บรรณาธิการ
ข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจาเดือน พฤษภาคม 2561 Special Report ฉบับนี้
ขอเสนอ “บ้านสะพานดา” หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ เย็น เป็น สุข ตามด้วย มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทา
ในภูมิภาค ปั้น 'สัตหีบโมเดล'!! ดึง 'อาชีวะ' สร้างงานใน 'อีอีซี' เปิดหลักสูตร “อาชีวะพรีเมียม” ปีการศึกษา 61 เรียนจบ
รับ วุฒิ 2 ประเทศ ครม.สัญ จร ฝึก ช่า งดัน อุต สาหกรรมอาหารทะเลใน จ.สมุท รสาคร-จ.เพชรบุรี ม.ขอนแก่น ร่ว ม
Chevron Enjoy Science ดัน จ.ขอนแก่น เป็นศูนย์กลางพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารภาคอีสาน ท่าเรือน้าลึกสงขลา
แห่งที่ 2 ปั้นไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
ส่วน English for Career ฉบับนี้ เป็นบทสนทนาภาษาอังกฤษ Asking for permission (การขออนุญาต)
ตามด้วย รู้ทันโลก ญี่ปุ่นเตรียมเปิดทางรับแรงงานต่างชาติไร้ฝีมือ..แก้ปัญหาขาดแคลน พม่าเปิดตัวแนวทางอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยคนงานภาคสิ่งทอ ฮ่องกงเตรียมพิจารณาร่างกฎหมายต่อต้านค้ามนุษย์ Smart Doe ก.แรงงาน ตั้งเป้า
แรงงานไทยมี งานท าทุ กคน ก.แรงงาน - นิ คมฯ อมตะ จั ด มหกรรมนั ดพบแรงงาน รั บสมั ครงานว่ า งกว่ า 6,000 อั ตรา
รมว.แรงงาน หัวโต๊ะพิจารณาแผน จัดการแรงงานรองรับ EEC อาชีพมั่นคง ธูป หอม ภูมิปัญ ญาไทย ดีต่อ ใจห่ว งใยสุข ภาพ
และ THAILAND 4.0 ผลของความก้าวหน้าเทคโนโลยีต่อตลาดแรงงาน
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Special Report
บ้านสะพานดา หมูบ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ เย็น เป็น สุข
มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทาในภูมิภาค
- ปั้น 'สัตหีบโมเดล'!! ดึง 'อาชีวะ' สร้างงานใน 'อีอีซี'
- เปิดหลักสูตร “อาชีวะพรีเมียม” ปีการศึกษา 61 เรียนจบรับวุฒิ 2 ประเทศ
- ครม.สัญจร ฝึกช่าง ดันอุตสาหกรรมอาหารทะเลใน จ.สมุทรสาคร เพชรบุรี
- ม.ขอนแก่น ร่วม Chevron Enjoy Science ดัน จ.ขอนแก่น เป็นศูนย์กลางพัฒนา
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารภาคอีสาน
- ท่าเรือน้าลึกสงขลาแห่งที่ 2 ปั้นไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจระดับภูมภิ าค
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English for Career
- บทสนทนาภาษาอังกฤษ Asking for permission (การขออนุญาต)
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รู้ทันโลก
- ญี่ปุ่นเตรียมเปิดทางรับแรงงานต่างชาติไร้ฝีมือ..แก้ปัญหาขาดแคลน
- พม่าเปิดตัวแนวทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคนงานภาคสิง่ ทอ
- ฮ่องกงเตรียมพิจารณาร่างกฎหมายต่อต้านค้ามนุษย์
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- ก.แรงงาน - นิคมฯ อมตะ จัดมหกรรมนัดพบแรงงาน รับสมัครงานว่างกว่า 6,000 อัตรา
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พฤษภาคม 2561
Special Report

“หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ เย็น เป็นสุข”
บทความพิ เ ศษวั น นี้ ข อแนะน า
ชุ ม ชนที่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง ในการรวมกลุ่ ม
และยั ง เป็ น หมู่ บ้ า นเศรษฐกิจ พอเพีย ง
อยู่เ ย็น เป็น สุข ของจังหวัดราชบุรี เพื่อที่
เป็น ตัวอย่า งหรื อ ต้ น แบบในการพั ฒ นา
ชุ ม ช น หรื อ ห มู ่ บ ้ า น ข อง ท่ า น นั ่ น คื อ
ชุ ม ชน “บ้ า นสะพานดา”
ทำไมชุมชน“บ้ำนสะพำนดำ”ถึงเป็น
หมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุ ข
ของจั งหวั ดรำชบุ รี ก็ เพรำะในชุ มชนมี กำร
รวมกลุ่ มและจั ดตั้ งแหล่ งเรี ยนรู้ ของชุ มชน
ที่เรี ยกว่ ำ “ศูนย์ เรี ยนรู้ โ ครงกำรอัน เนื ่อ ง
มำจำกพระรำชดำริ บ้ำ นสะพำนดำ” โดยมีคุณลุงเนียง รุ่งนุช เป็นผู้อำนวยกำรศูนย์ ซึ่งอดีตคุณลุงเนียงท่ำนเป็น
ผู้ใหญ่บ้ำนบ้ำนสะพำนดำ และปัจจุบันท่ำนยังเป็นอำสำสมัครแรงงำนจังหวัดรำชบุรีอีกด้วย
ส่วนประธำนศูนย์ คือคุณลุงสมหวัง
จำติกุล ซึ่งทั้งสองท่ำนนี้ถือว่ำเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์
ขึ้น มำ คุ ณ ลุ ง สมหวั ง ฯ เล่ ำ ว่ ำ ศู น ย์ เ รี ย นรู้
โครงกำร อั นเนื่ องมำจำกพระรำชด ำริ บ้ ำน
สะพำน ก่อตั้งมำในปี 2552 เพื่อเป็นศูนย์กลำง
รวบรวมข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรควำมรู้ ของชุ มชนที่ จะ
น ำไปสู่ กำรส่ งเสริ มกระบวนกำรเรี ยนรู้ ส ำหรั บ
ประชำชนในชุมชน เป็นสถำนที่พบปะสังสรรค์
แลกเปลี่ยนควำมรู้ประสบกำรณ์ตลอดจนกำรสืบ
ทอดภูมิปั ญญำท้องถิ่นและยั งเป็ นที่ กำรจั ดกำร
ควำมรู้ บูรณำกำรกำรทำงำนของทุกภำคส่วนทั้ง
ภำครั ฐ และภำคประชำชน พร้ อ มทั้ ง เป็ น
สถำนที่เรียนรู้วิถีชีวิตปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชน เช่น มีกำรรวมกลุ่มของเกษตรกรทำสวนที่หันมำใช้
แนวทำงเกษตรอิน ทรีย์ โดยจัดกิจ กรรมกำรผลิต สำรสกัดสมุนไพรเพื่อไล่แมลง กำรผลิตน้ำ EM กำรผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภำพและปุ๋ยมูลไส้เดือน เพรำะในพื้นที่ บ้ำนสะพำนดำส่วนมำกจะประกอบอำชีพเกษตรกร ซึ่งผลผลิต
บำงส่วนได้จำหน่ำยไปยังต่ำงประเทศจำเป็นต้องได้มำตรำฐำนปลอดภัยจำกสำรเคมีที่ตกค้ำง มีกำรเรียนรู้ กำรแปร
รูปจำกผลิตทำงกำรเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่ำ เช่น แปรรูปกล้ว ยอบ ฝรั่ง กิม จูแช่อิ่ม อบแห้ง เป็นต้น มีก ำรนำเอำ
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เศษไม้กิ่งไม้ที่ถูกตัดออกจำกกำรตกแต่งต้นไม้มำผลิตเป็นถ่ำนอัดแทงเพื่อใช้สอยในครัวเรือน นี้เป็นผลงำนเพียง
บำงส่วนของศูนย์เรียนรู้แห่งนี้
คุณลุงฯ กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ กำรที่ศูนย์เรียนรู้โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริบ้ำนสะพำนดำ ประสบ
ควำมสำเร็จ เป็น ที่รู้จั กได้นั้นเกิดจำกควำมร่ วมมือของคนในชุมชนและหน่วยงำนของรัฐที่ส นับสนุนให้ปรึกษำ
ปัจจุบันศูนย์เรียนรู้โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริบ้ำนสะพำนดำ ไม่ใช่เป็นศูนย์ เรียนรู้เฉพำะคนในชุมชน
บ้ำนสะพำนดำเท่ำนั้ น ยังเป็นศูนย์ เรีย นรู้ของทุกคนที่สนใจกับวีถีชีวิตปรัช ญำเศรษฐกิจพอเพียง มีกลุ่มชมรม
นักเรียน นักศึกษำ ร่วมถึงหน่วยงำนต่ำงๆ ให้ควำมสนใจเข้ำมำดูงำนในศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ และยังได้รับ เชิญเป็น
วิทยำกรถ่ำยทอดควำมรู้ต่ำง ๆ ให้กับชุมชน หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งในจังหวัดรำชบุรีและต่ำงจังหวัดอีกด้วย สำหรับ
ผู้สนใจอยำกจะมำเยี่ยมชมหรือศึกษำดูงำน คุณลุงทั้งสองบอกเลยว่ำยินดี
ศูนย์เรียนรู้โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
บ้ำนสะพำนดำ ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลวัดแก้ว อำเภอบำงแพ
จังหวัดรำชบุรี มำทำงเส้นถนนหลวงแผ่นดินหมำยเลข
325 สำยบำงแพ-ดำเนินสะดวก ห่ำงจำกที่ทำกำรอำเภอ
บำงแพ 8 กิ โ ลเมตร สำมำรถติ ดต่ อทำงโทรศั พท์ ได้ ที่
หมำยเลข 086-3513375 ถ้ำมำเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้แล้ว
ยังพอมีเวลำสำมำรถแวะเที่ยวได้อีกเพรำะว่ำในพื้นที่นี้มี
สถำนที่ท่องเที่ยวหลำยแห่ง

ที่มำ : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก
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มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทาในภูมิภาค
ปั้น 'สัตหีบโมเดล'!! ดึง 'อาชีวะ' สร้างงานใน 'อีอีซ'ี

