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ประจ�ำเดอืนธนัวำคม	2560	Special Report	ฉบับนีข้อน�ำเสนอ

เรื่องรำว	กำรส�ำนึกรักบ้ำนเกิด	“รักษ์ทะเล”	ด้วยวัสดุธรรมชำติ	

ตำมด้วย	 มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�าในภูมิภาค	

หนองคำยทุ่ม	41	ล้ำนบำท	สร้ำงหอชมวิวเมืองพื้นกระจกดึงดูด

นักท่องเที่ยวเออีซี	 เศรษฐกิจและกำรเงินภำคเหนือ	ไตรมำส	3	

ปี	2560	ปลกุ	28	สนำมบนิดงึเอกชนร่วมทนุ	PPP	ให้สิทธพัิฒนำ

เชิงพำณิชย์	 บูมท่องเที่ยวหัวเมืองรอง	 “จิสด้ำ”	 ผนึกก�ำลัง		

3	จังหวัดตะวันออก	จัดมหกรรมอีอีซีไอแฟร์	

	 ส่วน	 English for Career	 ฉบับนี้	 เป็นบทสนทนำ	

ภำษำอังกฤษ	 Thank	 You	 (กำรขอบคุณ)	 ตำมด้วย	 รู้ทันโลก	

ไอซ์แลนด์เปิดศักรำชใหม่	 บังคับใช้กฎหมำยนำยจ้ำงต้องจ่ำย	

ชำย-หญิง	เท่ำกัน	Smart Doe	ไทย-ญี่ปุ่น	ขยำยตลำดแรงงำน	

ย�้ำแรงงำนไทยต้องมีรำยได้ที่คุ้มค่ำ	 กรมกำรจัดหำงำนเผย!!		

ยอดปล่อยกู้เงินกองทุนฯ	 กว่ำ	 31	 ล้ำนบำท	 ดอกเบ้ียต�่ำ	 3%	

เตือน!!	 ระวังถูกหลอกท�ำงำนก่อสร้ำงอ้ำงรำยได้ดีที่เมียนมำ		

ไทย-กัมพูชำ	 จ่อหำรือถกปัญหำพิสูจน์สัญชำติแรงงำน		

พร้อมปรับปรุงระบบน�ำเข้ำตำม	 MOU	 ศูนย์บริกำรจัดหำงำน	

เพื่อคนไทย	 3	 ปี	 ช่วยให้คนมีงำนท�ำล้ำนรำย	 อาชีพมั่นคง		

เดือนนี้	 น�ำเสนออำชีพ	 นักพัฒนำแอปพลิเคช่ันบนสมำร์ทโฟน	

(Mobile	Application)	และ	THAILAND 4.0	“พัฒนำแรงงำน

ทักษะ”	ตอบโจทย์อุตสำหกรรม	4.0
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ส�ำนึกรักบ้ำนเกิด
“รักษ์ทะเล” ด้วยวัสดุธรรมชาติ

Spacial Report

	 ทรัพยำกรสัตว์น�้ำในท้องทะเลลดน้อยลง	 อำจเนื่องมำจำก

กำรท�ำกำรประมงทีม่ำกเกินควร	และขำดจติส�ำนกึ	รวมทัง้กำรพัฒนำ

เคร่ืองมอือปุกรณ์กำรจบัสตัว์น�ำ้ทีท่นัสมยั	และกำรเปลีย่นแปลงของ

ระบบนิเวศในทะเล	ซึ่งหำกไม่แก้ไข	ปลุกจิตส�ำนึก	และฟื้นฟูระบบ

นิเวศอย่ำงเป็นจริงจัง	จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มประมง

	 หาดแสงจันทร์	 หำดที่มีควำมส�ำคัญทั้งในเร่ืองของกำร	

ท่องเที่ยวและกำรท�ำประมง	 โดยในอดีตนั้นผืนน�้ำทะเลบริเวณ	

หำดแสงจันทร์	 มีสัตว์น�้ำนำนำชนิด	 อำศัยกันอย่ำงอุดมสมบูรณ	์	

แต่ด้วยกำรเพิม่ปริมำณของเรือประมงทีม่ำกข้ึน	และกำรใช้เคร่ืองมอื	

ประมงที่ผิดประเภท	 ท�ำให้ปริมำณของสัตว์น�้ำลดปริมำณลง	

อย่ำงรวดเร็ว	 จนท�ำให้มีกลุ่มประมงเรือเล็กกลุ่มหนึ่งได้รวมตัวกัน	

โดยใช้ชื่อว่ำ	“กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด”

	 โดยได้รวมตวักันจดัสร้ำงทีอ่ยูอ่ำศยัของสตัว์น�ำ้	จำกภมูปัิญญำ

ชำวบ้ำน	ทีเ่รียกว่ำ	ซัง้ปลา	(บ้ำนปลำ)	โดยท�ำมำจำกวัสดธุรรมชำตนิัน้	

ก็คือไม้ไผ่และทำงมะพร้ำว	 รวมถึงวัสดุเหลือใช้จำกกำรเรือประมง	

น�ำมำประกอบกัน	เพื่อน�ำไปทิ้งลงทะเลคล้ำยกับปะกำรังเทียม	ท�ำให้

เป็นที่อยู่ของสัตว์ทะเลขนำดเล็ก	 ได้มำอำศัยหลบภัยจำกเรือที่ใช้

อุปกรณ์จับปลำผิดประเภท	 รวมถึงประชำสัมพันธ์	 เพ่ือสร้ำงควำม

เข้ำใจให้กับชำวประมงในพื้นที่	ในกำรอนุรักษ์สัตว์น�้ำทะเล	เพื่อที่จะ

ได้หำกินกันไปตรำบนำนเท่ำนำน

	 กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ำยอด	 จึงได้คิดริเร่ิมกับหน่วยงำน	

ภำครัฐและภำคเอกชน	 ซ่ึงเป็นผู้ประกอบกำรโรงงำนอุตสำหกรรม	

ร่วมจัดโครงกำรฯ	ต่ำงๆ	ตลอดระยะเวลำที่ได้ด�ำเนินงำนของกลุ่มฯ	

อำทิ	 กำรจัดตั้งธนำคำรปู	 และกำรน�ำวัสดุเหลือใช้	 เช่น	 ท่อพีวีซี		

เชือกไนล่อน	 มำสร้ำงเป็นบ้ำนจ�ำลองให้ปลำ	 หรือสัตว์ทะเล	 โดยมี

พนักงำนโรงงำนอุตสำหกรรม	 ชุมชน	 นักเรียน	 และหน่วยงำน	

ที่เก่ียวข้องร่วมกันท�ำบ้ำนจ�ำลอง	 (บ้ำนปลำ)	 ทั้งนี้	 เพ่ือเป็นกำร	

ปลุกจิตส�ำนึกของทุกภำคส่วน	 ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรสัตว์ทะเล		

ดูแลฟื้นฟูระบบนิเวศใต้ท้องทะเลให้มีควำมอุดมสมบูรณ์	เป็นแหล่ง

ประมงของชุมชนในพื้นที่อย่ำงยั่งยืนต่อไป

	 ด้วยท�ำเลทีไ่ม่ไกลจำกเมอืงท่ำ	และเมอืงหลวงของประเทศ	ท�ำให้จงัหวัดระยอง

กลำยเป็นเมืองอุตสำหกรรมที่รองรับควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ	 กำรร่วมกันใช้สอย

ทรัพยำกรทำงทะเลอย่ำงหนัก	 จึงเป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้สิ่งมีชีวิตลดลงอย่ำงรวดเร็ว	

วันนีม้ำรู้จกักับกลุม่ประมงเก้ำยอด	จงัหวัดระยอง	ทีส่ำมำรถปรับตวัเข้ำกับสิง่แวดล้อม

ด้วยกำรรักษำและเพิ่มจ�ำนวนสัตว์น�้ำ	เพื่อให้ธรรมชำติกลับคืนสู่สมดุลอีกครั้ง

	 ชำวประมงที่หำดแสงจันทร์	 สำมำรถปรับตัวได้ดี	 และมั่นคงข้ึน	 หลังจำกที	่

พวกเขำใช้วิธกีำรท�ำเขตอนรัุกษ์สัตว์น�ำ้	ในรูปแบบของธนำคำรป	ูบ้ำนปลำ	วิธีกำรก็คอื

กำรปักธงแดงรอบพืน้ที	่ประมำณ	2	ตำรำงกิโลเมตร	โดยรอบจะมซัีงเชือกทีกุ้่งจะชอบ

มำอยู่อำศัย	 ประมำณ	 50	 จุด/และบ้ำนปลำที่อยู่ภำยในเขตของธงอีก	 10	 หลัง		

รวมถึงธนำคำรปู	 ที่ใช้ส�ำหรับกำรอนุบำลให้แข็งแรงก่อนปล่อยปูคืนสู่ธรรมชำต	ิ	

กำรท�ำแบบนีไ้ม่เพียงเก้ือกูลธรรมชำตเิท่ำนัน้	เพรำะชำวประมงเก้ำยอด	จงัหวัดระยอง	

บอกว่ำ	 ภำยหลังกำรท�ำธนำคำรปู	 บ้ำนปลำ	 ท�ำให้พวกเค้ำมีรำยได้เพ่ิมข้ึนจำกเดิม	

หลำยเท่ำตัว	เพรำะปูไข่	1	ตัว	ให้ลูกปูมำกถึง	30,000-300,000	ตัว	แม้จะรอดเพียง	

ร้อยละ	5	แต่ก็ถือว่ำกำรท�ำทุกวันช่วยคืนสมดุลให้กับท้องทะเลได้เช่นกัน

	 เครือ่งทุน่แรง	หรอืเครือ่งโม	่เริม่ดงัขึน้	เมือ่แน่ใจว่ำออกนอกเขตอนรุกัษ์	หรอื

ธงสีแดง	พวกเขำรู้ดีกว่ำกำรผลิตจำกธรรมชำติเพียงอย่ำงเดียวไม่เพียงพอ	ภำยหลัง

จำกกำรจัดพ้ืนที่ให้เป็นเขตอนุรักษ์แล้ว	 ชำวประมงยังมีแนวคิดกำรท�ำธนำคำรปูเพ่ือ

อนบุำลสตัว์น�ำ้ก่อนปล่อยคนืสูธ่รรมชำต	ิแม้จะเร่ิมต้นได้เพียง	3	เดอืน	แต่ผลตอบแทน

กลับเพิ่มขึ้นเป็นเท่ำตัว

	 จติส�ำนกึและควำมหวงแหน	ท�ำให้กลุม่ประมงเก้ำยอด	สำมำรถฝ่ำฟันอปุสรรค

ในอดีต	 และปัจจุบันพวกเขำก็ยังคงฟื้นฟูพ้ืนที่อนุรักษ์แห่งน้ีร่วมกันอย่ำงเข้มแข็ง		

กำรรวมกันปล่อยสัตว์น�้ำกลับคืนสู่ธรรมชำติทุกเย็น	 กับครอบครัวด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น	

ของเยำวชนกลุ่มประมงเก้ำยอด	 คือตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จของกำรปลูกฝังจิตส�ำนึก	

ควำมหวงแหนทรัพยำกรธรรมชำติ	 แหล่งรำยได้	 และส่ิงสร้ำงควำมเป็นอยู่ที่ดีให้กับ

ครอบครัวชำวประมง

	 ปี	2560	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ได้มีกำรมอบหมำยให้หน่วยงำนต่ำงๆ	

ในสังกัดด�ำเนินกำรคัดเลือกเกษตรกร	สถำบันเกษตรกร	และสหกรณ์ที่มีผลงำนดีเด่น	

เพ่ือยกย่องประกำศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงำน	 ให้สำธำรณชนทั่วไปได้รู้จัก	

และยึดถือเป็นแบบอย่ำง	 เข้ำรับพระรำชทำนรำงวัลในวันพืชมงคลจรดพระนังคัล	

แรกนำขวัญ	 ซ่ึงถือเป็นพระรำชพิธีที่มีควำมเป็นสิริมงคลและสร้ำงขวัญก�ำลังใจ	

ให้เกษตรกรได้เกิดควำมภำคภูมิใจในกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมอันเป็นเวลำที่

เหมำะสมในกำรเร่ิมต้นฤดกูำรเพำะปลกู	โดยกลุม่ประมงเรือเลก็เก้ำยอดได้รับคดัเลือก

ให้ได้รับโล่รำงวัล	 เกษตรกรดีเด่นแห่งชำติ	 ประจ�ำปี	 2560	 (ประเภทกลุ่มเกษตรกร	

ท�ำประมง	ประจ�ำปี	2560	“กองทุนออมทรัพย์ปันน�้าใจ ฟื้นฟูทรัพยากรและระบบ

นิเวศ อนุบาลสัตว์น�้าวัยอ่อน เพื่อทรัพยากรประมงคงอยู่อย่างยั่งยืน”)

