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  ข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจ�ำเดือนธันวำคม 2561  

  Special Report ฉบับนี้ ขอเสนอ โฮมสเตย์วิถีชีวิตชำวเลในระยอง “ชมทุ่งโปรงทอง” ตำมด้วย 

มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�าในภูมิภาค ดันเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ “อุต” เพ่ิมอีก 4 แห่ง รับลงทุนไฮเทค ส่องโอกำสธุรกิจ  

“ก๊ำซอุตสำหกรรม” บีไอจีทุ่ม 4 พันล้ำน ขยำยกิจกำรรับดีมำนด์พื้นที่ EEC พุ่ง เคำน์เตอร์เซอร์วิส จับมือ ส�ำนักงำนประกันสังคม  

เปิดลงทะเบียนสมัครประกันสังคมมำตรำ 40 ฟรี!! “รมต.แรงงำน” ลุยเยี่ยมแรงงำนคุณภำพในสถำนประกอบกิจกำรใน จ.รำชบุรี จัดหำงำน

จังหวัดสงขลำระบุห้ำมโฆษณำชักชวนแรงงำนไทยไปท�ำงำนต่ำงประเทศ ผ่ำนเฟสบุ๊ค ไลน์ และตำมสื่อโฆษณำต่ำงๆ โดยไม่ได้รับอนุญำต

 ส่วน English for Career ฉบับนี้ เป็นบทสนทนำภำษำอังกฤษ Private (เรื่องส่วนตัว) รู้ทันโลก แรงงำนในอนำคตต้องพัฒนำ 

ศักยภำพเพื่อแข่งขันกับหุ่นยนต์ เกำหลีใต้ว่ำจ้ำงแรงงำนกัมพูชำหลำยพันคน Smart DOE เปิดแล้ว!! ศูนย์บริกำรวีซ่ำ และใบอนุญำตท�ำงำน 

ที่จังหวัดเชียงใหม่ แบบ One Stop Service อ�ำนวยควำมสะดวก รวดเร็ว ประหยัด เวลำ ค่ำใช้จ่ำย กนร. เห็นชอบขยำยเวลำออกหนังสือ 

คนประจ�ำเรือ และจัดท�ำทะเบียนประวัติแรงงำนต่ำงด้ำวประมงกัมพูชำ ลำว เมียนมำ เตือนแรงงำนไทย!! กรมกำรจัดหำงำน ยังไม่เปิด 

รับสมัครไปท�ำงำนเก็บผลไม้ป่ำในสวีเดนและฟินแลนด์ กรมกำรจัดหำงำน รวบต่ำงด้ำวท�ำงำนผิดกฎหมำยกว่ำ 4,000 คน ตรวจสอบแล้ว 

เฉียด 150,000 คน ผลักดันส่งกลับ กว่ำ 3,400 คน อาชีพมั่นคง โตไปกับยุค E-Commerce “นักกำรตลำดออนไลน์” และ THAILAND 4.0  

“4 ไอเดีย” สร้ำงแรงบันดำลใจให้พนักงำนตั้งใจท�ำงำน

ผู้ด�ำเนินกำร : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน (Labour Market Information Administration Division)

 กรมการจัดหางาน โทรศัพท์ 0-2245-1581 หรือที่ E-mail : lmi@doe.go.th
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	 • ดันเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ “อุต” เพิ่มอีก 4 แห่ง รับลงทุนไฮเทค 4
	 • ส่องโอกำสธุรกิจ “ก๊ำซอุตสำหกรรม” บีไอจีทุ่ม 4 พันล้ำน ขยำยกิจกำรรับดีมำนด์พื้นที่ EEC พุ่ง 4
	 • เคำน์เตอร์เซอร์วิส จับมือ ส�ำนักงำนประกันสังคม เปิดลงทะเบียนสมัครประกันสังคมมำตรำ 40 ฟรี!! 5
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  ผ่ำนเฟสบุ๊ค ไลน์ และตำมสื่อโฆษณำต่ำงๆ โดยไม่ได้รับอนุญำต
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รู้ทันโลก

	 • แรงงำนในอนำคตต้องพัฒนำศักยภำพเพื่อแข่งขันกับหุ่นยนต์ 7
	 • เกำหลีใต้ ว่ำจ้ำงแรงงำนกัมพูชำหลำยพันคน 7

Smart DOE
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   กัมพูชำ ลำว เมียนมำ 
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	 • กรมกำรจัดหำงำน รวบต่ำงด้ำวท�ำงำนผิดกฎหมำยกว่ำ 4,000 คน ตรวจสอบแล้วเฉียด 150,000 คน 10
   ผลักดันส่งกลับกว่ำ 3,400 คน
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	 • โตไปกับยุค E-Commerce “นักกำรตลำดออนไลน์” 11

THAILAND 4.0

	 • “4 ไอเดีย” สร้ำงแรงบันดำลใจให้พนักงำนตั้งใจท�ำงำน 12



Smart Job Magazine 3

	 กลุ่มท่องเท่ียวประแสโฮมสเตย์	 ได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย	 โดยกรมการท่องเท่ียว	

กระทรวง	การท่องเที่ยวและกีฬา	(ปี	2561-2564)	มีคุณกาญจนา	บูรณชาติ	เป็นประธานกลุ่มฯ	

ก่อตั้งเมื่อปี	พ.ศ.	2550	เลขที่	7	หมู่	7	ต�าบลปากน�้าประแส	อ�าเภอแกลง	จังหวัดระยอง	21170	

เบอร์โทรติดต่อ	 085	 329	 7384	 โดยมีสมาชิกในชุมชนริเร่ิมท�าบ้านโฮมสเตย์	 เพื่อให้บริการ 

นักท่องเท่ียวท่ีสนใจท่องเท่ียวแบบสัมผัสวถีิชีวิตชนบทจ�านวน	7	หลัง	สามารถรองรับนักท่องเท่ียว

ได้มากถึง	 70	 คน	 กิจกรรมหลักๆ	 ของกลุ่ม	 คือ	 น่ังรถสามล้อชมหมู่บ้านและสถานท่ีท่องเท่ียว 

ในชุมชน	 เช่น	 ทุ่งโปรงทอง	 อนุสรณ์เรือรบประแสชายหาดแหลมสน	 ต้นตะเคียนยักษ์	 และ	 

ศาลกรมหลวงชุมพร	เป็นต้น

 ปัจจบัุนปำกน�ำ้ประแสได้กลำยเป็นแหล่งท่องเทีย่ว เพรำะมจีดุชมววิปำกอ่ำวทีส่วยงำม ร้ำวรำน

จับใจ และเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์เรือรบหลวงประแส ท�ำให้ชุมชนแห่งนี้มีนักท่องเท่ียวเดินทำงกันมำ 

ท่องเทีย่วอกีแห่งหนึง่ในจังหวดัระยอง นอกจำกนีใ้กล้ๆ กบัปำกน�ำ้ประแส ยงัมทีุง่โปรงทอง แหล่งท่องเท่ียว 

เชิงอนุรักษ์ทำงธรรมชำติ ที่เต็มไปด้วยหมู่แมกไม้โปรงและไม้โกงกำง ที่งดงำมสะพร่ัง เปล่งแสงออร่ำ 

สวยระย้ำจับใจ 

 ทุ่งโปรงทอง ตั้งอยู่ที่บ้ำนแสมภู่ ชุมชนปำกน�้ำประแส อ.เมือง จ.ระยอง ไฮไลท์ส�ำคัญของที่นี่ 

ก็คือ ต้นโปรงสีเขียวอ่อนที่ขึ้นอยู่หนำแน่น ยิ่งเมื่อยำมใบสะท้อนแสงแดดแล้วจะมีสีทองสวยงำมไปทั่ว

ท้องทุ่งเลย นอกจำกนั้น ที่ทุ่งโปรงทองยังมีสะพำนไม้ส�ำหรับเดินศึกษำธรรมชำติมีระยะทำงยำวกว่ำ  

2 กิโลเมตรครึ่ง นักท่องเที่ยวจะได้ชมควำมสวยงำมและควำมอุดมสมบูรณ์ของพืชและสัตว์ชำยเลนที่มี

ตลอดสองข้ำงทำงและป่ำชำยเลนแห่งนี้ยังถือว่ำเป็นแหล่งอนุบำลสัตว์น�้ำ ที่ส�ำคัญของปำกน�้ำประแส

แถมยังท�ำหน้ำท่ีเป็นแนวก�ำแพงธรรมชำติที่ช่วยป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง จำกกระแสคลื่นอีกด้วย  

ซึ่งพื้นที่แห่งนี้นอกจำกจะเป็นพืชป่ำชำยเลนท่ีขึ้นเองตำมธรรมชำติแล้วในปัจจุบันยังมีกำรเพ่ิมพ้ืนที ่

ป่ำชำยเลนด้วยกำรปลูกป่ำท�ำให้ป่ำชำยเลนแห่งนี้พื้นที่รวมกันกว่ำ 6 พันไร่

โฮมสเตย์วิถีชีวิตชาวเลในระยอง

“ชมทุ่งโปรงทอง”

Special Report

ควำมประทับใจ และไปต่อท่ีจดุชมววิแหลมสน ชำยหำดทีเ่ป็นทีน่ยิม
ของนักท่องเทีย่วส�ำหรับกำรมำพกัผ่อน และเล่นกีฬำทำงน�ำ้บรเิวณ
หำดแหมสนนั้น จะเต็มไปด้วยต้นสนและมีแหลมหินยื่นออกไป 
ไว้ส�ำหรับเดินชมวิวทะเลสวยๆ ถัดจำกแหลมสนมำเรำมำแวะ 
สักกำระศำลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่ชำว 
ปำกน�้ำประแสให้ควำมเคำรพนับถือ และมีต้นตะเคียนงำมอำยุ
ประมำณ 500 ปี อยู่ภำยในวัดตะเคียนงำมและอีกหนึ่งสถำนที่ คือ
กลุ่มวิสำหกิจชุมชนท่องเที่ยวประแสโฮมสเตย์ (สมุนไพรใบขลู่)  
ซึ่งที่นี่จะมีกำรรวมกลุ่มกันท�ำชำใบขลู่ของดีของขึ้นชื่อของปำกน�้ำ
ประแส และนอกจำกใบขลู่ จะน�ำมำท�ำชำแล้วยังมีอำหำรที่ท�ำจำก
ใบขลู่ แถมที่นี่ยังมีสินค้ำท้องถิ่นขำยอีกมำกมำย...
 ยำมเช้ำไปหำอำหำรเช้ำกนัทีต่ลำดเช้ำชมุชนปำกน�ำ้ประแส 
เป็นตลำดเล็กๆ ที่ต้ังอยู่ในชุมชนเก่ำแก่ริมคลองประแส ตลำดเช้ำ
ของทีน่ีน่ัน้เปิดทกุวนั เริม่ขำยตอน ต ี4 และจะเริม่วำยช่วงประมำณ 
9 โมงเช้ำ อำหำรทีข่ึน้ชือ่ทีน่ี่คือแจกล่อนย่ำง ปลำกะพงทอดน�ำ้ปลำ 
แกงส้มผักกระสับ เหมำะกับคนท่ีอยำกมำเที่ยวดูวิถีชุมชนและ 
อยำกมำหำของกินอร่อยๆ ในรำคำไม่แพงรับรองว่ำคุ้มค่ำแน่นอน 
นอกจำกนีไ้ม่ไกลจำกตลำดเรำยงัสำมำรถเดนิชมควำมสวยงำมและ 
ควำมคลำสสิคของบ้ำนไม้เก่ำแก่ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ที่หำกใคร
ได้แวะเวียนมำเที่ยวตลำดเช้ำนั้นไม่ควรพลำดเลย...
  นอกจำกน้ีแล้วคุณกำญจนำ บูรณชำติ ประธำนกลุ่มฯ  
ได้กล่ำวถึงวิธีกำรด�ำเนินงำนของกลุ่มท่องเที่ยวประแสโฮมสเตย์  
(ทุง่โปรงทอง) ว่ำมกีำรด�ำเนนิงำนและบรหิำรจดักำรอย่ำงเป็นระบบ 
อำทิ มีสวัสดิกำรดูแลสมำชิกในกำรเดินทำงเพ่ือเข้ำร่วมประชุม 
สมัมนำต่ำงๆ ทีท่ำงหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนจัดขึน้ บรหิำรจดักำร
ตำมงบประมำณที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกทำงภำครัฐและเอกชน 
และรำยได้ทีม่ขีองกลุม่ฯ ไม่กูห้นีย้มืจำกแหล่ง กำรเงนิอืน่ๆ เน้นหลกั 
เศรษฐกิจพอเพียง คือ มีควำมพอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน  
ใช้สิง่ของเหลอืใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ และยังมกีำรสนับสนนุสมำชกิ
ในกลุ่มและผู้ที่สนใจ เช่น นักเรียน ปรำชญ์ชำวบ้ำน ผู้น�ำชุมชน  
ในกำรเป็นมัคคุเทศก์ วิทยำกร บรรยำยประวัติควำมเป็นมำชุมชน  
รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ อีกด้วย

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มา :  คุณกำญจนำ บูรณชำติ ประธำนกลุ่มท่องเที่ยวประแส
 โฮมสเตย์ (ทุ่งโปรงทอง)
 ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
 khunnaiver.blogspot.com, http://www.amarintv.com
 http://www.homestaythai.net, http://www.prasae.com

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวประแสโฮมสเตย์

 ส�ำหรับใครที่จะแวะมำเท่ียวระยอง อยำกจะเปลี่ยนวิถีกำรพักผ่อน มำลองนอนพักค้ำงแบบ 

โฮมสเตย์ รำคำถกู ประหยัด อีกอย่ำงจะได้ประชำสัมพันธ์ที่พักให้เจ้ำของ “ทีพ่ักโฮมสเตย์ มีรายได้จาก

นักท่องเที่ยว ที่แวะไปพัก ถือเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน” จะได้ไม่ต้องออกไปท�ำงำน 