‘สัตหีบโมเดล” ถือเป็นหนึ่งในแผนกำรพัฒนำบุคลำกร กำรศึกษำ กำรวิจั ยและเทคโนโลยีที่คณะกรรมกำร
นโยบำยกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (กนศ.) มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี
เป็นประธำน ได้เห็นชอบในแผนดังกล่ำวแล้ว เพื่อนำมำเป็นโมเดลต้นแบบในกำรสร้ำงบุคลำกรให้เพียงพอ รองรับ
กำรพัฒนำพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก หรือ อีอีซี และพื้นที่ใกล้ เคียงโดยเฉพำะ โดยคำดว่ำจะมีควำม
ต้องกำรอัตรำแรงงำนมำกถึง 1 แสนอัตรำ โดยมี ‘วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ ” อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็น สถำบัน
กำรศึกษำต้นแบบที่ถูกหยิบยกชื่อ และรูปแบบกำรเรียนกำรสอนมำใช้ต่อยอดขยำยผลไปอีก 11 วิทยำลัยอำชีวะ
รวมเป็น 12 วิทยำลัยอำชีวะ ที่ร่วมนำร่ อง ได้แก่ วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยำลัยเทคนิคชลบุรี วิทยำลัยเทคนิค
พัทยำ วิทยำลัยเทคนิคระยอง วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี วิทยำลัยเทคนิคตรำด วิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ
วิทยำลัยเทคนิคปรำจีนบุรี วิทยำลัยเทคนิคสระแก้ว วิทยำลัยเทคนิคพนมสำรคำม (ฉะเชิงเทรำ) วิทยำลัยเกษตร
และเทคโนโลยีชลบุรี และวิทยำลัยอำชีวศึกษำชลบุรี
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กาหนดหลักสูตรนิวเอสเคิร์ฟ
ภำรกิจของแต่ละวิทยำลัยมีหน้ำที่ คือ ‘คัดสรรสำขำวิชำ’ ที่สถำบันตัวเองมีควำมเชี่ยวชำญพิเศษดึงออก
มำร่วมใน ‘สัตหีบโมเดล’ โดยจะมีองค์กรวิชำชีพร่วมกับสถำนประกอบกำรใน ‘อีอีซี’ ที่มีเครื่องมือมีควำมชำนำญ
ในสำขำวิ ช ำนั้ น ๆ และมี ค วำมต้ อ งกำรบุ ค ลำกรในสำขำวิ ช ำ เข้ ำ มำร่ ว มออกแบบหลั ก สู ต ร อย่ ำ งเช่ น
‘วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ ’ ในเบื้องต้น เลือกสำขำช่ำงอำกำศยำน สำขำระบบขนส่งทำงรำง สำขำตรวจสอบโดย
ไม่ทำลำย สำขำเมแคทรอนิกส์ ส่วน ‘วิทยำลัยเทคนิคพัทยำ’ เลือกสำขำหุ่นยนต์และแขนกล และสำขำระบบ
ขนส่งทำงรำง ก็จะถูกยกระดับหลักสูตรให้ตอบโจทย์ตลำดอีอีซีมำกขึ้น ลำดับต่อไป เมื่อวิทยำลัยมีควำมพร้อมด้ำน
หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน จะมี ‘ผู้เชี่ยวชำญ’ ของแต่ละสถำนประกอบกำร เข้ำมำเป็นครูพิเศษหรือวิทยำกร
อบรมให้กับสถำนศึกษำ ในกรณีที่สำขำวิชำนั้นยังขำดครูอำจำรย์ที่มีควำมชำนำญ โดยเฉพำะสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง
กับ NEWS-Curve ได้แก่ อุตสำหกรรมหุ่นยนต์ อุตสำหกรรมกำรบินและโลจิสติกส์ อุตสำหกรรมเชื้อเพลิงชีวภำพ
และเคมีชีวภำพ อุตสำหกรรมดิจิตอล และอุตสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจร
ได้เบี้ยเลี้ยงช่วงเรียน
ลักษณะของหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามแบบ ‘สัตหีบโมเดล’ จะมีการออกแบบให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการและผู้เรียน ภายใต้หลักสูตร S-M-L
S หมำยถึง หลักสูตรระยะสั้น (Small Plan) ใช้เวลำเรียน 2 ปี สำหรับผู้มีพื้นควำมรู้ระดับ ปวส.
M หมำยถึง หลักสูตรระยะปำนกลำง (Middle Plan) ใช้เวลำเรียน 3 ปี สำหรับผู้มีพื้นควำมรู้ระดับ ปวช.
ที่ต้องกำรเรียนต่อถึงระดับ ปวส.
L หมำยถึง หลักสูตรระยะยำว (Large Plan) ใช้เวลำเรียน 5 ปี สำหรับผู้เรียนที่ประสงค์จะเรียนต่อเนื่อง
ตั้งแต่ระดับ ปวช. ต่อเนื่อง ถึงระดับ ปวส.
นอกจำกนี้ ภำยใต้ ‘สัตหีบโมเดล’ อยู่บนหลักกำร ‘เรียนรู้-รู้จริง-ลงมือทาจริง’ จะได้รับสิทธิประโยชน์
ค่ำตอบแทนในระหว่ำงกำรเรี ย น อำทิ ได้เบี้ยเลี้ ยงเดือนละ 4-5 พันบำท ได้ฝึ กงำนในสถำนประกอบกำร
โดยที่สถำนประกอบกำรจ่ำยค่ำจ้ำงในอัตรำไม่ต่ำกว่ำค่ำแรงขั้นต่ำ และมีหลักประกันในกำรได้งำนทำที่แน่นอน
เมื่อสำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรแล้ว
ทางานได้เดือนละ 2 หมื่นบาท
นำยคณิ ศ แสงสุ พ รรณ เลขำธิ ก ำรคณะกรรมกำรนโยบำยกำรพั ฒ นำระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
ภำคตะวันออก (กนศ.) ชี้ให้เห็นว่ำ แรงจูงใจที่ทำให้นักศึกษำเข้ำร่ว มโครงกำรขับเคลื่อนกำรผลิตกำลังคนอีอีซี คือ
ระหว่ำงที่นักศึกษำกำลังเรียนเอกชน เขำจะมีค่ำเบี้ยเลี้ยงให้เดือนละประมำณ 4,000 - 5,000 บำท ระหว่ำงกำร
ฝึกงำน เขำก็จ่ำยค่ำแรงขั้นต่ำให้เหมือนกับแรงงำนทั่วไป เมื่อเรียนจบแล้วมีงำนทำ 100% โดยคำดว่ำรำยได้ต่อเดือน
ไม่ต่ำกว่ำ 20,000 บำท
“เรียนจบวิทยำลัยอำชีวะในอีอีซี ในสำขำที่ตรงกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรในอีอีซี เงินเดือน
20,000 บำท ถือเป็นเรื่องธรรมดำ ซึ่งกระบวนกำรเรียนแบบนี้ ทำให้เขำดูแลตัวเองได้ตั้งแต่ต้น” นำยคณิศ กล่ำว
ทั้งนี้ หำก ‘สัตหีบโมเดล’ ประสบควำมสำเร็จ สำมำรถจะนำไปขำยในพื้นที่อื่นๆ ได้ โดยแผนกำรพัฒนำ
ด้ำนบุคลำกรระดับอำชีวะ มีกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรผลิตแรงงำนอำชีวะเข้ำสู่ตลำดในพื้นที่อีอีซี เพื่อ
รองรับ 10 กลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยในปี 2560-2564 มีจำนวน 1.19 แสนตำแหน่ง โดยในปี 2560 ที่ผ่ำนมำ
สำมำรถผลิตได้ 2 หมื่นคน และปี 2564 ผลิตได้ 2.68 หมื่นคน หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 12.4% โดยเมื่อเทียบกับ
ควำมต้องกำรแรงงำนอำชีวะในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยในพื้นที่อีอีซี ในปี 2560-2564 แล้วพบว่ำควำมต้องกำร
แรงงำนมำกกว่ำกำรผลิตแรงงำนได้จำนวน 5.64 หมื่นคน
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มำ : http://www.thansettakij.com
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เปิดหลักสูตร “อาชีวะพรีเมียม” ปีการศึกษา 61 เรียนจบรับวุฒิ 2 ประเทศ

เปิดหลักสูตร “อำชีวะพรีเมียม” 6 สำขำ จับคู่สอนวิทยำลัยต่ำงประเทศ เริ่มภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ
2561 ผู้จบรับวุฒิ 2 ประเทศ
นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (ศธ.) กล่ำวถึงผลกำรประชุมโครงกำรเพื่อ
ยกระดับคุณภำพหลักสูตรอำชีวศึกษำตำมนโยบำยรัฐ หรือ อำชีวะพรีเมียม ว่ำ ที่ประชุมได้ข้อสรุปว่ำในภำคเรียน ที่ 1
ปีกำรศึกษำ 2561 จะเปิดรับนักศึกษำหลักสูตรอำชีวะพรีเมียมทั้งสิ้น 6 สำขำวิชำ โดย 5 สำขำเปิดใน 19 วิทยำลัย
ได้แก่
1. สำขำระบบขนส่งทำงรำง เป็นหลักสูตรระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) เรียน 3 ปี เปิดสอน
ใน 4 วิทยำลัย ได้แก่ วิทยำลัยกำรอำชีพ (วก.) บ้ำนไผ่ วิทยำลัยเทคนิค (วท.) สุรำษฎร์ธำนี วท.วำปีปทุม และ วท.
ชลบุรี โดยมีกลุ่มวิทยำลัยคู่ควำมร่วมมือ ประกอบด้วย วิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำกำรรถไฟหวู่ฮั่นวิทยำลัย
และอำชีวศึกษำกำรรถไฟเทียนจิน วิทยำลัยเทคนิคกำรรถไฟควำมเร็วสูงหูหนำน และวิทยำลัยกำรคมนำคมขนส่ง
สำธำรณฉงชิ่ง สำธำรณรัฐประชำชนจีน
2. สำขำเมคคำทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เป็นหลักสูตรระดับ ปวส. เรียน 2 ปีครึ่ง เปิดสอนใน 2 วิทยำลัย
ได้แก่ วท.พระนครศรีอยุธยำ และ วท.มีนบุรี จับคู่กับ วิทยำลัยเทคนิคและอำชีวศึกษำเทียนจินโป๋ห่ำย ประเทศจีน
3. สำขำช่ำงอำกำศยำน หลักสูตรระดับ ปวส. เรียน 2 ปี อิงมำตรฐำนสำกลองค์กำรกำรบินพลเรือน
ระหว่ำงประเทศ (International Civil Aviation Organization - ICAO) สอนใน 6 วิทยำลัย ได้แก่ วท.ถลำง
วท.สัตหีบ วท.ดอนเมือง วท.สมุทรปรำกำร วท.อุบลรำชธำนี และ วท.ขอนแก่น จับคู่ควำมร่วมมือกับสถำบันกำร
บินพลเรือน และสถำนประกอบกำรในประเทศ
4. สำขำหุ่นยนต์เพื่อกำรอุตสำหกรรม หลักสูตร ปวส. เรียน 2 ปีเปิดสอนใน 4 วิทยำลัย ได้แก่ วท.
สมุทรสงครำม วท.สมุทรสำคร วท.สระบุ รี และ วท.สุ พรรณบุรี จับคู่ กับมหำวิทยำลั ยในประเทศเยอรมัน ซึ่ง
องค์กำรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศของเยอรมัน จะดำเนินกำรคัดเลือกมหำวิทยำลัยให้
5. สำขำโลจิสติกส์ เปิดสอนระดับ ปวส. เรียน 2 ปีครึ่ง สอนใน 1 วิทยำลัย ได้แก่ วิทยำลัยอำชีวศึกษำ
อุดรธำนี จับคู่กับ Chongqing City Management College : CCMC ของจีน
นอกจำกนี้ สถำบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น จะมำจับคู่กับ วท.สุรนำรี สอนสำขำเมคคำทรอนิกส์และหุ่นยนต์
และจับคู่กับวิทยำลัยอำชีวศึกษำเทคโนโลยีฐำนวิทยำศำสตร์ชลบุรี สำขำหุ่นยนต์เพื่อกำรอุตสำหกรรม ซึ่งเป็น
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หลักสูตรปวส.เรียน 5 ปีต่อเนื่อง รับเด็กจบมัธยมศึกษำปีที่ 3 สำหรับสำขำที่ 6 คือ สำขำสมำร์ทฟำร์มมิง ที่จะ
ดำเนินกำรในวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยี
“ผู้จบการศึกษาหลักสูตรอาชีวะพรีเมียมจะได้รับทวิวุฒิ หรือ 2 วุฒิจาก 2 ประเทศ คือ วุฒิการศึกษา
จากประเทศไทย และวุฒิก ารศึ กษาจากวิ ทยาลัยที่ มาจับคู่ ประเทศจีน ญี่ ปุ่น และ เยอรมัน ซึ่ง ยืน ยั น ว่ า
ระบวนการเรียนการสอน เด็กจบแล้วสามารถทางานได้จริง และเป็นเด็กที่มีแนวคิดพัฒนาต่อได้ด้วย มีทั กษะ
การปฏิ บั ติ แ บบมื อ อาชีพ เป็ น นานาชาติ ต อบโจทย์ ต ลาด อย่ า งไรก็ ต าม จากนี้ ทุ ก วิท ยาลั ย จะเร่ ง จั ด ท า
รายละเอียดที่เ กี่ยวข้อง และกลาง มี . ค. นี้จะนาหลักสูตรเสนอที่ปรับปรุงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (กอศ.) พิจารณาและรับรอง ซึ่งเชื่อว่าจะไม่มีปัญหา” นพ.อุดม กล่าว

