ 

จะไป อ.บำงน�้ำเปรี้ยว จะต้องผ่ำนตัวเมืองฉะเชิงเทรำ ท�ำให้เกิดผลกระทบด้ำน

จรำจรมำกกว่ำ

 ส�ำหรับข้อกังวลในเรื่องกำรถมที่ดินสร้ำงสถำนีไอซีดี จะไปขวำงทำงน�้ำ 

และท�ำให้พื้นที่โดยรอบได้รับผลประทบน�้ำท่วมมำกข้ึน ในเรื่องน้ีตำมกฎหมำย 

กำรก่อสร้ำงทั้งนิคมอุตสำหกรรม สถำนีไอซีดี และส่ิงปลูกสร้ำงโรงงำนจะต้อง 

ห้ำมขวำงทำงน�้ำ กระทบคู คลอง โดยหำกปิดกั้นทำงน�้ำโดยไม่มีกำรแก้ไข ก็จะ 

ไม่ได้รับอนุญำตให้สร้ำงได้ รวมทั้งกำรถมที่ดินสูงกว่ำพื้นที่โดยรอบ กฎหมำย 

ก็ก�ำหนดให้ต้องท�ำล�ำรำง คันดิน กันน�้ำในพื้นที่ไหลไปกระทบพื้นท่ีใกล้เคียง  

และพื้นที่ไอซีดี มีพื้นที่ 500 ไร่ เทียบกับพื้นที่ทั้งจังหวัดที่เป็นที่รำบลุ่มกว่ำ  

3 ล้ำนไร่ เป็นสัดส่วนที่น้อยมำกจนกระทบท�ำให้น�้ำท่วม

หวังไอซีดีหนุนสร้างงาน

 “หำกมองว่ำพื้นที่ อ.บ้ำนโพธิ์ มีประชำชนบำงกลุ่มคัดค้ำน หำกย้ำย 

ไปที่บำงน�้ำเปรี้ยว คนที่นั่นก็คัดค้ำนเช่นกัน รวมทั้งหำกตัดถนนใหม่ก็จะยิ่งมี 

คนคัดค้ำนเพิ่ม ซ่ึงจะต้องชั่งประโยชน์ผลดีผลเสียที่ได้ หำกเกิดประโยชน์ต่อ 

ประเทศชำติ และท้องถิ่นมำกกว่ำ ก็ควรเดินหน้ำต่อไป และช่วยเยียวให้กับ 

ผู้ได้รับผลกระทบอย่ำงเต็มที่”

 ทัง้น้ี ชำวบ้ำนส่วนใหญ่ในพ้ืนที ่จ.ฉะเชิงเทรำ ทีเ่ป็นเจ้ำของพืน้ทีส่่วนใหญ่

ไม่ต่อต้ำนโครงกำรเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (อีอีซี) หรือโครงกำรสถำน ี

ไอซีดี เพรำะที่ดินมีรำคำแพงขึ้น สำมำรถน�ำไปพัฒนำใช้ประโยชน์ได้หลำกหลำย 

เช่น สร้ำงโรงแรมหอพักรองรับแรงงำนที่เพิ่มขึ้น กำรสร้ำงร้ำนอำหำร ธุรกิจ 

บริกำรอื่นๆ รวมทั้งโรงงำนแปรรูปสินค้ำเกษตรต่ำงๆ ผลิตวัตถุดิบป้อนโรงงำน 

ขนำดใหญ่ เจ้ำของที่ดินมีทำงเลือกในกำรสร้ำงรำยได้เพิ่มขึ้น

 ส่วนกลุ่มผู้คัดค้ำนส่วนใหญ่ จะเป็นผู้ที่เคยเช่ำที่ดินในพื้นที่เหล่ำนี้ ท�ำให้

เสีย่งต้องย้ำยออก ซึง่เป็นสทิธทิีเ่จ้ำของทีด่นิท�ำได้ แต่ภำครฐัและทกุฝ่ำยทีเ่กีย่วข้อง

จะต้องหำมำตรกำรมำรองรับเยียวยำคนกลุ่มนี้ ให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก

ที่มา : www.bangkokbiznews.com

 ทั้งนี้ เพ่ือให้สถำนประกอบกำรมำรับสมัครนักเรียน นักศึกษำ 

ด้วยตนเองตำมสำขำวิชำชีพ และอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกอบ

วชิำชพีระยะสัน้ กำรแนะแนวกำรศกึษำต่อในระดบัทีสู่งขึน้จำกสถำนศกึษำ

ต่ำงๆ ซึง่นโยบำยรฐับำลและกระทรวงศกึษำธกิำรต้องกำรพฒันำก�ำลงัคน

ด้ำนอำชีวศึกษำให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน สอดคล้อง

กับกำรพัฒนำเศรษฐกิจด้ำนอุตสำหกรรมกำรใช้ไอทีมำพัฒนำกำรเรียน

กำรสอนและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อก้ำวสู่ยุค 4.0 

	 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี	 จัดงาน	 “มหกรรมตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษาภาคกลาง”	 

เพื่อจัดกิจกรรมรับสมัครงาน	 การให้ความรู้ด้านอาชีพและการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับท่ี 

สูงขึ้น	ณ	 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี	 นายชยาวุธ	 จันทร	 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธาน	

“มหกรรมตลาดแรงงานอาชีวศึกษาภาคกลาง”	 โดยวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีร ่วมกับ 

สถานประกอบการ	 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 กรมการจัดหางาน	 สมาคม	 องค์กรวิชาชีพ 

ในอาชีวศึกษาจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกันจัดขึ้น

 ภำยในงำนมีสถำนประกอบกำรกว่ำ 70 แห่ง มีต�ำแหน่งงำนว่ำง 4,600 อัตรำ  

กำรอบรมอำชีพระยะส้ัน 108 อำชีพ บูธแนะน�ำศึกษำต่อทั้งภำครัฐและเอกชนกว่ำ  

30 แห่ง บธูวดัแววควำมถนดัด้ำนอำชพีด้วยตนเอง กำรแสดงนทิรรศกำรผลงำนของนกัเรยีน  

กำรจ�ำหน่ำยสินค้ำรำคำถูก ตลำดนัดธงฟ้ำ และจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ OTOP

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก

ที่มา : ส�ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดรำชบุรี

รำชบุรี	จัด	“มหกรรมตลาดแรงงานอาชีวศกึษา

ภาคกลาง”
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รู้ทันโลก

	 กระทรวงสาธารณสุข	แรงงาน	และสวัสดิการของญี่ปุ่น	ก�าลังพิจารณาที่จะผ่อนปรนกฎข้อบังคับเกี่ยวกับ

ชาวต่างชาติที่มารับการฝึกฝนทักษะในการท�างานที่ญี่ปุ่น

 ทัง้นี ้ตำมระบบท่ีใช้ในปัจจบุนั ผูว่้ำจ้ำงจะต้องจัดท�ำแผนฝึกอบรมโดยละเอยีดส�ำหรบัชำวต่ำงชำตทิีม่ำรบักำร
ฝึกฝนทักษะแต่ละคน แต่ว่ำบริษัทขนำดกลำงและขนำดย่อมมักเรียกร้องให้ชำวต่ำงชำติคนหนึ่งๆ ท�ำงำนหลำยอย่ำง
 นอกจำกนี้ เกษตรกรในพ้ืนที่บำงส่วนของญี่ปุ่นเรียกร้องให้เพิ่มควำมยืดหยุ่นเรื่องนี้ เนื่องจำกชำวต่ำงชำติเหล่ำนี้แทบไม่มีอะไรท�ำในช่วงฤดูหนำว เจ้ำหน้ำที่
กระทรวงแรงงำนฯ จะหำรือกับผู้เชี่ยวชำญถึงควำมคิดเห็นที่มีต่อระบบ และหวังที่จะยื่นข้อเสนอของพวกตนให้ได้ภำยในสิ้นเดือนเมษำยน

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

	 กระทรวงแรงงานสิงคโปร์	 แถลงว่าอาจเพ่ิมเกณฑ์การเกษียณอายุและอายุการจ้างงานใหม่  
หลังประชำชนยังคงมีสุขภำพแข็งแรงแม้อำยุจะมำกขึ้นและยังคงท�ำงำนได้เป็นอย่ำงดี ค�ำแถลงดังกล่ำวมีข้ึน 
หลังคณะท�ำงำนซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจำกรัฐบำล สหภำพแรงงำน และภำคเอกชนได้เห็นชอบร่วมกันที่จะเพิ่ม
เกณฑเ์กษยีณอำยแุละกำรจำ้งงำนใหม่ใหสู้งขึน้ แม้ว่ำจะยงัไม่มกีำรเปิดเผยว่ำจะเพิม่ขึน้เป็นเท่ำไหร่ ปจัจบุนัอำยุ
ของกำรเกษียณของสิงคโปร์อยู่ที่ 62 ปี และอำยุส�ำหรับกำรจ้ำงงำนใหม่อยู่ที่ 67 ปี

