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ค�ำน� ำ
ร้อยเรือ่ งเล่า เข้าถึงแรงงาน เป็ นการรวบรวมโครงการเด่นด้านแรงงาน ตามนโยบาย
ส�ำคัญเน้ นหนักของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลต�ำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ทีข่ บั เคลื่อนลงสู่พน้ื ทีท่ วประเทศ
ั่
โดยมีเป้ าหมายส�ำคัญคือ ผูท้ อ่ี ยู่ในวัยก�ำลังแรงงานหรือ
วัยแรงงาน อายุ 15 ปี ขน้ึ ไป ซึง่ มีจำ� นวนทัง้ สิน้ 56.32 ล้านคน ให้ได้มโี อกาสการมีงานท�ำ
อย่างมีคุณค่าตลอดช่วงวัย ให้มที กั ษะฝี มอื ตัง้ แต่ก่อนเข้าสู่การท�ำงานในลักษณะการฝึ ก
เตรียมเข้าท�ำงาน และฝึ กยกระดับฝี มอื แรงงานในทุกระดับ ทุกสาขาอาชีพ เพื่อให้มที กั ษะ
ฝี มอื ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และมีการทดสอบมาตรฐาน
ฝี ม ือ แรงงานอัน จะน� ำ ไปสู่โ อกาสการยกระดับ รายได้ท่ีเ พิ่ม สูง ขึ้น ตามอัต ราค่ า จ้า งตาม
มาตรฐานฝีมอื แรงงาน รวมถึงให้มสี วัสดิการ การคุม้ ครองตามกฎหมายแรงงานอย่างทัวหน้
่ า
ทัง้ แรงงานไทย แรงงานต่างด้าว แรงงานในระบบ และนอกระบบ รวมทัง้ แรงงานไทย
ในต่างประเทศให้มคี วามปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ให้มหี ลักประกัน
ทางสังคมอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม ตามหลักการมาตรฐานสากล
ซึง่ ในปี งบประมาณ 2561 กระทรวงแรงงานโดยหน่ วยงานในสังกัด ได้แก่ ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวง กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝี มอื แรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน และส�ำนักงานประกันสังคม ได้รว่ มบูรณาการภารกิจตามอ�ำนาจหน้าที่ บริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลตามแนวทางไตรภาคี ภาครัฐ นายจ้าง และลูกจ้าง โดยมุง่ เน้นธรรมาภิบาล
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ก�ำกับติดตามด้วยระบบข้อมูลอย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้ได้รบั
การยอมรับในระดับสากล ได้รบั ความเชือ่ มันจากประเทศและนานาประเทศ
่
ทังนี
้ เ้ ป็นการร่วมมือกัน
ระหว่างภาคีภาครัฐ เอกชน และประชาชน เครือข่ายแรงงานทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในระดับพืน้ ที่
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อย่างเป็ นเอกภาพ ซึง่ สอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรปู ประเทศ เพือ่ ให้ประเทศมีขดี ความสามารถในการแข่งขัน
่ เสมอภาคและเป็ นธรรม คนไทยมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ อี ย่างทัวถ้
่ วน
มีรายได้สงู สังคมมีความมันคง
ผลการด�ำเนินการดังกล่าวข้างต้น มีการน�ำเสนอรูปแบบหลากหลาย ทัง้ การถ่ายทอด
ประสบการณ์ การบรรยายกึง่ บทความ การสัมภาษณ์ผไู้ ด้รบั บริการ รวมถึง สิง่ ทีป่ ระชาชน
จะได้รบั จากบริการต่าง ๆ ของกระทรวงแรงงาน แนวทางในการเข้าถึงสถานทีต่ ดิ ต่ออย่าง
ละเอียด ประกอบด้วยเนื้อหา 8 หัวข้อ ได้แก่ 1 : คนไทยทัวหน้
่ ามีงานท�ำ 2 : เสริมทักษะก้าวล�ำ้
ทันสมัย 3 : มีมาตรฐานคุม้ ครองแรงงานอบอุ่นใจ 4 : ประกันสังคมให้รอยยิ้มประชาชน
5 : บูรณาการงานบริการเต็มหน้าที่ 6 : เป็ นหนึ่งมีประชาชนเป็ นเป้ าหมาย 7 : รอยยิม้ ของทุกคน
คือหลักชัย 8 : หวังคนไทยก้าวต่อไปอย่างมันคง
่
เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั ทราบภารกิจ ผลการด�ำเนินงานอย่างเป็ นรูปธรรม และรับทราบ
แนวทางการเข้าถึงบริการได้โดยตรงผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา
ลดค่าใช้จ่าย และเป็ นการอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน คือหลักคิดของ “ร้อยเรื่องเล่า
เข้าถึงแรงงาน” ฉบับนี้
กระทรวงแรงงาน
พฤศจิกายน 2561
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คนไทยทั่วหน้า