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มำ : https://mgronline.com
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ครม.สัญจร ฝึกช่าง ดันอุตสาหกรรมอาหารทะเลใน จ.สมุทรสาคร เพชรบุรี
มุ่ ง ฝึ ก ทั ก ษะช่ า งแมคคาทรอนิ ค คุ ม ระบบออโตเมชั่ น และหุ่ น ยนต์ ดั น ไทยให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลาง
อุตสาหกรรมอาหารทะเล
นำยสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน (กพร.) กระทรวงแรงงำน เปิดเผยว่ำ พลตำรวจเอก อดุลย์
แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสำคร เพชรบุรี เพื่อเยี่ยมชมมูลนิธิเครือข่ำยส่งเสริม
คุณภำพแรงงำน ต.บำงหญ้ำแพรก และเยี่ ยมชมบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) ต.ท่ำทรำย เพื่อรับฟัง
บรรยำยสรุปศูนย์กลำงอำหำรทะเล (Hub of Seafood) รวมถึงกำรรับฟังผลกำรดำเนินงำนศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จเพื่อ
ออกใบรับรองสินค้ำประมง ของศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภำพสินค้ำประมง พร้อมพบปะพนักงำนและแรงงำนของ
บริ ษัท นอกจำกนี้ ได้เยี่ ยมชมองค์กำรสะพำนปลำสมุทรสำคร ต.มหำชัย พร้อมรับฟังบรรยำยสรุปภำพรวมกำร
ดำเนินงำนขององค์กำรสะพำนปลำ และตรวจเยี่ยมกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกำรควบคุมกำรแจ้งเข้ำ -ออก
เรือประมงพำณิชย์ ชมกำรสำธิตระบบฐำนข้อมูลกำรสแกนม่ำนตำ และระบบระบุตำแหน่งเรือประมงไทย พร้อม
พบปะแรงงำนประมงและประชำชนในพื้นที่ ได้รับฟังข้อเสนอแนะ และกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของสถำน
ประกอบกิจกำรในพื้นที่จังหวัดสมุทรสำคร และเพชรบุรี ทำให้ทรำบถึงควำมต้องกำรแรงงำนที่มีทักษะควำมรู้ก ำร
ควบคุมเครื่องจักรกลด้วยไฟฟ้ำ (Mechatronic)
นำยสุทธิ กล่ำวต่อไปว่ำ ธุรกิจอุตสำหกรรมในยุคปัจจุบันไม่อำจปฏิเสธกำรใช้งำนเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่ว่ำ
จะเป็นช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร กระบวนกำรผลิตหรือกำรควบคุมดูแลระบบ ซึ่งในระบบกำรผลิตแบบอุตสำหกรรมมี
กำรใช้ระบบอัตโนมัติ (Automation) เข้ำมำทดแทนแรงงำนคน และธุรกิจกำรผลิตหรือแปรรูปอำหำรนั้นก็ได้รับ
ผลกระทบจำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีเหล่ำนี้ไม่น้อย ระบบออโตเมชันถือเป็นผลของควำมสำมำรถในกำรลด
พลังงำน ค่ำใช้จ่ำยสำหรับแรงงำน รวมถึงกำรบำดเจ็บของแรงงำนที่เกิดขึ้นในระหว่ำงดำเนินกำร โดยกำรนำควำมรู้
กำรควบคุมเครื่องจักรกล กำรควบคุมระบบอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิคส์ และ กลศำสตร์ มำเข้ำใช้ด้วยกัน ซึ่งโดยทั่วไปนั้น
เข้ำใจว่ำ Mechatronic จะต้องสร้ำงแต่หุ่นยนต์อย่ำงเดียว แต่ในควำมจริงแล้ว Mechatronic สำมำรถนำไปใช้ในเชิง
อุตสำหกรรมของในประเทศได้อย่ำงมำกมำย อำทิ ระบบกำรบรรจุผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ระบบกำรสร้ำงรถยนต์ หรือ
ระบบกำรขนส่งลำเลียง ระบบกำรคัดแยก เครื่องจักร แขนกล เป็นต้น กำรฝึกสำขำแมคคำทรอนิกส์ มีควำมจำเป็น
ในกลุ่มอุตสำหกรรมกำรผลิตเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อำหำร ต้องใช้ผู้ที่มีทักษะควำมรู้เกี่ยวกับแมคทรอนิ กส์มำใช้ ในปี
2561 กพร. มีเป้ำหมำยกำรฝึกอุตสำหกรรมยำนยนต์และชิ้นส่วนเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ ระบบที่ใช้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม จำนวน 9,809 คน ดำเนินกำรแล้ว 4,464 คน ทั้งนี้สำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน
สมุทรสำคร ได้ร่วมกับสภำอุตสำหกรรมจั งหวัดสมุทรสำคร และ บริษัท มโนห์รำอุตสำหกรรมอำหำร จำกัด จัด
ฝึกอบรมสำขำแมคคำทรอนิกส์ ดำเนินกำรแล้วจำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 20 คน ขณะนี้กำลังฝึกรุ่นที่ 5 เป็นกำรให้ควำมรู้
เกี่ยวกับขั้นตอนกำรเขียนโปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติ ที่เกี่ยวข้องกับวงจรกำรผลิตในอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์
อำหำร ทั้งนี้เป็นไปตำมนโยบำยเร่งด่วนกำรยกระดับทักษะฝีมือแรงงำน เพิ่ม ศักยภำพแรงงำนรองรับไทยแลนด์
4.0 ของพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน ทั้งนี้ได้ดำเนินกำรฝึกอบรมโดยหน่วยงำน
ในสังกัดสถำบัน และสำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน หำกสนใจสำมำรถสอบถำมเพิ่ม เติมได้ที่ สำยด่วน 1506 กด 4
หรือดูกำหนดกำรฝึกอบรมหลักสูตรต่ำง ๆ ได้ที่ www.dsd.go.th หัวข้อกำหนดกำรฝึกอบรม อธิบดี กพร. กล่ำว

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก
ที่มำ : ThaiPR.net
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ม.ขอนแก่น ร่วม Chevron Enjoy Science ดัน จ.ขอนแก่น
เป็นศูนย์กลางพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารภาคอีสาน
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ร่วมโครงกำร Chevron Enjoy Science ขับเคลื่อนโครงกำรศูนย์กำรศึกษำเพื่อ
พัฒนำทักษะอำชีพในอุตสำหกรรมอำหำร หรือ TVET Food Hub ปูทำงสร้ำงช่ำงเทคนิคมืออำชีพ ต่อจิ๊กซอว์เติม
เต็ม ‘โมเดลยกระดับการศึกษาสะเต็มแบบครบวงจร’ ดันจังหวัดขอนแก่น เป็นศูนย์กลำงพัฒนำอุตสำหกรรม
แปรรูปอำหำรภำคอีสำน

