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  ข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจ�ำเดือนเมษำยน 2562 

  Special Report ฉบับนี้ ขอเสนอ สวนผักคนเมือง (Urban Vegetation) ตำมด้วย  

มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�าในภูมิภาค “พำณิชย์” ลงพื้นที่ จ.กำญจนบุรี ถกรัฐ-เอกชนร่วมมือดันกำรค้ำ-ลงทุนกับเมียนมำ 

รำชบุรี เซ็น MOU ไทย-จีน ส่งออกมะพร้ำวน�้ำหอม จ.สงขลำ ประชุมนำยจ้ำงและแรงงำนต่ำงด้ำวในกิจกำรประมงทะเล เพื่อสร้ำง 

กำรรับรู้ พระรำชก�ำหนดกำรบริหำรจัดกำรกำรท�ำงำนของคนต่ำงด้ำว จังหวัดสตูลระดมสมอง เพิ่มนักท่องเที่ยวอินโดฯ-อำเซียน 

มำ จ.สตูล ปตท. เร่งตั้ง “อีเอฟซี” รัฐพัฒนำขนส่งอีอีซี 

 ส่วน English for Career ฉบับนี้ เป็นค�ำย่อภำษำอังกฤษ (Abbreviation) ที่น่ำสนใจ รู้ทันโลก กำรทดสอบส�ำหรับวีซ่ำท�ำงำน

ประเภทใหม่ จัดข้ึนเป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น กระทรวงแรงงำนไต้หวันเร่ิมกำรประเมินคุณภำพบริษัทจัดหำงำนประจ�ำปี 2019  

มีบริษัทจัดหำงำนรับกำรประเมิน 1,061 รำย Smart DOE ลุยจับต่ำงด้ำวแย่งอำชีพคนไทย พบ เมียนมำมำกสุด ส่งกลับประเทศแล้ว 

กว่ำ 6,200 คน แรงงำนจัดกิจกรรมกำรบริจำคโลหิต “แรงงำนต่ำงชำติร่วมใจ เทิดไท้องค์รำชัน” เผยยอดแรงงำน 3 สัญชำติ เข้ำ-ออก 

ช่วงสงกรำนต์กว่ำ 5.3 แสนคน ย�้ำกลับหลัง 31 พ.ค. 2562 ต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียม รมว.แรงงำน เร่งสำงปัญหำเกำหลี “ผีน้อย”  

เชิญหลำยฝ่ำยร่วมถกแก้ปัญหำ อาชีพมั่นคง 5 อำชีพที่จะเติบโตขึ้นพร้อมกับ AI และ THAILAND 4.0 ใครคือคนไทย 4.0

ผู้ด�ำเนินกำร : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน (Labour Market Information Administration Division)

 กรมการจัดหางาน โทรศัพท์ 0-2245-1581 หรือที่ E-mail : lmi@doe.go.th
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	 สวนผักคนเมือง	 (Urban	 Vegetation)	 คลังอาหารสด	 ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ		 

ก้าวข้ามความจ�ากัดผืนดินปลูก	ต่อยอดเป็นอาชีพสร้างสรรค์ได้

สวนผักคนเมือง (Urban	Vegetation)

Special Report

 ขึ้นชื่อว่ำผัก...เป็นแหล่งอำหำรที่อุดมไปด้วยวิตำมิน เกลือแร่ต่ำงๆ เช่น  
วิตำมีนบี2 บี6 กรดโฟลิค แมกนีเซียม แคลเซียม ธำตุเหล็ก ทองแดง โปแตสเซียม 
โดยเฉพำะวติำมนินัน้ มคีณุสมบติัเป็นสำรต้ำนอนมุลูอสิระ เช่น เบตำแคโรทนีหรอื
วติำมินเอ ซี และอ ีช่วยชะลอควำมเสือ่มร่ำงกำยและผวิพรรณเต่งตงึ สดใส ป้องกนั
โรคหัวใจ โรคต้อกระจกโดยเฉพำะในผู้สูงอำยุ โรคข้อเสื่อม เพิ่มภูมิต้ำนทำนโรค 
และป้องกนัโรคควำมดนัโลหิตสงู ส่วนแคลเซียม ป้องกนัโรคกระดกูพรนุ ธำตเุหลก็
ป้องกันโรคโลหิตจำง เส้นใยอำหำรในพืชมีสำรเฉพำะที่เรียกว่ำสำรพฤกษเคมี 
สำมำรถป้องกันโรคมะเร็งได้หลำยชนิด องค์กำรอนำมัยโลกหรือ WHO แนะว่ำ
อำหำรที่กิน และจะช่วยป้องกันโรคได้จะต้องมีผักผลไม้อย่ำงน้อยวันละ 400 กรัม
ขึ้นไปหรือต้องกินปีละ 146 กิโลกรัม/คน เฉลี่ยเดือนละ 12 กิโลกรัม ดังค�ำกล่ำว
ที่ว่ำ “กินผักดีกว่ำ ถูกกว่ำค่ำยำรักษำโรค และอร่อยกว่ำกินยำ”
 หลำยๆ คนที่รักสุขภำพ และกินผักเป็นประจ�ำอยู่แล้ว โดยเฉพำะผู้ที่อยู่
ในพืน้ทีเ่ขตเมอืงท้ังใน กทม. และตำมเมืองใหญ่ๆ ในต่ำงจงัหวัด มีควำมสนใจอยำก
ปลูกผักกินเอง เพรำะมั่นใจในควำมปลอดภัย และลดรำยจ่ำยซื้อกับข้ำว ได้กิน 
ผักสดๆ ที่ตัดมำใหม่ๆ แต่มีข้อจ�ำกัดด้ำนพื้นที่ปลูก เนื่องจำกสภำพที่อยู่อำศัย 
ในเขตเมอืงมทีัง้เป็นบ้ำนเดีย่ว ทำวน์เฮ้ำส์ ตึกแถว คอนโดหรอือำคำรชดุ ไม่เอือ้ต่อ
กำรท�ำสวนผกั ขณะนีส้�ำนกังำนบริหำรและพฒันำองค์ควำมรู ้(องค์กำรมหำชน) หรอื 
OKMD ซึ่งเป็นองค์กรที่มีบทบำทพัฒนำต่อยอดองค์ควำมรู้ อ�ำนวยควำมสะดวก 
ให้ประชำชนทกุวยัทกุกลุม่ สำมำรถเข้ำถงึองค์ควำมรูท้ีห่ลำกหลำย เพือ่กำรเรยีนรู้
และพฒันำทกัษะใหม่ๆทีเ่ป็นประโยชน์ เพือ่ยกระดบัทรพัยำกรบคุคลให้มคีณุภำพ
และมีคุณภำพชีวิตดี ได้ตอบโจทย์ให้แล้วว่ำพื้นที่น้อยไม่ใช่ปัญหำของกำรปลูกผัก 
	 การปลูกผักคนเมือง	มี	4	ขั้นตอนง่ายๆ	คือ

 1. กำรเตรียมดิน
 2. กำรเพำะต้นกล้ำ
 3. กำรย้ำยต้นกล้ำ และ
 4. กำรปลูกผักลงกระถำง
 โดยมีค�ำแนะน�ำทีน่่ำสนใจ โดยให้เริม่จำกปลกูผกัทีเ่รำจะกนิก่อน ควรเป็น
ผักประเภทที่โตง่ำย ใช้เวลำเติบโตไม่มำกนัก ค�ำนึงถึงปัจจัยส�ำคัญในกำรปลูกคือ
แสง ดิน น�ำ้ อำกำศให้เหมำะสมกับพชืแต่ละชนดิ โดยรำยละเอยีดในแต่ละข้ันตอน 
ดังต่อไปนี้
	 1.	การเตรียมดิน หัวใจส�ำคัญที่สุดของกำรท�ำสวนผักคนเมือง คือ 
กำรปรุงดิน เพื่อเพิ่มธำตุอำหำรในดินให้ผักเจริญเติบโตงอกงำม วัสดุที่ใช้ปรุงดิน 
ประกอบด้วย 
  • ดินบรรจุถุงที่มีขำยในร้ำนจ�ำหน่ำยต้นไม้ ซ่ึงมักจะมีวัตถุอินทรีย ์
ไม่มำก ที่แนะน�ำควรเป็นดินอินทรีย์ เช่น ดินใบกล้ำมปู กำรใช้ขึ้นอยู่กับพื้นที่  
หำกมีพื้นที่น้อย อำจใช้ดิน 1 กระสอบเล็ก
  • ปุ๋ยคอกเช่นขี้วัว ขี้ไก่
  • ขยะอินทรีย์จำกครัวเรือน เช่น เศษผัก เปลือกไข่ที่ล้ำงไข่ขำวออก
แล้วและบดให้ละเอียด เศษใบไม้ หำกใบใหญ่ให้ฉีกเป็นชิ้นเล็กๆ ผลไม้ กำกกำแฟ 
เป็นต้น
  • น�้ำหมักจุลินทรีย์ หำซื้อได้จำกร้ำนขำยต้นไม้
  • น�้ำตำลทรำย จะเป็นตัวช่วยให้เชื้อจุลินทรีย์ท�ำงำนย่อยสลำย 
สำรอินทรีย์ได้ดีขึ้น
 โดยผสมในสดัส่วน ดนิ 2 กอง+ปุย๋คอก 1 กอง+ขยะอินทรีย์จำกครวัเรอืน 
โรยน�้ำตำลลงไปเล็กน้อย และคลุกวัสดุปรุงดินทั้งหมดในกระบะหรือภำชนะที่มี 
ให้เข้ำกัน จำกนั้นให้รดด้วยน�้ำหมักจุลินทรีย์ ใช้ปริมำณ 2-3 ช้อนโต๊ะ อำจผสมน�้ำ
ก็ได้ และรดน�้ำตำมให้พอดี คือดินไม่แฉะหรือไม่แห้งเกินไป 

