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บรรณาธิการ
	 ข่าวสารตลาดแรงงาน	Smart	 Job	Magazine ประจ�ำเดือนมีนำคม 2563 Special Report ฉบับนี้  
ขอเสนอเรื่อง 5 ปี ควำมส�ำเร็จ “หลำดใต้โหนด” จำกที่ดินร้ำงสู่แหล่งเที่ยวยอดฮิต เมืองลุง ตำมด้วย มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�า
ในภูมิภาค นำยกฯ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (อีอีซี) เน้นให้เอกอัครรำชทูตเร่งให้ข้อมูล ดึงดูดกำรลงทุน  
สร้ำงควำมเชื่อมั่น

 ส่วน English for Career ฉบับนี้ รวมเรื่องของเวลำส�ำหรับคนท�ำงำนเป็นภำษำอังกฤษ รู้ทันโลก ก.แรงงำนไต้หวัน ผ่อนปรน 
ข้อบังคับท�ำงำน 7 วัน หยุด 1 วัน ใน 11 อุตสำหกรรม คำดมีผลต่อแรงงำน 1.6 ล้ำนคน Smart DOE เอำใจแรงงำนนอกระบบ  
กรมกำรจัดหำงำน ปล่อยให้กู้ยืม กองทุนเพื่อผู้รับงำนไปท�ำที่บ้ำน สูงสุด 3 แสนบำท อาชีพมั่นคง “พนักงำนส่งอำหำร” งำนในฝัน 
เด็กจบใหม่ในไต้หวัน และ THAILAND 4.0 AI กำรแพทย์ฉุกเฉิน เทคโนโลยีลดกำรสูญเสีย

 หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ วำรสำรฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ตำมสมควร สำมำรถดูรำยละเอียดและติดตำมวำรสำรข่ำวสำรตลำดแรงงำน 
Smart Job Magazine ได้ทำง https://doe.go.th/lmia
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	 -	 5	ปี	ความส�าเร็จ	“หลาดใต้โหนด”	จากที่ดินร้างสู่แหล่งเที่ยวยอดฮิต	เมืองลุง	 3

มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�าในภูมิภาค
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	 -	 ก.แรงงานไต้หวัน	ผ่อนปรนข้อบังคับท�างาน	7	วัน	หยุด	1	วัน	ใน	11	อุตสาหกรรม		 7
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	 -	 เอาใจแรงงานนอกระบบ	กรมการจัดหางาน	ปล่อยให้กู้ยืม	กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท�าที่บ้าน	สูงสุด	3	แสนบาท	 10

อาชีพมั่นคง
	 -	 “พนักงานส่งอาหาร”	งานในฝันเด็กจบใหม่ในไต้หวัน	 11
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	 พัทลุง	 –	 เมืองรองที่ต้องไปเที่ยว!	สัมผัสธรรมชาติ-วิถีชุมชน	 
เปิดปูมความส�าเร็จ	5	ปี	“ตลาดใต้โหนด”	ตลาดพื้นบ้านสีเขียวยอดฮิต
แห่งพัทลุง	ชิมอาหารพื้นเมืองหลากหลาย	สินค้าแฮนด์เมดท้องถิ่น
	 “ตลาดใต้โหนด” ตลำดนัดชุมชนสีเขียวที่รำยล้อมไปด้วยธรรมชำติ  
ต้นไม้ ใบหญ้ำ ก่อตัง้เมือ่ปี 2558 ณ บ้ำนจนันำ ต.ดอนทรำย อ.ควนขนนุ จ.พทัลงุ 
เป็นตลำดนัดพื้นบ้ำนที่คึกคักมีนักท่องเที่ยวสัญจรผ่ำนไปผ่ำนมำไม่ขำดสำย  
สร้ำงรำยได้ให้ชุมชนมำนำนกว่ำ 5 ปี
	 “ป้าจิม”	 นางจุฑาภรณ์	 โสตถิโยธิน	 เจ้าของตลาดใต้โหนด เล่ำถึง 
ควำมเป็นมำของตลำดใต้โหนดว่ำ ครอบครัวมีพี่น้อง 4 คน ตนเป็นพี่สำวคนโต 
และน้องชำย อีก 3 คนคือ เจน สงสมพันธุ์ นิยุติ สงสมพันธุ์ และกนกพงศ์  
สงสมพันธุ์ (เสียชีวิต) นักเขียนซีไรต์ ปี 2539 เดิมพื้นที่ตรงนี้เป็นที่นำ หลังจำก 
ลูกเรียนจบแม่ก็หยุดท�ำนำ จึงกลำยเป็นที่ดินร้ำงนำนนับ 20 ปี หลังจำกน้ัน 

5	ปี	ความส�าเร็จ
“หลาดใต้โหนด”	 จากที่ดินร้างสู่แหล่งเที่ยวยอดฮิต	 เมืองลุง

น้องชำย “นิยุติ สงสมพันธุ์” กลับมำอยู่ท่ีบ้ำนประกอบกับ  
“กนกพงศ์” เสียชีวิต จึงมีแนวคิดใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์กับ
ชมุชนและสำนต่อแนวทำงของกนกพงศ์ จงึเกดิเป็นบ้ำนนกัเขยีน
ในปี 2553 ให้ชุมชน ชำวบ้ำน และองค์กรต่ำงๆ ใช้พื้นที่ในทำง
วัฒนธรรม โดยไม่คิดค่ำบริกำร
  ต่อมำ ปี 2558 ชำวบ้ำนในชุมชนน�ำผักที่ปลูกปลอด 
สำรพิษ และเหลือจำกครัวเรือนมำวำงขำยริมถนน เปิดเป็นพื้นที่
ให้กับชุมชน และขยำยมำเปิดตลำดเล็กๆ มีชำวบ้ำนประมำณ  
15 คนมำขำย อำทิ ผักสด ผลไม้ อำหำรขนมพื้นเมือง ซึ่งตกลง
กันว่ำ “ไม่ใช้ถุงพลาสติก	ปลอดโฟม” เป็นช่วงจังหวะดีที่คนหัน
มำใส่ใจสุขภำพ ตลำดของเรำจงึได้รบักำรตอบกลับอย่ำงด ีเพรำะ
เป็นตลำดสเีขยีว และคนมัน่ใจในสนิค้ำทีเ่รำมำขำย ตลำดจึงเตบิโต
ไวขึน้ตำมล�ำดบั ประกอบกบัใช้สือ่ออนไลน์ในกำรประชำสัมพันธ์ 
ท�ำให้ตลำดเติบโตและเป็นที่รู้จักอย่ำงรวดเร็ว จนถึงปัจจุบัน
	 “สินค้าที่นี่	สดใหม่	สะอาด	มีสินค้าจ�าพวกอาหาร	และ
ขนม	ราคาเร่ิมต้นที	่5	บาท	และมกีารแสดงทางศลิปวฒันธรรม
ในตลาดด้วย”	ปัจจบุนั	ตลาดเปิดทกุวนัอาทติย์	มนีกัท่องเทีย่ว
เข้ามา	3,000-5,000	คนต่อวนั	หากเป็นวนัหยดุยาวหรอืเทศกาล
ส�าคัญคนจะเพิ่มขึ้นเป็น	2	เท่า

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้

ที่มา	: https://www.songkhlatoday.com

Special  Report

มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำ	ในภูมิภาค

	 หอการค้าคาดเมกะโปรเจ็กต์ระบบราง	 “รถไฟฟ้าสายสีแดง”	 เม็ดเงินสะพัดเชียงใหม่	 2	หมื่นล้านบาทดันมูลค่าที่ดินเพิ่ม 
สูงขึ้น	หนุนพัฒนา	TOD	รอบสถานี-ผุดย่านธุรกิจใหม่	 เผยมูลค่าเวนคืนที่ดินมากกว่า	4.4	พันล้านบาท	ขณะที่ค่าการก่อสร้างกว่า	
1.5	หมื่นล้านบาท	ส่งผลให้เกิดการจ้างงานและระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่	 หลังก่อสร้างเสร็จปี	 2570	พลิกโฉมเศรษฐกิจ	 
ด้าน	รฟม.เปิดทางให้ท้องถิ่นร่วมลงทุน

ชู	 TOD	รถไฟสายสีแดงเชียงใหม่พลิกโฉมธุรกิจ

	 นายสมชาย	ทองค�าคูณ รองประธำนหอกำรค้ำจังหวัดเชียงใหม่ 
เปิดเผยว่ำ นโยบำยกำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนระบบขนส่งมวลชน (ระบบ
รำง) ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ที่รัฐบำลโดยกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชน 
แห่งประเทศไทย (รฟม.) ก�ำลังเร่งขับเคล่ือนคือ รถไฟฟ้ำรำงเบำ ซึ่ง 
จะเริ่มก่อสร้ำงสำยสีแดงก่อนเป็นสำยแรกในปี 2565 มีมูลค่ำโครงกำร 
27,211 ล้ำนบำท คำดว่ำจะส่งผลดต่ีอระบบเศรษฐกจิของจงัหวดัเชยีงใหม่
ในช่วงระหว่ำงกำรก่อสร้ำงและหลังกำรก่อสร้ำงทีจ่ะแล้วเสรจ็ในปี 2570

 จำกข้อมูลผลกำรศึกษำกำรวิเครำะห์ด้ำนเศรษฐกิจและกำรเงิน
ของโครงกำร มีกำรกระจำยค่ำลงทุนทำงกำรเงินเร่ิมต้นของโครงกำร 
ในหลำยส่วนหลัก โดยเฉพำะค่ำจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและชดเชยทรัพย์สิน  
มีมูลค่ำเวนคืนทั้งสิ้น 4,435 ล้ำนบำท และค่ำก่อสร้ำงงำนโยธำ 15,611 
ล้ำนบำท ซึ่งเฉพำะ 2 ส่วนนี้มีมูลค่ำเงินลงทุนกว่ำ 20,000 ล้ำนบำท  
ที่จะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
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	 แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินแผนผังการพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค	เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก	(อีอีซี)	ซึ่งก�าหนดให้มีแผนผังระบบการตั้ง
ถิ่นฐานและภูมิสังคมด้วย