เมื่ อ วั น ที่ 30 มี น ำคม 2561 ณ ห้ อ งประชุ ม สิ ริ คุ ณ ำกร 3 อำคำรสิ ริ คุ ณ ำกร ส ำนั ก อธิ ก ำรบดี
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้มีพิธีลงนำมควำมร่วมมือจัดตั้งศูนย์กำรศึกษำเพื่อพัฒนำทักษะอำชีพในอุตสำหกรรม
อำหำร ระหว่ำงโครงกำร Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิดเพื่ออนำคตและมหำวิทยำลัยขอนแก่น โดยมี
ดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธำนในพิธี
รศ.ดร.ลำปำง แม่นมำตย์ รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น กล่ำวถึงกำรลง
นำมจัดตั้งศูนย์กำรศึกษำเพื่อพัฒนำทักษะอำชีพในอุตสำหกรรมอำหำร (TVET Food Hub) ในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่ง
ควำมสำเร็จจำกควำมร่วมมือกับโครงกำร Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนำคต ในกำรยกระดับ
กำรพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำชีพ โดยมี 15 สถำบันอำชีวศึกษำในพื้นที่เข้ำร่วมเป็นเครือข่ำย จำกที่ก่อนหน้ำนี้
มหำวิทยำลัยขอนแก่นได้ร่วมกับโครงกำรฯ ในกำรยกระดับสะเต็มศึกษำ ผ่ำนกำรจัดตั้งศูนย์สะเต็มศึกษำ (STEM
Hub) และกำรพัฒนำกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำนอกห้องเรียนผ่ำนโครงกำรมหำวิทยำลัยเด็กประเทศไทย กำรจัดตั้ง
TVET Food Hub ที่มีควำมพร้อมทั้งด้ำนหลักสูตร กำรจัดฝึกอบรมและอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนต่ำงๆ เพื่อ
เสริมสร้ำงพื้นฐำนที่จำเป็นต่อวิชำชีพให้กลุ่มครูช่ำงเทคนิคและนักเรียนอำชีวะ ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของ
ภำคอุตสำหกรรมต่ำงๆ ในกำรนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมำช่วยจัดกำรกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น โดยเฉพำะในกลุ่มธุรกิจขนำดกลำงและเล็ก (SMEs) ในพื้นที่ ตรงตำมวัตถุประสงค์โครงกำรฯ ที่ต้องกำร
ยกระดั บ จั ง หวั ด ขอนแก่ น ให้ เ ป็ น แหล่ ง ผลิ ต แรงงำนคุ ณ ภำพของประเทศ และตรงกั บ เป้ ำ หมำยของ
มหำวิ ท ยำลั ย ขอนแก่ น ในกำรพั ฒ นำคน และลดควำมเหลื่ อ มล้ ำทำงกำรศึ ก ษำ สิ่ ง ที่ เ ห็ น จำกที่
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้ร่วมมือกับโครงกำร Chevron Enjoy Science จนเข้ำสู่ปีที่ 3 คือ กิจกรรมที่เกิดขึ้นได้ช่วย
สร้ำงประโยชน์สูงสุดให้กับบุคลำกรในพื้นที่ และสำนต่อให้เกิดเป็นเครือข่ำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในภำคอี สำนได้จริง
สอดคล้องแนวนโยบำย “รัฐร่วมเอกชน” ภำยใต้ยุทธศำสตร์ไทยแลนด์ 4.0 รวมถึงแนวทำงของรัฐบำลที่มุ่งใช้
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในกำรสร้ำงคนเพื่อพัฒนำประเทศอีกด้วย
ด้ำนนำยไพโรจน์ กวียำนันท์ ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต
จำกัด กล่ำวว่ำ ศูนย์กำรศึกษำเพื่อพัฒนำทักษะอำชีพในอุตสำหกรรมอำหำรจะทำหน้ำที่เป็นแกนหลักพัฒนำ
ทักษะพื้นฐำนสะเต็มให้กับนักเรียนอำชีวะและนักศึกษำในพื้นที่ขอนแก่น ปูพื้นฐำนต่อยอดผลิตช่ำงเทคนิควิชำชีพ
ขั้นสูง รองรับกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมกำรแปรรูปอำหำร 1 ใน 10 อุตสำหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่ง
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อนำคต ที่ภำคอีสำนถือเป็นฐำนผลิตสำคัญโดยเฉพำะขอนแก่นซึ่งมีควำมได้เปรียบทั้งวัตถุดิบทำงกำรเกษตร และ
เทคนิคกำร แปรรูปที่เป็นเอกลักษณ์ ทั้งเป็นที่ตั้งของผู้ประกอบกำรที่เกี่ยวข้องจำนวนมำก ซึ่ง TVET Food Hub ถือ
เป็น TVET Hub แห่งที่ 5 ของโครงกำรฯ จำกเป้ำหมำยทั้งหมด 6 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งคำดว่ำจะส่งผลดีในกำรเติม
เต็มและเพิ่มขีดควำมสำมำรถให้อุตสำหกรรมแปรรูปอำหำรของไทยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งกำรจัดตั้ง TVET
Food Hub ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญ ภำยใต้ ‘โมเดลยกระดับการศึกษาสะเต็มแบบครบวงจร ’ ครอบคลุมทั้ง
สำยสำมัญและอำชีวศึกษำ ซึ่งโครงกำร Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนำคต นำมำใช้กับ
ขอนแก่นเป็นพื้นที่แรกของประเทศ โดยโมเดลดังกล่ำวประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่ 1) กำรพัฒนำกำรเรียน
กำรสอนวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ในสำยสำมัญ โดยใช้ STEM Hub ที่ได้จัดตั้งขึ้นเป็นแกนกลำง 2) กำร
พัฒนำทักษะพื้นฐำนด้ำนสะเต็มให้กับนักเรียนในสถำบันอำชีวศึกษำในพื้นที่ ซึ่งนำมำสู่กำรตั้ง TVET Food Hub
แห่งนี้ และ 3) กำรสร้ำงเสริมประสบกำรณ์กำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำนอกห้องเรียน ด้วยโครงกำรมหำวิทยำลัยเด็ก
ประเทศไทย เพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจและปลูกฝังวัฒนธรรมกำรเรียนรู้แบบสะเต็มให้เยำวชน โครงกำรต่ำงๆได้รับ
ควำมร่ ว มมื อ จำกมหำวิ ท ยำลั ย ขอนแก่ น ทำหน้ ำ ที่เ ป็ น ศู นย์ ก ลำงบริ ห ำรจั ด กำรโดยหวั ง ว่ ำ จะช่ ว ยยกระดั บ
กำรศึกษำสะเต็มแบบครบวงจร ผ่ำนกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำนในพื้นที่ สร้ำงแรงบันดำลใจให้ เยำวชนก้ำวเข้ำสู่
วิชำชีพด้ำนสะเต็ม และลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของประเทศได้
อย่ำงยั่งยืนต่อไป
ขณะที่ นำยริชำร์ด เบิร์นฮำร์ด กรรมกำรอำนวยกำร สถำบันคีนันแห่งเอเซีย กล่ำวว่ำ จั งหวัดขอนแก่น มี
ควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ เป็นที่ตั้งสถำบันอุดมศึกษำ อำชีวศึกษำ และโรงเรียนทุกระดับชั้น
จำนวนมำก ทำงโครงกำรฯ จึงเลือกขอนแก่นเป็นพื้นที่นำร่อง มุ่งเน้นกลุ่มโรงเรียนมัธยมระดับกลำงและโรงเรียน
ขยำยโอกำส123 แห่ง และสถำบันอำชีวศึกษำ 15 แห่ง ในพื้นที่ ซึ่งโมเดลยกระดับกำรศึกษำสะเต็มแบบครบวงจร
มีจุดเด่นด้ำนกำรนำองค์ควำมรู้สะเต็มมำเติมฐำนต่อยอดให้ครูเกิดกำรพัฒนำทักษะกำรสอนรูปแบบใหม่ ด้วย
กระบวนกำรกระตุ้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Inquiry based learning หรือ กำรเรียนรู้แบบสืบเสำะ และ
Problem based learning หรือ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบกำรใช้ปัญหำเป็นฐำน นอกจำกนี้ ยังมุ่งฝึกอบรม
บุคคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถพัฒนำกิจกรรมแบบ Hands-on หรือกิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้ลงมือทำ เพื่อ
นำไปสู่กำรพัฒนำ กระบวนกำรคิด วิเครำะห์ ทำงำนเป็นทีม เพื่อออกแบบวิธีแก้ปัญหำที่เหมำะสม มำกกว่ำ กำร
ป้อนควำมรู้พื้นฐำน แบบเดิมซึ่งไม่เพียงพอต่อกำรรับมือยุค 4.0 ที่ตลำดแรงงำนมีควำมต้องกำรแรงงำนที่มีทักษะ
ด้ำนกระบวนกำรคิด วิเครำะห์ที่มำกยิ่งขึ้น
ปัจจุบัน โครงกำร Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนำคต ดำเนินงำนเข้ำสู่ปีที่ 4 ซึ่งที่ผ่ำน
มำถือว่ำมีควำมสำเร็จรุดหน้ำต่อเนื่ องในทุกพื้นที่สำคัญของประเทศ โดยมีกำรอบรมพัฒนำศักยภำพให้ครูและ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำไปแล้วกว่ำ 5,000 คน และถ่ำยทอดทักษะควำมรู้และสร้ำงแรงบันดำลใจกำรศึกษำด้ำนสะเต็ม
แก่นักเรียนสำยสำมัญและอำชีวศึกษำแล้วกว่ำ 700,000 คน

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มำ : https://mgronline.com
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ท่าเรือน้าลึกสงขลาแห่งที่ 2 ปั้นไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค

โครงกำรท่ำเรือน้ำลึกสงขลำแห่งที่ 2 นับเป็นกำรพัฒนำระบบกำรคมนำคมขนส่งทำงเรือเพื่อ เสริมสร้ำง
ศักยภำพด้ำนกำรแข่งขันและกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจำกประเทศไทยมีควำมได้เปรียบในกำร
ที่จะพัฒนำให้เป็นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจที่สำคัญในระดับภูมิภำค
โดยท่ำเรือน้ำลึกสงขลำแห่งที่ 2 จัดให้เป็นท่ำเรือหลักและเป็นท่ำเรือระหว่ำงประเทศให้สำมำรถรองรับ
เรือขนำด 9,000-2 หมื่นเดตเวตตันสำมำรถรองรับตู้สินค้ำคอนเทนเนอร์ได้ 1.4 แสนตู้ต่อปีเริ่มดำเนินกำรศึกษำมำ
ตั้งแต่ปี 2540 จัดเป็นกำรพัฒนำท่ำเรือน้ำลึกชำยฝั่งทะเลอ่ำวไทยตอนล่ำงและเพิ่มขีดควำมสำมำรถของท่ำเรือน้ำ
ลึกชำยฝั่งทะเลอ่ำวไทยตอนล่ำงของประเทศให้สำมำรถรองรับควำมต้องกำรในกำรขนส่งสินค้ำ เรือขนส่งสำมำรถ
จอดเทียบท่ำได้อย่ำงรวดเร็ว ประหยัดเวลำ สะดวก ปลอดภัยและยังเชื่อมโยงกำรขนส่งในประเทศและระหว่ำง
ประเทศ รวมถึงกำรเชื่อมโยงเส้นทำงกำรขนส่งสินค้ำไปยังกลุ่มประเทศคู่ค้ำสำคัญ
ทั้งนี้ตำมผลกำรศึกษำในปี 2560 สรุปว่ำพื้นที่บริเวณตำบลนำทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ มีควำม
เหมำะสมที่จะพัฒนำเป็นท่ำเรือน้ำลึกสงขลำแห่งที่ 2 โดยแบ่งกำรก่อสร้ำงออกเป็น 2 ระยะ มูลค่ำกำรก่อสร้ำง
รวมทั้งสิ้นประมำณ 1.5 หมื่นล้ำนบำท โดยใช้งบประมำณดำเนินกำรศึกษำทบทวน สำรวจออกแบบ และศึกษำ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ(อีเอชไอเอ) วงเงิน 69 ล้ำนบำท
ล่ำสุดอยู่ระหว่ำงกำรเจำะตรวจสอบชั้นดินเนื่องจำกช่วงมรสุมจะทำงำนได้ลำบำก ประกอบกับโครงกำรนี้
มีควำมจำเป็นต้องพัฒนำเพื่อยกระดับกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจของประเทศ อีกประกำรหนึ่งเพื่อ ลดควำมแออัด
ในกำรเดินทำงด้วยรถบรรทุกที่ด่ำนสะเดำเพื่อหันมำใช้กำรขนส่งทำงเรือผ่ำนเส้นทำงนี้โดยจะก่อสร้ำงท่ำเรือยื่นเข้ำ
ไปในทะเลประมำณ 300 เมตร มีตัวท่ำเรือยื่นเป็นสะพำนออกไปในทะเลยำวประมำณ 500 เมตรควำมกว้ำง
ประมำณ 100 เมตร ก่อสร้ำงรูปแบบตอกเข็ม ไม่มีกำรถมทะเลแต่อย่ำงใด
ทั้งนี้เมื่อกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาดาเนินการเจาะสารวจดินแล้วเสร็จจะเร่งออกแบบตัวอาคาร พร้อมกับ
เร่งวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์อีกครั้งเบื้องต้นนั้นพบว่ามีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจประมาณ12% พร้อมกับเร่ง
สรุปผลการศึกษานาเสนอกรมเจ้าท่าเร่งผลักดันให้แล้วเสร็จภายในปีนี้หลังจากนั้นเร่งเสนอกระทรวงคมนาคม
นาเสนอรัฐบาลพิจารณาโครงการในปี 2562 ต่อไป
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้
ที่มำ : http://www.thansettakij.com
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English for Career
บทสนทนาภาษาอังกฤษ Asking for permission (การขออนุญาต)
บทสนทนำภำษำอังกฤษ เกี่ยวกับกำรขออนุญำต (Asking for permission) ใช่ในโอกำสต่ำงๆ ใน
ชีวิตประจำวัน กำรขออนุญำตถือเป็นมำรยำทที่ดี ก่อนที่เรำจะทำอะไร หรือไปอะไร เรำควรขออนุญำตเขำก่อน
ประโยคที่มักใช้ เช่น
บทสนทนาภาษาอังกฤษ Asking for permission (การขออนุญาต)
May I …?
ฉันขออนุญำต…ได้ไหม
Can I …?
ฉันขออนุญำต…ได้ไหม
Would you mind if I …?
คุณจะว่ำอะไรไหม…ถ้ำฉัน
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ การขออนุญาต (Asking for permission)
May I borrow your car, please?
ผมขอยืมรถคุณได้ไหมครับ
Yes, you may.
ได้ค่ะ
May I go out, please?
ผมขออนุญำตออกไปข้ำงนอกครับ
Yes, you may.
ได้ค่ะ
Can I go to the restroom, please?
ผมขอไปห้องน้ำได้ไหมครับ
Yes, you can.
ได้ค่ะ
Can I have 2 days off this week?
ผมขออนุญำตลำหยุดสองวันอำทิตย์นี้
Yes, you can.
ได้ค่ะ
Do you mind if I use your phone?
คุณจะรังเกียจไหมถ้ำผมจะขอยืมโทรศัพท์คุณหน่อย
I lost mine somewhere.
ผมทำของผมหำยไปไหนไม่รู้ครับ
No, not at all.
ไม่เลยค่ะ
Would it be okay if I open the window?
จะโอเคไหมถ้ำผมเปิดหน้ำต่ำง
It is hot in here.
ในนี้ค่อนข้ำงร้อนครับ
No problem.
ไม่มีปัญหำค่ะ

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มำ : http://engenjoy.blogspot.com
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รู้ทันโลก
ญี่ปุ่นเตรียมเปิดทางรับแรงงานต่างชาติไร้ฝีมือ แก้ปัญหาขาดแคลน

วันที่ 30 พฤษภำคม 2561 สำนักข่ำวรอยเตอร์สรำยงำนโดยอ้ำงรำยงำนของหนังสือพิมพ์นิคเคอิ บิสซิเนท
เดลี่ว่ำญี่ปุ่นเตรียมปลดล็อกข้อห้ำมสำหรับแรงงำนต่ำงชำติไร้ฝีมือใน 5 ด้ำนที่ประสบปัญหำขำดแคลนแรงงำน
อย่ำงหนัก ในช่วงเวลำที่ประเทศเผชิญกับภำวะแรงงำนหดตัวและสังคมผู้สูงวัย โดยหนังสือพิมพ์ระบุว่ำ กำรผ่อนปรน
ครั้งนี้รัฐบำลญี่ปุ่นหวังที่จะดึงดูดแรงงำนต่ำงชำติ 5 แสนคนเข้ำสู่ภำคกำรผลิตและบริกำรอำทิ บริกำรพยำบำล
กำรต่อเรือ บริกำรที่พักเช่นเดียวกับภำคก่อสร้ำงและเกษตรกรรมภำยในปี 2025
โดยแรงงำนต่ำงชำติภำยใต้เงื่อนไขใหม่ในภำคส่วนที่ขำดแคลนจะได้รับสิทธิอนุญำตทำงำน 5 ปี ขึ้นไป
เพียงแค่ผ่ำนกำรรับเข้ำทำงำนและสอบวัดระดับภำษำญี่ปุ่นที่จะเริ่มขึ้นในเดือนเมษำยนปีหน้ำ ซึ่งระดับควำมรู้
ที่ต้องกำรจะต้องสำมำรถเข้ำใจประโยคระดับง่ำยและปฏิบัติงำนพื้นฐำนได้
ก่อนหน้ำนี้ เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีควำมเข้มแข็งนับตั้งนำยชินโสะ อำเบะขึ้นเป็นนำยกรัฐมนตรีเมื่อปี 2555
ทำให้มีกำรฟื้นฟูหลังเหตุซึนำมิถล่มในปี 2554 เมกะโปรเจกต์ก่อนโอลิมปิกปี 2020 จะมำถึงแต่ภำวะแรงงำน
หดตัว และกำรเข้ำสู่สั งคมผู้ สูงวัย ได้ทำให้ญี่ปุ่นเผชิญกับภำวะแรงงำนขำดแคลน กำรที่มีข้อห้ ำมกำลังแรงงำน
ต่ำงชำติไร้ฝีมือได้สร้ำงควำมกังวลว่ำจะทำให้กำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจต้องชะงัก
รำยงำนยังระบุอีกว่ำ รัฐบำลญี่ปุ่นยังมีแผนเปิดโครงกำรฝึกงำน ที่ออกแบบเพื่อแบ่งปันเทคโนโลยีให้กับ
ประเทศกำลังพัฒนำและยังคงอยู่ในญี่ ปุ่นหลังจบโครงกำรและทำงำนต่อได้เต็มที่อีก 5 ปี นำยโยชิฮิเดะ ซึงะ
เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้กล่ำวว่ำ รัฐบำลกำลังหำแนวทำงใหม่ๆที่จะดึงดูดแรงงำนต่ำงชำติ แต่อำจไม่ได้พุ่งเป้ำ
ไปที่แรงงำนไร้ฝีมือแล้ว

13
“เรากาลังพิจารณาอยู่ ซึ่งนโยบายพื้นฐานมุ่งไปที่กรอบแนวทางใหม่ๆที่จะอนุญาตให้คนต่างชาติที่มี
ระดับทักษะและความชานาญที่แน่ชัดซึ่งจะสะท้อนในกรอบวิธีนโยบายทางเศรษฐกิจ แต่สิ่งนี้จะไม่ใช่ก้าวที่
อนุญาตให้กับกลุ่มที่เรียกว่าแรงงานไร้ฝีมือ ” นายซึงะ กล่าว ทั้งนี้ กรอบวิธีนโยบายเศรษฐกิจจะมีกาหนด
ประมวลออกมาภายในเดือนมิถุนายนนี้

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มำ : https://www.matichonweekly.com
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พม่าเปิดตัวแนวทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคนงานภาคสิ่งทอ

กระทรวงแรงงำนกำรเข้ำเมืองและประชำกรของพม่ำ เปิดตัวแนวทำงอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
ที่ทำงำนของคนงำนในอุตสำหกรรมสิ่งทอที่รัฐบำลคำดว่ำจะมีคนทำงำนในอุตสำหกรรมนี้มำกถึง 1.5 ล้ำนคน
ภำยในปี 2020
สมำคมผู้ผลิตสิ่งทอพม่ำระบุว่ำ ปัจจุบันมี คนงำนทำงำนในอุตสำหกรรมสิ่งทอรำว 500,000 คน ควำม
ต้องกำรแรงงำนในอุตสำหกรรมนี้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ขณะที่องค์กรแรงงำนพม่ำระบุว่ำโรงงำนบำงแห่งมี
ทำงเข้ำออกเพียงทำงเดียว หำกเกิดเพลิงไหม้จะเกิดควำมเสียหำยอย่ำงใหญ่หลวงทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จึงขอให้
พนักงำนโรงงำนปฏิบัติตำมแนวทำงอย่ำงเคร่งครัด ด้ำนองค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (ILO) ประเมินว่ำ แต่ละ
ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตเพรำะอุบัติเหตุหรือโรคจำกกำรทำงำนไม่ต่ำกว่ำ 2.78 ล้ำนคน มีผู้บำดเจ็บหรือล้มป่วยรำว 374
ล้ำนคน

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มำ : https://prachatai.com
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ฮ่องกงเตรียมพิจารณาร่างกฎหมายต่อต้านค้ามนุษย์