 ประธานกลุ่มฯ นายชัยยุทธ เรืองเอ่ียม	 ได้กล่ำวกับทำงศูนย์บริหำรข้อมูล	

ตลำดแรงงำนภำคตะวันออก	 เช่ือว่ำหลำยปีที่ผ่ำนมำชำวประมงปำกน�้ำ	 1	 ไม่ได้เจอ	

เคย	หรือ	กุ้งเคย	มำมำกกว่ำ	5	ปีแล้ว	ทีเ่ข้ำมำบอกถึงทรัพยำกรธรรมชำตอิะไรหลำยๆ	

อย่ำงของหน้ำบ้ำนของเรำ	 ว่ำมีควำมอุดมสมบูรณ์ขนำดไหน	 ถือว่ำเป็นสัญญำณที่ดี

ของระบบนิเวศชำยฝั่งดีข้ึน	 หำกสังเกตจำกคนทั่วไปจะมองไม่รู้ว่ำส่ิงที่เห็นอยู่เหนือ

ชำยฝั่งนั้นคืออะไร	แต่ถ้ำหำกเป็นชำวประมงแล้วละก็	สิ่งที่ปรำกฏลักษณะสีแดงส้มๆ	

เหนือชำยฝั่งท้องทะเลนั่นคือเคยหรือกุ้งเคย	 ชำวประมงก็สำมำรถท�ำกำรประมง		

โดยกำรน�ำอวนประมงที่มีลักษณะเฉพำะในกำรจับเคย	 เพื่อน�ำมำท�ำเป็นกะป	ิ

ที่หลำยคนรู้จักกัน	ดั่งค�ำกล่ำวที่กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ำยอด	กล่ำวไว้ว่ำ...“หยุดท�าร้าย

ธรรมชาติ แล้วธรรมชาติจะไม่ทิ้งเรา”

	 “กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด”	ชุมชนปากน�้า	1	จังหวัดระยอง	ตั้งอยู่

ในพื้นที่ต�าบลปากน�้า	อ�าเภอเมือง	จังหวัดระยอง	เขตหาดแสงจันทร์	เทศบาล

นครระยอง

ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารปู บ้านปลา กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด 

ต.ปากน�้า อ.เมือง จ.ระยอง
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มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�าในภูมิภาค

	 นอกเหนือจำกกำรอนุรักษ์ฯ	 กำรท�ำประมงที่ได้กล่ำวมำ	

ข้ำงต้นแล้ว	กลุ่มยังมีกำรจัดตั้งสหกรณ์ในชุมชน	โดยมีจุดมุ่งหมำย

เพ่ือให้สมำชิกด�ำเนินกิจกำรร่วมกันและช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน		

เพ่ือแก้ไขควำมเดือดร้อนในกำรประกอบอำชีพของสมำชิกและช่วย

ยกฐำนะควำมเป็นอยูข่องสมำชิกให้ดข้ึีน	และเปิดให้เป็นแหล่งศกึษำ

ดูงำนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ	หรือผู้สนใจที่จะมำศึกษำหำควำมรู้	มีกำร

ด�ำเนนิกิจกรรม/โครงกำร	ต่ำงๆ	อำท	ิโครงกำร	“ท�าดีเพ่ือพ่อหลวง” 

โดยกำรเก็บขยะชำยหำด	PMY-แหลมเจริญ	และร่วมค�ำถวำยสัตย์

ปฏิญำณและแปลอักษรจุดเทียนถวำยควำมอำลัย	 พระบำทสมเด็จ

พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช	 มหิตลำธิเบศรรำมำธิบดี	 จักรี	

นฤบดินทร	 สยำมินทรำธิรำช	 บรมนำถบพิตร	 กิจกรรมปล่อยพันธุ์	

สัตว์น�้ำเพ่ือบ�ำเพ็ญเป็นพระรำชกุศล	 (ปัญญำสมวำร	 ๕๐	 วัน)		

กิจกรรมงำนตกปลำ	กินปู	ดูทะเล	ที่เก้ำยอด	และกิจกรรมในโอกำส

วันส�ำคัญต่ำงๆ	เป็นต้น

ความรู้เรื่อง	“ซั้ง”	ซั้งคืออะไร??

 ซั้ง หรือปะการังเทียมพื้นบ้าน	เป็นภูมิปัญญำชำวบ้ำนที่มี

มำแต่อดตี	เป็นเคร่ืองมอืดงึดดูสัตว์น�ำ้ให้มำอยูร่วมกันเป็นจ�ำนวนมำก

เพ่ือควำมสะดวกในกำรท�ำกำรประมง	โดยกำรน�ำซ้ังหรือทุน่ปะกำรังเทยีม

ไปทิ้งไว้ในทะเลอ่ำวไทยเพ่ือใช้เป็นแหล่งอำศัยและแหล่งอนุบำล	

สัตว์น�้ำขนำดเล็ก	 โดยชำวบ้ำนสร้ำงข้ึนจำกวัสดุเหลือใช้ในท้องถ่ิน	

ที่สำมำรถย่อยสลำยในน�้ำได้	 กล่ำวคือ	 น�ำไม้ไผ่มำตัดเป็นท่อน		

แล้วใช้เถำวัลย์ผูกติดกับใบหรือทำงมะพร้ำวท�ำเป็นซ้ัง	 นอกจำกนี้

ประโยชน์ทำงอ้อมของซ้ังคือ	 ป้องกันเรือประมงขนำดใหญ่	 เช่น		

เรืออวนลำกมำท�ำกำรประมงในเขตน่ำนน�ำ้หวงห้ำมได้อกีทำงหนึง่ด้วย

 ซั้ง หมายถึง อุปกรณ์ที่ท�าให้ปลามาอยู่รวมกัน	ซึ่งมีที่มำจำกสิ่งของลอยน�้ำ	

ต่ำงๆ	 โดยมีปลำเล็กปลำน้อยอำศัยร่มเงำอยู่	 และจะมีปลำขนำดใหญ่กว่ำติดตำม	

หำอำหำรไปด้วย	กำรวำงซั้งก็จะเลียนแบบสิ่งของลอยน�้ำ	โดยใช้วัสดุต่ำงๆ	มำผูกมัด

รวมกัน	เช่น	เศษอวน,	เชือกเก่ำ,	ไม้ไผ่	และทำงมะพร้ำว	เหล่ำนี้เป็นต้น	เพียงแต่ซั้ง

จะถ่วงด้วยก้อนหิน	หรือผูกติดกับโขดหินใต้น�้ำ	ไม่ให้ลอยออกไปจำกจุดที่ต้องกำร	

 “ซั้งเชือก” หรือหญ้าทะเลพ้ืนบ้าน	 เป็นภูมิปัญญำชำวบ้ำนที่มีมำแต่อดีต	

เป็นเคร่ืองมือดึงดูดสัตว์น�้ำให้มำอยู่รวมกันเป็นจ�ำนวนมำก	 เพ่ือควำมสะดวกในกำร

ท�ำกำรประมง	 โดยกำรน�ำซ้ังเชือก	 หรือทุ่นปะกำรังเทียมไปทิ้งไว้ในทะเลเพ่ือใช้เป็น	

แหล่งอำศัยและแหล่งอนุบำลสัตว์น�้ำขนำดเล็กโดยชำวบ้ำน	 นอกจำกนี้ประโยชน	์

ทำงอ้อม	ของซั้งคือ	ป้องกันเรือประมงขนำดใหญ่	เช่น	เรืออวนลำก	มำท�ำกำรประมง

ในเขตน่ำนน�้ำหวงห้ำมได้อีกทำงหนึ่ง

 “ซัง้กอ” หรือ”ปะการังเทียมพ้ืนบ้าน”	เป็นอกีโครงกำรหนึง่ภำยใต้กำรมส่ีวนร่วม	

ของชุมชน	เพื่อกำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมง	ซึ่งเป็นภูมิปัญญำชำวบ้ำนที่มีมำตั้งแต่อดีต	

ใช้ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเล	 โดยกำรน�ำซ้ังกอหรือปะกำรังเทียมที่ชำวบ้ำน	

ได้ประดิษฐ์ขึ้นเอง	ไปวำงเป็นกลุ่มไว้ในทะเลจุดละประมำณ	3	กลุ่ม	เพื่อใช้เป็นแหล่ง

อำศัยและแหล่งอนุบำลสัตว์ทะเลขนำดเล็ก	ให้มีโอกำสได้เจริญเติบโตและขยำยพันธุ์

เพ่ือเพ่ิมปริมำณ	และยงัสำมำรถช่วยป้องกันเรือประมงขนำดใหญ่	เข้ำมำท�ำกำรประมง

ในเขตบริเวณชำยฝ่ังได้อกีด้วย	ส�ำหรับกำรจดัท�ำซ้ังกอ	สำมำรถเลอืกใช้วัสดทุีม่รีำคำถูก	

และหำได้ง่ำยในท้องถ่ิน	 เช่น	 ล�ำไม่ไผ่	 ใบมะพร้ำว	 เชือกกระสอบ	 ก่ิงไม้	 เป็นต้น		

โดยน�ำมำประกอบกันเป็นซ้ังแล้วน�ำไปวำงบริเวณบริเวณแหล่งอำศัยของสัตว์ทะเล	

โดยรูปแบบกำรท�ำซั้งจะแตกต่ำงกันตำมภูมิปัญญำชำวบ้ำนของแต่ละชุมชน

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก

ที่มา : กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด, กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,

คนมันส์พันธุ์อาสา

หนองคำยทุม่	41	ลำ้นบำท สร้างหอชมวิวเมืองพื้นกระจก 

สูงเท่าตึก 9 ชั้น สร้างแลนด์มาร์ค ดึงดูดนักท่องเที่ยวเออีซี

	 เทศบาลเมืองหนองคายเดนิหน้าพฒันาพืน้ท่ีริมฝ่ังแม่น�า้โขงเพิม่ลานกิจกรรม	

สถานท่ีท่องเท่ียว	สถานท่ีออกก�าลังกาย	และเตรียมสร้างหอชมวิวทิวทัศน์	สูงเท่าตกึ	

9	ชั้น	ส่งเสริมและรองรับการท่องเที่ยวเออีซี

 รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายและท่ีปรึกษาหอการค้าจังหวดัหนองคาย 

ได้เปิดเผยว่ำ	 ในปีงบประมำณ	 2561	 เทศบำลเมืองหนองคำย	 มีโครงกำรที่จะก่อสร้ำง	

หอชมวิวตำมโครงกำรพัฒนำลำนวัฒนธรรมและหอชมวิวเมือง	 ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวตำม

ล�ำน�้ำโขง	 ที่บริเวณริมแม่น�้ำโขงวัดมีชัย	 ท่ำใกล้สะพำนมิตรภำพไทย-ลำว	 แห่งที่	 1	 ในเขต

เทศบำลเมอืงหนองคำย	ซ่ึงจะเป็นหอชมวิวแบบกระจก	ควำมสูง	34	เมตร	เทยีบกับตกึประมำณ	

9	 ชั้น	 ตั้งอยู่บนลำนกว้ำง	 17	 เมตร	 ยำว	 150	 เมตร	 งบประมำณในกำรก่อสร้ำงประมำณ		

41	ล้ำนบำท	โดยด้ำนบนจะเป็น	2	ชั้น	ชั้นบนสุดเป็นแบบเปิดโล่ง	ส่วนอีกชั้นเป็นแบบติดแอร์	

พ้ืนจะเป็นกระจกใส	 เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมตื่นเต้นให้กับผู้ที่ข้ึนไปชมวิวสองฝั่งโขงไทย-ลำว	

เมือ่โครงกำรนีแ้ล้วเสร็จก็จะเป็นจดุทีด่งึดดูนกัท่องเทีย่วให้เข้ำมำท่องเทีย่วในจงัหวัดหนองคำย

เพิ่มมำกขึ้น	เช่นเดียวกับสกำยวอล์ก	จุดชมวิวสองฝั่งโขงไทย-ลำว	ที่วัดผำตำกเสื้อ	ต.ผำตั้ง	

อ.สังคม	 จ.หนองคำย	 ที่หลังจำกก่อสร้ำงเสร็จแล้วเปิดให้ประชำชนได้ข้ึนสัมผัส	 ก็สำมำรถ	

ดึงนักท่องเที่ยวทั้งชำวไทยและชำวต่ำงประเทศเข้ำมำท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคำยได้	

เป็นอย่ำงด	ีกลำยเป็นสถำนทีท่่องเทีย่วส�ำคญัของจงัหวัดหนองคำย	ทีน่กัท่องเทีย่วและทกุคน

ที่เดินทำงมำในจังหวัดหนองคำย	อยำกจะไปท่องเที่ยว

	 โครงกำรก่อสร้ำงหอชมวิวนี้	 จะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทำงท่องเที่ยวในเขตเทศบำล

เมืองหนองคำย	ที่เริ่มจำกไหว้พระที่วัดโพธิ์ชัย	พระอำรำมหลวง	จำกนั้นก็เดินตำมเส้นทำงที่มี

กำรปรับปรุงเชื่อมต่อยังลำนพระอริยสงฆ์	5	พระองค์	ที่ก�ำลังท�ำกำรก่อสร้ำง	หำกเดินต่อไป

ยังด้ำนใต้ก็จะไปยังพระธำตุหล้ำหนอง	 หรือพระธำตุกลำงน�้ำ	 หำกเดินไปด้ำนเหนือก็พบกับ	

