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ปวงข้าพระพทุธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

ร�ำลึกในพระมหำกรุณำธคิณุอย่ำงหำที่สุดมิได้

ข้ำพระพุทธเจ้ำ ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่

กองบริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน



	 ข่าวสารตลาดแรงงาน	 Smart	 Job	 Magazine	 ประจ�าเดือนมกราคม	 2560	 ขอรายงานบทสัมภาษณ์พิเศษ	 วิถี	 “คนรุ่นใหม่”	 

บนเส้นทางอาชีพเกษตรกร	กับ	 ก�าไร	 “สองแสนบาท”	ต่อเดือน	ตามด้วยสายด่วน	 1694	ซึ่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจ	ดังนี้	 กรมการจัดหางาน	 

ให้บริการแรงงานไทยไปต่างประเทศผ่านระบบ	 E-service	 ลดข้ันตอน	 ร่นระยะเวลา	 ประหยัดค่าใช้จ่าย	 รวมทั้งแรงงานต่างด้าวกัมพูชา 

ที่ตรวจสัญชาติแล้ว	 ติดต่อขอรับหนังสือเดินทาง	 (PP)	 เอกสารเดินทาง	 (TD)	 และบัตรแรงงานกัมพูชา	 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	 และ 

กรมการจัดหางาน	ปล่อยกู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท�าที่บ้านช่วยสร้างรายได้ปีละกว่า	87	ล้านบาท

 ส่วนมองภมูภิาคฉบบันีเ้ร่ิมทีภ่าคเหนอื	บโีอไอส่องเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ	ดดูการลงทนุเมอืงพ่อขุน	ตามด้วยภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

ขอนแก่นได้เฮ	 รับอนุมัติงบประมาณ	 1,500	 ล้านบาท	 สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ	 สร้างงาน	 สร้างรายได้อย่างย่ังยืน	 และภาคใต	้ 

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน	ภาค	5	พบเครือข่ายแรงงานที่จังหวัดสงขลา

	 นอกจากนัน้ยงัม	ีEnglish	for	Career	“Festival	Greetings”	(ทักทาย-อวยพรในวันเทศกาล)	สารพันปัญหา	รอบร้ัว	รอบโลก	สกอตแลนด์

น�าร่อง	 “รายได้ขั้นพื้นฐาน”	หวังแก้ปัญหาความยากจน	อาชีพมั่นคงเดือนนี้	 10	อันดับ	สาขาปริญญาตรี	 ที่ตลาดแรงงานต้องการมากที่สุด	

ประจ�าปี	 2017	 โดย	 NACE	 Smart	 Doe	 ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย	 เน้นบริการที่สะดวก	 ทันสมัย	 ช่วยให้คนมีงานท�าแล้ว 

กว่า	4	แสนราย	สร้างรายได้มากกว่า	8	หมื่นล้านบาท	และปิดท้ายด้วย	ร้อยแปดพันเรื่องในหัวข้อ	จับตา	15	เทรนด์ตลาดแรงงานปี	2560

Special Report

	 •	 วิถี	“คนรุ่นใหม่”	บนเส้นทางอาชีพเกษตรกร	กับ	ก�าไร	“สองแสนบาท”	ต่อเดือน		 3

สายด่วน 1694

	 •	 กรมการจัดหางาน	ให้บริการแรงงานไทยไปต่างประเทศผ่านระบบ	E-service		 4

	 •	 แรงงานต่างด้าวกัมพูชาที่ตรวจสัญชาติแล้ว	ติดต่อขอรับหนังสือเดินทาง	(PP)	เอกสารเดินทาง	(TD)	 4	

	 	 และบัตรแรงงานกัมพูชา	ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	

	 •	 กรมการจัดหางาน	ปล่อยกู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท�าที่บ้าน	สร้างรายได้ปีละกว่า	87	ล้านบาท	 5	

มองภูมิภาค

	 •	 บีโอไอส่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	ดูดการลงทุนเมืองพ่อขุน	 6	

	 •	 ขอนแก่นได้เฮ	รับอนุมัติงบประมาณ	1,500	ล้านบาท	สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ	 6

		 •	 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน	ภาค	5	พบเครือข่ายแรงงานที่จังหวัดสงขลา	 7	

English for Career 8

สารพันปัญหา

	 •	 ลักษณะความผิดและโทษเกี่ยวกับการท�างานของคนต่างด้าว	(ตาม	พ.ร.บ.	การท�างานของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2551)	 8	

	 	 ของนายจ้างและคนต่างด้าว	มีอะไรบ้าง?

รอบรั้ว รอบโลก

	 •	 	สกอตแลนด์น�าร่อง	“รายได้ข้ันพ้ืนฐาน”	หวังแก้ปัญหาความยากจน		 9

อาชีพมั่นคง

	 •	 10	อันดับสาขาปริญญาตรี	ที่ตลาดแรงงานต้องการมากที่สุด	ประจ�าปี	2017	โดย	NACE	 10

Smart DOE

	 •	 ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย	เน้นบริการที่สะดวก	ทันสมัย	ช่วยให้คนมีงานท�ากว่า	4	แสนราย	 11

ร้อยแปด พันเรื่อง

	 •	 จับตา	15	เทรนด์ตลาดแรงงานปี	2560	 12
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ผู้ด�าเนินการ : กองบรหิารข้อมูลตลาดแรงงาน (Labor Market Information Administration Division)  

  กรมการจัดหางาน  โทรศัพท์ 0-2245-1581 หรือที่  E-mail : lmi@doe.go.th 

บรรณาธิการ

สารบัญ
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	 “ช่วงแรกที่เปิดลูกค้ายังไม่มากนัก	 แต่พอลูกค้าเห็นผักที่ปลูก 

ในร้านว่าไม่มสีารเคมก็ีเร่ิมมคีนบอกต่อลกูค้าจงึเร่ิมเยอะข้ึนเร่ือยๆ	และ

ขยายเมนูให้มีสเต็กขายด้วย	 เมนูสลัดผักก็มีหลากหลายข้ึน”	 อีกทั้ง 

การได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่หรือ	 NEC	

กับกระทรวงอุตสาหกรรม	มีส่วนท�าให้ธุรกิจเติบโตได้จนถึงวันนี้	เพราะ

ได้รู้วิธกีารท�าธรุกิจหลายอย่างทีไ่ม่เคยรู้มาก่อน	เช่น	การจดัการการเงนิ	

การท�ารายรับรายจ่ายต่างๆ	ค�านวณผลตอบแทนการลงทนุรวมถึงต้นทนุ

ต่างๆ	 ที่ส�าคัญคือการเขียนแผนธุรกิจ	 ท�าให้ร้านโอ้กะจู๋เป็นธุรกิจ 

ได้อย่างเต็มตัว

	 จุดเด่นของร้าน	 คือ	 ผักที่ใช้มาจากการปลูกเองทั้งหมด	 เมนู

อาหารก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่น	 สลัดผลไม้	 สเต็กซ่ีโครง	 

น�้าสลัดก็คิดสูตรของตัวเอง	 รวมถึงความเอาใจใส่ลูกค้าเป็นพิเศษ	 

ปัญหาเล็กๆ	น้อยๆ	พยายามที่จะไม่ให้เกิด	ส�าหรับแผนการพัฒนาธุรกิจ

ในอนาคต	คาดว่าจะเพิม่จ�านวนสาขาไปตามจงัหวัดต่างๆ	แต่ต้องด�าเนนิ

อย่างความรอบคอบ	 เนื่องจากไม่อยากได้ยินลูกค้าต่อว่าเร่ืองรสชาติ 

ทีไ่ม่เหมอืนกัน	และต่อไปจะพัฒนาให้มคีรัวกลางเพือ่ป้อนวัตถุดบิไปยงั

สาขาต่างๆ	 ที่จะเปิดใหม่ในอนาคต	 ทั้งการเปิดด้วยตัวเองและระบบ 

แฟรนไชส์

	 จิรายุทธ	(คุณโจ้)	ให้แง่คดิส�าหรับผูท้ีอ่ยากท�าธรุกิจว่า	“จะต้อง

รู้รายละเอียดทุกจุดของกิจการ	 เวลาที่เกิดปัญหาจะสามารถแก้ไขได้ 

ถูกจุด	และต้องใช้ความอดทนอย่างมากเพราะช่วงแรกอาจจะยากที่จะ

ประสบความส�าเร็จ	แต่ถ้าเราสะสมประสบการณ์ได้เพียงพอจะช่วยให้

เราบริหารธุรกิจให้อยู่รอดได้”	ร้านโอ้กะจู๋	ตั้งอยู่ที่	 410	หมู่	 2	ต�าบล 

หนองจ๊อม	 อ�าเภอสันทราย	 จังหวัดเชียงใหม่	 เปิดบริการทุกวันเวลา	

09.00-21.00	น.	โทร.	081	980	2416

Special Report

	 สวนผักน้ีเริ่มมาจากคุณโจ้และเพ่ือน	 (คุณอู๋)	 จบจาก 

มหาวิทยาลัยใหม่ๆ	 คุณโจ้จบด้านเกษตรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม	่ 

