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บรรณาธิการ
ข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนพฤศจิกำยน 2563 Special Report ฉบับนี้

ขอเสนอเรื่อง เส้นทำงกำรดำเนินธุรกิจ กับ “ไอซ์” กชกร ตำมด้วย การส่งเสริมการมีงานทาในภูมิภาค สกพอ. เร่ง 5 เมกะโปรเจค
EEC แหลมฉบังลงนำม ก.พ. 64
ส่วน English for Career ฉบับนี้ขอเสนอ จะใช้คำว่ำ “ไม่เป็นไร” ในภำษำอังกฤษได้อย่ำงไรบ้ำง รู้ทันโลก ฟิลิปปินส์
สร้ำง’โซลำร์เซลล์’ จำกเศษผักเหลือทิ้ง Smart DOE กกจ. ติวเข้มเจ้ำหน้ำที่ ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม ผู้มีพฤติกำรณ์หลอกลวง
คนหำงำนผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ อาชีพมั่นคง อำชีพยุคใหม่มำแรงที่ตลำดแรงงำนต้องกำร และ THAILAND 4.0 มหกรรมเทคโนโลยี CES 2021
เตรียมจัดงำนออนไลน์เต็มรูปแบบต้นปีหน้ำ
หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ วำรสำรฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ตำมสมควร สำมำรถดูรำยละเอียดและติดตำมวำรสำรข่ำวสำรตลำดแรงงำน
Smart Job Magazine ได้ทำง https://doe.go.th/lmia
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Special Report
- เปิดประสบกำรณ์ เส้นทำงกำรดำเนินธุรกิจ กับ “ไอซ์” กชกร ภำยใต้แบรนด์ อโลเวร่ำสุพรรณบุรี
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การส่งเสริมการมีงานทาในภูมิภาค
- เร่งสร้ำงหลักประกันแรงงำนนอกระบบ "รำชบุรี"
- สกพอ. เร่ง 5 เมกะโปรเจค EEC แหลมฉบังลงนำม ก.พ. 64
- บีโอไอยำหอม ชูอีสำนเป็นฐำนผลิตสำคัญของประเทศ
- สนำมบินพัทลุง 1,400 ไร่ รอลุ้นผลศึกษำ 9 เดือน
- กอศ. ตั้งเป้ำจบอำชีวะออก ต้องมีงำนทำ 100%
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English for Career
- จะใช้คำว่ำ “ไม่เป็นไร” ในภำษำอังกฤษได้อย่ำงไรบ้ำง
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รู้ทันโลก
- ฟิลิปปินส์ สร้ำง 'โซลำร์เซลล์' จำกเศษผักเหลือทิ้ง คว้ำรำงวัลนวัตกรรม
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Smart DOE
- อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน สั่งปูพรมตรวจสถำนประกอบกำรเตือนรับต่ำงด้ำวไม่มีใบอนุญำตทำงำน
มีโทษทั้งจำ-ทั้งปรับ
- จับกัง1 เดินหน้ำนโยบำยขจัดควำมเหลื่อมล้ำ สร้ำงโอกำสที่เท่ำเทียมหำงำนให้คนพิกำร
สร้ำงรำยได้ 18 ล้ำนบำท
- กกจ. ติวเข้มเจ้ำหน้ำที่ ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม ผู้มีพฤติกำรณ์หลอกลวงคนหำงำน
ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์
- รมว.แรงงำน ส่งผู้ช่วยฯ มอบประกำศนียบัตรพร้อมเงินสนับสนุนกำรประกอบอำชีพ กว่ำ 3 ล้ำนบำท
แก่ผู้สำเร็จกำรฝึกปฏิบัติงำนเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น (IM JAPAN)
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อาชีพมั่นคง
- อำชีพยุคใหม่มำแรงที่ตลำดแรงงำนต้องกำร
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THAILAND 4.0
- มหกรรมเทคโนโลยี CES 2021 เตรียมจัดงำนออนไลน์เต็มรูปแบบต้นปีหน้ำ

ผู้ดำเนินกำร : กองบริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน (Labour Market Information Administration Division)
กรมกำรจัดหำงำน โทรศัพท์ : 0-2245-1581 หรือที่ Email : lmi@doe.go.th

14

Special Report
พาไป! เปิดประสบการณ์ เส้นทางการดาเนินธุรกิจ กับ “ไอซ์” กชกร

ภายใต้แบรนด์ อโลเวร่าสุพรรณบุรี
อยากเป็นเถ้าแก่ ไม่ต้องรอใครจ้าง ลองมาฟังทางนี้ ด้วยไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของวัยรุ่นยุคนี้ที่ให้ความสาคัญกับความเป็น
ปัจเจกบุคคลส่วนใหญ่ จึงต้องการมีวิถีการดาเนินชีวิตและอาชีพที่ตอบสนองทั้งทางด้านกายภาพและทางจิตใจ จุดเริ่มต้นของความฝัน
ธุรกิจเพื่อชุมชนของ “น้องไอซ์” นางสาวกชกร กระแจะเจิม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เจ้าของแบรนด์ อโลเวร่าสุพรรณบุรี นั้นมีความเป็นมาอย่างไรบ้าง มาตามไปฟังกัน

“น้องไอซ์” นำงสำวกชกร เล่ำว่ำ จุดเริ่มต้นที่มำของธุรกิจ
ก็ด้วยควำมที่ไอซ์เติบโตจำกครอบครัวที่มีญำติพี่น้องและคนในชุมชน
มำกมำย ควำมสนิทสนมใกล้ชิดผูกพันระหว่ำงคนในชุมชนทำให้เรำ
รู้สึกว่ำทุกคนคือคนในครอบครัวเดียวกัน ประกอบกับที่เรำมีธุรกิจ
ผลิตผลไม้และอำหำรแปรรูป เรำจึงมีควำมคิดที่จะสร้ำงงำนให้กับ
ชุมชนในหมู่บ้ำนและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อคนในชุมชนจะได้มีช่องทำง
ในกำรสร้ำงรำยได้ให้กับครอบครัวของตนเอง เพรำะเลือดสุพรรณ
มำด้วยกันก็ไปด้วยกันอยู่แล้วไม่ทอดทิ้งกัน
จุดเด่นของแบรนด์อโลเวร่าสุพรรณบุรี อยู่ตรงไหน
จุดเด่นของแบรนด์เรำอยู่ที่คุณภำพของสินค้ำ เรำมุ่งมั่น
ตั้ ง ใจที่ อ ยำกจะให้ ลู ก ค้ ำ ได้ บ ริ โ ภคผลไม้ ก ระป๋ อ งที่ ส ด สะอำด
รสชำติอร่อย เสมือนกับได้ทำนสดๆ จำกสวนกันเลยทีเดียว เรำใส่ใจ
ในทุกๆ ขั้นตอนกำรผลิตด้วยอุดมกำรณ์ที่ว่ำ "สิ่งที่เรำขำยเหมือนกับ
สิ่งที่เรำทำกินเอง" และนี่คือจุดดึงดูดให้เรำมีกลุ่มลูกค้ำที่เหนียวแน่น
เพรำะติดใจในรสชำติ และมำตรฐำนของสินค้ำ

จำกห้ อ งเรี ย นสู่ โ ลกควำมเป็ น จริ งทำงธุ ร กิ จ อยู่ เ สมอๆ ทั้ ง จำก
ประสบกำรณ์จำกคณำจำรย์ในคณะและวิทยำกรจำกภำคธุรกิจ เนื้อหำ
หลักสูตรที่ครอบคลุมทุกเรื่อง ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนบัญชี กำรบริหำร
จัดกำรบุคลำกร เทคโนโลยี ด้ำนกำรตลำดทั้งแบบออนไลน์และ
ออฟไลน์ กำรทำแบรนด์ โลจิสติกส์ เรียกได้ว่ำเรียนทุกอย่ำงที่เป็น
พื้นฐำน ที่นักบริหำรธุรกิจต้องรู้ แถมกำรเรียนก็เน้น กำรเรียนที่ให้
ประสบกำรณ์ ได้ลงมือทำจริงๆ ดังนั้นบทเรียนทุกวิชำสำมำรถนำไปใช้
แก้ปัญหำทำงธุร กิจได้จริง ซึ่งตอบโจทย์กับแผนกำรดำเนิน ชีวิ ต
ของไอซ์มำกที่ต้องกำรเรียนไปด้วยทำงำนไปด้วยมำค้นพบตัวตนที่ใช่
กับตัวจริงประสบกำรณ์จริง

มีอะไรอยากจะบอกคนที่กาลังหางาน หารายได้อยู่
อยำกฝำกถึงเพื่อนๆ ทุกคนว่ำ สิ่งสำคัญที่สุดในกำรที่จะ
ประสบควำมสำเร็จในสิ่งใดๆ ที่ทำ ก็คือ "ทัศนคติของตัวเรำเอง"
เพรำะทัศนคตินี่เอง จะเป็นตัวขับเคลื่อนควำมคิดของเรำ และเจ้ำควำมคิด
นี่แหละที่จะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรม และแน่นอนว่ำมันจะส่งผล
ตรงต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้น กำรที่เรำจะประสบควำมสำเร็จหรือไม่นั้น
อะไรคือสิ่งทีภ่ าคภูมิใจที่สุดจากธุรกิจตรงนี้
ไอซ์มองว่ำนอกจำกกำรที่เรำสำมำรถมีอำชีพสุจริตสร้ำงรำยได้ ทัศนคติและควำมเชื่อมั่นในศักยภำพของตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญ
“เชื่อในสิ่งที่ทำ ทำในสิ่งที่เชื่อ” หลำยคนอำจกำลังสับสนว่ำ
ให้กับตนเองและครอบครัวตั้งแต่ยังเรียนได้ แล้ว กำรได้เห็นคนใน
ชุมชนที่เข้ำมำร่วมงำนกับโรงงำนมีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีชีวิต สังคม ตนเองมีควำมสำมำรถอะไร สมควรประกอบอำชีพอะไร บำงคนมี
สิ่งแวดล้อ มที่ดีขึ้น สำมำรถสร้ำงอนำคตที่ดีใ ห้กับลูกหลำนของ ควำมสำมำรถหลำยอย่ำงแต่ขำดควำมเชื่อมั่นจนไม่กล้ำที่จะลงมือ
พวกเขำได้ เป็นสิ่งที่ทำให้ ไอซ์มีพลังที่จะผลักดันธุรกิจไปข้ำงหน้ำ ทำมัน ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวำงไม่ให้ เรำออกเริ่มเดินก้ำวแรก
สิ่งที่อยำกเห็นในอนำคตข้ำงหน้ำคืออยำกเห็นคนในชุนชน สำมำรถ กำรที่เป็นคนมีทัศนคติที่มองในด้ำนดี เห็นโอกำสและเชื่อมั่นในศักยภำพ
นำเอำควำมสำมำรถของเขำที่มีมำพัฒนำเป็นแบรนด์เป็นธุรกิจของ ของตนเอง ทำให้เธอก้ำวไปข้ ำงหน้ำและพัฒนำผลั กดัน แบรนด์
อโลเวร่ำสุพรรณบุรี ของเธอให้ดียิ่งขึ้นและเป็นที่ยอมรับของตลำด
ตนเองได้ในอนำคต
สิ่งทีไ่ ด้เรียนรู้จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กำรได้เข้ำมำเรียนที่คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยศรีปทุม
ทำให้ไอซ์ได้สำรวจและเรียนรู้ศักยภำพในตนเองได้อย่ำงละเอียด
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก
ลึกซึ้งขึ้น และมีส่วนช่วยในกำรดำเนินเส้นทำงธุรกิจของตนเองต่อไป ที่มา : https://www.ryt9.com
ที่นี่คณะบริหำรธุรกิจ SPU มอบโอกำสให้ไอซ์ ได้เชื่อมต่อประสบกำรณ์
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การส่งเสริมการมีงานทาในภูมิภาค
เร่งสร้างหลักประกันแรงงานนอกระบบ
“ราชบุร”ี

