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  ข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine  ประจ�ำเดือน กรกฎำคม 2562  
  Special Report ฉบับนี้ ขอเสนอ “ตูบแก้วมำ” ปั่นผ้ำฝ้ำย สร้ำงแรงงำน สร้ำงรำยได้สู่ชุมชน 
ตำมด้วย มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�าในภูมิภาค กพอ.ทร. เร่งรัดโครงกำรออกแบบศูนย์ซ่อมอำกำศยำนอู่ตะเภำ พร้อมปรับระดับ
พื้นที่เตรียมพร้อมงำนก่อสร้ำงให้ได้ตำมแผนงำน ก.แรงงำน ขับเคลื่อนศูนย์ EEC สปีดเต็มสูบพัฒนำก�ำลังคนป้อน 10 อุตสำหกรรม ไทย-ญี่ปุ่น  
ลงทุนนิคมอุบลฯ หวังสร้ำงฮับเศรษฐกิจในภูมิภำค สศอ. ดึงเอกชนลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ “ตำก-กำญจน์” เช่ือมพม่ำ มหำวิทยำลัย 

สงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ จับมือส�ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสงขลำเสริมองค์ควำมรู้แนะแนวอำชีพ

 ส่วน English for Career ฉบับนี้ เป็นบทสนทนำภำษำอังกฤษเกี่ยวกับค�ำแนะน�ำ (Advice) รู้ทันโลก Amazon ทุ่มงบประมำณ 

ฝึกทักษะแรงงำนขั้นสูงให้ชำวอเมริกัน 1 แสนคน เวียดนำมเล็งปรับเพ่ิมค่ำแรงขั้นต�่ำ 5.5% ปีหน้ำ Smart DOE แรงงำนนอกระบบ เฮ!!  
กรมกำรจัดหำงำน ปล่อยให้กู้ยืมกองทุนเพ่ือผู้รับงำนไปท�ำท่ีบ้ำนสูงสุด 2 แสนบำท ปลัดแรงงำนลงพ้ืนท่ีอุดรธำนี น�ำ CEO HRD Korea  
เยี่ยมสนำมทดสอบภำษำเกำหลี พร้อมหำรือเพ่ิมยอดโควตำให้แรงงำนไทยไปท�ำงำนเกำหลี รองอธิบดี กกจ.ลงพ้ืนท่ีเมืองกระบี่เยี่ยม 

กลุ่มรับงำนไปท�ำที่บ้ำน “กลุ่มสูงวัยตะกร้ำสำน” พรัอมส่งเสริมสร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ ให้ชุมชน “หม่อมเต่ำ” ห่วงใยแรงงำนไทยถูกลอยแพ
ในโซมำเลีย อาชีพมั่นคง ปลูกหน่อไม้ฝร่ัง สร้ำงรำยได้วันละ 1,000 บำท และ THAILAND 4.0 เปิด 4 ทักษะส�ำคัญของช่ำงซ่อมบ�ำรุง
อำกำศยำน อำชีพดำวรุ่งดีมำนด์สูง

ผู้ด�ำเนินกำร : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน (Labour Market Information Administration Division)
 กรมการจัดหางาน โทรศัพท์ 0-2245-1581 หรือที่ E-mail : lmi@doe.go.th
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Special Report
 • “ตูบแก้วมำ” ปั่นผ้ำฝ้ำย สร้ำงแรงงำน สร้ำงรำยได้สู่ชุมชน 3
มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�าในภูมิภาค
 • กพอ.ทร. เร่งรัดโครงกำรออกแบบศูนย์ซ่อมอำกำศยำนอู่ตะเภำ พร้อมปรับระดับพื้นที่ 4
  เตรียมพร้อมงำนก่อสร้ำงให้ได้ตำมแผนงำน  
 • ก.แรงงำน ขับเคลื่อนศูนย์ EEC สปีดเต็มสูบพัฒนำก�ำลังคนป้อน 10 อุตสำหกรรม 4
 • ไทย-ญี่ปุ่น ลงทุนนิคมอุบลฯ หวังสร้ำงฮับเศรษฐกิจในภูมิภำค 5
 • สศอ. ดึงเอกชนลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ “ตำก-กำญจน์” เชื่อมพม่ำ 6
 • มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ จับมือส�ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสงขลำ  6
  เสริมองค์ควำมรู้แนะแนวอำชีพ
English for Career
 • บทสนทนำภำษำอังกฤษเกี่ยวกับค�ำแนะน�ำ (Advice) 7
รู้ทันโลก
 • Amazon ทุ่มงบประมำณฝึกทักษะแรงงำนขั้นสูงให้ชำวอเมริกัน 1 แสนคน 7
 • เวียดนำมเล็งปรับเพิ่มค่ำแรงขั้นต�่ำ 5.5% ปีหน้ำ 8
Smart DOE
 • แรงงำนนอกระบบ เฮ!! กรมกำรจัดหำงำน ปล่อยให้กู้ยืมกองทุนเพื่อผู้รับงำนไปท�ำที่บ้ำน 8
  สูงสุด 2 แสนบำท 
 • ปลัดแรงงำนลงพื้นที่อุดรธำนี น�ำ CEO HRD Korea เยี่ยมสนำมทดสอบภำษำเกำหลี 9
  พร้อมหำรือเพิ่มยอดโควตำให้แรงงำนไทยไปท�ำงำนเกำหลี 
 • รองอธิบดี กกจ.ลงพื้นที่เมืองกระบี่เยี่ยมกลุ่มรับงำนไปท�ำที่บ้ำน “กลุ่มสูงวัยตะกร้ำสำน”  10
  พรัอมส่งเสริมสร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ให้ชุมชน 
 • “หม่อมเต่ำ” ห่วงใยแรงงำนไทยถูกลอยแพในโซมำเลีย 10
อาชีพมั่นคง
 • ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง สร้ำงรำยได้วันละ 1,000 บำท 11
THAILAND 4.0
 • เปิด 4 ทักษะส�ำคัญของช่ำงซ่อมบ�ำรุงอำกำศยำน อำชีพดำวรุ่งดีมำนด์สูง 12
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	 หากได้ยินค�าว่า	ตูบ	หลายคนอาจคิดว่า	 เป็นเจ้าตูบ	 
ใช่ไหมค่ะ	แต่จริงๆ	แล้วค�าว่า	“ตูบ”	ในภาษาเหนือ	แปลว่า	
กระท่อม	กระต๊อบ	และค�าว่า	“แก้วมา”	ก็ได้มาจากนามสกุล
ของเจ้าของตูบ	นั่นเอง

“ตูบแก้วมำ”
ปั่นผ้าฝ้าย	สร้างแรงงาน	สร้างรายได้สู่ชุมชน

Special Report

	 ป้าจันทร์ค�า	แก้วมา เจ้ำของตูบแก้วมำ ศูนย์เรียนรู้
กำรผลิตฝ้ำยทอท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ป้ำจันทร์ค�ำได้ให ้

กำรต้อนรับอย่ำงอบอุ่น เมือ่เรำได้มโีอกำสมำเยีย่มเยอืน รอยยิม้ 

ของป้ำชวนให้สดชืน่ ในระหว่ำงเดินชมสวน และตูบของป้ำจันทร์
ค�ำนั้น ป้ำก็ได้เล่ำควำมเป็นมำก่อนจะได้เป็นศูนย์กำรเรียนรู้ว่ำ 
“อำชีพหลักของ ปู่ย่ำ ตำยำย ในสมัยก่อน เป็นอำชีพท�ำนำ  
ซึ่งกำรท�ำผ้ำฝ้ำยปั่นมือ ถือว่ำเป็นอำชีพรองหลังจำกเสร็จ 

ช่วงท�ำนำ ท�ำไร่ หำกว่ำงก็พำกันมำปั่นฝ้ำย ทอผ้ำ ไว้สวมใส่ 
เหลือจำกนัน้ก็ทอขำย เป็นรำยได้เสรมิ ภำยหลังเม่ือสังคมเปล่ียน
ไปตำมยคุตำมสมัย ศิลปะกำรทอผ้ำก็เริม่หำยไป ป้ำจันทร์ค�ำจึง
อยำกสำนต่อเจตนำรมย์ของรุ่นเก่ำไม่อยำกให้สูญหำยไปตำม
กำลเวลำ ซึ่งตนเองก็พอมีควำมรู้อยู่พอสมควร จึงได้รวบรวม 

ผู้ท่ีทอผ้ำฝ้ำยเป็นท่ีพอจะเหลืออยู ่และจดัตัง้กลุ่มขึน้มำ เร่ิมแรก 
กส็อนลกูๆ หลำนๆ ก่อน ต่อมำกเ็ปิดโอกำสให้เด็กรุ่นหลงัท่ีสนใจ
เข้ำมำศกึษำเรียนรู้ ช่วยสอนทกุข้ันตอน ส่วนผูสู้งอำยุ กช่็วยเพ่ิม
รำยได้ให้ โดยกำรให้ผู้สูงอำยุเป็นผู้ปั่นฝ้ำย คิดเงินเป็นเมตร 

โดยกำรน�ำฝ้ำยท่ีปั่นเป็นม้วน มำทอ คิดเงินเป็นควำมยำวของ
ผ้ำทอ แม้กระท่ังขั้นตอนกำรปลูกฝ้ำย ก็สนับสนุนให้ชำวบ้ำน 

ในชุมชนปลูกต้นฝ้ำยในพ้ืนท่ีไร่สวนของตนเอง และเก็บเก่ียว 

ส่งขำยที่ตูบแก้วมำ สร้ำงรำยได้เสริมให้ชำวบ้ำน 

 ถือว่ำท่ีนี่เป็นศูนย์กำรเรียนรู้กำรผลิตเส้นใยธรรมชำติแบบ 

ครบวงจร ทุกขั้นตอน ต้ังแต่ต้นจนจบส่งขำยออกสู่ตลำด ส�ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดล�ำปำง ได้เข้ำมำช่วยเหลือในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
และลวดลำยให้ตรงกับควำมต้องกำรของตลำด หลังจำกนั้นเร่ิมม ี

หน่วยงำนต่ำงๆ มำสนับสนุนมำกขึ้น ถำมว่ำอะไรคือควำมหมำยของ  
ค�ำว่ำ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ป้ำจันทร์ค�ำ เล่ำต่อว่ำ “ทำงกลุ่มได้ให้ 
ควำมส�ำคัญทุกกระบวนกำรผลิตต้ังแต่ กำรบันทึกจัดเก็บข้อมูล  
กำรคัดเลือกวัตถุดิบส�ำหรับกำรผลิต กำรเตรียมเส้นฝ้ำย กำรใช้สีย้อม 

จำกธรรมชำติ กำรจัดกำรน�้ำเสีย กำรใช้พลังงำน และกำรใช้ทรัพยำกรน�้ำ
อย่ำงประหยัด และเข้ำร่วมกิจกรรมกรมส่งเสริมคุณภำพส่ิงแวดล้อม 

อย่ำงสม�่ำเสมอ” 

	 กลุ่มวสิาหกจิชุมชนผ้าฝ้ายป่ันมือย้อมสธีรรมชาติ	บ้านนาเดา	
(ตูบแก้วมา)	ต้ังอยูบ้่านเลขที	่198	หมู่	6	ต�าบลเสรมิซ้าย	อ�าเภอเสรมิงาม	
จังหวัดล�าปาง	 เป็นผ้าทอไทย	 ผลิตภัณฑ์ชุมชน	 OTOP	 ที่มีช่ือเสียง	 
มีคุณภาพ	เนื้อผ้ามีความคงทน	หลากหลายสีและลวดลาย	แหล่งที่มา
ของผ้าลายดอกหมาก	ลายดอกพริกไทย	ที่ได้รับความนิยมทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคเหนือ
ที่มา	: กลุ่มวิสำหกิจชุมชนผ้ำฝ้ำยปั่นมือย้อมสีธรรมชำติ บ้ำนนำเดำ
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 ท้ังน้ี ได้ว่ำจ้ำงกิจกำรค้ำร่วมในกลุ่มบริษัท โปรเซส อำร์คิเต็ค แอนด์ 
แปลนเนอร์ จ�ำกัด บริษัท พรวิเศษ วิศว์ จ�ำกัด และ บริษัท โปรเกรส ดไีซน์ 
แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ�ำกัด เข้ำมำรับผิดชอบในส่วนของกำรศึกษำ ส�ำรวจ
และออกแบบศนูย์ซ่อมบ�ำรุงอำกำศยำน MRO ในบรเิวณสนำมบนินำนำชำติ
อูต่ะเภำ ซึ่งรฐับำลได้มอบหมำยให้ บมจ.กำรบนิไทย (THAI) เป็นผูด้�ำเนนิ
กำรคัดเลอืกเอกชนร่วมลงทุน ซึง่ใช้วธีิกำรคัดเลอืกเอกชนโดยไม่ใช้วธิกีำร
ประมูล โดยได้เชิญ บริษัท Airbus S.A.S ผู้ผลิตอำกำศยำนขนำดใหญ ่

