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“ตูบแก้วมา”

ปั่นผ้าฝ้าย สร้างแรงงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน
หากได้ยินค�ำว่า ตูบ หลายคนอาจคิดว่า เป็นเจ้าตูบ
ใช่ไหมค่ะ แต่จริงๆ แล้วค�ำว่า “ตูบ” ในภาษาเหนือ แปลว่า
กระท่อม กระต๊อบ และค�ำว่า “แก้วมา” ก็ได้มาจากนามสกุล
ของเจ้าของตูบ นั่นเอง
ป้าจันทร์ค�ำ  แก้วมา เจ้าของตูบแก้วมา ศูนย์เรียนรู้

การผลิตฝ้ายทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ป้าจันทร์ค�ำได้ให้
การต้อนรับอย่างอบอุน่ เมือ่ เราได้มโี อกาสมาเยีย่ มเยือน รอยยิม้
ของป้าชวนให้สดชืน่ ในระหว่างเดินชมสวน และตูบของป้าจันทร์
ค�ำนั้น ป้าก็ได้เล่าความเป็นมาก่อนจะได้เป็นศูนย์การเรียนรู้ว่า
“อาชีพหลักของ ปู่ย่า ตายาย ในสมัยก่อน เป็นอาชีพท�ำนา
ซึ่งการท�ำผ้าฝ้ายปั่นมือ ถือว่าเป็นอาชีพรองหลังจากเสร็จ
ช่วงท�ำนา ท�ำไร่ หากว่างก็พากันมาปั่นฝ้าย ทอผ้า ไว้สวมใส่
เหลือจากนัน้ ก็ทอขาย เป็นรายได้เสริม ภายหลังเมือ่ สังคมเปลีย่ น
ไปตามยุคตามสมัย ศิลปะการทอผ้าก็เริม่ หายไป ป้าจันทร์คำ� จึง
อยากสานต่อเจตนารมย์ของรุ่นเก่าไม่อยากให้สูญหายไปตาม
กาลเวลา ซึ่งตนเองก็พอมีความรู้อยู่พอสมควร จึงได้รวบรวม
ผูท้ ที่ อผ้าฝ้ายเป็นทีพ่ อจะเหลืออยู่ และจัดตัง้ กลุม่ ขึน้ มา เริม่ แรก
ก็สอนลูกๆ หลานๆ ก่อน ต่อมาก็เปิดโอกาสให้เด็กรุน่ หลังทีส่ นใจ
เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ช่วยสอนทุกขัน้ ตอน ส่วนผูส้ งู อายุ ก็ชว่ ยเพิม่
รายได้ให้ โดยการให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ปั่นฝ้าย คิดเงินเป็นเมตร
โดยการน�ำฝ้ายที่ปั่นเป็นม้วน มาทอ คิดเงินเป็นความยาวของ
ผ้าทอ แม้กระทั่งขั้นตอนการปลูกฝ้าย ก็สนับสนุนให้ชาวบ้าน
ในชุมชนปลูกต้นฝ้ายในพื้นที่ไร่สวนของตนเอง และเก็บเกี่ยว
ส่งขายที่ตูบแก้วมา สร้างรายได้เสริมให้ชาวบ้าน
ถือว่าที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้การผลิตเส้นใยธรรมชาติแบบ
ครบวงจร ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ต้นจนจบส่งขายออกสู่ตลาด ส�ำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดล�ำปาง ได้เข้ามาช่วยเหลือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และลวดลายให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการของตลาด หลั ง จากนั้ น เริ่ ม มี
หน่วยงานต่างๆ มาสนับสนุนมากขึ้น ถามว่าอะไรคือความหมายของ
ค�ำว่า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ป้าจันทร์ค�ำ เล่าต่อว่า “ทางกลุ่มได้ให้
ความส� ำ คั ญ ทุ ก กระบวนการผลิ ต ตั้ ง แต่ การบั น ทึ ก จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล
การคัดเลือกวัตถุดิบส�ำหรับการผลิต การเตรียมเส้นฝ้าย การใช้สีย้อม
จากธรรมชาติ การจัดการน�้ำเสีย การใช้พลังงาน และการใช้ทรัพยากรน�้ำ
อย่างประหยัด และเข้าร่วมกิจกรรมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อย่างสม�่ำเสมอ”

กลุม่ วิสาหกิจชุมชนผ้าฝ้ายปัน่ มือย้อมสีธรรมชาติ บ้านนาเดา
(ตูบแก้วมา) ตัง้ อยูบ่ า้ นเลขที่ 198 หมู่ 6 ต�ำบลเสริมซ้าย อ�ำเภอเสริมงาม
จังหวัดล�ำปาง เป็นผ้าทอไทย ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่มีชื่อเสียง
มีคุณภาพ เนื้อผ้ามีความคงทน หลากหลายสีและลวดลาย แหล่งที่มา
ของผ้าลายดอกหมาก ลายดอกพริกไทย ที่ได้รับความนิยมทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ
ที่มา : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าฝ้ายปั่นมือย้อมสีธรรมชาติ บ้านนาเดา
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มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำ�ในภูมิภาค

กพอ.ทร. เร่งรัดโครงการออกแบบศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา
พร้อมปรับระดับพื้นที่เตรียมพร้อมงานก่อสร้างให้ได้ตามแผนงาน

พล.ร.อ.โสภณ วัฒนมงคล รองผูบ้ ญ
ั ชาการทหารเรือ ในฐานะ
ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน
ออกของกองทัพเรือ (กพอ.ทร.) เปิดเผยว่า กพอ.ทร. จะเร่งด�ำเนิน
การโครงการจ้างศึกษา ส�ำรวจและออกแบบศูนย์ซอ่ มบ�ำรุงอากาศยาน
MRO สนามบินนานาชาติอตู่ ะเภา ในส่วนของงานออกแบบรายละเอียด
(Detailed Design) และการปรับระดับพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม
ในด้านงานก่อสร้าง ให้เป็นไป ตามแผนงานโครงการฯ ที่ก�ำหนดไว้
ทัง้ นี้ ได้วา่ จ้างกิจการค้าร่วมในกลุม่ บริษทั โปรเซส อาร์คเิ ต็ค แอนด์
แปลนเนอร์ จ�ำกัด บริษทั พรวิเศษ วิศว์ จ�ำกัด และ บริษทั โปรเกรส ดีไซน์
แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ�ำกัด เข้ามารับผิดชอบในส่วนของการศึกษา ส�ำรวจ
และออกแบบศูนย์ซอ่ มบ�ำรุงอากาศยาน MRO ในบริเวณสนามบินนานาชาติ
อูต่ ะเภา ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้ บมจ.การบินไทย (THAI) เป็นผูด้ ำ� เนิน
การคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน ซึง่ ใช้วธิ กี ารคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วธิ กี าร
ประมูล โดยได้เชิญ บริษัท Airbus S.A.S ผู้ผลิตอากาศยานขนาดใหญ่
มาร่วมลงทุน ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเจรจาในข้อตกลงทางด้านธุรกิจ
ร่วมลงทุน
ในส่ ว นของการเตรี ย มความพร้ อ มในด้ า นการก่ อ สร้ า งนั้ น
ได้ดำ� เนินการในแนวทางคูข่ นาน ซึง่ ในขัน้ ตอนของ Conceptual Design
ได้ด�ำเนินการแล้วเสร็จ แต่ยังเหลือในส่วนที่ THAI และ บริษัท Airbus
S.A.S ต้องพิจารณาความต้องการ (Requirements) ในเรื่องของการ
ออกแบบเพื่อให้อาคารเป็นรูปแบบอาคารอัจฉริยะ (Smart Building)
การค� ำ นึ ง ถึ ง การประหยั ด พลั ง งานและการเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ตามมาตรฐาน Leadership in Energy and Environmental Design

(LEED) โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการซ่อมบ�ำรุงอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
นอกจากนี้ คณะกรรมการ กพอ.ทร. ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง
การออกแบบและการก่อสร้างให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก�ำหนด อาทิ
การปรับระดับพืน้ ทีโ่ ดยการใช้ทรายถม ซึง่ ท�ำให้การบดอัดมีความแน่น
(Compaction) ได้เร็วขึ้น รวมถึงจะเร่งรัดงานออกแบบรายละเอียด
โดยยังเชื่อมั่นว่าจะสามารถด�ำเนินการได้ตามแผนที่ก�ำหนดไว้ ซึ่ง
รูปแบบในการออกแบบศูนย์ซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน MRO จะได้ส่งให้
THAI และ บริษัท Airbus S.A.S ท�ำการยืนยันความสอดคล้องกับ
ความต้องการ ก่อนที่จะด�ำเนินการก่อสร้างต่อไป
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
ที่มา : www.ryt9.com

ก.แรงงาน ขับเคลื่อนศูนย์ EEC สปีดเต็มสูบพัฒนาก�ำลังคนป้อน
10 อุตสาหกรรม

กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน กระทรวงแรงงาน เดินหน้า
ขับเคลือ่ นศูนย์ EEC วางแผน 3 ระยะ พัฒนาแรงงานคุณภาพ
ป้อน 10 อุตสาหกรรม ยกระดับของประเทศ
นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน จัดตัง้ ศูนย์บริหารแรงงาน

