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มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�ำในภูมภิ าค

บรรณาธิการ

ข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine
ประจ�ำเดือนพฤศจิกายน 2560 Special Report ฉบับนี้ ขอเสนอ
รองเท้านินจาบูทผ้า “ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน” ตามด้วย
มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�ำในภูมิภาค ผุดสะพาน
“โกลเด้นเกต” เมืองไทย ข้ามเจ้าพระยามูลค่า 5 หมื่นล้าน
ขับเคลือ่ นงานวิจยั สูผ่ ลิตภัณฑ์ตน้ แบบ เศรษฐกิจภาคเหนือฟืน้ ตัว
อย่างค่อยเป็นค่อยไป กระทรวงอุตสาหกรรม ดันอุตฯ S-Curve
เศรษฐกิจภาคอีสาน ดันผูป้ ระกอบการโคราชรายใหญ่ ช่วย SMEs
สกรศ. แจงอยู่ระหว่างจัดท�ำผังเมือง EEC ใหม่ คาดแล้วเสร็จ
ใน 1 ปี ยันค�ำสั่ง ม.44 ไม่ได้เปิดช่องท�ำผิด กม.
ส่วน English for Career ฉบับนี้ เป็นบทสนทนา
ภาษาอังกฤษ Invitations (การเชื้อเชิญ) ตามด้วย รู้ทันโลก
สหภาพยุโรปเผยแผนกระตุ้นอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ไฟฟ้า
สมาพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมโลกจัดประชุมเรื่องอุตสาหกรรม
4.0 Smart Doe สมาคมประมงและผูป้ ระกอบการประมงขานรับ
ค่าจ้างขั้นต�่ำแรงงานประมง 12,000 บาท พร้อมอัดสวัสดิการ
เพียบ!! ดึงแรงงานไทยท�ำงาน กรมการจัดหางานชวนนักศึกษา
จบใหม่หางานผ่านแอพพลิเคชัน่ Smart Job จับแล้ว!! นายหน้า
หลอกคนหางานไปท�ำงานญี่ปุ่น กระทรวงแรงงานชี้เป้า!!
ตลาดแรงงานไทย เลือกเรียนสายอาชีพ “รายได้ดี เป็นทีต่ อ้ งการ”
อาชีพมั่นคง เดือนนี้ขอเสนอ ส�ำเร็จครั้งแรก!! น�ำเชื้อธรรมชาติ
เพาะ “เห็ดโคนคอนโด” และ THAILAND 4.0 “บุคลากร”
หัวใจส�ำคัญ พัฒนาไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0

• ผุดสะพาน “โกลเด้นเกต” เมืองไทย ข้ามเจ้าพระยา
มูลค่า 5 หมื่นล้าน
• ขับเคลื่อนงานวิจัย สู่ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
• เศรษฐกิจภาคเหนือฟื้นตัว อย่างค่อยเป็นค่อยไป
• กระทรวงอุตสาหกรรม ดันอุตฯ S-Curve เศรษฐกิจ
ภาคอีสาน ดันผู้ประกอบการโคราชรายใหญ่ ช่วย SMEs
• สกรศ. แจงอยู่ระหว่างจัดท�ำผังเมือง EEC ใหม่
คาดแล้วเสร็จใน 1 ปี ยันค�ำสั่ง ม.44 ไม่ได้เปิดช่อง
ท�ำผิด กม.
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English for Career
• บทสนทนาภาษาอังกฤษ Invitations (การเชื้อเชิญ)
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รูท้ นั โลก
• สหภาพยุโรปเผยแผนกระตุ้นอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 7
• สมาพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมโลกจัดประชุม
8
เรื่องอุตสาหกรรม 4.0

Smart DOE
• สมาคมประมงและผู้ประกอบการประมง
ขานรับค่าจ้างขั้นต�่ำ แรงงานประมง 12,000 บาท
พร้อมอัดสวัสดิการเพียบ!! ดึงแรงงานไทยท�ำงาน
• กรมการจัดหางาน ชวนนักศึกษาจบใหม่
หางานผ่านแอพพลิเคชั่น Smart Job
• จับแล้ว!! นายหน้าหลอกคนหางานไปท�ำงานญี่ปุ่น
• กระทรวงแรงงานชี้เป้า!! ตลาดแรงงานไทย
เลือกเรียนสายอาชีพ “รายได้ดี เป็นที่ต้องการ”
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อาชีพมัน่ คง
• เห็ดโคนคอนโด ส�ำเร็จครั้งแรก!! น�ำเชื้อธรรมชาติ
เพาะ “เห็ดโคนคอนโด” ที่ อ.โพธาราม จังหวัดราชบุรี
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THAILAND 4.0
• บุคลากร หัวใจส�ำคัญพัฒนาไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0
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Spacial Report

รองเท้านินจาบูทผ้า
“ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน”

จากผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน “รองเท้านินจาบูทผ้า” ที่ท�ำกันใช้ในภาคเกษตร อ�ำเภอ
ด�ำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี คุณศิริณณภัส สวัสดิวรนันท์ หรือคุณอัง ได้น�ำมาพัฒนาต่อยอด
จนสามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน ได้อย่างยั่งยืน
ก่อนหน้านี้คุณศิริณณภัส สวัสดิวรนันท์ หรือคุณอัง ได้ท�ำงานในบริษัทเอกชนในต�ำแหน่ง

เลขานุการ ซึ่งเป็นต�ำแหน่งงานที่ตามสายวิชาที่เรียนมา แต่ด้วยความเป็นคนไม่หยุดเรียนรู้ และเปิดรับ
ทุกโอกาสที่เข้ามา จึงเข้าคอร์สของกรมธุรกิจการค้ามาต่อเนื่อง และโครงการฝึกทักษะกับเทรนเนอร์ต่างๆ
หรือที่มหาวิทยาลัยที่เปิดให้สำ� หรับผู้ประกอบการมาโดยตลอด

หลังจากได้เข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการต่างๆ จึงมีแนวคิดที่จะมีสินค้าอะไรที่อยู่ในชุมชนใกล้ตัว และเป็นความถนัดความสามารถพิเศษ
ของคนในท้องถิ่น ก็เห็นว่ารองเท้านินจาซึ่งเป็นรองเท้าที่ชาวไร่ ชาวสวนในอ�ำเภอด�ำเนินสะดวก ต้องใส่เวลาท�ำงานกันอยู่เป็นประจ�ำ  จึงเป็นจุดเริ่มต้น
โดยเริ่มแค่ต้องการหารายได้เสริมให้กับครอบครัวและพี่น้องเท่านั้น จึงได้รวมกลุ่มกับชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งคุณอัง จะจ่ายชิ้นงานให้กับกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่
ตัดเย็บ ซึ่งช่วงแรกๆ ยังเป็นรองเท้านินจาพื้นผ้าอยู่ หลังจากที่คุณอังได้ไปเจอลูกค้าเพื่อสอบถามความต้อง จึงมีแนวคิดจะพัฒนาต่อยอดเป็นรองเท้านินจา
พื้นยางขึ้นตามความเหมาะสมของการใช้งาน โดยผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และโอท็อป 4 ดาว ยังเป็นสินค้าพรีเมียมของจังหวัด
ราชบุรี และได้จดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์รองเท้านินจาพื้นยางจะเน้นส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรแบบลุยๆ ปัจจุบัน คุณอังยังพัฒนารูปแบบ
ของแบบรองเท้านินจาให้หลากหลายสามารถสวมใส่ได้ประจ�ำวัน

ส�ำหรับข้อเด่นของรองเท้านินจา จากเมือ่ ก่อนเป็นบูทผ้าทีเ่ ป็นพืน้ ผ้า แต่รองเท้านินจา
ทีเ่ ป็นบูทผ้าทีเ่ ป็นพืน้ ยางทีเ่ ย็บติดเป็น handmade 100% เป็นรองเท้าทีอ่ อกแบบมาตอบโจทย์
การใช้งานโดยเฉพาะไม่วา่ ลงสวน นา ไร่ ลุยโคลน เพราะการใส่บทู ยางอาจดูดโคลน แต่บทู ผ้า
จะเป็นทางออกลู่โคลนได้ดี น�้ำหนักเบา สวมใส่สบายสามารถท�ำความสะอาดได้ง่าย
ในปัจจุบนั คุณอังได้จา่ ยชิน้ งานให้กบั กลุม่ ชาวบ้านในท้องถิน่ กว่า 10-15 ครัวเรือน
มีรายได้เฉลี่ยประมาณครอบครัวละ 10,000–30,000 บาทต่อเดือน คุณอัง กล่าวว่า
จากทีต่ อ้ งการหาอาชีพและรายได้เสริมให้กบั ครอบครัว กลายมาเป็นรายได้หลัก และกลาย
มาเป็นส่วนหนึง่ ทีท่ ำ� ให้คนในชุมชนมีงานท�ำจากสินค้าผลิตภัณฑ์ชมุ ชน และกลายมาเป็น
สินค้าไทย โกอินเตอร์นำ� เงินตราเข้าประเทศ นี้คือ “ความภูมิใจของเรา”
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
ที่มา : https://www.facebook.com/thaininjaboots
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ผุดสะพาน “โกลเด้นเกต” เมืองไทย
ข้ามเจ้าพระยามูลค่า 5 หมื่นล้าน