มำร่วมลงทุน ปัจจุบันอยู่ในระหว่ำงกำรเจรจำในข้อตกลงทำงด้ำนธุรกิจ 

ร่วมลงทุน
  ในส ่วนของกำรเตรียมควำมพร้อมในด้ำนกำรก ่อสร ้ำงนั้น  
ได้ด�ำเนนิกำรในแนวทำงคู่ขนำน ซึง่ในข้ันตอนของ Conceptual Design 
ได้ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จ แต่ยังเหลือในส่วนที่ THAI และ บริษัท Airbus 
S.A.S ต้องพิจำรณำควำมต้องกำร (Requirements) ในเร่ืองของกำร
ออกแบบเพ่ือให้อำคำรเป็นรูปแบบอำคำรอัจฉริยะ (Smart Building) 
กำรค�ำนึงถึงกำรประหยัดพลังงำนและกำรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตำมมำตรฐำน Leadership in Energy and Environmental Design 

	 นายสุชาติ	 พรชัยวิเศษกุล	 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน  เปิดเผยว่ำ กระทรวงแรงงำน จดัตัง้ศนูย์บรหิำรแรงงำน
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC Labour Administration 
Center) ท่ีสถำบนัพัฒนำฝีมอืแรงงำน 3 ชลบุรี เพ่ือให้บริกำรด้ำน 

ข้อมลูแรงงำน ส่งเสริมกำรมงีำนท�ำและคุ้มครองแรงงำน ยกระดบั
ทักษะฝีมือแรงงำน ให้เป็นแรงงำนคุณภำพ (Super Worker) 
อ�ำนวยควำมสะดวกเก่ียวกับกำรตรวจลงตรำและอนุญำตท�ำงำน 
เพ่ือตอบรบัควำมต้องกำรด้ำนแรงงำนของสถำนประกอบกิจกำร 
37,000 แห่ง และแรงงำนกว่ำ 1 ล้ำนห้ำแสนคนในพื้นที่ เปิดให้
บริกำรอย่ำงเป็นทำงกำรตั้งแต่วันที่ 17 มกรำคม 2562

	 พล.ร.อ.โสภณ	วฒันมงคล	รองผูบั้ญชาการทหารเรือ	ในฐานะ
ประธานกรรมการ	คณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน
ออกของกองทัพเรือ	(กพอ.ทร.)	เปิดเผยว่า	กพอ.ทร.	จะเร่งด�าเนิน
การโครงการจ้างศกึษา	ส�ารวจและออกแบบศนูย์ซ่อมบ�ารุงอากาศยาน	
MRO	สนามบินนานาชาตอิูต่ะเภา	ในส่วนของงานออกแบบรายละเอยีด	
(Detailed	 Design)	 และการปรับระดับพ้ืนท่ีเพ่ือเตรียมความพร้อม 
ในด้านงานก่อสร้าง	ให้เป็นไป	ตามแผนงานโครงการฯ	ที่ก�าหนดไว้

	 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	กระทรวงแรงงาน	เดนิหน้า
ขับเคล่ือนศนูย์	EEC	วางแผน	3	ระยะ	พฒันาแรงงานคุณภาพ
ป้อน	10	อุตสาหกรรม	ยกระดับของประเทศ

กพอ.ทร.	เร่งรัดโครงการออกแบบศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา
พร้อมปรับระดับพื้นที่เตรียมพร้อมงานก่อสร้างให้ได้ตามแผนงาน

ก.แรงงำน	ขับเคลื่อนศูนย์	EEC	สปีดเต็มสูบพัฒนาก�าลังคนป้อน
10	อุตสาหกรรม

มิติใหม่ของกำรส่งเสริมกำรมีงำนท�ำในภูมิภำค

(LEED) โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือยกระดับศักยภำพและขีดควำมสำมำรถ  
ในกำรซ่อมบ�ำรุงอำกำศยำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล
	 นอกจากนี้	คณะกรรมการ	กพอ.ทร.	ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง 
การออกแบบและการก่อสร้างให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก�าหนด	 อาทิ	 
การปรับระดบัพ้ืนทีโ่ดยการใช้ทรายถม	ซ่ึงท�าให้การบดอดัมีความแน่น	
(Compaction)	 ได้เร็วขึ้น	 รวมถึงจะเร่งรัดงานออกแบบรายละเอียด	 
โดยยังเชื่อม่ันว่าจะสามารถด�าเนินการได้ตามแผนที่ก�าหนดไว้	 ซึ่ง 
รูปแบบในการออกแบบศูนย์ซ่อมบ�ารุงอากาศยาน	 MRO	 จะได้ส่งให้	
THAI	 และ	 บริษัท	 Airbus	 S.A.S	 ท�าการยืนยันความสอดคล้องกับ 
ความต้องการ	ก่อนที่จะด�าเนินการก่อสร้างต่อไป

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มา	: www.ryt9.com
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	 ไทย-ญ่ีปุ่น เดนิหน้ำจับมือลงทนุนิคมอบุลฯ หวังสร้ำงฮบัเศรษฐกจิ
ในภูมิภำคร่วมกับภำครัฐไฟเขียว เร่ง ปูพรมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนรองรับ 

ประกำศหนุนเป็อุตสำหกรรมสีเขียว หลังกำรลงพ้ืนท่ี จ.อุบลรำชธำนี  
ของ ครม.ชุดก่อนเมื่อกลำงปีที่แล้ว ท�ำให้กำรผลักดันโครงกำรจัดตั้งนิคม
อตุสำหกรรมในพืน้ท่ี ต.นำกระแซง และ ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอดุม จ.อบุลรำชธำนี 
บนพื้นที่ 2,300 ไร่ เพื่อสร้ำงฐำนกำรผลิตเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้ำน 
และเป็นศูนย์กลำงกำรขนส่งสินค้ำในระดับนำนำชำติ มีควำมคืบหน้ำ 
อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งจำกกลุ่มทุนญี่ปุ่นที่ร่วมลงนำม MOU ตำมแผนก่อสร้ำง
ในปีหน้ำ และได้รับไฟเขียวจำกกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) รวมถงึกำรตอบรับจำก BOI ทีจ่ะช่วยหนุนเสริมนักลงทนุจำกญีปุ่น่
ทีพ่ร้อมมำต้ังฐำนกำรผลิตทีน่คิมอุตสำหกรรม ควำมคืบหน้ำล่ำสุด ตัวแทน
กลุ่มทุนและท่ีปรึกษำด้ำนกำรลงทุนจำกประเทศญี่ปุ ่น นำยยำตำไก  

ไทย–ญีปุ่่น ลงทุนนิคมอบุลฯ	หวังสร้างฮับเศรษฐกิจในภมิูภาค

 นำยสุชำติ กล่ำวต่อไปว่ำ ผลกำรด�ำเนินงำนในรอบ 6 เดือนแรก 
ประสบควำมส�ำเร็จเป็นอย่ำงมำก โดยเฉพำะด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 
มีกำรฝึกอบรมและทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 10 อุตสำหกรรม  
จ�ำนวน 5,335 คน ส่งเสริมสถำนประกอบกิจกำรพัฒนำพนักงำน 

ของตนเอง จ�ำนวน 535,556 คน ส่วนในด้ำนอื่นๆ อำทิ จัดหำงำนในกลุ่ม
อตุสำหกรรม จ�ำนวน 16,164 คน ตรวจลงตรำและออกใบอนุญำตท�ำงำน 
6,262 คน ส่งเสริม E-Service และ E-Payment จ�ำนวน 45,810 คน 
เป็นต้น ศึกษำควำมต้องกำรแรงงำนของกลุ่มอุตสำหกรรม เป้ำหมำย 

ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกในช่วง 5 ปี (2562-2566)  
มีควำมต้องกำรแรงงำน จ�ำนวน 475,667 อตัรำ จ�ำแนกเป็นกลุ่มอตุสำหกรรม
เป้ำหมำย 7 อุตสำหกรรม และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 3 อุตสำหกรรม  
เพือ่วำงแผนพฒันำทักษะฝีมือให้ตรงกบัควำมต้องกำร อำท ิอุตสำหกรรม
ดิจิทัล มีควำมต้องกำรแรงงำน จ�ำนวน 116,222 อัตรำ อุตสำหกรรม 

ยำนยนต์แห่งอนำคต มีควำมต้องกำรแรงงำน จ�ำนวน 53,739 อัตรำ 
อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ มีควำมต้องกำรแรงงำน จ�ำนวน 
58,228 อัตรำ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 3 อุตสำหกรรม ได้แก่ อุตสำหกรรม 

โลจิสติกส์ มีควำมต้องกำรแรงงำน จ�ำนวน 109,910 อัตรำ อุตสำหกรรม
กำรพำณิชยนำวีมีควำมต้องกำรแรงงำน จ�ำนวน 14,630 อัตรำ และ
อุตสำหกรรมกำรขนส่งระบบรำง มีควำมต้องกำรแรงงำน จ�ำนวน  
24,246 อัตรำ

 ศูนย์ดงักล่ำวมีแผนงำนขับเคล่ือนใน 3 ระยะ ได้แก่ 1.แผนระยะสัน้ 
(ปี 2562) พฒันำแรงงำนเข้ำสูร่ะบบกำรจ้ำงงำน ในปัจจุบนัมสีถำนประกอบ
กิจกำร จ�ำนวน 1,011 แห่ง มีควำมต้องกำรแรงงำน ใน 14,767 อัตรำ  
2. แผนระยะกลำง 1-5 ปี ส�ำรวจควำมต้องกำรแรงงำนใน 10 อตุสำหกรรม
เป้ำหมำย ส่งเสริมให้สถำนประกอบกิจกำรพัฒนำพนักงำนของตนเอง 
ปีละกว่ำ 580,000 คน ให้เป็นแรงงำนคณุภำพ สร้ำงระบบฐำนข้อมูลแบบ 
Big Data เช่ือมโยงข้อมูลสู่ระบบบริหำรจัดกำรในพ้ืนท่ี สร้ำงเครือข่ำย 

กำรพัฒนำฝีมือแรงงำนและหลักสูตร ท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำร 
ของตลำดแรงงำน ตรวจลงตรำวีซ่ำและออกใบอนุญำตท�ำงำนด้วยระบบ
อเิลก็ทรอนิกส์ และ 3. แผนระยะยำว 6-10 ปี เช่ือมโยงข้อมูลควำมต้องกำร
แรงงำน (Demand) ก�ำลงัแรงงำน (Supply) ด้วยระบบ Digital ครบวงจร 
จัดวำงหลกัสตูรกำรพฒันำทกัษะตำมควำมต้องกำรของ 10 อตุสำหกรรม
เป้ำหมำย อ�ำนวยควำมสะดวกแก่แรงงำน นำยจ้ำง และนักลงทุน  
บน Digital Platform อย่ำงเต็มรูปแบบ สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำง 
หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน สถำบันกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ
		 “ซึ่งจากข้อมูลที่กล่าวมาเป็นการยืนยันว่าศูนย์	 EEC	 แห่งนี	้ 
จะเป็นองค์กรส�าคญัในการขับเคลือ่น	ด้านแรงงาน	เศรษฐกจิและสังคม	
สร้างโอกาสให้เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกจิ	
ของภูมิภาคในอนาคตอันใกล้นี้”	อธิบดีกพร.	กล่าว

