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Special Report ฉบับนี้ ขอเสนอ “พ่อจันทร์ที ประทุมภา” ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
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ชี้เศรษฐกิจชะลอตัว ดัน local food กระตุ้นเกษตรเชื่อมท่องเที่ยว ชี้มูลค่าการค้าน�ำเข้า-ส่งออก ผ่านด่านสิงขร ทะลุ 1,000 ล้านบาท
สถานีอีอีซี : มหานครการบิน ศูนย์กลางธุรกิจภาคตะวันออก OKMD เตรียมอีก 4 หลักสูตรความรู้ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี”
ระดับเทรนด์โลก ให้ครู-นักเรียนพื้นที่อีอีซี
ส่วน English for Career ฉบับนี้ เป็นบทสนทนาภาษาอังกฤษเกีย่ วกับการกล่าวชืน่ ชม (Praises) รูท้ นั โลก สหรัฐฯ ชืน่ ชมไต้หวัน
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อย่างปลอดภัย ส.ส.อนุสรีฯ ลงพื้นที่ เยี่ยมกลุ่มผู้สูงวัยบ้านด่าน บุรีรัมย์ แนะต่อยอดอาชีพ ขยายตลาดโกอินเตอร์ อาชีพมั่นคง แบโผ
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Special Report

“พ่อจันทร์ที ประทุมภา” ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง แห่งเมืองโคราช

“พ่อจันทร์ที ประทุมภา” ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงแห่งเมืองโคราชการ
ศึกษา มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาชีพ เกษตรกร
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 138 บ้านโนนรัง ม.6 ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง
จ.นครราชสีมา
ผลงานดีเด่น

1. เป็นบุคคลที่น�ำความรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้กับ
ตนเองจนประสบความส�ำเร็จแล้ว และยังสามารถถ่ายทอดความรู้ และ
ขยายผลให้แก่ชาวบ้านจนประสบความส�ำเร็จด้วย
2. แปลงเกษตรแบบประณีตในพื้นที่ 1 ไร่

ประวัติ

นายจันทร์ที ประทุมภา ท�ำเกษตรทฤษฎีใหม่ มีการแบ่งพื้นที่การใช้สอยให้เกิดประโยชน์
สูงสุดจากพื้นที่ จ�ำนวน 22 ไร่ มีการบริหารจัดการ โดยแบ่งเป็นพื้นที่นาข้าว 10 ไร่ พื้นที่
ท�ำเกษตรทฤษฎีใหม่ 10 ไร่ เป็นที่อยู่อาศัย 2 ไร่ และมีสระน�้ำรวมกว่า 10 สระ พร้อมกับการปลูก
ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ใช้สอย พืชผัก พืชสมุนไพร เพื่อให้เกิดการพึ่งพาอาศัยกันเหมือนต้นไม้
ในป่าธรรมชาติเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดิน อันเป็นระบบนิเวศน์ที่สมดุล มีการเลี้ยงหมู
เป็ด ไก่ ปลา และปลูกผักทุกชนิดที่ตนเองเคยซื้อกิน เพื่อลดรายจ่าย ขณะเดียวกันสามารถน�ำผัก
ที่ปลูกไปจ�ำหน่ายในตลาดได้ ท�ำให้มีรายได้ทุกวันจากการขายผัก ส่วนรายได้หลักต่อเดือนได้
จากการขายปลาและสัตว์ที่เลี้ยง ส�ำหรับรายปีก็มีรายได้อีกจากการขายผลผลิตของไม้ยืนต้น
ประเภทให้ผล ขณะเดียวกันก็จะแปรรูปผลผลิตในครัวเรือน อาทิ จากกล้วย น�้ำเสาวรส น�้ำมะพร้าว
พันธุ์พืชทุกชนิดที่ปลูกจะขยายพันธุ์ด้วยตนเองโดยไม่ซื้อมาจากแหล่งอื่น นายจันทร์ที ได้เริ่ม
ด�ำเนินการเกษตรทฤษฎีใหม่โดยการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มาตั้งแต่ปี 2540-2541 โดยทราบจากส�ำนักงาน กปร. และส�ำนักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด จึงได้ศึกษาว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างไร ก็ได้รับทราบว่า ต้องพยายามลด
รายจ่ายในครอบครัวให้มากทีส่ ดุ เมือ่ ศึกษาแล้วจึงทราบว่าจริงๆ แล้วค่าใช้จา่ ยประจ�ำวัน คือ อาหาร
ที่ต้องกินต้องใช้ แล้วมาคิดต่ออีกว่าอาหารที่ต้องซื้อเขากินมีอะไรบ้าง จึงมาเริ่มคุยกันในครอบครัว
ว่าเราต้องปลูกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราซื้อกินทุกวัน ดังนั้นทุกอย่างที่เคยซื้อจะต้องปลูกเองทั้งหมด
ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากที่วันหนึ่งเคยซื้อ 20-30 บาท ก็ไม่ต้องซื้อ และยังมีเงินไว้เก็บออม
อีกด้วย
พื้นที่ทั้งหมดของนายจันทร์ที จะปลูกตั้งแต่พืชผักสวนครัว ทุกสิ่งทุกอย่างที่กินและขายได้
นอกจากพืชผักสวนครัวแล้ว ยังมีไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้เศรษฐกิจ ซึ่งที่ปลูกแล้วได้ผลดี และมีพืชที่เป็น
ที่สนใจของคนทั่วไป คือ ผักหวานป่า เพราะราคาดี และมีคนสนใจมาก ราคากิโลกรัมละ 200 บาท
รวมไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้เศรษฐกิจทั้งหมดก็ท�ำให้มีรายได้ประมาณหมื่นกว่าบาทต่อเดือน หลายๆ คน
บอกว่าปลูกป่าไม่ได้ เพราะไม่มีหัวไร่ปลายนา แต่ท่านก็ท�ำเป็นตัวอย่างโดยใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์
อย่างที่สุด คือ ปรับคันคูให้ใหญ่แล้วปลูกพืชสวนครัว ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้เศรษฐกิจ หลากหลาย
ต้องสร้างสิ่งแวดล้อมขึ้นมา สร้างป่าขึ้นมา เพื่อเป็นบ�ำนาญชีวิตให้กับลูกกับหลาน เป็นการฝากเงิน
ไว้กับต้นไม้ ฝากเงินไว้กับดิน ลองคิดดูว่าต้นไม้ต้นหนึ่งปีแรกลงทุนไม่ถึง 10 บาท เมื่อผ่านไป 30 ปี
แปรรูปต้นเพิ่มมูลค่าเป็นเงินได้หมื่นกว่าบาทคุ้มค่ามาก

หลังจากได้น้อมน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แล้ว
ประสบผลส�ำเร็จ ท�ำให้ที่บ้านจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอด
ความรู้เรื่องทฤษฎีใหม่ของพระองค์ ซึ่งขณะนี้เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้
ที่ใช้อบรมให้กับส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้
หนึ่งในจ�ำนวน 151 ศูนย์การเรียนรู้ทั่วประเทศ ผู้ที่เข้าอบรม คือ
เกษตรกรที่สนใจในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ มาอบรมเพื่อปรับเปลี่ยน
แนวความคิด เปลี่ยนจิตส�ำนึก ให้รู้จักพึ่งตนเองและพึ่งพากันเอง
ในชุมชนได้ ถ้าเกษตรกรอยากจะลดรายจ่ายในการท�ำเกษตร ก็ต้อง
ให้ความรู้ในด้านต่างๆ เช่น การขยายพันธุ์พืช เพาะเมล็ด ติดตา
ทาบกิ่ง เสียบยอด การขยายเพาะพันธุ์ปลาเลี้ยงเอง และสอนวิธีท�ำ
หัวอาหารเลี้ยงปลา ซึ่งจะเป็นการประหยัดและลดรายจ่ายได้เป็น
อย่างมาก วัตถุดิบที่ท�ำหัวอาหารปลาก็มาจากการเกษตรทั้งนั้น เช่น
ถั่ว มัน ข้าวโพด ทุกอย่างที่เกษตรกรท�ำ และอีกส่วนหนึ่งคือสอน
การท�ำปุ๋ยชีวภาพ และทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเกษตร หรือ
เกี่ยวกับการลดรายจ่าย และจากการท�ำงานเพื่อสังคมที่ถ่ายทอด
จากประสบการณ์จริงทีไ่ ด้สงั่ สมมานัน้ ท�ำให้นายจันทร์ทไี ด้รบั การยอมรับ
ให้เป็นปราชญ์อีสานที่ท�ำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป
และในปีหนึ่ง มีผู้เข้ามาเรียนรู้และชื่นชมผลงานของนายจันทร์ที
ไม่ต�่ำกว่า 2-3 พันคน จากความมุ่งมั่นและจริงใจในการให้ความรู้
เนื่องจากนายจันทร์ทีคิดว่า การที่รู้แล้วไม่ควรเก็บไว้เพียงผู้เดียว
ควรถ่ายทอดสิ่งดีๆ ให้กับชุมชน เพราะคิดว่าตนเองเคยตกทุกข์
ได้ยากมา จึงรู้ว่าถ้าเราท�ำอย่างถูกต้องจะท�ำให้ส�ำเร็จ ดังนั้นจึงต้อง
ขยายความรู้ให้กับคนอื่นและชุมชนต่อไป
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน กองนโยบายเทคโนโลยี
เพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
http://www.ats@opsmoac.go.th
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มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำ�ในภูมิภาค

หอการค้าฯ เชียงใหม่ชี้เศรษฐกิจชะลอตัว
ดัน local food กระตุ้นเกษตรเชื่อมท่องเที่ยว