สภำนิติบัญญัติฮ่องกงเตรียมพิจำรณำร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์เป็นครั้งแรก ทนำย
Azan Marwah หนึ่งในผู้จัดทำร่ำงกฎหมำยฉบับนี้ บอกว่ำ กฎหมำยต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์ นี้ พุ่งเป้ำไปที่กำร
คุ้มครอง กำรสืบสวนสอบสวน กำรดำเนินคดีตำมกฎหมำย ไปจนถึงกำรปฏิรูประบบกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงชำติ เข้ำ
มำประกอบอำชีพเป็นผู้ช่วยในบ้ำน หรือ domestic helper
เนื่องจำกที่ผ่ำนมำ มีกำรร้องเรียนถึงกำรหลอกลวงให้แรงงำนต่ำงชำติเข้ำมำทำงำนอย่ำงผิดกฏหมำย กำร
ใช้ค่ำแรงต่ำ รวมทั้งกำรใช้ควำมรุนแรงกับแรงงำนเหล่ำนี้มำกมำย แต่กลับไม่ได้รับกำรใส่ใจ ไม่มีแม้กระทั่งเปิดกำร
สืบสวนสอบสวนอย่ำงเป็นธรรม อย่ำงไรก็ตำม กำรพิจำรณำกฎหมำยค้ำมนุษย์ของฮ่องกง ยังมีควำมเป็นไปได้ที่ยัง
ไม่เกิดขึ้นเป็นตัวบทกฎหมำย
Patricia Ho หนึ่งในนักกฎหมำยที่จัดทำร่ำงกฎหมำยฉบับนี้ บอกด้วยว่ำ ควำมท้ำทำยสำคัญของร่ำง
กฎหมำยนี้ คือ กำรชี้แจงถึงควำมจำเป็นในกำรผลักดันร่ำงกฎหมำยค้ำมนุษย์ให้เกิดขึ้นจริง ซึ่งแรงกดดันจำก
นำนำชำติเกี่ยวกับปัญหำนี้ ได้ทำให้รัฐบำลฮ่องกงเริ่มรับรู้ถึงควำมรุนแรงของปัญหำกำรค้ำมนุษย์ในประเทศบ้ำง
แล้ว
อย่ำงไรก็ตำม ทำง Lawrence Li โฆษกด้ำนควำมมั่นคงของฮ่องกง ยืนยันว่ำ ฮ่องกงมีกฎหมำยที่เพียงพอ
ในกำรต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์อยู่แล้ว ซึ่งสวนทำงกับมุมมองของทนำย Marwah ที่มองว่ำ ตอนนี้ฮ่องกงยังไม่มี
กฎหมำยห้ำมใช้แรงงำนทำส กฎหมำยห้ำมซื้อขำยแรงงำนทำส กฎหมำยห้ำมบังคับให้แรงงำนกลุ่มนี้แต่งงำน
รวมทั้งกฎหมำยกำรฟอกเงิน ซึ่งกฎหมำยเหล่ำนี้เกี่ยวข้องกับขบวนกำรค้ำมนุษย์ทั้งสิ้น ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่ำนมำ
ฮ่องกงถูกกดดันจำกนำนำชำติในประเด็นกำรค้ำมนุษย์ หลังจำกสหรัฐฯจัดอันดับให้ฮ่องกงอยู่ในประเทศกลุ่มเทียร์
2 ที่ต้องจับตำ ในรำยงำนกำรค้ำมนุษย์ เทียบเท่ำกับอัฟกำนิสถำนและปำกีสถำน เนื่องจำกรัฐบำลฮ่องกงไม่
สำมำรถทำตำมมำตรฐำนขององค์กำรสหประชำชำติ ว่ำด้วยกำรปรำบปรำบกำรค้ำมนุษย์ได้ ทั้งกำรเอำผิดกับ
ขบวนกำรค้ำมนุษย์ กำรระบุตัวเหยื่อที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งกำรเพิกเฉยต่อปัญหำกำรค้ำมนุษ ย์ แต่ฮ่องกง
ออกมำปฏิเสธรำยงำนค้ำมนุษย์ฉบับดังกล่ำว
ปัจจุบัน ตามข้อมูลของ Justice Center ของฮ่องกง รายงานว่า ฮ่องกงมีแรงงานต่างชาติราว
336,000 คน ส่วนใหญ่มาจากเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เข้ามาประกอบอาชีพผู้ช่วยในบ้านของ
กลุ่มคนฐานะปานกลางและร่ารวยในประเทศ แรงงานกลุ่มนี้ต้องทางานเฉลี่ย 71.4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ
เกือบ 12 ชั่วโมงต่อวัน เป็นเวลา 6 วันต่อสัปดาห์ ด้วยค่าแรงเพียง 4,110 ดอลลาร์ฮ่องกง หรือราว 20,550
บาทต่อเดือน ท่ามกลางสภาพการใช้ชีวิตที่ยากลาบาก
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มำ : http://www.bangkokbiznews.com
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Smart DOE
ก.แรงงาน ตั้งเป้า แรงงานไทยมีงานทาทุกคน

พลต ารวจเอก อดุ ล ย์ แสงสิ ง แก้ ว รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงแรงงาน กล่ ำ วในรำยกำรเดิ น หน้ ำ
ประเทศไทย เรื่ อ งแรงงำนไทย ก้ ำ วไปพร้ อ มกั น ว่ ำ รั ฐ บำลขั บ เคลื่ อ นงำนด้ ำ นแรงงำน โดยมุ่ ง เป้ ำ หมำย
ให้ คนมีงำนทำ มีร ำยได้ที่เหมำะสม ยกระดับฝี มือแรงงำน ให้ แรงงำนได้รับควำมคุ้มครองและมีห ลั กประกัน
คุณภำพ
โดยกระทรวงแรงงำนมีศูนย์ฝึกงำนรองรับอยู่ทั่วประเทศที่จะฝึกอำชีพ ฝึกอบรมและให้ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ
รวมถึงควำมปลอดภัยในกำรทำงำน อีกทั้งยังมีระบบจับคู่งำนที่เหมำะสมระหว่ำงแรงงำนกับนำยจ้ำง(Smart Job)
ซึ่งมีแรงงำนมำใช้บริกำรแล้ว 130,000 คน สำมำรถบรรจุงำนได้เกือบ 80,000 คน นอกจำกนี้ยังเพิ่มอัตรำรำยได้
ขั้นต่ำให้แก่แรงงำนอีกร้อยละ 5 จัดระเบียบแรงงำนโดยจัดทำประวัติแรงงำนต่ำงด้ำวแล้วไม่น้อ ยกว่ำ 1.3 ล้ำนคน
เพื่อแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ อีกทั้งยังให้หลักประกันเพิ่มขึ้นแก่สตรีที่ตั้งครรภ์ ผู้ทุพลภำพ และผู้สูงอำยุ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันประชากรในประเทศไทยอยู่ในวัยแรงงาน
ประมาณ 38 ล้านคน มีอัตราการว่างงานประมาณ 400,000 คน หรือร้อยละ 1 ซึ่งรัฐบาลพร้อมรับทุก
ข้อเสนอ เพื่อนาไปปรับปรุงแนวนโยบายด้านการพัฒนาแรงงานไทยต่อไป

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มำ : https://news.mthai.com
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ก.แรงงาน - นิคมฯ อมตะ จัดมหกรรมนัดพบแรงงาน
รับสมัครงานว่างกว่า 6,000 อัตรา

พล.ต.อ.อำนำจ อั น อำตม์ งำม ผู้ ช่ ว ยรั ฐ มนตรี ป ระจ ำกระทรวงแรงงำน เป็ นประธำนในพิ ธี เ ปิด งำน
“มหกรรมนัดพบแรงงำน 2018 จังหวัดชลบุรี”ณ ลำนเอนกประสงค์ นิคมอุตสำหกรรมอมตะชิตี้ ชลบุรี โดยมี
นำยภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชลบุรี นำยวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรตลำด
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) ให้กำรต้อนรับ โดย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงำน กล่ำวว่ำ
กระทรวงแรงงำน โดยกรมกำรจัดหำงำน บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) วิทยำลัยเทคโนโลยีภำค
ตะวันออก (อีเทค) นำยจ้ำง/สถำนประกอบกำรและทุกภำคส่วน ได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำลตำม
แนวทำงประชำรัฐ กำรส่งเสริมกำรมีงำนทำเป็นพื้นฐำนสำคัญในกำรขับเคลื่อน และพัฒนำระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศให้ขยำยตัวเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง และเป็นปัจจัยหลักในกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันอย่ำงยั่งยื น
ของประเทศ
พล.ต.อ.อำนำจฯ กล่ำวต่อว่ำ จังหวัดชลบุรี ถือว่ำเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำกำรลงทุนอันดับต้นๆ ของประเทศ
และอยู่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (EEC) มีโครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจทั้งอุตสำหกรรมกำรผลิต
ค้ำส่ง ค้ำปลีก กำรท่องเที่ยว กำรขนส่งทำงเรือและทำงบก มีสถำนประกอบกำรทั้งในและนอกนิคมอุตสำหกรรม
ประมำณ 20,000 แห่ง กำรจัดงำนในวันนี้จะทำให้ประชำชนมีงำนทำมีรำยได้ มีคุณภำพชีวิตที่ดี ตลอดจนสำมำรถ
พัฒนำศักยภำพของตนเอง ให้เป็นกลุ่มคนที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนำคต (New Engine Of Growth)
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน นำไปสู่สังคมคุณภำพสำมำรถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตำม
นโยบำยประชำรัฐ ตอบสนองต่อควำมต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศด้ำนต่ำงๆ และนำพำประเทศไทยสู่ควำม
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในที่สุด
สำหรับกิจกรรมภำยในงำน ประกอบด้วย กำรรับสมัครงำนจำกนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร จำนวน 141
แห่ง มีตำแหน่งงำนว่ำงกว่ำ 6,132 อัตรำ โดยผู้สมัครงำนสำมำรถดูตำแหน่งงำนว่ำงผ่ำน QR-Code กำรจัด
นิทรรศกำรของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงแรงงำน กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนพบนำยจ้ำง กำรส่งเสริมกำรมีงำน
ทำ กำรให้คำปรึ กษำกำรพัฒนำทักษะฝี มือแรงงำน กำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรให้ คำปรึกษำด้ำน

18
แรงงำน ตลอดจนกำรดูแลและคุ้มครองผู้ใช้แรงงำน นำยจ้ำง/สถำนประกอบกำรให้ได้รับควำมเป็นธรรม และกำร
ประชำสัมพันธ์กำรเข้ำถึงสิทธิประโยชน์จำกระบบประกันสังคม กำรสำธิตอำชีพจำกผู้สูงอำยุ กำรให้บริกำรของ
กลุ่มจิตอำสำ บริกำรนวดฝ่ำเท้ำ กำรแสดงบนเวที กำรประกวดร้องเพลงกำรจำหน่ำยสินค้ำจำกเกษตรแปลงใหญ่
สินค้ำจำก young Smart Famerและกำรจำหน่ำยสินค้ำชุมชน เป็นต้น

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มำ : http://www.mol.go.th
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รมว.แรงงาน หัวโต๊ะพิจารณาแผน จัดการแรงงานรองรับ EEC