 วิธีกำรทดสอบง่ำยๆ ว่ำพอดีคือเมื่อปั้นดินแล้ว ดินจับตัวกันเป็นก้อน 
ไม่แตก จำกนั้นให้บรรจุดินที่ปรุงแล้ว ลงถุงกระสอบดินที่ซื้อมำมัดปำกถุงหลวมๆ 
เพื่อให้มีอำกำศเข้ำได้ แล้วเก็บไว้ในที่ร่มโดยวำงถุงตำมแนวนอน เพ่ือให้อำกำศ
ถ่ำยเท ระวังอย่ำให้โดนแดด มิฉะนั้นเชื้อจุลินทรีย์ในดินจะตำย และให้กลับด้ำน
กระสอบทกุ 3 วัน หมกัดนิปรงุไว้นำน 7-10 วัน สำรอนิทรย์ีจะย่อยสลำย กส็ำมำรถ
น�ำมำใช้ปลูกผักได้ สภำพของดินที่ปรุงได้ที่ และมีควำมเหมำะสมกับกำรปลูก  
เมื่อดมแล้วจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆ หรือที่เรียกว่ำ หอมดิน
	 2.	การเพาะต้นกล้า เพำะลงภำชนะอะไรก็ได้ เช่น กล่องอำหำร ตะกร้ำ
พลำสติกใส่ขนมจีน เป็นต้น
	 	 วัสดุที่จะใช้เพาะต้นกล้า
  ให้ใช้แกลบด�ำ 1 ส่วน+ขุยมะพร้ำวร่อน 2 ส่วน ร่อนรวมกัน จำกนั้น
บรรจุลงภำชนะ หำกเป็นภำชนะที่มีรูข้ำงล่ำง ให้ใช้กระดำษหนังสือพิมพ์กุก่อน 
และท�ำร่องเล็กๆ เป็นแนว โรยเมล็ดผักลงในร่องและกลบดิน จำกนั้น รดน�้ำเบำๆ 
อำจใช้ฟ็อกกี้ฉีดพ่นก็ได้ หรือใช้กระดำษหนังสือพิมพ์ปิดดินก่อนแล้วจึงรดน�้ำ  
เพื่อป้องกันไม่ให้เมล็ดผักกระจำย และให้วำงภำชนะไว้ในที่ร่ม อย่ำให้โดนแดด 
ประมำณ 3-4 วันเมล็ดจะเริ่มงอก
	 3.	การย้ายต้นกล้า เพื่อลงถำดหลุม โดยใช้ดินท่ีปรุงไว้และใช้ได้แล้ว  
น�ำมำร่อนให้เป็นผงเล็กๆ แล้วบรรจุลงในถำดหลุม ในกำรย้ำยต้นกล้ำลงถำดหลุม 
ให้ใช้ไม้ปลำยแหลมค่อยๆงัดต้นกล้ำออกมำ ระวังอย่ำให้รำกขำด และวำงในหลุม 
โดยใช้ปลำยไม้แตะท่ีรำกแล้วกดลงดิน ให้ใบโผล่เหนือดิน จำกนั้นให้รดน�้ำ และ 
วำงไว้ใต้ชำยคำที่แดดส่องถึง ให้ต้นกล้ำสัมผัสกับแดด และรดน�้ำทุกวัน ระวัง 
อย่ำให้ขำดน�้ำ ประมำณ 2 อำทิตย์ ผักจะโต และออกใบจริง
	 4.	การปลูกผักลงกระถาง ให้เตรียมกระถำงปลูก โดยใช้เปลือกมะพร้ำว
สับใส่รองก้นกระถำง 1 ส่วน ช่วยส�ำหรับระบำยน�้ำได้ดี จำกนั้นใส่ดินที่ปรุงแล้ว 
ลงไปอีก 3 ส่วน เหลือพื้นที่ไว้ประมำณ 1 เซนติเมตร รดน�้ำให้ชุ่ม จำกนั้นย้ำย 
ต้นผักจำกถำดหลุม โดยใช้ด้ำมช้อนแซะทีข่อบหลุมเพือ่ป้องกันไม่ให้รำกต้นกล้ำช�ำ้ 
มือจับต้นผักลงปลูกในกระถำง และพูนดินที่ล�ำต้นเพื่อประคองพยุงต้น ไม่ให้ใบ
แปะติดที่ดินและปิดคลุมหน้ำดินด้วยฟำง เพื่อรักษำควำมชุ่มชื้นหน้ำดินไว้ และ
รดน�้ำตำม จำกนั้นให้วำงกระถำงในที่ที่มีแดดประมำณ 40 วัน ก็สำมำรถน�ำผัก 
มำปรุงเป็นอำหำรรับประทำนได้แล้ว
 ผักที่คนเมืองจะปลูก คือผักที่เรำจะกิน ในขั้นต้นแนะปลูกผักสวนครัว  
8 ชนิด คือ หอม ขึ้นฉ่ำย โหระพำ กะเพรำ ตะไคร้ ผักสลัด ผักชำยำหรือไชยำหรือ
คะน้ำเมก็ซกินัใช้แทนผกัคะน้ำ วอเตอร์เครส หรอืสลัดน�ำ้ จะช่วยประหยดัรำยจ่ำย
ค่ำกับข้ำวได้ดี รูปแบบกำรปลูก สำมำรถปรับให้เข้ำกับสภำพที่อยู่อำศัย ทั้งที ่
เป็นอำคำรชุดหรือคอนโด ทำวน์เฮำส์ ตึกแถว หรือบ้ำนเดี่ยว เช่น ปลูกในกระถำง 
แล้ววำงในแนวต้ังแทนหรืออำจแขวนที่ก�ำแพงบ้ำนก็ได้ ดินปลูกที่ใช้แล้ว ไม่ต้อง 
ท้ิงไปไหน สำมำรถน�ำกลับมำปรุงใหม่เพือ่ให้เป็นดนิทีอุ่ดมไปด้วยแร่ธำต ุเป็นอำหำร
ให้ผักเจริญงอกงำมได้
	 การท�าสวนผักคนเมือง	มีเสน่ห์	 เป็นการเกษตรแบบประณีต	คนปลูก
ได้ใส่ใจ	ใส่ความรักลงไป	เฝ้าทะนุถนอมติดตามการเติบโต	แตกกิ่งก้าน	จนผลิ
ดอกออกผลเก็บเกี่ยวมารับประทาน	 มีคลังอาหารสดให้ครอบครัวที่ไม่ได้ช่วย
ให้แค่อิ่มท้อง	สุขภาพดีเพียงเท่านั้น	แต่ยังช่วยเติมเต็มหัวใจ	มีสมาธิ	เป็นการ
น�าภาชนะของใช้ต่างๆ	 ที่มีในครัวเรือนอยู่แล้ว	 และขยะอินทรีย์จากก้นครัว 
กลับมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที	่อาจยดึเป็นอกีอาชพีทีส่ามารถท�าเป็นรายได้เสรมิ
หรือรายได้หลักครอบครัวได้อีกด้วย

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา	: http://www.okmd.or.th
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	 นายวันชัย	วราวิทย์	รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่ำ กรมฯ  
ได้จัดคณะลงพื้นที่จังหวัดกำญจนบุรี ระหว่ำงวันที่ 29-31 มีนำคม 2562 เพื่อติดตำม
สถำนกำรณ์กำรค้ำชำยแดนไทย-เมียนมำ บริเวณด่ำนพุน�้ำร้อนและด่ำนเจดีย์สำมองค์ 
โดยได้ใช้โอกำสนีป้ระชมุหำรอืและรบัฟังปัญหำกำรค้ำชำยแดนร่วมกับหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง 
ทัง้ภำครัฐและเอกชน เช่น พำณชิย์จงัหวัดกำญจนบรุ ีสภำอตุสำหกรรมจงัหวดั หอกำรค้ำ
จังหวัดกำญจนบุรี ประธำนเครือข่ำยธุรกิจ Bizclub ส�ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง และ 
เจ้ำหน้ำที่ศุลกำกร เพื่อร่วมมือกันในกำรแก้ไขปัญหำ และผลักดันให้กำรค้ำ กำรลงทุน  
ตำมแนวชำยแดนไทย-เมียนมำขยำยตัวเพิ่มขึ้น
 ส�ำหรับประเด็นที่ได้มีกำรหำรือ ได้แก่ 1. กำรเร่งรัดให้มีกำรสร้ำงถนนเพื่อ 
เช่ือมต่อระหว่ำงบ้ำนพุน�้ำร้อน-บ้ำนทิกิ-เมืองทวำยโดยเร็ว ซ่ึงจะเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำ 
กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเท่ียวระหว่ำงไทยและเมียนมำ 2. กำรติดตำมควำม 
คืบหน้ำในกำรก่อสร้ำงด่ำนพุน�้ำร้อนและสำธำรณูปโภคต่ำงๆ เพื่อเตรียมควำมพร้อม 
ในกำรรองรับกำรน�ำเข้ำส่งออกสินค้ำ เพ่ือลดปัญหำควำมซ�้ำซ้อนในกำรตรวจปล่อย
สนิค้ำน�ำเข้ำ-ส่งออก 3. กำรยกระดบัด่ำนพระเจดย์ีสำมองค์จำกจุดผ่อนปรนเพือ่กำรค้ำ
และกำรท่องเที่ยวเป็นจุดผ่ำนแดนถำวร เพ่ือประโยชน์ด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน และ 
กำรท่องเที่ยวของทั้ง 2 ประเทศ 4. กำรผลักดันเพื่อแก้ไขปัญหำด่ำนพระเจดีย์สำมองค์
ทั้งในประเด็นพื้นที่ทับซ้อน และให้เมียนมำเปิดด่ำนพญำตองซูของเมียนมำที่ตรงข้ำม
กับด่ำนของไทยโดยเร็ว และ 5. ไทยควรใช้ประโยชน์จำกแรงงำนวัยหนุ่มสำวของ 
เมียนมำ ด้วยกำรตั้งโรงงำนในบริเวณชำยแดน เช่น บริษัทบำซินี่ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ำกัด 

	 นายชยาวุธ	 จันทร	 ผวจ.ราชบุรี กล่ำวว่ำงำนวันน้ีถือเป็นฤกษ์ที่ดี  
เพรำะทัง้ 2 บรษิทัดงักล่ำว มข้ีอตกลงร่วมมอืกนัในกำรจ�ำหน่ำยมะพร้ำวน�ำ้หอม 
ของด�ำเนินสะดวก ท่ีเป็นของดีของ จ.รำชบุรี ท�ำให้เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้ำว
น�้ำหอมได้มีตลำดรับซื้อ และรำคำมะพร้ำวน�้ำหอมก็จะมีรำคำดีขึ้น เกษตรกร 
ก็มีควำมเป็นอยู่ที่ดีข้ึน นอกจำกน้ีตนเองมีแนวทำงจะปรึกษำกับนำย Zhou 
Xiao Zhou เจ้ำของบริษัท จั่นฮุ่ยฯ ให้หำตลำดส่งออกสับปะรดบ้ำนคำ  
สวนผึ้ง ซึ่งตอนนี้ก�ำลังล้นตลำด และรำคำตกต�่ำ และเรื่องกุ้ง ของดี อ.บำงแพ 
จ.รำชบุรี ที่มีกำรเล้ียงกันมำก เพื่อให้ช่วยเร่ืองกำรส่งออกอีกทำงหนึ่ง หำกมี
แนวส่งออกได้จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรในพื้นที่รำชบุรีมำก วันนี้จึง 
ขออวยพรให้ทั้งสองบริษัทท�ำมำค้ำขึ้นรุ่งเรือง

	 “พาณิชย์”	 ลงพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด่านพุน�้าร้อน	 และด่านเจดีย์สามองค์	 ถกภาครัฐและเอกชน	 เดินหน้าเร่งรัดความร่วมมือด้าน 

การค้า	 การลงทุนไทย-เมียนมา	 ท้ังเร่งรัดสร้างถนน	 สร้างด่านพุน�้าร้อน	 ยกระดับด่านเจดีย์สามองค์เป็นจุดผ่านแดนถาวร	 เร่งรัดเมียนมาเปิดด่าน 

พญาตองซู	และใช้ประโยชน์จากแรงงานหนุ่มสาวของเมียนมาในภาคการผลิต

“พำณิชย์” ลงพื้นที่ จ.กำญจนบุรี

ถกรัฐ-เอกชนร่วมมือดันการค้า-ลงทุนกับเมียนมา

รำชบุรี เซ็น MOU ไทย-จีน	ส่งออกมะพร้าวน�้าหอม

มิติใหม่ของกำรส่งเสริมกำรมีงำนท�ำในภูมิภำค

ที่ตั้ง ณ ชำยแดนอ�ำเภอสังขละบุรี ซึ่งในปัจจุบันเริ่มมีผู้ผลิตจำกไต้หวัน
ได้เข้ำมำลงทุนที่ชำยแดนสังขละบุรี เช่นกัน
 นอกจำกนี ้กรมฯ ยงัได้ลงพืน้ทีศ่กึษำดงูำน ณ ด่ำนบ้ำนพุน�ำ้ร้อน 
ตลำดกำรค้ำชำยแดนด่ำนเจดีย์สำมองค์ ตลำดกำรค้ำชำยแดนพญำตองซ ู
เมืองพญำตองซู ประเทศเมียนมำด้วย ทั้งนี้ นอกจำกกำรติดตำม
สถำนกำรณ์กำรค้ำชำยแดนไทย-เมียนมำ กรมฯ ยังมีแผนกำรได้จัด
มหกรรมกำรค้ำชำยแดนไทย-เมียนมำ ในช่วงเดือน พ.ค. มิ.ย. 2562  
ณ อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก โดยในงำนมีกำรจัดแสดงสินค้ำและ 
จัดจ�ำหน่ำยสินค้ำจำกผู้ประกอบกำรไทย-เมียนมำ จ�ำนวน 150 คูหำ 
และกำรจัดสัมมนำให้ควำมรู้แก่ผู้ประกอบกำร พร้อมท้ังกำรเจรจำ 
จับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่ำงผู้ประกอบกำรไทยและ 
เมยีนมำ และยงัจะจดัให้มกีำรประชมุคณะกรรมกำรร่วมกำรค้ำชำยแดน
ไทย-เมียนมำ (Joint Border Trade Committee : JBTC) ครั้งที่ 3 
ช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. 2562 เพื่อร่วมมือผลักดันขยำยกำรค้ำกำรลงทุน
และควำมร่วมมือพัฒนำควำมเจริญทำงเศรษฐกิจของชำยแดนไทย- 
เมียนมำ

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก

ที่มา	: MGR ONLINE

 ส�ำหรับบรรยำกำศในพิธีเซ็น MOU ก่อนจะถึงข้ันตอนเซ็นฯ อย่ำง 
เป็นทำงกำร ได้มีกำรแสดงนำฏมวยไทย จำกโรงเรียนบ้ำนน�้ำพุ อ.เมืองรำชบุรี  
ให้ผู้ชมทั้งชำวไทยและจีนชม ซ่ึงกำรแสดงดังกล่ำวมีชื่อเสียงระดับประเทศ  
ได้รับรำงวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศในกำรประกวดหลำยเวที เริ่มจำกกำร 
ไหว้ครูมวย กำรแสดงศิลปะกำรต่อสู้มวยไทย และชุดเมฆขลำล่อแก้วพญำนำค 
ระหว่ำงกำรแสดงศิลปะมวยไทย สร้ำงควำมประทับให้กับตัวแทนชำวจีน 
อย่ำงมำกถึงขนำดลุกขึ้นปรบมือดังสนั่น รวมทั้งตัวแทนฝ่ำยไทยก็ต่ำงปรบมือ
เช่นกัน

