วารสารขาวสารตลาดแรงงาน
ปที่ 25 ฉบับที่ 2
ประจำเดือนกุมภาพันธ 2561
http://www.doe.go.th/lmia
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จัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาต
ทำงานของแรงงานกัมพูชา
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• รีวิวรถไฟทางคู่ “จิระ-ขอนแก่น” 2 ปี คืบหน้า 48%
เปิดหวูด ก.พ. 62
• ขอนแก่น-กาฬสินธุ์-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด รวมเป็นหนึ่งเดียว
ตามแผน พ.ศ. 2561-2564
• เดินหน้า...ขยายภาคลงทุนลุ่มน�้ำโขง
• จังหวัดราชบุรี เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ให้แรงงานต่างด้าว
จัดท�ำทะเบียนประวัติ และขออนุญาตท�ำงานแล้วตั้งแต่วันที่
5 กุมภาพันธ์-31 มีนาคม 2561
• บีเอ็มฯ ติดใจลงทุนอีอีซี เล็งผลิตแบตรถไฟฟ้า
• สนามบินเบตง แก้ปัญหาคมนาคมในพื้นที่
รองรับสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ คาดเปิดให้บริการปี 2563
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มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�ำในภูมภ
ิ าค

บรรณาธิการ

ข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine
ประจ�ำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 Special Report ฉบับนี้
ขอน�ำเสนอ “พ่อค�ำสิงห์ มาลาหอม” ทางเดินชีวติ ...สูแ่ นวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ตามด้วย มิติใหม่ของการส่งเสริมการ
มีงานท�ำในภูมิภาค รีวิวรถไฟทางคู่ “จิระ-ขอนแก่น” 2 ปี คืบหน้า 
48% เปิดหวูด ก.พ. 62 ขอนแก่น-กาฬสินธุ-์ มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด
รวมเป็นหนึ่งเดียว ตามแผน พ.ศ. 2561-2564 เดินหน้า..ขยาย
ภาคลงทุนลุ่มน�้ำโขง จังหวัดราชบุรี เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
ให้แรงงานต่างด้าวจัดท�ำทะเบียนประวัติ และขออนุญาตท�ำงาน
แล้วตัง้ แต่วนั ที่ 5 กุมภาพันธ์-31 มีนาคม 2561 บีเอ็มฯ ติดใจลงทุน
อีอีซี เล็งผลิตแบตรถไฟฟ้า  สนามบินเบตง แก้ปัญหาคมนาคมใน
พื้นที่ รองรับสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ คาดเปิดให้บริการปี 2563
ส่วน English for Career ฉบับนี้ เป็นบทสนทนา
ภาษาอังกฤษ พบเพื่อนเก่า  (Meeting an old friend) ตามด้วย
รูท้ นั โลก เครือ่ งซักผ้า-โซลาร์เซลล์ ช็อก!! สหรัฐเซ็นตัง้ ก�ำแพงภาษี
ลดน�ำเข้า Apple เร่งส่งเสริมการลงทุนและการสร้างงานในสหรัฐฯ
พร้อมอัดฉีดเม็ดเงินกว่า  3.5 แสนล้านเหรียญสหรัฐ เข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในช่วง 5 ปีข้างหน้า Smart DOE “บิ๊กอู๋” ลั่น!!
เดินหน้าป้องปรามแรงงานไม่ให้ถูกหลอกลวง ก.แรงงาน จี้ติดตาม
กวดขันกรณีต่างด้าว แย่งอาชีพคนไทย ก.แรงงานแจง!! ต่างด้าว
เปลี่ยนนายจ้างได้ เผยสัปดาห์เดียว จับต่างด้าวแย่งงานคนไทย
55 ราย เตือน!! ระวังถูกหลอกทางเฟสบุ๊คไปท�ำงานเนเธอร์แลนด์
โดยใช้วซี า่ ท่องเทีย่ ว เปิดแล้วศูนย์ OSS จัดท�ำทะเบียนประวัตแิ ละ
ขออนุญาต ท�ำงานของแรงงานกัมพูชา ลาว เมียนมา อาชีพมัน่ คง
จับตามอง 9 ธุรกิจ น่าสนใจ ในปี 2017-2018 และ THAILAND 4.0
สร้างสุขให้พนักงานยุค 4.0 องค์กรต้องปรับตัวอย่างไร
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English for Career

• บทสนทนาภาษาอังกฤษ พบเพือ่ นเก่า (Meeting an old friend) 6

รู้ทันโลก

• เครื่องซักผ้า-โซลาร์เซลล์ ช็อก!! สหรัฐเซ็นตั้งก�ำแพงภาษี
ลดน�ำเข้า 
• Apple เร่งส่งเสริมการลงทุนและการสร้างงานในสหรัฐฯ
พร้อมอัดฉีดเม็ดเงินกว่า 3.5 แสนล้านเหรียญสหรัฐ
เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในช่วง 5 ปีข้างหน้า
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Smart DOE

• “บิ๊กอู๋” ลั่น!! เดินหน้าป้องปรามแรงงานไม่ให้ถูกหลอกลวง
• ก.แรงงาน จี้ติดตามกวดขันกรณีต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย
• ก.แรงงานแจง!! ต่างด้าวเปลีย่ นนายจ้างได้ เผยสัปดาห์เดียว
จับต่างด้าวแย่งงานคนไทย 55 ราย
• เตือน!! ระวังถูกหลอกทางเฟสบุ๊คไปท�ำงานเนเธอร์แลนด์
โดยใช้วีซ่าท่องเที่ยว
• เปิดแล้วศูนย์ OSS จัดท�ำทะเบียนประวัติและขออนุญาต
ท�ำงานของแรงงานกัมพูชา ลาว เมียนมา

8
9
9
10
10

อาชีพมั่นคง

• จับตามอง 9 ธุรกิจ น่าสนใจ ในปี 2017-2018
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• สร้างสุขให้พนักงานยุค 4.0 องค์กรต้องปรับตัวอย่างไร
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THAILAND 4.0

ผู้ด�ำเนินการ : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน (Labour Market Information Administration Division)
กรมการจัดหางาน โทรศัพท์ 0-2245-1581 หรือที่ E-mail : lmi@doe.go.th

Spacial Report

พ่อคำ�สิงห์ มาลาหอม

ทางเดินชีวิต…สู่แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ถึงแม้ผนื ดินแห้งแล้ง คนสารคามไม่ยอมแพ้ ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก้วกิ ฤติ ท�ำไร่นาสวนผสม
ปลูกพืชหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน จนมีกินทุกวันนี้ ทางเดินชีวิต…สู่แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พ่อค�ำสิงห์ มาลาหอม มีอาชีพท�ำนาและท�ำไร่ปอ อยู่บ้านเลขที่ 12
หมู่ที่ 8 บ้านน�้ำเที่ยง ต�ำบลหนองกุงสวรรค์ อ�ำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
แต่สภาพพื้นที่ดินในหมู่บ้านน�้ำเที่ยง มีความแห้งแล้งและกันดารมาก เนื่องจาก
อยูใ่ นพืน้ ทีเ่ นิน (พืน้ ทีเ่ ขตป่า) ขาดแหล่งน�ำ้ ท�ำนาท�ำไร่ยากล�ำบากมาก เพราะมีนำ�้ น้อย
ท�ำให้รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ต่อมาได้มีโอกาสไปฝึกอบรมแนวทาง
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนว
พระราชด�ำริ ที่จังหวัดมหาสารคาม 4 วัน 3 คืน ในหลักสูตรมีการเรียนการสอน
เรื่องการปรับเปลี่ยนวิธีการท�ำมาหากิน จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวหรือชนิดเดียวให้
หันมาปลูกพืชหลายๆ ชนิดในพื้นที่เดียวกัน ท�ำให้ครอบครัวมีพืชผัก มีอาหารกิน
ที่หลากหลายหลังจากการฝึกอบรม จึงกลับมาท�ำตามพร้อมทั้งศึกษาเพิ่มเติมจนมี
ความช�ำนาญเรื่องสมุนไพรและการท�ำการเกษตรแบบผสมผสาน การใช้ตอซังข้าว
เพื่อหมักจุลินทรีย์ทดแทนขี้เลื่อย การปรับปรุงบ�ำรุงดินด้วยปุ๋ยชีวภาพ การผลิตผัก
ปลอดสารพิษ การผลิตเชื้อเห็ดนางฟ้า และเห็ดขอนขาว
รูปแบบกิจกรรมทางการเกษตร

พ่อค�ำสิงห์ ได้ด�ำเนินกิจกรรมการเกษตรโดยมีความโดดเด่นในเรื่อง
“เกษตรผสมผสาน หรือที่เรียกว่าไร่นาสวนผสม” เนื่องจากเป็นระบบการเกษตรที่มี
เป้าหมายเพื่อการยังชีพ หรือเพื่อลดความเสี่ยงจากราคาผลผลิตที่ไม่แน่นอน
มีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์หลายๆอย่างรวมอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ส�ำหรับใช้บริโภค
ในครัวเรือนและ ในกิจกรรมการผลิตแบบผสมผสานเกื้อกูลกัน เพื่อลดต้นทุน
การผลิตและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้ได้ประโยชน์สงู สุด โดยการปลูก
พืชผักสวนครัว ไม้ผลต่างๆ ไว้บริโภคในครัวเรือน เหลือจึงแบ่งปันเพื่อนบ้านและ

น�ำไปจ�ำหน่ายในชุมชนเพือ่ เป็นรายได้ให้กบั ครอบครัว มีการผลิตปุย๋ อินทรียไ์ ว้ใช้เอง
มีทั้งปุ๋ยแห้งและปุ๋ยน�้ำชีวภาพเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต มีการเลี้ยงไก่ตาม
ธรรมชาติโดยให้หาอาหารกินเอง และใช้ไฟล่อแมลงเพือ่ เป็นอาหารให้ไก่ นอกจากนี้
ยังขุดบ่อเลี้ยงปลา ปลูกกล้วย อ้อย มันส�ำปะหลัง โดยใช้น�้ำหมักชีวภาพสูตรเนื้อ
นม ไข่ ในการฉีดพ่นบ�ำรุงรักษา ซึง่ ก็ชว่ ยให้ผลผลิตเป็นทีน่ า่ พอใจ นอกจากนี้ ผลผลิต
ทีไ่ ด้กจ็ ะไว้ใช้ในครัวเรือน และยังน�ำผลผลิตทีเ่ หลือไปจ�ำหน่ายยังโรงงานและตลาดนัด
ในชุมชน ผลผลิตทีไ่ ด้จะเป็นทีต่ อ้ งการของตลาดเนือ่ งจากไม่ใช้สารเคมี คุณค�ำสิงห์
ได้ด�ำเนินกิจกรรมทางการเกษตรจนประสบผลส�ำเร็จ และได้น�ำความรู้มาเผยแพร่
เป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรในชุมชน และเกษตรกรทีส่ นใจสามารถน�ำความรูก้ ลับไป
ปฏิบตั โิ ดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ ให้คนในชุมชนมีความเป็นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ
ไม่เป็นหนี้สินท�ำให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่น�ำมาปฏิบัติ

พ่อค�ำสิงห์ ได้ด�ำเนินชีวิตและประกอบอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง คือความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภมู คิ มุ้ กัน โดยเฉพาะใช้หลัก
ความพอประมาณ โดยจะต้องมีความพอดีไม่มากไม่น้อยจนเกินไป ใช้ชีวิตให้อยู่ได้
โดยไม่ตงั้ อยูใ่ นความประมาท มีความรอบคอบ ไม่ทำ� ในสิง่ ทีใ่ หญ่เกินตัว ต้องมีความ
ประมาณตนว่าเรามีศกั ยภาพมากแค่ไหน โดยอาศัยความรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรมในการด�ำเนิน
ชีวิต และการหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาอาชีพของตนเองอย่างค่อยเป็นค่อยไป
สอบถามเพิ่มเติมกับพ่อค�ำสิงห์ ได้ที่โทรศัพท์ (087) 927-7152
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : www.technologychaoban.com

มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำ�ในภูมิภาค

รีวิวรถไฟทางคู่ “จิระ-ขอนแก่น”
2 ปี คืบหน้า 48% เปิดหวูด ก.พ. 62

หลัง “ร.ฟ.ท. การรถไฟแห่งประเทศไทย” ได้เซ็นสัญญาก่อสร้างโครงการรถไฟ
ทางคู่ ชุมทางจิระ-ขอนแก่น ระยะทาง 187 กม. ไปเมือ่ ปี 2558 ด้วยวงเงิน 23,430 ล้านบาท
มีผรู้ บั เหมา ชัน้ น�ำกลุม่ กิจการร่วมค้าซีเคซีเอช ประกอบด้วย บมจ.ช.การช่าง และ บจ.ช.ทวี
เป็นผู้ก่อสร้าง โดยเริ่มเข้าพื้นที่เมื่อเดือน ก.พ. 2559 ที่ผ่านมา ความคืบหน้าล่าสุด
ของโครงการเมื่อเดือน ธ.ค. 2560 ในภาพรวมอยู่ที่ 48% ยังล่าช้าจากแผนงานอยู่ 2%
ขณะนี้ได้ปรับแผนการเปิดบริการใหม่จากก่อนหน้านี้มีนโยบายจะเปิดบริการช่วงบ้านเกาะเมืองคง ระยะทาง 50 กม. ก่อนในช่วงปลายปี 2560 นั้น คงไม่สามารถเปิดให้บริการได้ เนื่องจาก
ต้องทดสอบระบบอาณัติสัญญาณเพื่อความปลอดภัย โดยจะเปิดบริการพร้อมกันตลอดสายภายใน
เดือน ก.พ. 2562
โครงการรถไฟทางคู่จิระ-ขอนแก่น เป็นรางกว้าง 1 เมตร โดยก่อสร้างทางเพิ่ม 1 ทาง
ด้านขวาขนานไปกับทางรถไฟเดิม มีสถานีในพื้นที่ก่อสร้าง 18 สถานี มี 16 สถานีเดิม ที่ได้รับ
ผลกระทบต้องรื้อแล้วสร้างใหม่ ซึ่ง ร.ฟ.ท. ได้รับการประสานงานจากหน่วยงานราชการ องค์กร
ท้องถิ่น และองค์กรสาธารณกุศลขออนุรักษ์อาคารสถานีรถไฟเก่าไว้ จ�ำนวน 14 แห่ง ได้แก่
สถานีบา้ นเกาะ สถานีหนองแมว สถานีโนนสูง สถานีบา้ นดอนใหญ่ สถานีเมืองคง สถานีโนนทองหลาง
สถานีหนองบัวลาย สถานีหนองมะเขือ สถานีเมืองพล สถานีบ้านหัน สถานีบ้านไผ่ สถานีบ้านแฮด
สถานีท่าพระ และสถานีขอนแก่น โครงสร้างเป็นทางวิ่งระดับพื้นทั้งหมด ยกเว้นช่วงบริเวณสถานี
ขอนแก่นจะเป็นทางรถไฟยกระดับ ระยะทางประมาณ 5.4 กม. โดยจะรื้อสถานีเดิมและสร้างสถานี
ใหม่ขึ้นมารองรับ ถือว่าเป็นสถานีขนาดใหญ่พิเศษแห่งแรกในภูมิภาคขณะเดียวกัน มีสะพานรถไฟ
จ�ำนวน 84 สะพาน งานก่อสร้างสถานีรถไฟระดับพื้น 18 สถานี และป้ายหยุดรถไฟ 7 แห่ง

และงานก่อสร้างย่านเก็บกองและขนถ่ายตู้สินค้า  (CY) จ�ำนวน
3 แห่ง ได้แก่ สถานีบ้านกระโดน สถานีชุมทางบัวใหญ่ และ
สถานีท่าพระ
ส่วนงานก่อสร้างโยธาและอื่นๆ ของโครงการ เช่น
ระบบระบายน�้ำ  สะพานลอยคนเดินข้าม รั้วตลอดแนวของ
โครงการถนนยกระดับ (Overpass) ถนนยกระดับรูปตัวยู หรือ
ยกระดับทางรถไฟ เพื่อแก้ปัญหาจุดตัดระหว่างถนนกับทาง
เมื่อเปิดบริการในปีแรกคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารอยู่ที่
27,200-38,800 คนต่อวัน และปี 2577 เพิ่มขึ้นเป็น 37,00055,000 คนต่อวัน และปริมาณขนส่งสินค้าที่ผ่านเส้นทาง
10,900-11,300 ตั น ต่ อ วั น และปี 2577 เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น
36,400 ตันต่อวัน
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : www.technologychaoban.com
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ขอนแก่น-กาฬสินธุ์-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด
รวมเป็นหนึ่งเดียว ตามแผน พ.ศ. 2561-2564

ขอนแก่นประชุมประชาคมแผนพัฒนากลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์
มหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด) เพื่อปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ สู่ “ประเทศไทย 4.0” เป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งเดียวในอาเซียน
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมเพื่อประชาคมร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
พ.ศ. 2561-2564 ฉบับทบทวน ณ โรงแรมโฆษะ อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งราชการส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
มาร่วมประชุมจ�ำนวน 200 คน โดย น.ส.เบญจวรรณ สุดจริง หัวหน้าส�ำนักงานจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส�ำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนกลาง ซึ่งมีจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด ด�ำเนินการให้มีการประชุมเพื่อประชาคมร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ครั้งนี้ และ
รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 2561-2564 ฉบับทบทวน ทั้งนี้ ส�ำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
จะได้น�ำข้อสรุปความคิดเห็นของภาคีการพัฒนาไปปรับปรุงและจัดท�ำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนที่จะน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการพิจารณาในล�ำดับต่อไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สืบเนื่องจากคณะกรรมการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้ก�ำหนดปฏิทินแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท�ำแผน
พัฒนาจังหวัดและกลุม่ จังหวัด พ.ศ. 2561-2564 ฉบับทบทวน และก�ำหนดให้สง่ แผนพัฒนากลุม่ จังหวัด ให้สำ� นักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 5 ม.ค. 2561
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : www.khonkaenlink.info

เดินหน้า...ขยายภาคลงทุนลุ่มน�้ำโขง

จ.เชียงใหม่เจ้าภาพเปิดประชุมวิชาการ Forum on “Inclusive Green Growth: Investing for a Sustainable Future” เพื่อส่งเสริมให้เกิด
การขยายตัวทางการค้าและการลงทุน ใน 6 ประเทศสมาชิกใน อนุภมู ภิ าคลุม่ น�ำ้ โขง ยกระดับความเป็นอยูข่ องประชาชน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ส่งเสริมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดการขยายตัวทางการค้าและการลงทุน รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับ
และสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการ Forum on “Inclusive Green ความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งเสริมกัน
Growth: Investing for a Sustainable Future” โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติภายในงานฯ จากนั้นได้เปิด
นิทรรศการและร่วมเสวนาเรื่อง Green Growth โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่
พลังงานสีเขียว การลงทุนในทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวทาง
การด�ำเนินงานสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน และการสร้างภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต ณ โรงแรมแชงกรีล่า จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ นายฮิเดอะกิ คิวาซากิ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย
ประจ�ำประเทศ เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภมู ภิ าค
ลุม่ น�ำ้ โขง (Greater Mekong Subregion: GMS) จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ พ.ศ. 2535 ประกอบ
ด้วยประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง 6 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรไทย
สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะแคว้น
ยูนนานและเขตปกครองกว่างซี) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาเอเซีย
(Asian Development Bank: ADB) ทั้งด้านงบประมาณและวิชาการ เพื่อส่งเสริม

อย่างมีประสิทธิภาพในอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง อีกทั้งได้รับความร่วมมือจาก 9 สาขา
หน่วยงาน ได้แก่ คมนาคมขนส่ง โทรคมนาคม พลังงาน การค้า การลงทุน การเกษตร
สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ส�ำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบความร่วมมือ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขงครั้งแรกของประเทศไทย ในการแสดงเจตนารมณ์ที่
ชัดเจน เพื่อด�ำเนินงานดูแล อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขงอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการร่วมมือด�ำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กับประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง ตลอดจนส่งเสริมบทบาทผู้น�ำของ
ประเทศไทยในอนุภมู ภิ าคลุม่ น�ำ้ โขง ในการด�ำเนินงานด้านทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมต่อไป
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ
ที่มา : หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์

จังหวัดราชบุรี เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ให้แรงงานต่างด้าวจัดท�ำ
ทะเบียนประวัติ และขออนุญาตท�ำงานแล้ว ตัง้ แต่วนั ที่ 5 กุมภาพันธ์–31 มีนาคม 2561

นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจังหวัดราชบุรี (One Stop
Service : OSS) ซึ่งเปิดให้นายจ้าง/สถานประกอบการน�ำแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา  ลาว กัมพูชา  มาจัดท�ำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ ตรวจลงตรา  (VISA)