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Labour Administration
Center) ทีส่ ถาบันพัฒนาฝีมอื แรงงาน 3 ชลบุรี เพือ่ ให้บริการด้าน
ข้อมูลแรงงาน ส่งเสริมการมีงานท�ำและคุม้ ครองแรงงาน ยกระดับ
ทักษะฝีมือแรงงาน ให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker)
อ�ำนวยความสะดวกเกีย่ วกับการตรวจลงตราและอนุญาตท�ำงาน
เพือ่ ตอบรับความต้องการด้านแรงงานของสถานประกอบกิจการ
37,000 แห่ง และแรงงานกว่า 1 ล้านห้าแสนคนในพื้นที่ เปิดให้
บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2562
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นายสุชาติ กล่าวต่อไปว่า ผลการด�ำเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก
ประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน
มีการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 10 อุตสาหกรรม
จ� ำ นวน 5,335 คน ส่ ง เสริ ม สถานประกอบกิ จ การพั ฒ นาพนั ก งาน
ของตนเอง จ�ำนวน 535,556 คน ส่วนในด้านอื่นๆ อาทิ จัดหางานในกลุ่ม
อุตสาหกรรม จ�ำนวน 16,164 คน ตรวจลงตราและออกใบอนุญาตท�ำงาน
6,262 คน ส่งเสริม E-Service และ E-Payment จ�ำนวน 45,810 คน
เป็นต้น ศึกษาความต้องการแรงงานของกลุ่มอุตสาหกรรม เป้าหมาย
ในพื้ น ที่ เขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออกในช่ ว ง 5 ปี (2562-2566)
มีความต้องการแรงงาน จ�ำนวน 475,667 อัตรา จ�ำแนกเป็นกลุม่ อุตสาหกรรม
เป้าหมาย 7 อุตสาหกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน 3 อุตสาหกรรม
เพือ่ วางแผนพัฒนาทักษะฝีมอื ให้ตรงกับความต้องการ อาทิ อุตสาหกรรม
ดิจิทัล มีความต้องการแรงงาน จ�ำนวน 116,222 อัตรา อุตสาหกรรม
ยานยนต์แห่งอนาคต มีความต้องการแรงงาน จ�ำนวน 53,739 อัตรา
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ มีความต้องการแรงงาน จ�ำนวน
58,228 อัตรา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3 อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรม
โลจิสติกส์ มีความต้องการแรงงาน จ�ำนวน 109,910 อัตรา อุตสาหกรรม
การพาณิชยนาวีมีความต้องการแรงงาน จ�ำนวน 14,630 อัตรา และ
อุ ต สาหกรรมการขนส่ ง ระบบราง มี ค วามต้ อ งการแรงงาน จ� ำ นวน
24,246 อัตรา

ศูนย์ดงั กล่าวมีแผนงานขับเคลือ่ นใน 3 ระยะ ได้แก่ 1.แผนระยะสัน้
(ปี 2562) พัฒนาแรงงานเข้าสูร่ ะบบการจ้างงาน ในปัจจุบนั มีสถานประกอบ
กิจการ จ�ำนวน 1,011 แห่ง มีความต้องการแรงงาน ใน 14,767 อัตรา
2. แผนระยะกลาง 1-5 ปี ส�ำรวจความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการพัฒนาพนักงานของตนเอง
ปีละกว่า 580,000 คน ให้เป็นแรงงานคุณภาพ สร้างระบบฐานข้อมูลแบบ
Big Data เชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบบริหารจัดการในพื้นที่ สร้างเครือข่าย
การพัฒนาฝีมือแรงงานและหลักสูตร ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ตรวจลงตราวีซ่าและออกใบอนุญาตท�ำงานด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และ 3. แผนระยะยาว 6-10 ปี เชือ่ มโยงข้อมูลความต้องการ
แรงงาน (Demand) ก�ำลังแรงงาน (Supply) ด้วยระบบ Digital ครบวงจร
จัดวางหลักสูตรการพัฒนาทักษะตามความต้องการของ 10 อุตสาหกรรม
เป้ า หมาย อ� ำ นวยความสะดวกแก่ แรงงาน นายจ้ า ง และนักลงทุน
บน Digital Platform อย่างเต็มรูปแบบ สร้างความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
“ซึ่งจากข้อมูลที่กล่าวมาเป็นการยืนยันว่าศูนย์ EEC แห่งนี้
จะเป็นองค์กรส�ำคัญในการขับเคลือ่ น ด้านแรงงาน เศรษฐกิจและสังคม
สร้างโอกาสให้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
ของภูมิภาคในอนาคตอันใกล้นี้” อธิบดีกพร. กล่าว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
ที่มา : www.ryt9.com

ไทย–ญีป่ นุ่ ลงทุนนิคมอุบลฯ หวังสร้างฮับเศรษฐกิจในภูมภิ าค
โยชินาริ นายไดสุเกะ ซาโต้ และ นายโตชิยูกิ อาเบะ ได้เดินทางลงพื้นที่
โครงการก่อสร้างนิคม โดยมี นายณัฐวัฒน์ และนายนนทวัชร์ เลิศสุรวิทย์
ในนามอุบลราชธานี อินดัสตรี้ ผูด้ ำ� เนินโครงการพาไปเยีย่ มชมพืน้ ทีก่ อ่ สร้าง
นิคมอุบลฯ ที่ อ.เดชอุดม
โดยนายณัฐวัฒน์ กล่าวว่า โครงการได้ดำ� เนินมาถึงขัน้ ตอนสุดท้าย
ของการปรับสีผงั เมืองแล้ว คือการประชุมของอนุกรรมการ และกรรมการ
ชุดใหญ่ หลังจากนัน้ จะติดประกาศ 30 วัน และประกาศเป็นกฎหมายออกมา
ดังนั้น การปรับผังเมืองตามเกณฑ์ของ กนอ. จากสีเขียว
(พื้นที่เกษตรกรรม) เป็นสีม่วง (พื้นที่อุตสาหกรรม) จึงน่าจะจบ
กระบวนการนี้ได้ไม่เกินสิน้ ปีนี้ ด้าน นายยาตาไก ตัวแทนกลุม่ ทุนญีป่ นุ่
ไทย-ญีป่ นุ่ เดินหน้าจับมือลงทุนนิคมอุบลฯ หวังสร้างฮับเศรษฐกิจ เผยว่า ก่อนหน้านี้ได้มาลงพื้นที่ จ.อุบลฯ หลายครั้งแล้ว ล่าสุดที่
ในภูมิภาคร่วมกับภาครัฐไฟเขียว เร่ง ปูพรมโครงสร้างพื้นฐานรองรับ กลับไปประชุมกับสมาคมนักธุรกิจญีป่ นุ่ ซึง่ มีสมาชิกอยูท่ วั่ ประเทศญีป่ นุ่
ประกาศหนุนเป็อุตสาหกรรมสีเขียว หลังการลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ส่วนใหญ่มีความสนใจเกี่ยวกับโครงการนี้ เพราะจุดเด่นของจังหวัดนี้
ของ ครม.ชุดก่อนเมื่อกลางปีที่แล้ว ท�ำให้การผลักดันโครงการจัดตั้งนิคม มีครบทั้งเรื่องของแรงงานวัตถุดิบ โลจิสติกส์ และโครงสร้างพื้นฐาน
อุตสาหกรรมในพืน้ ที่ ต.นากระแซง และ ต.ทุง่ เทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ต่างๆ ของจังหวัดที่มีทั้งถนนสี่เลน มีสนามบิน และก�ำลังจะมีรถไฟ
บนพื้นที่ 2,300 ไร่ เพื่อสร้างฐานการผลิตเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน รางคู่ และที่นักลงทุน ให้ความสนใจก็คือ สิทธิประโยชน์ที่บีโอไอ
และเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าในระดับนานาชาติ มีความคืบหน้า ระบุว่าจะได้รับจากการลงทุนในนิคมแห่งนี้ และเรื่องการค้าชายแดน
อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากกลุ่มทุนญี่ปุ่นที่ร่วมลงนาม MOU ตามแผนก่อสร้าง ที่อยู่ใกล้กับลาว กัมพูชาเวียดนาม เมื่อนิคมนี้เกิดขึ้นก็จะช่วยให้
ในปีหน้า และได้รับไฟเขียวจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คนท้ อ งถิ่ น ไม่ ต ้ อ งไปท� ำ งานที่ อื่ น ไกส่ ว นที่ อ ยากให้ เ น้ น ก็ คื อ การ
(กนอ.) รวมถึงการตอบรับจาก BOI ทีจ่ ะช่วยหนุนเสริมนักลงทุนจากญีป่ นุ่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลฯ ให้คนญี่ปุ่นรู้จักมากขึ้น
ทีพ่ ร้อมมาตัง้ ฐานการผลิตทีน่ คิ มอุตสาหกรรม ความคืบหน้าล่าสุด ตัวแทน
กลุ่มทุนและที่ปรึกษาด้านการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น นายยาตาไก รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : www.thairath.co.th
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สศอ. ดึงเอกชนลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ “ตาก-กาญจน์” เชื่อมพม่า
ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สศอ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะ
นายณัฐพล รังสิตพล ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจ
อนุ
ก
รรมการด้
านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ภายใต้ คณะกรรมการนโยบาย
อุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนภาคตะวันตก ในจังหวัดตาก และจังหวัดกาญจนบุรี
เพือ่ เชือ่ มโยงการค้าการลงทุนประเทศเพือ่ นบ้านว่า ขณะนีร้ ฐั บาล
ได้สนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์และมาตรการส่งเสริมการลงทุน
และการจัดตั้ง ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop
Services : OSS) เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการข้อมูล ด้านการค้า
การลงทุน รวมทัง้ ประสานการด�ำเนินงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยอ�ำนวย
ความสะดวกด้านพิธีการและข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่นักลงทุน
และผู้ที่สนใจ
นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้เร่งพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทีส่ ำ� คัญอย่างต่อเนือ่ ง อาทิ ด่านศุลกากรและระบบสาธารณูปโภค
ต่างๆ เพื่อรองรับการลงทุนอีกด้วย ด้วยความได้เปรียบด้านที่ตั้ง
ทางภูมศิ าสตร์ และความพร้อมด้านการเชือ่ มโยงระบบโลจิสติกส์
ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางทะเล สุดชายแดนทั่วทุกภูมิภาค
จึงท�ำให้ไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนสามารถเชื่อมโยงการค้าและ
การลงทุนกับประเทศเพือ่ นบ้านโดยรอบได้ผา่ นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนไทย

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) จึงขอเชิญชวนผูป้ ระกอบการทีส่ นใจ เข้ามาร่วม
ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทยภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดตาก
และจังหวัดกาญจนบุรี ส�ำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก ตัง้ อยูท่ อี่ ำ� เภอ
แม่สอดเชื่อมต่อกับเมือง เมียวดี ประเทศพม่า ตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic Corridor : EWEC) จึงสามารถ
เชือ่ มโยงฐานการผลิตร่วมกับเขตเศรษฐกิจการค้าเมียวดีและเชือ่ มต่อไปยังอินเดีย
และจีนตอนใต้ได้
ส่วนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี บริเวณตัง้ อยูท่ ตี่ ำ� บลบ้านเก่า
และต�ำบลแก่งเสี้ยน อ�ำเภอเมืองกาญจนบุรี มีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ถือได้ว่า
มีศักยภาพสูงที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางในการผ่านแดนไปยังประเทศในฝั่ง
ทะเลอันดามันและเชือ่ มไปยังประเทศอินเดียผ่านเส้นทางสายทวาย-กาญจนบุรี
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายทางหลวงอาเซียนที่จะเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือ
4 ประเทศ คือ ท่าเรือทวายของพม่า-ท่าเรือ แหลมฉบังของไทย-ท่าเรือ
สีหนุวิลล์ของกัมพูชา และท่าเรือวังเตาของเวียดนาม
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
ที่มา : แนวหน้าออนไลน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

จับมือส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา เสริมองค์ความรู้แนะแนวอาชีพ
การสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย
การแนะแนวอาชีพให้ได้รับความรู้ ได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวอาชีพ
เปิดโลกทัศน์แห่งการแนะแนวการศึกษาและอาชีพที่กว้างขวางขึ้น รวมทั้ง
ให้มีอาสาสมัครเครือข่ายแนะแนวอาชีพเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานให้ทางราชการ
ตลอดจนสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแนะแนวอาชีพอย่างยัง่ ยืนและ
เป็นระบบปฏิบัติงานด้านการแนะแนวอาชีพที่เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ�ำนวน 66 คน ประกอบด้วย ครูแนะแนว ครูและบุคลากร
ด้านการศึกษา จากสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
กิจกรรมมีการบรรยายหัวข้อ “ตลาดแรงงานในอนาคตกับการแนะแนว
ในสถานศึกษา” โดยวิทยากร นายอัครพล ทองพูน และการเสวนาหัวข้อ
“แนวทางการพัฒนาก�ำลังแรงงานอย่างมีคณ
ุ ภาพ” โดยวิทยากร อาจารย์เจษฎา
โมกขกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นางสาวสโรช ดวงมณี สภาอุตสาหกรรม และ นางนิตยา ขุนสัน ตัวแทน
สถานประกอบการ จากบริ ษั ท โชติ วั ฒ น์ อุ ต สาหกรรมการผลิ ต จ� ำ กั ด
ด�ำเนินรายการ โดย นางสุภาวดี พานิชย์ นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) ร่วมกับ ส�ำนักงาน
จัดหางานจังหวัดสงขลา จัดสัมมนาเครือข่ายการแนะแนว
อาชีพจังหวัดสงขลา โดยมี นายราชิต สุดพุม่ รองผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการสัมมนา รศ.ดร.วันดี
สุทธรังษี รักษาการผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักการศึกษาและนวัตกรรม
การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมสัมมนา นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัด
สงขลา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ศูนย์กีฬา รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
ที่มา : www.songkhlatoday.com
และสุขภาพ มอ.
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บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับค�ำแนะน�ำ (Advice)
การขอน�ำแนะน�ำ  และให้ค�ำแนะน�ำ  คุณเคยไหมเวลาเราจะท�ำอะไรสักอย่างต้องขอค�ำแนะน�ำจากคนอื่น เพื่อเป็นการหาทางออกให้กับตัว
เองให้ประสบผลส�ำเร็จ การตัดสินใจไม่ได้ดว้ ยตนเองเหล่านี้ ค�ำแนะน�ำจึงมีประโยชน์เมือ่ ยามจ�ำเป็นเสมอ การให้คำ� แนะน�ำทีด่ คี อื ช่วยให้ได้ทางออก
ที่ดีกว่า และง่ายต่อการตัดสินใจมากขึ้น การแนะน�ำมีประโยชน์หลายด้านเป็นการช่วยแก้ไข ปรับปรุงให้ดีขึ้น ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษวันนี้
เป็นเรื่องค�ำแนะน�ำภาษาอังกฤษสั้นๆ นะคะ ดังตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษต่อไปนี้
หากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึน้ ใกล้ตวั เรา อาจน�ำไปประยุกต์ใช้ได้ เช่น และการให้ค�ำแนะน�ำ
• What should I do?
• You should …

ฉันควรท�ำอย่างไรดี
คุณควรจะ …

หรือต้องการค�ำแนะน�ำล่ะ ตัวอย่างเช่น

• I need some advice. I want a new hat. What color should
I get?
ผมต้องการค�ำแนะน�ำหน่อย ผมอยากได้หมวกใบใหม่ ผมควรจะซื้อ
สีไหนดี?
• Judging from your style, you should get a brown one.
ตัดสินจากสไตล์ของคุณแล้ว คุณควรจะซื้อสีน�้ำตาลนะ
• I think I cannot finish this project by next Friday. What should
I do?
ผมคิดว่าผมต้องท�ำโปรเจ็คท์นเี้ สร็จไม่ทนั วันศุกร์แน่ๆ เลย ผมควรจะท�ำ
อย่างไรดี?
• You have to ask your friend some help.
คุณต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนคุณแล้วล่ะค่ะ

• Your essay has a lot of spelling mistakes.
You need to review it.
รายงานของเธอมีค�ำผิดเต็มไปหมดเลย เธอควร
จะต้องลองอ่านทบทวนใหม่นะ
• Really? Thank you for your suggestion.
จริงเหรอขอบคุณส�ำหรับค�ำแนะน�ำนะ

การให้ค�ำแนะน�ำสังเกตรูปประโยคสั้นๆ มักใช้บ่อยคือ …

• You need to …
คุณต้อง …
• You should …
คุณควรจะ …
• You have to …
คุณต้อง …
อย่างนีเ้ ป็นต้น ก็ขอจบบทสนทนาภาษาอังกฤษเกีย่ วกับค�ำแนะน�ำ 
(Advice) ไว้เพียงเท่านี้ก่อนคะ…
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : https://engenjoy.blogspot.com

รู้ทันโลก

Amazon ทุ่มงบประมาณฝึกทักษะแรงงานขั้นสูง

ให้ชาวอเมริกัน 1 แสนคน

บริษทั Amazon ทุม่ งบประมาณ 700 ล้านดอลลาร์ เพือ่ เปิดอบรม

ฝึกทักษะแรงงานขั้นสูง ให้กับแรงงานอเมริกัน 100,000 คน คิดเป็น
1 ใน 3 ของพนักงานแอมะซอนในสหรัฐฯ โครงการ Upskilling 2025
ของแอมะซอน ภายใต้งบประมาณ 700 ล้านดอลลาร์ ส�ำหรับระยะเวลา
6 ปีข้างหน้า ตั้งเป้าจะพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 แสนคนของ Amazon
ในสหรั ฐ ฯ ให้ มี ค วามรู ้ ด ้ า นเครื่ อ งจั ก รอั ต โนมั ติ แ ละเทคโนโลยี ใ หม่
เพื่อเข้ารับต�ำแหน่งในงานที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงของบริษัท เช่น Could
Computing เทคโนโลยีหนุ่ ยนต์และการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยทีไ่ ม่จำ� เป็น
ว่าพนักงานที่สนใจจะต้องมีคุณสมบัติที่ตรงกับที่ต้องการตั้งแต่แรกก็ได้
หั ว หน้ า ฝ่ า ยทรั พ ยากรบุ ค คลของ Amazon มี แ ถลงการณ์
ถึงโครงการดังกล่าวว่า ถือเป็นเรื่องส�ำคัญที่ต้องลงทุนกับพนักงานของ
บริษัทเอง และช่วยเหลือพวกเขาให้ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และสร้าง
ทางเลือกด้านสาขาอาชีพที่หลากหลายขึ้นให้กับพวกเขา
ทั้งนี้ Amazon เปิดเผยว่าบริษัทจะมีพนักงานในสหรัฐฯ ราว
300,000 คนในปี 2019 นี้ และมีพนักงานทัว่ โลกมากกว่า 630,000 คน
แต่ Amazon เป็นหนึง่ ในอีกหลายบริษทั ทีป่ ระสบปัญหาในการเฟ้นหา
แรงงานอเมริกันที่มีศักยภาพด้านเทคนิคเหล่านี้ ประกอบกับทิศทาง

ตลาดแรงงานในอนาคตซึง่ มีความเสีย่ งทีห่ นุ่ ยนต์ เครือ่ งจักร และปัญญา
ประดิษฐ์ จะเข้ามาทดแทนแรงงานมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆ โดยคาดว่า
มนุษย์จะเสียต�ำแหน่งงานราว 20 ล้านต�ำแหน่ง หรือราว 8.5% ของ
แรงงานในภาคการผลิตทั่วโลก ในช่วง 10 ปีข้างหน้า
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : https://www.blognone.com

