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Special Report ฉบับนี้ ขอเสนอ สวนผักคนเมือง (Urban Vegetation) ตามด้วย
มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�ำในภูมิภาค “พาณิชย์” ลงพื้นที่ จ.กาญจนบุรี ถกรัฐ-เอกชนร่วมมือดันการค้า-ลงทุนกับเมียนมา
ราชบุรี เซ็น MOU ไทย-จีน ส่งออกมะพร้าวน�้ำหอม จ.สงขลา ประชุมนายจ้างและแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล เพื่อสร้าง
การรับรู้ พระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว จังหวัดสตูลระดมสมอง เพิ่มนักท่องเที่ยวอินโดฯ-อาเซียน
มา จ.สตูล ปตท. เร่งตั้ง “อีเอฟซี” รัฐพัฒนาขนส่งอีอีซี
ส่วน English for Career ฉบับนี้ เป็นค�ำย่อภาษาอังกฤษ (Abbreviation) ที่น่าสนใจ รู้ทันโลก การทดสอบส�ำหรับวีซ่าท�ำงาน
ประเภทใหม่ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น กระทรวงแรงงานไต้หวันเริ่มการประเมินคุณภาพบริษัทจัดหางานประจ�ำปี 2019
มีบริษัทจัดหางานรับการประเมิน 1,061 ราย Smart DOE ลุยจับต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย พบ เมียนมามากสุด ส่งกลับประเทศแล้ว
กว่า 6,200 คน แรงงานจัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต “แรงงานต่างชาติร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เผยยอดแรงงาน 3 สัญชาติ เข้า-ออก
ช่วงสงกรานต์กว่า 5.3 แสนคน ย�้ำกลับหลัง 31 พ.ค. 2562 ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม รมว.แรงงาน เร่งสางปัญหาเกาหลี “ผีน้อย”
เชิญหลายฝ่ายร่วมถกแก้ปัญหา อาชีพมั่นคง 5 อาชีพที่จะเติบโตขึ้นพร้อมกับ AI และ THAILAND 4.0 ใครคือคนไทย 4.0
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Special Report

สวนผักคนเมือง

(Urban Vegetation)

สวนผักคนเมือง (Urban Vegetation) คลังอาหารสด ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ  
ก้าวข้ามความจ�ำกัดผืนดินปลูก ต่อยอดเป็นอาชีพสร้างสรรค์ได้
ขึ้นชื่อว่าผัก...เป็นแหล่งอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามิน เกลือแร่ต่างๆ เช่น
วิตามีนบี2 บี6 กรดโฟลิค แมกนีเซียม แคลเซียม ธาตุเหล็ก ทองแดง โปแตสเซียม
โดยเฉพาะวิตามินนัน้ มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นสารต้านอนุมลู อิสระ เช่น เบตาแคโรทีนหรือ
วิตามินเอ ซี และอี ช่วยชะลอความเสือ่ มร่างกายและผิวพรรณเต่งตึง สดใส ป้องกัน
โรคหัวใจ โรคต้อกระจกโดยเฉพาะในผู้สูงอายุ โรคข้อเสื่อม เพิ่มภูมิต้านทานโรค
และป้องกันโรคความดันโลหิตสูง ส่วนแคลเซียม ป้องกันโรคกระดูกพรุน ธาตุเหล็ก
ป้องกันโรคโลหิตจาง เส้นใยอาหารในพืชมีสารเฉพาะที่เรียกว่าสารพฤกษเคมี
สามารถป้องกันโรคมะเร็งได้หลายชนิด องค์การอนามัยโลกหรือ WHO แนะว่า
อาหารที่กิน และจะช่วยป้องกันโรคได้จะต้องมีผักผลไม้อย่างน้อยวันละ 400 กรัม
ขึ้นไปหรือต้องกินปีละ 146 กิโลกรัม/คน เฉลี่ยเดือนละ 12 กิโลกรัม ดังค�ำกล่าว
ที่ว่า “กินผักดีกว่า ถูกกว่าค่ายารักษาโรค และอร่อยกว่ากินยา”
หลายๆ คนที่รักสุขภาพ และกินผักเป็นประจ�ำอยู่แล้ว โดยเฉพาะผู้ที่อยู่
ในพืน้ ทีเ่ ขตเมืองทัง้ ใน กทม. และตามเมืองใหญ่ๆ ในต่างจังหวัด มีความสนใจอยาก
ปลูกผักกินเอง เพราะมั่นใจในความปลอดภัย และลดรายจ่ายซื้อกับข้าว ได้กิน
ผักสดๆ ที่ตัดมาใหม่ๆ แต่มีข้อจ�ำกัดด้านพื้นที่ปลูก เนื่องจากสภาพที่อยู่อาศัย
ในเขตเมืองมีทงั้ เป็นบ้านเดีย่ ว ทาวน์เฮ้าส์ ตึกแถว คอนโดหรืออาคารชุด ไม่เอือ้ ต่อ
การท�ำสวนผัก ขณะนีส้ ำ� นักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ
OKMD ซึ่งเป็นองค์กรที่มีบทบาทพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ อ�ำนวยความสะดวก
ให้ประชาชนทุกวัยทุกกลุม่ สามารถเข้าถึงองค์ความรูท้ หี่ ลากหลาย เพือ่ การเรียนรู้
และพัฒนาทักษะใหม่ๆทีเ่ ป็นประโยชน์ เพือ่ ยกระดับทรัพยากรบุคคลให้มคี ณ
ุ ภาพ
และมีคุณภาพชีวิตดี ได้ตอบโจทย์ให้แล้วว่าพื้นที่น้อยไม่ใช่ปัญหาของการปลูกผัก
การปลูกผักคนเมือง มี 4 ขั้นตอนง่ายๆ คือ
1. การเตรียมดิน
2. การเพาะต้นกล้า
3. การย้ายต้นกล้า และ
4. การปลูกผักลงกระถาง
โดยมีคำ� แนะน�ำทีน่ า่ สนใจ โดยให้เริม่ จากปลูกผักทีเ่ ราจะกินก่อน ควรเป็น
ผักประเภทที่โตง่าย ใช้เวลาเติบโตไม่มากนัก ค�ำนึงถึงปัจจัยส�ำคัญในการปลูกคือ
แสง ดิน น�ำ้ อากาศให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด โดยรายละเอียดในแต่ละขัน้ ตอน
ดังต่อไปนี้
1. การเตรี ย มดิ น หัวใจส�ำคัญที่สุดของการท�ำสวนผักคนเมือง คือ
การปรุงดิน เพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดินให้ผักเจริญเติบโตงอกงาม วัสดุที่ใช้ปรุงดิน
ประกอบด้วย
		
• ดินบรรจุถุงที่มีขายในร้านจ�ำหน่ายต้นไม้ ซึ่งมักจะมีวัตถุอินทรีย์
ไม่มาก ที่แนะน�ำควรเป็นดินอินทรีย์ เช่น ดินใบกล้ามปู การใช้ขึ้นอยู่กับพื้นที่
หากมีพื้นที่น้อย อาจใช้ดิน 1 กระสอบเล็ก
		
• ปุ๋ยคอกเช่นขี้วัว ขี้ไก่
		
• ขยะอินทรีย์จากครัวเรือน เช่น เศษผัก เปลือกไข่ที่ล้างไข่ขาวออก
แล้วและบดให้ละเอียด เศษใบไม้ หากใบใหญ่ให้ฉีกเป็นชิ้นเล็กๆ ผลไม้ กากกาแฟ
เป็นต้น
		
• น�้ำหมักจุลินทรีย์ หาซื้อได้จากร้านขายต้นไม้
		
• น�้ำตาลทราย จะเป็นตัวช่วยให้เชื้อจุลินทรีย์ท�ำงานย่อยสลาย
สารอินทรีย์ได้ดีขึ้น
โดยผสมในสัดส่วน ดิน 2 กอง+ปุย๋ คอก 1 กอง+ขยะอินทรียจ์ ากครัวเรือน
โรยน�้ำตาลลงไปเล็กน้อย และคลุกวัสดุปรุงดินทั้งหมดในกระบะหรือภาชนะที่มี
ให้เข้ากัน จากนั้นให้รดด้วยน�้ำหมักจุลินทรีย์ ใช้ปริมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะ อาจผสมน�้ำ
ก็ได้ และรดน�้ำตามให้พอดี คือดินไม่แฉะหรือไม่แห้งเกินไป