รมว.แรงงาน ประชุมร่วมกับนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวง และผู้บริหาร พิจารณาการพัฒนา
ยกระดั บผลิต ภาพแรงงานรองรับความต้ องการของภาคอุตสาหกรรม พร้ อมให้บริการด้า นประกัน สังคม
แบบครบวงจร สอดรับตามแผนการพัฒนาพื้นที่ EEC
พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เป็นประธำนกำรประชุมกำรดำเนินงำน
เพื่อรองรับกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก (EEC) ของกระทรวงแรงงำน ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะ
นันทน์ ชั้น 5 อำคำรกระทรวงแรงงำน วันนี้ (30 เม.ย.61) โดยแผนกำรพัฒนำพื้นที่ EEC ตำมมติคณะกรรมกำร
นโยบำยกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2560 ประกอบด้วย 8
แผนปฏิบัติกำร ได้แก่ 1) โครงสร้ำงพื้นฐำน 2) อุตสำหกรรมเป้ำหมำย 3) กำรพัฒนำบุคลำกร กำรศึกษำ กำรวิจัย
และเทคโนโลยี 4) กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 5) กำรพัฒนำเมืองใหม่และชุมชน 6) กำรพัฒนำศูนย์กลำง
ธุรกิจและศูนย์กลำงกำรเงิน 7) กำรประชำสัมพันธ์และสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรดำเนินโครงกำรกับ
ประชำชน 8) กำรเกษตร ชลประทำน และสิ่งแวดล้อม
ทำงกระทรวงแรงงำน ได้ดำเนินงำนตำมแผนกำรพัฒนำพื้นที่ EEC 2 แผนปฏิบัติกำร จำกทั้ง 8 แผนปฏิบัติ
กำร ดังนี้ แผนปฏิบัติกำรที่ 3 กำรพัฒนำบุคลำกร กำรศึกษำ กำรวิจัย และเทคโนโลยี โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำ
ระยะสั้น จั ดทำหลั กสู ตรระยะสั้ นฝึ กอบรมผู้ที่ต้องกำรเพิ่มทักษะกำรทำงำนในอุตสำหกรรมเป้ำหมำย จัดทำ
มำตรฐำนวิชำชีพ และ แนวทำงกำรพัฒนำระยะปำนกลำง พัฒนำกำลังคนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรแรงงำน
ใน 10 อุตสำหกรรม มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำแรงงำน 512,210 คน กำรสำรวจข้อมูลควำมต้องกำรแรงงำน 26,128
แห่ง ส่งเสริมกำรมีงำนทำ 203,960 คน และแผนปฏิบัติกำรที่ 6 กำรพัฒนำศูนย์กลำงธุรกิจและศูนย์กลำงกำรเงิน
โดยกำรกำหนดสิทธิประโยชน์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรลงทุน ทั้งสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับภำษี และสิทธิ
ประโยชน์อื่นๆ มีเป้ำหมำยบริหำรจัดกำรแรงงำนต่ำงด้ำว 224,545 คน กำรป้องกันกำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำน
40,260 คน กำรจัดหน่วย Mini Office ของสำนักงำนประกันสังคม 18 ครั้ง กำรส่งเสริมสุขภำพป้องกันโรคและ
เผยแพร่ควำมรู้ด้ำนประกันสังคม 19,900 คน กำรพัฒนำระบบเริ่มต้นธุรกิจ E-Starting/E-Service/E-Payment
และปรับปรุงพัฒนำหน่วยให้บริกำรในพื้นที่ EEC 7 แห่ง

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มำ : http://www.mol.go.th
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อาชีพมั่นคง

“ภูมิปัญญาไทย” ดีต่อใจห่วงใยสุขภาพ
โรงงาน “ธูปหอมมงคลนิมิตร” นับเป็น
ต้ น แบบวิส าหกิจ ชุม ชนเข้ม แข็ง โดยน าภูมิ
ปัญญาประจาท้องถิ่นมาสร้างอาชีพ และต่อยอด
เติมนวัต กรรมสมัยใหม่ ช่วยให้สิน ค้า โดดเด่ น มี
คุณสมบัติธูปจุดติดง่าย ส่งกลิ่นหอมชื่นใจ และมี
ควัน น้อ ยปลอดภัย ต่อ สุข ภาพผู ้ใ ช้ผ ลัก ดัน ให้
กิจการเติบโตต่อเนื่อง สามารถสร้า งเงิน หลักสิบ
ล้านบาทต่อปี
คุณประญัติ สมเพ็ชร ผู้ บุกเบิกและแกนนำกลุ่ ม
วิสำหกิจชุมชนธูปหอมมงคลนิมิตร เผยว่ำ เริ่มต้นประกอบ
อำชีพนี้มำกว่ำ 30 ปีแล้ว จำกเดิมเคยทำนำ ทว่ำ เวลำนั้น
ประสบปัญหำภัยแห้ง จึงชักชวนเกษตรกรในท้องถิ่นรวมกลุ่ม
กันเพื่อมองหำช่องทำงทำมำหำกินรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งในท้องถิ่น
มีภูมิปัญญำกำรทำ “ธูป” ที่ถ่ำยทอดกันมำยำวนำนรุ่นต่อรุ่น
อยู่แล้ว ก่อให้เกิดแรงบันดำลใจที่จะนำของดีประจำท้องถิ่น
มำสร้ำงงำนสร้ำงรำยได้ ซึ่งเบื้องต้นมีผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มเพียง 4
คนเท่ำนั้น
ปัจจุบันกลุ่มวิสำหกิจชุมชนธูปหอมมงคลนิมิตร จำนวนสมำชิกเพิ่มถึงเกือบ 50 คน มีกำลังผลิตธูปกว่ำ 10
ตันต่อเดือน สร้ำงรำยได้เข้ำถึงกลุ่มหลักล้ำนบำทต่อเดือน ซึ่งกระจำยไปยังสมำชิกรำยละไม่ต่ำกว่ำหลักหมื่นบำท
ต่อเดือน ช่วยให้ชุมชนมีคุณภำพชีวิตดีขึ้น สำมำรถอยู่ทำงำนได้ในบ้ำนเกิด ไม่ต้องดิ้นรนไปหำงำนทำต่ำงถิ่น
วัตถุดิบการทาธูปหอม
ปหอม ขี้เลื่อยร่อนเอำส่วนที่หยำบมำกออกตำกแดดให้แห้ง 100 ส่วน, กำวกั๊วะก่ำ 25
ส่วน, กลิ่นหอม (กำยำน) 10 ส่วน, ก้ำนธูปทำจำกไม้ไผ่ เตรียมเอำไว้ให้พอตำมควำมต้องกำร, สีย้อมผ้ำสีแดง
สำหรับเอำไว้ชุบก้ำนธูป
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วิธีทาการทาธูปหอม
1. เอำขี้เลื่อยที่ร่อนเอำส่วนที่หยำบ ๆ ออกไปแล้ว
นำมำใส่ลงในภำชนะที่เตรียมไว้ใช้ผสม
2. เอำกำวกั๊วะก่ำโรยตำมลงไป
3. พรมน้ำให้ทั่ว คลุกให้เข้ำกัน แล้วนวดผสมให้ทั่ว
4. ใส่เครื่องหอมลงไป คลุกผสมเข้ำด้วยกันอีกให้
พอเหนียว ระวังไม่ให้แห้งจนเกินไป ไม่เปียกน้ำมำกเกินไป
ให้พอเอำมำปั้นกับก้ำนธูปที่เตรียมเอำไว้
5. ก่ อ นจะปั้ น ส่ ว นผสมกั บ ก้ ำ นธู ป นั้ น ต้ อ งเอำก้ ำ นธู ป มำชุ บ สี ก่ อ น โดยชุ บ สี แ ดงให้ ไ ด้ 1/3 ของ
ก้ำนธูป ส่วนที่เหลือเอำไว้เป็นเนื้อธูปที่จะปั้นติดกับก้ำนธูป
6. เนื้อตัวธูปเหนียวกำลังพอดี เรำต้องปั้นทีละก้ำนเมื่อชำนำญไปแล้วจะเร็วขึ้น กำรปั้นก็คือนำเนื้อธูปที่ผสม
กันดีแล้วมำใส่ลงที่ไม้ไผ่ก้ำนธูปแล้วคลึงไปมำกับแผ่นไม้เรียบส่วนไหนที่มีเนื้อธูปมำกเกินไปก็คลึงเนื้อธูปให้ออกไป
7. เมื่อปั้นธูปจนสวยงำมดีแล้ว เอำมำปักไว้ที่ไม้กระดำนที่เจำะไว้เป็นรู รูละ 1 ดอก นำไปตำกแดดจน
แห้งดีแล้ว
ขั้นตอนการผลิต
1. นำไม้ก้ำนธูปมำจุ่มน้ำตำมต้องกำรแล้วมำคลุกกับก้อแดง
2. นำขี้เลื่อยมำคลุกกับก้อแดงให้เข้ำกัน
3. นำก้ำนไม้ที่คลุกกับก้อแดงแล้วมำจุ่มน้ำแล้วมำคลุกกับผงธูปที่ผสมไว้แล้วในข้อ 2 แล้วทำให้ครบทั้ง 2
ครั้ง
4. นำจันทร์ขำวมำคลุกกับน้ำหอมตำมควำมต้องกำรนำธูปที่ทำ 2 ครั้งแล้วมำจุ่มน้ำ แล้วนำมำคลุกกับ
จันทร์ขำวที่คลุกผสมกับน้ำหอมไว้แล้ว
5. นำไปตำกแดดที่ลำนตำกจนเนื้อธูปแห้ง
6. นำธูปที่ตำกแห้งแล้ว มำย้อมสีที่ต้องกำร
7. แล้วนำธูปที่แห้งเสร็จแล้วมำบรรจุเข้ำหีบห่อตำมขนำดต่ำง ๆ ตำมต้องกำร เพื่อจำหน่ำยสู่ท้องตลำดต่อไป
คุณประญัติฯ เล่ำข้อมูลที่น่ำทึ่งว่ำ ตั้งแต่ประกอบอำชีพนี้มำยอดขำยเติบโตสม่ำเสมอทุกปีไม่ว่ำสภำพ
เศรษฐกิจภำยนอกจะเป็นอย่ำงไร ธูปหอมของกลุ่มฯ ยังขำยดีเสมอ เนื่องจำกเป็นอุปกรณ์ที่ชำวพุทธจำเป็นต้องใช้
กรำบไหว้บูชำพระเป็นประจำยิ่งในช่วงเศรษฐกิจย้ำแย่ธูปกลับยิ่งขำยดีขึ้นไปอีก เพรำะคนต้องกำรใช้กรำบไหว้ขอพร
จำกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นที่พึ่งทำงจิตใจ
หากท่านใดสนใจแวะเข้ามาเยี่ยมชมกรรมวิธีการผลิตได้ที่ โรงงานธูปหอมมงคลนิมิตร เลขที่ 246
หมู่ที่ 1 บ้านหนองกระทุ่ม ตาบลหนองกระทุ่ม อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120 หรือติดต่อ
สอบถามมาได้ที่โรงงาน โทร.0-3557-5034, 08-1843-1995, 0-3557-5034 เรายินดีให้บริการทุกท่านครับ.