เดินหน้าโครงการสะพานโกลเด้นเกตเมืองไทย มูลค่า 5 หมื่นล้าน ส่ง สผ. อนุมัติอีไอเอภายใน 2 ปี นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดี
กรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ขณะนีไ้ ด้ออกแบบโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นาํ้ เจ้าพระยา เชือ่ มโยงพืน้ ที่ จ.สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
วงเงิน 5 หมื่นล้านบาท เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังถูกประชาชนบริเวณแนวเส้นทางพาดผ่านพระราม 2 ร้องเรียน จึงต้องท�ำความเข้าใจ
อย่างไรก็ดี หลังท�ำความเข้าใจแล้วจะส่งรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ให้ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) อนุมัติ ซึ่งคาดว่า สผ. จะใช้เวลาพิจารณา
1-2 ปี โดยโครงการนีส้ ำ� นักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
ด�ำเนินการศึกษาและจัดท�ำแผนแม่บทสะพานข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยา เพื่อแก้
ปัญหาจราจรในอนาคต โดยกรมทางหลวงชนบทเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
นายพิศักดิ์ กล่าวอีกว่า เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะเป็นแลนด์มาร์ค
แห่งใหม่ที่เป็นโครงข่ายเชื่อมการเดินทางและแหล่งท่องเที่ยว รวมถึง
เชื่อมการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ จากนิคมภาคตะวันออกและท่าเรือ
แหลมฉบังไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายอีกด้วย
ส�ำหรับสะพานแห่งนี้มีระยะทาง 59 กม. ขนาด 6 ช่องจราจร
แบ่งเป็น 3 ช่วง
ช่วงที่ 1 เริ่มจากถนนพระราม 2 บริเวณก่อนถึงทางแยกถนน
บ้านแพ้ว-พระประโทน จากนั้นจะข้ามคลองสุนัขหอน ข้ามทางรถไฟ

สายบ้านแหลม-แม่กลอง เลี้ยวซ้ายผ่านพื้นที่นาเกลือ พื้นที่เพาะเลี้ยง
สัตว์น�้ำ  และพื้นที่เกษตร ก่อนจะข้ามแม่น�้ำท่าจีนข้างป่าชายเลนของศูนย์
ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน จ.สมุทรสาคร จากนั้น
เลี้ยวขวาจนสิ้นสุดโครงการ ช่วงที่ 1 ระยะทาง 15 กม.
ช่วงที่ 2 เริ่ ม จากจุ ด เชื่ อ มต่ อ กั บ ถนนสหกรณ์ ขนานกั บ คลอง
พิทยาลงกรณ์ ผ่านพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์ พื้นที่นาเกลือ ต.พันท้ายนรสิงห์
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
และ ต.บ้านสวน นาเกลือ แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
สิ้นสุดโครงการช่วงที่ 2 ระยะทาง 27 กม.
ช่วงที่ 3 เริ่มจากจุดเชื่อมต่อถนนประชาอุทิศ-วัดคู่สร้าง ข้าม
แม่น�้ำเจ้าพระยาบริเวณกองเรือทุนระเบิด ผ่านถนนท้ายบ้านวัดอโศการาม
ถ.สุขุมวิท ถ.แพรกษา สิ้นสุดโครงการช่วงที่ 3 ที่ถนนเทพารักษ์ ระยะทาง
20 กม. มีรูปแบบการก่อสร้างลักษณะเดียวกันกับสะพานโกลเด้นเกต ในรัฐ
แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
ที่มา : โพสต์ทูเดย์

ขับเคลื่อนงานวิจัย สู่ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับสมาคมการค้าผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักร ชิ้นส่วนโลหะและอุตสาหกรรมสนับสนุนไทย ประชุม
ขับเคลื่อนผลงานวิจัย สู่ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ เพื่อน�ำเสนอแนวทางการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ 2561 พร้อมรับมอบ “แผ่นวัด
การกระจายแรงกด ท่านอน” ซึ่งเป็นครุภัณฑ์สนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์จากคุณภานุวัฒน์ ตรียางกูรศรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในฐานะ
ผูแ้ ทนสมาคมการค้าผูป้ ระกอบการ ผลิตเครื่องจักรชิ้นส่วนโลหะและอุตสาหกรรมสนับสนุน เพือ่ ใช้เป็นสื่อการเรียนรูแ้ ละผลิตงานวิจยั ของภาควิชาเวชศาสตร์
ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มช. เรื่องอุปกรณ์เสริมเตียงที่นอนลมช่วยพลิกตัวอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับและเก้าอี้ป้องกัน รักษาผู้ป่วยโรค
หมอนรองกระดูกเสื่อม โอกาสเดียวกันนี้ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่อง กิจกรรมขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์
ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือระหว่าง
สมาคมการค้าผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักร ชิ้นส่วนโลหะและอุตสาหกรรมสนับสนุนไทย และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์ รวมถึงสภาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ส�ำหรับผู้พิการ ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมให้
การสนับสนุนผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์ ไม่ว่าจะด้านการพยาบาล และภาควิชาต่างๆ เพื่อผลิตเครื่องมือแพทย์ พัฒนาไปสู่การใช้ได้จริง และสามารถ
น�ำไปสูต่ ลาดเชิงพาณิชย์ ซึง่ ทีผ่ า่ นมาอาจารย์แพทย์หลายท่านได้เรียนวิศวะ ในการผลิตเครือ่ งมือแพทย์ ในภาควิชาออร์โทปิดกิ ส์หรือภาควิชาเวชศาสตร์ฟน้ื ฟู
เพื่อที่จะน�ำนวัตกรรมทางการแพทย์เข้ามาใช้ได้จริงกับผู้ป่วย โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ “แผ่นวัด
การกระจายแรงกด ท่านอน” ที่คณะแพทยศาสตร์ มช. ได้รับในครั้งนี้ มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น สามารถวัดท่านั่ง ท่านอนได้ดีขึ้น โดยอุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นเซ็นเซอร์
ที่ต่อจากคอมพิวเตอร์ในการแสดงผลหน้าจอให้เห็นว่าผู้ป่วยนอนในระดับใด สีจะถูกเปลี่ยนไปเมื่อมีแรงกดทับ
อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถคิดและต่อยอดนวัตกรรมได้หากปราศจากหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมมือกันและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
การขับเคลื่อนในครั้งนี้จะเป็นจะน�ำไปสู่งานวิจัยนวัตกรรมต้นแบบที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์เพื่อให้ประเทศไทยได้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ในราคาที่
เหมาะสมต่อไปในอนาคต
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เศรษฐกิจภาคเหนือฟื้นตัว อย่างค่อยเป็นค่อยไป
นางนวอร เดชสุวรรณ์ ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยส�ำนักงานภาคเหนือ แถลงถึงภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ

ไตรมาส 3 ปี 2560 ว่า มีการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป การท่องเที่ยว
ขยายตัวดีต่อเนื่อง จากจ�ำนวนนักท่องเที่ยวจีนและกิจกรรมประชุมสัมมนา
และผลผลิตอุตสาหกรรมเร่งตัว โดยเฉพาะหมวดเครื่องดื่มเร่งผลิตก่อน
การปรับขึ้นภาษีสรรพสามิต ขณะที่หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งผลิต
เพื่อส่งออกขยายตัวดีเช่นเดิม แต่มีการน�ำเข้าเครื่องจักรส�ำหรับการผลิต
ส่งออกเพิ่มขึ้น ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐเพิ่มขึ้น จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ตามโครงการเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ส�ำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจ
ภาคเหนืออยู่ในเกณฑ์ดี อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต�่ำ  และลดลงจาก
ไตรมาสก่อนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้น จากราคาน�้ำมันขายปลีกในประเทศ
ปรับเพิ่มขึ้นเป็นส�ำคัญ รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้
ภาคการท่องเที่ยว ปรับดีขึ้นต่อเนื่องจากนักท่องเที่ยวจีนเป็นส�ำคัญ รวมทั้ง
การจัดประชุมและสัมมนาในจังหวัดท่องเทีย่ วส�ำคัญเพิม่ ขึน้ อัตราการเข้าพัก
ของที่พักแรม และการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและภัตตาคาร
เพิ่มขึ้น ผลผลิตอุตสาหกรรม เร่งตัวเป็นร้อยละ 24.4 จากระยะเดียวกัน
ปีกอ่ น ส่วนส�ำคัญจากผลผลิตหมวด เครือ่ งดืม่ ประเภททีม่ แี ละไม่มแี อลกอฮอล์
เร่งผลิตก่อนการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตในช่วงเดือนกันยายน ด้านผลผลิต
อุตสาหกรรมเพื่อส่งออกขยายตัว ทั้งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเลนส์ใน
smartphone เซ็นเซอร์รถยนต์ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ผลผลิตเกษตรกรรม
ชะลอลงเหลือร้อยละ 31.9 จากผลผลิตพืชส�ำคัญ ได้แก่ ข้าวเปลือกเป็น