ทักษะฝีมือแรงงำนให้ได้มำตรฐำนสำกล มีมำตรกำรสินเชื่อเพื่อส่งเสริม
กำรจ้ำงงำน และกำรส่งเสริมด้ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำน ส่งเสริม
โครงกำรประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงำนภำคอิสระ กำรสมัครเป็น
ผู้ประกันตนมำตรำ 40 ติดตำมผลกำรดำเนินงำนโครงกำรส่งเสริม
กำรจ้ำงงำนใหม่สำหรับผู้จบกำรศึกษำใหม่โดยภำครัฐ และภำคเอกชน
(Co - Payment) และขอให้ร่วมกันทำงำน ติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำน
แรงงำนอย่ำงใกล้ชิด ขอให้แรงงำนจังหวัดในฐำนะผู้แทนกระทรวงระดับ
ภูมิภำคทำหน้ำที่เป็นศูนย์กลำงจัดทำแผนปฏิบัติกำร กำรจัดทำข้อมูล
แรงงำนในระดับจังหวัด กำรบูรณำกำรทำงำนกับหน่วยงำนในจังหวัด
และภำคีเครือข่ำย รวมทั้งอำสำสมัครแรงงำน (อสร.) ซึ่งเป็นตัวเชื่อม
ประสำนกำรให้บริกำรของกระทรวงแรงงำนสู่ชุมชน
จำกนั้น ที่ปรึกษำรัฐมนตรีฯ และคณะ ยังได้ติดตำมผลกำร
ดำเนินงำนตำมนโยบำยมำตรกำรส่งเสริม คุ้มครอง พัฒนำ และสร้ำง
หลักประกันทำงสังคมแรงงำนนอกระบบ จำนวน 2 แห่ง คือ กลุ่ม
หัตถกรรมทอเสื่อกก หมู่ที่ 4 ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธำรำม และ
วิสำหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้ำนหัวสระพัฒนำ ตั้งอยู่เลขที่ 31/24 หมู่ที่ 5
ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้ำนโป่ง จังหวัดรำชบุรี

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำนมอบที่ปรึกษำรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงแรงงำน ลงพื้นที่รำชบุรี ประชุมมอบนโยบำยติดตำมผล
กำรปฏิบัติรำชกำร พร้อมเยี่ยมกลุ่มอำชีพเสริมสร้ำงหลักประกัน
ทำงสังคมแก่แรงงำนนอกระบบ
วัน ที่ 30 ตุ ล ำคม 2563 นำยสุ ชำติ ชมกลิ่ น รั ฐ มนตรี ฯ
มอบหมำยนำงธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษำฯ เป็นประธำนกำรประชุม
หัวหน้ำส่วนรำชกำร สังกัดกระทรวงแรงงำน จังหวัดรำชบุรี เพื่อ
มอบนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบั ติรำชกำรกระทรวงแรงงำน
ของรัฐมนตรีฯ ณ ห้องประชุม H 201 สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน 4
รำชบุรี อำเภอเมืองรำชบุรี จังหวัดรำชบุรี โดยมี นำงเธียรรัต น์
นะวะมะวัฒน์ คณะที่ปรึกษำรัฐมนตรีฯ พร้อมด้วย หัวหน้ำส่วนรำชกำร
สังกัดกระทรวงแรงงำน จังหวัดรำชบุรี เข้ำร่วมในครั้งนี้ด้วย
ที่ปรึกษำรัฐมนตรีฯ ยังได้กล่ำวมอบนโยบำยในประเด็น
กำรแก้ปัญหำในแนวทำงที่ยั่งยืน โดยกำรสนับสนุนกำรจ้ำงงำน
ออกกฎหมำยกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตแรงงำนนอกระบบ รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก
ส่งเสริมแรงงำนสัมพันธ์ สร้ำงแรงจูงใจในกำรจ้ำงงำน โดยกำรยกระดับ ที่มำ : https://www.ryt9.com

สกพอ. เร่ง 5 เมกะโปรเจค ECC แหลม
ฉบัง ลงนาม ก.พ. 64
สกพอ.ยืนยัน 5 โครงสร้างพื้นฐานอีอีซีเดินหน้า ดันลงนาม
ท่าเรือแหลมฉบัง ก.พ.64 ปัดฝุ่นเจรจาศูนย์ ซ่อมอากาศยานหวังเข็น
เม็ดเงินลงทุนรัฐ-เอกชนครบ 6.5 แสนล้านบาท
กำรผลัก ดัน เขตพัฒ นำพิเ ศษภำคตะวัน ออก (อีอ ีซ ี )
ได้กำหนดให้มีก ำรพัฒ นำโครงสร้ำ งพื้น ฐำนสำคัญ 5 โครงกำร
ซึ่งมีกำรลงนำมสัญญำร่วมลงทุนไปแล้ว 3 โครงกำร คือ 1. รถไฟ
ควำมเร็วสูงเชื่อม 3 สนำมบิน 2. สนำมบินอู่ตะเภำและเมืองกำรบิน
ภำคตะวันออก 3. ท่ำเรือมำบตำพุดเฟส 3 และขณะนี้ภำครัฐกำลัง
ดำเนินกำรประมูลโครงกำรที่เหลือ
นำยโชคชัย ปัญญำยงค์ ผู้เชี่ยวชำญพิเศษด้ำนกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำน สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษ
ภำคตะวันออก (สกพอ.) กล่ำวเสวนำหัวข้อ EEC GO เดินหน้ำลงทุน
โครงกำรสร้ำงพื้นฐำน ในงำนสัมมนำ EEC GO เดินหน้ำลงทุน จัดโดย
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ว่ำกำรระบำดของโรคโควิด -19 กระทบ
เศรษฐกิจ โดยเฉพำะผลลกระทบกับภำคกำรท่องเที่ยวที่คิดเป็น 17 %
ของจีดีพีไทยซึ่งสมำคมขนส่งทำงอำกำศระหว่ำงประเทศ (IATA)

คำดว่ำผู้โดยสำรจะกลับมำเดินทำงภำยในภูมิภำคเอเชีย แปซิฟิก
เท่ำปี 2562 ภำยในปี 2566 ส่วนกำรเดินทำงทั่วโลกจะกลับมำ
ในปี 2567 ทำให้เห็นว่ำเอเชียแปซิฟิกเป็นภูมิภำคที่มีโอกำสจะกลับมำ
เร็วที่สุด
ทั้งนี้ ไทยถือเป็นประเทศแห่งโอกำสเพรำะกำรระบำดของ
โรคโควิด-19 ไม่พบผู้ติดเชื้อภำยในประเทศมำตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค.
ทีผ่ ่ำนมำ ดังนั้นหำกมองโอกำสทำงกำรเดินทำงที่จะสนับสนุนมำสู่
เศรษฐกิจและกำรลงทุนในอนำคต ดังนั้น ไทยต้องเร่งเตรียมตัว
ลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนเพรำะเป็นส่วนที่ต้องใช้เวลำในกำรพัฒนำ
รวมทั้งต้องพัฒนำบุคลำกรรองรับกำรขยำยตัวภำคธุรกิจด้วย

Smart Job Magazine
4

นำยโชคชัย กล่ำวต่อว่ำ ปัจจุบันประเทศไทยมี 12 อุตสำหกรรม
เป้ำหมำยที่จะเร่งส่งเสริมกำรลงทุน ซึ่ง 3 ส่วนแรกที่ สกพอ.มองว่ำ
จะต้องเร่งพัฒนำในอีอีซี เพื่อสนับสนุน 12 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย
คือ กำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน 5G พัฒนำโครงสร้ำงด้ำน
สมำร์ทโลจิสติกส์ และกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรแพทย์
เพื่อทำให้เอกชนที่จะเข้ำมำลงทุนในอีอีซี มีต้นทุนกำรผลิตที่มีศักยภำพ
และประสิทธิภำพมำกที่สุด
สำหรับควำมคืบหน้ำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนในอีอีซี ซึ่งโครงกำร
รถไฟควำมเร็วสูงเชื่อม 3 สนำมบิน ลงนำมร่วมลงทุนไปแล้วระหว่ำง
กำรรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) และเอกชน ซึ่งแบ่งแผนงำน
พัฒนำออกเป็น 3 ส่วน คือ
1. ร.ฟ.ท. ส่งมอบบริหำรรถไฟแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ คำดว่ำ
จะมีกำรเข้ำบริหำรภำยในปี 2564
2. ร.ฟ.ท. ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้ำงช่วงสุวรรณภูมิ - อู่ตะเภำ
ปัจจุบันอยู่ร ะหว่ำงกำรรื้อย้ำยสำธำรณูปโภค ตำมแผนก่อสร้ำ ง
แล้วเสร็จปี 2567
3. ส่งมอบก่อสร้ำงช่วงดอนเมือง - พญำไท ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ
ปี 2571
ขณะที่โครงกำรท่ำอำกำศยำนอู่ตะเภำและเมืองกำรบิน
ภำคตะวันออก มีกำรกำหนดจะต้องลงทุน สนำมบินปีแรกให้ได้
15.9 ล้ ำ นคนต่ อ ปี และรองรั บ สู ง สุ ด มำกกว่ ำ 60 ล้ ำ นคนต่ อ ปี
ถือเป็นเงื่อนไขที่บังคับเอกชนไว้ในสัญญำ โดยแผนงำนเบื้องต้น
เอกชนจะเริ่ม ก่อ สร้ ำงในเดือ น ธ.ค. 2564 โดยภำยหลังลงนำม
สัญญำไปแล้ว สกพอ. เตรียมส่งมอบพื้นที่ภำยใน 18 เดือน จัดทำ
EHIA และส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเป้ำหมำยสำคัญจะต้องทำสนำมบิน
ที่เชื่อมต่อกับรถไฟไฮสปีดด้วย เพื่อให้กำรเดินทำงเชื่อมต่อกัน
ส่วนโครงกำรศูนย์ซ่อมอำกำศยำน (เอ็มอำร์โอ) ขณะนี้บริษัท
กำรบินไทย จำกัด (มหำชน) ยังยืนยันที่จะเดินหน้ำ โดยกำรบินไทย
เป็นบริษัทเดียวที่ทำซ่อมบำรุงอำกำศยำนในขณะนี้ ดังนั้นจะมีบุคลำกร
ที่มีองค์ควำมรู้อยู่แล้ว แต่เป้ำหมำย สกพอ. ต้องกำรอัพเดตควำมรู้