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มา	: www.ryt9.com

โยชินำริ นำยไดสุเกะ ซำโต้ และ นำยโตชิยูกิ อำเบะ ได้เดินทำงลงพื้นที่
โครงกำรก่อสร้ำงนิคม โดยมี นำยณัฐวัฒน์ และนำยนนทวัชร์ เลิศสุรวิทย์  
ในนำมอุบลรำชธำนี อินดัสตร้ี ผูด้�ำเนินโครงกำรพำไปเยีย่มชมพ้ืนทีก่่อสร้ำง
นิคมอุบลฯ ที่ อ.เดชอุดม 
 โดยนำยณัฐวฒัน์ กล่ำวว่ำ โครงกำรได้ด�ำเนินมำถึงข้ันตอนสดุท้ำย
ของกำรปรบัสผีงัเมืองแล้ว คือกำรประชุมของอนกุรรมกำร และกรรมกำร
ชุดใหญ่ หลังจำกน้ันจะตดิประกำศ 30 วัน และประกำศเป็นกฎหมำยออกมำ 
	 ดังนั้น	 การปรับผังเมืองตามเกณฑ์ของ	 กนอ.	 จากสีเขียว	 
(พื้นที่เกษตรกรรม)	 เป็นสีม่วง	 (พื้นที่อุตสาหกรรม)	 จึงน่าจะจบ
กระบวนการนี้ได้ไม่เกินส้ินปีน้ี	ด้าน	นายยาตาไก	ตัวแทนกลุ่มทนุญ่ีปุน่
เผยว่า	 ก่อนหน้านี้ได้มาลงพื้นท่ี	 จ.อุบลฯ	 หลายครั้งแล้ว	 ล่าสุดท่ี 
กลบัไปประชุมกับสมาคมนักธุรกิจญีปุ่่นซึง่มสีมาชิกอยูท่ัว่ประเทศญีปุ่่น	
ส่วนใหญ่มีความสนใจเก่ียวกับโครงการนี้	 เพราะจุดเด่นของจังหวัดนี้
มีครบทั้งเร่ืองของแรงงานวัตถุดิบ	 โลจิสติกส์	 และโครงสร้างพื้นฐาน
ต่างๆ	 ของจังหวัดที่มีทั้งถนนส่ีเลน	 มีสนามบิน	 และก�าลังจะมีรถไฟ 
รางคู่	 และที่นักลงทุน	 ให้ความสนใจก็คือ	 สิทธิประโยชน์ที่บีโอไอ 
ระบุว่าจะได้รับจากการลงทุนในนิคมแห่งนี้	 และเร่ืองการค้าชายแดน	
ที่อยู่ใกล้กับลาว	 กัมพูชาเวียดนาม	 เม่ือนิคมนี้เกิดข้ึนก็จะช่วยให้ 
คนท้องถ่ินไม่ต้องไปท�างานที่ อ่ืนไกส่วนที่อยากให้เน้นก็คือการ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลฯ	ให้คนญี่ปุ่นรู้จักมากขึ้น

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา	: www.thairath.co.th
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	 นายณัฐพล	รังสิตพล	ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจ
อตุสาหกรรม	(สศอ.) เปิดเผยนโยบำยเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
ชำยแดนภำคตะวันตก ในจังหวัดตำก และจังหวัดกำญจนบุรี  
เพือ่เชือ่มโยงกำรค้ำกำรลงทนุประเทศเพือ่นบ้ำนว่ำ ขณะนีร้ฐับำล
ได้สนับสนุนด้ำนสิทธิประโยชน์และมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
และกำรจัดตั้ง ศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จด้ำนกำรลงทุน (One Stop 
Services : OSS) เพ่ือเป็นศูนย์ให้บริกำรข้อมูล ด้ำนกำรค้ำ 

กำรลงทนุ รวมทัง้ประสำนกำรด�ำเนินงำนในเขตพัฒนำเศรษฐกจิ
พิเศษ โดยจะมีเจ้ำหน้ำท่ีจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องช่วยอ�ำนวย
ควำมสะดวกด้ำนพิธีกำรและข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ แก่นักลงทุน
และผู้ที่สนใจ
 นอกจำกนี้ รัฐบำลยังได้เร่งพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ทีส่�ำคญัอย่ำงต่อเนือ่ง อำท ิด่ำนศลุกำกรและระบบสำธำรณปูโภค
ต่ำงๆ เพื่อรองรับกำรลงทุนอีกด้วย ด้วยควำมได้เปรียบด้ำนที่ตั้ง
ทำงภูมิศำสตร์ และควำมพร้อมด้ำนกำรเชือ่มโยงระบบโลจสิตกิส์
ทั้งทำงบก ทำงอำกำศ และทำงทะเล สุดชำยแดนทั่วทุกภูมิภำค 
จึงท�ำให้ไทยเป็นศูนย์กลำงอำเซียนสำมำรถเช่ือมโยงกำรค้ำและ
กำรลงทนุกบัประเทศเพือ่นบ้ำนโดยรอบได้ผ่ำนเขตพฒันำเศรษฐกจิ
พิเศษชำยแดนไทย 

	 มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์	(มอ.)	ร่วมกับ	ส�านักงาน
จัดหางานจังหวัดสงขลา	 จัดสัมมนาเครือข่ายการแนะแนว
อาชีพจังหวัดสงขลา	โดยมี	นายราชิต	สุดพุม่	รองผูว่้าราชการ
จังหวัดสงขลา	 เป็นประธานเปิดการสัมมนา	 รศ.ดร.วันด	ี 
สุทธรังษ	ีรักษาการผู้อ�านวยการส�านักการศกึษาและนวัตกรรม
การเรียนรู้	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 กล่าวต้อนรับ 
ผู้เข้าร่วมสัมมนา	นางเยาวภา	พิบูลย์ผล	จัดหางานจังหวัด
สงขลา	กล่าวรายงาน	ณ	ห้องประชุมใหญ่	ชั้น	2	ศูนย์กีฬา
และสุขภาพ	มอ.

สศอ.	 ดึงเอกชนลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 “ตาก-กาญจน์”	 เช่ือมพม่า

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วทิยำเขตหำดใหญ่
จับมือส�านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา	 เสริมองค์ความรู้แนะแนวอาชีพ

 ท้ังนี้ กระทรวงอุตสำหกรรม โดย สศอ. ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะ
อนุกรรมกำรด้ำนกำรตลำดและประชำสัมพันธ์ ภำยใต้ คณะกรรมกำรนโยบำย 

เขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษ (กนพ.) จงึขอเชญิชวนผูป้ระกอบกำรทีส่นใจ เข้ำมำร่วม
ลงทุนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนไทยภำคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดตำก 
และจงัหวดักำญจนบรีุ ส�ำหรับเขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษ จงัหวดัตำก ต้ังอยูท่ี่อ�ำเภอ
แม่สอดเช่ือมต่อกับเมือง เมียวดี ประเทศพม่ำ ตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

ตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic Corridor : EWEC) จึงสำมำรถ 

เช่ือมโยงฐำนกำรผลิตร่วมกบัเขตเศรษฐกจิกำรค้ำเมยีวดีและเชือ่มต่อไปยงัอินเดีย
และจีนตอนใต้ได้
	 ส่วนเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษกาญจนบุร	ีบรเิวณต้ังอยู่ทีต่�าบลบ้านเก่า	
และต�าบลแก่งเส้ียน	 อ�าเภอเมืองกาญจนบุรี	 มีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ถือได้ว่า 
มีศักยภาพสูงที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางในการผ่านแดนไปยังประเทศในฝั่ง
ทะเลอนัดามนัและเช่ือมไปยังประเทศอนิเดยีผ่านเส้นทางสายทวาย-กาญจนบุร	ี
ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายทางหลวงอาเซียนท่ีจะเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือ	 
4	 ประเทศ	 คือ	 ท่าเรือทวายของพม่า-ท่าเรือ	 แหลมฉบังของไทย-ท่าเรือ 
สีหนุวิลล์ของกัมพูชา	และท่าเรือวังเตาของเวียดนาม

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก
ที่มา	: แนวหน้ำออนไลน์

 กำรสัมมนำในคร้ังนี้ จัดขึ้นเพ่ือสร้ำงควำมร่วมมือและพัฒนำเครือข่ำย 

กำรแนะแนวอำชีพให้ได้รับควำมรู้ ได้พัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรแนะแนวอำชีพ 
เปิดโลกทัศน์แห่งกำรแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพท่ีกว้ำงขวำงขึ้น รวมท้ัง 
ให้มีอำสำสมัครเครือข่ำยแนะแนวอำชีพเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงำนให้ทำงรำชกำร  
ตลอดจนสร้ำงและพฒันำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรแนะแนวอำชีพอย่ำงยัง่ยนืและ
เป็นระบบปฏิบัติงำนด้ำนกำรแนะแนวอำชีพท่ีเป็นมำตรฐำนและมีประสิทธิภำพ 
โดยมีผู้เข้ำร่วมสัมมนำ จ�ำนวน 66 คน ประกอบด้วย ครูแนะแนว ครูและบุคลำกร
ด้ำนกำรศึกษำ จำกสถำนศึกษำทั้งภำครัฐและเอกชน
	 กจิกรรมมกีารบรรยายหวัข้อ	“ตลาดแรงงานในอนาคตกบัการแนะแนว 
ในสถานศึกษา”	 โดยวิทยากร	 นายอัครพล	 ทองพูน	 และการเสวนาหัวข้อ	
“แนวทางการพฒันาก�าลังแรงงานอย่างมีคณุภาพ”	โดยวทิยากร	อาจารย์เจษฎา	
โมกขกุล	 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
นางสาวสโรช	 ดวงมณี	 สภาอุตสาหกรรม	 และ	 นางนิตยา	 ขุนสัน	 ตัวแทน 
สถานประกอบการ	 จากบริษัท	 โชติวัฒน์	 อุตสาหกรรมการผลิต	 จ�ากัด	 
ด�าเนินรายการ	 โดย	 นางสุภาวดี	 พานิชย์	 นักวิชาการแรงงานช�านาญการ 
ส�านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้
ที่มา	: www.songkhlatoday.com
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บทสนทนำภำษำอังกฤษเกี่ยวกับค�าแนะน�า	(Advice)

หากมีเหตกุารณ์ไม่คาดฝันเกิดข้ึนใกล้ตวัเรา	อาจน�าไปประยุกต์ใช้ได้	เช่น
• What should I do? ฉันควรท�ำอย่ำงไรดี
• You should … คุณควรจะ …
หรือต้องการค�าแนะน�าล่ะ	ตัวอย่างเช่น
• I need some advice. I want a new hat. What color should  
 I get?
 ผมต้องกำรค�ำแนะน�ำหน่อย ผมอยำกได้หมวกใบใหม่ ผมควรจะซื้อ 

 สีไหนดี?
• Judging from your style, you should get a brown one.
 ตัดสินจำกสไตล์ของคุณแล้ว คุณควรจะซื้อสีน�้ำตำลนะ
• I think I cannot inish this project by next Friday. What should  
 I do?
 ผมคดิว่ำผมต้องท�ำโปรเจ็คท์นีเ้สร็จไม่ทันวนัศกุร์แน่ๆ เลย ผมควรจะท�ำ 

 อย่ำงไรดี?
• You have to ask your friend some help.
 คุณต้องขอควำมช่วยเหลือจำกเพื่อนคุณแล้วล่ะค่ะ

	 การขอน�าแนะน�า	 และให้ค�าแนะน�า	 คุณเคยไหมเวลาเราจะท�าอะไรสักอย่างต้องขอค�าแนะน�าจากคนอื่น	 เพื่อเป็นการหาทางออกให้กับตัว
เองให้ประสบผลส�าเร็จ	การตดัสินใจไม่ได้ด้วยตนเองเหล่าน้ี	ค�าแนะน�าจึงมีประโยชน์เม่ือยามจ�าเป็นเสมอ	การให้ค�าแนะน�าท่ีดคืีอช่วยให้ได้ทางออก
ที่ดีกว่า	และง่ายต่อการตัดสินใจมากขึ้น	การแนะน�ามีประโยชน์หลายด้านเป็นการช่วยแก้ไข	ปรับปรุงให้ดีขึ้น	ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษวันนี้	
เป็นเรื่องค�าแนะน�าภาษาอังกฤษสั้นๆ	นะคะ	ดังตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษต่อไปนี้