คุณอู๋จบด้านการตลาดมาจากมหาวิทยาลัยพายัพ	 ทั้งสองไฟแรง 

อยากจะท�าธุรกิจเก่ียวกับการปลูกผักออร์แกนิค	 เพราะเห็นว่าปัจจุบัน

ผักที่เราทานอยู่ทุกวันมีสารเคมีปนเปื้อนอยู่มากทั้งยาฆ่าแมลงและปุ๋ย	

ด้วยต้นทุนเดิมที่สนใจการปลูกผัก	 และต้นทุนใหม่คือความรู้ที่เรียนจบ

มาโดยตรงในด้านการเกษตรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ท�าให้คุณโจ	้ 

รู้จดุอ่อนของเกษตรกรรุ่นเก่า	คอืการหาช่องทางการตลาดและจดัจ�าหน่าย	

คุณโจ้และเพื่อนจึงร่วมหุ้นกันเปลี่ยนลานจอดรถ	 ขนาด	 2	 ไร่	 ให้เป็น

สวนผักและเปิดร้านอาหารติดกัน	 โดยใช้ผักที่ปลูกเองเป็นวัตถุดิบ	 

ผนวกกับสายตาของคนรุ่นใหม่ในเร่ืองการตลาด	 คุณโจ้ใช้ส่ือใหม่ 

อย่างโซเชียลมีเดีย	 เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักสวนผักและ

ร้านสเต๊กโอ้กะจู๋มากยิ่งขึ้น	ภาพผักสลัดสดใหม่และภาพอาหารหน้าตา	 

น่ารับประทานที่โพสต์ข้ึนสังคมออนไลน์อยู่ไม่ขาด	 ส่งผลให้มีแฟนเพจ

แวะเวียนมาใช้บริการเพ่ิมมากข้ึน	 ขณะที่การตกแต่งหน้าร้านให้มี 

จุดถ่ายภาพ	 และชมวิวแปลงผักระหว่างรับประทาน	 ก็ยิ่งท�าให้ร้านมี

เอกลกัษณ์โดดเด่นการันต	ี“ปลกูได้และขายเป็น”	ผมไม่ได้เน้นขายส่ง	

เราผลิตแล้วน�ามาแปรรูปในร้านอาหาร	 พอมันอยู่ในจานมูลค่ามันจะ 

เพิ่มขึ้นมา	 3-5	 เท่า	 สวนผักโอ้กะจู๋เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี	 2553	 บนพื้นที่

เพียง	1	ไร่	ค�านึงถึงผืนดิน	ผลิตผล	ระบบนิเวศ	ครอบครัว	และชุมชน	

โดยปัจจุบันได้ขยับขยายพ้ืนที่ปลูกมากกว่า	 70	 ไร่	 ปลูกทั้งผักสลัด	 

และผักท้องถิ่นนานาชนิด	เช่น	แตงกวา	มะเขือเทศ	ถั่วฝักยาว	ผักบุ้ง	

ผักปวยเล้ง	เป็นต้น	ซึ่งผลผลิตที่ออกมาในช่วงแรกๆ	ส่วนใหญ่จะน�าไป

บริโภคภายในครอบครัว	 แต่	 ณ	 ปัจจุบันได้กลายเป็นพ้ืนที่ปลูกสลัด

ออร์แกนิคนานาชนิดทั้งหมดแล้ว	

	 หากถามถึงอาชีพในฝันของ	“คนรุ่นใหม่”	ในศตวรรษท่ี	21	หนุ่มสาวหลายคนคงนึกไปถึงภาพตัวเอง	ใส่สูทผูกไทแต่งตัว

สวยไฮไซ	 ท�างานสะดวกสบายในออฟฟิศติดแอร์เย็นฉ�่า	 แต่ทว่าในมุมกลับกัน	 กลับเห็นภาพคนหนุ่มสาวท้ิงสังคมเมืองหันไปใช ้

วิถีชีวิต	“เกษตรกร”	ท�าไมหนุ่มสาวจ�านวนหนึ่งจึงเลือกมอง	“ต่าง”	คุณโจ้-จิรายุทธ	ภูวพูนผล	อายุ	25	ปี	เจ้าของสวนผัก

และร้านสเต๊ก	 “โอ้กะจู๋”	 อ�าเภอสันทราย	 จังหวัดเชียงใหม่	 หน่ึงในคนรุ่นใหม่ท่ีหันมาเลือกใช้วิถีชีวิตบนเส้นทางอาชีพเกษตรกร	 

คุณโจ้	 ได้กล่าวว่า	 “ผมมีรายได้จากการขายผักสลัดให้กับร้านสเต๊กหักค่าใช้จ่ายแล้ว	 ก�าไรเดือนละ	 2	 แสนบาท	 ในจ�านวนน้ี 

ไม่รวมเงินเดือนที่ผมจะกันไว้เป็นค่าตอบแทนให้ตัวเอง	เดือนละ	2	หมื่นบาท”	

วิถี	“คนรุ่นใหม่”

บนเส้นทางอาชีพเกษตรกร

กับก�าไร “สองแสนบาท”

ต่อเดือน

โดย	:	ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ

ข้อมูลจาก	:	www.chiangmai.siamdot.com/,	รายการตะวันรุ่ง	ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
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กรมการจัดหางาน

ให้บริการแรงงานไทยไปต่างประเทศ 

ผ่านระบบ E-service ลดขั้นตอน 

ร่นระยะเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย

แรงงานต่างด้าวกัมพูชาท่ีตรวจสัญชาติแล้ว

ติดต่อขอรับหนังสือเดินทาง (PP) เอกสารเดินทาง (TD) และบัตร

แรงงานกัมพูชา ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 กรมการจัดหางาน	กระทรวงแรงงาน	น�าระบบ	E-service	มาให้บริการจัดส่งแรงงานไทยไปท�างานต่างประเทศ	ลดขั้นตอน	

ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย	ป้องกนัการทุจริตเรยีกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ	สนองนโยบาย	Zero	Corruption	เพือ่อ�านวยความสะดวก

ให้กับคนหางาน	นายจ้าง/บริษัทจัดหางาน	มอบเป็นของขวัญปีใหม่ส�าหรับแรงงานไทยที่เดินทางไปท�างานต่างประเทศ

	 แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา	และนายจ้าง	สามารถติดต่อขอรับ

หนังสือเดินทาง	 เอกสารเดินทาง	 และบัตรแรงงานกัมพูชาในต่างแดน	 

ได้	 2	 รูปแบบ	 คือแรงงานต่างด้าวติดต่อขอรับด้วยตนเอง	 และนายจ้าง 

ขอรับแทน	 โดยต้องเข้าตรวจสอบบัญชีรายชื่อแรงงานผ่านทาง	 

www.cambodianworker.net	ก่อน

ที่มา	:	www.doe.go.th

สายด่วน 1694

จัดหางานต่างประเทศ	 2)	 การขอหนังสือรับรองเป็นองค์กรผู้ส่ง 

คนหางานไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น	 3)	 การขออนุญาตพาลูกจ้าง 