จึงมีกำรเจรจำร่วมทุนกับแอร์บัส โดยในขณะนี้เนื่องจำกกำรบินไทย
อยู่ในช่วงฟื้นฟูกิจกำร ประกอบกับโควิด-19 ทำให้มีกำรชะลอแผน
ลงทุนออกไป จำกเดิมเริ่มเปิดให้บริกำรรำว 2564 - 2565 จะขยับ
ไปเปิดให้บริกำรในปี 2567
นอกจำกนี้ ปัจจุบันยังพบว่ำมีเอกชนรำยอื่น ที่ติดต่อสอบถำม
จะลงทุนในธุรกิจศูนย์ซ่อมอำกำศยำนแต่เป็นซ่อมบำรุงอำกำศยำน
ลำตัวเล็ก ซึ่งจำกผลกระทบกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ก็อำจ
ส่งผลให้กำรตัดสินใจลงทุนของภำคเอกชนชะลอออกไปก่อน เบื้องต้น
คำดว่ำปลำยปีนี้หรือต้นปีหน้ำจะมีกำรตัดสินใจจำกภำคเอกชนอีกครั้ง
โดยในส่วนของภำครัฐได้เตรียมควำมพร้อมไว้หมดแล้ว ทั้งในส่วน
ของกำรศึกษำและเตรียมพื้นที่พัฒนำ
ด้ำนโครงกำรท่ำเรือแหลมฉบัง ยืนยันว่ำปัจจุบันไม่ได้ หยุด
เดินหน้ำ แต่ยังอยู่ในขั้นตอนกำรคัดเลือกซึ่งโครงกำรนี้ จะเป็นท่ำเรือ
นำเข้ำและส่งออกเพิ่มขีดควำมสำมำรถรองรับตู้ สินค้ำจำกปัจจุบัน
11 ล้ำนทีอียูต่อปี เพิ่มเป็น 18 ล้ำนทีอียูต่อปี โดยโครงกำรนี้มีควำม
สำคัญอย่ำงมำก เนื่องจำกผลกำรศึกษำพบว่ำท่ำเรือแหลมฉบังจะมี
ตู้สินค้ำเกินขีดควำมสำมำรถกำรรองรับในปี 2567 - 2568
ดังนั้น กำรล่ำช้ำของโครงกำรนี้อำจส่งผลท่ำเรือแหลมฉบัง
วิกฤตเล็กน้ อยช่วงปี 2567 - 2568 จึงต้อ งเร่งรัดเจรจำเอกชน
โดยคำดว่ำจะเสร็จภำยในปีนี้และลงนำมสัญญำภำยใน ก.พ. 2564
“ผมเชื่อว่ำโครงสร้ำงพื้นฐำนรำง น้ำ ถนน อำกำศ เรำมี
ประสิทธิภำพสูงสุด เมื่อเทียบกับเพื่อนบ้ำนในอำเซียน ซึ่งปัจจุบัน
5 โครงกำรสำคัญ ลงนำมแล้ว 3 โครงกำร ท่ำเรือแหลมฉบังจะเจรจำ
เสร็จปีนี้เพื่อลงนำมต้นปีหน้ำก็จะรวมเม็ดเงินลงทุน 6.5 แสนล้ำนบำท
เป็นของรัฐ 42% และเอกชน 58% จะทำให้โครงสร้ำงพื้นฐำนพร้อม
ซับพอร์ตนักลงทุน” นำยโชคชัย กล่ำว

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มำ : www.bangkokbiznews.com

บีโอไอยาหอม ชูอีสานเป็นฐานผลิตสาคัญของประเทศ
นักลงทุนภำคอีสำนเกือบ 1,000 รำย ร่วมสัมมนำยุทธศำสตร์ใหม่บีโอไอชูอีสำนเป็นฐำนผลิตสำคัญของไทย – เพิ่มมูลค่ำสินค้ำเกษตร
ยันนโยบำยใหม่มิได้เป็นกำรลดสิทธิประโยชน์ แต่เป็นกำรปรับทิศทำงให้เข้ำกับสถำนกำรณ์โลก...
เลขำธิกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยในงำนสัมมนำรับฟังควำมคิดเห็นเรื่อง “ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริม
กำรลงทุนใหม่ : เพื่ออุตสำหกรรมไทยเติบโตอย่ำงยั่งยืน ” ที่จังหวัดนครรำชสีมำว่ำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นจุด ยุทธศำสตร์ที่สำคัญ
ของประเทศไทย โดยเป็นทั้งศูนย์กลำงกำรเชื่อมโยงเศรษฐกิจของภูมิภำคลุ่มแม่น้ำโขง และเป็นฐำนกำรผลิตพืชอำหำรและพืชพลังงำนทดแทน
ทีส่ ำคัญ รวมทั้งเป็นฐำนกำรผลิตอุตสำหกรรมแปรรูปสินค้ำเกษตรและอุตสำหกรรมสนับสนุนอื่นๆ ดังนั้น กำรจัดทำร่ำงยุทธศำสตร์ส่งเสริม
กำรลงทุนใหม่ จำเป็นจะต้องรับฟังควำมเห็นและข้อเสนอแนะจำกนักลงทุนทั้งไทยและต่ำงชำติที่มีฐำนกำรผลิตอยู่ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย
เพื่อที่บีโอไอจะได้จัดทำแนวทำงในกำรส่งเสริมกำรลงทุนที่จะช่วยต่อยอดกำรพัฒนำศักยภำพอุตสำหกรรม รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำ
และเพิ่มมูลค่ำจำกทรัพยำกรด้ำนกำรเกษตร ซึ่งภำคตะวันออกเฉียงเหนือถือเป็นแหล่งผลิตสินค้ำเกษตรที่สำคัญที่สุดของประเทศ
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“ภำคอีสำนเป็นพื้นที่ที่เหมำะสมต่อกำรเชื่อมโยงด้ำนกำรค้ำ
และกำรลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้ำน เพรำะมีถึง 10 จังหวัดที่มีพื้นที่
ชำยแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้ำน ภำคอีสำนจึงเปรียบเสมือนประตูกำรค้ำ
กำรลงทุนสู่อินโดจีน และรัฐบำลก็มีแผนดำเนินโครงกำรสำคัญเพื่อ
เสริมสร้ำงศักยภำพทำงเศรษฐกิจของภำคอีสำน เช่น รถไฟควำมเร็วสูง
กรุงเทพฯ-นครรำชสีมำ และมอเตอร์เวย์ บำงปะอิน-โครำช ดังนั้น กระทรวง
อุตสำหกรรมก็จะมียุทธศำสตร์ที่จะสนับสนุนกำรลงทุนในภำคอีสำน
ด้วยเช่นกัน” เลขำธิกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
(บีโอไอ) กล่ำว
สำหรับภำคตะวันออกเฉียงเหนือนับเป็นพื้นที่อุตสำหกรรมที่สำคัญ
แห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2551-2555 มีโครงกำรขอรับ
กำรส่งเสริม 865 โครงกำร เงินลงทุน 335,000 ล้ำนบำท อุตสำหกรรมหลัก
ที่ล งทุน ในภำคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ คือ อุต สำหกรรมเกษตร
โดยเฉพำะกิจกำรปศุสัตว์ กิจกำรอำหำรแปรรูป และกิจกำรผลิตยำง
ขั้น ต้น รองลงมำได้ แก่ อุ ต สำหกรรมบริ กำรและสำธำรณู ปโภค
โดยเฉพำะกิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน ซึ่งส่วนใหญ่จะลงทุน
ที่จังหวัดนครรำชสีมำ ขอนแก่น อุดรธำนี อุบลรำชธำนี และบุรีรัมย์
เลขำธิกำรฯ กล่ำวอีกว่ำ ภำยใต้ยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรลงทุนใหม่
แม้มีผลกำรศึกษำให้เลิกส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำรบำงประเภท
แต่บีโอไอจะรับฟังควำมเห็นและข้อเสนอของนักลงทุนทั่วประเทศด้วย
สำหรับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีตำมนโยบำยใหม่นั้น จะเน้นกำรจูงใจ
หรือกระตุ้นให้เกิดกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยพัฒนำ กำรรักษำสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนกำรเข้ำไปลงทุนในนิคมอุตสำหกรรม และลงทุนในลักษณะ
คลัสเตอร์อุตสำหกรรม โดยหำกผู้ลงทุนมีกำรลงทุนเพิ่มเติมในกิจกรรม
เหล่ำนี้ ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่ม ซึ่งจะทำให้สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
ใกล้เคียงหรือเทียบเท่ำกับสิทธิประโยชน์ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น
กำรปรับนโยบำยครั้งนี้จึงมิได้เป็นกำรลดสิทธิประโยชน์ แต่เป็น
กำรปรับทิศทำงกำรส่งเสริมให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์โลก และ
กำรพัฒนำประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐำนควำมรู้มำกยิ่งขึ้น “ช่วง 10 กว่ำปี
ที่ผ่ำนมำ ปัจจัยต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ

สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมำก บีโอไอจึงมีควำมจำเป็น
ทีจ่ ะต้องปรับทิศทำงยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรลงทุนให้สอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งต้องสอดคล้องกับทิศทำง
กำรพัฒนำประเทศในอนำคตตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล และแผนพัฒนำอุตสำหกรรม
เพื่อให้ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับนำนำประเทศ
และมีกำรพัฒนำทีย่ ั่งยืนในระยะยำว”
ทั้ งนี้ ภำยใต้ ร่ ำงยุ ทธศำสตร์ ใหม่ บี โอไอมี แนวทำงที่ จะ
ปรับเปลี่ยนจำกเดิมที่ให้ส่งเสริมเกือบทุกกิจกำรมำเป็น ส่งเสริมแบบมี
เป้ำหมำยชัดเจน เน้น 10 กลุ่มอุตสำหกรรมสำคัญ ได้แก่
1. กลุ่มโครงสร้ำงพื้นฐำนและโลจิสติกส์
2. กลุ่มอุตสำหกรรมพื้นฐำน
3. กลุ่มอุตสำหกรรมกำรแพทย์และเครื่องมือวิทยำศำสตร์
4. กลุ่มอุตสำหกรรมพลังงำนทดแทนและบริกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม
5. กลุ่มธุรกิจบริกำรสนับสนุนภำคอุตสำหกรรม
6. กลุ่มเทคโนโลยีพื้นฐำนขั้นสูง
7. อุตสำหกรรมอำหำรและแปรรูปสินค้ำเกษตร
8. อุตสำหกรรม Hospitality & Wellness
9. อุตสำหกรรมยำนยนต์และอุปกรณ์
10. อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ำ
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มำ : www.thairat.co.th