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เผยภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงครึ่งปีแรก 2562 และแนวโน้มครึ่งปีหลังว่า ภาพรวมในช่วงครึ่งปีแรก
เศรษฐกิจและการเงินจังหวัดเชียงใหม่ชะลอลงมากจากไตรมาสก่อน โดยมีองค์ประกอบส�ำคัญที่ชะลอตัวลงลงได้แก่ การลงทุนภาคเอกชนลดลง
ทั้งการลงทุนก่อสร้างและการผลิต การใช้จ่ายภาครัฐ รายได้เกษตรกรหดตัว การบริโภคภาคเอกชนซบเซาโดยเฉพาะสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
การท่องเที่ยวกระเตื้องขึ้นมากช่วงปลายไตรมาสทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติและไทย ส่วนแนวโน้มในครึ่งปีหลังขึ้นอยู่กับมาตรการและนโยบายกระตุ้น
ของภาครัฐเป็นเรื่องหลัก
ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่กล่าวอีกว่า การเร่งรัดโครงการ
โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่จะเป็นส่วนส�ำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจใน
พื้นที่และภาคเหนือ ทั้งการรถไฟฟ้าในเมือง สนามบินแห่งใหม่ให้ก�ำหนด
เปิดปี 2580 ข่าวดีที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงได้เริ่มด�ำเนินการแล้ว
หอการค้าฯ ก็ได้น�ำเสนอเรื่องการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการออกแบบ
โครงการให้เกิดประโยชน์กับพื้นที่มากที่สุดเนื่องจากมีงบประมาณมากกว่า
1 แสนล้านบาท เช่น เส้นทางส่วนต่อขยาย การพัฒนาพื้นที่ TOD การบริหาร
จัดการในพื้นที่เป็นต้น
“หอการค้าฯ ให้ความส�ำคัญกับภาคการเกษตรที่จะเชื่อมโยงกับ
การท่องเที่ยวของเชียงใหม่ ซึ่งจะได้เปิดตัวโครงการเชียงใหม่ Local Food
ในช่วงปลายปีนี้ น�ำผลผลิตสินค้าเกษตรของเชียงใหม่บุกท�ำตลาดในพื้นที่
และกรุงเทพฯ ผ่านช่องทางซุปเปอร์มาร์เก็ตและโมเดิร์นเทรด เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมมาตรฐานและการต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่ตลาดโดดเด่นและมีมูลค่าเพิ่ม
รวมถึงส่งเสริมพืชเศรษฐกิจใหม”
การท่องเที่ยว พบว่าชะลอตัวลงช่วงต้นไตรมาส จากผลกระทบของ
หมอกควัน ท�ำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติเปลี่ยนแผนการเดินทาง
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวจีนก็ชะลอตัวช่วงกลางไตรมาส และการส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยวของประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม ที่ดานัง ฮานอย เป็นต้น
กัมพูชา บริเวณเกาะกง ซึ่งนักธุรกิจจีนก็ไปส่งเสริมไว้เช่นกัน แข่งกับ พัทยา
ภูเก็ต แต่ช่วงปลายไตรมาสนักท่องเที่ยวไทยและจีนปรับตัวดีขึ้น ส�ำหรับ
นักท่องเที่ยวชาติอื่นๆ ขยายตัวดี ได้แก่ เกาหลีใต้ ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา ยุโรป
และเอเชียอื่นๆ อย่างไรก็ตาม หอการค้าฯ จะได้เร่งจัด Road Show ร่วมกับ
ผูป้ ระกอบการด้านการท่องเทีย่ วเพือ่ ท�ำตลาดในประเทศทีเ่ ป็นกลุม่ เป้าหมาย
หลายประเทศ ทั้งในส่วนตะวันออกกลาง จีน และในอาเซียน เป็นต้น

นายวโรดม กล่าวว่า แผนงานของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่จะเร่งด�ำเนินโครงการ
และกิจกรรมทีก่ ระตุน้ เศรษฐกิจเชียงใหม่ ได้แก่ ธุรกิจด้านไมซ์ โดยการผลักดันด้านการบริหาร
จัดการธุรกิจด้านการจัดการประชุมและแสดงสินค้าครบวงจรในลักษณะ (Chiang Mai Mice
Bureau) การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ และตลาดต่างประเทศ และบ้านพี่เมืองน้องการผลักดัน
การด�ำเนินโครงการเชียงใหม่ Local Food เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการพัฒนา
มาตรฐานและต่อยอดมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรในพื้นที่กับการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
ผ่านสมาคมโรงแรม ภาคการศึกษา ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
การส่งเสริมให้มีการดึงชาวต่างประเทศเข้ามาศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ภายใต้โครงการ
การเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางเมืองการศึกษานานาชาติครบวงจร รวมถึงการผลักดันโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจในจังหวัดและภาคเหนือ และการผลักดันให้เกิดโครงการ
เมืองการบินภาคเหนือ (Chiang Mai Aerotropolis) รับสนามบินแห่งใหม่ ที่จะท�ำให้
เศรษฐกิจเชียงใหม่ขยยายตัว 3 แสนล้านบาทภายในปี 2565
นอกจากนั้นคือ การพัฒนาด้านโครงการงานแสดงสินค้า เช่น หอการค้าแฟร์
งานแสดง เพื่อสร้างช่องทางการตลาด กระตุ้นก�ำลังซื้อในพื้นที่และภาคเหนือ ตลอดจน
เป็นเวทีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด โครงการท่องเทีย่ วแบบ
พ�ำนักระยะยาว (Long Stay) ที่จะดึงกลุ่มนักท่องเที่ยว ที่พ�ำนักระยะยาวเพิ่มสูงขึ้น
ในพื้นที่โครงการส่งเสริมด้านการค้า การท่องเที่ยวกับบ้านพี่เมืองน้องกับจังหวัดเชียงใหม่
และหอการค้าฯ โครงการเชียงใหม่สู่ Smart City เป็นต้น นอกจากนัน้ ก็จะได้เร่งรัดโครงการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ส�ำคัญของเชียงใหม่ไม่ว่าด้านสนามบินนานาชาติแห่งที่ 2
การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้ครบทุกเส้นทางภายในระยะเวลาอันใกล้ โครงการ
มอเตอร์เวย์เชียงใหม่-เชียงราย เป็นต้น
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ
ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ชี้มูลค่าการค้านำ�เข้า-ส่งออก ผ่านด่านสิงขร ทะลุ 1,000 ล้านบาท
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ ชี้มูลค่าการค้าชายแดน
ด่านสิงขร ประจวบฯ เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องคาดปลายปีนี้ทะลุ 1,400
ล้านบาท เตรียมเดินหน้าผลักดันให้รฐั บาลยกระดับจุดผ่อนปรนพิเศษ
ด่านสิงขร จุดผ่านแดนถาวร

สมาคมส่งเสริมพัฒนาการค้าการลงทุน ประจวบฯ–มะริด อ.เมือง
จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล นายกสมาคมส่งเสริมพัฒนา
การค้าการลงทุน ประจวบฯ–มะริด เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย
นายศุรอัฐ ณรงค์ฤทธิ์ ประธานหอการค้าประจวบคีรีขันธ์ อุปนายก เลขา
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
นายวิศวะ ปิติสุขสมบัติ นายด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า
การค้าชายแดนด่านสิงขร ในช่วงระยะ 8 เดือน ตัง้ แต่ตลุ าคม 2561–มิถนุ ายน
2562 มียอดน�ำเข้า 760 ล้านบาท ส่งออก 189.60 ล้านบาท รวม 900 กว่า
ล้านบาท ซึ่งหากถึงสิ้นปีนี้น่าจะเพิ่มขึ้นไปกว่า 1,000–1,400 ล้านบาท
ยอมรับว่าปีนี้มูลบาท ค่าการค้าชายแดนทั้งส่งออก น�ำเข้าสูงกว่าปีที่ผ่านมา
ซึ่งสถิติการน�ำเข้าจากพม่า เข้ามาทางด่านสิงขร มีทั้งชนิดสินค้าที่เป็นสัตว์น�้ำ
ทั้งกุ้ง กั้ง ปลาหมึก หอย ปลา เนื้อปลาบด ปลาทูสั้นแช่แข็ง ปลาป่น รวมทั้ง
ใบจากไม้ไผ่ หวาย ส่วนสินค้าส่งออกจากฝั่งไทย ด่านสิงขร มีทั้งลูกกุ้งขาว
มีชวี ติ อาหารสัตว์ วัสดุกอ่ สร้าง สินค้าอุปโภคบริโภค ปลากรดทะเล ปลากุเลา
ปลาริวกิว ยางมะตอยน�ำ้ ปูนซีเมนต์ กระป๋องพร้อมฝา โดยจะเห็นได้วา่ มีมลู ค่า
การค้าชายแดนบริเวณจุดผ่อนปรนช่องด่านสิงขร ซึ่งหากรัฐบาลยกระดับ
เป็นด่านถาวร ก็จะส่งผลต่อการค้าชายแดนอย่างแน่นอน
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ด้าน นายวีระ ศรีวฒ
ั นตระกูล นายกสมาคมส่งเสริมพัฒนาการค้าการลงทุน ประจวบฯ–
มะริด กล่าวว่า ขณะนี้กลุ่ม กรอ.จังหวัดทั้งภาคกลางตอนล่าง 1 จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี
สุพรรณบุรี และกลุ่ม กรอ.ภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบไปด้วย จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้ง 3 มหาวิทยาลัย ทั้ง มหาวิทยาลัยหอการค้า
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมหาวิทยาลัยรังสิต และอีกหลายแห่งได้ให้ความสนใจ
เรื่องของจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร–มอด่อง–ตะนาวศรี–มะริด พม่า เป็นอย่างมาก
เนือ่ งจากปัจจุบนั ถนนจากบ้ามอด่อง–ตะนาวศรี–เมืองมะริด ระยะทาง 180 กิโลเมตร
ทางพม่าได้ปรับปรุงพัฒนาทั้งบดอัดลาดยาง และบางช่วงเป็นพื้นซีเมนต์ได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
ท�ำให้การเดินทางจากบ้าน มอด่อง–เมืองมะริด จากเดิม 7–8 ชั่วโมง แต่ปัจจุบันเหลือเพียง
2 ชั่วโมงครึ่ง เท่านั้น ในส่วนของมหาวิทยาลัย ที่ให้ความสนใจก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจ
การค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งในกลุ่ม กรอ.จังหวัดต่างๆ ซึ่งมีทั้งภาคเอกชน
ทัง้ ทีเ่ ป็นหอการค้า สภาอุตสาหกรรม และส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องได้ให้ความสนใจ และพร้อม
ทีจ่ ะร่วมกันผลักดันให้รฐั บาลชุดใหม่ ยกระดับจากจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร เป็นด่านถาวร
ซึ่งจะส่งผลดีต่อการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ของทั้งไทยและพม่า โดยเฉพาะในปัจจุบัน
ทั้งฝั่งไทย บริเวณด่านสิงขร ก�ำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคาร CIQ เพื่อรองรับความ
เจริญเติบโตในอนาคต จะเห็นได้ว่ามูลค่าการค้าชายแดนด่านสิงขร จากสถิติเมื่อปี 2566
มีมูลค่าการน�ำเข้า ส่งออกจากเพียง 100 ล้านบาท แต่ปัจจุบันในปี 2562 ทะลุ 1,000 กว่า
ล้านบาทไปแล้ว จึงมองว่าช่องทางการค้าด่านสิงขร ที่จะผ่านเข้าไปสู่เมืองมะริด พม่า
ค่อนข้างน่าสนใจทั้งนักลงทุน และนักท่องเที่ยว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์ MGR Online