ลำนวัฒนธรรมบริเวณริมน�ำ้โขงหน้ำวัดล�ำดวน	ทีม่พีญำนำค

จ�ำลองขนำดใหญ่	 2	 ตน	 ควำมสูงกว่ำ	 9	 เมตร	 และยำว	

กว่ำ	10	เมตร	เดินต่อไปก็จะเป็นตลำดสินค้ำอินโดจีน	หรือ

ตลำดท่ำเสด็จและถนนคนเดิน	 เดินต่อไปก็จะเป็นท่ำเรือ	

หำยโศก	จวนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหลังเก่ำ	เดินต่อไปก็จะไป

ถึงหอสูงที่ก�ำลัง	จะมีกำรก่อสร้ำง	และจะไปสิ้นสุดที่สะพำน

มิตรภำพไทย-ลำว	 แห่งที่	 1	 ถือเป็นกำรเช่ือมต่อเส้นทำง	

ท่องเที่ยวได้อย่ำงสมบูรณ์	 เพระตลอดแนวฝั่งแม่น�้ำโขง	

ในเขตเทศบำลก็จะเช่ือมต่อถึงกันได้ทั้งหมด	 นักท่องเที่ยว

สำมำรถเดนิเทีย่วหรือป่ันจกัรยำนท่องเทีย่วได้ตลอดทัง้แนว

ริมฝั่งแม่น�้ำโขง

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่มา : www.esarntoday.com
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ปลุก	28	สนำมบินดึงเอกชนร่วมทุน	PPP
ให้สิทธิพัฒนาเชิงพาณิชย์บูมท่องเที่ยวหัวเมืองรอง

 ภาคการท่องเทีย่ว	ปรับดีขึน้ต่อเนื่องจำกนกัท่องเที่ยวจนีเปน็ส�ำคัญ	

เคร่ืองช้ีคือนักท่องเท่ียวต่ำงชำติผ่ำนด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง	 ท่ำอำกำศยำน

เชียงใหม่	อัตรำกำรเข้ำพักของที่พักแรม	โรงแรมและภัตตำคำรเพิ่มขึ้นและ

มีทิศทำงที่ดี

 ผลผลิตอุตสาหกรรม	 เร่งตัวเป็นร้อยละ	 24.4	 จำกระยะเดียวกัน	

ปีก่อน	ส่วนส�ำคญัจำกผลผลติหมวดเคร่ืองดืม่ประเภททีม่แีละไม่มแีอลกอฮอล์	

ด้ำนอุตสำหกรรมส่งออกขยำยตัว	 ทั้งช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเลนส	์	

ฮำร์ดดสิก์ไดรฟ์	และเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำน	รวมทัง้กำรผลติส่ิงทอประเภท

ผ้ำลูกไม้

 ผลผลิตเกษตรกรรม	 ชะลอลงเหลือร้อยละ	 31.9	 จำกผลผลิต	

พืชส�ำคัญ	ได้แก่	ข้ำวเปลือกเป็นช่วงปลำยฤดูเก็บเกี่ยวข้ำวนำปรัง	ส่วนข้ำว

นำปีและข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นช่วงต้นฤดูเก็บเก่ียว	 ส่วนล�ำไยให้ผลผลิต

มำกกว่ำปีก่อน	 ขณะที่รำคำสินค้ำเกษตรหดตัวต่อเนื่องร้อยละ	 6.0	 ท�ำให้	

รำยได้เกษตรกร	ชะลอลงเหลือร้อยละ	24.0

 การบริโภคภาคเอกชน	เพิ่มขึ้นร้อยละ	2.6	จำกระยะเดียวกันปีก่อน	

แต่กำรใช้จ่ำยยงัไม่กระจำยตวัมำกนกั	เพรำะข้อจ�ำกัดด้ำนก�ำลงัซ้ือ	โดยเฉพำะ

ครัวเรือนภำคเกษตร	 ส่วนใหญ่มีหนี้สะสมสูงและรำยได้สุทธิอยู่ในระดับต�่ำ	

อย่ำงไรก็ดี	 กำรใช้จ่ำยเพ่ือซ้ือยำนพำหนะในจังหวัดเชียงใหม่	 ก�ำแพงเพชร	

และพิษณุโลกยังขยำยตัวได้

	 ส�าหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนืออยู่ในเกณฑ์ดี	 อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต�า่และลดลงจากไตรมาสก่อน	 อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป

เพิ่มขึ้น	จากราคาน�้ามันขายปลีกในประเทศปรับเพิ่มขึ้นเป็นส�าคัญ	รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ	มีดังนี้

	 ล่ำสุดที่สนำมบินหัวหินหลังไม่ได้เปิดบินระหว่ำงประเทศ	

มำตั้งแต่ต้นปี	 2560	 ขณะนี้มีสำยกำรบินมำเลเซีย	 แอร์เอเชีย	

ขอเปิดเส้นทำงบนิหวัหิน-กัวลำลมัเปอร์	แบบประจ�ำทกุวัน	คำดว่ำจะม	ี

ผู้โดยสำร	 50,000	 คนต่อปี	 จะเร่ิมเปิดบริกำรต้นปี	 2561	 ขณะที	่

แอร์เอเชียก�ำลังจะเปิดเส้นทำงบินตรงรับผู้โดยสำรกลุ่มนี้จำกหัวหิน

ไปยงัจงัหวัดในภมูภิำค	เช่น	อดุรธำน	ีเชียงใหม่	หลงัจำกคณะกรรมกำร

กำรบินพลเรือน	 หรือ	 กบร.	 มีมติให้ส่วนลดสำยกำรบินที่มำใช	้

สนำมบินหัวหินแบบขั้นบันได	3	ปี	ค่ำธรรมเนียมกำรจอด	เส้นทำง

บินใหม่ในปีแรก	80%	ปีที่สอง	65%	ปีที่สำม	50%	และลดค่ำเช่ำ

ส�ำนักงำน	50%	และจะขยำยสิทธิ์ไปยังสนำมบินอื่นๆ	ด้วย

	 กรมท่าอากาศยานปลุก	 28	 สนามบินภูมิภาค	 รับผู้โดยสารและนักท่องเท่ียว	 โดยดึงเอกชนมืออาชีพบริหารสนามบินเล็ก	 พัฒนา 

พื้นท่ีเชิงพาณิชย์	 น�าร่อง	 “อุบลราชธานี”	 เตรียมสร้างเพิ่ม	 3	 แห่ง	 พังงา	 ล�าพูน	 มุกดาหาร	 ผุดสนามบินส่วนตัวรับนักธุรกิจ	 เล็งท่ีดิน 

ราชบุรี-นครปฐม	 ดีเดย์เดือนมกราคมเปิดใช้อาคารหลังใหม่แม่สอด	 “นกแอร์”	 ประเดิมบินย่างกุ้ง	 “หัวหิน”	 เน้ือหอม	 แอร์เอเชียมาเลย ์

บินตรงหัวหิน-กัวลาลัมเปอร์

 การใช้จ่ายภาครัฐ กลบัมำเพ่ิมข้ึนร้อยละ	7.2	จำกกำรกระตุน้เศรษฐกิจ

ตำมโครงกำรเพ่ือพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงยัง่ยนืเร่งเบกิจ่ำยในช่วงต้นไตรมำส	

อย่ำงไรกต็ำม	เงนิโอนค่ำก่อสร้ำงให้แก่ทอ้งถิน่ยงัลดลง	รวมทัง้บำงโครงกำร	

ยังเบิกจ่ำยต�่ำกว่ำเป้ำหมำย

 การส่งออก กลับมำเพ่ิมข้ึนร้อยละ	 5.1	 จำกระยะเดียวกันปีก่อน		

ส่วนส�ำคัญจำกกำรค้ำชำยแดนขยำยตัวในสินค้ำประเภทผลไม้สด	 ข้ำวสำร	

และเนื้อสัตว์แช่แข็งไป	สปป.ลำว	และจีนตอนใต้	ส�ำหรับกำรส่งออกชิ้นส่วน

อเิลก็ทรอนกิส์ไปเยอรมน	ีสหรัฐอเมริกำ	และเอเชียขยำยตวัด	ีด้ำนกำรน�ำเข้ำ

เพิ่มขึ้นร้อยละ	18.4

 การลงทุนภาคเอกชน	กำรลงทุนในธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ยังซบเซำ	

ยอดจ�ำหน่ำยวัสดกุ่อสร้ำงอยูใ่นระดบัต�ำ่กว่ำปีก่อน	กำรลงทนุในภำคกำรผลติ

ขยำยตัว	 ในอุตสำหกรรมผลิตเพ่ือส่งออกช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์และสินค้ำ

เกษตรแปรรูป	โดยมีกำรน�ำเข้ำเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น

 เสถียรภาพเศรษฐกจิภาคเหนือโดยท่ัวไป อยู่ในเกณฑ์ดี อัตราการ

ว่างงาน อยู่ในระดับต�า่และปรับลดลงจากไตรมาสก่อนมาอยู่ท่ีร้อยละ 0.97 

การจ้างงานนอกภาคเกษตรหดตัวน้อยลง โดยเฉพาะภาคการผลติต้องการ

แรงงานเพ่ิมข้ึน อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป กลับมาเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.29 จาก 

ราคาน�้ามันขายปลีกในประเทศปรับเพ่ิมข้ึน และราคาอาหารสดหดตัว 

น้อยลง

		 นอกจำกนี้	 ก�ำลังศึกษำรำยละเอียดกำรก่อสร้ำงสนำมบินส�ำหรับเที่ยวบิน	

ส่วนตัว	(private	jet	airport)	เนื่องจำกปัจจุบันตลำดกำรบินรูปแบบนี้เติบโตขึ้นมำก	

ดูจำกสนำมบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิที่ปัจจุบันมีเที่ยวบินแออัด	 และประเทศไทย	

มศีกัยภำพทีจ่ะลงทนุสร้ำงสนำมบนิเพิม่	โดยทำงด้ำนทศิตะวันตก	ยงัไม่ระบพ้ืุนที	่เช่น	

จังหวัดรำชบุรี	 นครปฐม	 เนื่องจำกเป็นพ้ืนที่อยู่ในต�ำแหน่งที่เหมำะสม	 สำมำรถ	

เดินทำงเข้ำกรุงเทพฯ	ไม่เกิน	1	ชั่วโมง	และห้วงทำงเดินอำกำศเพียงพอที่จะจัดสรร

เส้นทำงบินได้	 ส่วนกำรลงทุนนั้นมีแนวโน้มที่จะให้เอกชนเข้ำร่วมลงทุน	 PPP	 หรือ

เอกชนจะลงทุนทั้งหมดก็ได้	 หรืออำจจะจัดหำพ้ืนที่ให้	 ซ่ึงก�ำลังศึกษำกฎระเบียบให้

เอกชนรับสิทธิบริหำรพื้นที่ส่วนกำรพัฒนำเชิงพำณิชย์ภำยในสนำมบิน	 เช่น	 ร้ำนค้ำ	

ร้ำนกำแฟ	แลกเปลี่ยนเงิน	เป็นต้น

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนเศรษฐกิจภาค สำานักงานภาคเหนือ

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ 
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“จิสด้ำ” ผนึกกำาลัง 3 จังหวัด

ตะวันออก จัดมหกรรมอีอีซีไอแฟร์

	 ดร.อานนท์	สนิทวงศ์	ณ	อยุธยา	ผู้อ�านวยการจิสด้า	กล่ำวว่ำ	

ตำมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภำคตะวันออก	หรือ	Eastern	Economic	Corridor	Development	:	EEC	

ใน	 3	 จังหวัด	 ได้แก่	 ชลบุรี	 ระยอง	และฉะเชิงเทรำ	 ให้เป็นเขตเศรษฐกิจ	

ชั้นน�ำของอำเซียน	 เพื่อส่งเสริม	 10	 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยให้เป็นกลไกขับ

เคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนำคต	(New	Engine	of	Growth)	โดยมีพื้นที่อุทยำน

รังสรรค์นวัตกรรมอวกำศ	 อ�ำเภอศรีรำชำ	 จังหวัดชลบุรี	 เป็น	 1	 ในพ้ืนที่	

เป้ำหมำย	 และก�ำหนดให้เป็นพ้ืนที่ศูนย์กลำงกำรวิจัยและนวัตกรรมด้ำน

อตุสำหกรรมกำรบนิและอวกำศ	หรือ	Aerospace	ดงันัน้	กำรจดังำนมหกรรม	

EECi	 Fair	 ครั้งนี้	 วัตถุประสงค์เพื่อให้	 EECi	 เป็นที่รู้จักของผู้ประกอบกำร

และประชำชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี	 ระยอง	และฉะเชิงเทรำ	 รวมทั้งให้เกิด