ยังต่ำงถิ่น ส�ำหรับข้อมูลโฮมสเตย์ ห้องพักรำคำถูก ประหยัด บรรยำกำศดี ใกล้ทุ่งโปรงสีทอง สำมำรถ

สอบถำมได้จำกคุณกำญจนำ บูรณชำติ ประธำนกลุ่มท่องเที่ยวประแสโฮมสเตย์ (ทุ่งโปรงทอง)  

ตำมหมำยเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ 

 และอีกหนึ่งกิจกรรมท่ีพลำดไม่ได้ส�ำหรับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทำงมำที่ทุ่งโปรงทองนั้นก็คือ 

กำรล่องเรือศึกษำธรรมชำติ โดยเรือที่ให้บริกำรนักท่องเที่ยวน้ันก็คือกลุ่มของชำวบ้ำนที่มีอำชีพประมง

และน�ำเรือมำให้บริกำรนักท่องเที่ยวเป็นรำยได้เสริมนั่นเอง ซึ่งกำรล่องเรือน้ันนอกจำกเรำจะได้เห็น

ธรรมชำติท่ีสวยงำมในอีกมุมหนึ่งแล้ว เรำยังจะได้เห็นวิถีของชำวบ้ำนที่มีอำชีพเก็บหอยเก็บปูขำย 

ซ่ึงเรำสำมำรถอุดหนุนซื้อกลับมำท�ำกินได้เลย สิ่งที่ส�ำคัญเรำยังจะได้เห็นก�ำแพงป้องกันคลื่นขนำดใหญ่

ที่สร้ำงข้ึนมำเพื่อเพ่ิมพื้นท่ีป่ำชำยเลนและป้องกันกระแสคล่ืนที่จะเข้ำมำท�ำลำยพื้นที่ของป่ำกันแบบ 

ใกล้ชิดอีกด้วย

 กำรบรกิำรส�ำหรบันักท่องเทีย่วทีน่ยิมอกีอย่ำงของชมุชนปำกน�ำ้ประแส กค็อืกำรนัง่รถจกัรยำนยนต์

พ่วงข้ำง (รถสำมล้อ) หรือซำเล้ง เที่ยวตำมสถำนที่ส�ำคัญต่ำงๆ ของปำกน�้ำประแส ซึ่งสถำนที่ที่เรำ 

พำไปนั้นจุดแรกก็ คือ ชมทุ่งโปรงทอง เดินตำมสะพำนไม้ระยะทำงมำกกว่ำ 2 กิโลเมตร มีศำลำพัก 

ให้หำยเหน่ือยระหว่ำงทำงเรียบชำยฝั่งทะเล ชมต้นแสมขนำดใหญ่ อำยุมำกกว่ำ 100 ปี เก็บภำพ 
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มิติใหม่ของกำรส่งเสริมกำรมีงำนท�ำในภูมิภำค

	 นายอุตตม	 สาวนายน	 รมว.อุตสาหกรรม	 เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุม 

คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 (อีอีซี)	 เม่ือวันท่ี 

11	ธันวาคม	2561	ว่าที่ประชุมได้เสนอให้ตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ	4	แห่ง	ประกอบด้วย

 1. โตโยต้ำ บ้ำนโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรำ รองรับ อตุฯ กำรลงทนุ อตุสำหกรรมเป้ำหมำยพเิศษทีใ่ช้เทคโนโลยี
ชั้นสูง คำดว่ำ เงินลงทุน 1,000 ล้ำนบำท 
 2. โตโยต้ำ เกตเวย์ จ.ฉะเชงิเทรำ รองรบักำรลงทนุยำนยนต์อนำคต คำดว่ำ เงนิลงทนุ 20,000 ล้ำนบำท 
 3. พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัท ดับบลิวเอแชเอ เวนเตจอร์ โฮลดิ้งส์ ถนนบำงนำ-ตรำด 
จ.ฉะเชิงเทรำ รองรับลงทุนหุ่นยนต์ ดิจิทัล และโลจิสติกส์ คำดว่ำ เงินลงทุน 13,480 ล้ำนบำท
 4. มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ชลบุรี หรือีอีซีเอ็มดี เป็นแหล่งนวัตกรรมด้ำนกำรแพทย์ คำดว่ำ 
เงินลงทุน 8,000 ล้ำนบำท
 นำยอตุตมกล่ำวถงึควำมคืบหน้ำร่ำงกำรจัดต้ัง กองทนุพัฒนำเขตพฒันำพเิศษภำคตะวนัออก วงเงนิ
ประเดิม 100 ล้ำนบำท ซ่ึงเตรียมเสนอขอวงเงินเพิ่มเติมอีก 900 ล้ำนบำท ต่อคณะกรรมกำรนโยบำย 
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก หรือ กพอ. ที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี เป็นประธำน
พิจำรณำอนุมัติช่วงเดือนมกรำคม 2562 ในเบื้องต้นได้ข้อสรุปหลักเกณฑ์ให้กองทุนเบิกจ่ำยได้ 3 ด้ำน คือ
 1. เพื่อกำรพัฒนำพื้นท่ีหรือชุมชนช่วยเหลือ หรือเยียวยำ ประชำชนและชุมชนที่อำจได้รับ 
ผลกระทบทบจำกกำรพัฒนำอีอีซี

 ดังนั้น กว่ำ 30 ปี ของกำรเติบโตก๊ำซอุตสำหกรรม มำพร้อมกับอุตสำหกรรม
ในมำบตำพุด ซึ่งบริษัท บำงกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จ�ำกัด หรือ บีไอจี (BIG) ผู้น�ำ
นวัตกรรมก๊ำซอุตสำหกรรมครบวงจรของประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งผู้ประกอบกำรที่มี
โรงงำนทำงแถบภำคตะวันออก ตั้งโรงงำนในจังหวัดระยองและชลบุรี ได้มีกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีเพื่อให้ตอบโจทย์ภำคอุตสำหกรรมมำกท่ีสุด เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยก๊ำซ
อุตสำหกรรม ที่มีก�ำลังกำรผลิตใหญ่ที่สุด ด้วยส่วนแบ่งกำรตลำดถึง 45% มีรำยได้ 
5,500 ล้ำนบำท ในปีที่ผ่ำนมำ และพร้อมที่จะเดินหน้ำลงทุนเพื่อขยำยก�ำลังกำรผลิต 
รองรับควำมต้องกำร หรือดีมำนด์ ที่ก�ำลังเติบโตโดยเฉพำะในพื้นท่ี อีอีซี เนื่องจำก
เกือบทุกอุตสำหกรรมในอีอีซี ใช้ “ก๊ำซ” เป็นแหล่งพลังงำนหลัก
 ท�ำให้ BIG ในฐำนะผู้ให้บริกำรก๊ำซอุตสำหกรรม เร่งพัฒนำผลิตภัณฑ์และ
กำรบริกำรให้ทันต่อควำมต้องกำร ทั้งกำรติดตั้งสถำนี เพ่ือจ่ำยก๊ำซเข้ำในระบบกำร
ผลิตของลูกค้ำด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลอดภัย ได้มำตรฐำนโลก และมีผลิตภัณฑ์
ที่ให้บริกำรครอบคลุมก๊ำซหลำยชนิด อำทิ ออกซิเจน ไนโตรเจน อำร์กอน ไฮโดรเจน 
ฮีเลียม คำร์บอนไดออกไซด์ อะเซทิลีน ก๊ำซชนิดพิเศษ ก๊ำซผสม รวมทั้งงำนออกแบบ
ทำงวิศวกรรม และงำนบริกำรด้ำนวิศวกรรม
 นำยปิยบุตร จำรุเพ็ญ กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท บำงกอกอินดัสเทรียลแก๊ส 
จ�ำกัด หรือ บีไอจี มองทิศทำงของกำรเติบโตของอุตสำหกรรมไทยหลังจำกน้ีว่ำ  
“ถงึเวลำแล้วทีไ่ทยต้องยกระดบักำรพฒันำอตุสำหกรรมไปสูอ่ตุสำหกรรมไฮเทค หรอื
ที่เรียกว่ำ อุตสำหกรรม 4.0 ซึ่งจะท�ำให้ไทยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ได้อย่ำงแท้จริง จำกกำรท่ีผู้ประกอบกำรไทยหันมำเน้นกำรผลิตสินค้ำที่มีคุณค่ำและ 

	 โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	(อีอีซี)	เป็นจุดเริ่มต้นของการผลักดันไทยแลนด์	4.0	แบบก้าวกระโดด	ตามความมุ่งหมายของรัฐบาลที่ต้องการ

เหน็ออีซี	ีมีบทบาทส�าคัญ	และแม่เหลก็ส�าหรับนักลงทุนท่ัวทุกมุมโลกให้กลับมาไทยอกีคร้ัง	เช่นเดยีวกับความส�าเร็จในการพฒันาเศรษฐกิจภาคตะวนัออก	หรือโครงการ

อีสเทิร์น	ซีบอร์ด	ที่เคยท�าให้เศรษฐกิจของไทยขยายตัวถึง	8%	มาแล้วในอดีต...และการเดินหน้าครั้งส�าคัญ	ของไทยครั้งนี้ผ่านโครงการ	อีอีซี...กระตุ้นการตื่นตัว	

ส�าหรับภาคอตุสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดใหญ่ไม่ใช้น้อย	โดยรวมถึง	“ก๊าซอตุสาหกรรม”	ท่ีเป็นอกีอตุสาหกรรมหน่ึง	หลายคนท่ีไม่ได้อยู่ในแวดวงธรุกิจ	อตุสาหกรรม

และบริการ	 อาจไม่รู้จักมากนัก	 แต่พบว่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีส่วนส�าคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศในระยะกว่า	 30	 ปี...	 โดยเฉพาะในพื้นท่ีอีสเทิร์นซีบอร์ด	 

ที่	อ.มาบตาพุด

ดันเขตส่งเสริมศก.พิเศษ “อตุ”

เพิ่มอีก	4	แห่ง	รับลงทุนไฮเทค

ส่องโอกำสธุรกิจ “ก๊ำซอุตสำหกรรม”

บีไอจีทุ่ม	4	พันล้าน	ขยายกิจการรับดีมานด์พื้นที่	EEC	พุ่ง

 2. สนับสนุนและส่งเสริมกำรศึกษำและให้ทุนกำร
ศึกษำแก่ประชำชนท่ีอยู่อำศัยในอีอีซีหรือใกล้เคียงและได้รับ
ผลกระทบจำกกำรพัฒนำอีอีซี
 3. ค่ำใช้จ่ำย อืน่ทีจ่ะส่งเสรมิให้เกดิประสทิธภิำพและ
ควำมรวดเร็วในกำรพัฒนำอีอีซี
 นอกจากนีส้�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ได้รายงานความคบืหน้าการด�าเนนิโครงการ
เขตนวัตกรรมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซีไอ  
(EECi) ให้ทีป่ระชมุรบัทราบว่าอยูร่ะหว่างปรบัปรงุแผนแม่บท
การพฒันาออีซีไีอ คาดจะเริม่ด�าเนินการก่อสร้างภายในเดอืน
มกราคม 2562

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มา : www.ryt9.com

มีมูลค่ำเพ่ิม เป็นยูนิคโปรดักส์ ที่มีควำมแตกต่ำง มำกกว่ำกำรผลิตเพื่อเน้นปริมำณ 
เช่นในอดตี ซึง่ประเทศไทยเคยเตบิโตมำจำกแมสโปรดกัส์ ท�ำมำกได้น้อย ผลติออกมำ
เป็นจ�ำนวนมำก เน้นต้นทุนต่อหน่วยถูก ท้ำยสุดท�ำให้ขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขัน 
ของเรำลดลง โดยเฉพำะค่ำแรงงำน ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้ำน 
ที่เปิดใหม่ โดยเฉพำะประเทศในกลุ่ม CLMV”
 นโยบำยไทยแลนด์ 4.0 จะเป็นส่วนส�ำคัญของกำรเพ่ิมประสิทธิภำพหรือ
ประสิทธิผลของกำรผลิต รวมถึง Efficiency ของกำรช่วยลดกำรใช้พลังงำนใน 
ภำคอุตสำหกรรม และท�ำให้กำรใช้ทรัพยำกรของโรงงำนอุตสำหกรรมยั่งยืน หรือ 
เรียกว่ำ Sustainability ซึ่งมีผลกระทบกับส่ิงแวดล้อมน้อยที่สุด แน่นอนในกลุ่ม
อุตสำหกรรมสนับสนุนของบริษัทบีไอจี จะมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ  
ด้วยแผนกำรขยำยกำรลงทนุในระยะปี 2561-64 รวมวงเงนิประมำณ 4,000 ล้ำนบำท 
แบ่งเป็น เป็นกำรลงทุนในโรงผลิตก๊ำซอุตสำหกรรมในพ้ืนที่ อีอีซี ด้วยมูลค่ำ  
3,500 ล้ำนบำท เพื่อรองรับอุตสำหกรรมเป้ำหมำยที่รัฐบำลให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
และกำรลงทุนในประเทศพม่ำอีก 500 ล้ำนบำท ประกอบด้วย 5 โครงกำร
 1. โครงกำรโรงไฮโดรเจน ขนำดก�ำลังกำรผลิต 120,000 ตันต่อปี ที่นิคม
อุตสำหกรรมมำบตำพุด มูลค่ำกำรลงทุน 600 ล้ำนบำท ก่อสร้ำงเสร็จในปี 2562
 2.  โครงกำรก่อสร้ำงโรงงำนผลติก๊ำซอตุสำหกรรมในพืน้ทีน่คิมอตุสำหกรรม
อมตะซิตี้ ชลบุรี ขนำดก�ำลัง กำรผลิตไนโตรเจน 50,000 ตันต่อปี ที่นิคมอุตสำหกรรม 
อมตะซิตี้ ระยอง มูลค่ำกำรลงทุน 400 ล้ำนบำท ก่อสร้ำงเสร็จในปี 2562 (บริษัท  
บำงกอกอินดัสเทรียล แก๊ส จ�ำกัด หรือ บีไอจี (BIG)และ บริษัท อมตะคอร์ปอเรชัน 
จ�ำกัด (มหำชน) หรือ AMATA
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	 พลต�ารวจเอก	อดุลย์	แสงสิงแก้ว	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	

