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Special Report

• ส�ำนึกรักบ้านเกิด “รักษ์ทะเล” ด้วยวัสดุธรรมชาติ

3

มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�ำในภูมภิ าค

บรรณาธิการ

ข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine
ประจ�ำเดือนธันวาคม 2560 Special Report ฉบับนีข้ อน�ำเสนอ
เรื่องราว การส�ำนึกรักบ้านเกิด “รักษ์ทะเล” ด้วยวัสดุธรรมชาติ
ตามด้วย มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�ำในภูมิภาค
หนองคายทุ่ม 41 ล้านบาท สร้างหอชมวิวเมืองพื้นกระจกดึงดูด
นักท่องเที่ยวเออีซี เศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ ไตรมาส 3
ปี 2560 ปลุก 28 สนามบินดึงเอกชนร่วมทุน PPP ให้สทิ ธิพฒ
ั นา
เชิงพาณิชย์ บูมท่องเที่ยวหัวเมืองรอง “จิสด้า” ผนึกก�ำลัง
3 จังหวัดตะวันออก จัดมหกรรมอีอีซีไอแฟร์
ส่วน English for Career ฉบับนี้ เป็นบทสนทนา
ภาษาอังกฤษ Thank You (การขอบคุณ) ตามด้วย รู้ทันโลก
ไอซ์แลนด์เปิดศักราชใหม่ บังคับใช้กฎหมายนายจ้างต้องจ่าย
ชาย-หญิง เท่ากัน Smart Doe ไทย-ญี่ปุ่น ขยายตลาดแรงงาน
ย�้ำแรงงานไทยต้องมีรายได้ที่คุ้มค่า  กรมการจัดหางานเผย!!
ยอดปล่อยกู้เงินกองทุนฯ กว่า  31 ล้านบาท ดอกเบี้ยต�่ำ 3%
เตือน!! ระวังถูกหลอกท�ำงานก่อสร้างอ้างรายได้ดีที่เมียนมา 
ไทย-กั ม พู ช า  จ่ อ หารื อ ถกปั ญ หาพิ สู จ น์ สั ญ ชาติ แ รงงาน
พร้อมปรับปรุงระบบน�ำเข้าตาม MOU ศูนย์บริการจัดหางาน
เพื่อคนไทย 3 ปี ช่วยให้คนมีงานท�ำล้านราย อาชีพมั่นคง
เดือนนี้ น�ำเสนออาชีพ นักพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน
(Mobile Application) และ THAILAND 4.0 “พัฒนาแรงงาน
ทักษะ” ตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0

• หนองคายทุ่ม 41 ล้านบาท สร้างหอชมวิวเมืองพื้นกระจก
ดึงดูดนักท่องเที่ยวเออีซี
• เศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ ไตรมาส 3 ปี 2560
• ปลุก 28 สนามบินดึงเอกชนร่วมทุน PPP
ให้สิทธิพัฒนาเชิงพาณิชย์ บูมท่องเที่ยวหัวเมืองรอง
• “จิสด้า” ผนึกก�ำลัง 3 จังหวัดตะวันออก
จัดมหกรรมอีอีซีไอแฟร์
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English for Career
• บทสนทนาภาษาอังกฤษ Thank You (การขอบคุณ)
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รูท้ นั โลก
• ไอซ์แลนด์เปิดศักราชใหม่ บังคับใช้กฎหมายนายจ้าง
ต้องจ่าย ชาย-หญิง เท่ากัน

8

Smart DOE
• ไทย-ญี่ปุ่น ขยายตลาดแรงงาน ย�้ำแรงงานไทย
9
ต้องมีรายได้ที่คุ้มค่า
• กรมการจัดหางานเผย!! ยอดปล่อยกู้เงินกองทุนฯ
9
กว่า 31 ล้านบาท ดอกเบี้ยต�่ำ 3%
• เตือน!! ระวังถูกหลอกท�ำงานก่อสร้างอ้างรายได้ดี
11
ที่เมียนมา
• ไทย-กัมพูชา จ่อหารือถกปัญหาพิสูจน์สัญชาติแรงงาน
10
พร้อมปรับปรุงระบบน�ำเข้าตาม MOU
• ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย 3 ปี ช่วยให้คนมีงานท�ำ 10
ล้านราย

อาชีพมัน่ คง
• นักพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน
(Mobile Application)
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THAILAND 4.0
• “พัฒนาแรงงานทักษะ” ตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0
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ผู้ด�ำเนินการ : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน (Labour Market Information Administration Division)
กรมการจัดหางาน โทรศัพท์ 0-2245-1581 หรือที่ E-mail : lmi@doe.go.th

Spacial Report

สำ�นึกรักบ้านเกิด
“รักษ์ทะเล” ด้วยวัสดุธรรมชาติ
“กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด” ชุมชนปากน�้ำ 1 จังหวัดระยอง ตั้งอยู่
ในพื้นที่ต�ำบลปากน�้ำ อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง เขตหาดแสงจันทร์ เทศบาล
นครระยอง
ทรัพยากรสัตว์น�้ำในท้องทะเลลดน้อยลง อาจเนื่องมาจาก
การท�ำการประมงทีม่ ากเกินควร และขาดจิตส�ำนึก รวมทัง้ การพัฒนา
เครือ่ งมืออุปกรณ์การจับสัตว์นำ�้ ทีท่ นั สมัย และการเปลีย่ นแปลงของ
ระบบนิเวศในทะเล ซึ่งหากไม่แก้ไข ปลุกจิตส�ำนึก และฟื้นฟูระบบ
นิเวศอย่างเป็นจริงจัง จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มประมง
หาดแสงจันทร์ หาดที่มีความส�ำคัญทั้งในเรื่องของการ
ท่องเที่ยวและการท�ำประมง โดยในอดีตนั้นผืนน�้ำทะเลบริเวณ
หาดแสงจันทร์ มีสัตว์น�้ำนานาชนิด อาศัยกันอย่างอุดมสมบูรณ์
แต่ดว้ ยการเพิม่ ปริมาณของเรือประมงทีม่ ากขึน้ และการใช้เครือ่ งมือ
ประมงที่ผิดประเภท ท�ำให้ปริม าณของสัตว์น�้ำลดปริม าณลง
อย่างรวดเร็ว จนท�ำให้มีกลุ่มประมงเรือเล็กกลุ่มหนึ่งได้รวมตัวกัน
โดยใช้ชื่อว่า “กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด”
โดยได้รวมตัวกันจัดสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยของสัตว์นำ�้ จากภูมปิ ญ
ั ญา
ชาวบ้าน ทีเ่ รียกว่า ซัง้ ปลา (บ้านปลา) โดยท�ำมาจากวัสดุธรรมชาตินนั้
ก็คือไม้ไผ่และทางมะพร้าว รวมถึงวัสดุเหลือใช้จากการเรือประมง
น�ำมาประกอบกัน เพื่อน�ำไปทิ้งลงทะเลคล้ายกับปะการังเทียม ท�ำให้
เป็นที่อยู่ของสัตว์ทะเลขนาดเล็ก ได้มาอาศัยหลบภัยจากเรือที่ใช้
อุปกรณ์จับปลาผิดประเภท รวมถึงประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความ
เข้าใจให้กับชาวประมงในพื้นที่ ในการอนุรักษ์สัตว์น�้ำทะเล เพื่อที่จะ
ได้หากินกันไปตราบนานเท่านาน
กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด จึงได้คิดริเริ่มกับหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็นผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม
ร่วมจัดโครงการฯ ต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ได้ด�ำเนินงานของกลุ่มฯ
อาทิ การจัดตั้งธนาคารปู และการน�ำวัสดุเหลือใช้ เช่น ท่อพีวีซี
เชือกไนล่อน มาสร้างเป็นบ้านจ�ำลองให้ปลา  หรือสัตว์ทะเล โดยมี
พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ชุมชน นักเรียน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องร่วมกันท�ำบ้านจ�ำลอง (บ้านปลา) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ
ปลุกจิตส�ำนึกของทุกภาคส่วน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ทะเล
ดูแลฟื้นฟูระบบนิเวศใต้ท้องทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่ง
ประมงของชุมชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป

ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารปู บ้านปลา กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด
ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.ระยอง