และการให้ค�าแนะน�า
• Your essay has a lot of spelling mistakes.
 You need to review it.
 รำยงำนของเธอมีค�ำผิดเต็มไปหมดเลย เธอควร
 จะต้องลองอ่ำนทบทวนใหม่นะ
• Really? Thank you for your suggestion.
 จริงเหรอขอบคุณส�ำหรับค�ำแนะน�ำนะ
การให้ค�าแนะน�าสังเกตรูปประโยคสั้นๆ	มักใช้บ่อยคือ	…
• You need to … คุณต้อง …
• You should … คุณควรจะ …
• You have to … คุณต้อง …
	 	 อย่างน้ีเป็นต้น	กข็อจบบทสนทนาภาษาองักฤษเกีย่วกบัค�าแนะน�า	
(Advice)	ไว้เพียงเท่านี้ก่อนคะ…

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา	: https://engenjoy.blogspot.com

รู้ทันโลก

Amazon	ทุ่มงบประมาณฝึกทักษะแรงงานขั้นสูง
ให้ชาวอเมริกัน	1	แสนคน
	 บริษทั	Amazon ทุ่มงบประมำณ 700 ล้ำนดอลลำร์ เพ่ือเปิดอบรม
ฝึกทักษะแรงงำนขั้นสูง ให้กับแรงงำนอเมริกัน 100,000 คน คิดเป็น  
1 ใน 3 ของพนักงำนแอมะซอนในสหรัฐฯ โครงกำร Upskilling 2025 
ของแอมะซอน ภำยใต้งบประมำณ 700 ล้ำนดอลลำร์ ส�ำหรับระยะเวลำ 
6 ปีข้ำงหน้ำ ต้ังเป้ำจะพัฒนำฝีมือแรงงำน 1 แสนคนของ Amazon  
ในสหรัฐฯ ให้มีควำมรู้ด้ำนเคร่ืองจักรอัตโนมัติและเทคโนโลยีใหม่  
เพื่อเข้ำรับต�ำแหน่งในงำนที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงของบริษัท เช่น Could 
Computing เทคโนโลยีหุน่ยนต์และกำรพฒันำซอฟต์แวร์ โดยท่ีไม่จ�ำเป็น
ว่ำพนักงำนที่สนใจจะต้องมีคุณสมบัติที่ตรงกับที่ต้องกำรตั้งแต่แรกก็ได้
 หัวหน้ำฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลของ Amazon มีแถลงกำรณ ์

ถึงโครงกำรดังกล่ำวว่ำ ถือเป็นเร่ืองส�ำคัญท่ีต้องลงทุนกับพนักงำนของ
บริษัทเอง และช่วยเหลือพวกเขำให้ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และสร้ำง 
ทำงเลือกด้ำนสำขำอำชีพที่หลำกหลำยขึ้นให้กับพวกเขำ
	 ทั้งนี้	Amazon	เปิดเผยว่าบริษัทจะมีพนักงานในสหรัฐฯ	ราว	
300,000	คนในปี	2019	นี	้และมีพนกังานทัว่โลกมากกว่า	630,000	คน	
แต่	Amazon	เป็นหนึง่ในอกีหลายบริษัทท่ีประสบปัญหาในการเฟ้นหา 
แรงงานอเมริกันที่มีศักยภาพด้านเทคนิคเหล่านี้	 ประกอบกับทิศทาง

ตลาดแรงงานในอนาคตซ่ึงมีความเสีย่งทีหุ่น่ยนต์	เครือ่งจักร	และปัญญา
ประดิษฐ์	 จะเข้ามาทดแทนแรงงานมนุษย์มากขึ้นเร่ือยๆ	 โดยคาดว่า
มนุษย์จะเสียต�าแหน่งงานราว	20	ล้านต�าแหน่ง	หรือราว	8.5%	ของ
แรงงานในภาคการผลิตทั่วโลก	ในช่วง	10	ปีข้างหน้า

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา	: https://www.blognone.com
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	 นางเพชรรัตน์	 สินอวย	 อธิบดีกรมการจัดหางาน  
เปิดเผยว่ำ กรมกำรจัดหำงำน มีส่วนส่งเสริมกำรสร้ำงงำน  
สร้ำงอำชีพให้กับแรงงำนนอกระบบ ซึ่งเป็นก�ำลังส�ำคัญในกำร 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเป็นแรงงำนส่วนใหญ่ของประเทศ  
โดยมีจ�ำนวนมำกถึง 21.2 ล้ำนคน โดยส่งเสริมอำชีพให้กับ 
แรงงำนนอกระบบในรูปแบบของกำรรับงำนไปท�ำที่บ้ำน โดยให้
ผู้ทีส่นใจเป็นผู้รับงำนได้มีกำรรวมกลุ่มกนั มีกำรบริหำรจดักำรกลุ่ม
ให้เข้มแข็ง เพือ่ประโยชน์ในกำรรบังำนไปท�ำทีบ้่ำนอย่ำงต่อเน่ือง 
โดยผู้จ้ำงงำนจะส่งงำนให้ผู้รับงำนไปท�ำท่ีบ้ำนได้ท�ำกำรผลิต 
ประกอบ บรรจุ ซ่อมหรือแปรรูปส่ิงของ ตำมท่ีได้ตกลงกับ 
ผู้จ้ำงงำนไว้ท่ีบ้ำนของตนเองหรือสถำนท่ีท่ีมิใช่สถำนประกอบ
กิจกำรของผู้จ้ำงงำน ซึ่งเม่ือท�ำเสร็จแล้วจะส่งคืนสิ่งของหรือ
ผลิตภัณฑ์ให้กับผู้จ้ำงงำน และได้รับค่ำตอบแทนจำกผู้จ้ำงงำน 
ลักษณะงำนจะเป็นงำนท่ีไม่ใช้เทคโนโลยีซับซ้อน เรียนรู้ง่ำย  
ใช้ภูมปัิญญำท้องถ่ิน ใช้แรงงำนคนท�ำกำรผลติมำกกว่ำเครือ่งจกัร 
เป็นกำรผลิตในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงกำรให้งำนของผู้จ้ำงงำน
จะเป็นกำรตัดขั้นตอนบำงขั้นตอนหรือช้ินส่วนของงำนบำงช้ิน 
จำกกระบวนกำรผลติในสถำนประกอบกิจกำรไปท�ำกำรผลติหรือ
ผลิตทั้งหมด เช่น งำนตัดเย็บ (เสื้อผ้ำ กระเป๋ำ ผ้ำห่ม พรมเช็ดเท้ำ 
เส้ือผ้ำตุ๊กตำ ถงุมือ เปล เคร่ืองนอน เป็นต้น) งำนประดิษฐ์ (ดอกไม้
ประดิษฐ์ ตุ๊กตำ เคร่ืองประดับ ร้อยลูกปัด) งำนปัก ถัก ทอ  
(ถกัวกิผม ทอผ้ำ ทอพรม ทอเสือ่ ปักผ้ำคลมุผม ปักเลือ่ม เป็นต้น) 
งำนหัตถกรรม (จักสำนต่ำงๆ ท�ำไม้กวำด เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น) 
อุปโภค/บริโภค รวมทั้งของใช้อื่นๆ

	 อธิบดีกรมการจัดหางาน	 เผยเปิดโอกาสให้ผู้รับงานไปท�าที่บ้านกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท�าที่บ้าน	 เพื่อขยายการผลิต	วงเงินกู้
ไม่เกิน	50,000	บาท	ส�าหรับประเภทบุคคล	และวงเงินกู้ไม่เกิน	200,000	บาท	ส�าหรับกลุ่มบุคคล	ดอกเบี้ยต�่าร้อยละ	3	ต่อปี	ขณะนี้ปล่อยกู ้
ไปแล้ว	433	ราย/กลุ่ม	จ�านวนเงิน	42,186,000	บาท	ผู้สนใจติดต่อได้ที่ส�านักงานจัดหางานทั่วประเทศ

แรงงำนนอกระบบ เฮ!!	กรมการจัดหางาน
ปล่อยให้กู้ยืมกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท�าที่บ้านสูงสุด	2	แสนบาท

เวียดนำมเล็งปรับเพิ่มค่ำแรงขั้นต�่ำ	5.5%	ปีหน้า

 นอกจำกนี้ ยังมีกองทุนเพ่ือผู้รับงำนไปท�ำท่ีบ้ำน ซึ่งเป็นกองทุนหมุนเวียน
เพ่ือให้ผู้รับงำนไปท�ำท่ีบ้ำนได้กู้ยืมไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์กำรผลิต หรือขยำย
กำรผลิตเพ่ือสร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้อย่ำงย่ังยืน คุณสมบัติของผู้กู้จะต้องเป็น 
ผู้รบังำนไปท�ำทีบ้่ำนทีจ่ดทะเบยีนไว้กบักรมกำรจัดหำงำน และมผีลกำรด�ำเนินกำร
และมีรำยได้จำกกำรรบังำนไปท�ำทีบ้่ำนหรือมีหลักฐำนกำรรับงำนไปท�ำท่ีบ้ำนจำก
ผู้จ้ำงงำน ซึง่มีท้ังประเภทบุคคลและกลุ่มบุคคล โดยประเภทบุคคลต้องมีทรัพย์สิน
หรอืเงินทนุไม่น้อยกว่ำ 5,000 บำท ส่วนประเภทกลุ่มบคุคลจะต้องมีผู้น�ำกลุ่มและ
สมำชิกกลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่ำ 5 คน มีทรัพย์สินหรอืเงนิทนุในกำรด�ำเนนิกิจกรรม
ของกลุม่รวมกันไม่น้อยกว่ำ 10,000 บำท วงเงินกู้ส�ำหรับบคุคลไม่เกิน 50,000 บำท 
ระยะเวลำช�ำระคืนภำยใน 2 ปี ขณะที่กลุ่มบุคคลมีวงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บำท 
ระยะเวลำช�ำระคืนภำยใน 5 ปี อัตรำดอกเบี้ยต�่ำร้อยละ 3 ต่อปี และมีระยะเวลำ
พักช�ำระหนี้เงินต้นไม่เกิน 4 เดือน
	 “ตั้งแต่ปี	2548	ที่เริ่มด�าเนินการจนถึงขณะนี้ปรากฎว่า	มีผู้รับงานไปท�า
ท่ีบ้านท่ีจดทะเบียนกบักรมการจัดหางานแล้วจ�านวน	859	ราย/กลุม่	(253	ราย	
606	กลุ่ม)	สมาชิกจ�านวน	5,506	คน	ปล่อยกู้ไปแล้ว	433	ราย/กลุ่ม	(13	ราย	
420	กลุ่ม)	จ�านวนเงิน	42,186,000	บาท	ส�าหรับปี	2562	นี้	ได้รับอนุมัติให้
ปล่อยกู้	จ�านวน	7,000,000	บาท	ปล่อยกู้ไปแล้ว	44	ราย/กลุ่ม	(6	ราย	38	
กลุ่ม	 จ�านวนเงิน	 4,995,000	 บาท)	 ยังมีเงินคงเหลือที่สามารถปล่อยกู้ได้อีก
จ�านวน	2,005,000	บาท	ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่	ส�านักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่	 1-10	 ส�านักงานจัดหางานจังหวัดในท้องที่ที่ผู้รับงาน 
ไปท�าที่บ้านได้จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน	 สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน	โทร.1506	กด	2	กรมการจัดหางาน”	
นางเพชรรัตน์ฯ	กล่าว