กำรแลกเปลี่ยนแนวคิดในด้ำนต่ำงๆ	 อย่ำงกว้ำงขวำง	 โดยกำรจัดกิจกรรม

ประกอบด้วย	 นิทรรศกำรและกิจกรรมทำงวิชำกำรและกิจกรรมที่เก่ียวข้อง

กับกำรจัดกำรเชิงพื้นที่	EEC	อำทิ	โครงกำรอำชีวะสร้ำงชำติเกษตรอัจฉริยะ	

ซ่ึงมีกำรเปิดตัวอย่ำงเป็นทำงกำรไปแล้วเมื่อเดือนกันยำยนที่ผ่ำนมำ	 และมี

น้องๆ	อำชีวะส่งผลงำนเข้ำร่วมกว่ำ	20	ผลงำน	พิธีเปิด	GNSS	Innovation	

Center	 เพื่อเป็นกำรตอกย�้ำกำรเป็นผู้น�ำด้ำนเทคโนโลยี	 GNSS	 พร้อมทั้ง	

กำรสัมมนำเทคโนโลยรีะบตุ�ำแหน่งด้วยควำมแม่นย�ำสูง	นยิำมใหม่เพ่ือสังคม

แห่งอนำคต	กิจกรรมกำรเปิดตัวค่ำยนักวำงแผนและพัฒนำจังหวัด	ครั้งที่	2	

กำรสัมมนำผู้น�ำชุมชน	 กำรเสวนำเร่ือง	 พรบ.	 ส่งเสริมกำรเกษตรกับกำร	

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	EECi	กำรเยี่ยมชม	GALAXI	Lab	ห้องปฏิบัติกำรควำม

เป็นเลิศและนวัตกรรมกำรบินและอวกำศ	 กิจกรรมสำธิตส่ิงประดิษฐ	์

ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีของไทย	 รวมไปถึงกำรเปิดพ้ืนที่จัดแสดงใหม่

ของแหล่งเรียนรู้ด้ำนอวกำศ	Space	Inspirium	และกิจกรรมวันเดก็แห่งชำต	ิ

โดยตลอด	 4	 วันนี้	 ทำงจิสด้ำคำดหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำผู้ประกอบกำรและ

ประชำชนในเขตพ้ืนที่	 EECi	 จะรู้จักและเข้ำใจกรอบกำรท�ำงำนของ	 EECi		

ในด้ำนต่ำงๆ

	 กำรจัดงำนดังกล่ำว	ทำงจิสด้ำ	ได้รับกำรสนับสนุน	และควำมร่วมมือ

อย่ำงดียิ่งจำกจังหวัดชลบุรี	 ระยอง	 และฉะเชิงเทรำ	 ที่เข้ำร่วมจัดงำนและ	

น�ำเสนอจุดเด่นของจังหวัด	 เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรและประชำชนในพ้ืนที่ได้	

รับทรำบและมีโอกำสในกำรพบปะพูดคุย	 เพ่ือน�ำไปสู่กำรร่วมลงทุนหรือ	

ท�ำธุรกิจในอนำคต	ผู้อ�ำนวยกำรจิสด้ำ	กล่ำว

	 อย่ำงไรก็ตำม	 อุทยำนรังสรรค์นวัตกรรมอวกำศ	 หรือ	 SKP	 อยู่ใน

ควำมรับผดิชอบของจสิด้ำ	และมเีป้ำหมำยทีจ่ะพัฒนำพ้ืนทีส่ถำนคีวบคมุและ

รับสัญญำณดำวเทียมไทยโชต	ณ	อ.ศรีรำชำ	จ.ชลบุรี	ซึ่งอยู่ภำยในอุทยำนฯ	

ให้เป็นศูนย์ปฏิบัติงำนหลักของจิสด้ำทำงด้ำนเทคโนโลยีอวกำศและภูมิ

สำรสนเทศเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบกำรขนำดเล็ก	

ขนำดกลำง	 และระดับอุตสำหกรรม	 ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น

ผูน้�ำกำรพัฒนำธุรกิจบนฐำนวิทยำศำสตร์	เทคโนโลย	ีและนวัตกรรมในภมูภิำค

อำเซียน	อทุยำนรังสรรค์นวัตกรรมอวกำศ	ถือเป็นฐำนส�ำคญัในกำรขับเคลือ่น

เศรษฐกิจของประเทศในระดับภูมิภำค	 และพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน

วิทยำศำสตร์	 เทคโนโลยี	 และระบบนวัตกรรมของประเทศ	 เพ่ือรองรับ	

	 กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โดยส�านักงานพฒันาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ	 (องค์การมหาชน)	 หรือ	 จิสด้า	 จัดแถลงข่าว 

การจัดงานมหกรรม	EECi@SKP	หรือ	EECi	Fair	ที่จะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่	

10-14	มกราคม	2561	ณ	อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ	อ�าเภอศรีราชา	

จังหวัดชลบุรี	คาดจะมีผู้ร่วมงานไม่ต�่ากว่า	10,000	คน

กำรพัฒนำประเทศทั้งทำงเศรษฐกิจและสังคมที่มุ่งเน้นกำรน�ำวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยีไปเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำร		

โดยภำยในอทุยำนรังสรรค์นวัตกรรมอวกำศนีจ้ะมพีืน้ทีใ่ห้หน่วยงำนภำคเอกชน

เข้ำท�ำกำรวิจยัและพัฒนำเทคโนโลยด้ีำนเทคโนโลยีอวกำศและภมูสิำรสนเทศ	

พร้อมกับให้บริกำรอนัเป็นกำรสนบัสนนุกำรวิจยัให้บงัเกิดผลเชิงพำณชิย์และ

เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ

 ด้านนายนายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอ�าเภอศรีราชา	กล่ำวว่ำ	รู้สึก

ยินดีเป็นอย่ำงมำกที่ได้มีโอกำสร่วมจัดงำน	ในครั้งนี้	นับเป็นอีกหนึ่งงำนใหญ่

ของศรีรำชำและจังหวัดชลบุรีในฐำนะ	 1	 ใน	 3	 ของจังหวัดยุทธศำสตร	์

ระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออกทำงด้ำนกำรค้ำ	กำรศกึษำ	กำรท่องเทีย่ว	และ

กำรพักผ่อน	 อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งส�ำคัญของหน่วยงำนทำงด้ำนวิทยำศำสตร	์

เทคโนโลยี	 และนวัตกรรม	 อีกด้วย	 กำรจัดงำนในครั้งนี้หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ	

จะท�ำให้ประชำชนในพ้ืนที่ชลบุรี	 และพ้ืนที่ใกล้เคียง	 ได้รับรู้กำรด�ำเนินงำน

ของ	 EEC	 และ	 EECi	 รวมทั้งจะได้เรียนรู้นวัตกรรมต่ำงๆ	 ที่เก่ียวข้องกับ	

กำรพัฒนำพื้นที่โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนกำรเกษตกรรมด้วยเทคโนโลยี	4.0

 ด้านนายมนตรี ชัยชนะวิบูลย์พงษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดระยอง	 กล่ำวว่ำ	 จังหวัดระยอง	 พร้อมให้กำรสนับสนุนและ	

ควำมร่วมมอือย่ำงเตม็ที	่ส�ำหรับกำรจดังำนในคร้ังนี	้ซ่ึงท่ำนผูว่้ำรำชกำรจงัหวัด

ระยองเองได้เล็งเห็นควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจ	

ภำคตะวันออก	 และควำมเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชำชนในพ้ืนที่จังหวัดระยอง

และใกล้เคียง	ทั้งนี้	เนื่องจำกจังหวัดระยองถือเป็นเมืองอุตสำหกรรมส�ำคัญ

ของประเทศ	 โดยเฉพำะท่ำเรือมำบตำพุด	 สนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ		

ซึ่งในอนำคตจะเป็นศูนย์กลำงกำรบินเพื่อรองรับ	นักธุรกิจจำกนำนำประเทศ	

ซ่ึงเรำเองก็หวังเป็นอย่ำงยิง่ว่ำกำรจดัมหกรรมคร้ังนี	้พ่ีน้องประชำชนในพ้ืนที่

จะตื่นตัว	 ในเร่ืองของกำรพัฒนำทำงด้ำนเศรษฐกิจและกำรพัฒนำพ้ืนที่		

รวมไปถึงกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน	 อีกทั้งกำรจัดมหกรรมคร้ังนี้มีกำร	

ออกร้ำนของพี่น้องชำวระยองด้วย	

  นางสาวอลิตรา รัตตะมณี รักษาการหัวหน้าส�านักงานจังหวัด

ฉะเชงิเทรา	กล่ำวว่ำ	ถือเป็นนมิติรหมำยอนัดทีีเ่รำจะร่วมขับเคลือ่นเศรษฐกิจ

และอุตสำหกรรมของประเทศ	 โดยกำรมีส่วนร่วมของพ่ีน้องประชำชนและ

หน่วยงำนภำคีในพ้ืนที่	 จังหวัดฉะเชิงเทรำถือเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีกำรเติบโต

ค่อนข้ำงสูง	 โดยเฉพำะกำรพัฒนำให้เป็นเมืองใหม่เพ่ือรองรับกำรด�ำเนิน	

โครงกำรส�ำคัญๆ	 ของประเทศ	 เช่น	 โครงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจ	

ภำคตะวันออก	เป็นต้น	นอกจำกนีย้งัเป็นเมอืงแห่งกำรท่องเทีย่วทำงธรรมชำติ

ที่ส�ำคัญๆ	หลำยแห่ง	ซึ่งถือว่ำเป็นหัวใจหลักส�ำคัญของจังหวัดในกำรพัฒนำ

อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว	 เกิดกำรกระจำยรำยได้	 สร้ำงงำน	 สร้ำงอำชีพ	

ให้กับประชำชนในพ้ืนที่อีกด้วย	 ส�ำหรับกำรจัดงำนมหกรรมฯ	 ในคร้ังนี้		

ทำงจังหวัดฉะเชิงเทรำจะมีกำรออกร้ำนของพ่ีน้องชำวฉะเชิงเทรำเช่นเดียว

กับจงัหวัดระยองและจงัหวัดชลบรีุ	รวมไปถึงกำรแสดงผลติภณัฑ์ต่ำงๆ	ทีเ่ป็น

ผลงำนและนวัตกรรมของผู้ประกอบกำรและชุมชนในพื้นที่อีกด้วย

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก

ที่มา : https://www.gistda.or.th
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บทสนทนำภำษำอังกฤษ
Thank you (การขอบคุณ)

ขอบคุณภาษาอังกฤษ	(Thank	you)	การแสดงความขอบคุณเป็นมารยาทที่ดี	ส�าหรับประโยคที่ใช้นั้น	มีดังต่อไปนี้

	 Thank	you.	/	Thanks.	 ขอบคุณ

	 Thank	you	very	much.	 ขอบคุณมำก

	 Thanks	a	lot.	/	Many	thanks.	 ขอบคุณมำก

การกล่าว	“Thank	you	for	…	”	แปลว่า	“ขอบคุณส�าหรับ…”	สามารถใช้ได้ในหลายๆ	โอกาส	ดังตัวอย่างต่อไปนี้

	 Thank	you	for	everything.	 ขอบคุณส�ำหรับทุกสิ่ง

	 Thank	you	for	your	invitation.	 ขอบคุณส�ำหรับค�ำเชิญ

	 Thank	you	for	your	present.	 ขอบคุณส�ำหรับของขวัญของคุณ

	 Thank	you	for	your	advice.	 ขอบคุณส�ำหรับค�ำแนะน�ำของคุณ

	 Thank	you	for	your	help.	 ขอบคุณส�ำหรับควำมช่วยเหลือของคุณ

	 How	thoughtful	of	you!	 คุณช่ำงเอำใจใส่ดีจริงๆ

	 I	really	appreciate	that.	 ฉันรู้สึกซำบซึ้งจริงๆ

	 I’m	so	glab	about	that.	 ฉันรู้สึกดีใจจริงๆ

	 It’s	really	appreciated.	 มันน่ำประทับใจมำก

หากต้องการพูดตอบรับค�าขอบคุณว่า	“ด้วยความยินดี”	ให้ใช้ประโยคดังต่อไปนี้

	 -		You’re	welcome.	 -		It’s	my	pleasure.

	 -		With/My	pleasure.	 -		Any	time.

	 I	hope	you	like	it.	 หวังว่ำคุณจะชอบนะ

	 That’s	all	right.	 ไม่เป็นไร

	 That’s	OK.	 ไม่เป็นไร

	 No	problem.	 ไม่เป็นไร

	 Don’t	worry	(about	it).	 อย่ำกังวลไปเลย

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ	(Conversation)

	 Tong	 :	 I	heard	you	were	ill	so	I	brought	some	fruits	for	you.

	 	 	 	 ฉันได้ยินมำว่ำคุณไม่สบำย	เลยเอำผลไม้มำฝำกค่ะ

	 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	ดัวยควำมยินดี

	 Mix		 :	 Thank	you	very	much.

	 	 	 	 ขอบคุณมำกๆ	เลยครับ

	 Man	 :	 No	problem.