ช่วงปลายฤดู เก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง ส่วนข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็น
ช่วงต้นฤดูเก็บเกี่ยว ส่วนล�ำไยให้ผลผลิตมากกว่าปีก่อน ขณะที่ราคาสินค้า
เกษตร หดตัวต่อเนื่องร้อยละ 6.0 ทั้งราคาข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ล�ำไย และ
สับปะรด ท�ำให้รายได้เกษตรกร ชะลอลงเหลือร้อยละ 24.0 การบริโภค
ภาคเอกชน แม้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 จากระยะเดียวกันปีก่อน แต่การใช้จ่าย
ยังไม่กระจายตัวมากนัก เพราะข้อจ�ำกัดด้านก�ำลังซื้อ โดยเฉพาะครัวเรือน
ภาคเกษตรส่วนใหญ่มหี นีส้ ะสมสูงและรายได้สทุ ธิอยูใ่ นระดับต�ำ 
่ ประกอบกับ
ผลส�ำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในภาคเหนือปรับลดลง จากความกังวล
เรื่องราคาสินค้าเกษตรอยู่ในระดับต�่ำสะท้อนจากยอดขายสินค้าในชีวิต
ประจ�ำวันยังคงหดตัว แม้หลายหมวดสินค้าเริ่มปรับดีขึ้นบ้าง
ส�ำหรับไตรมาสที่ 4 ธนาคารแห่งประเทศไทยส�ำนักงานภาคเหนือ
คาดการณ์ว่าการท่องเที่ยวเข้าสู่ High Season และการผลิตเพื่อส่งออก
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงผลผลิตเกษตรส�ำคัญออกสู่ตลาดในช่วง
ปลายปี หากภาคการเกษตรถ้าผลผลิตและราคาออกมาดี จะช่วยกระตุ้น
การใช้จ่ายเพื่อการบริโภค เพราะภาคเหนือยังคงพึ่งพาการเกษตร
เป็นหลัก ส่วนการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงมีบทบาทที่ส�ำคัญ
ถึงร้อยละ 60 จากจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด ซึ่งมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นทุกปี และจะเป็นส่วนส�ำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจให้
ก้าวต่อไปได้อย่างช้าๆ ขณะทีค่ วามท้าทายก็มใี นเรือ่ งของราคาสินคาเกษตร
และภาระหนี้ครัวเรือนเกษตรรวมถึงภัยธรรมชาติที่ยังต้องเฝ้าระวัง
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ
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กระทรวงอุตสาหกรรม ดันอุตฯ S-Curve

เศรษฐกิจภาคอีสาน ดันผู้ประกอบการโคราชรายใหญ่ช่วย SMEs
นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชม
สถานประกอบการในจังหวัดนครราชสีมา พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือในลักษณะ
ประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาคอีสาน โดยเข้าเยี่ยมชมแห่งแรกที่ บริษัท
พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนหลักของรถยนต์ที่ส�ำคัญ
ของไทย มีเทคโนโลยีและโนว์ฮาวการผลิตระดับสูง มีฐานทีม่ นั่ คง สถานะการเงินทีแ่ ข็งแกร่ง
และได้รับการยอมรับอย่างสูงจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลกจากประเทศญี่ปุ่น
สหรัฐอเมริกา และยุโรปมากว่า 30 ปี
ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ของ
รัฐบาล ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น
หุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัตมิ าช่วยในกระบวนการหล่อโละและตกแต่งชิน้ งาน
รวมทั้งพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์เพื่อ
ผลิตกระแสไฟฟ้าบนหลังคารายใหญ่ในประเทศ แห่งที่ 2 บริษัท สงวนวงษ์
อุตสาหกรรม จ�ำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตและแปรรูปแป้งมันส�ำปะหลังที่ใหญ่
ที่สุดในเอเชียแปซิฟิก มีก�ำลังการผลิตสูงถึงประมาณ 2,400 ตันต่อวัน

โดย 80% ของแป้งมันที่ผลิตได้ถูกส่งออก โดยมีตลาดหลักอยู่ที่ประเทศจีน
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และบางประเทศในกลุม่ สหภาพยุโรป นับเป็นอุตสาหกรรม
ที่เน้นต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งกากมันส�ำปะหลัง
สามารถมาผลิตไบโอแก๊ส น�ำแก๊สกลับมาใช้ในโรงงานแทนเชือ้ เพลิงอืน่ ๆ และ
น�ำไปปั่น/ผลิตกระแสไฟฟ้าส่งขายให้การไฟฟ้า มีการน�ำไอความร้อนที่
เกิดจากเครือ่ งปัน่ ไฟฟ้ากลับมาแลกเปลีย่ นความร้อนเป็นพลังงานอีกครัง้ และ
มีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์
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กระทรวงฯ ได้รบั มอบนโยบายเร่งด่วนจากรัฐบาลให้
การสนับสนุนช่วยเหลือ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ
ได้อย่างรวดเร็วและจ�ำนวนที่มากขึ้น โดยร่วมกับหน่วยงาน
เศรษฐกิจและสถาบันการเงิน เช่น ส�ำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
ธนาคารรัฐและเอกชน และ โดยล่าสุดได้เปิดมาตรการใหม่
ได้แก่ การค�้ำประกันสินเชื่อของ บสย. ในวงเงินค�้ำประกัน
81,000 ล้านบาท ทีจ่ ะรับผิดชอบภาระให้ผปู้ ระกอบการสูงสุด
ถึง 30% และพร้อมเปิดอนุมัติให้ความช่วยเหลือ ซึ่งเชื่อว่า
จะเป็นการผลักดันให้ SMEs เข้าถึงสินเชือ่ ได้มากขึน้ สามารถ
สร้างเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ดยี งิ่ ขึน้ นอกจากนี้
ยังได้เปิดตัวสินเชื่อเพื่ออุตสาหกรรม ธุรกิจ และแฟรนไชส์
ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทั้งระบบ และสนับสนุนนโยบาย Local Economy ของ
รัฐบาลให้ก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจ 4.0 ได้ต่อไป

ทัง้ นีก้ ระทรวงฯ ยังมีมาตรการส่งเสริมทีไ่ ม่ใช่การเงิน เช่น มาตรการเพิม่ ศักยภาพ
ด้านการผลิต มาตรการเพิม่ ศักยภาพด้านการเงินและการบัญชี มาตรการยกระดับมาตรฐาน
สินค้า มาตรการส่งเสริมด้านการตลาด มาตรการยกระดับศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ
SMEs รวมทัง้ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการพัฒนาพืน้ ทีอ่ ย่างมีศกั ยภาพ
เพื่อรองรับการลงทุน โดยในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีการพัฒนาพื้นที่ใน
3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น และมุกดาหาร ที่ปัจจุบันได้จัดท�ำแผน
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเรียบร้อยแล้ว และได้ท�ำการศึกษาพื้นที่อุตสาหกรรม
ที่มีความหนาแน่น และพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตสูงในพื้นที่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 7 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น ร้อยเอ็ด อุดรธานี หนองคาย
อุบลราชธานี และนครพนม เพื่อก�ำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมส�ำหรับการจัดตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยก่อนหน้านีไ้ ด้ลงพืน้ ทีจ่ งั หวัดมุกดาหารและได้รว่ มหารือกับหน่วยงานรัฐ
และเอกชนในพื้นที่ และได้สั่งการให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
พิจารณาจัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรมในเขตพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร เพือ่ ส่งเสริม
การค้าและการลงทุนให้เพิ่มขึ้นในพื้นที่
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : www.prachachat.net

สกรศ. แจงอยูร่ ะหว่างจัดทำ�ผังเมือง EEC ใหม่
คาดแล้วเสร็จใน 1 ปี ยันคำ�สั่ง ม.44 ไม่ ได้เปิดช่องทำ�ผิด กม.