ด้วยท�ำเลทีไ่ ม่ไกลจากเมืองท่า และเมืองหลวงของประเทศ ท�ำให้จงั หวัดระยอง
กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่รองรับความเจริญทางเศรษฐกิจ การร่วมกันใช้สอย
ทรัพยากรทางทะเลอย่างหนัก จึงเป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้สิ่งมีชีวิตลดลงอย่างรวดเร็ว
วันนีม้ ารูจ้ กั กับกลุม่ ประมงเก้ายอด จังหวัดระยอง ทีส่ ามารถปรับตัวเข้ากับสิง่ แวดล้อม
ด้วยการรักษาและเพิ่มจ�ำนวนสัตว์น�้ำ เพื่อให้ธรรมชาติกลับคืนสู่สมดุลอีกครั้ง
ชาวประมงที่หาดแสงจันทร์ สามารถปรับตัวได้ดี และมั่นคงขึ้น หลังจากที่
พวกเขาใช้วธิ กี ารท�ำเขตอนุรกั ษ์สตั ว์นำ�้ ในรูปแบบของธนาคารปู บ้านปลา วิธกี ารก็คอื
การปักธงแดงรอบพืน้ ที่ ประมาณ 2 ตารางกิโลเมตร โดยรอบจะมีซงั เชือกทีก่ งุ้ จะชอบ
มาอยู่อาศัย ประมาณ 50 จุด/และบ้านปลาที่อยู่ภายในเขตของธงอีก 10 หลัง
รวมถึงธนาคารปู ที่ใช้ส�ำหรับการอนุบาลให้แข็งแรงก่อนปล่อยปูคืนสู่ธรรมชาติ
การท�ำแบบนีไ้ ม่เพียงเกือ้ กูลธรรมชาติเท่านัน้ เพราะชาวประมงเก้ายอด จังหวัดระยอง
บอกว่า  ภายหลังการท�ำธนาคารปู บ้านปลา  ท�ำให้พวกเค้ามีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม
หลายเท่าตัว เพราะปูไข่ 1 ตัว ให้ลูกปูมากถึง 30,000-300,000 ตัว แม้จะรอดเพียง
ร้อยละ 5 แต่ก็ถือว่าการท�ำทุกวันช่วยคืนสมดุลให้กับท้องทะเลได้เช่นกัน
เครือ่ งทุน่ แรง หรือเครือ่ งโม่ เริม่ ดังขึน้ เมือ่ แน่ใจว่าออกนอกเขตอนุรกั ษ์ หรือ
ธงสีแดง พวกเขารู้ดีกว่าการผลิตจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ภายหลัง
จากการจัดพื้นที่ให้เป็นเขตอนุรักษ์แล้ว ชาวประมงยังมีแนวคิดการท�ำธนาคารปูเพื่อ
อนุบาลสัตว์นำ�้ ก่อนปล่อยคืนสูธ่ รรมชาติ แม้จะเริม่ ต้นได้เพียง 3 เดือน แต่ผลตอบแทน
กลับเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว
จิตส�ำนึกและความหวงแหน ท�ำให้กลุม่ ประมงเก้ายอด สามารถฝ่าฟันอุปสรรค
ในอดีต และปัจจุบันพวกเขาก็ยังคงฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์แห่งนี้ร่วมกันอย่างเข้มแข็ง
การรวมกันปล่อยสัตว์น�้ำกลับคืนสู่ธรรมชาติทุกเย็น กับครอบครัวด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น
ของเยาวชนกลุ่มประมงเก้ายอด คือตัวอย่างความส�ำเร็จของการปลูกฝังจิตส�ำนึก
ความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งรายได้ และสิ่งสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับ
ครอบครัวชาวประมง
ปี 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ
ในสังกัดด�ำเนินการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น
เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงาน ให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จัก
และยึดถือเป็นแบบอย่าง เข้ารับพระราชทานรางวัลในวันพืชมงคลจรดพระนังคัล
แรกนาขวัญ ซึ่งถือเป็นพระราชพิธีที่มีความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญก�ำลังใจ
ให้เกษตรกรได้เกิดความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอันเป็นเวลาที่
เหมาะสมในการเริม่ ต้นฤดูการเพาะปลูก โดยกลุม่ ประมงเรือเล็กเก้ายอดได้รบั คัดเลือก
ให้ได้รับโล่รางวัล เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจ�ำปี 2560 (ประเภทกลุ่มเกษตรกร
ท�ำประมง ประจ�ำปี 2560 “กองทุนออมทรัพย์ปันน�้ำใจ ฟื้นฟูทรัพยากรและระบบ
นิเวศ อนุบาลสัตว์น�้ำวัยอ่อน เพื่อทรัพยากรประมงคงอยู่อย่างยั่งยืน”)
ประธานกลุ่มฯ นายชัยยุทธ เรืองเอี่ยม ได้กล่าวกับทางศูนย์บริหารข้อมูล
ตลาดแรงงานภาคตะวันออก เชื่อว่าหลายปีที่ผ่านมาชาวประมงปากน�้ำ 1 ไม่ได้เจอ
เคย หรือ กุง้ เคย มามากกว่า 5 ปีแล้ว ทีเ่ ข้ามาบอกถึงทรัพยากรธรรมชาติอะไรหลายๆ
อย่างของหน้าบ้านของเรา  ว่ามีความอุดมสมบูรณ์ขนาดไหน ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี
ของระบบนิเวศชายฝั่งดีขึ้น หากสังเกตจากคนทั่วไปจะมองไม่รู้ว่าสิ่งที่เห็นอยู่เหนือ
ชายฝั่งนั้นคืออะไร แต่ถ้าหากเป็นชาวประมงแล้วละก็ สิ่งที่ปรากฏลักษณะสีแดงส้มๆ
เหนือชายฝั่งท้องทะเลนั่นคือเคยหรือกุ้งเคย ชาวประมงก็สามารถท�ำการประมง
โดยการน�ำอวนประมงที่มีลักษณะเฉพาะในการจับเคย เพื่อน�ำมาท�ำเป็นกะปิ
ที่หลายคนรู้จักกัน ดั่งค�ำกล่าวที่กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด กล่าวไว้ว่า...“หยุดท�ำร้าย
ธรรมชาติ แล้วธรรมชาติจะไม่ทิ้งเรา”
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นอกเหนือจากการอนุรักษ์ฯ การท�ำประมงที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นแล้ว กลุ่มยังมีการจัดตั้งสหกรณ์ในชุมชน โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อให้สมาชิกด�ำเนินกิจการร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของสมาชิกและช่วย
ยกฐานะความเป็นอยูข่ องสมาชิกให้ดขี นึ้ และเปิดให้เป็นแหล่งศึกษา
ดูงานจากหน่วยงานต่างๆ หรือผู้สนใจที่จะมาศึกษาหาความรู้ มีการ
ด�ำเนินกิจกรรม/โครงการ ต่างๆ อาทิ โครงการ “ท�ำดีเพือ่ พ่อหลวง”
โดยการเก็บขยะชายหาด PMY-แหลมเจริญ และร่วมค�ำถวายสัตย์
ปฏิญาณและแปลอักษรจุดเทียนถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรี
นฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมปล่อยพันธุ์
สัตว์น�้ำเพื่อบ�ำเพ็ญเป็นพระราชกุศล (ปัญญาสมวาร ๕๐ วัน)
กิจกรรมงานตกปลา กินปู ดูทะเล ที่เก้ายอด และกิจกรรมในโอกาส
วันส�ำคัญต่างๆ เป็นต้น

ความรู้เรื่อง “ซั้ง” ซั้งคืออะไร??

ซั้ง หรือปะการังเทียมพื้นบ้าน เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มี
มาแต่อดีต เป็นเครือ่ งมือดึงดูดสัตว์นำ�้ ให้มาอยูร่ วมกันเป็นจ�ำนวนมาก
เพือ่ ความสะดวกในการท�ำการประมง โดยการน�ำซัง้ หรือทุน่ ปะการังเทียม
ไปทิ้งไว้ในทะเลอ่าวไทยเพื่อใช้เป็นแหล่งอาศัยและแหล่งอนุบาล
สัตว์น�้ำขนาดเล็ก โดยชาวบ้านสร้างขึ้นจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น
ที่สามารถย่อยสลายในน�้ำได้ กล่าวคือ น�ำไม้ไผ่มาตัดเป็นท่อน
แล้วใช้เถาวัลย์ผูกติดกับใบหรือทางมะพร้าวท�ำเป็นซั้ง นอกจากนี้
ประโยชน์ทางอ้อมของซั้งคือ ป้องกันเรือประมงขนาดใหญ่ เช่น
เรืออวนลากมาท�ำการประมงในเขตน่านน�ำ้ หวงห้ามได้อกี ทางหนึง่ ด้วย

ซั้ง หมายถึง อุปกรณ์ที่ท�ำให้ปลามาอยู่รวมกัน ซึ่งมีที่มาจากสิ่งของลอยน�้ำ
ต่างๆ โดยมีปลาเล็กปลาน้อยอาศัยร่มเงาอยู่ และจะมีปลาขนาดใหญ่กว่าติดตาม
หาอาหารไปด้วย การวางซั้งก็จะเลียนแบบสิ่งของลอยน�้ำ โดยใช้วัสดุต่างๆ มาผูกมัด
รวมกัน เช่น เศษอวน, เชือกเก่า, ไม้ไผ่ และทางมะพร้าว เหล่านี้เป็นต้น เพียงแต่ซั้ง
จะถ่วงด้วยก้อนหิน หรือผูกติดกับโขดหินใต้น�้ำ ไม่ให้ลอยออกไปจากจุดที่ต้องการ
“ซั้งเชือก” หรือหญ้าทะเลพื้นบ้าน เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมาแต่อดีต
เป็นเครื่องมือดึงดูดสัตว์น�้ำให้มาอยู่รวมกันเป็นจ�ำนวนมาก เพื่อความสะดวกในการ
ท�ำการประมง โดยการน�ำซั้งเชือก หรือทุ่นปะการังเทียมไปทิ้งไว้ในทะเลเพื่อใช้เป็น
แหล่งอาศัยและแหล่งอนุบาลสัตว์น�้ำขนาดเล็กโดยชาวบ้าน นอกจากนี้ประโยชน์
ทางอ้อม ของซั้งคือ ป้องกันเรือประมงขนาดใหญ่ เช่น เรืออวนลาก มาท�ำการประมง
ในเขตน่านน�้ำหวงห้ามได้อีกทางหนึ่ง
“ซัง้ กอ” หรือ”ปะการังเทียมพืน้ บ้าน” เป็นอีกโครงการหนึง่ ภายใต้การมีสว่ นร่วม
ของชุมชน เพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรประมง ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมาตั้งแต่อดีต
ใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยการน�ำซั้งกอหรือปะการังเทียมที่ชาวบ้าน
ได้ประดิษฐ์ขึ้นเอง ไปวางเป็นกลุ่มไว้ในทะเลจุดละประมาณ 3 กลุ่ม เพื่อใช้เป็นแหล่ง
อาศัยและแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลขนาดเล็ก ให้มีโอกาสได้เจริญเติบโตและขยายพันธุ์
เพือ่ เพิม่ ปริมาณ และยังสามารถช่วยป้องกันเรือประมงขนาดใหญ่ เข้ามาท�ำการประมง
ในเขตบริเวณชายฝัง่ ได้อกี ด้วย ส�ำหรับการจัดท�ำซัง้ กอ สามารถเลือกใช้วสั ดุทมี่ รี าคาถูก
และหาได้ง่ายในท้องถิ่น เช่น ล�ำไม่ไผ่ ใบมะพร้าว เชือกกระสอบ กิ่งไม้ เป็นต้น
โดยน�ำมาประกอบกันเป็นซั้งแล้วน�ำไปวางบริเวณบริเวณแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเล
โดยรูปแบบการท�ำซั้งจะแตกต่างกันตามภูมิปัญญาชาวบ้านของแต่ละชุมชน
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
ที่มา : กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด, กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,
คนมันส์พันธุ์อาสา

มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำ�ในภูมิภาค

หนองคายทุม่ 41 ล้านบาท สร้างหอชมวิวเมืองพื้นกระจก
สูงเท่าตึก 9 ชั้น สร้างแลนด์มาร์ค ดึงดูดนักท่องเที่ยวเออีซี
เทศบาลเมืองหนองคายเดินหน้าพัฒนาพืน้ ทีร่ มิ ฝัง่ แม่นำ�้ โขงเพิม่ ลานกิจกรรม
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว สถานทีอ่ อกก�ำลังกาย และเตรียมสร้างหอชมวิวทิวทัศน์ สูงเท่าตึก
9 ชั้น ส่งเสริมและรองรับการท่องเที่ยวเออีซี
รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายและทีป่ รึกษาหอการค้าจังหวัดหนองคาย

