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บรรณาธิการ
ข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจ�ำเดือนกันยายน 2560 Special Report ฉบับนี้ ขอเสนอ “สมศิริ” กลุ่มผู้รับงาน
ไปท�ำที่บ้านดีเด่น ตามด้วย มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�ำในภูมิภาค ซึ่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจดังนี้ “BAC” เตรียมเปิดอคาเดมีที่โคราช
ตั้งเป้าสู่ “โรงเรียนการบิน” ใหญ่ที่สุดในโลก ผสานท้องถิ่นซ่อมบ�ำรุง จัดแมตชิ่งธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น ดึงทัพยุ่น 600 บริษัท ลุยพื้นที่อีอีซี/สสว.
ปลื้มดัชนี SME พุ่ง ดัน SMEs ภาคตะวันตก ฐานผลิตส่งออก “เมียนมาร์” ครม.อนุมัติงบเพิ่ม มอเตอร์เวย์ 2 เส้นทาง “บางใหญ่-กาญจนบุรี
และสระบุรี-นครราชสีมา นายกฯ ชูแผนพัฒนาอีสาน ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มน�้ำโขง
ส่วน English for Career ฉบับนี้ เป็นบทสนทนาภาษาอังกฤษ Urgency (บอกความเร่งด่วน) ตามด้วย รู้ทันโลก ส�ำนักงานแรงงาน
ในประเทศสิงคโปร์ “เตือนคนหางาน” ระวังถูกหลอกไปท�ำงานในสิงคโปร์ ผ่านสื่อออนไลน์ สหรัฐฯ เฮ!! จีนตั้งโรงงานสิ่งทอ-จ้างงาน
ชาวอเมริกันสูงกว่าค่าแรงขั้นต�่ำ!! Smart Doe กระทรวงแรงงาน ประสาน เมียนมา-กัมพูชา ตรวจสัญชาติแรงงานประมงล�ำดับแรก กกจ.
จับมือ สพฐ. ลงนามบันทึกข้อตกลง เตรียมความพร้อม เข้าสู่ตลาดแรงงาน ฉบับ 2 ขยายความส�ำเร็จ เริ่มตั้งแต่ประถมศึกษา ก.แรงงานแจง!!
ขั้นตอน MOU ไม่ยุ่งยาก เป็นหลักสากล ตรวจสอบแรงงานได้ กระทรวงแรงงาน ร่วมหารือ กระทรวงการต่างประเทศ DSI คุ้มครองคนไทย
ไปท�ำงานเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ อาชีพมั่นคง เดือนนี้ขอเสนอ ธุรกิจยุค 4.0 ปรับตัวอย่างไร และ THAILAND 4.0 ดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0
ไม่เพ้อฝัน
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Special Report

สารบัญ

• “สมศิริ” กลุ่มผู้รับงานไปท�ำที่บ้านดีเด่น

มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�ำในภูมิภาค

• จัดแมตชิ่งธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น ดึงทัพยุ่น 600 บริษัท ลุยพื้นที่อีอีซี/สสว.ปลื้มดัชนี SME พุ่ง
• “BAC” เตรียมเปิดอคาเดมีที่โคราช ตั้งเป้าสู่ “โรงเรียนการบิน” ใหญ่ที่สุดในโลก
ผสานท้องถิ่นซ่อมบ�ำรุง
• ดัน SMEs ภาคตะวันตก ฐานผลิตส่งออก “เมียนมาร์”
• ครม.อนุมัติงบเพิ่ม มอเตอร์เวย์ 2 เส้นทาง “บางใหญ่-กาญจนบุรี และสระบุรี-นครราชสีมา
• นายกฯ ชูแผนพัฒนาอีสาน ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มน�้ำโขง

English for Career
รู้ทันโลก

• ส�ำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ “เตือนคนหางาน” ระวังถูกหลอกไปท�ำงานในสิงคโปร์
ผ่านสื่อออนไลน์
• สหรัฐฯ เฮ!! จีนตั้งโรงงานสิ่งทอ-จ้างงานชาวอเมริกันสูงกว่าค่าแรงขั้นต�่ำ!!
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• กระทรวงแรงงาน ประสาน เมียนมา-กัมพูชา ตรวจสัญชาติแรงงานประมงล�ำดับแรก
• กกจ. จับมือ สพฐ. ลงนามบันทึกข้อตกลง เตรียมความพร้อม เข้าสู่ตลาดแรงงาน ฉบับ 2
ขยายความส�ำเร็จ เริ่มตั้งแต่ประถมศึกษา
• ก.แรงงานแจง!! ขั้นตอน MOU ไม่ยุ่งยาก เป็นหลักสากล ตรวจสอบแรงงานได้
• กระทรวงแรงงาน ร่วมหารือ กระทรวงการต่างประเทศ DSI คุ้มครองคนไทย
ไปท�ำงานเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์

อาชีพมั่นคง

• ธุรกิจยุค 4.0 ปรับตัวอย่างไร

THAILAND 4.0

• ดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 ไม่เพ้อฝัน
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ผู้ด�ำเนินการ : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน (Labour Market Information Administration Division)  
กรมการจัดหางาน  โทรศัพท์ 0-2245-1581 หรือที่  E-mail : lmi@doe.go.th

“สมศิริ” กลุ่มผู้รับงานไปท�ำที่บ้านดีเด่น

Special Report

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
ที่มา : ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช

มิติ ใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำ�ในภูมิภาค

จัดแมตชิ่งธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น ดึงทัพยุ่น 600 บริษัท
ลุยพืน้ ทีอ่ อี ซี /ี สสว.ปลืม้ ดัชนี SME พุง่

จับมือคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน หรือ กกร.
ที่ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสมาคมธนาคารไทย ท�ำแผนแมตชิ่ง
ผู้ประกอบต่างชาติ คาด 3 สัปดาห์เสร็จ พร้อมเป็นเจ้าภาพต้อนรับ
เมติและทัพนักลงทุนญี่ปุ่น 600 รายหวังดึงลงทุนไทย ส�ำนักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ปลื้มดัชนี
เอสเอ็มอี ทะลุระดับร้อย สะท้อนยอดจ�ำหน่ายและก�ำไรเพิ่ม ผนวก
สินค้าเกษตรแนวโน้มดี คาด 3 เดือนข้างหน้ายังดีต่อเนื่อง
นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลัง ในประเทศจัดสรรหน้าทีก่ ารท�ำงาน เพือ่ เตรียมพร้อมทีจ่ ะท�ำการจับคูท่ างธุรกิจ
การประชุมกลุม่ ขับเคลือ่ นประชารัฐ ดี5 ทีม่ นี ายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธาน
กรรมการ บมจ. พีทที ี โกลบอล เคมิคอล เป็นประธานภาคเอกชน ว่าทีป่ ระชุม
ได้มอบหมายให้สำ� นักงานเพือ่ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(อีอีซี) ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล เพื่อเชื้อเชิญนักลงทุนต่างชาติ
เข้ามาลงทุนในไทย รวมถึงประสานให้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
หรือ กกร. ร่วมศึกษาท�ำแผนปฏิบัติการก�ำหนดกลุ่มเอกชนรายใหญ่ๆ

(แมตชิง่ ) กับนักลงทุนต่างชาติทงั้ รายใหญ่และเอสเอ็มอี ทีจ่ ะมาลงทุนในพืน้ ที่
อีอีซี คาดว่าแผนงานดังกล่าว จะแล้วเสร็จภายใน 3 สัปดาห์
ขณะเดียวกันในช่วงวันที่ 11-13 กันยายน 2560 กระทรวงเป็นเจ้าภาพ
ต้อนรับนักลงทุนญีป่ นุ่ กว่า 600 ราย น�ำโดย รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเศรษฐกิจ
การค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (เมติ) จะเข้ามาหารือ และขยายผลการ
พัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมร่วมกัน พร้อมทั้งจะน�ำตัวแทนนักลงทุน
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กองทุนเพือ่ ผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ น เป็นกองทุนในภารกิจด้านส่งเสริมการมีงานท�ำของกรมการจัดหางาน

