บรรณาธิการ
ข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจาเดือน กันยายน 2561 Special Report ฉบับนี้
ขอเสนอ วิศวกรหาดใหญ่สุดล้า!! คิดค้นสมาร์ทฟาร์ม “เมล่อน” รายได้หลักแสน ตามด้วย มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทา
ในภูมิภาค ‘BAC’ เตรียมเปิดอคาเดมีที่โคราช ตั้งเป้าสู่ ‘โรงเรียนการบิน’ ใหญ่ที่สุดในโลก ผสานท้องถิ่นซ่อมบารุง “ไฮสปีด
เชื่อมจีน” ดันการค้าพุ่ง กนอ. จับมือ ซีพี ผุดนิคมฯ “ซีพีจีซี” ระยอง รองรับนักลงทุนจีนในอีอีซี จีนรุกหนักนโยบาย Belt &
Road ภาคเหนือดันเชื่อมการค้า -การลงทุนลุ่มน้าโขง 'หอการค้าสงขลา' ชี้ค่าเงินริงกิตพุ่ง ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ -ท่องเที่ยว
ชายแดน
ส่วน English for Career ฉบับนี้ เป็นบทสนทนาภาษาอังกฤษ Asking about Age (การถามอายุ) ตามด้วย
รู้ทันโลก สถานทูตญี่ปุ่นในเวียดนามรับมือนายหน้าทีใ่ ช้กลโกงยื่นขอวีซ่ามาญี่ปุ่น คนอเมริกัน“ทางานหนัก”กว่าบรรดาประเทศ
มั่งคั่งทั่วโลก Smart Doe ‘บิ๊กอู’๋ จับมือภาคเอกชน ดูแลลูกแรงงานต่างด้าวทัดเทียมแรงงานไทย กรมการจั ดหางาน ย้ า!!
ปัญหาว่างงาน ไร้กังวล พร้อมให้บริการบัณฑิตจบใหม่หลายช่องทาง ‘รมว.แรงงาน’ เผย เดือน ก.ย.61 ระงับการ เดินทาง
ผู้มีพฤติการณ์ลักลอบไปทางานเกาหลีใต้ มากสุดกว่า 200 ราย รมว.แรงงาน เร่งช่วยเหลือ ‘ผีน้อย’ กลับไทย อาชีพมั่นคง
"มะม่วงเบา" ของฝากจากสงขลาพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ และ THAILAND 4.0 การจัดการแรงงานดิจิทัล ท้าทายธุรกิจยุค 4.0
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กันยายน 2561
Special Report
วิศวกรหาดใหญ่สุดล้า!! คิดค้นสมาร์ทฟาร์ม “เมล่อน” รายได้หลักแสน

ไพรวัลย์เมล่อนฟาร์ม" ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลคลองแห อำเภอ หำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ บนเนื้อที่กว่ำ 2 ไร่
เจ้ำของฟำร์มเดิมเป็นวิศวกรผันตัวเป็นเกษตรกรปลูกเมล่อนในโรงเรือนกำงมุ้ง พร้อมคิดค้น "Smart Farm"
ระบบจ่ำยน้ำ-ปุ๋ยมำตรฐำน ต้นแบบเทคโนโลยีสู่กำรเกษตรแห่งแรกในหำดใหญ่
นายไพรวัลย์ สิริทรัพย์นพคุณ วัย 43 ปี เล่ำว่ำ เดิมเป็นวิศวกรเกี่ยวกับกำรสื่อสำรโทรคมนำคม ทำงำน
กว่ำ 22 ปี ทำให้เกิดจุดเปลี่ยนอยำกมีเวลำให้ครอบครัวมำกขึ้น จึงมีแนวคิดหำงำนเสริมเพื่อเป็นอำชีพรองรับใน
อนำคต และคิดว่ำกำรทำเกษตรปลูกผลไม้ เป็นสิ่งที่น่ำสนใจ โดยเลือก "เมล่อน" เป็นอันดับแรก เพรำะเป็นผลไม้
ที่ต้องใช้ควำมใส่ใจ สำมำรถนำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยผลผลิตได้ จำกนั้น ศึกษำควำมรู้ทำงโซเซียล ประมำณ 2
เดือน บวกกับควำมรู้ทำงด้ำนวิศวกร และควำมชอบประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ จึงคิดค้น "Smart Farm" ระบบจ่ำยน้ำ
จ่ำยปุ๋ยอย่ำงมำตรฐำน เพื่อให้ง่ำยต่อกำรให้ปุ๋ยแต่ละสูตร และช่วงของกำรเจริญเติบโต เนื่องจำกคุณไพรวัลย์ เป็น
วิศวกร มีควำมรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี แต่ยังไม่มีควำมรู้กำรเกษตรมำกพอ คุณไพวัลย์กล่ำวว่ำ เมื่อได้รับข้อมูลควำมรู้
ก็เปรียบเสมือนได้ตำรำอำหำรมำหนึ่งสูตร ต้องนำไปปรุงแต่งให้อร่อย น่ำทำนมำกยิ่งขึ้น นำมำลองผิดลองถูก ปรับใช้
ให้เกิดประโยชน์มำกที่สุด
จุดเด่น Smart Farm คือ 1. กำรจ่ำยปุ๋ยและน้ำที่มีควำมแม่นยำ และ 2. สำมำรถนำไปพัฒนำต่อยอดได้
ทำให้รู้ถึงควำมต้องกำรของพืช ทั้งธำตุอำหำรและน้ำ ตำมสภำวะอำกำศ และ 3. ช่วยลดแรงงำน ลดเวลำในกำร
จัดกำร
ปัจจุบันไพรวัลย์เมล่อนฟาร์ม มีทังหมด 3 โรงเรือน ปลูกเมล่อนเป็นหลัก โดยมี 3 สำยพันธุ์ ได้แก่
1. คิโมจิ พันธุ์จำกญี่ปุ่น เนื้อสีเขียว รสชำติดี เนื้อจะนุ่มเมื่อสุกงอมเต็มที่ เป็นพันธุ์ที่ได้รับควำมนิยม
2. ซูบาริคิง พันธุ์จำกญี่ปุ่น เนื้อสีส้ม และ
3. แสนหวาน พันธุ์จำกไทย เนื้อสีส้ม ขำยกิโลกรัมละ 150 บำท
นอกจากนัน มีการปลูกมะเขือเทศเชอรี่ และผักสลัด อาทิ เรดโอ๊ค กรีนโอ๊ค รายได้เฉลี่ย 80,000100,000 บาท และก้าลังวางแผนการปลูกสตอเบอรี่ ในอนาคตเปิดเป็นร้านค้าภายในฟาร์ม เพื่อจ้าหน่าย
ผลผลิตทางการเกษตร
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้
ที่มำ : http://songkhlatoday.com
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มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท้าในภูมิภาค
‘BAC’ เตรียมเปิดอคาเดมีที่โคราช ตังเป้าสู่ ‘โรงเรียนการบิน’
ใหญ่ที่สุดในโลก ผสานท้องถิ่นซ่อมบ้ารุง

แนวโน้มกำรขยำยตัวของกำรจรำจรทำงอำกำศนับวันจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง สำยกำรบินต่ำง ๆ ยัง
สั่งซื้อเครื่องบินและเพิ่มเที่ยวบินในกำรให้บริกำรมำกขึ้น ส่งผลให้ควำมต้องกำรนักบินยิ่งสูงมำกขึ้นด้วย โดยทำง
สำนักข่ำวซีเอ็นเอ็น รำยงำนว่ำ ภำยใน 20 ปีข้ำงหน้ำ จะมีควำมต้องกำรนักบินถึง 6.17 แสนคน โดยเฉพำะใน
ภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิก มีควำมต้องกำรสูงที่สุดถึง 2.48 แสนคน
นาวาอากาศโทปิยะ ตรีกาลนนท์ ประธำนกรรมกำรฝ่ำยบริหำร บริษัท บำงกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด
(บีเอซี) บอกว่ำ ปัจจุบันบีเอซีมีกำลังผลิตนักบินปีละ 200-300 คน มีมำตรฐำนและควำมพร้อมในทุกด้ำ น ทั้งพื้นที่
กำรฝึกเครื่องบินและบุคลำกรกำรบินที่ได้ลงนำมร่วมกับกองทัพอำกำศเรียบร้อยแล้ว
บีเอซี ได้ผลิตนักบินพำณิชย์ให้กับสำยกำรบินระดับชำติหลำยสำยกำรบิน เช่น ไทยแอร์เอเชีย กำรบิน
ไทย และไทยสมำยล์ อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ลุ่ ม ลู ก ค้ ำ สั ง กั ด มหำวิ ท ยำลั ย ได้ แ ก่ มหำวิ ท ยำลั ย รั ง สิ ต และ
มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) ซึง่ ตัง้ แต่กอ่ ตัง้ โรงเรียนกำรบินจนถึงปัจจุบนั บีเอซีได้ผลิตนักบินพำณิชย์ตรี (CPL)
จบไปแล้ว 939 คน และอยู่ระหว่ำงกำรฝึก 498 คน โดยบีเอซีวำงเป้ำหมำยในกำรเป็นสถำบันอันดับหนึ่งในกำร
ผลิตนักบินไทยสู่ตลำดโลก เพื่อเพิ่มดุลกำรค้ำให้กับประเทศไทย เนื่องจำกนักบินในต่ำงประเทศจะมีรำยได้ที่สูง
มำก อยู่ที่ประมำณ 6 ล้ำนบำทต่อคนต่อปี ‘หากนักบินไทยสามารถบุกตลาดในวิชาชีพนักบินได้ในระดับสากล
โดยเข้าไปมีส่วนแบ่งของตลาดนักบินทั่วโลกเพียง 10% จากความต้องการนักบินใหม่ถึง 4.6 แสนคน ภายใน
ปี 2031 หรือราว 4.6 หมื่นคน ประเทศเราจะมีรายได้จากนักบินไทยเหล่านีถึงปีละ 2.7 แสนล้านบาทเลย
ทีเดียว’ และเพื่อพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรฝึกนักบินให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรนักบินที่มีเพิ่มขึ้น บีเอซีจึงมี
แผนกำรสร้ำงโครงกำร ‘บีเอซี อะคาเดมี่’ ที่จังหวัดนครรำชสีมำ โดยโรงเรี ยนตั้งอยู่บนเนื้อที่ 13 ไร่ อยู่ห่ำง
สนำมบินนครรำชสีมำประมำณ 5 กิโลเมตร ทำให้สะดวกในกำรเดินทำงระหว่ำงสนำมบินและแคมปัส
โดยบีเอซีวำงแผนกำรสั่งซื้อเครื่องบินใหม่เพื่อใช้ในกำรฝึกเพิ่มเป็น 60 ลำ จำกเดิมที่มีอยู่ 37 ลำ และ
สร้ำงลำนจอดโรงซ่อมบำรุงเครื่องบินขนำด 8 ลำ โดยส่วนนี้จะอยู่ในสนำมบินนครรำชสีมำ ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำร
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เจรจำเช่ำพื้นที่ ขณะนี้ได้มีกำรปรับพื้นที่ในส่วนของอะคำเดมีเรียบร้อย และเริ่มตอกเสำเข็มแล้ว คำดว่ำจะใช้เวลำ
ก่อสร้ำงประมำณ 1 ปี จำกนั้นจะเปิดกำรเรียนกำรสอนเพื่อผลิตนักบินออกสู่ตลำด โดยสำมำรถผลิตนักบิ นได้เต็ม
ควำมสำมำรถปีละประมำณ 450 คน ถือเป็นโรงเรียนกำรบินแห่งใหญ่ที่สุดในโลก เบื้องต้นในปีแรกจะผลิตให้ได้
250-300 คน โดยมีเป้ำหมำยขยำยตลำดกำรฝึกนักบินต่ำงชำติเป็นหลักด้วย ขณะนี้กำลังทำตลำดกับจีน เพื่อผลิต
นักบินจีนป้อนตลำดกำรบิน
โครงการนีจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมาได้เป็นอย่างดี เนื่องจากบีเอซีมุ่งเน้น
การสร้ า งรายได้ ใ ห้ แ ก่ ค นในพื นที่ อี ก ทั งยั ง ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาฝี มื อ ช่ า งซ่ อ มอากาศยาน โดยร่ ว มมื อ กั บ
มหาวิทยาลัยและสถาบันอาชีวศึกษาประจ้าจังหวัดในการส่งนักศึกษาเข้ามาเป็นช่างซ่อมบ้ารุง โดยบีเอซี
ต้องการทีมช่างมากกว่า 150 คน เพื่อรองรับการซ่อมและบ้ารุงรักษาเครื่องบินจ้านวน 40-60 ล้าและหวังว่า
โครงการนีจะตอบโจทย์ความต้องการนักบินจากสายการบินที่เพิ่มสูงขึน โดยเฉพาะหลังจากองค์การการบิน
พลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ยกเลิกธงแดง และหวังว่าจะเป็นแกนหลักในการผลิตนักบิ นคุณภาพทังใน
ประเทศและระดับนานาชาติต่อไป

