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Special Report ฉบับนี้ ขอเสนอ โฮมสเตย์วิถีชีวิตชาวเลในระยอง “ชมทุ่งโปรงทอง” ตามด้วย
มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�ำในภูมิภาค ดันเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ “อุต” เพิ่มอีก 4 แห่ง รับลงทุนไฮเทค ส่องโอกาสธุรกิจ
“ก๊าซอุตสาหกรรม” บีไอจีทุ่ม 4 พันล้าน ขยายกิจการรับดีมานด์พื้นที่ EEC พุ่ง เคาน์เตอร์เซอร์วิส จับมือ ส�ำนักงานประกันสังคม
เปิดลงทะเบียนสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ฟรี!! “รมต.แรงงาน” ลุยเยี่ยมแรงงานคุณภาพในสถานประกอบกิจการใน จ.ราชบุรี จัดหางาน
จังหวัดสงขลาระบุห้ามโฆษณาชักชวนแรงงานไทยไปท�ำงานต่างประเทศ ผ่านเฟสบุ๊ค ไลน์ และตามสื่อโฆษณาต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต

ส่วน English for Career ฉบับนี้ เป็นบทสนทนาภาษาอังกฤษ Private (เรื่องส่วนตัว) รู้ทันโลก แรงงานในอนาคตต้องพัฒนา
ศักยภาพเพื่อแข่งขันกับหุ่นยนต์ เกาหลีใต้ว่าจ้างแรงงานกัมพูชาหลายพันคน Smart DOE เปิดแล้ว!! ศูนย์บริการวีซ่า และใบอนุญาตท�ำงาน
ที่จังหวัดเชียงใหม่ แบบ One Stop Service อ�ำนวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด เวลา ค่าใช้จ่าย กนร. เห็นชอบขยายเวลาออกหนังสือ
คนประจ�ำเรือ และจัดท�ำทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าวประมงกัมพูชา ลาว เมียนมา เตือนแรงงานไทย!! กรมการจัดหางาน ยังไม่เปิด
รับสมัครไปท�ำงานเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนและฟินแลนด์ กรมการจัดหางาน รวบต่างด้าวท�ำงานผิดกฎหมายกว่า 4,000 คน ตรวจสอบแล้ว
เฉียด 150,000 คน ผลักดันส่งกลับ กว่า 3,400 คน อาชีพมั่นคง โตไปกับยุค E-Commerce “นักการตลาดออนไลน์” และ THAILAND 4.0
“4 ไอเดีย” สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานตั้งใจท�ำงาน
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โฮมสเตย์วิถีชีวิตชาวเลในระยอง

“ชมทุ่งโปรงทอง”

กลุ่มท่องเที่ยวประแสโฮมสเตย์ ได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย โดยกรมการท่องเที่ยว
กระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา (ปี 2561-2564) มีคุณกาญจนา บูรณชาติ เป็นประธานกลุ่มฯ
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2550 เลขที่ 7 หมู่ 7 ต�ำบลปากน�้ำประแส อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170
เบอร์โทรติดต่อ 085 329 7384 โดยมีสมาชิกในชุมชนริเริ่มท�ำบ้านโฮมสเตย์ เพื่อให้บริการ
นักท่องเทีย่ วทีส่ นใจท่องเทีย่ วแบบสัมผัสวิถชี วี ติ ชนบทจ�ำนวน 7 หลัง สามารถรองรับนักท่องเทีย่ ว
ได้มากถึง 70 คน กิจกรรมหลักๆ ของกลุ่ม คือ นั่งรถสามล้อชมหมู่บ้านและสถานที่ท่องเที่ยว
ในชุมชน เช่น ทุ่งโปรงทอง อนุสรณ์เรือรบประแสชายหาดแหลมสน ต้นตะเคียนยักษ์ และ
ศาลกรมหลวงชุมพร เป็นต้น
ปัจจุบนั ปากน�ำ้ ประแสได้กลายเป็นแหล่งท่องเทีย่ ว เพราะมีจดุ ชมวิวปากอ่าวทีส่ วยงาม ร้าวราน
จับใจ และเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์เรือรบหลวงประแส ท�ำให้ชุมชนแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางกันมา
ท่องเทีย่ วอีกแห่งหนึง่ ในจังหวัดระยอง นอกจากนีใ้ กล้ๆ กับปากน�ำ้ ประแส ยังมีทงุ่ โปรงทอง แหล่งท่องเทีย่ ว
เชิงอนุรักษ์ทางธรรมชาติ ที่เต็มไปด้วยหมู่แมกไม้โปรงและไม้โกงกาง ที่งดงามสะพรั่ง เปล่งแสงออร่า
สวยระย้าจับใจ
ทุ่งโปรงทอง ตั้งอยู่ที่บ้านแสมภู่ ชุมชนปากน�้ำประแส อ.เมือง จ.ระยอง ไฮไลท์ส�ำคัญของที่นี่
ก็คือ ต้นโปรงสีเขียวอ่อนที่ขึ้นอยู่หนาแน่น ยิ่งเมื่อยามใบสะท้อนแสงแดดแล้วจะมีสีทองสวยงามไปทั่ว
ท้องทุ่งเลย นอกจากนั้น ที่ทุ่งโปรงทองยังมีสะพานไม้ส�ำหรับเดินศึกษาธรรมชาติมีระยะทางยาวกว่า
2 กิโลเมตรครึ่ง นักท่องเที่ยวจะได้ชมความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ของพืชและสัตว์ชายเลนที่มี
ตลอดสองข้างทางและป่าชายเลนแห่งนี้ยังถือว่าเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น�้ำ ที่ส�ำคัญของปากน�้ำประแส
แถมยังท�ำหน้าที่เป็นแนวก�ำแพงธรรมชาติที่ช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จากกระแสคลื่นอีกด้วย
ซึ่งพื้นที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นพืชป่าชายเลนที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วในปัจจุบันยังมีการเพิ่มพื้นที่
ป่าชายเลนด้วยการปลูกป่าท�ำให้ป่าชายเลนแห่งนี้พื้นที่รวมกันกว่า 6 พันไร่

ส�ำหรับใครที่จะแวะมาเที่ยวระยอง อยากจะเปลี่ยนวิถีการพักผ่อน มาลองนอนพักค้างแบบ
โฮมสเตย์ ราคาถูก ประหยัด อีกอย่างจะได้ประชาสัมพันธ์ที่พักให้เจ้าของ “ทีพ่ ักโฮมสเตย์ มีรายได้จาก
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ที่ แวะไปพั ก ถื อ เป็ น การสร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ ชุ ม ชน” จะได้ไม่ต้องออกไปท�ำงาน
ยังต่างถิ่น ส�ำหรับข้อมูลโฮมสเตย์ ห้องพักราคาถูก ประหยัด บรรยากาศดี ใกล้ทุ่งโปรงสีทอง สามารถ
สอบถามได้จากคุณกาญจนา บูรณชาติ ประธานกลุ่มท่องเที่ยวประแสโฮมสเตย์ (ทุ่งโปรงทอง)
ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้
และอีกหนึ่งกิจกรรมที่พลาดไม่ได้ส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่ทุ่งโปรงทองนั้นก็คือ
การล่องเรือศึกษาธรรมชาติ โดยเรือที่ให้บริการนักท่องเที่ยวนั้นก็คือกลุ่มของชาวบ้านที่มีอาชีพประมง
และน�ำเรือมาให้บริการนักท่องเที่ยวเป็นรายได้เสริมนั่นเอง ซึ่งการล่องเรือนั้นนอกจากเราจะได้เห็น
ธรรมชาติที่สวยงามในอีกมุมหนึ่งแล้ว เรายังจะได้เห็นวิถีของชาวบ้านที่มีอาชีพเก็บหอยเก็บปูขาย
ซึ่งเราสามารถอุดหนุนซื้อกลับมาท�ำกินได้เลย สิ่งที่ส�ำคัญเรายังจะได้เห็นก�ำแพงป้องกันคลื่นขนาดใหญ่
ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนและป้องกันกระแสคลื่นที่จะเข้ามาท�ำลายพื้นที่ของป่ากันแบบ
ใกล้ชิดอีกด้วย
การบริการส�ำหรับนักท่องเทีย่ วทีน่ ยิ มอีกอย่างของชุมชนปากน�ำ้ ประแส ก็คอื การนัง่ รถจักรยานยนต์
พ่วงข้าง (รถสามล้อ) หรือซาเล้ง เที่ยวตามสถานที่ส�ำคัญต่างๆ ของปากน�้ำประแส ซึ่งสถานที่ที่เรา
พาไปนั้นจุดแรกก็ คือ ชมทุ่งโปรงทอง เดินตามสะพานไม้ระยะทางมากกว่า 2 กิโลเมตร มีศาลาพัก
ให้หายเหนื่อยระหว่างทางเรียบชายฝั่งทะเล ชมต้นแสมขนาดใหญ่ อายุมากกว่า 100 ปี เก็บภาพ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวประแสโฮมสเตย์
ความประทับใจ และไปต่อทีจ่ ดุ ชมวิวแหลมสน ชายหาดทีเ่ ป็นทีน่ ยิ ม
ของนักท่องเทีย่ วส�ำหรับการมาพักผ่อน และเล่นกีฬาทางน�ำ้ บริเวณ
หาดแหมสนนั้น จะเต็มไปด้วยต้นสนและมีแหลมหินยื่นออกไป
ไว้ส�ำหรับเดินชมวิวทะเลสวยๆ ถัดจากแหลมสนมาเรามาแวะ
สั ก การะศาลกรมหลวงชุ ม พรเขตอุ ด มศั ก ดิ์ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ ช าว
ปากน�้ำประแสให้ความเคารพนับถือ และมีต้นตะเคียนงามอายุ
ประมาณ 500 ปี อยู่ภายในวัดตะเคียนงามและอีกหนึ่งสถานที่ คือ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวประแสโฮมสเตย์ (สมุนไพรใบขลู่)
ซึ่งที่นี่จะมีการรวมกลุ่มกันท�ำชาใบขลู่ของดีของขึ้นชื่อของปากน�้ำ
ประแส และนอกจากใบขลู่ จะน�ำมาท�ำชาแล้วยังมีอาหารที่ท�ำจาก
ใบขลู่ แถมที่นี่ยังมีสินค้าท้องถิ่นขายอีกมากมาย...
ยามเช้าไปหาอาหารเช้ากันทีต่ ลาดเช้าชุมชนปากน�ำ้ ประแส
เป็นตลาดเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในชุมชนเก่าแก่ริมคลองประแส ตลาดเช้า
ของทีน่ นี่ นั้ เปิดทุกวัน เริม่ ขายตอน ตี 4 และจะเริม่ วายช่วงประมาณ
9 โมงเช้า อาหารทีข่ นึ้ ชือ่ ทีน่ คี่ อื แจกล่อนย่าง ปลากะพงทอดน�ำ้ ปลา
แกงส้มผักกระสับ เหมาะกับคนที่อยากมาเที่ยวดูวิถีชุมชนและ
อยากมาหาของกินอร่อยๆ ในราคาไม่แพงรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอน
นอกจากนีไ้ ม่ไกลจากตลาดเรายังสามารถเดินชมความสวยงามและ
ความคลาสสิคของบ้านไม้เก่าแก่ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ที่หากใคร
ได้แวะเวียนมาเที่ยวตลาดเช้านั้นไม่ควรพลาดเลย...
นอกจากนี้แล้วคุณกาญจนา บูรณชาติ ประธานกลุ่มฯ
ได้กล่าวถึงวิธีการด�ำเนินงานของกลุ่มท่องเที่ยวประแสโฮมสเตย์
(ทุง่ โปรงทอง) ว่ามีการด�ำเนินงานและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
อาทิ มีสวัสดิการดูแลสมาชิกในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุม
สัมมนาต่างๆ ทีท่ างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึน้ บริหารจัดการ
ตามงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐและเอกชน
และรายได้ทมี่ ขี องกลุม่ ฯ ไม่กหู้ นีย้ มื จากแหล่ง การเงินอืน่ ๆ เน้นหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง คือ มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน
ใช้สงิ่ ของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด และยังมีการสนับสนุนสมาชิก
ในกลุ่มและผู้ที่สนใจ เช่น นักเรียน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น�ำชุมชน
ในการเป็นมัคคุเทศก์ วิทยากร บรรยายประวัติความเป็นมาชุมชน
รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ต่างๆ อีกด้วย
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
ที่มา : คุณกาญจนา บูรณชาติ ประธานกลุ่มท่องเที่ยวประแส
โฮมสเตย์ (ทุ่งโปรงทอง)
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
khunnaiver.blogspot.com, http://www.amarintv.com
http://www.homestaythai.net, http://www.prasae.com
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มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำ�ในภูมิภาค