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับงานไปท�ำที่บ้านกู้ไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิตหรือขยายการผลิตเพื่อสร้างอาชีพ และ
สร้างรายได้ให้กับผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน กลุ่มสมศิริ เป็นกลุ่มหนึ่งที่ได้กู้เงินกองทุนฯ จากส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด
นครศรีธรรมราช และได้ดำ� เนินกิจการจนประสบความส�ำเร็จได้รบั รางวัลดีเด่น กลุม่ ผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ นทีก่ เู้ งินกองทุนเพือ่
ผู้รับงานไปท�ำที่บ้านตั้งแต่ 100,001–200,000 บาท คุณสมใจ ศิริสมบัติ หรือพี่ใจ ประธานกลุ่ม ได้ให้แนวคิดดีๆ ไว้ดังนี้
“การหางานท�ำเป็นสิ่งยากแล้ว แต่การจะท�ำงานให้ประสบความส�ำเร็จยากยิ่งกว่า และสิ่งส�ำคัญคือเมื่อเรา
ประสบความส�ำเร็จในการท�ำงาน เราต้องมองถึงบุคคลรอบข้างและสังคม พร้อมมอบสิง่ ดีๆ ให้แก่บคุ คลรอบข้างและ
สังคมเสมอหากมีโอกาส”
คุณสมใจ ปัจจุบันอายุ 51 ปี เล่าให้ฟังว่าตนเองเริ่มท�ำงานตั้งแต่อายุ 14 ปี เนื่องจากฐานะทางบ้านยากจน
พ่อแม่มีบุตรหลายคน ท�ำให้ตนเองคิดเสมอว่าชีวิตต้องดิ้นรน เนื่องจากคนสมัยก่อนหากไม่เรียนหนังสือจะตัดเย็บเสื้อผ้า
จึงได้ไปสมัครงานเป็นลูกจ้างร้านตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ในอ�ำเภอร่อนพิบูลย์ ท�ำงานเก็บเงินได้สักระยะจึงได้ไปเรียนต่อเพิ่มเติมที่โรงเรียนตัดเสื้อนิรันดร์รัตน์
กรุงเทพฯ เมือ่ จบหลักสูตรได้กลับมาเปิดร้านตัดเย็บเสือ้ ผ้าสตรีทบี่ า้ น เปิดได้สกั ระยะมีญาติพนี่ อ้ งทีย่ งั ล�ำบากได้มาขอเป็นลูกจ้างในร้าน แต่กไ็ ม่สามารถท�ำได้
เนื่องจากงานตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะและฝีมือ ท�ำให้คุณสมใจต้องผันตัวเองจากร้านตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีที่มีฝีมือ มารับงานจากโรงงาน
อุตสาหกรรมเพื่อจะได้ช่วยเหลือพวกเขา ในช่วงแรกๆ ยังไม่ประสบความส�ำเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากขาดประสบการณ์ และฝีมือในการเย็บท�ำให้โรงงาน
อุตสาหกรรมคืนสินค้ากลับ จากเหตุการณ์นี้ท�ำให้คุณสมใจมีแรงผลักดันในการพัฒนาคุณภาพ และฝีมือของสมาชิกกลุ่ม จนในที่สุดกลุ่มก็ประสบความส�ำเร็จ
และสิ่งส�ำคัญคือความขยัน อดทน สู้งาน เห็นใจคนรอบข้างเสมอ โดยคุณสมใจยึดหลักและปฏิบัติมาโดยตลอดนั่นคือ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และคิดเสมอว่า ความพอเพียงจะต้องมาพร้อมกับการพัฒนา พัฒนาสินค้าให้ก้าวหน้าเพื่อจะได้มีรายได้
ที่เพียงพอต่อการด�ำรงชีวิต
หลังจากนั้นคุณสมใจมีแนวคิดที่จะรับงานเอง จึงไปติดต่อโรงเรียนเพื่อขอตัดชุดนักเรียน ชุดพละ ด้วยฝีมือและคุณภาพประกอบกับการตรงต่อเวลา
ท�ำให้โรงเรียนตอบรับด้วยดี จนปัจจุบันนี้คุณสมใจสามารถออกแบบสินค้าจนเป็นที่ถูกใจของลูกค้าเป็นอย่างดี ในขณะที่โรงงานอุตสาหกรรมก็พอใจในสินค้า
ของคุณสมใจ ท�ำให้มีงานเข้ามาอย่างสม�่ำเสมอ ด้วยลักษณะพิเศษของคุณสมใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน�้ำใจต่อคนรอบข้าง ยังแบ่งงานให้แก่กลุ่มผู้รับงาน
ไปท�ำที่บ้านทั้ง 11 กลุ่มในจังหวัดนครศรีธรรมราช แล้วยังช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การตัดเย็บ เช่นโต๊ะตัดผ้า จักรเย็บผ้า ฯลฯ
สุดท้ายคุณสมใจ ขอขอบคุณส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ทีค่ อยให้ความช่วยเหลือ ให้ขอ้ คิด ให้คำ� ปรึกษา และให้การสนับสนุน
ในทุกเรื่อง พร้อมฝากข้อคิดในการท�ำงาน หากจะประกอบอาชีพให้ประสบความส�ำเร็จ จะต้องมีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และคุณภาพ
ของสินค้า เหมือนที่กลุ่มสมศิริ ประสบความส�ำเร็จได้จนทุกวันนี้

ญี่ปุ่นจะเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อร่วมพูดคุยถึง
แนวโน้มการลงทุน และร่วมงานสัมมนาทีม่ นี กั ลงทุนทัง้ ไทยและญีป่ นุ่ เข้าร่วม
รวมกว่า 1,200 ราย เพื่อรับฟังยุทธศาสตร์และแนวทางในการขับเคลื่อน
กิจกรรมแมตชิ่ง จากนั้นจะน�ำคณะเข้าเยี่ยมชมพื้นที่อีอีซี เผยความพร้อม
ด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่จริง
“ก่อนหน้านี้ถึงกลุ่มนักลงทุนญี่ปุ่นได้ไปเยือนประเทศฟิลิปปินส์
มาแล้ว เนื่องจากเป็นช่วงก�ำลังหาพื้นที่ส�ำหรับขยายการลงทุน แต่จากการ
หารือกับญีป่ นุ่ ยืนยันว่าไทยเหมาะจะเป็นประเทศแรกทีเ่ ป็นพาร์ตเนอร์ในการ
ร่วมพัฒนาไปยังอุตสาหกรรม 4.0 จึงได้มีการพัฒนาไปยังการเซ็นเอ็มโอยู
ความร่วมมือ และน�ำนักลงทุนมาเยือนครั้งนี้ ซึ่งยอมรับว่าประเทศไทย
มีวัตถุดิบที่ดีในการใช้พัฒนาในด้านต่างๆ” นายอุตตม กล่าว

นางสาลินี วังตาล ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า ดัชนีความเชือ่ มัน่ ผูป้ ระกอบการ
ภาคการค้าและบริการของเดือนกรกฎาคม 2560 ของกลุ่มผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ
100.2 จากเดือน มิ.ย. ทีท่ ำ� ได้ 95.8 เป็นผลจากปัจจัยยอดจ�ำหน่ายและก�ำไรเพิม่
รวมถึงภาคเกษตรเริ่มปรับตัวดีขึ้นและมีวันหยุดยาวช่วยกระตุ้นท่องเที่ยว
คึกคัก ส�ำหรับดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 102.2 ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน ที่คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ระดับ 100.4 แสดงให้เห็นว่า
ผู้ประกอบการยังคงมีความเชื่อมั่นในทิศทางอนาคตดีอยู่
ที่มา : http://www.ryt9.com
รวบรวม : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก

“BAC” เตรียมเปิดอคาเดมีที่โคราช

Smart Job Magazine

ตั้งเป้าสู่ “โรงเรียนการบิน” ใหญ่ที่สุดในโลก ผสานท้องถิ่นซ่อมบ�ำรุง
แนวโน้มการขยายตัวของการจราจร
ทางอากาศนับวันจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง สายการบิ น ต่ า งๆ ยั ง สั่ ง ซื้ อ
เครื่องบินและเพิ่มเที่ยวบินในการให้บริการ
มากขึน้ ส่งผลให้ความต้องการนักบินยิง่ สูง
มากขึ้นด้วย โดยทางส�ำนักข่าวซีเอ็นเอ็น
รายงานว่า ภายใน 20 ปีข้างหน้า จะมีความ
ต้องการนักบินถึง 6.17 แสนคน โดยเฉพาะ
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก มีความต้องการ
สูงที่สุดถึง 2.48 แสนคน
นาวาอากาศโทปิยะ ตรีกาลนนท์ ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร

บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จ�ำกัด (บีเอซี) บอกว่า ปัจจุบันบีเอซี
มีก�ำลังผลิตนักบินปีละ 200-300 คน มีมาตรฐานและความพร้อมในทุกด้าน
ทัง้ พืน้ ทีก่ ารฝึกเครือ่ งบินและบุคลากรการบินทีไ่ ด้ลงนามร่วมกับกองทัพอากาศ
เรียบร้อยแล้ว
บีเอซี ได้ผลิตนักบินพาณิชย์ให้กับสายการบินระดับชาติหลายสาย
การบิน เช่น ไทยแอร์เอเชีย การบินไทย และไทยสมายล์ อีกทั้งยังมีกลุ่ม
ลูกค้าสังกัดมหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ (เอแบค) ซึ่งตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนการบินจนถึงปัจจุบัน บีเอซี
ได้ผลิตนักบินพาณิชย์ตรี (CPL) จบไปแล้ว 939 คน และอยู่ระหว่างการฝึก
498 คน โดยบีเอซีวางเป้าหมายในการเป็นสถาบันอันดับหนึ่งในการผลิต
นักบินไทยสู่ตลาดโลก เพื่อเพิ่มดุลการค้าให้กับประเทศไทย เนื่องจากนักบิน
ในต่างประเทศจะมีรายได้ที่สูงมาก อยู่ที่ประมาณ 6 ล้านบาทต่อคนต่อปี
“หากนักบินไทยสามารถบุกตลาดในวิชาชีพนักบินได้ในระดับสากล โดย
เข้าไปมีส่วนแบ่งของตลาดนักบินทั่วโลกเพียง 10% จากความต้องการ
นักบินใหม่ถึง 4.6 แสนคน ภายในปี 2031 หรือราว 4.6 หมื่นคน ประเทศ
เราจะมีรายได้จากนักบินไทยเหล่านีถ้ งึ ปีละ 2.7 แสนล้านบาทเลยทีเดียว”
และเพือ่ พัฒนาขีดความสามารถในการฝึกนักบินให้เหมาะสมกับความต้องการ
นักบินที่มีเพิ่มขึ้น บีเอซีจึงมีแผนการสร้างโครงการ “บีเอซี อะคาเดมี่”
ที่จังหวัดนครราชสีมา โดยโรงเรียนตั้งอยู่บนเนื้อที่ 13 ไร่ อยู่ห่างสนามบิน
นครราชสีมาประมาณ 5 กิโลเมตร ท�ำให้สะดวกในการเดินทางระหว่าง
สนามบินและแคมปัส
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โดยบีเอซีวางแผนการสั่งซื้อเครื่องบินใหม่เพื่อใช้ในการฝึกเพิ่มเป็น
60 ล�ำ จากเดิมทีม่ อี ยู่ 37 ล�ำ และสร้างลานจอดโรงซ่อมบ�ำรุงเครือ่ งบินขนาด
8 ล�ำ  โดยส่วนนี้จะอยู่ในสนามบินนครราชสีมา ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาเช่า
พื้นที่ ขณะนี้ได้มีการปรับพื้นที่ในส่วนของอะคาเดมีเรียบร้อย และเริ่มตอก
เสาเข็มแล้ว คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 1 ปี จากนั้นจะเปิดการเรียน
การสอนเพื่อผลิตนักบินออกสู่ตลาด โดยสามารถผลิตนักบินได้เต็มความ
สามารถปีละประมาณ 450 คน ถือเป็นโรงเรียนการบินแห่งใหญ่ที่สุดในโลก
เบื้องต้นในปีแรกจะผลิตให้ได้ 250-300 คน โดยมีเป้าหมายขยายตลาด
การฝึกนักบินต่างชาติเป็นหลักด้วย ขณะนี้ก�ำลังท�ำตลาดกับจีน เพื่อผลิต
นักบินจีนป้อนตลาดการบิน
โครงการนี้จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา
ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากบีเอซีมุ่งเน้นการสร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่
อีกทั้งยังส่งเสริมการพัฒนาฝีมือช่างซ่อมอากาศยาน โดยร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยและสถาบันอาชีวศึกษาประจ�ำจังหวัดในการส่งนักศึกษา
เข้ามาเป็นช่างซ่อมบ�ำรุง โดยบีเอซีต้องการทีมช่างมากกว่า 150 คน
เพื่อรองรับการซ่อมและบ�ำรุงรักษาเครื่องบินจ�ำนวน 40-60 ล�ำ และ
หวังว่าโครงการนี้จะตอบโจทย์ความต้องการนักบินจากสายการบินที่เพิ่ม
สูงขึน้ โดยเฉพาะหลังจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
ยกเลิกธงแดง และหวังว่าจะเป็นแกนหลักในการผลิตนักบินคุณภาพ
ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติต่อไป
ที่มา : http://www.koratstartup.com
รวบรวม : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดัน SMEs ภาคตะวันตก ฐานผลิตส่งออก “เมียนมาร์”