สถานีอีอีซี : มหานครการบิน ศูนย์กลางธุรกิจภาคตะวันออก
เมื่อพูดถึงการส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีซี เป็นที่แน่ชัดว่า
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่งถือเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะเข้าไปเสริมการเชื่อมต่อ
การเดินทาง ไม่วา่ จะเป็นทางบก ราง น�ำ้ และอากาศ ล้วนแล้วแต่เป็นสิง่ จ�ำเป็น แต่ทนี่ า่ สนใจ
ที่สุด น่าจะเป็นการขนส่งทางอากาศหนึ่งในปัจจัยหลักที่จะช่วยหนุนให้เศรษฐกิจเติบโต
รัฐบาลจึงได้เร่งรัดด�ำเนินการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา ศูนย์ซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน และ
เมืองการบินภาคตะวันออก มูลค่า 2.9 แสนล้านบาท เพื่อก้าวไปสู่การเป็นมหานครการบิน
ภาคตะวันออก (EEC Aerotropolis) จะมีศูนย์กลางอยู่ที่สนามบินอู่ตะเภา
ทัง้ นี้ ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ซึง่ มีหน้าทีก่ ำ� กับดูแล
การบินพลเรือนและควบคุมกิจการการบินพลเรือน โดยมีอ�ำนาจในการออกข้อบังคับ
ข้อก�ำหนด ระเบียบ ประกาศ และค�ำสัง่ เกีย่ วกับการบินพลเรือนให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สากลที่เป็นปัจจุบัน และทันต่อเหตุการณ์ และก�ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติในเรื่องทั้งปวงที่เกี่ยวกับการบินพลเรือนด้วย
เตรียมรองรับการบินอีอีซี นายจุฬา สุขมานพ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการบิน
พลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กล่าวว่า ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ตลาดการบินยังคง
เติบโตมากในเอเชีย ทั้งปริมาณผู้โดยสาร และจ�ำนวนสั่งซื้อเครื่องบิน ซึ่งมีมากกว่า
100 ล�ำทีร่ อส่งมอบ ด้านความพร้อมในการรองรับอุตสาหกรรมดังกล่าวนัน้ ประเทศไทย
มีศักยภาพในการซ่อมอยู่แล้ว ทั้งด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอะไหล่
การบิน ที่มีผลิตใช้กันอยู่แล้ว
ทั้งนี้ ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วน อะไหล่ อากาศยาน
เพื่อส่งออกอยู่แล้ว แต่ละปีมีมูลค่าส่งออกกว่า 70,000 ล้านบาท และเชื่อว่า
เมื่อมีการขยายลงทุนศูนย์ซ่อมอากาศยาน ยิ่งท�ำให้ธุรกิจโตอย่างก้าวกระโดด
ในส่วนของ กพท. ได้เห็นถึงความจ�ำเป็นในการเร่งผลิตบุคลากร ช่างซ่อมอากาศยาน
และได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมหลักสูตรและเพิ่มปริมาณนักศึกษา
โดยเร็วให้ทันต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรม ที่จะเกิดขึ้น 2-3 ปีข้างหน้า
“ปัจจุบันในภูมิภาคเอเชียมีการสั่งซื้อเครื่องเยอะที่สุด ท�ำให้เกิดกิจกรรม
ที่หลากหลาย จะเป็นประโยชน์กับไทยมาก แต่สิ่งที่รัฐบาลท�ำคือให้พื้นที่ปักหมุด
เมืองใหม่ ดังนั้นการส่งเสริมอีอีซี ไม่ว่าจะเป็นสนามบินอู่ตะเภา ศูนย์ซ่อมบ�ำรุง
อากาศยาน (MRO) หรือเมืองการบินล้วนมีความส�ำคัญ จึงเป็นการรองรับการเติบโต
ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต ต้องสร้างบุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญกับเครือ่ งบินให้มมี ากขึน้ ”
นายจุฬากล่าว
ตั้งศูนย์ MRO สร้างรายได้ นายจุฬา กล่าวว่า โครงการก่อตั้งศูนย์ซ่อมบ�ำรุง
อากาศยานอู่ตะเภา (MRO) วงเงินประมาณ 1 หมื่นล้านบาทนั้น บริษัท การบินไทย
จ�ำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างการเจรจาร่วมทุนกับ บริษัท แอร์บัส ดังนั้นจึงต้อง
มีการออกพระราชกฤษฎีกาเพิ่มเติมเพื่อวางเงื่อนไขเรื่องการให้บริษัทต่างชาติเข้ามา
เปิดเสรี MRO ในไทย อาทิ เงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยี การน�ำเข้าเทคโนโลยีและ
เงื่อนไขในการลงทุนปลีกย่อย เป็นต้น ในส่วนของ กพท.จะเป็นผู้ท่ีท�ำหน้าที่เข้าไป
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัย
ทั้งนี้ กพท. มองว่า MRO ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(อีอีซี) บริเวณสนามบินอู่ตะเภานั้น จะมีศักยภาพอย่างมากในการสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศ และกระจายรายได้ไปยังท้องถิ่น เนื่องจากไทยเป็นศูนย์กลางทางการบินใน
ภูมภิ าค ส่งผลให้ในแต่ละปีมเี ครือ่ งบินเข้ามาจ�ำนวนมาก ประกอบกับ MRO ในภูมภิ าค
เอเชียนั้นส่วนใหญ่งานล้นมือหมดแล้ว ไม่สามารถรองรับออเดอร์ใหม่ได้อีก จึงเป็น
โอกาสทีจ่ ะรับเครือ่ งบินเหล่านัน้ เข้ามาซ่อมในประเทศไทย โดยเฉพาะสายการบินจาก
ประเทศจีนที่มีเที่ยวบินจ�ำนวนมาก
นอกจากนี้ ในอนาคตจะเปิดให้บริษัทผู้ผลิตรายอื่นอย่างโบอิ้ง (Boeing)
เข้ามาลงทุนในประเทศด้วย เนื่องจากที่สนามบินโคราชและสนามบินเชียงราย
ยังมีพื้นที่รองรับอีก 3,000 ไร่ในการลงทุนศูนย์ซ่อม MRO ได้อีก ด้านนโยบาย
การส่งเสริมให้ตา่ งชาติเข้ามาลงทุน MRO ในประเทศไทยนัน้ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จะให้สิทธิพิเศษในการลงทุน อาทิ การยกเว้นภาษีรายได้
และการยกเว้นภาษีน�ำเข้า เครื่องจักร เป็นต้น
ปี 62 ปลด FAA แน่ นายจุฬา กล่าวว่า ส่วนกรณีด้วยการตรวจสอบมาตรฐาน
ความปลอดภัยด้านการบินของประเทศไทย จากส�ำนักงานบริหารการบินแห่งชาติ
ของสหรัฐ (FAA) นั้น ทาง กพท.มั่นใจภายในปี 2562 ไทยจะได้รับการยกระดับ
กลับมาอยูใ่ นชัน้ ที่ 1 แน่ หลังจากทีผ่ า่ นมา FAA หลังจากปรับลดระดับความปลอดภัย