ดันเขตส่งเสริมศก.พิเศษ “อุต”
เพิ่มอีก 4 แห่ง รับลงทุนไฮเทค

นายอุ ต ตม สาวนายน รมว.อุ ต สาหกรรม เปิ ด เผยภายหลั ง เป็ น ประธานการประชุ ม
คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เมื่อวันที่
11 ธันวาคม 2561 ว่าที่ประชุมได้เสนอให้ตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 4 แห่ง ประกอบด้วย
1. โตโยต้า บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา รองรับ อุตฯ การลงทุน อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษทีใ่ ช้เทคโนโลยี
ชั้นสูง คาดว่า เงินลงทุน 1,000 ล้านบาท
2. โตโยต้า เกตเวย์ จ.ฉะเชิงเทรา รองรับการลงทุนยานยนต์อนาคต คาดว่า เงินลงทุน 20,000 ล้านบาท
3. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัท ดับบลิวเอแชเอ เวนเตจอร์ โฮลดิ้งส์ ถนนบางนา-ตราด
จ.ฉะเชิงเทรา รองรับลงทุนหุ่นยนต์ ดิจิทัล และโลจิสติกส์ คาดว่า เงินลงทุน 13,480 ล้านบาท
4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชลบุรี หรือีอีซีเอ็มดี เป็นแหล่งนวัตกรรมด้านการแพทย์ คาดว่า
เงินลงทุน 8,000 ล้านบาท
นายอุตตมกล่าวถึงความคืบหน้าร่างการจัดตัง้ กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก วงเงิน
ประเดิม 100 ล้านบาท ซึ่งเตรียมเสนอขอวงเงินเพิ่มเติมอีก 900 ล้านบาท ต่อคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ กพอ. ที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
พิจารณาอนุมัติช่วงเดือนมกราคม 2562 ในเบื้องต้นได้ข้อสรุปหลักเกณฑ์ให้กองทุนเบิกจ่ายได้ 3 ด้าน คือ
1. เพื่อการพัฒนาพื้นที่หรือชุมชนช่วยเหลือ หรือเยียวยา ประชาชนและชุมชนที่อาจได้รับ
ผลกระทบทบจากการพัฒนาอีอีซี

2. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาและให้ทุนการ
ศึกษาแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยในอีอีซีหรือใกล้เคียงและได้รับ
ผลกระทบจากการพัฒนาอีอีซี
3. ค่าใช้จา่ ย อืน่ ทีจ่ ะส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและ
ความรวดเร็วในการพัฒนาอีอีซี
นอกจากนีส้ ำ� นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ได้รายงานความคืบหน้าการด�ำเนินโครงการ
เขตนวัตกรรมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซีไอ
(EECi) ให้ทปี่ ระชุมรับทราบว่าอยูร่ ะหว่างปรับปรุงแผนแม่บท
การพัฒนาอีอซี ไี อ คาดจะเริม่ ด�ำเนินการก่อสร้างภายในเดือน
มกราคม 2562
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
ที่มา : www.ryt9.com

ส่องโอกาสธุรกิจ “ก๊าซอุตสาหกรรม”

บีไอจีทุ่ม 4 พันล้าน ขยายกิจการรับดีมานด์พื้นที่ EEC พุ่ง
โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เป็นจุดเริ่มต้นของการผลักดันไทยแลนด์ 4.0 แบบก้าวกระโดด ตามความมุ่งหมายของรัฐบาลที่ต้องการ
เห็นอีอซี ี มีบทบาทส�ำคัญ และแม่เหล็กส�ำหรับนักลงทุนทัว่ ทุกมุมโลกให้กลับมาไทยอีกครัง้ เช่นเดียวกับความส�ำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือโครงการ
อีสเทิร์น ซีบอร์ด ที่เคยท�ำให้เศรษฐกิจของไทยขยายตัวถึง 8% มาแล้วในอดีต...และการเดินหน้าครั้งส�ำคัญ ของไทยครั้งนี้ผ่านโครงการ อีอีซี...กระตุ้นการตื่นตัว
ส�ำหรับภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดใหญ่ไม่ใช้นอ้ ย โดยรวมถึง “ก๊าซอุตสาหกรรม” ทีเ่ ป็นอีกอุตสาหกรรมหนึง่ หลายคนทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นแวดวงธุรกิจ อุตสาหกรรม
และบริการ อาจไม่รู้จักมากนัก แต่พบว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีส่วนส�ำคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศในระยะกว่า 30 ปี... โดยเฉพาะในพื้นที่อีสเทิร์นซีบอร์ด
ที่ อ.มาบตาพุด
ดังนั้น กว่า 30 ปี ของการเติบโตก๊าซอุตสาหกรรม มาพร้อมกับอุตสาหกรรม
ในมาบตาพุด ซึ่งบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จ�ำกัด หรือ บีไอจี (BIG) ผู้น�ำ
นวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมครบวงจรของประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งผู้ประกอบการที่มี
โรงงานทางแถบภาคตะวันออก ตั้งโรงงานในจังหวัดระยองและชลบุรี ได้มีการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อให้ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมมากที่สุด เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายก๊าซ
อุตสาหกรรม ที่มีก�ำลังการผลิตใหญ่ที่สุด ด้วยส่วนแบ่งการตลาดถึง 45% มีรายได้
5,500 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา และพร้อมที่จะเดินหน้าลงทุนเพื่อขยายก�ำลังการผลิต
รองรับความต้องการ หรือดีมานด์ ที่ก�ำลังเติบโตโดยเฉพาะในพื้นที่ อีอีซี เนื่องจาก
เกือบทุกอุตสาหกรรมในอีอีซี ใช้ “ก๊าซ” เป็นแหล่งพลังงานหลัก
ท�ำให้ BIG ในฐานะผู้ให้บริการก๊าซอุตสาหกรรม เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การบริการให้ทันต่อความต้องการ ทั้งการติดตั้งสถานี เพื่อจ่ายก๊าซเข้าในระบบการ
ผลิตของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลอดภัย ได้มาตรฐานโลก และมีผลิตภัณฑ์
ที่ให้บริการครอบคลุมก๊าซหลายชนิด อาทิ ออกซิเจน ไนโตรเจน อาร์กอน ไฮโดรเจน
ฮีเลียม คาร์บอนไดออกไซด์ อะเซทิลีน ก๊าซชนิดพิเศษ ก๊าซผสม รวมทั้งงานออกแบบ
ทางวิศวกรรม และงานบริการด้านวิศวกรรม
นายปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส
จ�ำกัด หรือ บีไอจี มองทิศทางของการเติบโตของอุตสาหกรรมไทยหลังจากนี้ว่า
“ถึงเวลาแล้วทีไ่ ทยต้องยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสูอ่ ตุ สาหกรรมไฮเทค หรือ
ที่เรียกว่า อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งจะท�ำให้ไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ได้อย่างแท้จริง จากการที่ผู้ประกอบการไทยหันมาเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณค่าและ
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มีมูลค่าเพิ่ม เป็นยูนิคโปรดักส์ ที่มีความแตกต่าง มากกว่าการผลิตเพื่อเน้นปริมาณ
เช่นในอดีต ซึง่ ประเทศไทยเคยเติบโตมาจากแมสโปรดักส์ ท�ำมากได้นอ้ ย ผลิตออกมา
เป็นจ�ำนวนมาก เน้นต้นทุนต่อหน่วยถูก ท้ายสุดท�ำให้ขีดความสามารถการแข่งขัน
ของเราลดลง โดยเฉพาะค่าแรงงาน ที่เพิ่มสูงขึ้น เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน
ที่เปิดใหม่ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม CLMV”
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 จะเป็นส่วนส�ำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพหรือ
ประสิทธิผลของการผลิต รวมถึง Efficiency ของการช่วยลดการใช้พลังงานใน
ภาคอุตสาหกรรม และท�ำให้การใช้ทรัพยากรของโรงงานอุตสาหกรรมยั่งยืน หรือ
เรียกว่า Sustainability ซึ่งมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด แน่นอนในกลุ่ม
อุตสาหกรรมสนับสนุนของบริษัทบีไอจี จะมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ
ด้วยแผนการขยายการลงทุนในระยะปี 2561-64 รวมวงเงินประมาณ 4,000 ล้านบาท
แบ่ ง เป็ น เป็ น การลงทุ น ในโรงผลิ ต ก๊ า ซอุ ต สาหกรรมในพื้ น ที่ อี อี ซี ด้ ว ยมู ล ค่ า
3,500 ล้านบาท เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลให้การส่งเสริมการลงทุน
และการลงทุนในประเทศพม่าอีก 500 ล้านบาท ประกอบด้วย 5 โครงการ
1. โครงการโรงไฮโดรเจน ขนาดก�ำลังการผลิต 120,000 ตันต่อปี ที่นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด มูลค่าการลงทุน 600 ล้านบาท ก่อสร้างเสร็จในปี 2562
2. โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตก๊าซอุตสาหกรรมในพืน้ ทีน่ คิ มอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ ชลบุรี ขนาดก�ำลัง การผลิตไนโตรเจน 50,000 ตันต่อปี ที่นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ ระยอง มูลค่าการลงทุน 400 ล้านบาท ก่อสร้างเสร็จในปี 2562 (บริษัท
บางกอกอินดัสเทรียล แก๊ส จ�ำกัด หรือ บีไอจี (BIG)และ บริษัท อมตะคอร์ปอเรชัน
จ�ำกัด (มหาชน) หรือ AMATA

3. โครงการโรงผลิตก๊าซอุตสาหกรมแห่งใหม่ ขนาด ก�ำลังการผลิตไนโตรเจน
และออกซิเจน 450,000 ตัน ต่อปี ที่นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด มูลค่าการลงทุน
2,000 ล้านบาท ก่อสร้างเสร็จในปี 2563
4. โครงการ ขยายก�ำลังการผลิตโรง BIG 3 ขนาดก�ำลังการผลิตไนโตรเจน
และออกซิเจน 100,000 ตันต่อปี ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชบ่อวิน ระยอง มูลค่า
การลงทุน 500 ล้านบาท ก่อสร้างเสร็จในปี 2564
5. โครงการโรงผลิตก๊าซอุตสาหกรรม เมืองติลาวา ย่างกุ้ง ประเทศพม่า
ขนาดก�ำลังการผลิตไนโตรเจนและออกซิเจน 100,000 ตันต่อปี มูลค่าการลงทุน
500 ล้านบาท ก่อสร้างเสร็จในปี 2564

นับเป็นก้าวส�ำคัญของอุตสาหกรรมอีกประเภทหนึ่ง ที่จะเป็นส่วนส�ำคัญ
ในการสนับสนุนภาคการผลิต และการบริการของประเทศ ตั้งแต่อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ ไปจนถึงอุตสาหกรรมทางการแพทย์ และอุตสาหกรรม
บริการ ล้วนแล้วแต่เป็นอุตสาหกรรมทีส่ ร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กบั ประเทศไทย และ
ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนได้อย่างแท้จริง
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
ที่มา : www.ryt9.com

เคาน์เตอร์เซอร์วิส จับมือ ส�ำนักงานประกันสังคม
เปิดลงทะเบียนสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ฟรี!!