Smart Job Magazine

7

เวียดนามเล็งปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต�่ำ 5.5% ปีหน้า

อัตราขั้นต�่ำของแรงงงานในภูมิภาคที่ 3 ประกอบด้วย เขตเมือง
ในปี 2020 เวียดนามประกาศขึน้ เงินเดือนขัน้ ต�ำ่ ในภาคแรงงาน
และอ�ำเภอต่างๆ ทางภาคเหนือของประเทศ เพิ่มเป็น 3.43 ล้านดอง
และภาคเอกชนสูงสุด 300 บาท
หนังสือพิมพ์ซินหัวรายงานว่า คณะกรรมการค่าจ้างแห่งชาติของ
เวียดนามได้ประกาศการอนุมัติขึ้นเงินเดือนขั้นต�่ำอีก 5.5% ต่อเดือน
รายงานระบุว่า การตัดสินใจครั้งล่าสุดนี้มีขึ้นตามค�ำประกาศของ
คณะกรรมการค่าจ้างแห่งชาติ โดยอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำนี้เพิ่มขึ้นมาก-น้อย
ตามแต่ละภูมิภาค โดยจะอยู่ระหว่างต�่ำสุดที่ 160,000 ดอง (213บาท)
ถึงสูงสุดที่ 230,000 ดอง (306 บาท)
อัตราค่าแรงขั้นต�่ำส�ำหรับแรงงงานในภูมิภาคเขต 1 ในเขตเมือง
เช่นกรุงฮานอย และนครโฮจิมินห์ จะก�ำหนดให้เพิ่มเป็น 4.42 ล้านดอง
ต่อเดือน (ราว 5,900 บาทต่อเดือน)
ขณะที่ภูมิภาคที่ 2 คือส่วนชนบทรอบนอกกรุงฮานอย และ
โฮจิมินห์ซึ่งเป็นที่ตั้งของบรรดาโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง รวมถึง
เขตเมืองใหญ่ อาทิ เกิ่นเธอ ดานัง และไฮฟ่อง เพิ่มเป็น 3.92 ล้านดอง
ต่อเดือน (ราว 5,200 บาทต่อเดือน)

ต่อเดือน (ราว 4,570 บาทต่อเดือน)
และในภูมภิ าคที่ 4 คือส่วนอืน่ ๆ ทีเ่ หลือจะปรับเป็น 3.07 ล้านดอง
ต่อเดือน (ราว 4,080 บาทต่อเดือน)
ตลอดช่วงสามปีทผี่ า่ นมา ทางการเวียดนามได้ปรับขึน้ ค่าแรงตาม
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในทุกภูมิภาคของประเทศ โดยในปี 2017
เพิ่ม 7.3% ปี 2018 เป็น 6.5% และปี 2019 เป็น 5.3%
ทั้งนี้ เวียดนามไม่อนุญาตให้บริษัทในประเทศจ่ายเงินเดือน
แรงงานต�่ำกว่าอัตราค่าแรงขั้นต�่ำตามกฎหมาย อีกทั้งเงินเดือนที่
จ่ายนั้น หากพนักงานมีระดับการศึกษาชั้นอาชีวะหรือสูงกว่า จะต้อง
ได้ท็อปอัพกว่าค่าแรงขั้นต�่ำอีก 7%
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : https://www.posttoday.com
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แรงงานนอกระบบ เฮ!! กรมการจัดหางาน

ปล่อยให้กู้ยืมกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท�ำที่บ้านสูงสุด 2 แสนบาท
อธิบดีกรมการจัดหางาน เผยเปิดโอกาสให้ผู้รับงานไปท�ำที่บ้านกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน เพื่อขยายการผลิต วงเงินกู้
ไม่เกิน 50,000 บาท ส�ำหรับประเภทบุคคล และวงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท ส�ำหรับกลุ่มบุคคล ดอกเบี้ยต�่ำร้อยละ 3 ต่อปี ขณะนี้ปล่อยกู้
ไปแล้ว 433 ราย/กลุ่ม จ�ำนวนเงิน 42,186,000 บาท ผู้สนใจติดต่อได้ที่ส�ำนักงานจัดหางานทั่วประเทศ
นอกจากนี้ ยังมีกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน ซึ่งเป็นกองทุนหมุนเวียน
เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน มีส่วนส่งเสริมการสร้างงาน เพื่อให้ผู้รับงานไปท�ำที่บ้านได้กู้ยืมไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต หรือขยาย
สร้างอาชีพให้กับแรงงานนอกระบบ ซึ่งเป็นก�ำลังส�ำคัญในการ การผลิตเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน คุณสมบัติของผู้กู้จะต้องเป็น
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเป็นแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศ ผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ นทีจ่ ดทะเบียนไว้กบั กรมการจัดหางาน และมีผลการด�ำเนินการ
โดยมีจ�ำนวนมากถึง 21.2 ล้านคน โดยส่งเสริมอาชีพให้กับ และมีรายได้จากการรับงานไปท�ำทีบ่ า้ นหรือมีหลักฐานการรับงานไปท�ำทีบ่ า้ นจาก
แรงงานนอกระบบในรูปแบบของการรับงานไปท�ำที่บ้าน โดยให้ ผูจ้ า้ งงาน ซึง่ มีทงั้ ประเภทบุคคลและกลุม่ บุคคล โดยประเภทบุคคลต้องมีทรัพย์สนิ
ผูท้ สี่ นใจเป็นผูร้ บั งานได้มกี ารรวมกลุม่ กัน มีการบริหารจัดการกลุม่ หรือเงินทุนไม่นอ้ ยกว่า 5,000 บาท ส่วนประเภทกลุม่ บุคคลจะต้องมีผนู้ ำ� กลุม่ และ
ให้เข้มแข็ง เพือ่ ประโยชน์ในการรับงานไปท�ำทีบ่ า้ นอย่างต่อเนือ่ ง สมาชิกกลุม่ กูร้ ว่ มกันไม่นอ้ ยกว่า 5 คน มีทรัพย์สนิ หรือเงินทุนในการด�ำเนินกิจกรรม
โดยผู้จ้างงานจะส่งงานให้ผู้รับงานไปท�ำที่บ้านได้ท�ำการผลิต ของกลุม่ รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 10,000 บาท วงเงินกูส้ ำ� หรับบุคคลไม่เกิน 50,000 บาท
ประกอบ บรรจุ ซ่อมหรือแปรรูปสิ่งของ ตามที่ได้ตกลงกับ ระยะเวลาช�ำระคืนภายใน 2 ปี ขณะที่กลุ่มบุคคลมีวงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท
ผู้จ้างงานไว้ที่บ้านของตนเองหรือสถานที่ที่มิใช่สถานประกอบ ระยะเวลาช�ำระคืนภายใน 5 ปี อัตราดอกเบี้ยต�่ำร้อยละ 3 ต่อปี และมีระยะเวลา
กิจการของผู้จ้างงาน ซึ่งเมื่อท�ำเสร็จแล้วจะส่งคืนสิ่งของหรือ พักช�ำระหนี้เงินต้นไม่เกิน 4 เดือน
“ตั้งแต่ปี 2548 ที่เริ่มด�ำเนินการจนถึงขณะนี้ปรากฎว่า มีผู้รับงานไปท�ำ
ผลิตภัณฑ์ให้กับผู้จ้างงาน และได้รับค่าตอบแทนจากผู้จ้างงาน
ลักษณะงานจะเป็นงานที่ไม่ใช้เทคโนโลยีซับซ้อน เรียนรู้ง่าย ทีบ่ า้ นทีจ่ ดทะเบียนกับกรมการจัดหางานแล้วจ�ำนวน 859 ราย/กลุม่ (253 ราย
ใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ใช้แรงงานคนท�ำการผลิตมากกว่าเครือ่ งจักร 606 กลุ่ม) สมาชิกจ�ำนวน 5,506 คน ปล่อยกู้ไปแล้ว 433 ราย/กลุ่ม (13 ราย
เป็นการผลิตในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ ซึง่ การให้งานของผูจ้ า้ งงาน 420 กลุ่ม) จ�ำนวนเงิน 42,186,000 บาท ส�ำหรับปี 2562 นี้ ได้รับอนุมัติให้
จะเป็นการตัดขั้นตอนบางขั้นตอนหรือชิ้นส่วนของงานบางชิ้น ปล่อยกู้ จ�ำนวน 7,000,000 บาท ปล่อยกู้ไปแล้ว 44 ราย/กลุ่ม (6 ราย 38
จากกระบวนการผลิตในสถานประกอบกิจการไปท�ำการผลิตหรือ กลุ่ม จ�ำนวนเงิน 4,995,000 บาท) ยังมีเงินคงเหลือที่สามารถปล่อยกู้ได้อีก
ผลิตทั้งหมด เช่น งานตัดเย็บ (เสื้อผ้า กระเป๋า ผ้าห่ม พรมเช็ดเท้า จ�ำนวน 2,005,000 บาท ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ ส�ำนักงานจัดหางาน
เสือ้ ผ้าตุก๊ ตา ถุงมือ เปล เครือ่ งนอน เป็นต้น) งานประดิษฐ์ (ดอกไม้ กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดในท้องที่ที่ผู้รับงาน
ประดิษฐ์ ตุ๊กตา เครื่องประดับ ร้อยลูกปัด) งานปัก ถัก ทอ ไปท�ำที่บ้านได้จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน สอบถามรายละเอียด
(ถักวิกผม ทอผ้า ทอพรม ทอเสือ่ ปักผ้าคลุมผม ปักเลือ่ ม เป็นต้น) เพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน”
งานหัตถกรรม (จักสานต่างๆ ท�ำไม้กวาด เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น) นางเพชรรัตน์ฯ กล่าว
อุปโภค/บริโภค รวมทั้งของใช้อื่นๆ
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ปลัดแรงงานลงพืน้ ทีอ่ ดุ รธานี น�ำ CEO HRD Korea