	 	 	 	 ไม่เป็นไรครับ

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

ที่มา : http://engenjoy.blogspot.com
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ไอซ์แลนด์เปิดศักรำชใหม่
บังคับใช้กฎหมายนายจ้างต้องจ่ายชาย-หญิงเท่ากัน

ไทย-ญี่ปุ่น	ขยำยตลำดแรงงำน
ยำ้าแรงงานไทยต้องมีรายได้ท่ีคุ้มค่า

	 ไอซ์แลนด์เพิ่งได้นายกรัฐมนตรีหญิงคนใหม่จากการเลือกตั้งคือ	 แคตริน	 

ยาคอบโดฮตีร์	 ผู้เคยเป็นประธานขบวนการฝ่ายซ้ายเขียว	 ในช่วงปลายเดือน	 

พ.ย.	2560	และรัฐบาลของเธอก็เร่ิมศกัราชใหม่ด้วยการท�าให้ไอซ์แลนด์เป็นประเทศแรก 

ของโลกที่ออกกฎหมายให้หญิงและชายต้องได้รับค่าแรงเท่าเทียมกัน

	 หลังจำกทีไ่อซ์แลนด์เคยออกกฎหมำยส่งเสริมให้มกีำรจ่ำยค่ำแรงเท่ำเทยีมระหว่ำงเพศ

ในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ	 ล่ำสุดรัฐบำลไอซ์แลนด์น�ำโดย	 แคตริน	 ยำคอบโดฮตีร์	 ผู้ที่เพ่ิงชนะ	

กำรเลือกตั้งเมื่อปลำยปีที่แล้วก็ได้ประกำศบังคับใช้กฎหมำยที่จะส่ังปรับนำยจ้ำงที่ไม่ยอมจ่ำย	

ค่ำจ้ำงเท่ำเทียมกันระหว่ำงเพศ

 ดักนี โอชค์ อราโดฮตีร์ ปินด์ จากสมาคมสิทธิสตรีไอซ์แลนด	์ กล่ำวว่ำไอซ์แลนด	์

มกีฎหมำยให้ชำยและหญงิควรได้รับค่ำจ้ำงเท่ำกันมำหลำยสบิปีแล้ว	แต่ก็ยงัคงมช่ีองว่ำงระหว่ำง

ค่ำจ้ำง	แต่ทำงนกัรณรงค์สิทธสิตรี	ก็สำมำรถสร้ำงควำมตระหนกัรู้และท�ำให้ผูค้นเข้ำใจว่ำกฎหมำย

ที่มีอยู่ยังใช้ไม่ได้จึงต้องท�ำอะไรมำกว่ำนี้

	 กฎหมำยทีม่ผีลบงัคับใช้ล่ำสุดของไอซ์แลนด์ระบวุ่ำบริษัททีจ้่ำงพนกังำนมำกกว่ำ	25	คน	

จะต้องพิสูจน์กับรัฐบำลให้ได้ว่ำพวกเขำจ่ำยค่ำจ้ำงให้ชำยและหญิงเท่ำกัน	 ทำงกำรไอซ์แลนด์

หวังว่ำมำตรกำรใหม่นี้จะท�ำให้ไอซ์แลนด์แก้ปัญหำค่ำจ้ำงระหว่ำงเพศไม่เท่ำเทียมกันได้ทั้งหมด

ภำยในปี	2563

	 ไอซ์แลนด์เป็นประเทศทีไ่ด้รับกำรช่ืนชมว่ำเป็นประเทศสำยก้ำวหน้ำ	และเป็นแบบอย่ำง

ของเร่ืองควำมเท่ำเทียมทำงเพศมำเป็นเวลำนำนแล้ว	 โดยที่ในรัฐสภำมีผู้หญิงด�ำรงต�ำแหน่ง	

เป็นผู้แทนฯ	 อยู่เกือบคร่ึงหนึ่งผู้ที่สนับสนุนกฎหมำยใหม่น้ีบอกว่ำ	 พวกเขำจะไม่สำมำรถท�ำให้	

มีกำรบังคับใช้กฎหมำยใหม่นี้ได้	ถ้ำหำกว่ำไม่มีผู้หญิงอยู่ในสภำฯ	มำกขนำดนี้

	 นายอนุรักษ์	ทศรัตน์	อธบิดกีรมการจัดหางาน	ได้น�ำคณะบริษัท

จดัหำงำนทีเ่ป็นองค์กรจดัส่งแรงงำนไทยไปฝึกงำนทีญ่ีปุ่น่	จ�ำนวน	31	องค์กร	

เข้ำร่วมสัมมนำเก่ียวกับกฎหมำยผู้ฝึกปฏิบัติงำนเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น		

ทีอ่อกใหม่	ซ่ึงมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วันที	่1	พฤศจกิำยน	2560	ทีผ่่ำนมำ	พร้อมทัง้	

ได้มีกำรเจรจำกำรค้ำ	(Business	Matching)	ระหว่ำงองค์กรส่งแรงงำนไทย

กับองค์กรรับญี่ปุ่นจ�ำนวน	 50	 องค์กร	 โดยได้รับควำมร่วมมือจำกองค์กร	

JITCO	ในกำรจดัสัมมนำให้กับองค์กรผูส่้งฝ่ำยไทยได้มโีอกำสพบปะเจรจำกับ

องค์กรรับฝ่ำยญีปุ่น่	ซ่ึงกำรไปญีปุ่น่ในคร้ังนีน้อกจำกจะแสดงถึงควำมสัมพันธ์

อนัดกัีบญีปุ่น่แล้วยงัเป็นกำรน�ำคณะองค์กรส่งแรงงำนในภำคเอกชนไปขยำย

ตลำดแรงงำนในญี่ปุ่นอีกด้วย	ซึ่งก็ได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดี

	 กรมการจัดหางาน	 น�าคณะบริษัทจัดหางานท่ีเป็นองค์กรผู้จัดส่งแรงงานไทยไปฝึกงานท่ีญ่ีปุ่นร่วมสัมมนาเก่ียวกับกฎหมายใหม ่

ของผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญ่ีปุ่น	 พร้อมเจรจาการค้า	 (Business	Matching)	 ระหว่างองค์กรส่งแรงงานไทยกับองค์กรรับญ่ีปุ่น	 

โดยผลการตอบรับเป็นที่น่าพอใจ	ย�้าแรงงานไทยต้องมีรายได้ที่คุ้มค่าและน�าความรู้กลับมาพัฒนาประเทศ

 ตลอดช่วง 9 ปีท่ีผ่านมา ประเทศเกาะเล็กๆ 

อย่างไอซ์แลนด์กลายเป็นประเทศท่ีได้รับการจัดอันดับ

ความเท่าเทียมกันทางเพศอยู่ในระดับต้นๆ มาตลอดจาก

ข้อมูลรายงานช่องว่างระหว่างเพศของเวิร์ลอิโคโนมิค 

ฟอรมั (WEF) ไอซ์แลนด์สามารถลดช่องว่างระหว่างเพศ 

ได้ร้อยละ 10 นับต้ังแต่ท่ีเร่ิมมีการเรียบเรียงรายงาน

ของ WEF ในปี 2549 จนถึงปัจจุบัน โดยในรายงานของ

พวกเขาระบุถึงช่องว่างระหว่างเพศในประเด็นต่างๆ  

ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมทางการเมอืง โอกาสทางเศรษฐกิจ 

การเข้าถึงการศึกษา และค่าตอบแทน

 อธิบดีกรมการจดัหางานกล่าวอีกว่า ตลาดแรงงานญ่ีปุน่เป็นตลาด

แรงงานท่ีดี ซึง่กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน มแีนวทางการจดัส่ง

แรงงานไทยไปท�างานในต่างประเทศโดยค�านึงถึงความคุ้มค่าและคุ้มทุน

ของแรงงานไทยที่ต้องจากครอบครัวไปอยู่ต่างแดน ดังนั้นรายได้ที่ได้รับ

จะต้องสูงและมชีวิีตความเป็นอยู่ท่ีดี หากรายได้ใกล้เคียงกับประเทศไทย

ก็ไม่ควรจดัส่ง และในการด�าเนินงานต่อไปจะต้องพัฒนาทักษะด้านภาษา

และทักษะฝีมอืเพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่แรงงานไทยก่อนจะไปท�างาน

ในต่างประเทศและเมื่อกลับมาแล้ว ก็ให้น�าความรู้และประสบการณ์จาก

การท�างานในต่างประเทศมาพัฒนาประเทศชาติต่อไป

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

ที่มา : https://prachatai.com

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

ที่มา : http://www.doe.go.th
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กรมกำรจัดหำงำนเผย!! ยอดปล่อยกู้เงินกองทุนฯ
กว่า 31 ล้านบาท ดอกเบ้ียตำ่า 3%

เตือน!!	ระวังถูกหลอก
ทำางานก่อสร้างอ้างรายได้ดีที่เมียนมา

	 นายอนุรักษ์	 ทศรัตน์	 อธิบดีกรมการจัดหางาน	 กล่ำวว่ำ	

กรมกำรจดัหำงำนได้ส่งเสริมอำชีพให้กับแรงงำนนอกระบบ	ด้วยกำรส่งเสริม

กำรรับงำนไปท�ำทีบ้่ำน	ซ่ึงเป็นกำรจ้ำงงำนรูปแบบหนึง่ทีผู่จ้้ำงงำนได้มอบงำน

ให้กับผู้รับงำนไปท�ำที่บ้ำนเพื่อท�ำกำรผลิต	ประกอบ	บรรจุ	ซ่อม	หรือแปรรูป

สิ่งของหรือผลิตภัณฑ์	 และเมื่อท�ำเสร็จจะส่งคืนสิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ให้กับ

ผู้จ้ำงงำน	 โดยผู้รับงำนไปท�ำที่บ้ำนจะได้รับค่ำตอบแทนจำกผู้จ้ำงงำน		

ซ่ึงลักษณะของงำนจะเป็นงำนที่ไม่ใช้เทคโนโลยีซับซ้อนในกำรผลิต	 เรียนรู้	

ได้ง่ำย	 ใช้ภูมิปัญญำท้องถ่ิน	 ใช้แรงงำนคนท�ำกำรผลิตมำกกว่ำเคร่ืองจักร	

เป็นกำรผลติในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่	นอกจำกนีย้งัสนบัสนนุเงนิกู้จำกกองทนุ

เพ่ือผู้รับงำนไปท�ำที่บ้ำนอีกด้วย	 ซ่ึงเป็นกองทุนหมุนเวียนเพ่ือให้ผู้รับงำน	

ไปท�ำที่บ้ำน	 ได้กู้ยืมไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในกำรผลิตหรือขยำยกำรผลิต	

เพ่ือสร้ำงอำชีพ	 สร้ำงรำยได้ให้กับผู้รับงำนไปท�ำที่บ้ำนได้อย่ำงยั่งยืน		

โดยสำมำรถกู้ได้ทั้งแบบบุคคลและกลุ่มบุคคล

	 คุณสมบัติของผู้กู้ทั้งกรณีบุคคลและกลุ่มบุคคล

	 จะตอ้งเป็นผูร้บังำนไปท�ำทีบ่ำ้นทีจ่ดทะเบยีนไว้กบักรมกำรจดัหำงำน	

มีผลกำรด�ำเนินกำรและมีรำยได้จำกกำรรับงำนไปท�ำที่บ้ำน	 หรือมีหลักฐำน

กำรรับงำนไปท�ำทีบ้่ำนจำกผูจ้้ำงงำน	กรณบีคุคลจะต้องมทีรัพย์สินหรือเงินทนุ

ไม่น้อยกว่ำ	5,000	บำท	ส่วนกรณแีบบกลุม่บคุคล	ต้องมผีูน้�ำกลุม่และสมำชิก

	 กรมการจัดหางาน	เผยยอดปล่อยกู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท�าที่บ้านแล้วกว่า	300	กลุ่ม	เป็นเงินกว่า	31	ล้านบาท	สร้างรายได้กว่า	

123	ล้านบาท	พร้อมเชิญชวนผู้สนใจยื่นจดทะเบียนเป็นผู้รับงานไปท�าที่บ้าน	ย�้าสามารถกู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท�าที่บ้านได้ทั้งแบบบุคคล

หรือกลุ่มบุคคล	กู้ได้	50,000–200,000	บาท	อัตราดอกเบี้ยต�่า	3%	ต่อปี

	 นายอนุรักษ์	 ทศรัตน์	 อธิบดีกรมการจัดหางาน	 เปิดเผยว่ำกรมกำรจัดหำงำน	

ได้ตรวจสอบพบว่ำมีกลุ่มบุคคลในนำมตัวแทนบริษัทรับเหมำก่อสร้ำงรำยหนึ่งที่จดทะเบียนพำณิชย	์

ในประเทศไทย	มพีฤตกิรรมรับสมคัรงำนคนหำงำนตำมจงัหวัดต่ำงๆ	โดยอ้ำงว่ำจะพำไปท�ำงำนก่อสร้ำง

ที่เมืองทวำย	ประเทศเมียนมำ	มีรำยได้ดี	 โดยได้รับงำนโดยตรงจำกบริษัทที่ประเทศเมียนมำ	ดังนั้น	

จึงต้องกำรรับสมัครคนหำงำนไปท�ำงำนในต�ำแหน่งคนขับรถ	 สิบล้อ	 รถแทรคเตอร์	 รถไถ	 รถคีบ		

รถแมคโคร	 คนเลื่อยไม้	 และเก็บเศษไม้	 รำยได้เดือนละ	 10,000–15,000	 บำท	 เบี้ยเลี้ยงวันละ	

500–800	บำท	จ�ำนวน	1,100	อัตรำ	 โดยจะได้รับสวัสดิกำรบ้ำนพัก	และอำหำรฟรี	หำกผู้ใดสนใจ	