ไปท�างานในต่างประเทศ	 4)	 การขออนุญาตส่งลูกจ้างไปฝึกงานใน 

ต่างประเทศ	 5)	 การคัดเลือกคนหางานจากศูนย์ทะเบียนคนหางาน	 

6)	 การขออนุญาตรับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานเป็นการ 

ล่วงหน้า	 7)	 การขออนุญาตจัดส่งคนหางานไปท�างานต่างประเทศ	 

8)	 การสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท�างาน 

ต่างประเทศ	 9)	 การจองห้องอบรมคนหางานก่อนเดินทางไปท�างาน 

ต่างประเทศ

	 ทั้งนี้	 การให้บริการ	 E-service	 จะช่วยลดขั้นตอน	 ระยะเวลา

และค่าใช้จ่ายให้กับคนหางานในการติดต่อราชการ	 ท�าให้ได้รับความ

สะดวก	รวดเร็วมากข้ึน	มคีวามโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาอนญุาต	

และเป็นการป้องกันการทุจริตเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบจาก 

เจ้าหน้าที่	สนองนโยบาย	Zero	Corruption	ของรัฐบาลและกระทรวง

แรงงานทีต้่องการรณรงค์สร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการทจุริต	และ

สร้างองค์กรให้เป็น	“กระทรวงแรงงานโปร่งใสไร้ทุจริต”	(MOL	Zero	

Corruption)

	 พลเอก	ศิริชยั	ดิษฐกุล	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงแรงงาน  

ได้มอบนโยบายให้ทุกกรมในสังกัดกระทรวงแรงงานจัดหาบริการที่ 

เป็นประโยชน์เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน	 ในส่วน 

ของกรมการจัดหางานได้น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการในการ

จัดหางานต่างประเทศ	 โดยพัฒนาเป็นระบบ	 E-service	 ผ่านทาง

อินเทอร์เน็ต	(TOEA	e-service	:	Thailand	Overseas	Employment	

Administration	 e-service	 System)	 มามอบเป็นของขวัญปีใหม ่

ให้กับพ่ีน้องแรงงานไทย	ซ่ึงคนหางาน	นายจ้าง	บริษัทจดัหางานสามารถ

เข้าใช้บริการ/ย่ืนค�าขออนุญาตต่างๆ	 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือ 

ความสะดวกรวดเร็ว	 ในระยะแรก	 จะเปิดให้บริการแก่คนหางานใน	 

3	 งาน	 คือ	 1)	 ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางไปท�างาน 

ต่างประเทศ	 2)	 แจ้งการเดินทางไปท�างานต่างประเทศด้วยตนเอง	 

3)	แจ้งการเดินทางกลับไปท�างานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทาง

กลับประเทศไทย	 (Re-entry)	 ทั้งนี้สามารถใช้งานได้ทางเว็บไซต์ 

www.toea.go.th	โดยพร้อมเปิดให้บริการเตม็รูปแบบในเดอืนมกราคม	

2560	 ในระยะต่อไป	 จะขยายการให้บริการไปสู่นายจ้าง/บริษัท 

จัดหางานเกี่ยวกับ	 1)	 การขออนุญาต	 จดทะเบียนลูกจ้างและตัวแทน
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กรมการจัดหางาน	ปล่อยกู้ 

เงินกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท�าท่ีบ้าน 

ช่วยสร้างรายได้ปีละกว่า 87 ล้านบาท

ทางอีเมล์	Cambodianworker@gmail.com	หรือส่งทางไปรษณีย์ไปที่	

สถานทูตกัมพูชา	 เลขที่	 518/4	ถนนประชาอุทิศ	ซอยรามค�าแหง	39	

เขตวังทองหลาง	กรุงเทพฯ	10310	ซ่ึงทางคณะกรรมการจะแจ้งวันเวลา

เพื่อมารับหนังสือเดินทาง	 เอกสารเดินทาง	 และบัตรแรงงานกัมพูชา 

ในต่างแดน	ภายใน	14	วันท�าการ	ตามศูนย์ส่งมอบใน	3	พื้นที่	และ 

มีค่าธรรมเนียม	 950	 บาท	 ทั้งนี้	 วันที่รับเอกสารแรงงานกัมพูชา 

หรือนายจ้างจะต้องน�าใบเสร็จรับเงินและบัตรประจ�าตัวคนซ่ึงไม่ม ี

สัญชาติไทยมาด้วย	 เมื่อได้รับเอกสารแล้วสามารถไปขอตรวจลงตรา

วีซ่า	 (Stay	 Permit)	 ที่ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองและขออนุญาต 

ท�างานตามมาตรา	 9	 แห่งพระราชบัญญัติการท�างานของคนต่างด้าว	

พ.ศ.	2551	(ตท.2)	ณ	ส�านักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด	ส�านักงาน

จัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่	ณ	ท้องที่ที่แรงงานต่างด้าวท�างานอยู่

 กรมการจัดหางาน	 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้แรงงานต่างด้าว

สัญชาติกัมพูชา	 และนายจ้างทราบ	 โดยสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี	

ส�านกังานจดัหางานจงัหวัดทกุจงัหวัด	ส�านกังานจดัหางานกรุงเทพมหานคร

พ้ืนที	่ส�านกับริหารแรงงานต่างด้าว	กรมการจดัหางาน	โทร.	02	354	1721 

หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน	โทร.	1694

	 คุณสมบัติของผู้กู	้จะต้องเป็นกลุ่มผู้รับงานไปท�าที่บ้านที่จดทะเบียน

ไว้กับกรมการจัดหางาน	มีสมาชิกไม่ต�่ากว่า	5	คน	มีการบริหารจัดการที่ชัดเจน	

ท�างานร่วมกันมาแล้วไม่น้อยว่า	3	เดือน	มีทรัพย์สินหรือทุนรวมกัน	ไม่น้อยกว่า	

10,000	 บาท	 และมีสถานประกอบการที่ชัดเจน	 สามารถติดต่อได้	 ซ่ึงจะให้กู้

สูงสุดรายละไม่เกิน	200,000	บาท	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	3	ต่อปี	ปลอดเงินต้น	

4	เดือน	ช�าระคืนภายใน	5	ปี	โดยสามารถยื่นค�าขอกู้ได้ที่	ส�านักงานจัดหางาน

จังหวัด	 ส�านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่	 ในท้องที่ที่กลุ่มผู้รับงาน 

ไปท�าที่บ้านได้จดทะเบียนจัดตั้งกลุ่ม	 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที	่ 

กองส่งเสริมการมีงานท�า	กรมการจัดหางาน	โทร.	02	2451317	หรือสายด่วน 

กรมการจัดหางาน	 1694	 ส�าหรับผู้รับงานไปท�าที่บ้านที่ประสบปัญหาเก่ียวกับ

การรับส่งงานหรือไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลง	ขอรับค�าปรึกษาหรือร้องทุกข์ได้ที่

ส�านกังานสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงานในท้องที	่หรือสายด่วน	1546

	 กรมการจัดหางาน	 กระทรวงแรงงาน	 ได้รับการแจ้งจาก

ทางการกัมพูชาว่าจะด�าเนินการแจกหนังสือเดินทาง	 (Passport	 :PP)	