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก
ที่มา	: สยำมรัฐออนไลน์

	 นายชยาวุธ	 จันทร	 ผวจ.ราชบุรี	 เดินทางไปท่ีบริษัท	 จ่ันฮุ่ย	 อินเตอร์เนช่ันแนล	 เทรด	 (ไทยแลนด์)	 จ�ากัด	 เลขท่ี	 298	 หมู่	 1	 ต.ดอนกรวย	

อ.ด�าเนินสะดวก	จ.ราชบุรี	 เพื่อเป็นสักขีพยาน	 ในการเซ็นสัญญา	ข้อตกลงความร่วมมือ	หรือ	MOU	ระหว่างบริษัท	 จั่นฮุ่ย	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 เทรด	 

(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	กับ	บริษัท	ปักกิ่ง	จินตง	เซนจูรี่	เทรดดิ้ง	จ�ากัด	โดยมีผู้แทนจากประเทศจีน	และตัวแทนประเทศไทย	ประกอบด้วยนายชยาวุธ	จันทร	

ผวจ.ราชบุรี	นายชนพหล	ส่งเสริม	นอภ.ด�าเนินสะดวก	นายพัลลภ	โฆษิตาภา	นายกอบต.ดอนกรวย	อ.ด�าเนินสะดวก	นายสมศักดิ์	พุทธพฤกษ์	เกษตร

อ.ด�าเนินสะดวก	และผู้น�าชุมชนในพื้นที่	เข้าร่วมเป็นสักขีพยานด้วย	ทั้งนี้บริษัท	จัน่ฮุ่ยฯ	เป็นบริษัทผู้ผลิตมะพร้าวน�้าหอมรายใหญ่ในจ.ราชบุรี	ส่งจ�าหน่าย

ในประเทศจีน	สหรัฐอเมริกา	และแคนาดา	มีนาย	Zhou	Xiao	Zhou	เป็นเจ้าของ	ส่วน	บริษัท	ปักกิ่ง	จินตงฯ	เป็นบริษัท	จัดจ�าหน่ายรายใหญ่อันดับ	3	

ของประเทศจีน	โดยเฉพาะการจ�าหน่ายสินค้าในระบบอีคอมเมิร์ส	ผ่านโซเชี่ยลมีเดีย	ใช้ชื่อเวปไซต์ว่า	JD.com
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	 นางเยาวภา	พิบูลย์ผล	จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่ำวว่ำ สืบเนื่อง 
จำกคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2555 เห็นชอบมำตรกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ในรูปแบบแรงงำนประมง โดยให้มีกำรจัดตั้งศูนย์
ประสำนแรงงำนประมงเป็นโครงกำรน�ำร่องใน 7 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัด
สมุทรสำคร ระยอง ตรำด ชุมพร สงขลำ ระนอง และสตูล ซึ่งจังหวัดสงขลำ 
เป็นหนึ่งในจังหวัดท่ีเปิดให้มีกำรจัดต้ังศูนย์แรงงำนประมง โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนในกิจกำรประมง ป้องกันและแก้ไขปัญหำ
กำรค้ำมนุษย์ในรูปแบบแรงงำนประมง ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจกำรประมง 
ได้ปฏบัิตติำมกฎหมำยและส่งเสริมกำรน�ำแรงงำนต่ำงด้ำวทีถ่กูต้องตำมกฎหมำย
เข้ำมำท�ำงำนในกิจกำรประมง ให้แรงงำนต่ำงด้ำวที่ท�ำงำนในกิจกำรประมง 
มีใบอนุญำตท�ำงำนถูกต้องและได้รับกำรคุ้มครองตำมกฎหมำย และรณรงค์
ประชำสัมพันธ์ให้ ผู้ประกอบกิจกำรประมงแรงงำนและส่วนรำชกำร มีควำม
ตระหนักร่วมกันในกำรแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ในรูปแบบแรงงำนประมง

	 ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.สุพตัรา	เดวิสัน	ผูช่้วยอธกิารบดี

ฝ่ายอาเซียนศึกษา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์กล่ำวว่ำ จังหวัด
สตลู มศีกัยภำพทำงกำรท่องเทีย่วทำงทะเลและบกอย่ำงมำก เนือ่งจำก
มีทรัพยำกรธรรมชำติที่สวยงำมและมีควำมส�ำคัญ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
“อุทยำนธรณี” Satun Geopark มีแนวโน้มของนักท่องเที่ยวเดินทำง
มำจังหวัดสตูลเพิ่มมำกขึ้นทั้งนักท่องเที่ยวชำวไทย และต่ำงชำติ  
กำรวำงแผนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวจึงจ�ำเป็นต้องด�ำเนินกำร 
อย่ำงรอบคอบ และต้องค�ำนึงถึงผลกระทบที่อำจตำมมำได้

	 พันต�ารวจตรีหญิงรมยง	สุรกิจบรรหาร	รองปลัดกระทรวงแรงงาน	 

เป็นประธานการประชุมนายจ้างและแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล	 

เพื่อสร้างการรับรู้พระราชกฤษฎีกาการบริหารจัดการการท�างานของคน

ต่างด้าว	ที่โรงแรมบีพี	สมิหลา	บีชโฮเต็ล	แอนด์	รีสอร์ท	จังหวัดสงขลา	โดย

มีนางเยาวภา	พิบูลย์ผล	จัดหางานจังหวัดสงขลา	หัวหน้าส่วนราชการสังกัด

กระทรวงแรงงาน	นายกสมาคมประมง	รวมทั้งนายจ้างและลูกจ้างในกิจการ

ประมงเข้าร่วมประชุมกว่า	250	คน

	 จังหวดัสตลู	โดยองค์การบริหารส่วนจังหวดัสตลู	และหน่วยงานเครือข่าย	

ร่วมกับ	 ศูนย์อาเซียนศึกษา	 ดร.ถนัด	 คอมันตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์ 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมอง	 “พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการพัฒนา

ศกัยภาพทางด้านการท่องเท่ียวของจังหวดัสตลู	เพ่ือเพ่ิมนักท่องเท่ียวจากอนิโดนีเซยี

และอาเซียนใต้”	

จ.สงขลำ ประชมุนำยจ้ำงและแรงงำนต่ำงด้ำวในกิจกำร

ประมงทะเล	เพือ่สร้างการรับรู้	พระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างาน 

ของคนต่างด้าว

จังหวัดสตูลระดมสมอง

เพิ่มนักท่องเท่ียวอินโดฯ-อาเซียนมา	 จ.สตูล

 ทั้งนี้ กำรจัดตั้งศูนย์ประสำนแรงงำนประมง ถือเป็นกำรแก้ไขปัญหำ 
ที่เกี่ยวข้องกับแรงงำนประมง ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบำลให้ควำมส�ำคัญและก�ำหนด 
ให้เป็นวำระแห่งชำตทิีจ่ะต้องด�ำเนนิกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงต่อเนือ่ง โดยได้มกีำร 
บรูณำกำรกับหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้อง เพือ่ให้แรงงำนเข้ำสูร่ะบบกำรท�ำงำนทีถ่กูต้อง 
ตำมสภำพกำรท�ำงำนที่เหมำะสม ได้รับกำรคุ้มครองตำมกฎหมำยและเป็นกำร
สร้ำงมำตรฐำนให้กำรท�ำงำนที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล และยังเป็นกำร
บรรเทำควำมเดือดร้อนของผู้ประกอบกำรที่ขำดแคลนแรงงำน
 โดยกำรประชุมได้มีวิทยำกรจำกหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับกำร 
จ้ำงงำนต่ำงด้ำวในกจิกำรประมงทะเลมำบรรยำยให้ควำมรูแ้ก่ผูเ้ข้ำร่วมประชมุ 
รวมถงึเปิดโอกำสให้ผูเ้ข้ำร่วมประชมุได้ซกัถำมในประเดน็ทีม่ข้ีอสงสยั เพือ่ทีจ่ะ
ได้น�ำไปปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้
ที่มา	: ส�ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสงขลำ

 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรคร้ังนี้ ถือเป็นกำรขยำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร 
และประสบกำรณ์กำรท�ำงำนร่วมกนัระหว่ำงผู้มีบทบำทส�ำคญัในกำรพฒันำกำรท่องเทีย่ว 
ทั้งภำคชุมชน ธุรกิจ ภำครัฐ วิชำกำรในจังหวัดสตูลได้ร่วมกันระดมสมอง แลกเปลี่ยน 
ควำมคิดเห็น พิจำรณำปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพ 
ทำงด้ำนกำรท่องเที่ยวสตูล เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจำกอินโดนีเซียและอำเซียนใต้ ซึ่งเป็น 
ส่วนส�ำคญัต่อกำรพฒันำเศรษฐกจิและยกระดบักำรท่องเทีย่วของจังหวัดสตลู ให้สำมำรถ
รองรับนักท่องเที่ยวต่ำงชำติได้

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้
ที่มา	: www.songkhlatoday.com
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ค�ำย่อภำษำอังกฤษ (Abbreviation)	ที่น่าสนใจ

ASAP

 เป็นค�ำย่อทีท่หำรใช้สือ่สำรกนัในสมยัสงครำมโลกครัง้ที ่1 ซึง่ย่อมำจำก
ค�ำว่ำ As soon as possible. แปลว่ำเร็วที่สุดเท่ำที่จะเร็วได้ ใช้กันมำกในกำร
เขยีนอเีมลล์ อำจเป็นค�ำทีค่่อนข้ำงห้วน ควรใช้กบัคนสนทิหรอืรูจ้กักนัด ีตวัอย่ำง
ประโยค Please send me the sample ASAP. กรุณำส่งตัวอย่ำงมำให้เร็ว
ที่สุด ถ้ำใช้กับเพื่อนๆ ก็โอเค แต่ประโยคน้ีถ้ำใช้กับผู้ใหญ่หรือลูกค้ำก็อำจจะ 
ไม่สุภำพเท่ำไหร่นกั เหมือนกบัว่ำเรำไปเร่งให้เขำส่ง ลองเปลีย่นประโยคให้ซอฟท์
ลงอย่ำง Please send me the sample at your earliest convenience. 
กรุณำส่งตัวอย่ำงมำให้เรำด้วยเมื่อคุณสะดวก (ทันทีที่คุณว่ำง)
RIP

 ค�ำนี้ใช้กันบ่อยโดยเฉพำะในโลกโซเชียลเวลำที่มีใครเสียเสียชีวิตแล้ว 
ก็จะมีคนออกมำเขียนไว้อำลัยให้ ย่อมำจำก Rest in peace ถ้ำแปลเป็นไทย 
ก็หมำยถึง หลับให้สบำยนะ
e.g.

 ค�ำนี้ย่อมำจำก exampli gratia ในภำษำละตินแปลว่ำ ตำมตัวอย่ำง
ดังนี้ ดังเช่น หรือ ตัวอย่ำงเช่น ตรงกับค�ำว่ำ for example ในภำษำอังกฤษ 
เพื่อให้กำรเขียนนั้นดูดี ไม่ควรใช้ e.g. ร่วมกับค�ำย่อ ect ในกำรปิดท้ำยประโยค
	 ตัวอย่างการใช้	e.g.
 The islands in Thailand e.g., Koh Railay, Koh Tachai, Koh Tao 
and Koh Samui are very popular destinations.

	 วันนี้เรามารู้จักกับ	ค�าย่อภาษาอังกฤษ	หรือ	Abbreviation	ที่น่าสนใจ	ซึ่งบางค�าเราก็อาจจะสงสัยเดาไม่ถูกว่าย่อมาจาก

อะไรกันแน่	เพราะตัวอักษรที่ย่อมาไม่ตรงกับค�าแปลภาษาอังกฤษเลย	

i.e.

 เป็นค�ำที่หลำยคนอำจจ�ำสับสนกับ e.g. ค�ำว่ำ i.e. ย่อมำจำกภำษำ
ละติน id est แปลว่ำ That is ... แปลเป็นไทย กล่ำวคือ/นั่นคือ โดย i.e.  
จะน�ำมำใช้ในกำรขยำยประโยคหลักให้มีควำมหมำยชัดเจนมำกขึ้น 
	 ยกตัวอย่างเช่น
 My favorite thai dish is Tom Kha Kai i.e., chicken in coconut 
milk soup. It’s delicious.
 จะเห็นว่ำ That is เป็นเอกพจน์ จึงยกมำแค่ตัวอย่ำงเดียวก็พอ  
เรำสำมำรถใช้ i.e. ร่วมกับ ect ได้ด้วย
etc

 ย่อมำจำกค�ำว่ำ et cetera ในภำษำละติน ภำษำอังกฤษแปลว่ำ and 
so on หรือ and so forth แปลว่ำ และอื่นๆ เป็นต้น หรือ ฯลฯ 
	 ตัวอย่างประโยค
 Here are some flowers: the rose, the tulip, the orchid, etc 
 กฎในกำรใช้ ect คือเวลำที่เรำใช้ and แล้วก็ไม่ควรใช้ etc มำตำม 
หลังอีก
c.c.