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มำ : http://www.koratstartup.com/bac-korat
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“ไฮสปีดเชื่อมจีน”ดันการค้าพุ่ง

จีนคำดรถไฟควำมเร็วสูง 2 เส้น ดันยอดนักท่องเที่ยว 100% เมกะโปรเจกต์หนุนกำรค้ำพุ่ง 35% นำยก
วน มู เอกอัครรำชทูตจีนประจำประเทศไทย เปิดเผยว่ำ โครงกำรรถไฟฟ้ำควำมเร็วสูง เส้นกรุงเทพฯ-หนองคำย
และรถไฟควำมเร็วสูงช่วงกรุงเทพฯ-เชียงใหม่จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรเดินทำงและกำร
ท่องเที่ยวในภูมิภำคอำเซียน โดยเฉพำะจะเอื้อให้นักท่องเที่ยวจีนมำเที่ยวเพิ่มขึ้น 1 เท่ำตัว หรือ 100% จำก
ปัจจุบันอยู่ที่ปีละ 10 ล้ำนคน
ทั้งนี้ เนื่องจำกรถไฟควำมเร็วสูงเส้นกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ สำมำรถเชื่อมจำกเมืองคุนหมิงทำงตอนใต้มำยัง
ไทยเพียง 10 ชั่วโมง ซึ่งปัจจุ บันรถไฟควำมเร็วสูงช่วงคุน หมิง -บ่อเต็น ใกล้จะแล้วเสร็จ ขณะที่ช่วงบ่อเต็น เวียงจันทน์ ดำเนินกำรไปมำกกว่ำ 40% ดังนั้นรถไฟช่วงกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ จะเชื่อมเส้นทำงท่องเที่ยว R3A จีน
ตอนใต้-ลำว-เชียงของ ดังนั้นผู้ประกอบกำรไทยต้องเร่งพัฒนำโรงแรมและที่พัก คุณภำพบริกำรรองรับรสนิยมของ
ทัวร์จีนให้มำกขึ้น เพื่อโกยรำยได้ที่จะเกิดขึ้นมหำศำล
ซึ่งช่วงระยะเวลำ 5-10 ปีนับจำกนี้ ภำยหลังโครงกำรรถไฟควำมเร็วสูงและแผนพัฒนำท่ำเรือขนำดใหญ่
ในซีแอลเอ็มวี รวมถึงพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (อีอีซี) ของไทยแล้วเสร็จ จะส่งผลให้กำรค้ำ
ไทย-จีนเพิ่มสูงขึน้ มำกกว่ำ 1 แสนล้ำนดอลลำร์สหรัฐ หรือรำว 3.5 ล้ำนล้ำนบำท เติบโต 35% จำกมูลค่ำกำรค้ำปี
ก่อนอยู่ที่รำว 2.59 ล้ำนบำท ดังนั้นเมื่อโครงสร้ำงพื้นฐำนตำมเส้นทำงสำยไหมของจีนทยอยแล้วเสร็จจะทำให้ลด
ต้นทุนกำรค้ำมำกขึ้น และผู้ประกอบกำรไทยจะได้ประโยชน์จำกกำรส่งออกสินค้ำเกษตร

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มำ : www.posttoday.com
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กนอ. จับมือ ซีพี ผุดนิคมฯ “ซีพีจีซี” ระยอง
รองรับนักลงทุนจีนในอีอีซี ปักหมุดพืนที่กว่า 3 พันไร่

นางสุวัฒนา กมลวัทนนิศ า รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สายงาน
ยุทธศาสตร์และพัฒนา เปิดเผยว่า กนอ. ร่วมกับบริษัท ซี จี คอร์เปอเรชั่น จ้ากัด หนึ่งในบริษัทลูกในเครือซีพี
จัดตังนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี ใน จ.ระยอง เพื่อรองรับการลงทุน โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมสมัยใหม่และ
อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายอีอีซี โดยได้เลือกพืนที่ใน ต.มาบข่า และ ต.มาบข่าพัฒนา ในอ.นิค ม
พัฒนา และ ต.หนองระลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง รวมเนือที่ประมาณ 3,068 ไร่ ใช้รูปแบบการร่วมด้าเนินงาน
ที่เอกชนเป็นผู้ลงทุนพัฒนาและให้บริการสาธารณูปโภค คาดว่ามูลค่าการลงทุนของโครงการจะอยู่ที่ประมาณ
5,600 ล้านบาท มั่น ใจว่าจะท้าให้ภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)
ขยายตัวไปในทิศทางที่ดีขึน โดยจะเริ่มด้าเนินการก่อสร้างระยะแรกพร้อมแล้วเสร็จภายในปีหน้า
“กำรจัดตั้งโครงกำรเน้นรองรับนักลงทุนที่สื่อสำรด้วยภำษำจีน เช่น ฮ่องกง ไต้หวัน จีน คำดว่ำโครงกำร
น่ ำ จะมี ค วำมเป็ น ไปได้ ท ำงกำรตลำดสู ง เนื่ อ งจำกอยู่ ใ นท ำเลที่ ตั้ ง ที่ ไ ด้ รั บ ควำมสนใจ อี ก ทั้ ง ผู้ ป ระกอบกำร
อุตสำหกรรมยังได้รับสิทธิประโยชน์ภำยใต้มำตรกำรส่งเสริมของอีอีซี โดยตั้งเป้ำหมำยขำยพื้นที่ได้หมดภำยใน
ระยะเวลำ 6 ปี ทำให้เกิดกำรลงทุนไม่น้อยกว่ำ 60,000 ล้ำนบำท และกำรจ้ำงงำนไม่น้อยกว่ำ 20,000 อัตรำ”
นำงสุวัฒนำ กล่ำว
สำหรับทำเลที่ตั้งและลักษณะพื้นที่โครงกำรแบ่งเป็น เขตอุตสำหกรรมทั่วไป 2,205 ไร่ เขตพำณิชยกรรม
112 ไร่ พื้นที่ระบบสำธำรณูปโภค 443 ไร่ พื้นที่สีเขียวและแนวกันชน 307 ไร่ สำมำรถเชื่อมโยงเขตอุตสำหกรรม
ในพื้นที่อีอีซีทั้ง 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี และระยอง ได้อย่ำงสะดวกสบำย เพรำะมีเครือข่ำยเส้นทำง
คมนำคมที่มีศักยภำพ สำมำรถเชื่อมต่อกับนิคมฯ ในกลุ่มพื้นที่มำบตำพุดคอมเพล็กซ์ อำทิ นิคมฯสมำร์ต ปำร์ก
(Smart Park) นิ คมฯอำร์ ไอ แอล นิ คมฯเอเชีย ระยอง นิคมฯเอเชีย ระยอง นิคมฯเหมรำชตะวันออก
นิคมฯ ผำแดง และนิคมฯ มำบตำพุด เป็นต้น