เอกสารเดินทาง	 (Travel	 Document	 :TD)	 และบัตรแรงงานกัมพูชา 

ในต่างแดน	(Overseas	Cambodian	Worker	Card	:OCWC)	ให้กับ

แรงงานกัมพูชาที่เข้ารับการตรวจสัญชาติแล้ว	 และอยู่ระหว่างการ 

รอรับเอกสารจากประเทศต้นทาง	 โดยทางการกัมพูชาจะจัดตั้งศูนย์ 

ส่งมอบใน	 3	 พื้นที่	 คือ	 กรุงเทพมหานคร	 ที่ห้างสรรพสินค้า	 บิ๊กซี	

ลาดพร้าว	จงัหวัดชลบรุท่ีีห้างสรรพสินค้า	เทสโก้	โลตัส	และจงัหวดั

ปทุมธานี	ที่ห้างสรรพสินค้า	เซียร์รังสิต

 ขั้นตอนการด�าเนินการ	มีดังนี้

	 1.	 กรณีแรงงานขอรับด้วยตนเอง	 แรงงานจะต้องจัดท�าบัญชี

รายชื่อคนงานที่ต้องการขอรับเอกสาร	

	 2.	 กรณีนายจ้างติดต่อขอรับแทนแรงงาน	นายจ้างจะต้องเข้า

ตรวจสอบบญัชีรายช่ือแรงงานทางเว็บไซต์	www.cambodianworker.net 

ก่อน	จากนั้นจัดเตรียมเอกสารได้แก่	1)	บัญชีรายชื่อคนงานที่ต้องการ	

รับเอกสาร	 2)	 หนังสือขอรับเอกสาร	 3)	 ส�าเนาหนังสือรับรองบริษัท/

นายจ้าง	4)	ส�าเนาบตัรประชาชนนายจ้าง	โดยจดัส่งให้ทางคณะกรรมการ

	 กรมการจัดหางาน	 ได้รับงบประมาณเงินกองทุน 

เพื่อผู้รับงานไปท�าที่บ้าน	 ในลักษณะทุนหมุนเวียน	 เพื่อให้กลุ่ม

ผู้รับงานไปท�าที่บ้านกู้ยืมไปซ้ือวัตถุดิบ	 อุปกรณ์การผลิตหรือ

ขยายการผลติ	เพ่ือสร้างอาชีพ	สร้างรายได้และโอกาสมงีานท�า

แก่ผู้รับงานไปท�าที่บ้านได้มีรายได้เล้ียงดูครอบครัวอย่างยั่งยืน	

ซ่ึงตั้งแต่ปี	 2548	 จนถึงปัจจุบัน	 มีการปล่อยกู้แล้ว	 จ�านวน	 

291	กลุม่	เป็นเงนิ	25,881,000	บาท	ก่อให้เกิดรายได้แก่ผูรั้บงาน 

ไปท�าทีบ้่านไม่ต�า่กว่าปีละ	87,300,000	บาท	ส�าหรับในปีงบประมาณ	

2560	มแีผนการปล่อยกู้เงินกองทนุฯ	จ�านวน	5	ล้านบาท	ให้แก่ 

กลุ่มผู้รับงานไปท�าที่บ้าน	 50	 กลุ่ม	 ซ่ึงคาดว่าจะก่อให้เกิด 

รายได้แก่ผู้รับงานไปท�าที่บ้านเพ่ิมข้ึนไม่ต�่ากว่า	 15	 ล้านบาท	 

ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงแรงงานและรัฐบาลในการ

สนับสนุนการสร้างงาน	สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

	 กรมการจัดหางาน	 ปล่อยกู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท�า 

ท่ีบ้านแล้วกว่า	25	ล้านบาท	ช่วยสร้างรายได้แก่ผูรั้บงานไปท�าท่ีบ้าน

มากกว่าปีละ	87	ล้านบาท	ซึ่งในปี	2560	ตั้งเป้าปล่อยกู้	จ�านวน	

50	กลุ่ม

ที่มา	:	www.doe.go.th

ที่มา	:	www.doe.go.th
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มองภูมิภาค

บีโอไอส่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ดูดการลงทุนเมืองพ่อขุน

ขอนแก่นได้เฮ!	รับอนุมัติงบประมาณ 1,500 ล้านบาท

สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

	 ส�าหรับทิศทางแนวโน้มการส่งเสรมิการลงทุนในปี	

2560	คาดว่าจะมีโครงการเพิ่มมากขึ้น	จากการที่บีโอไอ

น�าเสนอเครื่องมือใหม่ๆ	ที่จะช่วยกระตุ้นการลงทุน	คือ	

การขยายเวลายกเว้นภาษีเงินได้จาก	 8	 ปี	 เป็น	 12	 ปี	

รวมถึงการมีนโยบายเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่ม

อุตสาหกรรม	 ซ่ึงผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิประโยชน์

อย่างเต็มท่ี	 จึงคาดว่าจะเป็นแรงดึงดูดให้การลงทุน 

เพิ่มขึ้นในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

การขนส่งจากรถบรรทุกตามถนนผ่านทาง	 R3a	 แล้วมาเปลี่ยนถ่าย 

การขนส่งระบบรางเข้ามาในประเทศ	 อนาคตทางเชียงของน่าจะมี

ศักยภาพมากที่สุด

	 รัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนที่เช่ือมต่อกันกับ 

ประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคอาเซียน	 จัดตั้งศูนย์	 OSS	 เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษอ�านวยความสะดวกอื่นๆ	 บริการให้ค�าปรึกษาเก่ียวกับ

การด�าเนินธุรกิจ	 ค�าแนะน�าเก่ียวกับการขอใบอนุญาตต่างๆ	 รวมถึง 

การรับเรื่องการขอใบอนุญาตบางประเภท	 เช่น	 การขอรับการส่งเสริม

การลงทนุ	การขอใบอนญุาตโรงงาน	การข้ึนทะเบยีนกองทนุประกันสังคม	

การอนุมัติอนุญาตในเร่ืองการจดทะเบียนนิติบุคคล	 การขอใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	เป็นต้น	

	 ตามแผนแม่บทของจงัหวัดก�าหนดให้แต่ละอ�าเภอในเขตพัฒนา 

เศรษฐกิจพิเศษ	 จังหวัดเชียงราย	 มีการพัฒนาแตกต่างกันไป	 โดยที่

อ�าเภอแม่สาย	มุ่งเน้นเรื่องการค้าชายแดนและพาณิชยกรรม	การเป็น

ศนูย์กระจายสนิค้า	ศนูย์ประชุมนานาชาต	ิศนูย์ดวิตีฟ้รี	และศนูย์บริการ

ท่องเที่ยวแบบครบวงจร	ที่อ�าเภอเชียงแสน	เป็นการพัฒนาด้านการค้า

ชายแดนทางเรือแม่น�้าโขงและการท่องเที่ยว	 ส่วนที่อ�าเภอเชียงของ	

เป็นการพัฒนาด้านโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้า

	 ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทัง้หมดนัน้	อ�าเภอเชียงของจะเหน็

เป็นรูปธรรมที่สุดไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของโครงสร้างที่รัฐบาลลงทุนไป	 

เร่ืองของสะพานมิตรภาพแห่งที่	 4	 เร่ืองของศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบ

การขนส่ง	 และเมื่อเร็วๆ	 นี้	 จังหวัดเชียงรายมีการประกาศเร่ืองของ 

เส้นทางรถไฟเด่นชัย	สถานีเชียงรายไปถึงเชียงของ	เป็นการเชื่อมโยง

	 เมื่อวันที่	 22	ธันวาคม	2559	นายเข็มชาติ	สมใจวงษ์	

รองประธานหอการค้า	จังหวัดขอนแก่น	เปิดเผยว่า	ภาคเอกชน

ได้มกีารหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ	ในการสานต่อนโยบายของรัฐบาล

ตามกรอบแนวทางการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ	 

ซ่ึงรัฐบาลได้จดัท�าแผนงบประมาณเพิม่เตมิกลางปี	ประจ�าปีงบประมาณ	

2560	 โดยแบ่งการบริหารจัดการเป็นไปในรูปแบบของกลุ่มจังหวัด	 

ซ่ึงจงัหวัดขอนแก่นจดัอยูใ่นกลุม่ร้อยแก่นสารสินธุ	์ประกอบด้วยจงัหวัด

ขอนแก่น	ร้อยเอด็	มหาสารคาม	และจงัหวัดกาฬสินธุ	์ขณะนีม้กีารหารือ

และพูดคุยร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง	

โดย	:	ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ

ข้อมูลจาก	:	เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์	23	ธันวาคม	2559
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ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน	ภาค	5

พบเครือข่ายแรงงาน ที่จังหวัดสงขลา

	 เมื่อวันที่	29	พฤศจิกายน	2559	นางสาวดวงกมล	แก้ววิชิต	ประกันสังคมจังหวัดสงขลา	เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัญจร

ศูนย์ฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนงาน	ภาค	5	พบเครอืข่ายแรงงานทีจ่งัหวัดสงขลา	ณ	โรงแรมกรนีเวิลด์	พาเลซ	สงขลา	เพือ่ประชาสมัพนัธ์