รายงานข่าวจากส�ำนักงานกรรมการบริหารระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) ชี้แจงการออกค�ำสั่ง ม.44 ของคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรื่องข้อก�ำหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
จัดท�ำแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ EEC โดยมิให้น�ำกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองมาใช้บังคับว่า กระบวนการจัดท�ำ
ผังเมืองตามค�ำสั่ง คสช. นี้ ได้น�ำข้อมูลของผังเมืองรวมจังหวัดที่ประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งผ่านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วมาเป็นข้อมูลหลัก
ในการจัดท�ำแผนภาพรวม
อย่างไรก็ตาม กระบวนการจัดท�ำผังเมืองตามค�ำสั่งนี้ มีสาระส�ำคัญ
ของการด�ำเนินงานดังนี้ ให้คณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (กรศ.) ด�ำเนินการเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย
เพื่อให้ความเห็นชอบในเรื่องดังต่อไปนี้ 1) นโยบายและแผนภาพรวมเพื่อ
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 2) แผนการใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินในภาพรวม 3) แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
4) แผนการด�ำเนินงาน
ในเรื่องนี้ สกรศ. ได้เริ่มด�ำเนินการไปแล้วและมีความก้าวหน้า
พอสมควร และจะเร่งน�ำเรื่องเสนอ กรศ. โดยเร็ว ทั้งนี้ ในการด�ำเนินการ
จัดท�ำภาพรวมดังกล่าว สกรศ. ได้ค�ำนึงถึงผู้ได้รับผลกระทบการเยียวยา
ตามหลักการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตลอดเวลา
ในการจัดท�ำแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนผังการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานและสาธารณูปโภคนัน้ สกรศ. จะได้ทำ� งานร่วมกับกรมโยธา
ธิการ ซึง่ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท�ำแผนผังทัง้ 2 ให้แล้วเสร็จใน 6 เดือน
หลังจากที่คณะกรรมการนโยบายได้ให้ความเห็นชอบ โดยจะได้ค�ำนึงถึง
ความต่อเนื่องและเชื่อมโยงของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคกับ
การพัฒนา EEC ใน 7 ระบบหลัก คือ 1) ระบบสาธารณูปโภค 2) ระบบ
คมนาคมและขนส่ง 3) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4) ระบบ
นิเวศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การประกอบกิจการเป้าหมายและการ
อยู่อาศัย 5) ระบบบริหารจัดการน�้ำ  6) ระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะ
7) ระบบป้องกันอุบัติภัย
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ทั้งนี้ ในการจัดท�ำแผนผังทั้ง 2 จะได้น�ำข้อมูลของผังเมืองรวม
จังหวัดทีป่ ระกาศใช้อยูใ่ นปัจจุบนั มาเป็นข้อมูลหลักในการจัดท�ำแผนภาพรวม
เมื่อจัดท�ำแผนผังทั้ง 2 เสร็จแล้ว สกรศ. จะได้ทำ� งานร่วมกับกรมโยธาธิการ
และผังเมืองในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการน�ำแผนผังดังกล่าวไปจัดท�ำ
ผังเมืองขึ้นมาใหม่ ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี ซึ่งจะต้องด�ำเนินการตามขั้นตอน
การจัดท�ำผังเมืองที่กรมโยธาธิการและผังเมืองก�ำหนด ทั้งนี้ ในระหว่าง
การจัดท�ำผังเมืองใหม่ จะได้ใช้แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนผัง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคซึ่งค�ำนึงถึงความต่อเนื่อง
และเชื่อมโยงของโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคกับการพัฒนา EEC
ใน 7 ระบบหลักข้างต้นที่ได้รับอนุมัติแล้วไปพลางก่อน
ส่วนกรณีระบุวา่ มีการเร่งออกค�ำสัง่ ดังกล่าว เพราะต้องให้โครงการ
มาบตาพุดเฟส 3 ที่จะมีการถมทะเลและมีการจัดท�ำรายงาน EHIA
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) (โครงการนี้จะไม่สามารถผ่านการอนุมัติ
ของ สผ. และ คชก. เพราะขัดกับกฎหมายผังเมืองของ จ.ระยอง) นั้น
ค�ำสั่งดังกล่าวไม่ได้เปิดช่องทางให้โครงการใดโครงการหนึ่งด�ำเนินการ
ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่อย่างใด
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
ที่มา : www.ryt9.com
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บทสนทนาภาษาอังกฤษ

Invitations (การเชื้อเชิญ)

การเชื้อเชิญภาษาอังกฤษ Invitations

ชักชวนเพื่อนฝูง
• I would like to invite you to a paty.
ฉันอยากชวนเธอไปงานเลี้ยง
• We’d like you to come.
เราอยากให้เธอมาด้วย
• Can you come over and join us?
เธอจะมาร่วมงานกับพวกเราได้ไหม?
• Will you join us?
เธอจะร่วมกับพวกเราไหม?
ชวนกิน ชวนทาน
• Are you free for dinner tonight?
คืนนี้คุณว่างไปทานอาหารเย็นไหม?
• Shall we have a drink at the bar?
เราไปหาอะไรดื่มกันที่บาร์ไหม?
• Join me for a coffee.
มาดื่มกาแฟกัน

การเชื้อเชิญ เชิญชวน เป็นภาษาอังกฤษ (Invitations) นั้นมีตัวอย่างประโยค
ที่มักพบบ่อยในการเชื้อเชิญ เช่น การชักชวนร่วมงานเลี้ยง ชวนทานอาหาร เป็นต้น และ
ตอบรับค�ำเชิญหรือปฎิเสธค�ำเชิญนั้น เป็นภาษาอังกฤษ เราสามารถใช้ประโยคและตัวอย่าง
บทสนทนาเป็นภาษาอังกฤษได้ ดังต่อไปนี้
ตัวอย่าง บทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)

การตอบรับค�ำเชิญ
• That sounds terrific.
ฟังดูเยี่ยมไปเลย
• OK, if you insist.
ก็ได้ ถ้าคุณยืนกรานแบบนี้
• All right, then.
อย่างนั้นก็ได้
• I won’t say No.
ฉันไม่ปฏิเสธหรอก
การปฏิเสธค�ำเชิญ
• I’d love to, but i already have adate.
ผมอยากไปมากๆ เลย แต่ผมมีนัดแล้วนะ
• I’m sorry, I can’t make it.
ผมขอโทษครับ ผมมาไม่ได้
• Sorry, I’m tied up.
ขอโทษที ฉันยุ่งจนไปใหนไม่ได้เลย

A : We have a party at my place this evening.
Would you came?
พวกเราจะจัดงานเลี้ยงที่บ้านของฉันเย็นนี้ คุณจะ
มาไหม
B : That’s very kind of you, but I’m afraid i cam’t
I palned to dine out with my family.
คุณมีนำ�้ ใจจัง แต่ผมเกรงว่าผมจะไปไม่ได้ผมวางแผน
ว่าจะไปทานข้าวนอกบ้านกับครอบครัวของผม
น่ะครับ
A : It’s too pity you can’t come.
น่าเสียดายจังที่คุณมาไม่ได้
B : I won’t be miss next time.
ครั้งหน้าผมจะไม่พลาดอีก
A : Thank you so much
ขอบคุณมากครับ
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://engenjoy.blogspot.com

รู้ทันโลก

สหภาพยุโรปเผย แผนกระตุน้ อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ ไฟฟ้า
สหภาพยุโรป เผยแผนเกีย่ วกับการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
รถยนต์ทมี่ กี ารปล่อยมลพิษสู่อากาศ หวังกระตุ้นภาคอุตสาหกรรม
การผลิตรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทีป่ ระชุมคณะกรรมาธิการยุโรป ร่วมเสนอแผนการทีเ่ ข้มงวดมากขึน้
ในการจัดการควบคุมรถยนต์ทปี่ ล่อยมลพิษสูบ่ รรยากาศ โดยจะให้จา่ ยค่าปรับ
ตามปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่รถคันนั้นปล่อยออกมา
นอกจากนี้ ยังมีการเสนอมาตรการผ่อนผันค่าธรรมเนียม แก่ผใู้ ช้งาน
รถยนต์ที่มีส่วนประกอบเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อจูงใจให้หันมาใช้รถแบบ
อีโคคาร์ และสนับสนุนการลดมลพิษในชั้นบรรยากาศอีกทางหนึ่ง
ซึง่ คณะกรรมาธิการยุโรป ชีว้ า่ ข้อเสนอนีม้ จี ดุ ประสงค์เพือ่ ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากภาคการขนส่งและคมนาคม โดยเฉพาะในภาคการผลิต
อุตสาหกรรมยานยนต์ลง เฉลีย่ ร้อยละ 30 ภายในปี 2573 (หรือภายใน 13 ปี
ข้างหน้า) โดยมีขอ้ ก�ำหนดว่า ภายในอีก 7 ปี (ช่วงครึง่ แรกของการด�ำเนินการ)
จะต้องมีค่าเฉลี่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 15
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของคณะกรรมาธิการยุโรป ยังชี้ด้วยว่า จะเป็น
การกระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรม เกี่ยวกับการสร้างและออกแบบยานพาหนะ
ที่ใช้งานโดยระบบไฟฟ้า (electric vehicles) ในยุโรป มีความเจริญเติบโต
มากยิ่งขึ้น หลังในระยะหลังๆ เริ่มซบเซาลง เพราะเทคโนโลยีการผลิต
ของจีน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ก้าวล�ำ 
้ น�ำหน้าไปมาก ส่งผลให้ผู้ใช้งาน
รถยนต์แบบประหยัดพลังงานในยุโรป หันไปเลือกใช้ยานพาหนะ ที่ผลิตจาก
3 ประเทศนี้แทน เช่น บริษัทแท็กซี่แห่งหนึ่งในกรุงบรัสเซลส์ ของเบลเยียม
ที่เลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้า (electric cars) จากจีนในการให้บริการลูกค้าทั้งหมด