ให้สมัครงำนผ่ำนหัวหน้ำสำยงำนของตนที่ประจ�ำอยู่ตำมจังหวัดต่ำงๆ	 อำทิ	 จังหวัดอุทัยธำนี	 ตรำด	

กำญจนบุรี	 พิษณุโลก	 นครรำชสีมำ	 และอุตรดิตถ์	 เป็นต้น	 ซ่ึงอ้ำงว่ำจะไม่มีกำรเก็บค่ำสมัครหรือ	

ค่ำนำยหน้ำและไม่ต้องท�ำหนังสือเดินทำง	 ทั้งนี้	 จำกกำรตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ำบริษัทดังกล่ำว	

มไิด้แจ้งขออนญุำตพำลกูจ้ำงไปท�ำงำนในต่ำงประเทศแต่อย่ำงใด	ซ่ึงหำกมกีำรส่งไปท�ำงำนในประเทศ

ดังกล่ำวจริงจะเข้ำข่ำยควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติจัดหำงำนและคุ้มครองคนหำงำน	 พ.ศ.	 2528		

มีโทษจ�ำคุกตั้งแต่	3-10	ปี	หรือปรับตั้งแต่	60,000–200,000	บำท	หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

	 กรมการจัดหางาน	เตอืนคนหางานระวงัถูกหลอกไปท�างานก่อสร้าง

ที่เมืองทวาย	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	หลังพบมีกลุ่มบุคคลในนาม

ตวัแทนบริษทัรับเหมาก่อสร้างรับสมัครงานกว่า	1,000	อตัรา	อ้างรายได้ด	ี

สวัสดิการดี	โดยไม่ผ่านกรมการจัดหางาน

กลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่ำ	5	คน	มีทรัพย์สินหรือเงินทุนในกำรด�ำเนินกิจกรรม

ของกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่ำ	 10,000	 บำท	 มีวงเงินกู้ส�ำหรับบุคคลไม่เกิน	

50,000	บำท	ระยะเวลำช�ำระคืนภำยใน	2	ปี	และกลุ่มบุคคลมีวงเงินกู้สูงสุด	

200,000	 บำท	 โดยกู้ไม่เกิน	 50,000	 บำท	 ช�ำระคืนภำยใน	 2	 ปี	 กรณีกู	้

50,001-100,000	บำท	ช�ำระคืนภำยใน	4	ปี	และกู้	100,001-200,000	บำท	

ช�ำระคืนภำยใน	5	ปี	โดยมีอัตรำดอกเบี้ยต�่ำร้อยละ	3	ต่อปี	และมีระยะเวลำ

พักช�ำระหนี้เงินต้นไม่เกิน	4	เดือน

 นายอนุรักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบันมีกลุ่ม

ผู้รับงานไปท�าที่บ้านที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางานรวม 606 สมาชิก

จ�านวน 5,002 คน โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มงานเย็บ รองลงมาเป็นงาน

ประดิษฐ์ งานปัก ถัก ทอ งานหัตถกรรม อุปโภค/บริโภค และของใช้ 

อื่นๆ ตามล�าดับ ปล่อยกู้เงินกองทุนฯแล้ว จ�านวน 344 กลุ่ม เป็นเงิน 

31,681,000 บาท สร้างรายได้ให้กับผู้รับงานไปท�าท่ีบ้านไม่ต�่ากว่า 

ปีละ 123,840,000 บาท หากผู้รับงานไปท�าท่ีบ้านใดสนใจ สามารถไป 

จดทะเบียนฯ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส�านักงานจัดหางาน

จังหวัดทุกจังหวัด ส�านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือ 

โทร. สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694

 นายอนุรักษ์ กล่าวอีกว่า เพื่อป้องกันมิให้

คนหางานถูกหลอกลวงไปท�างานในต่างประเทศ

จนเสียทรัพย์สินหรือต้องไปตกระก�าล�าบากใน 

ต่างประเทศ จึงอย่าหลงเชื่อผู้ใดทีอ้่างว่าสามารถ

ส่งไปท�างานหรือฝึกงานในต่างประเทศได้โดย 

ไม่ผ่านกรมการจัดหางาน หรือไม่ต้องท�าหนังสือ 

เดินทาง สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีส�านักงาน

จัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ส�านักงานจัดหางาน

กรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1-10 และกองทะเบียน

จัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการ

จัดหางาน กระทรวงแรงงาน โทร 02 254 6763 

หรือสายด่วน 1694

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

ที่มา : http://www.doe.go.th

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
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ไทย-กัมพูชำ จ่อหารือถกปัญหาพิสูจน์สัญชาติแรงงาน

พร้อมปรับปรุงระบบนำาเข้าตาม MOU

ศูนย์บริกำรจัดหำงำนเพื่อคนไทย
3 ปี ช่วยให้คนมีงานทำาล้านราย

	 นายอนุรักษ์	 ทศรัตน์	 อธิบดีกรมการจัดหางาน	 เปิดเผยถึง	

กำรหำรือร่วมกับอธิบดกีรมแรงงำนและฝึกอำชีพ	กระทรวงแรงงำน	แห่งรำช

อำณำจักรกัมพูชำว่ำ	 ฝ่ำยไทยแจ้งว่ำกลุ่มที่ผ่ำนกำรคัดกรองควำมสัมพันธ์

นำยจ้ำง–ลูกจ้ำง	 และได้รับหนังสือรับรองจำกกระทรวงแรงงำน	 (ใบจับคู่)	

ขณะนี้มีจ�ำนวนทั้งสิ้น	210,183	คน	และเตรียมขยำยเวลำกำรพิสูจน์สัญชำติ

ถึงวันที่	31	มีนำคม	2561	โดยจะมีกำรจัดหน่วยเคลื่อนที่	(Mobile	Teams)	

ไปยังจังหวัดที่มีแรงงำนกัมพูชำจ�ำนวนมำก	 เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้กับ

แรงงำนกัมพูชำและนำยจ้ำง	โดยขอให้ฝ่ำยกัมพูชำแจ้งศกัยภำพในกำรพิสูจน์

สัญชำติให้กับแรงงำนกัมพูชำว่ำสำมำรถด�ำเนินกำรได้เท่ำใดหรือ	 มีแผนใน

กำรพิสูจน์สญัชำตแิบบอืน่หรือไม่	ทัง้นี	้หำกพฒันำกำรท�ำงำนให้มปีระสิทธิภำพ

และสนองต่อควำมต้องกำรได้สะดวก	 รวดเร็วและประหยัด	 ปัญหำต่ำงๆ		

ก็จะหมดสิ้นไป	ซึ่งทั้ง	2	ฝ่ำยจะต้องมีกำรเชื่อมโยงและท�ำงำนใกล้ชิดกัน

 ด้านนายเส็ง ศักดา อธิบดีกรมแรงงานและฝึกอาชีพ กระทรวง

แรงงาน แห่งราชอาณาจกัรกัมพูชา	แจ้งว่ำ	หน่วยเคลือ่นที	่(Mobile	Teams)	

ในกำรส่งมอบหนังสือเดินทำง	 (Passport	 :	 PP)	 เอกสำรเดินทำง	

(Travel	Document	:	TD)	และบัตรแรงงำนกัมพูชำในต่ำงแดน	(Overseas	

Cambodia	Worker	Card	:	OCWC)	ให้กับแรงงำนกัมพูชำ	ซ่ึงเร่ิมด�ำเนนิกำร	

ตั้งแต่วันที่	1	ตุลำคม	2559	ถึงวันที่	24	พฤศจิกำยน	2560	ได้ส่งมอบไปแล้ว

จ�ำนวน	 110,534	 คน	 โดยเปิดด�ำเนินกำร	 4	 ศูนย์	 ในจังหวัดปทุมธำน	ี	

	 อธิบดีแรงงานกัมพูชาพบอธิบดีกรมการจัดหางาน	 พร้อมร่วมมือแก้ไขปัญหาการพิสูจน์สัญชาติล่าช้า	 เตรียมจัดชุดโมบายลงพื้นท่ี

อ�านวยความสะดวก	 และดูแลค่าใช้จ่ายของแรงงาน	 ป้องกันนายหน้าเรียกค่า	 หัวคิว	 เตรียมประชุมหารือการพิสูจน์สัญชาติแรงงานและ 

การปรับปรุงระบบการน�าเข้าแรงงานตาม	MOU

	 นายอนุรักษ์	 ทศรัตน์	 อธิบดีกรมการจัดหางาน	 เปิดเผยว่ำ		

ศูนย์บริกำรจัดหำงำนเพื่อคนไทย	หรือ	 Smart	 Job	Center	 จัดตั้งขึ้นเพื่อ

สนองนโยบำยของรัฐบำล	ในกำรลดควำมเหลื่อมล�้ำทำงสังคม	และกำรสร้ำง

โอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ	 โดยแรงงำนไทยจะสำมำรถเข้ำถึงต�ำแหน่ง

งำนว่ำงที่มีคุณภำพ	 ได้มีงำนท�ำที่ดี	 มีรำยได้ที่มั่นคง	 ได้รับควำมคุ้มครอง		

มสีวัสดกิำร	และหลกัประกันชีวิตในกำรท�ำงำนทีด่อีย่ำงเท่ำเทยีมกัน	โดยผ่ำน

บริกำรส่งเสริมกำรมีงำนท�ำแบบครบวงจร	 ทั้งบริกำรจัดหำงำนในประเทศ	

และต่ำงประเทศ	 กำรแนะแนวอำชีพ	 และให้ข้อมูลข่ำวสำรตลำดแรงงำน	

โดยมุ่งเน้นให้คนไทยมีงำนท�ำในทุกพื้นที่	และส่งเสริมกำรจ้ำงงำนในทุกกลุ่ม

และทุกช่วงวัย	ซึ่งปัจจุบัน	ศูนย์บริกำรจัดหำงำนเพื่อคนไทยได้เปิดให้บริกำร

ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ	จ�ำนวน	87	ศูนย์	โดยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ช่วยลดข้ันตอนในกำรสมคัรงำนและกำรปฏบิตังิำนของเจ้ำหน้ำที	่ซ่ึงนอกจำก

จะสำมำรถใช้บริกำรได้ที่	 ศูนย์บริกำรจัดหำงำนเพ่ือคนไทย	 (Smart	 Job	

Center)	 แล้วยังให้บริกำรผ่ำนเว็บไซต์	 www.doe.go.th/smartjob	 และ	

ขณะนี้ยังเพ่ิมช่องทำงกำรใช้งำนทำงโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่ำนทำง	 Mobile	

Application	 ช่ือ	 Smart	 Job	 Center	 เพื่อตอบสนองกำรท�ำงำนของคน	

ยุคใหม่ด้วย

	 ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย	 (Smart	 Job	 Center)	 ช่วยคนมีงานท�าล้านราย	 เน้นอ�านวย 

ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในทุกช่องทาง	เพื่อท�าให้เกิดการท�างานที่ยั่งยืน

ระยอง	 ฉะเชิงเทรำ	 และกรุงเทพมหำนคร	 ขณะนี้ศูนย์จังหวัดปทุมธำนี	

ได้ปิดให้บริกำรแล้ว	 ส�ำหรับศูนย์พิสูจน์สัญชำติแรงงำนกัมพูชำให้กับ	

แรงงำนกลุ่มบัตรสีชมพูและแรงงำนใบจับคู่	 3	 ศูนย์	 ในจังหวัดระยอง		

สงขลำ	และกรุงเทพมหำนคร	นั้นได้ด�ำเนินกำรพิสูจน์สัญชำติไปแล้ว	จ�ำนวน	

37,702	 คน	 โดยปัญหำที่พบ	 คือกำรตั้งส�ำนักงำนนำยหน้ำและมีกำรเรียก	

ค่ำด�ำเนินกำร	 1,500	 บำท/คน	 ซ่ึงรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำนและ	

ฝึกอำชีพ	 แห่งรำชอำณำจักรกัมพูชำ	 ได้มีกำรก�ำชับไม่ให้มีกำรเรียกเก็บ	

ค่ำธรรมเนียมกำรพิสูจน์สัญชำติเกินจำกที่ประกำศไว้

 ทั้งนี้ ฝ่ายกัมพูชาแจ้งว่าขณะนี้ได้มีการปรับปรุงขั้นตอนการออก

หนังสือเดินทาง (Passport) โดยความร่วมมอืกันระหว่างกระทรวงมหาดไทย

และกระทรวงแรงงาน แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา จะมีการเพ่ิมศูนย์ 

เพ่ือออกหนังสือเดินทาง (Passport) อีก 3 ศูนย์ ระยะเวลาในการ 

ออกหนังสือเดินทาง (Passport) 5 วัน และทั้ง 2 ฝ่ายจะมีการหารือ

ระหว่างรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงแรงงานและฝึกอาชพีแห่งราชอาณาจกัร

กัมพูชากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แห่งราชอาณาจักรไทย 

ปลายเดือนธันวาคมศกน้ี โดยจะหารือในประเด็นการพิสูจน์สัญชาติแรงงาน

กัมพูชา และการปรับปรุงระบบการน�าเข้าแรงงานตาม MOU

	 จำกผลกำรด�ำเนินงำนของ	

ศนูย์บริกำรจดัหำงำนเพ่ือคนไทย	ตัง้แต่

เปิดศูนย์ฯ	ในวันที่	19	มกรำคม	2558	

จนถึงปัจจุบัน	 พบว่ำได้ท�ำให้คนไทย	

มีงำนท�ำแล้วจ�ำนวน	 1,135,795	 คน	

เป็นกำรบรรจุงำนให้กับผู้ท่ีใช้บริกำร		

ที่ศูนย์ฯ	1,077,902	คน	และผู้ที่ใช้บริกำรผ่ำนเว็บไซต์	57,893	คน	ขณะที	่

มีผู้ขึ้นทะเบียนคนหำงำน	2,605,369	คน	นอกจำกนี้ยังได้ให้ค�ำปรึกษำและ

รับลงทะเบียนแก่ผู้ที่ประสงค์จะเดินทำงไปท�ำงำนในต่ำงประเทศ	 จ�ำนวน	

87,139	คน	ให้บริกำรแนะแนวอำชีพแก่นกัเรียน	นกัศกึษำ	จ�ำนวน	375,985	คน

และให้ค�ำปรึกษำ	แนะแนวอำชีพแก่ประชำชนทั่วไป	จ�ำนวน	186,038	คน

	 นายอนุรักษ์ กล่าวต่อว่า กรมการจัดหางานให้ความส�าคัญกับ

ประชาชนชาวไทย ให้ได้รบัการจ้างงานท่ีเหมาะสมกับความรู ้ความสามารถ

และความถนัดของตน สามารถเลี้ยงตนเองได้ซึ่งการสร้างงานให้คนไทย 

เป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนอย่างย่ังยืน นับเป็นพลัง 

ขับเคลื่อนหนึ่งของสังคมในการพัฒนาบ้านเมืองต่อไป

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

ที่มา : http://www.doe.go.th

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

ที่มา : http://www.doe.go.th
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อาชีพมั่นคง

ดิจิทัลเปล่ียนโลก	 :	 ทุกวันนี้	 เรำก�ำลังใช้ชีวิตอยู่ในโลก	

ยุคดิจิทัลกันแล้วอย่ำงแท้จริง	 นับตั้งแต่ลืมตำตื่นจนหลับตำ

เข้ำนอน	 ล้วนต้องพ่ึงพำเทคโนโลยีดิจิทัลมำกย่ิงข้ึน	 ไม่ว่ำ	

จะเป็นสื่อสังคม	(Social	Media)	และสื่อออนไลน์	(Online	

Media)	 ที่ก�ำลังมีอิทธิพลต่อผู้คนอย่ำงมหำศำล	 จำกในป	ี

2544	คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพียงแค่	16	ชั่วโมงต่อสัปดำห์

เท่ำนั้น	แต่ในปี	2556	ตัวเลขดังกล่ำวเพิ่มขึ้นสูงเป็นเท่ำตัว	

และมีแนวโน้มว่ำสัดส่วนเวลำที่คนไทยใช้อินเทอร์เน็ต	

จะยังคงเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ	 เมื่อสำธำรณูปโภคพ้ืนฐำนและ

เทคโนโลยีมีควำมก้ำวหน้ำมำกขึ้น

	 กำรใช้เวลำและทรัพยำกรจ�ำนวนมหำศำลในโลก	

ดิจิทัล	 ส่งผลให้เกิดกลุ่มคนที่หลงใหลคลั่งไคล้เทคโนโลยี

จ�ำนวนไม่น้อย	โลกแบบใหม่นี้ย่อมมีโอกำสดีๆ	ส�ำหรับธุรกิจ

ใหม่ๆ	มำกมำยมหำศำล	และหนึง่ในอำชีพทีเ่ป็นทีต้่องกำรมำก	

ก็คอื	อำชีพนกัพัฒนำแอปพลเิคช่ัน	ซ่ึงกลำยเป็นอำชีพท�ำเงนิ	

ที่ตลำดมีควำมต้องกำรสูงมำกที่สุดในปัจจุบัน

	 ผลกำรส�ำรวจตลำดแรงงำนในสหรัฐอเมริกำ	

มีกำรคำดกำรณ์ว่ำ	 อำชีพนักพัฒนำแอปพลิเคช่ันจะเป็น	

อำชีพที่เติบโตมำกถึง	 28%	 ในช่วงระหว่ำงปี	 2010-2020		

นับเป็นหนึ่งในไม่ก่ีสำขำอำชีพที่มีควำมต้องกำรเพ่ิมมำกข้ึน	

แม้ในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ	 และเป็นอำชีพที่ท�ำรำยได้

ค่อนข้ำงมำก	 ข้อมูลสถิติแรงงำนของสหรัฐอเมริกำบ่งช้ีว่ำ	

นักพัฒนำแอปพลิเคช่ันมีรำยได้ต่อปีสูงถึงปีละ	 92,000	

ดอลลำร์สหรัฐ	ขณะที่รำยได้เฉลี่ยของคนอเมริกันอยู่ที่ระดับ	

51,939	 ดอลลำร์สหรัฐ	 นอกจำกนี้	 รำยได้ของนักพัฒนำ	

แอปพลเิคช่ันยงัมกีำรเตบิโตทีสู่งอกีด้วย	โดยมกีำรคำดกำรณ์

ว่ำในปี	 2015	 รำยได้ของนักพัฒนำแอปพลิเคช่ันในสหรัฐ	

อเมริกำและแคนำดำจะเพ่ิมข้ึนมำกถึง	 9.5%	 เลยทีเดียว		

ซึ่งสูงกว่ำอุตสำหกรรมไอทีทั้งอุตสำหกรรมที่เพิ่มขึ้น	5.2%

	 ไม่เพียงแต่เฉพำะในสหรัฐอเมริกำเท่ำนั้น	 กระทั่ง

ประเทศไทยเองก็ยงัต้องกำรนกัแอปพลเิคช่ันอกีเป็นจ�ำนวนมำก	

ข้อมลูจำกส�ำนกังำนส่งเสริมอตุสำหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชำต	ิ

(SIPA)	ระบวุ่ำในปี	2556	ควำมต้องกำรบคุลำกรด้ำนซอฟต์แวร์

โดยรวมของไทยเพ่ิมข้ึนมำกถึง	 8,136	 คน	 หรือ	 21.7%		

แต่ตลำดแรงงำนของไทยไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร

นี้ได้

	 ข ้อมูลดังกล่ำวสอดคล้องกับผลกำรส�ำรวจ	

ควำมคดิเหน็ของคนท�ำงำนและผูป้ระกอบกำรโดยส�ำนกังำน

บริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้	 (องค์กำรมหำชน)	 ที่พบว่ำ		

2	 ใน	 3	 ของกลุ่มตัวอย่ำงมองว่ำ	 สถำบันที่มีอยู่ในไทย	

ยังขำดควำมพร้อมในกำรผลิตก�ำลังคนในสำขำที่ขำดแคลน		

ที่น่ำสนใจมำกไปกว่ำนั้น	 คือ	 อำชีพนักพัฒนำแอปพลิเคชั่น

เป็นอำชีพที่เหมำะกับคนรุ่นใหม่ที่มีควำมคุ้นเคยกับอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ	 จึงนับเป็นอำชีพแห่งอนำคตของ	

คนรุ่นใหม่	ทีล่งทนุน้อย	ใช้เพยีงแค่คอมพิวเตอร์เคร่ืองเดยีว	

บวกทักษะด้ำนดิจิทัลและควำมคิดสร้ำงสรรค์	 ก็สำมำรถ	

เป็นนักพัฒนำแอปพลิเคช่ันได้แล้ว	 และหำกมีทักษะด้ำน	

ธุรกิจก็สำมำรถต่อยอดกลำยเป็นผู้ประกอบกำรเองได้

นักพัฒนำแอปพลิเคชั่นบนสมำร์ทโฟน
           (Mobile Application)

	 หลายคนสงสัยว่า	Mobile	Application	หรือโมบายแอปคืออะไร	ซึ่งตอนนี้ก�าลังเป็นสิ่ง

ที่อยู่ในเทรนด์ของธุรกิจเลยทีเดียว	

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก

ที่มา : www.okmd.tv, DoctorMe แอปพลิเคชันเพื่อสุขภาพ

Mobile	Application	ประกอบขึ้นด้วยค�าสองค�า	คือ	

Mobile	 กับ	 Application	 มีควำมหมำยดังนี้	 Mobile		

คืออุปกรณ์สื่อสำรที่ใช้ในกำรพกพำ	 ซ่ึงนอกจำกจะใช้งำน	

ได้ตำมพ้ืนฐำนของโทรศัพท์แล้ว	 ยังท�ำงำนได้เหมือนกับ	

เคร่ืองคอมพิวเตอร์	 เนื่องจำกเป็นอุปกรณ์ที่พกพำได	้

จึงมีคุณสมบัติเด่น	 คือ	 ขนำดเล็กน�้ำหนักเบำใช้พลังงำน	

ค่อนข้ำงน้อย	ปัจจบุนัมกัใช้ท�ำหน้ำทีไ่ด้หลำยอย่ำงในกำรตดิต่อ	

แลกเปลี่ยนข่ำวสำรกับคอมพิวเตอร์	 ส�ำหรับ	 Application	

หมำยถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้เพื่อช่วยกำรท�ำงำนของผู้ใช้	 (User)	

โดย	 Application	 จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่ำ	 ส่วนติดต่อกับผู้ใช้	

(User	Interface	หรือ	UI)	เพ่ือเป็นตวักลำงกำรใช้งำนต่ำงๆ

Mobile	 Application	 เป็นกำรพัฒนำโปรแกรมประยุกต์

ส�ำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่	 เช่น	 โทรศัพท์มือถือ	 แท็บเล็ต	

โดยโปรแกรมจะช่วยตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภค	

อกีทัง้ยงัสนบัสนนุ	ให้ผูใ้ช้โทรศพัท์ได้ใช้ง่ำยยิง่ข้ึน	ในปัจจบุนั

โทรศพัท์มอื	หรือสมำร์ทโฟน	มหีลำยระบบปฏบิตักิำรทีพ่ฒันำ

ออกมำให้ผู้บริโภคใช้	 ส่วนที่มีคนใช้และเป็นที่นิยมมำก	

ก็คือ	 ios	 และ	 Android	 จึงท�ำให้เกิดกำรเขียนหรือพัฒนำ	

Application	 ลงบนสมำร์ทโฟนเป็นอย่ำงมำก	 อย่ำงเช่น		

แผนที่,	 เกมส์,	 โปรแกรมคุยต่ำงๆ	 และหลำยธุรกิจก็เข้ำไป

เน้นในกำรพัฒนำ	Mobile	 Application	 เพ่ือเพ่ิมช่องทำง	

ในกำรส่ือสำรกับลูกค้ำมำกข้ึน	 ตัวอย่ำง	 Application		

ที่ติดมำกับโทรศัพท์	 อย่ำงแอปพลิเคช่ันเกมส์ช่ือดังที่ช่ือว่ำ		

Angry	 Birds	 หรือ	 facebook	 ที่สำมำรถแชร์เร่ืองรำว	

ต่ำงๆ	 ไม่ว่ำจะเป็น	 ควำมรู้สึก	 สถำนที่	 รูปภำพ	 ผ่ำนทำง	

แอปพลิเคชั่นได้โดยตรงไม่ต้องเข้ำเว็บบรำวเซอร์

Mobile	Application	เหมาะส�าหรับธุรกิจและองค์กร

ต่างๆ	 ในการเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่	 รวมถึงขยาย 

การให้บริการผ่านมือถือ	สะดวกง่าย	ทุกที่	 ทุกเวลา	

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้	เช่น

	 “แอปพลเิคช่ันเพือ่สขุภำพ”	Learning	Management	

System	Mobile	Application	 for	Healthcare	 :	 ส�ำหรับ

บริกำรทำงกำรแพทย์สำธำรณสุข	 ในกำรให้ค�ำปรึกษำ	

ทำงไกล

สำรสนเทศกลับมำสู่ผู้ใช้	 จะต้องออกแบบให้ใช้งำนได้ง่ำย		

ไม่ยุ่งยำกหรือมำกข้ันตอน	 ผู้ออกแบบจ�ำเป็นต้องมีควำมรู้

เกี่ยวกับกำรออกแบบกรำฟิก	 (Graphic	Design)	 และกำร

ออกแบบส่วนติดต่อ	(Interaction	Design)	เพื่อให้สำมำรถ

ตอบสนองได้ทั้งกำรใช้งำนและควำมสวยงำม

 • Computing	ต้องมคีวำมเช่ียวชำญในกำรพัฒนำ

ซอฟต์แวร์	มีทักษะในกำรจัดกำรฐำนข้อมูล	และปฏิสัมพันธ์

ระหว่ำงฮำร์ดแวร์

 • Programming	มคีวำมรู้ในภำษำทีใ่ช้เขียนโปรแกรม	

ต่ำงๆ	เช่น	Java	C++,	Mobile	Platform	APIs	ทั้งแอปเปิล	

ไอโอเอส	 แอนดรอยด์	 และวินโดว์โฟน	 รวมถึงภำษำที่ใช	้

ในกำรพัฒนำเว็บไซต์	อย่ำง	HTML	และ	HTML5	เป็นต้น

 • Business Expertise	 หำกต้องกำรเป็น	

ผู้ประกอบกำรต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับรูปแบบ	

ธุรกิจ	 (Business	Model)	 ต่ำงๆ	 อำทิ	 วิธีกำรสร้ำงรำยได	้

จำกแอพพลิเคช่ัน	 กำรระดมทุน	 กำรร่วมทุน	 กำรตลำด		

ช่องทำงจัดจ�ำหน่ำย	เป็นต้น

แหล่งเรียนรู้เบื้องต้นเพื่อเพิ่มพูนทักษะ	ได้แก่

	 • การท�าแอปพลิเคชั่นส�าหรับไอโฟน	 หลักสูตร

ออนไลน์ของมหำวิทยำลยัสแตนฟอร์ด	(Stanford	University)

	 	 http://web.stanford.edu/class/cs193p/cgi-bin/

drupal/

 • แบบฝึกหัดส�าหรับการท�ากราฟิกเบื้องต้น

	 	 http://unity3d.com/unityhttp://www.adobe.