และสร้างความรู้	 ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ด้านการพื้นฟูสมรรถภาพในการท�างานแก่เครือข่ายแรงงาน	 อาทิ	 กลุ่มผู้ใช้แรงงาน	

สื่อมวลชนจังหวัดสงขลา	และนิสิตนักศึกษา	ชั้นปีที่	4	กว่า	70	คน	เข้าร่วมกิจกรรม

	 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค	5	สงขลา	เป็นหน่วยงานใหม่

ทีจ่ะเปิดให้บริการในพ้ืนทีภ่าคใต้	โดยท�าหน้าทีบ่ริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่ลกูจ้าง

ที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท�างานและผู้ประกันตนทุพพลภาพ	

เพ่ือช่วยให้ลกูจ้างทีสู่ญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพในการท�างานเหล่านัน้

ได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทีเ่หมาะสม	สามารถด�ารงชีวิตประจ�าวันได้อย่างอสิระ

ไม่ต้องพ่ึงพาผูอ้ืน่	อกีทัง้สามารถประกอบอาชีพเลีย้งดตูนเองได้	โดยรับผดิชอบ

การให้บริการในพื้นที่	15	จังหวัดภาคใต้

	 ส�าหรับภารกิจหลกัของศูนย์ฟ้ืนฟูฯ	คอื	การให้ความคุม้ครอง

ลกูจ้างและผูป้ระกันตนทีป่ระสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยเนือ่งจาก

การท�างานหรือไม่ก็ตาม	ตามกฎหมายเงนิทดแทนและกฎหมาย

ประกันสังคมด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งด้านร่างกาย	 อาชีพ	

ด้านจิตใจ	และสังคม	เพื่อให้ลูกจ้าง	ผู้ประกันตน	ที่เข้ารับการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ไม่เป็น

ภาระของสังคมต่อไป

จนได้ข้อสรุปและมีการน�าเสนอแผนการด�าเนินงาน	 เพ่ือให้ทันต่อกรอบระยะเวลาที่รัฐบาลก�าหนด	 คือ	 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน	 2560	 

และให้สามารถด�าเนินโครงการแล้วเสร็จให้ได้ภายในเดือนธันวาคม	 2560	 จังหวัดขอนแก่นได้รับการอนุมัติงบประมาณอยู่ที่	 1,500	 ล้านบาท	 

ซ่ึงมกีารเสนอรูปแบบการด�าเนนิงานแล้วในหลายประเดน็	โดยภาคเอกชนได้น�าเสนอแผนการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วแบบเช่ือมโยงและครอบคลมุ

ในภาพรวม	ทีส่�าคญัคอืการตอบโจทย์การเป็นเมอืงแห่งการประชุมสัมมนาและแสดงนทิรรศการหรือไมซ์ซิตี	้ในรูปแบบของการพัฒนาเส้นทางและ

แหล่งท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและให้ได้มาตรฐาน	เป็นที่พึงพอใจของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เดินทางมาจังหวัดขอนแก่น

ในรูปแบบเชื่อมโยงวงแหวนตะวันออก-ตะวันตก	

	 ขณะท่ี	 โครงการที่น�าเสนอเพ่ิมเติมในแผนงานดังกล่าว	 คือ	 การพัฒนาภาคการเกษตรทั้งในเร่ืองของ	 ปศุสัตว์	 โค-กระบือ	 ตามก�าลัง 

การผลิตให้ครบวงจรและสามารถจัดท�าเป็นผลิตภัณฑ์ของจังหวัดได้	อีกทั้งยังมีการบรรจุแผนงานปรับปรุงเรื่องข้าว	เพื่อให้ผลิตผลของจังหวัดนั้น

สามารถแข่งขันกับตลาดการค้าและกลุ่มจังหวัดได้อย่างเท่าเทียม	 มีประสิทธิภาพ	 เกษตรกรได้รับการพัฒนาอย่างถูกจุดและตามหลักวิชาการ	 

ดังนั้นงบประมาณดังกล่าวนี้จะเป็นการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับคนจังหวัดขอนแก่นได้อย่างยั่งยืน

โดย	:	ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้อมูลจาก	:	http://www.khonkaenlink.info/home/news/3471.html

โดย	:	ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้

ข้อมูลจาก	:	http://songkhlatoday.com/
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ถาม ลักษณะความผิดและโทษเกี่ยวกับการท�างานของคนต่างด้าว	(ตามพระราชบัญญัต ิ

	 การท�างานของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2551)	ของนายจ้างและคนต่างด้าว	มีอะไรบ้าง?

ตอบ ลักษณะการกระท�าผิดของนายจ้าง

	 •	 รับคนต่างด้าวทีไ่ม่มใีบอนญุาตท�างานเข้าท�างาน	(มาตรา	27)	ปรับตัง้แต่	10,000	ถึง	100,000	บาท 

	 	 ต่อคนต่างด้าวที่จ้าง	1	คน	(มาตรา	54)

	 •	 รับคนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตท�างาน	แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ท�างานกับตน	(มาตรา	27)	ปรับไม่เกิน	 

	 	 10,000	บาท	(มาตรา	54)

ที่มา	:	http://engenjoy.blogspot.com/2014/09/festival-greetings.html

Festival	Greetings

(ทักทาย-อวยพรในวันเทศกาล)

	 ฉบับน้ีเรามาเรียนรู้บทสนทนาภาษาอังกฤษ	 ทักทาย-อวยพรในวันเทศกาล	 (Festival	

Greetings)	 การทักทาย	 อวยพรในวันเทศกาลท่ีเรามักเจอในสถานการณ์ชีวิตประจ�าวัน	 เช่น	 

ค�าอวยพรสุขสันต์วันครบรอบ	วันปีใหม่	วันคริสต์มาส	วันหยุดยาว	เป็นต้น	และการตอบรับ 

ค�าอวยพร	ด้วยการขอบคุณ	ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ	(Conversation)	ดังต่อไปนี้คะ...

English for Career

สารพันปัญหา

ตัวอย่าง	ประโยคค�าอวยพร

	 May	joy	and	health	be	with	you	always.	 ขอให้ความสุขสนุกสนานอยู่กับคุณเสมอ

	 All	the	best	with	your	family.	 ขออวยพรให้ครอบครัวของคุณได้รับแต่สิ่งที่ดีที่สุด

	 Happy	anniversary.	 สุขสันต์วันครบรอบ

	 Merry	Christmas	!	 สุขสันต์วันคริสต์มาส

ตัวอย่าง	ประโยคค�าตอบรับค�าอวยพร

	 Thank	you.	The	same	to	you.	 ขอบคุณค่ะ	อวยพรแก่คุณเช่นกัน

	 Thanks,	and	that	goes	double.	 ขอบคุณมาก	อวยพรกลับไปให้คุณสองเท่า

	 Thank	you	very	much.	Same	to	you.	 ขอบคุณมากๆ	อวยพรแก่คุณเช่นกัน

	 Thank	you,	you	too.	 ขอบคุณ	แก่คุณเช่นกัน

ตัวอย่าง	บทสนทนาภาษาอังกฤษ	(Conversation)

	 A	:	 Marry	Christmas	!	 สุขสันต์วันคริสต์มาส

	 B	:	 The	same	to	you	!	 แก่คุณเช่นกัน

	 A	:	 Have	you	got	any	plan?	 คุณวางแผนจะท�าอะไรไหม?

	 B	:	 We’ve	invited	friends	to	have	dinner.	What	about	you?	 พวกเราชวนเพื่อนๆ	มาทานอาหารเย็นกัน	แล้วคุณล่ะ?

	 A	:	 Me?	I’ll	probably	just	stay	home.	 ฉันหรือ?	ฉันคงแค่อยู่กับบ้าน

	 B	:	 Why	don’t	you	join	us?	 ท�าไมคุณไม่มาร่วมกับเราล่ะ?