ซึง่ หากมาตรการกระตุน้ การเจริญเติบโตในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้าของยุโรป ประสบความส�ำเร็จจะส่งผลให้เกิดการเเข่งขันในตลาด
อย่างเป็นธรรม และอาจส่งผลดี ถึงตลาดเเรงงานในประเทศแถบนี้มาก
ยิ่งขึ้นด้วย
นอกจากนี้ Maros Sefcovic รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป
ยังแสดงความเชือ่ มัน่ ด้วยว่า มาตรฐานการคิดค้นนวัตกรรมของภาคแรงงาน
ในยุโรปนั้น มีประสิทธิภาพที่ดีไม่แพ้ชาติอื่นๆ
อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอนี้ยังคงไม่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมด
จากที่ประชุม โดยนาย Sigmar Gabriel รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศเยอรมนี ชี้ว่า แผนการท�ำงานของคณะกรรมมาธิการ
ยุโรป มีความเข้มงวดมากเกินไป ซึ่งการน�ำมาตรการลดการปล่อยมลพิษ
มาใช้รวดเร็วเกินไป จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของภาคการผลิต และ
การจ้างงาน ในภาคอุตสาหกรรมอื่นตามไปด้วย
ส�ำหรับอัตราค่าปรับ ของรถที่มีการปล่อยมลพิษออกมานั้น ในข้อ
เสนอได้ก�ำหนดให้ผู้ขับขี่ต้องจ่ายค่าปรับเป็นรายปี ตามจ�ำนวนกรัมของ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ปล่อยออกมาเกินอัตราที่ก�ำหนดโดยมีค่าปรับ
กรัมละ 95 ยูโร หรือ ราว 3,700 บาท ส่วนรถที่มีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ต�่ำกว่า 50 กรัม ต่อระยะการเดินทาง 1 กิโลเมตร
ให้ถือว่า ยังคงเป็นรถประหยัดพลังงานอยู่ (hybrid vehicles)
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.krobkruakao.com
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สมาพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมโลก
จัดประชุมเรื่องอุตสาหกรรม 4.0

สมาพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมโลก หรือ
IndustriALL Global Union จัดประชุมระดับโลก
เรือ่ งอุตสาหกรรม 4.0 ระบุคนงานถูกเอาเปรียบมากที่สุด
ไม่สามารถแข่งขันกับหุ่นยนต์ได้ และผู้หญิงเป็นกลุ่ม
เปราะบางทีส่ ดุ เพราะงานทีท่ ำ� อยูส่ ว่ นใหญ่เป็นงานไม่มนั่ คง
และค่าจ้างราคาถูก
สมาชิกของสหภาพแรงงานระดับชาติกว่า 600 คน
จาก 60 องค์กรใน 40 ประเทศเข้าร่วมประชุมอภิปราย
เรื่อง อุตสาหกรรม 4.0 : นัยยะต่อสหภาพแรงงานและ
นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 26-27
ตุลาคม 2560 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

การประชุมระดับโลกอภิปรายเกีย่ วกับอุตสาหกรรม 4.0 กับเศรษฐกิจ
ดิจิตอลส่งผลกระทบต่อสมาชิกของสมาพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมโลกใน
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศต่างๆ อย่างไร และจะมีแผนปฏิบัติการรับมือ
กับความท้าทายนี้อย่างไร
ความเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรม ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่แต่การก้าว
สู่การเปลี่ยนแปลงเป็นอุตสาหกรรม 4.0 นั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เลขาธิการ
ของสมาพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมโลก นายวอลเตอร์ ซานเชส กล่าวเปิดงาน
ว่าภาคอุตสาหกรรมของพวกเรานั้นก�ำลังจะเปลี่ยนแปลงและเราจะต้อง
ปรับเปลี่ยนมัน
ระบบการผลิตและงานในอนาคต รวมถึงผลกระทบจากอุตสาหกรรม
4.0 ต่อสังคมโดยรวม ได้เป็นประเด็นการถกเถียงในที่ประชุม นายไบรอัน
โคห์เลอร์ ผูอ้ ำ� นวยการด้านสุขภาพความปลอดภัยและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของ
IndustriALL กล่าวว่า “มันไม่ควรจะปล่อยให้พวกที่ร�่ำรวยที่สุดเก็บเกี่ยว
ผลประโยชน์จากอุตสาหกรรม 4.0 เพราะแรงขับเคลื่อนนั้นคือ การลดต้นทุน
นั่นหมายถึงการตัดงาน ดังนั้น สหภาพแรงงานจ�ำเป็นต้องเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจก�ำหนดนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมให้ยั่งยืน”
คนงานทีถ่ กู เอาเปรียบมากทีส่ ดุ ก็ไม่สามารถแข่งขันกับหุน่ ยนต์ได้เลย
ผู้หญิงเป็นกลุ่มเปราะบางที่สุด เพราะงานที่ท�ำอยู่ส่วนใหญ่เป็นงานไม่มั่นคง
และค่าจ้างราคาถูก
นายฟรานซิสโก เบตติ จากเวทีสมัชชาเศรษฐกิจโลก (WEF) กล่าว
ว่างาน 850 ล้านต�ำแหน่ง ในระบบการผลิตทั่วโลกจะต้องได้รับการคุ้มครอง
ผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่ไม่ประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานด้วยเทคโนโลยี
ดิจิตัล (digitalization) เนื่องจากพนักงานไม่มีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนแรก
ชารัน เบอร์โร่ จากสมาพันธ์แรงงานระหว่างประเทศ (International
Trade Union Confederation) ได้เน้นประเด็นความจ�ำเป็นของการสร้าง
ความสมานฉันท์กับอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนเพื่อเผชิญหน้ากับอุตสาหกรรม
4.0 และเธอยังเรียกร้องให้การเปลีย่ นผ่านนีย้ ตุ ธิ รรม (Just Transition) โดย
ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบต่อพนักงานและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ
สังคมโดยรวม กล่าวคือ บรรดาธุรกิจจะต้องผ่านการรับรองจากสังคมที่จะ
ด�ำเนินงาน เช่น ต้องจ่ายภาษี จ้างงานทีม่ นั่ คงและมีระบบคุม้ ครองสังคมด้วย
เดบโบร่าห์ กรีนฟิลด์ รองผู้อ�ำนวยการองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (ILO) วิทยากรหลักของงาน กล่าวว่า การมองในแง่ดีอยู่ที่
ความสามารถของเราทีจ่ ะพัฒนานโยบายเกีย่ วกับงานในอนาคต เธอได้อธิบาย
ถึงงานในทศวรรษที่ผ่านมาว่า ได้ท�ำให้อัตราความยากจนลดลงอย่างมาก
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ผู้หญิงเป็นก�ำลังแรงงานมากขึ้น มีการรับรองอนุสัญญา ILO อย่างไรก็ตาม
รายได้ที่เกิดจากการสร้างผลิตภาพกลายเป็นก�ำไรและเงินลงทุนระยะสั้น
ของบริษัท (เช่น การเก็งก�ำไร) ที่ไม่ได้ให้ประโยชน์แก่แรงงานและน�ำไป
เพิ่มค่าจ้างเลย
นายวูฟกัง เลมป์ สมาชิกสหภาพแรงงานเหล็ก IG Metall
จากเยอรมนี กล่าวว่าอุตสาหกรรม 4.0 ต้องการแรงงาน 4.0 ด้วย จากสิทธิ
ที่จะเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีเพียงก�ำลังแรงงาน
ที่มีคุณสมบัติเท่านั้นที่สามารถรับมือกับตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงได้
เขากล่าวอีกว่า สมาชิกสหภาพแรงงานที่เพิ่มขึ้นเป็นหัวใจของการรับมือกับ
ความท้าทายในอนาคต
จากการอภิปรายร่วมกันเป็นเวลา 2 วัน ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการของ IndustryALL ที่เรียกร้องให้งานในอนาคตจะต้อง
สร้างผลกระทบในแง่บวกให้แก่สังคมโดยรวม โดยจะต้องประกันว่าคนงาน
จะไม่ถูกทิ้งให้จ่ายภาษีสังคมแทนพวกบริษัท และรัฐจะต้องรับผิดชอบ
ที่จะท�ำให้การเปลี่ยนผ่านนี้เป็นไปอย่างยุติธรรม
แผนปฏิบัติการของ IndustriALL คือ
1. สร้างความตระหนักและพัฒนาศักยภาพให้แก่สมาชิกสมาพันธ์
แรงงานอุตสาหกรรมโลก เพื่อสนับสนุนนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน
2. จัดตั้งแรงงานวัยหนุ่มสาว แรงงานสตรีและแรงงานชั่วคราว
3. กรอบข้อตกลงระหว่างประเทศ (Global Framework Agreements)
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานที่ท�ำกับบรรษัทข้ามชาติ จะต้องระบุโอกาสและ
ความท้าทายของอุตสาหกรรม 4.0
4. ก�ำหนดกรอบและการด�ำเนินงานโครงการการเปลีย่ นผ่านทีย่ ตุ ธิ รรม
หรือ Just Transition Program ให้แรงงานมีส่วนร่วมอภิปรายกับรัฐและ
นายจ้าง
5. แรงงานต้องมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั ข้อมูลข่าวสาร การปรึกษาหารือและ
การอบรมจากนายจ้างและรัฐ รวมทั้งได้รับความคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
ในที่ทำ� งานและบ้าน
6. มีมมุ มองเพศสภาพประกอบการพิจารณานโยบายอุตสาหกรรม 4.0
7. รัฐและนายจ้างจะต้องรับฟังเสียงของผู้ใช้แรงงานในระดับ
สถานประกอบการ ระดับชาติ ภูมิภาค และโลก ในการถกเถียงนโยบาย
อุตสาหกรรม 4.0
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.tcijthai.com
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สมาคมประมงและผู้ประกอบการประมง
ขานรับค่าจ้างขั้นต�่ำแรงงานประมง 12,000 บาท
พร้อมอัดสวัสดิการเพียบ!! ดึงแรงงานไทยท�ำงาน