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

	 ในปี	2020	เวียดนามประกาศข้ึนเงินเดอืนข้ันต�า่ในภาคแรงงาน
และภาคเอกชนสูงสุด	300	บาท
 หนังสือพิมพ์ซินหัวรำยงำนว่ำ คณะกรรมกำรค่ำจ้ำงแห่งชำติของ
เวียดนำมได้ประกำศกำรอนุมัติขึ้นเงินเดือนขั้นต�่ำอีก 5.5% ต่อเดือน 
 รำยงำนระบุว่ำ กำรตัดสินใจครั้งล่ำสุดนี้มีขึ้นตำมค�ำประกำศของ
คณะกรรมกำรค่ำจ้ำงแห่งชำติ โดยอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต�่ำนี้เพิ่มขึ้นมำก-น้อย
ตำมแต่ละภูมิภำค โดยจะอยู่ระหว่ำงต�่ำสุดที่ 160,000 ดอง (213บำท) 
ถึงสูงสุดที่ 230,000 ดอง (306 บำท) 
 อัตรำค่ำแรงขั้นต�่ำส�ำหรับแรงงงำนในภูมิภำคเขต 1 ในเขตเมือง
เช่นกรุงฮำนอย และนครโฮจิมินห์ จะก�ำหนดให้เพิ่มเป็น 4.42 ล้ำนดอง
ต่อเดือน (รำว 5,900 บำทต่อเดือน) 
 ขณะท่ีภูมิภำคท่ี 2 คือส่วนชนบทรอบนอกกรุงฮำนอย และ 
โฮจิมินห์ซึ่งเป็นท่ีตั้งของบรรดำโรงงำนอุตสำหกรรมหลำยแห่ง รวมถึง 
เขตเมืองใหญ่ อำทิ เกิ่นเธอ ดำนัง และไฮฟ่อง เพิ่มเป็น 3.92 ล้ำนดอง 
ต่อเดือน (รำว 5,200 บำทต่อเดือน)

 อัตรำขั้นต�่ำของแรงงงำนในภูมิภำคที่ 3 ประกอบด้วย เขตเมือง
และอ�ำเภอต่ำงๆ ทำงภำคเหนือของประเทศ เพ่ิมเป็น 3.43 ล้ำนดอง 
ต่อเดือน (รำว 4,570 บำทต่อเดือน) 
 และในภมูภิำคท่ี 4 คือส่วนอ่ืนๆ ท่ีเหลอืจะปรับเป็น 3.07 ล้ำนดอง 
ต่อเดือน (รำว 4,080 บำทต่อเดือน) 
 ตลอดช่วงสำมปีท่ีผ่ำนมำ ทำงกำรเวียดนำมได้ปรบัขึน้ค่ำแรงตำม
อัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ ในทุกภูมิภำคของประเทศ โดยในปี 2017 
เพิ่ม 7.3% ปี 2018 เป็น 6.5% และปี 2019 เป็น 5.3%
	 ท้ังนี้	 เวียดนามไม่อนุญาตให้บริษัทในประเทศจ่ายเงินเดือน
แรงงานต�่ากว่าอัตราค่าแรงขั้นต�่าตามกฎหมาย	 อีกทั้งเงินเดือนท่ี 
จ่ายนั้น	 หากพนักงานมีระดับการศึกษาชั้นอาชีวะหรือสูงกว่า	 จะต้อง
ได้ท็อปอัพกว่าค่าแรงขั้นต�่าอีก	7%
 
รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา	: https://www.posttoday.com
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ปลัดแรงงำนลงพ้ืนท่ีอดุรธำนี น�ำ CEO HRD Korea
เย่ียมสนามทดสอบภาษาเกาหลี	 พร้อมหารือเพ่ิมยอดโควตาให้แรงงานไทย

ไปท�างานเกาหลี

	 นายสุทธิ	 สุโกศล	 ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่ำวภำยหลัง 
กำรตรวจเย่ียมว่ำ รฐับำลไทย โดยกระทรวงแรงงำน และรฐับำลสำธำรณรฐั
เกำหล ีโดยกระทรวงแรงงำนและกำรจ้ำงงำนสำธำรณรัฐเกำหล ีได้ลงนำม
ในบันทกึควำมเข้ำใจว่ำด้วยกำรจดัส่งแรงงำนไปท�ำงำนสำธำรณรัฐเกำหลี 
ตำมระบบกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงชำติ (Employment Permit System for 
Foreign Workers : EPS) มำต้ังแต่ปี 2547 โดยก�ำหนดให้กระทรวง
แรงงำน โดยกรมกำรจัดหำงำนเป็นหน่วยงำนผูส่้ง ท�ำหน้ำทีใ่นกำรรบัสมัคร
คดัเลือกและจัดส่งคนหำงำนไปท�ำงำน ซ่ึงคนหำงำนท่ีจะเดินทำงไปท�ำงำน
ต้องผ่ำนกำรทดสอบภำษำเกำหลี (EPS-TOPIK) และทักษะกำรท�ำงำน 
ตำมท่ีทำงกำรเกำหลกี�ำหนด โดยมสี�ำนกับริกำรพฒันำบุคลำกรแห่งเกำหลี 
(Human Resources Development Service of Korea : HRD Korea) 
เป็นหน่วยงำนท่ีรับผดิชอบกำรจัดสอบ โดย HRD Korea ได้แจ้งก�ำหนดกำร
และรำยละเอียดในกำรเปิดรับสมัครทดสอบภำษำเกำหลีและทักษะ 

กำรท�ำงำน (Point System) คร้ังท่ี 7 เพ่ือสมัครไปท�ำงำนสำธำรณรัฐ
เกำหลีตำมระบบกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงชำติ (EPS) ใน 3 ประเภทกิจกำร 
ได้แก่ 1. อุตสำหกรรมกำรผลิต รับเฉพำะเพศชำย 2. งำนภำคเกษตร/
ปศุสัตว์ รับทั้งเพศหญิงและเพศชำย และงำนก่อสร้ำง รับเฉพำะเพศชำย 
โดยได้มีกำรเปิดรับสมัครทดสอบภำษำเกำหลีไปแล้วเม่ือวันท่ี 7–9  
มิถุนำยน 2562 ท่ีผ่ำนมำ ใน 4 ศูนย์กำรรับสมัคร 4 จังหวัด ได้แก่  
1) ศูนย์กำรรับสมัครกรงุเทพมหำนคร 2) ศูนย์กำรรับสมัครจังหวัดล�ำปำง 
3) ศูนย์กำรรับสมัครจังหวัดอุดรธำนี และ 4) ศูนย์กำรรับสมัครจังหวัด
นครรำชสีมำ ผลกำรรับสมัครมีจ�ำนวนท้ังส้ิน 12,418 คน เป็นงำน
อุตสำหกรรม 6,281 คน งำนภำคเกษตร/ปศุสัตว์ 3,886 คน และ 

งำนก่อสร้ำง 2,251 คน 
 ส�ำหรับวธิกีำรทดสอบนัน้ จะมี 2 วธิ ีคือ ทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์
และทดสอบด้วยกระดำษ โดยมีสนำมทดสอบควำมสำมำรถภำษำเกำหลี 
ดังนี้ 1) สนำมทดสอบกรุงเทพมหำนคร ทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์  
ณ กรมกำรจัดหำงำน อำคำรส�ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนคร 
พื้นที่ 3 ชั้น 11 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 2) สนำม
ทดสอบจังหวัดอุดรธำนี ทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์ ณ อำคำรพำณิชย ์

เลขที่ 131 หมู่ที่ 5 ถนนรอบเมือง ต�ำบลบ้ำนเลื่อม อ�ำเภอเมือง จังหวัด
อุดรธำนี และทดสอบด้วยกระดำษ ณ โรงเรียนมัธยมเทศบำล 6  
นครอุดรธำนี เลขที่ 237/4 ถนนอุดรดุษฎี ต�ำบลหมำกแข้ง อ�ำเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธำนี 3 สนำมทดสอบจังหวัดล�ำปำง ทดสอบด้วยกระดำษ  
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฎล�ำปำง เลขที่ 119 ถนนล�ำปำง-แม่ทะ ต�ำบลชมพู 
อ�ำเภอเมืองล�ำปำง จังหวัดล�ำปำง 4) สนำมทดสอบจังหวัดนครรำชสีมำ 
ทดสอบด้วยกระดำษ ณ โรงเรยีนเกียรตคุิณวิทยำ เลขท่ี 12 ถนนมติรภำพ–
หนองคำย ต�ำบลหมื่นไวย อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ

	 เมื่อวันที่	21	กรกฎาคม	2562	นายสุทธิ	สุโกศล	ปลัดกระทรวงแรงงาน	พร้อมด้วย	นายคิม	ดงมัน	CEO	ส�านักบริการพัฒนาบุคลากร
แห่งเกาหลี	 (Human	 Resource	 Development	 Services	 of	 Korea	 :	 HRD	 Korea)	 นางเพชรรัตน์	 สินอวย	 อธิบดีกรมการจัดหางาน	 
และคณะ	ลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมการทดสอบภาษาเกาหลี	สร้างขวัญและก�าลังใจแก่เจ้าหน้าท่ีผูป้ฏบัิตงิานและผู้เข้าสอบ	ณ	ห้องประชุมศนูย์ทดสอบ
ภาษาเกาหลี	โรงเรียนมัธยมเทศบาล	6	นครอุดรธานี	อ�าเภอเมือง	จังหวัดอุดรธานี

	 ด้านนางเพชรรัตน์	 สินอวย	 อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่ำว 

เพ่ิมเติมว่ำ ในวันท่ี 21 กรกฎำคม 2562 ก�ำหนดทดสอบภำษำเกำหล ี

ด้วยกระดำษ มศีนูย์กำรทดสอบ จ�ำนวน 3 จังหวดั ได้แก่ 1) สนำมทดสอบ
จังหวัดอุดรธำนี จ�ำนวน 2,558 คน 2) สนำมทดสอบจังหวัดล�ำปำง  
จ�ำนวน 2,317 คน 3) สนำมทดสอบจังหวัดนครรำชสมีำ จ�ำนวน 2,465 คน  
โดยจะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรทดสอบภำษำเกำหลีในวันที่ 2 สิงหำคม 
2562 ต้ังแต่ปี 2547 ถึงปัจจุบนั มสีถิตแิรงงำนไทยทีไ่ปท�ำงำนสำธำรณรฐั
เกำหลีภำยใต้ระบบกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงชำติ (EPS) จ�ำนวนท้ังส้ิน  
76,365 คน โดยส่วนใหญ่ไปท�ำงำนในกิจกำรอุตสำหกรรม รองลงมำ 

เป็นกิจกำรเกษตร/ปศุสัตว์ และก่อสร้ำง ตำมล�ำดับ 
	 ภายหลังการตรวจเย่ียมได้มีการหารือร่วมกันในประเด็น 
เก่ียวกับสภาพการจ้างแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี	 โดยฝ่ายไทย
ขอให้ช่วยดูแลสภาพการจ้างแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วย	
นอกจากนี้ยังได้หารือเก่ียวกับการใช้ประโยชน์จากห้องทดสอบภาษา
เกาหลีด้วยคอมพิวเตอร์โดยขอให้ใช้ในการอบรมภาษาเกาหลี	 หรือ 
อบรมอื่นๆ	ให้คนหางานที่ไปท�างานตามระบบ	EPS	ด้วย	ซึ่งปัจจุบัน
ศูนย์	 EPS	 ประเทศไทยมีห้องทดสอบภาษาเกาหลีด้วยคอมพิวเตอร์	
จ�านวน	2	แห่ง	คือท่ีกรงุเทพมหานคร	และทีจั่งหวัดอดุรธาน	ีและหารอื
ขอเพิ่มโควตางาน	ภาคอุตสาหกรรม	การผลิต	จากเดิม	4,800	คน/ปี	
เพิ่มเป็น	6,000	คน/ปี

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



Smart Job Magazine10

รองอธิบดี กกจ.	ลงพื้นที่เมืองกระบี่เยี่ยมกลุ่มรับงานไปท�าที่บ้าน
“กลุ่มสูงวัยตะกร้าสาน”	พรัอมส่งเสริมสร้างอาชีพ	สร้างรายได้ให้ชุมชน