6
นอกจำกนี้ ยังมีโครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำงๆ ในพื้นที่ เช่น ท่ำเรืออุตสำหกรรมมำบตำพุด ท่ำเรือพำณิชย์แหลม
ฉบั ง ท่ ำ อำกำศยำนนำนำชำติ อู่ ต ะเภำ โครงกำรรถไฟควำมเร็ ว สู ง หรื อ ไฮสปี ด เทรน เอื้ อ ต่ อ กำรประกอบ
อุตสำหกรรมและกำรขนส่งสินค้ำในระบบต่ำงๆ ได้เป็นอย่ำงดี
นำงสุ วัฒ นำ กล่ ำ วเพิ่มเติ มว่ำ โครงกำรจัดตั้งนิค มอุตสำหกรรมซี พีจีซี สำมำรถรองรับอุตสำหกรรม
เป้ ำ หมำยได้ ห ลำกหลำยประเภท ไม่ ว่ ำ จะเป็ น อุ ต สำหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อั จ ฉริ ย ะ เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ ำ และ
ชิ้นส่วน ยำนยนต์สมัยใหม่และชิ้นส่วน ดิจิตอล แปรรูปเกษตร ผลิตภัณฑ์พลำสติกชีวภำพ กำรแพทย์ครบวงจร
บริกำรและสำธำรณูปโภคเพื่อสนับสนุนอุตสำหกรรมหลัก
อย่ ำ งไรก็ ดี โครงกำรจั ด ตั้ ง นิ ค มอุ ต สำหกรรมซี พี จี ซี จะเป็ น นิ ค มฯ อี ก หนึ่ ง แห่ ง ที่ น ำแนวคิ ด นิ ค ม
อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) มำประยุกต์ใช้ในกำรออกแบบ พร้อมจัดให้มีพื้นที่สีเขียวและพื้นที่
แนวกันชนเชิงนิเวศ (Eco Belt) รอบโครงกำร และจัดสรรพื้นที่สีเขียวภำยในนิคมอุตสำหกรรมไม่น้อยกว่ำ 10%
พร้อมทั้งมีนโยบำยสนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม โดยเฉพำะในด้ำนกำรควบคุมมลพิษ ทั้งมลพิษ
ทำงอำกำศ มลพิษทำงเสียง และกำกของเสีย ด้วยระบบที่ทันสมัยเพื่อลดปัญหำกำรร้องเรียน และส่งเสริมให้
คุณภำพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบให้สำมำรถอยู่ร่วมกันได้อย่ำงยั่งยืน
ด้ำนนำยสุนทร อรุณำนนท์ชัย ประธำนกรรมกำร บริษัท ซี จี คอร์เปอเรชั่น จำกัด กล่ำวว่ำ โครงกำรนี้
เน้นกลุ่มนักลงทุนเป้ำหมำยที่สื่อสำรโดยใช้ภำษำจีน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนอุตสำหกรรมที่มี
แนวคิดในกำรใช้เทคโนโลยี ขั้น สูงในกำรผลิ ตและให้ คนไทยได้เรียนรู้และพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถเพื่อให้
ประเทศไทยก้ำวไปสู่ควำมเป็นไทยแลนด์ 4.0 และสำมำรถเป็นหนึ่งในนิคมอุตสำหกรรมในกำรขับเคลื่อนด้วย
แนวคิ ด กำรใช้ เ ทคโนโลยี ชั้ น สู ง ที่ ส่ ง ต่ อ ถึ ง คนรุ่ น หลั ง เพื่ อ พั ฒ นำประเทศให้ ก้ ำ วพ้ น กั บ ดั ก ของค ำว่ ำ
“ประเทศกำลังพัฒนำ”

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มำ : www.khaosod.co.th
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จีนรุกหนักนโยบาย Belt & Road ภาคเหนือดันเชื่อมการค้า-การลงทุนลุ่มน้าโขง
ประเทศไทยกับสำธำรณรัฐประชำชนจีน ได้แก่ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง และ
สถำนกงสุลใหญ่แห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ
International Conference Belt and Road Initiative Lancang- Mekong Cooperation : New Era and
New Start
นำยเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน ประจำเชี ยงใหม่ กล่ำวว่ำ นโยบำย 1 แถบ 1
เส้นทำงของจีน จะส่งผลประโยชน์เชิงบวกกับไทย ซึ่งไทยเป็นจุดสำคัญในกำรเชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่มอำเซียน
โดยภำคเหนือมีศักยภำพสูงที่นักลงทุนจีนกำลังให้ควำมสนใจเข้ำมำลงทุน ทั้งนี้มีตัวแทนจำกหน่วยงำนรัฐบำลจีน
รัฐบำลไทย องค์กรระหว่ำงประเทศผู้เชี่ยวชำญ นักวิชำกำร ได้เสนอแนวคิดในกำรส่งเสริมนโยบำย Belt & Road
(B&R) และ Lancang-Mekong Cooperation (LMC) โดยต้องยึดมั่นในจิตวิญญำณของเส้นทำงสำยไหมด้วยกำร
ร่วมมือกันอย่ำงสันติ กำรเปิดกว้ำงและควำมอดทนในกำรเรียนรู้ร่วมกัน และแสวงผลประโยชน์ร่วมกัน
ทั้งนี้ ลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งรวมถึงไทยและจีน มีข้อได้เปรียบในแง่ของกำรพัฒนำอุตสำหกรรมโครงสร้ำง
พื้นฐำนและควำมทันสมัยทำงกำรเกษตร ทั้งสองฝ่ำยเป็นหุ้นส่วนทำงธรรมชำติ ผู้เข้ำร่วมจำกจีนและไทยทุกคน
หวังว่ำจะเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งในกำรก่อสร้ำง B&R ด้วยกลยุทธ์กำรพัฒนำประเทศไทย 4.0 และ Eastern
Economic Corridor (EEC) ที่มุ่งเน้นด้ำนเศรษฐกิจและกำรค้ำ e-commerce, กำรเกษตร, กำรศึกษำ, กำร
ท่องเที่ยว ฯลฯ ซึ่งเรำควรส่งเสริมควำมร่วมมืออย่ำงจริงจังระหว่ำงสองประเทศในสำขำต่ำงๆ เพื่อขยำยไปสู่ระดับ
ที่กว้ำงขึ้นในวงกว้ำงและระดับลึก นอกจำกนี้ในระหว่ำงกำรประชุมวิสำหกิจและสถำบันต่ำงๆ ในจีนและประเทศ
ไทยยังมีข้อตกลงเกี่ยวกับควำมร่วมมือในอนำคต
โดยเน้ น 4 ประเทศหลั ก คือ ลำว ไทย เมีย นมำ และจีน ตำมควำมร่ ว มมื อด้ ำนกำรคมนำคม
เกษตรกรรม กำรท่องเที่ยว อุตสำหกรรม และกำรแพทย์แผนจี น ศึกษำควำมสัมพันธ์และผลกระทบเชิงลึกของ
ควำมสัมพันธ์ข้ำมพรมแดนระหว่ำงจีนกับประเทศในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub-region :
GMS) รวมถึงในภูมิภำคอำเซียน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรศึกษำถึงพลวัต ผลลัพธ์ และกำรคำดกำรณ์ต่อผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นในมิติด้ำนต่ำงๆ ภำยใต้กำรดำเนินโครงกำร “Belt and Road Initiative” ของจีน จำกกำรมำเยือน
อำเซียนของประธำนำธิบดีสีจินผิง ในปี 2013 และได้มีกำรนำเสนอยุทธศำสตร์ใหม่ของจีน Belt & Road
Initiative อันเป็นกำรแสดงเจตนำรมณ์ที่แน่วแน่ของจีนต่อกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ ตลอดจนส่ง เสริม
ควำมสัมพันธ์ในเชิงสังคมวัฒนธรรมระหว่ำงจีนกับนำนำชำติ
ทั้งนี้ อนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ำโขง ถือว่ำเป็นภูมิภำคที่มีควำมสัมพันธ์อย่ำงแนบแน่นและใกล้ชิดกับประเทศ
จีนมำเป็นเวลำยำวนำนทั้ง ในเชิงวัฒนธรรม ชำติพันธุ์ และเศรษฐกิจกำรค้ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งพื้ นที่ส่วนหนึ่งของ
จีน คือ มณฑลยูนนำน และเขตปกครองตนเองกวำงสี-จ้วง ก็เป็นส่วนหนึ่งของอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ำโขงด้วย
ส้าหรับการประชุมวิชาการนานาชาติครังนี จึงเป็นก้าวส้าคัญส้าหรับทังสองประเทศ ที่ผู้เข้าร่วม
ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา ศึกษาข้อมูล ผ่านการน้าเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็น
ส้าคัญที่ครอบคลุมมิติของการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศจีน กับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 5 ด้าน
ได้แก่ 1.ด้านการคมนาคมและการขนส่ง 2.ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการ ลงทุน 3.ด้านการท่องเที่ยว 4.ด้าน
วัฒนธรรมและมรดกทางวั ฒนธรรม และ 5.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเมืองอัจฉริยะ อันจะน้าไปสู่การ
ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อความร่วมมือในอนาคต
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคเหนือ
ที่มำ : ประชำชำติธุรกิจออนไลน์

8

'หอการค้าสงขลา' ชีค่าเงินริงกิตพุ่ง ส่งผลดีตอ่ เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวชายแดน

หอการค้าสงขลา ระบุ เงินริงกิตพุ่ง ขึนต่อเนื่อง หลังชาวมาเลย์ เชื่อมั่นรัฐบาลแดนเสือเหลือง คาด
อนาคตการค้าเศรษฐกิจหาดใหญ่ กลับมาสดใส
นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา กล่ำวถึงผลกระทบค่ำเงินริงกิตที่
เพิ่มขึ้น โดยอัตรำแลกเปลี่ยนเงินสกุลริงกิตล่ำสุด เมื่อ 3 ส.ค. 61 ที่ 1 ริงกิต ต่อ 8.18 บำท จำกที่ได้เคยตกต่ำมำ
นำน และสำมำรถแลกเป็นเงินไทยได้เพียง 7 บำท เมื่อ ดร.มหำเธร์ โมฮัมหมัด ได้เข้ำพิธีสำบำนตนรับตำแหน่ง
นำยกรัฐมนตรีมำเลเซีย เดือนพฤษภำคมที่ผ่ำนมำ พบว่ำ ควำมเชื่อมั่นในกำรบริหำรประเทศส่งผลทำให้เงินสกุลริง
กิตของมำเลเซียที่เคยตกต่ำอย่ำงหนักในรอบกว่ำ 10 ปีที่ผ่ำนมำ ค่ำเงินที่แข็งขึ้นอย่ำงรวดเร็ว

