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Special Report ฉบับนี้ ขอเสนอ “ตูบแก้วมำ” ปั่นผ้ำฝ้ำย สร้ำงแรงงำน สร้ำงรำยได้สู่ชุมชน
ตำมด้วย มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�าในภูมิภาค กพอ.ทร. เร่งรัดโครงกำรออกแบบศูนย์ซ่อมอำกำศยำนอู่ตะเภำ พร้อมปรับระดับ
พื้นที่เตรียมพร้อมงำนก่อสร้ำงให้ได้ตำมแผนงำน ก.แรงงำน ขับเคลื่อนศูนย์ EEC สปีดเต็มสูบพัฒนำก�ำลังคนป้อน 10 อุตสำหกรรม ไทย-ญี่ปุ่น
ลงทุนนิคมอุบลฯ หวังสร้ำงฮับเศรษฐกิจในภูมิภำค สศอ. ดึงเอกชนลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ “ตำก-กำญจน์” เชื่อมพม่ำ มหำวิทยำลัย
สงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ จับมือส�ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสงขลำเสริมองค์ควำมรู้แนะแนวอำชีพ
ส่วน English for Career ฉบับนี้ เป็นบทสนทนำภำษำอังกฤษเกี่ยวกับค�ำแนะน�ำ (Advice) รู้ทันโลก Amazon ทุ่มงบประมำณ
ฝึกทักษะแรงงำนขั้นสูงให้ชำวอเมริกัน 1 แสนคน เวียดนำมเล็งปรับเพิ่มค่ำแรงขั้นต�่ำ 5.5% ปีหน้ำ Smart DOE แรงงำนนอกระบบ เฮ!!
กรมกำรจัดหำงำน ปล่อยให้กู้ยืมกองทุนเพื่อผู้รับงำนไปท�ำที่บ้ำนสูงสุด 2 แสนบำท ปลัดแรงงำนลงพื้นที่อุดรธำนี น�ำ CEO HRD Korea
เยี่ยมสนำมทดสอบภำษำเกำหลี พร้อมหำรือเพิ่มยอดโควตำให้แรงงำนไทยไปท�ำงำนเกำหลี รองอธิบดี กกจ.ลงพื้นที่เมืองกระบี่เยี่ยม
กลุ่มรับงำนไปท�ำที่บ้ำน “กลุ่มสูงวัยตะกร้ำสำน” พรัอมส่งเสริมสร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ ให้ชุมชน “หม่อมเต่ำ” ห่วงใยแรงงำนไทยถูกลอยแพ
ในโซมำเลีย อาชีพมั่นคง ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง สร้ำงรำยได้วันละ 1,000 บำท และ THAILAND 4.0 เปิด 4 ทักษะส�ำคัญของช่ำงซ่อมบ�ำรุง
อำกำศยำน อำชีพดำวรุ่งดีมำนด์สูง
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Special Report

“ตูบแก้วมำ”

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

กำรผลิตฝ้ำยทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ป้ำจันทร์ค�ำได้ให้
กำรต้อนรับอย่ำงอบอุน่ เมือ่ เรำได้มโี อกำสมำเยีย่ มเยือน รอยยิม้
ของป้ำชวนให้สดชืน่ ในระหว่ำงเดินชมสวน และตูบของป้ำจันทร์
ค�ำนั้น ป้ำก็ได้เล่ำควำมเป็นมำก่อนจะได้เป็นศูนย์กำรเรียนรู้ว่ำ
“อำชีพหลักของ ปู่ย่ำ ตำยำย ในสมัยก่อน เป็นอำชีพท�ำนำ
ซึ่งกำรท�ำผ้ำฝ้ำยปั่นมือ ถือว่ำเป็นอำชีพรองหลังจำกเสร็จ
ช่วงท�ำนำ ท�ำไร่ หำกว่ำงก็พำกันมำปั่นฝ้ำย ทอผ้ำ ไว้สวมใส่
เหลือจำกนัน้ ก็ทอขำย เป็นรำยได้เสริม ภำยหลังเมือ่ สังคมเปลีย่ น
ไปตำมยุคตำมสมัย ศิลปะกำรทอผ้ำก็เริม่ หำยไป ป้ำจันทร์คำ� จึง
อยำกสำนต่อเจตนำรมย์ของรุ่นเก่ำไม่อยำกให้สูญหำยไปตำม
กำลเวลำ ซึ่งตนเองก็พอมีควำมรู้อยู่พอสมควร จึงได้รวบรวม
ผูท้ ที่ อผ้ำฝ้ำยเป็นทีพ่ อจะเหลืออยู่ และจัดตัง้ กลุม่ ขึน้ มำ เริม่ แรก
ก็สอนลูกๆ หลำนๆ ก่อน ต่อมำก็เปิดโอกำสให้เด็กรุน่ หลังทีส่ นใจ
เข้ำมำศึกษำเรียนรู้ ช่วยสอนทุกขัน้ ตอน ส่วนผูส้ งู อำยุ ก็ชว่ ยเพิม่
รำยได้ให้ โดยกำรให้ผู้สูงอำยุเป็นผู้ปั่นฝ้ำย คิดเงินเป็นเมตร
โดยกำรน�ำฝ้ำยที่ปั่นเป็นม้วน มำทอ คิดเงินเป็นควำมยำวของ
ผ้ำทอ แม้กระทั่งขั้นตอนกำรปลูกฝ้ำย ก็สนับสนุนให้ชำวบ้ำน
ในชุมชนปลูกต้นฝ้ำยในพื้นที่ไร่สวนของตนเอง และเก็บเกี่ยว
ส่งขำยที่ตูบแก้วมำ สร้ำงรำยได้เสริมให้ชำวบ้ำน
ถือว่ำที่นี่เป็นศูนย์กำรเรียนรู้กำรผลิตเส้นใยธรรมชำติแบบ
ครบวงจร ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ต้นจนจบส่งขำยออกสู่ตลำด ส�ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดล�ำปำง ได้เข้ำมำช่วยเหลือในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
และลวดลำยให้ ต รงกั บ ควำมต้ อ งกำรของตลำด หลั ง จำกนั้ น เริ่ ม มี
หน่วยงำนต่ำงๆ มำสนับสนุนมำกขึ้น ถำมว่ำอะไรคือควำมหมำยของ
ค�ำว่ำ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ป้ำจันทร์ค�ำ เล่ำต่อว่ำ “ทำงกลุ่มได้ให้
ควำมส� ำ คั ญ ทุ ก กระบวนกำรผลิ ต ตั้ ง แต่ กำรบั น ทึ ก จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล
กำรคัดเลือกวัตถุดิบส�ำหรับกำรผลิต กำรเตรียมเส้นฝ้ำย กำรใช้สีย้อม
จำกธรรมชำติ กำรจัดกำรน�้ำเสีย กำรใช้พลังงำน และกำรใช้ทรัพยำกรน�้ำ
อย่ำงประหยัด และเข้ำร่วมกิจกรรมกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม
อย่ำงสม�่ำเสมอ”

กลุม่ วิสาหกิจชุมชนผ้าฝ้ายปัน่ มือย้อมสีธรรมชาติ บ้านนาเดา
(ตูบแก้วมา) ตัง้ อยูบ่ า้ นเลขที่ 198 หมู่ 6 ต�าบลเสริมซ้าย อ�าเภอเสริมงาม
จังหวัดล�าปาง เป็นผ้าทอไทย ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่มีช่ือเสียง
มีคุณภาพ เนื้อผ้ามีความคงทน หลากหลายสีและลวดลาย แหล่งที่มา
ของผ้าลายดอกหมาก ลายดอกพริกไทย ที่ได้รับความนิยมทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคเหนือ
ที่มา : กลุ่มวิสำหกิจชุมชนผ้ำฝ้ำยปั่นมือย้อมสีธรรมชำติ บ้ำนนำเดำ
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มิติใหม่ของกำรส่งเสริมกำรมีงำนท�ำในภูมิภำค

กพอ.ทร. เร่งรัดโครงการออกแบบศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา
พร้อมปรับระดับพื้นที่เตรียมพร้อมงานก่อสร้างให้ได้ตามแผนงาน

พล.ร.อ.โสภณ วัฒนมงคล รองผูบ้ ญ
ั ชาการทหารเรือ ในฐานะ
ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน
ออกของกองทัพเรือ (กพอ.ทร.) เปิดเผยว่า กพอ.ทร. จะเร่งด�าเนิน
การโครงการจ้างศึกษา ส�ารวจและออกแบบศูนย์ซอ่ มบ�ารุงอากาศยาน
MRO สนามบินนานาชาติอตู่ ะเภา ในส่วนของงานออกแบบรายละเอียด
(Detailed Design) และการปรับระดับพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม
ในด้านงานก่อสร้าง ให้เป็นไป ตามแผนงานโครงการฯ ที่ก�าหนดไว้
ทัง้ นี้ ได้วำ่ จ้ำงกิจกำรค้ำร่วมในกลุม่ บริษทั โปรเซส อำร์คเิ ต็ค แอนด์
แปลนเนอร์ จ�ำกัด บริษทั พรวิเศษ วิศว์ จ�ำกัด และ บริษทั โปรเกรส ดีไซน์
แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ�ำกัด เข้ำมำรับผิดชอบในส่วนของกำรศึกษำ ส�ำรวจ
และออกแบบศูนย์ซอ่ มบ�ำรุงอำกำศยำน MRO ในบริเวณสนำมบินนำนำชำติ
อูต่ ะเภำ ซึ่งรัฐบำลได้มอบหมำยให้ บมจ.กำรบินไทย (THAI) เป็นผูด้ ำ� เนิน
กำรคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน ซึง่ ใช้วธิ กี ำรคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วธิ กี ำร
ประมูล โดยได้เชิญ บริษัท Airbus S.A.S ผู้ผลิตอำกำศยำนขนำดใหญ่
มำร่วมลงทุน ปัจจุบันอยู่ในระหว่ำงกำรเจรจำในข้อตกลงทำงด้ำนธุรกิจ
ร่วมลงทุน
ในส่ ว นของกำรเตรี ย มควำมพร้ อ มในด้ ำ นกำรก่ อ สร้ ำ งนั้ น
ได้ดำ� เนินกำรในแนวทำงคูข่ นำน ซึง่ ในขัน้ ตอนของ Conceptual Design
ได้ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จ แต่ยังเหลือในส่วนที่ THAI และ บริษัท Airbus
S.A.S ต้องพิจำรณำควำมต้องกำร (Requirements) ในเรื่องของกำร
ออกแบบเพื่อให้อำคำรเป็นรูปแบบอำคำรอัจฉริยะ (Smart Building)
กำรค� ำ นึ ง ถึ ง กำรประหยั ด พลั ง งำนและกำรเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ตำมมำตรฐำน Leadership in Energy and Environmental Design