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

	 ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ	(Vocabulary)	พร้อมค�าแปล	เกี่ยวกับอาชีพ	(Profession)	การสนทนากันในบางครั้งเราอาจต้องการ

รู้จักเขามากขึ้นว่าเขาประกอบอาชีพอะไร	เรามาท�าความรู้จักค�าศัพท์เกี่ยวกับอาชีพในภาษาอังกฤษที่พบบ่อยกันคะ

กระทรวงแรงงำนญีปุ่น่	อาจผ่อนปรนกฎข้อบังคับ 

ที่ใช้กับชาวต่างชาติที่มารับการฝึกฝนทักษะที่ญี่ปุ่น

สิงคโปร์เตรียมเพิ่มอำยุเกษียณ

ค�ำศัพท์ภำษำองักฤษ Profession	(ถามถึงอาชีพ)

ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ	(Vocabulary)-อาชีพ	(Profession)

•  Photographer ช่ำงถ่ำยภำพ
•  Carpenter ช่ำงไม้
•  Painter ช่ำงทำสี
•  Teacher ครู อำจำรย์
•  Policeman ต�ำรวจ
•  Veterinarian สัตวแพทย์
•  Nurse พยำบำล
•  Accountant นักบัญชี
•  Merchant พ่อค้ำ
•  Postman บุรุษไปรษณีย์
•  Fireman พนักงำนดับเพลิง
•  Soldier ทหำร
•  Musician นักดนตรี
•  Chef พ่อครัว
•  Scientist นักวิทยำศำสตร์
•  Artist จิตรกร

•  Farmer ชำวนำ
•  Fishermen ชำวประมง
•  Editor บรรณำธิกำร
•  Singer นักร้อง
•  Architect สถำปนิก
•  Chauffeur คนขับรถแท็กซี่
•  Dentist ทันตแพทย์
•  Doctor/Physician แพทย์
•  Driver คนขับรถ
•  Model นำงแบบ
•  Officialdom ข้ำรำชกำร
•  Pilot นักบิน
•  Receptionist พนักงำนต้อนรับ
•  Writer นักเขียน
•  Lawyer นักกฎหมำย

ตัวอย่าง	ประโยคถาม-ตอบ	ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพ

•  What do you do? คุณท�ำงำนอะไรครับ
•  I am a doctor. ฉันเป็นหมอค่ะ
•  What is your profession? คุณท�ำอำชีพอะไรครับ 
•  My profession is a driver. อำชีพของผมคือ พนักงำนขับรถครับ

 สำมำรถใช้ Occupation (ออคคิวเพเชิน) แทน profession กไ็ด้ 
สำมำรถอ่ำนบทสนทนำภำษำองักฤษเกีย่วกับอำชพี เพิม่เตมิได้ทีบ่ทสนทนำ
ภำษำอังกฤษ Occupation (ถำมอำชีพ)

 ค�าศพัท์ภาษาอังกฤษเกีย่วกบัอาชีพ ท่ียกมาเป็นเพยีงส่วนหนึง่ 
ยงัมอีาชีพอ่ืนๆ อีกมากมายทีต้่องเรยีนรูค้�าศัพท์ภาษาอังกฤษ ลองศกึษา
เพิ่มเติมดูนะคะ

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : https://engenjoy.blogspot.com
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	 นางเพชรรัตน์	 สินอวย	 อธิบดีกรมการจัดหางาน	 เปิดเผยว่า	 ภายหลังจาก	 พล.ต.อ.อดุลย์	 

แสงสิงแก้ว	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คิกออฟปล่อยแถวชุดปฏิบัติกำรตรวจสอบกำรท�ำงำน 
ของแรงงำนต่ำงด้ำวและสถำนประกอบกำร โดยเน้นย�ำ้ตรวจเข้มแรงงำนต่ำงด้ำวแย่งอำชพีคนไทย แรงงำน
กลุ่มเสี่ยง ท�ำงำนตำมสถำนบันเทิง ร้ำนคำรำโอเกะ ร้ำนนวด สถำนประกอบกำรที่เข้ำถึงยำก ไปเมื่อวันที่ 
27 กมุภำพนัธ์ทีผ่่ำนมำนัน้ ปรำกฎว่ำ เจ้ำหน้ำทีช่ดุปฏบิติักำรฯของกองทะเบยีนจดัหำงำนกลำงและคุม้ครอง
คนหำงำน กรมกำรจัดหำงำน ได้ลงพื้นที่ทันที โดยเข้ำตรวจสอบกำรท�ำงำนของคนต่ำงด้ำว ภำยในซอย
เพชรบุรี 21 แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ เนื่องจำกได้รับแจ้งเบำะแสว่ำมีแรงงำนต่ำงด้ำว
ลักลอบท�ำงำนโดยผิดกฎหมำย จำกกำรตรวจสอบพบแรงงำนต่ำงด้ำวจ�ำนวน 3 คน เป็นสัญชำติเวียดนำม 
เพศชำย 2 คน เร่ขำยน�้ำทับทิมและน�้ำมะนำว มีหนังสือเดินทำงแต่ไม่มีใบอนุญำตท�ำงำน และสัญชำติลำว 
เพศหญิง 1 คน ขำยเสื้อผ้ำแฟชั่น (ขำยของหน้ำร้ำน) มีหนังสือเดินทำงและมีใบอนุญำตท�ำงำน แต่ท�ำงำน
นอกเหนือจำกที่มีสิทธิจะท�ำได้ อันเป็นกำรกระท�ำท่ีฝ่ำฝืนพระรำชก�ำหนดกำรบริหำรจัดกำรกำรท�ำงำน
ของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ม.8 ข้อหำ “ท�ำงำนโดยไม่มีใบอนุญำต
ท�ำงำนหรอืท�ำงำนนอกเหนอืจำกทีมี่สทิธจิะท�ำได้” มีโทษตำม ม.101 และจะมคีวำมผดิตำมพระรำชบญัญตัิ
คนเข้ำเมือง พ.ศ. 2522 โดยคนต่ำงด้ำวที่ท�ำงำนโดยไม่มีใบอนุญำตท�ำงำนหรือท�ำงำนนอกเหนือจำกที่มี
สิทธิจะท�ำได้ มีโทษปรับ 5,000-50,000 บำท และเมื่อช�ำระค่ำปรับแล้ว คนต่ำงด้ำวจะถูกส่งกลับออกไป
นอกรำชอำณำจักร และห้ำมขออนุญำตท�ำงำนภำยใน 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับโทษ ส่วนนำยจ้ำงที่จ้ำง 
คนต่ำงด้ำวโดยไม่มีใบอนุญำตท�ำงำนหรือท�ำงำนนอกเหนือจำกที่มีสิทธิจะท�ำได้ มีโทษปรับ 10,000- 
100,000 บำทต่อคนต่ำงด้ำวที่จ้ำงหนึ่งคน หำกกระท�ำผิดซ�้ำต้องมีโทษจ�ำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 
50,000-200,000 บำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ และห้ำมจ้ำงคนต่ำงด้ำวท�ำงำนเป็นเวลำ 3 ปี โดยเจ้ำหน้ำที ่
ได้จับกุมตัวทั้งหมดส่ง สน.พญำไท เพื่อด�ำเนินคดีตำมกฎหมำยต่อไป

	 กรมการจัดหางาน	บุกจับต่างด้าวผดิกฎหมาย	หลังปล่อยแถวชุดปฏบัิตกิารตรวจสอบการท�างานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการวนัแรก	ย่านราชเทว	ี

พบต่างด้าวลักลอบท�างาน	3	คน	ย�้าต่างด้าวห้ามท�างานในอาชีพสงวนส�าหรับคนไทย

	 พล.ต.อ.อดุลย์	 แสงสิงแก้ว	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  
กล่ำวภำยหลังกำรเปิดงำนในวันนี้ว่ำ แรงงำนนอกระบบเป็นแรงงำนส่วนใหญ ่
ของประเทศมีจ�ำนวนถึง 21.2 ล้ำนคน และเป็นก�ำลังส�ำคัญในกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ รฐับำลมนีโยบำยให้แรงงำนนอกระบบได้รับควำม
คุ้มครองและเข้ำถึงระบบสวัสดิกำรภำคสังคมต่ำงๆ ทัดเทียมกับแรงงำนในระบบ 
โดยกระทรวงแรงงำนได้ก�ำหนดเป็นนโยบำยเร่งด่วนในกำรส่งเสริมและพัฒนำ
แรงงำนนอกระบบให้มีอำชีพ มีรำยได้ มีหลักประกันทำงสังคม และมีคุณภำพชวีิต
ทีด่ ีภำยใต้กำรบรูณำกำรควำมร่วมมอืของหน่วยงำนในสงักดัในกำรเพิม่ทกัษะฝีมอื 