com/devnet/games.html

 • ออกแบบ User Interface	 หลักสูตรออนไลน์		

มหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด	(Harvard	University)

	 	 http://www.extension.harvard.edu/courses/

course-formats/video-course-guidelines

	 • ความรู้ส�าหรับการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น	

หลักสูตรออนไลน์เข้มข้น	 มหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด	 (Harvard	

University)

	 	 http://www.extension.harvard.edu/open-	

learning-initiative/intensive-introduction-computer-	

science

	 	 https://www.edx.org/course/introduction-	

computer-science-harvardx-cs50x#.VJhZaV4AFA

  • การเขียนโปรแกรม Java เบื้องต้น	 หลักสูตร

ออนไลน์	มหำวิทยำลยักำร์โลสทีส่ำมแห่งมำดริด	(Universidad	

Carlos	III	de	Madrid)

	 	 https://www.edx.org/course/introduction-	

programming-java-part–ucmx-it–1x#.VJhZvl4AFA

แล้วถ้าอยากเป็นนักพัฒนาแอปพลเิคชัน่ จะต้องมทัีกษะอะไรบ้าง ???

ทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับอาชีพนักพัฒนาแอปพลิเคชั่น

 • Mobile User Interface Design	คอื	กำรออกแบบ	

หน้ำตำหรือส่วนต่อประสำนระหว่ำงผู้ใช้กับระบบเพื่อรองรับ

กำรน�ำข้อมูลหรือค�ำส่ังเข้ำสู่ระบบ	 ตลอดจนกำรน�ำเสนอ
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	 ปัญหาที่พบในปัจจุบัน	คือ	ช่ำงฝีมือที่มีอยู่	ไม่ตอบโจทย์ภำคอุตสำหกรรม	

ดังนั้น	 เพื่อกำรก�ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล	 โดยเฉพำะกำรผลิต	

ช่ำงฝีมือแรงงำนที่ตอบโจทย์ภำคอุตสำหกรรม	 จึงถือเป็นควำมจ�ำเป็นอย่ำงมำก		

หำกต้องกำรขับเคลือ่นเศรษฐกิจของประเทศและตอบสนองนโยบำย	Thailand	4.0	

และอุตสำหกรรม	 4.0	 ซ่ึงผลสรุปงำนวิจัยฉบับนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทำง	

ที่จะตอบโจทย์	ต้องประกอบด้วย	3	ปัจจัยส�ำคัญ

	 1.	 กำรเตรียมควำมพร้อมให้แก่นักเรียน/นักศึกษำ	และแรงงำน

	 2.	 แนวทำงพัฒนำบุคลำกรช่ำงเทคนิคที่มีคุณภำพเหมำะกับอุตสำหกรรม

	 3.	 เตรียมควำมพร้อมและสนับสนุนกำรขับเคลื่อนประเทศไทยอย่ำงมี

ประสิทธิภำพและยั่งยืน

	 ผลวิจัย	สำมำรถสรุปออกมำได้เป็น	2	ส่วน	คือ	ด้ำนเทคโนโลยี	พบว่ำ

	 1.	 ภำคอุตสำหกรรมไทยยังใช้หุ่นยนต์กระบวนกำรผลิตน้อยกว่ำผู้ผลิตอื่น

ในภูมิภำคเอเชีย

	 2.	 ผูป้ระกอบกำรอตุสำหกรรมขนำดใหญ่ของไทยเร่ิมปรับตวัเข้ำสู่อตุสำหกรรม	

4.0	ด้วยกำรใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในกระบวนกำรผลิต	เพื่อลดต้นทุน	เพิ่มผลผลิต

	 3.	 แรงงำนทักษะสูงยังเป็นที่ต้องกำรเพื่อรองรับเทคโนโลยีขั้นสูง

	 4.	 ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมไทย	 75%	 ยังคงใช้เทคโนโลยีในระดับ	

ต�่ำกว่ำ	2.5

 ส่วนด้านทักษะแรงงาน หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ควรเตรยีมความพร้อม 

บุคลากรในมิติต่างๆ ได้แก่ รู้เท่าทันเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต ทักษะ 

ด้านแมคคาทรอนิกส์ ระบบออโตเมชัน การควบคุมหุ่นยนต์ การประยุกต์ใช้

เคร่ืองมือ เทคโนโลยี วัสดุใหม่ๆ และรับรู้บทบาทและทักษะพ้ืนฐานท่ีจ�าเป็น

ของช่างเทคนิค

	 ทักษะที่เป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงานปี	2558-2563

	 1.	 ทักษะกำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน

	 2.	 ทักษะเกี่ยวกับกระบวนกำรท�ำงำน

	 3.	 ทักษะด้ำนองค์ควำมรู้

	 4.	 ทักษะเกี่ยวกับระบบ

	 5.	 ทักษะทำงปัญญำ

	 แนวทางการสร้างแรงงานยุคอุตสาหกรรม	4.0	ต้องประกอบด้วย	

แรงงำนที่มีทักษะและเชี่ยวชำญ	ต้องพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำที่เน้นสะเต็มศึกษำ	

(STEM	 Education)	 ที่ประกอบด้วย	 วิทยำศำสตร์	 (Science)	 เทคโนโลยี		

(Technology)	วิศวกรรมศำสตร์	(Engineering)	และ	คณติศำสตร์	(Mathematics)	

รวมถึงควรต้องพัฒนำแรงงำนรุ่นใหม่ให้มีควำมสำมำรถด้ำนกำรสื่อสำร	และทักษะ

ทำงด้ำนอำรมณ์	 (Soft	 skills)	 ในกำรท�ำงำน	สนับสนุน	“ฝึกอบรม”	ช่ำงเทคนิค	

สร้ำงควำมตระหนักในอำชีพช่ำงเทคนิคสู่สังคม	 พัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำง	

ภำคอุตสำหกรรมและภำคกำรศึกษำ

	 จากการด�าเนินโครงการ	Chevron	Enjoy	Science	:	สนุกวิทย์	

พลังคิด	 เพื่ออนาคต	 ของบริษัท	 เชฟรอนประเทศไทยส�ารวจและผลิต	

จ�ากัด	ได้มีการสนับสนุนและท�างานวิจัย	เพื่อหาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	

ส�าหรับการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานทักษะของอุตสาหกรรมในบ้านเรา	

โดยงานวิจัยฉบับน้ีเป็นส่วนหน่ึงของความร่วมมือระหว่าง	 Chisholm	

Institute	Australia	ซึง่เช่ียวชาญด้านพฒันาระบบอาชีวศกึษาและอบรม

ช่างเทคนิคจากประเทศออสเตรเลีย	กับภาคเอกชนช้ันน�าของไทยในกลุ่ม

อุตสาหกรรม	S-Curve	ภายใต้นโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาล	

สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	และส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย

วทิยาศาสตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาต	ิรวมถึงสถาบันอุดมศกึษา

ชั้นน�าในประเทศ

	 ส่ิงที่ส�ำคัญมำกส�ำหรับแรงงำนในยุคนี้	 คือ	 ควำมรู้ด้ำนไอที	 ด้ำนดิจิตอล		

รวมทั้งกำรเช่ือมโยงกำรท�ำงำน	 นอกจำกควำมรู้พ้ืนฐำนที่ต้องมีแล้ว	 ต้องมี	

ควำมเช่ียวชำญในหลำกหลำยด้ำน	 เพรำะงำนอุตสำหกรรม	 4.0	 คือ	 งำนที่ม	ี

ควำมเชื่อมโยงในหลำยๆ	ส่วน	เพรำะฉะน้ัน	กำรสื่อสำร	กำรท�ำงำนเป็นทีม	รวมทั้ง

ทักษะกำรแก้ไขปัญหำ	คือ	สิ่งที่แรงงำนยุคใหม่ต้องมี

	 จากงานวิจัยชิ้นนี้	มีข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา	6	ข้อ	ได้แก่

	 1.	 จัดหลักสูตรผลิตช่ำงเทคนิค	 ส่งเสริมหลักสูตรฝึกอบรม	 หรือ	 พัฒนำ

แรงงำนวิชำชีพให้มีทักษะพื้นฐำนดำ้นสะเต็มและเทคโนโลยี	 เน้นกำรเรียนรู้แบบ	

Project	 based	 learning	 เพื่อฝึกทักษะปฏิบัติจริง	 นอกจำกนี้	 ภำคอุตสำหกรรม	

ต้องมส่ีวนร่วมออกแบบหลกัสูตรเพ่ือตอบโจทย์ควำมต้องกำรของภำคอตุสำหกรรมเอง

	 2.	 จัดหำทรัพยำกรสนับสนุน	ทั้งกำรเตรียมบุคลำกรฝึกอบรม	และเตรียม

ควำมพร้อมด้ำนกำรสอนแบบบูรณำกำร

	 3.	 คัดเลือกสถำนศึกษำเพ่ือทดลองใช้หลักสูตร	 โดยเลือกสถำนที่ที่มี	

ศักยภำพต่อภำคอุตสำหกรรม	เช่น	สถำนที่ตั้ง

	 4.	 พัฒนำศักยภำพผู้สอนและฝึกอบรม	

	 5.	 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือพัฒนำทักษะด้ำนเทคนิค

	 6.	 สร้ำงควำมตระหนักรู้ในอำชีพช่ำงเทคนิคส�ำหรับอุตสำหกรรมกำรผลิต	

เช่น	 สร้ำงภำพลักษณ์เชิงบวกส�ำหรับอำชีพในอุตสำหกรรมกำรผลิตแก่ครู		

ผู้ปกครอง	นักเรียนและครอบครัว	เน้นประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรประกอบอำชีพ

ในอุตสำหกรรมนี้	เช่น	โอกำสเติบโตในหน้ำที่กำรงำน

 โครงการ	“Chevron	Enjoy	Science	:	สนุกวทิย์	พลังคิด	เพือ่อนาคต”	

ได้จดัตัง้	ศนูย์กำรศกึษำเพ่ือพัฒนำทกัษะอำชีพ	หรือ	TVET	Hub	เพ่ือท�ำหน้ำทีอ่บรม

พัฒนำครู	ผูน้�ำทำงกำรศกึษำ	แรงงำน	และนกัเรียนอำชีวะให้มทีกัษะแรงงำนวิชำชีพ

ขัน้สงูทีต่อบโจทย์ควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรม	โดยขณะนี้จัดตั้งแลว้	6	แห่ง	

ทัว่ประเทศ	ซ่ึงแต่ละแห่งจะตัง้อยูบ่นพ้ืนทีท่ีเ่ป็นฐำนผลติหลกัของอตุสำหกรรมส�ำคญั

ที่สอดคล้องตำมแนวทำงยุทธศำสตร์ประเทศไทย	4.0	ได้แก่	ยำนยนต์และชิ้นส่วน	

กำรเกษตร	ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	โดยปัจจุบันจัดตั้งแล้วจ�ำนวน	4	แห่ง	ได้แก่		

	 1.	 ศูนย์กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำทักษะอำชีพล้ำนนำ	 จ.เชียงใหม่	 ร่วมกับ

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ

	 2.	 ศูนย์กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำทักษะอำชีพศรีวิชัย	 จ.สงขลำ	 ร่วมกับ	

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย

	 3.	 ศูนย์กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำทักษะอำชีพด้ำนยำนยนต์	 จ.ชลบุรี	 ร่วมกับ

สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน	3	ชลบุรี

	 4.	 ศูนย์กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำทักษะอำชีพสุรนำรี	 จ.นครรำชสีมำ	 ร่วมกับ

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี	 เพื่อผลิตช่ำงเทคนิคป้อนให้กับภำคอุตสำหกรรม

ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ทั่วประเทศ	ส่วนอีก	2	แห่ง	อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร	โดยคำดว่ำ

จะจัดตั้งเสร็จส้ินภำยในปี	 2562	 เป้ำหมำยส�ำคัญ	 คำดจะสำมำรถสร้ำงประโยชน์	

ให้กับสถำบันอำชีวะศึกษำกว่ำ	 60	 แห่ง	 อบรมครู	 1,800	 คน	 และพัฒนำทักษะ

แรงงำนและนักศึกษำสำยอำชีวะกว่ำ	1.38	แสนคน

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

“พัฒนำแรงงำนทักษะ”	ตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0