เยี่ยมสนามทดสอบภาษาเกาหลี พร้อมหารือเพิ่มยอดโควตาให้แรงงานไทย
ไปท�ำงานเกาหลี
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายคิม ดงมัน CEO ส�ำนักบริการพัฒนาบุคลากร
แห่งเกาหลี (Human Resource Development Services of Korea : HRD Korea) นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน
และคณะ ลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ มการทดสอบภาษาเกาหลี สร้างขวัญและก�ำลังใจแก่เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านและผูเ้ ข้าสอบ ณ ห้องประชุมศูนย์ทดสอบ
ภาษาเกาหลี โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลัง

การตรวจเยีย่ มว่า รัฐบาลไทย โดยกระทรวงแรงงาน และรัฐบาลสาธารณรัฐ
เกาหลี โดยกระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลี ได้ลงนาม
ในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไปท�ำงานสาธารณรัฐเกาหลี
ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System for
Foreign Workers : EPS) มาตั้งแต่ปี 2547 โดยก�ำหนดให้กระทรวง
แรงงาน โดยกรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานผูส้ ง่ ท�ำหน้าทีใ่ นการรับสมัคร
คัดเลือกและจัดส่งคนหางานไปท�ำงาน ซึง่ คนหางานทีจ่ ะเดินทางไปท�ำงาน
ต้องผ่านการทดสอบภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) และทักษะการท�ำงาน
ตามทีท่ างการเกาหลีกำ� หนด โดยมีสำ� นักบริการพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลี
(Human Resources Development Service of Korea : HRD Korea)
เป็นหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบการจัดสอบ โดย HRD Korea ได้แจ้งก�ำหนดการ
และรายละเอียดในการเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะ
การท�ำงาน (Point System) ครั้งที่ 7 เพื่อสมัครไปท�ำงานสาธารณรัฐ
เกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) ใน 3 ประเภทกิจการ
ได้แก่ 1. อุตสาหกรรมการผลิต รับเฉพาะเพศชาย 2. งานภาคเกษตร/
ปศุสัตว์ รับทั้งเพศหญิงและเพศชาย และงานก่อสร้าง รับเฉพาะเพศชาย
โดยได้มีการเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีไปแล้วเมื่อวันที่ 7–9
มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ใน 4 ศูนย์การรับสมัคร 4 จังหวัด ได้แก่
1) ศูนย์การรับสมัครกรุงเทพมหานคร 2) ศูนย์การรับสมัครจังหวัดล�ำปาง
3) ศูนย์การรับสมัครจังหวัดอุดรธานี และ 4) ศูนย์การรับสมัครจังหวัด
นครราชสีมา ผลการรับสมัครมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 12,418 คน เป็นงาน
อุตสาหกรรม 6,281 คน งานภาคเกษตร/ปศุสัตว์ 3,886 คน และ
งานก่อสร้าง 2,251 คน
ส�ำหรับวิธกี ารทดสอบนัน้ จะมี 2 วิธี คือ ทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์
และทดสอบด้วยกระดาษ โดยมีสนามทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี
ดั ง นี้ 1) สนามทดสอบกรุงเทพมหานคร ทดสอบด้ว ยคอมพิ ว เตอร์
ณ กรมการจัดหางาน อาคารส�ำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 3 ชั้น 11 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 2) สนาม
ทดสอบจังหวัดอุดรธานี ทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์ ณ อาคารพาณิชย์
เลขที่ 131 หมู่ที่ 5 ถนนรอบเมือง ต�ำบลบ้านเลื่อม อ�ำเภอเมือง จังหวัด
อุ ด รธานี และทดสอบด้ ว ยกระดาษ ณ โรงเรี ย นมั ธ ยมเทศบาล 6
นครอุดรธานี เลขที่ 237/4 ถนนอุดรดุษฎี ต�ำบลหมากแข้ง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 3 สนามทดสอบจังหวัดล�ำปาง ทดสอบด้วยกระดาษ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎล�ำปาง เลขที่ 119 ถนนล�ำปาง-แม่ทะ ต�ำบลชมพู
อ�ำเภอเมืองล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง 4) สนามทดสอบจังหวัดนครราชสีมา
ทดสอบด้วยกระดาษ ณ โรงเรียนเกียรติคณ
ุ วิทยา เลขที่ 12 ถนนมิตรภาพ–
หนองคาย ต�ำบลหมื่นไวย อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ด้านนางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

เพิ่มเติมว่า ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ก�ำหนดทดสอบภาษาเกาหลี
ด้วยกระดาษ มีศนู ย์การทดสอบ จ�ำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ 1) สนามทดสอบ
จังหวัดอุดรธานี จ�ำนวน 2,558 คน 2) สนามทดสอบจังหวัดล�ำปาง
จ�ำนวน 2,317 คน 3) สนามทดสอบจังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวน 2,465 คน
โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีในวันที่ 2 สิงหาคม
2562 ตัง้ แต่ปี 2547 ถึงปัจจุบนั มีสถิตแิ รงงานไทยทีไ่ ปท�ำงานสาธารณรัฐ
เกาหลี ภ ายใต้ ร ะบบการจ้ า งแรงงานต่ า งชาติ (EPS) จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น
76,365 คน โดยส่วนใหญ่ไปท�ำงานในกิจการอุตสาหกรรม รองลงมา
เป็นกิจการเกษตร/ปศุสัตว์ และก่อสร้าง ตามล�ำดับ
ภายหลั ง การตรวจเยี่ ย มได้ มี ก ารหารื อ ร่ ว มกั น ในประเด็ น
เกี่ยวกับสภาพการจ้างแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี โดยฝ่ายไทย
ขอให้ช่วยดูแลสภาพการจ้างแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วย
นอกจากนี้ยังได้หารือเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากห้องทดสอบภาษา
เกาหลีด้วยคอมพิวเตอร์โดยขอให้ใช้ในการอบรมภาษาเกาหลี หรือ
อบรมอื่นๆ ให้คนหางานที่ไปท�ำงานตามระบบ EPS ด้วย ซึ่งปัจจุบัน
ศูนย์ EPS ประเทศไทยมีห้องทดสอบภาษาเกาหลีด้วยคอมพิวเตอร์
จ�ำนวน 2 แห่ง คือทีก่ รุงเทพมหานคร และทีจ่ งั หวัดอุดรธานี และหารือ
ขอเพิ่มโควตางาน ภาคอุตสาหกรรม การผลิต จากเดิม 4,800 คน/ปี
เพิ่มเป็น 6,000 คน/ปี
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th
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รองอธิบดี กกจ. ลงพื้นที่เมืองกระบี่เยี่ยมกลุ่มรับงานไปท�ำที่บ้าน
“กลุ่มสูงวัยตะกร้าสาน” พรัอมส่งเสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน

นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มกลุม่ ผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ น “กลุม่ สูงวัยตะกร้าสาน” เลขที่ 198/23
ม.7 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ โดยนางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ได้พบปะพูดคุยและให้ค�ำแนะน�ำกลุ่ม
เกี่ยวกับการเรียนรู้และต่อยอดผลิตภัณฑ์ ให้ดียิ่งขึ้น การขายของแบบออนไลน์ โดยหาช่องทางการจ�ำหน่าย เช่น จ�ำหน่ายผ่านตลาดออนไลน์
ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มมีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
กลุ่มผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน “กลุ่มสูงวัยตะกร้าสาน” เกิดจากการ
ไปพบเห็นตะกร้าสานจากแหล่งต่างๆ จึงเกิดความคิดในการผลิตตะกร้า
ที่มีรูปแบบและสีสันสวยงามต่างจากตะกร้าทั่วไป ซึ่งต่อมากลุ่มฯ ได้
เข้ารับการอบรมจากส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ในโครงการขยาย
โอกาสการมีงานท�ำให้ผู้สูงวัย โดยกลุ่มฯได้ผลิตตะกร้าลูกเข่งเล็กๆ แล้ว
จ�ำหน่ายในตลาดท้องถิ่น เช่น ถนนคนเดิน ถนนวัฒนธรรม ท�ำให้สินค้า
เป็นทีร่ จู้ กั แพร่หลายมากขึน้ อีกทัง้ กลุม่ ยังน�ำสินค้าไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และสอนให้กับคนที่สนใจ เช่น ผู้สูงวัยชุมชนบ้านทุ่ง หลังจากนั้นได้มี
หน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนและเพิ่มทักษะความรู้
ต่อมาจึงได้จดทะเบียนกลุ่มผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน “กลุ่มสูงวัย
ตะกร้าสาน” กับส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ ส�ำหรับจุดเด่นของ
ผลิตภัณฑ์คือ เน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ กระบวนการผลิตได้มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์สวยงามประณีต มีความคงทนตลอดอายุการใช้งาน มีการพัฒนา

รูปแบบของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ
เช่น ตะกร้าจ่ายตลาด กระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือ กระเช้าดอกไม้ กระเช้า
ผลไม้ ตะกร้าใส่แก้วเยติ ตะกร้าเอนกประสงค์ เป็นต้น โดยช่องทาง
การตลาด ได้จ�ำหน่ายในตลาดชุมชนจังหวัดกระบี่ การออกร้านตาม
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนคนรูจ้ กั หรือ
ญาติพี่น้อง
อย่างไรก็ตาม กลุม่ ยังมีความต้องการพัฒนาความรูใ้ นการพัฒนา
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้สวยงามหลากหลายและตรงกับตลาดให้สมาชิก
ได้มากขึ้น และมีสถานที่จ�ำหน่ายเป็นหลักแหล่งแบบ OTOP ทั้งนี้
เพื่อเพิ่มแหล่งจ�ำหน่ายให้สมาชิกมีงานท�ำตลอดได้ต่อไป
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