"เงินริงกิตที่เพิ่มขึ้นส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ หำดใหญ่ ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักอีกเมืองของชำวมำเลเซีย"
นายกวิศพงษ์ กล่าวว่า ช่วงที่เงินริงกิตลดลงเหลือ 7 บาท ปริมาณนักท่องเที่ยวที่เข้ามาหาดใหญ่
น้อยลง เพราะเค้ามองว่า เงินบาทแพงขึน 30% ท้าให้ต้องซือสินค้าในราคาที่แพง เมื่อเงินริงกิตแข็งค่าขึนท้า
ให้นักท่องเที่ยวมาเลเซียหันกลับมาเที่ยวหาดใหญ่ เพราะมองว่าสินค้าราคาถูกกว่าบ้านเค้าชาวมาเลเซียที่เข้า
มาท่องเที่ยวส่วนใหญ่เข้ามาช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกจากหาดใหญ่ นอกจากนีเศรษฐกิจของเมืองการค้าชายแดน
ทังเริ่มกลับมาสดใสทัง การค้าชายแดนด่านสะเดา จ.สงขลาแและด่านสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้
ที่มำ : http://songkhlatoday.com
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English for Career
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
Asking about Age (การถามอายุ)
บทสนทนาภาษาอังกฤษเรื่อง ถามอายุภาษาอังกฤษ (Age) ฉบับนี จะเป็นการถามตอบอายุอีกแบบ
ที่น่าสนใจขึน มารยาทในการถามอายุข้อควรระวังคือ การถามอายุคนที่ไม่สนิท อาจจะเป็นการเสียมารยาทได้
โดยเฉพาะกับผู้หญิง เพราะบางคนจะถือว่าเป็นการเสียมารยาทเป็นเรื่องส่วนตั ว เราอาจหลีกเลี่ยงใช้ค้าถาม
ถามถึงปีที่เกิดแทนก็ได้ เพราะสามารถบอกอายุได้เช่นกันคะ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ Asking about Age (การถามอายุ)
How old are you?
คุณอำยุเท่ำไหร่
I am 20 years old.
เขำอำยุเท่ำไหร่
He is 21 years old.
เขำอำยุ 21 ปี
How old is she?
หล่อนอำยุเท่ำไหร่
She is 19 years old.
หล่อนอำยุ 19 ปี
How old is your son?
ลูกชำยของคุณอำยุเท่ำไหร่
He just turned 12 last month.
เขำเพิ่งจะครบ 12 ปี เมื่อเดือนที่แล้ว
How old are you?
คุณอำยุเท่ำไหร่
I am 40 years old.
ฉันอำยุ 40 ปี
How old is he/she?
เขำ/หล่อนอำยุเท่ำไหร่
He/She is in her early twenties.
เขำ/หล่อนอยู่ในช่วงอำยุ 20 ต้นๆ
การตอบอายุภาษาอังกฤษที่ระบุตัวเลขหรือกรณีจ้าวันเกิดไม่ค่อยได้ การตอบอีกแบบคือ
I am in my late thirties.
ฉันอำยุสำมสิบปลำยๆ
My brother is in his mid teens.
น้องชำยของฉันอยู่ช่วงวัยรุ่นตอนกลำง
They are in their early twenties.
พวกเขำอำยุยี่สิบต้นๆ
นอกจากนีบางคนอาจถามถึงปีที่เกิด เพราะสามารถบอกอายุได้เช่น
When were you born?
คุณเกิดเมื่อไหร่/ปีไหน
I was born in 1980.
ฉันเกิดในปี 1980
ส้าหรับฉบับนี ขอจบบทสนทนาถามอายุภาษาอังกฤษไว้เพียงเท่านีคะ หวังว่าคงเป็นประโยชน์และ
สามารถน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได้นะคะ.. Bye

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มำ : http://engenjoy.blogspot.com
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รู้ทันโลก
สถานทูตญี่ปุ่นในเวียดนามรับมือนายหน้าที่ใช้กลโกงยื่นขอวีซ่ามาญี่ปุ่น
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ้าเวียดนามก้าลังด้าเนินมาตรการกวาดล้างนายหน้าฉ้อฉล ที่ใช้กลโกง
ช่วยให้ชาวเวียดนามได้วีซ่ามาเรียนหนังสือที่ญี่ปุ่น ทังนี ชาวเวียดนามที่สมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนสอนภาษา
ในญี่ปุ่นมีจ้านวนเพิ่มขึน โดย ณ เดือนมิถุนายนมีจ้านวนมากกว่า 80,000 คน
นำยหน้ำจำนวนหนึ่งชักชวนคนหนุ่มสำวโดยบอกว่ำ หำกมำญี่ปุ่น จะสำมำรถหำเงินได้หลำยพันดอลลำร์
สหรัฐในระหว่ำงที่เรียนหนังสือไปด้วย เมื่อปีที่แล้ว สถำนเอกอัครรำชทูตญี่ปุ่นได้เริ่มใช้มำตรกำรสัมภำษณ์บุคคล
ที่มำยื่นควำมจำนงขอวีซ่ำนักเรียน โดยนี่เป็นควำมพยำยำมหยุดยั้งกลโกงเช่นนี้
สถานทูตพบว่าร้อยละ 10-20 ของผู้ยื่นความจ้านงขอวีซ่านันเป็นบุคคลน่าสงสัย โดยบางคนนันไม่
สามารถพู ด ภาษาญี่ปุ่ น ได้ เ ลย แม้ว่ า แนบใบประกาศความสามารถทางภาษาญี่ ปุ่น มาพร้ อ มกั บ เอกสาร
ยื่นความจ้านงขอวีซ่า ในขณะที่ผู้ยื่นความจ้านงคนอื่นๆ บอกว่า ต้องการมาท้างานที่ญี่ปุ่น สถานทูตญี่ปุ่น
ตัดสินใจไม่รับเอกสารยื่นความจ้านงขอวีซ่าจากนายหน้า 12 แห่ง ที่เชื่อว่าพัวพันกับการกระท้าฉ้อฉลเป็น
เวลา 6 เดือน โดยเริ่มตังแต่ เดือน ต.ค. 2018 เป็นต้นไป

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มำ : NHK WORLD-JAPAN
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คนอเมริกัน“ท้างานหนัก”กว่าบรรดาประเทศมั่งคั่งทั่วโลก
ผลการส้ารวจชั่วโมงการท้างานของ 30 ประเทศในกลุ่มองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ หรือ OECD พบว่า ชาวอเมริกันท้างานหนักในแง่ของจ้านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ เมื่อเทียบกับกลุ่ม
ประเทศที่มั่งคั่งอื่นๆ
ข้อมูลของ OECD เมื่อปี 2017 ที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ ระบุว่ำ ชำวอเมริกันทำงำนเฉลี่ย 1,780 ชั่วโมงต่อปี
ซึ่งสูงกว่ำเยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษ แคนำดำ ญี่ ปุ่น และอิตำลี และเมื่อเปรียบเทียบเป็นวันหยุดพักร้อน กลุ่ ม
ประเทศ OECD อย่ำงฝรั่งเศสและเดนมำร์ก พนักงำนที่ทำงำนในบริษัทมำอย่ำงน้อย 10 ปี จะได้วันหยุดพักร้อนปี
ละ 25 วัน ส่วนเยอรมันอยู่ที่ 20 วัน ขณะที่พนักงำนชำวอเมริกันจะได้วันหยุดพักร้อนเฉลี่ยปีละ 17 วัน นอกจำก
จะมีวันหยุดน้อยกว่ำเพื่อนในกลุ่ม OECD แล้ว มำกกว่ำครึ่งหนึ่งของชำวอเมริกันไม่ยอมใช้วันหยุดพักร้อนด้วย
ซึ่งผู้เชี่ยวชำญด้ำนแรงงำน เทเรซำ กิลำร์ดุชชี มองว่ำ ชำวอเมริกันกลัวตกงำนมำกกว่ำไม่ได้หยุดพักผ่อน
เสียอีก ในอเมริกำพวกเขำสำมำรถถูกไล่ออกได้ง่ำยกว่ำประเทศอื่นๆ ใน OECD เพรำะพวกเขำไม่มีเครื่องป้องกัน
หรือรับประกันกำรมีงำนทำเหมือนประเทศอื่น โดยเฉพำะสหภำพแรงงำนที่แข็งแกร่งพอ ทำให้พวกเขำต้องทำงำน
หนักเกินเหตุ โดยเฉพำะในช่วงเศรษฐกิจถดถอย
ขณะที่ ข้อมูลจำกสำนักงำนสถิติแห่งชำติสหรัฐฯ ระบุว่ำ พนักงำนชำวอเมริกันร้อ ยละ 77 ได้รับวันหยุด
พักร้อน แต่ที่อเมริกำ นำยจ้ำงอเมริกันไม่ถูกบังคับให้จัดสรรวันหยุดงำนโดยมีกำรจ่ำยเงินให้ หรือ Paid Time Off
ให้กับพนักงำน ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่ไม่ได้รับสวัสดิกำรนี้จะเป็นพนักงำนพำร์ทไทม์ แรงงำนรำยได้น้อย และพนักงำนใน
บริษัทเล็กๆ
คุณกิลาร์ดุชชี มองว่ำ ควำมสัมพันธ์แบบนำยจ้ำงลูกจ้ำงอเมริกัน คือ นำยจ้ำงต้องกำรให้ลูกจ้ำงทำงำน
อย่ำงเต็มกำลัง ก่อนจะหำคนใหม่มำแทนที่ ขณะที่ระบบ Paid Leave หรือวันหยุดที่นำยจ้ำงต้องจ่ำยค่ำแรงใน
อเมริ กำก็ ไม่มั่นคงพอ และมีโ อกำสที่น ำยจ้ำงจะลดชั่ว โมงเหล่ ำนี้ล งไปอีก โดยอ้ำงเหตุผลเรื่องต้นทุนกำร
บริหำรงำนได้
ซึ่งคุณกิลาร์ดุชชี มองว่า การลดชั่วโมงหยุดงานลาพักร้อนไม่สมเหตุสมผล เพราะพฤติกรรมของ
ลูกจ้างอเมริกันส่วนใหญ่ จะพยายามจัดสรรและจัดการงานของตนให้เสร็จสินก่อนวันหยุดพักร้อน รวมทัง
มอบหมายให้เพื่อนร่วมงานช่วยสานต่อได้ ก่ อนที่จะกลับมาชดใช้คืนด้วยการท้างานอย่างหนัก ซึ่งไม่กระทบ
กับประสิทธิภาพการท้างานโดยรวม