(LEED) โดยมีเป้ำหมำยเพื่อยกระดับศักยภำพและขีดควำมสำมำรถ
ในกำรซ่อมบ�ำรุงอำกำศยำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล
นอกจากนี้ คณะกรรมการ กพอ.ทร. ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง
การออกแบบและการก่อสร้างให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก�าหนด อาทิ
การปรับระดับพืน้ ทีโ่ ดยการใช้ทรายถม ซึง่ ท�าให้การบดอัดมีความแน่น
(Compaction) ได้เร็วขึ้น รวมถึงจะเร่งรัดงานออกแบบรายละเอียด
โดยยังเชื่อมั่นว่าจะสามารถด�าเนินการได้ตามแผนที่ก�าหนดไว้ ซึ่ง
รูปแบบในการออกแบบศูนย์ซ่อมบ�ารุงอากาศยาน MRO จะได้ส่งให้
THAI และ บริษัท Airbus S.A.S ท�าการยืนยันความสอดคล้องกับ
ความต้องการ ก่อนที่จะด�าเนินการก่อสร้างต่อไป
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มา : www.ryt9.com

ก.แรงงำน ขับเคลื่อนศูนย์ EEC สปีดเต็มสูบพัฒนาก�าลังคนป้อน
10 อุตสาหกรรม

กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน กระทรวงแรงงาน เดินหน้า
ขับเคลือ่ นศูนย์ EEC วางแผน 3 ระยะ พัฒนาแรงงานคุณภาพ
ป้อน 10 อุตสาหกรรม ยกระดับของประเทศ
นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน เปิดเผยว่ำ กระทรวงแรงงำน จัดตัง้ ศูนย์บริหำรแรงงำน

เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC Labour Administration
Center) ทีส่ ถำบันพัฒนำฝีมอื แรงงำน 3 ชลบุรี เพือ่ ให้บริกำรด้ำน
ข้อมูลแรงงำน ส่งเสริมกำรมีงำนท�ำและคุม้ ครองแรงงำน ยกระดับ
ทักษะฝีมือแรงงำน ให้เป็นแรงงำนคุณภำพ (Super Worker)
อ�ำนวยควำมสะดวกเกีย่ วกับกำรตรวจลงตรำและอนุญำตท�ำงำน
เพือ่ ตอบรับควำมต้องกำรด้ำนแรงงำนของสถำนประกอบกิจกำร
37,000 แห่ง และแรงงำนกว่ำ 1 ล้ำนห้ำแสนคนในพื้นที่ เปิดให้
บริกำรอย่ำงเป็นทำงกำรตั้งแต่วันที่ 17 มกรำคม 2562
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นำยสุชำติ กล่ำวต่อไปว่ำ ผลกำรด�ำเนินงำนในรอบ 6 เดือนแรก
ประสบควำมส�ำเร็จเป็นอย่ำงมำก โดยเฉพำะด้ำนกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน
มีกำรฝึกอบรมและทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 10 อุตสำหกรรม
จ� ำ นวน 5,335 คน ส่ ง เสริ ม สถำนประกอบกิ จ กำรพั ฒ นำพนั ก งำน
ของตนเอง จ�ำนวน 535,556 คน ส่วนในด้ำนอื่นๆ อำทิ จัดหำงำนในกลุ่ม
อุตสำหกรรม จ�ำนวน 16,164 คน ตรวจลงตรำและออกใบอนุญำตท�ำงำน
6,262 คน ส่งเสริม E-Service และ E-Payment จ�ำนวน 45,810 คน
เป็นต้น ศึกษำควำมต้องกำรแรงงำนของกลุ่มอุตสำหกรรม เป้ำหมำย
ในพื้ น ที่ เขตพั ฒ นำพิ เ ศษภำคตะวั น ออกในช่ ว ง 5 ปี (2562-2566)
มีควำมต้องกำรแรงงำน จ�ำนวน 475,667 อัตรำ จ�ำแนกเป็นกลุม่ อุตสำหกรรม
เป้ำหมำย 7 อุตสำหกรรม และโครงสร้ำงพื้นฐำน 3 อุตสำหกรรม
เพือ่ วำงแผนพัฒนำทักษะฝีมอื ให้ตรงกับควำมต้องกำร อำทิ อุตสำหกรรม
ดิจิทัล มีควำมต้องกำรแรงงำน จ�ำนวน 116,222 อัตรำ อุตสำหกรรม
ยำนยนต์แห่งอนำคต มีควำมต้องกำรแรงงำน จ�ำนวน 53,739 อัตรำ
อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ มีควำมต้องกำรแรงงำน จ�ำนวน
58,228 อัตรำ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 3 อุตสำหกรรม ได้แก่ อุตสำหกรรม
โลจิสติกส์ มีควำมต้องกำรแรงงำน จ�ำนวน 109,910 อัตรำ อุตสำหกรรม
กำรพำณิชยนำวีมีควำมต้องกำรแรงงำน จ�ำนวน 14,630 อัตรำ และ
อุ ต สำหกรรมกำรขนส่ ง ระบบรำง มี ค วำมต้ อ งกำรแรงงำน จ� ำ นวน
24,246 อัตรำ

ศูนย์ดงั กล่ำวมีแผนงำนขับเคลือ่ นใน 3 ระยะ ได้แก่ 1.แผนระยะสัน้
(ปี 2562) พัฒนำแรงงำนเข้ำสูร่ ะบบกำรจ้ำงงำน ในปัจจุบนั มีสถำนประกอบ
กิจกำร จ�ำนวน 1,011 แห่ง มีควำมต้องกำรแรงงำน ใน 14,767 อัตรำ
2. แผนระยะกลำง 1-5 ปี ส�ำรวจควำมต้องกำรแรงงำนใน 10 อุตสำหกรรม
เป้ำหมำย ส่งเสริมให้สถำนประกอบกิจกำรพัฒนำพนักงำนของตนเอง
ปีละกว่ำ 580,000 คน ให้เป็นแรงงำนคุณภำพ สร้ำงระบบฐำนข้อมูลแบบ
Big Data เชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบบริหำรจัดกำรในพื้นที่ สร้ำงเครือข่ำย
กำรพัฒนำฝีมือแรงงำนและหลักสูตร ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของตลำดแรงงำน ตรวจลงตรำวีซ่ำและออกใบอนุญำตท�ำงำนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และ 3. แผนระยะยำว 6-10 ปี เชือ่ มโยงข้อมูลควำมต้องกำร
แรงงำน (Demand) ก�ำลังแรงงำน (Supply) ด้วยระบบ Digital ครบวงจร
จัดวำงหลักสูตรกำรพัฒนำทักษะตำมควำมต้องกำรของ 10 อุตสำหกรรม
เป้ ำ หมำย อ� ำ นวยควำมสะดวกแก่ แรงงำน นำยจ้ ำ ง และนักลงทุน
บน Digital Platform อย่ำงเต็มรูปแบบ สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำง
หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน สถำบันกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ
“ซึ่งจากข้อมูลที่กล่าวมาเป็นการยืนยันว่าศูนย์ EEC แห่งนี้
จะเป็นองค์กรส�าคัญในการขับเคลือ่ น ด้านแรงงาน เศรษฐกิจและสังคม
สร้างโอกาสให้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
ของภูมิภาคในอนาคตอันใกล้นี้” อธิบดีกพร. กล่าว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มา : www.ryt9.com