 แผนผงัระบบกำรต้ังถิน่ฐำนและภมูสิงัคม เป็นกำรวำงระบบเมอืง
และกำรตัง้ถิน่ฐำน ชมุชนดัง้เดมิ ย่ำนชมุชนเก่ำทีม่เีอกลกัษณ์เฉพำะพเิศษ 
โดยจัดล�ำดับศักย์เมืองและกลุ่มเมืองให้เชื่อมโยง สร้ำงสมดุลชุมชนเมือง
และชนบท ควบคูอ่นรุกัษ์ย่ำนชุมชนรองรบักำรพฒันำออีซี ีรวมท้ังก�ำหนด
บทบำทเมืองและชุมชนรองรับกำรพัฒนำและวำงโครงสร้ำงพื้นฐำน  
พร้อมพัฒนำกำรเชื่อมโยงของเมืองโดยใช้ระบบกลุ่มเมือง ประกอบด้วย
เมืองศูนย์กลำงระดับประเทศและภำค คือ เมืองพัทยำ เทศบำลนคร 
แหลมฉบัง เทศบำลนครเจ้ำพระยำ สุรศักดิ์ เทศบำลเมืองบ้ำนสวน  
เทศบำลนครระยอง เทศบำลมำบตำพดุ เทศบำลเมอืงหนองปรอื เทศบำล
เมืองเกล็ดแก้ว เทศบำลต�ำบำลนำป่ำ
 เมืองศูนย์กลำงระดับอ�ำเภอ 34 แห่ง เน้นกำรบริกำรสำธำรณะ 
กำรขนส่งสำธำรณะ พื้นที่โล่ง สวนสำธำรณะพัฒนำย่ำนศูนย์กลำงเมือง
 เมืองศูนย์กลำงระดับจังหวัด คือ เทศบำลเมืองชลบุรี เทศบำล
เมืองแสนสุข เทศบำลเมืองอ่ำงศิลำ เทศบำลเมืองหนองปรือ เทศบำล
เมืองศรีรำชำ เทศบำลเมืองสัตหีบ เทศบำลค�ำบลหนองไม้แดง เทศบำล
ต�ำบลห้วยใหญ่ เทศบำลต�ำบลดอนหัวฬ่อ เน้นบริกำรสำธำรณะด้ำนกำร
จดักำรขยะมลูฝอย บ�ำบดัน�ำ้เสยี สวนสำธำรณะ ทีโ่ล่ง และบรกิำรสำธำรณะ
พื้นฐำน เช่น ประปำ ทำงเท้ำ กำรจัดกำรขยะ

แผนผังตั้งถิ่นฐาน-ภูมิสังคม
จัดล�าดับพัฒนากลุ่มเมือง	“อีอีซี”

  เมืองศูนย์กลำงระดับต�ำบล ชุมชนขนำดเล็ก 55 แห่ง จะมีกลุ่ม
เมืองฉะเชิงเทรำ ประกอบด้วย บำงน�้ำเปรี้ยว-บ้ำนโพธ์ิ-บำงปะกง  
จะรองรับกำรขยำยตัวจำกภำคมหำนคร
  กลุ่มเมืองชลบุรี ประกอบด้วยแสนสุข-บำงพระ-ศรีรำชำ- 
แหลมฉบัง-บำงละมุง-พัทยำ จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวชำยทะเล ศูนย์กลำง
โลจิสติกส์
  กลุ่มเมืองระยอง ประกอบด้วยมำบตำพุด-บ้ำนฉำง จะเป็นแหล่ง
อุตสำหกรรม พลังงำน ประตูเศรษฐกิจกำรค้ำ

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก

ที่มา	: www.bangkokbiznews.com

 นำยสมชำยกล่ำวต่อไปว่ำ ทีด่นิทีถ่กูเวนคืนจะถกูน�ำมำใช้ประโยชน์
ในกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำ รวมถึงสถำนีขนส่งมวลชน ซึ่งเป็นโอกำส 
กำรพัฒนำเชิงเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะมีกำรพัฒนำพื้นที ่
รอบสถำนีขนส่งมวลชน (Trans-it-oriented development หรือ  
TOD) เพือ่ให้มกีำรใช้ประโยชน์ทีด่นิสำมำรถท�ำธรุกจิกำรค้ำทัง้กำรพฒันำ 
ที่อยู่อำศัย อำคำรพำณิชย์ ส�ำนักงำน กำรค้ำพำณิชย์ ท�ำให้มูลค่ำที่ดิน
เพิ่มสูงขึ้น และจะเกิดย่ำนเศรษฐกิจใหม่ ขณะที่ค่ำกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำ
จ�ำนวน 15,611 ล้ำนบำท ระยะกำรก่อสร้ำง 6 ปี (2565-2570) โดย 
จะก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนในพื้นที่
 ส�ำหรับงำนศึกษำรำยละเอียดควำมเหมำะสม ออกแบบ และ 
จัดเตรียมเอกสำรประกวดรำคำ โครงกำรระบบขนส่งมวลชนจังหวัด
เชียงใหม่ สำยสีแดง มีจุดเริ่มต้นที่โรงพยำบำลนครพิงค์-แยกแม่เหียะ 
สมำนสำมัคคี รวมระยะทำง 16 กิโลเมตร 16 สถำนี ก�ำหนดเป็นแนว 
เส้นทำงทั้งบนดินและใต้ดิน ซึ่งแผนที่แนวเส้นทำงจำกโรงพยำบำล 
นครพิงค์ (ระดับดิน) ศูนย์รำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ (ระดับดิน) สนำมกีฬำ
สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (ระดบัดนิ) ศูนย์ประชมุและแสดงสนิค้ำนำนำชำติ 
(ระดับดิน) แยกหนองฮ่อ(ระดับดิน) โพธำรำม (ระดับดิน) ข่วงสิงห์  

(ใต้ดิน) มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ (ใต้ดิน) ขนส่งช้ำงเผือก (ใต้ดิน) 
มณีนพรัตน์ (ใต้ดิน) ประตูสวนดอก (ใต้ดิน) แยกหำยยำ (ใต้ดิน) แยก 
ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเชียงใหม่ (ใต้ดิน) ท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่  
(ระดบัดนิ) บ้ำนใหม่สำมคัค ี(ระดบัดนิ) แม่เหยีะสมำนสำมคัค ี(ระดบัดิน)
	 ส�าหรับโครงการนี้จะใช้รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 
และเอกชน	(PPP)	รวมถึงเปิดให้ท้องถิ่นเข้ามา	มีส่วนร่วมในโครงการ	
โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า	 ได้แก	่ 
เทศบาลต�าบลสุเทพ	 เทศบาลนครเชียงใหม่	 เทศบาลต�าบลช้างเผือก	
อบต.ช้างเผือก	อบต.ดอนแก้ว	อบจ.เชียงใหม่	 เทศบาลเมืองแม่เหียะ	
เทศบาลต�าบลป่าแดด	โดยรปูแบบการมส่ีวนร่วมของท้องถิน่ในโครงการ
ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่	 ได้แก่	 ร่วมลงทุน	 (ในฐานะของ 
ผู้ร่วมลงทุน)	 เช่น	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และ	 รฟม.ลงทุน 
ร่วมกัน	 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจท�าหน้าที่เวนคืนที่ดิน	 
ส่วน	รฟม.ลงทุนก่อสร้างโครงสร้างระบบรถไฟฟ้า

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคเหนือ

ที่มา	: ประชำชำติธุรกิจ
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 นำยกรฐัมนตรไีด้กล่ำวว่ำโครงกำรเขตพฒันำพเิศษภำคตะวนัออก 
(อีอีซี) เป็นโครงกำรที่เน้นกำรลงทุน ขอให้ทุกคนช่วยกำรสร้ำงกำรรับรู้ 
ภำพหรอืข้อมลูทีเ่ผยแพร่ออกไปต้องสอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำโครงกำร 
ซึง่หลำยโครงกำรกไ็ด้พฒันำไปอย่ำงมำก ดังน้ัน ข้ำรำชกำรในต่ำงประเทศ
ของทุกหน่วยงำนโดยเฉพำะเอกอัครรำชทูต จะต้องประสำนหำรือกับ 
ภำคธรุกจิ เชญิชวนมำลงทนุ ท�ำหน้ำท่ีเหมือน Point of Sale เสนอข้อมลู
รำยละเอียดรวมท้ังให้มีช่องทำงประสำนโดยตรงกับส�ำนักงำนอีอีซี  
ทุกคนต้องช่วยกันท�ำงำนเป็น Team Thailand รวมทั้งให้รำยงำน 
ควำมก้ำวหน้ำให้นำยกรัฐมนตรีทรำบอย่ำงต่อเนื่องด้วย
 ทั้งนี้ ในที่ประชุม ได้รำยงำนควำมคืบหน้ำโครงกำรพัฒนำ 
สนำมบินอู่ตะเภำ และเมืองกำรบินภำคตะวันออก โดยคณะกรรมกำร 
คัดเลือกฯ พิจำรณำข้อเสนอซองที่ 3 (ด้ำนรำคำ) จำกเอกชนที่ผ่ำน 
ข้อเสนอซองที่ 2 (ด้ำนเทคนิค) และมีมติให้กลุ่มกิจกำรร่วมค้ำบีบีเอส 
ท่ีเสนอเงินประกันรำยได้เป็นผลตอบแทนให้ภำครัฐสูงที่สุด เป็นผู้ได้รับ
กำรคัดเลือก และเข้ำสู่กระบวนกำรจะได้ข้อสรุปภำยในมีนำคม 2563 
เพื่อเสนอร่ำงสัญญำที่ส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุด เพื่อให้ครม.พิจำรณำต่อไป
 ส�ำหรับแผนบริหำรจัดกำรน�้ำใน อีอีซี มีแผนทั้งในระยะสั้น 
และแผนระยะยำวโดยมำตรกำรเร่งด่วน คือกำรเพ่ิมปริมำณน�้ำในพ้ืนท่ี 
อีอีซี ทั้งจำกโครงกำรสูบน�้ำกลับคลองสะพำน มำยังอ่ำงเก็บน�้ำประแสร์ 
โครงกำรผันน�้ำคลองหลวง มำยังอ่ำงเก็บน�้ำบำงพระ และโครงกำรผันน�้ำ
จำกลุ่มน�้ำวังโตนด จ.จันทบุรี มำยังอ่ำงเก็บน�้ำประแสร์ นอกจำกนี้  
กำรนคิมอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกบั สภำอุตสำหกรรม

	 พลเอกประยุทธ์	จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม	เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก	ครั้งที่	1/2563	โดยมีวาระส�าคัญทั้งความก้าวหน้าโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา	แผนการบริหารจัดการน�้า	
และการส่งเสริมพลังงานสะอาดในพื้นที่อีอีซี	สรุปสาระ	ส�าคัญ	ดังนี้

 คณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (กพอ.) ระบุ
ถงึแผนกำรสร้ำงบุคลำกรรองรบักำรเติบโตของ ออีซีี ว่ำจำกกำรประเมนิควำม
ต้องกำรบุคลำกร รองรับ 7 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยของรัฐบำลจำกทั้งหมด 10 
อุตสำหกรรม และโครงสร้ำงพื้นฐำน ภำยใน 5 ปี (2562-2566) ในพื้นที่อีอีซี 
มีควำมต้องกำรแรงงำนประมำณ 475,667 คน 
 ทั้งน้ี ได้ตั้งคณะท�ำงำนประสำนงำนด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรในเขต
พัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC-HDC) ขับเคล่ือนยุทธศำสตร์กำรศึกษำ  
โดยต้องอำศยัผูเ้ช่ียวชำญและสถำบนัทีม่ปีระสบกำรณ์จำกทัง้ในและต่ำงประเทศ 
เพื่อสร้ำงบุคลำกรที่ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรในอีอีซี ส�ำหรับ
แรงงำนที่ขำดแคลนได้แก่ระดับอำชีวศึกษำ 253,114 คน ระดับปริญญำตรี 
213,941 คน และระดับปริญญำโท-เอก 8,612 คน ในจ�ำนวนนี้อุตสำหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอุตสำหกรรมดิจิทัล เป็นกลุ่มที่ต้องกำรแรงงำน
ด่วนทีส่ดุ นอกจำกน้ีรฐับำลมีแผนจะน�ำผลส�ำเรจ็จำก ออีซี ีเป็นตวัอย่ำงในกำร
พัฒนำบุคลำกรทั้งประเทศต่อไปในอนำคต

นายกฯ	ติดตามความก้าวหน้าเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก	(อีอีซี)	เน้นให้เอกอัครราชทูตเร่งให้ข้อมูล

ดึงดูดการลงทุน	สร้างความเชื่อมั่น

อีอีซีขาดแรงงาน	4.7	แสนคน

แห่งประเทศไทย (สอท.) จัดท�ำแผนลดใช้น�้ำร้อยละ 10 ช่วงเดือน 
มกรำคม-มถุินำยน 2563 และกำรเจรจำซือ้น�ำ้จำกบ่อดนิเอกชนเข้ำระบบ
จงัหวดัชลบรุแีละฉะเชงิเทรำ ส�ำหรบัแผน บรหิำรจดักำรน�ำ้ปี 2563-2580 
เพื่อพัฒนำแหล่งน�้ำและกำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำรองรับเขตพัฒนำพิเศษ
ภำคตะวันออก (ปี 2563-2580) ประกอบด้วยแผนกำรพัฒนำแหล่งน�้ำ
ต้นทุน (Supply Side Management) 38 โครงกำร วงเงิน 50,691.10 
ล้ำนบำท กำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมต้องกำรใช้น�้ำ (Demand Side 
Management) 12 โครงกำร กำรผลิตน�้ำจืดจำกทะเล (Desalination) 
เตรียมพิจำรณำกำรลงทุนในอนำคตกับภำคเอกชนด้วย
 ที่ประชุมฯ ยังเห็นชอบหลักกำรโครงกำรจัดหำพลังงำนสะอำด 
(พลังงำนแสงอำทิตย์) ในพื้นที่ อีอีซีโดยจะบรรจุในแผนพัฒนำก�ำลังผลิต
ไฟฟ้ำของประเทศไทย (PDP) ให้กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) หำรือกับ
กระทรวงพลงังำนและคณะกรรมกำรก�ำกับกจิกำรพลงังำน (กกพ.) ต่อไป
	 ท้ังนี้	 ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออกยังตั้งเป้าเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณบูรณาการของ 
อีอีซีในช่วงมีนาคม-มิถุนายน	 ให้ได้	 7,000	 ล้านบาทหรือคิดเป็น 
ร้อยละ	44	พร้อมผลกัดนัโครงการอบรมระยะสัน้จ�านวนมากเพ่ือพัฒนา
ทักษะแรงงานและผู้ประกอบการไทยในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด
ไวรัสโควิด-19	ด้วย

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มา	: www.thaigov.go.th

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา	: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
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	 นายเฉลิมชัย	 ศรีอ่อน	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เปิดเผยว่ำ ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีท่ีเข้ำมำมีส่วนกำร 
ซื้อ-ขำย มำกข้ึน ส่งผลให้ทุกภำคส่วนต้องปรับตัวให้ทันต่อสถำนกำรณ์ 
เช่นเดยีวกบัเกษตรกรต้องใช้โอกำสนีใ้ห้เป็นประโยชน์ กระทรวงเกษตรฯ 
จึงมีโครงกำรตลำดสินค้ำเกษตรออนไลน์เปลี่ยนเกษตรกรให้เป็นผู้ค้ำ
ออนไลน์มืออำชีพ โดยวิธีกำรเชื่อมกับแพลตฟอร์มกำรค้ำที่ประสบควำม
ส�ำเร็จและมีชื่อเสียง เช่น ลำซำด้ำและช้อปปี้ ซึ่งจะท�ำให้ผู้ซื้อและผู้ขำย
เข้ำถึงได้ง่ำยกว่ำเมื่อเทียบกับกำรสร้ำงแพลตฟอร์มขึ้นมำเอง
 เบือ้งต้น บรษิทัลำซำด้ำ จ�ำกดั (ประเทศไทย) ได้ตอบรบัและยนิดี
ให้ควำมร่วมมือในกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำแล้ว ซึ่งแพลตฟอร์มเหล่ำนี้จะเป็น
ตัวคัดกรองบัญชีสั่งซื้อได้อย่ำงมำตรฐำน แต่เกษตรกรต้องผลิตสินค้ำที่มี
คุณภำพมำตรฐำน กระทรวงเกษตรฯ จึงคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรในระบบ
ส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่ กลุ่มวสิำหกจิชมุชน กลุม่สหกรณ์กำรเกษตร 
และกลุ่มยุวเกษตรกรให้เข้ำร่วมโครงกำร
 โดยขณะนีม้เีกษตรกรกลุ่มดังกล่ำว ให้ควำมสนใจเข้ำร่วมโครงกำร
แล้ว 175 รำย กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง
ภำคเอกชน จะเดินสำยอบรม ให้ควำมรู้ กับเกษตรกรที่สนใจเข้ำร่วม
โครงกำรท่ัวประเทศ ด้ำนกำรผลิต กำรก�ำหนดรำคำ กำรเช่ือมโยงกับ

	 เฉลมิชัย	จับมอืลาซาด้า	ดนักลุม่เกษตรแปลงใหญ่	ขายสินค้าผ่านลาซาด้า	หวังเพ่ิมรายได้	30%	ชีส้ะดวก	
เข้าถงึง่ายได้ราคาดีมีคุณภาพ

1)	 Part-time	job
 งำนนอกเวลำหรืองำนไม่ประจ�ำ แต่ส�ำหรับงำนที่เป็นงำนประจ�ำนั้น 
 เรำจะใช้ค�ำว่ำ Full time job
2)	 To	be	punctual
 จะมำท�ำงำนก็ควรที่ตรงต่อเวลำ ดังนั้นค�ำว่ำ To be punctual คือ 
 กำรตรงต่อเวลำ
3)	 Work	from	home
 โลกในปัจจุบันได้เปลี่ยนวิธีกำรท�ำงำนไปแล้วเพรำะในบำงบริษัทนั้น 
 ยอมให้พนักงำนท�ำงำนจำกบ้ำน ดังนั้นค�ำว่ำ Work from home  
 นั้นคือกำรท�ำงำนจำกที่บ้ำน
4)	 Timesheet
 ในโลกของกำรท�ำงำนโดยเฉพำะกำรท�ำงำนเป็น Shift work หรือ 
 กำรท�ำงำนเป็นกะ นั้นก็มักจะมีกำรลงเวลำกำรท�ำงำนซึ่งกำรลงเวลำ 
 กำรท�ำงำนคือ Timesheet 

	 เรื่องของเวลานั้นเป็นเรื่องส�าคัญเพราะเป็นสิ่งเดียวที่ไม่ว่าคนจน	คนรวย	มีเท่ากัน	 และหมดเท่ากัน	 
ที่	 24	ชั่วโมง	อีกมุมหนึ่งของเวลาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นเรื่องที่ส�าคัญเลยก็ว่าได้	 เพราะเวลา 
เป็นสิ่งที่มีค่า	จึงมีวลีเด็ดออกมาให้ได้ยินกันว่า	 เวลาเป็นเงินเป็นทอง	ดังนั้น	หากคุณรู้แล้วว่าเวลาเป็นเงิน 
เป็นทอง	โดยเฉพาะคนท�างานด้วยแล้วไม่ควรพลาดท่ีจะมาเรยีนรูเ้กีย่วกับค�าศพัท์พร้อมเรือ่งราวของเวลากนัคะ

“เฉลิมชัย”	ผนึก	ลาซาด้า	ดันเกษตรกรเป็นผู้ขาย

รวมเรื่องของเวลาส�าหรับคนท�างานเป็นภาษาอังกฤษ

ตลำด และกำรบริหำรระบบบัญชีเพื่อฝึกให้ตนเอง
เป็นผู้ขำยผ่ำนออนไลน์อย่ำงมืออำชีพ
 “ทีผ่่ำนมำกำรเปิดร้ำน และกำรขำยผ่ำนพ่อค้ำคนกลำง มข้ีอดคีอื
จะได้รบัเงนิสดทันที แต่ก็มข้ีอเสียคอืรำคำต�ำ่ไปและเกษตรกรต้องรบัควำม
เสีย่งของเน่ำเสยีคำร้ำน ซึง่กำรขำยผ่ำนระบบออนไลน์จะแก้ปัญหำทัง้หมด
ได้แต่เงินที่รับต้องผ่ำนระบบบัญชีเท่ำนั้น”
 ท้ังนี ้กำรขำยผ่ำนระบบออนไลน์นีจ้ะเป็นอีกช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย
ที่จะผลักดันให้เกษตรกรรู้จักพัฒนำตนเอง เรียนรู้เพ่ือพัฒนำสินค้ำและ
วำงแผนกำรจัดกำร รำคำที่เกษตรกรได้รับมีเสถียรภำพมำกขึ้น ผู้บริโภค
ทัว่ประเทศได้บรโิภคสินค้ำเกษตรทีด่มีคีณุภำพ โดยมเีป้ำหมำยอยำกเห็น
ให้รำยได้จำกช่องทำงนี้เพิ่มขึ้นอย่ำงน้อย 30% จำกกำรค้ำแบบเดิม
	 ส�าหรับสินค้าที่จะน�ามาจ�าหน่ายผ่านออนไลน์	เช่น	ผลิตภัณฑ์
จากนมแพะ	กลุ่มเกษตรกรวสิาหกจิรกัษ์แพะบางบวัทอง	จงัหวดันนทบรีุ	
ไส้กรอกอีสานไขมันต�่า	กลุ่มเกษตรกรมาดามอร	ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง	
จังหวัด	นครปฐม	เป็นต้น