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
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Smart DOE
‘บิ๊กอู’๋ จับมือภาคเอกชน ดูแลลูกแรงงานต่างด้าวทัดเทียมแรงงานไทย
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบป้ายส่วนต่อเติมอาคารเรียนชัน
ล่าง โรงเรียนวัดศิริมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการศึกษาส้าหรับนักเรียนไร้
สัญชาติไทย พร้อมย้า นโยบายประชารัฐ เปิดโอกาสให้เรียนร่วมกับเด็กไทย สร้างความเสมอภาคเท่าเทียม
ทั่วถึงและเป็นธรรมในสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงาน
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รั ฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน กล่ำวว่ำ รัฐบำลมีนโยบำยสนับสนุนให้
ภำคเอกชนซึ่งเป็นนำยจ้ำงหรือผู้ประกอบกำรที่จ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวให้กำรดูแลลูกจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวอย่ำงเท่ำ
เทียมกับแรงงำนไทย ซึ่งกำรดูแลลูกๆ ของแรงงำนต่ำงด้ำว โดยให้พวกเขำได้มีโอกำสเข้ำเรียนในโรงเรียนของไทย
ร่วมกับเด็กไทยนั้น ก็เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมคุณภำพชีวิตให้แรงงำนต่ำงด้ำวและครอบครัว เป็นนโยบำยประชำ
รัฐ สำหรับกำรมอบป้ำยส่วนต่อเติมห้องเรียนในวันนี้ เป็น “โครงกำรปันฝัน ปั้นยิ้ม ” ซึ่งบริษัทเบทเตอร์เวย์
(ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมกับเครื่องสำอำง “มิสทีน” ร่วมให้ควำมอนุเครำะห์สนับสนุนในกำรก่อสร้ำงส่วน ต่อ
เติมอำคำรเรียนชั้นล่ำง จำนวน 3 ห้องเรียน ณ โรงเรียนวัดศิริมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสำคร ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบ
ในกำรจัดกำรศึกษำสำหรับนักเรียนไร้สัญชำติไทย
โรงเรียนวัดศิริมงคล เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบำล-ประถมศึกษำปีที่ 6 มีนักเรียน 150 คน ข้ำรำชกำรครู 9
คน ครูอัตรำจ้ำง 3 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กเมียนมำ 1 คน และลูกจ้ำง 1 คน เป็นโรงเรียนที่เปิดโอกำสให้นักเรียนที่ไม่มี
ทะเบียนรำษฎร์หรือสัญชำติไทยเข้ำเรียนร่วมกับเด็กไทย เด็กส่วนใหญ่มีสัญชำติเมียนมำ มอญ กะเหรี่ยง ไทยใหญ่
ที่ติดตำมผู้ปกครองมำใช้แรงงำนในภำคเกษตรหรือเรียกว่ำเด็กชนเผ่ำ (เด็กชำยขอบ) และอีกกลุ่มเป็นกลุ่มของลูก
แรงงำนต่ำงด้ำว ซึ่งกลุ่ มนี้ มีจ ำนวนมำกขึ้น อย่ำงต่อเนื่องและใช้ภ ำษำชำติพันธุ์ในกำรศึกษำ ไม่มีพื้นฐำนทำง
ภำษำไทย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนภำษำไทยให้กับเด็กก่อนที่จะเข้ำไปเรียนร่วมกับเด็กไทย
ในชั้น ปกติด้ว ยหลั กสู ตรของกระทรวงศึกษำธิกำรเช่นเดีย วกับโรงเรียนทั่ว ไป ซึ่งกำรดำเนินกำรดังกล่ ำวเป็น
แนวทำง “ประชำรัฐ” ที่ภำครัฐได้ร่วมกับภำคเอกชนและภำคประชำสังคมในกำรดูแลครอบครัวแรงงำนต่ำงด้ำว
ให้ได้รับกำรคุ้มครอง กำรปฏิบัติเช่นเดียวกับคนไทย เพื่อพวกเขำจะได้มีคุณภำพชีวิตที่ดี และมีควำมสุขตลอด
ระยะเวลำที่ทำงำนอยู่ในประเทศไทย
รมว.แรงงาน กล่า วเพิ่ มเติ ม ว่า จัง หวั ดสมุ ทรสาคร มีแ รงงานต่า งด้ า วที่ไ ด้ รั บ ใบอนุญ าตท้า งาน
จ้านวน 277,898 คน แบ่งเป็น กลุ่ม BOI จ้านวน 123 คน กลุ่มทั่วไป จ้านวน 3,419 คน ชนกลุ่มน้อย
จ้านวน 5,794 คน กลุ่ม MOU จ้านวน 80,855 คน กลุ่ม พิสูจน์สัญชาติ จ้านวน 120,553 คน กลุ่มตามมติ
ครม. 16 มกราคม 2561 ที่ได้รับการปรับปรุงทะเบียนประวัติ และตรวจลงตรา (VISA) และขออนุญาตท้างาน
ถึง 31 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ OSS จ้านวน 67,154 คน ส่วนกลุ่มตามมาตรา 83 แห่งพระราชก้าหนดการ
ประมง พ.ศ.2558 ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ที่ก้าลังด้าเนิน การขยายระยะเวลาการท้างานออกไปอีก 2 ปี มี
จ้านวน 282 ราย ขณะนีมาด้ าเนิน การแล้ว 175 ราย และต้องขอขอบคุณภาคเอกชนเจ้า ของสถาน
ประกอบการที่ตระหนักถึงความส้าคัญของการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของลูกจ้างต่างด้าว ซึ่งจะเป็นต้นแบบ
ตัวอย่างที่ดีให้กับภาคเอกชนอื่นๆ ต่อไป
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
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กรมการจัดหางาน ย้า!! ปัญหาว่างงาน ไร้กังวล
พร้อมให้บริการบัณฑิตจบใหม่หลายช่องทาง
กรมการจัดหางาน แจงสถานการณ์การว่างงานไม่น่าห่วง เพราะมีอัตราลดลงทังจากเดือนที่แล้ว และ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ระบุอายุ 20-24 ปี เป็นช่วงที่มีผู้ว่างงานมากที่สุด ซึ่งเป็นกลุ่มที่เพิ่งจบการศึกษา และ
เป็นการลาออกจากงานมากที่สุด พร้อมย้า ภาครัฐให้บริการรับสมัครงานหลากหลายช่องทาง
นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว
ว่า กระทรวงแรงงำน โดยท่ำน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน ไม่ได้นิ่งนอนใจ ถึงแม้
จะพบว่ำ สถำนกำรณ์กำรว่ำงงำนไม่ได้เป็นที่น่ำกังวล โดยได้สั่งกำรให้กรมกำรจัดหำงำนวำงแนวทำงช่วยเหลือให้ผู้
ว่ำงงำนหลำยช่องทำงทั้งศูนย์ที่นี่มีงำนทำ (Job Ready Center) ที่ตั้งขึ้นเพื่อหำงำนให้กับผู้จบปริญญำตรี พร้อม
ทั้งให้คำปรึกษำ พัฒนำทักษะฝีมือ แนะแนวอำชีพ และจับคู่ตำแหน่งงำน (Matching) ซึ่งปัจจุบันเปิดให้บริกำร
11 แห่งทั่วประเทศ คือ จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก พระนครศรีอยุธยำ ปรำจีนบุรี นครรำชสีมำ ขอนแก่น ชลบุรี
ระยอง สุรำษฎร์ธำนี สงขลำ และกรุงเทพมหำนคร หรือหำงำนผ่ำนทำง LINE JOBS ,Job fair, Mobile App
รวมทั้งตู้งำน (Job Box) ที่ตั้งกระจำยอยู่ทุกจุดทั่วประเทศ ได้เช่นกัน
นำงเพชรรัตน์ฯ กล่ำวเพิ่มเติมถึงอัตรำกำรว่ำงงำนในเดือนกันยำยน 2561 ที่มีคนว่ำงงำนประมำณ 3.73
แสนคน ว่ำ ปัญหำกำรว่ำงงำนนั้นไม่ได้รุนแรง และน่ำกังวล เพรำะหำกนำอัตรำกำรว่ำงงำนในเดือนกันยำยน
2561 มำเปรียบเทียบกับอัตรำกำรว่ำงงำนในช่วงเดียวกันของปี 2560 จะพบว่ำมีคนว่ำงงำนลดลงประมำณ 7
หมื่นคน คือ จำก 4.43 แสนคน เป็น 3.73 แสนคน และที่ช่วงต้นปี 2561 มีอัตรำกำรว่ำงงำนสูงในร้อยละ 1.31.2 ก่อนที่จะปรับตัวลดลงมำทรงตัวอยู่ที่ร้อยละ 1.0 นั้น หำกพิจำรณำในรำยละเอียดจะพบว่ำ กำรว่ำงงำนใน
เดือนกันยำยน 2561 จะเป็นผู้ที่ไม่เคยทำงำนมำก่อน 1.78 แสนคน และเป็นผู้ที่เคยทำงำนมำก่อน 1.95 แสนคน
ซึ่งเป็นผู้ว่ำงงำนที่มำจำกภำคกำรผลิตมำกที่สุด รองลงมำเป็นภำคบริกำร และภำคเกษตร โดยเหตุผลของกำร
ว่ำงงำนพบว่ำ เป็นกำรลำออกจำกงำนมำกที่สุดประมำณ 1 แสนคน รองลงมำเป็นนำยจ้ำงปิดกิจกำร ประมำณ 3
หมื่นคน และหมดสัญญำจ้ำงประมำณ 2 หมื่นคน ดังนั้น จำกข้อมูลเหล่ำนี้สะท้อนให้เห็นว่ำปัญหำกำรว่ำงงำนนั้น
ไม่ได้รุนแรง และน่ำกังวล และเมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนๆ จะพบว่ำ อัตรำกำรว่ำงงำนปี
2561 ตั้งแต่เดือนพฤษภำคมเป็นต้นมำมีแนวโน้มต่ำกว่ำปี 2559 – 2560
สำหรับช่วงอำยุที่มีผู้ว่ำงงำนมำกที่สุด คือ 20-24 ปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ำ ผู้ว่ำงงำนคือแรงงำนกลุ่ม ที่เพิ่ง
จบกำรศึกษำ โดยเฉพำะในระดับอุดมศึกษำ โดยสำขำวิชำที่ว่ำงงำนมำกที่สุดคือพำณิชยศำสตร์ คิดเป็นร้อยละ
20.2 รองลงมำ คือ ศึกษำศำสตร์ คิดเป็นร้อยละ 17.1 และสังคมศำสตร์ คิดเป็นร้อยละ 11.7 โดยส่วนใหญ่เป็น
กลุ่ มที่ พร้ อมจะท ำงำนแต่ เหตุผ ลที่ไ ม่ห ำงำนทำเพรำะหำงำนมำแล้ ว แต่ห ำไม่ไ ด้ ร้ อยละ 79.1 รองลงมำคื อ
ไม่สำมำรถหำงำนที่เหมำะสมได้ร้อยละ 14.6 สะท้อนให้เห็นว่ำผู้สำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำตรีส่วนใหญ่ยัง
ขำดคุณสมบัติตำมที่ตลำดแรงงำนต้องกำร และส่วนหนึ่งว่ำงงำนเพรำะเลือกงำน ขณะที่ผู้ว่ำงงำนในระดับปริญญำ
ตรีอีกกลุ่มหนึ่งนั้น เป็นกลุ่มที่เคยทำงำนมำก่อน จำนวน 22,525 คน หรือร้อยละ 19.59 ว่ำงงำนมำแล้วโดยเฉลี่ย
1-2 เดือน หรือร้อยละ 29.14 โดยเคยทำงำนในอำชีพเสมียนทั่วไปมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 13.69 รองลงมำคือ
พนักงำนขำยในร้ำนค้ำ คิดเป็นร้อยละ 11.42 และผู้จัดกำรภัตตำคำรและร้ำนอำหำร คิดเป็นร้อยละ 8.80