ไทย–ญีป่ นุ่ ลงทุนนิคมอุบลฯ หวังสร้างฮับเศรษฐกิจในภูมภิ าค
โยชินำริ นำยไดสุเกะ ซำโต้ และ นำยโตชิยูกิ อำเบะ ได้เดินทำงลงพื้นที่
โครงกำรก่อสร้ำงนิคม โดยมี นำยณัฐวัฒน์ และนำยนนทวัชร์ เลิศสุรวิทย์
ในนำมอุบลรำชธำนี อินดัสตรี้ ผูด้ ำ� เนินโครงกำรพำไปเยีย่ มชมพืน้ ทีก่ อ่ สร้ำง
นิคมอุบลฯ ที่ อ.เดชอุดม
โดยนำยณัฐวัฒน์ กล่ำวว่ำ โครงกำรได้ดำ� เนินมำถึงขัน้ ตอนสุดท้ำย
ของกำรปรับสีผงั เมืองแล้ว คือกำรประชุมของอนุกรรมกำร และกรรมกำร
ชุดใหญ่ หลังจำกนัน้ จะติดประกำศ 30 วัน และประกำศเป็นกฎหมำยออกมำ
ดังนั้น การปรับผังเมืองตามเกณฑ์ของ กนอ. จากสีเขียว
(พื้นที่เกษตรกรรม) เป็นสีม่วง (พื้นที่อุตสาหกรรม) จึงน่าจะจบ
กระบวนการนี้ได้ไม่เกินสิน้ ปีนี้ ด้าน นายยาตาไก ตัวแทนกลุม่ ทุนญีป่ นุ่
ไทย-ญีป่ นุ่ เดินหน้ำจับมือลงทุนนิคมอุบลฯ หวังสร้ำงฮับเศรษฐกิจ เผยว่า ก่อนหน้านี้ได้มาลงพื้นที่ จ.อุบลฯ หลายครั้งแล้ว ล่าสุดที่
ในภูมิภำคร่วมกับภำครัฐไฟเขียว เร่ง ปูพรมโครงสร้ำงพื้นฐำนรองรับ กลับไปประชุมกับสมาคมนักธุรกิจญีป่ นุ่ ซึง่ มีสมาชิกอยูท่ วั่ ประเทศญีป่ นุ่
ประกำศหนุนเป็อุตสำหกรรมสีเขียว หลังกำรลงพื้นที่ จ.อุบลรำชธำนี ส่วนใหญ่มีความสนใจเกี่ยวกับโครงการนี้ เพราะจุดเด่นของจังหวัดนี้
ของ ครม.ชุดก่อนเมื่อกลำงปีที่แล้ว ท�ำให้กำรผลักดันโครงกำรจัดตั้งนิคม มีครบทั้งเรื่องของแรงงานวัตถุดิบ โลจิสติกส์ และโครงสร้างพื้นฐาน
อุตสำหกรรมในพืน้ ที่ ต.นำกระแซง และ ต.ทุง่ เทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลรำชธำนี ต่างๆ ของจังหวัดที่มีทั้งถนนสี่เลน มีสนามบิน และก�าลังจะมีรถไฟ
บนพื้นที่ 2,300 ไร่ เพื่อสร้ำงฐำนกำรผลิตเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้ำน รางคู่ และที่นักลงทุน ให้ความสนใจก็คือ สิทธิประโยชน์ที่บีโอไอ
และเป็นศูนย์กลำงกำรขนส่งสินค้ำในระดับนำนำชำติ มีควำมคืบหน้ำ ระบุว่าจะได้รับจากการลงทุนในนิคมแห่งนี้ และเรื่องการค้าชายแดน
อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งจำกกลุ่มทุนญี่ปุ่นที่ร่วมลงนำม MOU ตำมแผนก่อสร้ำง ที่อยู่ใกล้กับลาว กัมพูชาเวียดนาม เมื่อนิคมนี้เกิดขึ้นก็จะช่วยให้
ในปีหน้ำ และได้รับไฟเขียวจำกกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย คนท้ อ งถิ่ น ไม่ ต ้ อ งไปท� า งานที่ อื่ น ไกส่ ว นที่ อ ยากให้ เ น้ น ก็ คื อ การ
(กนอ.) รวมถึงกำรตอบรับจำก BOI ทีจ่ ะช่วยหนุนเสริมนักลงทุนจำกญีป่ นุ่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลฯ ให้คนญี่ปุ่นรู้จักมากขึ้น
ทีพ่ ร้อมมำตัง้ ฐำนกำรผลิตทีน่ คิ มอุตสำหกรรม ควำมคืบหน้ำล่ำสุด ตัวแทน
กลุ่มทุนและที่ปรึกษำด้ำนกำรลงทุนจำกประเทศญี่ปุ่น นำยยำตำไก รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : www.thairath.co.th
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สศอ. ดึงเอกชนลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ “ตาก-กาญจน์” เชื่อมพม่า
ทั้งนี้ กระทรวงอุตสำหกรรม โดย สศอ. ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะ
นายณัฐพล รังสิตพล ผูอ้ า� นวยการส�านักงานเศรษฐกิจ
อนุ
ก
รรมกำรด้
ำนกำรตลำดและประชำสัมพันธ์ ภำยใต้ คณะกรรมกำรนโยบำย
อุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยนโยบำยเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
ชำยแดนภำคตะวันตก ในจังหวัดตำก และจังหวัดกำญจนบุรี
เพือ่ เชือ่ มโยงกำรค้ำกำรลงทุนประเทศเพือ่ นบ้ำนว่ำ ขณะนีร้ ฐั บำล
ได้สนับสนุนด้ำนสิทธิประโยชน์และมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุน
และกำรจัดตั้ง ศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จด้ำนกำรลงทุน (One Stop
Services : OSS) เพื่อเป็นศูนย์ให้บริกำรข้อมูล ด้ำนกำรค้ำ
กำรลงทุน รวมทัง้ ประสำนกำรด�ำเนินงำนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจ
พิเศษ โดยจะมีเจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องช่วยอ�ำนวย
ควำมสะดวกด้ำนพิธีกำรและข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ แก่นักลงทุน
และผู้ที่สนใจ
นอกจำกนี้ รัฐบำลยังได้เร่งพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ทีส่ ำ� คัญอย่ำงต่อเนือ่ ง อำทิ ด่ำนศุลกำกรและระบบสำธำรณูปโภค
ต่ำงๆ เพื่อรองรับกำรลงทุนอีกด้วย ด้วยควำมได้เปรียบด้ำนที่ตั้ง
ทำงภูมศิ ำสตร์ และควำมพร้อมด้ำนกำรเชือ่ มโยงระบบโลจิสติกส์
ทั้งทำงบก ทำงอำกำศ และทำงทะเล สุดชำยแดนทั่วทุกภูมิภำค
จึงท�ำให้ไทยเป็นศูนย์กลำงอำเซียนสำมำรถเชื่อมโยงกำรค้ำและ
กำรลงทุนกับประเทศเพือ่ นบ้ำนโดยรอบได้ผำ่ นเขตพัฒนำเศรษฐกิจ
พิเศษชำยแดนไทย

เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) จึงขอเชิญชวนผูป้ ระกอบกำรทีส่ นใจ เข้ำมำร่วม
ลงทุนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนไทยภำคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดตำก
และจังหวัดกำญจนบุรี ส�ำหรับเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตำก ตัง้ อยูท่ อี่ ำ� เภอ
แม่สอดเชื่อมต่อกับเมือง เมียวดี ประเทศพม่ำ ตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic Corridor : EWEC) จึงสำมำรถ
เชือ่ มโยงฐำนกำรผลิตร่วมกับเขตเศรษฐกิจกำรค้ำเมียวดีและเชือ่ มต่อไปยังอินเดีย
และจีนตอนใต้ได้
ส่วนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี บริเวณตัง้ อยูท่ ตี่ า� บลบ้านเก่า
และต�าบลแก่งเสี้ยน อ�าเภอเมืองกาญจนบุรี มีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ถือได้ว่า
มีศักยภาพสูงที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางในการผ่านแดนไปยังประเทศในฝั่ง
ทะเลอันดามันและเชือ่ มไปยังประเทศอินเดียผ่านเส้นทางสายทวาย-กาญจนบุรี
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายทางหลวงอาเซียนที่จะเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือ
4 ประเทศ คือ ท่าเรือทวายของพม่า-ท่าเรือ แหลมฉบังของไทย-ท่าเรือ
สีหนุวิลล์ของกัมพูชา และท่าเรือวังเตาของเวียดนาม
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก
ที่มา : แนวหน้ำออนไลน์

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่

จับมือส�านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา เสริมองค์ความรู้แนะแนวอาชีพ
กำรสัมมนำในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้ำงควำมร่วมมือและพัฒนำเครือข่ำย
กำรแนะแนวอำชีพให้ได้รับควำมรู้ ได้พัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรแนะแนวอำชีพ
เปิดโลกทัศน์แห่งกำรแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพที่กว้ำงขวำงขึ้น รวมทั้ง
ให้มีอำสำสมัครเครือข่ำยแนะแนวอำชีพเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงำนให้ทำงรำชกำร
ตลอดจนสร้ำงและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรแนะแนวอำชีพอย่ำงยัง่ ยืนและ
เป็นระบบปฏิบัติงำนด้ำนกำรแนะแนวอำชีพที่เป็นมำตรฐำนและมีประสิทธิภำพ
โดยมีผู้เข้ำร่วมสัมมนำ จ�ำนวน 66 คน ประกอบด้วย ครูแนะแนว ครูและบุคลำกร
ด้ำนกำรศึกษำ จำกสถำนศึกษำทั้งภำครัฐและเอกชน
กิจกรรมมีการบรรยายหัวข้อ “ตลาดแรงงานในอนาคตกับการแนะแนว
ในสถานศึกษา” โดยวิทยากร นายอัครพล ทองพูน และการเสวนาหัวข้อ
“แนวทางการพัฒนาก�าลังแรงงานอย่างมีคณ
ุ ภาพ” โดยวิทยากร อาจารย์เจษฎา
โมกขกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นางสาวสโรช ดวงมณี สภาอุตสาหกรรม และ นางนิตยา ขุนสัน ตัวแทน
สถานประกอบการ จากบริ ษั ท โชติ วั ฒ น์ อุ ต สาหกรรมการผลิ ต จ� า กั ด
ด�าเนินรายการ โดย นางสุภาวดี พานิชย์ นักวิชาการแรงงานช�านาญการ
ส�านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) ร่วมกับ ส�านักงาน
จัดหางานจังหวัดสงขลา จัดสัมมนาเครือข่ายการแนะแนว
อาชีพจังหวัดสงขลา โดยมี นายราชิต สุดพุม่ รองผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการสัมมนา รศ.ดร.วันดี
สุทธรังษี รักษาการผูอ้ า� นวยการส�านักการศึกษาและนวัตกรรม
การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมสัมมนา นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัด
สงขลา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ศูนย์กีฬา รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้
ที่มา : www.songkhlatoday.com
และสุขภาพ มอ.
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บทสนทนำภำษำอังกฤษเกี่ยวกับค�าแนะน�า (Advice)
การขอน�าแนะน�า และให้ค�าแนะน�า คุณเคยไหมเวลาเราจะท�าอะไรสักอย่างต้องขอค�าแนะน�าจากคนอื่น เพื่อเป็นการหาทางออกให้กับตัว
เองให้ประสบผลส�าเร็จ การตัดสินใจไม่ได้ดว้ ยตนเองเหล่านี้ ค�าแนะน�าจึงมีประโยชน์เมือ่ ยามจ�าเป็นเสมอ การให้คา� แนะน�าทีด่ คี อื ช่วยให้ได้ทางออก
ที่ดีกว่า และง่ายต่อการตัดสินใจมากขึ้น การแนะน�ามีประโยชน์หลายด้านเป็นการช่วยแก้ไข ปรับปรุงให้ดีขึ้น ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษวันนี้
เป็นเรื่องค�าแนะน�าภาษาอังกฤษสั้นๆ นะคะ ดังตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษต่อไปนี้
หากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึน้ ใกล้ตวั เรา อาจน�าไปประยุกต์ใช้ได้ เช่น และการให้ค�าแนะน�า
• What should I do?
• You should …

ฉันควรท�ำอย่ำงไรดี
คุณควรจะ …

หรือต้องการค�าแนะน�าล่ะ ตัวอย่างเช่น

• I need some advice. I want a new hat. What color should
I get?
ผมต้องกำรค�ำแนะน�ำหน่อย ผมอยำกได้หมวกใบใหม่ ผมควรจะซื้อ
สีไหนดี?
• Judging from your style, you should get a brown one.
ตัดสินจำกสไตล์ของคุณแล้ว คุณควรจะซื้อสีน�้ำตำลนะ
• I think I cannot inish this project by next Friday. What should
I do?
ผมคิดว่ำผมต้องท�ำโปรเจ็คท์นเี้ สร็จไม่ทนั วันศุกร์แน่ๆ เลย ผมควรจะท�ำ
อย่ำงไรดี?
• You have to ask your friend some help.
คุณต้องขอควำมช่วยเหลือจำกเพื่อนคุณแล้วล่ะค่ะ