ได้เปิดเผยว่า  ในปีงบประมาณ 2561 เทศบาลเมืองหนองคาย มีโครงการที่จะก่อสร้าง
หอชมวิวตามโครงการพัฒนาลานวัฒนธรรมและหอชมวิวเมือง ส่งเสริมการท่องเที่ยวตาม
ล�ำน�้ำโขง ที่บริเวณริมแม่น�้ำโขงวัดมีชัย ท่าใกล้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 ในเขต
เทศบาลเมืองหนองคาย ซึง่ จะเป็นหอชมวิวแบบกระจก ความสูง 34 เมตร เทียบกับตึกประมาณ
9 ชั้น ตั้งอยู่บนลานกว้าง 17 เมตร ยาว 150 เมตร งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ
41 ล้านบาท โดยด้านบนจะเป็น 2 ชั้น ชั้นบนสุดเป็นแบบเปิดโล่ง ส่วนอีกชั้นเป็นแบบติดแอร์
พื้นจะเป็นกระจกใส เพื่อเป็นการสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ที่ขึ้นไปชมวิวสองฝั่งโขงไทย-ลาว
เมือ่ โครงการนีแ้ ล้วเสร็จก็จะเป็นจุดทีด่ งึ ดูดนักท่องเทีย่ วให้เข้ามาท่องเทีย่ วในจังหวัดหนองคาย
เพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกับสกายวอล์ก จุดชมวิวสองฝั่งโขงไทย-ลาว ที่วัดผาตากเสื้อ ต.ผาตั้ง
อ.สังคม จ.หนองคาย ที่หลังจากก่อสร้างเสร็จแล้วเปิดให้ประชาชนได้ขึ้นสัมผัส ก็สามารถ
ดึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคายได้
เป็นอย่างดี กลายเป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วส�ำคัญของจังหวัดหนองคาย ทีน่ กั ท่องเทีย่ วและทุกคน
ที่เดินทางมาในจังหวัดหนองคาย อยากจะไปท่องเที่ยว
โครงการก่อสร้างหอชมวิวนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
เมืองหนองคาย ที่เริ่มจากไหว้พระที่วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จากนั้นก็เดินตามเส้นทางที่มี
การปรับปรุงเชื่อมต่อยังลานพระอริยสงฆ์ 5 พระองค์ ที่ก�ำลังท�ำการก่อสร้าง หากเดินต่อไป
ยังด้านใต้ก็จะไปยังพระธาตุหล้าหนอง หรือพระธาตุกลางน�้ำ หากเดินไปด้านเหนือก็พบกับ

4

ลานวัฒนธรรมบริเวณริมน�ำ้ โขงหน้าวัดล�ำดวน ทีม่ พี ญานาค
จ�ำลองขนาดใหญ่ 2 ตน ความสูงกว่า  9 เมตร และยาว
กว่า 10 เมตร เดินต่อไปก็จะเป็นตลาดสินค้าอินโดจีน หรือ
ตลาดท่าเสด็จและถนนคนเดิน เดินต่อไปก็จะเป็นท่าเรือ
หายโศก จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหลังเก่า  เดินต่อไปก็จะไป
ถึงหอสูงที่ก�ำลัง จะมีการก่อสร้าง และจะไปสิ้นสุดที่สะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 ถือเป็นการเชื่อมต่อเส้นทาง
ท่องเที่ยวได้อย่างสมบูรณ์ เพระตลอดแนวฝั่งแม่น�้ำโขง
ในเขตเทศบาลก็จะเชื่อมต่อถึงกันได้ทั้งหมด นักท่องเที่ยว
สามารถเดินเทีย่ วหรือปัน่ จักรยานท่องเทีย่ วได้ตลอดทัง้ แนว
ริมฝั่งแม่น�้ำโขง

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : www.esarntoday.com
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เศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ ไตรมาส 3 ปี 2560
ส�ำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนืออยู่ในเกณฑ์ดี อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต�่ำและลดลงจากไตรมาสก่อน อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
เพิ่มขึ้น จากราคาน�้ำมันขายปลีกในประเทศปรับเพิ่มขึ้นเป็นส�ำคัญ รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้
ภาคการท่องเทีย่ ว ปรับดีขนึ้ ต่อเนื่องจากนักท่องเที่ยวจีนเป็นส�ำคัญ
เครื่องชี้คือนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ อัตราการเข้าพักของที่พักแรม โรงแรมและภัตตาคารเพิ่มขึ้นและ
มีทิศทางที่ดี
ผลผลิตอุตสาหกรรม เร่งตัวเป็นร้อยละ 24.4 จากระยะเดียวกัน
ปีกอ่ น ส่วนส�ำคัญจากผลผลิตหมวดเครือ่ งดืม่ ประเภททีม่ แี ละไม่มแี อลกอฮอล์
ด้านอุตสาหกรรมส่งออกขยายตัว ทั้งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเลนส์
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ และเครือ่ งใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน รวมทัง้ การผลิตสิง่ ทอประเภท
ผ้าลูกไม้
ผลผลิตเกษตรกรรม ชะลอลงเหลือร้อยละ 31.9 จากผลผลิต
พืชส�ำคัญ ได้แก่ ข้าวเปลือกเป็นช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง ส่วนข้าว
นาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นช่วงต้นฤดูเก็บเกี่ยว ส่วนล�ำไยให้ผลผลิต
มากกว่าปีก่อน ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรหดตัวต่อเนื่องร้อยละ 6.0 ท�ำให้
รายได้เกษตรกร ชะลอลงเหลือร้อยละ 24.0
การบริโภคภาคเอกชน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 จากระยะเดียวกันปีก่อน
แต่การใช้จา่ ยยังไม่กระจายตัวมากนัก เพราะข้อจ�ำกัดด้านก�ำลังซือ้ โดยเฉพาะ
ครัวเรือนภาคเกษตร ส่วนใหญ่มีหนี้สะสมสูงและรายได้สุทธิอยู่ในระดับต�่ำ
อย่างไรก็ดี การใช้จ่ายเพื่อซื้อยานพาหนะในจังหวัดเชียงใหม่ ก�ำแพงเพชร
และพิษณุโลกยังขยายตัวได้

การใช้จา่ ยภาครัฐ กลับมาเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.2 จากการกระตุน้ เศรษฐกิจ
ตามโครงการเพือ่ พัฒนาการเกษตรอย่างยัง่ ยืนเร่งเบิกจ่ายในช่วงต้นไตรมาส
อย่างไรก็ตาม เงินโอนค่าก่อสร้างให้แก่ทอ้ งถิน่ ยังลดลง รวมทัง้ บางโครงการ
ยังเบิกจ่ายต�่ำกว่าเป้าหมาย
การส่งออก กลับมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 จากระยะเดียวกันปีก่อน
ส่วนส�ำคัญจากการค้าชายแดนขยายตัวในสินค้าประเภทผลไม้สด ข้าวสาร
และเนื้อสัตว์แช่แข็งไป สปป.ลาว และจีนตอนใต้ ส�ำหรับการส่งออกชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ไปเยอรมนี สหรัฐอเมริกา และเอเชียขยายตัวดี ด้านการน�ำเข้า
เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.4
การลงทุนภาคเอกชน การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังซบเซา 
ยอดจ�ำหน่ายวัสดุกอ่ สร้างอยูใ่ นระดับต�ำ่ กว่าปีกอ่ น การลงทุนในภาคการผลิต
ขยายตัว ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และสินค้า
เกษตรแปรรูป โดยมีการน�ำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือโดยทัว่ ไป อยูใ่ นเกณฑ์ดี อัตราการ
ว่างงาน อยูใ่ นระดับต�ำ่ และปรับลดลงจากไตรมาสก่อนมาอยูท่ รี่ อ้ ยละ 0.97
การจ้างงานนอกภาคเกษตรหดตัวน้อยลง โดยเฉพาะภาคการผลิตต้องการ
แรงงานเพิ่มขึ้น อัตราเงินเฟ้อทั่วไป กลับมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.29 จาก
ราคาน�้ำมันขายปลีกในประเทศปรับเพิ่มขึ้น และราคาอาหารสดหดตัว
น้อยลง
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนเศรษฐกิจภาค สำ�นักงานภาคเหนือ

ปลุก 28 สนามบินดึงเอกชนร่วมทุน PPP
ให้สิทธิพัฒนาเชิงพาณิชย์บูมท่องเที่ยวหัวเมืองรอง

กรมท่าอากาศยานปลุก 28 สนามบินภูมิภาค รับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว โดยดึงเอกชนมืออาชีพบริหารสนามบินเล็ก พัฒนา
พื้นที่เชิงพาณิชย์ น�ำร่อง “อุบลราชธานี” เตรียมสร้างเพิ่ม 3 แห่ง พังงา ล�ำพูน มุกดาหาร ผุดสนามบินส่วนตัวรับนักธุรกิจ เล็งที่ดิน
ราชบุรี-นครปฐม ดีเดย์เดือนมกราคมเปิดใช้อาคารหลังใหม่แม่สอด “นกแอร์” ประเดิมบินย่างกุ้ง “หัวหิน” เนื้อหอม แอร์เอเชียมาเลย์
บินตรงหัวหิน-กัวลาลัมเปอร์
ล่าสุดที่สนามบินหัวหินหลังไม่ได้เปิดบินระหว่างประเทศ
มาตั้งแต่ต้นปี 2560 ขณะนี้มีสายการบินมาเลเซีย แอร์เอเชีย
ขอเปิดเส้นทางบินหัวหิน-กัวลาลัมเปอร์ แบบประจ�ำทุกวัน คาดว่าจะมี
ผู้โดยสาร 50,000 คนต่อปี จะเริ่มเปิดบริการต้นปี 2561 ขณะที่
แอร์เอเชียก�ำลังจะเปิดเส้นทางบินตรงรับผู้โดยสารกลุ่มนี้จากหัวหิน
ไปยังจังหวัดในภูมภิ าค เช่น อุดรธานี เชียงใหม่ หลังจากคณะกรรมการ
การบินพลเรือน หรือ กบร. มีมติให้ส่วนลดสายการบินที่มาใช้
สนามบินหัวหินแบบขั้นบันได 3 ปี ค่าธรรมเนียมการจอด เส้นทาง
บินใหม่ในปีแรก 80% ปีที่สอง 65% ปีที่สาม 50% และลดค่าเช่า
ส�ำนักงาน 50% และจะขยายสิทธิ์ไปยังสนามบินอื่นๆ ด้วย