กล่ำวในโอกำสเป็นประธำนในพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงกำรให้บริกำรรับช�ำระเงิน
กองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนตำมมำตรำ 40 ผ่ำนเคำน์เตอร์เซอร์วิส ว่ำ 
กระทรวงแรงงำนได้ก�ำหนดทิศทำงกำรบริหำรไว้ ในเรื่องกำรเร่งผลักดันให้แรงงำน
นอกระบบผู้ประกอบอำชีพอิสระเพื่อให้เข้ำถึงหลักประกันทำงสังคมเข้ำสู่ระบบ 
ประกันสังคม โดยมีเป้ำหมำยภำยในระยะเวลำ 5 ปี ตั้งแต่ปี (2561-2565) จะมี 
ผู้ประกันตนรำยใหม่เพิ่มข้ึนจ�ำนวน 5 ล้ำนคน กระทรวงแรงงำน โดยส�ำนักงำน 
ประกนัสงัคมได้ด�ำเนนิกำรตำมนโยบำยดงักล่ำว โดยมกีำรพฒันำระบบร่วมกบั บรษิทั 
เคำน์เตอร์เซอร์วิส จ�ำกัด รับสมัครผู ้ประกันตนมำตรำ 40 ผ่ำนช่องทำงร้ำน 
เซเว่นอีเลฟเว่น ที่มีสัญลักษณ์เคำน์เตอร์เซอรวิสกว่ำ 13,000 แห่งทั่วประเทศ
 “กระทรวงแรงงำนพร้อมจะขับเคลือ่นกำรให้บริกำรภำครัฐโดยกำรน�ำระบบ
เทคโนโลยสีำรสนเทศเข้ำมำสนบัสนนุในกำรบรกิำรประชำชน ซึง่กำรร่วมมอืกับ บรษัิท 
เคำน์เตอร์เซอร์วิส จ�ำกัด ในครั้งนี้จะส่งผลให้ประชำชนและแรงงำนทุกภำคส่วน 
เข้ำถึงสวัสดิกำรภำครัฐ และมีช่องทำงกำรสมัครเป็นผู้ประกันตนตำมมำตรำ 40  
มำกข้ึน รวมถึงกำรให้บริกำรที่สะดวกรวดเร็ว ประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรรับสมัคร  
ซึง่ไม่เสยีค่ำธรรมเนยีมในกำรสมคัรแต่อย่ำงใด ทัง้นีเ้ริม่ให้บรกิำรตัง้แต่บดันีเ้ป็นต้นไป 
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส�ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่/จังหวัด/
สำขำ ทั่วประเทศ หรือที่ศูนย์บริกำรสำยด่วน 1506 ให้บริกำรทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
รำชกำรตลอด 24 ชั่วโมง” พลต�ำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว กล่ำว
	 ด้านนายวีรเดช	อคัรผลพานิช	รองกรรมการผูจั้ดการ	บริษทั	เคาน์เตอร์

เซอร์วิส	 จ�ากัด เปิดเผยว่ำจำกกำรที่ เคำน์เตอร์เซอร์วิส ร่วมกับ ส�ำนักงำน 
ประกันสังคม เพื่อช่วยให้กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ในกำรผลักดันแรงงำนนอกระบบ 
หรอืผู้ทีมี่อำชพีอสิระ ทีม่อียูจ่�ำนวนมำก ให้สำมำรถเข้ำถงึระบบหลกัประกันทำงสงัคม
ได้มำกขึ้น ซึ่งเคำน์เตอร์เซอร์วิส มีควำมพร้อมในกำรให้บริกำรดังกล่ำวเต็มที่  
เน่ืองจำกบริษัทฯ มีกำรพัฒนำควำมรู้ และเข้ำใจเกี่ยวกับโครงสร้ำงของหน่วยงำน 
ภำครัฐอย่ำงต่อเนื่อง ประกอบกับกำรมีเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมเชี่ยวชำญในกำรท�ำระบบ 
มีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภำพและศักยภำพสูง พร้อมต่อกำรรองรับควำมต้องกำรของ
ทั้งส�ำนักงำนประกันสังคมเอง และประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย ที่สำมำรถช่วยส่งเสริม
กำรเข้ำถึงบริกำรทั้งกำรสมัครมำตรำ 40 หรือกำรช�ำระเงินสมทบของมำตรำ 39  
และมำตรำ 40 ให้มีประสิทธิภำพ มีควำมปลอดภัยสูงสุดและให้กิจกรรมต่ำงๆ  
ด�ำเนินไปได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว อันเป็นกลไกส�ำคัญในกำรยกระดับคุณภำพชีวิต 

	 เมื่อวันที่	16	ม.ค.	2562	ส�านักงานประกันสังคม	บริษัท	ร่วมกับ	บริษัท	เคาน์เตอร์เซอร์วิส	จ�ากัด	จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการรับสมัครผู้ประกันตน 

ตามมาตรา	40	แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม	พ.ศ.	2533	ระหว่าง	ส�านักงานประกันสังคม	กับ	บริษัท	เคาน์เตอร์เซอร์วิส	จ�ากัด	ช่วยเพิ่มโอกาสในการถึงระบบ 

หลักประกันทางสังคม	ให้สามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นได้อย่างสะดวกสบาย	และมีประสิทธิภาพมากขึ้น	โดยมี	พลต�ารวจเอก	อดุลย์	แสงสิงแก้ว	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	เป็นประธานในพิธี	พร้อมด้วย	นายจรินทร์	จักกะพาก	ปลัดกระทรวงแรงงาน	นายอนันต์ชัย	อุทัยพัฒนาชีพ	เลขาธิการส�านักงาน

ประกันสังคม	และ	นายวีรเดช	อัครผลพานิช	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	เคาน์เตอร์เซอร์วิส	จ�ากัด	เป็นผู้ลงนาม	และเป็นสักขีพยาน	ณ	ห้องประชุม	จอมพล	

ป.พิบูลสงคราม	ชั้น	5		กระทรวงแรงงาน	ถนนมิตรไมตรี	กรุงเทพฯ

เคำน์เตอร์เซอร์วิส จับมือ ส�ำนักงำนประกันสังคม

เปิดลงทะเบียนสมัครประกันสังคมมาตรา	40	ฟรี!!

 3. โครงกำรโรงผลติก๊ำซอตุสำหกรมแห่งใหม่ ขนำด ก�ำลงักำรผลติไนโตรเจน 
และออกซิเจน 450,000 ตัน ต่อปี ที่นิคมอุตสำหกรรม มำบตำพุด มูลค่ำกำรลงทุน 
2,000 ล้ำนบำท ก่อสร้ำงเสร็จในปี 2563
 4. โครงกำร ขยำยก�ำลังกำรผลิตโรง BIG 3 ขนำดก�ำลังกำรผลิตไนโตรเจน
และออกซิเจน 100,000 ตันต่อปี ที่นิคมอุตสำหกรรมเหมรำชบ่อวิน ระยอง มูลค่ำ
กำรลงทุน 500 ล้ำนบำท ก่อสร้ำงเสร็จในปี 2564 
 5. โครงกำรโรงผลิตก๊ำซอุตสำหกรรม เมืองติลำวำ ย่ำงกุ้ง ประเทศพม่ำ  
ขนำดก�ำลังกำรผลิตไนโตรเจนและออกซิเจน 100,000 ตันต่อปี มูลค่ำกำรลงทุน  
500 ล้ำนบำท ก่อสร้ำงเสร็จในปี 2564

ของผู้ประกันตนให้มีควำมมั่นคง และยังเป็นอีกช่องทำงหนึ่งในกำรให้บริกำรของ
ส�ำนักงำนประกันสังคมที่ครบวงจรมำกยิ่งขึ้น
 “เรำมีควำมยินดีเป็นอย่ำงมำกที่ได้เข้ำร่วมเป็นตัวแทนในกำรเปิดให้บริกำร
ลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ประกันตนมำตรำ 40 เป็นเจ้ำแรก ให้ประชำชนสำมำรถสมัคร
ได้ทีจ่ดุบริกำรเคำน์เตอร์เซอร์วสิทัง้ 11,080 แห่งทัว่ประเทศ ไม่มีค่ำธรรมเนยีมกำรสมคัร 
และใช้เพยีงบตัรประชำชน โดยมวีตัถปุระสงค์หลกัในกำรเพิม่คณุภำพชวิีตของประชำชน
ให้ดขีึน้ ให้ได้รบัสทิธปิระโยชน์ควำมคุ้มครองต่ำงๆมำกมำยจำกภำครฐั อกีทัง้ยงัสำมำรถ
ลดต้นทุนในกำรเดินทำง สร้ำงควำมสะดวกสบำย และรวดเร็วมำกขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับนโยบำยกำรสนับสนุนภำครัฐในกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชนทั่วไป ที่เรำ
ได้ปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่องตลอดมำ นอกจำกนี้ เรำยังมีบริกำรน�ำร่องที่ร่วมมือกันมำก่อน
หน้ำนี้ ในกำรเปิดให้บริกำรรับช�ำระเงินสมทบผู้ประกันตนมำตรำ 39 และมำตรำ 40 
ได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ ท�ำให้เรื่องของประกันสังคมเป็นเรื่องที่
ใกล้ตัวประชำชน ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเคำน์เตอร์เซอร์วิสแบบเบ็ดเสร็จ ณ  
จุดเดียว ด้วยเทคโนโลยีด้วยและจุดให้บริกำรเคำน์เตอร์เซอร์วิส ที่เรำมีทั้งในร้ำน 
เซเว่นอีเลฟเว่น ที่เปิดให้บริกำรทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และตัวแทนจุดให้บริกำร
เคำน์เตอร์เซอร์วสิอืน่ๆ ทัง้ในห้ำงสรรพสนิค้ำ และร้ำนค้ำต่ำงๆ รวมกว่ำ 13,000 สำขำ 
ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศใกล้บ้ำนท่ำน” นำยวีรเดช อัครผลพำนิช กล่ำว
 ส�าหรับโครงการให้บริการลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 
ส�าหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ ผู้สมัครสามารถใช้ร่วมกับบัตรทอง และต้องเป็น 
ผู้ที่ไม่เคยสมัครประกันสังคมมาตรา 39 มาก่อน โดยใช้บัตรประชาชนสมัคร 
ด้วยตนเองผ่านเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเครื่อง POS และเครื่อง i–TOUCH  
ซึ่งระบบดังกล่าวจะส่งข้อมูลผู้สมัครไปยังส�านักงานประกันสังคม เพื่อตรวจสอบ
คุณสมบัติ และเงื่อนไขที่ส�านักงานประกันสังคมก�าหนด คือจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุ
ระหว่าง 15–60 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39  
ซึ่งเมื่อมีการพิจารณาคุณสมบัติครบถ้วน ส�านักงานประกันสังคมจะอนุมัติ 
ความเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ผ่านระบบและแจ้งให้ผู้สมัครทราบทันที อีกทั้ง
ยังสามารถช�าระเงินสมทบได้ที่ร้าน7-11 ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2562 เป็นต้นไป 
ณ เคาท์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง
ที่มา : คมชัดลึก

 นับเป็นก้าวส�าคัญของอุตสาหกรรมอีกประเภทหนึ่ง ที่จะเป็นส่วนส�าคัญ
ในการสนับสนุนภาคการผลิต และการบริการของประเทศ ตั้งแต่อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ ไปจนถึงอุตสาหกรรมทางการแพทย์ และอุตสาหกรรม
บรกิาร ล้วนแล้วแต่เป็นอตุสาหกรรมทีส่ร้างเมด็เงนิมหาศาลให้กบัประเทศไทย และ
ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนได้อย่างแท้จริง

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มา : www.ryt9.com
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	 พล.ต.อ.อดุลย์	 แสงสิงแก้ว	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ลงพ้ืนที่จังหวัด
รำชบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมสถำนประกอบกิจกำร จ�ำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท รำชำเซรำมิค จ�ำกัด  
ซ่ึงเป็นสถำนประกอบกิจกำรผลิตเซรำมิก เครื่องปั้นดินเผำ มีพนักงำนจ�ำนวน 1,882 คน และ 
บริษัท น�ำเชำ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นสถำนประกอบกิจกำรผลิตอำหำรกึ่งส�ำเร็จรูป มีพนักงำน
จ�ำนวน 1,397 คน ซึ่งได้มอบนโยบำยให้กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน (กพร.) ด�ำเนินกำรพัฒนำทักษะ
ให้พนกังำนในสถำนประกอบกจิกำรตำมพระรำชบญัญตัส่ิงเสรมิกำรพฒันำฝีมอืแรงงำน พ.ศ. 2545 
ให้เป็นแรงงำนที่มีคุณภำพ (Super Worker)

	 นางเยาวภา	 พิบูลย์ผล	 จัดหางานจังหวัดสงขลา	 กล่าวว่า	 ตามท่ีพลต�ารวจเอก

อดุลย์	 แสงสิงแก้ว	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบำยเร่งด่วนเรื่อง “กำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำแรงงำนไทยถูกหลอกลวงและลักลอบไปท�ำงำนต่ำงประเทศ” ซึ่งพบว่ำ 
มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีพฤติกรรมโฆษณำชักชวนคนหำงำน ไปท�ำงำนต่ำงประเทศผ่ำนทำง 
เฟสบุ๊คและไลน์ กำรกระท�ำดังกล่ำวสุ่มเสี่ยงต่อกำรหลอกลวงคนหำงำนไปท�ำงำน ในต่ำงประเทศ 
และยังเข้ำข่ำยฝ่ำฝืนพระรำชบัญญัติจัดหำงำนและคุ้มครองคนหำงำน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม  
โดยพระรำชบัญญัติจัดหำงำนและคุ้มครองคนหำงำน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 มำตรำ 66 ผู้ใด 
โฆษณำกำรจัดหำงำนโดยฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงแรงงำน ว่ำด้วยกำรโฆษณำ 
กำรจัดหำงำน พ.ศ. 2561 ต้องได้รับโทษตำมมำตรำ 88 กำรกระท�ำควำมผิดโดยโดยฝ่ำฝืนหรือ 

บทสนทนาภาษาอังกฤษ	Private	(เรื่องส่วนตัว)

 การถามชื่อ-นามสกุล
 What’s your name? คุณชื่ออะไร
 What’s your first name? ชื่อของคุณคือ
 What’s your nickname? ชื่อเล่นของคุณคือ
 My name is …/ I am … . ฉันชื่อ…
 Who are you? คุณเป็นใคร
 Is your name …? คุณชื่อ…ใช่ไหม
 Are you …? คุณชื่อ…ใช่ไหม
 What’s your last name? นำมสกุลของคุณคือ
 What’s your surname? นำมสกุลของคุณคือ
 What’s your family name? นำมสกุลของคุณคือ
 How do you spell that? คุณสะกดมันยังไง
 การถามอายุ
 How old are you? คุณอำยุเท่ำไหร่
 I’m … years old. ฉันอำยุ…

	 “บ๊ิกอู๋”	 ลงพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี	 ตรวจเย่ียมสถานประกอบกิจการเซรามิก	 และโรงงานอาหารก่ึงส�าเร็จ	 หลังได้ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานตาม	 พ.ร.บ. 