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

การให้ค�าแนะน�าสังเกตรูปประโยคสั้นๆ มักใช้บ่อยคือ …

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

รู้ทันโลก

Amazon ทุ่มงบประมาณฝึกทักษะแรงงานขั้นสูง
ให้ชาวอเมริกัน 1 แสนคน

บริษทั Amazon ทุม่ งบประมำณ 700 ล้ำนดอลลำร์ เพือ่ เปิดอบรม

ฝึกทักษะแรงงำนขั้นสูง ให้กับแรงงำนอเมริกัน 100,000 คน คิดเป็น
1 ใน 3 ของพนักงำนแอมะซอนในสหรัฐฯ โครงกำร Upskilling 2025
ของแอมะซอน ภำยใต้งบประมำณ 700 ล้ำนดอลลำร์ ส�ำหรับระยะเวลำ
6 ปีข้ำงหน้ำ ตั้งเป้ำจะพัฒนำฝีมือแรงงำน 1 แสนคนของ Amazon
ในสหรั ฐ ฯ ให้ มี ค วำมรู ้ ด ้ ำ นเครื่ อ งจั ก รอั ต โนมั ติ แ ละเทคโนโลยี ใ หม่
เพื่อเข้ำรับต�ำแหน่งในงำนที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงของบริษัท เช่น Could
Computing เทคโนโลยีหนุ่ ยนต์และกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ โดยทีไ่ ม่จำ� เป็น
ว่ำพนักงำนที่สนใจจะต้องมีคุณสมบัติที่ตรงกับที่ต้องกำรตั้งแต่แรกก็ได้
หั ว หน้ ำ ฝ่ ำ ยทรั พ ยำกรบุ ค คลของ Amazon มี แ ถลงกำรณ์
ถึงโครงกำรดังกล่ำวว่ำ ถือเป็นเรื่องส�ำคัญที่ต้องลงทุนกับพนักงำนของ
บริษัทเอง และช่วยเหลือพวกเขำให้ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และสร้ำง
ทำงเลือกด้ำนสำขำอำชีพที่หลำกหลำยขึ้นให้กับพวกเขำ
ทั้งนี้ Amazon เปิดเผยว่าบริษัทจะมีพนักงานในสหรัฐฯ ราว
300,000 คนในปี 2019 นี้ และมีพนักงานทัว่ โลกมากกว่า 630,000 คน
แต่ Amazon เป็นหนึง่ ในอีกหลายบริษทั ทีป่ ระสบปัญหาในการเฟ้นหา
แรงงานอเมริกันที่มีศักยภาพด้านเทคนิคเหล่านี้ ประกอบกับทิศทาง

ตลาดแรงงานในอนาคตซึง่ มีความเสีย่ งทีห่ นุ่ ยนต์ เครือ่ งจักร และปัญญา
ประดิษฐ์ จะเข้ามาทดแทนแรงงานมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆ โดยคาดว่า
มนุษย์จะเสียต�าแหน่งงานราว 20 ล้านต�าแหน่ง หรือราว 8.5% ของ
แรงงานในภาคการผลิตทั่วโลก ในช่วง 10 ปีข้างหน้า
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : https://www.blognone.com
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เวียดนำมเล็งปรับเพิ่มค่ำแรงขั้นต�่ำ 5.5% ปีหน้า

อัตรำขั้นต�่ำของแรงงงำนในภูมิภำคที่ 3 ประกอบด้วย เขตเมือง
ในปี 2020 เวียดนามประกาศขึน้ เงินเดือนขัน้ ต�า่ ในภาคแรงงาน
และอ�ำเภอต่ำงๆ ทำงภำคเหนือของประเทศ เพิ่มเป็น 3.43 ล้ำนดอง
และภาคเอกชนสูงสุด 300 บาท
หนังสือพิมพ์ซินหัวรำยงำนว่ำ คณะกรรมกำรค่ำจ้ำงแห่งชำติของ
เวียดนำมได้ประกำศกำรอนุมัติขึ้นเงินเดือนขั้นต�่ำอีก 5.5% ต่อเดือน
รำยงำนระบุว่ำ กำรตัดสินใจครั้งล่ำสุดนี้มีขึ้นตำมค�ำประกำศของ
คณะกรรมกำรค่ำจ้ำงแห่งชำติ โดยอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต�่ำนี้เพิ่มขึ้นมำก-น้อย
ตำมแต่ละภูมิภำค โดยจะอยู่ระหว่ำงต�่ำสุดที่ 160,000 ดอง (213บำท)
ถึงสูงสุดที่ 230,000 ดอง (306 บำท)
อัตรำค่ำแรงขั้นต�่ำส�ำหรับแรงงงำนในภูมิภำคเขต 1 ในเขตเมือง
เช่นกรุงฮำนอย และนครโฮจิมินห์ จะก�ำหนดให้เพิ่มเป็น 4.42 ล้ำนดอง
ต่อเดือน (รำว 5,900 บำทต่อเดือน)
ขณะที่ภูมิภำคที่ 2 คือส่วนชนบทรอบนอกกรุงฮำนอย และ
โฮจิมินห์ซึ่งเป็นที่ตั้งของบรรดำโรงงำนอุตสำหกรรมหลำยแห่ง รวมถึง
เขตเมืองใหญ่ อำทิ เกิ่นเธอ ดำนัง และไฮฟ่อง เพิ่มเป็น 3.92 ล้ำนดอง
ต่อเดือน (รำว 5,200 บำทต่อเดือน)

ต่อเดือน (รำว 4,570 บำทต่อเดือน)
และในภูมภิ ำคที่ 4 คือส่วนอืน่ ๆ ทีเ่ หลือจะปรับเป็น 3.07 ล้ำนดอง
ต่อเดือน (รำว 4,080 บำทต่อเดือน)
ตลอดช่วงสำมปีทผี่ ำ่ นมำ ทำงกำรเวียดนำมได้ปรับขึน้ ค่ำแรงตำม
อัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ ในทุกภูมิภำคของประเทศ โดยในปี 2017
เพิ่ม 7.3% ปี 2018 เป็น 6.5% และปี 2019 เป็น 5.3%
ทั้งนี้ เวียดนามไม่อนุญาตให้บริษัทในประเทศจ่ายเงินเดือน
แรงงานต�่ากว่าอัตราค่าแรงขั้นต�่าตามกฎหมาย อีกทั้งเงินเดือนที่
จ่ายนั้น หากพนักงานมีระดับการศึกษาชั้นอาชีวะหรือสูงกว่า จะต้อง
ได้ท็อปอัพกว่าค่าแรงขั้นต�่าอีก 7%
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : https://www.posttoday.com
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แรงงำนนอกระบบ เฮ!! กรมการจัดหางาน

ปล่อยให้กู้ยืมกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท�าที่บ้านสูงสุด 2 แสนบาท
อธิบดีกรมการจัดหางาน เผยเปิดโอกาสให้ผู้รับงานไปท�าที่บ้านกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท�าที่บ้าน เพื่อขยายการผลิต วงเงินกู้
ไม่เกิน 50,000 บาท ส�าหรับประเภทบุคคล และวงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท ส�าหรับกลุ่มบุคคล ดอกเบี้ยต�่าร้อยละ 3 ต่อปี ขณะนี้ปล่อยกู้
ไปแล้ว 433 ราย/กลุ่ม จ�านวนเงิน 42,186,000 บาท ผู้สนใจติดต่อได้ที่ส�านักงานจัดหางานทั่วประเทศ
นอกจำกนี้ ยังมีกองทุนเพื่อผู้รับงำนไปท�ำที่บ้ำน ซึ่งเป็นกองทุนหมุนเวียน
เปิดเผยว่ำ กรมกำรจัดหำงำน มีส่วนส่งเสริมกำรสร้ำงงำน เพื่อให้ผู้รับงำนไปท�ำที่บ้ำนได้กู้ยืมไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์กำรผลิต หรือขยำย
สร้ำงอำชีพให้กับแรงงำนนอกระบบ ซึ่งเป็นก�ำลังส�ำคัญในกำร กำรผลิตเพื่อสร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้อย่ำงยั่งยืน คุณสมบัติของผู้กู้จะต้องเป็น
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเป็นแรงงำนส่วนใหญ่ของประเทศ ผูร้ บั งำนไปท�ำทีบ่ ำ้ นทีจ่ ดทะเบียนไว้กบั กรมกำรจัดหำงำน และมีผลกำรด�ำเนินกำร
โดยมีจ�ำนวนมำกถึง 21.2 ล้ำนคน โดยส่งเสริมอำชีพให้กับ และมีรำยได้จำกกำรรับงำนไปท�ำทีบ่ ำ้ นหรือมีหลักฐำนกำรรับงำนไปท�ำทีบ่ ำ้ นจำก
แรงงำนนอกระบบในรูปแบบของกำรรับงำนไปท�ำที่บ้ำน โดยให้ ผูจ้ ำ้ งงำน ซึง่ มีทงั้ ประเภทบุคคลและกลุม่ บุคคล โดยประเภทบุคคลต้องมีทรัพย์สนิ
ผูท้ สี่ นใจเป็นผูร้ บั งำนได้มกี ำรรวมกลุม่ กัน มีกำรบริหำรจัดกำรกลุม่ หรือเงินทุนไม่นอ้ ยกว่ำ 5,000 บำท ส่วนประเภทกลุม่ บุคคลจะต้องมีผนู้ ำ� กลุม่ และ
ให้เข้มแข็ง เพือ่ ประโยชน์ในกำรรับงำนไปท�ำทีบ่ ำ้ นอย่ำงต่อเนือ่ ง สมำชิกกลุม่ กูร้ ว่ มกันไม่นอ้ ยกว่ำ 5 คน มีทรัพย์สนิ หรือเงินทุนในกำรด�ำเนินกิจกรรม
โดยผู้จ้ำงงำนจะส่งงำนให้ผู้รับงำนไปท�ำที่บ้ำนได้ท�ำกำรผลิต ของกลุม่ รวมกันไม่นอ้ ยกว่ำ 10,000 บำท วงเงินกูส้ ำ� หรับบุคคลไม่เกิน 50,000 บำท
ประกอบ บรรจุ ซ่อมหรือแปรรูปสิ่งของ ตำมที่ได้ตกลงกับ ระยะเวลำช�ำระคืนภำยใน 2 ปี ขณะที่กลุ่มบุคคลมีวงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บำท
ผู้จ้ำงงำนไว้ที่บ้ำนของตนเองหรือสถำนที่ที่มิใช่สถำนประกอบ ระยะเวลำช�ำระคืนภำยใน 5 ปี อัตรำดอกเบี้ยต�่ำร้อยละ 3 ต่อปี และมีระยะเวลำ
กิจกำรของผู้จ้ำงงำน ซึ่งเมื่อท�ำเสร็จแล้วจะส่งคืนสิ่งของหรือ พักช�ำระหนี้เงินต้นไม่เกิน 4 เดือน
“ตั้งแต่ปี 2548 ที่เริ่มด�าเนินการจนถึงขณะนี้ปรากฎว่า มีผู้รับงานไปท�า
ผลิตภัณฑ์ให้กับผู้จ้ำงงำน และได้รับค่ำตอบแทนจำกผู้จ้ำงงำน
ลักษณะงำนจะเป็นงำนที่ไม่ใช้เทคโนโลยีซับซ้อน เรียนรู้ง่ำย ทีบ่ า้ นทีจ่ ดทะเบียนกับกรมการจัดหางานแล้วจ�านวน 859 ราย/กลุม่ (253 ราย
ใช้ภมู ปิ ญ
ั ญำท้องถิน่ ใช้แรงงำนคนท�ำกำรผลิตมำกกว่ำเครือ่ งจักร 606 กลุ่ม) สมาชิกจ�านวน 5,506 คน ปล่อยกู้ไปแล้ว 433 ราย/กลุ่ม (13 ราย
เป็นกำรผลิตในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ ซึง่ กำรให้งำนของผูจ้ ำ้ งงำน 420 กลุ่ม) จ�านวนเงิน 42,186,000 บาท ส�าหรับปี 2562 นี้ ได้รับอนุมัติให้
จะเป็นกำรตัดขั้นตอนบำงขั้นตอนหรือชิ้นส่วนของงำนบำงชิ้น ปล่อยกู้ จ�านวน 7,000,000 บาท ปล่อยกู้ไปแล้ว 44 ราย/กลุ่ม (6 ราย 38
จำกกระบวนกำรผลิตในสถำนประกอบกิจกำรไปท�ำกำรผลิตหรือ กลุ่ม จ�านวนเงิน 4,995,000 บาท) ยังมีเงินคงเหลือที่สามารถปล่อยกู้ได้อีก
ผลิตทั้งหมด เช่น งำนตัดเย็บ (เสื้อผ้ำ กระเป๋ำ ผ้ำห่ม พรมเช็ดเท้ำ จ�านวน 2,005,000 บาท ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ ส�านักงานจัดหางาน
เสือ้ ผ้ำตุก๊ ตำ ถุงมือ เปล เครือ่ งนอน เป็นต้น) งำนประดิษฐ์ (ดอกไม้ กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ส�านักงานจัดหางานจังหวัดในท้องที่ที่ผู้รับงาน
ประดิษฐ์ ตุ๊กตำ เครื่องประดับ ร้อยลูกปัด) งำนปัก ถัก ทอ ไปท�าที่บ้านได้จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน สอบถามรายละเอียด
(ถักวิกผม ทอผ้ำ ทอพรม ทอเสือ่ ปักผ้ำคลุมผม ปักเลือ่ ม เป็นต้น) เพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน”
งำนหัตถกรรม (จักสำนต่ำงๆ ท�ำไม้กวำด เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น) นางเพชรรัตน์ฯ กล่าว
อุปโภค/บริโภค รวมทั้งของใช้อื่นๆ
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รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
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ปลัดแรงงำนลงพืน้ ทีอ่ ดุ รธำนี น�ำ CEO HRD Korea