วิธีการทดสอบง่ายๆ ว่าพอดีคือเมื่อปั้นดินแล้ว ดินจับตัวกันเป็นก้อน
ไม่แตก จากนั้นให้บรรจุดินที่ปรุงแล้ว ลงถุงกระสอบดินที่ซื้อมามัดปากถุงหลวมๆ
เพื่อให้มีอากาศเข้าได้ แล้วเก็บไว้ในที่ร่มโดยวางถุงตามแนวนอน เพื่อให้อากาศ
ถ่ายเท ระวังอย่าให้โดนแดด มิฉะนั้นเชื้อจุลินทรีย์ในดินจะตาย และให้กลับด้าน
กระสอบทุก 3 วัน หมักดินปรุงไว้นาน 7-10 วัน สารอินทรียจ์ ะย่อยสลาย ก็สามารถ
น�ำมาใช้ปลูกผักได้ สภาพของดินที่ปรุงได้ที่ และมีความเหมาะสมกับการปลูก
เมื่อดมแล้วจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆ หรือที่เรียกว่า หอมดิน
2. การเพาะต้นกล้า เพาะลงภาชนะอะไรก็ได้ เช่น กล่องอาหาร ตะกร้า
พลาสติกใส่ขนมจีน เป็นต้น
วัสดุที่จะใช้เพาะต้นกล้า
		 ให้ใช้แกลบด�ำ 1 ส่วน+ขุยมะพร้าวร่อน 2 ส่วน ร่อนรวมกัน จากนั้น
บรรจุลงภาชนะ หากเป็นภาชนะที่มีรูข้างล่าง ให้ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์กุก่อน
และท�ำร่องเล็กๆ เป็นแนว โรยเมล็ดผักลงในร่องและกลบดิน จากนั้น รดน�้ำเบาๆ
อาจใช้ฟ็อกกี้ฉีดพ่นก็ได้ หรือใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ปิดดินก่อนแล้วจึงรดน�้ำ
เพื่อป้องกันไม่ให้เมล็ดผักกระจาย และให้วางภาชนะไว้ในที่ร่ม อย่าให้โดนแดด
ประมาณ 3-4 วันเมล็ดจะเริ่มงอก
3. การย้ายต้นกล้า เพื่อลงถาดหลุม โดยใช้ดินที่ปรุงไว้และใช้ได้แล้ว
น�ำมาร่อนให้เป็นผงเล็กๆ แล้วบรรจุลงในถาดหลุม ในการย้ายต้นกล้าลงถาดหลุม
ให้ใช้ไม้ปลายแหลมค่อยๆงัดต้นกล้าออกมา ระวังอย่าให้รากขาด และวางในหลุม
โดยใช้ปลายไม้แตะที่รากแล้วกดลงดิน ให้ใบโผล่เหนือดิน จากนั้นให้รดน�้ำ และ
วางไว้ใต้ชายคาที่แดดส่องถึง ให้ต้นกล้าสัมผัสกับแดด และรดน�้ำทุกวัน ระวัง
อย่าให้ขาดน�้ำ ประมาณ 2 อาทิตย์ ผักจะโต และออกใบจริง
4. การปลูกผักลงกระถาง ให้เตรียมกระถางปลูก โดยใช้เปลือกมะพร้าว
สับใส่รองก้นกระถาง 1 ส่วน ช่วยส�ำหรับระบายน�้ำได้ดี จากนั้นใส่ดินที่ปรุงแล้ว
ลงไปอีก 3 ส่วน เหลือพื้นที่ไว้ประมาณ 1 เซนติเมตร รดน�้ำให้ชุ่ม จากนั้นย้าย
ต้นผักจากถาดหลุม โดยใช้ดา้ มช้อนแซะทีข่ อบหลุมเพือ่ ป้องกันไม่ให้รากต้นกล้าช�ำ้
มือจับต้นผักลงปลูกในกระถาง และพูนดินที่ล�ำต้นเพื่อประคองพยุงต้น ไม่ให้ใบ
แปะติดที่ดินและปิดคลุมหน้าดินด้วยฟาง เพื่อรักษาความชุ่มชื้นหน้าดินไว้ และ
รดน�้ำตาม จากนั้นให้วางกระถางในที่ที่มีแดดประมาณ 40 วัน ก็สามารถน�ำผัก
มาปรุงเป็นอาหารรับประทานได้แล้ว
ผักที่คนเมืองจะปลูก คือผักที่เราจะกิน ในขั้นต้นแนะปลูกผักสวนครัว
8 ชนิด คือ หอม ขึ้นฉ่าย โหระพา กะเพรา ตะไคร้ ผักสลัด ผักชายาหรือไชยาหรือ
คะน้าเม็กซิกนั ใช้แทนผักคะน้า วอเตอร์เครส หรือสลัดน�ำ้ จะช่วยประหยัดรายจ่าย
ค่ากับข้าวได้ดี รูปแบบการปลูก สามารถปรับให้เข้ากับสภาพที่อยู่อาศัย ทั้งที่
เป็นอาคารชุดหรือคอนโด ทาวน์เฮาส์ ตึกแถว หรือบ้านเดี่ยว เช่น ปลูกในกระถาง
แล้ววางในแนวตั้งแทนหรืออาจแขวนที่ก�ำแพงบ้านก็ได้ ดินปลูกที่ใช้แล้ว ไม่ต้อง
ทิง้ ไปไหน สามารถน�ำกลับมาปรุงใหม่เพือ่ ให้เป็นดินทีอ่ ดุ มไปด้วยแร่ธาตุ เป็นอาหาร
ให้ผักเจริญงอกงามได้
การท�ำสวนผักคนเมือง มีเสน่ห์ เป็นการเกษตรแบบประณีต คนปลูก
ได้ใส่ใจ ใส่ความรักลงไป เฝ้าทะนุถนอมติดตามการเติบโต แตกกิ่งก้าน จนผลิ
ดอกออกผลเก็บเกี่ยวมารับประทาน มีคลังอาหารสดให้ครอบครัวที่ไม่ได้ช่วย
ให้แค่อิ่มท้อง สุขภาพดีเพียงเท่านั้น แต่ยังช่วยเติมเต็มหัวใจ มีสมาธิ เป็นการ
น�ำภาชนะของใช้ต่างๆ ที่มีในครัวเรือนอยู่แล้ว และขยะอินทรีย์จากก้นครัว
กลับมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ อาจยึดเป็นอีกอาชีพทีส่ ามารถท�ำเป็นรายได้เสริม
หรือรายได้หลักครอบครัวได้อีกด้วย
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.okmd.or.th
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มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำ�ในภูมิภาค

“พาณิชย์” ลงพื้นที่ จ.กาญจนบุรี
ถกรัฐ-เอกชนร่วมมือดันการค้า-ลงทุนกับเมียนมา

“พาณิชย์” ลงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด่านพุน�้ำร้อน และด่านเจดีย์สามองค์ ถกภาครัฐและเอกชน เดินหน้าเร่งรัดความร่วมมือด้าน
การค้า การลงทุนไทย-เมียนมา ทั้งเร่งรัดสร้างถนน สร้างด่านพุน�้ำร้อน ยกระดับด่านเจดีย์สามองค์เป็นจุดผ่านแดนถาวร เร่งรัดเมียนมาเปิดด่าน
พญาตองซู และใช้ประโยชน์จากแรงงานหนุ่มสาวของเมียนมาในภาคการผลิต
นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ

ได้จัดคณะลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2562 เพื่อติดตาม
สถานการณ์การค้าชายแดนไทย-เมียนมา บริเวณด่านพุน�้ำร้อนและด่านเจดีย์สามองค์
โดยได้ใช้โอกาสนีป้ ระชุมหารือและรับฟังปัญหาการค้าชายแดนร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน เช่น พาณิชย์จงั หวัดกาญจนบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้า
จังหวัดกาญจนบุรี ประธานเครือข่ายธุรกิจ Bizclub ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และ
เจ้าหน้าที่ศุลกากร เพื่อร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา และผลักดันให้การค้า การลงทุน
ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาขยายตัวเพิ่มขึ้น
ส�ำหรับประเด็นที่ได้มีการหารือ ได้แก่ 1. การเร่งรัดให้มีการสร้างถนนเพื่อ
เชื่อมต่อระหว่างบ้านพุน�้ำร้อน-บ้านทิกิ-เมืองทวายโดยเร็ว ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่า
การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างไทยและเมียนมา 2. การติดตามความ
คืบหน้าในการก่อสร้างด่านพุน�้ำร้อนและสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการรองรับการน�ำเข้าส่งออกสินค้า เพื่อลดปัญหาความซ�้ำซ้อนในการตรวจปล่อย
สินค้าน�ำเข้า-ส่งออก 3. การยกระดับด่านพระเจดียส์ ามองค์จากจุดผ่อนปรนเพือ่ การค้า
และการท่องเที่ยวเป็นจุดผ่านแดนถาวร เพื่อประโยชน์ด้านการค้า การลงทุน และ
การท่องเที่ยวของทั้ง 2 ประเทศ 4. การผลักดันเพื่อแก้ไขปัญหาด่านพระเจดีย์สามองค์
ทั้งในประเด็นพื้นที่ทับซ้อน และให้เมียนมาเปิดด่านพญาตองซูของเมียนมาที่ตรงข้าม
กับด่านของไทยโดยเร็ว และ 5. ไทยควรใช้ประโยชน์จากแรงงานวัยหนุ่มสาวของ
เมียนมา ด้วยการตั้งโรงงานในบริเวณชายแดน เช่น บริษัทบาซินี่ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ำกัด

ที่ตั้ง ณ ชายแดนอ�ำเภอสังขละบุรี ซึ่งในปัจจุบันเริ่มมีผู้ผลิตจากไต้หวัน
ได้เข้ามาลงทุนที่ชายแดนสังขละบุรี เช่นกัน
นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้ลงพืน้ ทีศ่ กึ ษาดูงาน ณ ด่านบ้านพุนำ�้ ร้อน
ตลาดการค้าชายแดนด่านเจดียส์ ามองค์ ตลาดการค้าชายแดนพญาตองซู
เมืองพญาตองซู ประเทศเมียนมาด้วย ทั้งนี้ นอกจากการติดตาม
สถานการณ์การค้าชายแดนไทย-เมียนมา กรมฯ ยังมีแผนการได้จัด
มหกรรมการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ในช่วงเดือน พ.ค. มิ.ย. 2562
ณ อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยในงานมีการจัดแสดงสินค้าและ
จัดจ�ำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการไทย-เมียนมา จ�ำนวน 150 คูหา
และการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ พร้อมทั้งการเจรจา
จับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการไทยและ
เมียนมา และยังจะจัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการร่วมการค้าชายแดน
ไทย-เมียนมา (Joint Border Trade Committee : JBTC) ครั้งที่ 3
ช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. 2562 เพื่อร่วมมือผลักดันขยายการค้าการลงทุน
และความร่วมมือพัฒนาความเจริญทางเศรษฐกิจของชายแดนไทยเมียนมา
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
ที่มา : MGR ONLINE

ราชบุรี เซ็น MOU ไทย-จีน ส่งออกมะพร้าวน�้ำหอม
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี เดินทางไปที่บริษัท จั่นฮุ่ย อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด (ไทยแลนด์) จ�ำกัด เลขที่ 298 หมู่ 1 ต.ดอนกรวย
อ.ด�ำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เพื่อเป็นสักขีพยาน ในการเซ็นสัญญา ข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU ระหว่างบริษัท จั่นฮุ่ย อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด
(ไทยแลนด์) จ�ำกัด กับ บริษัท ปักกิ่ง จินตง เซนจูรี่ เทรดดิ้ง จ�ำกัด โดยมีผู้แทนจากประเทศจีน และตัวแทนประเทศไทย ประกอบด้วยนายชยาวุธ จันทร
ผวจ.ราชบุรี นายชนพหล ส่งเสริม นอภ.ด�ำเนินสะดวก นายพัลลภ โฆษิตาภา นายกอบต.ดอนกรวย อ.ด�ำเนินสะดวก นายสมศักดิ์ พุทธพฤกษ์ เกษตร
อ.ด�ำเนินสะดวก และผู้น�ำชุมชนในพื้นที่ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานด้วย ทั้งนี้บริษัท จัน่ ฮุ่ยฯ เป็นบริษัทผู้ผลิตมะพร้าวน�้ำหอมรายใหญ่ในจ.ราชบุรี ส่งจ�ำหน่าย
ในประเทศจีน สหรัฐอเมริกา และแคนาดา มีนาย Zhou Xiao Zhou เป็นเจ้าของ ส่วน บริษัท ปักกิ่ง จินตงฯ เป็นบริษัท จัดจ�ำหน่ายรายใหญ่อันดับ 3
ของประเทศจีน โดยเฉพาะการจ�ำหน่ายสินค้าในระบบอีคอมเมิร์ส ผ่านโซเชี่ยลมีเดีย ใช้ชื่อเวปไซต์ว่า JD.com
นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี กล่าวว่างานวันนี้ถือเป็นฤกษ์ที่ดี