ขออนุญาตท�ำงานขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนหรือท�ำประกันสุขภาพให้แล้วเสร็จ ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2561 ที่บริเวณตลาดเดอะนายน์ ต�ำบลบ้านไร่
อ�ำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อให้มีฐานข้อมูลของแรงงานต่างด้าวครบถ้วน เช่น ใครเป็นนายจ้าง อาศัยอยู่ที่ใด พร้อมทั้งมีทะเบียนประวัติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ใช้ในการบริหารจัดการร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ ที่ส�ำคัญแรงงานต่างด้าวสามารถเข้าถึงสวัสดิการและบริการของรัฐเท่าเทียมกับแรงงานไทยตลอดจนได้รับความคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักสากล
โดยภายในศูนย์จะเป็นการบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องคือกรมการปกครองจัดท�ำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ ก�ำหนดเลข 13 หลัก ถ่ายรูปใบหน้า 
สแกนลายนิ้วมือ ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจลงตรา (Visa) ให้อยู่ในราชอาณาจักร ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพและจัดหางานจังหวัดราชบุรี
พิจารณาอนุญาตท�ำงาน
ส�ำหรับเอกสารที่ใช้คือ นายจ้างเตรียมเอกสาร ได้แก่ 1. ส�ำเนาบัตรประชาชน 2. ส�ำเนาทะเบียนบ้าน หากนายจ้างเป็นนิติบุคคลใช้ส�ำเนาหนังสือรับรอง
จดทะเบียนบริษัทและทะเบียนบ้าน 3. ท.บ.1 ส่วนแรงงานต่างด้าว เตรียมเอกสาร ได้แก่ 1. ใบจับคู่ หรือ บัตรสีชมพู 2. เอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้ เช่น
CI TD 3. ใบรับรองแพทย์ ทั้งนี้ หากแรงงานที่ตรวจสุขภาพเกิน 90 วันให้ไปตรวจสุขภาพใหม่ ณ โรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดและน�ำใบรับรอง
แพทย์มาเป็นหลักฐาน 4. ส�ำเนาบัตรประกันสังคม (ถ้ามี) 5. ใบอนุญาตท�ำงานเดิม (ถ้ามี) รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี
โทร. 032-322261-2 ต่อ 113 และ 114 หรือ 086-4307384
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
ที่มา : ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี
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บีเอ็มฯ ติดใจลงทุนอีอีซี เล็งผลิตแบตรถไฟฟ้า
ประธานบีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย เผย เลือกลงทุนพื้นที่อีอีซี เพราะโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
ซัปพลายเชนเข้มแข็ง ปีทผี า่ นมา ผลิตรถในไทยถึง 9 รุน่ รวมรถปลัก๊ อินไฮบริด เพือ่ จ�ำหน่ายในประเทศและส่งออก
เผย รถไฟฟ้าตลาดในไทยตอบรับดี มีแผนผลิตแบตเตอรีในประเทศไทย
แนวโน้มทั้งหมดของรถยนต์ไฟฟ้ามาเร็วมาก
มร.สเตฟาน ทอยเชอร์ต ประธาน บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ได้กล่าว
บรรยายหัวข้อ “EEC อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต” ในงานสัมมนา “EEC ไม่มไี ม่ได้” ในโอกาส ซึ่งในปี 2013 บีเอ็มดับเบิลยูสามารถจ�ำหน่ายรถยนต์
ครบรอบ 35 ปีว่า  บีเอ็มดับเบิลยูมีฐานการผลิตอยู่ทั่วโลก แน่นอนรวมถึงอาเซียนและในประเทศไทยด้วย
ซึ่งบีเอ็มดับเบิลยูก็ได้เลือกประเทศไทยในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจต้มย�ำกุ้ง และเริ่มผลิตรถยนต์ที่โรงงานที่ระยอง
เมื่อปี 2000 ซึ่งเหตุผลที่ตัดสินใจในช่วงนั้น เป็นเพราะว่าประเทศไทยนั้น มีโครงสร้างพื้นฐาน และ Supply
Chain ที่เข้มแข็ง รวมถึงศักยภาพของคนไทยที่จะมาท�ำงานร่วมกัน ทั้งระดับปริญญา  ที่ส�ำคัญก็คือ ระดับ
อาชีวศึกษา ซึ่งบีเอ็มดับเบิลยูก็ได้ท�ำงานกับภาครัฐของไทยมาตลอด 20 ปีที่ผ่านมา 
บีเอ็มดับเบิลยูได้ให้ความส�ำคัญกับประเทศไทยเป็นอย่างมาก มีทั้งส�ำนักงานขาย มีโรงงานผลิต
ของตัวเอง และลงทุนเองทั้งหมดไม่ได้เป็น Joint Venture เหมือนกับในประเทศมาเลเซีย ในประเทศไทยเรา
ลงทุนทั้งหมด ซึ่งก็อยู่ในระยอง และในเขต EEC ด้วย โดยปีที่ผ่านมา  บีเอ็มดับเบิลยู ก็ได้ผลิตรถยนต์ถึง
9 รุ่น และมีมอเตอร์ไซค์ หรือ Motorrad 8 รุ่นในประเทศไทย ซึ่งรถยนต์ 4 รุ่นเป็นแบบปลั๊กอิน ไฮบริด
ซึ่งเป็นทั้งฐานการผลิตเพื่อใช้ในประเทศและส่งออกด้วย ส�ำหรับรถยนต์ก็จะมีตลาดหลักอยู่ที่ประเทศจีน
การผลิตรถยนต์ก็เพื่อใช้ในประเทศไทย และส่งออกด้วย ส่วนมอเตอร์ไซค์ หรือ Motorrad สัดส่วน
การส่งออกและจ�ำหน่ายในประเทศก็ครึ่งๆ เลยทีเดียว
ส�ำหรับถ้ามองถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตแล้ว แน่นอนทุกคนต้องนึกถึงรถยนต์ไฟฟ้า 
ซึ่งบีเอ็มดับเบิลยูก็ได้พัฒนาให้รถยนต์ยังมีแบบเทคโนโลยีเก่า คือ แบบสันดาปอยู่ และมีแบบเทคโนโลยีใหม่
ซึ่งได้เดินหน้าไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าด้วย รวมไปถึงรถยนต์ไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบ ที่เรียกว่าแบตเตอรีอีวี หรือ
ทีเ่ รียกว่า BEV นัน่ เอง รวมไปถึงเทคโนโลยีทจี่ ะเกิดขึน้ ในช่วงเปลีย่ นผ่านด้วย ช่วงเปลีย่ นผ่านก็จะเป็นรถยนต์
แบบปลั๊กอินไฮบริด ซึ่งปัจจัยส�ำคัญก็คือ ต้องมีการเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟ และเมื่อใดถ้ารถไฟฟ้าถึงจะมานั้น
ค�ำถามนี้หลายท่านก็ถามมาก หลายท่านมองว่าน่าจะเป็นปี 2030 บางคนก็มองว่า อาจจะเป็นปี 2040 ไกลไป
กว่านั้น และบางคนก็มองว่าจะเกิดขึ้นใกล้ๆ นี้ด้วยซ�้ำก็คือปี 2025 แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับนโยบาย และโครงสร้าง
พื้นฐานอีกด้วย
ซึ่งข้อดีของรถในอนาคตนั้น ก็คือ เรื่องของ ค่า CO2 คือ การปล่อยมลพิษนั้น ต้องบอกว่าจะลดลง
เรื่อยๆ เหตุผลส�ำคัญ คือ เพื่อการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยบีเอ็มดับเบิลยูก็ต้องบอกว่ามีแผนที่จะผลิต และ
จ�ำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า ทั้งแบบ BEV และแบบ PHEV คือ ทั้งแบบแบตเตอรีอีวี และแบบปลั๊กอินไฮบริดด้วย
เช่นเดียวกัน ทั้งหมด 25 รุ่นในปี 2025 อีกด้วย

ในกลุ่มของรถยนต์ไฟฟ้าได้ตั้ง 1 แสนคัน เลยทีเดียว
ในปี 2017 ทั้งปียอดขายก็ 1 แสนคัน ยอดขายเติบโต
อย่างรวดเร็วมาก และตลาดที่ตอบรับเทคโนโลยีน้ี
ได้รวดเร็วมากที่สุดในอาเซียนมี 2 ประเทศหลักๆ คือ
1. มาเลเซีย และ 2. ประเทศไทย ซึ่งถือว่าเรารับกับ
ตลาดนีไ้ ด้อย่างรวดเร็ว ส่วนถ้าดูทอี่ นื่ ๆ ในโลกก็มปี ระเทศ
ในกลุ่มสแกนดิเนเวีย ซึ่งเทคโนโลยีที่ก�ำลังมาในอนาคต
4 แนวโน้มหลักๆ คือ รถอัตโนมัติ อาจจะถึงขั้นไร้
คนขับเลย และอีกแนวโน้มรถยนต์แบบเชื่อมโยง
เทคโนโลยีกับดิจิตัล อีกแนวโน้มคือรถขับเคลื่อนด้วย
ไฟฟ้า และอีกแนวโน้ม คือ การแบ่งปันกันใช้รถยนต์
หัวใจส�ำคัญของรถยนต์ไฟฟ้า  คือ แบตเตอรี
ซึ่งบีเอ็มดับเบิลยูก็มีแผนการที่จะผลิตแบตเตอรีใน
ประเทศไทยแต่ชิ้นส่วนหลักที่ไทยยังผลิตไม่ได้ตอนนี้
คือเซลล์เเบตเตอรีนั่นเอง ในส่วนของสถานีชาร์จไฟนั้น
บีเอ็มดับเบิลยูก็ได้มีการร่วมมือกับพาร์ตเนอร์ในการ
ติดตัง้ สถานีชาร์จกว่า 100 สถานีในปีนี้ ภายใต้ชอื่ โครงการ
CHARGE NOW! ซึ่งก็สามารถใช้ชาร์จได้กับรถยนต์
ทุกๆ ค่ายอีกด้วย รวมถึงอนาคตทางบีเอ็มดับเบิลยูก็จะ
ร่วมในการผลิตเรือไฟฟ้าไร้มลพิษ โดยการใช้เทคโนโลยี
ของทางบีเอ็มดับเบิลยูเองด้วย
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
ที่มา : https://mgronline.com

สนามบินเบตง แก้ปัญหาคมนาคมในพื้นที่
รองรับสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ คาดเปิดให้บริการปี 2563

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม
เป็นประธานพิธวี างศิลาฤกษ์การก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง จังหวัด
ยะลา ณ ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา โดยกล่าวว่า คณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบในหลักการให้กรมท่าอากาศยาน (ทย.) กระทรวงคมนาคม
ด�ำเนินโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง วงเงิน 1,900 ล้านบาท ระยะ
เวลาด�ำเนินโครงการ 3 ปี (2559–2561) เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมใน
พืน้ ทีอ่ ำ� เภอเบตง ทีม่ สี ภาพภูมปิ ระเทศเป็นภูเขาสูงชัน ไม่สะดวกต่อการเดิน
ทาง และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลทีต่ อ้ งการพัฒนา 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การเมือง ตามนโยบาย
สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ทั้งนี้ มีการซื้อที่ดิน  920 ไร่ พร้อมจ่ายค่าชดเชยพืชผลและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้าง
ทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดอากาศยาน และอื่นๆ โดยก่อสร้างทางวิ่งขนาด 30x1,800 เมตร
รองรับอากาศยานขนาด 80 ที่นั่ง (ATR-72/Q-400) ทางขับ (Taxi Way) ประกอบด้วย
ทางขับ A ขนาด 18X587 เมตร ทางขับ B ขนาด 18X115 เมตร ลานจอดเครื่องบิน
ขนาด 94X180 เมตร สามารถจอดอากาศยาน 3 ล�ำ คาดว่าจะเสร็จภายในวันที่
15 กรกฎาคม 2562 ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร และอาคารประกอบ อาคารที่พัก
ผู้โดยสารมีพื้นที่ 7,000 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้โดยสารขาออกได้จ�ำนวน 300 คน/
ชั่วโมง รองรับผู้โดยสารได้ 500,000 คน/ปี ขณะนี้มีความคืบหน้าการก่อสร้างเป็นไปตาม
แผนงานที่ก�ำหนดไว้ คาดว่าจะเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 อนุมัติให้ขยาย
ทางวิ่งท่าอากาศยานเบตงเพิ่มอีก 300 เมตร เป็น 2,100 เมตร เพื่อให้สามารถรองรับ
อากาศยานขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เมื่อการ
ก่อสร้างท่าอากาศยานเบตงเสร็จจะท�ำให้การคมนาคมขนส่งภายในจังหวัดยะลา  และ
การเชือ่ มต่อสูป่ ระเทศมาเลเซียทีด่ า่ นเบตงและพืน้ ทีใ่ กล้เคียงจะสะดวกรวดเร็วยิง่ ขึน้ รวม
ทัง้ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและความมัน่ คงในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถ
รองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเพิ่มขึ้นจากปีละ 600,000 คน เป็น 1,000,000 คน
ต่อปี และมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่า  4,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งคาดว่าจะสามารถ
เปิดให้บริการได้ในปี 2563 เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
ทีม่ า : http://www.tnamcot.com
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บทสนทนาภาษาอังกฤษ พบเพื่อนเก่า (Meeting an old friend)
เมื่อเราได้พบเพื่อนเก่าในสถานที่ต่างๆ ที่ไม่ได้เจอกันนาน การกล่าวทักทายเมื่อพบเจอเพื่อนเก่า  สามารถเริ่มต้นพูดภาษาอังกฤษใช้ประโยคสั้นๆ ในการ

สื่อสารได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง ประโยคภาษาอังกฤษพบเพื่อนเก่า (Meeting an old friend)
Do I know you?
Happy to see you again
What do you do for a living?
Where are you going?
It’s time to say goodbye.

ฉันรู้จักเธอไหม
ดีใจที่ได้เจอเธออีกครั้งนะ
เธอท�ำงานอะไรหรอ
คุณก�ำลังจะไปไหนหรอ
ถึงเวลาต้องบอกลากันแล้วละ

Let me hear from you.
There’s my bus. I must go now.
See you later.
See you agin.
See you again next time.