 ค�ำย่อนี้จะเห็นกันเป็นประจ�ำในอีเมลล์ ย่อมำจำก carbon copies  
สมัยก่อนเวลำพิมพ์จดหมำยด้วยเครื่องพิมพ์ดีด จะท�ำส�ำเนำจดหมำยจำก 
กระดำษคำร์บอน แปลว่ำ copies to หรือ ส�ำเนำถึง

	 นายชาญศิลป์	 ตรีนุชกร	 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ	่

บริษัท	 ปตท.	 จ�ากัด	 (มหาชน) เปิดเผยถึงควำมคืบหน้ำกำรจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษผลไม้ 
ภำคตะวันออก (อีเอฟซี) ว่ำ ปัจจุบันทำง ปตท.ได้ตั้งคณะท�ำงำนร่วมที่มี นำยพสุ โลหำรชุน 
ปลดักระทรวงอตุสำหกรรมเป็นประธำน เพือ่วำงแนวทำงกำรด�ำเนนิงำนในอเีอฟซ ีในเรือ่งของ
ปริมำณกำรเก็บรักษำผลไม้ วิธีกำรเก็บ รวมถึงรำคำค่ำบริกำรที่จะต้อง มำหำรือร่วมกัน  
แต่ปัจจุบันยังรอกำรจัดสรรพ้ืนที่จำกกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) อยู่ว่ำ 
จะให้ตั้งที่ไหน ในรูปแบบใด ซึ่งคำดว่ำจะมีกำรสรุปเร็วๆ นี้
 ทัง้นี ้ก่อนหน้ำนีท้ำง ปตท.ได้มกีำรร่วมมอืกบั บรษิทั บำงกอก อนิดสัเทรยีลแก๊ส จ�ำกดั 
(บีไอจี) เพื่อจัดตั้ง บริษัท มำบตำพุด แอร์ โปรดักส์ จ�ำกัด (เอ็มเอพี) ที่ด�ำเนินกำรหน่วยแยก
อำกำศ โดยใช้พลังงำนควำมเย็นเหลอื ท้ิงจำก แอลเอ็นจ ีในเชงิธุรกจิ ในกำรผลติก๊ำซอตุสำหกรรม 
ได้แก่ ไนโตรเจน ออกซิเจน และอำร์กอน เพื่อรองรับควำมต้องกำรใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรม 
และใช้ประโยชน์ทำงกำรแพทย์ โดยตั้งอยู่ในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด จังหวัดระยอง  
ใช้เงินลงทุน 1,500 ล้ำนบำท ก�ำลังผลิต 450,000 ตันต่อปี จะผลิตเชิงพำณิชย์ปี 2564  
ซึ่งจะเป็นส่วนส�ำคัญที่สนับสนุนนโยบำยรัฐในโครงกำรระเบียงผลไม้ภำคตะวันออก

	 ระยอง	 ปตท.	 เร่งเคร่ืองจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษผลไม้	 ด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าผลักดันธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในพื้นท่ี	 EEC	 

กว่า	5	พันราย	มีความพร้อมรับมือการขยายตัวของเศรษฐกิจในพื้นที่

ปตท. เร่งตั้ง “อีเอฟซี”	รัฐพัฒนาขนส่งอีอีซี

	 ด้าน	นายวฒุไิกร	ลีวรีะพนัธุ	์อธบิดกีรมพฒันาธรุกิจ 

การค้า เปิดเผยว่ำ ในปี 2562 กรมจะให้ควำมส�ำคัญในกำร
พัฒนำธุรกิจให้บริกำรโลจิสติกส์ที่ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภำคตะวนัออก (EEC) มำกขึน้เพือ่รองรบักำรพฒันำพืน้ทีเ่ศรษฐกิจ
ให้มีปัจจัยพ้ืนฐำนสนับสนุน โดยกรมจะปรับปรุงธุรกิจให้มี 
ควำมน่ำเชื่อถือ ตอบโจทย์ลูกค้ำหรือผู้รับบริกำร และพร้อมที ่
จะแข่งขันในตลำดภำยในประเทศ และเชือ่มต่อระหว่ำงประเทศ 
ซึง่ในปัจจบุนั ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ม.ีค. 2562 มนีติิบคุคลให้บรกิำร
โลจสิตกิส์ ใน EEC จ�ำนวนรวมทัง้สิน้ 5,015 รำย ทนุจดทะเบยีน
รวม 34,465.57 ล้ำนบำท

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มา	: www.ryt9.com
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N/A

 ค�ำนี้ย่อมำจำก Not Applicable (น�ำมำใช้ไม่ได้) หรือ Not Available 
(ไม่ปรำกฏ หำไม่ได้ หรือไม่มีอยู่) แปลว่ำไม่มีน่ันเอง ค�ำน้ีไม่ใช้ในภำษำพูด  
แต่จะพบมำกในตำรำงหรือว่ำตวัเลอืกตำมแบบสอบถำมต่ำงๆ อ่ำนว่ำ “เอน็-เอ” 
ถ้ำเขียนว่ำ NA แบบไม่มีเครื่องหมำยคั่นระหว่ำง N กับ A จะย่อมำจำก  
No Answer แปลว่ำไม่มีค�ำตอบ
RSVP

 ส�ำหรบัตวัย่อนี ้ไม่ค่อยนยิมใช้ในภำษำพดู ส่วนใหญ่จะพบในภำษำเขยีน
เท่ำนั้น จะพบบ่อยในบัตรเชิญต่ำงๆ มำจำกภำษำฝร่ังเศส Répondez, s’il 
vous plaît. (เรป็งเด้ ซิลวูเปล่) แปลว่ำกรุณำตอบกลับด้วย (ว่ำจะมำร่วมงำน
หรือไม่) ถ้ำแปลเป็นภำษำอังกฤษก็คือ Please Respond หรือ Please reply 
ค�ำว่ำ Répondre แปลว่ำ Respond หรือ Reply ส่วน S’il vous plaît.  
แปลว่ำ If you please. แปลว่ำกรุณำในภำษำไทยเรำนั่นเอง
BYOB

 ย่อมำจำก Bring your own beer. หรือ Bring your own booze.  
เวลำถูกเชิญไปงำนปำร์ตี้ ถ้ำเห็นค�ำน้ีอยู่บนบัตรเชิญหรือในอีเมลล์ แปลว่ำ 
ให้เรำน�ำเบียร์หรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ของตัวเองไปด้วย booze หมำยถึง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
AM/PM

 เป็นกำรบอกเวลำด้วยระบบ 12 ชัว่โมง นยิมใช้กนัมำกใน สหรฐัอเมรกิำ 
เป็นค�ำย่อที่มำจำกภำษำละติน 
	 AM	ย่อมาจาก	aint	meridian หมำยถึง ช่วงเวลำนับต้ังแต่หลัง 
เที่ยงคืนไปจนถึงเที่ยงวัน
	 PM	ย่อมาจาก	post	meridian หมำยถึง ช่วงเวลำต้ังแต่หลังเที่ยง
วันจนถึงเที่ยงคืน

ATM

 ค�ำนี้ย่อมำจำก Automated teller machine หรือเครื่องเอทีเอ็ม
ธนำคำร ทีเ่รำใช้ถอนหรอืโอนเงนิกนับ่อยๆ แต่เดีย๋วนีม้กีำรสือ่สำรโดยกำรแชท
หรือพิมพ์คุยกันมำกขึ้น ค�ำว่ำ At the moment ที่แปลว่ำ ในขณะนี้ หรือ 
ในตอนนี้ของนักแชทจึงนิยมพิมพ์กันสั้นๆ แค่ ATM
ทีนี้มาดูค�าย่อที่ใกล้ๆ	ตัวกันบ้าง

	 LOL ย่อมำจำก Laughing out loud เป็นกำรหัวเรำะแบบเต็มพิกัด
	 DIY ย่อมำจำก Do it yourself
	 WC	 หมายถึง	 สุขาหรือ	 Toilet ย่อมำจำกค�ำว่ำ Water closet  
แล้วท�ำไมต้อง closet ที่เรำก็คุ้นเคยกันดีว่ำหมำยถึงห้องแต่งตัว หลำยคน 
อำจจะสงสัยว่ำท�ำไมต้องเป็น Water closet ด้วย ที่มำของค�ำว่ำ WC หรือ 
ห้องน�้ำเกิดขึ้นในสังคมชั้นสูงสมัยก่อน ที่ผู ้ชำยชำวอังกฤษจะนิยมใส่วิกผม  
แล้วก็มีกำรใส่แป้งลงไปบนวิกผมด้วย พอแต่งตัวแต่ละทีมือก็จะเลอะแป้ง  
เลยมีกำรสร้ำงห้องเล็กๆ ข้ำงห้องแต่งตัวไว้ส�ำหรับล้ำงมือ เรียกว่ำ Powder 
closet ซึ่งตอนหลังก็กลำยมำเป็น Water closet และย่อจนเหลือ WC  
แบบที่เรำเห็นกัน
	 O.K.	ค�าว่า	O.K.	ที่เรารู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนั้นย่อมาจาก 

ค�าว่า	Oll	Korrect ซึง่มทีีม่ำจำกพ่อค้ำชำวอเมรกินัคนหนึง่ทีป่ระสบควำมส�ำเรจ็
ในกำรท�ำธรุกจิมำก แต่ว่ำเปน็คนทีม่คีวำมรู้น้อย เวลำทีเ่ขำตรวจสอบใบสั่งงำน  
ถ้ำใบสั่งงำนนั้นผ่ำนกำรตรวจสอบแล้วว่ำถูกต้องและอนุมัติ เขำก็จะเขียน 
ค�ำว่ำ Oll Korrect ลงไป ซึ่งค�ำที่ถูกต้องควรจะเขียนวำ่ « All Correct »  
ต่อมำกจิกำรเจรญิก้ำวหน้ำมำกขึน้ เอกสำรกม็มีำกขึน้ด้วย เพือ่เป็นกำรประหยดั
เวลำชำยคนนี้เลยย่อให้สั้นลง โดยเขียนสั้นๆ ว่ำ O.K. ต่อมำก็มีคนอื่นใช้ตำมกัน 
อย่ำงแพร่หลำย

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา	: https://maanow.com

รู้ทันโลก

	 ชาวต่างชาตท่ีิก�าลังหางานในญ่ีปุ่น	ได้เข้ารับการทดสอบ

ท่ีจัดข้ึนเป็นคร้ังแรกในประเทศญ่ีปุ ่น	 ส�าหรับวีซ ่าท�างาน 

ประเภทใหม่	รัฐบาลญ่ีปุ่นมุ่งหวงัท่ีจะเพิม่จ�านวนคนงานต่างชาติ

ใน	14	สาขาอาชีพที่เผชิญการขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก

กำรทดสอบส�ำหรับวีซ่ำท�ำงำนประเภทใหม่

จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น

 ชำวต่ำงชำติที่ผ่ำนกำรทดสอบภำษำส�ำหรับกำรสนทนำในชีวิตประจ�ำวัน และ 
กำรสอบควำมรู้ทำงเทคนิคจะสำมำรถได้รับวีซ่ำประเภทใหม่
 ส�ำนกังำนกำรท่องเทีย่วแห่งญีปุ่น่ระบวุ่ำ มชีำวต่ำงชำต ิ761 คนเข้ำรบักำรทดสอบ
ด้ำนอุตสำหกรรมต้อนรับดูแล เมื่อวันอำทิตย์ที่ 14 เมษำยน 2562 
 และรำว 130 คน เข้ำร่วมกำรสอบทีห้่องประชมุของกระทรวงทีด่นิ สำธำรณปูโภค 
คมนำคม และกำรท่องเที่ยว ที่กรุงโตเกียว ซึ่งเป็น 1 ในสนำมสอบที่มีทั้งหมด 7 แห่ง
	 หัวข้อในการทดสอบรวมทั้งงานต้อนรับ	มารยาท	และความรู้ในธุรกิจต้อนรับ
ดูแล	โดยในการทดสอบแบบปากเปล่า	กรรมการสอบได้แสดงบทบาทสมมุติเป็นแขก
ที่มาเยือน	 ผลการสอบจะประกาศในวันที่	 25	 พฤษภาคม	 2562	 และส�านักงาน 
การท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่นมีแผนจะจัดการสอบความรู้ทางเทคนิค	2-3	ครั้งต่อปี

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา	: https://www3.nhk.or.jp
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Smart DOE

	 เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพในการให้บริการของบริษัทจัดหางานในไต้หวัน	 ก�าจัดบริษัทจัดหางาน	 ท่ีไร้คุณภาพและไม่ยอมปรับปรุงแก้ไข 

ให้ออกจากตลาดแรงงาน	กระทรวงแรงงานไต้หวันได้มอบหมายให้องค์กร	ที่มีประสบการณ์เป็นผู้ด�าเนินการการประเมินคุณภาพของบริษัทจัดหางาน