เพราะทัง้ 2 บริษทั ดังกล่าว มีขอ้ ตกลงร่วมมือกันในการจ�ำหน่ายมะพร้าวน�ำ้ หอม
ของด�ำเนินสะดวก ที่เป็นของดีของ จ.ราชบุรี ท�ำให้เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว
น�้ำหอมได้มีตลาดรับซื้อ และราคามะพร้าวน�้ำหอมก็จะมีราคาดีขึ้น เกษตรกร
ก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ตนเองมีแนวทางจะปรึกษากับนาย Zhou
Xiao Zhou เจ้าของบริษัท จั่นฮุ่ยฯ ให้หาตลาดส่งออกสับปะรดบ้านคา
สวนผึ้ง ซึ่งตอนนี้ก�ำลังล้นตลาด และราคาตกต�่ำ และเรื่องกุ้ง ของดี อ.บางแพ
จ.ราชบุรี ที่มีการเลี้ยงกันมาก เพื่อให้ช่วยเรื่องการส่งออกอีกทางหนึ่ง หากมี
แนวส่ ง ออกได้ จ ะเป็ น ประโยชน์กับ เกษตรกรในพื้นที่ราชบุรีม าก วัน นี้จึง
ขออวยพรให้ทั้งสองบริษัทท�ำมาค้าขึ้นรุ่งเรือง
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ส�ำหรับบรรยากาศในพิธีเซ็น MOU ก่อนจะถึงขั้นตอนเซ็นฯ อย่าง
เป็นทางการ ได้มีการแสดงนาฏมวยไทย จากโรงเรียนบ้านน�้ำพุ อ.เมืองราชบุรี
ให้ผู้ชมทั้งชาวไทยและจีนชม ซึ่งการแสดงดังกล่าวมีชื่อเสียงระดับประเทศ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศในการประกวดหลายเวที เริ่มจากการ
ไหว้ครูมวย การแสดงศิลปะการต่อสู้มวยไทย และชุดเมฆขลาล่อแก้วพญานาค
ระหว่างการแสดงศิลปะมวยไทย สร้างความประทับให้กับตัวแทนชาวจีน
อย่างมากถึงขนาดลุกขึ้นปรบมือดังสนั่น รวมทั้งตัวแทนฝ่ายไทยก็ต่างปรบมือ
เช่นกัน
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
ที่มา : สยามรัฐออนไลน์

จ.สงขลา ประชุมนายจ้างและแรงงานต่างด้าวในกิจการ
ประมงทะเล เพือ่ สร้างการรับรู้ พระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงาน
ของคนต่างด้าว

พันต�ำรวจตรีหญิงรมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน
เป็นประธานการประชุมนายจ้างและแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล
เพื่อสร้างการรับรู้พระราชกฤษฎีกาการบริหารจัดการการท�ำงานของคน
ต่างด้าว ที่โรงแรมบีพี สมิหลา บีชโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดสงขลา โดย
มีนางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการสังกัด
กระทรวงแรงงาน นายกสมาคมประมง รวมทั้งนายจ้างและลูกจ้างในกิจการ
ประมงเข้าร่วมประชุมกว่า 250 คน
นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สืบเนื่อง

จากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 เห็นชอบมาตรการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมง โดยให้มีการจัดตั้งศูนย์
ประสานแรงงานประมงเป็นโครงการน�ำร่องใน 7 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัด
สมุทรสาคร ระยอง ตราด ชุมพร สงขลา ระนอง และสตูล ซึ่งจังหวัดสงขลา
เป็นหนึ่งในจังหวัดที่เปิดให้มีการจัดตั้งศูนย์แรงงานประมง โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในกิจการประมง ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมง ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการประมง
ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและส่งเสริมการน�ำแรงงานต่างด้าวทีถ่ กู ต้องตามกฎหมาย
เข้ามาท�ำงานในกิจการประมง ให้แรงงานต่างด้าวที่ท�ำงานในกิจการประมง
มีใบอนุญาตท�ำงานถูกต้องและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ประกอบกิจการประมงแรงงานและส่วนราชการ มีความ
ตระหนักร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมง

ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมง ถือเป็นการแก้ไขปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานประมง ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความส�ำคัญและก�ำหนด
ให้เป็นวาระแห่งชาติทจี่ ะต้องด�ำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนือ่ ง โดยได้มกี าร
บูรณาการกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้แรงงานเข้าสูร่ ะบบการท�ำงานทีถ่ กู ต้อง
ตามสภาพการท�ำงานที่เหมาะสม ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและเป็นการ
สร้างมาตรฐานให้การท�ำงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และยังเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการที่ขาดแคลนแรงงาน
โดยการประชุมได้มีวิทยากรจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการ
จ้างงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลมาบรรยายให้ความรูแ้ ก่ผเู้ ข้าร่วมประชุม
รวมถึงเปิดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมได้ซกั ถามในประเด็นทีม่ ขี อ้ สงสัย เพือ่ ทีจ่ ะ
ได้น�ำไปปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
ที่มา : ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา

จังหวัดสตูลระดมสมอง

เพิ่มนักท่องเที่ยวอินโดฯ-อาเซียนมา จ.สตูล

จังหวัดสตูล โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และหน่วยงานเครือข่าย
ร่วมกับ ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมอง “พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพทางด้านการท่องเทีย่ วของจังหวัดสตูล เพือ่ เพิม่ นักท่องเทีย่ วจากอินโดนีเซีย
และอาเซียนใต้”
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุพตั รา เดวิสนั ผูช้ ว่ ยอธิการบดี
ฝ่ายอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า จังหวัด

สตูล มีศกั ยภาพทางการท่องเทีย่ วทางทะเลและบกอย่างมาก เนือ่ งจาก
มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามและมีความส�ำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
“อุทยานธรณี” Satun Geopark มีแนวโน้มของนักท่องเที่ยวเดินทาง
มาจังหวัดสตูลเพิ่มมากขึ้นทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างชาติ
การวางแผนการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วจึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งด� ำ เนิ น การ
อย่างรอบคอบ และต้องค�ำนึงถึงผลกระทบที่อาจตามมาได้

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ถือเป็นการขยายความร่วมมือทางวิชาการ
และประสบการณ์การท�ำงานร่วมกันระหว่างผูม้ บี ทบาทส�ำคัญในการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
ทั้งภาคชุมชน ธุรกิจ ภาครัฐ วิชาการในจังหวัดสตูลได้ร่วมกันระดมสมอง แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น พิจารณาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านการท่องเที่ยวสตูล เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ ซึ่งเป็น
ส่วนส�ำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับการท่องเทีย่ วของจังหวัดสตูล ให้สามารถ
รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
ที่มา : www.songkhlatoday.com
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ปตท. เร่งตั้ง “อีเอฟซี” รัฐพัฒนาขนส่งอีอีซี
ระยอง ปตท. เร่งเครื่องจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษผลไม้ ด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าผลักดันธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในพื้นที่ EEC
กว่า 5 พันราย มีความพร้อมรับมือการขยายตัวของเศรษฐกิจในพื้นที่
นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษผลไม้

ภาคตะวันออก (อีเอฟซี) ว่า ปัจจุบันทาง ปตท.ได้ตั้งคณะท�ำงานร่วมที่มี นายพสุ โลหารชุน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน เพือ่ วางแนวทางการด�ำเนินงานในอีเอฟซี ในเรือ่ งของ
ปริมาณการเก็บรักษาผลไม้ วิธีการเก็บ รวมถึงราคาค่าบริการที่จะต้อง มาหารือร่วมกัน
แต่ปัจจุบันยังรอการจัดสรรพื้นที่จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) อยู่ว่า
จะให้ตั้งที่ไหน ในรูปแบบใด ซึ่งคาดว่าจะมีการสรุปเร็วๆ นี้
ทัง้ นี้ ก่อนหน้านีท้ าง ปตท.ได้มกี ารร่วมมือกับ บริษทั บางกอก อินดัสเทรียลแก๊ส จ�ำกัด
(บีไอจี) เพื่อจัดตั้ง บริษัท มาบตาพุด แอร์ โปรดักส์ จ�ำกัด (เอ็มเอพี) ที่ด�ำเนินการหน่วยแยก
อากาศ โดยใช้พลังงานความเย็นเหลือ ทิง้ จาก แอลเอ็นจี ในเชิงธุรกิจ ในการผลิตก๊าซอุตสาหกรรม
ได้แก่ ไนโตรเจน ออกซิเจน และอาร์กอน เพื่อรองรับความต้องการใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
และใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
ใช้เงินลงทุน 1,500 ล้านบาท ก�ำลังผลิต 450,000 ตันต่อปี จะผลิตเชิงพาณิชย์ปี 2564
ซึ่งจะเป็นส่วนส�ำคัญที่สนับสนุนนโยบายรัฐในโครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก

ด้าน นายวุฒไิ กร ลีวรี ะพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า เปิดเผยว่า ในปี 2562 กรมจะให้ความส�ำคัญในการ

พัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) มากขึน้ เพือ่ รองรับการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ
ให้มีปัจจัยพื้นฐานสนับสนุน โดยกรมจะปรับปรุงธุรกิจให้มี
ความน่าเชื่อถือ ตอบโจทย์ลูกค้าหรือผู้รับบริการ และพร้อมที่
จะแข่งขันในตลาดภายในประเทศ และเชือ่ มต่อระหว่างประเทศ
ซึง่ ในปัจจุบนั ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2562 มีนติ บิ คุ คลให้บริการ
โลจิสติกส์ ใน EEC จ�ำนวนรวมทัง้ สิน้ 5,015 ราย ทุนจดทะเบียน
รวม 34,465.57 ล้านบาท
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
ที่มา : www.ryt9.com

English for Career

ค�ำย่อภาษาอังกฤษ (Abbreviation) ที่น่าสนใจ
วันนี้เรามารู้จักกับ ค�ำย่อภาษาอังกฤษ หรือ Abbreviation ที่น่าสนใจ ซึ่งบางค�ำเราก็อาจจะสงสัยเดาไม่ถูกว่าย่อมาจาก
อะไรกันแน่ เพราะตัวอักษรที่ย่อมาไม่ตรงกับค�ำแปลภาษาอังกฤษเลย
ASAP

i.e.