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2562 ส�ำนักงานประกันสังคม บริษัท ร่วมกับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ�ำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการรับสมัครผู้ประกันตน
ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ระหว่าง ส�ำนักงานประกันสังคม กับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ�ำกัด ช่วยเพิ่มโอกาสในการถึงระบบ
หลักประกันทางสังคม ให้สามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นได้อย่างสะดวกสบาย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมี พลต�ำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการส�ำนักงาน
ประกันสังคม และ นายวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ�ำกัด เป็นผู้ลงนาม และเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม จอมพล
ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี กรุงเทพฯ
พลต�ำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการรับช�ำระเงิน
กองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ว่า
กระทรวงแรงงานได้ก�ำหนดทิศทางการบริหารไว้ ในเรื่องการเร่งผลักดันให้แรงงาน
นอกระบบผู้ประกอบอาชีพอิสระเพื่อให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคมเข้าสู่ระบบ
ประกันสังคม โดยมีเป้าหมายภายในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี (2561-2565) จะมี
ผู้ประกันตนรายใหม่เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 5 ล้านคน กระทรวงแรงงาน โดยส�ำนักงาน
ประกันสังคมได้ดำ� เนินการตามนโยบายดังกล่าว โดยมีการพัฒนาระบบร่วมกับ บริษทั
เคาน์ เ ตอร์ เซอร์ วิ ส จ� ำ กั ด รั บ สมั ค รผู ้ ป ระกั น ตนมาตรา 40 ผ่ า นช่ อ งทางร้ า น
เซเว่นอีเลฟเว่น ที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอรวิสกว่า 13,000 แห่งทั่วประเทศ
“กระทรวงแรงงานพร้อมจะขับเคลือ่ นการให้บริการภาครัฐโดยการน�ำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนในการบริการประชาชน ซึง่ การร่วมมือกับ บริษทั
เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ�ำกัด ในครั้งนี้จะส่งผลให้ประชาชนและแรงงานทุกภาคส่วน
เข้าถึงสวัสดิการภาครัฐ และมีช่องทางการสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40
มากขึ้น รวมถึงการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรับสมัคร
ซึง่ ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด ทัง้ นีเ้ ริม่ ให้บริการตัง้ แต่บดั นีเ้ ป็นต้นไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส�ำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/
สาขา ทั่วประเทศ หรือที่ศูนย์บริการสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
ราชการตลอด 24 ชั่วโมง” พลต�ำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว กล่าว

ด้านนายวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เคาน์เตอร์
เซอร์ วิ ส จ� ำกั ด เปิดเผยว่าจากการที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ร่วมกับ ส�ำนักงาน
ประกันสังคม เพื่อช่วยให้การบริหารจัดการภาครัฐ ในการผลักดันแรงงานนอกระบบ
หรือผูท้ มี่ อี าชีพอิสระ ทีม่ อี ยูจ่ ำ� นวนมาก ให้สามารถเข้าถึงระบบหลักประกันทางสังคม
ได้ม ากขึ้น ซึ่งเคาน์เตอร์เซอร์ วิส มี ความพร้ อมในการให้ บ ริ การดั ง กล่ า วเต็ ม ที่
เนื่องจากบริษัทฯ มีการพัฒนาความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของหน่วยงาน
ภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการมีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในการท�ำระบบ
มีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพสูง พร้อมต่อการรองรับความต้องการของ
ทั้งส�ำนักงานประกันสังคมเอง และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่สามารถช่วยส่งเสริม
การเข้าถึงบริการทั้งการสมัครมาตรา 40 หรือการช�ำระเงินสมทบของมาตรา 39
และมาตรา 40 ให้มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยสูงสุดและให้กิจกรรมต่างๆ
ด�ำเนินไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว อันเป็นกลไกส�ำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิต

ของผู้ประกันตนให้มีความมั่นคง และยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการให้บริการของ
ส�ำนักงานประกันสังคมที่ครบวงจรมากยิ่งขึ้น
“เรามีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้เข้าร่วมเป็นตัวแทนในการเปิดให้บริการ
ลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เป็นเจ้าแรก ให้ประชาชนสามารถสมัคร
ได้ทจี่ ดุ บริการเคาน์เตอร์เซอร์วสิ ทัง้ 11,080 แห่งทัว่ ประเทศ ไม่มคี า่ ธรรมเนียมการสมัคร
และใช้เพียงบัตรประชาชน โดยมีวตั ถุประสงค์หลักในการเพิม่ คุณภาพชีวติ ของประชาชน
ให้ดขี นึ้ ให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ความคุม้ ครองต่างๆมากมายจากภาครัฐ อีกทัง้ ยังสามารถ
ลดต้นทุนในการเดินทาง สร้างความสะดวกสบาย และรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับนโยบายการสนับสนุนภาครัฐในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนทั่วไป ที่เรา
ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดมา นอกจากนี้ เรายังมีบริการน�ำร่องที่ร่วมมือกันมาก่อน
หน้านี้ ในการเปิดให้บริการรับช�ำระเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ท�ำให้เรื่องของประกันสังคมเป็นเรื่องที่
ใกล้ตัวประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเคาน์เตอร์เซอร์วิสแบบเบ็ดเสร็จ ณ
จุดเดียว ด้วยเทคโนโลยีด้วยและจุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่เรามีทั้งในร้าน
เซเว่นอีเลฟเว่น ที่เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และตัวแทนจุดให้บริการ
เคาน์เตอร์เซอร์วสิ อืน่ ๆ ทัง้ ในห้างสรรพสินค้า และร้านค้าต่างๆ รวมกว่า 13,000 สาขา
ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน” นายวีรเดช อัครผลพานิช กล่าว
ส�ำหรับโครงการให้บริการลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40
ส�ำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ ผู้สมัครสามารถใช้ร่วมกับบัตรทอง และต้องเป็น
ผู้ที่ไม่เคยสมัครประกันสังคมมาตรา 39 มาก่อน โดยใช้บัตรประชาชนสมัคร
ด้วยตนเองผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเครื่อง POS และเครื่อง i–TOUCH
ซึ่งระบบดังกล่าวจะส่งข้อมูลผู้สมัครไปยังส�ำนักงานประกันสังคม เพื่อตรวจสอบ
คุณสมบัติ และเงื่อนไขที่ส�ำนักงานประกันสังคมก�ำหนด คือจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุ
ระหว่าง 15–60 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39
ซึ่ ง เมื่ อ มี ก ารพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว น ส� ำ นั ก งานประกั น สั ง คมจะอนุ มั ติ
ความเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ผ่านระบบและแจ้งให้ผู้สมัครทราบทันที อีกทั้ง
ยังสามารถช�ำระเงินสมทบได้ที่ร้าน7-11 ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
ณ เคาท์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคกลาง
ที่มา : คมชัดลึก
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“รมต.แรงงาน” ลุยเยีย่ มแรงงานคุณภาพในสถานประกอบกิจการใน จ.ราชบุรี
“บิ๊กอู๋” ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการเซรามิก และโรงงานอาหารกึ่งส�ำเร็จ หลังได้ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานตาม พ.ร.บ.
ส่งเสริมฯ พ.ศ.2545 ของ กพร. ให้เป็นแรงงานคุณภาพ
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ลงพื้นที่จังหวัด

ราชบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ จ�ำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท ราชาเซรามิค จ�ำกัด
ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการผลิตเซรามิก เครื่องปั้นดินเผา มีพนักงานจ�ำนวน 1,882 คน และ
บริษัท น�ำเชา (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นสถานประกอบกิจการผลิตอาหารกึ่งส�ำเร็จรูป มีพนักงาน
จ�ำนวน 1,397 คน ซึ่งได้มอบนโยบายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ด�ำเนินการพัฒนาทักษะ
ให้พนักงานในสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการพัฒนาฝีมอื แรงงาน พ.ศ. 2545
ให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ (Super Worker)

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้พบปะพูดคุยกับ
พนักงาน และชื่นชมบริษัททั้ง 2 แห่ง ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ในการพัฒนาทักษะให้กับพนักงานทั้งด้านการฝึกภาษา และด้านช่าง
ซึ่งส่งผลดีต่อผลิตภัณฑ์และการด�ำเนินกิจการให้ดีขึ้น
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์

จัดหางานจังหวัดสงขลา ระบุห้ามโฆษณาชักชวนแรงงานไทยไปท�ำงาน
ต่างประเทศ ผ่านเฟสบุ๊ค ไลน์ และตามสื่อโฆษณาต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต

จัดหางานจังหวัดสงขลา ระบุห้ามโฆษณาชักชวนแรงงานไทยไปท�ำงานต่างประเทศผ่านเฟสบุ๊ค ไลน์ และตามสื่อโฆษณาต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืน
มีโทษจ�ำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่พลต�ำรวจเอก
อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายเร่งด่วนเรื่อง “การป้องกัน

และแก้ ไขปั ญ หาแรงงานไทยถู ก หลอกลวงและลั ก ลอบไปท� ำ งานต่ า งประเทศ” ซึ่ ง พบว่ า
มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีพฤติกรรมโฆษณาชักชวนคนหางาน ไปท�ำงานต่างประเทศผ่านทาง
เฟสบุ๊คและไลน์ การกระท�ำดังกล่าวสุ่มเสี่ยงต่อการหลอกลวงคนหางานไปท�ำงาน ในต่างประเทศ
และยังเข้าข่ายฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 มาตรา 66 ผู้ใด
โฆษณาการจัดหางานโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการโฆษณา
การจัดหางาน พ.ศ. 2561 ต้องได้รับโทษตามมาตรา 88 การกระท�ำความผิดโดยโดยฝ่าฝืนหรือ

ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�ำหนดตามมาตรา 66 ต้องระวางโทษ
จ�ำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 60,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือ
ทั้งจ�ำทั้งปรับ
ทั้งนี้ หากพบเบาะแส หรือพบข้อมูลการกระท�ำความผิด
เกีย่ วกับการหลอกลวงคนหางานไปท�ำงานต่างประเทศ แจ้งได้ทสี่ ำ� นักงาน
จัดหางานจังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 074-314845
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
ที่มา : http://www.samilatimes
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บทสนทนาภาษาอังกฤษ Private (เรื่องส่วนตัว)
บทความสนทนาภาษาอังกฤษฉบับนี้ จะเป็นการถาม ชื่อ-นามสกุล อายุ วันเกิด น�้ำหนัก ส่วนสูง สัญชาติ สถานภาพ ที่อยู่อื่นๆ
และเรื่องครอบครัว ซึ่งประโยคเหล่านี้ล้วนแต่มีความจ�ำเป็นในชีวิตประจ�ำวันเช่นกัน อย่างเช่นหากเราต้องการรู้จักใครคนใดคนหนึ่ง
ซึ่งต้องการทราบถึงข้อมูลส่วนตัวของเขา เราก็สามารถใช้ประโยคเหล่านี้ในการถามได้คะ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ Private (เรื่องส่วนตัว)
การถามชื่อ-นามสกุล
What’s your name?
What’s your first name?
What’s your nickname?
My name is …/ I am … .
Who are you?
Is your name …?
Are you …?
What’s your last name?
What’s your surname?
What’s your family name?
How do you spell that?
การถามอายุ
How old are you?
I’m … years old.
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คุณชื่ออะไร
ชื่อของคุณคือ
ชื่อเล่นของคุณคือ
ฉันชื่อ…
คุณเป็นใคร
คุณชื่อ…ใช่ไหม
คุณชื่อ…ใช่ไหม
นามสกุลของคุณคือ
นามสกุลของคุณคือ
นามสกุลของคุณคือ
คุณสะกดมันยังไง
คุณอายุเท่าไหร่
ฉันอายุ…

Smart Job Magazine

การถามวันเกิด
What’s your birthday?
คุณเกิดวันที่เท่าไหร่
What’s your date of birth? คุณเกิดวันอะไร
When were you born?
คุณเกิดเมื่อไหร่
Where were you born? คุณเกิดที่ไหน
My birthday is … .
ฉันเกิดวันที่…
was born on … .
ฉันเกิด (วัน/วันที่)…
I was born in … .
ฉันเกิดที่ (ประเทศ)…
I was born at … .
ฉันเกิดที่
การถาม น�้ำหนัก - ส่วนสูง
How tall are you?
คุณสูงเท่าไหร่
I’m … centimeters tall. ฉันสูง…เซนติเมตร
How much do you weigh? คุณหนักเท่าไหร่
I weigh … kilograms.
ฉันหนัก…กิโลกรัม

การถามสัญชาติ
Where are you (come) from? คุณมาจากไหน
I come from … .
ฉันมาจาก(ประเทศ)…
What is your nationality? คุณมีสัญชาติอะไร
I’m Thai.
ฉันเป็นคนไทย
สถานภาพและคนในครอบครัว
Are you married?
คุณแต่งงานหรือยัง
Yes, I’m married.
ใช่ ฉันแต่งงานแล้ว
No, I’m single.
ไม่ ฉันยังโสด
I’m divorced.
ฉันหย่าแล้ว
I’m widowed.
ฉันเป็นหม้าย
Do you have any children? คุณมีลูกบ้างไหม
I have got … children.
ผมมีลูก…คน
Where do they study?
พวกเขาเรียนที่ไหน
What does your husband do? สามีคณ
ุ ท�ำงานอะไร

การถามเรื่องครอบครัว
How many people are there in your family?
There are …people in my family.		
How many brothers/sisters do you have?
I have… brothers/sisters.			
Do you have any brothers and sisters?		
I don’s have any brothers or sisters.		

ครอบครัวคุณมีกี่คน
ครอบครัวฉันมี … คน
คุณมีพี่น้องทั้งหมดกี่คน
ฉันมีพี่น้อง (ชาย/หญิง)…คน
คุณมีพี่น้องบ้างไหม
ฉันไม่มีพี่น้องเลย

การถามเรื่องที่อยู่
Where do you live?
I live in … .
What’s your address?
My adress is … .

คุณอยู่ที่ไหน
ฉันอยู่ที่…
ที่อยู่ของคุณคือที่ไหน
ที่อยู่ของฉันคือ

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : https://engenjoy.blogspot.com

รู้ทันโลก

แรงงานในอนาคตต้องพัฒนาศักยภาพเพื่อแข่งขันกับหุ่นยนต์
เจนเนล ชาเวซ (Jennail Chavez) อายุ 25 ปี เคยท�ำงานอยู่ในคลัง
เก็บสินค้าแห่งหนึ่งและต้องการหางานใหม่ที่ดีกว่า จึงกลับไปเรียนหนังสือต่อ และ
หลังจากเรียนต่อที่วิทยาลัยการช่าง Los Angles Trade Technical College
ชาเวซวางแผนว่าจะท�ำงานเป็นผู้รับเหมาทั่วไป เธอชอบท�ำงานด้านการก่อสร้าง
และไม่ลังเลแม้ว่างานการก่อสร้างเป็นงานของผู้ชาย
ชาเวซ บอกว่า ต้องการท�ำงานที่เหมาะกับบุคลิกส่วนตัว จึงหันมาท�ำงาน
ด้านการก่อสร้าง แต่ไม่นานหลังจากนัน้ เธอค้นพบว่าความสามารถทีเ่ รียนรูจ้ ากวิทยาลัย
การช่างก�ำลังจะถูกทดแทนด้วยหุ่นยนต์ เธอกล่าวว่า ปัจจุบันมีเครื่องพิมพ์สามมิติ
ที่สามารถสร้างบ้านได้ ท�ำให้วิตกกังวลว่านี่จะท�ำให้เธอก�ำลังจะตกงาน
ลอเรนซ์ แฟรงค์ (Laurence Frank) ประธานของวิทยาลัยการช่าง
Los Angeles Trade Technical College กล่าวว่า แรงงานในสหรัฐฯ ปัจจุบัน
จ�ำเป็นต้องเข้ารับการฝึกฝนความสามารถใหม่เพือ่ ให้เป็นทีต่ อ้ งการของตลาดแรงงาน
ที่เปลี่ยนไป แฟรงค์กล่าวว่า งานช่างประปา ช่างไฟฟ้า เป็นงานที่ต้องแก้ไขปัญหา
อยู่ตลอดเวลา ต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา งานในต�ำแหน่งเหล่านี้มีความมั่นคงสูง
เพราะหุน่ ยนต์เข้ามาทดแทนมนุษย์ได้ยาก เขากล่าวว่า คนงานต้องเรียนรูค้ วามสามารถ
ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มีความรู้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
เจค็อบ พอร์ทิลโล (Jacob Portillo) เข้าใจดีถึงความจ�ำเป็นของการ
รู้เท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เขาเพิ่งจบจากโครงการฝึกอบรมด้าน
การท�ำงานกับรถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล
เขากล่าวว่า ทุกปีที่ผ่านไป ระบบต่างของรถบรรทุกวิวัฒนาการไปสู่ระบบที่
แตกต่างไปกลายเป็นเรือ่ งใหม่ ตัวเขาเองต้องเรียนรูอ้ ยูต่ ลอดเวลาและต้องวิวฒ
ั นาการ

ตามงานที่ท�ำ ต�ำแหน่งงานต่างๆ ที่ต้องใช้ความคิดระดับสูง ต้องขบคิดเพื่อแก้ปัญหา
เป็นงานที่หุ่นยนต์ทดแทนได้ยาก นอกจากนี้ ต�ำแหน่งงานที่ต้องใช้ความสามารถ
ด้านอารมณ์ (Soft skills) อย่างเช่น การสื่อสาร การจัดการเวลา และงานที่ต้องท�ำ
เป็นทีม จะช่วยให้แรงงานมีงานท�ำต่อไปในอนาคต
เจน โอทส์ (Jane Oates) ประธานของ Working Nation หน่วยงานรณรงค์
เพื่อส่งเสริมการเตรียมแรงงานชาวอเมริกันให้พร้อมกับต�ำแหน่งงานในอนาคต
บอกว่า มีความจ�ำเป็นมากที่ต้องสอนนักเรียนนักศึกษาสมัยใหม่ให้เป็นนักสื่อสารที่ดี
ท�ำงานเป็นทีม และมีความสามารถในการวิเคราะห์
โอทส์ กล่าวว่า โรงเรียนมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัยจ�ำนวนมากในสหรัฐฯ
ตามไม่ทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เมื่อพูดถึง
การเตรียมตัวนักเรียนนักศึกษาให้พร้อมกับตลาดงานในอนาคต เขากล่าวว่า มหาวิทยาลัย
และโรงเรียนมัธยมศึกษาควรว่าจ้างคนที่มีความรู้จากภาคอุตสาหกรรมเข้าไปสอน
หนังสือ โอทส์กล่าวว่า ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 21 การเรียนรูแ้ ละการปรับตัวจะไม่มที าง
สิน้ สุด เราต้องครุน่ คิดตลอดเวลาว่าจะพัฒนาตนเองให้เหมาะกับงานทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
อย่างไร
และส�ำหรับ เจนเนล ชาเวซ เธอบอกว่าจะท�ำงานในภาคการก่อสร้างไปอีก
สักสองสามปี และวางแผนว่าจะกลับไปเรียนต่อทางด้านไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคกลาง
ที่มา : https://prachatai.com

เกาหลีใต้ ว่าจ้างแรงงานกัมพูชาหลายพันคน
การโยกย้ายถิ่นทั้งภายในและนอกประเทศเพื่อเหตุผลทางเศรษฐกิจได้เพิ่มมากขึ้น แม้ว่าเศรษฐกิจของกัมพูชา
จะขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทีมนักวิจัยพบว่าเขตชนบทของกัมพูชายังตามไม่ทันเนื่องจากไร้
การพัฒนาและคนเป็นหนี้สินเพิ่มมากขึ้น และในบรรดาประเทศต่างชาติ เกาหลีใต้เป็นประเทศที่แรงงานกัมพูชานิยม
มากทีส่ ดุ และแรงงานต้องแข่งขันกันในระดับหนึง่ เพือ่ จะได้ไปท�ำงานในเกาหลีใต้ทต่ี อ้ งการแรงงานจากกัมพูชาปีละสีพ่ นั คน
ดี เทโฮยา เจ้าหน้าที่โครงการแห่ง Central หน่วยงานรณรงค์สิทธิ์
แรงงานกัมพูชา กล่าวว่า เกาหลีใต้เสนอสภาพการท�ำงานทีด่ กี ว่าประเทศอืน่ ตลอดจน

เคารพต่อสิทธิ์มนุษยชนและให้ค่าแรงที่สูงกว่า เมื่อเทียบกับงานในกรุงพนมเปญหรือ
ในประเทศอื่นๆ
กระทรวงแรงงานและการฝึกฝนอาชีพกัมพูชาชี้ว่าโดยเฉลี่ย แรงงานชาว
กัมพูชาในเกาหลีใต้มรี ายได้ราวเดือนละ 1,200 -1,300 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 36,00040,000 บาทหากท�ำงานในภาคการเกษตรและราวเดือนละ 1,700-1,800 ดอลลาร์
สหรัฐฯ หรือ 50,000-54,000 บาท หากท�ำงานในภาคอุตสาหกรรม หากเทียบกันแล้ว
โรงงานผลิตเสื้อผ้าในกรุงพนมเปญจ่ายค่าจ้างขั้นต�่ำแก่แรงงานหญิงราวเดือนละ
182 ดอลลาร์สหรัฐฯ เท่านั้น หรือ 5,460 บาทเท่านั้น นี่เป็นตัวเลขล่าสุดในเดือนนี้
มีแรงงานชาวกัมพูชาในเกาหลีใต้ราว 54,000 คน ท�ำงานในภาคการก่อสร้าง
การเกษตรและในอุตสาหกรรมขนาดเล็กและกลาง แรงงานเหล่านีส้ ง่ เงินกลับบ้านเกิด
ปีละราว 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อช่วยเหลือแก่ครอบครัวผ่านข้อตกลงทวิภาคี
กับกัมพูชา รัฐบาลเกาหลีใต้จะเป็นฝ่ายจัดการขั้นตอนการรับสมัครและคัดเลือก