14
โดยสำเหตุที่ออกจำกงำนส่วนใหญ่มำจำกกำรลำออกเอง คิดเป็นร้อยละ 59.45 รองลงมำคือ เลิก/หยุด/ปิดกิจกำร
คิดเป็นร้อยละ 8.97 สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำยด่วนกระทรวงแรงงำน โทร.1506 กด 2 กรมกำรจัดหำงำน
นำงเพชรรัตน์ฯ กล่ำว
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‘รมว.แรงงาน’ เผย เดือน ก.ย.61 ระงับการเดินทางผู้มีพฤติการณ์
ลักลอบไปท้างานเกาหลีใต้มากสุด กว่า 200 ราย
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เผยสถิติเดือนกันยายน 2561 ระงับการเดินทางผู้ที่มีพฤติการณ์
จะลักลอบไปท้างานในต่างประเทศ จ้านวน 279 คน ส่วนใหญ่ระงับไปเกาหลีใต้มากสุด 243 คน ขณะที่มี
คนหางานเดินทางไปท้างานต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิจ้านวน 6,327 คน ส่วนใหญ่นิยม
เดินทางไปไต้หวันมากที่สุดถึง 2,381 คน
พลต้ารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อเดือนกันยำยนที่
ผ่ำนมำ กรมกำรจัดหำงำน ได้ระงับกำรเดินทำงของผู้ที่มีพฤติกำรณ์จะลักลอบไปทำงำนในต่ำงประเทศและให้กำร
ยอมรับว่ำจะไปทำงำนต่ำงประเทศ จำนวน 279 คน โดยระงับไปเกำหลีใต้มำกที่สุด 243 คน คิดเป็นร้อยละ
87.10 ของผู้ที่ถูกระงับกำรเดินทำง รองลงมำเป็นบำห์เรน จีน และรัสเซียตำมลำดับ ขณะที่มีคนหำงำนเดินทำงไป
ทำงำนต่ำงประเทศผ่ำนด่ำนตรวจคนหำงำนสุวรรณภูมิ จำนวน 6,327 คน นิยมไปไต้หวันมำกที่สุด จำนวน 2,381
คน คิดเป็นร้อยละ 37.63 รองลงมำเป็นญี่ปุ่น เกำหลีใต้ อิสรำเอล ตำมลำดับ
รมว.แรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการจัดหางานได้จัดตังชุดเฝ้าระวัง คอยตรวจสอบและสกัดกัน
ผู้ลักลอบไปท้างานต่างประเทศที่ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิและดอนเมือง ทังยังตรวจสอบเว็บไซต์ที่มี
พฤติกรรมในการโฆษณาชักชวนคนหางานไปท้างานต่างประเทศ และใช้สายตรวจออนไลน์คอยตรวจสอบ
เฝ้าระวังพฤติการณ์ของกลุ่มมิจฉาชีพอย่างเข้มงวด หากพบการกระท้าผิดจะด้าเนินคดี และโพสต์ข้อความ
เตือนชีแจงข้อเท็จจริงและข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการไปท้างานต่างประเทศไปยัง Facebook ส้า หรั บ
คนหางานที่ประสงค์จะเดินทางไปท้างานต่างประเทศควรหาข้อมูลของประเทศและต้าแหน่งงานที่ตนเองจะไป
ท้างานอย่างละเอียด คิดให้รอบคอบ โดยค้านึงถึงความคุ้มค่าในการเดินทาง และต้องไปท้างานโดยถูกต้อง
ตามกฎหมาย เพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองดูแลจากนายจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม
กฎหมาย คนหางานสามารถสอบถามข้อมูลการไปท้ างานต่างประเทศหรื อแจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยน/ร้ องทุกข์ได้ ที่
ส้านักงานจัดหางานจังหวัด ทุกจังหวัด ส้านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพืนที่ หรือที่กองทะเบียนจัดหา
งานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน โทร.0-2248-4792 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506
กด 2 กรมการจัดหางาน

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มำ : http://www.doe.go.th
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รมว.แรงงาน เร่งช่วยเหลือ ‘ผีน้อย’ กลับไทย
กระทรวงแรงงาน เชิญหน่วยงานเกี่ยวข้องหารื อแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานไทยถูก
หลอกลวง และลักลอบไปท้างานในสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมเตรียมแผนรองรับแรงงานไทยกลับประเทศ โดย
ตังศูนย์ช่วยเหลือดูแลแรงงานที่สาธารณรัฐเกาหลีและประเทศไทย จัดหาต้าแหน่งงานว่างรองรับในประเทศ
กว่า 60,000 อัตรา ต่างประเทศกว่า 40,000 อัตรา รวมทังจัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านภาษาเกาหลีให้แก่
แรงงานไทยที่เดินทางกลับมาประเทศไทยอีกด้วย
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่ำวภำยหลังกำรประชุมหำรือแนว
ทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำแรงงำนไทยถูกหลอกลวง และลักลอบไปทำงำนในสำธำรณรัฐเกำหลี ว่ำ วันนี้ได้
เชิญหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำหำรือเพื่อรับทรำบควำมคิดเห็น แนวทำงกำรดำเนินกำรและข้อ เสนอแนะเพื่อบูรณำ
กำร และสร้ำงควำมร่ วมมือเตรีย มพร้อมเรื่ องกำรรองรับคนไทยที่จะเดินทำงกลับจำกสำธำรณรัฐเกำหลี และ
เตรียมกำรขยำยตลำดแรงงำนใน 3 ประเด็น คือ 1) มำตรกำรรองรับแรงงำนที่สมัครใจกลับประเทศ กำรให้ควำม
ช่วยเหลือของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกำรสร้ำงควำมเชื่อ มั่นให้แก่แรงงำนไทยที่จะสมัครใจรำยงำนตัวกลับ
ประเทศ 2) กำรเพิ่มประสิ ทธิภำพกำรจั ดส่ งแรงงำนไทยเข้ำไปทำงำนในสำธำรณรัฐ เกำหลี อย่ำงถูกต้องตำม
กฎหมำย 3) กำรสร้ำงควำมร่วมมือในกำรป้องกัน และแก้ไขปัญหำกำรลักลอบไปทำงำนในสำธำรณรัฐเกำหลี โดย
กระทรวงแรงงำนมีแผนกำรดำเนินกำร ดังนี้
1. กำรรั บ แรงงำนไทยที่ เ ดิ น ทำงกลั บ จำกสำธำรณรั ฐ เกำหลี โดยตั้ ง ศู น ย์ ช่ ว ยเหลื อ ดู แ ลแรงงำนใน
สำธำรณรัฐเกำหลี พร้อมประชำสัมพัน ธ์ให้แรงงำนไทยในสำธำรณรัฐ เกำหลีเข้ำร่วมโครงกำร ตั้งศูนย์ให้ควำม
ช่วยเหลือแก่แรงงำนไทยที่เดินทำงกลับจำกสำธำรณรัฐเกำหลี ณ ด่ำนตรวจคนหำงำนสุวรรณภูมิ และด่ำนตรวจ
คนหำงำนดอนเมือง เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้ควำมช่วยเหลือตำมควำมประสงค์ของแรงงำนไทยแต่ละรำย และ
ตั้งศูนย์จัดหำงำนเพื่อเตรียมตำแหน่งงำนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ รวมทั้งจัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้ำนภำษำ
เกำหลีให้แก่แรงงำนไทยที่เดินทำงกลับมำประเทศไทยอีกด้วย ขณะนี้มีตำแหน่งงำนรองรับในประเทศจำนวน
62,174 อัตรำ มี 10 อันดับงำนได้แก่ งำนธุรกำร งำนอื่นๆ บัญชี กำรขำย จัดซื้อ บุคคล/ฝึกอบรม ท่องเที่ยว และ
คอมพิวเตอร์/ไอ ที ตำแหน่งงำนต่ำงประเทศ 45,000 อัตรำ แบ่งเป็นแถบเอเชีย 30,000 อัตรำ ได้แก่ ไต้หวัน
15,000 อัตรำ สำธำรณรัฐเกำหลี 6,000 อัตรำ ญี่ปุ่น 5,000 อัตรำ และประเทศอื่นๆ เช่น มำเลเซีย สิงคโปร์
ฮ่องกง/มำเก๊ำ 4,000 อัตรำ แถบตะวันออกกลำง 5,500 อัตรำ ได้แก่ อิสรำเอล 5,000 อัตรำ สหรัฐอำหรับ
เอมิเรตส์ (UAE) และคูเวต 500 อัตรำ แถบยุโรป 7,000 อัตรำ ได้แก่ สวีเดน 3,000 อัตรำ ฟินแลนด์ 2,000
อัตรำ ประเทศอื่นๆ เช่น อังกฤษ โปรตุเกส รัสเซีย 2,000 อัตรำ นอกจำกนั้นยังมีแถบอื่นๆ เช่น แอฟริกำ อเมริกำ
ออสเตรเลียและโอเชียเนีย เป็นต้น อีก 2,500 อัตรำ ได้แก่ แอฟริกำใต้ สหรัฐอเมริกำ นิวซีแลนด์ 2,500 อัตรำ
2. เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดส่งแรงงำนไทยเข้ำไปทำงำนในสำธำรณรัฐเกำหลีอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย
โดยขอเพิ่มโควตำในกำรจัดส่งแรงงำนไทยไปทำงำนในสำธำรณรัฐเกำหลีภำยใต้โครงกำร EPS จำกเดิม 5,000
อัตรำ เพิ่มเป็น 15,000 อัตรำ ขอขยำยอำยุของแรงงำนไทยจำกเดิมไม่เกิน 39 ปี เป็นไม่เกิน 45 ปี ขอให้ทำงกำร
สำธำรณรัฐเกำหลีเพิ่มสัดส่วนกำรคัดเลือกแรงงำนหญิงไทยเข้ำไปทำงำนมำกขึ้น ขอขยำยระยะเวลำกำรทำงำนใน
สำธำรณรัฐเกำหลี ที่เดิม 9 ปี 8 เดือน เป็น 14 ปี (ทำงำนได้ครั้งละ 4 ปี 8 เดือน สำมำรถเดินทำงไป-กลับ ได้ 3 รอบ)
และขอลดขั้นตอนระยะเวลำกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรม (CID)
3. กำรป้องกันกำรลักลอบไปทำงำนสำธำรณรัฐเกำหลี โดยจัดตั้งทีมเฝ้ำระวังและตอบโต้ เฟสบุ๊ค /ไลน์/
เว็บไซต์ และใช้สำยตรวจออนไลน์คอยตรวจสอบผู้ที่มีพฤติกรรมหลอกลวง หรือลักลอบส่งคนหำงำนไปทำงำน
สำธำรณรัฐเกำหลี และจัดตั้งชุดเฝ้ำระวังที่สนำมบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง
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รมว.แรงงาน กล่า วเพิ่มเติ มว่า รั ฐบาลให้ค วามส้า คัญในการเร่ งแก้ไขปัญหาแรงงานไทยลักลอบ
เดินทางไปท้างานในสาธารณรัฐเกาหลีอย่างเข้มงวดและจริงจัง เพราะเป็นประเทศที่มีแรงงานไทยท้างานอยู่
เป็นจ้านวนมาก เนื่องจากได้รับค่าจ้างสูงประมาณ 55,844 บาทต่อเดือน และนายจ้างเกาหลีมีความต้องการ
จ้างแรงงานไทย เนื่องจากมีฝีมือและมีวินัย โดยมีนโยบายให้การดูแลแรงงานไทยทังหมดไม่ว่าถูกกฎหมายหรือ
ผิดกฎหมาย มีการเตรียมการให้แรงงานใหม่ตอบโจทก์ความต้องการของนายจ้างเกาหลี พร้อมทังด้าเนิน
มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันการลักลอบท้างานหรื อถูกหลอกไปท้างาน อย่างไรก็ตาม แรงงานไทย
ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการไปท้างานต่างประเทศ หรื อแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สามารถติดต่อ
ได้ที่ส้านักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ส้านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพืนที่ หรือที่กองทะเบียน
จั ด หางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน หรื อสายด่ วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2
กรมการจัดหางาน