RIP

etc

เป็นค�ำย่อทีท่ หารใช้สอื่ สารกันในสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 1 ซึง่ ย่อมาจาก
ค�ำว่า As soon as possible. แปลว่าเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ ใช้กันมากในการ
เขียนอีเมลล์ อาจเป็นค�ำทีค่ อ่ นข้างห้วน ควรใช้กบั คนสนิทหรือรูจ้ กั กันดี ตัวอย่าง
ประโยค Please send me the sample ASAP. กรุณาส่งตัวอย่างมาให้เร็ว
ที่สุด ถ้าใช้กับเพื่อนๆ ก็โอเค แต่ประโยคนี้ถ้าใช้กับผู้ใหญ่หรือลูกค้าก็อาจจะ
ไม่สภุ าพเท่าไหร่นกั เหมือนกับว่าเราไปเร่งให้เขาส่ง ลองเปลีย่ นประโยคให้ซอฟท์
ลงอย่าง Please send me the sample at your earliest convenience.
กรุณาส่งตัวอย่างมาให้เราด้วยเมื่อคุณสะดวก (ทันทีที่คุณว่าง)
ค�ำนี้ใช้กันบ่อยโดยเฉพาะในโลกโซเชียลเวลาที่มีใครเสียเสียชีวิตแล้ว
ก็จะมีคนออกมาเขียนไว้อาลัยให้ ย่อมาจาก Rest in peace ถ้าแปลเป็นไทย
ก็หมายถึง หลับให้สบายนะ

e.g.

ค�ำนี้ย่อมาจาก exampli gratia ในภาษาละตินแปลว่า ตามตัวอย่าง
ดังนี้ ดังเช่น หรือ ตัวอย่างเช่น ตรงกับค�ำว่า for example ในภาษาอังกฤษ
เพื่อให้การเขียนนั้นดูดี ไม่ควรใช้ e.g. ร่วมกับค�ำย่อ ect ในการปิดท้ายประโยค
ตัวอย่างการใช้ e.g.
The islands in Thailand e.g., Koh Railay, Koh Tachai, Koh Tao
and Koh Samui are very popular destinations.
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เป็นค�ำที่หลายคนอาจจ�ำสับสนกับ e.g. ค�ำว่า i.e. ย่อมาจากภาษา
ละติน id est แปลว่า That is ... แปลเป็นไทย กล่าวคือ/นั่นคือ โดย i.e.
จะน�ำมาใช้ในการขยายประโยคหลักให้มีความหมายชัดเจนมากขึ้น
ยกตัวอย่างเช่น
My favorite thai dish is Tom Kha Kai i.e., chicken in coconut
milk soup. It’s delicious.
จะเห็นว่า That is เป็นเอกพจน์ จึงยกมาแค่ตัวอย่างเดียวก็พอ
เราสามารถใช้ i.e. ร่วมกับ ect ได้ด้วย
ย่อมาจากค�ำว่า et cetera ในภาษาละติน ภาษาอังกฤษแปลว่า and
so on หรือ and so forth แปลว่า และอื่นๆ เป็นต้น หรือ ฯลฯ
ตัวอย่างประโยค
Here are some flowers: the rose, the tulip, the orchid, etc
กฎในการใช้ ect คือเวลาที่เราใช้ and แล้วก็ไม่ควรใช้ etc มาตาม
หลังอีก

c.c.

ค�ำย่อนี้จะเห็นกันเป็นประจ�ำในอีเมลล์ ย่อมาจาก carbon copies
สมัยก่อนเวลาพิมพ์จดหมายด้วยเครื่องพิมพ์ดีด จะท�ำส�ำเนาจดหมายจาก
กระดาษคาร์บอน แปลว่า copies to หรือ ส�ำเนาถึง

N/A

ค�ำนี้ย่อมาจาก Not Applicable (น�ำมาใช้ไม่ได้) หรือ Not Available
(ไม่ปรากฏ หาไม่ได้ หรือไม่มีอยู่) แปลว่าไม่มีนั่นเอง ค�ำนี้ไม่ใช้ในภาษาพูด
แต่จะพบมากในตารางหรือว่าตัวเลือกตามแบบสอบถามต่างๆ อ่านว่า “เอ็น-เอ”
ถ้าเขียนว่า NA แบบไม่มีเครื่องหมายคั่นระหว่าง N กับ A จะย่อมาจาก
No Answer แปลว่าไม่มีค�ำตอบ

RSVP

ส�ำหรับตัวย่อนี้ ไม่คอ่ ยนิยมใช้ในภาษาพูด ส่วนใหญ่จะพบในภาษาเขียน
เท่านั้น จะพบบ่อยในบัตรเชิญต่างๆ มาจากภาษาฝรั่งเศส Répondez, s’il
vous plaît. (เรป็งเด้ ซิลวูเปล่) แปลว่ากรุณาตอบกลับด้วย (ว่าจะมาร่วมงาน
หรือไม่) ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Please Respond หรือ Please reply
ค�ำว่า Répondre แปลว่า Respond หรือ Reply ส่วน S’il vous plaît.
แปลว่า If you please. แปลว่ากรุณาในภาษาไทยเรานั่นเอง

BYOB

ย่อมาจาก Bring your own beer. หรือ Bring your own booze.
เวลาถูกเชิญไปงานปาร์ตี้ ถ้าเห็นค�ำนี้อยู่บนบัตรเชิญหรือในอีเมลล์ แปลว่า
ให้เราน�ำเบียร์หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของตัวเองไปด้วย booze หมายถึง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

AM/PM

เป็นการบอกเวลาด้วยระบบ 12 ชัว่ โมง นิยมใช้กนั มากใน สหรัฐอเมริกา
เป็นค�ำย่อที่มาจากภาษาละติน
AM ย่อมาจาก aint meridian หมายถึง ช่วงเวลานับตั้งแต่หลัง
เที่ยงคืนไปจนถึงเที่ยงวัน
PM ย่อมาจาก post meridian หมายถึง ช่วงเวลาตั้งแต่หลังเที่ยง
วันจนถึงเที่ยงคืน

ATM

ค�ำนี้ย่อมาจาก Automated teller machine หรือเครื่องเอทีเอ็ม
ธนาคาร ทีเ่ ราใช้ถอนหรือโอนเงินกันบ่อยๆ แต่เดีย๋ วนีม้ กี ารสือ่ สารโดยการแชท
หรือพิมพ์คุยกันมากขึ้น ค�ำว่า At the moment ที่แปลว่า ในขณะนี้ หรือ
ในตอนนี้ของนักแชทจึงนิยมพิมพ์กันสั้นๆ แค่ ATM

ทีนี้มาดูค�ำย่อที่ใกล้ๆ ตัวกันบ้าง
LOL ย่อมาจาก Laughing out loud เป็นการหัวเราะแบบเต็มพิกัด
DIY ย่อมาจาก Do it yourself
WC หมายถึง สุขาหรือ Toilet ย่อมาจากค�ำว่า Water closet

แล้วท�ำไมต้อง closet ที่เราก็คุ้นเคยกันดีว่าหมายถึงห้องแต่งตัว หลายคน
อาจจะสงสัยว่าท�ำไมต้องเป็น Water closet ด้วย ที่มาของค�ำว่า WC หรือ
ห้องน�้ำเกิดขึ้นในสังคมชั้นสูงสมัยก่อน ที่ผู้ชายชาวอังกฤษจะนิยมใส่วิกผม
แล้วก็มีการใส่แป้งลงไปบนวิกผมด้วย พอแต่งตัวแต่ละทีมือก็จะเลอะแป้ง
เลยมีการสร้างห้องเล็กๆ ข้างห้องแต่งตัวไว้ส�ำหรับล้างมือ เรียกว่า Powder
closet ซึ่งตอนหลังก็กลายมาเป็น Water closet และย่อจนเหลือ WC
แบบที่เราเห็นกัน

O.K. ค�ำว่า O.K. ที่เรารู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนั้นย่อมาจาก
ค�ำว่า Oll Korrect ซึง่ มีทมี่ าจากพ่อค้าชาวอเมริกนั คนหนึง่ ทีป่ ระสบความส�ำเร็จ

ในการท�ำธุรกิจมาก แต่วา่ เป็นคนทีม่ คี วามรู้นอ้ ย เวลาทีเ่ ขาตรวจสอบใบสั่งงาน
ถ้าใบสั่งงานนั้นผ่านการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องและอนุมัติ เขาก็จะเขียน
ค�ำว่า Oll Korrect ลงไป ซึ่งค�ำที่ถูกต้องควรจะเขียนว่า « All Correct »
ต่อมากิจการเจริญก้าวหน้ามากขึน้ เอกสารก็มมี ากขึน้ ด้วย เพือ่ เป็นการประหยัด
เวลาชายคนนี้เลยย่อให้สั้นลง โดยเขียนสั้นๆ ว่า O.K. ต่อมาก็มีคนอื่นใช้ตามกัน
อย่างแพร่หลาย
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : https://maanow.com

รู้ทันโลก

การทดสอบส�ำหรับวีซ่าท�ำงานประเภทใหม่
จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น

ชาวต่างชาติทกี่ ำ� ลังหางานในญีป่ นุ่ ได้เข้ารับการทดสอบ
ที่ จั ด ขึ้ น เป็ น ครั้ ง แรกในประเทศญี่ ปุ ่ น ส� ำ หรั บ วี ซ ่ า ท� ำ งาน
ประเภทใหม่ รัฐบาลญีป่ นุ่ มุง่ หวังทีจ่ ะเพิม่ จ�ำนวนคนงานต่างชาติ
ใน 14 สาขาอาชีพที่เผชิญการขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก

ชาวต่างชาติที่ผ่านการทดสอบภาษาส�ำหรับการสนทนาในชีวิตประจ�ำวัน และ
การสอบความรู้ทางเทคนิคจะสามารถได้รับวีซ่าประเภทใหม่
ส�ำนักงานการท่องเทีย่ วแห่งญีป่ นุ่ ระบุวา่ มีชาวต่างชาติ 761 คนเข้ารับการทดสอบ
ด้านอุตสาหกรรมต้อนรับดูแล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562
และราว 130 คน เข้าร่วมการสอบทีห่ อ้ งประชุมของกระทรวงทีด่ นิ สาธารณูปโภค
คมนาคม และการท่องเที่ยว ที่กรุงโตเกียว ซึ่งเป็น 1 ในสนามสอบที่มีทั้งหมด 7 แห่ง
หัวข้อในการทดสอบรวมทั้งงานต้อนรับ มารยาท และความรู้ในธุรกิจต้อนรับ
ดูแล โดยในการทดสอบแบบปากเปล่า กรรมการสอบได้แสดงบทบาทสมมุติเป็นแขก
ที่มาเยือน ผลการสอบจะประกาศในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 และส�ำนักงาน
การท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่นมีแผนจะจัดการสอบความรู้ทางเทคนิค 2-3 ครั้งต่อปี
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : https://www3.nhk.or.jp
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กระทรวงแรงงานไต้หวัน เริ่มการประเมินคุณภาพบริษัทจัดหางาน
ประจ�ำปี 2019 มีบริษัทจัดหางานรับการประเมิน 1,061 ราย

เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพในการให้บริการของบริษัทจัดหางานในไต้หวัน ก�ำจัดบริษัทจัดหางาน ที่ไร้คุณภาพและไม่ยอมปรับปรุงแก้ไข
ให้ออกจากตลาดแรงงาน กระทรวงแรงงานไต้หวันได้มอบหมายให้องค์กร ที่มีประสบการณ์เป็นผู้ด�ำเนินการการประเมินคุณภาพของบริษัทจัดหางาน
ในไต้หวันเป็นประจ�ำทุกปี โดยปี 2019 นี้ ยังคงมอบหมายให้สภาอุตสาหกรรมไต้หวันเป็นผู้ดำ� เนินการประเมินต่อไป มีบริษัทจัดหางานไต้หวันที่เข้ารับ
การประเมิน 1,061 บริษัท เป็นปีที่มีจ�ำนวนน้อยที่สุด สาเหตุเป็นเพราะกระทรวงแรงงานมีกฎระเบียบใหม่ บริษัทจัดหางานใดที่ได้ผลประเมินอยู่ใน
ระดับ A หรือได้รับ 90 คะแนนขึ้นไปติดต่อกัน 2 ปี ปีที่ 3 จะได้รับการยกเว้นการประเมิน ปรากฏว่า ในปีนี้ มีบริษัทจัดหางานคุณภาพดีที่อยู่ในข่ายได้รับ
ยกเว้น 380 ราย โดยบริษัทเหล่านี้ หากท�ำผิดกฎระเบียบ จะต้องรับการประเมินใหม่ทันที
ส�ำหรับการประเมินในปีนี้ จะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน
ปี นี้ เ ป็ น ต้ น ไป จนถึ ง สิ้ น เดื อ นกั น ยายน และจะประกาศผล
ในปลายเดือนตุลาคม ส่วนรายการและมาตรฐานในการประเมิน
แบ่งเป็น 4 รายการ ได้แก่ การบริหารคุณภาพองค์กร ประวัติ
การถูกลงโทษ ระบบการให้บริการ และรายการอื่นๆ เช่นได้รับ
การรับรองคุณภาพจากมาตรฐานต่างๆ การปรับปรุงแก้ไขปัญหา
หลังถูกลงโทษพักใบอนุญาตประกอบการ การให้ความร่วมมือ
กับการบริการแรงงานต่างชาติ ณ ท่าอากาศยาน การให้บริการ
ต่อแรงงานต่างชาติที่ผ่านระบบจ้างตรง เป็นต้น

กระทรวงแรงงานไต้หวันแถลงว่า นอกจากการจัดการเอกสาร ระบบและขัน้ ตอน
การให้บริการแล้ว ยังมีการสุ่มส�ำรวจนายจ้างและแรงงานต่างชาติ เพื่อสอบถาม
ความเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของบริษัทจัดหางานเป็นจ�ำนวนกว่า 30,000 คนด้วย
ส�ำหรับผลการประเมินแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ A ผู้ได้รับคะแนนประเมินตั้งแต่
90 คะแนนขึ้นไป ระดับ B ผู้ได้รับคะแนนประเมินตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป แต่ไม่ถึง
90 คะแนน ระดับ C ผู้ได้รับคะแนนประเมินต�่ำกว่า 70 คะแนนลงมา
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : Radio Taiwan International

Smart DOE

ลุยจับต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย

พบ เมียนมามากสุด ส่งกลับประเทศแล้วกว่า 6,200 คน
อธิบดีกรมการจัดหางานเผยลุยตรวจจับด�ำเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบท�ำงานแย่งอาชีพคนไทย
แล้ว 6,206 คน ส่งกลับประเทศต้นทาง 6,081 คนพร้อมประสานต�ำรวจ ฝ่ายปกครองตรวจเข้มทุกพื้นที่
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน

เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน ได้บูรณาการร่วมกับส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ส�ำนักงานตรวจ
คนเข้าเมือง และกรมการปกครอง เข้าตรวจสอบ จับกุมและด�ำเนินคดีแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบ
เข้ามาท�ำงานโดยไม่มใี บอนุญาตท�ำงานและแย่งอาชีพคนไทย ท�ำให้คนไทยได้รบั ความเดือดร้อน
เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ตนได้สั่งการให้กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครอง
คนหางาน กรมการจัดหางาน ส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ และส�ำนักงาน
จัดหางานจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวท�ำงานเป็นจ�ำนวน 5 หมื่นคนขึ้นไป เช่น
สมุทรสาคร ปทุมธานี สมุทรปราการ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร
อาทิ เขตห้วยขวาง เขตสุขุมวิท เป็นต้น ซึ่งมีการลักลอบท�ำงานเป็นจ�ำนวนมาก ให้จัดชุด
เฉพาะกิจลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ต�ำรวจตรวจคนเข้าเมือง และฝ่ายปกครองในพื้นที่
ตรวจเข้มการท�ำงานของแรงงานต่างด้าวและด�ำเนินคดี ซึง่ ตัง้ แต่ 1 กรกฎาคม 2561-22 พฤษภาคม
2562 ได้ตรวจสอบการท�ำงานของแรงงานต่างด้าวไปแล้ว จ�ำนวน 371,823 คน และด�ำเนินคดี
แรงงานต่างด้าวที่ท�ำงานโดยไม่มีใบอนุญาตท�ำงาน ขายสินค้า ขายอาหารตามแผงต่างๆ
ขายของหน้าร้าน รวมทั้งเร่ขายสินค้า และงานอื่นๆ ได้แก่ พนักงานรักษาความปลอดภัย
วินมอเตอร์ไซค์ นวดแผนไทย และเสริมสวย ซึง่ เป็นงานทีห่ า้ มคนต่างด้าวท�ำตามกฎหมาย จ�ำนวน
6,206 คน พบส่วนใหญ่เป็นสัญชาติเมียนมามากทีส่ ดุ รองลงมาเป็นเวียดนาม ลาว กัมพูชา อินเดีย
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จีน และอืน่ ๆ ตามล�ำดับ โดยได้เปรียบเทียบปรับแรงงานต่างด้าว
คิดเป็นเงินค่าปรับรวม 24,793,100 บาท ผลักดันส่งกลับ
แรงงานแล้ว จ�ำนวน 6,081 คน
“แรงงานต่างด้าวต้องมีใบอนุญาตท�ำงานและท�ำงาน
ตรงกับที่ระบุไว้ในใบอนุญาต โดยงานที่ท�ำต้องไม่ใช่งาน
ที่ห้ามคนต่างด้าวท�ำหรือนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะท�ำได้
หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับ 5,000-50,000 บาท หากผูใ้ ดพบเห็น
คนต่างด้าวท�ำงานผิดกฎหมาย สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่
กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุม้ ครองคนหางาน กรมการ
จัดหางาน ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ส�ำนักงาน
จัดหางานกรุงเทพมหานครพืน้ ที่ 1-10 หรือสายด่วนกระทรวง
แรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน เพื่อให้
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบต่อไป” นางเพชรรัตน์ฯ กล่าว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

แรงงานจัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต
“แรงงานต่างชาติร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

เมือ่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธเี ปิดการบริจาคโลหิตของแรงงาน
ต่างด้าว ตามโครงการ “แรงงานต่างชาติร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจะน�ำโลหิตที่ได้ไปช่วยเหลือ
ผู้เจ็บป่วย ผู้ประสบอุบัติเหตุ เพื่อน้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยทุกเพศ ทุกวัย ทุกศาสนา เป็นการส่งเสริมและรณรงค์ให้
ตระหนักถึงความเสียสละและการท�ำความดีด้วยหัวใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน ณ บริษัทเบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จ�ำกัด เขตนิคมอุตสาหกรรม
นวนคร จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ตลอดจนองค์กรลูกจ้าง นายจ้าง ผู้ใช้แรงงานและแรงงานต่างด้าว เข้าร่วม
กิจกรรม จ�ำนวน 310 คน ทั้งนี้ นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวต้อนรับ
พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวอีกว่า การน้อมน�ำแนวคิดและ
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า
การบริจาคโลหิตของแรงงาน ต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา ตามโครงการ
“แรงงานต่างชาติรว่ มใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เนือ่ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร ในครั้ ง นี้ จั ด ขึ้ น โดย
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการท�ำงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นายจ้าง/สถานประกอบการและภาคประชาชน เนื่องด้วย
ประชาชนผูอ้ ยูบ่ นผืนแผ่นดินไทย ไม่วา่ จะเป็นเชือ้ ชาติ ศาสนาใด ได้รบั พระบารมีแผ่ปกเกล้า
ปกกระหม่อมอยู่ตลอดเวลา และต่างส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีตอ่ พสกนิกรทุกเพศ ทุกวัย ทุกชาติ ทุกศาสนา
ซึ่งปัจจุบันแรงงานต่างด้าวเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญส�ำหรับการเติบโตของเศรษฐกิจไทย
จะเห็นได้จากการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้ามาท�ำงานในประเทศไทยเป็นจ�ำนวนมาก
โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน 3 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา ลาวและ
เมียนมา ซึง่ สถานประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมมีแรงงานต่างด้าวท�ำงานเป็นจ�ำนวนมาก
ซึ่งในวันนี้มีแรงงานต่างด้าวร่วมบริจาคโลหิตจ�ำนวนประมาณ 310 คน คือ บริษัทเบลตัน
อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จ�ำกัด สัญชาติเมียนมา จ�ำนวน 250 คน บริษทั ไก่สด เซนทาโก
จ�ำกัด สัญชาติกัมพูชา จ�ำนวน 50 คน บริษัทยูไนเต็ดการฝ้าย จ�ำกัด สัญชาติลาว จ�ำนวน
10 คน โดยโรงพยาบาลปทุมธานีให้บริการรับบริจาคโลหิต นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงแรงงานจัดหน่วยบริการให้คำ� แนะน�ำเกีย่ วกับภารกิจของหน่วยงานในด้าน
ต่างๆ อาทิ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการท�ำงานของแรงงานต่างด้าว การประกันสังคม เป็นต้น
และยังมีโรงพยาบาลการุณเวช ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี มาให้บริการทางการแพทย์
อีกด้วย