มีงานทำ�

เริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

ครั้งหนึ่ งของยุ วแรงงาน

ใกล้ปิดเทอม เพื่อ นรักสามคนในวัย
15 หยก ๆ 16 หย่อ น ๆ พากัน ไปนัง่ รับ
แอร์เย็น ๆ ก่อนกลับบ้านในห้างสรรพสินค้า
เช่นทีเ่ คยปฏิบตั เิ ป็ นประจ�ำทุกวัน แต่วนั นี้จะ
เป็ นวันรวมตัวกันครัง้ สุดท้ายก่อนที่จะแยก
ย้า ยกัน ไปอยู่โ รงเรีย นใหม่ ใ นระดับ มัธ ยม
ปลายในปี การศึกษาหน้า ปิ ดเทอมนี้ยงั ไม่ม ี
แผนที่จ ะท� ำ อะไร สามสาวน้ อ ยจึง มานั ง่
ปรึกษากันว่าจะท�ำอะไรในระหว่างปิดภาคเรียน
“ชัน้ เบื่ อ เรี ย นพิ เ ศษจะแย่ อ ยู่ แ ล้ ว ”
ชมพูก่ ล่าวขึน้
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“แล้วเธอจะท�ำอะไรล่ะ ถ้าต้องอยูบ่ า้ น
จะมิยงิ่ เบือ่ แย่ไปกว่าอีกเหรอ” ส้มโอถาม
“งัน้ เราไปฝึ ก งานดู ดีไ หมล่ ะ มีเ งิน
ค่าขนมให้ดว้ ยนะ” มะนาวน�ำเสนอพร้อมเล่า
ต่อว่า
“เมือ่ วานนี้ พีใ่ บเตยทีอ่ ยูข่ า้ งบ้านเค้าท�ำงาน
เป็ นนักแนะแนวอาชีพที่กรมการจัดหางาน
มาบอกชัน้ ว่าตอนนี้ท่กี ระทรวงแรงงานที่พ่ี
เค้ า ท� ำ งานอยู่ มี โ ครงการยุ ว แรงงาน
สนับ สนุ น ให้เ ด็ก อย่า งพวกเรามีง านท� ำ ใน
ช่วงปิ ดเทอม หรือในตอนเย็นหลักเลิกเรียน”

เริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง ครั้งหนึ่ งของยุ วแรงงาน