ในไต้หวันเป็นประจ�าทุกปี	 โดยปี	 2019	 น้ี	 ยังคงมอบหมายให้สภาอุตสาหกรรมไต้หวันเป็นผู้ด�าเนินการประเมินต่อไป	 มีบริษัทจัดหางานไต้หวันท่ีเข้ารับ 

การประเมิน	 1,061	 บริษัท	 เป็นปีท่ีมีจ�านวนน้อยท่ีสุด	 สาเหตุเป็นเพราะกระทรวงแรงงานมีกฎระเบียบใหม่	 บริษัทจัดหางานใดท่ีได้ผลประเมินอยู่ใน 

ระดับ	A	หรือได้รับ	90	คะแนนขึ้นไปติดต่อกัน	2	ปี	ปีที่	3	จะได้รับการยกเว้นการประเมิน	ปรากฏว่า	ในปีนี้	มีบริษัทจัดหางานคุณภาพดีที่อยู่ในข่ายได้รับ

ยกเว้น	380	ราย	โดยบริษัทเหล่านี้	หากท�าผิดกฎระเบียบ	จะต้องรับการประเมินใหม่ทันที

	 อธบิดกีรมการจัดหางานเผยลุยตรวจจับด�าเนินคดแีรงงานต่างด้าวลักลอบท�างานแย่งอาชีพคนไทย 

แล้ว	6,206	คน	ส่งกลับประเทศต้นทาง	6,081	คนพร้อมประสานต�ารวจ	ฝ่ายปกครองตรวจเข้มทุกพื้นที่

 ส�ำหรับกำรประเมินในปีน้ี จะเร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 
ปีนี้เป็นต้นไป จนถึงส้ินเดือนกันยำยน และจะประกำศผล 
ในปลำยเดือนตุลำคม ส่วนรำยกำรและมำตรฐำนในกำรประเมิน 
แบ่งเป็น 4 รำยกำร ได้แก่ กำรบริหำรคุณภำพองค์กร ประวัติ 
กำรถูกลงโทษ ระบบกำรให้บริกำร และรำยกำรอื่นๆ เช่นได้รับ
กำรรับรองคุณภำพจำกมำตรฐำนต่ำงๆ กำรปรับปรุงแก้ไขปัญหำ
หลังถูกลงโทษพักใบอนุญำตประกอบกำร กำรให้ควำมร่วมมือ 
กับกำรบริกำรแรงงำนต่ำงชำติ ณ ท่ำอำกำศยำน กำรให้บริกำร
ต่อแรงงำนต่ำงชำติที่ผ่ำนระบบจ้ำงตรง เป็นต้น

	 เมื่อวันที่	23	พฤษภาคม	2562	นางเพชรรัตน์	สินอวย	อธิบดีกรมการจัดหางาน 
เปิดเผยว่ำ กรมกำรจัดหำงำน ได้บูรณำกำรร่วมกับส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ ส�ำนักงำนตรวจ 
คนเข้ำเมือง และกรมกำรปกครอง เข้ำตรวจสอบ จับกุมและด�ำเนินคดีแรงงำนต่ำงด้ำวที่ลักลอบ
เข้ำมำท�ำงำนโดยไม่มใีบอนญุำตท�ำงำนและแย่งอำชีพคนไทย ท�ำให้คนไทยได้รบัควำมเดอืดร้อน
เป็นจ�ำนวนมำก ซึ่งเก่ียวกับเร่ืองน้ีตนได้ส่ังกำรให้กองทะเบียนจัดหำงำนกลำงและคุ้มครอง 
คนหำงำน กรมกำรจัดหำงำน ส�ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ และส�ำนักงำน 
จัดหำงำนจังหวัด โดยเฉพำะจังหวัดที่มีแรงงำนต่ำงด้ำวท�ำงำนเป็นจ�ำนวน 5 หมื่นคนขึ้นไป เช่น 
สมุทรสำคร ปทุมธำนี สมุทรปรำกำร ภูเก็ต สุรำษฎร์ธำนี สงขลำ เชียงใหม่ กรุงเทพมหำนคร 
อำทิ เขตห้วยขวำง เขตสุขุมวิท เป็นต้น ซึ่งมีกำรลักลอบท�ำงำนเป็นจ�ำนวนมำก ให้จัดชุด 
เฉพำะกิจลงพื้นท่ีร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจ ต�ำรวจตรวจคนเข้ำเมือง และฝ่ำยปกครองในพื้นที่
ตรวจเข้มกำรท�ำงำนของแรงงำนต่ำงด้ำวและด�ำเนนิคด ีซึง่ตัง้แต่ 1 กรกฎำคม 2561-22 พฤษภำคม 
2562 ได้ตรวจสอบกำรท�ำงำนของแรงงำนต่ำงด้ำวไปแล้ว จ�ำนวน 371,823 คน และด�ำเนินคดี
แรงงำนต่ำงด้ำวที่ท�ำงำนโดยไม่มีใบอนุญำตท�ำงำน ขำยสินค้ำ ขำยอำหำรตำมแผงต่ำงๆ  
ขำยของหน้ำร้ำน รวมท้ังเร่ขำยสินค้ำ และงำนอื่นๆ ได้แก่ พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย  
วนิมอเตอร์ไซค์ นวดแผนไทย และเสรมิสวย ซึง่เป็นงำนทีห้่ำมคนต่ำงด้ำวท�ำตำมกฎหมำย จ�ำนวน 
6,206 คน พบส่วนใหญ่เป็นสญัชำตเิมยีนมำมำกทีสุ่ด รองลงมำเป็นเวยีดนำม ลำว กัมพชูำ อนิเดยี  

กระทรวงแรงงำนไต้หวัน	เริ่มการประเมินคุณภาพบริษัทจัดหางาน

ประจ�าปี	2019	มีบริษัทจัดหางานรับการประเมิน	1,061	ราย

ลุยจับต่ำงด้ำวแย่งอำชีพคนไทย

พบ	เมียนมามากสุด	ส่งกลับประเทศแล้วกว่า	6,200	คน

	 กระทรวงแรงงานไต้หวันแถลงว่า	นอกจากการจดัการเอกสาร	ระบบและขัน้ตอน
การให้บริการแล้ว	 ยังมีการสุ่มส�ารวจนายจ้างและแรงงานต่างชาติ	 เพื่อสอบถาม 
ความเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของบริษัทจัดหางานเป็นจ�านวนกว่า	 30,000	 คนด้วย	
ส�าหรับผลการประเมินแบ่งเป็น	 3	 ระดับ	 ได้แก่	 ระดับ	 A	 ผู้ได้รับคะแนนประเมินตั้งแต่	 
90	 คะแนนขึ้นไป	 ระดับ	 B	 ผู้ได้รับคะแนนประเมินต้ังแต่	 70	 คะแนนขึ้นไป	 แต่ไม่ถึง	 
90	คะแนน	ระดับ	C	ผู้ได้รับคะแนนประเมินต�่ากว่า	70	คะแนนลงมา

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา	: Radio Taiwan International

จนี และอืน่ๆ ตำมล�ำดบั โดยได้เปรยีบเทยีบปรับแรงงำนต่ำงด้ำว 
คิดเป็นเงินค่ำปรับรวม 24,793,100 บำท ผลักดันส่งกลับ
แรงงำนแล้ว จ�ำนวน 6,081 คน 
	 “แรงงานต่างด้าวต้องมีใบอนญุาตท�างานและท�างาน
ตรงกับที่ระบุไว้ในใบอนุญาต	 โดยงานที่ท�าต้องไม่ใช่งาน 
ที่ห้ามคนต่างด้าวท�าหรือนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะท�าได	้ 
หากฝ่าฝืนจะมโีทษปรบั	5,000-50,000	บาท	หากผู้ใดพบเหน็
คนต่างด้าวท�างานผิดกฎหมาย	 สามารถแจ้งเบาะแสได้ที ่
กองทะเบยีนจดัหางานกลางและคุม้ครองคนหางาน	กรมการ
จดัหางาน	ส�านกังานจดัหางานจงัหวดัทกุจงัหวดั	ส�านกังาน
จดัหางานกรงุเทพมหานครพืน้ที	่1-10	หรอืสายด่วนกระทรวง
แรงงาน	 โทร.	 1506	 กด	 2	 กรมการจัดหางาน	 เพื่อให้ 
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบต่อไป”	นางเพชรรัตน์ฯ	กล่าว

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา	: http://www.doe.go.th
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	 เมือ่วนัที	่3	พฤษภาคม	2562	พล.ต.อ.อดลุย์	แสงสงิแก้ว	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงแรงงาน	เป็นประธานในพธิเีปิดการบรจิาคโลหติของแรงงาน

ต่างด้าว	ตามโครงการ	“แรงงานต่างชาติร่วมใจ	เทิดไท้องค์ราชัน”เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	โดยจะน�าโลหิตที่ได้ไปช่วยเหลือ

ผู้เจ็บป่วย	 ผู้ประสบอุบัติเหตุ	 เพ่ือน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีมีต่อปวงชนชาวไทยทุกเพศ	 ทุกวัย	 ทุกศาสนา	 เป็นการส่งเสริมและรณรงค์ให ้

ตระหนักถึงความเสียสละและการท�าความดีด้วยหัวใจ	โดยไม่หวังผลตอบแทน	ณ	บริษัทเบลตัน	อินดัสเตรียล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	เขตนิคมอุตสาหกรรม

นวนคร	จังหวัดปทุมธานี	โดยมีผู้บริหาร	ข้าราชการ	เจ้าหน้าที่ในสังกัด	ตลอดจนองค์กรลูกจ้าง	นายจ้าง	ผู้ใช้แรงงานและแรงงานต่างด้าว	เข้าร่วม

กิจกรรม	จ�านวน	310	คน	ทั้งนี้	นายชาธิป	รุจนเสรี	รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี	กล่าวต้อนรับ

	 พล.ต.อ.อดุลย์ฯ	 ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนที่ร่วมกันดูแล	 อ�านวยความสะดวก	 รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้	 และ

ท�าความเข้าใจในระเบียบและข้ันตอนการเดนิทางเข้า-ออกของแรงงานต่างด้าว	สัญชาตกัิมพชูา	ลาว	เมียนมาช่วงเทศกาลสงกรานต์	ด้านกรมการจัดหางาน 

เผยช่วง	5-30	เมษายนท่ีผ่านมา	มีแรงงานต่างด้าว	3	สัญชาต	ิเดนิทางเข้า-ออกท้ังส้ิน	532,677	คน	เป็นสัญชาตเิมียนมามากท่ีสุด	พร้อมเน้นย�า้แรงงาน

ต่างด้าวกลับช่วง	1-31	พฤษภาคม	2562	ต้องเสียค่าธรรมเนียม	2,000	บาท	และหลัง	31	พฤษภาคม	2562	หากนายจ้างจะจ้างแรงงานต่างด้าว

ท�างานในประเทศไทย	ต้องน�าเข้ามาท�างานตามระบบ	MOU	เท่านั้น

	 พล.ต.อ.อดุลย์	 แสงสิงแก้ว	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่ำวว่ำ  
กำรบริจำคโลหิตของแรงงำน ต่ำงด้ำว 3 สัญชำติ ได้แก่ กัมพูชำ ลำว เมียนมำ ตำมโครงกำร 
“แรงงำนต่ำงชำตร่ิวมใจ เทิดไท้องค์รำชนั” เนือ่งในโอกำสมหำมงคลพระรำชพธิบีรมรำชำภเิษก 
สมเด็จพระเจ้ำอยู ่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร ในครั้งนี้จัดขึ้นโดย 
กรมกำรจดัหำงำน กระทรวงแรงงำน เป็นเจ้ำภำพหลกัในกำรบรูณำกำรท�ำงำนร่วมกนัระหว่ำง
หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน นำยจ้ำง/สถำนประกอบกำรและภำคประชำชน เน่ืองด้วย
ประชำชนผูอ้ยูบ่นผืนแผ่นดนิไทย ไม่ว่ำจะเป็นเช้ือชำติ ศำสนำใด ได้รบัพระบำรมแีผ่ปกเกล้ำ 
ปกกระหม่อมอยู่ตลอดเวลำ และต่ำงส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณที่สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
มหำวชริำลงกรณ บดนิทรเทพยวรำงกรู ทรงมต่ีอพสกนิกรทกุเพศ ทกุวยั ทกุชำต ิทกุศำสนำ 
ซึ่งปัจจุบันแรงงำนต่ำงด้ำวเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญส�ำหรับกำรเติบโตของเศรษฐกิจไทย  
จะเห็นได้จำกกำรเคล่ือนย้ำยแรงงำนต่ำงด้ำวเข้ำมำท�ำงำนในประเทศไทยเป็นจ�ำนวนมำก 
โดยเฉพำะแรงงำนต่ำงด้ำวจำกประเทศเพ่ือนบ้ำน 3 สัญชำติ ได้แก่ กัมพูชำ ลำวและ 
เมยีนมำ ซึง่สถำนประกอบกำรในเขตนิคมอตุสำหกรรมมแีรงงำนต่ำงด้ำวท�ำงำนเป็นจ�ำนวนมำก 
ซึ่งในวันนี้มีแรงงำนต่ำงด้ำวร่วมบริจำคโลหิตจ�ำนวนประมำณ 310 คน คือ บริษัทเบลตัน 
อนิดสัเตรยีล (ประเทศไทย) จ�ำกดั สญัชำตเิมยีนมำ จ�ำนวน 250 คน บริษัทไก่สด เซนทำโก 
จ�ำกัด สัญชำติกัมพูชำ จ�ำนวน 50 คน บริษัทยูไนเต็ดกำรฝ้ำย จ�ำกัด สัญชำติลำว จ�ำนวน 
10 คน โดยโรงพยำบำลปทุมธำนีให้บริกำรรับบริจำคโลหิต นอกจำกนี้ ยังมีหน่วยงำน 
ในสงักดักระทรวงแรงงำนจดัหน่วยบรกิำรให้ค�ำแนะน�ำเกีย่วกบัภำรกิจของหน่วยงำนในด้ำน
ต่ำงๆ อำทิ ข้อกฎหมำยเกี่ยวกับกำรท�ำงำนของแรงงำนต่ำงด้ำว กำรประกันสังคม เป็นต้น 
และยังมีโรงพยำบำลกำรุณเวช ปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี มำให้บริกำรทำงกำรแพทย ์
อีกด้วย