ด้านการบินไทยลงจาก Category 1 มาที่ระดับ Category 2 ท�ำให้สายการบิน
ของไทยไม่สามารถท�ำการบินในสหรัฐตัง้ แต่เดือน ต.ค. 2558 ซึง่ ขณะนี้ กทพ.อยูร่ ะหว่าง
หาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ ประมาณ 30 คน ส�ำหรับตรวจนักบิน และ
เครื่องบินทุกรุ่น ซึ่งขณะนี้ยังขาดผู้ตรวจสอบนักบินส�ำหรับเครื่องบิน ATR (เครื่องบิน
ใบพัด) และเครื่องบินขนาดเล็กๆ ซึ่งหายาก เพราะเป็นเครื่องบินรุ่นเก่าและมีการ
ใช้งานน้อย โดยแนวทางแก้ไขปัญหานั้นจะแลกเปลี่ยนผู้ตรวจสอบกับทางเวียดนาม
ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญอยู่จ�ำนวนมาก
“ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา FAA ได้เข้าประเมินก่อนว่าพร้อมสอบใหญ่
หรือยัง แนะให้ปรับปรุงจ�ำนวนผู้ตรวจ ที่ต้องระบุชัดว่าเครื่องบินมีกี่แบบ ต้องมี
ผู้ตรวจให้ไปตามแบบนั้นทุกประเภท เช่น เครื่อง ATR ใบพัดมีบางกอกแอร์เวย์ส
กับนกแอร์ใช้ ที่ผ่านมาให้เอกชนตรวจแทน ซึ่ง FAA บอกว่ามอบได้ แต่ต้องมีคนที่
ตรวจคุณสมบัติคนที่รับมอบอีกที เรายังไม่มี แต่จะท�ำ MOU กับต่างประเทศ
แลกเปลีย่ นผูต้ รวจสอบ เช่น สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม เพราะเขาก็ขาดคนและกลัว
ธงแดง ในปีนี้จะแสดงความพร้อมให้ FAA มาตรวจ ส่วนจะมาเมื่อไหร่ไปบังคับไม่ได้”
นายจุฬากล่าว
อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ กพท.จะตรวจสอบสายการบินที่ได้รับใบรับรอง
ผู้ด�ำเนินการเดินอากาศใหม่ (AOC Re-certification) ที่ออกให้โดยส�ำนักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ใบรับรองดังกล่าว กพท.ได้ปรับปรุง
การตรวจประเมินการออกใบรับรองผูด้ ำ� เนินการเดินอากาศใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO ก�ำหนด ว่าแต่ละสายการบิน
ยังรักษามาตรฐานไว้ได้มากเพียงใด
ไทยเป็นเจ้าภาพ GACS/3 นายจุฬา กล่าวว่า ในเดือนกรกฎาคมนี้ ระหว่าง
วันที่ 21-24 กรกฎาคมนี้ กพท. จะร่วมกับ ICAO จัดการประชุม The Third Global
Aviation Cooperation Symposium หรือ GACS/3 ที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งถือเป็น
งานใหญ่ระดับนานาชาติ ที่จะมีผู้น�ำของ ICAO ประเทศสมาชิก และผู้บริหาร
หน่วยงานก�ำกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินทั่วโลกมาร่วม
ส�ำหรับวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นความท้าทายที่ส�ำคัญ
ของการบินในอนาคตอันใกล้ และการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล เพื่อความปลอดภัย
และความยั่งยืนด้านการบิน รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบิน ผ่านโครงการความร่วมมือ
และช่วยเหลือทางเทคนิคในรูปแบบต่างๆ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของ
โครงการความร่วมมือทางเทคนิคของ ICAO ในการช่วยเหลือประเทศสมาชิกให้บรรลุ
เป้าหมาย และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี และความร่วมมือกันระหว่าง ICAO ประเทศ
สมาชิกหน่วยงาน องค์กรด้านการบิน อุตสาหกรรมการบินทุกระดับ รวมทั้งผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เป็นต้น
“ประเทศสมาชิ ก จะมี ก ารแลกเปลี่ ย นและสอบถาม ICAO เกี่ ย วกั บ
การแก้ปัญหา มาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินได้ นอกจากการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้แล้ว ไทยก็จะได้ประโยชน์ สามารถแสดงถึงแนวทาง ในการแก้ปัญหา
ปลดธงแดงในช่วงที่ผ่านมา เพื่อเรียกความเชื่อมั่นมาตรฐานความปลอดภัยการบิน
ได้อีกมาก” นายจุฬากล่าว นายจุฬา กล่าวว่า ICAO จะมีการจัดการประชุม 2 ปีครั้ง
เชิญประเทศสมาชิก 192 ประเทศทัว่ โลกมาคุยกัน ในส่วนของกฎเกณฑ์ กติกาที่ ICAO
ที่เอาไปใช้มีปัญหามากน้อยแค่ไหน เมื่อมีปัญหาก็เอาปัญหามาแชร์กัน เพื่อจะเรียนรู้
ด้วยกัน ในการสัมมนาครั้งนี้มาคุยถึงประเด็นความท้าทายที่เผชิญอยู่ และปัญหา
ข้างหน้าจะเป็นอย่างไร จากการที่ไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพ เรามีความก้าวหน้า
มีความเติบโต เป็นประเทศที่ไปจากอยู่ระดับที่ล่างๆ มาตรฐานจาก 34 เต็ม 100
จนในที่สุดสามารถขยับขึ้นมา ตรงนี้จะท�ำให้เรามีพื้นที่ยืนใน ICAO มากขึ้น และ
ต่อไปจะท�ำให้ไทยเราสามารถสมัครคณะมนตรีได้
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นายจุฬา กล่าวว่า การเลือกสถานที่จัดงานที่จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากผู้ที่
มาร่วมงานเดินทางมาใกล้ และ เป็นคนที่ท�ำเกี่ยวกับธุรกิจการบิน เป็นคนมีเงิน
เมือ่ เขาติดใจความสวยงามสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีภ่ เู ก็ต จะท�ำให้เขาอยากกลับมาเทีย่ วอีก
ถือเป็นการเอาการท่องเที่ยวมาช่วยด้วย เอาเงินมาใช้บ้านเรา เพราะตอนนี้เริ่ม
เป็นช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (Low season) ด้วย
ทั้งนี้ ภาพรวมอุตสาหกรรมการแข่งขันของสายการบิน มองว่ามีแข่งขันกันสูง
แต่ได้ก�ำไรไม่เยอะ ส่วนสายการบินที่ไม่มีศักยภาพค่อยๆ หายไปบ้าง เนื่องจาก
อุตสาหกรรมการบินมีการแข่งขันกันสูงเรื่องของราคา ขึ้นอยู่ว่าใครจะแข็งแรง สู้ได้
อยู่ได้ สายการบินที่มีโครงข่ายเชื่อมโยงเยอะๆ ตรงนี้มองว่าการแข่งขันดีกับผู้โดยสาร
แต่ไม่ดีกับแอร์ไลน์
นายจุฬา กล่าวว่า ในส่วนของ กพท.ยังไม่มีเรื่องที่ต้องน�ำเสนอรัฐบาลชุดใหม่
ส่วนใหญ่ดูเรื่องของกฎกติกา ไม่มีเรื่องของการลงทุน และดูแลอุตสาหกรรมให้

ได้มาตรฐาน ส่วนงบประมาณของ กพท. ได้จากการจัดเก็บค่าก�ำกับดูแลผู้โดยสาร
เข้า-ออกประเทศไทยคนละ 30 บาท ท�ำให้มีรายได้เดือนละ 40 ล้านบาท ซึ่งน�ำไปใช้
บริหารส�ำนักงานตามกฎหมาย ที่ตั้งมาว่าต้องหารายได้เอง ตามสากลก�ำหนดมาว่า
ต้องเป็นอิสระ เพราะจะโดนการเมืองแทรกแซง
“ปัจจุบันในภูมิภาคเอเชียมีการสั่งซื้อเครื่องเยอะที่สุดท�ำให้เกิดกิจกรรม
ที่หลากหลาย จะเป็นประโยชน์กับไทยมากแต่สิ่งที่รัฐบาลท�ำคือให้พื้นที่ปักหมุด
เมืองใหม่ ดังนัน้ การส่งเสริมอีอซี ี ไม่วา่ จะเป็นสนามบินอูต่ ะเภา ศูนย์ซอ่ มบ�ำรุงอากาศยาน
(MRO) หรือเมืองการบินล้วนมีความส�ำคัญ จึงเป็นการรองรับการเติบโตทีจ่ ะเกิดขึน้
ในอนาคต ต้องสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญกับเครื่องบินให้มีมากขึ้น”
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
ที่มา : www.ryt9.com