ส่งเสริมฯ	พ.ศ.2545	ของ	กพร.	ให้เป็นแรงงานคุณภาพ

	 จัดหางานจังหวัดสงขลา	ระบุห้ามโฆษณาชักชวนแรงงานไทยไปท�างานต่างประเทศผ่านเฟสบุ๊ค	ไลน์	และตามสื่อโฆษณาต่างๆ	โดยไม่ได้รับอนุญาต	ฝ่าฝืน 

มีโทษจ�าคุกไม่เกิน	3	ปี	หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ

	 บทความสนทนาภาษาอังกฤษฉบับนี้	จะเป็นการถาม	ชื่อ-นามสกุล	อายุ	วันเกิด	น�้าหนัก	ส่วนสูง	สัญชาติ	สถานภาพ	ที่อยู่อื่นๆ	

และเร่ืองครอบครัว	 ซึ่งประโยคเหล่าน้ีล้วนแต่มีความจ�าเป็นในชีวิตประจ�าวันเช่นกัน	 อย่างเช่นหากเราต้องการรู้จักใครคนใดคนหน่ึง	 

ซึ่งต้องการทราบถึงข้อมูลส่วนตัวของเขา	เราก็สามารถใช้ประโยคเหล่านี้ในการถามได้คะ

“รมต.แรงงำน”	ลุยเย่ียมแรงงานคุณภาพในสถานประกอบกิจการใน	จ.ราชบุรี

จดัหำงำนจังหวัดสงขลำ	ระบุห้ามโฆษณาชักชวนแรงงานไทยไปท�างาน

ต่างประเทศ	ผ่านเฟสบุ๊ค	ไลน์	และตามสื่อโฆษณาต่างๆ	โดยไม่ได้รับอนุญาต

บทสนทนำภำษำองักฤษ Private	(เรื่องส่วนตัว)

 ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้พบปะพูดคุยกับ
พนักงาน และชื่นชมบริษัททั้ง 2 แห่ง ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ในการพัฒนาทักษะให้กับพนักงานทั้งด้านการฝึกภาษา และด้านช่าง 
ซึ่งส่งผลดีต่อผลิตภัณฑ์และการด�าเนินกิจการให้ดีขึ้น

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์

ไม่ปฏิบัติตำมระเบียบที่รัฐมนตรีก�ำหนดตำมมำตรำ 66 ต้องระวำงโทษ 
จ�ำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 60,000 บำท ถึง 200,000 บำท หรือ
ทั้งจ�ำทั้งปรับ
 ท้ังน้ี หากพบเบาะแส หรือพบข้อมูลการกระท�าความผิด 
เกีย่วกบัการหลอกลวงคนหางานไปท�างานต่างประเทศ แจ้งได้ทีส่�านกังาน
จัดหางานจังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 074-314845

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้

ที่มา : http://www.samilatimes

 การถามวันเกิด
 What’s your birthday? คุณเกิดวันที่เท่ำไหร่
 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�้าหนัก - ส่วนสูง
 How tall are you? คุณสูงเท่ำไหร่
 I’m … centimeters tall. ฉันสูง…เซนติเมตร
 How much do you weigh? คุณหนักเท่ำไหร่
 I weigh … kilograms. ฉันหนัก…กิโลกรัม

 การถามสัญชาติ
 Where are you (come) from?  คุณมำจำกไหน
 I come from … . ฉันมำจำก(ประเทศ)…
 What is your nationality? คุณมีสัญชำติอะไร
 I’m Thai. ฉันเป็นคนไทย
 สถานภาพและคนในครอบครัว
 Are you married? คุณแต่งงำนหรือยัง
 Yes, I’m married. ใช่ ฉันแต่งงำนแล้ว
 No, I’m single. ไม่ ฉันยังโสด
 I’m divorced. ฉันหย่ำแล้ว
 I’m widowed. ฉันเป็นหม้ำย
 Do you have any children? คุณมีลูกบ้ำงไหม
 I have got … children. ผมมีลูก…คน
 Where do they study? พวกเขำเรียนที่ไหน
 What does your husband do?  สำมคีณุท�ำงำนอะไร
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รู้ทันโลก

	 เจนเนล	 ชาเวซ	 (Jennail	 Chavez)	 อายุ	 25	 ปี เคยท�ำงำนอยู่ในคลัง 
เก็บสินค้ำแห่งหนึ่งและต้องกำรหำงำนใหม่ที่ดีกว่ำ จึงกลับไปเรียนหนังสือต่อ และ 
หลังจำกเรียนต่อที่วิทยำลัยกำรช่ำง Los Angles Trade Technical College  
ชำเวซวำงแผนว่ำจะท�ำงำนเป็นผู้รับเหมำทั่วไป เธอชอบท�ำงำนด้ำนกำรก่อสร้ำง 
และไม่ลังเลแม้ว่ำงำนกำรก่อสร้ำงเป็นงำนของผู้ชำย
	 ชาเวซ บอกว่ำ ต้องกำรท�ำงำนที่เหมำะกับบุคลิกส่วนตัว จึงหันมำท�ำงำน
ด้ำนกำรก่อสร้ำง แต่ไม่นำนหลงัจำกนัน้ เธอค้นพบว่ำควำมสำมำรถท่ีเรยีนรูจ้ำกวทิยำลัย
กำรช่ำงก�ำลังจะถูกทดแทนด้วยหุ่นยนต์ เธอกล่ำวว่ำ ปัจจุบันมีเครื่องพิมพ์สำมมิต ิ
ที่สำมำรถสร้ำงบ้ำนได้ ท�ำให้วิตกกังวลว่ำนี่จะท�ำให้เธอก�ำลังจะตกงำน
	 ลอเรนซ์	 แฟรงค์	 (Laurence	 Frank) ประธำนของวิทยำลัยกำรช่ำง  
Los Angeles Trade Technical College กล่ำวว่ำ แรงงำนในสหรัฐฯ ปัจจุบัน 
จ�ำเป็นต้องเขำ้รบักำรฝึกฝนควำมสำมำรถใหม่เพือ่ให้เป็นทีต้่องกำรของตลำดแรงงำน
ที่เปลี่ยนไป แฟรงค์กล่ำวว่ำ งำนช่ำงประปำ ช่ำงไฟฟ้ำ เป็นงำนที่ต้องแก้ไขปัญหำ 
อยู่ตลอดเวลำ ต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลำ งำนในต�ำแหน่งเหล่ำนี้มีควำมมั่นคงสูง 
เพรำะหุน่ยนต์เข้ำมำทดแทนมนษุย์ได้ยำก เขำกล่ำวว่ำ คนงำนต้องเรยีนรูค้วำมสำมำรถ 
ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลำ เพื่อให้มีควำมรู้เท่ำทันกับเทคโนโลยีที่ก้ำวหน้ำ
	 เจค็อบ	 พอร์ทิลโล	 (Jacob	 Portillo) เข้ำใจดีถึงควำมจ�ำเป็นของกำร 
รู้เท่ำทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ เขำเพิ่งจบจำกโครงกำรฝึกอบรมด้ำน
กำรท�ำงำนกับรถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล 
 เขำกล่ำวว่ำ ทุกปีที่ผ่ำนไป ระบบต่ำงของรถบรรทุกวิวัฒนำกำรไปสู่ระบบที่
แตกต่ำงไปกลำยเป็นเรือ่งใหม่ ตวัเขำเองต้องเรยีนรู้อยูต่ลอดเวลำและต้องวิวฒันำกำร

	 ดี	 เทโฮยา	 เจ้าหน้าท่ีโครงการแห่ง	 Central	 หน่วยงานรณรงค์สิทธิ์

แรงงานกัมพชูา กล่ำวว่ำ เกำหลใีต้เสนอสภำพกำรท�ำงำนทีด่กีว่ำประเทศอืน่ ตลอดจน 
เคำรพต่อสิทธิ์มนุษยชนและให้ค่ำแรงที่สูงกว่ำ เมื่อเทียบกับงำนในกรุงพนมเปญหรือ
ในประเทศอื่นๆ
 กระทรวงแรงงำนและกำรฝึกฝนอำชีพกัมพูชำชี้ว่ำโดยเฉล่ีย แรงงำนชำว
กมัพชูำในเกำหลใีต้มรีำยได้รำวเดอืนละ 1,200 -1,300 ดอลลำร์สหรัฐฯ หรอื 36,000-
40,000 บำทหำกท�ำงำนในภำคกำรเกษตรและรำวเดือนละ 1,700-1,800 ดอลลำร์
สหรฐัฯ หรอื 50,000-54,000 บำท หำกท�ำงำนในภำคอตุสำหกรรม หำกเทยีบกนัแล้ว 
โรงงำนผลิตเสื้อผ้ำในกรุงพนมเปญจ่ำยค่ำจ้ำงขั้นต�่ำแก่แรงงำนหญิงรำวเดือนละ  
182 ดอลลำร์สหรัฐฯ เท่ำนั้น หรือ 5,460 บำทเท่ำนั้น นี่เป็นตัวเลขล่ำสุดในเดือนนี้
 มแีรงงำนชำวกมัพูชำในเกำหลีใต้รำว 54,000 คน ท�ำงำนในภำคกำรก่อสร้ำง 
กำรเกษตรและในอตุสำหกรรมขนำดเลก็และกลำง แรงงำนเหล่ำนีส่้งเงนิกลบับ้ำนเกดิ
ปีละรำว 300 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ เพื่อช่วยเหลือแก่ครอบครัวผ่ำนข้อตกลงทวิภำคี
กับกัมพูชำ รัฐบำลเกำหลีใต้จะเป็นฝ่ำยจัดกำรขั้นตอนกำรรับสมัครและคัดเลือก 

	 การโยกย้ายถ่ินท้ังภายในและนอกประเทศเพื่อเหตุผลทางเศรษฐกิจได้เพิ่มมากข้ึน	 แม้ว่าเศรษฐกิจของกัมพูชา 

จะขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา	 ทีมนักวิจัยพบว่าเขตชนบทของกัมพูชายังตามไม่ทันเน่ืองจากไร ้

การพัฒนาและคนเป็นหน้ีสินเพิ่มมากข้ึน	 และในบรรดาประเทศต่างชาติ	 เกาหลีใต้เป็นประเทศท่ีแรงงานกัมพูชานิยม 

มากท่ีสุดและแรงงานต้องแข่งขันกันในระดบัหน่ึงเพือ่จะได้ไปท�างานในเกาหลีใต้ท่ีต้องการแรงงานจากกัมพชูาปีละส่ีพนัคน

แรงงำนในอนำคตต้องพัฒนาศักยภาพเพื่อแข่งขันกับหุ่นยนต์

เกำหลีใต้ ว่าจ้างแรงงานกัมพูชาหลายพันคน

ตำมงำนที่ท�ำ ต�ำแหน่งงำนต่ำงๆ ที่ต้องใช้ควำมคิดระดับสูง ต้องขบคิดเพื่อแก้ปัญหำ 
เป็นงำนที่หุ่นยนต์ทดแทนได้ยำก นอกจำกนี้ ต�ำแหน่งงำนที่ต้องใช้ควำมสำมำรถ 
ด้ำนอำรมณ์ (Soft skills) อย่ำงเช่น กำรสื่อสำร กำรจัดกำรเวลำ และงำนที่ต้องท�ำ
เป็นทีม จะช่วยให้แรงงำนมีงำนท�ำต่อไปในอนำคต
	 เจน	โอทส์	(Jane	Oates) ประธำนของ Working Nation หน่วยงำนรณรงค์
เพื่อส่งเสริมกำรเตรียมแรงงำนชำวอเมริกันให้พร้อมกับต�ำแหน่งงำนในอนำคต  
บอกว่ำ มีควำมจ�ำเป็นมำกที่ต้องสอนนักเรียนนักศึกษำสมัยใหม่ให้เป็นนักส่ือสำรที่ดี 
ท�ำงำนเป็นทีม และมีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ 
 โอทส์ กล่ำวว่ำ โรงเรียนมัธยมศึกษำและมหำวิทยำลัยจ�ำนวนมำกในสหรัฐฯ 
ตำมไม่ทันควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว เมื่อพูดถึง 
กำรเตรยีมตวันกัเรยีนนกัศกึษำให้พร้อมกับตลำดงำนในอนำคต เขำกล่ำวว่ำ มหำวทิยำลยั
และโรงเรียนมัธยมศึกษำควรว่ำจ้ำงคนท่ีมีควำมรู้จำกภำคอุตสำหกรรมเข้ำไปสอน
หนงัสือ โอทส์กล่ำวว่ำ ในยคุคริสต์ศตวรรษท่ี 21 กำรเรียนรู้และกำรปรบัตัวจะไม่มีทำง 
สิน้สดุ เรำต้องครุน่คดิตลอดเวลำว่ำจะพฒันำตนเองให้เหมำะกบังำนทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
อย่ำงไร
	 และส�าหรับ	เจนเนล	ชาเวซ เธอบอกว่ำจะท�ำงำนในภำคกำรก่อสร้ำงไปอีก
สกัสองสำมปี และวำงแผนว่ำจะกลับไปเรยีนต่อทำงด้ำนไฟฟ้ำและพลงังำนแสงอำทติย์ 
เพื่อพัฒนำตนเองให้เป็นที่ต้องกำรของตลำดแรงงำนในอนำคต