ส่งข่าวคราวมาบ้างนะ
รถเมล์มาแล้ว ฉันต้องไปแล้วนะ
แล้วเจอกัน
แล้วพบกันอีก
เจอกันครั้งหน้า

ตัวอย่าง บทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation) เกี่ยวกับพบเพื่อนเก่า (Meeting an old friend)
At the train station ที่สถานีรถไฟ
Bob : Hey! Do I know you?
หวัดดี ฉันรู้จักเธอไหม
Trish : Oh hi! Yea, I’m Trish from the primary school in NashVille.
โอ้ สวัสดี ใช่ ฉันทริชเอง จากโรงเรียนประถมที่นาชวิล
Bob : Oh yeah! I keep looking at you and think you look familiar.
Happy to see you again Trish.
โอ้ ใช่จริงๆ ฉันมองเธออยู่ตั้งนาน และคิดว่าเธอหน้าคุ้นๆ ดีใจที่ได้เจอ
เธออีกครั้งนะ
Trish : I’m glad to meet you too Bob. Where are you going?
ดีใจที่ได้เจอคุณเช่นกันบ๊อบ คุณก�ำลังจะไปไหนหรอ
Bob : I’m going to Oregon. What about you?
ฉันก�ำลังจะไปโอเรกอน แล้วคุณล่ะ
Trish : Oh yeah? Me too. I’m going to meet my granddad in Oregon.
อ้าว หรอ ฉันเหมือนกัน ฉันจะไปเยี่ยมคุณตาที่โอเรกอน
Bob : That’s cool. We are taking the same train then.
เยี่ยมไปเลย งั้นเราก็ขึ้นรถไฟคันเดียวกันสินะ
Trish : Yes, I think so. What do you do for a living?
ใช่ ฉันคิดว่างั้นนะ เธอท�ำงานอะไรหรอ
Bob : I am an accountant at the GSO Company right now. You?
ฉันเป็นนักบัญชีของบริษัทจีเอสโอตอนนี้ คุณล่ะ
Trish : I just finished my Master Degree and I’m looking for a job.
I probably start working in 2 months.
ฉันเพิ่งเรียนจบปริญญาโท และก็ก�ำลังมองหางาน ฉันอาจจะเริ่มท�ำงาน
ในอีก 2 เดือน

Bob : I see. So you are taking a break?
อ้อ งั้นเธอก�ำลังอยู่ในช่วงพักหรอ
Trish : yes, right.
ใช่แล้ว
Bob : what kind of job are you looking for?
เธอมองหางานประเภทไหนล่ะ
Trish : I’m graduated with computer engineering degree.
ฉันจบสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Bob : Oh cool, I’ll let you know if my company has a position
available concerned to that field.
เจ๋งเลย เดีย๋ วฉันจะบอกนะถ้าบริษทั ฉันมีตำ� แหน่งว่างทีเ่ กีย่ วกับสาขาของเธอ
Trish : Thank you Bob. Do you live in this city?
ขอบคุณนะบ๊อบ เธออาศัยอยู่ในเมืองนี้หรอ
Bob : Yes, I live here but I go to Oregon quite a lot since my girlfriend
lives there.
ใช่ ฉันอาศัยอยูท่ นี่ แี่ ต่ฉนั ไปโอเรกอนบ่อยๆ เพราะแฟนฉันอาศัยอยูท่ นี่ นั่
Trish : That’s lovely.
น่ารักจัง
Bob : We are going to marry soon.
พวกเราจะแต่งงานกันเร็วๆ นี้แหละ
Trish : Congratulations! Oh, the train is here now. Let’s go.
ยินดีด้วยนะ โอ้ รถไฟมาแล้ว ไปกันเถอะ

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ทีม่ า : http://engenjoy.blogspot.com

รู้ทันโลก

เครื่องซักผ้า-โซลาร์เซลล์ ช็อก!!
สหรัฐเซ็นตั้งกำ�แพงภาษีลดนำ�เข้า

ไทยไม่รอดหลัง “ทรัมป์” ลงนามประกาศเก็บภาษีน�ำเข้าเครื่องซักผ้า 3 ปี และ
โซลาร์เซลล์ 4 ปีปกป้องอุตสาหกรรมภายใน “สนธิรัตน์” สั่งมอนิเตอร์ผลกระทบแก้ปัญหา
ผู้ส่งออก
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า  ได้สั่งให้
นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า 
กรมการค้าต่างประเทศติดตามผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย หลังจากที่
นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ได้ลงนามประกาศเมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2561
เก็ บ ภาษี น� ำ เข้ า สิ น ค้ า โซลาร์ เ ซลล์ แ ละเครื่ อ งซั ก ผ้ า จากทั่ ว โลก ซึ่ ง รวมถึ ง
สินค้าที่น�ำเข้าจากประเทศไทยด้วย เพื่อเป็นการปกป้องอุตสาหกรรมภายในสหรัฐ
หลังได้รับการร้องเรียนว่ามีการน�ำเข้า  2 สินค้าดังกล่าวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จนท�ำให้
ผู้ประกอบการภายในสหรัฐได้รับผลกระทบ
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เครื่องซักผ้าส�ำเร็จรูปและสินค้าเซลล์แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ของไทยจะได้รับ
ผลกระทบต่อการปกป้องน�ำเข้าสินค้าดังกล่าวจากสหรัฐ โดยสินค้าเครื่องซักผ้า 
สหรัฐได้ก�ำหนดภาษีเพิ่มจากการน�ำเข้าเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยเรียกเก็บภาษีจาก
การน�ำเข้าเครื่องซักผ้าส�ำเร็จรูป จ�ำนวน 1.2 ล้านเครื่องแรก ในอัตราภาษี 20% ใน
ปีที่ 1 อัตราภาษี 18% ปีที่ 2 และอัตราภาษี 16% ในปีที่ 3 ส่วนการน�ำเข้าเครื่อง
ซักผ้าส�ำเร็จรูปที่เกินจ�ำนวน 1.2 ล้านเครื่องแรก จะเรียกเก็บภาษีในอัตรา  50%

ในปีที่ 1 อัตรา 45% ปีที่ 2 และอัตรา 40% ในปีที่ 3 นอกจากนี้ยังได้ก�ำหนดโควตา
และภาษีน�ำเข้าส่วนประกอบเครื่องซักผ้าอีกด้วย
ทั้งนี้ การส่งออกเครื่องซักผ้าส�ำเร็จรูปของไทยจะได้รับผลกระทบจาก
การใช้มาตรการปกป้องจากการน�ำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นของสหรัฐ ซึ่งท�ำให้ราคาขาย
เครื่องซักผ้าส�ำเร็จจรูปของไทยและจากประเทศอื่นๆ ในตลาดสหรัฐมีราคาสูง
เพิม่ ขึน้ เป็นอย่างมาก โดยในระหว่างปี 2557-2560 ไทยมีมลู ค่าส่งออกเครือ่ งซักผ้า
และส่วนประกอบไปสหรัฐ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2557 มูลค่าส่งออก
เครือ่ งซักผ้าและส่วนประกอบไปสหรัฐมีมลู ค่า 12.33 ล้านดอลลาร์ เพิม่ เป็น 191.07
ล้านดอลลาร์ ในปี 2560
“ไทยส่งออกสินค้าเครื่องซักผ้าและส่วนประกอบไปสหรัฐคิดเป็นสัดส่วน
23.06% ของการส่งออกของไทยไปทั่วโลก และไทยมีส่วนแบ่งตลาดเครื่องซักผ้า
และส่วนประกอบในตลาดสหรัฐคิดเป็น 22.87% ซึ่งผู้ผลิตและผู้ส่งออกไทยได้เริ่ม
ปรับตัวโดยการขยายตลาดใหม่ๆ ไปยังประเทศอืน่ ๆ เพือ่ รองรับส่วนแบ่งตลาดสหรัฐ
ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้มาตรการดังกล่าวแล้ว” นายวันชัยกล่าว

ขณะที่สินค้าโซลาร์เซลล์ สหรัฐได้ก�ำหนดภาษีน�ำเข้าเป็นระยะเวลา  4 ปี
คือ จะเรียกเก็บภาษีนำ� เข้าจากการน�ำเข้าโซลาร์เซลล์และชิน้ ส่วนในอัตราภาษี 30%
ในปีที่ 1  อัตรา 25% ในปีที่ 2 อัตรา 20% ในปีที่ 3 และอัตรา 15% ในปีที่ 4
โดยการน�ำเข้าโซลาร์เซลล์ 2.5 กิกะวัตต์แรก จะได้รับการยกเว้นจากภาษีที่เพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม การที่สหรัฐใช้มาตรการปกป้อง (เอสจี) สินค้าเซลล์
แสงอาทิตย์จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเซลล์แสงอาทิตย์ของไทย เพราะ
ในปี 2560 ไทยมีมูลค่าส่งออกโซลาร์เซลล์และชิ้นส่วนไปสหรัฐ 1,527.77 ล้าน
ดอลลาร์ หรือมีส่วนแบ่งตลาดในสหรัฐคิดเป็นสัดส่วน 6.66% นายวันชัย
กล่าวว่า กรมแนะน�ำให้ผู้ประกอบการไทยปรับตัวด้วยการขยายตลาดใหม่ๆ
ไปยังประเทศอืน่ ๆ เพือ่ รองรับส่วนแบ่งตลาดสหรัฐทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการใช้
มาตรการดังกล่าว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ทีม่ า : www.prachachat.net

Apple เร่งส่งเสริมการลงทุนและการสร้างงานในสหรัฐฯ

พร้อมอัดฉีดเม็ดเงินกว่า 3.5 แสนล้านเหรียญสหรัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ในช่วง 5 ปีข้างหน้า
Apple ประกาศแผนการลงทุนชุดใหม่เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและแรงงานอเมริกัน

ตามค�ำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ โดยแผนการลงทุนนี้จะเน้นไปที่ 3 ด้านส�ำคัญที่ Apple ช่วยสร้างงานได้มาก
ที่สุด ได้แก่ การว่าจ้างจาก Apple โดยตรง การใช้จ่ายและลงทุนกับซัพพลายเออร์และผู้ผลิตของ
Apple ภายในประเทศ และการขับเคลือ่ นระบบเศรษฐกิจแอพพลิเคชัน่ ทีเ่ ติบโตอย่างรวดเร็วซึง่ Apple
สร้างขึ้นโดยอาศัย iPhone และ App Store ในปัจจุบัน Apple มีส่วนในการสร้างและสนับสนุน
การจ้างงานแล้วกว่า 2 ล้านต�ำแหน่งทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา และหวังว่าจะสามารถสร้างงานได้มากยิ่งขึ้น
ไปอีกจากแผนงานที่ประกาศในวันนี้ เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มในปัจจุบันแล้ว คาดว่ายอดเงินที่ Apple
ใช้จ่ายกับซัพพลายเออร์และผู้ผลิตในประเทศในปี 2018 จะอยู่ที่ 5.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเมื่อ
รวมเข้ากับแผนการลงทุนชุดใหม่แล้ว ท�ำให้เม็ดเงินที่ Apple จะอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสหรัฐฯ
ในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ มีมูลค่าสูงถึงกว่า 3.5 แสนล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียว โดยในจ�ำนวนนี้ยังไม่รวม
ภาษีที่ Apple จ่ายอยูแ่ ล้วอย่างต่อเนือ่ ง ตลอดจนรายได้จากภาษีอากรทีม่ าจากค่าจ้างของพนักงานและ
ผลิตภัณฑ์ Apple ที่จ�ำหน่ายได้
เม็ดเงินที่ Apple อัดฉีดเข้าสู่ระบบโดยตรงประมาณ 7.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ มาจาก
รายจ่ายฝ่ายทุนในสหรัฐฯ ตามทีว่ างแผนไว้ รวมถึงการลงทุนในภาคการผลิตของบริษทั สัญชาติอเมริกนั
และการจ่ายภาษีสูงสุดเป็นประวัติการณ์จากการน�ำก�ำไรที่เกิดขึ้นนอกประเทศกลับเข้าสู่ประเทศ
“Apple คือเรื่องราวความส�ำเร็จที่ไม่สามารถเกิดขึ้นที่อื่นได้เลยนอกจากในอเมริกา  และเรา
ภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้สานต่อประวัติศาสตร์อันยาวนานของเราในการสนับสนุนเศรษฐกิจของสหรัฐฯ”
Tim Cook CEO ของ Apple กล่าว “เรามีความเชื่อมั่นในพลังแห่งความเฉลียวฉลาดของอเมริกันชน
อย่างเต็มเปีย่ ม เราจึงเน้นลงทุนในด้านทีเ่ ราสามารถส่งเสริมการสร้างงานและความพร้อมในการท�ำงาน
ได้โดยตรง เราตระหนักดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการตอบแทนประเทศของเรา และผู้ที่มีส่วนช่วย
ให้เราประสบความส�ำเร็จในทุกวันนี้”
ปัจจุบนั Apple เป็นผูเ้ สียภาษีรายใหญ่ทสี่ ดุ ของสหรัฐฯ และคาดว่าจะจ่ายภาษีจากการน�ำก�ำไร
นอกประเทศกลับเข้ามาในประเทศเป็นจ�ำนวนเงินสูงถึงประมาณ 3.8 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ หลังจาก
ที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมายภาษีเมื่อไม่นานมานี้ และเงินจ�ำนวนนี้น่าจะเป็นการจ่ายเงินภาษี
ก้อนใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยทีเดียว

การด�ำเนินงานของ Apple ในสหรัฐฯ ก�ำลังเติบโต

Apple คาดว่าจะลงทุนในส่วนที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนกว่า  3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐในสหรัฐฯ 
ในช่วง 5 ปีขา้ งหน้า และสร้างงานใหม่กว่า 20,000 ต�ำแหน่งจากการว่าจ้างในแคมปัสเดิมและการเปิด
แคมปัสใหม่ ปัจจุบัน Apple มีการจ้างงานแล้วถึง 84,000 ต�ำแหน่งใน 50 รัฐ
Apple มีแผนทีจ่ ะก่อสร้างแคมปัสใหม่ของบริษทั ในพืน้ ทีแ่ ห่งใหม่สำ� หรับฝ่ายบริการช่วยเหลือ
ลูกค้าทางเทคนิค และบริษัทจะประกาศให้ทราบเกี่ยวกับสถานที่ใหม่นี้อีกครั้งภายในปีนี้
Apple เพิม่ รายจ่ายฝ่ายทุนกว่า 1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐส�ำหรับการลงทุนในศูนย์ขอ้ มูลทัว่ ทัง้
สหรัฐฯ โดยในช่วงสิบปีที่ผ่านมา Apple ได้ลงทุนในศูนย์ข้อมูลและสถานที่ที่ใช้ร่วมกับบริษัทอื่นไปแล้ว
หลายพันล้านเหรียญสหรัฐใน 7 รัฐ เช่น นอร์ทแคโรไลนา โอเรกอน เนวาดา แอริโซนา รวมถึงโครงการ
ในรัฐไอโอวาที่เพิ่งประกาศไปเมื่อเร็วๆ นี้
วันนี้ Apple ได้เริ่มก่อสร้างสถานประกอบการแห่งใหม่ในย่านดาวน์ทาวน์ของเมืองเรโน
เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของสถานประกอบการเดิมในเนวาดา

ผู้ผลิตแผ่นโลหะใช้เลื่อยตัดวัสดุที่จะใช้ในการต่อเติมศูนย์ข้อมูล
ในเมืองเรโน รัฐเนวาดา

ยอดเงินที่ Apple จ่ายให้กับซัพพลายเออร์และผู้ผลิตสหรัฐฯ
ในปี 2018 คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 5.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ

สถานประกอบการทั้งหมดของ Apple ในสหรัฐฯ ไม่ว่า
จะเป็นส�ำนักงาน ร้านค้าปลีก หรือศูนย์ข้อมูลล้วนใช้พลังงาน
หมุนเวียน 100% จากแหล่งต่างๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานลม และพลังงานไฟฟ้าพลังน�ำ้ ขนาดเล็ก ซึง่ Apple ผลิต
ขึน้ เองหรือซือ้ จากโครงการในท้องถิน่ และแคมปัสแห่งใหม่ทเี่ พิง่
ประกาศไปในวันนีก้ จ็ ะใช้พลังงานทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมทัง้ หมด
เช่นกัน

การลงทุนในซัพพลายเออร์และพันธมิตรผูผ้ ลิตในประเทศ
ของ Apple

สื บ เนื่ อ งจากความส� ำ เร็ จ ในเบื้ อ งต้ น ของกองทุ น
Advanced Manufacturing Fund ที่ประกาศไปเมื่อปีก่อน
Apple จึงตัดสินใจเพิ่มขนาดกองทุนจาก 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ
เป็น 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ กองทุนนี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อ
สนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมในกลุม่ ผูผ้ ลิตสัญชาติอเมริกนั
และช่วยให้บริษัทอื่นๆ สามารถก้าวขึ้นมามีบทบาทส�ำคัญใน
สหรัฐฯ โดยกองทุนนีไ้ ด้ให้เงินสนับสนุนโครงการต่างๆ ของผูผ้ ลิต
ชั้นแนวหน้าในรัฐเค็นตักกีและพื้นที่ชนบทของรัฐเท็กซัสไปแล้ว
หลายโครงการ

Smart Job Magazine

7

Apple ร่วมงานกับซัพพลายเออร์สัญชาติอเมริกันทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กกว่า  9,000 ราย
ใน 50 รัฐ และผลิตภัณฑ์หลักของ Apple แต่ละชิ้นก็ล้วนใช้ชิ้นส่วนหรือวัสดุที่ผลิตขึ้นในสหรัฐฯ หรือจัดหา
โดยซัพพลายเออร์ที่มีฐานอยู่ในสหรัฐฯ

เตรียมพร้อมนักเรียนส�ำหรับระบบเศรษฐกิจแอพพลิเคชั่น

Apple ซึ่งมีส่วนร่วมในภาคการศึกษามายาวนานถึง 40 ปี ยังมีแผนที่จะผลักดันการด�ำเนินงาน
ทั่วทั้งสหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนการศึกษาการเขียนโค้ด รวมถึงโครงการต่างๆ ที่มุ่งเน้นในด้านวิทยาศาตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะ และคณิตศาสตร์ (STEAM) อีกด้วย
พนักงานในโรงงานแห่งหนึ่งในรัฐเท็กซัสที่ผลิตระบบเลเซอร์แบบ
ระบบเศรษฐกิจแอพพลิเคชั่น iOS ได้สร้างงานกว่า 1.6 ล้านต�ำแหน่งในสหรัฐฯ และสร้างรายได้
Vertical-cavity Surface-emitting (VCSEL) ซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญของ
ถึง 5 พันล้านเหรียญสหรัฐให้แก่นักพัฒนาแอพชาวอเมริกันในปี 2017 นอกจากนี้ ในปัจจุบันทักษะด้าน
Face ID, Animoji และคุณสมบัติอื่นๆ ของ iPhone X
การเขียนโค้ดยังคงเป็นทีต่ อ้ งการมากขึน้ เรือ่ ยๆ ดังจะเห็นได้จากการเปิดรับสมัครงานด้านการเขียนโปรแกรม
ที่ยังว่างอยู่กว่า  500,000 ต�ำแหน่งทั่วประเทศ ยิ่งกว่านั้นส�ำนักสถิติแรงงานของสหรัฐฯ ยังคาดการณ์ไว้
ด้วยว่าภายในปี 2020 จะมีต�ำแหน่งงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์มากกว่าจ�ำนวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ
ผ่านเกณฑ์ถึง 1.4 ล้านต�ำแหน่ง
Apple ได้สร้างภาษาส�ำหรับการเขียนโค้ดที่ทรงพลังแต่เรียนรู้ง่ายในชื่อ Swift เพื่อลดช่องว่าง
ของทักษะในการเขียนโค้ด และช่วยเตรียมความพร้อมให้มีบุคลากรรองรับงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์
เพิ่มมากขึ้นด้วย ยิ่งกว่านั้นยังได้สร้างแอพ Playgrounds และหลักสูตรการเรียนรู้ฟรีในชื่อ App
Development with Swift ส�ำหรับผูส้ นใจทุกคน ซึง่ ในปัจจุบนั มีนกั เรียนนักศึกษาน�ำไปใช้ในโรงเรียน K-12,
นักเรียนศึกษาการเขียนโค้ดด้วย Swift ซึ่งเป็นภาษาส�ำหรับการเขียนโค้ด
แคมป์ภาคฤดูร้อน และวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศแล้วหลายล้านคน นอกจากนี้ยังมีนักเรียนและอาจารย์
แบบโอเพ่นซอร์สที่เข้าใจง่าย และท�ำงานเร็วส�ำหรับแอพที่ใช้บน iOS,
macOS, watchOS และ tvOS
สนใจเข้าร่วมเรียนการเขียนโค้ดที่ Apple Retail Store กว่า 100,000 คน
Apple จะขยายโครงการริเริม่ เหล่านี้ และเพิม่ โครงการใหม่ๆ เพือ่ สนับสนุนครูอาจารย์และการฝึกอบรมครูอาจารย์ นอกจากนีบ้ ริษทั ยังได้เพิม่ เงินทุนส�ำหรับโครงการ
ConnectED เพื่อให้นักเรียนในชุมชนที่ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะการเขียนโค้ดและได้รับประโยชน์ในด้านอื่นๆ จากเทคโนโลยีในห้องเรียน

สื่อ

Apple มีการปฏิวัติเทคโนโลยีส�ำหรับส่วนบุคคลด้วยการเปิดตัวเครื่อง Macintosh ในปี 1984 ในวันนี้ Apple คือผู้น�ำระดับโลกด้านนวัตกรรมด้วย iPhone, iPad,
Mac และ Apple Watch สี่แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ของ Apple - iOS, OS X, watchOS และ tvOS - ให้ประสบการณ์ที่ราบรื่นในทุกอุปกรณ์ Apple และเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กับบุคคลด้วยบริการที่ก้าวล�้ำรวมถึง App Store, Apple Music, Apple Pay และ iCloud พนักงานของ Apple นับแสนคนทุ่มเทสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในโลก
เพื่อให้โลกเป็นโลกที่ดีกว่า
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รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ทีม่ า : www.apple.com

“บิ๊กอู๋” ลั่น!! เดินหน้าป้องปรามแรงงานไม่ ให้ถูกหลอกลวง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งคุมเข้มป้องปรามการหลอกลวงคนหางานไปท�ำงานต่างประเทศ พบปี 2560 รับเรื่องร้องทุกข์กว่า
500 คน ช่วยเหลือคนหางานไปแล้วเกือบ 100% ด�ำเนินคดีสาย/นายหน้าเถื่อนกว่า 40 ราย โดยได้ระงับการเดินทางของผู้ที่จะลักลอบไปท�ำงาน
ต่างประเทศ จ�ำนวนกว่า 1,000 คน ส่วนใหญ่เป็นเกาหลีใต้
ในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมากรมการจัดหางานได้
นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า พลต�ำรวจเอก อดุลย์
แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความส�ำคัญกับการแก้ไขปัญหาการ ตรวจสอบบริษัทจัดหางานต่างประเทศไปแล้วจ�ำนวน 368 ครั้ง
หลอกลวงคนหางานไปท�ำงานต่างประเทศ โดยมอบหมายให้กรมการจัดหางานมีมาตรการป้องกัน
และป้องปรามแรงงานไม่ให้ถูกหลอกลวง ซึ่งกรมได้ก�ำหนดมาตรการคุ้มครองคนหางานที่จะ
เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศมิให้ถูกหลอกลวงจากสาย/นายหน้าเถื่อนหรือบริษัทจัดหางาน
ผู้จัดส่งทั้งก่อนเดินทางไปท�ำงาน ระหว่างท�ำงานในต่างประเทศ และป้องกันและปราบปราม
การหลอกลวงแรงงาน   โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบต�ำแหน่งงานในต่างประเทศ
การก�ำหนดค่าใช้จา่ ยและค่าบริการทีเ่ หมาะสมและเป็นธรรม การบังคับใช้กฎหมาย ให้การคุม้ ครอง
แรงงานให้ได้รับความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามสัญญาจ้างและกฎหมายแรงงานของประเทศ
ที่เข้าไปท�ำงานไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง โดยให้บริษัทจัดหางานเข้ามามีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการคุ้มครองภายหลังจัดส่งให้นายจ้างแล้ว รวมทั้งขยายขอบเขตสิทธิประโยชน์
ของกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท�ำงานต่างประเทศให้มากขึ้น ตลอดจนสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศ ส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ บริษัทจัดหางานและชุมชน โดยจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการหลอกลวง
คนหางาน ณ ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ท�ำหน้าที่รับแจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
รับเรื่องร้องทุกข์ และปราบปราม ด�ำเนินคดีกับผู้ที่กระท�ำการหลอกลวงคนหางาน ขณะเดียวกัน
ก็ดำ� เนินคดีกบั ผูฝ้ า่ ฝืน พรบ.จัดหางานและคุม้ ครองคนหางาน พ.ศ.2528 โดยลงโทษทางทะเบียน
ด้วยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต และแจ้งความด�ำเนินคดีกับสาย/นายหน้าเถื่อนต่อไป
นอกจากนี้ยังตรวจสอบการเดินทางไปท�ำงานต่างประเทศของคนหางาน ณ ด่านตรวจคนหางาน
25 ด่านใน 19 จังหวัด ซึ่งตั้งอยู่บริเวณท่าอากาศยานและชายแดนระหว่างประเทศอีกด้วย
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รั บ เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ จ ากคนหางานกรณี ถู ก สาย/นายหน้ า เถื่ อ น
หลอกลวงจ�ำนวน 580 คน โดยจ่ายเงินให้ไปแล้วแต่ไม่ได้รับการ
จัดส่งไปท�ำงาน และได้ชว่ ยเหลือคนหางานไปแล้วจ�ำนวน 575 คน
ที่เหลืออยู่ระหว่างด�ำเนินการ ด�ำเนินคดีสาย/นายหน้าเถื่อนที่
หลอกลวงคนหางานตาม พรบ.จัดหางานฯ จ�ำนวน 45 ราย ลงโทษ
ทางทะเบียนโดยพักใช้/เพิกถอนใบอนุญาตจัดหางานและด�ำเนิน
คดีอาญากับบริษัทจัดหางานฯ ที่กระท�ำผิด 4 ราย และตรวจสอบ
การเดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ โดยได้ระงับการเดินทางของ
ผู้ที่จะลักลอบไปท�ำงานต่างประเทศ จ�ำนวน 1,136 คน ซึ่งประเทศ
ทีร่ ะงับการเดินทางมากทีส่ ดุ 5 ประเทศ คือ 1. เกาหลีใต้ 2. มาเลเซีย
3. บาห์เรน 4. รัสเซีย 5. กาตาร์ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง
และเสี่ยงต่อการถูกจับกุมด�ำเนินคดี ขอให้ไปท�ำงานอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ส�ำนักงาน
จัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 1-10 หรือที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครอง
คนหางาน กรมการจัดหางาน โทร.0 2245 6763 หรือสายด่วน
1694 นายอนุรักษ์กล่าว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ทีม่ า : www.doe.go.th