อย่างเป็นทางการ ตลอดจนการจัดการการย้ายถิ่นชั่วคราวผ่านระบบการจ้างงานที่
เรียกว่า Employment Permit System (EPS) ที่ก�ำหนดอายุแรงงานที่ไม่เกิน 40 ปี
และมีการทดสอบความรู้ภาษาเกาหลีด้วยองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO
ชีว้ ่าเกาหลีใต้เป็นหนึง่ ในประเทศเอเชียไม่กชี่ าติทจี่ ัดการแรงงานต่างด้าวด้อยฝีมอื เอง
อย่างเป็นทางการโดยไม่ใช้บริษัทนายหน้าเอกชน ในขณะเดียวกัน ระบบ EPS
ได้ให้การปกป้องทางกฎหมายแรงงานแก่แรงงานต่างด้าวในระดับเดียวกับแรงงาน
ชาวเกาหลี และตัวเลขของทางการเกาหลีใต้ยังชี้ด้วยว่า ชายที่อาศัยในเขตชนบท
ของเกาหลีใต้ที่หาภรรยาชาวเกาหลีไม่ได้ ได้เเต่งงานกับหญิงชาวกัมพูชาไปแล้ว
ราว 8,000 คน
อย่างไรก็ตาม แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาส่วนมากไปท�ำงานในประเทศอื่น
ทีเ่ สีย่ งมากขึน้ ต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบเพราะแทบไม่ได้รบั การคุม้ ครองทางกฎหมาย
แรงงานและต้องพึ่งนายหน้าหางานเป็นหลัก ซึ่งอาจเอารัดเอาเปรียบหรือหลอกลวง
นอกจากนี้ยังมีแรงงานกัมพูชาจ�ำนวนมากที่ไม่ได้รับการลงทะเบียนและแอบเดินทาง
ข้ามชายแดนอย่างผิดกฎหมาย
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บรรดากลุ่มพิทักษ์สิทธิ์แรงงานและองค์การ ILO ได้เรียกร้องมานานแล้ว
ให้มีการปรับปรุงการปกป้องสิทธิ์แรงงานต่างด้าวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วง
หลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยและกัมพูชาได้เริ่มควบคุมแรงงานข้ามชายแดนเพื่อลด
ปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์โดยนายหน้า ผู้ว่าจ้างและเจ้าหน้าที่ทางการที่ทุจริต
มีชาวกัมพูชาราว 1 ล้านคนท�ำงานในประเทศไทยซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางหลัก
และราวครึ่งหนึ่งอาจเป็นแรงงานผิดกฎหมาย มาเลเซียเป็นจุดหมายที่ส�ำคัญอีก
ประเทศหนึง่ ของแรงงานกัมพูชา ขณะทีแ่ รงงานจ�ำนวนมากไปท�ำงานในสิงคโปร์ ญีป่ นุ่
ซาอุดิอารเบียและฮ่องกง ส่วนคูเวตก็ก�ำลังเจรจากับกัมพูชาเพื่อรับแรงงานกัมพูชา
ไปท�ำงานจ�ำนวน 5,000 คน
หน่วยงาน Amnesty International ชี้ว่าแรงงานย้ายถิ่นที่มุ่งหน้าไป
เกาหลีใต้มักมีการศึกษาที่ดีกว่าและได้รับการปกป้องจากการเอาเปรียบจากผู้ว่าจ้าง
มากกว่าแรงงานจากชาติอื่น แต่แรงงานชาวกัมพูชาก็ยังเสี่ยงต่อการถูกเอาเปรียบ
ทางแรงงาน โดยเฉพาะหากท�ำงานในภาคการเกษตร แต่หน่วยงาน Amnesty I
nternational ชี้ว่าในปี ค.ศ. 2017 พบว่าแรงงานกัมพูชาในต่างแดนต้องกู้ยืมเงินใน
ประเทศบ้านเกิดเพื่อใช้เดินทางไปท�ำงานในเกาหลีใต้และเมื่อไปถึงที่หมายแล้ว
แรงงานกัมพูชาเหล่านี้เสี่ยงต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ว่าจ้างเพราะระบบ EPS
ของเกาหลีใต้เอียงไปเข้าข้างผู้ว่าจ้างงานมีอิทธิผลต่อการอนุญาตให้แรงงานอยู่ใน
ประเทศ แรงงานต่างด้าวจ�ำนวนมาก รวมทั้งคนที่ท�ำงานในภาคเกษตรกรรมต้องยอม

ท�ำงานที่ถูกบังคับให้ท�ำ ทั้งๆ ที่ต่างไปจากที่ตกลงกันเอาไว้เพราะกลัวว่าจะถูกไล่ออก
ไม่ต่อวีซ่าให้หรืออาจถูกขู่ท�ำร้ายร่างกาย จึงตกอยู่ในสภาพถูกบังคับให้ท�ำงานดี
นักรณรงค์แรงงานท้องถิ่นกล่าวว่าแรงงานย้ายถิ่นที่เดินทางกลับกัมพูชาจ�ำนวนมาก
เจอกับปัญหาในการหางานทีเ่ หมาะสมกับความสามารถในกัมพูชา เขากล่าวว่านีท่ ำ� ให้
แรงงานกัมพูชาไม่อยากเดินทางกลับและเป็นการสูญเสียโอกาสแก่เศรษฐกิจกัมพูชา
เขากล่าวว่า รัฐบาลไม่มีแผนรองรับแรงงานกัมพูชาที่เดินทางกลับบ้านจากเกาหลีใต้
หรือจากประเทศอื่น เพื่อสร้างงานที่เหมาะกับความสามารถและความรู้ที่แรงงาน
กัมพูชาได้เรียนรู้มา
เฮง ซอร์ โฆษกของกระทรวงแรงงานและการฝึกฝนอาชีพของกัมพูชา
ยอมรับในเรื่องนี้ แต่กล่าวว่าการปรับปรุงด้านการปกป้องแรงงานแก่คนต่างด้าว
ในต่างประเทศมีความส�ำคัญกว่า เขากล่าวว่าอันดับแรก กัมพูชาต้องมีระบบของ
การปกป้องแรงงานกัมพูชาทีไ่ ปท�ำงานในต่างประเทศอย่างผิดกฎหมาย อย่างทีส่ อง
หากแรงงานถูกส่งตัวกลับ ทางการต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่แรงงานที่ถูกส่งตัว
กลั บ สามารถเลื อ กท� ำ ได้ แ ละทางกระทรวงยั ง ต้ อ งรั บ รองความสามารถด้ า น
การท�ำงานและประสบการณ์จากต่างประเทศ
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคกลาง
ที่มา : https://prachatai.com

Smart DOE

เปิดแล้ว!! ศูนย์บริการวีซ่า และใบอนุญาตท�ำงาน ที่จังหวัดเชียงใหม่

แบบ One Stop Service อ�ำนวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย
วันที่ 14 มกราคม 2562 ที่ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท�ำงานจังหวัดเชียงใหม่ (One Stop Service : DIGITAL WORK PERMIT) ส�ำหรับคนต่างด้าว
ที่ท�ำงานในสถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อ�ำนวยความสะดวกในการยื่นขออนุญาตท�ำงาน ลดขั้นตอน ลดเวลาการยื่นเอกสาร ลดเจ้าหน้าที่
และโปร่งใส ตอบโจทย์ Thailand 4.0
โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเพชรรัตน์ สินอวย
อธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ร่วมเปิดศูนย์ฯ
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเปิดศูนย์
บริการวีซ่าและใบอนุญาตท�ำงานจังหวัดเชียงใหม่ ว่า รัฐบาลภายใต้การน�ำของ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ.2560-2579) โดยวางแผนประเทศระยะยาวภายใต้นโยบาย Thailand 4.0
ที่มุ่งเน้นปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ และยกระดับ
การให้บริการภาครัฐให้เกิดความเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ลดการใช้เอกสารซ�้ำซ้อน น�ำไปสู่การเป็น Smart Thailand ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้บริการแบบที่เดียว ทันใด ทั่วไทย ทั่วโลก ทุกเวลา
ซึ่งการที่กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้ร่วมมือกับส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ก�ำหนดกระบวนการยื่นค�ำขอ
อนุญาตท�ำงานและออกใบอนุญาตท�ำงานผ่านระบบ Single Window for Visa and
Work Permit ส�ำหรับคนต่างด้าวที่ท�ำงานในสถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุน นับเป็นการตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 ได้เป็นอย่างดี กล่าวคือเป็นการ
อ�ำนวยความสะดวกในการยื่นขออนุญาตท�ำงาน ลดขั้นตอน ลดเวลาการยื่นเอกสาร
ลดเจ้าหน้าที่ ลดเอกสาร มีการพิจารณาทีเ่ ป็นมาตรฐานและโปร่งใส ส�ำหรับใบอนุญาต
ท�ำงานของคนต่างด้าวนั้น ก็จะไม่เป็นเล่มเอกสารหรือบัตรแข็งอีกต่อไป แต่จะเป็น
ใบอนุญาตท�ำงานแบบดิจิทัล (Digital Work Permit) บนโทรศัพท์มือถือแบบ
สมาร์ทโฟน ซึ่งสะดวกต่อการพกพา สามารถตรวจสอบได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ยากต่อการปลอมแปลง และไม่มกี ารสูญหาย โดยมีเป้าหมายเพือ่ อ�ำนวยความสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ รองรับ BOI ปัจจุบันศูนย์บริการฯ เปิดให้บริการใน
3 แห่ง คือ 1. ศูนย์บริการวีซา่ และใบอนุญาตท�ำงาน ทีอ่ าคารจัตรุ สั จามจุรี กรุงเทพมหานคร
2. จังหวัดภูเก็ต 3. จังหวัดเชียงใหม่ โดยในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นั้น ได้มีการ
เปิดใช้งานระบบ Single Window for Visa and Work Permit ไปแล้วตั้งแต่วันที่
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19 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ส�ำหรับศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท�ำงานจังหวัด
เชียงใหม่แห่งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
กับส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการใน
วันนี้เป็นวันแรก โดยได้รว่ มกันจัดตัง้ ขึน้ ในรูปแบบของ One Stop Service ให้บริการ
ณ ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ ถนนสนามบิน ต�ำบลสุเทพ อ�ำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นศูนย์ที่ให้บริการแก่ คนต่างด้าวที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) อย่างครบวงจร โดยมีหน่วยงานหลักให้บริการภายในศูนย์ฯ
จ�ำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ 1. ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในการ
ให้บริการเกี่ยวกับวีซ่า และ 2. ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ในการให้บริการ
ออกใบอนุญาตท�ำงาน การด�ำเนินงานภายในศูนย์ฯ คือ เมือ่ คนต่างด้าวยืน่ ค�ำขออนุญาต
ท�ำงานผ่านระบบ Single Window แล้ว หน่วยงานที่ให้บริการจะพิจารณาอนุญาต
ในระบบ และแจ้งผลการพิจารณาทาง E-mail เมื่อคนต่างด้าวได้รับการอนุญาต
จะต้องนัดหมายในระบบเพื่อมาแสดงตน ณ ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อช�ำระค่าธรรมเนียม และถ่ายรูปลงลายมือชื่อดิจิตอล เพื่อจะได้ User Name และ
Password มาลงทะเบียนใน Application ชื่อ “Thailand Digital Work Permit”
ซึ่งรองรับการใช้งานทั้งในระบบ IOS และ Android เมื่อคนต่างด้าวลงทะเบียนแล้ว
จะปรากฏ Digital work permit บนโทรศัพท์มือถือของคนต่างด้าว จากนั้น
คนต่างด้าวต้องมาแสดงตนเพือ่ ขอ VISA ต่อส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่
รมว.แรงงาน กล่าวเพิม่ เติมว่า ขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่มคี นต่างด้าวทีผ่ า่ น
การพิจารณาจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จ�ำนวนทั้งสิ้น 555 คน
เข้าสู่ระบบ Single Window แล้วจ�ำนวน 419 คน เหลืออีก 136 คน เนื่องจาก
ใบอนุญาตท�ำงานเดิมยังไม่หมดอายุ การจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาต
ท�ำงานที่จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ นับเป็นการปรับโครงสร้างการให้บริการภาครัฐ
เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และทันสมัย
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