“งานอะไรเหรอเธอ” ชมพูต่ าโตสนใจ
“พี่ ใ บเตยบอกว่ า เป็ นงานบริ ก ารใน
ร้านอาหาร ร้านไอศกรีม และจะมีพ่ี ๆ ช่วยแนะน�ำ
งานให้ดว้ ยนะ เค้าจะเลือกงานให้เหมาะสมกับ
ความสนใจและความชอบของเรา ที่ส� ำ คัญ มี
ค่าขนมให้ดว้ ย” มะนาวเล่าต่อเป็ นฉาก ๆ
ส้มโอซึ่งนัง่ ฟั งด้วยความสนใจถามขึน้ ว่า
“เราไปหาพีใ่ บเตยให้พาเราไปสมัครงานกันเลย
ดีไหม” ว่าแล้วสามสาวจับมือรวมกันแสดงถึง
การพร้อมใจตกลงร่วมกัน
ณ ศู น ย์ ท่ี น่ี ม ี ง านท� ำ  ตึ ก สี ลู ก กวาด
กระทรวงแรงงานทีพ่ ใ่ี บเตยท�ำงาน สถานทีท่ นั สมัย
เย็นสบาย มีพ่ี ๆ ให้บริการด้วยใบหน้ายิม้ แย้ม
แถมยังใจดี ในวันนี้สามสาวไม่ไปเดินเล่นตากแอร์
เช่นเคย แต่มานัง่ ตากแอร์รอพีใ่ บเตยมาอธิบาย
งานให้ฟัง ระหว่างนัง่ รอได้เห็นพี่ ๆ นักศึกษา
เดินเข้ามาทีศ่ นู ย์แห่งนี้มากหน้าหลายตา บางคน
แต่งชุดนักศึกษา บางคนแต่งชุดเรียบร้อยสวยงาม
จนเด็กทัง้ สามอดใจไปคุยด้วยไม่ได้ ทราบว่า
พี่ ๆ เหล่านัน้ เป็ นคนทีจ่ บในระดับปริญญาตรีแล้ว
แต่ยงั ไม่มงี านท�ำ  ส่วนใหญ่เรียนจบด้านสังคมศาสตร์
พีเ่ ค้ามาทีน่ เ่ี พือ่ หางานท�ำ  ในศูนย์แห่งนีม้ บี ริการครบ
ตัง้ แต่บริการทดสอบความถนัดด้านอาชีพ ท�ำให้

เริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง ครั้งหนึ่ งของยุ วแรงงาน