สนามบินพัทลุง 1,400 ไร่ รอลุ้นผลศึกษา 9 เดือน ผู้ว่าฯ พัทลุง ลุ้นอีก 9 เดือน ผลศึกษาความเป็นไปได้การก่อสร้าง
“สนามบินพัทลุง” บนที่ดิน 1,400 ไร่ ของกรมธนารักษ์ บริเวณ ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง หวังบูมเศรษฐกิจพัทลุง
จังหวัดใกล้เคียง ทั้งด้านเศรษฐกิจ ท่องเที่ยวเมืองรองที่กาลังขยายตัว
นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพัทลุง เปิดเผยว่ำ จ.พัทลุง เป็นกลุ่มจังหวัดภำคใต้ฝั่งอ่ำวไทยเป็นเมืองประวัติศำสตร์ต้นกำเนิด
ศิลปะกำรแสดงที่ขึ้นชื่อหนังตะลุงมโนรำห์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชำติทะเลน้อย อุทยำนนกน้ำ เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแรมซำร์ไซต์แห่งแรกของ
ประเทศไทย และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังได้รับควำมนิยม โดยแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวชำวไทยและต่ำงประเทศขยำยตัวเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี
ส่งผลให้จังหวัดมีอัตรำกำรขยำยตัวเติบโตด้ำนกำรท่องเที่ยวเมืองรองมำเป็นอันดับ 1 ของประเทศ
ดังนั้น หำกจังหวัดพัทลุงได้รับกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุน โดยเฉพำะกำรเดินทำงด้วยเครื่องบิน ซึ่งสำมำรถอำนวยควำมสะดวก
ในกำรให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวชำวไทยและต่ำงชำติ รวมทั้งประชำชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง จะช่วยเสริมสร้ำงศักยภำพกำรพัฒนำ
ได้หลำยด้ำน ทั้งกำรท่องเที่ยว เศรษฐกิจ วัฒนธรรม วิถีชีวิต จะสำมำรถเพิ่มงำน เพิ่มรำยได้ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจพัทลุง กลุ่มจังหวัดภำคใต้
ฝั่งอ่ำวไทย ภำคใต้ และประเทศไทยโดยรวม”
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ผศ.ดร.กุณฑล ทองศรี คณะกรรมกำรขับเคลื่อนโครงสร้ำง
พื้นฐำนและสนำมบินพัทลุง เปิดเผยว่ำ สำหรับเป้ำหมำยสนำมบิน
พัทลุง จะเป็นสนำมบินพำณิชย์ทั่วไป สำมำรถร่นระยะกำรเดินทำง
ของประชำชนในพื้นที่ อ.ชะอวด อ.จุฬำภรณ์ อ.หัวไทร และ อ.เชียรใหญ่
จ.นครศรีธรรมรำช อ.ระโนด อ.กระแสสินธุ์ และ อ.สทิงพระ จ.สงขลำ
ได้มำกอีกทั้งได้สนับสนุนให้ประชำชนชำวจ.พัทลุงที่อยู่ต่ำงจังหวัด
ได้เดินทำงกลับภูมิลำเนำได้อย่ำงสะดวก และยังเป็นประโยชน์ทำงกำรค้ำ
โลจิสติกส์กำรขนส่งที่รวดเร็วที่สุ ด สำมำรถนัดรั บสินค้ำปลำยทำง
ได้อย่ำงแม่นยำในเรื่องของระยะเวลำ และรวมถึงสินค้ำมีควำมปลอดภัย
ก็มีมำตรฐำนในกำรขนส่ง จะเป็นกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและ
สำมำรถยกระดับทำงเศรษฐกิจได้ดี” ดร.กุณฑลกล่ำว
ผศ.ดร.กุณฑล กล่ำวต่อไปว่ำอีกประกำรสำคัญ สนำมบิน
พัทลุงจะช่วยลดควำมแออัด ควำมหนำแน่นกำรจรำจรทำงอำกำศ
โครงสร้ำงพื้นฐำนรองรับกำรขยำยตัวเจริญเติบโตของธุรกิจกำรบิน

ของสนำมบิ น จั งหวั ด ใกล้ เ คี ย ง และเป็ น กำรเตรี ย มควำมพร้ อ ม
ซึ่ ง ในอนำคตกำรจะจั ด หำสถำนที่ ก่ อ สร้ ำ งสนำมบิ น นั้ น เป็ น สิ่ ง
ที่ดำเนินกำรได้ยำก ทั้งนี้ ตำมขั้นตอนเมื่อศึกษำแล้วเสร็จจะเสนอ
ของบประมำณจำกรัฐ บำล คำดว่ ำจะไม่ต่ำกว่ำ 1,000 ล้ำนบำท
กำรลงทุนโดยภำครัฐจะสะดวกกว่ำแต่หำกกำรลงทุนโดยภำคเอกชน
จะมี ก ำรศึ ก ษำเรื่ อ งจุ ด คุ้ ม ทุ น “หำกมี ส นำมบิ น ที่ จั งหวั ด พั ท ลุ ง
จะเป็ น กำรตอบโจทย์ ต่ อ ธุ ร กิ จ เศรษฐกิ จ ในพื้ น ที่ แ ละจั ง หวั ด
ใกล้เคียงโดยรวมที่จะติดตำมมำ ซึ่งภำคเอกชนจะทำกำรผลักดัน
ส่วนอื่นๆ ทั้งภำคธุรกิจกำรท่องเที่ยว กำรค้ำ กำรลงทุน สิ่งที่ตำมมำ
คือนักท่องเที่ยวก็จะเดินทำงเข้ำมำ จะก่อให้เกิดรำยได้และเกิดกำร
จ้ำงงำนในพื้นที่”
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้
ที่มำ : https://www.prachachat.net

กอศ.ตั้งเป้าจบอาชีวะออกไปต้องมีงานทา 100%

เลขำธิกำร กอศ. กล่ำวอีกว่ำ นอกจำกนี้จะสร้ำงควำมร่วมมือ
เมื่อวันที่ 9 ต.ค. ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขำธิกำรคณะกรรมกำร กับสถำนประกอบกำรให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมสนับสนุน
กำรอำชีวศึกษำ (กอศ.) เปิดเผยว่ำ นโยบำยในกำรขับเคลื่อนงำน กำรเรียนกำรสอนและกำรผลิตกำลังคนสำยอำชีพ ในรูปแบบของ
อำชีวศึกษำ ในปีงบประมำณ 2564 ตนจะเน้นกำรผลิตและพัฒนำ ทวิภำคี ซึ่งจะเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับสถำนประกอบกำร
กำลังคนอำชีวศึกษำยกกำลังสอง ซึ่งเป็นกำรสร้ำงคุณภำพอำชีวศึกษำ ทีร่ ับนักเรียน นักศึกษำเข้ำไปทำงำนแล้วสำมำรถปฏิบัติงำนได้จริง
โดยจะปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรให้มีควำมทันสมัย และตอบ ตรงกับควำมต้อ งกำร ไม่ต้อ งไปเสีย เวลำในกำรเทรนด์งำนใหม่
โจทย์ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน หรือของภำคอุตสำหกรรม รวมไปถึงกำรพัฒนำบุคลำกร เสริมสร้ำงศักยภำพให้กับครูให้มีกำรผ่ำน
และนโยบำยในกำรพัฒนำประเทศ ทั้งยังสร้ำงอำชีพใหม่ๆให้กับ กำรฝึกทักษะ ครูจะต้องได้รับกำรพัฒนำอย่ำงตรงจุด โดยสำนักงำน
ประชำชน โดยตั้งเป้ำว่ำผู้ที่เข้ำมำเรียนอำชีวศึกษำจบกำรศึกษำ คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.) มุ่งหวังว่ำจะทำให้ผู้ปกครอง
ออกไปจะต้องมีงำนทำ 100%
มีควำมมั่นใจในกำรศึกษำสำยวิชำชีพ และส่งบุตรหลำนเข้ำมำเรียน
เลขำธิกำร กอศ. กล่ำวอีกว่ำ นอกจำกนี้จะสร้ำงควำมร่วมมือ
ต่อสำยอำชีวศึกษำ ถือเป็นกำรเพิ่มจำนวนผู้เข้ำมำเรียนสำยอำชีวศึกษำ
กับสถำนประกอบกำรให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมสนับสนุน ได้ในอีกช่องทำงหนึ่งด้วย
กำรเรียนกำรสอนและกำรผลิตกำลังคนสำยอำชีพ ในรูปแบบของ
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคเหนือ
ทวิภำคี ซึ่งจะเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับสถำนประกอบกำร
https:// www.thairath.co.th
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English For Career
จะใช้คาว่า “ไม่เป็นไร” ในภาษาอังกฤษได้อย่างไรบ้าง
คาว่า “ไม่เป็นไร” เป็นคาที่เราสามารถเลือกใช้ได้หลากหลายตามแต่สถานการณ์ บางครั้งเราสามารถใช้ในการตอบรับคาขอบคุณ
และบางครั้งเราใช้เพื่อยืนยันกับผู้พูดว่าตนสบายดี ไม่มีอะไรให้กังวล เพื่อให้ผู้ฟังสบายใจ เอ๋แล้วแบบนี้ จะใช้ยังไงดีล่ะ ?
“ไม่เป็นไร” กับ การขอบคุณ
“ไม่เป็นไร” กับ การตอบรับคาขอโทษ
โดยทั่วไปแล้ว เมื่อคุณช่วยเหลือใครสักคน จนอีกฝ่ำยบอก
แต่ถ้ำมีใครทำอะไรผิดพลำด และเอ่ยปำกขอโทษกับเรำล่ะ ?
ขอบคุณกลับมำ คุณก็อำจจะตอบกลับไปว่ำ “ไม่เป็นไร” กลับไป แน่นอนว่ำ เรำสำมำรถใช้คำว่ำ “ไม่เป็นไร” ในกำรตอบรับกลับด้วยเช่นกัน
โดยในภำษำอังกฤษนั่น มีประโยคให้คุณใช้มำกมำย เช่น You are แต่กำรใช้คำว่ำ “ไม่เป็นไร” ในภำษำอังกฤษนี้ อำจจะแตกต่ำงจำก
welcome : สำนวนนี้เป็นสำกลที่สุด ทุกคนรู้จักกันดี ใครขอบคุณ กำรตอบคำขอบคุณอยู่บ้ำงเหมือนกัน มำดูกันดีกว่ำ
มำก็ยิงด้วยสำนวนนี้ได้เลย
No worries : ไม่ต้องห่วง
No problem / Not a problem : ไม่มีปัญหำ
It’s fine / It’s okay : ไม่เป็นไร / มันโอเค
Any time : ไม่เป็นไรได้ทุกเมือ่
Don’t mention it : ไม่ต้องพูดถึงมัน, ไม่ต้องกังวลน่ำ
Not at all : ไม่เป็นปัญหำเลย
It’s all right / that’s all right : คำนี้นอกจำกจะใช้ตอบรับเมื่อมี
Don’t mention it : ไม่ต้องขอบคุณหรอก เรื่องเล็กน้อย
คนพูดขอบคุณแล้ว หำกใครบอกขอโทษ เรำก็สำมำรถใช้คำนี้ได้เช่นกัน
Glad to help : ยินดีช่วยอยู่แล้ว
Not at all : ไม่เป็นไรเลย
It’s nothing / think nothing of it : ไม่เป็นไร
Of course yes : ได้แน่นอน, สบำยมำก
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มำ : https://www.wallstreetenglish.in.th
It’s absolutely yes : มันแน่นอนอยู่แล้ว