	 A	:	 Let	me	think	about	it	 ให้ฉันคิดดูก่อนนะ

	 	 นี่เป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับการทักทาย	 การอวยพรในวันเทศกาล	 (Festival	 Greetings)	 เราสามารถน�าประโยค 

ต่อไปนี้ไปเลือกใช้ให้เหมาะกับโอกาสและเทศกาลกันนะคะ	แล้วพบกันฉบับหน้าคะ	Bye!!!
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โดย	:	ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ

ข้อมูลจาก	:	http://www.mol.go.th/employee/responsibility_litigation

สกอตแลนด์น�าร่อง	“รายได้ขั้นพื้นฐาน”

หวังแก้ปัญหาความยากจน

รอบรั้ว รอบโลก

 รัฐบาลของสกอตแลนด์	 ประกาศจะใช้	 “รายได้ข้ันพ้ืนฐาน 

ถ้วนหน้า”	 (universal	 basic	 income)	 ที่จะท�าให้ประชาชนทุกคน 

มีรายได้พ้ืนฐานไม่ว่าจะมีงานท�าหรือไม่	 โดยจะมีการทดลองกับเมืองที่

ปกครองโดยสมาชิกสภาพรรคแรงงาน	แต่ในตอนนีย้งัไม่มกีารประกาศ

ชัดเจนว่าระดับรายได้พื้นฐานอยู่ที่จ�านวนเท่าใด

 รายได้ขั้นพื้นฐานดังกล่าวน้ี	จะถูกน�ามาใช้แทนสวัสดิการอื่นๆ	

อย่างเงินสงเคราะห์ของคนที่ก�าลังหางาน	 สวัสดิการครัวเรือนที่ม ี

คนท�างานและมีรายได้ต�่า	(working	tax	credits)	และเงินบ�านาญรัฐ	

โดยจะแทนที่ด้วยการจ่ายเงินให้เท่ากันในอัตราเดียวทั้งกับผู้ที่ว่างงาน

และผู้ที่มีงานท�า	 เงินที่ได้รับมากกว่านี้จะถูกหักภาษี	 แนวคิดรายได ้

ข้ันพื้นฐานจะท�าให้เกิดระบบสวัสดิการที่ซับซ้อนน้อยลง	 มีความ 

เป็นธรรมมากข้ึน	 ลดปัญหาความขัดแย้งเร่ืองสิทธิ์ในการใช้สวัสดิการ

	 สกอตแลนด์เป็นอกีแห่งหน่ึงท่ีก�าลงัจะน�าแนวคิด	

“รายได้ขัน้พืน้ฐาน”	ท่ีเปลีย่นจากสวัสดิการแบบเดิม

มาเป็นสวัสดิการการให้เงินระดับพ้ืนฐานกับประชาชน

ทุกคน	โดยจะมีการน�าร่องทดลองใช้ในเมืองไฟฟ์และ

กลาสโกว์	ที่มีปัญหาความยากจน	ตามประเทศอื่นๆ	

ในยุโรปอย่างเนเธอร์แลนด์และฟินแลนด์

	 •	 ให้คนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตท�างานกับตนท�างานนอกเหนือจากประเภทหรือลักษณะงานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต	 ณ	 ท้องที่	 หรือ 

	 	 สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต	(มาตรา	27)	ปรับไม่เกิน	10,000	บาท	(มาตรา	54)

	 •	 ไม่ปฏิบัติตามหนังสือสอบถามหรือหนังสือเรียกหรือไม่ยอมให้ข้อเท็จจริง	 หรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานแก่	 นายทะเบียนหรือ 

	 	 พนักงานเจ้าหน้าที่	โดยไม่มีเหตุอันควร	(มาตรา	48)	ปรับไม่เกิน	10,000	บาท	(มาตรา	55)

		 ลักษณะการกระท�าผิดของคนต่างด้าว

	 •	 ท�างานโดยไม่ได้รับใบอนุญาต	(มาตรา	51)	จ�าคุกไม่เกิน	5	ปี	หรือปรับตั้งแต่	2,000	ถึง	100,000	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

  **	 ในกรณีที่คนต่างด้าวซ่ึงถูกกล่าวหาว่ากระท�าความผิดยินยอมเดินทางกลับออกนอกราชอาณาจักรภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด	 

	 	 (ไม่ช้ากว่า	30	วัน)	พนักงานสอบสวนจะเปรียบเทียบปรับและด�าเนินการให้คนต่างด้าวนั้นเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

	 	 ก็ได้	(มาตรา	51)

	 •	 ฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในมาตรา	9	มาตรา	13	และมาตรา	14	 ไม่ท�างานตามประเภท	หรือลักษณะงาน	และกับนายจ้าง	ณ	 

	 	 ท้องที่	และตามที่ได้รับอนุญาต	(มาตรา	26	วรรคแรก)	ปรับไม่เกิน	20,000	บาท	(มาตรา	52)

	 •	 ไม่มีใบอนุญาตท�างานอยู่กับตัว	 หรืออยู่	 ณ	 สถานที่ในระหว่างเวลาท�างาน	 เพ่ือแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียน	 

	 	 (มาตรา	24)	ปรับไม่เกิน	10,000	บาท	(มาตรา	53)

แบบเดมิ	เหมาะสมกับครอบครัวเพราะเป็นการยอมรับว่างานดแูลจดัการ

ภายในบ้านก็เป็นงานอย่างหนึ่งที่ควรได้รับผลตอบแทน	 นอกจากนี้ 

ยงัเช่ือว่าจะท�าให้คนมคีวามสขุและมสุีขภาพดเีพราะสามารถเรียนรู้หรือ

เข้ารับการฝึกอบรมต่างๆ	 ได้อย่างอิสระ	 และยังเป็นการลดรายจ่าย 

ภาครัฐด้วย

	 อย่างไรก็ตามแนวคิดรายได้ข้ันพ้ืนฐานถึงแม้จะเป็นแนวคิดที่มี

ความปรารถนาดีจากการเล็งเห็นสิทธิและสวัสดิการของประชาชนและ

มองอนาคตของเร่ืองการงานในอนาคตว่าจะเต็มไปด้วยงานพาร์ทไทม์	

งานที่ไม่สม�่าเสมอ	งานที่ไม่มั่นคงแน่นอน	แบบในยุคปัจจุบัน	ท�าให้ต้อง

มีตาข่ายความปลอดภัยทางสังคมรองรับผู้คนที่เต็มไปด้วยความเส่ียง	

แต่การด�าเนินการจะมีรายจ่ายแพงมากและอาจจะท�าให้คนท่ีมีรายได ้

ในค่าเฉลี่ยต่อปีถูกขึ้นภาษีหนักขึ้นมาก	

โดย	:	ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ

ข้อมูลจาก	:	http://www.mol.go.th/employee/responsibility_litigation
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10	 อันดับสาขาปริญญาตรี	 

ที่ตลาดแรงงานต้องการมากที่สุด ประจ�าปี 

2017 โดย NACE

	 อันดับ	1	 การเงิน	 (finance)	 การบริหารและจัดการเงิน 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	คือหัวใจส�าคัญของสาขาวิชาการเงิน	(finance)	

จบแล้วสามารถท�างานได้หลายด้าน	ทั้งโบรกเกอร์,	 งานธนาคาร	หรือ

บริษัททั่วไป	จากผลส�ารวจคิดเป็น	60.4%	ของทั้งหมด

	 อันดับ	2	 บัญชี	(accounting)	คิดเป็น	59.7%	ของทั้งหมด	

การท�าธุรกรรมต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นการบริหารธรุกิจ	การจดัการ	การประกอบ

กิจการไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ต้องใช้บุคลากรทางด้านบัญชีทั้งสิ้น

	 อันดับ	3	 บริหารธุรกิจ	 (business	 administration/ 

management)	 เร่ืองของการเงินและการบริหารธุรกิจ	 เป็นอีกหนึ่ง

สาขาวิชาที่นายจ้างต้องการจ้างงานมากที่สุด	 ในการประกอบธุรกิจนั้น

เรื่องของการบริหารงานจัดว่าส�าคัญมาก	

	 อันดับ	4	 วิทยาการคอมพิวเตอร์	หรือ	วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	

(computer	science)	คดิเป็น	50.7%	ผูท้ีจ่บปริญญาสาขาวิทยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์	จะมีความรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับอาชีพมากมาย	