นอกจากนี้ ก�ำลังศึกษารายละเอียดการก่อสร้างสนามบินส�ำหรับเที่ยวบิน
ส่วนตัว (private jet airport) เนื่องจากปัจจุบันตลาดการบินรูปแบบนี้เติบโตขึ้นมาก
ดูจากสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิที่ปัจจุบันมีเที่ยวบินแออัด และประเทศไทย
มีศกั ยภาพทีจ่ ะลงทุนสร้างสนามบินเพิม่ โดยทางด้านทิศตะวันตก ยังไม่ระบุพนื้ ที่ เช่น
จังหวัดราชบุรี นครปฐม เนื่องจากเป็นพื้นที่อยู่ในต�ำแหน่งที่เหมาะสม สามารถ
เดินทางเข้ากรุงเทพฯ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง และห้วงทางเดินอากาศเพียงพอที่จะจัดสรร
เส้นทางบินได้ ส่วนการลงทุนนั้นมีแนวโน้มที่จะให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน PPP หรือ
เอกชนจะลงทุนทั้งหมดก็ได้ หรืออาจจะจัดหาพื้นที่ให้ ซึ่งก�ำลังศึกษากฎระเบียบให้
เอกชนรับสิทธิบริหารพื้นที่ส่วนการพัฒนาเชิงพาณิชย์ภายในสนามบิน เช่น ร้านค้า 
ร้านกาแฟ แลกเปลี่ยนเงิน เป็นต้น
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ
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“จิสด้า” ผนึกกำ�ลัง 3 จังหวัด
ตะวันออก จัดมหกรรมอีอีซี ไอแฟร์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า จัดแถลงข่าว
การจัดงานมหกรรม EECi@SKP หรือ EECi Fair ที่จะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่
10-14 มกราคม 2561 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ�ำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี คาดจะมีผู้ร่วมงานไม่ตำ�่ กว่า 10,000 คน

ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อ�ำนวยการจิสด้า กล่าวว่า 
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor Development : EEC
ใน 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา  ให้เป็นเขตเศรษฐกิจ
ชั้นน�ำของอาเซียน เพื่อส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) โดยมีพื้นที่อุทยาน
รังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ�ำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี เป็น 1 ในพื้นที่
เป้าหมาย และก�ำหนดให้เป็นพื้นที่ศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมด้าน
อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ หรือ Aerospace ดังนัน้ การจัดงานมหกรรม
EECi Fair ครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้ EECi เป็นที่รู้จักของผู้ประกอบการ
และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา รวมทั้งให้เกิด
การแลกเปลี่ยนแนวคิดในด้านต่างๆ อย่างกว้างขวาง โดยการจัดกิจกรรม
ประกอบด้วย นิทรรศการและกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเชิงพื้นที่ EEC อาทิ โครงการอาชีวะสร้างชาติเกษตรอัจฉริยะ
ซึ่งมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา  และมี
น้องๆ อาชีวะส่งผลงานเข้าร่วมกว่า 20 ผลงาน พิธีเปิด GNSS Innovation
Center เพื่อเป็นการตอกย�้ำการเป็นผู้น�ำด้านเทคโนโลยี GNSS พร้อมทั้ง
การสัมมนาเทคโนโลยีระบุตำ� แหน่งด้วยความแม่นย�ำสูง นิยามใหม่เพือ่ สังคม
แห่งอนาคต กิจกรรมการเปิดตัวค่ายนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด ครั้งที่ 2
การสัมมนาผู้น�ำชุมชน การเสวนาเรื่อง พรบ. ส่งเสริมการเกษตรกับการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ EECi การเยี่ยมชม GALAXI Lab ห้องปฏิบัติการความ
เป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ กิจกรรมสาธิตสิ่งประดิษฐ์
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของไทย รวมไปถึงการเปิดพื้นที่จัดแสดงใหม่
ของแหล่งเรียนรูด้ ้านอวกาศ Space Inspirium และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โดยตลอด 4 วันนี้ ทางจิสด้าคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ประกอบการและ
ประชาชนในเขตพื้นที่ EECi จะรู้จักและเข้าใจกรอบการท�ำงานของ EECi
ในด้านต่างๆ
การจัดงานดังกล่าว ทางจิสด้า ได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือ
อย่างดียิ่งจากจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา  ที่เข้าร่วมจัดงานและ
น�ำเสนอจุดเด่นของจังหวัด เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ได้
รับทราบและมีโอกาสในการพบปะพูดคุย เพื่อน�ำไปสู่การร่วมลงทุนหรือ
ท�ำธุรกิจในอนาคต ผู้อ�ำนวยการจิสด้า กล่าว
อย่างไรก็ตาม อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ หรือ SKP อยู่ใน
ความรับผิดชอบของจิสด้า และมีเป้าหมายทีจ่ ะพัฒนาพืน้ ทีส่ ถานีควบคุมและ
รับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต ณ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งอยู่ภายในอุทยานฯ
ให้เป็นศูนย์ปฏิบัติงานหลักของจิสด้าทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็ก
ขนาดกลาง และระดับอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น
ผูน้ ำ� การพัฒนาธุรกิจบนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในภูมภิ าค
อาเซียน อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ถือเป็นฐานส�ำคัญในการขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจของประเทศในระดับภูมิภาค และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และระบบนวัตกรรมของประเทศ เพื่อรองรับ
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การพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมที่มุ่งเน้นการน�ำวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีไปเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
โดยภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศนีจ้ ะมีพนื้ ทีใ่ ห้หน่วยงานภาคเอกชน
เข้าท�ำการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ
พร้อมกับให้บริการอันเป็นการสนับสนุนการวิจยั ให้บงั เกิดผลเชิงพาณิชย์และ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ด้านนายนายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอ�ำเภอศรีราชา กล่าวว่า  รู้สึก
ยินดีเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสร่วมจัดงาน ในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่
ของศรีราชาและจังหวัดชลบุรีในฐานะ 1 ใน 3 ของจังหวัดยุทธศาสตร์
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกทางด้านการค้า การศึกษา การท่องเทีย่ ว และ
การพักผ่อน อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งส�ำคัญของหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม อีกด้วย การจัดงานในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
จะท�ำให้ประชาชนในพื้นที่ชลบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับรู้การด�ำเนินงาน
ของ EEC และ EECi รวมทั้งจะได้เรียนรู้นวัตกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเกษตกรรมด้วยเทคโนโลยี 4.0
ด้านนายมนตรี ชัยชนะวิบูลย์พงษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง กล่าวว่า  จังหวัดระยอง พร้อมให้การสนับสนุนและ
ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ส�ำหรับการจัดงานในครัง้ นี้ ซึง่ ท่านผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ระยองเองได้เล็งเห็นความส�ำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก และความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง
และใกล้เคียง ทั้งนี้ เนื่องจากจังหวัดระยองถือเป็นเมืองอุตสาหกรรมส�ำคัญ
ของประเทศ โดยเฉพาะท่าเรือมาบตาพุด สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 
ซึ่งในอนาคตจะเป็นศูนย์กลางการบินเพื่อรองรับ นักธุรกิจจากนานาประเทศ
ซึง่ เราเองก็หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าการจัดมหกรรมครัง้ นี้ พีน่ อ้ งประชาชนในพืน้ ที่
จะตื่นตัว ในเรื่องของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาพื้นที่
รวมไปถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อีกทั้งการจัดมหกรรมครั้งนี้มีการ
ออกร้านของพี่น้องชาวระยองด้วย
นางสาวอลิตรา รัตตะมณี รักษาการหัวหน้าส�ำนักงานจังหวัด
ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ถือเป็นนิมติ รหมายอันดีทเี่ ราจะร่วมขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมของประเทศ โดยการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนและ
หน่วยงานภาคีในพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทราถือเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการเติบโต
ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะการพัฒนาให้เป็นเมืองใหม่เพื่อรองรับการด�ำเนิน
โครงการส�ำคัญๆ ของประเทศ เช่น โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก เป็นต้น นอกจากนีย้ งั เป็นเมืองแห่งการท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ
ที่ส�ำคัญๆ หลายแห่ง ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักส�ำคัญของจังหวัดในการพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เกิดการกระจายรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ
ให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย ส�ำหรับการจัดงานมหกรรมฯ ในครั้งนี้
ทางจังหวัดฉะเชิงเทราจะมีการออกร้านของพี่น้องชาวฉะเชิงเทราเช่นเดียว
กับจังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี รวมไปถึงการแสดงผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ทีเ่ ป็น
ผลงานและนวัตกรรมของผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่อีกด้วย
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
ที่มา : https://www.gistda.or.th
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บทสนทนาภาษาอังกฤษ

Thank you (การขอบคุณ)

ขอบคุณภาษาอังกฤษ (Thank you) การแสดงความขอบคุณเป็นมารยาทที่ดี ส�ำหรับประโยคที่ใช้นั้น มีดังต่อไปนี้
Thank you. / Thanks.
Thank you very much.
Thanks a lot. / Many thanks.

ขอบคุณ
ขอบคุณมาก
ขอบคุณมาก

การกล่าว “Thank you for … ” แปลว่า “ขอบคุณส�ำหรับ…” สามารถใช้ได้ในหลายๆ โอกาส ดังตัวอย่างต่อไปนี้
Thank you for everything.
Thank you for your invitation.
Thank you for your present.
Thank you for your advice.
Thank you for your help.
How thoughtful of you!
I really appreciate that.
I’m so glab about that.
It’s really appreciated.

ขอบคุณส�ำหรับทุกสิ่ง
ขอบคุณส�ำหรับค�ำเชิญ
ขอบคุณส�ำหรับของขวัญของคุณ
ขอบคุณส�ำหรับค�ำแนะน�ำของคุณ
ขอบคุณส�ำหรับความช่วยเหลือของคุณ
คุณช่างเอาใจใส่ดีจริงๆ
ฉันรู้สึกซาบซึ้งจริงๆ
ฉันรู้สึกดีใจจริงๆ
มันน่าประทับใจมาก

หากต้องการพูดตอบรับค�ำขอบคุณว่า “ด้วยความยินดี” ให้ใช้ประโยคดังต่อไปนี้
-  You’re welcome.
-  With/My pleasure.
I hope you like it.
That’s all right.
That’s OK.
No problem.
Don’t worry (about it).