รู้ทันโลก
หนุ่มฟิลิปปินส์ สร้าง'โซลาร์เซลล์' จากเศษผักเหลือทิ้ง คว้ารางวัลนวัตกรรมสุดเจ๋ง! นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ คิดค้นแผงโซลาร์เซลล์
จากเศษผักเหลือทิ้ง ที่สามารถดูดรังสียูวีเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า ก่อนคว้ารางวัลนวัตกรรมยั่งยืนเป็นคนแรก
รำงวัล James Dyson เป็นรำงวัลที่เปิดโอกำสให้กับนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ที่จะสร้ำงชื่อเสียงให้กับตัวเอง และเพิ่มควำมน่ำเชื่อถือเพื่อกำรประกอบ
อำชีพต่อในอนำคต และจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้ คำร์วี่ เอเรน ไมกวี นักศึกษำวิศวกรรมศำสตร์ ชำวฟิลิปปินส์ ได้คว้ำรำงวัลชนะเลิศรำงวัล James
Dyson Awards สำขำ Sustainability Award จำกผลงำน “AuReus” แผงโซลำร์เซลล์จำกเศษผักที่สำมำรถเปลี่ยนรังสียูวีเป็นพลังงำนได้ แผงโซลำร์เซลล์
ของหนุ่มคนนี้ต่ำงจำกแผงโซลำร์เซลล์แบบเดิม ที่มักจะทำงำนเฉพำะในสภำวะที่มีแสงจ้ำ มองเห็นได้ชัด และต้องเผชิญกับแสงแดดโดยตรง แผงแบบใหม่
ของเขำทำมำจำกวัสดุที่โปร่งแสงสำมำรถดูดพลังงำนจำกรังสียูวี ที่มองไม่เห็นผ่ำนก้อนเมฆ หรือจำกรังสียู วีที่สะท้อนออกมำจำกตึก ถนน
และกำแพงรอบข้ำงได้
กำรทดสอบในปัจจุบันชี้ให้เห็นว่ำ “Aereus” สำมำรถผลิตไฟฟ้ำได้ 50 เปอร์เซ็นต์ของเวลำทั้งหมด เมื่อเทียบกับ 15-22 เปอร์เซ็นต์ที่แผง
โซลำร์มำตรฐำนทั่วไปผลิตออกมำ ซึ่งแสงที่เข้ำมำพวกนี้จะถูกจับ และแปลงเป็นไฟฟ้ำด้วยเซลล์โฟโตวอลเทอิก (Photovoltaic) เช่นเดียวกับ
ทีพ่ บในแผงโซลำร์เซลล์ทั่วไป และจะสำมำรถจัดเก็บเป็นพลังงำน หรือใช้ได้ทันทีด้วยควำมช่วยเหลือของแผงวงจรควบคุมไฟฟ้ำ คำร์วี่กล่ำวว่ำ
“ด้วยวิธีนี้ มันสำมำรถอยู่เดี่ยว ๆ หรือสำมำรถเชื่อมต่อเป็นกลุ่มเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้นได้ นอกจำกนี้ ยังสำมำรถรวมเข้ำกับระบบโซลำร์เซลล์
พลังงำนแสงอำทิตย์ที่มีอยู่ได้อย่ำงง่ำยดำย เนื่องจำกกำลังไฟฟ้ำของมันเหมำะสำหรับระบบดังกล่ำวด้วยเช่นกัน”
AuReus มีชื่อมำจำก ออโรร่ำโบเรียลิส หรือ แสงเหนือนั่นเอง ซึ่งแสงเหนือมีอนุภำคเรืองแสงในชั้นบรรยำกำศที่จะดูดซับอนุภำคพลังงำนสูง
เช่นรังสีอัลตรำไวโอเลตหรือรังสีแกมมำก่อนทีจ่ ะสลำยตัวและส่งกลับมำเป็นแสงที่มองเห็นได้ ซึ่ง AuReus ก็เป็นเช่นเดียวกัน เพียงแต่ใช้อนุภำค
เรืองแสงที่ได้จำกพืชผลทำงกำรเกษตรทีเ่ หลือทิ้ง โดยกำรดึงอนุภำคเรืองแสงออกจำกผัก และผลไม้บำงชนิดผ่ำนกระบวนกำรบด และสกัดน้ำผลไม้
ก่อนจะนำมำกรองกลั่นหรือแช่ ก่อนทีจ่ ะนำมำผสมให้เข้ำกันกับเรซิน พิมพ์ขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์ที่ออกมำจะมีควำมทนทำน โปร่งแสง และสำมำรถขึ้นรูป
เป็นหลำยรูปร่ำงหลำยสี ทำให้สำมำรถเป็นทั้งวัสดุตกแต่งอำคำร และกรองรังสียูวี ที่จะเข้ำตัวอำคำรได้ในเวลำเดียวกัน ไอเดียนี้มำจำกกำรที่ผลผลิต
ของฟิลิปปินส์ได้รับผลกระทบจำกวิกฤตสภำพอำกำศที่รุนแรง ทำให้เกษตรกรสูญเสียผลผลิตไปมำกจำกสถำนกำรณ์นี้ เขำเลยคิดว่ำแทนที่
จะปล่อยให้พืชผลเน่ำ ทำไมไม่นำมันมำใช้ประโยชน์ และหลังจำกทดสอบพืชในท้องถิ่นเกือบ 80 ชนิด คำร์วี่พบว่ำมีพืช 9 ชนิดที่มีศักยภำพสูงสุด
สำหรับกำรใช้งำนในระยะยำว ทั้งยังใช้ประโยชน์จำกแหล่งขยะที่ไม่ได้ใช้ และช่วยให้เกษตรสำมำรถสร้ำงรำยได้จำกผลผลิตที่สูญเสียไป
"ด้วยวิธีนี้จะทำให้ผู้คนเห็นว่ำเรำสำมำรถปรับตัว เพื่อต่อสู้กับกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ ซึ่งมันจะสร้ำงประโยชน์ให้กับคนรุ่นปัจจุบัน
และอนำคต" ทั้งนี้ในอนำคตคำร์วี่กำลังมองหำวิธีที่เขำสำมำรถพัฒนำวัสดุของเขำ เพื่อใช้ติดตั้งนอกเหนือจำกหน้ำต่ำงและผนัง เขำตั้งใจจะนำสิ่งนี้
ไปติดได้ทั้งที่ผ้ำ และฝังลงในรถยนต์ เรือและเครื่องบิน Smart Job Magazine รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน ที่มำ : https://www.msn.com
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Smart Doe
อธิบดีกรมการจัดหางาน สั่งปูพรมตรวจสถานประกอบการเตือนรับต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทางาน มีโทษทั้งจา-ทั้งปรับ
นำยสุชำติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน สั่งกำร
กรมกำรจั ด หำงำนบู ร ณำกำรร่ ว มกั บ ส ำนั ก งำนต ำรวจแห่ งชำติ
สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองและกรมกำรปกครอง ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ทั่วประเทศ เพื่อป้องกันและสกัดกำรระบำดของโรคโควิด-19 จำก
แรงงำนต่ำงด้ำวที่ลักลอบเข้ำมำทำงำนในประเทศไทย
นำยสุชำติ กล่ำวว่ำ กรมกำรจัดหำงำน ดำเนินกำรตำมนโยบำย
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
กลำโหม และมำตรกำรของศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (ศบค.) ในด้ำนกำรเฝ้ำระวังคนต่ำงด้ำว
ลักลอบเดินทำงเข้ำประเทศไทยโดยผิดกฎหมำยและไม่ผ่ำนกำร
คัดกรองโรค เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 โดยบูรณำกำร
ร่วมกับหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง และขอควำมร่วมมืออย่ำอำนวย
ควำมสะดวกให้คนต่ำงด้ำวหลบหนีเข้ำเมือง โดยเฉพำะผู้ประกอบกำรขอให้
งดรับแรงงำนต่ำงด้ำวที่หลบหนีเข้ำมำแบบผิดกฎหมำย เนื่องจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดในประเทศเพื่อนบ้ำนยังมีควำมน่ำกังวล
จึงได้สั่งกำรให้สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทั่วประเทศ สำนักงำน
จัดหำงำนในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ 1-10 ลงพื้นที่เข้มงวด
ตรวจสอบแรงงำนต่ำงด้ำวที่เข้ำมำทำงำนในประเทศไทย ต้องมี
ใบอนุญำตทำงำน โดยเฉพำะสำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด 10 จังหวัด
ที่มีชำยแดนติดกับประเทศเมียนมำ ได้แก่ กำญจนบุรี ชุมพร เชียงรำย
เชียงใหม่ ตำก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน ระนอง และ
รำชบุรี ได้กำชับให้ดำเนินกำรตำมมำตรกำรของ ศบค.อย่ำงเคร่งครัด
เป็นพิเศษ

“ที่ผ่ำนมำมีกำรดำเนินคดีนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำรที่จ้ำง
คนต่ำงด้ำวที่ไม่มีใบอนุญำตทำงำน จำนวน 1,569 รำย ดำเนินคดี
แรงงำนต่ำงด้ำวไปแล้ว จำนวน 1,955 คน และผลักดันส่งกลั บ
แรงงำนแล้ว จำนวน 1,470 คน คิดเป็นเงินค่ำปรับรวม 13,465,800 บำท
(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2562–30 ก.ย. 2563) โดยคนต่ำงด้ำวที่
ทำงำนโดยไม่มีใบอนุญำตทำงำนหรือทำงำนนอกเหนือจำกที่มีสิทธิ
จะทำได้ จะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000–50,000 บำท และถูกผลักดัน
ส่งกลับ ส่วนนำยจ้ำงที่จ้ำงคนต่ำงด้ำวโดยไม่มีใบอนุญำตทำงำนหรือ
ให้คนต่ำงด้ำวทำงำนนอกเหนือจำกที่มีสิทธิจะทำได้ มี โทษปรับ
10,000-100,000 บำทต่อคนต่ำงด้ำวที่จ้ำงหนึ่งคน หำกกระทำผิดซ้ำ
ต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000–200,000 บำท
ต่อคนต่ำงด้ำวที่จ้ำงหนึ่งคน หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ำมจ้ำงคนต่ำงด้ำว
ทำงำนเป็นเวลำ 3 ปี” อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำว
ทั้งนี้ กรมกำรจัดหำงำนขอควำมร่วมมือผู้ที่พบเห็นคนต่ำงด้ำว
ทำงำนผิดกฎหมำย หรือพบกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับกำรทำงำน
ของคนต่ำงด้ำว สำมำรถแจ้งเบำะแสหรือร้องเรียนได้ที่ กองทะเบียน
จัดหำงำนกลำงและคุ้มครองคนหำงำน กรมกำรจัดหำงำน โทร 0 2354 1729
หรือสำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1-10 หรือที่สำนักงำน
จัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด หรือโทร.สำยด่วนกระทรวงแรงงำน 1506
กด 2 กรมกำรจัดหำงำน เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่เข้ำตรวจสอบต่อไป
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มำ : https://www.doe.go.th