“ก.แรงงาน” จี้ติดตามกวดขัน
กรณีต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย

กระทรวงแรงงาน สัง่ กรมการจัดหางานเร่งกวดขันตรวจสอบแรงงานต่างด้าวเข้ามา
ประกอบอาชีพค้าขายซึง่ เป็นงานทีห่ า้ มคนต่างด้าวท�ำ พบในปี 2560 ตรวจสอบแรงงาน
ต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยไปแล้ว 2,397 คน นายจ้าง 3,564 ราย ด�ำเนินคดีแรงงาน
ต่างด้าวแล้ว 1,609 คน นายจ้าง 246 คน
นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน ชี้แจงถึงกรณีที่มีข่าวว่าขณะนี้
มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา  ลาว เมียนมา  และเวียดนาม เข้ามาประกอบอาชีพแย่งงาน
คนไทยเป็นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะในย่านพัทยา  จังหวัดชลบุรี และระนองว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้
พลต�ำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มิได้นิ่งนอนใจ
โดยได้สั่งการให้กรมการจัดหางานเร่งตรวจสอบติดตาม กวดขันอย่างใกล้ชิด เพื่อมิให้คนไทย
ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งอาชีพขายของหน้าร้าน หรือเร่ขายของ เช่น ขายผลไม้ ดอกไม้ เป็นต้น
เป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวท�ำตามกฎหมาย ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา  (ต.ค. 2559ก.ย. 2560) กรมการจัดหางานได้มีการตรวจสอบและด�ำเนินคดีนายจ้างและแรงงานต่างด้าว
ไปแล้ว ซึ่งมีผลการด�ำเนินงานทั่วประเทศคือ ตรวจสอบนายจ้างและสถานประกอบการ จ�ำนวน
3,564 ราย แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม จีน อินเดีย บังคลาเทศ
และอื่นๆ จ�ำนวน 2,397 คน และด�ำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
จ�ำนวน 246 ราย แรงงานต่างด้าว จ�ำนวน 1,609 คน

นายอนุรกั ษ์ กล่าวย�ำ้ เตือนนายจ้างให้จา้ งแรงงานต่างด้าว
เข้ามาท�ำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีใบอนุญาตท�ำงาน
และท�ำงานตรงกับประเภทงาน และกับนายจ้าง ท้องทีห่ รือเงือ่ นไข
ในการท�ำงานตามที่ก�ำหนดไว้ในใบอนุญาตท�ำงาน ขณะเดียวกัน
แรงงานต่างด้าวต้องมีใบอนุญาตท�ำงานและท�ำงานตรงกับที่ระบุ
ไว้ในใบอนุญาตท�ำงานรวมทั้งห้ามท�ำงานที่ห้ามคนต่างด้าวท�ำ 
เพราะเป็นการกระท�ำที่ผิดกฎหมาย
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ทีม่ า : www.doe.go.th

ก.แรงงานแจง!! ต่างด้าวเปลี่ยนนายจ้างได้

เผยสัปดาห์เดียว จับต่างด้าวแย่งงานคนไทย 55 ราย

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน
กล่าวชี้แจงถึงกรณีการเปลี่ยนนายจ้างว่า เดิมก�ำหนด
ให้เปลี่ยนนายจ้างได้ 5 กรณีคือ 1) นายจ้างเลิกจ้าง/
นายจ้างเสียชีวติ 2) นายจ้างล้มละลาย 3) นายจ้างกระท�ำ
ทารุณกรรมหรือท�ำร้ายร่างกายลูกจ้าง 4) นายจ้าง
ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างหรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
5) ลูกจ้างท�ำงานในสภาพการท�ำงานหรือสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานที่อาจท�ำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต
ร่ า งกาย จิ ต ใจ หรื อ สุ ข ภาพอนามั ย แต่ ใ นปั จ จุ บั น

พระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.
2560 ก�ำหนดให้แรงงานต่างด้าวสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้โดย
ให้นายจ้างเก่าต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
แรงงานต่างด้าวออกจากงานไม่ว่าด้วยเหตุใด หากไม่แจ้งจะมี
ความผิดตามกฎหมาย ส�ำหรับประเด็นปัญหาแรงงานต่างด้าว
แย่งอาชีพคนไทยนั้น อาชีพที่แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา 
ลาว เมียนมา สามารถท�ำได้มี 2 ต�ำแหน่งเท่านั้น คือ 1.กรรมกร

2.ผูร้ บั ใช้ในบ้าน ทัง้ นี้ อาชีพขายของหน้าร้าน หรือเร่ขายของ เช่น เข็นรถขายผลไม้ ขายอาหาร เป็นต้น
แรงงานต่างด้าวฯ ไม่สามารถท�ำได้ เนือ่ งจากเป็นงานทีห่ า้ มคนต่างด้าวท�ำ ซึง่ ทีผ่ า่ นมากรมการจัดหางาน
ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบการท�ำงานของแรงงานต่างด้าว โดยได้กวดขัน จับกุมและด�ำเนินคดี
แรงงานต่างด้าวที่กระท�ำผิดมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอด ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา ได้ตรวจ
สอบแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยไปแล้ว จ�ำนวน 392 คน เป็นเมียนมา 365 คน ลาว 12 คน
กัมพูชา  6 คน เวียดนาม 3 คน อินเดีย 4 คน และอื่นๆ 2 คน นายจ้าง/สถานประกอบการ
จ�ำนวน 301  แห่ง ด�ำเนินคดีแรงงานต่างด้าว 67 คน เป็นเมียนมา 59 คน ลาว 2 คน กัมพูชา 2 คน
เวียดนาม 3 คน อินเดีย 1 คน นายจ้าง/สถานประกอบการ 19 แห่ง และในปี 2561 ได้ตรวจสอบ
แรงงานต่างด้าว จ�ำนวน 297 คน เป็นกัมพูชา 2 คน ลาว 8 คน เมียนมา 279 คน เวียดนาม 5 คน
อินเดีย 1 คน และอืน่ ๆ 2 คน นายจ้าง/สถานประกอบการ จ�ำนวน 223 แห่ง ด�ำเนินคดีแรงงานต่างด้าว
จ�ำนวน 55 คน เป็นเมียนมา 44 คน ลาว 3 คน กัมพูชา 2 คน เวียดนาม 5 คน อินเดีย 1 คน นายจ้าง/
สถานประกอบการ 9 แห่ง
ส�ำหรับมาตรการที่ช่วยเหลือนายจ้างในการพิสูจน์สัญชาตินั้น ขอเรียนว่าการพิสูจน์สัญชาติ
เป็นการด�ำเนินการของประเทศต้นทาง 3 ประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม กรมการจัดหางานได้อ�ำนวยความ
สะดวกให้กบั นายจ้าง โดยประสานประเทศต้นทางเพือ่ จัดตัง้ ศูนย์บริการเพือ่ การท�ำงานของคนต่างด้าว
ในรูปแบบ OSS โดยสัญชาติเมียนมามี 9 ศูนย์ คือ 1.จังหวัดสมุทรสาคร 2 แห่ง 2.สมุทรปราการ
3.ตาก 4.เชียงราย 5.เชียงใหม่ 6.นครสวรรค์ 7.ระนอง 8.สงขลา  สัญชาติกัมพูชา  3 แห่ง คือ
1.กรุงเทพมหานคร 2.ระยอง 3.สงขลา และลาว 1 แห่ง ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งในแต่ละศูนย์จะมีการ
พิสจู น์สญ
ั ชาติโดยประเทศต้นทาง ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจลงตรา (VISA) กระทรวงสาธารณสุข
ตรวจสุขภาพ/ประกันสุขภาพ กระทรวงแรงงาน ออกใบอนุญาตท�ำงาน ทั้งนี้ ในแต่ละศูนย์ฯ สามารถ
ด�ำเนินการพิสูจน์สัญชาติได้ 600-1,200 คน/วัน อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงานมิได้นิ่งนอนใจ ได้จัด
ให้มี CEO ประจ�ำศูนย์ทุกศูนย์ เพื่อจัดระบบคิว อ�ำนวยความสะดวกในการด�ำเนินการ ขั้นตอนต่างๆ
เพื่อให้สะดวกรวดเร็ว โดยไม่ต้องรอคิวนาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาด�ำเนินการ และขจัด
ปัญหาการเรียกรับหัวคิว ทั้งยังประสานทุกหน่วย รวมทั้งประเทศต้นทางเพื่อให้การพิสูจน์สัญชาติ
แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2561 นายอนุรักษ์ กล่าว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ทีม่ า : www.doe.go.th
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เตือน!! ระวังถูกหลอกทางเฟสบุค๊ ไปทำ�งานเนเธอร์แลนด์ โดยใช้วซี า่ ท่องเทีย่ ว
กรมการจัดหางานย�ำ้ คนหางานระวังถูกหลอกทางสือ่ สังคมออนไลน์ให้ไปท�ำงานบรรจุอาหาร ตักอาหารใส่ภาชนะในโรงอาหารทีป่ ระเทศเนเธอร์แลนด์
โดยใช้วีซ่าท่องเที่ยว (Shengen Vesa) ขณะที่บริษัทจัดหางานฯ โฆษณาการจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจ�ำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า  ขณะนี้มีบริษัทจัดหางานประกาศโฆษณาทางเฟสบุ๊ครับสมัครคนหางานเพื่อไปท�ำงานที่

ประเทศเนเธอร์แลนด์ ต�ำแหน่งคนงานทั่วไป (บรรจุอาหาร/ตักอาหารใส่ภาชนะในโรงอาหาร) ค่าจ้าง 1,200 ยูโรต่อเดือน สัญญาจ้าง 2 ปี โดยใช้ Shengen Vesa
ไปท�ำงาน ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอแจ้งให้ทราบว่า ประเทศเนเธอร์แลนด์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ถือวีซ่าท่องเที่ยว (Shengen Vesa) ท�ำงานแต่อย่างใด และจากการตรวจสอบบริษัท
จัดหางานที่ประกาศรับสมัครดังกล่าวปรากฎว่าบริษัทฯไม่ได้รับอนุญาตหรือขออนุญาตรับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานเป็นการล่วงหน้า  และไม่ได้ย่ืนขออนุญาต
การโฆษณาการจัดหางานแต่อย่างใด ซึ่งการกระท�ำดังกล่าวอาจเข้าข่ายกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 35 ข้อหา 
“รับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานเป็นการล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต” ต้องรับโทษตามมาตรา 74 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท และมีความผิดตามมาตรา 66 ข้อหา 
“โฆษณาการจัดหางานไม่เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�ำหนด” ต้องรับโทษตามมาตรา 88 จ�ำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
นอกจากนี้ กรมการจัดหางานจะได้พิจารณาลงโทษทางทะเบียน โดยพักใช้ใบอนุญาตจัดหางานของบริษัทฯและด�ำเนินคดีอาญาตามความผิดต่อไป ดังนั้น
จึงขอเตือนคนหางานอย่าหลงเชื่อการโฆษณารับสมัครงานไปท�ำงานเนเธอร์แลนด์ดังกล่าวข้างต้น และขอย�้ำว่า หากประสงค์จะท�ำงานจะต้องมีใบอนุญาตท�ำงาน
และใช้วีซ่าท่องเที่ยวไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องระวังการชักชวนผ่านทางสื่อออนไลน์ นายอนุรักษ์ฯ กล่าว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ทีม่ า : www.doe.go.th