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก

ที่มา	: www.bangkokbiznews.com

5)	 To	take	a	break
 กำรพักเบรคเป็นช่วงๆ จำกกำรท�ำงำนหรือกำรพัก
6)	 To	clock	in	/	clock	out
 คล้ำยกับกำรเริ่มบันทึกเวลำกำรเริ่มและสิ้นสุดกำรท�ำงำนซึ่ง 
 อำจเป็นกำรตอกบัตรหรือลงเวลำงำน
7)	 Hourly	rate
 คือ ค่ำแรงหรือค่ำบริกำรรำยชั่วโมง
8)	 Fixed	hours
 จ�ำนวนชั่วโมงท�ำงำนของพนักงำนที่ถูกก�ำหนดมำแล้ว
	 ทั้ง	8	ค�า	ที่เกี่ยวข้องกับเวลาของการท�างานนั้น	เราจะพบได้บ่อย
ในบทสนทนา	ซึ่งเราสามารถน�าไปปรับใช้ในบริบทต่างๆ	เพื่อที่พัฒนา
ทักษะสามารถใช้ในบทสนทนาและในการท�างานให้ได้ดียิ่งขึ้น

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน

ที่มา	: https://www.britishcouncil.or.th
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รู้ทันโลก 	 กระทรวงแรงงานไต้หวันเปิดเผยว่า ตั้งแต่วันท่ี 6 มีนำคม 
2563 เป็นต้นไป จะประกำศให้ภำคอุตสำหกรรมกำรผลิต 11 ประเภท 
ในไต้หวัน สำมำรถยื่นขอผ่อนปรนข้อบังคับท�ำงำน 7 วัน หยุด 1 วันได้ 
ในกรณีที่มีควำมจ�ำเป็นเร่งหรือมีเหตุฉุกเฉินที่ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ 
ล่วงหน้ำ แต่ผู้ประกอบกำรจะต้องยื่นขอและได้รับกำรอนุมัติจำก
สหภำพแรงงำนก่อน โดย 11 ประเภทอุตสำหกรรมประกอบด้วย  
เหล็กกล้ำ-สำยเคเบิล เคร่ืองจักรแปรรูปโลหะ สิ่งทอ เส้นใยสังเครำะห์ 
อำหำร-เครื่องดื่ม ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ลวด-สำยไฟ พลำสติก วัสดุ 
ส่ิงพิมพ์ โลหะ และอโลหะ ซึ่งจะมีกำรจ�ำกัดจ�ำนวนครั้งที่สำมำรถ 
ยื่นขอได้ภำยในระยะเวลำ 1 ปี ได้แก่ อุตสำหกรรมเหล็กกล้ำและ 
สำยเคเบิล ยื่นขอได้ไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี อุตสำหกรรมเครื่องจักรแปรรูป
โลหะย่ืนขอได้ไม่เกิน 10 ครัง้ต่อปี ส่วนทีเ่หลอือกี 9 ประเภทอตุสำหกรรม
สำมำรถยื่นขอได้ไม่เกิน 12 ครั้งต่อปี ทั้งนี้คำดว่ำมำตรกำรดังกล่ำว 
จะมีผลกับแรงงำนประมำณ 1,600,000 คน
	 ปัจจุบันนี้	 กฎหมายมาตรฐานแรงงานของไต้หวันก�าหนดให้ผู้
ใช้แรงงานในไต้หวันทุก	7	วัน	มีวันหยุดพัก	2	วัน	ในจ�านวนนี้มี	1	วัน	
สามารถท�างานล่วงเวลาได้	อกี	1	วนัต้องหยดุพกั	ดงันัน้	หากผู้ประกอบ
การย่ืนขอผ่อนปรนข้อบังคับดังกล่าวและผ่านการอนุมัติ	 แรงงาน 
ก็จะสามารถท�างานติดต่อกันโดยไม่หยุดพักได้

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน

ที่มา	: https://th.rti.org.tw/news

 หลังจำกที่มีแรงงำนต่ำงชำติผิดกฎหมำยชำวอินโดนีเซียใน 
นครนิวไทเปป่วยจำกโรคโควิด-19 และสถำนกำรณ์โรคนี้ยังคงรุนแรงต่อเน่ือง 
นำยโหวโหย่วอี ๋ผูว่้ำกำรนครนวิไทเป ได้ประกำศยกเลกิกำรจดักจิกรรมนันทนำกำร
ส�ำหรับแรงงำนต่ำงชำติทุกรำยกำรชั่วครำว ประกอบด้วยงำนฉลองปีใหม ่
ของแรงงำนเวียดนำม งำนแข่งขันเซปักตะกร้อ และงำนประเพณีสงกรำนต์
ส�ำหรับแรงงำนไทย หำกพบแรงงำนต่ำงชำติขณะเดินทำงเข้ำสู่ไต้หวันมีอำกำร
เป็นไข้ตวัร้อน แต่ยงัไม่มอีำกำรตดิเชือ้โควดิ-19 นครนวิไทเปจะจดัหำทีพ่กัแบบ
มีค่ำใช้จ่ำยเพื่อเป็นสถำนที่กักกันตนเองเป็นเวลำ 14 วัน ให้แก่ผู้ประกอบกำร 
นอกจำกนี้ ผู้ว่ำกำรนครนิวไทเปผู้นี้ ยังเสนอต่อศูนย์บัญชำกำรควบคุมโรค  
ควรจะแจกหน้ำกำกอนำมัยให้แรงงำนต่ำงชำติที่เพิ่งเดินทำงเข้ำไต้หวันสัปดำห์
ละ 3 แผ่น เช่นเดียวกับชำวไต้หวัน

ก.แรงงานไต้หวัน
ผ่อนปรนข้อบังคับท�างาน	7	 วัน	
หยุด	1	วัน	 ใน	11	 อุตสาหกรรม
คาดมผีลต่อแรงงาน	1.6	ล้านคน

ไต้หวันประกาศงดจัดงานขนาดใหญ่
ส�าหรับแรงงานต่างชาติทุกรายการชั่วคราว	จนกว่าสถานการณ์	

COVID-19	จะเข้าสู่ภาวะปกติ

	 นอกจากนครนวิไทเปแล้ว	เมอืงอืน่ๆ	ทัว่ไต้หวนั	ต่างกป็ระกาศยกเลิกจดักิจกรรมส�าหรบัแรงงานต่างชาติเช่นกัน	อย่างนครไทจงได้ประกาศ
ยกเลิกการจัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลส�าหรับแรงงานต่างชาติ	 ที่จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปีในช่วงเดือน	 เม.ย.	 ในปีนี้แล้ว	 นครเกาสง 
ก็ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจ�านวน	500	คนขึ้นไปทุกรายการ	รวมทั้งกิจกรรมส�าหรับแรงงานต่างชาติด้วย

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน

ที่มา	: Radio Taiwan International
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Smart DOE

	 นายสุชาติ	 พรชัยวิเศษกุล	 อธิบดีกรมการจัดหางาน	 เปิดเผยว่า	 
หม่อมรำชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน ให้ควำมส�ำคัญ
กับกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ซ่ึงหลังจำกระยะเวลำ 
กำรเปิดต่ออำยุใบอนญุำตท�ำงำนและขออยู่ต่อในรำชอำณำจกัรของแรงงำนต่ำงด้ำว
ที่ก�ำลังด�ำเนินกำรอยู่สิ้นสุดลง กระทรวงแรงงำนมีนโยบำยชัดเจนในกำรไม่เปิด
จดทะเบียนแรงงำนต่ำงด้ำวที่เข้ำเมืองผิดกฎหมำย ดังนั้น หำกนำยจ้ำง/ 
สถำนประกอบกำรที่ประสงค์จะจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวสัญชำติ กัมพูชำ ลำว  
เมียนมำ และเวียดนำม จะต้องด�ำเนินกำรน�ำเข้ำแรงงำนต่ำงด้ำวมำท�ำงำน 
อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ตำมระบบ MOU เท่ำนั้น ซึ่งด�ำเนินกำรได้ 2 กรณีคือ 
นำยจ้ำงเป็นผูด้�ำเนนิกำรเอง หรอืนำยจ้ำงมอบอ�ำนำจให้ผูร้บัอนญุำตน�ำคนต่ำงด้ำว 
มำท�ำงำนในประเทศ ที่ได้รับใบอนุญำตจำกกรมกำรจัดหำงำนด�ำเนินกำรแทน 
โดยนำยจ้ำงสำมำรถยื่นค�ำร้อง ขอน�ำเข้ำ หรือติดต่อสอบถำมได้ท่ีส�ำนักงำน 

	 หม่อมราชวงศ์จตัมุงคล	โสณกลุ	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงแรงงาน	แนะนายจ้างทีจ่�าเป็นต้องจ้างแรงงานต่างด้าวท�างานเพ่ิม	
ให้น�าแรงงานเข้ามาตามระบบ	“MOU”	ผ่านช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย	ด้านกรมการจัดหางานระบุปี	2562	มีแรงงานต่างด้าว
เข้ามาท�างานตาม	MOU	แล้วกว่า	1,000,000	คน