การสื บ สานพระราชปณิ ธ านด้ ว ยการบ� ำ เพ็ ญ ตนเป็ น ผู ้ ใ ห้ ด ้ ว ย
การบริจาคโลหิตในครั้งนี้ เป็นการท�ำความดีเพื่อน้อมร�ำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณได้อีกทางหนึ่ง เพราะการสร้างการตระหนัก
รูเ้ รือ่ งของการบริจาคโลหิตนับว่าเป็นสิง่ จ�ำเป็น ถือเป็นกระบวนการ
การส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อคนในสังคม (Corporate
Social Responsibility : CSR) ร่วมกันด้วยการบริจาคโลหิต
เพราะการบริจาคโลหิต 1 ครั้ง เพียงกว่า 20 นาที จะสามารถ
ช่วยเหลือผูป้ ว่ ยได้อย่างน้อย 3 ชีวติ ทัง้ ยังเป็นการให้ทานอีกวิธหี นึง่
เพราะเป็นการสละโลหิตในร่างกายของตนเอง เพื่อช่วยเหลือชีวิต
ผู้ป่วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ เป็นการท�ำความดีด้วยหัวใจ
สร้างความสุขจากการเป็นผู้ให้อย่างแท้จริง
ทั้ ง นี้ พล.ต.อ.อดุ ล ย์ ฯ ได้ พ บปะนายจ้ า ง/สถาน
ประกอบการ คนงานและร่วมให้ก�ำลังใจกับแรงงานต่างด้าว
ที่ร่วมบริจาคโลหิต โดยจะน�ำโลหิตที่ได้จากการบริจาคน�ำไปไว้
ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย ผู้เจ็บป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด
ผูป้ ระสบอุบตั เิ หตุ ผูป้ ระสบภัยจากการท�ำงาน หรือในกรณีฉกุ เฉิน
ตามโรงพยาบาลต่างๆ ต่อไป
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

เผยยอดแรงงาน 3 สัญชาติ เข้า-ออก ช่วงสงกรานต์

กว่า 5.3 แสนคน ย�้ำกลับหลัง 31 พ.ค. 2562 ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม
พล.ต.อ.อดุลย์ฯ ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนที่ร่วมกันดูแล อ�ำนวยความสะดวก รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และ
ท�ำความเข้าใจในระเบียบและขัน้ ตอนการเดินทางเข้า-ออกของแรงงานต่างด้าว สัญชาติกมั พูชา ลาว เมียนมาช่วงเทศกาลสงกรานต์ ด้านกรมการจัดหางาน
เผยช่วง 5-30 เมษายนทีผ่ า่ นมา มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เดินทางเข้า-ออกทัง้ สิน้ 532,677 คน เป็นสัญชาติเมียนมามากทีส่ ดุ พร้อมเน้นย�ำ้ แรงงาน
ต่างด้าวกลับช่วง 1-31 พฤษภาคม 2562 ต้องเสียค่าธรรมเนียม 2,000 บาท และหลัง 31 พฤษภาคม 2562 หากนายจ้างจะจ้างแรงงานต่างด้าว
ท�ำงานในประเทศไทย ต้องน�ำเข้ามาท�ำงานตามระบบ MOU เท่านั้น
นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า 2562 มีแรงงานกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรไทย
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงาน ขอบคุณส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
มหาดไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนที่ช่วยกันดูแล อ�ำนวยความ
สะดวกรวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และท�ำความเข้าใจในระเบียบและ
ขัน้ ตอนการเดินทางเข้า-ออกของแรงงานต่างด้าว สัญชาติกมั พูชา ลาว เมียนมา
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว
3 สัญชาติ ทีถ่ อื หนังสือเดินทาง เอกสารแทนหนังสือเดินทาง หรือเอกสารรับรอง
บุคคลที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A)
และท�ำงานในประเทศไทยในต�ำแหน่งกรรมกร คนรับใช้ในบ้าน ผู้ประสานงาน
ด้านภาษา และช่างเครือ่ งยนต์ในเรือประมงทะเล รวมถึงผูต้ ดิ ตามซึง่ อายุไม่เกิน
18 ปี ที่ได้รับการตรวจลงตราวีซ่าประเภทผู้ติดตาม เดินทางเข้า-ออกประเทศ
เพื่อกลับบ้านไปร่วมประเพณีสงกรานต์ระหว่างวันที่ 5-30 เมษายน 2562 โดย
ยกเว้นค่าธรรมเนียม Re-Entry จ�ำนวน 1,000 บาท ซึง่ ตัง้ แต่วนั ที่ 5-30 เมษายน

จ�ำนวนทัง้ สิน้ 532,677 คน โดยเดินทางออกจ�ำนวน 241,521 คน และเดินทาง
เข้าจ�ำนวน 291,156 คน เป็นสัญชาติเมียนมามากที่สุด จ�ำนวน 330,604 คน
รองลงมาเป็นสัญชาติกัมพูชา จ�ำนวน 106,883 คน และสัญชาติลาว จ�ำนวน
95,190 คน โดยผู้ที่เดินทางเข้ามาจะมีทั้งกลุ่มแรงงานกลับบ้านช่วงสงกรานต์
กลุ่มที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทย และกลุ่มน�ำเข้าตามระบบ MOU ซึ่งเฉลี่ย
ประมาณ 33,000 คนต่อเดือน โดยในปี 2561 ที่ผ่านมามีแรงงานต่างด้าว
เข้า-ออก จ�ำนวน 240,251 คน ซึ่งพบว่าในปี 2562 มีแรงงานต่างด้าวเข้า-ออก
เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ�ำนวน 292,426 คน คิดเป็น 121.72 % ขณะที่ด่านตรวจ
คนเข้าเมืองที่มีสถิติเข้า-ออก สูงสุด 10 ล�ำดับแรก คือ 1. ตม.จว.ตาก 2. ตม.
จว.สระแก้ว 3. ตม.จว.อุบลราชธานี 4. ตม.จว.มุกดาหาร 5. ตม.จว.จันทบุรี
6. ตม.จว.ระนอง 7. ตม.จว.กาญจนบุรี 8. ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 9. ตม.
จว.เชียงราย และ 10. ตม.จว.นครพนม
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นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวย�้ำเตือนว่า ขณะนี้พ้นก�ำหนดระยะเวลายกเว้น
ค่าธรรมเนียม Re-Entry จ�ำนวน 1,000 บาท แล้ว ดังนั้น หากแรงงานต่างด้าว
กลับช่วง 1-31 พฤษภาคม 2562 ต้องเสียค่าธรรมเนียม 2,000 บาท และต้อง
ขอรับวีซ่าใหม่ โดยอยู่ได้เท่าสิทธิเดิมที่ได้รับอนุญาต แต่หากหลังจากวันที่ 31
พฤษภาคม 2562 จะเข้ามาท�ำงานอีกไม่ได้ หากนายจ้างประสงค์จะจ้างคนต่างด้าว
คนเดิมท�ำงานในประเทศไทยต่อไป จะต้องน�ำแรงงานคนเดิมกลับเข้ามาท�ำงาน
ตามระบบ MOU เท่านั้น โดยในปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 61-เม.ย. 62)

มีการน�ำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU เพือ่ เข้ามาท�ำงานในประเทศไทย จ�ำนวน
230,400 คน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส�ำนักงานจัดหางาน
จังหวัดทุกจังหวัด ส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือ
โทร.สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