“หม่อมเต่ำ”	ห่วงใยแรงงานไทยถูกลอยแพในโซมาเลีย

 กลุ่มผู้รับงำนไปท�ำท่ีบ้ำน “กลุ่มสูงวัยตะกร้ำสำน” เกิดจำกกำร
ไปพบเห็นตะกร้ำสำนจำกแหล่งต่ำงๆ จึงเกิดควำมคิดในกำรผลิตตะกร้ำ
ท่ีมีรูปแบบและสีสันสวยงำมต่ำงจำกตะกร้ำท่ัวไป ซึ่งต่อมำกลุ่มฯ ได ้

เข้ำรับกำรอบรมจำกส�ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดกระบี่ในโครงกำรขยำย
โอกำสกำรมีงำนท�ำให้ผู้สูงวัย โดยกลุ่มฯได้ผลิตตะกร้ำลูกเข่งเล็กๆ แล้ว
จ�ำหน่ำยในตลำดท้องถิ่น เช่น ถนนคนเดิน ถนนวัฒนธรรม ท�ำให้สินค้ำ
เป็นท่ีรู้จักแพร่หลำยมำกขึน้ อีกท้ังกลุ่มยงัน�ำสินค้ำไปเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
และสอนให้กับคนท่ีสนใจ เช่น ผู้สูงวัยชุมชนบ้ำนทุ่ง หลังจำกนั้นได้ม ี

หน่วยงำนภำครัฐเข้ำมำส่งเสริมสนับสนุนและเพิ่มทักษะควำมรู้ 
 ต่อมำจึงได้จดทะเบียนกลุ่มผู้รับงำนไปท�ำท่ีบ้ำน “กลุ่มสูงวัย 

ตะกร้ำสำน” กับส�ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดกระบี่ ส�ำหรับจุดเด่นของ
ผลิตภัณฑ์คือ เน้นวัตถุดิบท่ีมีคุณภำพ กระบวนกำรผลิตได้มำตรฐำน 
ผลติภัณฑ์สวยงำมประณีต มีควำมคงทนตลอดอำยุกำรใช้งำน มีกำรพัฒนำ

	 ม.ร.ว.จัตุมงคล	โสภณกุล	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผย
ถึงกรณีลูกเรือประมงไทย ประมำณ 50 คน ถูกนำยจ้ำงคนไทยหลอกไปลอยแพ
บนเรือ 2 ล�ำ กลำงทะเลชำยฝั่งโบซำโซ่ ประเทศโซมำเลีย ท้ังยังไม่ได้รับค่ำจ้ำง 
มำเป็นเวลำ 4 เดือนแล้ว และขณะนี้ก�ำลังขำดน�้ำขำดอำหำรไม่มีทำงกลับ จนต้อง
ติดต่อเพ่ือนคนไทยวอนขอควำมช่วยเหลือด่วนว่ำ เกีย่วกบัเรือ่งน้ี กระทรวงแรงงำน
มีควำมห่วงใยกลุ่มแรงงำนไทยดังกล่ำว โดยในส่วนของกระทรวงแรงงำนนั้น  
ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วปรำกฏว่ำ กลุ่มแรงงำนไทยดังกล่ำวมีจ�ำนวน  
50 คน เดินทำงไปท�ำงำนทำงเรอืประมงทะเลกบันำยจ้ำงประเทศอหิร่ำน สัญญำจ้ำง 
2 ปี ตัง้แต่วนัที ่27 ตลุำคม 2561 ครบก�ำหนดสญัญำจ้ำงในวนัที ่26 ตลุำคม 2563 
เดินทำงโดยแจ้งกำรเดินทำงด้วยตนเอง ได้แจ้งเร่ืองร้องทุกข์ผ่ำน Facebook 
จ�ำนวน 17 คน และเป็นสมำชิกกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหำงำนไปท�ำงำนใน 

ต่ำงประเทศ จ�ำนวน 4 คน เป็นชำวจังหวัดสุรินทร์ ส่วนอีก 13 คน ไม่พบข้อมูล
ในระบบศูนย์ทะเบียนคนหำงำนไปท�ำงำนต่ำงประเทศ และท่ีเหลืออีก 33 คน  
ยังไม่ทรำบรำยชื่อ 
 กรณีดังกล่ำว ตำมระเบียบกระทรวงแรงงำนว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุน 

เพือ่ช่วยเหลอืคนหำงำนไปท�ำงำนในต่ำงประเทศ พ.ศ. 2549 แรงงำนทีเ่ป็นสมำชิก
กองทุนฯ จะได้รับกำรช่วยเหลือจำกกองทุนฯ เป็นค่ำพำหนะ (ในต่ำงประเทศ) 
ค่ำท่ีพัก ค่ำอำหำร ค่ำรักษำพยำบำล และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ�ำเป็น เท่ำท่ีจ่ำยจริง 
ไม่เกิน 30,000 บำท อย่ำงไรก็ตำม ขณะนี้ได้ส่ังกำรให้แรงงำนจังหวัดและ 

จัดหำงำนจังหวัดลงพื้นที่ไปพบญำติแรงงำนเพื่อแจ้งให้ทรำบว่ำทำงกำรไทยได้เร่ง
ด�ำเนินกำรช่วยเหลือแล้ว รวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับอีกด้วย

	 นางเธยีรรัตน์	นะวะมะวัฒน์	รองอธบิดกีรมการจัดหางาน	ลงพ้ืนท่ีเย่ียมกลุ่มผู้รับงานไปท�าท่ีบ้าน	“กลุ่มสูงวัยตะกร้าสาน”	เลขท่ี	198/23	
ม.7	 ต.ไสไทย	 อ.เมืองกระบ่ี	 จ.กระบ่ี	 โดยนางเธียรรัตน์	 นะวะมะวัฒน์	 รองอธิบดีกรมการจัดหางาน	 ได้พบปะพูดคุยและให้ค�าแนะน�ากลุ่ม 
เกี่ยวกับการเรียนรู้และต่อยอดผลิตภัณฑ์	ให้ดียิ่งขึ้น	การขายของแบบออนไลน์	โดยหาช่องทางการจ�าหน่าย	เช่น	จ�าหน่ายผ่านตลาดออนไลน์	
ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มมีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

รูปแบบของผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่องตลอดเวลำ ซ่ึงมีหลำกหลำยรูปแบบ 
เช่น ตะกร้ำจ่ำยตลำด กระเป๋ำสะพำย กระเป๋ำถือ กระเช้ำดอกไม้ กระเช้ำ
ผลไม้ ตะกร้ำใส่แก้วเยติ ตะกร้ำเอนกประสงค์ เป็นต้น โดยช่องทำง 
กำรตลำด ได้จ�ำหน่ำยในตลำดชุมชนจังหวัดกระบี่ กำรออกร้ำนตำม
โครงกำร/กจิกรรมของหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนตลอดจนคนรู้จกัหรือ
ญำติพี่น้อง 
	 อย่างไรกต็าม	กลุม่ยงัมคีวามต้องการพฒันาความรู้ในการพฒันา
รปูแบบของผลิตภณัฑ์ให้สวยงามหลากหลายและตรงกับตลาดให้สมาชกิ
ได้มากขึ้น	 และมีสถานที่จ�าหน่ายเป็นหลักแหล่งแบบ	 OTOP	 ทั้งนี ้
เพื่อเพิ่มแหล่งจ�าหน่ายให้สมาชิกมีงานท�าตลอดได้ต่อไป

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

	 รมว.แรงงาน	 กล่าวอีกว่า	 แรงงานไทยที่ไปท�างาน 
ในต่างประเทศควรไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและสมัครเป็น
สมาชกิกองทนุเพือ่ช่วยเหลอืคนหางานไปท�างานในต่างประเทศ	
ทั้งนี้เพื่อท่ีจะได้รับการสงเคราะห์และช่วยเหลือหากประสบ
ปัญหาในต่างประเทศ

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



ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง
สร้างรายได้วันละ	1,000	บาท
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อำชีพมั่นคง

การเพาะกล้า	หน่อไม้ฝรั่ง
	 1.	 เมล็ดพันธุ ์ เมล็ดพันธุ ์ที่ดีควรจะมีอัตรำ 
ควำมงอกสูง เมล็ดพันธุ์ที่บรรจุกระป๋องจ�ำหน่ำยใน 

ปัจจุบันหนัก 1 ปอนด์ (453.6 กรัม) จะมีเมล็ดประมำณ 
13,000-23,000 เมล็ดแล้วแต่พันธุ์ ซ่ึงสำมำรถเพำะ 

เมล็ดแล้ว ให้ต้นกล้ำส�ำหรับย้ำยปลูกได้ 2-4 ไร่ 
	 2.	 การเตรียมแปลงเพาะกล ้า ควรเป ็นที่ 
โล่งแจ้ง ไม่มีร่มเงำของต้นไม้ อำคำรหรือส่ิงก่อสร้ำง 
ต่ำงๆ มีกำรระบำยน�้ำดี ไม่เป็นที่สะสมของแมลง เช่น 
หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผักเพล้ียไฟควรอยู่ใกล ้

แหล่งน�้ำ ควรเป็นที่ที่ปรำศจำกวัชพืช เช่น แห้วหมู  
หญ้ำแพรก หญ้ำปล้อง ฯลฯ
	 3.	 การหยอดเมล็ด น�ำเมล็ดมำหยอดลงในร่อง 
ที่เตรียมไว้ หยอดเมล็ดเป็นจุดๆ ละ 1 เมล็ดห่ำงกัน 

จุดละ 10-15 เซนติเมตร โรยทับด้วยฟูรำดำนบำงๆ  
ในร่อง จำกน้ันกลบเมล็ดโดยใช้น้ิวหัวแม่มือกับน้ิวช้ี 

เข่ียดินขอบร่องลงกลบในร่องบำงๆ แล้วใช้ฟำงคลุมทับ
บนแปลงหนำพอประมำณ
	 4.	 การให้น�้า ระยะแรกๆ จะต้องรดน�้ำให  ้

บ่อยครั้ง อย่ำปล่อยทิ้งให้แปลงแห้ง หลังจำกหยอด 

เมล็ดได้ประมำณ 10-15 วัน ต้นกล้ำจะเริ่มงอก เปิดฟำง 
ออกบ้ำงให้เหลือฟำงเพียงบำงๆ เพื่อให้ต้นกล้ำงอกได้
สะดวกหน่อไม้ฝรั่งต้องกำรน�้ำอย่ำงสม�่ำเสมอในกำร 

เจริญเติบโต วิธีกำรให้น�้ำที่เหมำะสมส�ำหรับในแปลง 
เพำะกล้ำ คือควรให้น�้ำแบบพ่นฝอยหรือสปริงเกอร์
	 5.	 การให้ปุ๋ย กำรให้ปุ๋ยในระยะแรกๆ จะให ้

ในรูปของปุ๋ยละลำยน�้ำ โดยใช้ปุ๋ยสูตร 21-0-0 อัตรำ  
10 กรัม (3-4 ช้อนชำ) ต่อน�้ำ 20 ลิตร ให้สลับกับปุ๋ย 

สูตร 15-15-15 ในอัตรำที่เท่ำกัน ละลำยปุ๋ยใส่บัวรดน�้ำ
รำดบนแปลงแล้วรดน�้ำตำมให้ชุ่มประมำณ 10-15 วัน 

ต่อครั้ง ให้ประมำณ 3-4 ครั้ง จำกน้ันเริ่มให้ปุ๋ยเม็ด  
ส�ำหรับปุ๋ยเม็ดให้ใช้สูตร 15-15-15 อัตรำ 15-20 กรัม 
(5-7 ช้อนชำ) ต่อพื้นที่ปลูกประมำณ 1 ตำรำงเมตร  
ใส่ปุ๋ยเม็ดเดือนละครั้ง ประมำณ 2-3 ครั้ง ใส่พร้อมกับ 

ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 200-300 กรัม ถ้ำไม่มีแรงงำนพอ 