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง
ที่มา : https://prachatai.com

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

การถามเรื่องครอบครัว
How many people are there in your family? ครอบครัวคุณมีกี่คน
There are …people in my family.  ครอบครัวฉันมี … คน
How many brothers/sisters do you have? คุณมีพี่น้องทั้งหมดกี่คน
I have… brothers/sisters.   ฉันมีพี่น้อง (ชำย/หญิง)…คน
Do you have any brothers and sisters?  คุณมีพี่น้องบ้ำงไหม
I don’s have any brothers or sisters.  ฉันไม่มีพี่น้องเลย รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน

ที่มา : https://engenjoy.blogspot.com

อย่ำงเป็นทำงกำร ตลอดจนกำรจัดกำรกำรย้ำยถิ่นชั่วครำวผ่ำนระบบกำรจ้ำงงำนที่
เรียกว่ำ Employment Permit System (EPS) ที่ก�ำหนดอำยุแรงงำนที่ไม่เกิน 40 ปี
และมีกำรทดสอบควำมรู้ภำษำเกำหลีด้วยองค์กรแรงงำนระหว่ำงประเทศ หรือ ILO 
ชีว่้ำเกำหลีใต้เป็นหนึง่ในประเทศเอเชยีไมก่ีช่ำตทิีจ่ัดกำรแรงงำนตำ่งดำ้วด้อยฝมีอืเอง
อย่ำงเป็นทำงกำรโดยไม่ใช้บริษัทนำยหน้ำเอกชน ในขณะเดียวกัน ระบบ EPS  
ได้ให้กำรปกป้องทำงกฎหมำยแรงงำนแก่แรงงำนต่ำงด้ำวในระดับเดียวกับแรงงำน 
ชำวเกำหลี และตัวเลขของทำงกำรเกำหลีใต้ยังชี้ด้วยว่ำ ชำยที่อำศัยในเขตชนบท 
ของเกำหลีใต้ที่หำภรรยำชำวเกำหลีไม่ได้ ได้เเต่งงำนกับหญิงชำวกัมพูชำไปแล้ว 
รำว 8,000 คน
 อย่ำงไรก็ตำม แรงงำนต่ำงด้ำวชำวกัมพูชำส่วนมำกไปท�ำงำนในประเทศอื่น
ทีเ่สีย่งมำกขึน้ต่อกำรถกูเอำรดัเอำเปรียบเพรำะแทบไม่ได้รบักำรคุม้ครองทำงกฎหมำย
แรงงำนและต้องพึ่งนำยหน้ำหำงำนเป็นหลัก ซึ่งอำจเอำรัดเอำเปรียบหรือหลอกลวง 
นอกจำกนี้ยังมีแรงงำนกัมพูชำจ�ำนวนมำกที่ไม่ได้รับกำรลงทะเบียนและแอบเดินทำง
ข้ำมชำยแดนอย่ำงผิดกฎหมำย
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 บรรดำกลุ่มพิทักษ์สิทธ์ิแรงงำนและองค์กำร ILO ได้เรียกร้องมำนำนแล้ว 
ให้มีกำรปรับปรุงกำรปกป้องสิทธิ์แรงงำนต่ำงด้ำวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วง
หลำยปีที่ผ่ำนมำ ประเทศไทยและกัมพูชำได้เริ่มควบคุมแรงงำนข้ำมชำยแดนเพื่อลด
ปัญหำกำรลักลอบค้ำมนุษย์โดยนำยหน้ำ ผู้ว่ำจ้ำงและเจ้ำหน้ำที่ทำงกำรที่ทุจริต 
มีชำวกัมพูชำรำว 1 ล้ำนคนท�ำงำนในประเทศไทยซึ่งเป็นจุดหมำยปลำยทำงหลัก 
และรำวครึ่งหนึ่งอำจเป็นแรงงำนผิดกฎหมำย มำเลเซียเป็นจุดหมำยที่ส�ำคัญอีก 
ประเทศหนึง่ของแรงงำนกมัพชูำ ขณะทีแ่รงงำนจ�ำนวนมำกไปท�ำงำนในสงิคโปร์ ญีปุ่น่ 
ซำอุดิอำรเบียและฮ่องกง ส่วนคูเวตก็ก�ำลังเจรจำกับกัมพูชำเพื่อรับแรงงำนกัมพูชำ 
ไปท�ำงำนจ�ำนวน 5,000 คน
 หน่วยงำน Amnesty International ชี้ว่ำแรงงำนย้ำยถิ่นท่ีมุ่งหน้ำไป 
เกำหลีใต้มักมีกำรศึกษำที่ดีกว่ำและได้รับกำรปกป้องจำกกำรเอำเปรียบจำกผู้ว่ำจ้ำง
มำกกว่ำแรงงำนจำกชำติอื่น แต่แรงงำนชำวกัมพูชำก็ยังเส่ียงต่อกำรถูกเอำเปรียบ 
ทำงแรงงำน โดยเฉพำะหำกท�ำงำนในภำคกำรเกษตร แต่หน่วยงำน Amnesty I 
nternational ชี้ว่ำในปี ค.ศ. 2017 พบว่ำแรงงำนกัมพูชำในต่ำงแดนต้องกู้ยืมเงินใน
ประเทศบ้ำนเกิดเพื่อใช้เดินทำงไปท�ำงำนในเกำหลีใต้และเมื่อไปถึงที่หมำยแล้ว  
แรงงำนกัมพูชำเหล่ำนี้เสี่ยงต่อกำรถูกเอำรัดเอำเปรียบจำกผู้ว่ำจ้ำงเพรำะระบบ EPS 
ของเกำหลีใต้เอียงไปเข้ำข้ำงผู้ว่ำจ้ำงงำนมีอิทธิผลต่อกำรอนุญำตให้แรงงำนอยู่ใน
ประเทศ แรงงำนต่ำงด้ำวจ�ำนวนมำก รวมทั้งคนที่ท�ำงำนในภำคเกษตรกรรมต้องยอม

ท�ำงำนที่ถูกบังคับให้ท�ำ ทั้งๆ ที่ต่ำงไปจำกที่ตกลงกันเอำไว้เพรำะกลัวว่ำจะถูกไล่ออก 
ไม่ต่อวีซ่ำให้หรืออำจถูกขู่ท�ำร้ำยร่ำงกำย จึงตกอยู่ในสภำพถูกบังคับให้ท�ำงำนดี  
นักรณรงค์แรงงำนท้องถิ่นกล่ำวว่ำแรงงำนย้ำยถิ่นที่เดินทำงกลับกัมพูชำจ�ำนวนมำก
เจอกบัปัญหำในกำรหำงำนทีเ่หมำะสมกบัควำมสำมำรถในกมัพูชำ เขำกล่ำวว่ำนีท่�ำให้
แรงงำนกัมพูชำไม่อยำกเดินทำงกลับและเป็นกำรสูญเสียโอกำสแก่เศรษฐกิจกัมพูชำ 
เขำกล่ำวว่ำ รัฐบำลไม่มีแผนรองรับแรงงำนกัมพูชำที่เดินทำงกลับบ้ำนจำกเกำหลีใต้
หรือจำกประเทศอ่ืน เพื่อสร้ำงงำนท่ีเหมำะกับควำมสำมำรถและควำมรู้ที่แรงงำน
กัมพูชำได้เรียนรู้มำ
 เฮง ซอร์ โฆษกของกระทรวงแรงงานและการฝึกฝนอาชีพของกัมพูชา 
ยอมรับในเรื่องน้ี แต่กล่าวว่าการปรับปรุงด้านการปกป้องแรงงานแก่คนต่างด้าว
ในต่างประเทศมีความส�าคัญกว่า เขากล่าวว่าอันดับแรก กัมพูชาต้องมีระบบของ
การปกป้องแรงงานกมัพชูาท่ีไปท�างานในต่างประเทศอย่างผดิกฎหมาย อย่างทีส่อง 
หากแรงงานถูกส่งตัวกลับ ทางการต้องให้ข้อมูลเก่ียวกับงานที่แรงงานที่ถูกส่งตัว
กลับสามารถเลือกท�าได้และทางกระทรวงยังต้องรับรองความสามารถด้าน 
การท�างานและประสบการณ์จากต่างประเทศ

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง
ที่มา : https://prachatai.com

 โดยมี นำยจรินทร์ จักกะพำก ปลัดกระทรวงแรงงำน นำงเพชรรัตน์ สินอวย 
อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน และผู้บริหำรระดับสูงกระทรวงแรงงำน ร่วมเปิดศูนย์ฯ 
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน กล่ำวภำยหลังเปิดศูนย์
บริกำรวีซ่ำและใบอนุญำตท�ำงำนจังหวัดเชียงใหม่ ว่ำ รัฐบำลภำยใต้กำรน�ำของ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้ก�ำหนดยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  
(พ.ศ.2560-2579) โดยวำงแผนประเทศระยะยำวภำยใต้นโยบำย Thailand 4.0  
ที่มุ่งเน้นปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ควำมมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ และยกระดับ 
กำรให้บริกำรภำครัฐให้เกิดควำมเชื่อมโยง แลกเปล่ียนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน  
ลดกำรใช้เอกสำรซ�้ำซ้อน น�ำไปสู่กำรเป็น Smart Thailand ในกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อให้บริกำรแบบที่เดียว ทันใด ทั่วไทย ทั่วโลก ทุกเวลำ 
ซึ่งกำรที่กรมกำรจัดหำงำน กระทรวงแรงงำน ได้ร่วมมือกับส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) ส�ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ก�ำหนดกระบวนกำรยื่นค�ำขอ
อนุญำตท�ำงำนและออกใบอนุญำตท�ำงำนผ่ำนระบบ Single Window for Visa and 
Work Permit ส�ำหรับคนต่ำงด้ำวท่ีท�ำงำนในสถำนประกอบกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม
กำรลงทุน นับเป็นกำรตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 ได้เป็นอย่ำงดี กล่ำวคือเป็นกำร 
อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นขออนุญำตท�ำงำน ลดขั้นตอน ลดเวลำกำรยื่นเอกสำร 
ลดเจ้ำหน้ำท่ี ลดเอกสำร มกีำรพจิำรณำทีเ่ป็นมำตรฐำนและโปร่งใส ส�ำหรบัใบอนญุำต
ท�ำงำนของคนต่ำงด้ำวนั้น ก็จะไม่เป็นเล่มเอกสำรหรือบัตรแข็งอีกต่อไป แต่จะเป็น 
ใบอนุญำตท�ำงำนแบบดิจิทัล (Digital Work Permit) บนโทรศัพท์มือถือแบบ 
สมำร์ทโฟน ซึ่งสะดวกต่อกำรพกพำ สำมำรถตรวจสอบได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์  
ยำกต่อกำรปลอมแปลง และไม่มกีำรสญูหำย โดยมเีป้ำหมำยเพือ่อ�ำนวยควำมสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ รองรับ BOI ปัจจุบันศูนย์บริกำรฯ เปิดให้บริกำรใน  
3 แห่ง คอื 1. ศนูย์บรกิำรวซ่ีำและใบอนญุำตท�ำงำน ทีอ่ำคำรจตัรุสัจำมจุรี กรงุเทพมหำนคร 
2. จังหวัดภูเก็ต 3. จังหวัดเชียงใหม่ โดยในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นั้น ได้มีกำร 
เปิดใช้งำนระบบ Single Window for Visa and Work Permit ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 

	 วันท่ี	 14	 มกราคม	 2562	 ท่ีส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่	 อ�าเภอเมืองเชียงใหม่	 จังหวัดเชียงใหม่	 พล.ต.อ.อดุลย์	 แสงสิงแก้ว	 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงแรงงาน	เป็นประธานเปิดศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท�างานจังหวัดเชียงใหม่	(One	Stop	Service	:	DIGITAL	WORK	PERMIT)	ส�าหรับคนต่างด้าว 

ที่ท�างานในสถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	(BOI)	อ�านวยความสะดวกในการยื่นขออนุญาตท�างาน	ลดขั้นตอน	ลดเวลาการยื่นเอกสาร	ลดเจ้าหน้าที่