เราได้รวู้ ่าบุคคิกลักษณะของเรา ความรู้
ทีเ่ ราเรียนมาเหมาะสมกับงานประเภทใด
และควรไปเรี ย นต่ อ ด้ า นไหนจึ ง จะ
สอดคล้องกับตนเอง และจะมีพ่ี ๆ เพือ่ น
พีใ่ บเตยซึง่ เป็ นนักแนะแนวอาชีพ มาให้
ความรูข้ อ้ มูลตลาดแรงงานท�ำให้เรารูว้ ่า
ตอนนี้นายจ้างต้องการจ้างคนทีจ่ บด้าน
ไหน ต้องมีความสามารถทักษะในการ
ท� ำ งานอย่ า งไร และแนวโน้ ม งานใน
อนาคตจะเปลีย่ นแปลงไปอย่างไร เราต้อง
เตรีย มความพร้อ มตนเองอย่า งไร คน
ว่างงานที่เข้ามาในศูนย์แห่งนี้ จะได้รบั
ค�ำแนะน� ำและส่งต่อให้ไปหาเจ้าหน้ าที่
ของกรมพัฒนาฝี มอื แรงงานเพื่อพัฒนา
ทั ก ษะที่ จ� ำ เป็ นในการท� ำ งาน เช่ น
คอ ม พิ ว เ ต อ ร์ ภ า ษ า ต่ า ง ป ระ เ ทศ
ทัง้ ภาษาอังกฤษ เกาหลี จีน ญีป่ ่ นุ ตามที่
เราสนใจ แต่ ถ้า เรามีท กั ษะพร้อ มแล้ว
พี่ ๆ จะให้ไปหางานด้วยตนเองผ่านตูง้ าน
ในนั ้ น จะมี ข้ อ มู ล ต� ำ แหน่ งงานว่ า ง
มากมายพร้อมที่จะรับคนเข้าไปท�ำงาน
ใช้เ วลาไม่ถึง ห้า นาทีก็จ ะได้ท ราบว่ า มี
นายจ้างทีไ่ หนบ้างทีม่ งี านให้ท�ำ  และเรา
สามารถเลื อ กได้ ด้ ว ยตนเอง โดย
พิจารณาประเภทกิจการสถานทีท่ �ำงาน
เงือ่ นไขการจ้างงาน ต�ำแหน่ งงาน อัตรา
ค่าจ้าง สวัสดิการ เปรียบเทียบได้ ถ้า
ตัด สิน ใจได้พ่ีเ จ้า หน้ า ที่ก็จ ะแนะน� ำ ให้
เตรียมตนเองก่อนไปพบนายจ้าง เสือ้ ผ้า
หน้า ผม ต้องเป๊ ะ ค�ำตอบการสัมภาษณ์
ต้องปัง เคล็ดลับต่าง ๆ เพือ่ ให้ชนะใจนายจ้าง
ร้อยเรื่องเล่า เข้าถึงแรงงาน
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ให้เค้าตัดสินใจเลือกเราท�ำงานด้วย สามสาว
ตื่นเต้นไปกับพี่ ๆ นักศึกษาที่เลือกงานได้
และได้รบั หนังสือส่งตัวไปพบนายจ้าง พีบ่ าง
คนเลือกสัมภาษณ์ผ่านหน้าจอ เหมือนทีเ่ รา
Skype คุยกับเพือ่ นนันแหล่
่
ะ เพียงแต่ครัง้ นี้
พีเ่ ค้าคุยกับนายจ้างแทน ศูนย์ท่นี ่ีมงี านท�ำ
แห่งนี้ครบเครือ่ งเรือ่ งการจัดหางานจริง ๆ
พีใ่ บเตยเดินยิม้ มาทักสามสาว ในมือ
ถือใบสมัครงานพร้อมโบว์ชวั ร์รา้ นอาหารมา
เป็ นปึ ก ล้วนแต่รา้ นทีค่ นุ้ ๆ ทัง้ นัน้ ทัง้ พิซซ่า
แฮมเบอร์เกอร์ กาแฟ ไอศกรีม เบเกอรีด่ งั
เลือกไม่ถูกเลย พีใ่ บเตยอธิบายลักษณะงาน
เงื่อนไขการท�ำงาน อัตราค่าจ้าง ช่วงเวลา
การท�ำงาน หลักเกณฑ์ต่าง ๆ การปฏิบตั ติ น
ในขณะท�ำงาน การวางตนให้เหมาะสม และ
สร้างความประทับใจให้กบั ลูกค้าทีเ่ ข้ามาใน
ร้านอาหาร แถมยังมีพ่ี ๆ จากกรมสวัสดิการ
และคุม้ ครองแรงงาน เข้ามาให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
สิท ธิห น้ า ที่ข องเรา การท�ำ งานด้ว ยความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยในการท�ำงาน พีเ่ ค้า
ให้ผปู้ กครองเซ็นใบยินยอมอนุ ญาตให้เรามา
ท�ำงานด้วย สรุปในวันนี้สาว ๆ ได้งานครบ
ทัง้ สามคน
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ชมพู่ ท� ำ หน้ า ที่ เ สิ ร์ ฟ อาหารที่ ร้ า น
พิซซ่า ส้มโอท�ำทีร่ า้ นขนม มะนาวท�ำหน้าที่
รับ ออเดอร์ ท่ีร้ า นไอศกรีม เป็ นร้ า นที่อ ยู่
ติด กัน ในห้า งใกล้บ้า น ได้ร ับ ค่ า ขนมเป็ น
รายชัว่ โมง ๆ ละ 50 บาท ท�ำ งานวัน ละ
4 ชั ว่ โมง หาเงิ น เองได้ ค รั ง้ แรกวั น ละ
200 บาท เป็ นความภาคภู ม ิ ใ จสุ ด ๆ
เลยทีเดียว
วัน แรกของการท� ำ งานหลัง เลิก งาน
สามสาวชวนกัน เดิน กลับ บ้ า นพร้ อ มเงิน
รายวัน พับ เก็บ อย่ า งดีใ นกระเป๋ า ไม่ แ วะ
กิ น ขนม หรื อ เดิ น เถลไถลเช่ น ที่ ผ่ า นมา
ต่างตัง้ ใจเอาเงินไปอวดแม่วา่ เป็ นเงินทีห่ ามา
ได้ ด้ ว ยตนเอง ด้ ว ยความภาคภู ม ิใ จและ
รูถ้ งึ คุณค่าของเงิน
วัน สุด ท้า ยของการท�ำ งาน พี่ใ บเตย
แวะมาเยีย่ มทีร่ า้ น พูดคุยสอบถามนายจ้าง
ถึง การท� ำ งานของน้ อ ง ๆ ทราบว่ า วัน นี้
ท่ า นรัฐ มนตรีจ ะมามอบใบผ่ า นงานให้ก ับ
พวกเราด้วย ทุกคนรู้สกึ ตื่นเต้นที่จะได้พบ
ท่านรัฐมนตรีตวั เป็ น ๆ ส่วนใหญ่เราจะเห็น
ท่านทาง TV เท่านัน้ การจัดเตรียมการต้อนรับ

เริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง ครั้งหนึ่ งของยุ วแรงงาน

ท� ำ แบบเรี ย บง่ า ยไม่ ม ีพ ิธี รี ต องมากมาย
ไม่ น านท่ า นรัฐ มนตรีก็ม าถึง พร้อ มผู้ใ หญ่
หลายท่าน พี่ใบเตยรายงานผลการท�ำงาน
ของพวกเราโดยเรียกพวกเราว่า “ยุวแรงงาน”
ฟังดูดมี าก ๆ เลย พีเ่ ค้าบอกว่าวัตถุประสงค์
ให้ยุวแรงงานท�ำงาน ก็เพื่อให้เราได้เรียนรู้
การท�ำงาน รูจ้ กั โลกของอาชีพ ใช้เวลาว่าง
อย่างมีคุณค่า สักพักท่านรัฐมนตรีได้เข้ามา

เริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง ครั้งหนึ่ งของยุ วแรงงาน

สอบถามส้มโอ ชมพู่ และมะนาว ซึ่งยืนอยู่
ด้ า นหน้ า ว่ า ท� ำ งานหนั ก ไหม ท� ำ หน้ า ที่
ต�ำแหน่งอะไร แทนตัวเองว่าลุง เป็ นคุณลุงที่
ใจดีท่ีสุ ด เลยที่ใ ห้พ่ีใ บเตยจัด ท� ำ โครงการ
ยุวแรงงาน ให้พวกเราได้มโี อกาสได้ท�ำงาน
ได้รู้จ กั เพื่อ นใหม่ และพี่ ๆ ใจดีเ ยอะแยะ
ได้ ท� ำ ให้ พ่ อ แม่ ภู ม ิใ จ และมีส ตางค์ ใ ช้ ใ น
วันหยุดด้วย ขอบคุณค่ะ
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ตลาดแรงงานไทย