เปิดแล้วศูนย์ OSS จัดทำ�ทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำ�งาน
ของแรงงานกัมพูชา ลาว เมียนมา

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เปิดให้แรงงานจัดท�ำทะเบียนประวัติและขออนุญาตท�ำงานแล้วตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์–31
มีนาคม 2561 ด�ำเนินการแล้ว 4,947 คน ส่วนใหญ่เป็นเมียนมา รองลงมากัมพูชา และลาวตามล�ำดับ พร้อมย�้ำแรงงานที่ตรวจสุขภาพเกิน 90 วัน
ให้ไปตรวจสุขภาพใหม่และท�ำประกันสุขภาพ ณ โรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด และน�ำใบรับรองแพทย์มาเป็นหลักฐานที่ศูนย์ OSS
ส�ำหรับสถานที่ตั้งศูนย์ OSS มี 78 ศูนย์ทั่วประเทศ แบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร
2 แห่งคือที่ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ หลักสี่พลาซ่า  เขตหลักสี่ และอาคารเพชรเกษม
ได้ก�ำชับให้กระทรวงแรงงานเร่งด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ทาวเวอร์ เลขที่ 1759/3 ถ.เพชรเกษม เขตบางแค (ใกล้ห้างบิ๊กซี เพชรเกษม) และ
16 มกราคม 2561 ที่ให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา  ลาว เมียนมา  ส่วนภูมิภาค 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยภายในศูนย์จะเป็นการบูรณาการหน่วยงานต่างๆ
จัดท�ำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ ตรวจลงตรา  (VISA) ขออนุญาตท�ำงาน ที่เกี่ยวข้องคือ กรมการปกครองจัดท�ำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ ก�ำหนดเลข 13 หลัก
ขึน้ ทะเบียนเป็นผูป้ ระกันตนหรือท�ำประกันสุขภาพให้แล้วเสร็จตามก�ำหนดเวลา  ถ่ายรูปใบหน้า  สแกนลายนิ้วมือ ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจลงตรา (Visa) ให้อยู่
ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ที่จัดตั้งขึ้นในทุกจังหวัด ในราชอาณาจักร
ส�ำนักงานประกันสังคมขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนให้กับแรงงานต่างด้าวที่
เพื่อให้มีฐานข้อมูลของแรงงานต่างด้าวทั้ง 3 สัญชาติที่ท�ำงานในประเทศไทย
ท�
ำ
งานในกิ
จการของนายจ้างที่เข้าประกันสังคม กระทรวงสาธารณสุขตรวจสุขภาพ
มีเอกภาพเป็นหนึ่งเดียว สามารถทราบว่าแรงงานฯอาศัยอยู่ที่ใด ท�ำงานกับ
นายจ้างรายใด พร้อมทั้งมีทะเบียนประวัติของแรงงานฯ เพื่อใช้ในการบริหาร ประกันสุขภาพให้กับแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติหรือผ่านการพิสูจน์
จัดการแรงงานต่างด้าวและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์ สัญชาติกรณีที่ท�ำงานในกิจการไม่เข้าประกันสังคม (ผู้รับใช้ในบ้าน และกิจการประมง)
ร่วมกันได้ และเพื่อให้แรงงานฯ เป็นแรงงานที่เข้าเมืองและท�ำงานได้อย่าง หรือกรณีเข้าประกันสังคมต้องซื้อประกันคุ้มครองก่อนเกิดสิทธิประกันสังคม และ
ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งขณะนี้กระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์ OSS แล้ว กรมการจัดหางานพิจารณาอนุญาตท�ำงาน เอกสารทีใ่ ช้คอื   นายจ้างเตรียมเอกสาร ได้แก่
โดยเริม่ ด�ำเนินการตัง้ แต่วนั ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ทีผ่ า่ นมา มีแรงงาน 3 สัญชาติ 1. ส�ำเนาบัตรประชาชน 2. ส�ำเนาทะเบียนบ้าน หากนายจ้างเป็นนิตบิ คุ คลใช้สำ� เนาหนังสือ
ทีจ่ ะต้องด�ำเนินการทีศ่ นู ย์ OSS ดังกล่าว แบ่งเป็น 3 ประเภทได้แก่ 1) แรงงาน รับรองจดทะเบียนบริษทั และทะเบียนบ้าน 3. ท.บ.1 ส่วนแรงงานต่างด้าว เตรียมเอกสาร
ในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น�้ำ ที่พิสูจน์สัญชาติและยังไม่พิสูจน์ ได้แก่ 1. ใบจับคู่ หรือ บัตรสีชมพู 2. เอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้ เช่น CI TD
สัญชาติ ซึง่ บัตรหมดอายุเมือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 โดยกลุม่ ทีพ่ สิ จู น์สญ
ั ชาติ 3. ใบรับรองแพทย์ ทั้งนี้ หากแรงงานที่ตรวจสุขภาพเกิน 90 วันให้ไปตรวจสุขภาพใหม่
แล้วจะอนุญาตให้ท�ำงานได้ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ส่วนที่ยังไม่พิสูจน์ ณ โรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด และน�ำใบรับรองแพทย์มาเป็นหลักฐาน
สัญชาติอนุญาตให้ท�ำงานได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เพื่อพิสูจน์สัญชาติให้ 4. ส�ำเนาบัตรประกันสังคม (ถ้ามี) 5. ใบอนุญาตท�ำงานเดิม (ถ้ามี)
อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิม่ เติมว่า ศูนย์ OSS จะเปิดให้บริการจัดท�ำ
แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561  2) แรงงานกลุ่มที่ผ่านการคัดกรอง
ทะเบี
ย
นประวั
ติและขออนุญาตท�ำงานตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์–31 มีนาคม 2561
ความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง (กลุ่มใบจับคู่) แบ่งเป็นกลุ่มพิสูจน์สัญชาติแล้ว
และได้รับใบแทนใบอนุญาตท�ำงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 จะอนุญาตให้ และเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดศูนย์ฯ ปรากฏว่า
ท�ำงานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 และกลุ่มที่ยังไม่พิสูจน์สัญชาติ มีเพียง มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ มาใช้บริการจ�ำนวน 4,947 คน เป็น กัมพูชา 1,843 คน
ใบจับคู่เท่านั้นและได้รับการผ่อนผันให้ท�ำงานถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลาว 618 คน และเมียนมา 2,486 คน และขอให้นายจ้างรีบพาแรงงานต่างด้าว
จะผ่อนผันให้ท�ำงานได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เพื่อพิสูจน์สัญชาติให้แล้ว ไปด�ำเนินการที่ศูนย์ OSS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 และจะไม่
เสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 3) แรงงานกลุ่มที่ถือบัตรประจ�ำตัว มีการขยายเวลาอีกต่อไป สอบถามรายละเอียดได้ที่ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด
คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ซึ่งใบอนุญาตท�ำงานหมดอายุวันที่ 31 ทุกจังหวัด ส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นทื่ 1-10 หรือสายด่วน
มีนาคม 2561 มีทั้งกรณีที่พิสูจน์และไม่พิสูจน์สัญชาติ โดยแรงงานที่พิสูจน์ กระทรวงแรงงาน 1506
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สัญชาติแล้วจะอนุญาตให้ท�ำงานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 และแรงงาน
ทีม่ า : www.doe.go.th
ที่ยังไม่พิสูจน์สัญชาติจะอนุญาตให้ท�ำงานได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า
พลต�ำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงแรงงาน
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อาชีพมั่นคง

จับตามอง 9 ธุรกิจ
น่าสนใจ ในปี 2017-2018
ในยุคที่ผู้คนส่วนใหญ่เลือกที่จะท�ำธุรกิจของตัวเอง
มากกว่าการที่จะเข้าไปเป็นลูกน้องของคนอื่น ทราบไหมคะว่า
นอกจากการเปิดเว็บไซต์ขายของออนไลน์ที่ฮิตสุดๆ แล้ว ยังมี
ธุรกิจอะไรทีน่ า่ สนใจและน่าลงทุนอีกบ้าง ซึง่ วันนีเ้ ราได้รวบรวม
9 ธุรกิจ น่าสนใจ ประจ�ำปี 2017-2018 นี้ ที่รับรองว่าต้องรุ่ง
อย่างแน่นอน ไปดูกันเลยค่ะ

1. บริการแม่บ้านเดลิเวอรี่

ต้องยอมรับว่าไลฟ์สไตล์ของคนในยุคนี้ มักจะใช้วิถีชีวิตแบบเร่งรีบ
อยู่นอกบ้านเสียเป็นส่วนใหญ่ จึงเป็นเรื่องยากที่จะมีเวลาส�ำหรับการท�ำ
ความสะอาดบ้าน เพราะฉะนัน้ ทางเดียวทีพ่ วกเขาจะมีบา้ นทีน่ า่ อยูแ่ ละสะอาด
สะอ้านอยู่เสมอ ก็คือการจ้างแม่บ้านมาท�ำความสะอาดให้ ซึ่งหากคุณ
ไม่รังเกียจกับการท�ำอาชีพนี้ล่ะก็ รับรองว่ามันสามารถสร้างรายได้ให้กับคุณ
ได้เป็นกอบเป็นก�ำอย่างแน่นอน

2. Fitness Training Center

ถือเป็นเรือ่ งดีๆ ทีค่ นไทยยุคนีห้ นั มาให้ความใส่ใจในเรือ่ งของสุขภาพ
กันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารการกิน ซึ่งอาหารคลีนดูจะขายดี
เป็นเทน�้ำเทท่า  เพราะไม่ว่ารสชาติจะออกมายังไง ก็ยังมีผู้ที่ให้ความสนใจ
อยู่เสมอ รวมไปถึงฟิตเนสเซ็นเตอร์ ที่หลังเลิกงานก็จะเต็มไปด้วยหนุ่มสาว
ชาวออฟฟิศซึ่งเข้าไปใช้บริการ เพราะฉะนั้นการเปิด Fitness Training
Center จึงถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจ น่าสนใจ ในช่วงปีสองปีนี้

3. Web Design และ Development

อีกหนึ่งธุรกิจน่าสนใจ ที่เกิดขึ้นจากทิศทางของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
เพราะพวกเขาดูจะหันเหความสนใจมาทีก่ ารซือ้ ขายสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์
กันมากขึ้น ด้วยเหตุผลว่ามีความสะดวกสบายกว่า  ซึ่งนั่นก็ส่งผลให้พ่อค้า
แม่ค้าในยุคนี้ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการขาย โดยหันมาสร้างเว็บไซต์
เพื่อรองรับการขายสินค้า  มากกว่าการเปิดหน้าร้าน ที่ต้องใช้เงินทุนสูงกว่า 
แถมยังเสี่ยงว่าจะขายของได้หรือไม่

4. บริการทางด้าน SEO

หลังจากทีพ่ อ่ ค้าแม่คา้ ออนไลน์มเี ว็บไซต์เป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้ว
ขัน้ ตอนต่อไปก็คือการเพิ่มกลยุทธ์การตลาด เพือ่ น�ำไปสู่การสร้างยอดขายให้
มากขึ้น โดยการท�ำให้เว็บไซต์ขึ้นไปอยู่อันดับต้นๆ ในหน้าแรกของ Google
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้เห็นสินค้าและบริการของคุณก่อนใคร ด้วยการ
ท�ำ SEO ไม่วา่ จะเป็นการใช้คอนเทนต์มาร์เก็ตติง้ หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์
เป็นต้น

5. ผู้ให้ค�ำปรึกษาทางด้านสื่อออนไลน์

การท�ำการตลาดที่ดีกว่าการตลาดทั่วๆ ไป แถมยังมีค่าใช้จ่ายในการ
ท�ำโปรเจ็กต์ที่ถูกมากก็คือการคอนเน็กต์กับลูกค้าโดยตรงผ่านช่องทาง
โซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, Youtube ฯลฯ
ซึ่งปัจจุบันบริษัทต่างๆ ก็ได้หันมาให้ความใส่ใจเกี่ยวกับ Social Media
Marketing กันมากขึ้น แต่การมองหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านสื่อออนไลน์