เช่น	 วิศวกรซอฟต์แวร์,	 โปรแกรมเมอร์,	 นักพัฒนาเว็บไซต์	 และ

คอมพิวเตอร์กราฟฟิคดีไซน์	เป็นต้น

	 อันดับ	5	 วิศวกรรมเครื่องกล	(mechanical	engineering) 

สาขาฮิตตลอดกาลคงจะหนีไม่พ้นหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์	 โดย

เฉพาะวิศวกรรมเครื่องกลที่นายจ้างต้องการมากที่สุด	คิดเป็น	48.6%	

	 the	 national	 association	 of	 colleges	 and	 employers	 (nace)	 

ได้ท�าการส�ารวจข้อมูลถึงความต้องการของนายจ้างในต่างประเทศ	 กว่า	 

86	บริษัท	และได้สอบถามเก่ียวกับวิชาเอกหรือสาขาปริญญาท่ีพวกเขาต้องการ

จะจ้างงานในปี	2017	จากบรษัิททีม่ชีือ่เสยีงและเป็นทีรู่จ้กัท่ัวโลก	ส�าหรบัสาขา

วิชาเอกที่นายจ้างต้องการมากที่สุด	

	 อันดับ	6	 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ	(management	

information	&	systems)	ปัจจุบันธุรกิจต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่มีศักยภาพสูงขึ้น	 ซึ่งเป็นเครื่องมือส�าคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถ

ของธุรกิจและขีดความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารในยุค

ปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น

	 อันดับ	7	 สารสนเทศศาสตร์	 (information	 science	 &	

system)	 เป็นการศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีสารสนเทศ	 ตั้งแต่การรับรู	้ 

การท�าความเข้าใจ	 การวิเคราะห์	 การสังเคราะห์	 การเก็บ	 การสืบค้น

และการส่ือสารสารสนเทศอย่างเป็นระบบ	 เนื่องจากใช้คอมพิวเตอร ์

เป็นเคร่ืองมือส�าหรับประมวลผลสารสนเทศ	 จึงจ�าเป็นต้องศึกษาวิชา 

ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้วย	

	 อันดับ	 8	 โลจิสติกส์และซัพพลายเชน	 (logistics/supply	

chain)	 โลกแห่งการแข่งขันทางธุรกิจไม่ใช่เพียงแค่มีการด�าเนินงาน 

ให้เกิดการซ้ือขายและบริการเท่านั้น	 แต่ต้องเข้าใจในเร่ืองของการ 

จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทาง 

การแข่งขันให้อยู่รอด	 และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ดี

กว่าคู่แข่งขันอีกด้วย

	 อันดับ	9	 วิศวกรรมไฟฟ้า	(electrical	engineering)	ส�าหรับ

สายงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า	สามารถท�างานได้หลากหลาย	เช่น	วิศวกร

ควบคุมการออกอากาศ,	วิศวกรควบคุมอุปกรณ์	ฯลฯ	โดยสายงานหลัก

ของสาขานี้จะเน้นอยู่ที่	 สายงานด้านยานยนต์,	 อวกาศ,	 เทคโนโลยี

สารสนเทศ,	 เคร่ืองมือแพทย์,	 เคร่ืองมือส่ือสาร	 และอุตสาหกรรม 

การผลิต	เป็นต้น

	 อันดับ	10	เศรษฐศาสตร์	(economics)	โดยคิดเป็น	38.9%	

ของทั้งหมดที่ได้ท�าการส�ารวจ	ส�าหรับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	 มีความ

จ�าเปน็และส�าคญัมากตัง้แตอ่ดตีมาจนถงึปัจจบุนั	เพือ่จดัการทรพัยากร

ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อาชีพมั่นคง

โดย	:	ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

ข้อมูลจาก	:	www.eduzones.com



11

Smart DOE

ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย

เน้นบรกิารทีส่ะดวก ทนัสมยั ช่วยให้คนมงีานท�าแล้วกว่า 4 แสนราย

สร้างรายได้มากกว่า 8 หมื่นล้านบาท

	 ศูนย์บริการจดัหางานเพ่ือคนไทย	หรือ	Smart	Job	

Center	 ที่จัดตั้งเพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล	 พลเอก	

ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 ในการลดความ 

เหลื่อมล�้าทางสังคม	 และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ

ของรัฐ	 โดยแรงงานไทยจะสามารถเข้าถึงต�าแหน่งงานว่าง 

ทีม่คีณุภาพ	มงีานท�าทีด่	ีมรีายได้ทีม่ัน่คง	ได้รับความคุม้ครอง	

มีสวัสดิการและหลักประกันชีวิตในการท�างานที่ดีอย่าง 

เท่าเทยีมกันโดยผ่านบริการส่งเสริมการมงีานท�าแบบครบวงจร	

ทั้งบริการจัดหางานในประเทศและต่างประเทศ	 แนะแนว

อาชีพ	 และให้ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	 โดยมุ่งเน้นให้ 

คนไทยมีงานท�าในทุกพ้ืนที่	 และส่งเสริมการจ้างงานใน 

ทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย	ปัจจุบันกรมการจัดหางาน	กระทรวง

แรงงานได้จดัตัง้ศนูย์บริการจดัหางานเพือ่คนไทยแล้ว	จ�านวน	

44	 ศูนย์	 และในปี	 2560	 จะจัดตั้งเพ่ิมอีก	 43	 ศูนย์	 

รวมจ�านวน	87	ศนูย์	เพ่ือให้ครอบคลมุทกุจงัหวัดทัว่ประเทศ	

โดยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยลดข้ันตอนในการสมัครงาน

และการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าที	่ส�าหรับผูท้ีไ่ม่สะดวกในการ

เดินทางมาติดต่อโดยตรงที่ศูนย์ฯ	 ก็สามารถใช้บริการผ่าน

ช่องทางอินเตอร์เน็ต	 www.doe.go.th/smartjob	ได้ทุกที่	

ทุกเวลาผ่าน	Smart	Phone	ที่	Smartjob	Mobile	App

	 ศูนย์บรกิารจดัหางานเพือ่คนไทย	(Smart	Job	Center)	ช่วยให้คนมีงานท�าแล้วเกือบ	4	แสนราย	สร้างรายได้มากกว่า	

8	 หม่ืนล้านบาท	 และในปี	 2560	 จะพัฒนารูปแบบการให้บริการ	 และลดขั้นตอน	 เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ	 

โดยเน้นระบบงานและเครื่องมือในการสรรหาบุคลากร	ท�าให้เกิดการท�างานที่ยั่งยืน

	 ส�าหรับผลการด�าเนินงานของศูนย์บริการจัดหางานเพ่ือคนไทย	 

ตั้งแต่ปีงบประมาณ	 2558	 จนถึงพฤศจิกายน	 2559	 มีผู้สมัครงาน	 

618,477	 คน	 บรรจุงาน	 396,529	 คน	 ก่อให้เกิดรายได้คิดเป็นเงิน 

รวมทั้งสิ้น	89,199,812,292	บาท	ซึ่งในปี	2560	จะได้พัฒนารูปแบบการ 

ให้บริการ	โดยมกีารเช่ือมโยงข้อมลูระบบสารสนเทศกับหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง	

เพ่ือให้เป็นศูนย์รวมต�าแหน่งงานภาครัฐและภาคเอกชน	 และเป็นการลด 

ข้ันตอนเพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่ผู ้ใช้งาน	 นอกจากนั้น	 คนพิการ	 

สถานประกอบการ	 และหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการยื่น	 ขอสิทธิตาม 

มาตรา	 35	 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	

พ.ศ.	 2550	 สามารถยื่นเร่ืองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์	 

www.doe.go.th/smarjob	และทีส่�าคญัจะได้จดัท�าระบบงานและเคร่ืองมอื

ในการสรรหาบุคลากร	 (Recruitment)	 เพ่ือให้คนหางานได้งานที่ตรงตาม

ความถนัด	 ความรู้	 ความสามารถของตนเอง	 และนายจ้างได้คนท�างาน 

ตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการ	ท�าให้เกิดการจ้างงานที่ยั่งยืน	ทั้งนี้	คนหางาน

และนายจ้าง/สถานประกอบการสามารถติดต่อสอบถามได้ที่	 ศูนย์บริการ

จัดหางานเพื่อคนไทย	หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน	โทร.	1694	ซึ่งศูนย์