ในกำรให้ปุ๋ยแบบละลำยน�้ำรด ในเดือนแรกให้ใช้ปุ๋ยสูตร 
21-0-0 อัตรำ 10-15 กรัมต่อพื้นที่ปลูก 1 ตำรำงเมตร 
ในเดือนที่ 2 ให้ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรำ 15-20 กรัม
ต่อ 1 ตำรำงเมตร ถ้ำต้นแสดงอำกำรขำดไนโตรเจนคือ 

มีอำกำรปลำยยอดเหลือง จะต้องเพิ่มกำรให้ปุ๋ยสูตร  

21-0-0 ในอัตรำเท่ำกับเดือนแรก หลังจำกนั้นให้ใช้ปุ๋ย
สูตร 15-15-15 อัตรำเท่ำกันทุกเดือน โดยใส่ระหว่ำง 
ร่องปลูก
	 6.	 การก�าจัดวัชพืช หลังจำกกล้ำหน่อไม้ฝรั่ง 
งอกแล้ว ควรมกีำรก�ำจดัวัชพชือย่ำงสม�ำ่เสมอ กำรก�ำจดั
วัชพืชในช่วงเดือนแรกของกำรเพำะกล้ำควรท�ำอย่ำง
ระมัดระวงัเพรำะกล้ำหน่อไม้ฝร่ังยังอ่อนแออยู่ หำกกระทบ
กระเทือนอำจท�ำให้ต้นกล้ำตำยได้ กำรใช้มือถอนจะด ี

ที่สุด
	 7.	 การตัดแต่งต้นกล้าหน่อไม้ฝรั่ง กำรตัดแต่ง
ต้นกล้ำจะท�ำให้ต้นโปร่งข้ึน ไม่เป็นที่สะสมของโรคและ
แมลง
	 8.	 การป้องกันก�าจัดโรคและแมลงในระยะ 

ต้นกล้า ในระยะน้ีอำจมีโรค แมลงและหนอนต่ำงๆ  
เข้ำมำท�ำลำยบ้ำง กำรป้องกันก�ำจัดก่อนที่ปัญหำจะ 

เกิดขึ้นนับว่ำเป็นส่ิงที่ควรท�ำอย่ำงยิ่ง ซ่ึงท�ำได้โดยกำร 
ฉีดสำรเคมีป้องกันก�ำจัดโรคและแมลงประมำณเดือนละ 
2 ครั้ง
การย้ายกล้าหน่อไม้ฝรั่ง
  หลังจำกที่กล้ำหน่อไม้ฝรั่งมีอำยุได้ 4-6 เดือน  
ต้นกล้ำจะมีควำมแข็งแรงและมีอตัรำกำรรอดตำยสูง และ
ถ้ำหำกต้นกล้ำมีกำรเจริญเติบโตไม่ดีและอ่อนแอก็อำจ 

จะต้องยืดระยะเวลำของกำรย้ำยกล้ำออกไปอีก
	 1.	 เพศหน่อไม้ฝรั่ง หน่อไม้ฝรั่งมีต้นตัวผู้และ 

ต้นตัวเมีย ถ้ำย้ำยกล้ำอำยุ 6 เดือน จะสำมำรถคัดแยก
เพศได้ กำรปลูกเป็นกำรค้ำควรเลือกปลูกเฉพำะต้นตัวผู้ 
เพรำะให้หน่อดกและมีขนำดสม�่ำเสมอกว่ำต้นตัวเมีย
	 2.	 ขนาดกล้าท่ีเหมาะสม ต้นกล้ำที่เหมำะสม 

ในกำรย้ำยปลูก จะต้องมีรำกสะสมอำหำรขนำดใหญ่  
คือมีเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่ต�่ำกว่ำ 3 มิลลิเมตร มีจ�ำนวน 

รำกประมำณ 40 รำก
	 3.	 การเตรียมกล้าก่อนการย้ายปลูก จะต้องงด
ให้น�ำ้ในแปลงกล้ำประมำณ 2 อำทติย์ เพ่ือทีจ่ะท�ำให้รำก 
มีควำมเหนียวไม่เปรำะหรือขำดง่ำยก่อนถึงวันก�ำหนด 

ย้ำยกล้ำ 2-3 วัน
	 4.	 การขุดต้นกล้า ขุดดินให้ห่ำงจำกบริเวณรำก
ให้มำกที่สุด แล้วท�ำกำรแยกเอำดินที่ติดรำกออกด้วย 

ควำมนุ่มนวล
	 5.	 หลุมปลูก ก่อนย้ำยปลูก 1 วัน จะต้องให้น�้ำ
ในแปลงปลูกที่เตรียมไว้อย่ำงดีแล้วเพ่ือให้ดินมีควำมชื้น

	 นางวาทนิ	ีวนัทองสงัข์	ชาวบ้านทีเ่ป็นเจ้าของสวนหน่อไม้ฝรัง่	สามารถ
ท�ารายได้วันละ	1000	บาทกันเลยทีเดียว	พันธุ์หน่อไม้ฝรั่งที่นิยม	คือ	บร็อคอิม
พรู๊ฟ	 เป็นพันธุ์ลูกผสม	 เพราะได้หน่อไม้ฝรั่งที่มีรูปร่างและขนาดใหญ่ได้คุณภาพและให้ผลผลิตสูง	ดินที่เหมาะสมต่อการปลูก	 ได้แก่	ดินที่มีเนื้อดินร่วน
จนถึงดินเหนียวร่วน	 หน้าดินลึกและมีการระบายน�้าดี	 มีความอุดมสมบูรณ์ระดับปานกลางข้ึนไป	 ส่วนดินท่ีมีการระบายน�้าและอากาศไม่ดี	 มีน�้าขัง	 
มีชั้นดินดานข้างใต้	เป็นกรดและด่างจัด	นับว่าเป็นดินที่ไม่เหมาะแก่การปลูกพืช	

ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง
สร้างรายได้วันละ	1,000	บาท

พอเหมำะต่อกำรขุดหลุมปลูก ใช้ระยะระหว่ำงต้น  
50 เซนติเมตร และระยะระหว่ำงแถว 150 เซนติเมตร 
จำกน้ันขุดหลุมกว้ำงประมำณ 15-20 เซนติเมตร  
ลึก 15-20 เซนติเมตร คลุกเคล้ำปุ๋ยหมักที่หมักดีแล้ว  
2 กะลำมะพร้ำว และปุ๋ยวิทยำศำสตร์สูตร 15-15-15  
ในอัตรำ 2 ช้อนชำกับดินที่ขุดขึ้นมำ
การให้น�้าหน่อไม้ฝรั่ง
 ควรให้สัปดำห์ละ 2 ครั้ง ถ้ำหน่อไม้ฝรั่งขำดน�้ำ 
จะท�ำให้ต้นมีเส้นใยมำก เหนียว หน่อกระด้ำง และมี
คุณภำพต�่ำ กำรให้น�้ำไม่สม�่ำเสมอ คือแห้งหรือแฉะ 

เกินไป อำจท�ำให้ล�ำต้นแตกเป็นแผลและอำจจะท�ำให้ 
โรคเข้ำท�ำลำยได้
การให้ปุ๋ยหน่อไม้ฝรั่ง
	 1.	 ปุ๋ยเคมี ควรให้ปุ๋ยอย่ำงสม�่ำเสมอ หลังจำก
ย้ำยปลูก 10-15 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 21-0-0 อัตรำ 15 กรัม 
(5 ช้อนชำ) ต่อหลุม โดยใส่เป็นจุดห่ำงจำกโคนต้น 

ประมำณ 1 คืบ หลังจำกน้ันทุกๆ เดือนใส่ปุ ๋ยสูตร  
15-15-15 อัตรำ 15 กรัมต่อหลุม
	 2.	 ปุ๋ยหมัก ควรใส่ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1-2 ตัน
ต่อไร่ หลังจำกใส่ปุ๋ยหมักเสร็จแล้ว ควรพรวนดินใน 

แปลงปลูก และพูนดินกลบโคนต้น กำรใส่ปุ๋ยหมักน้ัน 

ควรใส่ในระหว่ำงกำรหยุดพักต้น
การเก็บเกี่ยวหน่อไม้ฝรั่ง	
 กำรเก็บเกี่ยวหน่อไม้ฝรั่งท�ำได้ง่ำย ในกรณีที ่
เป็นหน่อสีเขียว จะเก็บเกี่ยวเมื่อหน่อโผล่พ้นผิวดิน 

ประมำณ 25 เซนติเมตร โดยใช้มือถอน ส่วนพวกหน่อ 

สีขำวต้องใช้พล่ัวขนำดเล็กคุ ้ยดินแล้วจึงใช้มือถอน  
เมื่อเริ่มเก็บเก่ียวแล้ว กำรเก็บเกี่ยวจะต้องท�ำต่อเน่ือง 
กันทุกวัน แต ่หยุดพักกำรเก็บเกี่ยวเมื่อสภำพต้น 

ทรุดโทรมมำก
	 ประมาณ	1	ปี	จึงสามารถเก็บขายได้	เมื่อออก
ผลผลิตได้	2	เดือน	จะพัก	1	เดือน	หรือ	เก็บ	4	รุ่น/ปี	 
ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติเม่ืออากาศหนาวมากและ 

อากาศร้อนจัดก็จะไม่ค่อยออกหน่อ	 อากาศต้องปกต	ิ 
ด้านราคาขายประมาณ	60	บาท/กก.	ส�าหรบัหน่อใหญ่	
ส่วนหน่อเล็กประมาณ	 50	 บาท/กก.	 มีรายได้วันละ	 
1,000	บาท	หรือ	30,000-40,000	บาท/เดือน

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคเหนือ
ที่มา	: thaiarcheep.com
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 ข้อมูลกำรเดนิทำงทำงอำกำศของกำรท่ำอำกำศยำนไทย 
ในปี 2561 รำยงำนจ�ำนวนเที่ยวบินทั้งในและต่ำงประเทศ 

จะมีกำรเติบโตเพิ่มข้ึน 6.5% เมื่อเทียบกับปี 2560 และมี
จ�ำนวนผู้โดยสำรรวมทั้งไทยและต่ำงชำติเพิ่มข้ึนกว่ำ 5.5% 

กำรมีจ�ำนวนเครื่องบินเข้ำออกในประเทศเพิ่มข้ึน ส่งผลถึง 
ควำมต้องกำรซ่อมบ�ำรงุเครือ่งบนิทีม่ำกข้ึนไปด้วย เป็นโอกำส
ส�ำหรับอำชีพ “ช่ำงเทคนิควิศวกรรมหรือช่ำงซ่อมบ�ำรุง
อำกำศยำน” ทีม่แีนวโน้มควำมต้องกำรมำกข้ึนตำมกำรเติบโต
ของอุตสำหกรรมกำรบินในประเทศและภูมิภำค
 ขณะท่ีนำยฮิวจ์ วนชิประภำ กรรมกำรผูจั้ดกำร บริษทั 
โรลส์-รอยซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ระบุว่ำ ท่ำอำกำศยำนไทย
ให้ข้อมูลกำรจรำจรทำงอำกำศรวมทั้งหมดกับกำรจรำจรทำง
อำกำศของสำยกำรบินต้นทุนต�่ำ ในปี 2561 พบว่ำสนำมบิน
นำนำชำติทั้ง 6 แห่งของไทย ได้แก่ สนำมบินสุวรรณภูมิ, 
ดอนเมือง, เชียงใหม่, หำดใหญ่, ภูเก็ต และเชียงรำย มีจ�ำนวน
เท่ียวบนิภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศรวมกันท้ังปีเกือบ 
900,000 เที่ยวบิน เติบโตข้ึน 6.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน  
มีจ�ำนวนผู ้โดยสำรรวมทั้งชำวไทยและต่ำงชำติกว่ำ 140  
ล้ำนคน เติบโตขึ้น 5.5%
 นอกจำกน้ี สำยกำรบนิต้นทนุต�ำ่ก็มีกำรเตบิโตมำกข้ึน
เช่นกัน โดยมีจ�ำนวนเที่ยวบินทั้งปีกว่ำ 400,000 เที่ยวบิน 
เติบโตข้ึน 12% และมีจ�ำนวนผู้โดยสำรรวมทั้งปีเกือบ 70  
ล้ำนคน เติบโตเกือบ 12% สะท้อนถึงกำรเติบโตของธุรกิจ
กำรบิน เมื่อมีจ�ำนวนเที่ยวบินเข้ำมำมำกข้ึน ย่อมก่อให้เกิด
ควำมต้องกำร “ช่ำงเทคนิควิศวกรรม” ในกำรบ�ำรุงรักษำ 