และโปร่งใส	ตอบโจทย์	Thailand	4.0

เปิดแล้ว!! ศูนย์บริการวีซ่า	และใบอนุญาตท�างาน	ท่ีจังหวัดเชียงใหม่

แบบ	One	Stop	Service	อ�านวยความสะดวก	รวดเร็ว	ประหยัดเวลา	ค่าใช้จ่าย

19 มีนำคม 2561 ที่ผ่ำนมำ ส�ำหรับศูนย์บริกำรวีซ่ำและใบอนุญำตท�ำงำนจังหวัด
เชียงใหม่แห่งนี้ เป็นควำมร่วมมือระหว่ำงส�ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดเชียงใหม ่
กับส�ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเปิดให้บริกำรอย่ำงเป็นทำงกำรใน
วนันี้เป็นวนัแรก โดยไดร่้วมกนัจดัตัง้ขึน้ในรปูแบบของ One Stop Service ให้บรกิำร 
ณ ส�ำนกังำนตรวจคนเข้ำเมอืงเชียงใหม่ ถนนสนำมบิน ต�ำบลสเุทพ อ�ำเภอเมอืง จงัหวดั
เชียงใหม่ เป็นศูนย์ที่ให้บริกำรแก่ คนต่ำงด้ำวที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) อย่ำงครบวงจร โดยมีหน่วยงำนหลักให้บริกำรภำยในศูนย์ฯ 
จ�ำนวน 2 หน่วยงำน ได้แก่ 1. ส�ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในกำร 
ให้บริกำรเกี่ยวกับวีซ่ำ และ 2. ส�ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดเชียงใหม่ ในกำรให้บริกำร
ออกใบอนุญำตท�ำงำน กำรด�ำเนินงำนภำยในศูนย์ฯ คือ เม่ือคนต่ำงด้ำวยืน่ค�ำขออนญุำต
ท�ำงำนผ่ำนระบบ Single Window แล้ว หน่วยงำนที่ให้บริกำรจะพิจำรณำอนุญำต
ในระบบ และแจ้งผลกำรพิจำรณำทำง E-mail เมื่อคนต่ำงด้ำวได้รับกำรอนุญำต  
จะต้องนัดหมำยในระบบเพื่อมำแสดงตน ณ ส�ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดเชียงใหม ่
เพื่อช�ำระค่ำธรรมเนียม และถ่ำยรูปลงลำยมือชื่อดิจิตอล เพื่อจะได้ User Name และ 
Password มำลงทะเบียนใน Application ชื่อ “Thailand Digital Work Permit” 
ซึ่งรองรับกำรใช้งำนทั้งในระบบ IOS และ Android เมื่อคนต่ำงด้ำวลงทะเบียนแล้ว 
จะปรำกฏ Digital work permit บนโทรศัพท์มือถือของคนต่ำงด้ำว จำกนั้น  
คนต่ำงด้ำวต้องมำแสดงตนเพือ่ขอ VISA ต่อส�ำนกังำนตรวจคนเข้ำเมอืงจังหวดัเชียงใหม่
 รมว.แรงงาน กล่าวเพิม่เตมิว่า ขณะนี ้จงัหวดัเชยีงใหม่มคีนต่างด้าวทีผ่่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จ�านวนทั้งสิ้น 555 คน 
เข้าสู่ระบบ Single Window แล้วจ�านวน 419 คน เหลืออีก 136 คน เนื่องจาก
ใบอนุญาตท�างานเดิมยังไม่หมดอายุ การจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาต
ท�างานที่จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ นับเป็นการปรับโครงสร้างการให้บริการภาครัฐ 
เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และทันสมัย

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : http://www.doe.go.th
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 วันท่ี 7 มกรำคม 2562 ที่ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อำคำร
กระทรวงแรงงำน พลเอก ประวติร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรฐัมนตรแีละรัฐมนตรว่ีำกำร
กระทรวงกลำโหม เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดกำรปัญหำ
แรงงำนต่ำงด้ำวและกำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำน (กนร.) โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์  
แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน นำยจรินทร์ จักกะพำก ปลัดกระทรวง
แรงงำน นำงเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน ผู้บริหำรกระทรวงแรงงำน
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง อำทิ กระทรวงมหำดไทย กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวง
กำรต่ำงประเทศ กองทัพบก กองทัพเรือ ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ ส�ำนักงำนตรวจ
คนเข้ำเมอืง สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย สภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น 
เข้ำร่วมประชุม
	 พลเอก	ประวิตร	วงษ์สุวรรณ	รองนายกรัฐมนตรี	และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม กล่ำวภำยหลงักำรประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยกำรจดักำรปัญหำ
แรงงำนต่ำงด้ำวและกำรค้ำมนษุย์ด้ำนแรงงำน (กนร.) ว่ำ ทีป่ระชมุได้ร่วมกนัพจิำรณำ
กำรด�ำเนินกำรตำมมำตรกำรเร่งด่วนช่ัวครำวเพื่อแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน
ประมงทะเลเพิ่มเติม โดยสืบเนื่องจำกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2561 
ที่ผ่ำนมำ ได้เห็นชอบตำมท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยนำยกรัฐมนตรี 
ได้ลงนำมในประกำศส�ำนกันำยกรฐัมนตรเีรือ่ง กำรออกหนงัสอืคนประจ�ำเรือตำมกฎหมำย 
ว่ำด้วยกำรประมง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2561 มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวำคม 2561 และกรมประมงได้ออกประกำศให้คนต่ำงด้ำวจัดท�ำ
ทะเบยีนประวตัแิละยืน่ค�ำขอรบั Seabook ระหว่ำงวนัที ่3 ธนัวำคม 2561-31 มกรำคม 
2562 ขณะเดียวกัน กระทรวงมหำดไทยได้ออกประกำศเรื่อง กำรยกเว้นข้อห้ำมมิให้
คนต่ำงด้ำวเข้ำมำในรำชอำณำจักรเป็นกำรเฉพำะคนต่ำงด้ำวสัญชำติกัมพูชำ ลำว  
และเมียนมำ สำมำรถยื่นค�ำขอรับหนังสือคนประจ�ำเรือเพื่ออยู่ในรำชอำณำจักร 
เป็นกำรชัว่ครำวและท�ำงำนกบันำยจ้ำงในกจิกำรประมงทะเล ลงวนัที ่3 ธนัวำคม 2561 
 จำกตำมประกำศกระทรวงมหำดไทยที่ได้ก�ำหนดให้แรงงำนต่ำงด้ำวที่จะได้
รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักรเพื่อกำรท�ำงำนดังกล่ำว ต้องเป็นแรงงำนต่ำงด้ำวที่
เข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรก่อนหรือในวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2561 และ (1) ระยะเวลำ
กำรอนญุำตสิน้สดุลงแต่ไม่ได้เดนิทำงออกนอกรำชอำณำจกัร (2) ระยะเวลำกำรอนญุำต
ให้อยูใ่นรำชอำณำจกัรยังเหลอือยู ่ (3) ไม่มีรอยตรำประทับตรวจหนังสือเดนิทำงขำเข้ำ 
ในหนังสือเดินทำง เอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำง หรือหนังสือรับรองสถำนะบุคคล 
แต่มีหลักฐำนกำรจัดท�ำทะเบียนประวัติหรือบัตรประจ�ำตัวตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ทะเบยีนรำษฎร โดยท่ีประชมุคณะอนกุรรมกำรประสำนงำนกำรจดักำรปัญหำแรงงำน

	 นางเพชรรัตน์	สินอวย	อธบิดกีรมการจัดหางาน	เปิดเผยว่า	พล.ต.อ.อดลุย์	แสงสิงแก้ว 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบำยเน้นหนักในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำแรงงำนไทย 
ถกูหลอกลวงและลกัลอบไปท�ำงำนต่ำงประเทศ โดยได้มอบหมำยให้กรมกำรจัดหำงำนเฝ้ำระวงั คมุเข้ม 
ตรวจสอบและสกัดกั้น เพื่อคุ้มครองคนหำงำนท่ีจะเดินทำงไปท�ำงำนต่ำงประเทศไม่ให้ถูกหลอกลวง
จำกสำย/นำยหน้ำเถือ่น ทัง้ยงัตรวจสอบเวบ็ไซต์ท่ีมีพฤตกิรรมในกำรโฆษณำชกัชวนคนหำงำนไปท�ำงำน 

	 ท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	 (กนร.)	 มีมติเห็นชอบให้แรงงานต่างด้าว	 สัญชาต ิ

กัมพูชา	 ลาว	 และเมียนมาท่ีเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง	 ภายหลังวันท่ี	 6	 พฤศจิกายน	 2561	 สามารถจัดท�าทะเบียนประวัติ	 และขอรับ 

หนังสือคนประจ�าเรือ	(Seabook)	เพื่อท�างานในกิจการประมงทะเลได้	พร้อมขยายระยะเวลาการด�าเนินการออกไปอีก

	 กรมการจัดหางาน	 ประกาศเตือนแรงงานไทย	 อย่าหลงเช่ือผู้ชักชวนไปท�างานเก็บ 

ผลไม้ป่าที่ประเทศสวีเดน	และฟินแลนด์	ในรอบปี	2562	ย�้า!!	ยังไม่ถึงฤดูกาลเปิดรับสมัคร

กนร. เห็นชอบขยำยเวลำออกหนังสือคนประจ�ำเรือ

และจัดท�าทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าวประมงกัมพูชา	ลาว	เมียนมา

เตือนแรงงำนไทย!! กรมการจัดหางาน 

ยังไม่เปิดรับสมัครไปท�างาน	เก็บผลไม้ป่าในสวเีดน

และฟินแลนด์

ต่ำงด้ำวและกำรค้ำมนษุย์ด้ำนแรงงำน (อกนร.) เมือ่วันที ่17 ธนัวำคม 2561 ทีผ่่ำนมำ 
ได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้พิจำรณำ
ดังนี้ 1. มอบหมำยกระทรวงมหำดไทย โดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  
ออกประกำศกระทรวงมหำดไทยให้ครอบคลมุคนต่ำงด้ำวทีเ่ข้ำมำในรำชอำณำจกัรไทย 
อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมืองภำยหลังวันท่ี 6 พฤศจิกำยน 2561  
2. ขอขยำยระยะเวลำกำรด�ำเนนิกำรออกหนงัสือคนประจ�ำเรือ (Seabook) ออกไปอกี 
3. ให้กระทรวงกำรต่ำงประเทศมอบอ�ำนำจกำรตรวจลงตรำ (Non Immigrant L-A) 
ให้ส�ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
 ดังนั้น เพื่อให้คนต่ำงด้ำวที่เข้ำมำในรำชอำณำจักรไทยอย่ำงถูกต้อง 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง ภำยหลังวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2561 สำมำรถเข้ำ 
จัดท�ำทะเบียนประวัติ รับหนังสือคนประจ�ำเรือ (Seabook) ขอรับกำรตรวจลงตรำ
และประทบัตรำอนญุำตให้อยูใ่นรำชอำณำจกัรตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง ซึง่จะ
สำมำรถจดัหำแรงงำนต่ำงด้ำวท่ีมีเอกสำรแสดงตนอย่ำงถกูต้องตำมกฎหมำยมำท�ำงำน
ในกิจกำรประมงทะเลได้เพ่ิมข้ึน ที่ประชุม กนร. ในวันน้ีจึงมีมติให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำดังนี้ 1. มอบหมำยกระทรวงมหำดไทย 
ออกประกำศกระทรวงมหำดไทยให้ครอบคลมุคนต่ำงด้ำวทีเ่ข้ำมำในรำชอำณำจกัรไทย 
อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมืองภำยหลังวันท่ี 6 พฤศจิกำยน 2561  
2. ขอขยำยระยะเวลำกำรด�ำเนนิกำรออกหนงัสอืคนประจ�ำเรอื (Seabook) ออกไปอกี 
และ 3. ให้กระทรวงกำรต่ำงประเทศ มอบอ�ำนำจกำรตรวจลงตรำ (Non Immigrant 
L-A) ให้ส�ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
 พลต�ารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  
เปิดเผยถึงผลความคืบหน้าการจัดท�าหนังสือคนประจ�าเรือ ตามมาตรา 83 ที่ศูนย์ 
OSS ว่า ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 4 มกราคม 2562 มีนายจ้าง จ�านวน  
1,901 ราย มาแจ้งความต้องการแรงงานต่างด้าว จ�านวนทั้งสิ้น 25,920 คน  
แรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนคนประจ�าเรอืตัง้แต่วนัที ่3-4 มกราคม 2562 จ�านวน
ทั้งสิ้น 1,813 คน เป็นเมียนมา 1,080 คน คิดเป็นร้อยละ 59.56 ลาว 49 คน  
คิดเป็นร้อยละ 2.70 และกัมพูชา 684 คน คิดเป็นร้อยละ 37.72 ของผู้ที่มาจัดท�า 
Seabook โดยจังหวัดที่มาด�าเนินการ 5 ล�าดับแรกได้แก่ 1. ปัตตานี 2. ชุมพร  
3. ตราด 4. ระยอง 5. สมุทรสงคราม

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
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ต่ำงประเทศ และใช้สำยตรวจออนไลน์คอยตรวจสอบ เฝ้ำระวัง
พฤติกำรณ์ของกลุ่มมิจฉำชีพอย่ำงเข้มงวด หำกพบกำรกระท�ำผิด 
จะด�ำเนินคดี และโพสต์ข้อควำมเตือนชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อมูล 
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรไปท�ำงำนต่ำงประเทศไปยัง Facebook ซึ่ง 
เมื่อเร็วๆ น้ี กรมกำรจัดหำงำนตรวจพบว่ำมีผู้ชักชวนแรงงำนไทย 
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ไปท�ำงำนเก็บผลไม้ป่ำที่ประเทศสวีเดน และฟินแลนด์ โดยโพสต์ข้อควำมชักชวนแรงงำนไทยผ่ำนทำง

สื่อโซเชียลมีเดีย ดังนั้น กรมกำรจัดหำงำนจึงขอแจ้งให้ทรำบว่ำ ฤดูกำลเก็บผลไม้ป่ำในประเทศสวีเดน 

และฟินแลนด์จะอยู่ในช่วงเดือนกรกฎำคมถึงเดือนกันยำยนของทุกปี จึงอย่ำหลงเชื่อผู้ที่ชักชวน 

ไปท�ำงำนเกบ็ผลไม้ป่ำดงักล่ำว และขอแจ้งให้ทรำบว่ำ กำรไปท�ำงำนเก็บผลไม้ป่ำทีป่ระเทศสวเีดนและ