กนร. เห็นชอบขยายเวลาออกหนังสือคนประจ�ำเรือ
และจัดท�ำทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าวประมงกัมพูชา ลาว เมียนมา

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) มีมติเห็นชอบให้แรงงานต่างด้าว สัญชาติ
กัมพูชา ลาว และเมียนมาที่เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ภายหลังวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 สามารถจัดท�ำทะเบียนประวัติ และขอรับ
หนังสือคนประจ�ำเรือ (Seabook) เพื่อท�ำงานในกิจการประมงทะเลได้ พร้อมขยายระยะเวลาการด�ำเนินการออกไปอีก
วันที่ 7 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคาร
กระทรวงแรงงาน พลเอก ประวิตร วงษ์สวุ รรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหา
แรงงานต่ า งด้ า วและการค้ า มนุ ษ ย์ ด ้ า นแรงงาน (กนร.) โดยมี พล.ต.อ.อดุ ล ย์
แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวง
แรงงาน นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
การต่างประเทศ กองทัพบก กองทัพเรือ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ส�ำนักงานตรวจ
คนเข้าเมือง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น
เข้าร่วมประชุม

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหา

แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ดา้ นแรงงาน (กนร.) ว่า ทีป่ ระชุมได้รว่ มกันพิจารณา
การด�ำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ประมงทะเลเพิ่มเติม โดยสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยนายกรัฐมนตรี
ได้ลงนามในประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรีเรือ่ ง การออกหนังสือคนประจ�ำเรือตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประมง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 และกรมประมงได้ออกประกาศให้คนต่างด้าวจัดท�ำ
ทะเบียนประวัตแิ ละยืน่ ค�ำขอรับ Seabook ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561-31 มกราคม
2562 ขณะเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศเรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้
คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว
และเมียนมา สามารถยื่นค�ำขอรับหนังสือคนประจ�ำเรือเพื่ออยู่ในราชอาณาจักร
เป็นการชัว่ คราวและท�ำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561
จากตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ได้ก�ำหนดให้แรงงานต่างด้าวที่จะได้
รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อการท�ำงานดังกล่าว ต้องเป็นแรงงานต่างด้าวที่
เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรก่อนหรือในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 และ (1) ระยะเวลา
การอนุญาตสิน้ สุดลงแต่ไม่ได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร (2) ระยะเวลาการอนุญาต
ให้อยูใ่ นราชอาณาจักรยังเหลืออยู่ (3) ไม่มรี อยตราประทับตรวจหนังสือเดินทางขาเข้า
ในหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคล
แต่มีหลักฐานการจัดท�ำทะเบียนประวัติหรือบัตรประจ�ำตัวตามกฎหมายว่าด้วยการ
ทะเบียนราษฎร โดยทีป่ ระชุมคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงาน

ต่างด้าวและการค้ามนุษย์ดา้ นแรงงาน (อกนร.) เมือ่ วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ทีผ่ า่ นมา
ได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้พิจารณา
ดั ง นี้ 1. มอบหมายกระทรวงมหาดไทย โดยความเห็ น ชอบของคณะรั ฐ มนตรี
ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยให้ครอบคลุมคนต่างด้าวทีเ่ ข้ามาในราชอาณาจักรไทย
อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายหลังวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
2. ขอขยายระยะเวลาการด�ำเนินการออกหนังสือคนประจ�ำเรือ (Seabook) ออกไปอีก
3. ให้กระทรวงการต่างประเทศมอบอ�ำนาจการตรวจลงตรา (Non Immigrant L-A)
ให้ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ค นต่ า งด้ า วที่ เข้ า มาในราชอาณาจั ก รไทยอย่ า งถู ก ต้ อ ง
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ภายหลังวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 สามารถเข้า
จัดท�ำทะเบียนประวัติ รับหนังสือคนประจ�ำเรือ (Seabook) ขอรับการตรวจลงตรา
และประทับตราอนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ซึง่ จะ
สามารถจัดหาแรงงานต่างด้าวทีม่ เี อกสารแสดงตนอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาท�ำงาน
ในกิจการประมงทะเลได้เพิ่มขึ้น ที่ประชุม กนร. ในวันนี้จึงมีมติให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดังนี้ 1. มอบหมายกระทรวงมหาดไทย
ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยให้ครอบคลุมคนต่างด้าวทีเ่ ข้ามาในราชอาณาจักรไทย
อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายหลังวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
2. ขอขยายระยะเวลาการด�ำเนินการออกหนังสือคนประจ�ำเรือ (Seabook) ออกไปอีก
และ 3. ให้กระทรวงการต่างประเทศ มอบอ�ำนาจการตรวจลงตรา (Non Immigrant
L-A) ให้ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
พลต�ำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เปิดเผยถึงผลความคืบหน้าการจัดท�ำหนังสือคนประจ�ำเรือ ตามมาตรา 83 ที่ศูนย์
OSS ว่า ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 4 มกราคม 2562 มีนายจ้าง จ�ำนวน
1,901 ราย มาแจ้งความต้องการแรงงานต่างด้าว จ�ำนวนทั้งสิ้น 25,920 คน
แรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนคนประจ�ำเรือตัง้ แต่วนั ที่ 3-4 มกราคม 2562 จ�ำนวน
ทั้งสิ้น 1,813 คน เป็นเมียนมา 1,080 คน คิดเป็นร้อยละ 59.56 ลาว 49 คน
คิดเป็นร้อยละ 2.70 และกัมพูชา 684 คน คิดเป็นร้อยละ 37.72 ของผู้ที่มาจัดท�ำ
Seabook โดยจังหวัดที่มาด�ำเนินการ 5 ล�ำดับแรกได้แก่ 1. ปัตตานี 2. ชุมพร
3. ตราด 4. ระยอง 5. สมุทรสงคราม
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

เตือนแรงงานไทย!! กรมการจัดหางาน
ยังไม่เปิดรับสมัครไปท�ำงาน เก็บผลไม้ปา่ ในสวีเดน
และฟินแลนด์
กรมการจัดหางาน ประกาศเตือนแรงงานไทย อย่าหลงเชื่อผู้ชักชวนไปท�ำงานเก็บ
ผลไม้ป่าที่ประเทศสวีเดน และฟินแลนด์ ในรอบปี 2562 ย�้ำ!! ยังไม่ถึงฤดูกาลเปิดรับสมัคร
นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายเน้นหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานไทย

ถูกหลอกลวงและลักลอบไปท�ำงานต่างประเทศ โดยได้มอบหมายให้กรมการจัดหางานเฝ้าระวัง คุมเข้ม
ตรวจสอบและสกัดกั้น เพื่อคุ้มครองคนหางานที่จะเดินทางไปท�ำงานต่างประเทศไม่ให้ถูกหลอกลวง
จากสาย/นายหน้าเถือ่ น ทัง้ ยังตรวจสอบเว็บไซต์ทมี่ พี ฤติกรรมในการโฆษณาชักชวนคนหางานไปท�ำงาน

ต่างประเทศ และใช้สายตรวจออนไลน์คอยตรวจสอบ เฝ้าระวัง
พฤติการณ์ของกลุ่มมิจฉาชีพอย่างเข้มงวด หากพบการกระท�ำผิด
จะด�ำเนินคดี และโพสต์ข้อความเตือนชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อมูล
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการไปท�ำงานต่างประเทศไปยัง Facebook ซึ่ง
เมื่อเร็วๆ นี้ กรมการจัดหางานตรวจพบว่ามีผู้ชักชวนแรงงานไทย

Smart Job Magazine

9

ไปท�ำงานเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศสวีเดน และฟินแลนด์ โดยโพสต์ข้อความชักชวนแรงงานไทยผ่านทาง
สื่อโซเชียลมีเดีย ดังนั้น กรมการจัดหางานจึงขอแจ้งให้ทราบว่า ฤดูกาลเก็บผลไม้ป่าในประเทศสวีเดน
และฟินแลนด์จะอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนของทุกปี จึงอย่าหลงเชื่อผู้ที่ชักชวน
ไปท�ำงานเก็บผลไม้ปา่ ดังกล่าว และขอแจ้งให้ทราบว่า การไปท�ำงานเก็บผลไม้ปา่ ทีป่ ระเทศสวีเดนและ
ฟินแลนด์นั้นเป็นงานที่หนักและตรากตร�ำ เพราะสภาพภูมิประเทศในการเก็บผลไม้ป่าเป็นพื้นที่
ลาดชันภูเขา บางครั้งต้องเดินทางเป็นระยะทางไกลในท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นจัด บางครั้ง
มีปญ
ั หาอากาศแปรปรวน ซึง่ ค่าใช้จา่ ยก่อนการเดินทางไปเก็บผลไม้ปา่ ในประเทศสวีเดนและฟินแลนด์
ประมาณ 60,000-70,000 บาทต่อคน เช่น ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เป็นต้น โดยกรมการจัดหางาน
อยู่ระหว่างการเจรจา หารือกับ ทั้ง 2 ประเทศ เพื่อให้คนไทยได้รับการคุ้มครอง ดูแลมากที่สุด
ตลอดจนจ�ำนวนโควตาทีเ่ หมาะสมทีค่ นไทยจะไปเก็บผลไม้ปา่ ดังกล่าว จึงขอให้คนหางานศึกษาข้อมูล
การท�ำงานให้ถี่ถ้วนกับกรมการจัดหางานก่อนตัดสินใจเดินทาง
ส�ำหรับการเดินทางไปท�ำงานเก็บผลไม้ปา่ ในประเทศสวีเดนจะด�ำเนินการในรูปแบบนายจ้าง
พาลูกจ้างไปท�ำงานในต่างประเทศ ขณะที่ฟินแลนด์จะด�ำเนินการในรูปแบบการแจ้งการเดินทาง
ด้วยตนเอง โดยจะมีหนังสือเชิญจากบริษทั ทีร่ บั ซือ้ ผลไม้ปา่ ในต่างประเทศเชิญแรงงานไทยไปท�ำงาน