	 นางเพชรรัตน์	 สินอวย	 อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่ำ 
พล.ต.อ.อดลุย์ แสงสงิแก้ว รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงแรงงำน ขอบคณุส�ำนกังำน
ต�ำรวจแห่งชำต ิส�ำนกังำนตรวจคนเข้ำเมอืง กระทรวงกำรต่ำงประเทศ กระทรวง
มหำดไทย หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและส่ือมวลชนที่ช่วยกันดูแล อ�ำนวยควำม
สะดวกรวมทั้งประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้ และท�ำควำมเข้ำใจในระเบียบและ
ข้ันตอนกำรเดนิทำงเข้ำ-ออกของแรงงำนต่ำงด้ำว สญัชำตกิมัพชูำ ลำว เมยีนมำ
ช่วงเทศกำลสงกรำนต์ ตำมที่คณะรัฐมนตรีมีมติผ่อนผันให้แรงงำนต่ำงด้ำว  
3 สญัชำต ิทีถ่อืหนงัสอืเดนิทำง เอกสำรแทนหนงัสอืเดนิทำง หรอืเอกสำรรับรอง
บุคคลที่ได้รับกำรตรวจลงตรำประเภทคนอยู่ชั่วครำว (Non-Immigrant L-A) 
และท�ำงำนในประเทศไทยในต�ำแหน่งกรรมกร คนรับใช้ในบ้ำน ผู้ประสำนงำน
ด้ำนภำษำ และช่ำงเครือ่งยนต์ในเรอืประมงทะเล รวมถงึผูต้ดิตำมซึง่อำยุไม่เกนิ 
18 ปี ที่ได้รับกำรตรวจลงตรำวีซ่ำประเภทผู้ติดตำม เดินทำงเข้ำ-ออกประเทศ
เพื่อกลับบ้ำนไปร่วมประเพณีสงกรำนต์ระหว่ำงวันที่ 5-30 เมษำยน 2562 โดย
ยกเว้นค่ำธรรมเนยีม Re-Entry จ�ำนวน 1,000 บำท ซ่ึงตัง้แต่วันท่ี 5-30 เมษำยน 

แรงงำนจัดกิจกรรมกำรบริจำคโลหิต

“แรงงานต่างชาติร่วมใจ	เทิดไท้องค์ราชัน”

เผยยอดแรงงำน 3 สัญชำต	ิเข้า-ออก	ช่วงสงกรานต์

กว่า	5.3	แสนคน	ย�้ากลับหลัง	31	พ.ค.	2562	ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม

 พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่ำวอีกว่ำ กำรน้อมน�ำแนวคิดและ 
กำรสืบสำนพระรำชปณิธำนด้วยกำรบ�ำเพ็ญตนเป็นผู้ให้ด้วย 
กำรบริจำคโลหิตในครั้งนี้ เป็นกำรท�ำควำมดีเพื่อน้อมร�ำลึกถึง 
พระมหำกรุณำธิคุณได้อีกทำงหนึ่ง เพรำะกำรสร้ำงกำรตระหนัก 
รูเ้รือ่งของกำรบรจิำคโลหตินบัว่ำเป็นสิง่จ�ำเป็น ถอืเป็นกระบวนกำร 
กำรส่งเสริมให้เกิดควำมรับผิดชอบต่อคนในสังคม (Corporate 
Social Responsibility : CSR) ร่วมกันด้วยกำรบริจำคโลหิต  
เพรำะกำรบริจำคโลหิต 1 คร้ัง เพียงกว่ำ 20 นำที จะสำมำรถ 
ช่วยเหลอืผูป่้วยได้อย่ำงน้อย 3 ชวีติ ทัง้ยงัเป็นกำรให้ทำนอกีวธีิหนึง่ 
เพรำะเป็นกำรสละโลหิตในร่ำงกำยของตนเอง เพื่อช่วยเหลือชีวิต
ผู้ป่วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ เป็นกำรท�ำควำมดีด้วยหัวใจ  
สร้ำงควำมสุขจำกกำรเป็นผู้ให้อย่ำงแท้จริง
	 ทั้งนี้ 	 พล.ต.อ.อดุลย ์ฯ	 ได ้พบปะนายจ้าง/สถาน 
ประกอบการ	 คนงานและร่วมให้ก�าลังใจกับแรงงานต่างด้าว 
ที่ร่วมบริจาคโลหิต	 โดยจะน�าโลหิตที่ได้จากการบริจาคน�าไปไว้
ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย	 ผู้เจ็บป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด	
ผูป้ระสบอบัุตเิหต	ุผูป้ระสบภยัจากการท�างาน	หรอืในกรณฉีกุเฉนิ
ตามโรงพยาบาลต่างๆ	ต่อไป

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา	: http://www.doe.go.th

2562 มีแรงงำนกัมพูชำ ลำว เมียนมำ เดินทำงเข้ำ-ออกรำชอำณำจักรไทย 
จ�ำนวนทัง้สิน้ 532,677 คน โดยเดนิทำงออกจ�ำนวน 241,521 คน และเดินทำง
เข้ำจ�ำนวน 291,156 คน เป็นสัญชำติเมียนมำมำกที่สุด จ�ำนวน 330,604 คน 
รองลงมำเป็นสัญชำติกัมพูชำ จ�ำนวน 106,883 คน และสัญชำติลำว จ�ำนวน 
95,190 คน โดยผู้ที่เดินทำงเข้ำมำจะมีทั้งกลุ่มแรงงำนกลับบ้ำนช่วงสงกรำนต์ 
กลุ่มที่มำท่องเที่ยวในประเทศไทย และกลุ่มน�ำเข้ำตำมระบบ MOU ซ่ึงเฉลี่ย
ประมำณ 33,000 คนต่อเดือน โดยในปี 2561 ที่ผ่ำนมำมีแรงงำนต่ำงด้ำว 
เข้ำ-ออก จ�ำนวน 240,251 คน ซึ่งพบว่ำในปี 2562 มีแรงงำนต่ำงด้ำวเข้ำ-ออก
เพิ่มขึ้นจำกปี 2561 จ�ำนวน 292,426 คน คิดเป็น 121.72 % ขณะที่ด่ำนตรวจ
คนเข้ำเมืองที่มีสถิติเข้ำ-ออก สูงสุด 10 ล�ำดับแรก คือ 1. ตม.จว.ตำก 2. ตม. 
จว.สระแก้ว 3. ตม.จว.อุบลรำชธำนี 4. ตม.จว.มุกดำหำร 5. ตม.จว.จันทบุรี  
6. ตม.จว.ระนอง 7. ตม.จว.กำญจนบุรี 8. ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 9. ตม. 
จว.เชียงรำย และ 10. ตม.จว.นครพนม
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	 นางเพชรรัตน์ฯ	 กล่าวย�้าเตือนว่า	 ขณะนี้พ้นก�าหนดระยะเวลายกเว้น
ค่าธรรมเนียม	Re-Entry	จ�านวน	1,000	บาท	แล้ว	ดังนั้น	หากแรงงานต่างด้าว
กลับช่วง	1-31	พฤษภาคม	2562	ต้องเสียค่าธรรมเนียม	2,000	บาท	และต้อง
ขอรับวีซ่าใหม่	โดยอยู่ได้เท่าสิทธิเดิมที่ได้รับอนุญาต	แต่หากหลังจากวันที่	31	
พฤษภาคม	2562	จะเข้ามาท�างานอกีไม่ได้	หากนายจ้างประสงค์จะจ้างคนต่างด้าว 
คนเดมิท�างานในประเทศไทยต่อไป	จะต้องน�าแรงงานคนเดมิกลับเข้ามาท�างาน
ตามระบบ	MOU	 เท่านั้น	 โดยในปีงบประมาณ	 2562	 (ต.ค.	 61-เม.ย.	 62)	 

มกีารน�าเข้าแรงงานต่างด้าวตาม	MOU	เพ่ือเข้ามาท�างานในประเทศไทย	จ�านวน	
230,400	 คน	 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีส�านักงานจัดหางาน 
จังหวัดทุกจังหวัด	 ส�านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นท่ี	 1-10	 หรือ 
โทร.สายด่วนกระทรวงแรงงาน	1506	กด	2	กรมการจัดหางาน

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา	: http://www.doe.go.th

	 พลต�ารวจเอก	 อดุลย์	 แสงสิงแก้ว	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	 เชิญหน่วยงานเก่ียวข้องหารือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานไทย 

ถูกหลอกและลักลอบไปท�างานเกาหลีใต้	รับทราบความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเก่ียวกับแผนการจับกุม/ด�าเนินคดผีูมี้พฤตกิรรมลักลอบน�าพาคนหางานไปท�างาน

เกาหลีใต้	การสกัดก้ันคนหางานท่ีมีพฤตกิรรมจะลักลอบไปท�างาน	และการข้ึนบัญชีด�าผูป้ระกอบการท่องเท่ียวท่ีมีพฤตกิรรมลักลอบน�าพาแรงงานไทยไปท�างาน

เกาหลีใต้	 พร้อมเตรียมมาตรการรับแรงงานไทยกลับจากเกาหลี	 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่ง	 และ	 3	 มาตรการป้องกันการลักลอบ	 สร้างการรับรู้	 ยับย้ัง	 