	 เมื่อวันที่	 11	มีนาคม	2562	พล.ต.อ.อดุลย์	 แสงสิงแก้ว	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	พร้อมด้วย	นายจรินทร์	 จักกะพาก	ปลัดกระทรวงแรงงาน	 

นางเพชรรัตน์	สินอวย	อธิบดีกรมการจัดหางาน	และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน	ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	เปิดงานโครงการเตรียมความพร้อมแก่ก�าลังแรงงาน

แนะแนวอาชีพผู้ท่ีไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน	 กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปท�าท่ีบ้าน	 ซึ่งกรมการจัดหางาน	 โดยส�านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่จัดข้ึน	 

พร้อมกับเยี่ยมกลุ่มแรงงานนอกระบบ	 กลุ่มรับงานไปท�าที่บ้าน	ณ	 ที่ท�าการกลุ่มณัฐรดาผ้าฝ้ายเดินเชือก	 หมู่ที่	 3	 ต.สันก�าแพง	 อ.สันก�าแพง	 จ.เชียงใหม่	 โดยมี	 

นายศุภชัย	 เอี่ยมสุวรรณ	ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่	 กล่าวต้อนรับ	 ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย	 ผู้รับงานไปท�าท่ีบ้านและผู้ผ่านการฝึกอบรมกิจกรรมเพิ่มอาชีพ	 

เพิ่มรายได้	รวมทั้งสิ้น	50	คน	การอบรมเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน	มาตรา	40	สิทธิและหน้าที่ของแรงงานนอกระบบ	และ

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท�าที่บ้าน	พ.ศ.	2553	การพัฒนาและส่งเสริมการรับงานไปท�าที่บ้าน	การรวมกลุ่ม	การต่ออายุกลุ่ม	/	บุคคลที่รับงานไปท�าที่บ้าน	

และการกู้เงินกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท�าท่ีบ้าน	 ท้ังยังมีการแสดงผลิตภัณฑ์และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม/บุคคล	 ผู้รับงานไปท�าท่ีบ้านท่ีมีความเข้มแข็ง	 

และการแสดงนิทรรศการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมกำรจัดหำงำน	ส่งชุดปฏิบัติการตรวจสอบฯ	ลงพื้นที่

กวาดล้างต่างด้าวผิดกฎหมาย	เขตราชเทวี

รมว.อดุลย์ฯ ลงพื้นที่สันก�ำแพง	เยี่ยมกลุ่มรับงานไปท�าที่บ้าน

ย�้า!!	สานต่ออาชีพนอกระบบ	มีหลักประกันทางสังคม	เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

 อธิบดีกรมการจัดหางาน กล ่ าวอีกว ่ า  
กรมการจัดหางานขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างหรือ
สถานประกอบการ ที่จ้างแรงงานต่างด้าวท�างานปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยแรงงานต่างด้าวท่ีท�างาน 
อยู่ในประเทศไทยไม่สามารถท�างานเร่ขายหรือต้ังร้าน
ขายสนิค้า รวมทัง้รับจ้างขายสนิค้าได้ เพราะเป็นอาชพี
ที่สงวนไว้ส�าหรับคนไทยเท่านั้น ตามพระราชกฤษฎีกา
ก�าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพท่ีห้ามคนต่างด้าวท�า 
พ.ศ. 2522 จ�านวน 39 อาชพี ซึง่หากผูใ้ดพบคนต่างด้าว
ท�างานผดิกฎหมายหรอืพบการกระท�าความผดิเกีย่วกบั
การท�างานของคนต่างด้าว สามารถแจ้งเบาะแสหรือ 
ร้องเรยีนได้ที ่กองทะเบยีนจดัหางานกลางและคุม้ครอง
คนหางาน กรมการจัดหางาน หรือโทร. 0 2354 1729 
หรือส�านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1-10 
หรือที่ส�านักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือโทร.
สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจดัหางาน 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบต่อไป

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

กำรส่งเสริมให้เข้ำถึงแหล่งเงินทุนและตลำด กำรสร้ำงหลักประกันในกำรด�ำรงชีพ
เป็นผูป้ระกนัตนตำมมำตรำ 40 กำรคุม้ครองและสร้ำงควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน 
จังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญเ่ป็นแรงงำนนอกระบบ จ�ำนวน 624,616 คน หรือ 
ร้อยละ 60.18 และแรงงำนในระบบ จ�ำนวน 413,365 หรือร้อยละ 39.82 โดย
ส่วนใหญ่ท�ำงำนในภำคเกษตรกรรม จ�ำนวน 379,962 คน นอกภำคเกษตรกรรม 
จ�ำนวน 263,435 คน ท�ำงำนในอตุสำหกรรมกำรขำยปลกี กำรซ่อมแซมยำนยนต์ฯ 
มำกที่สุด รองลงมำคือก่อสร้ำง 
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	 พล.ต.อ.อดุลย์	 แสงสิงแก้ว	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  
กล่ำวภำยหลังเป็นสักขีพยำนในกำรลงนำมดังกล่ำวว่ำ ปัจจุบันมีผู้สูงอำยุ (60 ปี
ขึ้นไป) ประมำณ 12 ล้ำนคน ซึ่งผู้สูงอำยุเหล่ำนี้เป็นพลังส่วนหนึ่งในกำรขับเคลื่อน
ประเทศ โดยคณะรฐัมนตรไีด้มีมตเิมือ่วนัที ่8 พฤศจกิำยน 2559 เหน็ชอบมำตรกำร
รองรับสังคมผู้สูงอำยุ 4 มำตรกำร/โครงกำร คือ 1. มำตรกำรกำรจ้ำงงำนผู้สูงอำยุ 
2. โครงกำรก่อสร้ำงทีอ่ยู่อำศัยส�ำหรบัผูส้งูอำย ุ3. มำตรกำรสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่ำศยัส�ำหรบั
ผู้สูงอำยุ 4. เห็นชอบร่ำงพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรนโยบำยบ�ำเหน็จบ�ำนำญ
แห่งชำติ ให้มีระบบกำรออมเพื่อกำรด�ำรงชีพยำมชรำภำพเพียงพอหลังเกษียณ  
ในส่วนของกระทรวงแรงงำนนั้น ได้ขับเคลื่อนส่งเสริมกำรมีงำนท�ำและยกระดับ

	 เมื่อวันที่	13	มีนาคม	2562	ที่ห้องประชุมจอมพล	ป.พิบูลสงคราม	ชั้น	5	กระทรวงแรงงาน	พล.ต.อ.อดุลย์	แสงสิงแก้ว	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	

เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานท�าให้ผู้สูงอายุ	 ระหว่างกรมการจัดหางาน	 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	

กรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน	ส�านักงานประกันสังคม	กรมกิจการผูสู้งอายุ	กรมการพฒันาชุมชน	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน	ส�านักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน	สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวดัแห่งประเทศไทย	สมาคมองค์การบริหารส่วนต�าบลแห่งประเทศไทย	

และหน่วยงานภาคเอกชน	12	แห่ง	อาทิ	สมาคมผู้ค้าปลีกไทย	บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล	จ�ากัด	บริษัท	 เบอร์ลี่	 ยุคเกอร์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	บริษัท	 เอก-ชัย	ดิสทริบิวชั่น	 

ซิสเทม	จ�ากัด	บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	อินเด็กซ์	ลิฟวิ่งมอลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	ซีเอ็ดยูเคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	บางจากกรีนเนท	จ�ากัด	

บริษัท	 บิซิเนส	 เซอร์วิสเซส	อัลไลแอนซ์	 จ�ากัด	บริษัท	 เรสเทอรองตส์	ดีเวลลอปเม้นท์	 จ�ากัด	บริษัท	 ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม	จ�ากัด	 และ	บริษัท	 เมซโซ่	 จ�ากัด	 

รวม	23	หน่วยงาน	ตามโครงการ	“รวมพลังประชารัฐ	ส่งเสริมการมีงานท�าให้ผู้สูงอายุ”	สร้างคุณค่า	สร้างหลักประกันที่มั่นคงทางรายได้ให้ผู้สูงอายุ	เป้าหมาย	

100,000	คน	ทั่วประเทศ	ดีเดย์เปิดรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ	13	มีนาคม	เป็นต้นไป

ผู้สูงวัย 12 ล้ำนคน เฮ!!