ส�ำหรับประเทศไทยมีพื้นที่ซึ่งติดกับพม่าในภูมิภาคตะวันตก ที่ผ่านมามีอุตสาหกรรม
ในภาคตะวันตกรองรับและเป็นปัจจัยทีเ่ อือ้ อ�ำนวยจึงได้เปรียบกว่าประเทศคูแ่ ข่งอืน่ ประกอบกับ
การมีแหล่งทรัพยากรและระบบการคมนาคมขนส่งเป็นหัวใจหลักซึ่งในอนาคตจะส่งผลดี
ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและเป็นเส้นทางสูก่ ารลงทุนอีกทัง้ ยังสามารถพัฒนา
สู่การเป็นฐานการผลิตหลักที่มีศักยภาพรองรับผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง
ในปัจจุบันภาคตะวันตกมีจ�ำนวน SMEs มากกว่า 230,000 กิจการ ในจ�ำนวนนี้
มีอตุ สาหกรรมทีก่ ำ� ลังเติบโตและเป็นทีต่ อ้ งการในเมียนมาร์ทงั้ หมด 5 อุตสาหกรรม ประกอบด้วย
1.อุตสาหกรรมเพือ่ การก่อสร้างและสาธารณูปโภค 2.อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 3.อุตสาหกรรม
เครือ่ งใช้ไฟฟ้า 4.อุตสาหกรรมเพือ่ การเกษตร และ 5.อุตสาหกรรมเครือ่ งส�ำอาง ซึง่ เป็นสินค้า
ทีม่ กี ารเติบโตเป็นจ�ำนวนมากในภูมภิ าคตะวันตกและได้รบั การยอมรับในเมียนมาร์ ด้านคุณภาพ
โดยตลอดระยะเวลา 10 ปีไทยมีมลู ค่าส่งออกเพิม่ ขึน้ ทุกปี และในปี 2558 ไทยมีมลู ค่า
ส่งออกไปยังพม่าได้กว่า 1 แสนล้านบาทจากจ�ำนวนประชากรของพม่าในปัจจุบันที่มีมากกว่า
60 ล้านคน ซึ่งถือเป็นสัญญาณทางการค้าที่ดีที่จะช่วยให้ช่องทางในการส่งออกสินค้า มีการ
ขยายตัวไปในตลาดใหม่ๆ นอกเหนือจากตลาดเดิม และถือเป็นกลยุทธ์ส�ำคัญที่ต้องผลักดัน
เพื่อให้เกิดยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ดี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีความ
เชื่อมั่นว่ากลุ่ม SMEs ในภาคตะวันตกจะสามารถพัฒนา
เป็นศูนย์กลางและฐานการผลิตเพือ่ รองรับและมีสว่ นเอือ้
ให้สามารถขยายการส่งออกสินค้าจาก 5 อุตสาหกรรม
ดังกล่าวในตลาดเมียนมาร์ได้เพิม่ ขึน้ ด้วยการใช้ประโยชน์
จากข้อได้เปรียบทีม่ ใี นภูมภิ าคทัง้ ทรัพยากรทีเ่ พียบพร้อม
ศักยภาพและก�ำลังในการผลิตที่เข้มแข็ง และการดึง
ประโยชน์จากการเป็นเขตติดต่อชายแดนในการขนส่ง
สินค้าน�ำมาพัฒนาเพื่อการส่งออก และมุ่งขยายสู่
การลงทุนต่อไปได้ในอนาคตอันใกล้
ที่มา : www.thaiquote.org
รวบรวม : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก

ครม.อนุมัติงบเพิ่ม มอเตอร์เวย์ 2 เส้นทาง

“บางใหญ่-กาญจนบุรี และสระบุรี-นครราชสีมา

ครม.อนุมัติงบเพิ่ม มอเตอร์เวย์ 2 เส้นทาง “บางใหญ่-กาญจนบุรี และ
สระบุรี-นครราชสีมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปี 2560 งบกลางรายการเงินส�ำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จ�ำเป็น รวม 5,112 ล้านบาท เพื่อเป็นงบประมาณเพิ่มเติมในการด�ำเนินโครงการ
ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) 2 เส้นทาง ได้แก่
สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เพื่อใช้ในการจัดการค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน 500 ล้านบาท
และสายบางปะอินสระบุรี-นครราชสีมา เพื่อใช้เป็นค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1,842
ล้านบาท และค่าก่อสร้างงานโยธา 2,770 ล้านบาท
นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ 2560 จากโครงการที่ไม่สามารถด�ำเนินการ มาด�ำเนินการโครงการ
นี้ก่อนอีก 1,080 ล้านบาท ท�ำให้งบประมาณที่ใช้ส�ำหรับ 2 โครงการ เพิ่มขึ้น 6,192 ล้านบาท ทั้งนี้ 2 โครงการข้างต้นได้รับอนุมัติจาก ครม.ให้ด�ำเนินการ
ตั้งแต่ 14 ก.ค. 2558 แยกเป็นเส้นทางบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา 3.66 หมื่นล้านบาท และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี 49,120 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น
125,720 ล้านบาท โดยให้ทยอยใช้จ่ายจากงบประมาณประจ�ำปี 2559-2563 และยังมีมติเห็นชอบโครงการการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะที่ 2 วงเงิน 4,000 ล้านบาท ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เสนอโดยให้ใช้เงินลงทุนจากแหล่งเงินกู้ในประเทศประมาณ 3,000 ล้านบาท
และเงินรายได้ของ กฟภ. ประมาณ 1,000 ล้านบาท ส�ำหรับการลงทุนในโครงการดังกล่าวเป็นการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจชายแดนใน 4 จังหวัด
ประกอบไปด้วย เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.เชียงราย เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.นครพนม เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.กาญจนบุรี และเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.นราธิวาส
โดยครอบคลุมการลงทุนทั้งในด้านสายส่งไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าเพื่อเพื่อก�ำลังส่งไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการขยายธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่
โดยโครงการทั้งหมดจะใช้เวลาในการลงทุนประมาณ 3 ปี
ที่มา : โพสต์ทูเดย์
รวบรวม : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
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สหภาพเมียนมาร์ถือเป็นประเทศที่น่าลงทุนมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
เนื่องด้วยการเติบโตของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP ในปี
ที่ผ่านมากว่าร้อยละ 7.8 รวมถึงพื้นที่ของประเทศที่ยังมีทรัพยากรจ�ำนวนมาก
การคมนาคมที่สะดวกต่อการขนส่งในเขตชายแดน ประกอบกับนโยบายการพัฒนา
ประเทศและอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรจึงท�ำให้ความต้องการสินค้ามากขึ้น
ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับอานิสงส์จากความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น

นายกฯ ชูแผนพัฒนาอีสาน ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มน�้ำโขง

Smart Job Magazine

โฆษกประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีพูดถึงการลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร
ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ว่าจังหวัดนครราชสีมาเป็นประตูสู่ภาคอีสานและเป็นศูนย์กลางของภาคอีสานตอนล่างรัฐบาล
จึงได้เลือกเดินทางไปยังพื้นที่นี้ก่อนเป็นอันดับแรก
โดยภาคอีสานเป็นภูมภิ าคส�ำคัญทีช่ ว่ ยขับเคลือ่ นประเทศ เพราะ
มีพื้นที่เพาะปลูกที่กว้างขวางเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงไปยังประเทศ
เพื่อนบ้าน มีเส้นทางคมนาคมที่พร้อมมีประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมที่เป็น
เอกลักษณ์และมีธรรมชาติที่สวยงามผู้คนเป็นมิตร เข้มแข็ง อดทน หนักเอา
เบาสู้และมีฝีมือ นอกจากนี้สภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ในประเทศมีความ
แตกต่างกันไป ดังนั้น การลงพื้นที่จะท�ำให้เข้าใจปัญหา และจับเข่าพูดคุยกัน
ได้มากขึน้ เพือ่ รับฟังเสียงสะท้อนของพีน่ อ้ งประชาชนถึงบ้าน รวมทัง้ ติดตาม
ผลการด�ำเนินงานตามนโยบายและมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลว่าประสบ
ผลส�ำเร็จหรือมีอุปสรรคอย่างไร เพื่อน�ำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้ตรงจุด
ตามยุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาของในหลวงรัชกาลที่ 9
ซึ่งเป้าหมายการพัฒนาภาคอีสานของรัฐบาลนี้คือ การสร้าง
มิติใหม่ให้ภาคอีสานเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง
โดยน�ำปัญหาที่เกิดขึ้นเข้าสู่กระบวนการแก้ไข และต่อยอดไปสู่สิ่งใหม่
ประกอบด้วย การบริหารจัดการน�้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตของคนอีสาน การแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ผูม้ รี ายได้นอ้ ย รวมถึงการแก้ปญ
ั หาโรคพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน�ำ้ ดี
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ

คุณภาพสูง การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป การท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการพัฒนาสินค้า OTOP วิสาหกิจชุมชน
“ส�ำหรับจังหวัดนครราชสีมาจะมุ่งเน้นให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในด้าน
อุตสาหกรรมการเกษตร การท่องเทีย่ ว โครงสร้างพืน้ ฐาน และพลังงานสะอาด
ผ่านโครงการรถไฟความเร็ว กทม.-นครราชสีมา โครงการอินเตอร์เน็ตหมูบ่ า้ น
การยกระดับสินค้าผ้าไหมและผ้าย้อมคราม ส่งเสริมอุตสาหกรรมแฟชั่น
การเพิ่มปริมาณเก็บกักน�้ำบึงกระโดนและล�ำเชียงไกร ตอนล่าง การลงทุน
ค้าขายเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC และ
กทม. เป็นต้น”
ทั้งนี้ การสร้างอนาคตที่ดีของประชาชนและความเจริญก้าวหน้า
ของประเทศโดยเฉพาะภาคอีสานนั้นขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจของ
ทุกคน รัฐบาลก�ำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการปฏิรูปประเทศ
จะเริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมใน 5 ปีข้างหน้า โดยขณะนี้เราก�ำลังเดินหน้า
ไปสูก่ ารเลือกตัง้ ทีจ่ ะได้มาซึง่ รัฐบาลทีโ่ ปร่งใส ยึดผลประโยชน์ของประเทศ
และประชาชน ดังนัน้ หากคนไทยมีความปรองดองและมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนา
ประเทศร่วมกัน ก็เชื่อว่าจะไปสู่เป้าหมายได้โดยไม่ยากนัก
ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
รวบรวม : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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บทสนทนาภาษาอังกฤษ
Urgency (บอกความเร่งด่วน)

แต่ละวันเรามีงานมากมาย แต่ละงานก็มีความเร่งรีบ (Urgency) แตกต่างกันไป ฉะนั้นจึงต้อง
มีการจัดล�ำดับความส�ำคัญของแต่ละงานให้ดีว่าควรท�ำอันไหนก่อนอันไหนหลัง งานบางอย่างเรา
ก็ต้องมีความเร่งด่วน หากเราต้องการบอกความเร่งด่วนด้วยภาษาอังกฤษ เราควรใช้ประโยค
อย่างไรมาดูกันคะ..
ประโยคภาษาอังกฤษที่สื่อสารถึงความต้องการเร่งด่วน รีบด�ำเนินการ
เช่น
• Please take immediate action.
กรุณาด�ำเนินการด่วนเลยครับ
• We need to solve this issue immediately.
เราต้องแก้ปัญหาประเด็นนี้อย่างเร่งด่วนค่ะ
• Please finish it as soon as possible.
กรุณาท�ำให้เสร็จให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
• This is a priority.
นี่เป็นความส�ำคัญล�ำดับแรก
• Please process the order in on time.
กรุณาจัดการค�ำสั่งซื้ออย่างเร่งด่วนด้วยค่ะ
• Please handle the payment without delay.
กรุณาจัดการการจ่ายเงินอย่างเร่งด่วน
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ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)

A : The error in the system needs to be fixed immediately.
This is a priority.
ความผิดพลาดในระบบจ�ำเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน นี่เป็นความ
ส�ำคัญล�ำดับแรก
B : That’s true. Otherwise, we won’t be able to run a lot of
reports in time.
ถูกต้องค่ะ ถ้าไม่เช่นนั้นเราจะไม่สามารถออกรายงานจ�ำนวนมาก
ได้ทันเวลา
A : Please finish it as soon as possible. Time is ticking away.
กรุณาท�ำให้เสร็จให้เร็วเท่าทีเ่ ป็นไปได้ เวลาก�ำลังเดินหน้า
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://engenjoy.blogspot.com

รู้ทันโลก

ส�ำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ “เตือนคนหางาน”
ระวังถูกหลอกไปท�ำงานในสิงคโปร์ ผ่านสื่อออนไลน์

เปิดเผยว่า ได้รับทราบข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ ว่าปัจจุบันมีผู้ใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการชักชวนให้เข้ามาท�ำงาน
ในประเทศสิงคโปร์ ในสถานบันเทิง ต�ำแหน่งนักร้อง นางแบบ และ
งานในสถานบันเทิงอื่นๆ จ�ำนวนมาก โดยแจ้งว่าเป็นการเข้ามา
ท�ำงานที่ประเทศสิงคโปร์ ในต�ำแหน่งนักร้อง นางแบบ หรืออื่นๆ
นายจ้างจะต้องขออนุญาตจ้างงานชาวต่างชาติจากกระทรวงแรงงาน
สิงคโปร์ก่อน หากกระทรวงแรงงานสิงคโปร์อนุมัติการจ้างงาน
กระทรวงแรงงานสิงคโปร์จะออกใบอนุญาตการท�ำงานประเภท
Work Permit ให้กับลูกจ้างในต�ำแหน่ง Performing Artiste โดยมี
ระยะเวลาจ้างงานไม่เกิน 6 เดือน จึงจะถือว่าเป็นการท�ำงานทีถ่ กู ต้อง
ตามกฎหมาย นายจ้างจะต้องส่งใบอนุญาตการท�ำงานโดยหลักการ
(IPA) ให้กบั ลูกจ้าง ก่อนทีจ่ ะเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ และลูกจ้าง
จะต้องด�ำเนินการขออนุญาตออกมาท�ำงานต่างประเทศตามขั้นตอน
ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานจึงอยากขอเตือนคนหางาน
ไม่ให้หลงเชื่อ

ทั้งนี้ หากลักลอบท�ำงานและถูกจับกุมจะมีโทษปรับสูงสุด 20,000
เหรียญสิงคโปร์ หรือเกือบ 500,000 บาท โทษจ�ำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งจ�ำ
ทั้งปรับ แต่หากอยู่เกินก�ำหนดมากกว่า 90 วันด้วยแล้ว จะมีโทษกรณีอยู่เกิน
ก�ำหนดโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจ�ำคุกไม่เกิน 6 เดือน พร้อมเฆี่ยนไม่ต�่ำกว่า
3 ครั้ง
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

สหรัฐฯ เฮ! จีนตั้งโรงงานสิ่งทอ-จ้างงานชาวอเมริกัน
สูงกว่าค่าแรงขั้นต�่ำ!

บริษัท Shandong Ruyi ยักษ์ใหญ่ด้าน
สิ่งทอของจีน ลงทุนตั้งโรงงานสิ่งทอขนาดใหญ่
ด้วยงบลงทุน 410 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเกือบ
1 หมื่น 4 พันล้านบาท ในเมือง Forrest City
ใกล้กับแม่น�้ำมิสซิสซิปปี ในรัฐอาร์คันซอ
นอกจากจะลงทุนมหาศาลแล้ว บริษัทจะใช้ฝ้าย
ทีเ่ กษตรกรในรัฐอาร์คนั ซอผลิตได้เกือบทัง้ รัฐในการผลิต
สิ่งทอในโรงงานแห่งนี้ทุกปีด้วย นายกเทศมนตรี Larry
Bryant บอกว่า ทางบริษัทได้เข้ามาอบรมพนักงาน
ท้องถิ่นในวิทยาลัยชุมชน เนื่องจากในพื้นที่นี้เคยเป็น
โรงงานผลิตโทรทัศน์ของญี่ปุ่นมาก่อน และตอนนี้มีชาว
สหรัฐฯ ในพื้นที่ให้ความสนใจยื่นใบสมัครเข้าท�ำงาน
ในโรงงานสิ่งทอของจีนเป็นจ�ำนวนมาก
ขณะเดียวกันธุรกิจท้องถิ่นหลายแห่งก็อ้าแขนรับการเข้ามาของโรงงานสิ่งทอจากแดนมังกรนี้อย่างอบอุ่น เนื่องจากทาง Shandong Ruyi ให้ค�ำมั่น
ว่าจะจ้างแรงงานท้องถิ่น 800 คน ด้วยค่าแรงที่สูงกว่า 15 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อชั่วโมง นั่นเท่ากับสูงกว่าค่าแรงขั้นต�่ำของชาวอเมริกันเสียอีก
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : www.voathai.com
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นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา
(ฝ่ายแรงงาน) ส�ำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์

Smart DOE

กระทรวงแรงงาน ประสาน เมียนมา-กัมพูชา
ตรวจสัญชาติแรงงานประมงล�ำดับแรก

Smart Job Magazine

กระทรวงแรงงานประสานทางการเมียนมาและกัมพูชาจัดล�ำดับแรงงาน
ในกิจการประมงทะเลเข้ารับการตรวจสัญชาติกอ่ นเป็นล�ำดับแรก เพือ่ น�ำเอกสาร
รับรองบุคคล (CI) หรือเอกสารเดินทาง (TD) และใบอนุญาตท�ำงาน (WP)
ไปจัดท�ำหนังสือคนประจ�ำเรือ (Seabook) เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน
นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ โฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวถึง

การด�ำเนินการภายหลังการตรวจพิสจู น์คดั กรองความสัมพันธ์ความเป็นนายจ้าง-ลูกจ้าง
แรงงานต่างด้าวว่า แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสอบคัดกรองฯ แล้วจะต้องเข้าสู่
กระบวนการตรวจสัญชาติกับประเทศต้นทาง ซึ่งทางการเมียนมาและกัมพูชาได้ส่ง
เจ้าหน้าทีม่ าตรวจสัญชาติแรงงานของตนในประเทศไทย โดยเมียนมามีศนู ย์ตรวจสัญชาติ
จ�ำนวน 9 ศูนย์ ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ เชียงราย ตาก ระนอง เชียงใหม่
นครสวรรค์ และสงขลา เริ่มด�ำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560 ส่วนกัมพูชา
มีศูนย์ตรวจสัญชาติ 3 ศูนย์ ได้แก่ จังหวัดระยอง สงขลา และกรุงเทพมหานคร
โดยภายในศูนย์ตรวจสัญชาติ กระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์บริการเพื่อการท�ำงานของ
คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา และเมียนมา โดยศูนย์ฯ จะให้บริการในรูปแบบศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) โดยสัญชาติเมียนมาเมื่อผ่านการตรวจสัญชาติแล้ว
จะได้รบั เอกสารรับรองบุคคล (CI) ส่วนกัมพูชาเมือ่ ผ่านการตรวจสัญชาติจะได้รบั เอกสาร
เดินทาง (TD) ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองด�ำเนินการตรวจลงตรา (Visa) ประเภท