ฟินแลนด์นั้นเป็นงำนท่ีหนักและตรำกตร�ำ เพรำะสภำพภูมิประเทศในกำรเก็บผลไม้ป่ำเป็นพ้ืนที่ 

ลำดชันภูเขำ บำงครั้งต้องเดินทำงเป็นระยะทำงไกลในท่ำมกลำงสภำพอำกำศที่หนำวเย็นจัด บำงครั้ง

มปัีญหำอำกำศแปรปรวน ซึง่ค่ำใช้จ่ำยก่อนกำรเดนิทำงไปเกบ็ผลไม้ป่ำในประเทศสวีเดนและฟินแลนด์ 

ประมำณ 60,000-70,000 บำทต่อคน เช่น ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เป็นต้น โดยกรมกำรจัดหำงำน  

อยู่ระหว่ำงกำรเจรจำ หำรือกับ ทั้ง 2 ประเทศ เพื่อให้คนไทยได้รับกำรคุ้มครอง ดูแลมำกท่ีสุด  

ตลอดจนจ�ำนวนโควตำทีเ่หมำะสมทีค่นไทยจะไปเก็บผลไม้ปำ่ดงักล่ำว จงึขอให้คนหำงำนศึกษำข้อมลู

กำรท�ำงำนให้ถี่ถ้วนกับกรมกำรจัดหำงำนก่อนตัดสินใจเดินทำง

 ส�าหรับการเดนิทางไปท�างานเกบ็ผลไม้ป่าในประเทศสวเีดนจะด�าเนนิการในรูปแบบนายจ้าง

พาลูกจ้างไปท�างานในต่างประเทศ ขณะที่ฟินแลนด์จะด�าเนินการในรูปแบบการแจ้งการเดินทาง

ด้วยตนเอง โดยจะมหีนงัสอืเชญิจากบรษิทัทีร่บัซือ้ผลไม้ป่าในต่างประเทศเชญิแรงงานไทยไปท�างาน 

ซึง่ในปี 2561 ท่ีผ่านมา กรมการจดัหางานได้รับโควตา เป็นจ�านวน

รวมทัง้สิน้ 7,400 คน เป็นโควตาในประเทศสวเีดน 4,900 คน และ

ฟินแลนด์ จ�านวน 2,500 คน กรมการจัดหางานสามารถจัดส่ง

แรงงานไทยไปเก็บผลไม้ป่า รวมทั้งสิ้นจ�านวน 7,397 คน จ�าแนก

เป็นจดัส่งไปเก็บผลไม้ป่าทีป่ระเทศสวเีดน จ�านวน 4,903 คน และ

ประเทศฟินแลนด์ จ�านวน 2,494 คน หากคนหางานใดประสงค์

จะไปท�างานต่างประเทศ ขอให้ติดต่อสอบถามได้ที่กองบริหาร

แรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน หรือที่ส�านักงาน

จดัหางานจงัหวดัทกุจงัหวัด ส�านกังานจดัหางานกรงุเทพมหานคร

พื้นท่ี 1-10 หรือโทร.สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2  

กรมการจัดหางาน

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน

ที่มา : http://www.doe.go.th

	 นางเพชรรัตน์	สินอวย	อธิบดีกรมการจัดหางาน	เปิดเผยว่า	พล.ต.อ.อดุลย์	แสงสิงแก้ว	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบำยในกำรตรวจสอบ ปรำบปรำม จับกุม และด�ำเนินคดี 

คนต่ำงดำ้วลกัลอบท�ำงำนโดยไมไ่ด้รบัอนุญำต ซึง่ในช่วงทีผ่่ำนมำ กระทรวงแรงงำน โดยกรมกำรจัดหำงำน

ได้บูรณำกำรร่วมกับส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ ส�ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง และกรมกำรปกครอง เข้ำตรวจ

สอบในพื้นที่/กิจกำรกลุ่มเสี่ยงท่ีจะมีแรงงำนต่ำงด้ำวท�ำงำนผิดกฎหมำย แห่งพระรำชก�ำหนดกำรบริหำร

จัดกำรกำรท�ำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ซึ่งตั้งแต่วันที่  

1 กรกฎำคม 2561–2 มกรำคม 2562 ได้ออกตรวจสอบนำยจ้ำงไปแล้วจ�ำนวน 8,806 รำย/แห่ง ด�ำเนิน

คดี 692 รำย/แห่ง คิดเป็นมูลค่ำค่ำปรับ จ�ำนวน 5,343,000 บำท ในข้อหำรับคนต่ำงด้ำวเข้ำท�ำงำน 

โดยไม่มีใบอนุญำตท�ำงำน จ�ำนวน 535 แห่ง/รำย และด�ำเนินคดีในควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติ 

คนเข้ำเมือง พ.ศ.2522 จ�ำนวน 73 แห่ง/รำย ควำมผิดตำม พรก.กำรบริหำรฯ และ พ.ร.บ.คนเข้ำเมืองฯ 

จ�ำนวน 84 แห่ง/รำย ขณะเดียวกันได้ตรวจสอบกำรท�ำงำนของแรงงำนต่ำงด้ำว จ�ำนวน 149,315 คน  

จับกุมด�ำเนินคดี จ�ำนวน 4,262 คน ส่วนใหญ่เป็นชำวเมียนมำ 2,914 คน รองลงมำเป็นกัมพูชำ 583 คน 

ลำว 360 คน เวียดนำม 233 คน และอื่นๆ อีก 172 คน ตำมล�ำดับ โดยด�ำเนินคดีในข้อหำท�ำงำนโดยไม่มี

ใบอนญุำตท�ำงำน จ�ำนวน 1,702 คน และด�ำเนนิคดใีนควำมผดิตำมพระรำชบญัญตัคินเข้ำเมอืง พ.ศ. 2522 

จ�ำนวน 1,650 คน พรก.กำรบริหำรฯ และ พ.ร.บ.คนเข้ำเมืองฯ จ�ำนวน 910 คน ผลักดันส่งกลับประเทศ

ต้นทำง จ�ำนวน 3,472 คน ปรับไปแล้ว 10,165,500 บำท รวมค่ำปรับทั้งนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำรและ

แรงงำนต่ำงด้ำวจ�ำนวนทั้งสิ้น 15,508,500 บำท

 ส�ำหรับนำยจ้ำงท่ีจ้ำงคนต่ำงด้ำวท�ำงำนโดยไม่มีใบอนุญำตท�ำงำนหรือท�ำงำนนอกเหนือจำก 

ที่มีสิทธิจะท�ำได้ จะมีโทษปรับ 10,000-100,000 บำทต่อคนต่ำงด้ำวที่จ้ำงหนึ่งคน หำกกระท�ำผิดซ�้ำ 

ต้องมีโทษจ�ำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับต้ังแต่ 50,000–200,000 บำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ และห้ำมจ้ำง 

คนต่ำงด้ำวท�ำงำนเป็นเวลำ 3 ปี ขณะเดียวกันแรงงำนต่ำงด้ำวท่ีท�ำงำนโดยไม่มใีบอนญุำตท�ำงำนหรอืท�ำงำน

นอกเหนือจำกที่มีสิทธิจะท�ำได้จะมีโทษปรับ 5,000–50,000 บำท และเมื่อช�ำระค่ำปรับแล้ว คนต่ำงด้ำว

จะถูกส่งกลับออกไปนอกรำชอำณำจักร และห้ำมขออนุญำตท�ำงำนภำยใน 2 ปี

	 กรมการจัดหางาน	 เผยผลตรวจเข้มการท�างานของแรงงานต่างด้าว	 และนายจ้าง/ 

สถานประกอบการ	 ตลอดปี	 2561	 ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวแล้ว	 149,315	 คน	 ด�าเนินคด	ี 

4,262	คน	ขณะที่ตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ	8,806	ราย/แห่ง	ด�าเนินคดี	692	ราย/แห่ง	

ปรับนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวแล้วจ�านวน	15,508,500	บาท

กรมกำรจดัหำงำน	รวบต่างด้าวท�างานผิดกฎหมายกว่า	4,000	คน

ตรวจสอบแล้วเฉียด	150,000	คน	ผลักดันส่งกลับกว่า	3,400	คน

 อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า แรงงาน

ต่างด้าวท่ีประสงค์จะท�างานในประเทศไทย จะต้องเข้ามาใน

รูปแบบการน�าเข้าตามระบบ MOU เท่านั้น ซึ่งด�าเนินการได้ 

2 กรณี คือ 1.นายจ้างเป็นผู้ด�าเนินการเอง และ 2. นายจ้าง

มอบอ�านาจให้ผู้รับอนุญาตด�าเนินการ  ทั้งนี้ ผู้ใดพบเห็น 

คนต่างด้าวลักลอบท�างานโดยผิดกฎหมาย สามารถแจ้ง 

เบาะแสกับกรมการจดัหางานได้  เพือ่จะได้เร่งตรวจสอบ จบักมุ 

และด�าเนินคดีต่อไป ติดต่อสอบถามหรือยื่นค�าร้องขอน�าเข้า

แรงงานได้ที ่ส�านกังานจดัหางานจงัหวดัทกุจงัหวดั ส�านกังาน

จัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 1-10 ในเขตพ้ืนที่ที่ 

สถานประกอบการตั้งอยู่ หรือโทร.สายด่วนกระทรวงแรงงาน 

1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

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

	 การตลาดออนไลน์	 (Online	 Marketing) คือ กำรท�ำกำรตลำด 
ในสื่อออนไลน์ เช่น โฆษณำ Facebook, โฆษณำ Google, โฆษณำ 
Youtube, โฆษณำ Instagram มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อท�ำให้สินค้ำ 
ของเรำเป็นที่รู้จักเพิ่มมำกขึ้น โดยใช้วิธีต่ำงๆ ในกำร โฆษณำเว็บไซต์ หรือ 
โฆษณำขำยสนิค้ำทีจ่ะน�ำสนิค้ำของเรำไปเผยแพร่ตำมสือ่ออนไลน์ เพือ่ให้
ผู้อื่นได้รับรู้และเกิดควำมสนใจ จนกระทั่งเข้ำมำใช้บริกำรหรือซื้อสินค้ำ
ของเรำในทีสุ่ด โดยกำรตลำดออนไลน์ (Online Marketing) สำมำรถท�ำได้
หลำยช่องทำง ดังนี้
 1. Search Engine Marketing คอื กำรตลำดบน Search Engine 
เป็นกำรท�ำให้สนิค้ำของเรำติดอันดับกำรค้นหำในล�ำดับแรกๆ ซึง่จะท�ำให้
เรำถกูค้นพบได้ง่ำยและถกูคลกิได้บ่อยกว่ำเวบ็ไซต์ทีอ่ยูด้่ำนล่ำงหรืออยูใ่น
หน้ำถัดไป แบ่งออกเป็น SEO (กำรท�ำเว็บไซต์ของเรำให้ติดอันดับของ 
Google) กับ PPC (กำรซื้อ Ads บน Google)
 2. Email Marketing คอื กำรตลำดทีท่�ำผ่ำนอเีมล เพือ่ส่งข่ำวสำร 
โปรโมชั่นต่ำงๆ ถึงลูกค้ำที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย เป็นกำรตลำดที่ต้นทุนต�่ำ
ทีส่ดุเมือ่เทยีบกบักำรตลำดในรปูแบบอืน่ๆ อกีทัง้ยงัเป็นกำรท�ำกำรตลำด
ที่ตรงกลุ่ม และสำมำรถเข้ำถึงผู้รับภำยในเวลำอันรวดเร็ว
  3. Social Marketing คือ กำรตลำดที่ท�ำผ่ำน Social Network  
ต่ำงๆ เช่น Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest ฯลฯ ซึ่ง Social 
Marketing ก�ำลงัได้รบัควำมนยิมอย่ำงมำก เพรำะมสีถติกิำรใช้งำนสงูกว่ำ 
แหล่งออนไลน์ประเภทอื่น
	 การตลาดออนไลน์	(Online	Marketing) ไม่ใช่เรื่องยำก เพียงแค่
เรำรูจ้กัสนิค้ำของเรำ และสำมำรถก�ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยทีช่ดัเจนได้ เพยีง
เท่ำนีสิ้นค้ำของเรำกส็ำมำรถเป็นทีรู่จ้กั และสร้ำงยอดขำยในโลกออนไลน์
ได้อย่ำงง่ำยดำย

หน้าที่ของนักการตลาดออนไลน์

  1. ดูแลภำพรวม และแนวทำงกำรจัดท�ำเนื้อหำเว็บไซต์ในเครือ
ขององค์กร
  2. จดัเตรยีมหวัข้อ โครงเนือ้หำและรปูภำพ จ่ำยงำนและตรวจสอบ 
งำนของทีมงำน
  3. วำงแผนกำรตลำดออนไลน์ (SEO, Social Network,  
เว็บบอร์ดต่ำงๆ) ติดตำมสถำนะ ประเมินผล และปรับปรุงกำรด�ำเนินกำร
ของแต่ละแนวทำง

โตไปกับยุค	E-Commerce

“นักกำรตลำดออนไลน์”

  4. ออกแบบ feature ใหม่ๆ ในเว็บไซต์
  5. ประสำนงำน ควบคุมงำน กับ programmer และผู้เกี่ยวข้อง
ในกำรเพิ่ม feature ต่ำงๆ เข้ำสู่เว็บไซต์

ความก้าวหน้าในการท�างาน

 นักกำรตลำดในระดับต้นต้องสั่งสมเรียนรู้ประสบกำรณ์ในหน้ำที่
ต่ำงๆ ของแผนกอย่ำงครบถ้วน ซ่ึงต้องรู้และเข้ำใจธรรมชำติของตลำด
อุปโภคและบริโภค แล้วยังต้องรู้จักธรรมชำติผลิตภัณฑ์สินค้ำแต่ละตัว 
ขององค์กรต้องมคีวำมคดิในกำรผลติสนิค้ำทีเ่ป็นนวตักรรม ซึง่อำจใช้เวลำ
เรียนรู้ประมำณ 2-3 ปี จำกนั้นควรเข้ำรับกำรอบรมกำรท�ำแผนทำง 
กำรตลำด และแผนธุรกจิ เพือ่ให้มคีวำมรู้ขึน้เป็นระดบัผูช่้วยผูจ้ดักำรหรอื
ผูจ้ดักำรของแต่ละฝ่ำย กำรเป็นผูจ้ดักำรของทำงกำรตลำดของแผนก หรือ
เป็นผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำดขององค์กรได้ ซึ่งอำจใช้เวลำประมำณ  
5 - 10 ปี นกักำรตลำดท่ีมีควำมสำมำรถจะได้รบัควำมก้ำวหน้ำเป็นกรรมกำร
ผู้จัดกำรในองค์กรธุรกิจที่อยู่ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
หน่วยงำนที่มีเครือข่ำยอยู่ในต่ำงประเทศ

อัตราเงินเดือน

 อำชีพนักกำรตลำดออนไลน์ จะได้รับค่ำตอบแทนโดยขึ้นอยู่กับ
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน อัตรำเงนิเดอืนประมำณ 20,000-35,000 บำท/
เดือน (เงินเดือนเฉลี่ย 25,000 บำท)
  คณะ/สาขาที่ต้องเรียน อาทิ คณะวิทยาการจัดการ/วิชา 
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/
วชิาการตลาด Marketing (หลกัสตูรนานาชาต)ิ คณะบรหิารฯ/วชิาการ
ตลาด-การสือ่สารการตลาด คณะบรหิารฯและศลิปะศาสตร์/วชิา (บธ.บ.) 
การตลาด คณะบริหารฯ และเทคโนโลยีฯ /วิชาการตลาด-การจัดการ
ธุรกิจการค้าปลีก เป็นต้น

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก

ที่มา : www.admissionpremium.com, www.nipa.co.th

การตลาดออนไลน์	(Online	Marketing)	คืออะไร?