กระทรวงแรงงานย�้ำสมาคมประมงและผู้ประกอบการประมง พร้อมปรับสภาพการจ้างและการท�ำงานของแรงงานประมง พร้อมยื่น
ค่าจ้างเป็นรายเดือน ขั้นต�่ำ 12,000 บาท จ่ายผ่านธนาคาร มีประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ โดยมีสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร สร้างหลัก
ประกันในการท�ำงาน เพื่อจูงใจให้แรงงานไทยมาท�ำงานในภาคประมง
นายอนุ รั ก ษ์ ทศรั ต น์ ช่ ว ยราชการในต� ำ แหน่ ง อธิ บ ดี
นายอนุรักษ์ กล่าวอีกว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ ทางการไทยจะไป
กรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ใบอนุญาตท�ำงานของแรงงานต่างด้าว เจรจาการน�ำเข้าแรงงานภาคประมงกับทางการเมียนมา แบบรัฐต่อรัฐ
สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมาในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น�้ำ
ได้หมดอายุในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 แล้ว ดังนัน้ ผู้ประกอบการจึงจ�ำเป็น
ต้องจัดหาแรงงานมาทดแทน โดยกระทรวงแรงงานได้มีการหารือกับสมาคม
ประมงแห่งประเทศไทย ผูป้ ระกอบการประมงและผูท้ เี่ กีย่ วข้องในการปรับปรุง
สภาพการจ้างและการท�ำงานพร้อมจัดสวัสดิการทุกรูปแบบให้กับแรงงาน
ในภาคประมงเพือ่ จูงใจให้แรงงานไทยหันมาท�ำงานในกิจการประมงทะเล ซึง่
ตกลงจะจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างเป็นรายเดือนขั้นต�่ำเดือนละ 12,000 บาท
จ่ายผ่านธนาคาร พร้อมกับจัดสวัสดิการด้านที่พัก อาหาร การรักษาพยาบาล
ประกันสุขภาพ ประกันสังคม รวมทั้งประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุให้กับ
แรงงานภาคประมง ส�ำหรับคนงานทีม่ ปี ระสบการณ์กจ็ ะได้คา่ จ้างมากขึน้ ตาม
ข้อตกลงในแต่ละราย โดยจะต้องมีการท�ำสัญญาจ้างที่ก�ำหนดอัตราค่าจ้าง
และสวัสดิการต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับแรงงาน

(GtoG) ซึ่งแรงงานต่างด้าวก็จะได้รับค่าจ้างและสวัสดิการเช่นเดียวกัน
กับแรงงานไทยด้วย และขอเชิญชวนแรงงานไทยมาท�ำประมง เพราะ
ได้มีการปรับสภาพการจ้างงานที่เป็นธรรม รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ ซึ่งจะ
ช่วยให้แรงงานไทยมีรายได้ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงในชีวิตการท�ำงาน และ
ไม่ต้องใช้ชีวิตบนท้องทะเลในต่างแดน หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อ
รายละเอียดหรือสอบถามได้ที่ ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
ส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการ
จัดหางาน โทร. 1694
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

กรมการจัดหางานชวนนักศึกษาจบใหม่
หางาน ผ่านแอพพลิเคชั่น Smart Job

กรมการจัดหางาน ชวนนักศึกษาจบใหม่ หรือคนไทยที่ก�ำลังหางานท�ำ  หางานทางมือถือผ่าน Mobile Application ชื่อ Smart Job
Center รองรับการใช้งานใน Smart phone ทั้งในระบบ iOS แอนดรอยด์ (Android) และ tablet
นายอนุ รั ก ษ์ ทศรั ต น์ ช่ ว ยราชการในต� ำ แหน่ ง อธิ บ ดี
จากการรวบรวมความต้องการแรงงานผ่านหน้าเว็บไซต์ของ บริษัท
กรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานได้เปิดช่องทางให้นักศึกษา จัดหางาน จ็อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จ�ำกัด และบริษัท จัดหางานท็อปกัน
จบใหม่หรือผู้ที่ก�ำลังมองหางานท�ำ  รวมทั้งผู้ว่างงานเข้าใช้บริการหางาน
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านทาง Mobile Application ชื่อ Smart Job Center
ซึง่ ตอบสนองการท�ำงานของคนยุคใหม่ ทีผ่ ใู้ ช้สามารถค้นหาต�ำแหน่งงานว่าง
ทั่วประเทศ ได้ผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ 2 ระบบปฏิบัติการ คือ ระบบ
ปฏิบัติการ iOS และแอนดรอยด์ (Android) โดยพิมพ์ค�ำว่า “Smart Job
Center” รวมทั้งยังสามารถใช้งานผ่านทาง tablet ในระบบแอนดรอยด์
(Android) หรือค้นหาผ่านศูนย์กลางแอพพลิเคชั่นภาครัฐ (Government
Application Center : GAC) ได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งคนหางานที่ลงทะเบียน
ใน Mobile Application ระบบจะแนะน�ำงานที่ตรงกับคุณสมบัติของ
คนหางานในรูปแบบ auto matching และคนหางานสามารถดูรายละเอียด
แต่ละต�ำแหน่งงาน และสมัครงานได้ไม่จ�ำกัดต�ำแหน่ง ซึ่งผู้สมัครงาน และ
นายจ้าง/สถานประกอบการจะสามารถส่งข้อความโต้ตอบหากันเพื่อนัด
สัมภาษณ์งานได้ด้วยตนเอง และสามารถแชร์ต�ำแหน่งงานที่น่าสนใจให้กับ
บุคคลอื่น ได้ทั้งงานในประเทศและงานต่างประเทศ ซึ่งกรมการจัดหางาน
ได้ท�ำ MOU ไว้กับบริษัทจัดหางาน จ�ำนวน 5 แห่ง ได้แก่ บริษัท จัดหางาน
เคลลี่ เซอร์วสิ สต๊าฟฟิง่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษทั อเด็คโก้ คอนซัลติง้ จ�ำกัด
และบริษัทแมนพาวเวอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษัทจัดหางาน จ็อบส์
ดีบี (ประเทศไทย) จ�ำกัด และบริษัท จัดหางานท็อปกัน จ�ำกัด

จ�ำกัด พบว่าในเดือนกันยายน 2560 ทีผ่ า่ นมา มีความต้องการแรงงาน จ�ำนวน
51,706 อัตรา โดยประเภทงานที่นายจ้าง/สถานประกอบการมีความต้องการ
แรงงานมากที่สุด คือ งานขาย/งานบริการลูกค้า จ�ำนวน 9,357 อัตรา
รองลงมาคือ วิศวกร/ช่างเทคนิค จ�ำนวน 6,903 อัตรา งานธุรการ
งานทรัพยากรบุคคล จ�ำนวน 5,126 อัตรา ไอที/คอมพิวเตอร์ 3,787 อัตรา
บัญชี จ�ำนวน 3,500 อัตรา การตลาด จ�ำนวน 3,262 อัตรา ฝ่ายผลิต/ผลิตภัณฑ์
จ�ำนวน 2,758 อัตรา งานธนาคาร งานการเงิน จ�ำนวน 2,141 อัตรา
งานท่องเที่ยว งานโรงแรม งาน F&B 2,043 อัตรา งานขนส่ง 1,881 อัตรา
นายอนุรกั ษ์ กล่าวเพิม่ เติมว่า คนหางานไทยทีป่ ระสงค์จะหางานท�ำ
นอกจากจะติดต่อสมัครงานที่ “ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย” หรือ
“Smart Job Center” แล้ว ยังสามารถใช้บริการผ่าน Mobile Application
นี้ได้โดยลงทะเบียนผ่านทาง Application ในเวลาราชการ หรือที่
Smartjob.doe.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งใช้งานง่าย ตอบสนอง
ความต้องการของคนรุ่นใหม่ สามารถใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลา สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th
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จับแล้ว!! นายหน้าหลอกคนหางานไปท�ำงานญี่ปุ่น
กรมการจัดหางาน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ กก.1 บก.ปคม
จับกุมนายหน้าหลอกลวงคนหางานไปท�ำงานประเทศญี่ปุ่น ที่ห้าง
สรรพสินค้าเซ็นเตอร์วนั อนุสาวรียช์ ยั ฯ เบือ้ งต้นหลอกไปแล้ว 6 ราย
จ่ายรายละ 240,000 บาท
นายอนุ รั ก ษ์ ทศรั ต น์ ช่ ว ยราชการในต� ำ แหน่ ง อธิ บ ดี
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เมือ่ วันที่ 3 พฤศจิกายน

ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
กรมการจัดหางานได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ กก.1 กองบังคับการปราบปราม
การกระท�ำความผิดเกีย่ วกับการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) จับกุมนายหน้าทีห่ ลอกลวง
คนหางานไปท�ำงานประเทศญี่ปุ่น ผ่านเฟสบุ๊ค ชื่อ “งานญี่ปุ่น เงินดี”
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ในข้อหา “จัดหางานให้คนหางานเพื่อไปท�ำงานในต่างประเทศ โดยไม่ได้รับอนุญาต หลอกลวงผู้อื่นว่า
สามารถหางานหรือส่งไปฝึกงานในต่างประเทศได้ โดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งเงินหรือทรัพย์สินของผู้ถูกหลอกลวง ฉ้อโกง” โดยจับกุมได้ที่ร้าน
แมคโดนัล ห้างสรรพสินค้าเซ็นเตอร์วัน อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพฯ
จากการตรวจสอบพบว่า ผู้เสียหายมีจ�ำนวน 4 ราย โดยได้จ่ายเงินค่าด�ำเนินการไปท�ำงานจ�ำนวน 240,000 บาทต่อราย ซึ่งเมื่อได้เดินทาง
ไปท�ำงานที่ประเทศญี่ปุ่นแล้ว กลับไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลงกันไว้ เจ้าหน้าที่จึงได้น�ำตัวมาสอบสวนขยายผลที่ กก.1 กองบังคับการปราบปราม
การกระท�ำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ และด�ำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป โดยขณะที่น�ำตัวมาขยายผล
มีผู้เสียหายมาร้องทุกข์เพิ่มเติมอีก 2 ราย ทั้งนี้ ผู้ที่หลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถหางาน หรือสามารถจัดส่งไปฝึกงานในต่างประเทศได้ และโดยการ
หลอกลวงดังว่านัน้ ได้ไปซึง่ ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดจากผูถ้ กู หลอกลวง ต้องระวางโทษจ�ำคุกตัง้ แต่ 3-10 ปี หรือปรับตัง้ แต่ 60,000–200,000 บาท
หรือทั้งจ�ำ ทั้งปรับ นายอนุรักษ์ กล่าว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

กระทรวงแรงงานชี้เป้า!!

ตลาดแรงงานไทย เลือกเรียนสายอาชีพ
“รายได้ดี เป็นที่ต้องการ”

กระทรวงแรงงานเผยตลาดต้องการแรงงานทีจ่ บ ปวช. ปวส. และอนุปริญญา
มากที่สุด แนะเด็กไทยเลือกเรียนสายอาชีพ ป้องกันการตกงาน พบเดือนกันยายน
ตลาดต้องการแรงงานกว่า 32,000 อัตรา ได้รับการบรรจุงานแล้วกว่า
30,000 คน
นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ ช่วยราชการในต�ำแหน่งอธิบดีกรมการจัดหางาน

กล่าวว่า ในเดือนกันยายน 2560 ทีผ่ า่ นมา กรมการจัดหางาน ได้รบั แจ้งความต้องการแรงงาน
จากนายจ้าง/สถานประกอบการว่าต้องการแรงงานเป็นจ�ำนวน 32,128 อัตรา ซึ่งต้องการ
แรงงานเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2559 จ�ำนวน 2,038 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 6.77
โดยพบว่าอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมการผลิต จ�ำนวน
12,245 อัตรา รองลงมาคือ การขายส่ง การขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ จ�ำนวน
8,338 อัตรา กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน จ�ำนวน 2,109 อัตรา ที่พักแรมและ
บริการด้านอาหาร จ�ำนวน 1,892 อัตรา และการก่อสร้าง จ�ำนวน 1,188 อัตรา โดยนายจ้าง/
สถานประกอบการแจ้งว่าต้องการแรงงานที่จบการศึกษาในระดับ ปวช.-ปวส./อนุปริญญา
มากที่สุดถึงร้อยละ 34.13 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 31.88 ระดับประถมศึกษา
และต�่ำกว่า ร้อยละ 22.39 ปริญญาตรีและสูงกว่าเพียงร้อยละ 11.60
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จากความต้องการแรงงานดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า
การเรียนในสายอาชีพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
เป็นอย่างมาก ดังนั้นเพื่อรองรับต่อภาคอุตสาหกรรม
จึงขอให้นักเรียน นักศึกษา ปรับเปลี่ยนทัศนคติ มุมมอง
ต่อการเลือกศึกษา โดยหันมาเลือกเรียนในสายอาชีพ
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ทัง้ นี้ เพือ่ จะได้
ไม่ตกงาน และสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กบั ตนเอง
น�ำไปสูก่ ารมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ตี อ่ ไป นายอนุรกั ษ์ กล่าว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

อาชีพมั่นคง

เห็ดโคนคอนโด

ส�ำเร็จครั้งแรก!! น�ำเชื้อธรรมชาติเพาะ “เห็ดโคนคอนโด”
ที่ อ.โพธาราม จังหวัดราชบุรี
“เห็ดโคน” เปนเห็ดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติพบในพื้นที่

ปาทัว่ ไป จะออกผลผลิตหลังฝนตกชุกติดตอ กันหลายวัน สลับกับ
มีแสงแดดในอุณหภูมทิ เี่ หมาะสม เมือ่ ถึงชว งทีเ่ ห็ดโคนออก ชาวบา น
มักจะนิยมเขาปาหาเห็ดโคนกันเพราะมีราคาแพง มีรสชาติอรอย
นํามาปรุงอาหาร ตม ยาํ หรือผัดนาํ้ มันหอย จะอรอ ยมาก เห็ดดอก
ตูมๆ กิโลกรัมละ 500-600 บาท สวนดอกที่บานแลวกิโลกรัมละ
250-300 บาท ที่แพงเพราะปหนึ่งไดกินเพียงครั้งเดียวและ
ที่ผานมาก็ยังไมมีใครที่สามารถนําเห็ดนี้มาเพาะเลี้ยงขยายพันธุ
ไดเลย แตวันนี้เห็ดโคนถูกนํามาเพาะเชื้อไดแลว
คุณรณรงค์ มงคลการ และครูธญ
ั ญชล จันทรม โน ครู คศ.2
ชํานาญการ โรงเรียนวัดทามะขาม (ท่ามะขามประชาอุทิศ) อ�ำเภอ

โพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นผูรวมคิดคนสูตร โดยน�ำเชื้อเห็ดโคนป่า
มาดัดแปลง สายพันธ์เป็นเห็ดโคนคอนโดส�ำเร็จเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว
พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งเห็ดโคนคอนโดที่ได้จะมีเอกลักษณเฉพาะสูตร
ตรงที่วาใครที่เคยรับประทานเห็ดโคน หรือเห็ดปลวกจากทั่วไป จะรูเลย
วาเห็ดโคนคอนโดของที่นี่รสชาติไมต่างจากธรรมชาติ
อุปกรณ์ในการเพาะเห็ดโคนคอนโดก็เป็นแบบประหยัด และ
มีขั้นตอนง่ายๆ โดยจะฉีกก้อนหัวเชื้อเห็ดโคนคอนโดให้ละเอียด
ผสมกับอาหารเสริม พร้อมกับต้มฟางที่จะใช้ดูดซับน�้ำหัวเชื้อเห็ด
คอนโด จากนั้นจึงน�ำฟางที่ได้จากการต้มและผึ่งให้เย็น ไปปูบนชั้น
เพาะเห็ดโคนให้ทั่วแปลงโดยกดฟางกับหัวเชื้อเห็ดโคนให้ติดกัน
แล้วน�ำน�้ำที่เหลือจากต้มฟางที่เย็นแล้ว มารดบนแปลงเพาะเห็ดโคน
อีกทีหนึ่ง ขนาดของคอนโดจะมีขนาดเท่าไรก็ได้ ใช้พลาสติกสีดำ� คลุม
แปลงเพาะเห็ดให้มิด ทิ้งไว้ 3 วันค่อยเปิดออก จะเกิดเส้นใยสีขาวๆ
ทั่วแปลง เมื่อใช้ฮอร์โมนฉีดให้เส้นใยคล้ายหิมะยุบลง เรียกว่าการตัด
ใยเห็ด หลังจากนั้น 2-3 วัน เห็ดโคนจะงอกและเจริญเติบโตออกมา
พร้อมเก็บผลผลิตได้ประมาณวันที่ 7 ของการเพาะ สามารถเก็บขาย
ได้ประมาณ 20-25 วันต่อรุ่น สามารถสรางรายไดเลี้ยงครอบครัว
เดือนละประมาณ 15,000-30,000 บาท ทั้งนี้ส่วนผสมของการเพาะ
เห็ดโคนนี้จดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เป็นสูตรเฉพาะจากวัสดุธรรมชาติ
ที่กินเข้าไปแล้วไม่มีอันตรายต่อร่างกาย