ประชารัฐ	ร่วมสร้างงาน	สร้างรายได้	ลดพึ่งพาครอบครัว

คณุภำพชวีติทีด่ขีองผูส้งูอำย ุโดยคณะกรรมกำรค่ำจ้ำงได้มกีำรประชมุเพือ่พิจำรณำ
ก�ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงที่เหมำะสมส�ำหรับกำรจ้ำงงำนผู้สูงอำยุ ซึ่งได้ผ่ำนกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็นจำกภำคส่วนที่เก่ียวข้องแล้ว กล่ำวคือ 1) ช่วงอำยุส�ำหรับกำรจ้ำง
แรงงำนผู้สูงอำยุ : ใช้ส�ำหรับกำรจ้ำงลูกจ้ำงผู้สูงอำยุ ซึ่งมีอำยุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์
ขึ้นไป 2) ประเภทงำน : งำนเสมียนพนักงำน งำนอำชีพเกี่ยวกับกำรค้ำ งำนอำชีพ
ด้ำนบริกำร หรืองำนซ่ึงไม่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพและควำมปลอดภัยของลูกจ้ำง
ผูส้งูอำย ุ3) อตัรำค่ำจ้ำงรำยชัว่โมง : อัตรำเดยีวเท่ำกนัท่ัวประเทศไม่ต�ำ่กว่ำ 45 บำท 
ต่อชั่วโมง 4) กำรก�ำหนดระยะเวลำท�ำงำนที่เหมำะสมส�ำหรับลูกจ้ำงผู้สูงอำยุ  
โดยไม่ควรเกิน 7 ชั่วโมงต่อวัน และไม่เกิน 6 วันต่อสัปดำห์ และในปี 2562  

 ในโอกำสนี ้รมว.แรงงำน ได้มอบเงนิกูจ้ำกกองทนุเพือ่ผูร้บังำนไปท�ำทีบ้่ำน
ให้แก่กลุ่มรับงำนไปท�ำที่บ้ำนคือ กลุ่มพัฒนำสตรีล้ำนตอง ซึ่งได้รับอนุมัติให้กู้เงิน
จำกกองทนุเพือ่ผูร้บังำนไปท�ำทีบ้่ำนของกรมกำรจดัหำงำน จ�ำนวน 150,000 บำท 
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้รับงำนไปท�ำที่บ้ำนที่จดทะเบียนกับส�ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นรำยกลุ่มจ�ำนวน 15 กลุ่ม รำยบุคคล จ�ำนวน 33 คน 
 จำกนั้น พล.ต.อ.อดุลย์ฯ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ภำคีเครือข่ำยหมู่บ้ำน
ต้นลำน หมู่ที่ 7 ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ที่มีประกันสังคมถ้วนหน้ำ 
หรือโครงกำรหนึ่งต�ำบลหนึ่งหมู่บ้ำนของส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่  
จงัหวัดเชยีงใหม่มผีูป้ระกนัตนในควำมรบัผดิชอบ รวมทัง้สิน้ 389,851 คน แยกเป็น 
ผู้ประกันตนมำตรำ 33 จ�ำนวน 228,504 คน มำตรำ 39 จ�ำนวน 92,689 คน 
มำตรำ 40 จ�ำนวน 68,658 คน ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่  
ได้ขับเคลื่อนโครงกำร “หนึ่งต�ำบล หนึ่งหมู ่บ้ำน ประกันสังคมถ้วนหน้ำ”  
โดยประสำนงำนร่วมกับนำยอ�ำเภอ ก�ำนัน ผู ้ใหญ่บ้ำน อำสำสมัครแรงงำน  
เพือ่สร้ำงเครอืข่ำยประกนัสงัคมจนผลกัดนัให้เกดิกำรประกนัสงัคมถ้วนหน้ำ ปัจจุบนั
มีประชำกรอำยุระหว่ำง 15-60 ปี จ�ำนวน 265 คน เป็นแรงงำนนอกระบบ 
ที่มีคุณสมบัติสมัครเป็นผู้ประกันตนมำตรำ 40 จ�ำนวน 133 คน ซ่ึงส�ำนักงำน 
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชำสัมพันธ์และรับสมัครผู ้ประกันตน 
กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำสู่ระบบประกันสังคมครบถ้วน 100 %
 ต่อมำ รมว.แรงงำนและคณะได้เยีย่มชมกำรแสดงผลติภณัฑ์และกำรสำธติ
กำรท�ำผลิตภณัฑ์ของกลุม่ทีผ่่ำนกำรฝกึอบรมจำกโครงกำรสร้ำงอำชพีสร้ำงรำยได้ 
ประจ�ำปีงบประมำณ 2562 เป็นกลุม่รับงำนไปท�ำทีบ้่ำนและกลุม่แรงงำนนอกระบบ
ที่มีควำมเข้มแข็ง จ�ำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มณัฐรดำผ้ำฝ้ำยเดินเชือก เป็นงำน
ตัดเย็บเสื้อผ้ำส�ำเร็จรูปและกระเป๋ำเดินเชือก เลขที่ 4/3 หมู่ 3 ต.สันก�ำแพง 
อ.สันก�ำแพง จ.เชียงใหม่ จดทะเบียนจัดตั้งกลุ ่มผู ้รับงำนไปท�ำท่ีบ้ำนกับ 
กรมกำรจัดหำงำนปี 2560 มีสมำชิก 10 คน รำยได้เฉลี่ย 500,000 บำท/เดือน 
ก�ำไรเฉลี่ย 80,000 บำท/เดือน แหล่งรับงำนเป็นร้ำนค้ำ ช่องทำงจ�ำหน่ำยสินค้ำ
คอืตลำดนดั ถนนคนเดนิ ไลน์ เฟชบุค และตำมออเดอร์ลกูค้ำ 2. กลุม่สตรล้ีำนตอง 
เป็นงำนตัดเย็บเสื้อผ้ำส�ำเร็จรูป เลขที่ 135 หมู่ที่ 1 ต.น�้ำแพร่ อ.พร้ำว จ.เชียงใหม่ 
จดทะเบียนจัดตั้งกลุ ่มผู ้รับงำนไปท�ำที่บ ้ำนกับกรมกำรจัดหำงำนปี 2551  