ซึง่ ในปี 2561 ทีผ่ า่ นมา กรมการจัดหางานได้รบั โควตา เป็นจ�ำนวน
รวมทัง้ สิน้ 7,400 คน เป็นโควตาในประเทศสวีเดน 4,900 คน และ
ฟินแลนด์ จ�ำนวน 2,500 คน กรมการจัดหางานสามารถจัดส่ง
แรงงานไทยไปเก็บผลไม้ป่า รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 7,397 คน จ�ำแนก
เป็นจัดส่งไปเก็บผลไม้ปา่ ทีป่ ระเทศสวีเดน จ�ำนวน 4,903 คน และ
ประเทศฟินแลนด์ จ�ำนวน 2,494 คน หากคนหางานใดประสงค์
จะไปท�ำงานต่างประเทศ ขอให้ติดต่อสอบถามได้ที่กองบริหาร
แรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน หรือที่ส�ำนักงาน
จัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 1-10 หรือโทร.สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2
กรมการจัดหางาน
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

กรมการจัดหางาน รวบต่างด้าวท�ำงานผิดกฎหมายกว่า 4,000 คน
ตรวจสอบแล้วเฉียด 150,000 คน ผลักดันส่งกลับกว่า 3,400 คน

กรมการจัดหางาน เผยผลตรวจเข้มการท�ำงานของแรงงานต่างด้าว และนายจ้าง/
สถานประกอบการ ตลอดปี 2561 ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวแล้ว 149,315 คน ด�ำเนินคดี
4,262 คน ขณะที่ตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ 8,806 ราย/แห่ง ด�ำเนินคดี 692 ราย/แห่ง
ปรับนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวแล้วจ�ำนวน 15,508,500 บาท
นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายในการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และด�ำเนินคดี

คนต่างด้าวลักลอบท�ำงานโดยไม่ได้รบั อนุญาต ซึง่ ในช่วงทีผ่ ่านมา กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน
ได้บูรณาการร่วมกับส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการปกครอง เข้าตรวจ
สอบในพื้นที่/กิจการกลุ่มเสี่ยงที่จะมีแรงงานต่างด้าวท�ำงานผิดกฎหมาย แห่งพระราชก�ำหนดการบริหาร
จัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ซึ่งตั้งแต่วันที่
1 กรกฎาคม 2561–2 มกราคม 2562 ได้ออกตรวจสอบนายจ้างไปแล้วจ�ำนวน 8,806 ราย/แห่ง ด�ำเนิน
คดี 692 ราย/แห่ง คิดเป็นมูลค่าค่าปรับ จ�ำนวน 5,343,000 บาท ในข้อหารับคนต่างด้าวเข้าท�ำงาน
โดยไม่มีใบอนุญาตท�ำงาน จ�ำนวน 535 แห่ง/ราย และด�ำเนินคดีในความผิดตามพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 จ�ำนวน 73 แห่ง/ราย ความผิดตาม พรก.การบริหารฯ และ พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ
จ�ำนวน 84 แห่ง/ราย ขณะเดียวกันได้ตรวจสอบการท�ำงานของแรงงานต่างด้าว จ�ำนวน 149,315 คน
จับกุมด�ำเนินคดี จ�ำนวน 4,262 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมา 2,914 คน รองลงมาเป็นกัมพูชา 583 คน
ลาว 360 คน เวียดนาม 233 คน และอื่นๆ อีก 172 คน ตามล�ำดับ โดยด�ำเนินคดีในข้อหาท�ำงานโดยไม่มี
ใบอนุญาตท�ำงาน จ�ำนวน 1,702 คน และด�ำเนินคดีในความผิดตามพระราชบัญญัตคิ นเข้าเมือง พ.ศ. 2522
จ�ำนวน 1,650 คน พรก.การบริหารฯ และ พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ จ�ำนวน 910 คน ผลักดันส่งกลับประเทศ
ต้นทาง จ�ำนวน 3,472 คน ปรับไปแล้ว 10,165,500 บาท รวมค่าปรับทั้งนายจ้าง/สถานประกอบการและ
แรงงานต่างด้าวจ�ำนวนทั้งสิ้น 15,508,500 บาท
ส�ำหรับนายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวท�ำงานโดยไม่มีใบอนุญาตท�ำงานหรือท�ำงานนอกเหนือจาก
ที่มีสิทธิจะท�ำได้ จะมีโทษปรับ 10,000-100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หากกระท�ำผิดซ�้ำ
ต้องมีโทษจ�ำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000–200,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ และห้ามจ้าง
คนต่างด้าวท�ำงานเป็นเวลา 3 ปี ขณะเดียวกันแรงงานต่างด้าวทีท่ ำ� งานโดยไม่มใี บอนุญาตท�ำงานหรือท�ำงาน
นอกเหนือจากที่มีสิทธิจะท�ำได้จะมีโทษปรับ 5,000–50,000 บาท และเมื่อช�ำระค่าปรับแล้ว คนต่างด้าว
จะถูกส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และห้ามขออนุญาตท�ำงานภายใน 2 ปี
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อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า แรงงาน
ต่างด้าวที่ประสงค์จะท�ำงานในประเทศไทย จะต้องเข้ามาใน
รูปแบบการน�ำเข้าตามระบบ MOU เท่านั้น ซึ่งด�ำเนินการได้
2 กรณี คือ 1.นายจ้างเป็นผู้ด�ำเนินการเอง และ 2. นายจ้าง
มอบอ�ำนาจให้ผู้รับอนุญาตด�ำเนินการ ทั้งนี้ ผู้ใดพบเห็น
คนต่ า งด้ า วลั ก ลอบท� ำ งานโดยผิ ด กฎหมาย สามารถแจ้ ง
เบาะแสกับกรมการจัดหางานได้ เพือ่ จะได้เร่งตรวจสอบ จับกุม
และด�ำเนินคดีต่อไป ติดต่อสอบถามหรือยื่นค�ำร้องขอน�ำเข้า
แรงงานได้ที่ ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ส�ำนักงาน
จั ด หางานกรุ ง เทพมหานครพื้ น ที่ 1-10 ในเขตพื้ น ที่ ที่
สถานประกอบการตั้งอยู่ หรือโทร.สายด่วนกระทรวงแรงงาน
1506 กด 2 กรมการจัดหางาน
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.doe.go.th

อาชีพมั่นคง

โตไปกับยุค E-Commerce

“นักการตลาดออนไลน์”
การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คืออะไร?

ในสังคมทีโ่ ลกออนไลน์กำ� ลังเป็นปัจจัยส�ำคัญในการด�ำเนินชีวติ ของคนรุน่ ใหม่
เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า สื่อออนไลน์ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อเราในทุกขณะ ตั้งแต่ตื่นเช้า
จนกระทัง่ เข้านอน อีกทัง้ ความรวดเร็วและความสะดวกสบายของโลกออนไลน์ยงั ถูก
น�ำมาใช้ประโยชน์กับกลุ่มคนทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ (Online
Marketing) ที่ก�ำลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย เพราะสามารถท�ำให้ผู้อื่นรู้จักเรา
หรือสินค้าของเราได้อย่างกว้างขวาง
การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คือ การท�ำการตลาด
ในสื่อออนไลน์ เช่น โฆษณา Facebook, โฆษณา Google, โฆษณา
Youtube, โฆษณา Instagram มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อท�ำให้สินค้า
ของเราเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น โดยใช้วิธีต่างๆ ในการ โฆษณาเว็บไซต์ หรือ
โฆษณาขายสินค้าทีจ่ ะน�ำสินค้าของเราไปเผยแพร่ตามสือ่ ออนไลน์ เพือ่ ให้
ผู้อื่นได้รับรู้และเกิดความสนใจ จนกระทั่งเข้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้า
ของเราในทีส่ ดุ โดยการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) สามารถท�ำได้
หลายช่องทาง ดังนี้
1. Search Engine Marketing คือ การตลาดบน Search Engine
เป็นการท�ำให้สนิ ค้าของเราติดอันดับการค้นหาในล�ำดับแรกๆ ซึง่ จะท�ำให้
เราถูกค้นพบได้งา่ ยและถูกคลิกได้บอ่ ยกว่าเว็บไซต์ทอี่ ยูด่ า้ นล่างหรืออยูใ่ น
หน้าถัดไป แบ่งออกเป็น SEO (การท�ำเว็บไซต์ของเราให้ติดอันดับของ
Google) กับ PPC (การซื้อ Ads บน Google)
2. Email Marketing คือ การตลาดทีท่ ำ� ผ่านอีเมล เพือ่ ส่งข่าวสาร
โปรโมชั่นต่างๆ ถึงลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เป็นการตลาดที่ต้นทุนต�่ำ
ทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับการตลาดในรูปแบบอืน่ ๆ อีกทัง้ ยังเป็นการท�ำการตลาด
ที่ตรงกลุ่ม และสามารถเข้าถึงผู้รับภายในเวลาอันรวดเร็ว
3. Social Marketing คือ การตลาดที่ท�ำผ่าน Social Network
ต่างๆ เช่น Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest ฯลฯ ซึ่ง Social
Marketing ก�ำลังได้รบั ความนิยมอย่างมาก เพราะมีสถิตกิ ารใช้งานสูงกว่า
แหล่งออนไลน์ประเภทอื่น
การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่
เรารูจ้ กั สินค้าของเรา และสามารถก�ำหนดกลุม่ เป้าหมายทีช่ ดั เจนได้ เพียง
เท่านีส้ นิ ค้าของเราก็สามารถเป็นทีร่ จู้ กั และสร้างยอดขายในโลกออนไลน์
ได้อย่างง่ายดาย

หน้าที่ของนักการตลาดออนไลน์

1. ดูแลภาพรวม และแนวทางการจัดท�ำเนื้อหาเว็บไซต์ในเครือ
ขององค์กร
2. จัดเตรียมหัวข้อ โครงเนือ้ หาและรูปภาพ จ่ายงานและตรวจสอบ
งานของทีมงาน
3. วางแผนการตลาดออนไลน์ (SEO, Social Network,
เว็บบอร์ดต่างๆ) ติดตามสถานะ ประเมินผล และปรับปรุงการด�ำเนินการ
ของแต่ละแนวทาง

4. ออกแบบ feature ใหม่ๆ ในเว็บไซต์
5. ประสานงาน ควบคุมงาน กับ programmer และผู้เกี่ยวข้อง
ในการเพิ่ม feature ต่างๆ เข้าสู่เว็บไซต์

ความก้าวหน้าในการท�ำงาน

นักการตลาดในระดับต้นต้องสั่งสมเรียนรู้ประสบการณ์ในหน้าที่
ต่างๆ ของแผนกอย่างครบถ้วน ซึ่งต้องรู้และเข้าใจธรรมชาติของตลาด
อุปโภคและบริโภค แล้วยังต้องรู้จักธรรมชาติผลิตภัณฑ์สินค้าแต่ละตัว
ขององค์กรต้องมีความคิดในการผลิตสินค้าทีเ่ ป็นนวัตกรรม ซึง่ อาจใช้เวลา
เรียนรู้ประมาณ 2-3 ปี จากนั้นควรเข้ารับการอบรมการท�ำแผนทาง
การตลาด และแผนธุรกิจ เพือ่ ให้มคี วามรูข้ นึ้ เป็นระดับผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การหรือ
ผูจ้ ดั การของแต่ละฝ่าย การเป็นผูจ้ ดั การของทางการตลาดของแผนก หรือ
เป็นผู้อ�ำนวยการฝ่ายการตลาดขององค์กรได้ ซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ
5 - 10 ปี นักการตลาดทีม่ คี วามสามารถจะได้รบั ความก้าวหน้าเป็นกรรมการ
ผู้จัดการในองค์กรธุรกิจที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
หน่วยงานที่มีเครือข่ายอยู่ในต่างประเทศ