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก
ที่มำ : ประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม (บสย.) สูตรเด็ด SME
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THAILAND 4.0
ผลของความก้าวหน้าเทคโนโลยีต่อตลาดแรงงาน

ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ท าให้ ภ าคธุ ร กิ จ ต้ อ งมี ก ารพลิ ก โฉมปรั บ เปลี่ ย นครั้ ง ใหญ่ เ ป็ น
Transformation เพื่อความอยู่รอดเข้าทานอง Do or Die
ล่ำสุด สถำบันกำรเงินธนำคำรแบบเดิมกำลังถูกท้ำทำยจำกฟินเทค รูปแบบกำรทำธุรกิจของธนำคำร
พำณิชย์ต้องปรับเปลี่ยนมุ่งสู่ควำมเป็น Digital Banking มำกขึ้น กำรบริกำรต่ำงๆทำงกำรเงินสำมำรถทำผ่ำน
รูปแบบดิจิทัลโดยไม่ต้องผ่ำนเครือข่ำยสำขำ
ระบบ BlockChain และ Mobile Banking ทำให้เครือข่ำยสำขำและพนักงำนบริกำรธุรกรรมพื้นฐำน
มีควำมจำเป็นน้อยลง ธนำคำรได้ทยอยลดเครือข่ำยสำขำลง ล่ำสุด ธนำคำรไทยพำณิชย์ประกำศลดสำขำลงเหลือ
400 สำขำจำกสำขำที่มีอยู่ขณะนี้ 1,153 สำขำลดลงกว่ำ 34% ภำยในสำมปี พร้อมกับลดพนักงำนลงเกือ บ
ครึ่งหนึ่งของกำรจ้ำงงำนอยู่ในปัจจุบัน (จำก 27,000 คนเหลือ 15,000 คน)
นี่เป็นเพียงตัวอย่ำงอย่ำงเป็นรูปธรรมเพียงอุตสำหกรรมเดียวเท่ำนั้น เครื่องจักรอัตโนมัติ หุ่นยนต์สมองกล
อัจฉริยะ จะเข้ำมำพลิกโฉมหลำกหลำยอุตสำหกรรมทั้งกำรผลิตและกำรบริกำร ในระยะ 5-10 ปีข้ำงหน้ำ ธุรกิจ
อุตสำหกรรม ตลำดแรงงำนและกำรจ้ำงงำนจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ในบำงกิจกำรนั้น ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์จะ
เข้ำมำแทนที่แรงงำนคนได้มำกกว่ำ 70% ประเทศที่มีค่ำแรงสูงมำกเกินไปและมีระบบคุ้มครองผู้ใช้แรงงำนอ่อนแอ
จะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงมำกที่สุดโดยเทคโนโลยีอัตโนมัติจะถูกนำมำใช้แทนที่แรงงำนคนมำกที่สุด
ผู้กำหนดนโยบำย นำยจ้ำง ลูกจ้ำงและสถำบันฝึกอบรมต้องเร่งพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำนให้สอดรับกับ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปและเตรียมรับมือกับผลกระทบของเทคโนโลยี หุ่นยนต์อัตโนมัติ อินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง
(Internet of Things) และ กำรพิมพ์สำมมิติ (3D Printing) เทคโนโลยีเหล่ำนี้จะกระทบต่ออุตสำหกรรมสิ่งทอ
เสื้ อผ้ำ รองเท้ำ อุตสำหกรรมอุป กรณ์ไฟฟ้ำและอิเลคทรอนิกส์ อุตสำหกรรมยำนยนต์และตลำดกำรจ้ำงงำน
โดยรวม
งำนวิจัยขององค์กรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (ILO) คำดกำรณ์ว่ำ ในสองทศวรรษข้ำงหน้ำ ตำแหน่งงำน
และกำรจ้ำงงำนในไทยไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 44 (กว่ำ 17 ล้ำนตำแหน่ง) มีควำมเสี่ยงสูงที่จะถูกแทนที่โดยระบบ
อัตโนมัติ โดยกลุ่มคนงำนที่ได้รับผลกระทบมำกที่สุด คือ พนักงำนขำยตำมร้ำนหรือพนักงำนบริกำรตำมเครือข่ำย
สำขำ พนักงำนบริกำรอำหำร ภำคเกษตรกรรม แรงงำนทักษะต่ำที่ทำงำนซ้ำๆ คนงำนโดยเฉพำะอุตสำหกรรม
สิ่งทอเสื้อผ้ำและรองเท้ำอำจได้รับผลกระทบสูงถึง 70-80% กิจกำรในไทยไม่ได้เป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมและพัฒนำ
เทคโนโลยีด้วยตัวเอง ไทยเป็น “ผู้ซื้อ” และ “ผู้รับ” เทคโนโลยีมำกกว่ำเป็น “ผู้ขำย” และ “ผู้สร้ำง” เทคโนโลยี
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กิจกำรธุรกิจต่ำงๆก็ไม่ได้ลงทุนทำงด้ำนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำกนัก อุตสำหกรรมจำนวน
ไม่น้อยยังหวังพึ่งพำฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ (ซึ่งก็ร่อยหรอลง) และค่ำแรงรำคำถูก (ซึ่งตอนนี้ก็ไม่ถูกแล้ว) ต่อไป
แรงงำนไทยทั้งหมด 39 ล้ำนคน 45% เป็นเพศหญิงและ 55% เป็นเพศชำย จำกจำนวนทั้งหมดนี้ 67%
จบกำรศึกษำชั้นประถม สะท้อนค่ำเฉลี่ยระดับกำรศึกษำของแรงงำนไทยยังคงต่ำกว่ำหลำยประเทศในภูมิภำค
ไม่ว่ำจะเป็น สิงคโปร์ มำเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนำม แรงงำนที่มีกำรศึกษำต่ำและทักษะต่ำ จะมีควำมเสี่ยงในกำร
ถูกเลิกจ้ำงสูงและจะถูกทดแทนโดยเทคโนโลยีกำรผลิ ตมำกยิ่งขึ้นในอนำคต ฉะนั้นต้องเตรียมควำมพร้อมและ
รับมือกับควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีด้วยกำรเตรียมทักษะให้สำมำรถทำงำนกับนวัตกรรมเทคโนโลยีเหล่ำนี้ให้ได้
กำรบ่มเพำะทักษะด้ำนบุคคล (Soft Skills) และ ทักษะด้ำนควำมรู้ (Hard Skills) โดยเฉพำะควำมรู้ทำงด้ำน
STEM (ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศำสตร์และคณิตศำสตร์ ) ที่ประเทศขำดแคลนอยู่ คนงำนหญิง
ในอุตสำหกรรมสิ่งทอ คนงำนทักษะต่ำและมีระดับกำรศึกษำน้อย เป็นกลุ่มคนที่รัฐบำลต้องดูแลด้วยมำตรกำร
ต่ำ งๆเป็ น พิ เ ศษเพรำะเป็ น กลุ่ ม คนที่ มี ค วำมเสี่ ย งมำกที่ สุ ด ในกำรถู ก เลิ ก จ้ ำ งจำกกำรน ำระบบอั ต โนมั ติ แ ละ
เทคโนโลยีเข้ำมำทดแทนแรงงำน ระบบเสมือนจริง และ ระบบออนไลน์ได้ทำให้ระบบกำรผลิต ระบบกำรกระจำย
สินค้ำและห่ วงโซ่อุปทำนเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม เทคโนโลยีใหม่เข้ำมำแทนที่เทคโนโลยีเก่ำและทำให้กิจกำร
อุตสำหกรรมและกำรจ้ำงงำนจำนวนหนึ่งหำยไป
เศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (Sharing Economy) ก็เป็นอีกหนึ่งแนวโน้มแห่งอนำคตเช่นเดียวกัน แนวคิด
ในกำรแชร์กำรใช้โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องเป็นเจ้ำของสิ่งที่ใช้ โดยชี้ประเด็นว่ำ สังคมที่เน้นกำรเป็นเจ้ำของทุกสิ่งอย่ำง
ได้สร้ำงสังคมที่ผู้คนล้วนหนี้สินเกินตัว สะสมเกินพอดี อันนำมำสู่ วิกฤติของระบบทุนนิยมโลก กำรบริโภคร่วมกัน
(Collaborative Consumption) ที่ปัจเจกบุคคลเป็นผู้ขำยตรงและเป็นผู้บริโภคตรง (P2P) แต่ละบุคคลเป็นได้ทั้ง
ผู้ซื้อหรือผู้ขำย แล้วแต่ว่ำต้องกำรเป็นบทบำทใด ในเวลำใด โมเดลธุรกิจแบบนี้ ส่งผลต่อพฤติกรรมในกำรตัดสินใจ
ว่ำจะเป็นเจ้ำของทรัพย์สินโดยตรงหรือว่ำเช่ำใช้ สิ่งเหล่ำนี้ย่อมส่งผลต่อยอดขำยสินค้ำ ตลำดแรงงำน กำรจ้ำงงำน
อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้
กำรเปลี่ยนแปลงตลำดแรงงำนสู่ควำมต้องกำรแรงงำนที่มีควำมรู้ ขณะเดียวกัน กำรก้ำวสู่สังคมผู้สูงอำยุ
กำรลดลงของภำวะเจริญพันธุ์ทำให้ขำดแคลนแรงงำน ระบบเศรษฐกิจจำเป็นต้องใช้ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์และ
สมองกลอัจ ฉริ ย ะในกำรทำงำนและในระบบกำรผลิ ตมำกขึ้นอยู่แล้ ว ต้องทำให้ “มนุษ ย์ ” ทำงำนร่ว มกั บ
“หุ่นยนต์” และ “สมองกลอัจฉริยะ” ได้อย่ำงผสมกลมกลืน ซึ่งต้องอำศัยระบบมำตรฐำนแรงงำน ลักษณะ
ตลำดแรงงำนและระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรทำงำนที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปตำมพลวัตเหล่ำนี้อย่ำงไร
ก็ตำม กิจกำรในไทยโดยภำพรวมโดยเฉพำะ SMEs ยังลงทุนทำงด้ำนเทคโนโลยีน้อย เนื่องจำกเห็นว่ำ ยังมีต้นทุน
สูงและขำดแคลนผู้ปฏิบัติงำนที่มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีขั้นสูง หำกไม่เตรียมพร้อมรับกำรเปลี่ ยนแปลงและ
ปรับตัว ย่อมไม่สำมำรถอยู่รอดหรือแข่งขันได้ในโลกยุคใหม่
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