มสีมำชกิจ�ำนวน 23 คน รำยได้เฉลีย่ 90,000 บำท/เดอืน ก�ำไรเฉลีย่ 70,000 บำท/
เดือน แหล่งรับงำนจำกผู้ให้งำนที่เป็นบุคคลธรรมดำ 3. กลุ่มอิษดำกระเป๋ำผ้ำ  
เป็นงำนตัดเย็บกระเป๋ำผ้ำ เลขที่ 35 หมู่ 2 ต.ออนใต้ อ.สันก�ำแพง จ.เชียงใหม่  
จดทะเบยีนจดัตัง้กลุม่ผูร้บังำนไปท�ำทีบ้่ำนกบักรมกำรจดัหำงำนปี 2559 มสีมำชกิ
จ�ำนวน 10 คน รำยได้เฉลี่ย 150,000 บำท/เดือน ก�ำไรเฉลี่ย 30,000 บำท/เดือน 
แหล่งรบังำนจำกผูใ้ห้งำนทีเ่ป็นบคุคลธรรมดำ ช่องทำงจ�ำหน่ำยสนิค้ำคอืตลำดนัด 
ถนนคนเดิน ไลน์ เฟชบุค และตำมออเดอร์ลูกค้ำ 4. กลุ่มวนิดำแฮนด์เมด เป็นงำน
เครื่องประดับแฮนด์เมดจำกเชือกเทียน เช่น สร้อย ก�ำไล แหวน ต่ำงหู เป็นต้น  
เลขที่ 20/1 หมู่ 4 ต.สบเปิง อ. แม่แตง จ.เชียงใหม่ จดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มผู้รับงำน
ไปท�ำท่ีบ้ำนกับกรมกำรจัดหำงำนปี 2549 มีสมำชิกจ�ำนวน 5 คน รำยได้เฉลี่ย 
70,000 บำท/เดือน ก�ำไรเฉลี่ย 40,000 บำท/เดือน แหล่งรับงำนเป็นร้ำนค้ำ  
ช่องทำงจ�ำหน่ำยสินค้ำคือตลำดนัด ถนนคนเดิน ไลน์ เฟชบุค และตำมออเดอร์
ลูกค้ำ 5. กลุ่มกิจกรรมเพิ่มอำชีพ เพิ่มรำยได้ เป็นกลุ่มต่อยอดจำกกลุ่มรับงำน 
ไปท�ำที่บ้ำน (กลุ่มณัฐรดำผ้ำฝ้ำยเดินเชือก) โดยน�ำวัสดุเหลือใช้คือผ้ำฝ้ำยมำสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มแทนกำรน�ำเศษผ้ำไปขำย โดยกำรประดิษฐ์เป็นตุ๊กตำชุดพื้นเมือง  
โมบำยและพวงกุญแจช้ำง เป็นกำรเพิ่มอำชีพ เพิ่มรำยได้ แก่กลุ่มฯ และขยำย 
ไปยังบุคคลที่ว่ำงงำน ตกงำนในหมู่บ้ำน ซึ่งมีจ�ำนวนสมำชิกขณะนี้ 28 คน  
มีรำยได้เฉลี่ย 20,000 บำท /เดือน
 พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า แรงงานนอกระบบเป็นก�าลังส�าคัญ
ในการพัฒนาประเทศ หากไม่ได้รับโอกาสและไม่ได้รับการดูแลในเรื่อง 
การประกอบอาชีพ สิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย และการสร้างหลักประกันที่ดี
ทางสงัคมกจ็ะไม่มกีารสร้างภูมคิุม้กนัท่ีดใีนการด�ารงชวิีตอย่างยัง่ยนื อนัจะส่งผล 
ต่อการพัฒนาประเทศได้ ดังนั้น แรงงานนอกระบบจึงจ�าเป็นต้องมีการปรับตัว
ให้เป็นแรงงานที่มีทักษะ มีความรู้ มีสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ รวมทั้งมีการต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีมีีคุณภาพ  
มีศักยภาพมีความสามารถในการแข่งขัน สามารถตอบสนองตลาดได้ต่อไป
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มีเป้ำหมำย 100,000 คน แบ่งเป็นแรงงำนผู้สูงอำยุในระบบ จ�ำนวน 20,000 คน 
ประกอบด้วย 1) ลกูจ้ำงเอกชน 15,000 คน 2) ลูกจ้ำงภำครฐั/รฐัวสิำหกจิ 5,000 คน 
และแรงงำนผู้สูงอำยุนอกระบบ จ�ำนวน 80,000 คน ประกอบด้วย 1) ส่งเสริม 
กำรประกอบอำชีพอิสระ จ�ำนวน 70,000 คน 2) ส่งเสริมกำรรับงำนไปท�ำที่บ้ำน 
จ�ำนวน 10,000 คน เพ่ือส่งเสริมให้ภำคเอกชนจ้ำงแรงงำนผู้สูงอำยุเข้ำท�ำงำน 
มำกขึน้ รฐับำลได้ออกมำตรกำรจงูใจ โดยกำรตรำพระรำชกฤษฎกีำออกตำมควำม
ในประมวลรษัฎำกรว่ำด้วยกำรยกเว้นรษัฎำกร (ฉบับที ่639) พ.ศ. 2560 ซึง่ก�ำหนด
ให้บริษัทหรือหำ้งหุ้นส่วนนิติบุคคลมีสิทธิน�ำรำยจ่ำยที่ได้จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
จ้ำงผู้สูงอำยุ มำยกเว้นภำษีเงินได้ โดยสำมำรถหักรำยจ่ำยได้ 2 เทำ่ ในกำรจ้ำง 
ผู้สูงอำยุเข้ำท�ำงำนในสถำนประกอบกำรของตน และผู้สูงอำยุต้องมีอำยุ 60 ปี  
ขึ้นไป ต้องมีสัญชำติไทยเท่ำนั้น และผู้สูงอำยุที่จะเข้ำท�ำงำนจะเป็นลูกจ้ำง 
ของบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จ้ำงอยู่ก่อนแล้ว เช่น เกษียณอำยุงำนและ
บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นจ้ำงให้ท�ำงำนต่อ เป็นต้น หรือเป็นผู้สูงอำยุ 
ที่ได้ขึ้นทะเบียนหำงำนไว้กับกรมกำรจัดหำงำน กระทรวงแรงงำนก็ได้ และต้อง 
ไม่เป็นและไม่เคยเป็นกรรมกำรหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล 
ที่จ้ำงผู้สูงอำยุดังกล่ำว หรือบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน  
ทั้งนี้ รำยจ่ำยที่จะได้รับกำรยกเว้นภำษี ต้องเกิดจำกรำยจ่ำยที่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำง 
ให้แก่ผู้สูงอำยุไม่เกินเดือนละ 15,000 บำท กำรลงนำม MOU ในวันนี้ เป็นกำร 
ขับเคลื่อนกำรส่งเสริมกำรมีงำนท�ำให้ผู้สูงอำยุ ตำมโครงกำร “รวมพลังประชำรัฐ 
ส่งเสริมกำรมีงำนท�ำให้ผู้สูงอำยุ” ซึ่งกรมกำรจัดหำงำนได้จัดขึ้น โดยบูรณำกำร
ระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม มีเจตจ�ำนงที่จะ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู ้สูงอำยุได้มีงำนท�ำในอำชีพที่เหมำะสมกับวัยและ
ประสบกำรณ์ เป็นกำรสร้ำงหลักประกันที่มั่นคงด้ำนรำยได้ สร้ำงคุณค่ำและ 
ควำมภำคภูมิใจให้แก่ผู ้สูงอำยุ ตลอดจนเป็นกำรเพ่ิมบทบำทและคุณค่ำของ 

ผูส้งูอำยดุ้วยกำรมส่ีวนร่วมในเชิงเศรษฐกจิ ลดภำระค่ำใช้จ่ำยของรฐัในด้ำนสวสัดกิำร
ส�ำหรบัผูส้งูอำย ุมสีำระส�ำคญัคอื 1. ทัง้สำมฝ่ำยร่วมมอืขบัเคลือ่นมำตรกำรรองรบั
สังคมผู้สูงอำยุด้วยกำรส่งเสริมกำรมีงำนท�ำและยกระดับคุณภำพชีวิตที่ดีของ 
ผู้สูงอำยุ 2. ภำครัฐให้กำรประสำนงำนและสนับสนุนกำรด�ำเนินงำน เพ่ือให้เกิด
กำรขบัเคลือ่นยทุธศำสตร์และนโยบำยกำรส่งเสรมิกำรมีงำนท�ำและยกระดบัคุณภำพ
ชีวิตที่ดีของผู้สูงอำยุ 3. ภำคเอกชนก�ำหนดนโยบำยเรื่องกำรจ้ำงงำนผู้สูงอำยุ 
ในสถำนประกอบกำรของตนเอง ได้แก่ 1) จ้ำงงำนผู้สูงอำยุตำมกรอบนโยบำยที่
สถำนประกอบกำรก�ำหนด 2) จัดท�ำแผนกำรเตรยีมควำมพร้อมรองรบักำรจ้ำงงำน
ผู้สูงอำยุ 3) จัดส่งต�ำแหน่งงำนว่ำงส�ำหรับผู้สูงอำยุให้หน่วยงำนภำครัฐ (ถ้ำมี)  
4. ภำคประชำสังคมขับเคล่ือนนโยบำยกำรส่งเสริมกำรมีงำนท�ำให้ผู้สูงอำยุ อำทิ 
ประชำสัมพันธ์ให้ผู้สูงอำยุและหน่วยงำนในภำคีเครือข่ำยร่วมกันส่งเสริมกำรมี 
งำนท�ำให้ผู้สูงอำยุ เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิต มีระยะเวลำของบันทึกควำมเข้ำใจ  
3 ปี นับต้ังแต่วันที่ลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจฉบับน้ีเป็นต้นไป ส�ำหรับช่องทำง 
กำรรับสมัคร มี 5 ช่องทำงคือ 1. ศูนย์บริกำรจัดหำงำนเพื่อคนไทย (Smart Job 
Center) ส�ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1-10 ส�ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดทุกจังหวัด 2. สถำนประกอบกำร 3. เว็บไซต์ www.Smartjob.doe.go.th 
4. ตู้งำน (Job Box) 5. สำยด่วน 1506 เปิดรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่
วนัที ่13 มนีำคม 2562 เป็นต้นไป และขอขอบคุณทกุหน่วยงำนทีร่่วมกันขบัเคลือ่น
สร้ำงควำมร่วมมือกันในรูปแบบประชำรัฐ ระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน
และภำคประชำสังคม เพื่อให้ผู้สูงอำยุมีคุณภำพชีวิตที่ดี อันจะน�ำไปสู่กำรพัฒนำ 
ที่ยั่งยืนต่อไป พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่ำว
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	 พลต�ารวจเอก	อดุลย์	แสงสิงแก้ว	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่ำวว่ำ 
วันนี้ได้มำเยี่ยมเยียนยุวแรงงำน ผู้สูงอำยุ และคนพิกำรท�ำงำนในบิ๊กซีฯ โดยยุวแรงงำน 
เป็นนักเรียน นักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร “ประชำรัฐรวมพลัง สร้ำงยุวแรงงำน” ท�ำงำน 
ในช่วงปิดภำคเรียนหรือช่วงว่ำงจำกกำรเรียน ซึ่งกระทรวงแรงงำนได้เปิดรับสมัครนักเรียน 
นักศึกษำตำมโครงกำร “ประชำรัฐรวมพลัง สร้ำงยุวแรงงำน” พร้อมกันทั่วประเทศไปเมื่อ
วันที่ 1 กุมภำพันธ์ ที่ผ่ำนมำ ซึ่งที่บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้ำ สำขำพระรำม 4 นี้มียุวแรงงำนที่ท�ำงำน
กับสถำนประกอบกำร 8 ร้ำนค้ำ จ�ำนวน 41 คน ได้แก่ 1. Swensen’s จ�ำนวน 5 คน  
2. ฮำจิบัง รำเมน จ�ำนวน 5 คน 3. Mister Donut จ�ำนวน 3 คน 4. KFC จ�ำนวน 8 คน 
5. ร้ำนต�ำมั่ว จ�ำนวน 5 คน 6. แมคโดนัลด์ จ�ำนวน 4 คน 7. ภัตตำคำรจีนฮองมิน จ�ำนวน 
2 คน และ 8. ร้ำนโออิชิ จ�ำนวน 9 คน โดยเป็นนักเรียนทั้งเพศชำยและหญิงในระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 6 และนักศึกษำในระดับอำชีวศึกษำ อำยุระหว่ำง 16-17 ปี ท�ำงำน ณ จุด
เรียงสินค้ำ และจุดบริกำร กำรจ้ำงงำนมี 2 ช่วง ได้แก่ 1) ช่วงเปิดภำคเรียน ระยะเวลำ
ท�ำงำน 4 ชั่วโมง 2) ช่วงปิดภำคเรียน ระยะเวลำท�ำงำน 8 ชั่วโมง/วัน (พักเที่ยง 1 ชั่วโมง) 
โดยส่ิงท่ียุวแรงงำนจะได้รบัจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรคอื กำรเพิม่พนูทกัษะอำชพีทีส่อดคล้อง
และตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนในประเทศ มีพืน้ฐำนในกำรก้ำวเข้ำสูว่ยัแรงงำน
ทีม่คีณุภำพ สำมำรถเพิม่ผลติภำพให้กบัประเทศได้ นอกจำกนีย้งัได้ฝึกควำมอดทน ระเบยีบ
วนิยั เรยีนรูช้วีติกำรท�ำงำนจรงิเพือ่เตรยีมควำมพร้อมก่อนทีจ่ะเข้ำสูต่ลำดแรงงำน มีรำยได้
ระหว่ำงเรยีน ช่วยแบ่งเบำภำระผูป้กครอง เหน็คณุค่ำของเงนิ สร้ำงควำมภมิูใจให้กบัตนเอง 
ซึ่งเป็นกำรวำงรำกฐำนในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 