รมว.แรงงาน เร่งสางปัญหาเกาหลี “ผีนอ้ ย” เชิญหลายฝ่ายร่วมถกแก้ปญั หา

พลต�ำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เชิญหน่วยงานเกี่ยวข้องหารือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานไทย
ถูกหลอกและลักลอบไปท�ำงานเกาหลีใต้ รับทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับแผนการจับกุม/ด�ำเนินคดีผมู้ พี ฤติกรรมลักลอบน�ำพาคนหางานไปท�ำงาน
เกาหลีใต้ การสกัดกัน้ คนหางานทีม่ พี ฤติกรรมจะลักลอบไปท�ำงาน และการขึน้ บัญชีดำ� ผูป้ ระกอบการท่องเทีย่ วทีม่ พี ฤติกรรมลักลอบน�ำพาแรงงานไทยไปท�ำงาน
เกาหลีใต้ พร้อมเตรียมมาตรการรับแรงงานไทยกลับจากเกาหลี เพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่ง และ 3 มาตรการป้องกันการลักลอบ สร้างการรับรู้ ยับยั้ง
สกัดกั้น และบังคับใช้กฎหมาย
โดยขณะนี้มีคนไทยที่เกาหลีใต้จ�ำนวน 193,585 คน พ�ำนักอยู่อย่าง
พลต�ำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงาน
เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานไทย
ถูกหลอกลวง และลักลอบไปท�ำงานที่เกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
ที่ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ กระทรวงแรงงาน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุล กรมการท่องเทีย่ ว ส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบัญชาการต�ำรวจท่องเทีย่ ว กองบังคับการ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ บริษทั ท่าอากาศยาน จ�ำกัด (มหาชน) สถานเอกอัครราชทูต
เกาหลีประจ�ำประเทศไทย ส�ำนักงาน HRD korea สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั ไทยแอร์เอเชีย จ�ำกัด สายการบิน Eastar
jet สายการบิน Jin Air สายการบิน Korean Air เป็นต้น ร่วมประชุม
พลต�ำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
กล่าวภายหลังการประชุมหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานไทย
ถูกหลอกลวง และลักลอบไปท�ำงานในเกาหลีใต้ ว่า จากกรณีที่มีข่าวเผยเผยแพร่
ทางสื่อมวลชนว่าคนไทย 300 คน ถูกต�ำรวจตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ปฏิเสธ
การเข้าเมืองและกักตัวไว้ที่สนามบินอินชอนเพื่อผลักดันกลับประเทศต้นทาง
ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มิได้นิ่งนอนใจ โดยวันนี้ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย
มาหารือร่วมกันเพื่อรับทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสกัดกั้น
คนหางานทีม่ พี ฤติกรรมจะลักลอบไปท�ำงาน แผนการจับกุม/ด�ำเนินคดีผมู้ พี ฤติกรรม
ลักลอบน�ำพาคนหางานไปท�ำงานเกาหลีใต้ และการขึน้ บัญชีดำ� ผูป้ ระกอบการท่องเทีย่ ว
ทีม่ พี ฤติกรรมลักลอบน�ำพาแรงงานไทยไปท�ำงานเกาหลีใต้ เพือ่ บูรณาการและสร้าง
ความร่วมมือเตรียมพร้อมแก้ไขปัญหาโดยเร็ว โดยหลักการจะดูแลแรงงานที่ไป
ให้ถูกต้องก่อน ขณะเดียวกันจะดูแลแรงงานที่ไม่ถูกต้องอย่างไร พร้อมทั้งเตรียม
ความพร้อมของแรงงานที่จะเดินทางไปใหม่ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการ
ถูกหลอกลวงไปท�ำงาน ในเบื้องต้นได้มีแผนรองรับคนไทยที่จะเดินทางกลับจาก
เกาหลีใต้ และเตรียมการบริหารจัดการแรงงานไทยไปเกาหลีใต้ ใน 3 ประเด็น คือ
1) รับแรงงานทีก่ ลับประเทศ โดยกรมการจัดหางานได้จดั ตัง้ ศูนย์ชว่ ยเหลือแรงงาน
ไทยที่ เ ดิ น ทางกลั บ จากเกาหลี ใ ต้ ที่ ท ่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ แ ละดอนเมื อ ง
ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (กทม.) ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
จัดอัตราก�ำลังเจ้าหน้าที่เพิ่ม ณ ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิและดอนเมือง
2) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งแรงงานไทยเข้าไปท�ำงานในเกาหลีใต้อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย โดยด�ำเนินการลงทะเบียนผูม้ คี วามประสงค์จะฝึกอบรมภาษาเกาหลี
กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ ส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครทั้ง 10 เขต
และส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติแจ้งลดระยะ
เวลาการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (C.I.D) จาก 30 วัน เป็นไม่เกิน 10-15 วัน
ท�ำการ และเจรจากับ KRD Korea ขอเพิม่ โควตาในการจัดส่งแรงงานไทยไปท�ำงาน
ในเกาหลีใต้ภายใต้โครงการ EPS จากเดิม 5,000 คน เพิ่มเป็น 15,000 คน
ขอขยายอายุของแรงงานไทยจากเดิมไม่เกิน 39 ปี เป็นไม่เกิน 45 ปี ขอให้แรงงานหญิง
เข้าไปท�ำงานมากขึ้น ตลอดจนขอขยายระยะเวลาการท�ำงานจากเดิม 9 ปี 8 เดือน
เป็น 14 ปี 3) ป้องกันการลักลอบไปท�ำงานในเกาหลีใต้ โดยประชุมหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชน ตรวจสอบสกัดกัน้ คนหางาน ซึง่ ตัง้ แต่เดือนกันยายน
2561-25 เมษายน 2562 ตรวจสอบจ�ำนวน 3,784 คน ระงับการเดินทาง
ผู้มีพฤติกรรมลักลอบไปท�ำงาน 2,758 คน (ร้อยละ 72.89) ไม่ระงับการเดินทาง
1,026 คน (ร้อยละ 27.11) ด�ำเนินคดี สาย/นายหน้า จ�ำนวน 24 ราย 18 คดี
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ถูกกฎหมาย 53,741 คน พ�ำนักอยู่อย่างผิดกฎหมาย 139,844 คน แรงงาน
มีวีซ่าท�ำงาน 26,010 คน เป็นแรงงานถูกกฎหมาย จ�ำนวน 22,685 คน ผิดฎหมาย
3,325 คน โดยมีโควต้าจัดส่ง 5,000 คนต่อปี ท�ำงานในภาคการผลิต ก่อสร้าง
เกษตรกรรม ซึ่งในปี 2561 มีการจัดส่งจ�ำนวน 6,203 คน และปี 2562 (ม.ค.-เม.ย.
62) จ�ำนวน 1,642 คน ในส่วนของมาตรการเร่งด่วนที่ได้ด�ำเนินการมี 3 มาตรการ
ได้ แ ก่ 1. มาตรการสร้ า งการรั บ รู ้ โดยหารื อ กั บ กระทรวงการต่ า งประเทศ
เพือ่ ประชาสัมพันธ์ ให้แรงงานไปท�ำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มาตรการบังคับ
ใช้กฎหมาย โดยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเดินทางไปท�ำงานอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายและบทลงโทษกรณีที่ลักลอบไปท�ำงาน ขึ้นบัญชีด�ำบริษัทและสาย/
นายหน้ า ที่ ห ลอกลวงและด� ำ เนิ น คดี ต ามกฎหมายอย่ า งเคร่ ง ครั ด ป้ อ งกั น
และตรวจเข้มเพื่อสกัดกั้นการลักลอบไปท�ำงานที่สนามบิน 2. มาตรการยับยั้ง
โดยจัดชุดเฝ้าระวังและตรวจสอบอย่างเข้มงวดที่ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ
และดอนเมือง ตลอดจนจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจ หรือสายสืบออนไลน์ เฝ้าระวัง
ตรวจสอบ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตลอดจนแจ้งเตือนคนหางานมิให้
หลงเชื่อค�ำโฆษณาหรือค�ำกล่าวอ้างของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่โพสต์ข้อความ
หรือรูปภาพชักชวนให้ลักลอบไปท�ำงานในต่างประเทศอย่างผิดกฎหมายผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ 3. มาตรการบังคับใช้กฎหมาย โดยประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการเดินทางไปท�ำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและบทลงโทษกรณีที่
ลักลอบไปท�ำงาน ขึ้นบัญชีด�ำบริษัทและสาย/นายหน้าที่หลอกลวงและด�ำเนินคดี
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ป้องกันและตรวจเข้มเพือ่ สกัดกัน้ การลักลอบไปท�ำงาน
ที่สนามบิน มีผลการด�ำเนินการสกัดกั้นคนหางาน
พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวอีกว่า รัฐบาลให้ความส�ำคัญในการเร่งแก้ไข
ปัญหาแรงงานไทยลักลอบเดินทางไปท�ำงานในเกาหลีใต้อย่างเข้มงวดและจริงจัง
เพราะเป็นประเทศที่มีแรงงานไทยท�ำงานอยู่เป็นจ�ำนวนมาก เนื่องจากได้รับ
ค่าจ้างสูงประมาณ 55,844 บาทต่อเดือน และนายจ้างเกาหลีมีความต้องการ
จ้างแรงงานไทย เนื่องจากมีฝีมือมีวินัย และอดทน โดยมีนโยบายให้การดูแล
แรงงานไทยทัง้ หมดไม่วา่ ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย มีการเตรียมการให้แรงงาน
ใหม่ตอบโจทย์ความต้องการของนายจ้างเกาหลี พร้อมทัง้ ด�ำเนินมาตรการทาง
กฎหมายในการป้องกันการลักลอบท�ำงานหรือถูกหลอกไปท�ำงาน อย่างไรก็ตาม
แรงงานไทยที่ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการไปท�ำงานต่างประเทศ หรือ
แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สามารถติดต่อได้ที่ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด ส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือที่กองทะเบียน
จัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน ก่อนตัดสินใจ
อย่าหลงเชื่อค�ำชักชวน โดยปราศจากข้อมูล โดยเฉพาะสื่อโซเชียล ไปท�ำงาน
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ใช้วีซ่าท่องเที่ยวในการท�ำงานไม่ได้ ควรเตรียม
ความพร้อมก่อนไปท�ำงาน เช่น ด้านร่างกาย ทักษะฝีมือ ภาษา เป็นต้น คิดให้
รอบคอบ โดยค�ำนึงถึงความคุ้มค่าในการเดินทาง เช่น ค่าใช้จ่ายที่เสียไปกับ
ค่าจ้างทีจ่ ะได้รบั หรือการทีต่ อ้ งอยูห่ า่ งจากครอบครัว เป็นต้น สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

อาชีพมั่นคง

5 อาชีพที่จะเติบโตขึ้นพร้อมกับ AI
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของโลก ทั้งฝั่งอเมริกาและญี่ปุ่น ต่างก็ทยอยเปิดตัวสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสุดล�้ำ
ที่จะมาทดแทนแรงงานคนอย่าง AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เกิดเป็นกระแสทั้งชื่นชมและหวาดกลัวว่าอาจจะท�ำให้
คนทั่วโลกตกงานเป็นจ�ำนวนมาก
		 ซึ่งแท้จริงแล้วที่มนุษย์เราประดิษฐ์ AI ขึ้นมา เหตุผลหลักๆ ก็เพื่อ
มาช่วยให้งานบางอย่างของมนุษย์สบายขึน้ และมันยังท�ำให้เกิดงานใหม่ๆ
ได้ด้วย ซึ่งจากรายงานล่าสุดของ Gartner ระบุว่า ในปี 2020 แม้ AI
จะมีสว่ นท�ำให้ลดการจ้างงานคนไป 1.8 ล้านต�ำแหน่ง แต่กจ็ ะสร้างงานใหม่
ให้ได้ 2.3 ล้านต�ำแหน่ง ซึ่ง Peter Sondergaard หัวหน้านักวิจัยของ
Gartner คาดการณ์ว่า AI จะเพิ่มความสามารถของแรงงานและอาจเป็น
ผู้สร้างงานทั้งหมด
		 และ Babak Hodjat CEO ของบริษัท Sentient Technologies
กล่าวเสริมว่า มี 5 อาชีพที่จะเติบโตขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญไปพร้อมๆ กับ AI
ได้แก่อาชีพ Data Scientists, AI/Machine Learning Engineers,
Data Labeling Professionals, AI Hardware Specialists และ Data
Protection Specialists
1) Data Scientist : นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
		 เป็นอาชีพใหม่ของผูเ้ ชีย่ วชาญการวิเคราะห์ขอ้ มูล มีหน้าทีว่ เิ คราะห์
ข้อมูล เพื่อท�ำความเข้าใจพฤติกรรม ที่ซับซ้อน การหาแนวโน้ม และการ
อนุมาน การค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่ซ่อนอยู่ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทตัดสินใจ
ทางธุรกิจได้อย่างชาญฉลาด
2) AI/Machine Learning Engineers : วิศวกร ML
		 วิศวกร ML จะมีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
มีทักษะที่ดีเยี่ยมในการเขียนโค้ด ซึ่งอาชีพนี้จะท�ำงานร่วมกับ Data
Scientist อีกที
3) Data Labeling Professionals : ผู้เชี่ยวชาญการระบุประเภทข้อมูล
		 ในยุคที่มีปริมาณข้อมูลมหาศาลและหลายหลายรูปแบบ Data
labeler หรือ ผู้เชี่ยวชาญในการระบุชื่อประเภทของข้อมูล จะกลายเป็น
แรงงานหลักที่ต้องการเป็นจ�ำนวนมาก การ Label ข้อมูลเป็นการเตรียม
ข้อมูลให้ Machine Learning สามารถน�ำไปใช้ได้
4) AI Hardware Specialists : ผู้เชี่ยวชาญด้านฮาร์ดแวร์
		 เป็นอีกอาชีพหลักตามอุตสาหกรรมต่างๆ ในยุค AI เช่น การผลิต
GPU chips ที่มีรูปแบบเฉพาะของบริษัทยักษ์ใหญ่ทางเทคโนโลยีต่างๆ
จากความต้องการใช้ชพิ และฮาร์ดแวร์ของ AI ที่เพิ่มขึ้น ท�ำให้มกี ารเติบโต
ในอุตสาหกรรมการผลิตที่ทุ่มเทให้กับการสร้างผลิตภัณฑ์เฉพาะเหล่านี้
ซึ้งท�ำให้เกิดความต้องการแรงงานทางด้านนี้อย่างมาก