อัตราเงินเดือน

อาชีพนักการตลาดออนไลน์ จะได้รับค่าตอบแทนโดยขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์การท�ำงาน อัตราเงินเดือนประมาณ 20,000-35,000 บาท/
เดือน (เงินเดือนเฉลี่ย 25,000 บาท)
คณะ/สาขาที่ ต ้ อ งเรี ย น อาทิ คณะวิ ท ยาการจั ด การ/วิ ช า
การตลาด คณะพาณิชยฯ และการจัดการ/วิชาการตลาด คณะบริหาร
ศาสตร์/สาขาการตลาด คณะบริหารฯ/วิชาเอกการตลาด (บริหารการ
ตลาด) คณะบริหารฯ/วิชาเอกการตลาด (ตลาดระหว่างประเทศ)
คณะบริหารฯ/วิชาเอกการตลาด (นานาชาติ) คณะบริหารฯ และ
เทคโนโลยีฯ/วิชาการตลาด-การบริหารการตลาด คณะบริหารฯ และ
เทคโนโลยีฯ/วิชาการตลาด-การตลาดระหว่างประเทศ คณะบริหารฯ/
วิชาการตลาด Marketing (หลักสูตรนานาชาติ) คณะบริหารฯ/วิชาการ
ตลาด-การสือ่ สารการตลาด คณะบริหารฯและศิลปะศาสตร์/วิชา (บธ.บ.)
การตลาด คณะบริหารฯ และเทคโนโลยีฯ /วิชาการตลาด-การจัดการ
ธุรกิจการค้าปลีก เป็นต้น
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
ที่มา : www.admissionpremium.com, www.nipa.co.th
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THAILAND 4.0

“4 ไอเดีย”

สร้างแรงบันดาลใจ
ให้พนักงานตั้งใจท�ำงาน
บริษทั ทีม่ รี ะบบการให้รางวัล มีสวัสดิการพิเศษตอบแทนพนักงาน หรือ
มีการดูแลพนักงานอย่างดี จะดึงดูดให้พนักงานเกิดความรู้สึกอยากท�ำงาน
ให้ดียิ่งขึ้น และท�ำงานอยู่กับองค์กรได้นานกว่าองค์กรที่ไม่ใส่ใจพัฒนา หรือ
ไม่มีระบบให้รางวัลพนักงานเลย
รางวัลทีพ่ นักงาน สมควรจะได้รบั ก็ไม่ควรขึน้ อยูก่ บั มูลค่าของค่าตอบแทน

นั้นๆ เพราะบางทีรางวัลเล็กๆ น้อยๆ อาจมีคุณค่ากับพนักงานมากกว่า และ
ในบางครั้งยังอาจเกิดประสิทธิภาพในการจูงใจพนักงานได้มากกว่าของรางวัล
ทีม่ รี าคามากด้วยซ�ำ้ ไป ดังนัน้ บริษทั จึงควรพิจารณารูปแบบการให้รางวัลตอบแทน
จากสิ่งที่พนักงานให้ความสนใจ ซึ่งต่อไปนี้ คือตัวอย่างของรางวัลตอบแทน
พนักงานดีเด่นที่เราได้รวบรวมไว้เพื่อให้องค์กรน�ำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจให้กับพนักงาน รวมถึงจูงใจให้พวกเขาท�ำงานอย่างมีเป้าหมาย
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สิง่ ตอบแทนทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัวขององค์กร รวมไปถึงการให้คนใน
องค์กรได้ใช้เวลาร่วมกัน เช่น ให้พนักงานได้มีโอกาสในการรับประทานอาหาร
ร่วมกับผู้บริหาร หรือให้พนักงานระดับหัวหน้ามาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับ
พนักงานรุ่นใหม่ๆ ให้พนักงานได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะที่จ�ำเป็นต่อ
การท�ำงาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ไว้ในบริษัท รวมไปถึง
การจัดฝึกอบรมหรือสัมมนา เพื่อให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
ปรับเปลี่ยนเวลาในการท�ำงาน เช่น เพิ่มเวลาพักกลางวัน ให้พนักงานเลิกงาน
เร็วกว่าปกติ หรือเพิม่ จ�ำนวนวันหยุดประจ�ำปีให้กบั พนักงาน เพราะการทีพ่ นักงาน
มีเวลาท� ำ ในสิ่ง ที่ เขาสนใจมากขึ้นนั้นสามารถสร้างแรงจูงใจให้พวกเขาได้
มีสวัสดิการหรือสิทธิพเิ ศษอืน่ ๆ ให้กบั พนักงาน เช่น ส่วนลดในการซือ้ สินค้าและ
บริการ เป็นสมาชิกฟิตเนสฟรี หรือมีการจัดทริปท่องเทีย่ วประจ�ำปีให้กบั พนักงาน

1. สิ่งตอบแทนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวขององค์กรของคุณ

		 ให้เริ่มพิจารณารางวัลตอบแทนที่บริษัทของคุณเท่านั้นถึงจะให้ได้
ลองคิดดูเล่นๆ ว่าของที่หาได้ทั่วไปกับของที่มีจ�ำนวนจ�ำกัด คนจะอยากได้
ของแบบไหนมากกว่ากัน

2. กระตุ้นให้มีการพัฒนาทักษะเฉพาะบุคคล

		 ใครจะไม่อยากก้าวหน้าในชีวติ การท�ำงาน แต่การจะไปถึงจุดนัน้ ได้
นอกจากแรงจูงใจแล้ว ยังต้องอาศัยทักษะทีเ่ พียงพอต่อการรับผิดชอบงานอีกด้วย
การพัฒนาทักษะการท�ำงานเฉพาะบุคคลจึงเป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นทัง้ ต่อตัวพนักงานเอง
และตัวองค์กร เพราะเมือ่ พนักงานมีความสามารถองค์กรก็จะเติบโตตามไปด้วย
ตัวอย่างในการสร้างแรงจูงใจเพื่อสร้างเสริมทักษะในการท�ำงานเฉพาะบุคคล
ได้แก่
		 • สื่อการเรียนรู้ ในฐานะนายจ้าง คุณต้องจัดเตรียมทรัพยากร
ที่จ�ำเป็นต่อการเสริมสร้างทักษะให้กับพนักงาน ห้องสมุดที่รวบรวมหนังสือ
ความรู้ในเรื่องต่างๆ เป็นสิ่งพื้นฐานที่สุดที่ทุกองค์กรควรมี ยิ่งในปัจจุบันแหล่ง
รวมข้อมูลที่มีประโยชน์เหล่านั้นควรเป็นระบบออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
		 • การฝึกอบรม ถึงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพจะเป็นเรื่อง
ที่ฟังดูธรรมดา แต่การอบรมเหล่านี้ก็มีความส�ำคัญและเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้
ยิง่ ไปกว่านัน้ เมือ่ พนักงานได้รบั การอบรม พวกเขายังจะได้รบั ใบประกาศนียบัตร
เพื่อการันตีความสามารถของพวกเขาอีกด้วย
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• การสัมมนา การสัมมนาคือวิธีการที่ดีที่สุด ที่พนักงานทุกคน
จะได้รับฟังข้อมูลปริมาณมากได้พร้อมๆ กัน พนักงานที่เข้าร่วมการสัมมนา
จะได้พบปะและได้ใช้ทักษะการติดต่อสื่อสารกับพนักงานแผนกอื่นๆ

3. การเพิ่มเวลาให้พนักงาน

		 เวลาเป็นสิง่ ทีม่ คี า่ การเพิม่ เวลาให้กบั พนักงานให้มากขึน้ ในการท�ำ
กิจกรรมที่พวกเขาสนใจ สามารถสร้างแรงจูงใจให้พวกเขาได้เป็นอย่างดี
		 • เพิ่มเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน การเพิ่มเวลาพัก
รับประทานอาหารกลางวันให้พนักงาน แม้จะเพิ่มมากขึ้นจากเวลาปกติเพียง
ไม่กี่นาที จะท�ำให้พวกเขาไม่ต้องเร่งรีบกับมื้อกลางวัน หรือพนักงานบางคน
อาจจัดสรรเวลาที่ได้เพิ่มมา เพื่อไปท�ำกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ ที่พวกเขาอยาก
จะท�ำได้ เช่น การอ่านหนังสือหรือไปท�ำธุระอื่นๆ
		 • ให้เลิกงานเร็วขึ้นกว่าปกติ คุณยังจ�ำสมัยที่คุณยังเป็นเด็ก
นักเรียนได้ไหม นึกถึงช่วงเวลาแห่งความสุขตอนที่ได้กลับบ้านเร็วได้หรือเปล่า
การได้เลิกงานเร็วกว่าเวลาปกติ อาจท�ำให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลาย และได้
กลับบ้านไปพบกับครอบครัวเร็วขึ้น
		 • เพิม่ จ�ำนวนวันหยุดประจ�ำปี วันหยุดเป็นเรือ่ งทีพ่ นักงานทุกคน
ต่างก็ให้ความส�ำคัญไม่แพ้เรื่องอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นวันลาป่วย วันลากิจ หรือ
วันลาพักร้อน การพิจารณาเพิม่ วันลาหยุดไม่วา่ จะเป็นวันลาป่วย วันลากิจ หรือ
วันลาพักร้อน โดยมีเงื่อนไขที่เหมาะสม จะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน
ตั้งใจท�ำงานอย่างเต็มที่ เพราะพวกเขารู้ว่าจะได้วันลาหยุดเพิ่มเติมหากท�ำได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้

4. สวัสดิการและสิทธิพิเศษอื่นๆ

		 ทุกครั้งที่พนักงานได้ใช้สิทธิพิเศษที่ได้รับมาจากบริษัท พวกเขา
จะรู้สึกพิเศษกว่าคนอื่นๆ ดูว่าคุณสามารถจัดหาสิทธิพิเศษ เช่น ส่วนลด
ในการซื้อสินค้าหรือบริการจากบริษัทพาร์ทเนอร์
		 • ให้เรียนโยคะ หรือเป็นสมาชิกฟิตเนสแบบฟรีๆ พนักงานที่มี
สุขภาพดีย่อมมีแนวโน้มที่จะท�ำงานได้ดีตามไปด้วย การเสนอรางวัลตอบแทน
ในด้านการดูแลสุขภาพก็เป็นอีกหนึง่ ในการสร้างแรงจูงใจในการท�ำงานได้เช่นกัน
นอกจากนี้คนท�ำงานยุคใหม่ต่างก็หันมาสนใจดูแลตัวเองกันมากขึ้น การเสนอ
คอร์สเรียนโยคะ หรือสมาชิกฟิตเนสฟรี ถือเป็นรางวัลทีต่ อบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของ
พนักงานวัยหนุ่มสาวที่อยากจะสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้เป็นอย่างดี
		 • จัดทริปท่องเที่ยวประจ�ำปี หลังจากที่ท�ำงานหนักมาทั้งปี
การจัดให้มที ริปเทีย่ วต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ เป็นรางวัลสุดพิเศษทีจ่ ะกระตุน้
ความสนใจของบรรดาพนักงานได้ หรือจะแจกบัตรก�ำนัลเป็นแพ็กเกจทัวร์
ให้กับพนักงานก็เป็นตัวเลือก ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน
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