เครื่องบินมำกขึ้นตำมไปด้วย
 โดย “ช่ำงเทคนิควิศวกรรมหรือช่ำงซ ่อมบ�ำรุง
อำกำศยำน” นับเป็นอีกหน่ึงสำยงำนที่ก�ำลังเป็นที่ต้องกำร 
ทัว่โลก จำกข้อมูล Pilot & Technician Outlook 2019-2038 
โดยบริษัท โบอิ้ง คำดกำรณ์ว่ำในอีก 20 ปี ทั่วโลกจะมีควำม
ต้องกำรช่ำงเทคนิคด้ำนอำกำศยำนอีกกว่ำ 769,000 คน เฉพำะ
ภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิกมีสัดส่วนควำมต้องกำรถึง 35% ของ
ควำมต้องกำรรวมทั่วโลก จึงเป็นโอกำสส�ำหรับคนที่ต้องกำร
เติบโตในสำยนี้ ขอเพียงให้มีทักษะที่เหมำะสม
 โรลส์-รอยซ์ ในฐำนะบริษัทที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำน 
MRO และอุตสำหกรรมกำรบิน จึงแนะน�ำ 4 ทักษะส�ำคัญ 

ที่ช่ำงเทคนิควิศวกรรมยุคน้ีต้องมี ประกอบด้วย ทักษะด้ำน
ควำมรู้ (Hard skills) และทักษะด้ำนอำรมณ์และสังคม  
(Soft skills) ดังนี้
	 1.	 ทักษะด้านดิจิทัล เป็นทักษะในกำรน�ำเครื่องมือ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลทีม่อียู่มำใช้ให้เกดิประโยชน์สูงสุด 
ทั้งกำรสื่อสำร กำรปฏิบัติงำน และกำรท�ำงำนร่วมกัน หรือใช้

เพื่อพัฒนำกระบวนกำรท�ำงำนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภำพ 
นับเป็นทักษะที่จ�ำเป็นอย่ำงมำกในยุคที่เทคโนโลยีเติบโต 

อย่ำงรวดเรว็ เพือ่ช่วยเพิม่ศักยภำพให้แก่ช่ำงเทคนคิวศิวกรรม 

ให้ก้ำวข้ำมข้อจ�ำกัดทำงกำยภำพและท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ยิ่งขึ้น โดย โรลส์-รอยซ์ ได้น�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้
ในกำรท�ำงำนทั้งด้ำนกำรผลิตและซ่อมบ�ำรุง อย่ำงกำรใช้แบบ
จ�ำลอง (Model) กระตุ้นกำรท�ำงำนของเครื่องยนต์เครื่องบิน 
เพือ่ทดสอบภำวะวกิฤตทิีเ่คร่ืองยนต์สำมำรถ รับได้ (Stress-Test) 
ภำยใต้สภำพแวดล้อมที่ถูกควบคุมเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัย
ส�ำหรบัช่ำงผูท้�ำกำรทดสอบหรอืกำรติดต้ังเซนเซอร์เพือ่ติดตำม
กำรท�ำงำนของเครือ่งยนต์เครือ่งบนิ นอกจำกนีย้งัใช้ BIG DATA 
ตรวจหำข้อบกพร่องและลดข้อผิดพลำดจำกกำรท�ำงำนของ
คนในกระบวนกำรผลิตและซ่อมบ�ำรุงอีกด้วย
	 2.	 ทักษะด้านเคร่ืองจักรกล จ�ำเป็นต้องมทีกัษะเฉพำะ
ด้ำนเทคนิคและวิศวกรรมเครื่องกล และด้วยควำมแตกต่ำง
ของเครือ่งยนต์เคร่ืองบินแต่ละรุน่และย่ีห้อ จึงต้องใช้เครือ่งมือ
กลพิเศษ (Special Tools) ที่ออกแบบมำเพื่อใช้เฉพำะตัว 
นอกจำกนีก้ำรเตบิโตของเทคโนโลยีและกำรค�ำนงึถงึประสทิธภิำพ 

และควำมปลอดภัยของผู้โดยสำรเป็นหลัก ก่อให้เกิดกำร 

ประดษิฐ์คิดค้น สร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ออกมำ ช่ำงเทคนคิ
วิศวกรรมจึงต้องหม่ันเพิ่มเติมควำมรู ้และทักษะในกำรใช ้

เครื่องมือ เครื่องจักรกลต่ำงๆ เพื่อประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน
และควำมปลอดภัยของเครื่องยนต์
 โดยตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัตกรรมจำกโรลส์-รอยซ์ 
ได้แก่ กำรใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์ที่มีควำมแม่นย�ำพิเศษ 

ในกำรวัดขนำดใบพัดเคร่ืองยนต์ ซ่ึงมีผลต่อกำรท�ำงำนของ
เครื่องยนต์อย่ำงมำก มีกำรพัฒนำวัสดุที่ใช้ผลิตเครื่องยนต์ 
ให้มีควำมแข็งแรงทนทำนมำกขึ้น เช่น กรำฟีน (Graphene) 
และเซรำมิกแบบใหม่ เป็นต้น และในอนำคตจะน�ำหุ่นยนต์ 
ขนำดเล็กเข้ำมำใช้ในกระบวนกำรซ่อมบ�ำรุงเครื่องยนต์  
(SWARM Robot) โดยไม่ต้องถอดประกอบเครื่องยนต์และ 

ลดเวลำตรวจหำควำมผิดปกติด้วย
	 3.	 ทักษะด้านไฟฟ้า เป็นอีกหน่ึงทักษะที่ส�ำคัญ 

ส�ำหรับช่ำงเทคนิควิศวกรรมในกำรดูแลบ�ำรุงรักษำเครื่องบิน 
นอกจำกระบบไฟฟ้ำที่ใช้ในเครื่องโดยทั่วไปแล้ว ในอนำคต
เทคโนโลยเีก่ียวกับพลงังำนไฟฟ้ำจะมบีทบำทส�ำคัญอย่ำงมำก
ในยคุของกำรพฒันำกำรคมนำคมขนส่งและระบบพลังงำนใหม่
ในอนำคต รวมทั้งประเด็นกำรตื่นตัวกับกำรลดกำรปล่อยก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์และหันมำใช้พลังงำนทำงเลือกมำกข้ึน  
เพือ่ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม จงึมีกำรเปิดตวัเคร่ืองบินไฟฟ้ำ
เมื่อไม่นำนมำน้ี ยิ่งเพิ่มโอกำสที่ช่ำงเทคนิควิศวกรรมจะได้ใช้
และพัฒนำทักษะด้ำนไฟฟ้ำมำกยิ่งขึ้น

	 การเตบิโตของอตุสาหกรรมการบินท้ังในประเทศไทยและภมิูภาค	ก�าลังขยายตวัอย่างน่าจับตามอง	
และยังมีส่วนส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ	ท�าให้ขณะน้ีประเทศไทยให้ความส�าคัญอย่างมากกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมดังกล่าว	 เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 โดยการ
สนับสนุนของรัฐบาลผ่านเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	(EEC)	ท้ังการขยายสนามบินอูต่ะเภา	การสนับสนุน 
ให้อุตสาหกรรมการบินเป็น	1	ใน	5	อุตสาหกรรมอนาคต	(New	S-curve)	และการสร้างศูนย์ซ่อมบ�ารุง
อากาศยาน	 (Maintenance,	Repair	and	Overhaul	 :	MRO)	จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาทักษะ
ส�าหรับ	“ช่างซ่อมบ�ารุงอากาศยาน”	เพื่อช่วยผลักดันการเป็นศูนย์กลางธุรกิจ	MRO	ของไทยในอนาคต

 โดยในส่วนของ โรลส์-รอยซ์ ได้ร่วมมือกับแอร์บัส 

และซีเมนส์ ท�ำกำรวิจัยและพัฒนำเครื่องยนต์พลังงำนไฮบริด 
(E-Fan X Hybrid-Electric Technology) เพื่อช่วยสนับสนุน
พลังงำนที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมำกขึ้น
	 4.	 ทักษะด้านอารมณ์และสังคม	 (Soft	 skills)  
โดยเฉพำะกำรส่ือสำรภำษำอังกฤษ เพื่อให้สำมำรถสื่อสำร  
อ่ำนคูม่อืช่ำง เขียนรำยงำนกำรซ่อมตำมมำตรฐำน และสำมำรถ
ท�ำงำนร่วมกับชำวต่ำงชำติได้เป็นอย่ำงดี “กำรจะส่งเสริม 

ให้ไทยเป็นศูนย์กลำงธุรกิจ MRO ในภูมิภำค นอกจำกต้องมี
ทักษะด้ำนควำมรู้และกำรสือ่สำรตำมท่ีกล่ำวไปข้ำงต้น ยังต้อง
มีวนิยัซึง่เป็นเรือ่งส�ำคญั โดยเฉพำะกำรให้ควำมส�ำคญักับควำม
ปลอดภัย เพรำะเรื่องเครื่องบินควำมปลอดภัยมีควำมส�ำคัญ
เป็นอันดับหนึ่ง โดยเริ่มจำกใส่ใจในควำมปลอดภัยของตัวเอง
ก่อน” นอกจำกน้ี นำยฮิวจ์ ยังแสดงควำมเห็นว่ำ รัฐบำล 

ควรขยำยหลักสูตรด้ำนวิศวกรรมกำรบินและผลิตช่ำงเทคนิค
ด้ำนน้ีให้มำกยิง่ขึน้ รวมท้ังต้องเข้ำมำลงทุนในส่วนน้ี เพ่ือสร้ำง
ประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนได้จริง เน่ืองจำกเครื่องมือใน
อุตสำหกรรมกำรบินมีมูลค่ำสูงกว่ำพันล้ำนบำท หำกจะซ่อม
เครื่องยนต์ก็เปิดโอกำสให้บุคลำกรได้ทดลองศึกษำจำก 

เคร่ืองยนต์จริง โดยประสำนงำนกับสำยกำรบนิเพือ่ให้นกัศึกษำ
ได้มีโอกำสสัมผัสและฝึกอบรมจำกเครื่องบินจริงๆ
	 ท้ังน้ี	 จากรายงานการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยี 
และอุตสาหกรรม	 อุตสาหกรรมการขนส่งและการบินของ 
สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 
พบว่า	 อุตสาหกรรมซ่อมบ�ารุงอากาศยานท่ัวโลก	 มีมูลค่า	
50,000	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	ภมิูภาคเอเชยีแปซฟิิคมีส่วนแบ่ง
การตลาดคิดเป็น	17%	เป็นอันดับ	3	รองจากอเมริกาเหนือ	
(35%)	และยุโรปตะวันตก	(22%)	ตามล�าดับ	และยังเผย 
คาดการณ์ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ารุงอากาศยานในเอเชีย 
แปซิฟิค	ระหว่างปี	2558-2567	คดิเป็นมูลค่ารวม	167	พนัล้าน 
ดอลลาร์สหรัฐ	 แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในประเทศไทย	
722	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	จากปี	2558	จะขยายตัวถึง	10.6	 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ	 ในปี	 2567	 คิดเป็นการเติบโตกว่า	
6%	 และยังคาดการณ์ความต้องการเครื่องบินใหม่ท่ัวโลก	
ระหว่างปี	2559-2578	รวมอยู่ที่	39,620	ล�า	โดยที่ภูมิภาค
เอเชีย	 มีความต้องการเครื่องบินใหม่สูงท่ีสุด	 15,130	 ล�า	 
คดิเป็น	38%	ของสัดส่วนเครือ่งบินทีมี่ความต้องการทัง้หมด
ในช่วงเวลาดังกล่าว

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา	: www.eeco.or.th , ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย
         เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (สกพอ.)
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