ขณะนี้ทางโรงเรียนวัดทามะขาม (ท่ามะขามประชาอุทิศ)
อ�ำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ไดเ ปด เปน ศูนยเ รียนรูก ารเพาะเห็ดโคน
คอนโดที่สามารถใหความรูกับชุมชน หรือหนวยงานภาครัฐ หรือนิสิต
นักศึกษาที่สนใจไดเขามาศึกษาเรียนรู  ไดเปนศูนยความรูกับกลุมที่
อยากมีอาชีพเสริมใหกับตัวเอง สวนคนที่สนใจอยากซื้อเชื้อเห็ดโคน
ไปเพาะเอง โรงเรียนมีไวจําหนายแกผูสนใจที่อยากมีรายไดเสริมอาชีพ
อีกทางหนึ่งด้วย
ทุกวันนี้ คุณรณรงค์ มงคลการ ยังแบง ปน ความรูท มี่ ถี า ยทอด
ใหกับผูสนใจในการเพาะปลูกเห็ดโคน เพื่อนําไปประกอบอาชีพ
ซึ่งไดรับความสนใจกันเปนจํานวนมาก ถ้าท่านใดสนใจหรือตองการ
เรียนรูว ธิ เี พาะปลูกเห็ดโคน หรือเห็ดปลวกคอนโด สามารถติดตอ ได้
ทางโทรศัพท์ 08-6863-2110
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
ที่มา : MATICHON Online
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THAILAND 4.0

บุคลากร หัวใจส�ำคัญพัฒนาไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0
จากผลวิจยั เชิงลึก “กับดักปัญหาขับเคลือ่ น
อุ ต สาหกรรมไทย 4.0” ของบริ ษั ท เชฟรอน

ประเทศไทยส�ำรวจและผลิต จ�ำกัด ที่ร่วมกับส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และส�ำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
(สวทน.) พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมระดับกลาง-เล็ก
ก�ำลังเผชิญวิกฤติขาดแคลนช่างเทคนิคทักษะขั้นสูง
ส่งผลให้ 75% ของผู้ประกอบการไทยยังใช้เทคโนโลยี
ตํ่ากว่าระดับ 2.5 ซึ่งนั่นหมายความว่าอุตสาหกรรมไทย
ยังไปไม่ถึงอุตสาหกรรม 4.0 ตามเป้าที่รัฐบาลต้องการ
และการทีจ่ ะเดินหน้าไปให้ถงึ เป้าหมายนัน้ การพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล
ถือเป็นสิง่ ส�ำคัญทีต่ อ้ งค�ำนึงถึง สาเหตุของการขาดแคลน “ดร.ประชาคม
จันทรชิต” รองเลขาธิการ สอศ. กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรสร้าง
บุคลากรสายวิชาชีพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 สอศ.
ได้จัดท�ำยุทธศาสตร์ 20 ปี เพื่อยกระดับอาชีวศึกษาของไทยสู่การเป็น
อาชีวะระดับสากล ภายใต้หลักการส�ำคัญ อาทิ การผลิตและพัฒนาคน
ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมความ
ร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา ส่งเสริมสมรรถนะ
ด้านเทคโนโลยีดิจิตอล รวมถึงผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาให้ทันกับ
ความเปลี่ยนแปลง ซึ่งถือว่าสอดคล้องกับสิ่งที่โครงการ Chevron Enjoy
Science ซึ่งให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริม

“อาทิตย์ กริชพิพรรธ” ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ
บริษัท เชฟรอน ประเทศไทยส�ำรวจและผลิต จ�ำกัด กล่าวว่า โครงการ

Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ที่มี
เป้าหมายในการเพิม่ ศักยภาพการแข่งขันในตลาดแรงงานยุคใหม่ผา่ นการ
ศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือ
สะเต็ม และอาชีวศึกษาในแต่ละภูมิภาค โดยก่อนหน้านี้ได้ร่วมมือกับ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดตั้ง “ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
ด้านยานยนต์” ซึ่งขณะนี้จัดตั้งไปแล้ว 4 แห่ง จากเป้าหมาย 6 แห่ง
ทั่วประเทศ ซึ่งศูนย์นี้จะเป็นศูนย์กลางท�ำงานร่วมกับวิทยาลัยเทคนิค
ในเครือข่าย ภายใต้รูปแบบ “รัฐร่วมเอกชน” เพื่อผลิตและพัฒนา
ช่างเทคนิคด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ป้อนอุตสาหกรรมในพื้นที่
ขณะนี้ สอศ. ด�ำเนินการใน 2 เรื่อง คือ การจัดการอาชีวศึกษา
การจัดสอนใน 3 ระดับ คือ ระดับฝีมือ ปวช. ระดับเทคนิค หรือ ปวส. และ
ระดับเทคโนโลยี มีทั้งหมด 1.03 ล้านคน และเรื่องที่ 2 คือ การอบรม
วิชาชีพ แต่ละปีมีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นปีละ 1 ล้านคน โดยจาก
งบประมาณปีละ 2.6 หมื่นล้านในปีนี้ แต่งบที่ใช้ในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลจริงๆ ใช้ไม่ถึง 20%
สอศ. มีการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี คือ การร่วมกับภาคเอกชน
หรือภาคผู้ใช้แรงงานกับสถาบันการศึกษาปี 2559 สถานประกอบการ
ที่จัดทวิภาคีกับ สอศ. 2.1 หมื่นแห่ง ปี 2560-3.2 หมื่นแห่ง และคาดว่า
ปี 2561 จะเพิ่มเป็น 4.8 หมื่นแห่ง ผู้เรียนในทวิภาคี ปี 2559
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มี 1.13 แสนคน ปี 2560 มี 1.25 แสนคน ปีหน้าคาดการณ์ว่าจะมี
1.88 แสนคน
นอกจากนี้ ไจก้า (JICA) ยังได้เข้ามาพบผู้บริหารระดับสูงของ
ภาคอุตสาหกรรม เสนอเงินกู้ให้ไทย ดอกเบี้ย 0.3% ต่อปี งบ 2,800
ล้านบาท ไทยสมทบอีก 700 ล้านบาท เพื่อพัฒนาสมรรถนะช่างเทคนิค
ตามหลักสูตรโคเซ็น และเมื่อน�ำเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีเรียบร้อย จะตั้ง
สถาบันโคเซ็น จัดหลักสูตรให้เด็กที่จบ ปวส. ได้เข้าท�ำงานที่เขตพิเศษ
ภาคอุตสาหกรรม หรือ EDC พร้อมกันนี้ สอศ. ยังร่วมมือกับสถาบัน
การศึกษาอาชีวศึกษา อีก 10 แห่ง พัฒนาห้องเรียนและให้ทุนทั้งครู
และผู้เรียน ทั้งเรียนในประเทศไทย ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ
ยังส่งไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่น หลังจากนั้นจะกลับมาท�ำงานที่สถานประกอบการ
ของญี่ปุ่น และแผนงานต่อไป คือ การให้ทุนอย่างเดียว
วิกฤติในการขาดแคลนก�ำลังคนในสายวิชาชีพ หากไม่เร่ง
ด�ำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานตั้งแต่เดี๋ยวนี้ ในอีก 10 ปีข้างหน้า
จะวิกฤติหนัก สอศ. ต้องท�ำแผนพัฒนาการศึกษา 20 ปี น�ำเอางานช่าง
น�ำเขตพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆ ของรัฐมาเป็นตัวตั้ง
การจัดการทีต่ อบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานอุตสาหกรรม
จริงๆ คือ ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน มีการพัฒนาการเรียน
การสอนร่วมกัน มีการวัดผลประเมินผลร่วมกัน สร้าง Career Path
ที่ชัดเจนให้กับแรงงาน และสร้างความมั่นคงทางรายได้ที่เหมาะสม
ถ้าท�ำได้ทงั้ หมด จะท�ำให้การพัฒนาการศึกษาตอบโจทย์ได้จริงๆ โครงการ
สร้างพลังประชารัฐ มีการยกระดับวิชาชีพท�ำร่วมกัน 4 เรื่อง คือ
1. การสร้างภาพลักษณ์รว่ มกัน สร้างความรูส้ กึ เชิงบวกให้กบั ผูป้ กครอง
และผู้เรียนให้หันมาเรียนสายวิชาชีพมากขึ้น 2. มีการลงนามร่วมกัน
กับสถานสอนอาชีวะพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันจัดการเรียนการ
สอนตามทีส่ ถานประกอบการต้องการ 3. ดูวา่ ภาคผูใ้ ช้ตอ้ งการแรงงาน
เท่าไร อย่างไร ทักษะแบบไหน 4. เรือ่ งของการเชือ่ มโยงระหว่างคุณวุฒิ
การศึกษา และคุณวุฒิวิชาชีพ นั่นคือเรื่องค่าตอบแทน ควรจ่ายตาม
สมรรถนะของแรงงาน
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