สกัดกั้น	และบังคับใช้กฎหมาย

	 พลต�ารวจเอก	อดลุย์	แสงสิงแก้ว	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
เป็นประธำนกำรประชุมหำรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำแรงงำนไทย 
ถูกหลอกลวง และลักลอบไปท�ำงำนท่ีเกำหลีใต้ เมื่อวันท่ี 26 เมษำยน 2562  
ที่ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ กระทรวงแรงงำน โดยมีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กระทรวงกำรต่ำงประเทศ กรมกำรกงสลุ กรมกำรท่องเทีย่ว ส�ำนกังำนต�ำรวจ
แห่งชำติ ส�ำนกังำนตรวจคนเข้ำเมือง กองบญัชำกำรต�ำรวจท่องเทีย่ว กองบงัคบักำร
ปรำบปรำมกำรค้ำมนษุย์ บรษิทัท่ำอำกำศยำน จ�ำกัด (มหำชน) สถำนเอกอคัรรำชทตู
เกำหลีประจ�ำประเทศไทย ส�ำนักงำน HRD korea สมำคมไทยบริกำรท่องเที่ยว 
บรษิทักำรบนิไทย จ�ำกดั (มหำชน) บริษทัไทยแอร์เอเชีย จ�ำกัด สำยกำรบนิ Eastar 
jet สำยกำรบิน Jin Air สำยกำรบิน Korean Air เป็นต้น ร่วมประชุม
 พลต�ำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน  
กล่ำวภำยหลังกำรประชุมหำรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำแรงงำนไทย
ถูกหลอกลวง และลักลอบไปท�ำงำนในเกำหลีใต้ ว่ำ จำกกรณีที่มีข่ำวเผยเผยแพร่
ทำงสื่อมวลชนว่ำคนไทย 300 คน ถูกต�ำรวจตรวจคนเข้ำเมืองเกำหลีใต้ปฏิเสธ 
กำรเข้ำเมืองและกักตัวไว้ที่สนำมบินอินชอนเพื่อผลักดันกลับประเทศต้นทำง  
ซึ่งเก่ียวกับเรื่องนี้มิได้นิ่งนอนใจ โดยวันนี้ได้เชิญหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหลำยฝ่ำย 
มำหำรือร่วมกันเพื่อรับทรำบควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรสกัดกั้น 
คนหำงำนทีม่พีฤติกรรมจะลกัลอบไปท�ำงำน แผนกำรจบักมุ/ด�ำเนนิคดผู้ีมพีฤตกิรรม
ลกัลอบน�ำพำคนหำงำนไปท�ำงำนเกำหลใีต้ และกำรขึน้บญัชดี�ำผูป้ระกอบกำรท่องเทีย่ว
ทีม่พีฤตกิรรมลกัลอบน�ำพำแรงงำนไทยไปท�ำงำนเกำหลใีต้ เพือ่บรูณำกำรและสร้ำง
ควำมร่วมมือเตรียมพร้อมแก้ไขปัญหำโดยเร็ว โดยหลักกำรจะดูแลแรงงำนที่ไป 
ให้ถูกต้องก่อน ขณะเดียวกันจะดูแลแรงงำนที่ไม่ถูกต้องอย่ำงไร พร้อมทั้งเตรียม
ควำมพร้อมของแรงงำนที่จะเดินทำงไปใหม่ให้มีประสิทธิภำพ เพื่อป้องกันกำร 
ถูกหลอกลวงไปท�ำงำน ในเบื้องต้นได้มีแผนรองรับคนไทยที่จะเดินทำงกลับจำก
เกำหลีใต้ และเตรียมกำรบริหำรจัดกำรแรงงำนไทยไปเกำหลีใต้ ใน 3 ประเด็น คือ 
1) รบัแรงงำนทีก่ลบัประเทศ โดยกรมกำรจัดหำงำนได้จัดต้ังศนูย์ช่วยเหลือแรงงำน
ไทยที่เดินทำงกลับจำกเกำหลีใต้ ที่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิและดอนเมือง  
ศูนย์บริกำรจัดหำงำนเพ่ือคนไทย (กทม.) ส�ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด 
จัดอัตรำก�ำลังเจ้ำหน้ำที่เพิ่ม ณ ด่ำนตรวจคนหำงำนสุวรรณภูมิและดอนเมือง  
2) เพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดส่งแรงงำนไทยเข้ำไปท�ำงำนในเกำหลีใต้อย่ำงถูกต้อง
ตำมกฎหมำย โดยด�ำเนนิกำรลงทะเบยีนผูม้คีวำมประสงค์จะฝึกอบรมภำษำเกำหลี
กับกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน ณ ส�ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครทั้ง 10 เขต 
และส�ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติแจ้งลดระยะ
เวลำกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรม (C.I.D) จำก 30 วัน เป็นไม่เกิน 10-15 วัน
ท�ำกำร และเจรจำกบั KRD Korea ขอเพิม่โควตำในกำรจดัส่งแรงงำนไทยไปท�ำงำน
ในเกำหลีใต้ภำยใต้โครงกำร EPS จำกเดิม 5,000 คน เพิ่มเป็น 15,000 คน  
ขอขยำยอำยขุองแรงงำนไทยจำกเดิมไม่เกิน 39 ปี เป็นไม่เกิน 45 ปี ขอให้แรงงำนหญงิ 
เข้ำไปท�ำงำนมำกขึ้น ตลอดจนขอขยำยระยะเวลำกำรท�ำงำนจำกเดิม 9 ปี 8 เดือน 
เป็น 14 ปี 3) ป้องกันกำรลักลอบไปท�ำงำนในเกำหลีใต้ โดยประชุมหน่วยงำน 
ทีเ่กีย่วข้องทัง้ภำครฐัและเอกชน ตรวจสอบสกดักัน้คนหำงำน ซึง่ตัง้แต่เดอืนกนัยำยน 
2561-25 เมษำยน 2562 ตรวจสอบจ�ำนวน 3,784 คน ระงับกำรเดินทำง 
ผู้มีพฤติกรรมลักลอบไปท�ำงำน 2,758 คน (ร้อยละ 72.89) ไม่ระงับกำรเดินทำง 
1,026 คน (ร้อยละ 27.11) ด�ำเนินคดี สำย/นำยหน้ำ จ�ำนวน 24 รำย 18 คดี

รมว.แรงงำน	เร่งสางปัญหาเกาหลี	“ผีน้อย”	เชิญหลายฝ่ายร่วมถกแก้ปัญหา

 โดยขณะนี้มีคนไทยที่เกำหลีใต้จ�ำนวน 193,585 คน พ�ำนักอยู่อย่ำง 
ถูกกฎหมำย 53,741 คน พ�ำนักอยู่อย่ำงผิดกฎหมำย 139,844 คน แรงงำน 
มีวีซ่ำท�ำงำน 26,010 คน เป็นแรงงำนถูกกฎหมำย จ�ำนวน 22,685 คน ผิดฎหมำย 
3,325 คน โดยมีโควต้ำจัดส่ง 5,000 คนต่อปี ท�ำงำนในภำคกำรผลิต ก่อสร้ำง 
เกษตรกรรม ซึ่งในปี 2561 มีกำรจัดส่งจ�ำนวน 6,203 คน และปี 2562 (ม.ค.-เม.ย.
62) จ�ำนวน 1,642 คน ในส่วนของมำตรกำรเร่งด่วนที่ได้ด�ำเนินกำรมี 3 มำตรกำร
ได้แก่ 1. มำตรกำรสร้ำงกำรรับรู ้ โดยหำรือกับกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
เพือ่ประชำสมัพันธ์ ให้แรงงำนไปท�ำงำนอย่ำงถกูต้องตำมกฎหมำย มำตรกำรบงัคับ
ใช้กฎหมำย โดยประชำสัมพันธ์เก่ียวกับกำรเดินทำงไปท�ำงำนอย่ำงถูกต้องตำม
กฎหมำยและบทลงโทษกรณีที่ลักลอบไปท�ำงำน ขึ้นบัญชีด�ำบริษัทและสำย/ 
นำยหน้ำท่ีหลอกลวงและด�ำเนินคดีตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด ป้องกัน 
และตรวจเข้มเพื่อสกัดก้ันกำรลักลอบไปท�ำงำนที่สนำมบิน 2. มำตรกำรยับยั้ง 
โดยจัดชุดเฝ้ำระวังและตรวจสอบอย่ำงเข้มงวดที่ด่ำนตรวจคนหำงำนสุวรรณภูมิ  
และดอนเมือง ตลอดจนจัดตั้งหน่วยเฉพำะกิจ หรือสำยสืบออนไลน์ เฝ้ำระวัง  
ตรวจสอบ และประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรตลอดจนแจ้งเตือนคนหำงำนมิให ้
หลงเชื่อค�ำโฆษณำหรือค�ำกล่ำวอ้ำงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีโพสต์ข้อควำม 
หรือรูปภำพชักชวนให้ลักลอบไปท�ำงำนในต่ำงประเทศอย่ำงผิดกฎหมำยผ่ำน 
เครือข่ำยสังคมออนไลน์ 3. มำตรกำรบังคับใช้กฎหมำย โดยประชำสัมพันธ ์
เก่ียวกับกำรเดินทำงไปท�ำงำนอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยและบทลงโทษกรณีที่
ลักลอบไปท�ำงำน ขึ้นบัญชีด�ำบริษัทและสำย/นำยหน้ำที่หลอกลวงและด�ำเนินคดี
ตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครดั ป้องกนัและตรวจเข้มเพือ่สกดักัน้กำรลกัลอบไปท�ำงำน
ที่สนำมบิน มีผลกำรด�ำเนินกำรสกัดกั้นคนหำงำน
	 พล.ต.อ.อดุลย์ฯ	 กล่าวอีกว่า	 รัฐบาลให้ความส�าคัญในการเร่งแก้ไข
ปัญหาแรงงานไทยลกัลอบเดนิทางไปท�างานในเกาหลใีต้อย่างเข้มงวดและจรงิจงั	
เพราะเป็นประเทศที่มีแรงงานไทยท�างานอยู่เป็นจ�านวนมาก	 เนื่องจากได้รับ 
ค่าจ้างสูงประมาณ	55,844	บาทต่อเดือน	และนายจ้างเกาหลีมีความต้องการ
จ้างแรงงานไทย	 เนื่องจากมีฝีมือมีวินัย	 และอดทน	 โดยมีนโยบายให้การดูแล
แรงงานไทยทัง้หมดไม่ว่าถกูกฎหมายหรอืผดิกฎหมาย	มกีารเตรยีมการให้แรงงาน
ใหม่ตอบโจทย์ความต้องการของนายจ้างเกาหลี	พร้อมทัง้ด�าเนนิมาตรการทาง
กฎหมายในการป้องกนัการลักลอบท�างานหรือถกูหลอกไปท�างาน	อย่างไรกต็าม	
แรงงานไทยท่ีต้องการสอบถามข้อมูลเก่ียวกับการไปท�างานต่างประเทศ	 หรือ
แจ้งเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์	 สามารถติดต่อได้ที่ส�านักงานจัดหางานจังหวัด 
ทุกจังหวัด	 ส�านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นท่ี	 หรือที่กองทะเบียน 
จัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน	 กรมการจัดหางาน	 ก่อนตัดสินใจ	 
อย่าหลงเชื่อค�าชักชวน	 โดยปราศจากข้อมูล	 โดยเฉพาะสื่อโซเชียล	 ไปท�างาน
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย	 ใช้วีซ่าท่องเที่ยวในการท�างานไม่ได้	 ควรเตรียม 
ความพร้อมก่อนไปท�างาน	เช่น	ด้านร่างกาย	ทักษะฝีมือ	ภาษา	เป็นต้น	คิดให้
รอบคอบ	 โดยค�านึงถึงความคุ้มค่าในการเดินทาง	 เช่น	 ค่าใช้จ่ายที่เสียไปกับ 
ค่าจ้างทีจ่ะได้รบั	หรือการทีต้่องอยูห่่างจากครอบครัว	เป็นต้น	สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติมที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน	โทร.	1506	กด	2	กรมการจัดหางาน

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

  ซึ่งแท้จริงแล้วที่มนุษย์เรำประดิษฐ์ AI ขึ้นมำ เหตุผลหลักๆ ก็เพื่อ

มำช่วยให้งำนบำงอย่ำงของมนษุย์สบำยข้ึน และมันยงัท�ำให้เกิดงำนใหม่ๆ 

ได้ด้วย ซึ่งจำกรำยงำนล่ำสุดของ Gartner ระบุว่ำ ในปี 2020 แม้ AI  

จะมส่ีวนท�ำให้ลดกำรจ้ำงงำนคนไป 1.8 ล้ำนต�ำแหน่ง แต่กจ็ะสร้ำงงำนใหม่ 

ให้ได้ 2.3 ล้ำนต�ำแหน่ง ซึ่ง Peter Sondergaard หัวหน้ำนักวิจัยของ 

Gartner คำดกำรณ์ว่ำ AI จะเพิ่มควำมสำมำรถของแรงงำนและอำจเป็น

ผู้สร้ำงงำนทั้งหมด 

  และ Babak Hodjat CEO ของบริษัท Sentient Technologies 

กล่ำวเสริมว่ำ มี 5 อำชีพที่จะเติบโตขึ้นอย่ำงมีนัยส�ำคัญไปพร้อมๆ กับ AI 

ได้แก่อำชีพ Data Scientists, AI/Machine Learning Engineers,  

Data Labeling Professionals, AI Hardware Specialists และ Data 

Protection Specialists

1)	Data	Scientist	:	นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

  เป็นอำชพีใหม่ของผูเ้ชีย่วชำญกำรวเิครำะห์ข้อมลู มหีน้ำทีว่เิครำะห์

ข้อมูล เพื่อท�ำควำมเข้ำใจพฤติกรรม ที่ซับซ้อน กำรหำแนวโน้ม และกำร

อนุมำน กำรค้นหำข้อมูลเชิงลึกที่ซ่อนอยู่ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทตัดสินใจ 

ทำงธุรกิจได้อย่ำงชำญฉลำด 

2)	AI/Machine	Learning	Engineers	:	วิศวกร	ML

  วิศวกร ML จะมีควำมเช่ียวชำญทำงด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 