 กรมกำรจัดหำงำนได้ส่งเสริมอำชีพ “กำรท�ำหน้ำกำกอนำมัยแบบผ้ำ”  
ให้กบัแรงงำนนอกระบบทีส่นใจ ซึง่กำรท�ำหน้ำกำกอนำมยัแบบผ้ำนี ้มจีดุเด่น คอื 
เป็นงำนที่ไม่ใช้เทคโนโลยีซับซ้อน เรียนรู้ง่ำย ใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่น ใช้แรงงำน 
คนท�ำกำรผลิตมำกกว่ำเครื่องจักร เป็นกำรผลิตในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้ง 
ยังสำมำรถน�ำกลับมำใช้ใหม่ได้ และช่วยแก้ไขปัญหำหน้ำกำกอนำมัยไม่เพียงพอ 
ได้ทันต่อสถำนกำรณ์ในเวลำนี้ ซึ่งได้รับกำรตอบรับจำกผู้รับงำนไปท�ำที่บ้ำนทั้งที่
จดทะเบียน และไม่จดทะเบียนกับกรมกำรจัดหำงำน
 โดยมีผูร้บังำนฯ ทีจ่ดทะเบยีนกับกรมกำรจัดหำงำน จ�ำนวน 3 รำย 7 กลุม่ 
ได้แก่ 1.นำงสำวจรุณี ชูดวง ได้รับกำรส่งเสริมผ่ำนส�ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด
พังงำ 2.นำงสิริลักษณ์ ผะสำนพันธ์ ได้รับกำรส่งเสริมผ่ำนส�ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดพังงำ 3.นำงพรวิไล บริโภค ได้รับกำรส่งเสริมผ่ำนส�ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดบุรีรัมย์ 4.กลุ่มเสน่ห์ผ้ำปำเต๊ะเมืองระนอง (นำงนวพร กันหอม) ได้รับกำร
ส่งเสริมผ่ำนส�ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดระนอง 5.กลุ่มตัดเย็บบ้ำนบ่อหิน (จ๊ะ  
แคยหิวำ) ได้รบักำรสง่เสรมิผ่ำนส�ำนักงำนจัดหำงำนจังหวดัสตลู 6.กลุม่เครอืข่ำย 
ภูตำล (นำงเรณู ซุงสุวรรณ) ได้รับกำรส่งเสริมผ่ำนส�ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด
พังงำ 7.กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ำและกระเป๋ำบ้ำนประศุก (นำงสำวเตือนใจ สอนทำ)  
ได้รบักำรส่งเสรมิผ่ำนส�ำนกังำนจดัหำงำนจงัหวดัสิงห์บรุ ี8.กลุ่ม แปรรปูผลติภณัฑ์
จำกผ้ำฝ้ำย (นำงอญัชล ีอณุวงค์) ได้รบักำรส่งเสรมิผ่ำนส�ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวัด
มุกดำหำร 9.กลุ่มตัดเย็บผ้ำ หัวรอ กรุ๊ป จังหวัดพิษณุโลก (นำยอั๊ด สิงห์กรณรงค์) 
ได้รับกำรส่งเสริมผ่ำนส�ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดพิษณุโลก 10.กลุ่มบำติก 
ยำงกล้วย (นำงบุญธรรม มะโนเพ็ชร) ได้รับกำรส่งเสริมผ่ำนส�ำนักงำนจัดหำงำน

	 นายสุชาติ	พรชัยวิเศษกุล	อธิบดีกรมการจัดหางาน	เปิดเผยว่า	จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	
(COVID-19)	ซึง่กระทรวงสาธารณสขุได้ประกาศให้เป็นโรคตดิต่ออนัตราย	ส่งผลให้เกดิการขาดแคลนหน้ากากอนามัย	ทัง้ในประเทศไทย
และประเทศต่างๆ	ทัว่โลก	และไม่เพยีงพอกบัความต้องการของประชาชน	กรมการจดัหางาน	จงึได้ส่งเสรมิให้กลุม่ผูร้บังานไปท�าทีบ้่าน	
ท�าหน้ากากอนามัยแบบผ้าจ�าหน่าย	ซึ่งได้รับความสนใจเป็นจ�านวนมาก

“รมว.แรงงาน”
แนะนายจ้างใช้	MOU	จ้างต่างด้าวผ่านช่องทางที่ถูกกฎหมาย

กกจ.	หนุน	“กลุ่มผู้รับงานไปท�าที่บ้าน”	ท้องถิ่น	
ท�าหน้ากากอนามัยแบบผ้า	ป้องกัน	COVID-19

จัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด หรือส�ำนักงำนจัดหำงำน
กรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1-10 ในพื้นท่ีที่สถำนประกอบกำร 
ตั้งอยู่
	 “กรมการจัดหางานมีรูปแบบการด�าเนินงานในการ 
น�าเข้าแรงงานต่างด้าวตามระบบ	MOU	 เพื่ออ�านวยความ
สะดวกให้แก่นายจ้าง	 สถานประกอบการ	 โดยในปี	 2562	 
มีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท�างานตามระบบ	MOU	 จ�านวน	
1,005,848	 คน	 เพ่ิมขึ้นจากปี	 2561	 ที่มีอยู ่จ�านวน	 
912,231	คน”	นายสุชาติฯ	กล่าว

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

จังหวัดสงขลำ นำยสุชำติฯ กล่ำว
 อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ กลุ่มผู้รับงำน
ไปท�ำที่บ้ำน คือแรงงำนนอกระบบซึ่งเป็นแรงงำนส่วนใหญ ่
ของประเทศ และเป็นก�ำลังส�ำคัญในกำรขับเคล่ือนเศรษฐกิจ  
กรมกำรจัดหำงำนจะส่งเสริม ต่อยอดควำมรู้ในกำรสร้ำงสรรค์
ผลติภณัฑ์ทีม่คีณุภำพ สำมำรถตอบสนองตลำดได้ โดยส�ำนกังำน
จัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1-10 และส�ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัด จะส่งเสริมให้แรงงำนนอกระบบเข้ำถึงแหล่งเงินทุน 
และตลำดเพื่อให้มีอำชีพ มีรำยได้ มีหลักประกันทำงสังคม  
และมีคุณภำพชีวิตที่ดี ผู้ที่สนใจสำมำรถติดต่อได้ท่ี ส�ำนักงำน
จดัหำงำนกรุงเทพมหำนครพืน้ท่ี 1-10 ส�ำนกังำนจดัหำงำนจังหวดั 
หรอืสอบถำมรำยละเอยีดเพ่ิมเตมิได้ที ่สำยด่วนกระทรวงแรงงำน 
โทร.1506 กด 2 กรมกำรจัดหำงำน 
	 ส�าหรับประชาชนที่สนใจท�าหน้ากากอนามัยแบบผ้า	
สามารถดูวิธีการท�าได้ทางเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน	 
www.doe.go.th	หรอื	Youtube	ช่อง	PR	DOE	หวัข้อ	กระทรวง
แรงงาน	 โดยกรมการจัดหางาน	ชวนท�าหน้ากากอนามัยแบบ	
DIY	หรอื	Facebook	ฝ่ายประชาสมัพันธ์กรมการจดัหางาน

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา	: http://www.doe.go.th
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	 นายสุชาติ	 พรชัยวิเศษกุล	 อธิบดีกรมการจัดหางาน เผย  
กรมกำรจัดหำงำนเตรียมเสนอให้หม่อมรำชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล  
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน ลงนำมในประกำศกระทรวงแรงงำน 
เรื่อง ก�ำหนดงำนห้ำมคนต่ำงด้ำวท�ำ จ�ำนวนรวม 40 อำชีพ เป็นงำน 
คนต่ำงด้ำวท�ำเด็ดขำด 27 งำน และงำนที่ให้คนต่ำงด้ำวท�ำโดยมีเงื่อนไข 
13 งำน โดยแบ่งงำนออกเป็น 4 บัญชี 
	 บัญชีที่	1 งำนที่ห้ำมคนต่ำงด้ำวท�ำโดยเด็ดขำดจ�ำนวน 27 งำน 
ได้แก่ งำนแกะสลกัไม้ งำนขบัขีย่ำนยนต์ งำนขำยทอดตลำด งำนเจยีระไน
เพชร/พลอย งำนเสริมสวย งำนทอผ้ำด้วยมือ งำนทอเสื่อ ท�ำกระดำษสำ
ด้วยมือ ท�ำเครื่องเขิน ท�ำเครื่องดนตรีไทย ท�ำเครื่องถม ท�ำเครื่องทอง/
เงิน/นำก ท�ำเคร่ืองลงหิน ท�ำตุ๊กตำไทย ท�ำบำตร ท�ำผ้ำไหมด้วยมือ  
ท�ำพระพุทธรูป ท�ำร่ม งำนนำยหน้ำ/ตัวแทน งำนนวดไทย งำนมวนบุหรี่ 
งำนมัคคุเทศก์ งำนเร่ขำยสินค้ำ งำนเรียงอักษร งำนสำวบิดเกลียวไหม 
งำนเลขำนุกำร และบริกำรทำงกฎหมำย
	 บัญชีท่ี	2 งำนท่ีห้ำมคนต่ำงด้ำวท�ำโดยมีเง่ือนไขให้คนต่ำงด้ำว
ท�ำงำนได้ตำมข้อตกลงระหว่ำงประเทศหรือพันธกรณีที่ประเทศไทย 
มีควำมผูกพันภำยใต้บทบัญญัติของกฎหมำย (MRAs) จ�ำนวน 3 งำน  
ซ่ึงต้องเป็นคนต่ำงด้ำวของประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทยเท่ำนั้น  
จึงจะสำมำรถท�ำ 3 อำชีพนี้ได้ ได้แก่ วิชำชีพบัญชี วิชำชีพวิศวกรรม 
วิชำชีพสถำปัตยกรรม
	 บัญชีท่ี	3 งำนท่ีห้ำมคนต่ำงด้ำวท�ำโดยมีเง่ือนไขให้คนต่ำงด้ำว
ท�ำงำนฝีมือหรือกึ่งฝีมือนั้นได้ก็แต่เฉพำะงำนที่มีนำยจ้ำง จ�ำนวน 8 งำน 
ได้แก่ งำนกสิกรรม งำนท�ำที่นอน งำนท�ำรองเท้ำ งำนประดิษฐ์เครื่อง 
แต่งกำย งำนก่อสร้ำงอื่นๆ งำนท�ำมีด งำนท�ำหมวด งำนปั้นดินเผำ
	 บัญชีท่ี	4 งำนท่ีห้ำมคนต่ำงด้ำวท�ำโดยมีเง่ือนไขให้คนต่ำงด้ำว
ท�ำงำนน้ันได้ก็แต่เฉพำะงำนที่มีนำยจ้ำงและได้รับอนุญำตให้เข้ำมำใน 

	 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล	 โสณกุล	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	 เตรียมลงนามในประกาศกระทรวงแรงงาน	 เรื่อง	 
ก�าหนดงานห้ามคนต่างด้าวท�า	 เผย	ห้ามคนต่างด้าวท�า	 40	อาชีพ	 เป็นงานคนต่างด้าวท�าเด็ดขาด	27	งาน	 และงานที่ให้ 
คนต่างด้าวท�าโดยมีเงื่อนไข	13	งาน	ระบุให้ตามความจ�าเป็นกับการพัฒนาของประเทศ