OKMD เตรียมอีก 4 หลักสูตรความรู้

“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี” ระดับเทรนด์โลก ให้ครู-นักเรียนพื้นที่อีอีซี
ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD เตรียมจัดอีก 4 หลักสูตรสอดรับเทรนด์โลกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมใหม่ ได้แก่ “หุ่นยนต์ การบิน อินเทอร์เน็ตออฟติงส์ (IOT) เกมและแอนิเมชั่น” อบรมครูและนักเรียนมัธยมปลายและอาชีวะ
ใน 3 จังหวัดอีอีซี รู้เท่าทันโลก พร้อมทั้งสร้างเด็กต้นแบบเพื่อน�ำการเปลี่ยนแปลงที่สอดรับกับศตวรรษที่ 21 พร้อมเป็นแรงบันดาลใจและจุดประกายให้
เพื่อนนักเรียนอยากเรียนรู้และยึดเป็นอาชีพ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เชื่อมั่นขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยสู่ระดับโลกได้
ดร.อภิชาติ ประเสริฐ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักโครงการและจัดการความรู้ ส�ำนักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ให้สมั ภาษณ์วา่ หลังจากที่ OKMD ได้จดั อบรมครูทสี่ อนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และอาชีวศึกษา ในพื้นที่อีอีซี 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา จ�ำนวน
300 เพือ่ ให้ความรูเ้ รือ่ งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ตามหลักการพัฒนาสมอง
(Brain- based Learning) จ�ำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotics)
และเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality: AR) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่
มีความส�ำคัญ เข้ามามีบทบาทและอิทธิพลในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น เพื่อให้ครู
น�ำไปขยายผลสอนนักเรียนต่อไป ให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับ 10 อุตสาหกรรมใหม่ สามารถน�ำไปประกอบอาชีพตามความถนัดและ
ความสนใจตัวเอง ทัง้ นี้ เพือ่ สร้างบุคลากรรองรับการเป็นฐานการผลิตซึง่ เป็นเป้าหมาย
ส�ำคัญของการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ตามนโยบายรัฐบาล
โดยพบว่า ครูมคี วามรูค้ วามเข้าใจเทคโนโลยีเหล่านีม้ ากขึน้ เนือ่ งจากได้มโี อกาสลงมือ
ปฏิบตั จิ ริง จึงช่วยให้สามารถน�ำความรูไ้ ปใช้ในการสอนเด็กในพืน้ ทีไ่ ด้ดขี นึ้ โดยขณะนี้
สถานศึกษาในพืน้ ทีอ่ อี ซี ี 3 จังหวัด ส่วนใหญ่อยูร่ ะหว่างปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาพื้นที่แล้ว เช่น หลักสูตรธุรกิจดิจิตอล และบางแห่งก็จะน�ำไปจัดค่าย
วิทยาศาสตร์ให้กลุ่มเด็กนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษฉายแววอัจฉริยะ (Gifted &
Talented) ด้วย ซึ่งเรามั่นใจว่าจะท�ำให้เด็กตื่นตัวในเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้น
ดร.อภิชาติ กล่าวต่อว่า ปีนี้ OKMD มีแผนจัดอบรมครูและนักเรียนในพื้นที่
อีอีซี ครั้งที่ 2 ในอีกประมาณ 2-3 เดือนข้างหน้านี้ โดยจะเป็นการให้ความรู้พื้นฐาน
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ การเพิ่มทักษะในกระบวนการความคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อให้
เกิดการพัฒนาสมอง และสามารถต่อยอด ประดิษฐ์ คิดค้นงานด้านวิศวกรรมศาสตร์
อีก 4 หลักสูตร ได้แก่ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เทคโนโลยีการบินและอวกาศ อินเทอร์เน็ต
ออฟติงส์ (Internet of Things : IoT) เกมและแอนิเมชัน ซึ่งจะเป็นการให้ความรู้ด้าน
การบิน การเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ การสร้างแอนิเมชัน และเป็นการเชื่อมโยง
การท�ำงานของเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ตา่ งๆ หรือหุน่ ยนต์เข้าด้วยกันผ่านการสือ่ สารออนไลน์
โดยจะเน้นการสร้างบุคลากรต้นแบบ ของสถานศึกษาในพื้นที่อีอีซี ที่เป็นครูผู้สอน
รายวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของทั้งส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และส�ำนักงาน
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คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รวมทั้งเยาวชนที่เข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมใหม่ ระยะที่ 1 และ 2 ที่มีศักยภาพและ
มีความถนัดในด้านนี้ มาให้ความรู้และพัฒนาทักษะเพิ่มเติมให้สูงขึ้น เพื่อให้เป็นผู้น�ำ
การเปลี่ยนแปลงสามารถโน้มน้าวความสนใจเพื่อนในโรงเรียน ให้เลือกเรียนในสาขา
ทีเ่ กีย่ วข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทัง้ ในระดับปริญญาตรี และระดับอาชีวศึกษา
ซึ่งจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เราจะได้ก�ำลังคนเพิ่มในสายวิชาชีพที่ขาดแคลน นอกจากนี้
ยังมีนักศึกษาที่ก�ำลังจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการหุน่ ยนต์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ส�ำคัญคือเยาวชนที่เป็นนักเรียน/นักศึกษาในพื้นที่
อีอีซีด้วย โดยตั้งเป้าไว้อย่างน้อย 1,000 คน
“ประเทศไทยในปัจจุบันติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลาง ไม่สามารถเพิ่ม
มูลค่าและสร้างสรรค์นวัตกรรมได้มากเท่าที่ควร เนื่องจากเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ หรือทักษะของเรายังไม่สงู พอเมือ่ เทียบกับประเทศทีเ่ จริญแล้ว หากเรา
สามารถสร้างคนทีม่ คี วามรูแ้ ละทักษะให้สงู เท่าทันโลก ในอนาคตเราก็สามารถสร้าง
นวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าและบริการให้เป็นที่ต้องการของโลกได้
มากขึ้น เราจะสามารถสร้างสรรค์ธุรกิจ สร้างเศรษฐกิจของประเทศให้เทียบเท่า
ระดับโลกได้” ดร.อภิชาติ กล่าวทิ้งท้าย
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
ที่มา : www.ryt9.com, www.okmd.or.th
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บทสนทนาภาษาอังกฤษเกีย่ วกับการกล่าวชื่นชม (Praises)

เพราะใครๆ ก็ชอบค�ำเอ่ยชม เรามีตัวอย่างประโยคกล่าวชื่นชมภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจ�ำวัน มาแนะน�ำกันไว้น�ำไปเอ่ยชมให้คนฟัง
ปลื้มกันคะ..
ศัพท์-วลีกล่าวชมทีเ่ ราสามารถใช้พดู ชมได้เลยว่า “ดีมาก” และ “ยอดเยีย่ ม”
Superb!
Great!		
Nice one!
Brilliant!/Excellent!
Good work!
Good job!
That’s good.

เจ๋งมาก
เยี่ยมมาก
ท�ำได้ดีมาก
ยอดเยี่ยม
เก่งมาก
ท�ำได้ดีมาก
อย่างนั้นแหละ ดีมาก

I’m so proud of you.
You should be proud of yourself.
I know you can do it!
You are learning fast.
You are very good at this.
You are really working hard.
I like that idea.
What a great idea!
That’s a great idea!
That’s a fantastic idea.
That’s not a bad idea.
You’re an awesome friend.
You are the most perfect you there is.

ฉันภูมิใจในตัวคุณนะ
คุณควรภูมิใจในตัวคุณนะ
ฉันรู้ว่าคุณท�ำได้
คุณเรียนรู้ได้เร็ว
คุณเก่งเรื่องนี้มาก
คุณท�ำงานหนักจริงๆ
ฉันชอบความคิดนั้น
ช่างเป็นความคิดที่เยี่ยมจริงๆ
นั่นเป็นความคิดที่เยี่ยมมาก
นั่นเป็นความคิดที่เยี่ยมยอด
นั่นเป็นความคิดที่ไม่เลวเลย
แกเป็นเพื่อนที่เจ๋งมากอะ
คุณสมบูรณ์แบบในแบบที่คุณเป็น

ประโยคกล่าวชมผสมการให้ก�ำลังใจ

ประโยคกล่าวชมที่เจาะจงไปที่วัตถุสิ่งของและลักษณะของบุคคล
What a nice dress!
I like your blouse!
I really like your hair.
You look really good today.
Your watch looks really cool.

ชุดคุณสวยจริงๆ
ฉันชอบเสื้อของเธอจัง
ฉันชอบทรงผมของคุณจริงๆ
วันนี้คุณดูดีจริงๆ
นาฬิกาของคุณดูเท่จริงๆ

นอกจากตัวอย่างประโยคกล่าวชมที่เรายกมาให้แล้ว ทุกคนสามารถสร้าง
ประโยคกล่าวชมขึ้นเองได้ตามโครงสร้างดังนี้
Noun phrase + is/looks + Adverbs of Degree + Adjective
เช่น Your smile is so radiant.
รอยยิ้มของคุณสดใสมากๆ
That coat looks very nice.
โค้ทตัวนั้นดูดีมากๆ เลย

เมื่อมีใครเอ่ยชมเราแล้ว อย่าลืมตอบรับค�ำชมด้วยการขอบคุณและชมเขา
กลับไปด้วยนะคะ เช่น
Thank you. I’m so glad you like it.
Thank you. Yours is also very nice.
Thank you. My girlfriend gave it to me.
Wow! You’re embarrassing me!

ขอบคุณ ฉันดีใจมากเลยทีค่ ณ
ุ ชอบมัน
ขอบคุณ ของคุณก็ดีเหมือนกัน
ขอบคุณ แฟนผมให้มาน่ะ
ว้าว! คุณท�ำให้ฉันเขินเลย

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : https://www.trueplookpanya.com

รู้ทันโลก

สหรัฐฯ ชื่นชมไต้หวันป้องกันค้ามนุษย์ ได้เยี่ยม
จัดให้อยู่ ในบัญชีกลุ่มที่ 1 ติดต่อกันเป็นปีที่ 10

ความพยายามในการการต่อต้านการค้ามนุษย์ของไต้หวัน ได้รับการยอมรับและยกย่องไปทั่วโลก ล่าสุด กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
แถลงรายงานประจ�ำปี เรื่องสถานการณ์การค้ามนุษย์ทั่วโลกประจ�ำปี 2562 ยกย่องไต้หวันว่า เป็นประเทศที่เอาจริงและมีมาตรการป้องกันการค้ามนุษย์
ได้อย่างมีผล จัดให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด ได้แก่บัญชีกลุ่มที่ 1 หรือ Tier 1 ซึ่งหมายถึงเป็นประเทศที่ด�ำเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา
ในการป้องกันและบังคับใช้กฎหมายการต่อต้านการค้ามนุษย์ติดต่อกันเป็นปีที่ 10 แล้ว
กระทรวงมหาดไทยของไต้หวันกล่าวว่า ไต้หวันได้บูรณาการ
การประสานงานข้ามกระทรวงเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ภายใต้
การก�ำกับดูแลของสภาบริหารตั้งแต่ปี 2007 โดยผนึกก�ำลังภาครัฐ
ทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น เอกชน ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ
จัดการประชุมประสานงานเป็นประจ�ำเพื่อทบทวนมาตรการและ
สถานการณ์ เป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงและมีประสิทธิภาพส�ำหรับ
การต่อต้านการค้ามนุษย์ของไต้หวัน โดยในปี 2561 ทีผ่ า่ นมา ในไต้หวัน
ได้จัดให้ผู้เสียหายชาวต่างชาติไปอยู่ในสถานคุ้มครองจ�ำนวน 120 คน
และพนักงานอัยการได้ด�ำเนินการสั่งฟ้องแก๊งค้ามนุษย์ไปแล้ว
112 คน จัดเป็นตัวเลขต�่ำสุดในรอบ 10 ปี เป็นการแสดงว่า มาตรการ
ป้องปรามของไต้หวันได้ผลและประสบความส�ำเร็จ จึงได้รับการชื่นชม
จากสหรัฐอเมริกาจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการป้องกันและบังคับ
ใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ได้ผลดีที่สุดติดต่อกันเป็นปีที่
10 แล้ว