-  It’s my pleasure.
-  Any time.
หวังว่าคุณจะชอบนะ
ไม่เป็นไร
ไม่เป็นไร
ไม่เป็นไร
อย่ากังวลไปเลย

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)

Tong : I heard you were ill so I brought some fruits for you.
ฉันได้ยินมาว่าคุณไม่สบาย เลยเอาผลไม้มาฝากค่ะ
Miw : Thank you. It’s very kind of you.
ขอบคุณนะคะ คุณใจดีจังเลย
------------------------------------------Mix : I’m deeply indebted to you again.
ผมเป็นหนี้บุญคุณคุณอีกแล้ว
Man : Don’t mention it. It was a pleasure.
ไม่เป็นไรหรอกครับ ดัวยความยินดี
Mix : Thank you very much.
ขอบคุณมากๆ เลยครับ
Man : No problem.
ไม่เป็นไรครับ
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://engenjoy.blogspot.com
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รู้ทันโลก

ไอซ์แลนด์เปิดศักราชใหม่

บังคับใช้กฎหมายนายจ้างต้องจ่ายชาย-หญิงเท่ากัน
ไอซ์แลนด์เพิ่งได้นายกรัฐมนตรีหญิงคนใหม่จากการเลือกตั้งคือ แคตริน
ยาคอบโดฮตีร์ ผู้เคยเป็นประธานขบวนการฝ่ายซ้ายเขียว ในช่วงปลายเดือน
พ.ย. 2560 และรัฐบาลของเธอก็เริม่ ศักราชใหม่ดว้ ยการท�ำให้ไอซ์แลนด์เป็นประเทศแรก
ของโลกที่ออกกฎหมายให้หญิงและชายต้องได้รับค่าแรงเท่าเทียมกัน
หลังจากทีไ่ อซ์แลนด์เคยออกกฎหมายส่งเสริมให้มกี ารจ่ายค่าแรงเท่าเทียมระหว่างเพศ
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  ล่าสุดรัฐบาลไอซ์แลนด์น�ำโดย แคตริน ยาคอบโดฮตีร์ ผู้ที่เพิ่งชนะ
การเลือกตั้งเมื่อปลายปีที่แล้วก็ได้ประกาศบังคับใช้กฎหมายที่จะสั่งปรับนายจ้างที่ไม่ยอมจ่าย
ค่าจ้างเท่าเทียมกันระหว่างเพศ
ดักนี โอชค์ อราโดฮตีร์ ปินด์ จากสมาคมสิทธิสตรีไอซ์แลนด์ กล่าวว่าไอซ์แลนด์
มีกฎหมายให้ชายและหญิงควรได้รบั ค่าจ้างเท่ากันมาหลายสิบปีแล้ว แต่กย็ งั คงมีชอ่ งว่างระหว่าง
ค่าจ้าง แต่ทางนักรณรงค์สทิ ธิสตรี ก็สามารถสร้างความตระหนักรูแ้ ละท�ำให้ผคู้ นเข้าใจว่ากฎหมาย
ที่มีอยู่ยังใช้ไม่ได้จึงต้องท�ำอะไรมากว่านี้
กฎหมายทีม่ ผี ลบังคับใช้ลา่ สุดของไอซ์แลนด์ระบุวา่ บริษทั ทีจ่ า้ งพนักงานมากกว่า  25 คน
จะต้องพิสูจน์กับรัฐบาลให้ได้ว่าพวกเขาจ่ายค่าจ้างให้ชายและหญิงเท่ากัน ทางการไอซ์แลนด์
หวังว่ามาตรการใหม่นี้จะท�ำให้ไอซ์แลนด์แก้ปัญหาค่าจ้างระหว่างเพศไม่เท่าเทียมกันได้ทั้งหมด
ภายในปี 2563
ไอซ์แลนด์เป็นประเทศทีไ่ ด้รบั การชืน่ ชมว่าเป็นประเทศสายก้าวหน้า และเป็นแบบอย่าง
ของเรื่องความเท่าเทียมทางเพศมาเป็นเวลานานแล้ว โดยที่ในรัฐสภามีผู้หญิงด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นผู้แทนฯ อยู่เกือบครึ่งหนึ่งผู้ที่สนับสนุนกฎหมายใหม่นี้บอกว่า  พวกเขาจะไม่สามารถท�ำให้
มีการบังคับใช้กฎหมายใหม่นี้ได้ ถ้าหากว่าไม่มีผู้หญิงอยู่ในสภาฯ มากขนาดนี้

ตลอดช่วง 9 ปีที่ผ่านมา ประเทศเกาะเล็กๆ
อย่างไอซ์แลนด์กลายเป็นประเทศที่ได้รับการจัดอันดับ
ความเท่าเทียมกันทางเพศอยูใ่ นระดับต้นๆ มาตลอดจาก
ข้อมูลรายงานช่องว่างระหว่างเพศของเวิร์ลอิโคโนมิค
ฟอรัม (WEF) ไอซ์แลนด์สามารถลดช่องว่างระหว่างเพศ
ได้ร้อยละ 10 นับตั้งแต่ที่เริ่มมีการเรียบเรียงรายงาน
ของ WEF ในปี 2549 จนถึงปัจจุบัน โดยในรายงานของ
พวกเขาระบุถึงช่องว่างระหว่างเพศในประเด็นต่างๆ
ไม่วา่ จะเป็นการส่งเสริมทางการเมือง โอกาสทางเศรษฐกิจ
การเข้าถึงการศึกษา และค่าตอบแทน
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : https://prachatai.com
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ไทย-ญี่ปุ่น ขยายตลาดแรงงาน
ย�้ำแรงงานไทยต้องมีรายได้ที่คุ้มค่า

กรมการจัดหางาน น�ำคณะบริษัทจัดหางานที่เป็นองค์กรผู้จัดส่งแรงงานไทยไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นร่วมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายใหม่
ของผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น พร้อมเจรจาการค้า (Business Matching) ระหว่างองค์กรส่งแรงงานไทยกับองค์กรรับญี่ปุ่น
โดยผลการตอบรับเป็นที่น่าพอใจ ย�้ำแรงงานไทยต้องมีรายได้ที่คุ้มค่าและน�ำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศ
นายอนุรกั ษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน ได้นำ� คณะบริษทั
จัดหางานทีเ่ ป็นองค์กรจัดส่งแรงงานไทยไปฝึกงานทีญ
่ ปี่ นุ่ จ�ำนวน 31 องค์กร
เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น
ทีอ่ อกใหม่ ซึง่ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ทีผ่ า่ นมา พร้อมทัง้
ได้มีการเจรจาการค้า (Business Matching) ระหว่างองค์กรส่งแรงงานไทย
กับองค์กรรับญี่ปุ่นจ�ำนวน 50 องค์กร โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กร
JITCO ในการจัดสัมมนาให้กบั องค์กรผูส้ ง่ ฝ่ายไทยได้มโี อกาสพบปะเจรจากับ
องค์กรรับฝ่ายญีป่ นุ่ ซึง่ การไปญีป่ นุ่ ในครัง้ นีน้ อกจากจะแสดงถึงความสัมพันธ์
อันดีกบั ญีป่ นุ่ แล้วยังเป็นการน�ำคณะองค์กรส่งแรงงานในภาคเอกชนไปขยาย
ตลาดแรงงานในญี่ปุ่นอีกด้วย ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
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อธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวอีกว่า ตลาดแรงงานญีป่ นุ่ เป็นตลาด
แรงงานทีด่ ี ซึง่ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน มีแนวทางการจัดส่ง
แรงงานไทยไปท�ำงานในต่างประเทศโดยค�ำนึงถึงความคุ้มค่าและคุ้มทุน
ของแรงงานไทยที่ต้องจากครอบครัวไปอยู่ต่างแดน ดังนั้นรายได้ที่ได้รับ
จะต้องสูงและมีชวี ติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ี หากรายได้ใกล้เคียงกับประเทศไทย
ก็ไม่ควรจัดส่ง และในการด�ำเนินงานต่อไปจะต้องพัฒนาทักษะด้านภาษา
และทักษะฝีมอื เพือ่ เตรียมความพร้อมให้แก่แรงงานไทยก่อนจะไปท�ำงาน
ในต่างประเทศและเมื่อกลับมาแล้ว ก็ให้นำ� ความรู้และประสบการณ์จาก
การท�ำงานในต่างประเทศมาพัฒนาประเทศชาติต่อไป
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

กรมการจัดหางานเผย!! ยอดปล่อยกู้เงินกองทุนฯ
กว่า 31 ล้านบาท ดอกเบี้ยต�่ำ 3%

กรมการจัดหางาน เผยยอดปล่อยกู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท�ำที่บ้านแล้วกว่า 300 กลุ่ม เป็นเงินกว่า 31 ล้านบาท สร้างรายได้กว่า
123 ล้านบาท พร้อมเชิญชวนผู้สนใจยื่นจดทะเบียนเป็นผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน ย�้ำสามารถกู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท�ำที่บ้านได้ทั้งแบบบุคคล
หรือกลุ่มบุคคล กู้ได้ 50,000–200,000 บาท อัตราดอกเบี้ยต�่ำ 3% ต่อปี
นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า
กรมการจัดหางานได้สง่ เสริมอาชีพให้กบั แรงงานนอกระบบ ด้วยการส่งเสริม
การรับงานไปท�ำทีบ่ ้าน ซึง่ เป็นการจ้างงานรูปแบบหนึง่ ทีผ่ จู้ า้ งงานได้มอบงาน
ให้กับผู้รับงานไปท�ำที่บ้านเพื่อท�ำการผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม หรือแปรรูป
สิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ และเมื่อท�ำเสร็จจะส่งคืนสิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ให้กับ
ผู้จ้างงาน โดยผู้รับงานไปท�ำที่บ้านจะได้รับค่าตอบแทนจากผู้จ้างงาน
ซึ่งลักษณะของงานจะเป็นงานที่ไม่ใช้เทคโนโลยีซับซ้อนในการผลิต เรียนรู้
ได้ง่าย ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้แรงงานคนท�ำการผลิตมากกว่าเครื่องจักร
เป็นการผลิตในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนีย้ งั สนับสนุนเงินกูจ้ ากกองทุน
เพื่อผู้รับงานไปท�ำที่บ้านอีกด้วย ซึ่งเป็นกองทุนหมุนเวียนเพื่อให้ผู้รับงาน
ไปท�ำที่บ้าน ได้กู้ยืมไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิตหรือขยายการผลิต
เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้รับงานไปท�ำที่บ้านได้อย่างยั่งยืน
โดยสามารถกู้ได้ทั้งแบบบุคคลและกลุ่มบุคคล
คุณสมบัติของผู้กู้ทั้งกรณีบุคคลและกลุ่มบุคคล
จะต้องเป็นผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ ้านทีจ่ ดทะเบียนไว้กบั กรมการจัดหางาน
มีผลการด�ำเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปท�ำที่บ้าน หรือมีหลักฐาน
การรับงานไปท�ำทีบ่ า้ นจากผูจ้ า้ งงาน กรณีบคุ คลจะต้องมีทรัพย์สนิ หรือเงินทุน
ไม่นอ้ ยกว่า 5,000 บาท ส่วนกรณีแบบกลุม่ บุคคล ต้องมีผนู้ ำ� กลุม่ และสมาชิก

กลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 5 คน มีทรัพย์สินหรือเงินทุนในการด�ำเนินกิจกรรม
ของกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า  10,000 บาท มีวงเงินกู้ส�ำหรับบุคคลไม่เกิน
50,000 บาท ระยะเวลาช�ำระคืนภายใน 2 ปี และกลุ่มบุคคลมีวงเงินกู้สูงสุด
200,000 บาท โดยกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ช�ำระคืนภายใน 2 ปี กรณีกู้
50,001-100,000 บาท ช�ำระคืนภายใน 4 ปี และกู้ 100,001-200,000 บาท
ช�ำระคืนภายใน 5 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยต�่ำร้อยละ 3 ต่อปี และมีระยะเวลา
พักช�ำระหนี้เงินต้นไม่เกิน 4 เดือน
นายอนุรักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบันมีกลุ่ม
ผู้รับงานไปท�ำที่บ้านที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางานรวม 606 สมาชิก
จ�ำนวน 5,002 คน โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มงานเย็บ รองลงมาเป็นงาน
ประดิษฐ์ งานปัก ถัก ทอ งานหัตถกรรม อุปโภค/บริโภค และของใช้
อื่นๆ ตามล�ำดับ ปล่อยกู้เงินกองทุนฯแล้ว จ�ำนวน 344 กลุ่ม เป็นเงิน
31,681,000 บาท สร้างรายได้ให้กับผู้รับงานไปท� ำที่บ้านไม่ต�่ำกว่า
ปีละ 123,840,000 บาท หากผู้รับงานไปท�ำที่บ้านใดสนใจ สามารถไป
จดทะเบียนฯ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส�ำนักงานจัดหางาน
จังหวัดทุกจังหวัด ส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือ
โทร. สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

เตือน!! ระวังถูกหลอก

ทำ�งานก่อสร้างอ้างรายได้ดีที่เมียนมา
กรมการจัดหางาน เตือนคนหางานระวังถูกหลอกไปท�ำงานก่อสร้าง
ที่เมืองทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา หลังพบมีกลุ่มบุคคลในนาม
ตัวแทนบริษทั รับเหมาก่อสร้างรับสมัครงานกว่า 1,000 อัตรา อ้างรายได้ดี
สวัสดิการดี โดยไม่ผ่านกรมการจัดหางาน
นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่ากรมการจัดหางาน
ได้ตรวจสอบพบว่ามีกลุ่มบุคคลในนามตัวแทนบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายหนึ่งที่จดทะเบียนพาณิชย์
ในประเทศไทย มีพฤติกรรมรับสมัครงานคนหางานตามจังหวัดต่างๆ โดยอ้างว่าจะพาไปท�ำงานก่อสร้าง
ที่เมืองทวาย ประเทศเมียนมา มีรายได้ดี โดยได้รับงานโดยตรงจากบริษัทที่ประเทศเมียนมา ดังนั้น
จึงต้องการรับสมัครคนหางานไปท�ำงานในต�ำแหน่งคนขับรถ สิบล้อ รถแทรคเตอร์ รถไถ รถคีบ
รถแมคโคร คนเลื่อยไม้ และเก็บเศษไม้ รายได้เดือนละ 10,000–15,000 บาท เบี้ยเลี้ยงวันละ
500–800 บาท จ�ำนวน 1,100 อัตรา โดยจะได้รับสวัสดิการบ้านพัก และอาหารฟรี หากผู้ใดสนใจ
ให้สมัครงานผ่านหัวหน้าสายงานของตนที่ประจ�ำอยู่ตามจังหวัดต่างๆ อาทิ จังหวัดอุทัยธานี ตราด
กาญจนบุรี พิษณุโลก นครราชสีมา  และอุตรดิตถ์ เป็นต้น ซึ่งอ้างว่าจะไม่มีการเก็บค่าสมัครหรือ
ค่านายหน้าและไม่ต้องท�ำหนังสือเดินทาง ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าบริษัทดังกล่าว
มิได้แจ้งขออนุญาตพาลูกจ้างไปท�ำงานในต่างประเทศแต่อย่างใด ซึง่ หากมีการส่งไปท�ำงานในประเทศ
ดังกล่าวจริงจะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528
มีโทษจ�ำคุกตั้งแต่ 3-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 60,000–200,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

นายอนุรักษ์ กล่าวอีกว่า เพื่อป้องกันมิให้
คนหางานถูกหลอกลวงไปท�ำงานในต่างประเทศ
จนเสียทรัพย์สินหรือต้องไปตกระก�ำล�ำบากใน
ต่างประเทศ จึงอย่าหลงเชื่อผู้ใดทีอ่ ้างว่าสามารถ
ส่งไปท�ำงานหรือฝึกงานในต่างประเทศได้โดย
ไม่ผ่านกรมการจัดหางาน หรือไม่ต้องท�ำหนังสือ
เดินทาง สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทสี่ ำ� นักงาน
จัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ส�ำนักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และกองทะเบียน
จัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการ
จัดหางาน กระทรวงแรงงาน โทร 02 254 6763
หรือสายด่วน 1694
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th
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ไทย-กัมพูชา จ่อหารือถกปัญหาพิสูจน์สัญชาติแรงงาน
พร้อมปรับปรุงระบบนำ�เข้าตาม MOU

อธิบดีแรงงานกัมพูชาพบอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมร่วมมือแก้ไขปัญหาการพิสูจน์สัญชาติล่าช้า เตรียมจัดชุดโมบายลงพื้นที่
อ�ำนวยความสะดวก และดูแลค่าใช้จ่ายของแรงงาน ป้องกันนายหน้าเรียกค่า หัวคิว เตรียมประชุมหารือการพิสูจน์สัญชาติแรงงานและ
การปรับปรุงระบบการน�ำเข้าแรงงานตาม MOU
นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยถึง ระยอง ฉะเชิงเทรา  และกรุงเทพมหานคร ขณะนี้ศูนย์จังหวัดปทุมธานี
การหารือร่วมกับอธิบดีกรมแรงงานและฝึกอาชีพ กระทรวงแรงงาน แห่งราช
อาณาจักรกัมพูชาว่า  ฝ่ายไทยแจ้งว่ากลุ่มที่ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์
นายจ้าง–ลูกจ้าง และได้รับหนังสือรับรองจากกระทรวงแรงงาน (ใบจับคู่)
ขณะนี้มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 210,183 คน และเตรียมขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติ
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยจะมีการจัดหน่วยเคลื่อนที่ (Mobile Teams)
ไปยังจังหวัดที่มีแรงงานกัมพูชาจ�ำนวนมาก เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับ
แรงงานกัมพูชาและนายจ้าง โดยขอให้ฝา่ ยกัมพูชาแจ้งศักยภาพในการพิสจู น์
สัญชาติให้กับแรงงานกัมพูชาว่าสามารถด�ำเนินการได้เท่าใดหรือ มีแผนใน
การพิสจู น์สญ
ั ชาติแบบอืน่ หรือไม่ ทัง้ นี้ หากพัฒนาการท�ำงานให้มปี ระสิทธิภาพ
และสนองต่อความต้องการได้สะดวก รวดเร็วและประหยัด ปัญหาต่างๆ
ก็จะหมดสิ้นไป ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องมีการเชื่อมโยงและท�ำงานใกล้ชิดกัน
ด้านนายเส็ง ศักดา อธิบดีกรมแรงงานและฝึกอาชีพ กระทรวง
แรงงาน แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา แจ้งว่า หน่วยเคลือ่ นที่ (Mobile Teams)
ในการส่งมอบหนังสือเดินทาง (Passport : PP) เอกสารเดินทาง
(Travel Document : TD) และบัตรแรงงานกัมพูชาในต่างแดน (Overseas
Cambodia Worker Card : OCWC) ให้กบั แรงงานกัมพูชา ซึง่ เริม่ ด�ำเนินการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ได้ส่งมอบไปแล้ว
จ�ำนวน 110,534 คน โดยเปิดด�ำเนินการ 4 ศูนย์ ในจังหวัดปทุมธานี

ได้ปิดให้บริการแล้ว ส�ำหรับศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานกัมพูชาให้กับ
แรงงานกลุ่มบัตรสีชมพูและแรงงานใบจับคู่ 3 ศูนย์ ในจังหวัดระยอง
สงขลา และกรุงเทพมหานคร นั้นได้ด�ำเนินการพิสูจน์สัญชาติไปแล้ว จ�ำนวน
37,702 คน โดยปัญหาที่พบ คือการตั้งส�ำนักงานนายหน้าและมีการเรียก
ค่าด�ำเนินการ 1,500 บาท/คน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและ
ฝึกอาชีพ แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา  ได้มีการก�ำชับไม่ให้มีการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการพิสูจน์สัญชาติเกินจากที่ประกาศไว้
ทั้งนี้ ฝ่ายกัมพูชาแจ้งว่าขณะนี้ได้มีการปรับปรุงขั้นตอนการออก
หนังสือเดินทาง (Passport) โดยความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงแรงงาน แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา จะมีการเพิ่มศูนย์
เพื่อออกหนังสือเดินทาง (Passport) อีก 3 ศูนย์ ระยะเวลาในการ
ออกหนังสือเดินทาง (Passport) 5 วัน และทั้ง 2 ฝ่ายจะมีการหารือ
ระหว่างรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพแห่งราชอาณาจักร
กัมพูชากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แห่งราชอาณาจักรไทย
ปลายเดือนธันวาคมศกนี้ โดยจะหารือในประเด็นการพิสจู น์สญ
ั ชาติแรงงาน
กัมพูชา และการปรับปรุงระบบการน�ำเข้าแรงงานตาม MOU
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย
3 ปี ช่วยให้คนมีงานทำ�ล้านราย

ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ช่วยคนมีงานท�ำล้านราย เน้นอ�ำนวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในทุกช่องทาง เพื่อท�ำให้เกิดการท�ำงานที่ยั่งยืน
จากผลการด�ำเนินงานของ
นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า 
ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย หรือ Smart Job Center จัดตั้งขึ้นเพื่อ
สนองนโยบายของรัฐบาล ในการลดความเหลื่อมล�้ำทางสังคม และการสร้าง
โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยแรงงานไทยจะสามารถเข้าถึงต�ำแหน่ง
งานว่างที่มีคุณภาพ ได้มีงานท�ำที่ดี มีรายได้ที่มั่นคง ได้รับความคุ้มครอง
มีสวัสดิการ และหลักประกันชีวติ ในการท�ำงานทีด่ อี ย่างเท่าเทียมกัน โดยผ่าน
บริการส่งเสริมการมีงานท�ำแบบครบวงจร ทั้งบริการจัดหางานในประเทศ
และต่างประเทศ การแนะแนวอาชีพ และให้ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
โดยมุ่งเน้นให้คนไทยมีงานท�ำในทุกพื้นที่ และส่งเสริมการจ้างงานในทุกกลุ่ม
และทุกช่วงวัย ซึ่งปัจจุบัน ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยได้เปิดให้บริการ
ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ จ�ำนวน 87 ศูนย์ โดยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ช่วยลดขัน้ ตอนในการสมัครงานและการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่ ซึง่ นอกจาก
จะสามารถใช้บริการได้ที่ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job
Center) แล้วยังให้บริการผ่านเว็บไซต์ www.doe.go.th/smartjob และ
ขณะนี้ยังเพิ่มช่องทางการใช้งานทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านทาง Mobile
Application ชื่อ Smart Job Center เพื่อตอบสนองการท�ำงานของคน
ยุคใหม่ด้วย
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ศูนย์บริการจัดหางานเพือ่ คนไทย ตัง้ แต่
เปิดศูนย์ฯ ในวันที่ 19 มกราคม 2558
จนถึงปัจจุบัน พบว่าได้ท�ำให้คนไทย
มีงานท�ำแล้วจ�ำนวน 1,135,795 คน
เป็นการบรรจุงานให้กับผู้ที่ใช้บริการ
ที่ศูนย์ฯ 1,077,902 คน และผู้ที่ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ 57,893 คน ขณะที่
มีผู้ขึ้นทะเบียนคนหางาน 2,605,369 คน นอกจากนี้ยังได้ให้ค�ำปรึกษาและ
รับลงทะเบียนแก่ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปท�ำงานในต่างประเทศ จ�ำนวน
87,139 คน ให้บริการแนะแนวอาชีพแก่นกั เรียน นักศึกษา จ�ำนวน 375,985 คน
และให้ค�ำปรึกษา แนะแนวอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป จ�ำนวน 186,038 คน
นายอนุรักษ์ กล่าวต่อว่า กรมการจัดหางานให้ความส�ำคัญกับ
ประชาชนชาวไทย ให้ได้รบั การจ้างงานทีเ่ หมาะสมกับความรู้ ความสามารถ
และความถนัดของตน สามารถเลี้ยงตนเองได้ซึ่งการสร้างงานให้คนไทย
เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน นับเป็นพลัง
ขับเคลื่อนหนึ่งของสังคมในการพัฒนาบ้านเมืองต่อไป
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

อาชีพมั่นคง

นักพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน
(Mobile Application)

หลายคนสงสัยว่า Mobile Application หรือโมบายแอปคืออะไร ซึ่งตอนนี้ก�ำลังเป็นสิ่ง
ที่อยู่ในเทรนด์ของธุรกิจเลยทีเดียว
ดิจิทัลเปลี่ยนโลก : ทุกวันนี้ เราก�ำลังใช้ชีวิตอยู่ในโลก Mobile Application ประกอบขึ้นด้วยค�ำสองค�ำ  คือ
ยุคดิจิทัลกันแล้วอย่างแท้จริง นับตั้งแต่ลืมตาตื่นจนหลับตา Mobile กับ Application มีความหมายดังนี้ Mobile
เข้านอน ล้วนต้องพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลมากยิ่งขึ้น ไม่ว่า
จะเป็นสื่อสังคม (Social Media) และสื่อออนไลน์ (Online
Media) ที่ก�ำลังมีอิทธิพลต่อผู้คนอย่างมหาศาล จากในปี
2544 คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพียงแค่ 16 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
เท่านั้น แต่ในปี 2556 ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นสูงเป็นเท่าตัว
และมีแนวโน้มว่าสัดส่วนเวลาที่คนไทยใช้อินเทอร์เน็ต
จะยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อสาธารณูปโภคพื้นฐานและ
เทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้น
การใช้เวลาและทรัพยากรจ�ำนวนมหาศาลในโลก
ดิจิทัล ส่งผลให้เกิดกลุ่มคนที่หลงใหลคลั่งไคล้เทคโนโลยี
จ�ำนวนไม่น้อย โลกแบบใหม่นี้ย่อมมีโอกาสดีๆ ส�ำหรับธุรกิจ
ใหม่ๆ มากมายมหาศาล และหนึง่ ในอาชีพทีเ่ ป็นทีต่ อ้ งการมาก
ก็คอื อาชีพนักพัฒนาแอปพลิเคชัน่ ซึง่ กลายเป็นอาชีพท�ำเงิน
ที่ตลาดมีความต้องการสูงมากที่สุดในปัจจุบัน
ผลการส� ำ รวจตลาดแรงงานในสหรั ฐ อเมริ ก า
มีการคาดการณ์ว่า  อาชีพนักพัฒนาแอปพลิเคชั่นจะเป็น
อาชีพที่เติบโตมากถึง 28% ในช่วงระหว่างปี 2010-2020
นับเป็นหนึ่งในไม่กี่สาขาอาชีพที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น
แม้ในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ และเป็นอาชีพที่ท�ำรายได้
ค่อนข้างมาก ข้อมูลสถิติแรงงานของสหรัฐอเมริกาบ่งชี้ว่า 
นักพัฒนาแอปพลิเคชั่นมีรายได้ต่อปีสูงถึงปีละ 92,000
ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่รายได้เฉลี่ยของคนอเมริกันอยู่ที่ระดับ
51,939 ดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ รายได้ของนักพัฒนา
แอปพลิเคชัน่ ยังมีการเติบโตทีส่ งู อีกด้วย โดยมีการคาดการณ์
ว่าในปี 2015 รายได้ของนักพัฒนาแอปพลิเคชั่นในสหรัฐ
อเมริกาและแคนาดาจะเพิ่มขึ้นมากถึง 9.5% เลยทีเดียว
ซึ่งสูงกว่าอุตสาหกรรมไอทีทั้งอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น 5.2%
ไม่เพียงแต่เฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น กระทั่ง
ประเทศไทยเองก็ยงั ต้องการนักแอปพลิเคชัน่ อีกเป็นจ�ำนวนมาก
ข้อมูลจากสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
(SIPA) ระบุวา่ ในปี 2556 ความต้องการบุคลากรด้านซอฟต์แวร์
โดยรวมของไทยเพิ่มขึ้นมากถึง 8,136 คน หรือ 21.7%
แต่ตลาดแรงงานของไทยไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
นี้ได้
ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วสอดคล้ อ งกั บ ผลการส� ำ รวจ
ความคิดเห็นของคนท�ำงานและผูป้ ระกอบการโดยส�ำนักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ที่พบว่า 
2 ใน 3 ของกลุ่มตัวอย่างมองว่า  สถาบันที่มีอยู่ในไทย
ยังขาดความพร้อมในการผลิตก�ำลังคนในสาขาที่ขาดแคลน
ที่น่าสนใจมากไปกว่านั้น คือ อาชีพนักพัฒนาแอปพลิเคชั่น
เป็นอาชีพที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่มีความคุ้นเคยกับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ จึงนับเป็นอาชีพแห่งอนาคตของ
คนรุน่ ใหม่ ทีล่ งทุนน้อย ใช้เพียงแค่คอมพิวเตอร์เครือ่ งเดียว
บวกทักษะด้านดิจิทัลและความคิดสร้างสรรค์ ก็สามารถ
เป็นนักพัฒนาแอปพลิเคชั่นได้แล้ว และหากมีทักษะด้าน
ธุรกิจก็สามารถต่อยอดกลายเป็นผู้ประกอบการเองได้

คืออุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการพกพา  ซึ่งนอกจากจะใช้งาน
ได้ตามพื้นฐานของโทรศัพท์แล้ว ยังท�ำงานได้เหมือนกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่พกพาได้
จึงมีคุณสมบัติเด่น คือ ขนาดเล็กน�้ำหนักเบาใช้พลังงาน
ค่อนข้างน้อย ปัจจุบนั มักใช้ทำ� หน้าทีไ่ ด้หลายอย่างในการติดต่อ
แลกเปลี่ยนข่าวสารกับคอมพิวเตอร์ ส�ำหรับ Application
หมายถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้เพื่อช่วยการท�ำงานของผู้ใช้ (User)
โดย Application จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า  ส่วนติดต่อกับผู้ใช้
(User Interface หรือ UI) เพือ่ เป็นตัวกลางการใช้งานต่างๆ
Mobile Application เป็นการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ส�ำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต
โดยโปรแกรมจะช่วยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
อีกทัง้ ยังสนับสนุน ให้ผใู้ ช้โทรศัพท์ได้ใช้งา่ ยยิง่ ขึน้ ในปัจจุบนั
โทรศัพท์มอื หรือสมาร์ทโฟน มีหลายระบบปฏิบตั กิ ารทีพ่ ฒ
ั นา
ออกมาให้ผู้บริโภคใช้ ส่วนที่มีคนใช้และเป็นที่นิยมมาก
ก็คือ ios และ Android จึงท�ำให้เกิดการเขียนหรือพัฒนา 
Application ลงบนสมาร์ทโฟนเป็นอย่างมาก อย่างเช่น
แผนที่, เกมส์, โปรแกรมคุยต่างๆ และหลายธุรกิจก็เข้าไป
เน้นในการพัฒนา  Mobile Application เพื่อเพิ่มช่องทาง
ในการสื่อสารกับลูกค้ามากขึ้น ตัวอย่าง Application
ที่ติดมากับโทรศัพท์ อย่างแอปพลิเคชั่นเกมส์ชื่อดังที่ชื่อว่า 
Angry Birds หรือ facebook ที่สามารถแชร์เรื่องราว
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ความรู้สึก สถานที่ รูปภาพ ผ่านทาง
แอปพลิเคชั่นได้โดยตรงไม่ต้องเข้าเว็บบราวเซอร์

Mobile Application เหมาะส�ำหรับธุรกิจและองค์กร
ต่างๆ ในการเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมถึงขยาย
การให้บริการผ่านมือถือ สะดวกง่าย ทุกที่ ทุกเวลา
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ เช่น

“แอปพลิเคชัน่ เพือ่ สุขภาพ” Learning Management
System Mobile Application for Healthcare : ส�ำหรับ
บริการทางการแพทย์สาธารณสุข ในการให้ค�ำปรึกษา
ทางไกล

แล้วถ้าอยากเป็นนักพัฒนาแอปพลิเคชัน่ จะต้องมีทกั ษะอะไรบ้าง ???