 ในสังคมท่ีโลกออนไลน์ก�ำลังเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรด�ำเนนิชวีติของคนรุ่นใหม่  
เรำคงปฏิเสธไม่ได้ว่ำ ส่ือออนไลน์ได้เข้ำมำมีอิทธิพลต่อเรำในทุกขณะ ตั้งแต่ตื่นเช้ำ
จนกระทัง่เข้ำนอน อกีทัง้ควำมรวดเรว็และควำมสะดวกสบำยของโลกออนไลน์ยงัถกู
น�ำมำใช้ประโยชน์กับกลุ่มคนทุกสำขำอำชีพ โดยเฉพำะกำรตลำดออนไลน์ (Online 
Marketing) ที่ก�ำลังเป็นที่นิยมกันอย่ำงแพร่หลำย เพรำะสำมำรถท�ำให้ผู้อื่นรู้จักเรำ
หรือสินค้ำของเรำได้อย่ำงกว้ำงขวำง
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	 รางวลัท่ีพนักงาน สมควรจะได้รบักไ็ม่ควรขึน้อยูก่บัมลูค่ำของค่ำตอบแทน 
นั้นๆ เพรำะบำงทีรำงวัลเล็กๆ น้อยๆ อำจมีคุณค่ำกับพนักงำนมำกกว่ำ และ 
ในบำงครั้งยังอำจเกิดประสิทธิภำพในกำรจูงใจพนักงำนได้มำกกว่ำของรำงวัล
ทีม่รีำคำมำกด้วยซ�ำ้ไป ดงันัน้บรษิทัจงึควรพจิำรณำรปูแบบกำรให้รำงวลัตอบแทน
จำกสิ่งที่พนักงำนให้ควำมสนใจ ซ่ึงต่อไปนี้ คือตัวอย่ำงของรำงวัลตอบแทน
พนักงำนดีเด่นท่ีเรำได้รวบรวมไว้เพื่อให้องค์กรน�ำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้ำง 
แรงบันดำลใจให้กับพนักงำน รวมถึงจูงใจให้พวกเขำท�ำงำนอย่ำงมีเป้ำหมำย 
และมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
 สิง่ตอบแทนทีม่เีอกลกัษณ์เฉพำะตวัขององค์กร รวมไปถงึกำรให้คนใน
องค์กรได้ใช้เวลำร่วมกัน เช่น ให้พนักงำนได้มีโอกำสในกำรรับประทำนอำหำร
ร่วมกับผู้บริหำร หรือให้พนักงำนระดับหัวหน้ำมำแบ่งปันประสบกำรณ์ให้กับ
พนักงำนรุ่นใหม่ๆ ให้พนักงำนได้มีโอกำสในกำรพัฒนำทักษะที่จ�ำเป็นต่อ 
กำรท�ำงำน ไม่ว่ำจะเป็นกำรจัดหำสื่อกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ไว้ในบริษัท รวมไปถึง 
กำรจัดฝึกอบรมหรือสัมมนำ เพ่ือให้พนักงำนได้เพ่ิมพูนควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ปรับเปลี่ยนเวลำในกำรท�ำงำน เช่น เพิ่มเวลำพักกลำงวัน ให้พนักงำนเลิกงำน
เรว็กว่ำปกต ิหรอืเพิม่จ�ำนวนวันหยดุประจ�ำปีให้กบัพนกังำน เพรำะกำรท่ีพนกังำน
มีเวลำท�ำในสิ่งที่เขำสนใจมำกขึ้นนั้นสำมำรถสร้ำงแรงจูงใจให้พวกเขำได้  
มสีวสัดกิำรหรอืสทิธพิิเศษอืน่ๆ ให้กบัพนักงำน เช่น ส่วนลดในกำรซือ้สนิค้ำและ
บรกิำร เป็นสมำชกิฟิตเนสฟรี หรอืมกีำรจดัทรปิท่องเทีย่วประจ�ำปีให้กับพนกังำน
	 1.	 สิ่งตอบแทนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวขององค์กรของคุณ

  ให้เริ่มพิจำรณำรำงวัลตอบแทนที่บริษัทของคุณเท่ำนั้นถึงจะให้ได้ 
ลองคิดดูเล่นๆ ว่ำของที่หำได้ทั่วไปกับของที่มีจ�ำนวนจ�ำกัด คนจะอยำกได้ 
ของแบบไหนมำกกว่ำกัน
	 2.	 กระตุ้นให้มีการพัฒนาทักษะเฉพาะบุคคล

  ใครจะไม่อยำกก้ำวหน้ำในชวีติกำรท�ำงำน แต่กำรจะไปถงึจุดนัน้ได้ 
นอกจำกแรงจงูใจแล้ว ยงัต้องอำศยัทกัษะทีเ่พียงพอต่อกำรรบัผดิชอบงำนอกีด้วย 
กำรพฒันำทกัษะกำรท�ำงำนเฉพำะบุคคลจึงเป็นส่ิงท่ีจ�ำเป็นท้ังต่อตวัพนกังำนเอง 
และตวัองค์กร เพรำะเมือ่พนกังำนมคีวำมสำมำรถองค์กรกจ็ะเตบิโตตำมไปด้วย 
ตัวอย่ำงในกำรสร้ำงแรงจูงใจเพ่ือสร้ำงเสริมทักษะในกำรท�ำงำนเฉพำะบุคคล 
ได้แก่
  • สื่อการเรียนรู้ ในฐำนะนำยจ้ำง คุณต้องจัดเตรียมทรัพยำกร 
ที่จ�ำเป็นต่อกำรเสริมสร้ำงทักษะให้กับพนักงำน ห้องสมุดที่รวบรวมหนังสือ 
ควำมรู้ในเรื่องต่ำงๆ เป็นสิ่งพื้นฐำนที่สุดที่ทุกองค์กรควรมี ยิ่งในปัจจุบันแหล่ง
รวมข้อมูลที่มีประโยชน์เหล่ำนั้นควรเป็นระบบออนไลน์ที่สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย
  • การฝึกอบรม ถึงกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพจะเป็นเรื่อง
ที่ฟังดูธรรมดำ แต่กำรอบรมเหล่ำน้ีก็มีควำมส�ำคัญและเป็นเร่ืองที่ขำดไม่ได้  
ยิง่ไปกว่ำนัน้เมือ่พนักงำนได้รบักำรอบรม พวกเขำยงัจะได้รบั ใบประกำศนยีบัตร
เพื่อกำรันตีควำมสำมำรถของพวกเขำอีกด้วย

	 บริษทัท่ีมีระบบการให้รางวัล	มีสวัสดกิารพเิศษตอบแทนพนักงาน	หรือ

มีการดูแลพนักงานอย่างดี	 จะดึงดูดให้พนักงานเกิดความรู้สึกอยากท�างาน 

ให้ดีย่ิงข้ึน	 และท�างานอยู่กับองค์กรได้นานกว่าองค์กรท่ีไม่ใส่ใจพัฒนา	 หรือ

ไม่มีระบบให้รางวัลพนักงานเลย

 • การสัมมนา กำรสัมมนำคือวิธีกำรที่ดีที่สุด ที่พนักงำนทุกคน 
จะได้รับฟังข้อมูลปริมำณมำกได้พร้อมๆ กัน พนักงำนที่เข้ำร่วมกำรสัมมนำ 
จะได้พบปะและได้ใช้ทักษะกำรติดต่อสื่อสำรกับพนักงำนแผนกอื่นๆ
	 3.	 การเพิ่มเวลาให้พนักงาน

  เวลำเป็นสิง่ทีม่ค่ีำกำรเพิม่เวลำให้กบัพนกังำนให้มำกขึน้ในกำรท�ำ
กิจกรรมที่พวกเขำสนใจ สำมำรถสร้ำงแรงจูงใจให้พวกเขำได้เป็นอย่ำงดี
  • เพิ่มเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน กำรเพิ่มเวลำพัก 
รับประทำนอำหำรกลำงวันให้พนักงำน แม้จะเพิ่มมำกข้ึนจำกเวลำปกติเพียง 
ไม่กี่นำที จะท�ำให้พวกเขำไม่ต้องเร่งรีบกับม้ือกลำงวัน หรือพนักงำนบำงคน 
อำจจัดสรรเวลำที่ได้เพิ่มมำ เพื่อไปท�ำกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ ที่พวกเขำอยำก 
จะท�ำได้ เช่น กำรอ่ำนหนังสือหรือไปท�ำธุระอื่นๆ
  • ให้เลิกงานเร็วขึ้นกว่าปกติ คุณยังจ�ำสมัยที่คุณยังเป็นเด็ก 
นักเรียนได้ไหม นึกถึงช่วงเวลำแห่งควำมสุขตอนท่ีได้กลับบ้ำนเร็วได้หรือเปล่ำ 
กำรได้เลิกงำนเร็วกว่ำเวลำปกติ อำจท�ำให้พนักงำนรู้สึกผ่อนคลำย และได ้
กลับบ้ำนไปพบกับครอบครัวเร็วขึ้น
  • เพิม่จ�านวนวนัหยุดประจ�าปี วันหยดุเป็นเรือ่งทีพ่นกังำนทกุคน
ต่ำงก็ให้ควำมส�ำคัญไม่แพ้เรื่องอื่นๆ ไม่ว่ำจะเป็นวันลำป่วย วันลำกิจ หรือ 
วนัลำพกัร้อน กำรพจิำรณำเพิม่วนัลำหยดุไม่ว่ำจะเป็นวนัลำป่วย วนัลำกจิ หรอื
วันลำพักร้อน โดยมีเง่ือนไขที่เหมำะสม จะเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจให้พนักงำน
ตั้งใจท�ำงำนอย่ำงเต็มที่ เพรำะพวกเขำรู้ว่ำจะได้วันลำหยุดเพิ่มเติมหำกท�ำได้
ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้
	 4.	 สวัสดิการและสิทธิพิเศษอื่นๆ

  ทุกครั้งท่ีพนักงำนได้ใช้สิทธิพิเศษที่ได้รับมำจำกบริษัท พวกเขำ 
จะรู้สึกพิเศษกว่ำคนอ่ืนๆ ดูว่ำคุณสำมำรถจัดหำสิทธิพิเศษ เช่น ส่วนลด 
ในกำรซื้อสินค้ำหรือบริกำรจำกบริษัทพำร์ทเนอร์
  • ให้เรียนโยคะ หรือเป็นสมาชิกฟิตเนสแบบฟรีๆ พนักงำนที่มี
สุขภำพดีย่อมมีแนวโน้มที่จะท�ำงำนได้ดีตำมไปด้วย กำรเสนอรำงวัลตอบแทน
ในด้ำนกำรดแูลสขุภำพกเ็ป็นอกีหนึง่ในกำรสร้ำงแรงจงูใจในกำรท�ำงำนได้เช่นกนั 
นอกจำกนี้คนท�ำงำนยุคใหม่ต่ำงก็หันมำสนใจดูแลตัวเองกันมำกขึ้น กำรเสนอ
คอร์สเรยีนโยคะ หรอืสมำชกิฟิตเนสฟร ีถอืเป็นรำงวัลท่ีตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของ
พนักงำนวัยหนุ่มสำวที่อยำกจะสุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรงได้เป็นอย่ำงดี
  • จัดทริปท่องเท่ียวประจ�าปี หลังจำกที่ท�ำงำนหนักมำท้ังปี  
กำรจดัให้มทีรปิเท่ียวต่ำงจงัหวัดหรอืต่ำงประเทศ เป็นรำงวลัสุดพิเศษทีจ่ะกระตุน้
ควำมสนใจของบรรดำพนักงำนได้ หรือจะแจกบัตรก�ำนัลเป็นแพ็กเกจทัวร ์
ให้กับพนักงำนก็เป็นตัวเลือก ที่น่ำสนใจไม่แพ้กัน

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน

ที่มา : https://www.jobthai.com

“4 ไอเดีย” สร้างแรงบันดาลใจ

ให้พนักงานตั้งใจท�างาน