อย่างไรก็ตาม ในรายงานการค้ามนุษย์ประจ�ำปี 2562 ฉบับนี้ ได้แนะน�ำให้ไต้หวันเพิ่มการ
สอดส่องเรือประมง เพื่อคุ้มครองลูกเรือประมงต่างชาติที่ท�ำงานอยู่บนเรือประมงและอาจถูกขูดรีด
กดขี่ ทบทวนแก้ไขนโยบายหรือบัญญัตกิ ฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ลดภาระด้านค่าใช้จา่ ยและค่าบริการ
ของแรงงานต่างชาติ ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวเป็นภารกิจส�ำคัญของรัฐบาลที่ก�ำลังเร่งด�ำเนินการอยู่ใน
ขณะนี้
นอกจากนี้ ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป สหรัฐอเมริกาเริ่มผลักดันมาตรการป้องกันการใช้แรงงาน
บังคับ โดยจะห้ามสินค้าจากทั่วโลกที่ผลิตจากแรงงานบังคับและแรงงานขัดหนี้ส่งออกไปยัง
สหรัฐอเมริกา หากเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่ การป้องกันการค้ามนุษย์ ไม่เพียงแต่จะจ�ำกัด
เพียงการค้ามนุษย์ดา้ นแรงงานและการค้ามนุษย์ทางเพศเท่านัน้ ในอนาคต สินค้าทางการเกษตร
และประมง หรือสินค้าที่ใช้แรงงานจ�ำนวนมาก รวมถึงสินค้าไฮเทคที่พัวพันกับการใช้แรงงาน
บังคับ ก็จะได้รับผลกระทบทั้งหมด
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : Radio Taiwan International
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ไต้หวันปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต�่ำ เดือนละ 700 เหรียญ

จาก 23,100 เหรียญ เป็น 23,800 เหรียญ เริ่มใช้ 1 ม.ค. 2020
เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2019 กระทรวงแรงงานไต้หวันได้เรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าจ้างขั้นต�่ำ เพื่อพิจารณาการปรับอัตราค่าจ้าง
ขั้นต�่ำในปีหน้าหลังจากใช้เวลาเจรจาต่อรองกันนานกว่า 6 ชั่วโมง ที่ประชุมมีมติปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต�่ำรายเดือน 3.03% หรือปรับขึ้นเดือนละ 700 เหรียญ
จากปัจจุบัน 23,100 เหรียญเป็น 23,800 เหรียญ ส่วนค่าจ้างขั้นต�่ำรายชั่วโมงส�ำหรับคนท้องถิ่นที่ท�ำงานหารายได้เสริมหรือผู้ท�ำงานเป็นรายชั่วโมง
ปรับจากชั่วโมงละ 150 เหรียญเป็น 158 เหรียญ ปรับขึ้น 5.33%
แรงงานที่ได้รับอานิสงส์จากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต�่ำครั้งนี้ มีจ�ำนวน
2,381,000 คน ประกอบด้วยแรงงานท้องถิน่ ทีแ่ จ้งเอาประกันกองทุนประกันภัยแรงงาน
ณ เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในวงเงินค่าจ้างขั้นต�่ำจ�ำนวน 1.36 ล้านคน แรงงาน
ต่างชาติที่ท�ำงานในภาคการผลิตจ�ำนวน 465,000 คน และยังมีแรงงานท้องถิ่นหรือ
นักศึกษาที่ท�ำงานเป็นรายชั่วโมงจ�ำนวน 556,000 คน กลุ่มนี้จะได้รับค่าจ้างขั้นต�่ำ
รายชั่วโมงจากปัจจุบันชั่วโมงละ 150 เหรียญ เพิ่มเป็น 158 เหรียญ
กระทรวงแรงงานจะน�ำมติที่ประชุมดังกล่าว เสนอต่อสภาบริหาร หลังได้รับ
อนุมัติแล้ว จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2020 ทั้งนี้ นับตั้งแต่ประธานาธิบดี
ไช่อิงเหวินขึ้นบริหารประเทศเมื่อปี 2016 เป็นต้นมา มีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต�่ำ
ติดต่อกัน รวมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ปีแล้ว โดยในปี 2014 อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำยังอยู่ที่
เดือนละ 19,273 เหรียญ ต่อมาในปี 2016 ปรับขึ้น 3.81% เป็น 20,008 เหรียญ

ปี 2017 ปรับขึ้นเป็น 21,009 เหรียญ ปี 2018 ปรับเป็น 22,000 เหรียญ ปี 2019
ที่ผ่านมา ปรับเป็น 23,100 เหรียญ และปีใหม่ 2020 จะปรับขึ้นเป็น 23,800 เหรียญ
ไต้หวัน
และเมื่อวันที่ 23 ส.ค. ที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานได้ประกาศอย่างเป็น
ทางการ อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำรายเดือน 23,800 เหรียญ ค่าจ้างขั้นต�่ำรายชั่วโมง
ส�ำหรับคนท้องถิ่นที่ท�ำงานหารายได้เสริมหรือผู้ท�ำงานเป็นรายชั่วโมง ชั่วโมงละ
158 เหรียญ มีผลใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. 2020 เป็นต้นไป
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : Radio Taiwan International
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กระทรวงแรงงาน จัดสัมมนาวิชาการ
“อนาคตตลาดแรงงานไทย”

หวังวางแผนผลิต/พัฒนากำ�ลังแรงงาน ตรงความต้องการตลาด
เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2562 ที่ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการประจำ�ปี 2562 เรื่อง “อนาคตตลาดแรงงานไทย (The Way Forward of Thai Labour Market)”
โดยมี นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย คณาจารย์จากสถาบันการศึกษา
ครูแนะแนว ผูแ้ ทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผูแ้ ทนสถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ นักวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และเจ้าหน้าที่ ในสังกัด
กระทรวงแรงงาน จำ�นวน 370 คน
ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาล
ได้ก�ำหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีนโยบายหลักในเรื่องการพัฒนา
เศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และนโยบายเร่งด่วนด้านการ
ยกระดับศักยภาพแรงงานเป็นกรอบในการด�ำเนินการพัฒนาประเทศ ตามวิสัยทัศน์
การขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลที่มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
ในศตวรรษที่ 21 “ก�ำลังแรงงาน” ถือเป็นทรัพยากรทีส่ ำ� คัญในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
ของประเทศ การพัฒนาก�ำลังแรงงานจึงเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้บรรลุเป้าหมาย
ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งการก�ำหนดทิศทางการพัฒนาก�ำลังแรงงานให้มีศักยภาพ
ที่สูงขึ้นนั้นจะสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยจากเศรษฐกิจแบบเดิม
ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และการด�ำเนินการดังกล่าวจะส�ำเร็จได้
ต้องได้รบั ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการก�ำหนดแนวทางการพัฒนาก�ำลังแรงงาน
ให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานไทยในอนาคต ทั้งนี้
การศึกษาวิจยั จะท�ำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการใหม่ๆ เพิม่ ขึน้ ซึง่ การสัมมนา
ในวันนี้จะเป็นเวทีในการน�ำเสนอผลงานการศึกษาวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
จากผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ อันจะเป็นข้อมูลส�ำคัญและน�ำมาใช้
ประโยชน์ในการวางแผนการผลิตและพัฒนาก�ำลังแรงงานให้สอดคล้องกับทิศทาง
ของตลาดแรงงานในอนาคตต่อไป
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ด้านนางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการ
จัดหางาน กระทรวงแรงงาน มีเป้าหมายพัฒนาแรงงานของประเทศให้เป็น
แรงงานที่มีศักยภาพสูง มีงานท�ำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปัจจุบันนวัตกรรมมีผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการท�ำงานของก�ำลังแรงงานที่ใช้เทคโนโลยี
ดิจทิ ลั เป็นปัจจัยในการผลิต จึงเป็นเหตุให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน
ต้องเตรียมความพร้อมและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยเฉพาะก�ำลังแรงงานทีจ่ ะต้องใช้ทกั ษะความรูใ้ นการท�ำงานทีส่ งู ขึน้ (Knowledge
based Workforce) กรมการจัดหางาน ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการวิเคราะห์
วิจัยทิศทางของตลาดแรงงาน จึงได้จัดท�ำโครงการศึกษาวิจัยทิศทางการจ้างงาน
ของประเทศ และน�ำผลการศึกษามาเผยแพร่โดยจัดสัมมนาวิชาการประจ�ำปี 2562
ขึน้ ซึง่ ได้รบั ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผูป้ ระกอบการและนักวิชาการด้านแรงงาน
ที่มีชื่อเสียง
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