	 เมื่อวันที่	21	มีนาคม	2562	ที่บิ๊กซี	เอ็กซ์ตร้า	พระราม	4	พลต�ารวจเอก	อดุลย์	แสงสิงแก้ว	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	พร้อมด้วย	นายจรินทร์	 

จักกะพาก	 ปลัดกระทรวงแรงงาน	 นางเพชรรัตน์	 สินอวย	 อธิบดีกรมการจัดหางาน	 และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน	 ลงพื้นท่ีเย่ียมการปฏิบัติงานและให้ก�าลังใจ

นักเรียน	นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	“ประชารัฐรวมพลัง	สร้างยุวแรงงาน”	ผู้สูงอายุ	และคนพิการ	ที่ท�างานในบิ๊กซี	เอ็กซ์ตร้า	สาขาพระราม	4	จ�านวน	66	คน	

และร้านค้าต่างๆ	ภายในบิ๊กซี	จ�านวน	41	คน	รวมทั้งสิ้น	107	คน	

รมว.แรงงำน เยี่ยมให้ก�ำลังใจผู้สูงอายุ	คนพิการ	และยุวแรงงาน

ที่บิ๊กซี	เอ็กซ์ตร้า	พระราม	4

 นอกจากนี้ ยังได้พบปะให้ก�าลังใจผู้สูงอายุที่ท�างานที่บิ๊กซีฯ 
จ�านวน 1 คน อายุ 65 ปี ที่ท�างาน ณ จุดเคาน์เตอร์บริการลูกค้า ซึ่งมี
ประสบการณ์ด้านการแนะน�าสนิค้า และมคีวามสามารถทางด้านภาษา
องักฤษและภาษาจนี โดยในส่วนของการรบัเข้าท�างานหรอืการจ้างงาน
ผูส้งูอายนุัน้ จะรบัเข้าท�างานเป็นพนกังานรายเดอืน ไม่ต้องทดลองงาน 
โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการท�างานประกอบการจ้างงาน  
อตัราค่าจ้างเดือนละ 12,500 บาท และได้เยีย่มเยยีนคนพิการทีท่�างาน 
ณ จุดเรียงสินค้าอีกจ�านวน 5 คน เป็นกลุ่มคนพิการทางการได้ยิน 
จ�านวน 2 คน ทางการเคลื่อนไหว จ�านวน 2 คน ทางสายตา (สายตา
เลือนลาง) จ�านวน 1 คน โดยจ้างงานเป็นพนักงานรายเดือน ไม่ต้อง
ทดลองงาน ระยะเวลาท�างาน 8 ชั่วโมง/วัน (พักเที่ยง 1 ชั่วโมง)  
ซึง่นกัเรยีน นกัศึกษา ผู้สงูอาย ุคนพกิาร รวมทัง้ประชาชนทัว่ไป ทีส่นใจ
หางานท�า สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อได้ที่ ส�านักงาน
จดัหางานจงัหวดัทกุจงัหวดั ส�านกังานจดัหางานกรงุเทพมหานครพืน้ท่ี 
1-10 หรอืโทร. สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน 
รมว.แรงงาน กล่าว.

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

10	อาชีพมาแรง	ในยุค	4.0

 จำกโครงกำร Enjoy Science Careers สนุกกับอำชีพวิทย์ ปีที่ 2  

ทีจั่ดขึน้เพ่ือให้ควำมรู ้กระตุน้ควำมสนใจ และสร้ำงแรงบนัดำลใจให้กบัเยำวชน

ในกำรศึกษำวิชำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศำสตร์ หรือ 

สะเต็ม ได้มีกำรแนะน�ำ 10 อาชีพสาขาสะเต็ม (STEM) ที่ก�าลังมาแรงและ

สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศไทยในยุค 4.0 ซึ่งล้วนเป็นอำชีพที่มี 

ควำมส�ำคัญต่อกำรพัฒนำนวัตกรรมและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

ให้กับประเทศ จะมีอำชีพอะไรบ้ำงนั้นไปดูกัน

 1) อาชีพวิศวกรระบบดาวเทียม รูปแบบงาน : วิจัย พัฒนำ และ

ควบคุมระบบดำวเทียมให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ในด้ำนต่ำงๆ

 คณะ/สาขาที่จบ :  วิศวกรรมกำรบินและอวกำศ สำรสนเทศสื่อสำร

หรือโทรคมนำคมและอิเล็กทรอนิกส์

 2) นกัวทิยาศาสตร์ข้อมลู รปูแบบงาน : บรหิำรจดักำรและวเิครำะห์

ข้อมูล วิจัย และพัฒนำเป็นโมเดลคณิตศำสตร์ท�ำนำยอนำคต

 คณะ/สาขาที่จบ : วิทยำกำรข้อมูลและกำรวิเครำะห์เชิงธุรกิจ  

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณิตศำสตร์หรือสถิติประยุกต์

 3) นักวิเคราะห์การลงทุน รูปแบบงาน : นักวิเครำะห์กำรลงทุน 

วิเครำะห์ข้อมูลกำรเงินและกำรลงทุนของบริษัท ประมวลข่ำวสำร ประเมิน

มูลค่ำรำคำหุ้น

 คณะ/สาขาที่จบ : คณิตศำสตร์ และต้องผ่ำนหลักสูตรทะเบียน 

ใบอนุญำต CISA

 4) วศิวกรหุน่ยนต์และระบบอตัโนมตัริปูแบบงาน : สร้ำงสรรค์และ

คิดค้น พัฒนำนวัตกรรมหุ่นยนต์และเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ

 คณะ/สาขาที่จบ : เครื่องกล ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 

หรืออุตสำหกรรม

 5) เกษตรกรยุคใหม่ รูปแบบงาน : ประยุกต์ใช้ควำมรู้วิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยีท�ำกำรเกษตร วำงแผนกำรผลิตให้ตรงกับตลำด

 คณะ/สาขาที่จบ : เทคโนโลยีกำรเกษตร หรือผลิตกรรมกำรเกษตร

 6) ผู ้ดูแลสมรรถภาพนักกีฬา รูปแบบงาน : พัฒนำศักยภำพ  

ควำมสำมำรถของนักกีฬำ ให้มีควำมพร้อมสมบูรณ์ รักษำและฟื้นฟูกล้ำมเนื้อ 

 คณะ/สาขาที่จบ : วิทยำศำสตร์กำรกีฬำและเทคโนโลยีกำรกีฬำ

 7) นักวิจัยวัสดุนาโน รูปแบบงาน : วิจัย คิดค้น และพัฒนำสร้ำง

วัสดุที่มีคุณสมบัติใหม่ เพื่อให้สำมำรถน�ำไปใช้งำนได้ดียิ่งขึ้น

 คณะ/สาขาที่จบ : วทิยำศำสตร์ทกุสำขำ วสัดศุำสตร์ วศิวกรรมนำโน

 8) วิศวกรระบบราง รูปแบบงาน : ออกแบบ ก่อสร้ำง และซ่อม

บ�ำรุงพื้นฐำนทำงรำง รถจักร รถพ่วง ระบบรับส่งกระแสไฟฟ้ำ เป็นต้น

 คณะ/สาขาที่จบ : วิศวกรรมขนส่งทำงรำงหรือเทคโนโลยีระบบรำง 

วิศวกรรมกำรจัดกำรธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบรำง

 9) วศิวกรเสยีง รปูแบบงาน : วเิครำะห์ ควบคมุ จดักำร สร้ำงสรรค์

รูปแบบกำรท�ำงำนเสียง ไปใช้ประกอบในงำนน�ำเสนอ

 คณะ/สาขาที่จบ : วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ วิศวกรรมดนตรีและสื่อ

ประสม

 10) ผู ้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  

รปูแบบงาน : ดแูลกำรจดักำรสภำพแวดล้อมและกระบวนกำรท�ำงำน ในสถำน

ที่ท�ำงำน เพื่อสุขภำพอนำมัยและควำมปลอดภัยภำยในโรงงำน

 คณะ/สาขาทีจ่บ : สำธำรณสขุศำสตร์ อำชวีอนำมัยและควำมปลอดภยั 

วิศวกรรมควำมปลอดภัย

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : https://campus.campus-star.com

	 สะเต็ม	 (STEM)	 ย่อมาจากอักษรตัวหน้าของ	 Science	 (วิทยาศาสตร์)	 Technology	 (เทคโนโลยี)	 Engineering	 (วิศวกรรม)	 และ	 

Mathematics	 (คณิตศาสตร์)	 ซึ่งเป็นสาขาวิชาท่ีมีความส�าคัญต่อการค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆ	 สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ	 4.0	 ซึ่งเป็น 

แผนพัฒนาประเทศโดยการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม	สายงานที่เกี่ยวข้องจึงมีความส�าคัญและเป็นที่ต้องการในปัจจุบัน

แนะน�ำ 10 อำชีพ	สายงานทางด้านสะเต็ม	(STEM)	ในยุค	4.0
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1.	 ทุนมนุษย์ของไทย	 :	 ผลิตภาพแรงงานไม่โต	 

	 หุ่นยนต์	แย่งงานมนุษย์?

  จำกข้อมูล Asian Productivity Organisation 
(APO) ปี 2561 ชี้ว่ำผลิตภำพแรงงำนไทยที่วัดโดย GDP 
ต่อคนน้อยกว่ำสงิคโปร์เกอืบ 5 เท่ำ โดยในช่วงสองทศวรรษ
ที่ผ่ำนมำ ผลิตภำพแรงงำนไทยอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิม 
และยังลดลงในภำคเกษตรและอุตสำหกรรม นอกจำกนี้ 
ไทยยังมีขนำดแรงงำนนอกระบบถึง 55% ของแรงงำน
ทั้งหมด ซึ่งแรงงำนกลุ่มนี้ไม่ได้รับควำมคุ ้มครองและ 
ไม่มีหลักประกันทำงสังคม ส่วนใหญ่มีกำรศึกษำและ 
ผลิตภำพต�่ำ มีรำยได้น้อยเทียบกับแรงงำนในระบบ
  ในมิติความเสี่ยงด ้านหุ ่นยนต ์แย ่งงานคน  
งานศึกษาของ World Bank (2016) พบว่ำระยะหลัง 
เริ่มเห็นแนวโน้มกำรใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมำกข้ึน
ในกลุ่ม Emerging Markets วัดจำกจ�ำนวนสต๊อกของ 
หุน่ยนต์อตุสำหกรรม ซึง่ไทยตดิอยูใ่นอนัดบัต้นๆ ในกลุม่นี้ 
คำดว่ำไทยน่ำจะน�ำหุ ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมำใช้ 
เพิ่มขึ้นเพรำะคุ้มค่ำต่อกำรลงทุนหำกดูจำกทั้งปัจจัยด้ำน
ค่ำจ้ำงแรงงำน กำรขำดแคลนแรงงำน รำคำหุ่นยนต์
อุตสำหกรรม และระยะเวลำกำรใช้งำน ในด้ำนผลกระทบ
ต่อกำรจ้ำงแรงงำน ILO (2016) คาดว่าในอีก 10-20 ป ี
ข้างหน้า 56% ของแรงงานทั้งหมดใน ASEAN-5 จะได้
รับผลกระทบจากการใช้หุ ่นยนต์และระบบอัตโนมัต ิ
ในการผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งจะเกิดข้ึนมากใน 
ภาคอตุสาหกรรมการผลติและภาคบรกิารทัง้ธรุกจิโรงแรม
และร้านอาหาร ค้าปลีกและค้าส่ง ก่อสร้าง และธุรกิจ 
BFSI (Banking, Financial Service, Insurance)  
จะเห็นว่ำควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีสร้ำงควำมเสี่ยงต่อ
แรงงำนหลำกหลำยทกัษะอำชพี และมคีวำมต้องกำรสงูใน
ทกัษะเฉพำะมำกข้ึน อำทิ กลุม่ผูบ้รหิำรและผู้ประกอบกำร
ที่สำมำรถคิดค้นผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ นักพัฒนำซอฟต์แวร์
และฐำนข้อมูล
2.	 การยกระดับทักษะแรงงาน	 :	 ไทยพร้อมรับมือกับ 

	 คลื่น	“เทคโนโลยีดิสรัปชั่น”	แล้วหรือยัง

  ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีก่อให้เกิดธุรกิจและ
อำชพีใหม่ๆ คนท�ำงำนในอนำคตจงึต้องม ี“ทกัษะชดุใหม่” 
ทีส่ำมำรถท�ำงำนร่วมกบัหุน่ยนต์และระบบอตัโนมัตไิด้ โดย
เฉพำะทักษะด้ำนเทคโนโลยแีละดจิิทัล ท�ำให้เกิดแรงกดดัน
ให้แรงงำนต้องพฒันำทกัษะใหม่ๆ ตลอดเวลำหำกตอ้งกำร
อยู่ในตลำดแรงงำนต่อไป สอดคล้องกับรำยงำน “The 
Future of Jobs Report 2018” ของ World Economic 
Forum ซึ่งส�ำรวจผู้ประกอบกำรทั่วโลกถึงควำมจ�ำเป็นใน
กำรพัฒนำทักษะแรงงำนภำยในปี 2565 พบว่า 54% ของ
แรงงานทัง้หมดต้องได้รบัการพฒันาทกัษะทัง้การ Reskill 
และ Upskill ในส่วนของไทยรำยงำนระบวุ่ำผูป้ระกอบกำร
ให้ควำมเหน็สอดคล้องกับภำพรวมท่ัวโลก กล่ำวคอืประมำณ
ครึ่งหน่ึงของแรงงำนไทยต้องรับกำรพัฒนำทักษะทั้งด้ำน 
“Technical Skill” โดยเฉพำะกำรคิดวิเครำะห์และ 

กำรคิดเชิงนวัตกรรม และควำมคิดเชิงสร้ำงสรรค์และ 
ควำมคิดริเริ่ม รวมถึง “Human skill” ที่สำมำรถเข้ำใจ
จิตใจและอำรมณ์ของผู้อื่นได้ ซึ่งหุ่นยนต์ไม่สำมำรถเรียนรู้
สิ่งเหล่ำนี้ได้ (รูป 1)