“หม่อมเต่า” ห่วงใยแรงงานไทยถูกลอยแพในโซมาเลีย
ม.ร.ว.จัตุมงคล โสภณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผย

ถึงกรณีลูกเรือประมงไทย ประมาณ 50 คน ถูกนายจ้างคนไทยหลอกไปลอยแพ
บนเรือ 2 ล�ำ กลางทะเลชายฝั่งโบซาโซ่ ประเทศโซมาเลีย ทั้งยังไม่ได้รับค่าจ้าง
มาเป็นเวลา 4 เดือนแล้ว และขณะนี้ก�ำลังขาดน�้ำขาดอาหารไม่มีทางกลับ จนต้อง
ติดต่อเพือ่ นคนไทยวอนขอความช่วยเหลือด่วนว่า เกีย่ วกับเรือ่ งนี้ กระทรวงแรงงาน
มีความห่วงใยกลุ่มแรงงานไทยดังกล่าว โดยในส่วนของกระทรวงแรงงานนั้น
ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วปรากฏว่า กลุ่มแรงงานไทยดังกล่าวมีจ�ำนวน
50 คน เดินทางไปท�ำงานทางเรือประมงทะเลกับนายจ้างประเทศอิหร่าน สัญญาจ้าง
2 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 27 ตุลาคม 2561 ครบก�ำหนดสัญญาจ้างในวันที่ 26 ตุลาคม 2563
เดินทางโดยแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง ได้แจ้งเรื่องร้องทุกข์ผ่าน Facebook
จ�ำนวน 17 คน และเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท�ำงานใน
ต่างประเทศ จ�ำนวน 4 คน เป็นชาวจังหวัดสุรินทร์ ส่วนอีก 13 คน ไม่พบข้อมูล
ในระบบศูนย์ทะเบียนคนหางานไปท�ำงานต่างประเทศ และที่เหลืออีก 33 คน
ยังไม่ทราบรายชื่อ
กรณีดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการบริหารกองทุน
เพือ่ ช่วยเหลือคนหางานไปท�ำงานในต่างประเทศ พ.ศ. 2549 แรงงานทีเ่ ป็นสมาชิก
กองทุนฯ จะได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนฯ เป็นค่าพาหนะ (ในต่างประเทศ)
ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�ำเป็น เท่าที่จ่ายจริง
ไม่เกิน 30,000 บาท อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้สั่งการให้แรงงานจังหวัดและ
จัดหางานจังหวัดลงพื้นที่ไปพบญาติแรงงานเพื่อแจ้งให้ทราบว่าทางการไทยได้เร่ง
ด�ำเนินการช่วยเหลือแล้ว รวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับอีกด้วย
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รมว.แรงงาน กล่าวอีกว่า แรงงานไทยที่ไปท�ำงาน
ในต่างประเทศควรไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและสมัครเป็น
สมาชิกกองทุนเพือ่ ช่วยเหลือคนหางานไปท�ำงานในต่างประเทศ
ทั้งนี้เพื่อที่จะได้รับการสงเคราะห์และช่วยเหลือหากประสบ
ปัญหาในต่างประเทศ
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

อาชีพมั่นคง

ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง

สร้างรายได้วันละ 1,000 บาท
นางวาทินี วันทองสังข์ ชาวบ้านทีเ่ ป็นเจ้าของสวนหน่อไม้ฝรัง่ สามารถ
ท�ำรายได้วันละ 1000 บาทกันเลยทีเดียว พันธุ์หน่อไม้ฝรั่งที่นิยม คือ บร็อคอิม
พรู๊ฟ เป็นพันธุ์ลูกผสม เพราะได้หน่อไม้ฝรั่งที่มีรูปร่างและขนาดใหญ่ได้คุณภาพและให้ผลผลิตสูง ดินที่เหมาะสมต่อการปลูก ได้แก่ ดินที่มีเนื้อดินร่วน
จนถึงดินเหนียวร่วน หน้าดินลึกและมีการระบายน�้ำดี มีความอุดมสมบูรณ์ระดับปานกลางขึ้นไป ส่วนดินที่มีการระบายน�้ำและอากาศไม่ดี มีน�้ำขัง
มีชั้นดินดานข้างใต้ เป็นกรดและด่างจัด นับว่าเป็นดินที่ไม่เหมาะแก่การปลูกพืช
การเพาะกล้า หน่อไม้ฝรั่ง

1. เมล็ ด พั น ธุ ์ เมล็ ด พั น ธุ ์ ที่ ดี ค วรจะมี อั ต รา
ความงอกสู ง เมล็ ด พั น ธุ ์ ที่ บ รรจุ ก ระป๋ อ งจ� ำ หน่า ยใน
ปัจจุบันหนัก 1 ปอนด์ (453.6 กรัม) จะมีเมล็ดประมาณ
13,000-23,000 เมล็ดแล้วแต่พันธุ์ ซึ่งสามารถเพาะ
เมล็ดแล้ว ให้ต้นกล้าส�ำหรับย้ายปลูกได้ 2-4 ไร่
2. การเตรี ย มแปลงเพาะกล้ า ควรเป็ น ที่
โล่งแจ้ง ไม่มีร่มเงาของต้นไม้ อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ มีการระบายน�้ำดี ไม่เป็นที่สะสมของแมลง เช่น
หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผักเพลี้ยไฟควรอยู่ใกล้
แหล่งน�้ำ ควรเป็นที่ที่ปราศจากวัชพืช เช่น แห้วหมู
หญ้าแพรก หญ้าปล้อง ฯลฯ
3. การหยอดเมล็ด น�ำเมล็ดมาหยอดลงในร่อง
ที่เตรียมไว้ หยอดเมล็ดเป็นจุดๆ ละ 1 เมล็ดห่างกัน
จุดละ 10-15 เซนติเมตร โรยทับด้วยฟูราดานบางๆ
ในร่อง จากนั้นกลบเมล็ดโดยใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้
เขี่ยดินขอบร่องลงกลบในร่องบางๆ แล้วใช้ฟางคลุมทับ
บนแปลงหนาพอประมาณ
4. การให้ น�้ ำ ระยะแรกๆ จะต้ อ งรดน�้ ำ ให้
บ่อยครั้ง อย่าปล่อยทิ้งให้แปลงแห้ง หลังจากหยอด
เมล็ดได้ประมาณ 10-15 วัน ต้นกล้าจะเริ่มงอก เปิดฟาง
ออกบ้างให้เหลือฟางเพียงบางๆ เพื่อให้ต้นกล้างอกได้
สะดวกหน่อไม้ฝรั่งต้องการน�้ำอย่างสม�่ำเสมอในการ
เจริญเติบโต วิธีการให้น�้ำที่เหมาะสมส�ำหรับในแปลง
เพาะกล้า คือควรให้น�้ำแบบพ่นฝอยหรือสปริงเกอร์
5. การให้ปุ๋ย การให้ปุ๋ยในระยะแรกๆ จะให้
ในรูปของปุ๋ยละลายน�้ำ โดยใช้ปุ๋ยสูตร 21-0-0 อัตรา
10 กรัม (3-4 ช้อนชา) ต่อน�้ำ 20 ลิตร ให้สลับกับปุ๋ย
สูตร 15-15-15 ในอัตราที่เท่ากัน ละลายปุ๋ยใส่บัวรดน�้ำ
ราดบนแปลงแล้วรดน�้ำตามให้ชุ่มประมาณ 10-15 วัน
ต่อครั้ง ให้ประมาณ 3-4 ครั้ง จากนั้นเริ่มให้ปุ๋ยเม็ด
ส�ำหรับปุ๋ยเม็ดให้ใช้สูตร 15-15-15 อัตรา 15-20 กรัม
(5-7 ช้อนชา) ต่อพื้นที่ปลูกประมาณ 1 ตารางเมตร
ใส่ปุ๋ยเม็ดเดือนละครั้ง ประมาณ 2-3 ครั้ง ใส่พร้อมกับ
ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 200-300 กรัม ถ้าไม่มีแรงงานพอ
ในการให้ปุ๋ยแบบละลายน�้ำรด ในเดือนแรกให้ใช้ปุ๋ยสูตร
21-0-0 อัตรา 10-15 กรัมต่อพื้นที่ปลูก 1 ตารางเมตร
ในเดือนที่ 2 ให้ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 15-20 กรัม
ต่อ 1 ตารางเมตร ถ้าต้นแสดงอาการขาดไนโตรเจนคือ
มีอาการปลายยอดเหลือง จะต้องเพิ่มการให้ปุ๋ยสูตร

21-0-0 ในอัตราเท่ากับเดือนแรก หลังจากนั้นให้ใช้ปุ๋ย
สูตร 15-15-15 อัตราเท่ากันทุกเดือน โดยใส่ระหว่าง
ร่องปลูก
6. การก�ำจัดวัชพืช หลังจากกล้าหน่อไม้ฝรั่ง
งอกแล้ว ควรมีการก�ำจัดวัชพืชอย่างสม�ำ่ เสมอ การก�ำจัด
วัชพืชในช่วงเดือนแรกของการเพาะกล้าควรท�ำอย่าง
ระมัดระวังเพราะกล้าหน่อไม้ฝรัง่ ยังอ่อนแออยู่ หากกระทบ
กระเทือนอาจท�ำให้ต้นกล้าตายได้ การใช้มือถอนจะดี
ที่สุด
7. การตัดแต่งต้นกล้าหน่อไม้ฝรั่ง การตัดแต่ง
ต้นกล้าจะท�ำให้ต้นโปร่งขึ้น ไม่เป็นที่สะสมของโรคและ
แมลง
8. การป้ อ งกั น ก� ำ จั ด โรคและแมลงในระยะ
ต้นกล้า ในระยะนี้อาจมีโรค แมลงและหนอนต่างๆ
เข้ามาท�ำลายบ้าง การป้องกันก�ำจัดก่อนที่ปัญหาจะ
เกิดขึ้นนับว่าเป็นสิ่งที่ควรท�ำอย่างยิ่ง ซึ่งท�ำได้โดยการ
ฉีดสารเคมีป้องกันก�ำจัดโรคและแมลงประมาณเดือนละ
2 ครั้ง