กกจ. จับมือ กนอ. ร่วมบูรณาการ
เชื่อมโยงข้อมูลแรงงานต่างด้าว

ลุยพัฒนาระบบ “สมาร์ทเซอร์วิส” ยกระดับการให้บริการผู้ประกอบการในนิคมฯ
กรมการจัดหางาน-การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนาม MOU เชื่อมโยงฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวแบบดิจิทัล เตรียมเปิด
ให้บริการออกใบอนุญาตแรงงานต่างด้าวเข้าทำ�งานในนิคมฯ ทั่วประเทศ เอื้อการลงทุนของผู้ประกอบการควบคู่ ไปกับสร้างฐานข้อมูลรูปแบบ
“สมาร์ทเซอร์วิส” อำ�นวยความสะดวก เพิ่มความคล่องตัวของหน่วยงานรัฐทั้งระบบ ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องมณฑาทิพย์ 1 โรงแรมอนันตรา สยาม
กรุงเทพฯ นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน และนางสาวสมจิณณ์ พิลกึ
ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือในการเชือ่ มโยงข้อมูลเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการบริการแก่ผปู้ ระกอบ
อุตสาหกรรม และผู้ประกอบพาณิชยกรรม โดยมี พ.ต.ต.หญิง รมยง สุรกิจบรรหาร
รองปลัดกระทรวงแรงงาน และนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ร่วมเป็นสักขีพยาน
นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กล่าวภายหลัง
การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกในการบริการแก่ผปู้ ระกอบอุตสาหกรรม และผูป้ ระกอบพาณิชยกรรมว่า
กรมการจัดหางานและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเล็งเห็นถึงความส�ำคัญ
ที่จะร่วมพัฒนาและปรับปรุงระบบงานบริการของหน่วยงานให้มีความร่วมมือกัน
ในการวางแผน ออกแบบ พัฒนาระบบงาน และปรับปรุงกระบวนงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การเชือ่ มโยงข้อมูล และอ�ำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผปู้ ระกอบ
อุตสาหกรรมและผู้ประกอบพาณิชยกรรม ทั้งนี้เพื่อยกระดับการให้บริการภาครัฐ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยปรับรูปแบบวิธีการด�ำเนินการของภาครัฐให้มี
ลักษณะเบ็ดเสร็จครบวงจร มีการน�ำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาประยุกต์ใช้ เพือ่ ให้ผรู้ บั บริการ
สามารถติดต่อราชการได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อยและ
ตรวจสอบได้ ซึ่งปัจจุบันโลกก้าวเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัลหรือยุคเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งใช้
ระบบสื่อสารข้อมูล คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเข้ามาอ�ำนวยความสะดวก
อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เราจึงตัวปรับตัวและแข่งขันให้ทันกับกระแสโลกที่เปลี่ยนไป
อย่างรวดเร็ว ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะตอบโจทย์นโยบาย “Thailand 4.0”
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
ความร่วมมือดังกล่าวมีสาระส�ำคัญคือ กรมการจัดหางานมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบใน
การเปิดเผยข้อมูลคนต่างด้าวทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตท�ำงานให้แก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตขยายระยะเวลาให้คนต่างด้าวอยู่
ต่อในราชอาณาจักรและท�ำงานในนิคมอุตสาหกรรม ขณะที่ กนอ.มีหน้าที่แจ้ง
การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาอยูใ่ นราชอาณาจักร และท�ำงานในนิคมอุตสาหกรรม
มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
ต่อนายทะเบียนเพื่อออกใบอนุญาตท�ำงานตามมาตรา 62 แห่งพระราชก�ำหนดการ
บริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ขออนุญาตให้น�ำช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการเข้ามาท�ำงานในนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้ง
การอนุญาตอื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องแจ้งให้กรมการจัดหางาน
อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูล
ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทั้งสองฝ่ายในการพัฒนางานให้บริการแก่
ผู้ประกอบการได้อย่างมีคุณภาพ นายจ้าง สถานประกอบการ คนต่างด้าว รวมถึง
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความสะดวกอย่างเต็มที่ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้าง
แรงดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนได้มากขึ้น ส่งผลให้เกิดการน�ำเข้า
นวัตกรรม เทคโนโลยี เพิม่ การจ้างงาน และพัฒนาทักษะฝีมอื แรงงานทีส่ ร้างการเติบโต
และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

ด้าน นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ. และกรมการจัดหางาน ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ
ในการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการพาณิชยกรรมในขั้นตอนการขอและออกใบอนุญาต
น�ำเข้าแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาประกอบอาชีพในนิคมอุตสาหกรรมผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบดิจิทัล โดยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐ
ทัง้ สองแห่งแบบ “สมาร์ทเซอร์วสิ ” (Smart Services) เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการในนิคมฯ
ขออนุมัติ อนุญาตผ่านระบบออนไลน์ (Online) ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ความร่วมมือในครั้งนี้ กนอ. และกรมการจัดหางาน มีเป้าหมาย
ที่จะร่วมกันบูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลภายใต้มาตรฐานข้อมูลเดียวกันส�ำหรับ
การยื่นค�ำขอและพิจารณาค�ำขอแบบออนไลน์ระหว่างทั้งสองหน่วยงานให้เกิด
การเชื่อมโยงข้อมูลค�ำขออนุญาตให้ผู้น�ำช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการต่างด้าวเข้ามา
ท�ำงานในนิคมฯ แก่ผปู้ ระกอบการในนิคมฯ แบบ “สมาร์ทเซอร์วสิ ” รวมทัง้ การอนุญาต
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ต้องแจ้งให้กรมการจัดหางาน และแจ้งการอนุญาตให้คนต่างด้าว
เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรและท�ำงานในนิคมฯ และกรมการจัดหางานจะด�ำเนินการ
เปิดเผยข้อมูลคนต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตท�ำงานให้แก่ กนอ. เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาอนุญาต ขยายระยะเวลาให้คนต่างด้าวอยู่ต่อในราชอาณาจักรและ
ท�ำงานในนิคมฯ ช่วยเพิ่มความสะดวกลดขั้นตอน ลดระยะเวลา ลดการใช้เอกสาร
และลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการสามารถใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา ได้อย่าง
ปลอดภัย
ส�ำหรับการด�ำเนินงานภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 กนอ. จะอ�ำนวยความสะดวกในการเปิดเผยข้อมูล และเอกสารที่
เกีย่ วข้องกับการขออนุญาตท�ำงาน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้กบั กรมการจัดหางาน
และ ระยะที่ 2 กรมการจัดหางาน จะเป็นผู้จัดท�ำระบบใบอนุญาตท�ำงาน (Work
Permit) ในรูปแบบดิจิทัล (Digital Work Permit) ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างกันได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งนับเป็นการพัฒนาระบบบริการที่เพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการ และการจัดเก็บข้อมูลของทางราชการ เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
และความปลอดภัยสูงให้กับนักลงทุน ลดการสูญหายของเอกสารในการติดต่อ
ทางราชการ เป็นการยกระดับหน่วยงานรัฐในขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานรัฐ
ยังถือเป็นการยกระดับการให้บริการแก่นกั ลงทุนเกิดความเชือ่ มัน่ และความ
คล่องตัวในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถน�ำระบบ
ดังกล่าวคัดกรองบุคลากรที่เป็นแรงงานฝีมือและแรงงานช�ำนาญการที่ตรงกับ
ความต้องการของผู้ประกอบการที่จะน�ำเข้ามาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็น
ไปตามมาตรฐานสากลที่นานาชาติให้การยอมรับอีกด้วย
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th
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“หม่อมเต่า” ห่วงแรงงานไทยในฮ่องกง
สั่งทูตแรงงานดูแลอย่างปลอดภัย

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงใยแรงงานไทย
จากสถานการณ์การชุมนุมประท้วงการออกกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนของชาวฮ่องกง
สั่งก�ำชับอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ส�ำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ติดตาม
สถานการณ์และดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของแรงงานไทย ล่าสุดนักท่องเที่ยว
ไทยกลับถึงประเทศไทยแล้ว เหลืออีก 2 คน บินกลับคืนนี้ (14 ส.ค. 62) พร้อมเผย
ไม่มีแรงงานไทยได้รับอันตรายจากการประท้วงแต่อย่างใด
ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การชุมนุมประท้วงการออกกฎหมายส่งผูร้ า้ ย
ข้ามแดนของชาวฮ่องกง ตัง้ แต่วนั ที่ 31 มีนาคม 2562 เป็นต้นมา จนถึง
ขณะนี้ที่มีการชุมนุมประท้วงที่สนามบินนานาชาติฮ่องกง เกี่ยวกับ
เรื่องนี้ กระทรวงแรงงานมีความห่วงใยพี่น้องแรงงานไทยในฮ่องกง
โดยได้สั่งการให้อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ส�ำนักงานแรงงาน
ณ เมืองฮ่องกง ติดตามสถานการณ์และดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อความ
ปลอดภัยของแรงงานไทย โดยล่าสุดการท่าอากาศยานฮ่องกงได้ขอให้
ศาลออกค�ำสัง่ ไม่ให้กลุม่ ผูช้ มุ นุมเข้ามาก่อความวุน่ วายในสนามบินแล้ว
ส�ำหรับความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนั้นขณะนี้ ไม่มีผู้ตกค้างที่
สนามบินแล้ว โดยบริษัทการบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ได้ส่งเครื่องบิน
แอร์บัส ไปรับและได้เดินทางกลับประเทศไทยแล้ว เหลืออีก 3 คน
จะเดินทางกลับประเทศไทยในคืนนี้ (14 ส.ค. 62)

“ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ประท้วง ขอเรียนในเบื้องต้นว่ายังไม่มีคนไทยได้รับอันตราย
หรือบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นเข้ารักษาตัวจากเหตุการณ์ประท้วงแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังไม่พบว่า
มีการเลิกจ้างและขอกลับบ้านเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่ง สนร.ฮ่องกง ได้ติดตาม
สถานการณ์และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนแรงงานไทยผ่านสื่อออนไลน์และอาสาสมัครแรงงาน
รวมทั้งจัดรถรับส่งผู้ตกค้างส่งที่พักชั่วคราว/สนามบิน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของแรงงานไทย
ทุกคน”
ปัจจุบนั มีคนไทยและแรงงานไทยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงจ�ำนวนประมาณ 18,853 คน
เป็นแรงงานน�ำเข้า 2,513 คน และคนไทยที่มีถิ่นพ�ำนักถาวรในฮ่องกงอีกประมาณ 16,000 คน
โดยแรงงานไทยส่วนใหญ่ประมาณ ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพผู้ช่วยแม่บ้าน ส่วนที่เหลือเป็น
แรงงานระดับฝีมือและกึ่งฝีมือ เช่น สปา กุ๊ก ก่อสร้าง เป็นต้น และระดับบริหาร
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

ส.ส.อนุสรีฯ ลงพืน้ ที่ เยีย่ มกลุม่ ผูส้ งู วัยบ้านด่าน บุรรี มั ย์
แนะต่อยอดอาชีพ ขยายตลาดโกอินเตอร์