จับกัง1 เดินหน้านโยบายขจัดความเหลื่อมล้า สร้างโอกาสที่เท่าเทียมหางานให้คนพิการ สร้างรายได้ 18 ล้านบาท
นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เผย ตลอดปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ (ตุลำคม 2562 - กันยำยน 2563) กระทรวงแรงงำน
โดยกรมกำรจัดหำงำน ส่งเสริมกำรมีงำนทำให้คนพิกำร สำมำรถบรรจุงำนให้คนพิกำร ตำมมำตรำ 33 ทั้งสิ้น 1,806 รำย ก่อให้เกิดรำยได้
ต่อปี 18,199,000 บำท
นำยสุชำติฯ กล่ำวว่ำ รัฐบำลภำยใต้กำรนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี มีนโยบำยขจัดควำมเหลื่อมล้ำ ด้วยกำร
สร้ำงโอกำสที่เท่ำเทียมและเป็นธรรม ดูแลผู้มีรำยได้น้อย และผู้ด้อยโอกำส กำหนดให้มีมำตรกำรดูแลคนทุกช่วงวัย กลุ่มเปรำะบำง คนพิกำร
อย่ำงเหมำะสม ซึ่งกระทรวงแรงงำนได้ดำเนินกำรตำมนโยบำยมำโดยตลอด ด้วยกรมกำรจัดหำงำนมีภำรกิจส่งเสริมกำรมีงำนทำให้ประชำชนทั่วไป
รวมถึงกำรส่งเสริมกำรมีงำนทำให้คนพิกำรที่ประสงค์จะทำงำน เพื่อสร้ำงโอกำสแก่คนพิกำร มีงำน มีอำชีพ มีรำยได้ พึ่งพำตนเองได้
และสำมำรถอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีศักดิ์ศรี โดยในปีงบประมำณ 2563 ที่ผ่ำนมำ สำมำรถบรรจุงำนคนพิกำรทำงำนในสถำนประกอบกำร
จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ ดังนี้
1. ระดับประถมศึกษำ (พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย ทำควำมสะอำด ดูแลสวน) จำนวน 615 คน รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,000 บำท
2. ระดับมัธยมศึกษำ (เจ้ำหน้ำที่คลังสินค้ำ พนักงำนบริกำร) จำนวน 809 คน รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,000 บำท
3. ระดับ ปวช. (พ่อครัว พนักงำนต้อนรับ) จำนวน 82 คน รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 12,500 บำท
4. ระดับ ปวส./อนุปริญญำ (เสมียน พนักงำนบริกำร) จำนวน 148 คน รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 12,500 บำท
5. ปริญญำตรี (ผู้จัดกำรเฉพำะด้ำน เจ้ำหน้ำที่สำนักงำน ช่ำงเทคนิค) จำนวน 152 คน รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 16,500 บำท รวมทั้งสิ้น
1,806 คน จำกผู้พิกำรที่ขึ้นทะเบียนหำงำน 2,161 คน สร้ำงรำยได้ต่อปีรวม 18,199,000 บำท
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ด้ำ นนำยสุช ำติ พรชั ยวิ เศษกุล อธิบ ดีก รมกำรจั ดหำงำน
เปิดเผยว่ำ สำหรับคนพิกำรที่ยังไม่ได้รับกำรบรรจุตำมมำตรำ 33
เนื่องจำกไม่พร้อมทำงำนในสถำนประกอบกำร หรือมีปัญหำด้ำน
สุขภำพ สำมำรถดำเนินกำรขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตำมมำตรำ 35
เพื่อรับสิทธิในสัมปทำนพื้นที่ทำกิน พื้นที่เพื่อจำหน่ำยสินค้ำหรือ
บริกำร รับงำนจ้ำงเหมำบริกำร ฝึกงำน เข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตร
ประกอบอำชีพและรับควำมช่วยเหลืออื่นใด โดยมีกรมกำรจัดหำงำน
เป็นหน่วยงำนรับเรื่องกำรขอใช้สิทธิของคนพิกำร และรับเรื่องยื่นให้สิทธิ
ตำมมำตรำ 35 จำกนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร ซึ่งเปิดรับแจ้งตั้งแต่
บัดนี้ – 31 ธันวำคม 2563
“มีหลักเกณฑ์ว่ำ กำรจัดทำสัญญำขอใช้สิทธิของทั้งสองฝ่ำย
เป็นไปโดยสมัครใจ มูลค่ำของสัญญำไม่น้อยกว่ำ 112,420 บำทต่อปี
และรำยชื่อคนพิกำรที่ขอใช้สิทธิจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน จำกกำรดำเนินงำน

ในปีงบประมำณ 2563 ที่ผ่ำนมำ มีคนพิกำรหรือผู้ดูแลคนพิกำรมำ
ใช้บริกำรขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตำมมำตรำ 35 จำนวน 14,400 รำย
ได้รับสิทธิตำมมำตรำ 35 จำนวน 14,390 รำย คิดเป็นร้อยละ 99.9”
อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำว

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มำ : https://www.doe.go.th

กกจ. ติวเข้มเจ้าหน้าที่ ด้านการป้องกันและปราบปราม ผู้มีพฤติการณ์หลอกลวงคนหางานผ่านสื่อสังคมออนไลน์
กรมกำรจัดหำงำน จัดฝึกอบรมโครงกำรคุ้มครองป้องกัน
กำรหลอกลวงและลักลอบไปทำงำนต่ำงประเทศ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564 หลักสูตรกำรอบรมเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกัน
และปรำบปรำมผู้มีพฤติกำรณ์หลอกลวงคนหำงำน (ขั้นพื้นฐำน) เน้นเพิ่ม
ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยและทักษะที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำน ให้รู้เท่ำทัน
กลโกงสำย/นำยหน้ำเถื่อน โดยเฉพำะกำรหลอกลวงคนหำงำนไป
ทำงำนในต่ำงประเทศผ่ำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์ ระหว่ำงวันที่
1 - 3 ธันวำคม 2563 ณ โรงแรม เดอะ พำลำสโซ ถนนรัชดำภิเษก
เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร
นำยสุชำติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน เปิดเผยว่ำ
ปัญหำกำรหลอกลวงคนหำงำนและลักลอบไปทำงำนต่ำงประเทศ
เป็น ปัญหำที่มี ควำมจ ำเป็ นต้ องเร่งด ำเนินกำรป้ องกันและแก้ไ ข
อย่ำงจริงจัง เนื่องจำกควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีกำรสื่อสำร
และสื่อสังคมออนไลน์ได้มีผู้ใช้อย่ำงกว้ำงขวำง ส่งผลให้สำย/นำยหน้ำ
จัดหำงำนเถื่อน ใช้ช่องทำงสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊กและไลน์
ในกำรโฆษณำกำรจัดหำงำนไปทำงำนต่ำงประเทศ ซึ่งผู้ถูกหลอกลวง
จะต้องเสียเงินค่ำใช้จ่ำย โดยที่ไม่ทรำบว่ำใครเป็นเจ้ำของเฟซบุ๊ก
หรือไลน์ กำรหลอกลวงมีควำมแยบยลและซับซ้อนมำกขึ้น ดังนั้น
เจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรคุ้มครองคนหำงำนของกรมกำรจัดหำงำน
จะต้องก้ำวทันกับลักษณะ รูปแบบกำรหลอกลวงคนหำงำน ผ่ำนสื่อ
สังคมออนไลน์ กำรรวบรวมเอกสำรหลักฐำน กำรวินิจฉัยคำร้องทุกข์
กำรรำยงำนกำรสืบสวน กำรร้องทุกข์กล่ำวโทษผู้กระทำควำมผิดตำม
พระรำชบัญญัติจัดหำงำนและคุ้มครองคนหำงำน พ.ศ.2528 และ
ทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม โดยจะต้องมีควำมละเอียด รอบคอบ และมีทักษะ
ด้ำนกำรสืบข้อมูลทำงสื่อสังคมออนไลน์มำกขึ้น

“กรมกำรจัดหำงำน จึงได้จัดฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมผู้มีพฤติกำรณ์หลอกลวงคนหำงำน
ผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งจำกสำนักงำน
จัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1 – 10 สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด
และกองทะเบียนจัดหำงำนกลำงและคุ้มครองคนหำงำน โดยวิทยำกร
จำกกองบังคับกำรปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับอำชญำกรรม
ทำงเทคโนโลยี สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ และกองนิติกำร กรมกำรจัดหำงำน
เพื่อเสริมสร้ำงทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรหลอกลวงคนหำงำนให้ทันต่อสถำนกำรณ์ มีกำรประสำนควำม
ร่วมมือระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่แต่ละพื้นที่ในด้ำนกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล
หรือเบำะแสผู้มีพฤติกำรณ์หลอกลวงคนหำงำน เพื่อหำแนวทำงป้องกัน
โดยประสำนควำมร่วมมือกับคนหำงำน ผู้นำชุมชน และประชำชน
อย่ำงต่อเนื่อง” นำยสุชำติฯ กล่ำว
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจจะไปทำงำนในต่ำงประเทศต้องเดินทำงไปทำงำน
อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย และควรศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงำน
ค่ำจ้ำง รำยละเอียดเงื่อนไขในกำรทำงำน และประเทศทีจ่ ะไปก่อนตัดสินใจ
จ่ำยเงินให้กับผู้ใด โดยขอรับคำปรึกษำหรือร้องทุกข์ขอควำมช่วยเหลือได้ที่
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนคร
พื้นที่ 1-10 และกองทะเบียนจัดหำงำนกลำงคุ้มครองคนหำงำน
หรือที่สำยด่วนกระทรวงแรงงำน โทร.1506 กด 2 กรมกำรจัดหำงำน

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มำ : https://www.doe.go.th
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รมว.แรงงาน ส่งผู้ช่วยฯ มอบประกาศนียบัตรพร้อมเงิน สนับสนุนการประกอบอาชีพ กว่า 3 ล้านบาท แก่ผู้สาเร็จ
การฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น (IM JAPAN)