คนอยู่ชั่วคราว (Non Immigrant L-A) กระทรวงสาธารณสุข
ด�ำเนินการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ และกรมการจัดหางาน
รับค�ำขอและอนุญาตท�ำงานแก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา
และเมียนมา โดยจะได้รบั อนุญาตท�ำงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
นายอนันต์ชัย กล่าวอีกว่า ส�ำหรับแรงงานในกิจการ
ประมงทะเลนั้น กระทรวงแรงงานได้ประสานกับทางการกัมพูชา
และเมียนมา ในการจัดล�ำดับให้แรงงานในกิจการประมงทะเล
เข้ารับการตรวจสัญชาติกอ่ นเป็นล�ำดับแรกเพือ่ น�ำ CI หรือ TD และ
ใบอนุญาตท�ำงาน (WP) ไปด�ำเนินการจัดท�ำหนังสือคนประจ�ำเรือ
(Seabook) ต่อไป
ที่มา : https://news.voicetv.co.th
รวบรวม : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก

กกจ. จับมือ สพฐ. ลงนามบันทึกข้อตกลง เตรียมความพร้อม
เข้าสู่ตลาดแรงงาน ฉบับ 2 ขยายความส�ำเร็จ เริ่มตั้งแต่ประถมศึกษา

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน และ ดร.สุภาภรณ์ กิตติรัชฎานนท์ ที่ปรึกษาส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการด�ำเนินการเตรียม
ความพร้อมแก่ก�ำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยมี หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน
ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน
นายวรานนท์ ฯ กล่ า วว่ า กรมการจั ด หางานได้ ร ่ ว มมื อ กั บ ของอาชีพและทิศทางของตลาดแรงงาน ส�ำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ และส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.)
จัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการด�ำเนินการเตรียมความพร้อม
แก่กำ� ลังแรงงานก่อนเข้าสูต่ ลาดแรงงานให้ได้รบั การแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพให้รศู้ กั ยภาพตนเอง มีความรูเ้ รือ่ งโลกอาชีพ และทิศทางตลาดแรงงาน
ฉบับที่ 2 ขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินการของบันทึกข้อตกลงฯ
ฉบับแรกทีก่ รมการจัดหางานและกระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ท�ำร่วมกันไปเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ที่ให้ทั้งสองหน่วยงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานต่างๆ ทีจ่ ดั ให้มกี ารศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา ด�ำเนินการให้นกั เรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษา
ตอนปลายทุกคนได้รบั การแนะแนวการศึกษาและอาชีพก่อนส�ำเร็จการศึกษา
ตามกระบวนการแนะแนวครบถ้วนทุกขั้นตอน โดยในบันทึกฉบับที่ 2 นี้
ได้ขยายการด�ำเนินการโดยจะเริ่มแนะแนวอาชีพนักเรียนตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ
คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์
และการสร้างความสามัคคีปรองดองหรือ ป.ย.ป. โดย สพฐ. ได้ด�ำเนินการ
ให้นกั เรียนตัง้ แต่ระดับประถมศึกษาทุกคนในสังกัดได้รบั การแนะแนวให้รโู้ ลก
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ปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาตอนปลายด�ำเนินการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ก่อนส�ำเร็จการศึกษา ตามกระบวนการแนะแนวครบถ้วนทุกขั้นตอน โดย
กรมการจัดหางานจะให้การสนับสนุนข้อมูลอาชีพ สื่อที่เหมาะสมกับช่วงวัย
ของนักเรียนด้านอาชีพ ข้อมูลทิศทางตลาดแรงงาน แบบทดสอบศักยภาพ
ต่างๆ และการประมวลผลการทดสอบในระบบออนไลน์ และหรือออฟไลน์
การด�ำเนินงาน รวมทั้งงบประมาณในส่วนที่สามารถด�ำเนินการร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพแก่นักเรียน โดยบันทึกความเข้าใจฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2560 เป็นต้นไป
นายวรานนท์ฯ กล่าวอีกว่า ผลจากการบูรณาการท�ำงานร่วมกันนี้
จะท�ำให้นักเรียนในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับ
ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อใช้เป็นแนวทางตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือเลือก
ประกอบอาชีพในอนาคตได้ตรงกับความสนใจ ความรู้ ความสามารถ
ทักษะของตนเอง สอดคล้องกันความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อก้าว
เข้าสู่งานที่ชอบ อาชีพที่ใช่ เป็นก�ำลังแรงงานที่มีคุณภาพที่สามารถ
ช่วยขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียม
นานาชาติได้
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

กระทรวงแรงงานชี้แจง กรณีความไม่ชัดเจนของมาตรการแก้ปัญหาแรงงานผิดกฎหมายว่า การน�ำเข้าแรงงานตาม MOU เป็นระบบที่ทั้งสองฝ่าย
ยอมรับ เป็นหลักสากล ด�ำเนินการถูกต้องสามารถตรวจสอบได้ ทราบตัวตน แก้ปัญหาสาธารณสุข และไม่ถูกรีดไถจากกลุ่มมิจฉาชีพ พร้อมปรับลดขั้นตอน
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่นายจ้างและแรงงานต่างด้าว ลดภาระค่าใช้จ่าย ป้องกันปัญหาขาดแคลนแรงงาน
นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวง รวดเร็ว ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานมีมาตรการชัดเจนคือจะไม่มีการขึ้นทะเบียน
แรงงาน ชี้แจงถึง การน�ำเข้าแรงงานแบบ MOU ว่าเป็นข้อตกลงว่าด้วย รอบใหม่อย่างเด็ดขาด หากแรงงานต่างด้าวประสงค์จะท�ำงานในประเทศไทย
การจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ ซึ่งเป็นแนวทางที่ จะต้องเข้ามาท�ำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีเอกสารประจ�ำตัว คือ
เห็นชอบร่วมกันในการจัดส่งแรงงานเข้ามาท�ำงานอย่างถูกกฎหมาย เป็นหลัก มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารรับรองบุคคล ส่วนกรณีที่มีความเข้าใจคลาด
มาตรฐานสากล ท�ำให้ทราบตัวตนของแรงงาน ซึ่งหากเกิดปัญหาสามารถ เคลื่อนว่ามีการท�ำ  MOU กับแรงงานผิดกฎหมายในประเทศนั้นขอเรียนว่า
ตรวจสอบได้ ทั้งยังแก้ปัญหาด้านสาธารณสุขและป้องกันไม่ให้แรงงาน ไม่มีการด�ำเนินการแต่อย่างใด มีเพียงกรณีทางการลาวขอให้แรงงานที่ผ่าน
ถูกเอารัดเอาเปรียบอีกด้วย โดยกระทรวงแรงงานได้ปรับลดขั้นตอนลงเพื่อ การตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้างเดินทางกลับประเทศ
ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการด�ำเนินการ ส�ำหรับการตรวจสัญชาตินั้น โดยไปขอหนังสือรับรองการเดินทางได้ที่สถานทูตลาวหรือสถานกงสุลลาว
ทางการประเทศต้นทางได้อ�ำนวยความสะดวกในการเข้ามาตรวจสัญชาติ ประจ�ำประเทศไทยที่จังหวัดขอนแก่น และเดินทางกลับประเทศแล้วกลับ
แรงงานของตนเองในประเทศไทยโดยเฉพาะทางการเมียนมาได้เปิดศูนย์ เข้ามาตาม MOU ที่เป็นความประสงค์ของทางการลาวที่จะให้แรงงานกลับ
ตรวจสัญชาติ 8 จังหวัด 9 ศูนย์ ขณะเดียวกันทางการลาวก็เข้ามาตรวจ ประเทศเพื่อไปท�ำหนังสือเดินทางและกลับเข้ามาตาม MOU ส่วนการกลับ
สัญชาติที่กรุงเทพฯ ให้กับกลุ่มที่ถือบัตรสีชมพู ขณะที่ทางการกัมพูชาอยู่ เข้ามาท�ำงานกับนายจ้างรายเดิมนั้น เป็นความต้องการของนายจ้าง-ลูกจ้าง
ระหว่างด�ำเนินการเตรียมเปิดศูนย์ตรวจสัญชาติ 3 แห่งในประเทศไทย ทั้งนี้ หากแรงงานเดินทางกลับออกไปแล้วไม่ประสงค์จะท�ำงานกับนายจ้างรายเดิม
กระทรวงแรงงานได้อ�ำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างและแรงงานต่างด้าว แต่ประสงค์จะกลับเข้ามากับนายจ้างรายใหม่ก็เป็นสิทธิของแรงงาน ทั้งนี้
ในการขออนุญาตท�ำงาน โดยจัดตั้งศูนย์บริการเพื่อการท�ำงานของแรงงาน นายจ้างต้องแน่ใจว่าแรงงานจะกลับเข้ามาท�ำงานกับตนเอง
ต่างด้าวขึ้นที่ศูนย์ตรวจสัญชาติในลักษณะศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop
นายวรานนท์ กล่าวเพิม่ เติมว่า กรณีบุตรของแรงงานต่างด้าวนั้น
Service) มีหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมให้บริการคือส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะได้รับการตรวจสัญชาติกับทางการประเทศต้นทางด้วย โดยทางการ
ตรวจลงตรา (Visa) กระทรวงสาธารณสุขตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ ประเทศต้นทางจะออกหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
กรมการจัดหางานออกใบอนุญาตท�ำงาน
ให้ไว้เป็นหลักฐานและบุตรของแรงงานต่างด้าวจะได้รับอนุญาตให้อยู่
มาตรการที่กระทรวงแรงงานก�ำหนดให้นายจ้างมาแจ้งการท�ำงาน ในประเทศตามระยะเวลาที่บิดามารดาได้รับอนุญาตอยู่ในประเทศและ
ของคนต่างด้าวและคัดกรองความเป็นลูกจ้าง-นายจ้างและสามารถตรวจ ท�ำงาน ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
สัญชาติทศี่ นู ย์ในประเทศก็เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้างทีม่ แี รงงาน ส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทร.สายด่วน
ผิดกฎหมายอยู่สามารถด�ำเนินการจ้างให้ถูกต้องต่อไปได้ด้วยความสะดวก กรมการจัดหางาน 1694
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