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

กำรตรวจเยีย่ มว่ำ รัฐบำลไทย โดยกระทรวงแรงงำน และรัฐบำลสำธำรณรัฐ
เกำหลี โดยกระทรวงแรงงำนและกำรจ้ำงงำนสำธำรณรัฐเกำหลี ได้ลงนำม
ในบันทึกควำมเข้ำใจว่ำด้วยกำรจัดส่งแรงงำนไปท�ำงำนสำธำรณรัฐเกำหลี
ตำมระบบกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงชำติ (Employment Permit System for
Foreign Workers : EPS) มำตั้งแต่ปี 2547 โดยก�ำหนดให้กระทรวง
แรงงำน โดยกรมกำรจัดหำงำนเป็นหน่วยงำนผูส้ ง่ ท�ำหน้ำทีใ่ นกำรรับสมัคร
คัดเลือกและจัดส่งคนหำงำนไปท�ำงำน ซึง่ คนหำงำนทีจ่ ะเดินทำงไปท�ำงำน
ต้องผ่ำนกำรทดสอบภำษำเกำหลี (EPS-TOPIK) และทักษะกำรท�ำงำน
ตำมทีท่ ำงกำรเกำหลีกำ� หนด โดยมีสำ� นักบริกำรพัฒนำบุคลำกรแห่งเกำหลี
(Human Resources Development Service of Korea : HRD Korea)
เป็นหน่วยงำนทีร่ บั ผิดชอบกำรจัดสอบ โดย HRD Korea ได้แจ้งก�ำหนดกำร
และรำยละเอียดในกำรเปิดรับสมัครทดสอบภำษำเกำหลีและทักษะ
กำรท�ำงำน (Point System) ครั้งที่ 7 เพื่อสมัครไปท�ำงำนสำธำรณรัฐ
เกำหลีตำมระบบกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงชำติ (EPS) ใน 3 ประเภทกิจกำร
ได้แก่ 1. อุตสำหกรรมกำรผลิต รับเฉพำะเพศชำย 2. งำนภำคเกษตร/
ปศุสัตว์ รับทั้งเพศหญิงและเพศชำย และงำนก่อสร้ำง รับเฉพำะเพศชำย
โดยได้มีกำรเปิดรับสมัครทดสอบภำษำเกำหลีไปแล้วเมื่อวันที่ 7–9
มิถุนำยน 2562 ที่ผ่ำนมำ ใน 4 ศูนย์กำรรับสมัคร 4 จังหวัด ได้แก่
1) ศูนย์กำรรับสมัครกรุงเทพมหำนคร 2) ศูนย์กำรรับสมัครจังหวัดล�ำปำง
3) ศูนย์กำรรับสมัครจังหวัดอุดรธำนี และ 4) ศูนย์กำรรับสมัครจังหวัด
นครรำชสีมำ ผลกำรรับสมัครมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 12,418 คน เป็นงำน
อุตสำหกรรม 6,281 คน งำนภำคเกษตร/ปศุสัตว์ 3,886 คน และ
งำนก่อสร้ำง 2,251 คน
ส�ำหรับวิธกี ำรทดสอบนัน้ จะมี 2 วิธี คือ ทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์
และทดสอบด้วยกระดำษ โดยมีสนำมทดสอบควำมสำมำรถภำษำเกำหลี
ดั ง นี้ 1) สนำมทดสอบกรุงเทพมหำนคร ทดสอบด้ว ยคอมพิ ว เตอร์
ณ กรมกำรจัดหำงำน อำคำรส�ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนคร
พื้นที่ 3 ชั้น 11 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 2) สนำม
ทดสอบจังหวัดอุดรธำนี ทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์ ณ อำคำรพำณิชย์
เลขที่ 131 หมู่ที่ 5 ถนนรอบเมือง ต�ำบลบ้ำนเลื่อม อ�ำเภอเมือง จังหวัด
อุ ด รธำนี และทดสอบด้ ว ยกระดำษ ณ โรงเรี ย นมั ธ ยมเทศบำล 6
นครอุดรธำนี เลขที่ 237/4 ถนนอุดรดุษฎี ต�ำบลหมำกแข้ง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธำนี 3 สนำมทดสอบจังหวัดล�ำปำง ทดสอบด้วยกระดำษ
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฎล�ำปำง เลขที่ 119 ถนนล�ำปำง-แม่ทะ ต�ำบลชมพู
อ�ำเภอเมืองล�ำปำง จังหวัดล�ำปำง 4) สนำมทดสอบจังหวัดนครรำชสีมำ
ทดสอบด้วยกระดำษ ณ โรงเรียนเกียรติคณ
ุ วิทยำ เลขที่ 12 ถนนมิตรภำพ–
หนองคำย ต�ำบลหมื่นไวย อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ

ด้านนางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่ำว

เพิ่มเติมว่ำ ในวันที่ 21 กรกฎำคม 2562 ก�ำหนดทดสอบภำษำเกำหลี
ด้วยกระดำษ มีศนู ย์กำรทดสอบ จ�ำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ 1) สนำมทดสอบ
จังหวัดอุดรธำนี จ�ำนวน 2,558 คน 2) สนำมทดสอบจังหวัดล�ำปำง
จ�ำนวน 2,317 คน 3) สนำมทดสอบจังหวัดนครรำชสีมำ จ�ำนวน 2,465 คน
โดยจะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรทดสอบภำษำเกำหลีในวันที่ 2 สิงหำคม
2562 ตัง้ แต่ปี 2547 ถึงปัจจุบนั มีสถิตแิ รงงำนไทยทีไ่ ปท�ำงำนสำธำรณรัฐ
เกำหลี ภ ำยใต้ ร ะบบกำรจ้ ำ งแรงงำนต่ ำ งชำติ (EPS) จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น
76,365 คน โดยส่วนใหญ่ไปท�ำงำนในกิจกำรอุตสำหกรรม รองลงมำ
เป็นกิจกำรเกษตร/ปศุสัตว์ และก่อสร้ำง ตำมล�ำดับ
ภายหลั ง การตรวจเยี่ ย มได้ มี ก ารหารื อ ร่ ว มกั น ในประเด็ น
เกี่ยวกับสภาพการจ้างแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี โดยฝ่ายไทย
ขอให้ช่วยดูแลสภาพการจ้างแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วย
นอกจากนี้ยังได้หารือเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากห้องทดสอบภาษา
เกาหลีด้วยคอมพิวเตอร์โดยขอให้ใช้ในการอบรมภาษาเกาหลี หรือ
อบรมอื่นๆ ให้คนหางานที่ไปท�างานตามระบบ EPS ด้วย ซึ่งปัจจุบัน
ศูนย์ EPS ประเทศไทยมีห้องทดสอบภาษาเกาหลีด้วยคอมพิวเตอร์
จ�านวน 2 แห่ง คือทีก่ รุงเทพมหานคร และทีจ่ งั หวัดอุดรธานี และหารือ
ขอเพิ่มโควตางาน ภาคอุตสาหกรรม การผลิต จากเดิม 4,800 คน/ปี
เพิ่มเป็น 6,000 คน/ปี
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : http://www.doe.go.th
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รองอธิบดี กกจ. ลงพื้นที่เมืองกระบี่เยี่ยมกลุ่มรับงานไปท�าที่บ้าน
“กลุ่มสูงวัยตะกร้าสาน” พรัอมส่งเสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน

นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มกลุม่ ผูร้ บั งานไปท�าทีบ่ า้ น “กลุม่ สูงวัยตะกร้าสาน” เลขที่ 198/23
ม.7 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ โดยนางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ได้พบปะพูดคุยและให้ค�าแนะน�ากลุ่ม
เกี่ยวกับการเรียนรู้และต่อยอดผลิตภัณฑ์ ให้ดียิ่งขึ้น การขายของแบบออนไลน์ โดยหาช่องทางการจ�าหน่าย เช่น จ�าหน่ายผ่านตลาดออนไลน์
ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มมีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
กลุ่มผู้รับงำนไปท�ำที่บ้ำน “กลุ่มสูงวัยตะกร้ำสำน” เกิดจำกกำร
ไปพบเห็นตะกร้ำสำนจำกแหล่งต่ำงๆ จึงเกิดควำมคิดในกำรผลิตตะกร้ำ
ที่มีรูปแบบและสีสันสวยงำมต่ำงจำกตะกร้ำทั่วไป ซึ่งต่อมำกลุ่มฯ ได้
เข้ำรับกำรอบรมจำกส�ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดกระบี่ในโครงกำรขยำย
โอกำสกำรมีงำนท�ำให้ผู้สูงวัย โดยกลุ่มฯได้ผลิตตะกร้ำลูกเข่งเล็กๆ แล้ว
จ�ำหน่ำยในตลำดท้องถิ่น เช่น ถนนคนเดิน ถนนวัฒนธรรม ท�ำให้สินค้ำ
เป็นทีร่ จู้ กั แพร่หลำยมำกขึน้ อีกทัง้ กลุม่ ยังน�ำสินค้ำไปเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
และสอนให้กับคนที่สนใจ เช่น ผู้สูงวัยชุมชนบ้ำนทุ่ง หลังจำกนั้นได้มี
หน่วยงำนภำครัฐเข้ำมำส่งเสริมสนับสนุนและเพิ่มทักษะควำมรู้
ต่อมำจึงได้จดทะเบียนกลุ่มผู้รับงำนไปท�ำที่บ้ำน “กลุ่มสูงวัย
ตะกร้ำสำน” กับส�ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดกระบี่ ส�ำหรับจุดเด่นของ
ผลิตภัณฑ์คือ เน้นวัตถุดิบที่มีคุณภำพ กระบวนกำรผลิตได้มำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์สวยงำมประณีต มีควำมคงทนตลอดอำยุกำรใช้งำน มีกำรพัฒนำ

รูปแบบของผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่องตลอดเวลำ ซึ่งมีหลำกหลำยรูปแบบ
เช่น ตะกร้ำจ่ำยตลำด กระเป๋ำสะพำย กระเป๋ำถือ กระเช้ำดอกไม้ กระเช้ำ
ผลไม้ ตะกร้ำใส่แก้วเยติ ตะกร้ำเอนกประสงค์ เป็นต้น โดยช่องทำง
กำรตลำด ได้จ�ำหน่ำยในตลำดชุมชนจังหวัดกระบี่ กำรออกร้ำนตำม
โครงกำร/กิจกรรมของหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนตลอดจนคนรูจ้ กั หรือ
ญำติพี่น้อง
อย่างไรก็ตาม กลุม่ ยังมีความต้องการพัฒนาความรูใ้ นการพัฒนา
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้สวยงามหลากหลายและตรงกับตลาดให้สมาชิก
ได้มากขึ้น และมีสถานที่จ�าหน่ายเป็นหลักแหล่งแบบ OTOP ทั้งนี้
เพื่อเพิ่มแหล่งจ�าหน่ายให้สมาชิกมีงานท�าตลอดได้ต่อไป
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : http://www.doe.go.th

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

ถึงกรณีลูกเรือประมงไทย ประมำณ 50 คน ถูกนำยจ้ำงคนไทยหลอกไปลอยแพ
บนเรือ 2 ล�ำ กลำงทะเลชำยฝั่งโบซำโซ่ ประเทศโซมำเลีย ทั้งยังไม่ได้รับค่ำจ้ำง
มำเป็นเวลำ 4 เดือนแล้ว และขณะนี้ก�ำลังขำดน�้ำขำดอำหำรไม่มีทำงกลับ จนต้อง
ติดต่อเพือ่ นคนไทยวอนขอควำมช่วยเหลือด่วนว่ำ เกีย่ วกับเรือ่ งนี้ กระทรวงแรงงำน
มีควำมห่วงใยกลุ่มแรงงำนไทยดังกล่ำว โดยในส่วนของกระทรวงแรงงำนนั้น
ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วปรำกฏว่ำ กลุ่มแรงงำนไทยดังกล่ำวมีจ�ำนวน
50 คน เดินทำงไปท�ำงำนทำงเรือประมงทะเลกับนำยจ้ำงประเทศอิหร่ำน สัญญำจ้ำง
2 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 27 ตุลำคม 2561 ครบก�ำหนดสัญญำจ้ำงในวันที่ 26 ตุลำคม 2563
เดินทำงโดยแจ้งกำรเดินทำงด้วยตนเอง ได้แจ้งเรื่องร้องทุกข์ผ่ำน Facebook
จ�ำนวน 17 คน และเป็นสมำชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหำงำนไปท�ำงำนใน
ต่ำงประเทศ จ�ำนวน 4 คน เป็นชำวจังหวัดสุรินทร์ ส่วนอีก 13 คน ไม่พบข้อมูล
ในระบบศูนย์ทะเบียนคนหำงำนไปท�ำงำนต่ำงประเทศ และที่เหลืออีก 33 คน
ยังไม่ทรำบรำยชื่อ
กรณีดังกล่ำว ตำมระเบียบกระทรวงแรงงำนว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุน
เพือ่ ช่วยเหลือคนหำงำนไปท�ำงำนในต่ำงประเทศ พ.ศ. 2549 แรงงำนทีเ่ ป็นสมำชิก
กองทุนฯ จะได้รับกำรช่วยเหลือจำกกองทุนฯ เป็นค่ำพำหนะ (ในต่ำงประเทศ)
ค่ำที่พัก ค่ำอำหำร ค่ำรักษำพยำบำล และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ�ำเป็น เท่ำที่จ่ำยจริง
ไม่เกิน 30,000 บำท อย่ำงไรก็ตำม ขณะนี้ได้สั่งกำรให้แรงงำนจังหวัดและ
จัดหำงำนจังหวัดลงพื้นที่ไปพบญำติแรงงำนเพื่อแจ้งให้ทรำบว่ำทำงกำรไทยได้เร่ง
ด�ำเนินกำรช่วยเหลือแล้ว รวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับอีกด้วย
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รมว.แรงงาน กล่าวอีกว่า แรงงานไทยที่ไปท�างาน
ในต่างประเทศควรไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและสมัครเป็น
สมาชิกกองทุนเพือ่ ช่วยเหลือคนหางานไปท�างานในต่างประเทศ
ทั้งนี้เพื่อที่จะได้รับการสงเคราะห์และช่วยเหลือหากประสบ
ปัญหาในต่างประเทศ
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : http://www.doe.go.th

อำชีพมั่นคง

ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง

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

1. เมล็ ด พั น ธุ ์ เมล็ ด พั น ธุ ์ ที่ ดี ค วรจะมี อั ต รำ
ควำมงอกสู ง เมล็ ด พั น ธุ ์ ที่ บ รรจุ ก ระป๋ อ งจ� ำ หน่ำ ยใน
ปัจจุบันหนัก 1 ปอนด์ (453.6 กรัม) จะมีเมล็ดประมำณ
13,000-23,000 เมล็ดแล้วแต่พันธุ์ ซึ่งสำมำรถเพำะ
เมล็ดแล้ว ให้ต้นกล้ำส�ำหรับย้ำยปลูกได้ 2-4 ไร่
2. การเตรี ย มแปลงเพาะกล้ า ควรเป็ น ที่
โล่งแจ้ง ไม่มีร่มเงำของต้นไม้ อำคำรหรือสิ่งก่อสร้ำง
ต่ำงๆ มีกำรระบำยน�้ำดี ไม่เป็นที่สะสมของแมลง เช่น
หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผักเพลี้ยไฟควรอยู่ใกล้
แหล่งน�้ำ ควรเป็นที่ที่ปรำศจำกวัชพืช เช่น แห้วหมู
หญ้ำแพรก หญ้ำปล้อง ฯลฯ
3. การหยอดเมล็ด น�ำเมล็ดมำหยอดลงในร่อง
ที่เตรียมไว้ หยอดเมล็ดเป็นจุดๆ ละ 1 เมล็ดห่ำงกัน
จุดละ 10-15 เซนติเมตร โรยทับด้วยฟูรำดำนบำงๆ
ในร่อง จำกนั้นกลบเมล็ดโดยใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้
เขี่ยดินขอบร่องลงกลบในร่องบำงๆ แล้วใช้ฟำงคลุมทับ
บนแปลงหนำพอประมำณ
4. การให้ น�้ า ระยะแรกๆ จะต้ อ งรดน�้ ำ ให้
บ่อยครั้ง อย่ำปล่อยทิ้งให้แปลงแห้ง หลังจำกหยอด
เมล็ดได้ประมำณ 10-15 วัน ต้นกล้ำจะเริ่มงอก เปิดฟำง
ออกบ้ำงให้เหลือฟำงเพียงบำงๆ เพื่อให้ต้นกล้ำงอกได้
สะดวกหน่อไม้ฝรั่งต้องกำรน�้ำอย่ำงสม�่ำเสมอในกำร
เจริญเติบโต วิธีกำรให้น�้ำที่เหมำะสมส�ำหรับในแปลง
เพำะกล้ำ คือควรให้น�้ำแบบพ่นฝอยหรือสปริงเกอร์
5. การให้ปุ๋ย กำรให้ปุ๋ยในระยะแรกๆ จะให้
ในรูปของปุ๋ยละลำยน�้ำ โดยใช้ปุ๋ยสูตร 21-0-0 อัตรำ
10 กรัม (3-4 ช้อนชำ) ต่อน�้ำ 20 ลิตร ให้สลับกับปุ๋ย
สูตร 15-15-15 ในอัตรำที่เท่ำกัน ละลำยปุ๋ยใส่บัวรดน�้ำ
รำดบนแปลงแล้วรดน�้ำตำมให้ชุ่มประมำณ 10-15 วัน
ต่อครั้ง ให้ประมำณ 3-4 ครั้ง จำกนั้นเริ่มให้ปุ๋ยเม็ด
ส�ำหรับปุ๋ยเม็ดให้ใช้สูตร 15-15-15 อัตรำ 15-20 กรัม
(5-7 ช้อนชำ) ต่อพื้นที่ปลูกประมำณ 1 ตำรำงเมตร
ใส่ปุ๋ยเม็ดเดือนละครั้ง ประมำณ 2-3 ครั้ง ใส่พร้อมกับ
ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 200-300 กรัม ถ้ำไม่มีแรงงำนพอ
ในกำรให้ปุ๋ยแบบละลำยน�้ำรด ในเดือนแรกให้ใช้ปุ๋ยสูตร
21-0-0 อัตรำ 10-15 กรัมต่อพื้นที่ปลูก 1 ตำรำงเมตร
ในเดือนที่ 2 ให้ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรำ 15-20 กรัม
ต่อ 1 ตำรำงเมตร ถ้ำต้นแสดงอำกำรขำดไนโตรเจนคือ
มีอำกำรปลำยยอดเหลือง จะต้องเพิ่มกำรให้ปุ๋ยสูตร