กระทรวงแรงงาน	จ่อคลอด
ประกาศฯ	งานห้ามคนต่างด้าวท�า	40	อาชีพ

รำชอำณำจักรตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมืองภำยใต้บันทึกข้อตกลง 
หรือบันทึกควำมเข้ำใจที่รัฐบำลไทยท�ำไว้กับรัฐบำลต่ำงประเทศ จ�ำนวน 
2 งำน ได้แก่ งำนกรรมกร และงำนขำยของหน้ำร้ำน โดยเป็นแรงงำน 
ที่ไทยมี MOU ด้วยเท่ำนั้น ซึ่งปัจจุบันไทยได้ท�ำ MoU กับ 4 ประเทศ  
คือ กัมพูชำ ลำว เมียนมำ และเวียดนำม
 อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ ในกำรพิจำรณำอำชีพ
สงวน จะค�ำนงึถึงงำนทีไ่ม่กระทบกบังำนศลิปะและวฒันธรรมของคนไทย 
โดยค�ำนงึถึงควำมมัน่คงของชำต ิโอกำสในกำรประกอบอำชพีของคนไทย 
กำรส่งเสรมิภมูปัิญญำและเอกลกัษณ์ของไทย และควำมต้องกำรแรงงำน
ต่ำงด้ำวทีจ่�ำเป็นต่อกำรพฒันำประเทศ โดยหลงัจำกนี ้จะออกเป็นประกำศ
กระทรวงแรงงำน และจะมผีลบงัคบัใช้หลงัประกำศในรำชกิจจำนเุบกษำ 
60 วนั ซึง่หลงัจำกประกำศได้บงัคบัใช้แล้ว กรมกำรจดัหำงำนจะบังคบัใช้ 
กฎหมำยในกำรตรวจสอบกำรท�ำงำนของคนต่ำงด้ำวและสถำนประกอบกำร
อย่ำงเคร่งครัด โดยเฉพำะแรงงำนต่ำงด้ำวที่แย่งอำชีพคนไทย พร้อม 
บูรณำกำรท�ำงำนร่วมกับส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ ส�ำนักงำนตรวจคน 
เข้ำเมอืงและกรมกำรปกครอง ลงพ้ืนทีต่รวจสอบทัว่ประเทศ และด�ำเนนิคดี
ตำมกฎหมำย โดยคนต่ำงด้ำวท่ีท�ำงำนโดยไม่มใีบอนุญำตท�ำงำน จะมโีทษ
ปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บำท และถูกผลักดันส่งกลับ ส่วนนำยจ้ำงที่
จ้ำงคนต่ำงด้ำวโดยไม่มใีบอนญุำตท�ำงำน มโีทษปรับ 10,000-100,000 บำท 
ต่อคนต่ำงด้ำวทีจ้่ำงหนึง่คน หำกกระท�ำผดิซ�ำ้ต้องมโีทษจ�ำคกุไม่เกิน 1 ปี 
หรือปรับตั้งแต่ 50,000-200,000 บำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ และห้ำมจ้ำง
คนต่ำงด้ำวท�ำงำนเป็นเวลำ 3 ปี

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน

ที่มา	: http://www.doe.go.th

	 หม่อมราชวงศ์	 จัตุมงคล	 โสณกุล	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน ระบ ุภำวะเศรษฐกจิโลกทีซ่บเซำ จำกผลกระทบของสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ท�ำให้
สถำนประกอบกำรหลำยแห่งประสบปัญหำด้ำนกำรส่งออก ไม่มีค�ำส่ัง 

	 กระทรวงแรงงาน	 แก้ปัญหาว่างงานจากไวรัสโคโรนา	2019	 (COVID-19)	ตั้งศูนย์บริการจัดหางาน	Part-time	รองรับ 
การเปลี่ยนรูปแบบจ้างงานของสถานประกอบการ	จากเต็มเวลา	เป็นจ้างแบบ	Part-time	ลดค่าใช้จ่ายองค์กร

ก.แรงงาน	ผุด	Job	Sharing	จ้างงานรายชั่วโมง
ตั้งศูนย์บริการจัดหางาน	Part-time	ตอบโจทย์เศรษฐกิจ

ซื้อหรือขำยสินค้ำไม่ได้ จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบจำกกำรจ้ำงงำนเต็มเวลำ 
เป็นกำรจ้ำงงำนแบบ Part-time เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยองค์กรและรักษำ 
องค์กรไว้ให้นำนท่ีสุด โดยมอบกรมกำรจัดหำงำนหำแนวทำงบรรเทำ
ปัญหำดังกล่ำว 
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	 นายสุชาติ	พรชัยวิเศษกุล	อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่ำ 
กรมกำรจัดหำงำน เร่งส่งเสริมอำชีพให้กับแรงงำนนอกระบบที่ว่ำงงำน 
ในรูปแบบของกำรรับงำนไปท�ำท่ีบ้ำน โดยให้ผู้ท่ีสนใจเป็นผู้รับงำนได ้
รวมกลุม่กนั โดยผูจ้้ำงงำนจะส่งงำนให้ผูร้บังำนไปท�ำทีบ้่ำนได้ท�ำกำรผลติ 
ประกอบ บรรจุ ซ่อมหรือแปรรูปสิ่งของ ตำมที่ได้ตกลงกับผู้จ้ำงงำน 
ไว้ทีบ้่ำนของตนเองหรอืสถำนทีท่ีม่ใิช่สถำนประกอบกจิกำรของผูจ้้ำงงำน 
ซึ่งเมื่อท�ำเสร็จแล้วจะส่งคืนสิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ให้กับผู้จ้ำงงำน และ 
ได้รบัค่ำตอบแทนจำกผูจ้้ำงงำน ลกัษณะงำนจะเป็นงำนทีไ่ม่ใช้เทคโนโลยี
ซบัซ้อน เรยีนรูง่้ำย ใช้ภมูปัิญญำท้องถิน่ ใช้แรงงำนคนท�ำกำรผลติมำกกว่ำ
เครื่องจักร เป็นกำรผลิตในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งกำรให้งำนของ 
ผู้จ้ำงงำนจะเป็นกำรตัดขั้นตอนบำงขั้นตอนหรือชิ้นส่วนของงำนบำงชิ้น
จำกกระบวนกำรผลิตในสถำนประกอบกิจกำรไปท�ำกำรผลิตหรือผลิต
ทัง้หมด เช่น งำนตดัเยบ็ (เสือ้ผ้ำ กระเป๋ำ ผ้ำห่ม พรมเชด็เท้ำ เสือ้ผ้ำตุก๊ตำ 
ถุงมือ เปล เครื่องนอน เป็นต้น) งำนประดิษฐ์ (ดอกไม้ประดิษฐ์ ตุ๊กตำ 
เครื่องประดับ ร้อยลูกปัด) งำนปัก ถัก ทอ (ถักวิกผม ทอผ้ำ ทอพรม  
ทอเสื่อ ปักผ้ำคลุมผม ปักเลื่อม เป็นต้น) งำนหัตถกรรม (จักสำนต่ำงๆ  
ท�ำไม้กวำด เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น) อุปโภค/บริโภค รวมทั้งของใช้อื่นๆ 
 นอกจำกนี้ ยังมีกองทุนเพื่อผู้รับงำนไปท�ำที่บ้ำน ซึ่งเป็นกองทุน 
หมุนเวียนเพื่อให้ผู้รับงำนไปท�ำที่บ้ำนได้กู้ยืมไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์
กำรผลิต หรือขยำยกำรผลิตเพื่อสร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้อย่ำงย่ังยืน  
โดยคุณสมบัติของผู้กู้จะต้องเป็นผู้รับงำนไปท�ำท่ีบ้ำนท่ีจดทะเบียนไว้กับ
กรมกำรจัดหำงำน และมีผลกำรด�ำเนินกำรและมีรำยได้จำกกำรรับงำน
ไปท�ำที่บ้ำนหรือมีหลักฐำนกำรรับงำนไปท�ำที่บ้ำนจำกผู้จ้ำงงำน ซึ่งมีทั้ง

	 อธิบดีกรมการจัดหางาน	 เผย	กรมการจัดหางาน	มีมาตรการดูแลแรงงานนอกระบบ	ซึ่งเป็นผู้รับงาน/กลุ่มผู้รับงานไปท�า 
ที่บ้าน	ที่จดทะเบยีนกับกรมการจัดหางาน	เปิดโอกาสใหกู้ย้ืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท�าที่บ้านส�าหรับประเภทบคุคล	วงเงนิกูไ้ม่เกนิ	
50,000	บาท	และวงเงินกู้ไม่เกิน	300,000	บาท	ส�าหรับกลุ่มบุคคล	ดอกเบี้ยต�่าร้อยละ	3	ต่อปี	หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
ส�านักงานจัดหางานทั่วประเทศ

เอาใจแรงงานนอกระบบ	กรมการจัดหางาน
ปล่อยให้กู้ยืม	กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท�าที่บ้านสูงสุด	3	แสนบาท

ประเภทบุคคลและกลุ่มบุคคล โดยประเภทบุคคลต้องมีทรัพย์สินหรือ 
เงนิทนุไม่น้อยกว่ำ 5,000 บำท ส่วนประเภทกลุม่บคุคลจะต้องมผีูน้�ำกลุม่
และสมำชิกกลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่ำ 5 คน มีทรัพย์สินหรือเงินทุนในกำร
ด�ำเนินกจิกรรมของกลุม่รวมกนัไม่น้อยกว่ำ 10,000 บำท วงเงินกูส้�ำหรบั
บุคคลไม่เกิน 50,000 บำท ระยะเวลำช�ำระคืนภำยใน 2 ปี ขณะที่กลุ่ม
บุคคลมีวงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บำท ระยะเวลำช�ำระคืนภำยใน 5 ปี 
อัตรำดอกเบี้ยต�่ำร้อยละ 3 ต่อปี และมีระยะเวลำพักช�ำระหนี้เงินต้น 
ไม่เกิน 4 เดือน
	 “ตั้งแต่ปี	2548	ที่เริ่มด�าเนินการ	จนถึงขณะนี้	มีผู้รับงานไปท�า
ที่บ้านที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางานแล้วจ�านวน	947	ราย/กลุ่ม	
(292ราย	655	กลุ่ม)	สมาชิกรวมจ�านวน	5,904	คน	ปล่อยกู้ไปแล้ว	
451	ราย/กลุ่ม	 (17	ราย	434	กลุ่ม)	จ�านวนเงิน	44,686,000	บาท	
ส�าหรับปี	 2563	 นี้	 ได้รับอนุมัติให้ปล่อยกู้จ�านวน	 7,000,000	 บาท	
ปล่อยกู้ไปแล้ว	14	ราย/กลุ่ม	(5	ราย	9	กลุ่ม	จ�านวนเงิน	1,740,000	
บาท)	ยงัมเีงนิคงเหลอื	ทีส่ามารถปล่อยกูไ้ด้อกีจ�านวน	5,260,000	บาท	
ซ่ึงผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่	 ส�านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
พ้ืนที	่1-10	ส�านกังานจดัหางานจงัหวดัในท้องทีท่ีผู่รั้บงานไปท�าทีบ้่าน	
ได้จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน	 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม
ได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน	โทร.1506	กด	2	กรมการจัดหางาน”	
อธิบดีกรมการจัดหางาน	กล่าว