กระทรวงแรงงาน ร่วมหารือ กระทรวงการต่างประเทศ
DSI คุ้มครองคนไทยไปท�ำงานเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์

กระทรวงแรงงาน ร่วมถกปัญหาแรงงานไทยไปเก็บผลไม้ป่า
ที่ฟินแลนด์ พร้อมช่วยเหลือเพื่อคุ้มครองสิทธิและรายได้ท่ีเป็นธรรม
ร่วมกันปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดเงื่อนไขการน�ำแรงงานไทยไปเก็บผลไม้
ที่กระทรวงการต่างประเทศท�ำร่วมกับกระทรวงแรงงานฟินแลนด์
นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวง
แรงงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับเอกอัครราชทูต ณ กรุง

เฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ กระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุล
และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานไทย
ไปเก็บผลไม้ปา่ ทีป่ ระเทศฟินแลนด์วา่ พลเอก ศิรชิ ยั ดิษฐกุล รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงแรงงานมีความห่วงใยพี่น้องคนงานไทยที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่า
ทีป่ ระเทศฟินแลนด์ เนือ่ งจากการเดินทางไปเก็บผลไม้ปา่ ดังกล่าวคนงานไทย
เดินทางไปด้วยตัวเอง โดยมีผู้ประสานงานคนไทยเป็นผู้พาไป ซึ่งคนงาน
จะได้รบั วีซา่ ท่องเทีย่ ว ระยะเวลา 90 วัน ไม่มกี ฎหมายแรงงานท้องถิน่ ป้องกัน
สิทธิแรงงานไทย มีเพียงหนังสือแสดงเจตจ�ำนง (Letter of Intent – LOI)
ซึ่งเป็นรายละเอียดเงื่อนไขการน�ำแรงงานไทยไปเก็บผลไม้ที่กระทรวงการ
ต่างประเทศท�ำร่วมกับกระทรวงแรงงานฟินแลนด์เท่านั้น โดยที่ประชุมได้
ร่วมกันหารือในแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาราคาผลไม้ไม่เป็นธรรม
ปัญหาค่าจ้างและการจัดที่พัก ซึ่งที่ประชุมเสนอแนวทางให้มีการปรับปรุง
แก้ไข LOI เช่น ระบุข้อความรับประกันรายได้ขั้นต�่ำของคนงาน ก�ำหนด
รายละเอียดมาตรฐานที่พักคนงาน ผู้ตรวจสอบทางฝ่ายฟินแลนด์ตรวจสอบ

ราคาผลไม้ด้วยว่าเป็นธรรมหรือไม่ นอกจากนี้ในปี 2561 กระทรวงแรงงาน
จะปรับปรุงแก้ไขให้ผู้ประสานงานคนไทยเป็นนายจ้างพาลูกจ้างไปท�ำงาน
ในต่างประเทศ และต้องมีสัญญาจ้างแรงงาน ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองสิทธิ
ของคนไทยที่ไปท�ำงานเก็บผลไม้ป่าที่ฟินแลนด์ให้ได้รับความคุ้มครอง
ทางกฎหมายต่อไป
นายวรานนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงแรงงาน กรมการกงสุล
และเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ จะได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิด
ในการแลกเปลีย่ นข้อมูลเกีย่ วกับข้อร้องเรียน ข้อมูลปรับปรุงกระบวนการ
จัดส่งคนงานไทยอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สภาพการท�ำงานเก็บ
ผลไม้ป่าไม่ได้สะดวกสบายอย่างที่คาดหวัง เป็นงานที่ต้องใช้ความอดทน
สูงและร่างกายต้องแข็งแรง เพราะต้องท�ำงานท่ามกลางบรรยากาศที่
หนาวเย็นและเดินทางไกล อีกทั้งยังมีรายได้ไม่แน่นอน เนื่องจากจ�ำนวน
เงินที่ได้ขึ้นอยู่กับจ�ำนวนผลไม้ที่เก็บได้ หากปีใดสภาพอากาศแปรปรวน
ผลไม้ป่าก็จะออกผลน้อย ก็จะเก็บผลไม้ได้น้อย จึงควรพิจารณาปัจจัย
ต่างๆ อย่างรอบคอบ อย่าเชื่อค�ำโฆษณาชวนเชื่อ ขอให้สอบถามข้อมูลที่
ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
พืน้ ที่ 1-10 หรือทีก่ องบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน
โทร. 0 2245 6715 หรือสายด่วน 1694
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th
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ธุรกิจยุค 4.0 ปรับตัวอย่างไร
ธุรกิจในบ้านเรามีทั้งกลุ่มที่เดินหน้าไปสู่ยุค 4.0 ด้วยความสมัครใจ และกลุ่มที่ถูกลากไป เพราะยังไม่พร้อมหรือไม่คิดจะปรับตัว การปรับตัว
ซึ่งมีการพูดถึงกันมากคือการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้การเชื่อมโยงกับลูกค้า ท�ำธุรกรรม รวมถึงการบริหารและวางแผนการท�ำงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของธุรกิจ นอกจากนี้แล้ว ยังมีเรื่องส�ำคัญไม่แพ้กันแต่มีการพูดถึงกันน้อยกว่า นั่นคือ การปรับตัวแบบไหนที่ช่วยให้องค์กรสามารถ
เข้าสู่ยุค 4.0 ได้
ในเรื่องนี้ มีบทเรียนส�ำคัญ 5 เรื่องซึ่งธุรกิจในบ้านเราสามารถ
เรียนรู้ได้จากธุรกิจในต่างประเทศที่ปรับตัวได้ส�ำเร็จ เรื่องแรก คือ การปรับ
ขนาดขององค์กรให้เหมาะสม แนวคิดในปัจจุบัน เมื่อธุรกิจประสบกับ
ปัญหาก็จะลดขนาดขององค์กร เพื่อลดต้นทุน ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดเพราะ
เป็นหนทางกูส้ ถานการณ์ทางการเงินให้กลับมาดีขนึ้ ได้รวดเร็ว อย่างไรก็ตาม
การลดขนาดมีข้อควรระวัง ทั้งในเรื่องขวัญก�ำลังใจ ความสามัคคีในองค์กร
และการสูญเสียคนเก่ง การเปลีย่ นแปลงทีด่ คี วรเอาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
เป็นตัวตัง้ แล้วปรับตัวให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นไป ซึง่ อาจรวมถึง
การลดขนาดขององค์กรด้วย นอกจากนี้แล้ว อีกโจทย์ที่ต้องคิดต่อเนื่องกัน
ไปเมื่อมีการปรับขนาดก็คือ การเปลี่ยนแปลงองค์กรในรอบนี้จะเป็นฐานใน
การเปลีย่ นแปลงองค์กรในอนาคตได้อย่างไร เรือ่ งทีส่ อง คือ แผนการท�ำงาน
ตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ องค์กรในปัจจุบันมักจะมีเส้นทางเดินเพียงทางเดียว
เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ซึ่งอาจเหมาะกับยุคที่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
เปลี่ยนแปลงไปทีละน้อย องค์กรยุค 4.0 มีทางเลือกในการท�ำตามวิสัยทัศน์
ได้มากกว่า 1 ทางเลือก และสามารถน�ำทางเลือกเหล่านั้นมาใช้พร้อมกัน
เพื่อย่นระยะเวลาในการไปให้ถึงเป้าหมายตามที่ก�ำหนดไว้ ควบคู่ไปกับ
การกระจายความเสีย่ งในการท�ำงาน เพราะถึงแม้บางทางเลือกจะไม่เดินหน้า
เร็วเท่าที่คาด ก็ยังมีทางเลือกอื่นเข้ามาเสริม เรื่องที่สาม คือ การรวมศูนย์
ทรัพยากรและคนที่มีความส�ำคัญ องค์กรในปัจจุบันมีการก�ำหนดต�ำแหน่ง
หน้าทีไ่ ว้ชดั เจนตามโครงสร้างทีแ่ บ่งงานออกเป็นส่วนๆ เมือ่ เจอกับสถานการณ์
ที่ต้องแก้ไขก็จะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องไป บางครั้งคนรับมือกับ
สถานการณ์อาจไม่ใช่คนเก่งที่สุด ผลลัพธ์ออกมาจึงไม่ได้เป็นไปตามต้องการ
องค์กรยุค 4.0 รู้ดีว่า คนและทรัพยากรบางอย่างควรจัดไว้ที่ส่วนกลาง
เพือ่ ความสะดวกในการกระจายลงไปท�ำงานในส่วนต่างๆ ตามความเหมาะสม
ของสถานการณ์ในช่วงเวลานัน้ โดยเฉพาะหากเป็นสถานการณ์ใหม่ซงึ่ ไม่เคย
เกิดขึ้นมาก่อน การจะให้ส่วนงานใดส่วนงานหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเพียง
ฝ่ายเดียว ก็อาจดึงเอาประสบการณ์ในอดีตมาใช้ บางครัง้ ไม่ได้สอดคล้องกับ
บริบทที่เปลี่ยนไป การมีทีมที่มองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนตามจริง มีความคิด
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ที่เปิดกว้างในการรับมือกับสถานการณ์จึงน่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่า
เรือ่ งทีส่ ่ี คือ วิธกี ารมองโอกาส องค์กรปัจจุบนั เลือกเฉพาะโอกาสทีส่ อดคล้อง
กับสิ่งที่ท�ำอยู่เป็นประจ�ำ ท�ำให้มองผ่านโอกาสบางอย่าง ทั้งที่โอกาสเหล่านั้น
จะเป็นประตูสคู่ วามส�ำเร็จในอนาคต มีตวั อย่างของธุรกิจใหญ่ระดับโลกมากมาย
ที่สุดท้ายก็เหลือแต่ชื่อเพราะมองข้ามสิ่งที่ “ไม่ใช่” ในวันนี้ ซึ่งบางโอกาส
อาจกลายเป็นสิ่งที่ “ใช่” ในวันหน้า องค์กรยุค 4.0 มีวิธีการมองโอกาส
แตกต่างกัน แทนที่จะเอาตัวเองเป็นตัวตั้ง องค์กรเหล่านี้เอาโอกาสเป็น
ศูนย์กลางแล้วปรับการท�ำงานขององค์กรให้สอดคล้องกับโอกาส
เหล่านั้น แน่นอนว่า การท�ำแบบนี้หมายถึงการออกแบบโครงสร้างองค์กร
ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัว และต้องสร้างวัฒนธรรมในการท�ำงานที่มอง
การเปลี่ยนแปลงว่าเป็นเหตุการณ์ปกติ เรื่องสุดท้าย คือ บทบาทของผู้น�ำ
ผู้น�ำในองค์กรปัจจุบันมักจะเน้นความถูกต้องแม่นย�ำในการท�ำงาน ทุกอย่าง
ต้องมีการวางแผนอย่างรัดกุม หาทางใช้ประโยชน์จาก จุดแข็งขององค์กร
ให้สูงที่สุด ท�ำให้คนเก่งถูกใช้ในการแก้ปัญหาขององค์กร จึงไม่สามารถ
สร้างนวัตกรรมใหม่ทั้งในด้านการผลิต การบริหาร และด้านการตลาดได้
ผู้น�ำขององค์กรยุค 4.0 เข้าใจดีว่า การน�ำองค์กรไปข้างหน้า
ต้องอาศัยการทดลอง ส�ำเร็จบ้างล้มเหลวบ้างก็ไม่เป็นไร ขอให้เรียนรูจ้ าก
สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วท�ำให้ดีกว่าเดิม เมื่อมองโลกแบบนี้ แนวทางการบริหาร
คือการให้คนเก่งที่สุดเป็นแนวหน้าในการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า
มากกว่าจะมาคอยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น สภาพแวดล้อมที่คนเก่งได้ลองผิด
ลองถูกแบบนี้ท�ำให้พวกเขาเก่งขึ้นกว่าเดิม เป็นการสร้างบรรยากาศที่
ส่งเสริมให้คนในองค์กรทั้งหมดพร้อมจะคิดไปข้างหน้า จะเห็นว่าการ
ปรับตัวไปสู่การเป็นองค์กรยุค 4.0 ไม่เกี่ยวกับการใช้เงินหรือเทคโนโลยี
เสมอไป ทุกข้อที่กล่าวมาเป็นเรื่องของการปรับแนวคิดและทัศนคติ
เรื่องเหล่านี้เป็นธุรกิจเล็กหรือธุรกิจใหญ่ก็ท�ำได้ท้ังนั้น ที่ส�ำคัญคือ
เรื่องแบบนี้ใครท�ำก่อนย่อมได้เปรียบ ใครท�ำช้าจะมาโอดครวญทีหลัง
ว่าปรับตัวไม่ทันคงไม่มีใครได้ยิน เพราะคนอื่นเขาไปข้างหน้ากัน
หมดแล้ว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com