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มำ : http://www.doe.go.th
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อาชีพมั่นคง
"มะม่วงเบา" ของฝากจากสงขลาพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์

ถ้านึกถึงของฝากจากแดนใต้ นาทีนีต้องยกให้กับ “มะม่วงเบาแช่อิ่ม” ของยอดฮิตจากสงขลา ที่ไม่ว่า
ใครจะมาก็ต้องพากันซือกลับ เพราะไม่อาจต้านทานกับรสชาติ อร่อยของมะม่วงลูกจิ๋ว ที่ผ่านกรรมวิธีแปรรูป
ให้มีรสเปรียว เค็ม หวาน แถมกรอบโดนใจ ที่วันนีถูกน้ามาพัฒนายกระดับด้วยวิทยาศาสตร์กลายเป็นสิน ค้า
ขึนชื่อ จนชาวบ้านผลิตขายแทบไม่ทัน
นางอุไรวรรณ หอมจันทร์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์มะม่วงเบาบ้านนาออก อ.สทิงพระ
อ.สิงหนคร จ.สงขลำ กล่ำวว่ำ กำรทำมะม่วงแช่อิ่ม เป็นภูมิปัญญำที่ชำวบ้ำนทำเพื่อถนอมอำหำรสืบทอดกันมำเป็น
เวลำนำน เพรำะแทบทุ ก หลั ง คำเรื อ นใน จ.สงขลำ ปลู ก มะม่ ว งพั น ธุ์ เ บำไว้ เ ป็ น ต้ น ไม้ ป ระจ ำบ้ ำ น เพรำะมี
ควำมจำเพำะกับดินในพื้นที่และออกผลตลอดทั้งปีจนมีปริมำณมำกเกินควำมต้องกำร
นางอุไรวรรณ เผยว่า จุดเด่นที่ทำให้มะม่วงเบำแช่อิ่มของชำวบ้ำน อ.สทิงพระ โด่งดังมีชื่อเสียงน่ำจะมำ
จำก “สูตรเด็ด” ที่ชำวบ้ำนส่งต่อกันจำกรุ่นสู่รุ่น ทำให้มะม่วงยังคงควำมกรอบและมีรสชำติกลมกล่อมเข้ำเนื้อ แต่
ด้วยควำมที่ “สูตรเด็ด” ถูกทำขึ้นจำกกำรกะประมำณของคนทำ ทำให้ผลผลิตแต่ละรุ่นที่ออกมำมีรสชำติ สีสัน
ควำมกรอบ และอำยุกำรเก็บที่แตกต่ำงกัน ซึ่งอำจไม่ใช่ปัญหำสำหรับกำรทำกินในครัวเรือน แต่เป็นปัญหำใหญ่
สำหรับกำรค้ำ
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มะม่วงเบำมีคุณภำพดีสม่ำเสมอ นำงชะอุ่ม ดุจชำตบุษย์ หนึ่งในสมำชิกกลุ่มสมำชิก
แปรรูปฯ จึงนำปัญหำดังกล่ำวไปปรึกษำกับคลินิกเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ซึ่งเป็น
สถำบัน ที่เธอจบกำรศึกษำมำให้เข้ำมำช่วยแก้ปัญหำกำรผลิตในกลุ่ มฯ เพรำะทรำบว่ำมีนักวิจัยที่กำลังดำเนิน
โครงกำรเพิ่ ม คุ ณ ค่ ำ ผลผลิ ต มะม่ ว งเบำ เพื่ อ ควำมมั่ น คงทำงอำหำรภำคใต้ ที่ ไ ด้ รั บ กำรสนั บ สนุ น จำก
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เกิดเป็นกำรจับคู่วิจัยระหว่ำงชำวบ้ำนและสถำนศึกษำ โดยกำร นำทีมของ
ผศ.พงษ์เทพ เกิดเนตร หัวหน้ำสำขำคหกรรมศำสตร์ คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย
จ.สงขลำ และนักศึกษำในหลักสูตร
ผศ.พงษ์เทพฯ เผยว่า เขำทำวิจัยเกี่ยวกับมะม่วงเบำมำนำนกว่ำ 3 ปี เพรำะเห็นว่ำในพื้นที่มีมะม่วงมำก
และไม่เกิดกำรนำไปใช้ประโยชน์อย่ำงเต็มที่ ประกอบกับเมื่อช่วงต้นปี กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีได้จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงทำงอำหำรภำคใต้ ร่วมกับนักวิจัยและสถำนศึกษำ ซึ่งทุกคน
เห็นตรงกันว่ำ "มะม่วงเบำ" เป็นผลผลิตที่มีศักยภำพในกำรพัฒนำเป็นสินค้ำทำเงิน และยังเป็นผลไม้สุขภำพเพรำะ
ในผลดิบ มีวิตำมินสูงกว่ำมะนำวถึง 3 เท่ำ ส่วนในผลสุกก็มีน้ำตำล และเบตำแคโรตีนช่วยต่อต้ำนอนุมูลอิสระ
เพื่อส่งต่อนวัตกรรมผลิตภัณฑ์มะม่วงเบำที่วิจัยไว้เรียบร้อยให้ชำวบ้ำน ผศ.ดร.พงษ์เทพ จึงของบประมำณ
ไปยังสำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์จำนวน 3 แสนบำท สำหรับกำรซื้ออุปกรณ์และจัดสอนกำรแปรรูป
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มะม่วงเบำทั้งผลดิบและผลสุกเป็นผลิตภัณฑ์กว่ำ 7 รูปแบบให้แก่ตัวแทนชุมชน 60 คน 4 รุ่น ครอบคลุมกลุ่ม
แม่บ้ำนตั้งแต่ หมู่ 1, 2 และ 3 ของ ต.สทิงพระ จนมีรำยได้เสริมเป็นกอบเป็นกำ และยังช่วยแก้ปัญหำมะม่วงเบำ
ล้นตลำดได้ครบวงจร
"ปัญหำมะม่วงแช่อิ่มอยู่ที่ชำวบ้ำนไม่มีสูตรที่ตำยตัว เรำก็นำสูตรมำให้ เป็นสูตรที่ผ่ำนกำรวิจัยมำแล้วว่ำ
ถ้ำทำแบบนี้จะได้มะม่วงเบำแช่อิ่มที่กรอบ สะอำดและอร่อย นอกจำกนี้ยังทำได้อีกหลำยผลิตภัณฑ์ ทั้งกำรเอำ
ผลดิบ มำคั้น แยกกำกส ำหรับ ใช้แ ทนน้ำมะนำวในน้ำยำ รับรองว่ำเปรี้ยวถึงใจเหมือนกัน มีน้ำมะม่วงพร้อมดื่ม
ทั้งแบบดิบแบบสุก แบบดิบจะออกเปรี้ยว แบบสุกจะเปรี้ยวอมหวำนมีทั้งที่บรรจุขวดพลำสติกและใส่กระป๋อง สเตอริไล
ส่วนผลสุกจำกที่เดิม ต้องโยนทิ้งเรำก็นำมำทำเป็นแยมมะม่วงทำขนมปังอร่อยดีนัก มีไ วน์มะม่วงด้วยแต่ไวน์นี้ยัง
ไม่อยำกให้ผลิตเพื่อขำย เพรำะมีผลทำงกฎหมำย" ผศ.พงษ์เทพ อธิบำย
นอกจากนี ผศ.พงษ์เทพฯ ยังพูดถึงเป้าหมายต่อไปด้วยว่า จะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม
น่ารับประทานยิ่งขึน และจะผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองคุณภาพจาก ส้านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) มาตรฐานผลิต ภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และยกระดับให้ผลิตภัณฑ์มะม่วงเบาเป็น สินค้าโอทอป
ของดีประจ้า จ.สงขลา ให้ได้