พอเหมาะต่ อ การขุ ด หลุ ม ปลู ก ใช้ ร ะยะระหว่ า งต้ น
50 เซนติเมตร และระยะระหว่างแถว 150 เซนติเมตร
จากนั้ น ขุ ด หลุ ม กว้ า งประมาณ 15-20 เซนติ เ มตร
ลึก 15-20 เซนติเมตร คลุกเคล้าปุ๋ยหมักที่หมักดีแล้ว
2 กะลามะพร้าว และปุ๋ยวิทยาศาสตร์สูตร 15-15-15
ในอัตรา 2 ช้อนชากับดินที่ขุดขึ้นมา

การให้น�้ำหน่อไม้ฝรั่ง

ควรให้สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ถ้าหน่อไม้ฝรั่งขาดน�้ำ
จะท�ำให้ต้นมีเส้นใยมาก เหนียว หน่อกระด้าง และมี
คุณภาพต�่ำ การให้น�้ำไม่สม�่ำเสมอ คือแห้งหรือแฉะ
เกินไป อาจท�ำให้ล�ำต้นแตกเป็นแผลและอาจจะท�ำให้
โรคเข้าท�ำลายได้

การให้ปุ๋ยหน่อไม้ฝรั่ง

1. ปุ๋ยเคมี ควรให้ปุ๋ยอย่างสม�่ำเสมอ หลังจาก
ย้ายปลูก 10-15 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 21-0-0 อัตรา 15 กรัม
(5 ช้อนชา) ต่อหลุม โดยใส่เป็นจุดห่างจากโคนต้น
ประมาณ 1 คื บ หลั ง จากนั้ น ทุ ก ๆ เดื อ นใส่ ปุ ๋ ย สู ต ร
15-15-15 อัตรา 15 กรัมต่อหลุม
การย้ายกล้าหน่อไม้ฝรั่ง
2. ปุ๋ยหมัก ควรใส่ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1-2 ตัน
หลังจากที่กล้าหน่อไม้ฝรั่งมีอายุได้ 4-6 เดือน ต่อไร่ หลังจากใส่ปุ๋ยหมักเสร็จแล้ว ควรพรวนดินใน
ต้นกล้าจะมีความแข็งแรงและมีอตั ราการรอดตายสูง และ แปลงปลูก และพูนดินกลบโคนต้น การใส่ปุ๋ยหมักนั้น
ถ้าหากต้นกล้ามีการเจริญเติบโตไม่ดีและอ่อนแอก็อาจ ควรใส่ในระหว่างการหยุดพักต้น
จะต้องยืดระยะเวลาของการย้ายกล้าออกไปอีก
การเก็บเกี่ยวหน่อไม้ฝรั่ง
1. เพศหน่อไม้ฝรั่ง หน่อไม้ฝรั่งมีต้นตัวผู้และ
การเก็ บ เกี่ ย วหน่ อ ไม้ ฝ รั่ ง ท� ำ ได้ ง ่ า ย ในกรณี ที่
ต้นตัวเมีย ถ้าย้ายกล้าอายุ 6 เดือน จะสามารถคัดแยก เป็ น หน่ อ สี เขี ย ว จะเก็ บ เกี่ ย วเมื่ อ หน่ อ โผล่ พ ้ น ผิ ว ดิ น
เพศได้ การปลูกเป็นการค้าควรเลือกปลูกเฉพาะต้นตัวผู้ ประมาณ 25 เซนติเมตร โดยใช้มือถอน ส่วนพวกหน่อ
เพราะให้หน่อดกและมีขนาดสม�่ำเสมอกว่าต้นตัวเมีย
สี ข าวต้ อ งใช้ พ ลั่ ว ขนาดเล็ ก คุ ้ ย ดิ น แล้ ว จึ ง ใช้ มื อ ถอน
2. ขนาดกล้าที่เหมาะสม ต้นกล้าที่เหมาะสม เมื่อเริ่มเก็บเกี่ยวแล้ว การเก็บเกี่ยวจะต้องท�ำต่อเนื่อง
ในการย้ายปลูก จะต้องมีรากสะสมอาหารขนาดใหญ่ กั น ทุ ก วั น แต่ ห ยุ ด พั ก การเก็ บ เกี่ ย วเมื่ อ สภาพต้ น
คือมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต�่ำกว่า 3 มิลลิเมตร มีจ�ำนวน ทรุดโทรมมาก
รากประมาณ 40 ราก
ประมาณ 1 ปี จึงสามารถเก็บขายได้ เมื่อออก
3. การเตรียมกล้าก่อนการย้ายปลูก จะต้องงด ผลผลิตได้ 2 เดือน จะพัก 1 เดือน หรือ เก็บ 4 รุ่น/ปี
ให้นำ�้ ในแปลงกล้าประมาณ 2 อาทิตย์ เพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้ราก สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเมื่ออากาศหนาวมากและ
มีความเหนียวไม่เปราะหรือขาดง่ายก่อนถึงวันก�ำหนด อากาศร้อนจัดก็จะไม่ค่อยออกหน่อ อากาศต้องปกติ
ย้ายกล้า 2-3 วัน
ด้านราคาขายประมาณ 60 บาท/กก. ส�ำหรับหน่อใหญ่
4. การขุดต้นกล้า ขุดดินให้ห่างจากบริเวณราก ส่วนหน่อเล็กประมาณ 50 บาท/กก. มีรายได้วันละ
ให้มากที่สุด แล้วท�ำการแยกเอาดินที่ติดรากออกด้วย 1,000 บาท หรือ 30,000-40,000 บาท/เดือน
ความนุ่มนวล
5. หลุมปลูก ก่อนย้ายปลูก 1 วัน จะต้องให้น�้ำ รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ
ในแปลงปลูกที่เตรียมไว้อย่างดีแล้วเพื่อให้ดินมีความชื้น ที่มา : thaiarcheep.com
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เปิด 4 ทักษะส�ำคัญของช่างซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
อาชีพดาวรุ่งดีมานด์สูง