THAILAND 4.0

ดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 ไม่เพ้อฝัน
การพัฒนาไปสู่ ดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 หรือที่หลายคนคาดหวังว่า
จะกลายมาเป็นยุคทีเ่ ทคโนโลยีเข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาประเทศ มีการ
โยงใยไปถึงการปรับฐานอุตสาหกรรมน�ำประเทศไปสู่การใช้เทคโนโลยี
เพื่อทุกภาคการผลิต ไม่เว้นแม้กระทั่งการบริการ
เท่ากับว่าเราจะสามารถก้าวข้ามทุกอย่างด้วยเทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ดกี ารน�ำเทคโนโลยีมาใช้เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ต่อการบริการ และการผลิตไม่ได้ง่ายเช่นนั้น เพราะมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะความรูค้ วามเชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยี เพราะท้ายทีส่ ดุ แล้วเทคโนโลยี
ก็เป็นเพียงตัวแปรหนึ่งของความส�ำเร็จในอนาคตนั่นเองเท่ากับว่าเราจะ
สามารถก้าวข้ามทุกอย่างด้วยเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แต่อย่างไรก็ดีการน�ำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การบริการ และการผลิตไม่ได้ง่ายเช่นนั้น เพราะมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะความรูค้ วามเชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยี เพราะท้ายทีส่ ดุ แล้วเทคโนโลยี
ก็เป็นเพียงตัวแปรหนึ่งของความส�ำเร็จในอนาคตนั่นเอง กลับมามองที่โลก
ความเป็นจริงเบื้องต้น
เราเห็นความพยายามของรัฐบาลในการส่งเสริมสตาร์ทอัพของไทยใน
ทุกด้านเพื่อผลักดันสู่ ดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งบางกลุ่มก็เข้าใจว่าสตาร์ทอัพ
คือเทคสตาร์ทอัพ แต่ในขณะที่ความเป็นจริงแล้ว สตาร์ทอัพก็หมายถึงกลุ่ม
บุคคลที่เริ่มต้นประกอบธุรกิจในทุกประเภทจากไอเดียหรือแนวคิดนั่นเอง
แน่นอนว่าการเกิดขึ้นของสตาร์ทอัพมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง เนื่องจาก
เป็นรายเล็กของตลาด การส่งเสริมของภาครัฐจึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
มองย้อนไปที่กลุ่มเทคสตาร์ทอัพของไทยที่น�ำเทคโนโลยีเข้ามาแก้
ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อก่อให้เกิดรายได้เข้าบริษัท แล้วในที่สุด
ก็เติบโตขึ้นกลายมาเป็นบริษัทที่ได้รับความสนใจไปทั่วโลก จะเห็นได้ว่า
กลุ่มเทคสตาร์ทอัพเหล่านี้มีพื้นฐานฐานะครอบครัวที่ดี แต่ละคนที่เข้าร่วม
โครงการล้วนเคยศึกษาในต่างประเทศมาแล้วแทบทั้งสิ้น
กลับมาทีก่ ลุม่ สตาร์ทอัพจริงๆ ทีเ่ ริม่ ต้นจากความฝัน จนเกิดเป็นแนวคิด
ไอเดีย และรูปร่างของแผนงานเพื่อการสร้างธุรกิจ โดยเป็นกลุ่มเล็กๆ
ที่ต้องใช้ก�ำลังทรัพย์ที่มีอันน้อยนิด หรือแม้กระทั่งลาออกจากงานเพื่อสร้าง
ความฝันของตัวเองให้เกิดขึน้ กลุม่ เหล่านีม้ กั เริม่ ต้นจากการสร้างตลาดออนไลน์
การสร้างสินค้า หรือแม้กระทั่งการสร้างเทคโนโลยีแบบง่ายเพื่อให้เกิด
การท�ำงานที่ง่ายขึ้นและได้ผลผลิตมากขึ้น

ยกตัวอย่างเช่น ชาวนา ถือว่าเป็นสตาร์ทอัพได้ หากมีการส่งเสริมให้
โมเดลของธุรกิจขายข้าวเปลี่ยนไป จากเดิมที่ชาวนาไม่มีความสามารถหรือ
แม้กระทัง่ กรรมวิธใี นกระบวนการแปรรูปเพือ่ ขายข้าวให้กลุม่ ผูบ้ ริโภคโดยตรง
การส่งเสริมเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งรูปแบบการตลาดเพื่อท�ำให้คนกลุ่มนี้
มีแรงในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้น ซึ่งย่อมหมายถึงเศรษฐกิจที่ขยายตัว
และการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมในสังคมที่หลายคนถวิลหา แต่หาก
ปล่อยไว้เช่นนี้ การคุ้มทุนของกระบวนการผลิต ตลอดจนการขายจะ
ไม่สอดคล้องกันเป็นอย่างมาก ท้ายที่สุด อาชีพดั้งเดิมเหล่านี้ก็จะหายไป

การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสังคม
ในต่างประเทศ การน�ำเทคโนโลยีมาใช้เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการสร้างงาน
ในกลุ่มชนชั้นกลาง-ล่างไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้น แน่นอนว่าการไร้ข้อจ�ำกัดด้านอายุ
ของนานาประเทศเป็นตัวแปรส�ำคัญทีส่ ง่ เสริมให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง
ซึง่ จะเห็นว่าเป็นเรือ่ งปกติมากหากจะมีอายุมากในการเรียนจบขัน้ ปริญญาตรี
และสามารถสมัครงานได้อย่างไม่มีข้อจ�ำกัดแต่อย่างใด
ข้อดีด้านนี้ท�ำให้เกิดการส่งเสริมเพิ่มความรู้ให้กลุ่มคนท�ำงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยทั่วไปมักผ่านศูนย์ให้ความรู้แบบศึกษาผู้ใหญ่ โดยจะมีในส่วน
ของการส่งเสริมธุรกิจเฉพาะด้าน ประชาชนหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าไป
เรียนรู้ได้ ขอค�ำปรึกษาในการจัดตั้งธุรกิจ หรือแม้กระทั่งสามารถเป็นพี่เลี้ยง
ในการเริ่ ม ต้ น และด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งมื อ อาชี พ ซึ่ ง โดยปกติ ทั่ ว ไป
ศูนย์ดังกล่าวสามารถหาข้อมูลได้ผ่านระบบออนไลน์และกระจายตัวอยู่ใน
ทุกพื้นที่ของประเทศ
การส่งเสริมดังกล่าวมีการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกเป็นผู้ประกอบการได้เข้าใจในทุกๆ ขั้นตอนของ
การประกอบธุรกิจ นับตัง้ แต่การเขียนแผน การหาข้อมูลเพือ่ วิเคราะห์แผนการ
ว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตลอดจน
การเริ่มต้นธุรกิจดังที่กล่าวมาข้างต้น
ยกตัวอย่างเช่น การประสานกับสถาบันการศึกษาเพือ่ วิจยั และวิเคราะห์
ตลาดให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ ซึ่งอาจจะไม่ใช่รายกรณี แต่จะเป็นการวิจัย
ของกลุม่ อุตสาหกรรมทีท่ ำ� ให้ผปู้ ระกอบการหน้าใหม่เข้าใจถึงสภาพตลาดและ
พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนมากขึ้น และท้ายที่สุดก็จะสามารถ
สร้างสรรค์ธุรกิจที่ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างไม่ยากนัก
ขณะที่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนนั้นก็มีการเชื่อมโยงโดยภาครัฐมีส่วน
ในการค�้ำประกันเงินกู้เพื่อเริ่มต้นธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ โดยเงินตั้งต้น
จะเป็นเงินที่ไม่มากแต่ก็เพียงพอที่จะเริ่มต้นจัดตั้งธุรกิจได้อย่างสบาย
เพราะด้วยโครงสร้างทางกายภาพทัง้ ในส่วนของส�ำนักงานและเครือ่ งใช้ตา่ งๆ
สามารถใช้งานของศูนย์ได้อย่างครบถ้วนก่อนในช่วงแรก ซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง
แนวทางในการส่งเสริมให้เกิดสตาร์ทอัพในหลากหลายธุรกิจให้เกิดขึ้นได้
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หากจะมองการปรับตัวเพื่อส่งเสริมการเกิดขึ้นของสตาร์ทอัพใน
ประเทศไทย เราเริ่มเห็นเค้าโครงที่ดีจากการจัดงานดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0
เพราะนอกจากจะมีการเสวนากันเรื่องแนวทางการส่งเสริมแล้ว ยังมีความ
ชัดเจนในส่วนของกรอบการท�ำงาน กรอบระยะเวลาของการส่งเสริม และ
กลายมาเป็นแผนแม่บทของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสืบต่อไป ซึ่งที่
กล่าวมาทั้งหมดสวยหรูในเชิงนโยบาย
แต่กระนั้น เมื่อหันกลับมามองที่ความเป็นจริงตรงหน้า เรายังคงเห็น
การท�ำงานที่เชื่องช้าของหน่วยงานรัฐในหลายๆ เรื่อง รวมไปถึงกฎระเบียบ
ของการกู้เงินเพื่อตั้งต้นธุรกิจ ที่จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือเสียหาย
ต่อระบบเศรษฐกิจ แม้ว่าจะขัดขวางการเกิดของสตาร์ทอัพหน้าใหม่ก็ตาม
จะเห็นได้ว่าการจะสมัครเข้าร่วมโครงการรัฐหลายแห่งต้องมีการจัดตั้งธุรกิจ
เป็นรูปเป็นร่างแล้วแทบทั้งสิ้น ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ต่อไปก็เท่ากับความเข้าใจ
เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยกลุ่มเหล่านี้จะไม่มีทางเกิดขึ้น
ได้เลย
แม้ว่าที่ผ่านมาเราพยายามที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้คน
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างกว้างขวาง การเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ตลอดจนความรูข้ องการเล่าเรียนภาคบังคับมาอย่างต่อเนือ่ ง หากแต่โครงการ
บ่มเพาะธุรกิจหน้าใหม่กลายเป็นเรื่องที่ประชาชนเข้าไม่ถึงและไม่สามารถที่
จะน�ำฝันของการประกอบธุรกิจขึน้ มาเป็นจริงได้ ย่อมหมายถึงการด�ำเนินงาน
ที่ผิดพลาดของการขีดเส้นให้ประเทศพัฒนา

เรามีหน่วยงานที่ส่งเสริมเรื่องการค้าขายออนไลน์ แต่กลับมีบทบาท
หลักทีโ่ ดดเด่นเพียงการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจของการค้าขายออนไลน์
เท่านัน้ ขณะทีห่ น่วยงานของรัฐมองการเริม่ ต้นค้าขายออนไลน์ของพ่อค้าหัวใส
ที่ย้ายตลาดไปในระบบโซเชียลมีเดียหรือระบบออนไลน์ว่าเป็นการหลีกเลี่ยง
ภาษีหรือการท�ำผิดกฎหมาย แทนที่จะมีการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจ
เพื่อและต่อยอดพัฒนาไปสู่การค้าขายที่สามารถเติบโตขึ้นได้ในเวทีสากล
แต่นนั่ ก็เป็นเพียงแค่ความฝัน เพราะเอาเข้าจริง นอกจากการไม่สง่ เสริม
ให้เกิดทักษะของการค้าขายทีย่ ั่งยืนแล้ว ยังมีอกี หลายหน่วยงานทีต่ ั้งก�ำแพง
สกัดกั้นไม่ให้ธุรกิจเช่นนี้เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการตั้งแง่ของกรรมสรรพากร
ในการจัดเก็บภาษี การไม่พฒ
ั นาระบบขนส่งของรัฐเพือ่ ช่วยให้ตน้ ทุนการขนส่ง
ต�่ำลงจนผู้ค้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานก�ำกับดูแลอีกหลายหน่วยงานที่มีหน้าที่
การจับกุม แต่ไม่เคยให้ความรู้ในการสร้างสิ่งที่ถูกต้องแต่อย่างใด ขณะที่
การควบคุมดูแลเพื่อไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคในระบบการค้า
ออนไลน์ก็เป็นสิ่งส�ำคัญที่ผู้บริโภคค�ำนึงถึง โดยข้อจ�ำกัดเหล่านี้สกัดกั้นไม่ให้
กลุ่มสตาร์ทอัพของไทยเติบโตขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งหากสามารถแก้ไข
สิ่งเหล่านี้ได้ก็น่าจะท�ำให้เกิดเศรษฐกิจขนาดเล็กที่สามารถเติบโตได้ และ
ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมได้อย่างยั่งยืนนั่นเอง
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กล่าวโดยรวมคือโอกาสของผู้เล่นรายเล็กยังเป็นเพียงความฝันต่อไป
การสร้างแนวคิดให้กลายเป็นธุรกิจยังมีความเป็นไปได้น้อย ด้วยข้อจ�ำกัด
ของผู้เริ่มต้นเอง และข้อจ�ำกัดของหน่วยงานส่งเสริม ตลอดจนข้อกฎหมาย
ที่ยังไม่เอื้อให้เกิดการลงทุนด้านนี้ได้อย่างเป็นจริงเป็นจัง ท�ำให้อนาคตของ
สตาร์ทอัพยังคงขมุกขมัวต่อไป

การเตรียมตัวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0

ขอท�ำความเข้าใจกับความหมายและแนวทางของไทยแลนด์ 4.0
ด้วยวลีเด็ดว่าหมายถึง “การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ขับเคลื่อนตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกลไกประชารัฐ” โดยความมุ่งมั่นของรัฐบาลคือ
การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ภายใต้การด�ำเนินงานใน 3 มิตทิ สี่ ำ� คัญ
ได้แก่ 1. เปลี่ยนการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 2. เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 3. เปลี่ยนจากการเน้นภาค
การผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
โดยดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4
องค์ประกอบส�ำคัญ คือ 1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional
Farming) ในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและ
เทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร�ำ่ รวยขึน้ และเป็นเกษตรกร
แบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs
หรือ SMEs ทีม่ อี ยูท่ รี่ ฐั ต้องให้ความช่วยเหลืออยูต่ ลอดเวลาไปสูก่ ารเป็น Smart
Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 3. เปลี่ยนจาก Traditional
Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต�่ำไปสู่ High Value Services
4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต�่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ทักษะสูง
ยกตัวอย่างเช่น แนวทางของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ได้เริ่มต้นด้วยโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ “หิ้งสู่ห้าง”
หรือ Thailand Tech Show เพื่อเพิ่มโอกาสผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่ง
รวมงานวิจยั และพัฒนาได้งา่ ย ให้เกิดการขับเคลือ่ นผลงานวิจยั สูเ่ ชิงพาณิชย์
โดยมีผลงานวิจยั จากองค์กรวิจยั สวทช. และมหาวิทยาลัยต่างๆ พร้อมถ่ายทอด
สูเ่ ชิงพาณิชย์มาร่วมแสดงผลงานและสัมมนาให้ความรูใ้ นการใช้วทิ ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)
อย่างไรก็ตาม การจัดงานดังกล่าวจะเป็นการเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของไทย ให้กา้ วไปข้างหน้าตามแนวคิด “ประเทศไทย 4.0” เพือ่ ให้ประเทศไทย
เกิดความมั่นคงทางเทคโนโลยี ลดการพึ่งพิงจากต่างประเทศ ซึ่ง สวทช.
ร่วมกับองค์กรพันธมิตร น�ำผลงานวิจัยจากทุกองค์กรวิจัยและมหาวิทยาลัย
เพื่อไปน�ำเสนอตามภูมิภาคต่างๆ ให้เป็นตลาดเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ง่าย
ในลักษณะผู้ซื้อพบผู้ขาย ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและพัฒนา
ในเชิงพาณิชย์
เป็นโครงการที่เชื่อมโยงภาคเอกชนให้สามารถเข้าถึงและน�ำผลงาน
วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่พัฒนาจากสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัย
ออกสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงท�ำ “โครงการ
ขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์” ขึ้น เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้กับภาคเอกชนให้เกิดการน�ำไปใช้ในการผลิต จ�ำหน่าย หรือน�ำไปประกอบ
ธุรกิจแบบไม่สงวนสิทธิ์ (Non-Exclusive)
ซึ่งแม้ว่าการเริ่มต้นไทยแลนด์ 4.0 จะยังไม่เห็นผลชัดเจนในช่วง
เริ่มต้น แต่กระนั้นการเตรียมพร้อมเพื่อให้เดินด้วยตนเองได้อย่างมั่นคง
ก็เป็นเรื่องดี ดังนั้น ไม่ว่าจะมีการส่งเสริมหรือไม่ การก้าวเข้าสู่กระบวนการ
สตาร์ทอัพเพือ่ ปรับฐานความเป็นอยู่ ตลอดจนฐานสถานะทางการเงิน ส�ำหรับ
คนที่มีความฝันแล้วนับเป็นเรื่องที่ดีและควรท�ำเป็นอย่างยิ่ง
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.theeleader.com