บริการจัดหางานเพ่ือคนไทย	 ที่ตั้งอยู่ภายในกระทรวงแรงงาน	 กรุงเทพฯ	 

ยังมีการให้บริการเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน	และด้านความปลอดภัย

ในการท�างานอีกด้วย

ที่มา	:	www.doe.go.th
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ร้อยแปด พันเรื่อง

	 Human	Age	1.0	การปรับตัวของโลกในสู่ศตวรรษที่	20	โดย

มกีารใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นตวัขับเคลือ่น	จนเกิดการเปลีย่นแปลง

ทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว	 และการก้าวกระโดดของการพัฒนาทาง

เทคโนโลย	ีส่งผลให้ผูม้ทีกัษะความสามารถก้าวข้ามข้อจ�ากัดด้านพรมแดน

และระยะทาง	 เพราะเทคโนโลยีช่วยให้ท�างานที่ใดก็ได้ในโลก	 ก�าหนด

วิธ	ีเวลา	และสถานทีท่ีจ่ะท�างานได้ในรูปแบบ	“การท�างานเสมอืนจรงิ” 

ผ่านการเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายสังคม

	 Human	Age	2.0	คอื	ยคุของการเกิดแรงงานแห่งอนาคต	ท�าให้

เกิดมิติใหม่ในการท�างาน	และเกิดคนกลุ่มใหม่ที่เรียกว่า	มิลเลนเนียล  

ด้านของแรงงาน	การขับเคลื่อนธุรกิจจะไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยเงินทุน

อกีต่อไป	แต่จะถูกขับเคลือ่นด้วยทนุมนษุย์แทน	คอื	ความรู้ความสามารถ	 

ด้านนายจ้างจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้สร้างก�าลังคนไปเป็นผู้บริโภค 

ผลงานแทน	ลูกจ้างมีบทบาทในการขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กรมากขึ้น	

มีทางเลือกเป็นของตัวเอง	 แรงงานเองยังมีการพัฒนาฝีมือตัวเอง 

อย่างต่อเนื่อง	 จนเกิดเทรนด์การพัฒนาตนเองที่เรียกว่า	 “การเรียนรู้

แบบไม่มีท่ีส้ินสุด”	 เพราะฉะนั้นย่อมส่งผลให้รูปแบบการจ้างงานของ

นายจ้างเปลี่ยนไป	 การข้ึนค่าแรงจะถูกก�าหนดด้วยทักษะ	 ไม่ใช่ระยะ

เวลาที่ด�ารงต�าแหน่ง	 ส�าหรับตลาดแรงงานในปีหน้าจะมีการมุ่งเน้น 

ในด้านของการใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากข้ึน	 มีการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต

ตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้า	 มีการปฏิรูปทิศทางการศึกษาที่จะเป็น 

ไปตามความต้องการของแรงงาน	 สหภาพแรงงานอาจจะมีบทบาท 

น้อยลงในอนาคต	เพราะว่ารูปแบบการท�างานเปลีย่นพร้อมกับนโยบาย

การข้ึนค่าแรงต�่า	 อาจจะท�าให้แต่ละองค์กรอาจจะต้องปรับกลยุทธ ์

หาพนักงานแบบ	outsource	มาท�างานเพิ่มมากขึ้น

	 ทิศทางตลาดแรงงานท่ีนายจ้างและลูกจ้างจะต้องปรับตัวใน

ปี	2560	มีดังนี้

	 1.	 เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในโลกของการท�างานและการ

ใช้ชีวิตส่วนตัว	จนกลายเป็นชีวิตเดียว

	 2.	 การท�างานจะถูกเช่ืองโยงด้วยอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยี

ตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้า

	 3.	 โลกของการท�างานจะเปลี่ยนไป	ท�างานที่ไหน	เวลาใดก็ได้

โดย	:	ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

ข้อมูลจาก	:	http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/732477

	 4.	 โลกของการท�างานและการผลิต	 จะถูกพัฒนาจาก 

กึ่งอัตโนมัติเป็นอัตโนมัติ	และกลายเป็นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

	 5.	 การปฏิรูปทุนมนุษย์ในภาคแรงงาน	 ภาคการศึกษา	 และ

องค์กร	จะก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

	 6.	 แรงงานจะแข่งขันด้วยความคิด	มากกว่าก�าลังแรงงาน

	 7.	 ประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการแบ่งปันและ 

การร่วมมือกันจากการปรับอัตราค่าจ้างเพ่ือลดความเหลื่อมล�้าเพ่ือเป็น 

การกระจายรายได้

	 8.	 ตลาดแรงงานจะเป็นตัวก�าหนดทิศทางของการศึกษา	ทั้งใน

เรื่องของหลักสูตร	วิธีการเรียนการสอน

	 9.	 แรงงานที่ยังไม่ได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่จะถูกผลักดัน

เข้าสู่ตลาดแรงงาน	อาทิ	คนสูงอายุ	แรงงานผู้หญิง	คนพิการ

	 10.	โครงสร้างแรงงานจะถูกปรับให้เป็นแรงงานทกัษะสงูมากข้ึน

	 11.	แรงงานจะเกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	ตลอดเวลา	 

เพื่อสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

	 12.	ภาษาที่จ�าเป็นของโลกการท�างาน	นอกจากภาษาที่	2	อาจจะ

ยังไม่พอต้องภาษาที่	3	และภาษาเทคโนโลยี

	 13.	ทศิทาง	10	อตุสาหกรรมเป้าหมายมแีนวโน้มสดใส	ทัง้ปริมาณ

และคุณภาพ	พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่อนาคต

	 14.	อัตราการว่างงานเพ่ิมสูงข้ึนแต่ยังไม่ถึงภาวะขาดแคลน

แรงงานในภาคอุตสาหกรรม	 จากการที่ผู้ประกอบการอยู่ในช่วงรอดู

ทิศทางทั้งเศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจโลก

	 15.	อ�านาจการต่อรองของสหภาพแรงงานจะลดลงจากภาวะ 

การจ้างงานที่เปลี่ยนไป

	 ปัจจบุนัต้องยอมรับว่า	ความทดัเทยีมระหว่างนายจ้างและลกูจ้าง 

จะเป็นกลไกลในการขับเคลือ่นองค์กร	การหมัน่เพ่ิมความรู้อยูต่ลอดเวลา 

ก็เป็นสิ่งที่คนยุคมิลเลนเนียลให้ความสนใจ	 อาทิ	 สมัยก่อนคนหนึ่งคน

สามารถท�างานได้งานเดียว	 แต่ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท 

เป็นตัวช่วยจนท�าให้คนหนึ่งคนสามารถที่จะท�างานในหลายต�าแหน่ง	 

หลายสถานที่	และในเวลาเดียวกันได้	อาจจะกล่าวได้ว่า	“วิธีการใหม่ๆ	 

ในการท�างานจะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง”

	 จากสถานการณ์เศรษฐกิจชะลอตัวในรอบปีผ่านมา	ส่งผลต่อ

ทิศทางของตลาดแรงงานอย่างต่อเน่ืองในทุกภาคส่วน	แมนพาวเวอร์

กรุ๊ป	ประเทศไทย	เผยรายงานระดับโลก	Human	Age	2.0	แรงงาน 

แห่งอนาคต	 แนะเทรนด์ตลาดแรงงานปี	2560	ที่เทคโนโลยีมีบทบาท 

ในการท�างานมากขึ้น	ยุคที่ก�าลังจะเกิดใหม่ที่เรียกว่า	Human	Age	โดยมีเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของการท�างาน	แรงงานจะพัฒนา

ตนเอง	มุ่งสูผู่น้�าแต่ไม่ยดึติดต�าแหน่ง	พร้อมเลอืกสร้างสมดุลการงาน-ชวิีต	จนกลายเป็นพืน้ฐานของการปรบัโครงสร้างแรงงาน 

ในอนาคต	ซึ่งในยุค	Human	Age	จะถูกแบ่งออกเป็น	2	ช่วง	คือ

จับตา 15 เทรนด์

ตลาดแรงงานปี 2560