มีทักษะที่ดีเยี่ยมในกำรเขียนโค้ด ซึ่งอำชีพนี้จะท�ำงำนร่วมกับ Data  

Scientist อีกที

3)	Data	Labeling	Professionals	:	ผู้เชี่ยวชาญการระบุประเภทข้อมูล

  ในยุคท่ีมีปริมำณข้อมูลมหำศำลและหลำยหลำยรูปแบบ Data 

labeler หรือ ผู้เชี่ยวชำญในกำรระบุชื่อประเภทของข้อมูล จะกลำยเป็น

แรงงำนหลักที่ต้องกำรเป็นจ�ำนวนมำก กำร Label ข้อมูลเป็นกำรเตรียม

ข้อมูลให้ Machine Learning สำมำรถน�ำไปใช้ได้ 

4)	AI	Hardware	Specialists	:	ผู้เชี่ยวชาญด้านฮาร์ดแวร์

  เป็นอีกอำชีพหลักตำมอุตสำหกรรมต่ำงๆ ในยุค AI เช่น กำรผลิต 

GPU chips ที่มีรูปแบบเฉพำะของบริษัทยักษ์ใหญ่ทำงเทคโนโลยีต่ำงๆ 

จำกควำมตอ้งกำรใช้ชพิและฮำร์ดแวรข์อง AI ที่เพิ่มขึ้น ท�ำให้มกีำรเติบโต

ในอุตสำหกรรมกำรผลิตที่ทุ่มเทให้กับกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์เฉพำะเหล่ำนี้ 

ซึ้งท�ำให้เกิดควำมต้องกำรแรงงำนทำงด้ำนนี้อย่ำงมำก

5)	Data	protection	specialists	:	ผูเ้ช่ียวชาญการป้องกันความปลอดภยั

ของข้อมูล

  ในอนำคตจะมีควำมต้องกำรอย่ำงมำก เนื่องจำกกำรเพิ่มขึ้น 

ของข้อมูลที่มีค่ำ กำรเพิ่มขึ้นของ Machine Learning และกำรเขียนโค้ด 

กำรรักษำควำมปลอดภัยระบบฐำนข้อมูล โปรแกรม ฟังก์ช่ันและ 

ข้อมูลภำยในระบบ จะกลำยเป็นส่ิงส�ำคัญย่ิงขึ้นเน่ืองจำกเครือข่ำยจะ 

เปิดกว้ำงมำกขึ้นเพื่อกำรเข้ำถึงที่กว้ำงขึ้นโดยเฉพำะจำกอินเทอร์เน็ต 

ตัวอย่ำงอำชีพนี้หน่วยงำนภำครัฐของไทย คือกำรประกำศรับสมัครงำน

ในชื่อ “นักรบไซเบอร์”

	 	 และแม้ว่า	AI	จะสามารถเพิ่มความเร็วในกระบวนการประจ�า	

และมโีอกาสจะมาแทนท่ีงานของบางคนบางต�าแหน่งในอนาคต	แต่การ

มาของ	AI	 ก็จะช่วยสร้างงาน	 และท�าให้เกิดอาชีพใหม่ๆ	 อย่างอื่นได้

เช่นกัน	และ	ทีส่�าคญัคอื	มนษุย์เราก็จ�าเป็นต้องมกีารปรบัตวั	และพฒันา

ทกัษะของตนเอง	เรยีนรูก้ารใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมต่างๆ	ทีพ่ฒันา

ขึ้นมาให้ทัน	 รวมถึงผู้ประกอบการก็ต้องสนับสนุนให้แรงงานได้เรียนรู้

พัฒนาความสามารถ	 เพื่อเป็นก�าลังส�าคัญในภาคอุตสาหกรรม 

ต่างๆ	ด้วย

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้

ที่มา	: www.admissionpremium.com

	 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา	บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของโลก	ทั้งฝั่งอเมริกาและญี่ปุ่น	ต่างก็ทยอยเปิดตัวสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสุดล�้า

ท่ีจะมาทดแทนแรงงานคนอย่าง	 AI	 หรือ	 ปัญญาประดิษฐ์	 (Artificial	 Intelligence)	 เกิดเป็นกระแสท้ังช่ืนชมและหวาดกลัวว่าอาจจะท�าให้ 

คนทั่วโลกตกงานเป็นจ�านวนมาก
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 รัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ ได้ตั้งเป้ำหมำยไว้ว่ำจะมุ่งมั่นพัฒนำไทยสู่ 
กำรเป็นประเทศไทย 4.0 คือ เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว และมีฐำนกำรผลิตที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย (TDRI)  
ได้ประมำณกำรในปี พ.ศ. 2550 ไว้ว่ำ หำกไทยมีอัตรำกำรเจริญเติบโตของ 
ผลิตภำพแรงงำนอย่ำงทบต้นประมำณ 4-5% ต่อปี ต้องใช้เวลำถึง 21-26 ปี  
ในกำรก้ำวข้ำมไปเป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว น่ันคือไทยจะก้ำวข้ำมกับดักได ้
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2571-2576 หำกใช้นิยำมนี้ คนไทยที่มีชีวิตในช่วงนั้นจะได้
ชื่อว่ำคนไทย 4.0 แต่ตำมนิยำมของคนไทย 4.0 ของยุทธศำสตร์ชำติในเว็บไซต์
ของรำชกิจจำนุเบกษำ คนไทย 4.0 ต้องเป็นคนด ีเก่ง และมคีณุภำพ โดยคนไทย 
มคีวำมพร้อมทัง้ กำยและใจ สตปัิญญำ มพัีฒนำกำรท่ีดรีอบด้ำนและมสีขุภำวะ
ทีดี่ในทกุช่วงวยั และมจีติสำธำรณะ รบัผดิชอบต่อสงัคมและผูอื้น่ มธัยสัถ์ อดออม 
โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม และเป็นพลเมืองดี ของชำติ มีหลักคิดที ่
ถกูต้อง มีทกัษะทีจ่�ำเป็นในศตวรรษที ่21 มทีกัษะสือ่สำรภำษำองักฤษและภำษำ
ทีส่ำม และอนรุกัษ์ภำษำท้องถิน่ มนีสิยัรกักำรเรยีนรูแ้ละกำรพฒันำตนเองอย่ำง
ต่อเนือ่งตลอดชวิีต สู่กำรเป็นคนไทยทีมี่ทกัษะสงู เป็นนวตักร นกัคดิ ผูป้ระกอบกำร 
เกษตรกรยุคใหม่ และอื่นๆ โดยมีสัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง

รูป	แนวคิดภูเขาน�้าแข็งของระบบความคิด

ที่มา	: Future Consideration adapted from Booth Sweeny, L. and  
 Meadows,D. 2010.
 The Systems Thinking Playbook. Chelsea Green Publishing.

	 ท่านผู้อ่านคิดว่า	คนไทย	4.0	เป็นใครคะ	โดยทั่วไปทุกคนก็มักจะตอบว่าเป็นคนไทยในยุคไทยแลนด์	4.0	ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทย	

จะก้าวข้าม	“กับดักรายได้ปานกลาง”	ไปแล้ว	กับดักฯ	นี้	หมายถึง	ปรากฏการณ์ของประเทศที่เคยยกระดับรายได้จากประเทศที่ยากจนมาเป็น

ประเทศรายได้ปานกลาง	หลังจากนั้นความเจริญ	เติบโตทางเศรษฐกิจกลับชะลอตัวลง	ไม่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นประเทศรายได้สูงได้จึงเปรียบ

เสมือนการติดอยู่ในกับดัก	ท�าให้ไม่สามารถก้าวข้ามไปเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้

ใครคือคนไทย 4.0

อย่ำงรวดเร็วของจีน ท�ำให้จีนกลำยเป็นประเทศมหำอ�ำนำจที่มีอิทธิพลต่อโลก
มำกขึน้ ท�ำให้โลกก้ำวเข้ำสูย่คุบรูพำภวิฒัน์ ควำมสมัพนัธ์ด้ำนกำรค้ำ กำรลงทนุ 
และกำรท่องเทีย่วของจนีในไทย จะท�ำให้จีนมอีทิธพิลต่อไทย ทัง้ในด้ำนเศรษฐกจิ
และสงัคมอย่ำงหลกีเลีย่งไม่ได้ สาม กำรบรูณำกำรระหว่ำงเทคโนโลยกีบัเศรษฐกจิ
กำรเงนิ ท�ำให้โลกก้ำวเข้ำสูย่คุเศรษฐกจิดจิทิลั เกดิโอกำสกำรลดต้นทนุธรุกรรม 
และท�ำให้ประเทศไทยเข้ำสูร่ะบบ “สงัคมไร้เงนิสด” เรว็ขึน้ แต่ในขณะเดียวกนั
ก็เพิ่มควำมเสี่ยงจำกโอกำสกำรเกิดกำรผันผวนด้ำนกำรเงินและอำชญำกรรม
กำรเงินข้ำมชำติ
 โดยทั่วไปแล้ว กำรตอบสนองของประเทศต่อกำรผันผวนทำงเทคโนโลยี
ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น จะท�ำให้รัฐพยำยำมลงทุนและให้ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีแก่ประชำชนมำกขึ้น แต่วิทยำกรในกำรประชุมของ WISE@NY 
Learning Revolution Conference (https//:www.edsurge.com,2018, 
October 16) ระบุว่ำ ควำมส�ำคญัของทกัษะในด้ำนสงัคมศำสตร์ มนษุยศำสตร์ 
ปรัชญำ และศำสนำภำยใต้สถำนกำรณ์ผันผวนก็มีควำมต้องกำรมำกไม่แพ้กัน 
เพรำะสังคมที่ก้ำวผ่ำนควำมผันผวนไปได้ ต้องมีฐำนคุณธรรมและจริยธรรม 
ที่เข้มแข็ง ยกตัวอย่ำงเช่น รถไร้คนขับจะมีทำงเลือกอย่ำงไร หำกต้องเผชิญกับ
สถำนกำรณ์ที่ต้องมีควำมสูญเสียจำกอุบัติเหตุอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ระหว่ำงรถ 
ของตนกับรถที่มีผู้โดยสำร เช่น ผู้โดยสำรที่เป็นรถรับส่งนักเรียน เป็นต้น ดังนั้น 
กำรเสริมสร้ำงควำมรูเ้พือ่สร้ำงอนำคตจงึไม่ควรจ�ำกดัทีว่ทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
เท่ำนั้น
 ยิ่งไปกว่ำนั้น ปัญหำใหญ่ของไทย ไม่ใช่ปัญหำกำรขำดแคลนเทคโนโลยี 
แต่เป็นปัญหำกำรเมืองท่ีมีรำกเหง้ำมำจำกควำมเชือ่ อคติ อุปำทำน แต่กำรวจิยั
ของไทยที่ผ่ำนมำมักสนใจแต่ผลลัพธ์ อันเป็นพฤติกรรมและควำมขัดแย้งท่ี 
เปรียบเสมือนแค่ยอดของภูเขำน�้ำแข็ง ตรำบใดที่เรำยังไม่สำมำรถศึกษำลงลึก
ไปถึงฐำนรำก ก็ยำก ที่จะหำวิธีกำรแก้ไขได้
 ดังนั้น สภำวิจัยแห่งชำติมุ ่งสร้ำงองค์ควำมรู ้ที่ขยำยโอกำสให้เกิด 
คนไทย4.0 คือ คนไทยที่ไม่เพียงแต่ ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม แต่รู้เท่ำทันกำร
เปลี่ยนแปลงโลก มีควำมสำมำรถที่จะเข้ำใจและมีควำมยืดหยุ ่นพอที่จะ 
ตอบสนองให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงบวกต่อควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจสังคมท่ีจะ 
เกิดขึ้นในอนำคต โดยอำศัยกำรพัฒนำกำรวิจัยอนำคต (Future Studies) 
ซึ่งเป็นวิธีวิจัยที่ยังไม่แพร่หลำยในวงกำรนักวิชำกำรไทยสำยสังคมวิทยำและ
มำนุษยวิทยำ ร่วมกับวิธีวิจัยนโยบำยศึกษำ (Policy studies) และสร้ำง
กระบวนกำรมีส่วนร่วม ในกำรสร้ำงและตอบโจทย์นโยบำยที่ตอบสนองต่อ 
ควำมต้องกำรของสังคมทั้งในปัจจุบันและในอนำคต พัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพเครือข่ำยวิจัย และสร้ำงควำมตื่นตัวให้สังคมมีบทบำทในกำรพัฒนำ
นโยบำยสำธำรณะที่ดี รวมถึงให้สำมำรถเข้ำถึงและเรียนรู้กระบวนกำรพัฒนำ
นโยบำยสำธำรณะที่ดีเพื่ออนำคตของคนไทย 4.0 ได้
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 ก่อนจะถึงยุคไทยแลนด์ 4.0 คนไทยจะต้องเผชิญกับมีกำรเปลี่ยนแปลง
ส�ำคญัในโลกหลำยกระแส ได้แก่ หนึง่ กำรพฒันำเทคโนโลยป่ีวนโลก (Disruptive 
Technology) ซึ่งสร้ำงโอกำสและควำมท้ำทำยทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และ
คณุภำพชีวิตของประชำกรโลกอย่ำงมหำศำล สอง ควำมเจริญเตบิโตทำงเศรษฐกจิ