21-0-0 ในอัตรำเท่ำกับเดือนแรก หลังจำกนั้นให้ใช้ปุ๋ย
สูตร 15-15-15 อัตรำเท่ำกันทุกเดือน โดยใส่ระหว่ำง
ร่องปลูก
6. การก�าจัดวัชพืช หลังจำกกล้ำหน่อไม้ฝรั่ง
งอกแล้ว ควรมีกำรก�ำจัดวัชพืชอย่ำงสม�ำ่ เสมอ กำรก�ำจัด
วัชพืชในช่วงเดือนแรกของกำรเพำะกล้ำควรท�ำอย่ำง
ระมัดระวังเพรำะกล้ำหน่อไม้ฝรัง่ ยังอ่อนแออยู่ หำกกระทบ
กระเทือนอำจท�ำให้ต้นกล้ำตำยได้ กำรใช้มือถอนจะดี
ที่สุด
7. การตัดแต่งต้นกล้าหน่อไม้ฝรั่ง กำรตัดแต่ง
ต้นกล้ำจะท�ำให้ต้นโปร่งขึ้น ไม่เป็นที่สะสมของโรคและ
แมลง
8. การป้ อ งกั น ก� า จั ด โรคและแมลงในระยะ
ต้นกล้า ในระยะนี้อำจมีโรค แมลงและหนอนต่ำงๆ
เข้ำมำท�ำลำยบ้ำง กำรป้องกันก�ำจัดก่อนที่ปัญหำจะ
เกิดขึ้นนับว่ำเป็นสิ่งที่ควรท�ำอย่ำงยิ่ง ซึ่งท�ำได้โดยกำร
ฉีดสำรเคมีป้องกันก�ำจัดโรคและแมลงประมำณเดือนละ
2 ครั้ง

พอเหมำะต่ อ กำรขุ ด หลุ ม ปลู ก ใช้ ร ะยะระหว่ ำ งต้ น
50 เซนติเมตร และระยะระหว่ำงแถว 150 เซนติเมตร
จำกนั้ น ขุ ด หลุ ม กว้ ำ งประมำณ 15-20 เซนติ เ มตร
ลึก 15-20 เซนติเมตร คลุกเคล้ำปุ๋ยหมักที่หมักดีแล้ว
2 กะลำมะพร้ำว และปุ๋ยวิทยำศำสตร์สูตร 15-15-15
ในอัตรำ 2 ช้อนชำกับดินที่ขุดขึ้นมำ

การให้น�้าหน่อไม้ฝรั่ง

ควรให้สัปดำห์ละ 2 ครั้ง ถ้ำหน่อไม้ฝรั่งขำดน�้ำ
จะท�ำให้ต้นมีเส้นใยมำก เหนียว หน่อกระด้ำง และมี
คุณภำพต�่ำ กำรให้น้�ำไม่สม�่ำเสมอ คือแห้งหรือแฉะ
เกินไป อำจท�ำให้ล�ำต้นแตกเป็นแผลและอำจจะท�ำให้
โรคเข้ำท�ำลำยได้

การให้ปุ๋ยหน่อไม้ฝรั่ง

1. ปุ๋ยเคมี ควรให้ปุ๋ยอย่ำงสม�่ำเสมอ หลังจำก
ย้ำยปลูก 10-15 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 21-0-0 อัตรำ 15 กรัม
(5 ช้อนชำ) ต่อหลุม โดยใส่เป็นจุดห่ำงจำกโคนต้น
ประมำณ 1 คื บ หลั ง จำกนั้ น ทุ ก ๆ เดื อ นใส่ ปุ ๋ ย สู ต ร
15-15-15 อัตรำ 15 กรัมต่อหลุม
การย้ายกล้าหน่อไม้ฝรั่ง
2. ปุ๋ยหมัก ควรใส่ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1-2 ตัน
หลังจำกที่กล้ำหน่อไม้ฝรั่งมีอำยุได้ 4-6 เดือน ต่อไร่ หลังจำกใส่ปุ๋ยหมักเสร็จแล้ว ควรพรวนดินใน
ต้นกล้ำจะมีควำมแข็งแรงและมีอตั รำกำรรอดตำยสูง และ แปลงปลูก และพูนดินกลบโคนต้น กำรใส่ปุ๋ยหมักนั้น
ถ้ำหำกต้นกล้ำมีกำรเจริญเติบโตไม่ดีและอ่อนแอก็อำจ ควรใส่ในระหว่ำงกำรหยุดพักต้น
จะต้องยืดระยะเวลำของกำรย้ำยกล้ำออกไปอีก
การเก็บเกี่ยวหน่อไม้ฝรั่ง
1. เพศหน่อไม้ฝรั่ง หน่อไม้ฝรั่งมีต้นตัวผู้และ
กำรเก็ บ เกี่ ย วหน่ อ ไม้ ฝ รั่ ง ท� ำ ได้ ง ่ ำ ย ในกรณี ที่
ต้นตัวเมีย ถ้ำย้ำยกล้ำอำยุ 6 เดือน จะสำมำรถคัดแยก เป็ น หน่ อ สี เขี ย ว จะเก็ บ เกี่ ย วเมื่ อ หน่ อ โผล่ พ ้ น ผิ ว ดิ น
เพศได้ กำรปลูกเป็นกำรค้ำควรเลือกปลูกเฉพำะต้นตัวผู้ ประมำณ 25 เซนติเมตร โดยใช้มือถอน ส่วนพวกหน่อ
เพรำะให้หน่อดกและมีขนำดสม�่ำเสมอกว่ำต้นตัวเมีย
สี ข ำวต้ อ งใช้ พ ลั่ ว ขนำดเล็ ก คุ ้ ย ดิ น แล้ ว จึ ง ใช้ มื อ ถอน
2. ขนาดกล้าที่เหมาะสม ต้นกล้ำที่เหมำะสม เมื่อเริ่มเก็บเกี่ยวแล้ว กำรเก็บเกี่ยวจะต้องท�ำต่อเนื่อง
ในกำรย้ำยปลูก จะต้องมีรำกสะสมอำหำรขนำดใหญ่ กั น ทุ ก วั น แต่ ห ยุ ด พั ก กำรเก็ บ เกี่ ย วเมื่ อ สภำพต้ น
คือมีเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่ต�่ำกว่ำ 3 มิลลิเมตร มีจ�ำนวน ทรุดโทรมมำก
รำกประมำณ 40 รำก
ประมาณ 1 ปี จึงสามารถเก็บขายได้ เมื่อออก
3. การเตรียมกล้าก่อนการย้ายปลูก จะต้องงด ผลผลิตได้ 2 เดือน จะพัก 1 เดือน หรือ เก็บ 4 รุ่น/ปี
ให้นำ�้ ในแปลงกล้ำประมำณ 2 อำทิตย์ เพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้รำก สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเมื่ออากาศหนาวมากและ
มีควำมเหนียวไม่เปรำะหรือขำดง่ำยก่อนถึงวันก�ำหนด อากาศร้อนจัดก็จะไม่ค่อยออกหน่อ อากาศต้องปกติ
ย้ำยกล้ำ 2-3 วัน
ด้านราคาขายประมาณ 60 บาท/กก. ส�าหรับหน่อใหญ่
4. การขุดต้นกล้า ขุดดินให้ห่ำงจำกบริเวณรำก ส่วนหน่อเล็กประมาณ 50 บาท/กก. มีรายได้วันละ
ให้มำกที่สุด แล้วท�ำกำรแยกเอำดินที่ติดรำกออกด้วย 1,000 บาท หรือ 30,000-40,000 บาท/เดือน
ควำมนุ่มนวล
5. หลุมปลูก ก่อนย้ำยปลูก 1 วัน จะต้องให้น�้ำ รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคเหนือ
ในแปลงปลูกที่เตรียมไว้อย่ำงดีแล้วเพื่อให้ดินมีควำมชื้น ที่มา : thaiarcheep.com
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เปิด 4 ทักษะส�ำคัญของช่ำงซ่อมบ�ำรุงอำกำศยำน
อาชีพดาวรุ่งดีมานด์สูง