	 “Machines	are	coming	to	take	our	jobs”	ค�ากล่าวนี้ก�าลังเป็นที่ถกเถียงอย่างกว้างขวาง	หน่วยงานวิจัยหลายแห่งคาดการณ์ถึงแนวโน้มที่เทคโนโลยีสมัยใหม่

ทัง้ระบบอัตโนมัติ	หุ่นยนต์	AI	IoT	(Internet	of	Things)	ทีใ่ช้อย่างแพร่หลายในการผลิตสินค้าบรกิารและในชีวติประจ�าวันว่าจะมาทดแทนหรือถึงขั้นยึดครองตลาดแรงงาน

หรือไม่	ซึ่ง	OECD	(2018)	ประเมินว่าในอีก	15	ปีข้างหน้า	14%	ของแรงงานมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติ	และอีก	30%	เผชิญกับการเปลี่ยนแปลง

ทักษะท่ีใช้ในการท�างานอย่างมาก	 และรายงานล่าสุดของ	 Mckinsey	 Global	 Institute	 เดือนกุมภาพันธ์	 2562	 คาดว่าประมาณคร่ึงหน่ึงของงาน	 (Work	 Activities)	 

ท่ีเคยใช้แรงงานคนจะถูกทดแทนโดยระบบอัตโนมัติ	 นอกจากน้ี	 หลายประเทศท่ัวโลกต่างประสบปัญหาของการ	 ไม่สามารถสร้างเยาวชนและคนวัยท�างานให้มีทักษะ 

การท�างานและทักษะชีวิตที่สูงพอที่จะเผชิญการท�างาน	ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก	ท�าให้เราเกิดค�าถามว่าตลาดแรงงานและการศึกษาและฝึกอบรมของไทยพร้อมที่จะรับมือ

กับการเปลี่ยนแปลงสภาพงานและทักษะแรงงานแห่งอนาคตได้หรือไม่อย่างไร
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3.	 Lifelong	Learning,	 Employability	Skills	และ 

	 การสร้างนวัตกรรม:	กุญแจส�าคัญของการพัฒนา 

	 และยกระดับทักษะแรงงานแห่งอนาคต

  หุ ่นยนต์มำจำกค�ำว่ำ “โรบอต” (Robot หรือ 
Robota) ในภำษำเช็ก ซึ่งแปลว่ำ “ทำสหรือผู้ถูกบังคับใช้
แรงงำน” หุ่นยนต์อุตสำหกรรมตัวแรกของโลกสร้ำงขึ้น 
ในปี 2504 กำรมำถึงของเทคโนโลยีใหม่ทั้งหุ่นยนต์หรือ
ระบบอตัโนมตัไิม่ใช่เรือ่งใหม่ ท�ำอย่ำงไรทีแ่รงงำนแห่งอนำคต
จะฝึกควบคุมและท�ำงำนร่วมกับระบบอัตโนมัติได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพ ค�าตอบคือการพัฒนายกระดับทักษะ
แรงงานทีเ่น้นการเรยีนรูไ้ม่สิน้สดุ (Lifelong Learning) 
ในสำขำที่จ�ำเป็นต่ออำชีพในอนำคต ความรู้พ้ืนฐาน 
เพื่อการจ้างงาน (Employability Skills) และกำรสร้ำง
นวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น โดยเรำจะไปถึงเป้ำหมำย 
ดงักล่ำวได้ด้วยแนวทำงต่อไปนี ้1) ภาคเอกชนควรร่วมกนั
กับภาครัฐลงทุนด้านการพัฒนาแรงงานโดยเฉพำะ 
กำรออกแบบหลกัสตูรทีส่นองตอบต่ออปุสงค์ ทีเ่ปลีย่นแปลง
อย่ำงรวดเร็ว เหมือนเช่นในเยอรมนีและสิงคโปร์ และ
ขยายบทบาทการจดัฝึกอบรมของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน
ให้ครอบคลุมมากขึ้นโดยรวมถึงกลุ่มแรงงำนของธุรกิจ 
ขนำดเล็กและแรงงำนนอกระบบ 2) การเชื่อมโยงทักษะ
แรงงานต้องการในอนาคตกับระบบการศึกษาไทย 
ให้มากขึ้นโดยเฉพำะทักษะด้ำนกำรคิดวิเครำะห์และ 
กำรคิดเชิงนวัตกรรมและทักษะควำมคิดเชิงสร้ำงสรรค ์
และควำมคิดริเริ่ม และ 3) ควรมีกลไกไตรภาคีระหว่าง 
รัฐ เอกชน และแรงงาน ร่วมกันพัฒนำทักษะคนไทย 
เพื่อให้เป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ
และสังคมได้อย่ำงเต็มที่

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มำ : ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ดร.เสำวณี จันทะพงษ์  
  ฝ่ำยเศรษฐกิจมหภำค/นำยกัมพล พรพฒันไพศำลกลุ  
  ฝ่ำยนโยบำยโครงสร้ำงเศรษฐกิจ)

  ปัจจุบัน กลไกและสถำบันกำรพัฒนำทักษะฝีมือ
แรงงำนของไทยมีอยู่ทั้งในภำครัฐและเอกชนตำม พ.ร.บ. 
ส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545 โดยภาครัฐ 
มีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแล  
ซึ่งพันธกิจส�าคัญคือ “พัฒนาทักษะคนท�างานทุกระดับ
และผู้ประกอบกิจการให้มีผลิตภาพสูงสู่ไทยแลนด์ 4.0” 
มศีนูย์พฒันำฝีมอืแรงงำนใน 25 จังหวดั ให้บรกิำรด้ำนกำร
ฝึกอบรมแก่แรงงำนในหลำยสำขำอำชีพ เช่น ช่ำงฝีมือ  
7 สำขำ เทคโนโลยีชั้นสูงรวมถึงสำขำหุ่นยนต์และ AI  
กำรฝึกเตรียมเข้ำท�ำงำน ภำษำต่ำงประเทศ เป็นต้น  
รวมประมำณปีละ 2-3 แสนคน และหน่วยงำนอย่ำง
กรงุเทพมหำนครเองกมี็ศนูย์ฝึกอำชพี 17 แห่ง อบรมแรงงำน
ปีละ 2 หมื่นคน นอกจำกนี้ ยังมีสถำบันกำรอบรมเฉพำะ
ทำง เช่น สถำบันไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสถำบัน
กำรศึกษำต่ำงๆ ท่ีให้บริกำรฝึกอบรมแก่ประชำชนทั่วไป 
โดยในปี 2561 กระทรวงแรงงานได้พัฒนาศักยภาพ
แรงงานท้ังลกูจ้างในสถานประกอบการ นักเรยีน/นักศึกษา 
และประชาชนทั้งสิ้น 4.78 ล้านคน ส่วนภาคเอกชน 
ธุรกิจขนำดใหญ่มักมีสถำบันจัดฝึกอบรมให้พนักงำน 
ของตนเอง เช่น โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ ของ SCG บริษัท
ปัญญธำรำ ของ ซีพี ออลล์ บริษัท มิชลิน ประเทศไทย 
เป็นต้น จำกข้อมูลกระทรวงแรงงำนปี 2560 ภำคเอกชน
ฝึกอบรมแรงงำนเฉลี่ยปีละ 4.3 ล้ำนคน จำกจ�ำนวน 
ผู้ประกอบเฉลี่ยปีละ 10,952 บริษัท
  หำกเจำะลึกข้อมูลกำรฝึกอบรมแรงงำนปี 2560  
ทีจ่ดัโดยกรมพฒันำฝีมอืแรงงำน พบว่ำมวีตัถปุระสงค์หลกั
เพือ่ยกระดบัฝีมอื รองลงมำคือ สร้ำงอำชพีเสรมิ และเตรยีม
เข้ำท�ำงำน สาขาการฝึกอบรมทีม่คีวามต้องการสงูสอดคล้อง
กับสาขาท่ีเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยเกือบ 
40% เป็นสาขาช่างฝีมือด้านการผลิต ส่วนใหญ่กระจุก
ในสาขาช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์  
รองลงมำ 17% เป็นสำขำโรงแรมและภัตตำคำรที่อยู่ใน 
กลุ่มอำชีพแม่บ้ำนของโรงแรม แม่ครัวและพนักงำนเสิร์ฟ 
โดยในแต่ละสำขำมอีตัรำกำรเรยีนจบหลกัสตูรเกอืบ 100% 
และอัตรำกำรสอบผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน

ของช่ำงฝีมือด้ำนกำรผลิตและด้ำนบริกำรอยู่ในระดับสูงที่ 
70%-90% ขณะทีส่ำขำอำชพีอืน่อยูใ่นอตัรำต�ำ่กว่ำ (รปู 2)