ยุ ค 4.0

เราทุกคนต่างทราบกันดีวา่ ประเทศไทย
ก� ำ ลัง ก้ า วเข้า สู่ โ ลกยุ ค ดิจิท ัล ตามกระแส
การเปลี่ย นแปลงของสัง คมเศรษฐกิจ โลก
ด้วยการขับเคลื่อนจากภาครัฐทีไ่ ด้มนี โยบาย
เพือ่ เปลีย่ นเศรษฐกิจไทยจากยุคอุตสาหกรรม
ไปสู่ยุคเศรษฐกิจดิจทิ ลั (Digital Economy)
ซึ่ ง จะส่ ง ผลกระทบต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
โครงสร้างการท�ำงานของก�ำลังแรงงานทีใ่ ช้
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และการสื่อสารเป็ นปั จจัย
ในการผลิต อุตสาหกรรมมีการปรับตัวด้วย
การน� ำ เทคโนโลยีเ ข้า มามีบ ทบาทมากขึ้น
ท� ำ ใ ห้ ต ล า ด แ ร ง ง า น ไ ด้ ร ั บ ผ ล ก ร ะ ท บ
จากการเปลี่ย นผ่ า นของดิจิท ัล (Digital
Transformation) รู ป แบบการจ้า งงานที่
เปลีย่ นไป องค์กรต่างๆ จ้างงานในลักษณะ
Outsource หรื อ จ้ า งเหมางานมากขึ้ น
กระบวนการคัดสรรพนักงานจะมีความเข้มข้น
มากยิง่ ขึน้ รูปแบบการท�ำงานของคนรุน่ ใหม่
ทีส่ นใจท�ำงานระยะสัน้ (Gig Worker) และ
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การเกิด อาชีพ ใหม่ๆ เนื่ อ งจากเทคโนโลยี
ได้ถกู น�ำมาใช้ และเข้ามามีบทบาทต่อภาคธุรกิจ
เป็นอย่างมาก ไม่วา่ จะเป็นระบบแมคคาทรอนิกส์
หุ่ น ยนต์ อุ ต สาหกรรมระบบออโตเมชัน่
คอมพิวเตอร์อจั ฉริยะ (AI) ทีเ่ ริม่ ถูกน�ำมาใช้
ทดแทน “แรงงานคน” อย่ า งแพร่ ห ลาย
มากขึน้ ทัง้ ในภาคการผลิต ภาคบริการ หรือ
แม้แ ต่ ภ าคการเกษตร ดัง นั น้ ทิศ ทางของ
ตลาดแรงงานในยุ ค 4.0 ต้ อ งการคนที่ม ี
ทักษะหลายด้าน (Multitasking) ทัง้ ในส่วน
ของทัก ษะด้ า นความรู้ ความเชี่ย วชาญ
ในอาชีพ (Hard Skills ) และทักษะด้านอารมณ์
(Soft Skills) ได้แ ก่ การคิด เชิง วิเ คราะห์
การแก้ไ ขปั ญ หา การมีม นุ ษ ยสัม พัน ธ์ท่ีดี
ซึ่งถือว่าส�ำคัญมากต่อชีวติ การท�ำงานและ
เป็ นทีต่ อ้ งการของตลาดแรงงาน
ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารขับ เคลื่ อ น
ประเทศสู่ยุ ค “Thailand 4.0” รัฐ บาลได้
ก� ำ หนดนโยบายดิจิท ัล เพื่อ เศรษฐกิจ และ

ตลาดแรงงานไทยยุ ค 4.0

สังคมในการขับเคลื่อนเข้าสู่ความเป็ นดิจทิ ลั
ที่ม ีค วามส� ำ คัญ ต่ อ การพัฒ นาประเทศใน
ทุ ก ๆ ด้า น โดยเฉพาะการเสริม สร้า งและ
พัฒ นาศั ก ยภาพทุ น มนุ ษ ย์ ใ ห้ ม ี คุ ณ ภาพ
เป็ นการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจที่
ส�ำคัญอย่างหนึ่ง ทัง้ นี้ การพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษ ย์จ ะเป็ น ปั จ จัย ส�ำ คัญ ที่จ ะท�ำ ให้บ รรลุ
เป้ าหมายของรัฐบาล เพราะเราคงปฏิเสธไม่
ได้ว่า “ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์” เป็ น พลัง หลัก ที่
ขับเคลื่อนภาคธุรกิจอุตสาหกรรม โดยการ
ก� ำ หนดทิศ ทางการพัฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ แ ละ
ทักษะอาชีพของก�ำลังแรงงานให้มคี ณ
ุ ภาพที่
สูงขึน้ เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงเศรษฐกิจ
ไทยจากเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่
ขับเคลือ่ นด้วยนวัตกรรม  
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ นโยบายของ
รัฐ บาลกระทรวงแรงงานได้ จ ัด ท� ำ กรอบ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์