ทักษะที่จำ� เป็นส�ำหรับอาชีพนักพัฒนาแอปพลิเคชั่น

สารสนเทศกลับมาสู่ผู้ใช้ จะต้องออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย
ไม่ยุ่งยากหรือมากขั้นตอน ผู้ออกแบบจ�ำเป็นต้องมีความรู้
เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิก (Graphic Design) และการ
ออกแบบส่วนติดต่อ (Interaction Design) เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองได้ทั้งการใช้งานและความสวยงาม
• Computing ต้องมีความเชีย่ วชาญในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ มีทักษะในการจัดการฐานข้อมูล และปฏิสัมพันธ์
ระหว่างฮาร์ดแวร์
• Programming มีความรูใ้ นภาษาทีใ่ ช้เขียนโปรแกรม
ต่างๆ เช่น Java C++, Mobile Platform APIs ทั้งแอปเปิล
ไอโอเอส แอนดรอยด์ และวินโดว์โฟน รวมถึงภาษาที่ใช้
ในการพัฒนาเว็บไซต์ อย่าง HTML และ HTML5 เป็นต้น
• Business Expertise หากต้ อ งการเป็ น
ผู้ประกอบการต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ
ธุรกิจ (Business Model) ต่างๆ อาทิ วิธีการสร้างรายได้
จากแอพพลิเคชั่น การระดมทุน การร่วมทุน การตลาด
ช่องทางจัดจ�ำหน่าย เป็นต้น

แหล่งเรียนรู้เบื้องต้นเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ได้แก่

• การท�ำแอปพลิเคชั่นส�ำหรับไอโฟน หลักสูตร
ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University)
http://web.stanford.edu/class/cs193p/cgi-bin/
drupal/
• แบบฝึ ก หั ดส� ำ หรั บ การท� ำ กราฟิ ก เบื้ องต้ น
http://unity3d.com/unityhttp://www.adobe.
com/devnet/games.html
• ออกแบบ User Interface หลักสูตรออนไลน์
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University)
http://www.extension.harvard.edu/courses/
course-formats/video-course-guidelines
• ความรู้ส�ำหรับการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
หลักสูตรออนไลน์เข้มข้น มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard
University)
http://www.extension.harvard.edu/openlearning-initiative/intensive-introduction-computerscience
https://www.edx.org/course/introductioncomputer-science-harvardx-cs50x#.VJhZaV4AFA
• การเขียนโปรแกรม Java เบื้องต้น หลักสูตร
ออนไลน์ มหาวิทยาลัยการ์โลสทีส่ ามแห่งมาดริด (Universidad
Carlos III de Madrid)
https://www.edx.org/course/introductionprogramming-java-part–ucmx-it–1x#.VJhZvl4AFA

• Mobile User Interface Design คือ การออกแบบ
หน้าตาหรือส่วนต่อประสานระหว่างผู้ใช้กับระบบเพื่อรองรับ
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
การน�ำข้อมูลหรือค�ำสั่งเข้าสู่ระบบ ตลอดจนการน�ำเสนอ ที่มา : www.okmd.tv, DoctorMe แอปพลิเคชันเพื่อสุขภาพ
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THAILAND 4.0

“พัฒนาแรงงานทักษะ” ตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0
จากการด�ำเนินโครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์
พลังคิด เพื่ออนาคต ของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยส�ำรวจและผลิต
จ�ำกัด ได้มีการสนับสนุนและท�ำงานวิจัย เพื่อหาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ส�ำหรับการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานทักษะของอุตสาหกรรมในบ้านเรา
โดยงานวิจัยฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่าง Chisholm
Institute Australia ซึง่ เชีย่ วชาญด้านพัฒนาระบบอาชีวศึกษาและอบรม
ช่างเทคนิคจากประเทศออสเตรเลีย กับภาคเอกชนชัน้ น�ำของไทยในกลุม่
อุตสาหกรรม S-Curve ภายใต้นโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาล
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ รวมถึงสถาบันอุดมศึกษา
ชั้นน�ำในประเทศ

ปัญหาที่พบในปัจจุบัน คือ ช่างฝีมือที่มีอยู่ ไม่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม

ดังนั้น เพื่อการก�ำหนดแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะการผลิต
ช่างฝีมือแรงงานที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม จึงถือเป็นความจ�ำเป็นอย่างมาก
หากต้องการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศและตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0
และอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งผลสรุปงานวิจัยฉบับนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง
ที่จะตอบโจทย์ ต้องประกอบด้วย 3 ปัจจัยส�ำคัญ
1. การเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน/นักศึกษา และแรงงาน
2. แนวทางพัฒนาบุคลากรช่างเทคนิคที่มีคุณภาพเหมาะกับอุตสาหกรรม
3. เตรียมความพร้อมและสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
ผลวิจัย สามารถสรุปออกมาได้เป็น 2 ส่วน คือ ด้านเทคโนโลยี พบว่า
1. ภาคอุตสาหกรรมไทยยังใช้หุ่นยนต์กระบวนการผลิตน้อยกว่าผู้ผลิตอื่น
ในภูมิภาคเอเชีย
2. ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของไทยเริม่ ปรับตัวเข้าสูอ่ ตุ สาหกรรม
4.0 ด้วยการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในกระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต
3. แรงงานทักษะสูงยังเป็นที่ต้องการเพื่อรองรับเทคโนโลยีขั้นสูง
4. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย 75% ยังคงใช้เทคโนโลยีในระดับ
ตํ่ากว่า 2.5
ส่วนด้านทักษะแรงงาน หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ควรเตรียมความพร้อม
บุคลากรในมิติต่างๆ ได้แก่ รู้เท่าทันเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต ทักษะ
ด้านแมคคาทรอนิกส์ ระบบออโตเมชัน การควบคุมหุ่นยนต์ การประยุกต์ใช้
เครื่องมือ เทคโนโลยี วัสดุใหม่ๆ และรับรู้บทบาทและทักษะพื้นฐานที่จ�ำเป็น
ของช่างเทคนิค

ทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานปี 2558-2563
1.
2.
3.
4.
5.

ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
ทักษะเกี่ยวกับกระบวนการท�ำงาน
ทักษะด้านองค์ความรู้
ทักษะเกี่ยวกับระบบ
ทักษะทางปัญญา

แนวทางการสร้างแรงงานยุคอุตสาหกรรม 4.0 ต้องประกอบด้วย

แรงงานที่มีทักษะและเชี่ยวชาญ ต้องพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่เน้นสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) ที่ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี
(Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics)
รวมถึงควรต้องพัฒนาแรงงานรุ่นใหม่ให้มีความสามารถด้านการสื่อสาร และทักษะ
ทางด้านอารมณ์ (Soft skills) ในการท�ำงาน สนับสนุน “ฝึกอบรม” ช่างเทคนิค
สร้างความตระหนักในอาชีพช่างเทคนิคสู่สังคม พัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา
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สิ่งที่ส�ำคัญมากส�ำหรับแรงงานในยุคนี้ คือ ความรู้ด้านไอที ด้านดิจิตอล
รวมทั้งการเชื่อมโยงการท�ำงาน นอกจากความรู้พื้นฐานที่ต้องมีแล้ว ต้องมี
ความเชี่ยวชาญในหลากหลายด้าน เพราะงานอุตสาหกรรม 4.0 คือ งานที่มี
ความเชื่อมโยงในหลายๆ ส่วน เพราะฉะนั้น การสื่อสาร การท�ำงานเป็นทีม รวมทั้ง
ทักษะการแก้ไขปัญหา คือ สิ่งที่แรงงานยุคใหม่ต้องมี
จากงานวิจัยชิ้นนี้ มีข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 6 ข้อ ได้แก่
1. จัดหลักสูตรผลิตช่างเทคนิค ส่งเสริมหลักสูตรฝึกอบรม หรือ พัฒนา
แรงงานวิชาชีพให้มีทักษะพื้นฐานด้านสะเต็มและเทคโนโลยี เน้นการเรียนรู้แบบ
Project based learning เพื่อฝึกทักษะปฏิบัติจริง นอกจากนี้ ภาคอุตสาหกรรม
ต้องมีสว่ นร่วมออกแบบหลักสูตรเพือ่ ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเอง
2. จัดหาทรัพยากรสนับสนุน ทั้งการเตรียมบุคลากรฝึกอบรม และเตรียม
ความพร้อมด้านการสอนแบบบูรณาการ
3. คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อทดลองใช้หลักสูตร โดยเลือกสถานที่ที่มี
ศักยภาพต่อภาคอุตสาหกรรม เช่น สถานที่ตั้ง
4. พัฒนาศักยภาพผู้สอนและฝึกอบรม
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาทักษะด้านเทคนิค
6. สร้างความตระหนักรู้ในอาชีพช่างเทคนิคส�ำหรับอุตสาหกรรมการผลิต
เช่น สร้างภาพลักษณ์เชิงบวกส�ำหรับอาชีพในอุตสาหกรรมการผลิตแก่ครู
ผู้ปกครอง นักเรียนและครอบครัว เน้นประโยชน์ที่จะได้รับจากการประกอบอาชีพ
ในอุตสาหกรรมนี้ เช่น โอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน

โครงการ “Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพือ่ อนาคต”

ได้จดั ตัง้ ศูนย์การศึกษาเพือ่ พัฒนาทักษะอาชีพ หรือ TVET Hub เพือ่ ท�ำหน้าทีอ่ บรม
พัฒนาครู ผูน้ ำ� ทางการศึกษา แรงงาน และนักเรียนอาชีวะให้มที กั ษะแรงงานวิชาชีพ
ขัน้ สูงทีต่ อบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยขณะนี้จัดตั้งแล้ว 6 แห่ง
ทัว่ ประเทศ ซึง่ แต่ละแห่งจะตัง้ อยูบ่ นพืน้ ทีท่ เี่ ป็นฐานผลิตหลักของอุตสาหกรรมส�ำคัญ
ที่สอดคล้องตามแนวทางยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ได้แก่ ยานยนต์และชิ้นส่วน
การเกษตร ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ โดยปัจจุบันจัดตั้งแล้วจ�ำนวน 4 แห่ง ได้แก่
1. ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพล้านนา  จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2. ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพศรีวิชัย จ.สงขลา  ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
3. ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพด้านยานยนต์ จ.ชลบุรี ร่วมกับ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
4. ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสุรนารี จ.นครราชสีมา  ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อผลิตช่างเทคนิคป้อนให้กับภาคอุตสาหกรรม
ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ทั่วประเทศ ส่วนอีก 2 แห่ง อยู่ระหว่างด�ำเนินการ โดยคาดว่า
จะจัดตั้งเสร็จสิ้นภายในปี 2562 เป้าหมายส�ำคัญ คาดจะสามารถสร้างประโยชน์
ให้กับสถาบันอาชีวะศึกษากว่า  60 แห่ง อบรมครู 1,800 คน และพัฒนาทักษะ
แรงงานและนักศึกษาสายอาชีวะกว่า 1.38 แสนคน
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