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้
ที่มำ : http://www.manager.co.th
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THAILAND 4.0
การจัดการแรงงานดิจิทัล ท้าทายธุรกิจยุค 4.0

สถานการณ์ตลาดแรงงานในประเทศไทยคืออีกหนึ่งความท้าทายของภาคธุรกิจภายใต้การเปลี่ยนผ่าน
สู่ยุคดิจิทัล
เบอร์นาด โซโลมอน หัวหน้ำฝ่ำยแอพพลิเคชั่นประจำประเทศมำเลเซีย ออรำเคิล คอร์ปอเรชั่น กล่ำวว่ำ
หลำยประเทศทำกำรวิจัยและพัฒนำคนร่วมกับเทคโนโลยี แต่ก็ยังเผชิญกับปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนในสำยงำน
ที่กำลังเป็นที่ต้องกำร
ดังนั้น ถึงเวลำแล้วที่ประเทศไทยจะต้องร่วมมือกันพัฒนำระบบทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กรให้สอดคล้องกับ
เป้ำหมำยกำรนำประเทศเข้ำสู่ยุคดิจิทัล ที่รัฐบำลชูนโยบำยสำคัญอย่ำงไทยแลนด์ 4.0, อุตสำหกรรม 4.0 โมเดล
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยควำมคิดสร้ำงสรรค์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และกำรบริกำรระดับสูง เพื่อผลักดันกำร
เติบโตของรำยได้ในประเทศให้สูงขึ้นภำยใน 5 ปีข้ำงหน้ำ
เขำกล่ ำวว่ำ กำรพัฒ นำทรัพยำกรมนุษย์เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ส ำคัญที่จะขับเคลื่ อนประเทศสู่ จุดหมำย
ดังกล่ำว ด้ำนประเด็นท้ำทำยต่อตลำดแรงงำนและกำรจ้ำงงำนในอนำคตของไทย อย่ำงหนึ่งคือผลกระทบจำก
นโยบำย 4.0 ซึ่งส่งผลต่อรูปแบบกำรจ้ำงงำน รูปแบบกำรทำงำน และเกิดอำชีพใหม่ๆ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องทั้ง
ภำครัฐและเอกชนจึงต้องปรับบทบำทในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่มีผลิตภำพสูงและเป็นแรงงำนที่มีทักษะด้ำน
ดิจิทัล
สรรหาคนคุณภาพ
โซโลมอนเปิ ดมุมมองว่ำ หนึ่งในแนวทำงปฏิบัติเพื่อทำให้โ ลกยุคดิจิทัล และกำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกร
มนุษย์สอดรับกันได้อย่ำงลงตัว รวมถึงกำรปรับเปลี่ยนหน่วยงำนที่มีคนเป็นศูนย์กลำง คือ "กำรลงทุนทำงด้ำน
ซอฟต์แวร์" ซึ่งในที่นี้ไม่ใช่กำรทดแทนคน แต่เป็นกำรช่วยเหลือและเปลี่ยนแปลงธุรกิจในเรื่องของกำรสรรหำ กำร
รักษำบุคลำกรและกำรมอบรำงวัลให้แก่พนักงำนที่มีควำมสำมำรถ ด้วยเหตุนี้บริษัทในประเทศไทยหลำยๆ แห่ง จึง
ต้องหันมำพัฒนำตัวเองให้ทันยุคทันสมัย ภำยใต้โลกที่เต็มไปด้วยกำรเชื่อมต่อแบบดิจิทัล มีกำรเปลี่ยนแปลงเกิด
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ขึ้นอยู่ตลอดเวลำ ขณะเดียวกันต้องยอมรับว่ำเป็นตัวกำหนดให้เกิดกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบของกำรทำธุรกิจให้
ทันสมัยในทุกวิถีทำง
"นอกจากเครื่องมือ ยังต้องอาศัยผู้คนที่ มีความสามารถ ดังค้ากล่าวที่ว่า ความส้าเร็จขององค์กรล้วน
เกิ ด จากความส้ า เร็ จ ของบุ ค ลากร เป็ น ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ เ ห็ น ได้ ชั ด โดยเฉพาะในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมไอที แ ละ
โทรคมนาคม"
ปัจจุบันตลำดแรงงำนเต็มไปด้วยกำรแข่งขันและควำมต้องกำรคนมีฝีมือ ในไทยนั้นถือว่ำขำดผู้เชี่ยวชำญ
สำยงำนด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูล (Data Analytics) และกำรออกแบบประสบกำรณ์ของผู้ใช้ (User Experience
Design) ซึ่งเป็นอีกควำมท้ำทำยอันใหญ่หลวงที่เข้ำมำขวำงกั้นควำมสำเร็จของธุรกิจ
นอกจำกนี้ สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ถื อ ได้ ว่ ำ เป็ น ควำมท้ ำ ทำยขององค์ ก รในยุ ค ปั จ จุ บั น คื อ กำรรั ก ษำและพั ฒ นำ
ควำมสำมำรถของพนักงำน สิ่งสำคัญอยู่ที่ควำมก้ำวหน้ำของอำชีพกำรงำนและกำรจัดกำรควำมสำเร็จ ซึ่งเป็น
แนวทำงที่จะสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้บุคลำกรที่มีศักยภำพได้เดินต่อไปสู่กำรเป็นผู้นำพร้อมกับบทบำทที่ดียิ่งขึ้น
ฉะนั้น คงปฏิเสธไม่ได้ว่ำระบบทรัพยำกรมนุษย์ยุคดิจิทัลนั้น ต้องอำศัยคนเป็นศูนย์กลำง รวมถึงกำรรักษำ
พนักงำนที่มีศักยภำพให้อยู่ในแถวหน้ำของกำรผลักดันองค์กรให้เติบโตไปพร้อมๆ กัน
ดึงเทคโนโลยีเสริมแกร่ง
ออรำเคิลฯ เผยว่ำ งำนที่มีควำมท้ำทำยสูงมักตำมมำด้วยผลตอบแทนอันดีงำม กำรที่องค์กรสำมำรถรักษำ
บุคลำกรที่มีฝีมือไว้ได้ ส่วนหนึ่ งขึ้นอยู่กับผลตอบแทนที่พนักงำนได้รับ บริษัททั้งหลำยต่ำงแข่งขันกันเพื่อสรรหำ
และรักษำพนักงำนที่ฝีมือดีเอำไว้ อีกหนึ่งแนวคิดที่สำมำรถปฏิบัติได้จริง คือกำรตอบแทนพนักงำนด้วยรำงวัลที่อยู่
บนควำมยุติธรรม ควำมแม่นยำและประสิทธิภำพในกำรทำงำน
อย่ำงไรก็ดี กำรเปลี่ยนแปลงสู่โลกดิจิทัล ได้สร้ำงระบบทรัพยำกรมนุษย์ยุคใหม่และปฏิวัติรูปแบบกำร
ทำงำน ไม่ใช่แค่เพียงในประเทศไทย แต่ยังแพร่หลำยไปทั่วโลก ดังนั้น สิ่งสำคัญคือกำรที่ระบบทรัพยำกรมนุษย์
สำมำรถปรับเปลี่ยนให้เข้ำกับคอนเซ็ปต์ของสถำนที่ทำงำนและเตรียมพร้อมกับกำรรับเอำเทคโนโลยีมำประยุกต์
ใช้ได้อย่ำงรวดเร็ว
ส้าหรับการลงทุนทางเทคโนโลยีมี 4 โซลูชั่นที่ควรน้ามาใช้ ได้แก่
- กำรใช้ผู้ที่มีศักยภำพเป็นศูนย์กลำงกำรใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์
- สังคมกำรทำงำนและควำมร่วมมือ
- รวมถึงเทคโนโลยีบนมือถือและกำรมีส่วนร่วมของพนักงำน พร้อมระบุภำพรวมกำรทำงำนที่เน้นผู้ที่มี
ควำมสำมำรถ
- ข้อมูลทำงธุรกิจและกลยุทธ์ทำงสังคมคือสิ่งที่ขำดไม่ได้
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะต้ องอาศัยความช่วยเหลือจากเทคโนโลยี ในการพัฒนาประสบการณ์ของ
พนักงาน ด้วยวิธีที่เป็นได้มากกว่าการจัดการ แต่ยังช่วยเสริมสร้างพลังให้แก่บุคลากร โดยการปฏิบัติงานที่อยู่
บนความรวดเร็ว จะท้าให้พนักงานมีส่วนร่วมและปรับตัวได้ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอ สิ่งเหล่านีคือกุญแจส้าคัญที่จะช่วยสร้างระบบทรัพยากรมนุษย์ ให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์
4.0 ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
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