เมือ่ วันที่ 17 สิงหาคม 2562 นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ส.ส.แบบบัญชีรายชือ่ ลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มกลุม่ ผูส้ งู อายุกลุม่ ฝึกอาชีพจักสานด้วยเส้นพลาสติก
ณ ศาลากลางหมู่บ้านโคกขาม หมู่ 11 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วย
หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานในจังหวัดบุรีรัมย์ให้การต้อนรับและน�ำเยี่ยมชม
ส.ส.อนุสรี ทับสุวรรณ ได้พบผู้น�ำกลุ่ม เพื่อรับฟังปัญหา
อุปสรรคการด�ำเนินงานและเยี่ยมชมการฝึกอาชีพพร้อมให้ก�ำลังใจ
ผู้สูงอายุ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนากลุ่มฯ และการต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้กลุ่มฯ สามารถประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
“ผู้สูงอายุ เป็นผู้ที่มีคุณค่าในสังคม การฝึกอบรมอาชีพ
แล้วสามารถต่อยอดเป็นอาชีพอิสระ เสริมรายได้ให้กับผู้สูงอายุได้
จะเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุยังมีความรู้ ความสามารถ ดูแล
ลูกหลานได้ โดยไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม และเป็นก�ำลัง
ส�ำคัญของประเทศได้ ทั้งยังจะช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน ท�ำให้
เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน และต้องพัฒนาด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์
การบรรจุหีบห่อ การตลาด โดยขยายการตลาดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นกลุ่มตัวอย่างของการสร้างอาชีพ สร้างรายได้
ให้กับผู้สูงอายุให้กับชุมชนอื่นต่อไป” นางสาวอนุสรีฯ กล่าว
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กลุ่มผู้สูงอายุฝึกอาชีพจักสานด้วยเส้นพลาสติกเกิดจากการจุดประกายความคิดของ
ผู้สูงอายุว่า ควรมีการรวมกลุ่มผู้สูงอายุในหมู่บ้าน โดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการฝึก
อาชีพที่ท�ำได้ด้วยมือ ประกอบกับได้ศึกษาดูงานการท�ำผลิตภัณฑ์จักสานด้วยเส้นพลาสติก
จากกลุ่มที่ประสบความส�ำเร็จ ดังนั้นจึงเกิดการรวมกลุ่มกันขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2562
ปัจจุบันมีสมาชิกจ�ำนวน 20 คน โดยส�ำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดฝึกอบรมการจักสาน
เส้นพลาสติก ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ให้กับผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์
ทีท่ ำ� มีหลากหลาย เช่น กระเป๋า ตะกร้า พัด เป็นต้น มีแหล่งจ�ำหน่ายทีศ่ นู ย์จำ� หน่ายสินค้าเทศบาล
ต�ำบลบ้านด่าน อ�ำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรรี มั ย์ และจ�ำหน่ายตามโครงการของส่วนราชการ และ
ทีบ่ า้ นของสมาชิก มีรายได้ประมาณ 200-400 บาทต่อคนต่อชิน้ งาน ทัง้ นีก้ ลุม่ มีการวางแผนงาน
ว่าจะผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตามความต้องการของตลาดและขยายตลาดการจ�ำหน่ายใน
ศูนย์การค้าและท้องถิ่นอื่นต่อไป
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

อาชีพมั่นคง

แบโผ 5 ประเทศที่ต้องการแรงงานไทย
งานช่าง วิศวกรรม ไอทีรุ่งสุด

JobThai เปิดข้อมูลตลาดแรงงานน่าสนใจ 5 ประเทศที่ต้องการแรงงานประเทศไทยมากที่สุด สหรัฐอเมริกาน�ำโด่ง
โดยต�ำแห่งงานที่ต้องการมากสุดคือ งานช่าง วิศวกรรม และไอที
JobThai เว็บไซต์รับสมัครงานได้เผยข้อมูลงานที่ก�ำลังเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงานต่างประเทศ จากฐานข้อมูลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
2562 พบว่ามีงานต่างประเทศจ�ำนวนกว่า 1,194 อัตรา โดยมี 5 ประเทศ
ทีม่ คี วามต้องการแรงงานไทยไปท�ำงานด้วยมากทีส่ ดุ คือ 1. สหรัฐอเมริกา
ตามมาด้วย 2. ญี่ปุ่น 3. ฟิลิปปินส์ 4. ไต้หวัน และ 5. จีน ซึ่งงานที่ต้องการ
แรงงานไทยมากที่สุด ได้แก่ งานช่าง วิศวกรรม และไอที นอกจากนี้
ยังเผยให้เห็นว่าประเทศญี่ปุ่นมีความต้องการอาชีพที่น่าสนใจคือ ผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีสังคมผู้สูงอายุอยู่จ�ำนวนมาก

5 ประเทศที่มีความต้องการแรงงานไทยไปท�ำงานด้วยมากที่สุด

1. สหรัฐอเมริกา จ�ำนวน 626 อัตรา
ต�ำแหน่งงานที่เปิดรับมากที่สุดได้แก่ Construction Carpenter
และ Steel Worker ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร
โดยต�ำแหน่งทีเ่ ปิดรับดังกล่าวต้องการผูส้ มัครทีม่ ปี ระสบการณ์ในสายงาน
อย่างน้อย 1 ปี และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
2. ญี่ปุ่น จ�ำนวน 240 อัตรา
ต�ำแหน่งงานที่เปิดรับมากที่สุด ได้แก่ 1. Mechanical Design
Engineer/Electronic Design Engineer โดยต�ำแหน่งที่เปิดรับต้องการ
ผู้สมัครที่มีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป และมีประสบการณ์
ในการออกแบบเครื่องกล เครื่องจักร 2. IT System Engineer โดย
ต�ำแหน่งที่เปิดรับต้องการผู้สมัครที่มีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นระดับ N2
ขึ้นไป และมีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ ออกแบบ ระบบไอทีหรือ
เครือข่าย สามารถติดตั้งและดูแลระบบฐานข้อมูลต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
เช่น Oracle, MySQL, PostgreSQL เป็นต้น นอกจากนี้ในประเทศญี่ปุ่น
ยังมีต�ำแหน่งงานที่น่าสนใจอีกหนึ่งต�ำแหน่ง คือ ผู้ดูแลผู้สูงอายุญี่ปุ่น
เนือ่ งจากเป็นทีท่ ราบกันดีวา่ ประเทศญีป่ นุ่ มีผสู้ งู อายุจำ� นวนมาก ซึง่ ผูส้ มัคร
ต้องมีความรูด้ า้ นภาษาญีป่ นุ่ ระดับ N4 ขึน้ ไป หรือต้องมีใบ JLPT/JTEST/
NATTEST อย่างใดอย่างหนึ่ง และส�ำคัญคือต้องไม่เคยเดินทางไป
ต่างประเทศแบบผิดกฎหมาย
3. ฟิลิปปินส์ จ�ำนวน 77 อัตรา
ต�ำแหน่งงานที่เปิดรับมากที่สุด ได้แก่ Sales and Marketing
Officer โดยต�ำแหน่งที่เปิดรับต้องการผู้สมัครที่สามารถสื่อสารได้ทั้ง
ภาษาไทย–อังกฤษ รวมทั้งมีประสบการณ์ด้าน Online Marketing
และ Online Products Sales

4. ไต้หวัน จ�ำนวน 40 อัตรา
ต�ำแหน่งงานที่เปิดรับมากที่สุด ได้แก่ พนักงานฝ่ายผลิต–
ควบคุมเครื่องจักรกลและอิเล็กทรอนิกส์ในโรงงาน โดยต�ำแหน่งที่เปิดรับ
ต้องการผู้สมัครที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีอายุระหว่าง 20-45 ปี
ผู้หญิงต้องมีส่วนสูง 155 ซม. ขึ้นไป และผู้ชายต้องมีส่วนสูง 160 ซม.
ขึ้นไป
5. จีน จ�ำนวน 20 อัตรา
ต�ำแหน่งงานที่เปิดรับมากที่สุด ได้แก่ หัวหน้าขนมไทย และ
เบเกอรี่ โดยต�ำแหน่งที่เปิดรับต้องการผู้สมัครที่มีประสบการณ์ด้าน
การท�ำขนมอย่างน้อย 6 ปี สามารถดัดแปลงรสชาติ สูตร และวัตถุดิบได้
ข้อมูลดังกล่าวสามารถสะท้อนให้เห็นได้สว่ นหนึง่ ว่าภาษาต่างประเทศนัน้
มีความส�ำคัญต่อโลกการท�ำงานเป็นอย่างมาก หากผู้สมัครมีทักษะ
ด้านภาษาต่างประเทศก็จะท�ำให้ได้รับโอกาสในการท�ำงานด้านต่างๆ ที่
หลากหลายขึ้น สุดท้ายนี้ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่ก�ำลังเรียนอยู่ หรือ
คนท�ำงานเอง ต้องรู้จักเรียนรู้ พัฒนาทักษะ และประสบการณ์ ตลอดจน
มองการณ์ไกลถึงสิ่งที่ตลาดแรงงานต้องการอยู่เสมอก็จะช่วยเพิ่มโอกาส
ในการได้งานท�ำมากยิ่งขึ้น
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : https://brandinside.asia
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THAILAND 4.0

อุตสาหกรรม ชูนโยบาย 5 ด้านมุ่งสู่ 4.0

กระทรวงอุตสาหกรรม ก�ำหนดนโยบาย 5 ด้าน มุ่งสู่ 4.0 เน้นประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรม ได้มอบนโยบาย ก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ศักยภาพให้เติบโตและเข้มแข็ง พัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอือ้ ต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม และเน้นย�ำ้ ให้ความส�ำคัญกับการประกอบกิจการ
ที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทั้งในส่วนของการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
(S-Curve) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน ให้ผู้ประกอบการมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศ
ต่างๆ ได้
ทัง้ นีเ้ พือ่ ส่งเสริมภาคการผลิตและการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน และก้าวสูก่ ารเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ได้กำ� หนดแผนการด�ำเนินงาน
ส�ำคัญ 5 ด้าน คือ
1. การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)
โดยการก�ำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมไปถึงการสร้างเศรษฐกิจภูมิภาคด้วยโมเดล
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการเกษตร (Agricultural Driven Economy)
2. การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไปสู่ 4.0 มุ่งสร้างและ
พัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรและนวัตกรรม การเพิ่มศักยภาพ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0
3. การส่งเสริมภาคการผลิตไปสู่ 4.0 (Factory 4.0 & Sustainable
Development) การยกระดับกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม สู่ Factory 4.0
4. การส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ (Investment Promotion)
การพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) การพัฒนานิคมฯ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
(SEZ) การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยง
การค้า การลงทุน และการผลิต
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5. การปรับแนวคิดและรูปแบบการปฏิบัติงานในการให้บริการ
ของทุกหน่วยงานภายใต้กระทรวงฯ ให้สอดรับกับรูปแบบการประกอบการ
ที่มีประสิทธิภาพ (MOI Transformation)
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : https://www.innnews.co.th