การเติบโตของอุตสาหกรรมการบินทัง้ ในประเทศไทยและภูมภิ าค ก�ำลังขยายตัวอย่างน่าจับตามอง
และยังมีสว่ นส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ท�ำให้ขณะนีป้ ระเทศไทยให้ความส�ำคัญอย่างมากกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมดังกล่าว เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการ
สนับสนุนของรัฐบาลผ่านเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทัง้ การขยายสนามบินอูต่ ะเภา การสนับสนุน
ให้อุตสาหกรรมการบินเป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) และการสร้างศูนย์ซ่อมบ�ำรุง
อากาศยาน (Maintenance, Repair and Overhaul : MRO) จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาทักษะ
ส�ำหรับ “ช่างซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน” เพื่อช่วยผลักดันการเป็นศูนย์กลางธุรกิจ MRO ของไทยในอนาคต
ข้อมูลการเดินทางทางอากาศของการท่าอากาศยานไทย
ในปี 2561 รายงานจ�ำนวนเที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศ
จะมีการเติบโตเพิ่มขึ้น 6.5% เมื่อเทียบกับปี 2560 และมี
จ�ำนวนผู้โดยสารรวมทั้งไทยและต่างชาติเพิ่มขึ้นกว่า 5.5%
การมีจ�ำนวนเครื่องบินเข้าออกในประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลถึง
ความต้องการซ่อมบ�ำรุงเครือ่ งบินทีม่ ากขึน้ ไปด้วย เป็นโอกาส
ส� ำ หรั บ อาชี พ “ช่ า งเทคนิ ค วิ ศ วกรรมหรื อ ช่ า งซ่ อ มบ� ำ รุ ง
อากาศยาน” ทีม่ แี นวโน้มความต้องการมากขึน้ ตามการเติบโต
ของอุตสาหกรรมการบินในประเทศและภูมิภาค
ขณะทีน่ ายฮิวจ์ วนิชประภา กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั
โรลส์-รอยซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ระบุว่า ท่าอากาศยานไทย
ให้ข้อมูลการจราจรทางอากาศรวมทั้งหมดกับการจราจรทาง
อากาศของสายการบินต้นทุนต�่ำ ในปี 2561 พบว่าสนามบิน
นานาชาติทั้ง 6 แห่งของไทย ได้แก่ สนามบินสุวรรณภูมิ,
ดอนเมือง, เชียงใหม่, หาดใหญ่, ภูเก็ต และเชียงราย มีจ�ำนวน
เทีย่ วบินภายในประเทศและระหว่างประเทศรวมกันทัง้ ปีเกือบ
900,000 เที่ยวบิน เติบโตขึ้น 6.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน
มี จ� ำ นวนผู ้ โ ดยสารรวมทั้ ง ชาวไทยและต่ า งชาติ ก ว่ า 140
ล้านคน เติบโตขึ้น 5.5%
นอกจากนี้ สายการบินต้นทุนต�ำ่ ก็มกี ารเติบโตมากขึน้
เช่นกัน โดยมีจ�ำนวนเที่ยวบินทั้งปีกว่า 400,000 เที่ยวบิน
เติบโตขึ้น 12% และมีจ�ำนวนผู้โดยสารรวมทั้งปีเกือบ 70
ล้านคน เติบโตเกือบ 12% สะท้อนถึงการเติบโตของธุรกิจ
การบิน เมื่อมีจ�ำนวนเที่ยวบินเข้ามามากขึ้น ย่อมก่อให้เกิด
ความต้องการ “ช่างเทคนิควิศวกรรม” ในการบ�ำรุงรักษา
เครื่องบินมากขึ้นตามไปด้วย
โดย “ช่ า งเทคนิ ค วิ ศ วกรรมหรื อ ช่ า งซ่ อ มบ� ำ รุ ง
อากาศยาน” นับเป็นอีกหนึ่งสายงานที่ก�ำลังเป็นที่ต้องการ
ทัว่ โลก จากข้อมูล Pilot & Technician Outlook 2019-2038
โดยบริษัท โบอิ้ง คาดการณ์ว่าในอีก 20 ปี ทั่วโลกจะมีความ
ต้องการช่างเทคนิคด้านอากาศยานอีกกว่า 769,000 คน เฉพาะ
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมีสัดส่วนความต้องการถึง 35% ของ
ความต้องการรวมทั่วโลก จึงเป็นโอกาสส�ำหรับคนที่ต้องการ
เติบโตในสายนี้ ขอเพียงให้มีทักษะที่เหมาะสม
โรลส์-รอยซ์ ในฐานะบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
MRO และอุตสาหกรรมการบิน จึงแนะน�ำ 4 ทักษะส�ำคัญ
ที่ช่างเทคนิควิศวกรรมยุคนี้ต้องมี ประกอบด้วย ทักษะด้าน
ความรู้ (Hard skills) และทักษะด้านอารมณ์และสังคม
(Soft skills) ดังนี้
1. ทักษะด้านดิจิทัล เป็นทักษะในการน�ำเครื่องมือ
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีม่ อี ยูม่ าใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ทั้งการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการท�ำงานร่วมกัน หรือใช้
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เพื่อพัฒนากระบวนการท�ำงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
นับเป็นทักษะที่จ�ำเป็นอย่างมากในยุคที่เทคโนโลยีเติบโต
อย่างรวดเร็ว เพือ่ ช่วยเพิม่ ศักยภาพให้แก่ชา่ งเทคนิควิศวกรรม
ให้กา้ วข้ามข้อจ�ำกัดทางกายภาพและท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดย โรลส์-รอยซ์ ได้น�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
ในการท�ำงานทั้งด้านการผลิตและซ่อมบ�ำรุง อย่างการใช้แบบ
จ�ำลอง (Model) กระตุ้นการท�ำงานของเครื่องยนต์เครื่องบิน
เพือ่ ทดสอบภาวะวิกฤติทเี่ ครือ่ งยนต์สามารถ รับได้ (Stress-Test)
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ถูกควบคุมเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ส�ำหรับช่างผูท้ ำ� การทดสอบหรือการติดตัง้ เซนเซอร์เพือ่ ติดตาม
การท�ำงานของเครือ่ งยนต์เครือ่ งบิน นอกจากนีย้ งั ใช้ BIG DATA
ตรวจหาข้อบกพร่องและลดข้อผิดพลาดจากการท�ำงานของ
คนในกระบวนการผลิตและซ่อมบ�ำรุงอีกด้วย
2. ทักษะด้านเครือ่ งจักรกล จ�ำเป็นต้องมีทกั ษะเฉพาะ
ด้านเทคนิคและวิศวกรรมเครื่องกล และด้วยความแตกต่าง
ของเครือ่ งยนต์เครือ่ งบินแต่ละรุน่ และยีห่ อ้ จึงต้องใช้เครือ่ งมือ
กลพิเศษ (Special Tools) ที่ออกแบบมาเพื่อใช้เฉพาะตัว
นอกจากนีก้ ารเติบโตของเทคโนโลยีและการค�ำนึงถึงประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นหลัก ก่อให้เกิดการ
ประดิษฐ์คดิ ค้น สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ออกมา ช่างเทคนิค
วิศวกรรมจึงต้องหมั่นเพิ่มเติมความรู้และทักษะในการใช้
เครื่องมือ เครื่องจักรกลต่างๆ เพื่อประสิทธิภาพในการท�ำงาน
และความปลอดภัยของเครื่องยนต์
โดยตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัตกรรมจากโรลส์-รอยซ์
ได้ แ ก่ การใช้ เ ทคโนโลยี เซนเซอร์ ที่ มี ค วามแม่ น ย� ำ พิ เ ศษ
ในการวัดขนาดใบพัดเครื่องยนต์ ซึ่งมีผลต่อการท�ำงานของ
เครื่องยนต์อย่างมาก มีการพัฒนาวัสดุที่ใช้ผลิตเครื่องยนต์
ให้มีความแข็งแรงทนทานมากขึ้น เช่น กราฟีน (Graphene)
และเซรามิกแบบใหม่ เป็นต้น และในอนาคตจะน�ำหุ่นยนต์
ขนาดเล็ ก เข้ า มาใช้ ใ นกระบวนการซ่ อ มบ� ำ รุ ง เครื่ อ งยนต์
(SWARM Robot) โดยไม่ต้องถอดประกอบเครื่องยนต์และ
ลดเวลาตรวจหาความผิดปกติด้วย
3. ทั ก ษะด้ า นไฟฟ้ า เป็ น อี ก หนึ่ ง ทั ก ษะที่ ส� ำ คั ญ
ส�ำหรับช่างเทคนิควิศวกรรมในการดูแลบ�ำรุงรักษาเครื่องบิน
นอกจากระบบไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องโดยทั่วไปแล้ว ในอนาคต
เทคโนโลยีเกีย่ วกับพลังงานไฟฟ้าจะมีบทบาทส�ำคัญอย่างมาก
ในยุคของการพัฒนาการคมนาคมขนส่งและระบบพลังงานใหม่
ในอนาคต รวมทั้งประเด็นการตื่นตัวกับการลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และหันมาใช้พลังงานทางเลือกมากขึ้น
เพือ่ ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม จึงมีการเปิดตัวเครือ่ งบินไฟฟ้า
เมื่อไม่นานมานี้ ยิ่งเพิ่มโอกาสที่ช่างเทคนิควิศวกรรมจะได้ใช้
และพัฒนาทักษะด้านไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น

โดยในส่วนของ โรลส์-รอยซ์ ได้ร่วมมือกับแอร์บัส
และซีเมนส์ ท�ำการวิจัยและพัฒนาเครื่องยนต์พลังงานไฮบริด
(E-Fan X Hybrid-Electric Technology) เพื่อช่วยสนับสนุน
พลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
4. ทั ก ษะด้ า นอารมณ์ แ ละสั ง คม (Soft skills)
โดยเฉพาะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถสื่อสาร
อ่านคูม่ อื ช่าง เขียนรายงานการซ่อมตามมาตรฐาน และสามารถ
ท�ำงานร่วมกับชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี “การจะส่งเสริม
ให้ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจ MRO ในภูมิภาค นอกจากต้องมี
ทักษะด้านความรูแ้ ละการสือ่ สารตามทีก่ ล่าวไปข้างต้น ยังต้อง
มีวนิ ยั ซึง่ เป็นเรือ่ งส�ำคัญ โดยเฉพาะการให้ความส�ำคัญกับความ
ปลอดภัย เพราะเรื่องเครื่องบินความปลอดภัยมีความส�ำคัญ
เป็นอันดับหนึ่ง โดยเริ่มจากใส่ใจในความปลอดภัยของตัวเอง
ก่อน” นอกจากนี้ นายฮิวจ์ ยังแสดงความเห็นว่า รัฐบาล
ควรขยายหลักสูตรด้านวิศวกรรมการบินและผลิตช่างเทคนิค
ด้านนีใ้ ห้มากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ ต้องเข้ามาลงทุนในส่วนนี้ เพือ่ สร้าง
ประสบการณ์ในการท�ำงานได้จริง เนื่องจากเครื่องมือใน
อุตสาหกรรมการบินมีมูลค่าสูงกว่าพันล้านบาท หากจะซ่อม
เครื่ อ งยนต์ ก็ เ ปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากรได้ ท ดลองศึ ก ษาจาก
เครือ่ งยนต์จริง โดยประสานงานกับสายการบินเพือ่ ให้นกั ศึกษา
ได้มีโอกาสสัมผัสและฝึกอบรมจากเครื่องบินจริงๆ
ทั้งนี้ จากรายงานการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการขนส่งและการบินของ
สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พบว่า อุตสาหกรรมซ่อมบ�ำรุงอากาศยานทั่วโลก มีมูลค่า
50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟคิ มีสว่ นแบ่ง
การตลาดคิดเป็น 17% เป็นอันดับ 3 รองจากอเมริกาเหนือ
(35%) และยุโรปตะวันตก (22%) ตามล�ำดับ และยังเผย
คาดการณ์ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ำรุงอากาศยานในเอเชีย
แปซิฟคิ ระหว่างปี 2558-2567 คิดเป็นมูลค่ารวม 167 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
722 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากปี 2558 จะขยายตัวถึง 10.6
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2567 คิดเป็นการเติบโตกว่า
6% และยังคาดการณ์ความต้องการเครื่องบินใหม่ทั่วโลก
ระหว่างปี 2559-2578 รวมอยู่ที่ 39,620 ล�ำ โดยที่ภูมิภาค
เอเชีย มีความต้องการเครื่องบินใหม่สูงที่สุด 15,130 ล�ำ 
คิดเป็น 38% ของสัดส่วนเครือ่ งบินทีม่ คี วามต้องการทัง้ หมด
ในช่วงเวลาดังกล่าว
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