กลั บ ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งง่ า ยอย่ า งที่ คิ ด
ดังนัน้ หากใครจะเอาดีทางด้านการ
เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทเกี่ยวกับ
เรื่องของการท�ำ Social Media
Marketing ก็ถือว่ามาถูกทางแล้ว
ล่ะค่ะ

6. บริการรับเขียนบทความ

ส�ำหรับธุรกิจน่าสนใจอย่างที่ 6 ค่อนข้างจะมีความเกีย่ วพันกับหมายเลข
4 และ 5 มากอยู่สักหน่อย เพราะการจะท�ำ SEO ให้ประสบความส�ำเร็จ
วัตถุดิบส�ำคัญที่คุณจะต้องมีก็คือ บทความเจ๋งๆ ที่ไม่ใช่แค่เรื่องสองเรื่อง
เท่านั้น หรือแม้กระทั่งการท�ำ Social Media Marketing บทความก็เป็นอีก
หนึ่งสิ่งส�ำคัญด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นอาชีพนักเขียน หรือบริการ
รับเขียนบทความในยุคนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ไม่เลวเลยล่ะค่ะ

7. พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ

จะเห็นว่าในยุคนี้ ผู้คนส่วนใหญ่เลือกที่จะใช้งานสมาร์ทโฟนมากกว่า
แลปทอป หรือพีซี ไม่ว่าจะเป็นการดูหนัง ฟังเพลง หรือเล่นเน็ตก็ตาม
ดังนั้นสิง่ ที่พวกเขาต้องการก็คือ แอพพลิเคชัน่ บนมือถือที่มคี วามหลากหลาย
และมีฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่มาช่วยให้การใช้งานบนมือถือสะดวกสบายมากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานเพื่อธุรกิจ การใช้งานเพื่อความบันเทิง
การใช้งานเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ เป็นต้น

8. บริการรับซ่อมโทรศัพท์มือถือ

ต่อให้โทรศัพท์มือถือในปัจจุบันนี้จะถูกการันตีโดยบริษัทผู้ผลิตว่า
ทนน�้ำ ทนแดด ทนแรงกระแทก แถมยังเต็มไปด้วยฟีเจอร์ ลูกเล่น หรือ
การใช้งานที่โดดเด่นทันสมัยยังไง แต่เชื่อเถอะว่าซักวันหนึ่งมันต้องมีปัญหา
เกิดขึ้นแน่ๆ แถมยังเป็นปัญหาที่เกิดในช่วงที่โทรศัพท์มือถือหมดประกัน
กับทางศูนย์เสียด้วยสิ และนี่ล่ะค่ะคือโอกาสทองของเราที่จะประสบความ
ส�ำเร็จในการท�ำธุรกิจนี้ เพราะยิ่งคนใช้มือถือมากเท่าไหร่ โอกาสที่เราจะ
สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองก็ยิ่งมีสูง

9. บริการด้านโลจิสติกส์

ธุรกิจน่าสนใจในอันดับสุดท้ายนี้ เรียกว่ามีความเกี่ยวพันกับธุรกิจ
ออนไลน์ในยุคปัจจุบันที่ก�ำลังบูมสุดๆ เพราะหลังจากที่ร้านค้าออนไลน์ได้
ขายสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการขนส่งที่รวดเร็ว ซึ่งหาก
บริษัทโลจิสติกส์เจ้าไหนสามารถท�ำได้ดีกว่า  โอกาสที่จะขึ้นมาเป็นผู้น�ำทาง
ด้านนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่ยากจนเกินไป และนั่นก็หมายถึงรายได้มหาศาล
ที่คุณจะได้รับด้วย
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : www.am2bmarketing.co.th
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THAILAND 4.0

สร้างสุขให้พนักงานยุค 4.0
องค์กรต้องปรับตัวอย่างไร

สัปดาห์นี้มาติดตามเทรนด์สร้างสุขในองค์กรของ
ประเทศไทย กับ นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส.
ซึง่ คุณหมอได้ให้มมุ มองเรือ่ งนีไ้ ว้อย่างน่าสนใจทีเดียวและถือเป็น
เรื่องท้าทายขององค์กรที่จะต้องหาทางรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะปัจจุบันมีสัดส่วนคนรุ่นใหม่ ซึ่งมีความคิด วิถีชีวิต
มีการใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อนๆ อย่างสิ้นเชิง ในองค์กร
มากขึ้น จึงเป็นโจทย์ขององค์กรว่าจะมีการปรับตัว เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มนี้ได้อย่างไร เพื่อหาทางใช้ศักยภาพของคนรุ่นใหม่ที่มี
ความคิดสร้างสรรค์มากมาย ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดและสามารถ
เป็นพลังส�ำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความส�ำเร็จได้ในที่สุด
ในการสัมภาษณ์เมื่อเร็วๆ นี้ ใน รายการลับคมธุรกิจ คุณหมอ
ชาญวิทย์ ได้ฉายภาพเรื่องความสุขในองค์กร นับจากนี้ไปว่า  จะยิ่งทวี
ความส�ำคัญขึ้นเรื่อยๆขณะที่เรื่องชีวิตกับงานนั้นก็ตอบยากขึ้นเรื่อยๆ
เช่นกัน
“บริษัทอาจจะได้ชื่อว่าเป็นบริษัทที่คนอยากมาท�ำงานมากที่สุด
แต่จะใช่บริษัทที่คนท�ำงานอยู่ด้วยยาวนานหรือเปล่า  วันนี้หลายแห่ง
เจอเรื่องคนลาออกมากขึ้นๆ บริษัทจะจัดการอย่างไร จะออกแบบองค์กร
อย่างไร ให้เข้ากับวิถีชีวิตกับคนรุ่นใหม่ เพื่อรักษาคนเหล่านั้นให้มีความ
ภักดีกับองค์กร จริงๆ แล้วเราต้องการคนแบบไหน งานแบบไหนที่เหมาะ
กับคนเหล่านัน้ เพราะหากเราสามารถออกแบบงานให้ตรงกับความต้องการ
ตรงกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ได้ เราจะพบว่าเราจะได้ Productivity
จากของเขามากมายเลย วันนี้บริษัทจะท�ำอย่างไร หากพนักงานบอกว่า 
เขาอยากจะมาท�ำงานสิบเอ็ดโมง เลิกห้าทุ่ม มากกว่า  เขามีไอเดียใหม่ๆ
ตอนตีสอง หลังจากไปเที่ยวมาแล้ว บริษัทจะจัดการอย่างไร”
คุณหมอชาญวิทย์ ยังบอกว่า  “วันนี้องค์กรต่างๆ เจอปัญหา
เหมือนกันหมดคือ เรื่องคน จะเราเปลี่ยนมุมมอง หรือ Mindset ของคน
ได้อย่างไร เพราะปัจจุบนั เราจะจ้างคนมาเพือ่ ให้เขามาท�ำงานให้อย่างเดียว
ไม่ได้แล้ว บริษัทจะมีวิธีดูแลและรักษาคนท�ำงานนั้นได้อย่างไร เพราะ
สวัสดิการ เงินเดือน อาจจะไม่ใช่ค�ำตอบที่เพียงพอแล้ว มันอาจไม่ใช่
สิ่งที่ยึดเขาไว้ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว อันนี้เป็นความท้าทาย
นอกจากนีป้ จั จุบนั คนรุน่ ใหม่ไม่ได้ตอ้ งการเพียงมีสว่ นร่วมในการ
ท�ำงานเท่านัน้ เขาอยากมีสว่ นร่วมในการคิดด้วย ซึง่ เรามักได้ยนิ ค�ำพูด
ว่า พี่ไม่ฟังสิ่งที่ผมคิดเลย นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและท้าทายมากๆ และ
เป็นเรื่องใหม่ที่องค์กรต้องเรียนรู้ ท�ำความเข้าใจ”
ส�ำหรับรูปธรรมในการสร้างองค์กรแห่งความสุข ยุค 4.0 สิ่งที่
คุณหมอชาญวิทย์ บอกนัน้ น่าคิดทีเดียว “องค์กรจะต้องมีการจัดบรรยากาศ
และความสัมพันธ์ใหม่ เพือ่ ให้คนในองค์กรท�ำงานร่วมกัน และช่วยกันน�ำพา
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องค์กรให้อยู่รอดได้ ซึ่งองค์กรจะต้องตระหนักว่า  ในบริษัทมีลูกค้าอยู่
สองกลุ่ม คือ ลูกค้าที่ซื้อสินค้าเรา  และลูกค้าภายในองค์กร นั่นก็คือ
ผู้บริหาร พนักงาน ที่ก็ต้องการการสร้างสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง
เหมือนกับลูกค้าของบริษัทที่มีส่วน CRM”
ส่วนแนวทางในการสร้างสุขในองค์กรยุค 4.0 คุณหมอชาญวิทย์
ระบุว่า  จะต้องหันมาดูและให้ความส�ำคัญใน 4 เรื่องนี้ให้มากๆ คือ
สุขภาพกาย สุขภาพใจ บรรยากาศในการท�ำงาน หรือสังคม และทัศนคติ
ในการท�ำงาน
“ด้านร่างกาย แนวโน้มเรื่องการดูแลสุขภาพของคนในองค์กร
จะมีมากขึ้น เพราะว่าปัจจุบันคนอายุน้อยๆ ก็เริ่มมีปัญหาสุขภาพแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วน โรคเบาหวาน สองเรื่องจิตใจ เรื่องความเครียด
ในที่ท�ำงาน ซึ่งยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นแน่นอน องค์กรจะมีการปรับ มีการ
ออกแบบโปรแกรมเพื่อช่วยให้พนักงานไม่เครียด หรือเครียดน้อยลง
ได้อย่างไร ซึง่ หนึง่ ในเครือ่ งมือทีพ่ สิ จู น์แล้วว่าได้ผลก็คอื การท�ำให้พนักงาน
มีสติ Mindfulness และด้านเจตคติของคน ซึ่งพบว่าทัศนคติของคน
รุ่นใหม่นั้นไม่ได้แย่เลย แต่องค์กรจะต้องท�ำความเข้าใจ และก้าวให้ทัน
กับความเปลี่ยนแปลง ขณะที่ส่วนงาน HR ก็จะต้องมีการปรับการท�ำงาน
ใหม่ จากคอยควบคุม เป็นการสนับสนุนให้คนมีความสุขในการท�ำงาน
ท�ำอย่างไรให้เขารักองค์กร ท�ำอย่างไรให้เขาสามารถดึงศักยภาพมาใช้
ในการท�ำงานมากที่สุด”
ถามว่า  แล้วการท�ำงานส่งเสริมการสร้างสุขภาวะในองค์กร
ของสสส. ต้องปรับตัวอย่างไร คุณหมอชาญวิทย์เล่าว่า ต้องมีการปรับตัว
มากเหมือนกัน เพื่อที่จะน�ำความรู้ที่ได้จากการท�ำงานมาต่อเนื่องนับสิบปี
มาจัดการถ่ายทอดความรู้นั้น ให้องค์กรต่างๆ สามารถน�ำไปใช้ ได้ตรงจุด
ตรงกลุ่มไม่ว่าจะเป็นการวัดผลคุณค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการที่คน
ในองค์กรมีความสุขมากขึ้น รวมถึงการให้ความรู้องค์กรในการเพิ่มพูน
ทักษะการจัดการทางการเงินให้พนักงาน การสร้างสติในการท�ำงานและ
ในการใช้ชีวิตให้พนักงาน ฯลฯ
หน่วยงานที่สนใจเรื่องการสร้างสุขในองค์กรสามารถหาไอเดีย
หาความรูเ้ รือ่ งการสร้างสุขในองค์กร ได้ที่ www.happy8workplace.com
ซึ่งมีการเผยแพร่ความรู้ทั้งในรูปแบบ E-Book วิดีโอ หนังสือ วารสาร
ค�ำคมคนท�ำงาน รวมถึง สือ่ นิทรรศการ ตลอดจนกิจกรรมการให้ความรู้
ตลอดทัง้ ปี ทีล่ ว้ นเปิดกว้างให้ทกุ องค์กรเข้ามาเรียนรู้ เพือ่ สร้างองค์กร
ที่มีความสุข ที่จะน�ำไปสู่การสร้างสังคมที่มีความสุขต่อไป
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com