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน

ที่มา	: http://www.doe.go.th

 ด้ำนนำยสุชำติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำวว่ำ 
กรมกำรจัดหำงำน มุ่งเน้นให้คนไทยทุกคนมีงำนท�ำในทุกพื้นที่ สนับสนุน
กำรจ้ำงงำนทีม่ัน่คงและต่อเนือ่งตลอดวยัท�ำงำน ประกอบกบัด้วยรปูแบบ
กำรท�ำงำนของคนรุ่นใหม่ได้มีกำรปรับเปล่ียนไป โดยเฉพำะกำรรับงำน
อิสระที่นำยจำ้งสำมำรถก�ำหนดเวลำท�ำงำนได้เป็นบำงช่วงเวลำที่มีค�ำสั่ง
ซื้อมำกขึ้น จึงได้จัดตั้งศูนย์บริกำรจัดหำงำน Part-time รองรับควำม
ต้องกำรของคนหำงำนและนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร โดยท�ำหน้ำที่
ตดิต่อประสำนงำนนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร ทีม่คีวำมต้องกำรจ้ำงงำน
ในรูปแบบ Part-time เพื่อรวบรวมต�ำแหน่งงำนว่ำงที่เหมำะสมกับ
ประชำชนที่ต้องกำรท�ำงำนในลักษณะ Job Sharing ประชำสัมพันธ์

ต�ำแหน่งงำน และให้บริกำรจัดหำงำนส่งตัวผู้ท่ีต้องกำรมีงำนท�ำ 
ให้กับนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำรตำมควำมต้องกำร ตลอดจนมีกำร
ติดตำมผล
	 เบื้องต้นศูนย์ฯ	 จะตั้งอยู่ที่ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย	
อาคาร	3	ชัน้	หน้ากระทรวงแรงงาน	และส่วนภมูภิาค	ตัง้อยูท่ีส่�านกังาน
จัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด	 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที	่ 
สายด่วนกระทรวงแรงงาน	โทร.1506	กด	2	กรมการจัดหางาน

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน

ที่มา	: http://www.doe.go.th
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“พนักงานส่งอาหาร”
งานในฝันเด็กจบใหม่ในไต้หวัน

อาชีพมั่นคง

 เมือ่ถงึเวลำเทีย่ง บรรยำกำศด้ำนหน้ำโรงเรยีนมธัยมปลำยท่ีเป็น
โรงเรยีนสตรล้ีวนในกรุงไทเปจะครำคล�ำ่ไปด้วยรถจักรยำนยนต์ส่งอำหำร 
หลำยสิบคัน ที่มำพร้อมกล่องอำหำรสีชมพูของบริษัทฟู้ดแพนด้ำ  
หน่วยงำนย่อยในเครือดิลิเวอรี ฮีโร มีฐำนด�ำเนินงำนอยู่ในเยอรมัน  
เพื่อมำส่งอำหำรให้ถึงมือลูกค้ำ ซ่ึงก็คือเหล่ำนักเรียนสตรีในโรงเรียน 
แห่งนี้ ที่สั่งอำหำรผ่ำนแอพพลิเคชันบนสมำร์ทโฟน
 ในสำยตำพนักงำนขับรถส่งอำหำรแล้ว สิ่งที่กระตุ ้นให้ 
พวกเขำตัดสินใจยึดอำชีพนี้ คือ ค่ำตอบแทน “ที่สูงกว่ำกำรเป็น 
พนักงำนบริษทัใดบรษิทัหนึง่” แถมยงัเป็นกำรประกอบอำชพีทีม่อีสิระ 
มำกกว่ำด้วย
 ธุรกิจส่งอำหำรในไต้หวันขยำยโตอย่ำงคึกคักเหมือนกับอีก 
หลำยประเทศในภูมิภำคเอเชีย โดยฟู้ดแพนด้ำ เข้ำไปเปิดให้บริกำร 
ในไต้หวันเมือ่ปี 2555 แต่ปีนีเ้ป็นปีท่ีธุรกจิให้บรกิำรส่งอำหำรของบรษิทั
ขยำยตวัอย่ำงรวดเรว็เป็นพิเศษ ส่วนหนึง่เป็นเพรำะมีนกัศกึษำจบใหม่ 
เข้ำมำสมัครเป็นพนักงำนขับรถของบริษัทเพิ่มขึ้นมำก แต่ใช่ว่ำธุรกิจ
ของฟูด้แพนด้ำจะคกึคกัเพยีงแห่งเดยีว บรรดำบรษิทัให้บรกิำรส่งอำหำร 

	 กระแสตอบรบัธรุกจิส่งอาหารทีก่�าลงัเบ่งบานในหลายประเทศ
ของภมูภิาคเอเชยี	ท�าให้เดก็จบใหม่ในไต้หวันจ�านวนมากพากนัหนั
มายึดอาชีพนี้	เพราะได้เงินดีกว่าการเป็นพนักงานบริษัท

ที่เป็นคู่แข่งหลักรำยอื่นๆ ต่ำงก็มีนักศึกษำจบใหม่เข้ำมำรับสมัครเป็น
พนักงำนขับรถส่งอำหำรจ�ำนวนมำกไม่แพ้กัน รวมถึง อูเบอร์ อีตส์ 
บริษัทในเครืออูเบอร์ เทคโนโลยี ซึ่งมีฐำนด�ำเนินงำนอยู่ในสหรัฐ  
ซึ่งเมื่อรวมกันแล้ว บริษัทส่งอำหำรทั้ง 2 แห่งนี้ ว่ำจ้ำงพนักงำนขับรถ
ส่งอำหำรประมำณ 60,000 คน และให้บริกำรส่งอำหำรในสัดส่วน 
เกือบ 1 ใน 5 ของธุรกิจอำหำรโดยรวมในไต้หวัน
 ส่วนค่ำเหนื่อยส�ำหรับพนักงำนขับรถส่งอำหำร เป็นค่ำเหนื่อย 
ที่ท�ำให้คนจบใหม่เกิดควำมรู้สึกว่ำอยำกท�ำงำนลักษณะนี้ กล่ำวคือ  
นอกจำกได้โบนัสเหมือนบริษัททั่วไปแล้ว พนักงำนขับรถที่สำมำรถ 
ส่งอำหำร 60 เที่ยวใน 3 วันจะได้ค่ำเหนื่อยเป็นเงิน 1,200 ดอลลำร ์
ไต้หวัน และหำกส่งอำหำรได้มำกถึง 105 ออร์เดอร์ หรือ 105 เที่ยว 
จะได้ค่ำเหนื่อยเป็นเงิน 2,730 ดอลลำร์ไต้หวัน เทียบกับนักศึกษำ 
จบใหม่ในไต้หวันในขณะนี้ที่จะได้เงินเดือนเริ่มต้นที่เพียงเดือนละ 
ประมำณ 800 ดอลลำร์สหรัฐเท่ำนั้น ขณะที่ผลส�ำรวจของจ็อบ แบงก์ 
พบว่ำ อำยเุฉลีย่ของพนักงำนขบัรถส่งอำหำรในไต้หวันอยูท่ี่ 26 ปี และ  
45% ของพนักงำนเหล่ำนี้จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือสูงกว่ำ

	 ส�าหรบัในประเทศไทย	กระแสตอบรบัธรุกจิส่งอาหารก็ได้รบั
ความนยิมไม่แพ้กนัโดยเฉพาะยคุทีเ่ชือ้ไวรสัโควดิก�าลงัระบาด	รัฐบาล
มีนโยบายให้ประชาชนอยู่กับบ้าน	 ไม่ให้น่ังทานอาหารที่ร้าน	 
บรกิารส่งอาหารกลายเป็นสิง่ทีห่ลายคนเรยีกหา	ส�าหรบัประเทศไทย
ตอนน้ีมี	 5	 แอปพลิเคชั่นเด่นๆ	 คือ	 GrabFood,	 LINE	MAN	 
LALAMOVE,	 Foodpanda,	 GET	 Driver	 และ	 Skootar	 ซึ่ง 
แต่ละแอปมีข้อดี	 ข้อด้อย	 และข้อจ�ากัดท่ีแตกต่างกัน	 ใครที่ก�าลัง 
มอง	หางานด้านนีแ้นะน�าให้ศกึษาข้อมลูเปรยีบเทยีบในหลายๆ	ด้าน	
เพื่อให้มีความเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้

ที่มา	: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ



AI	การแพทย์ฉุกเฉิน
เทคโนโลยีลดการสูญเสีย

	 เมื่อเกิดเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ	ทุกนาทีมีค่ากับทุกชีวิตที่อยู่ใน
สถานการณ์นั้น	ความรวดเร็วฉับไวในการได้ข้อมูลที่รอบด้านย่อมมีค่า	ล่าสุด 
ในโอกาสครบรอบ	60	ปี	สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั	
(สจล.)	 ได้ตอกย�้าจุดแข็งของสถาบันในการเป็น	 “รากฐานนวัตกรรม”	 
ของประเทศไทย	ด้วยโครงการวจิยั	“นวตักรรมระบบ	AI	ส�าหรบัการคดักรองโรค
และการประยุกต์ใช้ส�าหรับการแพทย์ฉุกเฉิน”	 (AI	Assistive	Platform	 for	 
Emergency	Medical	Services	:	AIEMS)	โดยคณะแพทยศาสตร์	สจล.	ที่ท�าให้
เห็นว่าการใช้เทคโนโลยี	AI	หรือปัญญาประดิษฐ์	 มาใช้ในการแพทย์ไม่ใช่เรื่อง 
ไกลเกินเอื้อมของคนไทย