การเติบโตของอุตสาหกรรมการบินทัง้ ในประเทศไทยและภูมภิ าค ก�าลังขยายตัวอย่างน่าจับตามอง
และยังมีสว่ นส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ท�าให้ขณะนีป้ ระเทศไทยให้ความส�าคัญอย่างมากกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมดังกล่าว เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการ
สนับสนุนของรัฐบาลผ่านเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทัง้ การขยายสนามบินอูต่ ะเภา การสนับสนุน
ให้อุตสาหกรรมการบินเป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) และการสร้างศูนย์ซ่อมบ�ารุง
อากาศยาน (Maintenance, Repair and Overhaul : MRO) จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาทักษะ
ส�าหรับ “ช่างซ่อมบ�ารุงอากาศยาน” เพื่อช่วยผลักดันการเป็นศูนย์กลางธุรกิจ MRO ของไทยในอนาคต
ข้อมูลกำรเดินทำงทำงอำกำศของกำรท่ำอำกำศยำนไทย
ในปี 2561 รำยงำนจ�ำนวนเที่ยวบินทั้งในและต่ำงประเทศ
จะมีกำรเติบโตเพิ่มขึ้น 6.5% เมื่อเทียบกับปี 2560 และมี
จ�ำนวนผู้โดยสำรรวมทั้งไทยและต่ำงชำติเพิ่มขึ้นกว่ำ 5.5%
กำรมีจ�ำนวนเครื่องบินเข้ำออกในประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลถึง
ควำมต้องกำรซ่อมบ�ำรุงเครือ่ งบินทีม่ ำกขึน้ ไปด้วย เป็นโอกำส
ส� ำ หรั บ อำชี พ “ช่ ำ งเทคนิ ค วิ ศ วกรรมหรื อ ช่ ำ งซ่ อ มบ� ำ รุ ง
อำกำศยำน” ทีม่ แี นวโน้มควำมต้องกำรมำกขึน้ ตำมกำรเติบโต
ของอุตสำหกรรมกำรบินในประเทศและภูมิภำค
ขณะทีน่ ำยฮิวจ์ วนิชประภำ กรรมกำรผูจ้ ดั กำร บริษทั
โรลส์-รอยซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ระบุว่ำ ท่ำอำกำศยำนไทย
ให้ข้อมูลกำรจรำจรทำงอำกำศรวมทั้งหมดกับกำรจรำจรทำง
อำกำศของสำยกำรบินต้นทุนต�่ำ ในปี 2561 พบว่ำสนำมบิน
นำนำชำติทั้ง 6 แห่งของไทย ได้แก่ สนำมบินสุวรรณภูมิ,
ดอนเมือง, เชียงใหม่, หำดใหญ่, ภูเก็ต และเชียงรำย มีจ�ำนวน
เทีย่ วบินภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศรวมกันทัง้ ปีเกือบ
900,000 เที่ยวบิน เติบโตขึ้น 6.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน
มี จ� ำ นวนผู ้ โ ดยสำรรวมทั้ ง ชำวไทยและต่ ำ งชำติ ก ว่ ำ 140
ล้ำนคน เติบโตขึ้น 5.5%
นอกจำกนี้ สำยกำรบินต้นทุนต�ำ่ ก็มกี ำรเติบโตมำกขึน้
เช่นกัน โดยมีจ�ำนวนเที่ยวบินทั้งปีกว่ำ 400,000 เที่ยวบิน
เติบโตขึ้น 12% และมีจ�ำนวนผู้โดยสำรรวมทั้งปีเกือบ 70
ล้ำนคน เติบโตเกือบ 12% สะท้อนถึงกำรเติบโตของธุรกิจ
กำรบิน เมื่อมีจ�ำนวนเที่ยวบินเข้ำมำมำกขึ้น ย่อมก่อให้เกิด
ควำมต้องกำร “ช่ำงเทคนิควิศวกรรม” ในกำรบ�ำรุงรักษำ
เครื่องบินมำกขึ้นตำมไปด้วย
โดย “ช่ ำ งเทคนิ ค วิ ศ วกรรมหรื อ ช่ ำ งซ่ อ มบ� ำ รุ ง
อำกำศยำน” นับเป็นอีกหนึ่งสำยงำนที่ก�ำลังเป็นที่ต้องกำร
ทัว่ โลก จำกข้อมูล Pilot & Technician Outlook 2019-2038
โดยบริษัท โบอิ้ง คำดกำรณ์ว่ำในอีก 20 ปี ทั่วโลกจะมีควำม
ต้องกำรช่ำงเทคนิคด้ำนอำกำศยำนอีกกว่ำ 769,000 คน เฉพำะ
ภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิกมีสัดส่วนควำมต้องกำรถึง 35% ของ
ควำมต้องกำรรวมทั่วโลก จึงเป็นโอกำสส�ำหรับคนที่ต้องกำร
เติบโตในสำยนี้ ขอเพียงให้มีทักษะที่เหมำะสม
โรลส์-รอยซ์ ในฐำนะบริษัทที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำน
MRO และอุตสำหกรรมกำรบิน จึงแนะน�ำ 4 ทักษะส�ำคัญ
ที่ช่ำงเทคนิควิศวกรรมยุคนี้ต้องมี ประกอบด้วย ทักษะด้ำน
ควำมรู้ (Hard skills) และทักษะด้ำนอำรมณ์และสังคม
(Soft skills) ดังนี้
1. ทักษะด้านดิจิทัล เป็นทักษะในกำรน�ำเครื่องมือ
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีม่ อี ยูม่ ำใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ทั้งกำรสื่อสำร กำรปฏิบัติงำน และกำรท�ำงำนร่วมกัน หรือใช้
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เพื่อพัฒนำกระบวนกำรท�ำงำนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภำพ
นับเป็นทักษะที่จ�ำเป็นอย่ำงมำกในยุคที่เทคโนโลยีเติบโต
อย่ำงรวดเร็ว เพือ่ ช่วยเพิม่ ศักยภำพให้แก่ชำ่ งเทคนิควิศวกรรม
ให้กำ้ วข้ำมข้อจ�ำกัดทำงกำยภำพและท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ยิ่งขึ้น โดย โรลส์-รอยซ์ ได้น�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้
ในกำรท�ำงำนทั้งด้ำนกำรผลิตและซ่อมบ�ำรุง อย่ำงกำรใช้แบบ
จ�ำลอง (Model) กระตุ้นกำรท�ำงำนของเครื่องยนต์เครื่องบิน
เพือ่ ทดสอบภำวะวิกฤติทเี่ ครือ่ งยนต์สำมำรถ รับได้ (Stress-Test)
ภำยใต้สภำพแวดล้อมที่ถูกควบคุมเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัย
ส�ำหรับช่ำงผูท้ ำ� กำรทดสอบหรือกำรติดตัง้ เซนเซอร์เพือ่ ติดตำม
กำรท�ำงำนของเครือ่ งยนต์เครือ่ งบิน นอกจำกนีย้ งั ใช้ BIG DATA
ตรวจหำข้อบกพร่องและลดข้อผิดพลำดจำกกำรท�ำงำนของ
คนในกระบวนกำรผลิตและซ่อมบ�ำรุงอีกด้วย
2. ทักษะด้านเครือ่ งจักรกล จ�ำเป็นต้องมีทกั ษะเฉพำะ
ด้ำนเทคนิคและวิศวกรรมเครื่องกล และด้วยควำมแตกต่ำง
ของเครือ่ งยนต์เครือ่ งบินแต่ละรุน่ และยีห่ อ้ จึงต้องใช้เครือ่ งมือ
กลพิเศษ (Special Tools) ที่ออกแบบมำเพื่อใช้เฉพำะตัว
นอกจำกนีก้ ำรเติบโตของเทคโนโลยีและกำรค�ำนึงถึงประสิทธิภำพ
และควำมปลอดภัยของผู้โดยสำรเป็นหลัก ก่อให้เกิดกำร
ประดิษฐ์คดิ ค้น สร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ออกมำ ช่ำงเทคนิค
วิศวกรรมจึงต้องหมั่นเพิ่มเติมควำมรู้และทักษะในกำรใช้
เครื่องมือ เครื่องจักรกลต่ำงๆ เพื่อประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน
และควำมปลอดภัยของเครื่องยนต์
โดยตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัตกรรมจำกโรลส์-รอยซ์
ได้ แ ก่ กำรใช้ เ ทคโนโลยี เซนเซอร์ ที่ มี ค วำมแม่ น ย� ำ พิ เ ศษ
ในกำรวัดขนำดใบพัดเครื่องยนต์ ซึ่งมีผลต่อกำรท�ำงำนของ
เครื่องยนต์อย่ำงมำก มีกำรพัฒนำวัสดุที่ใช้ผลิตเครื่องยนต์
ให้มีควำมแข็งแรงทนทำนมำกขึ้น เช่น กรำฟีน (Graphene)
และเซรำมิกแบบใหม่ เป็นต้น และในอนำคตจะน�ำหุ่นยนต์
ขนำดเล็ ก เข้ ำ มำใช้ ใ นกระบวนกำรซ่ อ มบ� ำ รุ ง เครื่ อ งยนต์
(SWARM Robot) โดยไม่ต้องถอดประกอบเครื่องยนต์และ
ลดเวลำตรวจหำควำมผิดปกติด้วย
3. ทั ก ษะด้ า นไฟฟ้ า เป็ น อี ก หนึ่ ง ทั ก ษะที่ ส� ำ คั ญ
ส�ำหรับช่ำงเทคนิควิศวกรรมในกำรดูแลบ�ำรุงรักษำเครื่องบิน
นอกจำกระบบไฟฟ้ำที่ใช้ในเครื่องโดยทั่วไปแล้ว ในอนำคต
เทคโนโลยีเกีย่ วกับพลังงำนไฟฟ้ำจะมีบทบำทส�ำคัญอย่ำงมำก
ในยุคของกำรพัฒนำกำรคมนำคมขนส่งและระบบพลังงำนใหม่
ในอนำคต รวมทั้งประเด็นกำรตื่นตัวกับกำรลดกำรปล่อยก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์และหันมำใช้พลังงำนทำงเลือกมำกขึ้น
เพือ่ ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม จึงมีกำรเปิดตัวเครือ่ งบินไฟฟ้ำ
เมื่อไม่นำนมำนี้ ยิ่งเพิ่มโอกำสที่ช่ำงเทคนิควิศวกรรมจะได้ใช้
และพัฒนำทักษะด้ำนไฟฟ้ำมำกยิ่งขึ้น

โดยในส่วนของ โรลส์-รอยซ์ ได้ร่วมมือกับแอร์บัส
และซีเมนส์ ท�ำกำรวิจัยและพัฒนำเครื่องยนต์พลังงำนไฮบริด
(E-Fan X Hybrid-Electric Technology) เพื่อช่วยสนับสนุน
พลังงำนที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมำกขึ้น
4. ทั ก ษะด้ า นอารมณ์ แ ละสั ง คม (Soft skills)
โดยเฉพำะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ เพื่อให้สำมำรถสื่อสำร
อ่ำนคูม่ อื ช่ำง เขียนรำยงำนกำรซ่อมตำมมำตรฐำน และสำมำรถ
ท�ำงำนร่วมกับชำวต่ำงชำติได้เป็นอย่ำงดี “กำรจะส่งเสริม
ให้ไทยเป็นศูนย์กลำงธุรกิจ MRO ในภูมิภำค นอกจำกต้องมี
ทักษะด้ำนควำมรูแ้ ละกำรสือ่ สำรตำมทีก่ ล่ำวไปข้ำงต้น ยังต้อง
มีวนิ ยั ซึง่ เป็นเรือ่ งส�ำคัญ โดยเฉพำะกำรให้ควำมส�ำคัญกับควำม
ปลอดภัย เพรำะเรื่องเครื่องบินควำมปลอดภัยมีควำมส�ำคัญ
เป็นอันดับหนึ่ง โดยเริ่มจำกใส่ใจในควำมปลอดภัยของตัวเอง
ก่อน” นอกจำกนี้ นำยฮิวจ์ ยังแสดงควำมเห็นว่ำ รัฐบำล
ควรขยำยหลักสูตรด้ำนวิศวกรรมกำรบินและผลิตช่ำงเทคนิค
ด้ำนนีใ้ ห้มำกยิง่ ขึน้ รวมทัง้ ต้องเข้ำมำลงทุนในส่วนนี้ เพือ่ สร้ำง
ประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนได้จริง เนื่องจำกเครื่องมือใน
อุตสำหกรรมกำรบินมีมูลค่ำสูงกว่ำพันล้ำนบำท หำกจะซ่อม
เครื่ อ งยนต์ ก็ เ ปิ ด โอกำสให้ บุ ค ลำกรได้ ท ดลองศึ ก ษำจำก
เครือ่ งยนต์จริง โดยประสำนงำนกับสำยกำรบินเพือ่ ให้นกั ศึกษำ
ได้มีโอกำสสัมผัสและฝึกอบรมจำกเครื่องบินจริงๆ
ทั้งนี้ จากรายงานการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการขนส่งและการบินของ
สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พบว่า อุตสาหกรรมซ่อมบ�ารุงอากาศยานทั่วโลก มีมูลค่า
50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟคิ มีสว่ นแบ่ง
การตลาดคิดเป็น 17% เป็นอันดับ 3 รองจากอเมริกาเหนือ
(35%) และยุโรปตะวันตก (22%) ตามล�าดับ และยังเผย
คาดการณ์ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ารุงอากาศยานในเอเชีย
แปซิฟคิ ระหว่างปี 2558-2567 คิดเป็นมูลค่ารวม 167 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
722 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากปี 2558 จะขยายตัวถึง 10.6
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2567 คิดเป็นการเติบโตกว่า
6% และยังคาดการณ์ความต้องการเครื่องบินใหม่ทั่วโลก
ระหว่างปี 2559-2578 รวมอยู่ที่ 39,620 ล�า โดยที่ภูมิภาค
เอเชีย มีความต้องการเครื่องบินใหม่สูงที่สุด 15,130 ล�า
คิดเป็น 38% ของสัดส่วนเครือ่ งบินทีม่ คี วามต้องการทัง้ หมด
ในช่วงเวลาดังกล่าว
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