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน มอบหมำย นำยสุรชัย
ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงำน มอบประกำศนียบัตร
และเงินสนับสนุนกำรประกอบอำชีพแก่ผู้สำเร็จ กำรฝึกปฏิบัติงำน
เทคนิคในประเทศญี่ปุ่น (IM JAPAN) จำนวน 19 คน ทั้งสิ้น 3,195,760 บำท
พร้อมฝำกควำมชื่นชมยินดีกับทั้ง 19 คน ซึ่งถือว่ำเป็นกำลังสำคัญ
ในกำรพัฒนำประเทศ
นำยสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงำน
เปิดเผยว่ำ กระทรวงแรงงำน ดำเนินกำรตำมนโยบำยของนำยกรัฐมนตรี ปฏิบัติงำนเทคนิคประเทศญี่ปุ่นนั้น เป็นกำรดำเนินกำรร่วมกับองค์กร
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ภำยใต้กำรกำกับดูแลของรองนำยกรัฐมนตรี พัฒนำแรงงำนระดับนำนำชำติประเทศญี่ปุ่น หรือองค์กร IM ประเทศญี่ปุ่น
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในกำรส่งเสริมให้แรงงำนไทยมีงำนทำ เพื่อกำรจัดส่งแรงงำนโดยภำครัฐให้กับ ภำคเอกชนต่ำงประเทศ
ทั้งกำรทำงำนในประเทศและต่ำงประเทศ สำหรับกำรเดินทำงไปทำงำน โดยกรมกำรจัดหำงำนทำหน้ำที่รับสมัครและคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงำน
ต่ำงประเทศนั้น ประเทศญี่ปุ่นถือได้ว่ำเป็นตลำดแรงงำนสำคัญที่มี เทคนิค ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด ก่อนส่งเข้ำรับกำรฝึกอบรมก่อนเดินทำง
ศักยภำพ ทั้งในด้ำนของจำนวนรำยได้ ตลอดจนควำมรู้และประสบกำรณ์ เป็นระยะเวลำ 4 เดือน ในหลักสูตรด้ำนภำษำญี่ปุ่น กำรดำเนินชีวิต
กำรทำงำน อีกทั้งยังเป็นประเทศเป้ำหมำยที่แรงงำนไทยให้ควำมสนใจ ในประเทศญี่ปุ่น ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมกำรทำงำน
และต้องกำรจะเดินทำงไปทำงำนเป็นจำนวนมำกด้วย ดังนั้น กำรที่ ของญี่ปุ่น ณ สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน ทีก่ รมพัฒนำฝีมือแรงงำนกำหนด
ผู้ฝึกปฏิบัติงำนฯ ได้เดินทำงไปฝึกปฏิบัติงำนเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น
“ที่ผ่ำนมำมีผู้สำเร็จกำรฝึกปฏิบัติงำนเทคนิคประเทศญี่ปุ่น
จนครบระยะเวลำทีก่ ำหนด จึงถือว่ำเป็นโอกำสสำคัญที่จะได้รับรำยได้ โดยกรมกำรจัดหำงำนจัดส่ง จำนวน 5,282 คน และหลังจำกฝึกปฏิบัติงำน
รวมทั้งเรียนรู้เทคนิค ทักษะกำรทำงำน และนำประสบกำรณ์มำปรับใช้ เทคนิคในญี่ปุ่นครบตำมระยะเวลำที่กำหนดแล้ว เมื่อเดินทำงกลับ
ในกำรทำงำนในประเทศไทย
ประเทศไทย ผู้ฝึกปฏิบัติงำนเทคนิคจะได้รบั ประกำศนียบัตรรับรอง
“ขอแสดงควำมยินดีและชื่นชมผู้สำเร็จกำรฝึกปฏิบัติงำนเทคนิค กำรฝึกงำน และเงินสนับสนุนในกำรประกอบอำชีพ สำหรับผู้สำเร็จ
ที่มีควำมรับผิดชอบ แสดงให้เห็นควำมมุมำนะ อดทน ขยันขันแข็ง กำรฝึกปฏิบัติงำนเทคนิค ระยะเวลำ 3 ปี รับเงินสนับสนุน จำนวน
ในกำรฝึกปฏิบัติงำนเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นจนครบระยะเวลำที่กำหนด 600,000 เยน และระยะเวลำ 5 ปี รับเงินสนับสนุนเพิ่มอีก จำนวน
ผู้สำเร็จกำรฝึกปฏิบัติงำนเทคนิคทุกคน ถือว่ำเป็นผู้มีควำมสำคัญ 400,000 เยน สำหรับวันนี้ มีผู้สำเร็จกำรฝึกปฏิบัติงำนเทคนิค จำนวน
ต่อกำรพัฒนำประเทศในด้ำนเศรษฐกิจ เพรำะได้นำควำมรู้ ประสบกำรณ์ 19 คน โดยเป็นผู้สำเร็จกำรฝึกปฏิบัติงำนเทคนิคครบ 3 ปี จำนวน
ทักษะต่ำงๆ รวมทั้งระเบียบวินัยที่ได้รับจำกกำรฝึกปฏิบัติงำนเทคนิค 16 คน ได้รับเงินคนละ 177,780 บำท และผู้ฝึกปฏิบัติงำนครบ 5 ปี
ในประเทศญี่ปุ่นที่เข้มงวด เพื่อนำประสบกำรณ์ที่มีค่ำกลับมำใช้ในกำร ที่ได้รับเงินเพิ่มเติม จำนวน 3 คน ได้รับเงินคนละ118,520 บำท
ขับเคลื่อนกำรทำงำนในสถำนประกอบกำร หรือกำรประกอบธุรกิจ จำนวน 2 คน และได้รับเงินจำนวน 114,240 บำท จำนวน 1 คน
ส่วนตัวในประเทศไทยอย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น และขอให้นำเงิน (ขึ้นอยู่กับอัตรำแลกเปลี่ยนเงินไทย ณ วันที่โอนเงินมำ) รวมเป็น
สนับสนุนกำรประกอบอำชีพที่ได้รับในวันนี้ไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ เงินทั้งสิ้น 3,195,760 บำท โดยแบ่งเป็นผู้สำเร็จกำรฝึกปฏิบัติงำน
ได้อย่ำงคุ้มค่ำต่อตนเองและครอบครัวต่อไป” ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ในสำขำงำนผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และยำนพำหนะสำหรับกำรขนส่ง
กระทรวงแรงงำน กล่ำว
7 คน สำขำงำนผลิตเครื่องจักรกลและชิ้นส่วนประกอบ 3 คน สำขำ
ด้ำนนำยสุชำติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำวว่ำ งำนผลิตชิ้นส่วนโลหะ 4 คน สำขำงำนผลิตแผงวงจรและอุปกรณ์
กระทรวงแรงงำน โดยกรมกำรจัดหำงำน มีภำรกิจในกำรบริกำรจัดส่ง อิเล็กทรอนิกส์ 2 คน สำขำงำนพ่นสี 2 คน และงำนก่อสร้ำง 1 คน”
แรงงำนไทยไปทำงำนต่ำงประเทศ ซึ่งกำรจัดส่งแรงงำนไทยไปฝึก
นำยสุชำติฯ กล่ำว
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่
เว็บไซต์ www.doe.go.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทร.02-245-9428, 02-245-1021
หรือสานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2
กรมการจัดหางาน
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มำ : https://www.wallstreetenglish.in.th
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อาชีพมั่นคง
อาชีพยุคใหม่มาแรงที่ตลาดแรงงานต้องการ
เรียนจบว่ายากแล้ว กว่าจะได้ทางานที่ชอบและมีค่าตอบแทนดียิ่งยากกว่า ท่ามกลางกระแส Digital disruption ที่เทคโนโลยี
เข้ามามีบทบาทในโลกธุรกิจและชีวิตประจาวันของเรา สามารถทางานบางอย่างแทนมนุษย์ได้ ส่งผลให้อัตราการจ้างงานของบางอาชีพ
ลดลง แต่ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็เป็นแรงขับเคลื่อนก่อให้เกิดอาชีพยุคใหม่ที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งในปี 2020 นี้ต้องบอกว่าสายงาน
สุขภาพ ไอที และคณิตศาสตร์มาแรงที่สุด สาหรับน้องๆ บัณฑิตหน้าใหม่ที่กาลังมองหางานอยู่ ขอแนะนา 5 อาชีพยุคใหม่ที่มาแรงในปีนี้
1. นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)
นักวิทยำศำสตร์ข้อมูลหรือ Data Scientist เป็นอำชีพยุคใหม่
ที่ถูกจัดอันดับว่ำค่ำตัวแพงสูงลิ่ว ขนำดที่ว่ำจบใหม่ยังเริ่มต้นที่ประมำณ
35,000 บำท ขึ้นไป อำชีพนี้เป็นที่ต้องกำรตัวขององค์กรทั้งภำครัฐ
เอกชน และสตำร์ทอัพ ที่มีชุดข้อมูลขนำดใหญ่เรียกว่ำ Big Data
และมองหำผู้เชี่ยวชำญที่จะมำจัดระเบียบข้อมูลเหล่ำนี้ หน้ำที่หลักของ
อำชีพนักวิทยำศำสตร์ข้อมูล คือกำรวำงแผน วิเครำะห์ และประมวลผล
ชุดข้อมูล เพื่อนำมำสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ให้กับองค์กรนำไปต่อยอด
ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์หรือบริกำรให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้บริโภค
มำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำมยังถือว่ำมีคนจำนวนไม่มำกที่ประกอบอำชีพนี้
ซึ่งสวนทำงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน จึงไม่แปลกใจเลยว่ำ
ทำไมถึงมีค่ำตัวสูงนัก

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เรียนจบคณะอะไร
ถึงแม้ว่ำอำชีพนักวิทยำศำสตร์ข้อมูลจะไม่ได้เจำะจงว่ำต้องจบ
สำขำใดเป็นพิเศษ แต่ควรจบกำรศึกษำระดับปริญญำโทเป็นอย่ำงน้อย
บุคลำกรในไทยที่ประกอบอำชีพนี้ส่วนใหญ่จะจบด้ำนวิศวกรรม
เพรำะต้องมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนคณิตศำสตร์ขั้นสูง กำรจัดกำรข้อมูล
สำรสนเทศข้อมูล วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ ตลอดจนสำมำรถเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

2. วิศวกรการเงิน (Financial Engineer)
หลำยคนอำจจะคุ้นเคยกับอำชีพวิศวกรในสำยงำนผลิตและ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แต่วิศวกรกำรเงินเป็นอำชีพยุคใหม่ที่น่ำจับตำมอง
เป็นอย่ำงมำก เพรำะทุกวันนี้หลำยๆ องค์กรก็แข่งขันพัฒนำผลิตภัณฑ์
กำรเงินหลำยรูปแบบทั้งแพล็ตฟอร์มออฟไลน์และออนไลน์ ซึ่งก็ตรงกับ
หน้ำที่หลักของอำชีพนี้ ที่ต้องบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรเงิน ด้ำนนโยบำย
สินเชื่อ วิเครำะห์หลักทรัพย์ กำรลงทุน กำรประกันภัยให้กับธนำคำร
บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทขนำดใหญ่ เป็นต้น

วิศวกรการเงิน เรียนจบคณะอะไร
โดยพื้นฐำนอำชีพวิศวกรกำรเงินเหมำะกับคนเก่งเลข ชอบคำนวณ
และวิเครำะห์ ซึ่งมหำวิทยำลัยในไทยหลำยแห่ง ได้บรรจุหลักสูตร
วิศวกรกำรเงินอยู่ในระดับปริญญำตรีและโท เช่น คณะพำณิชยศำสตร์
และกำรบัญชี ภำควิชำกำรธนำคำรและกำรเงิน ที่จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
คณะวิทยำศำสตร์ สำขำวิชำวิศวกรรมกำรเงิน ที่มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำ
และระดับปริญญำโท สำขำวิชำวิศวกรรมกำรเงินและกำรจัดกำร
ที่มหำวิทยำลัยพระจอมเกล้ำธนบุรี เป็นต้น

3. ผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยทางไซเบอร์
Privacy หรือ Security ประเด็นร้อนๆ ที่มำพร้อมกับเรื่อง
ควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์ เรำได้ยินข่ำวข้อมูลออนไลน์รั่วไหลอยู่บ่อยครั้ง
ทั้งข้อมูลส่วนตัวของประชำชนและระดับองค์กร เรำจะแน่ใจได้อย่ำงไรว่ำ
ทุกครั้งที่ใช้งำนอินเตอร์เน็ตจะไม่ถูกละเมิดควำมเป็นส่วนตัว หรือถ้ำเป็น
ในระดับองค์กร ถ้ำข้อมูลควำมลับรั่วไหลย่อมสร้ำงควำมเสียหำยมหำศำล
ต่อองค์กรและลูกค้ำ จึงจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชำญควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์
ซึ่งเป็นอำชีพยุคใหม่ที่จะมำต่อกรกับผู้ร้ำยบนโลกออนไลน์ สำมำรถ
คำดเดำระบบกำรโจมตีในหลำยๆ รูปแบบ เฝ้ำระวังและรักษำควำม
ปลอดภัยของระบบฐำนข้อมูล ทำให้อำชีพนี้สำมำรถทำงำนในองค์กร
ได้หลำกหลำยมำก ทั้งภำครัฐและเอกชน รวมถึงสถำบันกำรเงินต่ำงๆ

ผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยทางไซเบอร์ เรียนจบคณะอะไร
ถึงแม้ว่ำภัยร้ำยบนโลกออนไลน์จะเกิดขึ้นแทบทุกวัน แต่บุคลำกร
ทำงด้ำนนี้กลับมีจำนวนไม่มำกพอ องค์กรต่ำงๆ จึงเลือกเฟ้นหำบุคลำกร
ด้ำนนี้อยู่ตลอดเวลำ เพรำะข้อมูลส่วนบุคคลมีรำคำมหำศำล ใครที่จะเอำดี
กับอำชีพยุคใหม่ด้ำนนี้มีแววรุ่ง ไม่ตกงำนแน่นอน สำหรับในไทยมี
มหำวิทยำลัยหลำยแห่งเปิดสอน โดยบรรจุอยู่ในคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และคณะวิศวกรรมศำสตร์ เช่น มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
พระนครเหนือ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
และสถำบันเทคโนโลยีนำนำชำติสิรินธร มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
เป็นต้น
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4. นักจิตวิทยาบาบัด (Psychologist)
ปฏิเสธไม่ได้ว่ำทุกวันนี้เทคโนโลยีช่วยอำนวยควำมสะดวก
ให้ชีวิตเรำสะดวกสบำยขึ้น แต่อีกมุมหนึ่งของโลกทุนนิยม ที่ต้องแข่งขัน
กันตลอดเวลำก็เพิ่มแรงกดดันจนทำให้คนเกิดควำมเครียด ที่มีสำเหตุ
มำจำกกำรทำงำน ครอบครัว หรือสถำนกำรณ์ทำงสังคม ซึ่งอำจนำไปสู่
กำรเป็นโรคซึมเศร้ำและโรคจิตเวชอื่นๆ ได้ อำชีพนักจิตวิทยำบำบัด
จะช่วยเยียวยำอำรมณ์และจิตใจของคนเหล่ำนี้ คอยให้คำปรึกษำ
และช่วยหำทำงแก้ไขโดยกำรใช้กิจกรรมบำบัดเช่น ศิลปะ หรือกำร
เคลื่อนไหวทำงร่ำงกำย ปัจจุบันนักจิตวิทยำบำบัดสำมำรถทำงำนได้
ในหลำกหลำยธุรกิจ ไม่จำกัดแค่งำนในโรงพยำบำลหรือหน่วยงำนของรัฐ
เท่ำนั้น สำมำรถทำงำนในองค์กรตำมควำมถนัดของตัวเอง หรือทำงำน
กับบริษัทสตำร์ทอัพที่ผลิตแอปพลิเคชั่นเกี่ยวกับสุขภำพจิตก็ได้

นักจิตวิทยาบาบัด เรียนจบคณะอะไร
นักจิตวิทยำไม่ใช่จิตแพทย์ เพรำะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องจบ
ด้ำนจิตแพทย์มำโดยตรง แต่ทั้งสองอำชีพสำมำรถทำงำนร่วมกันได้
โดยส่วนมำกมักจะเรียนจบจำกคณะจิตวิทยำ คณะสังคมศำสตร์
และคณะมนุษยศำสตร์ สำขำกำรศึกษำจิตวิทยำ เป็นต้น นอกจำก
วุฒิกำรศึกษำแล้ว โดยพื้นฐำนต้องเป็นคนมีจิตใจเมตตำ รักที่จะ
ช่วยเหลือผู้อื่น แล้วยังต้อง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจพฤติกรรมของมนุษย์
เพื่อให้กำรบำบัดรักษำเป็นไปอย่ำงถูกต้อง

5. นักการตลาดดิจิทัล (Digital Marketer)
ทุกวันนีโ้ ซเชียลมีเดียคือสื่อกระแสหลักที่ทรงอิทธิพลต่อธุรกิจ
และสังคม บริษัทและองค์กรต่ำงๆ จึงหันมำทำกำรตลำดบนแพล็ตฟอร์ม
ออนไลน์กันมำกขึ้น เพรำะสำมำรถสื่อสำรกับผู้บริโภคได้อย่ำงรวดเร็ว
ซึ่งคนที่ทำอำชีพนักกำรตลำดดิจิทัลจะแตกต่ำงจำกนักกำรตลำดธรรมดำ
ตรงที่สำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลกำรตลำดออนไลน์ได้ รู้เท่ำทันเทรนด์โลก
และพฤติกรรมกำรใช้อินเตอร์เน็ต กำรจับจ่ำยใช้สอยของผู้บริโภค
แล้วนำมำพัฒนำเป็นแคมเปญกำรตลำด เรียกว่ำดูแลด้ำนกำรตลำด
ดิจิทัลทั้งหมด

นักการตลาดดิจิทัล เรียนจบคณะอะไร
งำนกำรตลำดดิจิทัลไม่จำเป็นต้องจบปริญญำสำขำกำรตลำด
หรือบริหำรโดยตรงก็ได้ คุณสำมำรถหำควำมรู้เพิ่มเติมจำกกำรอบรม
เกี่ยวกับทักษะด้ำนกำรตลำดดิจิทัล เช่น กำรซื้อโฆษณำออนไลน์บนเฟซบุ๊ก
กำรลงโฆษณำบนหน้ำผลกำรค้นหำของเว็บไซต์ Search engine ต่ำง ๆ
หรือเทคนิคกำรเขียนบทควำม SEO เป็นต้น นอกจำกนี้ต้องเป็นคน
ที่หูตำกว้ำงไกล ชอบอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆ อยู่เสมอ เสพข่ำวสำร
แบบรอบทิศทำงชอบวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ และที่สำคัญถ้ำมีทักษะ
ภำษำอังกฤษคล่องก็ถือว่ำมีชัยไปกว่ำครึ่ง เพรำะจะช่วยเปิดโอกำส
ให้ร่วมงำนกับบริษัทต่ำงชำติ และมีแนวโน้มได้ค่ำตอบแทนสูงอีกด้วย
ทั้ง 5 อาชีพยุคใหม่นี้ มีอาชีพไหนเข้าตากันบ้าง บางอาชีพ
ก็ไม่ต้องจบตรงสายที่เรียนมาก็ได้ เอาเป็นว่าเลือกงานที่ตรงกับ
ความชอบและความรู้ความสามารถของตัวเองเป็นหลักพร้อมๆ
กับดูแนวโน้มเทรนด์การจ้างงานไปด้วย ยิ่งค้นหาตัวเองเร็ว ก็จะได้
ทางานที่ชอบได้ไว และไม่ต้องเปลี่ยนงานบ่อยๆ
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก
ที่มำ : https://th.jobsdb.com
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THAILAND 4.0
มหกรรมเทคโนโลยี CES 2021 เตรียมจัดงานออนไลน์เต็มรูปแบบต้นปีหน้า
Consumer Technology Association (CTA)(R) ประกำศว่ำ
มหกรรม CES(R) 2021 จะจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 6-9 มกรำคม 2021
ในรูปแบบออนไลน์ พร้อมมอบประสบกำรณ์ดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อ
เชื่อมโยงผู้จัดแสดงสินค้ำ ลูกค้ำ ผู้นำทำงควำมคิด และสื่อมวลชน
จำกทั่วทุกมุมโลก กำรจัดงำนในรูปแบบใหม่จะเปิดโอกำสให้ผเู้ ข้ำร่วมงำน
ได้ฟังควำมคิดเห็นของนักนวัตกรรม ได้เห็นเทคโนโลยีล้ำสมัยและ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่ำสุด และได้มีส่วนร่วมกับแบรนด์และสตำร์ทอัพ
จำกทั่วโลก
“ท่ำมกลำงควำมวิตกกังวลเรื่องสุขภำพอันเป็นผลมำจำก
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 เรำไม่สำมำรถปล่อยให้คนหลำยหมื่น
มำรวมตัวกันที่ลำสเวกัสในช่วงต้นเดือนมกรำคมปีหน้ำเพื่อพบปะ
และเจรจำธุรกิจกัน” แกรี่ ชำปิโร ประธำนและซีอีโอของ CTA กล่ำว
“เทคโนโลยีช่วยให้เรำสำมำรถทำงำน เรียนหนังสือ และติดต่อกัน
ในช่วงที่เกิดโรคระบำด และนวัตกรรมดังกล่ำวช่วยให้เรำสำมำรถ
จัดมหกรรม CES 2021 ในรูปแบบใหม่ และนำผู้ที่อยู่ในแวดวงเทคโนโลยี
มำรวมตัวกัน กำรเปลี่ยนไปสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลเต็มรูปแบบในปี 2021
จะทำให้เรำสำมำรถมอบประสบกำรณ์ที่มีเอกลักษณ์ เพื่อช่วยให้ผู้จัดแสดง
สินค้ำได้ติดต่อสื่อสำรกับผู้เข้ำชมงำนทั้งหน้ำเก่ำและหน้ำใหม่” CES 2021
จะมอบประสบกำรณ์ใหม่ที่ดื่มด่ำยิ่งขึ้น โดยผู้เข้ำร่วมงำนจะได้ชม
เทคโนโลยีใหม่ล่ำสุดอย่ำงเต็มตำ เพรำะเรำจะนำมหกรรมระดับโลก
ไปสู่ผู้ชมถึงบ้ำนหรือออฟฟิศ เพื่อกำรเข้ำชมงำนอย่ำงสะดวกสบำย
และปลอดภัย
นับเป็นเวลำกว่ำ 50 ปีแล้วที่มหกรรม CES ทำหน้ำที่เป็น
เวทีระดับโลกสำหรับกำรนำเสนอนวัตกรรม สำหรับเป้ำหมำยหลัก
ของมหกรรม CES 2021 คือกำรเปิดเวทีให้บริษัทน้อยใหญ่ได้จัดแสดง
ผลิตภัณฑ์ สร้ำงแบรนด์ และสร้ำงควำมร่วมมือ โดยให้ควำมสำคัญ

กับสุขภำพและควำมปลอดภัยเป็นหลัก นอกจำกนี้ ผู้ที่อยู่ในแวดวง
เทคโนโลยีจะได้มำรวมตัวกันเพื่อแชร์ ไอเดียและแนะนำผลิตภัณฑ์
ทีจ่ ะเปลี่ยนอนำคตของเรำ ขอให้ทุกท่ำนทำตัวให้ว่ำงในช่วงสัปดำห์แรก
ของเดือนมกรำคมปีหน้ำ และรอรับข่ำวสำรที่น่ำสนใจเกี่ยวกับมหกรรม
CES 2021 จำกเรำ ทั้งนี้ เรำตั้งใจว่ำจะกลับมำจัดงำนที่ ลำสเวกัส
ในปี 2022 โดยจะจัดงำนทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ควบคู่กันไป

เกี่ยวกับ CES
CES(R) คือมหกรรมเทคโนโลยีที่ทรงอิ ทธิพลที่สุดในโลก
โดยเป็นเวทีสำหรับเทคโนโลยีสุดล้ำและนัก นวัตกรรมจำกทั่วโลก
แบรนด์ชั้นนำระดับโลกต่ำงมำทำธุรกิจและพบปะพำร์ทเนอร์ใหม่ ๆ
ในงำนนี้ ขณะที่นักนวัตกรรมอัจฉริยะก็มำปรำกฏตัวบนเวที ทั้งนี้
มหกรรม CES จัดโดย Consumer Technology Association (CTA)(R)
และมีกำรนำเสนอเทคโนโลยีครอบคลุมทุกภำคส่วน สำมำรถดูข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ CES.tech และติดตำมควำมเคลื่อนไหวทำงโซเชียลมีเดีย

เกี่ยวกับ Consumer Technology Association
CTA(R) คือสมำคมกำรค้ำเทคโนโลยีที่มีขนำดใหญ่ที่สุด
ในอเมริกำเหนือ สมำชิกของเรำประกอบด้วยนักนวัตกรรมชั้นนำ
ของโลก ตั้งแต่สตำร์ทอัพไปจนถึงแบรนด์ระดับโลก ซึ่งช่วยสร้ำงงำน
ให้ชำวอเมริกันกว่ำ 18 ล้ำนตำแหน่ง ทั้งนี้ CTA เป็นเจ้ำของและผูจ้ ัดงำน
CES(R) มหกรรมเทคโนโลยีที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก สำมำรถดูข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ CTA.tech หรือติดตำมควำมเคลื่อนไหวทำง @CTAtech

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
https://www.ryt9.com
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