THAILAND 4.0

	 “ศ.นพ.อนันต์	 ศรีเกียรติขจร”	 คณบดีคณะแพทยศาสตร์	 สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่ำวว่ำ AIEMS  
จะประมวลผลเป็นอัลกอริทึม (กระบวนกำรแก้ปัญหำที่สำมำรถอธิบำย 
ออกมำเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน) ซึ่งจะแปลงสัญญำณเสียงพูดหรือควำมรู้สึก 
มำเป็นตัวอักษร เพื่อประเมินควำมเสี่ยงหรือควำมรุนแรง และส่งต่อไปยังศูนย ์
รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน เพื่อจัดเตรียมรถฉุกเฉินไปรับผู้ป่วยในเวลำอันรวดเร็วท�ำให้
สำมำรถช่วยชีวิตผู้คนได้
 “ข้อมูลที่สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติได้เปิดเผยสถิติในข้ันตอน 
ของกำรน�ำส่งผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตจำกจุดเกิดเหตุเพื่อไปรักษำต่อที่โรงพยำบำล 
พบว่ำยังเป็นไปอย่ำงล่ำช้ำ ท�ำให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตต้องเสียชีวิต ช่วงก่อน 
ถึงโรงพยำบำลมำกกว่ำร้อยละ 20 และสถิติปัญหำอุบัติเหตุบนท้องถนน 
ของไทย”
 ทัง้ทีผ่่ำนมำ ศนูย์รบัแจ้งเหตฉุกุเฉนิต่ำงๆ ประสบปัญหำจำกกำรโทรศพัท์
เข้ำมำก่อกวน ท�ำให้ไม่สำมำรถให้บริกำรผู้ป่วยจริงได้อย่ำงทั่วถึง โดยเจ้ำหน้ำที่ 
6 คน สำมำรถรับโทรศัพท์ได้เพียง 1,500 สำยต่อวันเท่ำนั้น
 “ด้วยข้อจ�ำกัดของเวลำเพรำะต้องสอบถำมประวัติและข้อมูลต่ำงๆ  
รวมถึงประสำนงำนรถฉุกเฉินท่ีอยู่ใกล้ท่ีสุดเพื่อไปรับผู้ป่วย ณ ท่ีเกิดเหตุให้ 
เร็วที่สุด โดยกำรแพทย์ฉุกเฉินสำกลได้ก�ำหนดไว้ว่ำรถฉุกเฉินต้องไปถึงผู้ป่วย 
ภำยใน 8 นำที นับตั้งแต่เวลำที่มีกำรรับสำยแจ้งเหตุ จนกระทั่งทีมแพทย์ 
ฉุกเฉินเดินทำงไปถึงผู้ป่วย ซึ่งแต่ละปีมีกำรสูญเสียชีวิตมำกกว่ำ 3 แสนคน  
เนื่องมำจำกปัญหำควำมล่ำช้ำในกระบวนกำรรอคอย และกำรจรำจรที่ติดขัด 
บนท้องถนน”
 ด้ำน “ดร.เกรียงศักดิ์	 ขาวเนียม” ผู้จัดกำรโครงกำรวิจัย AIEMS และ
อำจำรย์ประจ�ำคณะแพทยศำสตร์ สจล. กล่ำวว่ำ AIEMS ที่พัฒนำข้ึนมำ 
สำมำรถลดเวลำในข้ันตอนกำรคัดกรองอำกำรผู้ป่วยที่เป็นข้อมูลส�ำคัญ 
ในกำรเลือกชนิดของรถฉุกเฉินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ช่วยลดอัตรำกำรสูญเสีย
อันเกิดจำกกำรเสียชีวิตระหว่ำงกำรเดินทำงไปโรงพยำบำล
 โดยเป็นแพลตฟอร์มที่ต่อยอดมำจำกโครงกำรระบบไฟจรำจรอัจฉริยะ
ส�ำหรับบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน (iAmbulance) ที่ได้รับรำงวัลจำกกำร 
ประกวดนวัตกรรมระดับโลกต่ำงๆ ได้แก่ รำงวัลเหรียญทองแดง และรำงวัล 
Special Prize จำกประเทศเกำหล ีในงำนแสดงนวัตกรรม Geneva Innovation 
และรำงวัล Special Prize จำกประเทศโรมำเนีย ในงำนวันนักประดิษฐ์  
ที่จัดโดยส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)
 “AIEMS จะประมวลอำกำรและคัดกรองผู้ป่วย ด้วยกำรแปลงสัญญำณ
จำกสัญญำณเสียงพูดเป็นตัวอักษร แทนกำรให้เจ้ำหน้ำที่รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
เป็นผู้จดประวัติหรือสอบถำมอำกำรเบ้ืองต้นซ่ึงจะลดเวลำในขั้นตอนน้ีเหลือแค่ 
1-3 นำทีเท่ำนั้น จำกปกติที่ต้องใช้เวลำ 3-5 นำที จำกนั้นระบบ AIEMS จะน�ำ
ส่งข้อมูลให้กับเจ้ำหน้ำที่รถฉุกเฉิน เพ่ือจัดเตรียมรถฉุกเฉินที่อยู่ใกล้และ 
เลือกรถฉุกเฉินที่เหมำะกับอำกำรของผู้ป่วย พร้อมกับน�ำส่งข้อมูลให้กับ 
โรงพยำบำลปลำยทำง เพื่อเตรียมควำมพร้อมในด้ำนบุคลำกรและเครื่องมือ
ทำงกำรแพทย์ในกำรรักษำผู้ป่วย”

 ปัจจุบันระบบ AIEMS สำมำรถคัดกรองและประมวลผล 25 กลุ่มอำกำร
โรคฉุกเฉิน ได้แก่
 1.ปวดท้องบริเวณหลัง เชิงกรำน และขำหนีบ 2.แพ้ยำ แพ้อำหำร  
แพ้สัตว์ต่อย แอนำฟิแล็กซิสปฏิกิริยำภูมิแพ้ 3.สัตว์กัด 4.เลือดออกโดยไม่ได ้
มีสำเหตุมำจำกกำรบำดเจ็บ 5.หำยใจล�ำบำก หำยใจติดขัด 6.หัวใจหยุดเต้น  
7.เจ็บแน่นทรวงอก หัวใจ มีปัญหำทำงด้ำนหัวใจ 8.ส�ำลัก อุดกั้นทำงเดินหำยใจ 
9.เบำหวำน 10.ภำวะฉกุเฉนิเหตสุิ่งแวดลอ้ม 11.ปวดศรีษะ ภำวะผดิปกตทิำงตำ 
หู คอ จมูก 12.คลุ้มคลั่ง ภำวะทำงจิตประสำท อำรมณ์ 13.พิษรับยำเกินขนำด 
14.มีครรภ์ คลอด นรีเวช 15.ชัก มีสัญญำณบอกเหตุกำรชัก 16.ป่วย อ่อนเพลีย 
อัมพำตเรื้อรัง ไม่ทรำบสำเหตุจ�ำเพำะ 17.อัมพำต กล้ำมเนื้ออ่อนแรง สูญเสีย
ควำมรู้สึก ยืนหรือเดินไม่ได้เฉียบพลัน 18.ไม่รู้สติ ไม่ตอบสนอง หมดสติชั่ววูบ 
19.เด็ก กุมำรเวช 20.ถูกท�ำร้ำย 21.ไหม้ ลวกเหตุควำมร้อน สำรเคมี ไฟฟ้ำชอร์ต 
22.ตกน�ำ้ จมน�ำ้ บำดเจบ็ทำงน�ำ้ 23.พลดัตกหกล้ม อบัุติเหตุ เจบ็ปวด 24.อุบตัเิหตุ
ยำนยนต์ และ 25.อื่นๆ นอกจำกนี้ ระบบดังกล่ำวยังสำมำรถประยุกต์ใช้กับ 
กำรคัดกรองและประมวลผลโรคทั่วไปได้ อำทิ โรคเบำหวำน ปวดหัว และเป็นไข้ 
เป็นต้น
 ทั้งนี้ ระบบ AIEMS จะน�ำร่องทดลองใช้ในจังหวัดสระแก้วเป็นแห่งแรก 
ซึง่ได้รบัควำมร่วมมอืจำกนำยทรงยศ เทยีนทอง นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั
สระแก้ว โดยน�ำระบบดังกล่ำวไปติดตั้งภำยในศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งกำร 
กำรแพทย์ฉกุเฉนิจงัหวดัสระแก้ว ควบคูก่บักำรน�ำระบบไฟจรำจรอจัฉรยิะส�ำหรับ
บริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน (iAmbulance) ที่ถูกน�ำไปติดตั้งทำงร่วมทำงแยก 
กว่ำ 20-30 แห่งทั่วจังหวัด เพื่อใช้เป็นโมเดลต้นแบบให้กับจังหวัดอ่ืนๆ และ 
ผลักดันให้เกิดกำรใช้งำนจริงในประเทศไทย
 และในอนำคตอันใกล้น้ี ทำง สจล.จะร่วมมือกับศูนย์บริกำรกำรแพทย์
ฉุกเฉินกรุงเทพมหำนคร (ศูนย์เอรำวัณ) เพ่ือติดตั้งระบบ AIEMS มำใช้กับ 
รถฉุกเฉินในสังกัด กทม. ที่ปัจจุบันมีอยู่ 200 คันในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ระหว่ำง
กำรประสำนงำน และคำดว่ำจะได้ข้อสรุปในล�ำดับต่อไป โดยเป็นควำมร่วมมือ
กบัพนัธมติรทัง้ภำครฐัและภำคเอกชน ในกำรสนบัสนนุด้ำนข้อมลูและเทคโนโลยี
ต่ำงๆ ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ  
(NECTEC) บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ศูนย์บริกำรกำรแพทย์
ฉกุเฉนิกรงุเทพมหำนคร (ศนูย์เอรำวัณ) องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัสระแก้ว และ 
โรงพยำบำลมะเร็งอุดรธำนี โดยใช้ระยะเวลำในกำรศึกษำและวิจัยโครงกำรนี ้
นำนกว่ำ 6 เดือน ภำยใต้งบประมำณกำรสนับสนุนจำกหลำยภำคส่วน
	 นอกจากนี้	ยังร่วมกันพัฒนา	AIEMS	ในเรื่องการแปลงสัญญาณเสียง
พูดภาษาท้องถิ่น	 เช่น	 ภาษาอีสาน	 ภาษาใต้	 ภาษาเหนือ	 ให้เป็นตัวอักษร	 
รวมถึงภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน	 อย่างลาว	 และพม่า	 
เพื่อผลักดันให้บรรลุเป้าหมายเป็นแพลตฟอร์มระดับโลก	และเกิดการใช้งาน
จริงอย่างแพร่หลาย

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา	: https://www.prachachat.net