5) Data protection specialists : ผูเ้ ชีย่ วชาญการป้องกันความปลอดภัย
ของข้อมูล
		 ในอนาคตจะมีความต้องการอย่างมาก เนื่องจากการเพิ่มขึ้น
ของข้อมูลที่มีค่า การเพิ่มขึ้นของ Machine Learning และการเขียนโค้ด
การรั ก ษาความปลอดภั ย ระบบฐานข้ อ มู ล โปรแกรม ฟั ง ก์ ชั่ น และ
ข้อมูลภายในระบบ จะกลายเป็นสิ่งส�ำคัญยิ่งขึ้นเนื่องจากเครือข่ายจะ
เปิดกว้างมากขึ้นเพื่อการเข้าถึงที่กว้างขึ้นโดยเฉพาะจากอินเทอร์เน็ต
ตัวอย่างอาชีพนี้หน่วยงานภาครัฐของไทย คือการประกาศรับสมัครงาน
ในชื่อ “นักรบไซเบอร์”
และแม้ว่า AI จะสามารถเพิ่มความเร็วในกระบวนการประจ�ำ 
และมีโอกาสจะมาแทนทีง่ านของบางคนบางต�ำแหน่งในอนาคต แต่การ
มาของ AI ก็จะช่วยสร้างงาน และท�ำให้เกิดอาชีพใหม่ๆ อย่างอื่นได้
เช่นกัน และ ทีส่ ำ� คัญคือ มนุษย์เราก็จำ� เป็นต้องมีการปรับตัว และพัฒนา
ทักษะของตนเอง เรียนรูก้ ารใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ทีพ่ ฒ
ั นา
ขึ้นมาให้ทัน รวมถึงผู้ประกอบการก็ต้องสนับสนุนให้แรงงานได้เรียนรู้
พั ฒ นาความสามารถ เพื่ อ เป็ น ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ในภาคอุ ต สาหกรรม
ต่างๆ ด้วย
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
ที่มา : www.admissionpremium.com
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THAILAND 4.0

ใครคือคนไทย 4.0
ท่านผู้อ่านคิดว่า คนไทย 4.0 เป็นใครคะ โดยทั่วไปทุกคนก็มักจะตอบว่าเป็นคนไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทย
จะก้าวข้าม “กับดักรายได้ปานกลาง” ไปแล้ว กับดักฯ นี้ หมายถึง ปรากฏการณ์ของประเทศที่เคยยกระดับรายได้จากประเทศที่ยากจนมาเป็น
ประเทศรายได้ปานกลาง หลังจากนั้นความเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจกลับชะลอตัวลง ไม่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นประเทศรายได้สูงได้จึงเปรียบ
เสมือนการติดอยู่ในกับดัก ท�ำให้ไม่สามารถก้าวข้ามไปเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้
รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมุ่งมั่นพัฒนาไทยสู่
การเป็นประเทศไทย 4.0 คือ เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว และมีฐานการผลิตที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
ได้ประมาณการในปี พ.ศ. 2550 ไว้ว่า หากไทยมีอัตราการเจริญเติบโตของ
ผลิตภาพแรงงานอย่างทบต้นประมาณ 4-5% ต่อปี ต้องใช้เวลาถึง 21-26 ปี
ในการก้าวข้ามไปเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว นั่นคือไทยจะก้าวข้ามกับดักได้
ในระหว่างปี พ.ศ. 2571-2576 หากใช้นิยามนี้ คนไทยที่มีชีวิตในช่วงนั้นจะได้
ชื่อว่าคนไทย 4.0 แต่ตามนิยามของคนไทย 4.0 ของยุทธศาสตร์ชาติในเว็บไซต์
ของราชกิจจานุเบกษา คนไทย 4.0 ต้องเป็นคนดี เก่ง และมีคณ
ุ ภาพ โดยคนไทย
มีความพร้อมทัง้ กายและใจ สติปญ
ั ญา มีพฒ
ั นาการทีด่ รี อบด้านและมีสขุ ภาวะ
ทีด่ ใี นทุกช่วงวัย และมีจติ สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผูอ้ นื่ มัธยัสถ์ อดออม
โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดี ของชาติ มีหลักคิดที่
ถูกต้อง มีทกั ษะทีจ่ ำ� เป็นในศตวรรษที่ 21 มีทกั ษะสือ่ สารภาษาอังกฤษและภาษา
ทีส่ าม และอนุรกั ษ์ภาษาท้องถิน่ มีนสิ ยั รักการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนือ่ งตลอดชีวติ สูก่ ารเป็นคนไทยทีม่ ที กั ษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผูป้ ระกอบการ
เกษตรกรยุคใหม่ และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง

รูป แนวคิดภูเขาน�้ำแข็งของระบบความคิด

ที่มา : Future Consideration adapted from Booth Sweeny, L. and
Meadows,D. 2010.
The Systems Thinking Playbook. Chelsea Green Publishing.
ก่อนจะถึงยุคไทยแลนด์ 4.0 คนไทยจะต้องเผชิญกับมีการเปลี่ยนแปลง
ส�ำคัญในโลกหลายกระแส ได้แก่ หนึง่ การพัฒนาเทคโนโลยีปว่ นโลก (Disruptive
Technology) ซึ่งสร้างโอกาสและความท้าทายทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
คุณภาพชีวติ ของประชากรโลกอย่างมหาศาล สอง ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
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อย่างรวดเร็วของจีน ท�ำให้จีนกลายเป็นประเทศมหาอ�ำนาจที่มีอิทธิพลต่อโลก
มากขึน้ ท�ำให้โลกก้าวเข้าสูย่ คุ บูรพาภิวฒ
ั น์ ความสัมพันธ์ดา้ นการค้า การลงทุน
และการท่องเทีย่ วของจีนในไทย จะท�ำให้จนี มีอทิ ธิพลต่อไทย ทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ สาม การบูรณาการระหว่างเทคโนโลยีกบั เศรษฐกิจ
การเงิน ท�ำให้โลกก้าวเข้าสูย่ คุ เศรษฐกิจดิจทิ ลั เกิดโอกาสการลดต้นทุนธุรกรรม
และท�ำให้ประเทศไทยเข้าสูร่ ะบบ “สังคมไร้เงินสด” เร็วขึน้ แต่ในขณะเดียวกัน
ก็เพิ่มความเสี่ยงจากโอกาสการเกิดการผันผวนด้านการเงินและอาชญากรรม
การเงินข้ามชาติ
โดยทั่วไปแล้ว การตอบสนองของประเทศต่อการผันผวนทางเทคโนโลยี
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จะท�ำให้รัฐพยายามลงทุนและให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแก่ประชาชนมากขึ้น แต่วิทยากรในการประชุมของ WISE@NY
Learning Revolution Conference (https//:www.edsurge.com,2018,
October 16) ระบุวา่ ความส�ำคัญของทักษะในด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
ปรัชญา และศาสนาภายใต้สถานการณ์ผันผวนก็มีความต้องการมากไม่แพ้กัน
เพราะสังคมที่ก้าวผ่านความผันผวนไปได้ ต้องมีฐานคุณธรรมและจริยธรรม
ที่เข้มแข็ง ยกตัวอย่างเช่น รถไร้คนขับจะมีทางเลือกอย่างไร หากต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ที่ต้องมีความสูญเสียจากอุบัติเหตุอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ระหว่างรถ
ของตนกับรถที่มีผู้โดยสาร เช่น ผู้โดยสารที่เป็นรถรับส่งนักเรียน เป็นต้น ดังนั้น
การเสริมสร้างความรูเ้ พือ่ สร้างอนาคตจึงไม่ควรจ�ำกัดทีว่ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เท่านั้น
ยิ่งไปกว่านั้น ปัญหาใหญ่ของไทย ไม่ใช่ปัญหาการขาดแคลนเทคโนโลยี
แต่เป็นปัญหาการเมืองทีม่ รี ากเหง้ามาจากความเชือ่ อคติ อุปาทาน แต่การวิจยั
ของไทยที่ผ่านมามักสนใจแต่ผลลัพธ์ อันเป็นพฤติกรรมและความขัดแย้งที่
เปรียบเสมือนแค่ยอดของภูเขาน�้ำแข็ง ตราบใดที่เรายังไม่สามารถศึกษาลงลึก
ไปถึงฐานราก ก็ยาก ที่จะหาวิธีการแก้ไขได้
ดั ง นั้ น สภาวิ จั ย แห่ ง ชาติ มุ ่ ง สร้ า งองค์ ค วามรู ้ ที่ ข ยายโอกาสให้ เ กิ ด
คนไทย4.0 คือ คนไทยที่ไม่เพียงแต่ ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม แต่รู้เท่าทันการ
เปลี่ ย นแปลงโลก มี ค วามสามารถที่ จ ะเข้ า ใจและมี ค วามยื ด หยุ ่ น พอที่ จ ะ
ตอบสนองให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงบวกต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจสังคมที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต โดยอาศัยการพัฒนาการวิจัยอนาคต (Future Studies)
ซึ่งเป็นวิธีวิจัยที่ยังไม่แพร่หลายในวงการนักวิชาการไทยสายสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา ร่วมกับวิธีวิจัยนโยบายศึกษา (Policy studies) และสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม ในการสร้างและตอบโจทย์นโยบายที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของสังคมทั้งในปัจจุบันและในอนาคต พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพเครือข่ายวิจัย และสร้างความตื่นตัวให้สังคมมีบทบาทในการพัฒนา
นโยบายสาธารณะที่ดี รวมถึงให้สามารถเข้าถึงและเรียนรู้กระบวนการพัฒนา
นโยบายสาธารณะที่ดีเพื่ออนาคตของคนไทย 4.0 ได้
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด (มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ)
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