ตลาดแรงงานไทยยุ ค 4.0

ของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)
ที่เ ชื่อ มโยงกับ กรอบยุท ธศาสตร์ช าติร ะยะ
20 ปี และแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยก�ำหนดวิสยั ทัศน์
ในอีก 20 ปี ขา้ งหน้า คือ “ทรัพยากรมนุ ษย์
มีคณ
ุ ค่าสูงสูค่ วามยังยื
่ น” โดยการสร้างความ
เข้มแข็งของแรงงานให้มศี กั ดิ ์ศรีแห่งความ
เป็ นมนุ ษย์ มีความเสมอภาค สามารถยืน
หยัดได้ด้วยความสามารถของตนเอง เป็ น
ทรัพยากรมนุ ษย์ทม่ี คี ุณภาพ มีชวี ติ ทีด่ ตี าม
มาตรฐานสากล คือ การมีหลักประกัน ที่ดี
ุ ค่า (Decent Work)
มีโอกาสในการท�ำงานทีม่ คี ณ
ได้รบั การคุม้ ครองสิทธิตามกฎหมาย มีสภาพ
การจ้างทีเ่ ป็ นธรรม มีสภาพแวดล้อมและสภาพ
การท�ำงานทีป่ ลอดภัย มีแรงงานสัมพันธ์ทด่ี ี
ได้รบั สวัสดิการทีเ่ หมาะสม พร้อมเข้าสูต่ ลาด
แรงงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 ตามแนวทางที่
ตลาดต้องการ
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กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหา
งาน ได้มกี ารพัฒนากระบวนการส่งเสริมการ
มีงานท�ำ  เพื่อให้บริการประชาชนวัยแรงงาน
สามารถเข้ า สู่ ร ะบบการท� ำ งานได้ อ ย่ า ง
รวดเร็ ว และมีคุ ณ ภาพด้ ว ยกิ จ กรรมและ
โครงการต่างๆ ดังนี้
1. โครงการก้าวสูง่ านทีด่ ี คนมีคณ
ุ ภาพ
(Smart Job Smart Worker) เพื่อให้บริการ
จัดหางานในรูปแบบ Smart Job Center
2. ศู น ย์ ท่ี น่ี ม ี ง านท� ำ  (Job Ready
Center) จัด ตัง้ ขึ้น เพื่อ ส่ง เสริม การจ้า งงาน
บัณฑิตทีป่ ระสบปั ญหาการว่างงาน
3. ตู้งาน (Job Box) เป็ นเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาให้บริการส่งเสริมการมีงาน
4. การพัฒนานักแนะแนวและสอนงาน
คนพิการ (Job Coach)
5. หน่วยบริการเคลือ่ นที่ (Mobile Unit)
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ตลาดแรงงานไทยยุ ค 4.0

ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ผู้ต้องขัง มีงาน มีรายได้

ก่อนทีผ่ มจะไปใช้ชวี ติ ในเรือนจ�ำ ผมจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ท�ำงานในต�ำแหน่งผูจ้ ดั การของบริษทั แห่งหนึ่ง แต่ผมใช้ชวี ติ ทีผ่ ดิ พลาด ท�ำให้
ต้องไปใช้ชวี ติ อยู่ในเรือนจ�ำ  เป็ นเวลา 3 ปี ครึง่ ในช่วงท้ายของชีวติ ในเรือนจ�ำ 
ผมจ�ำได้วา่ มีเจ้าหน้าทีจ่ ากหน่วยงานของราชการเข้าไปแนะแนวการประกอบ
อาชีพ หลังพ้นโทษ แต่จำ� ไม่ได้วา่ มาจากหน่วยงานไหน เพราะผมไม่สนใจฟั ง
ตอนนัน้ คิดได้อย่างเดียวคือต้องออกจากเรือนจ�ำให้ได้
เมือ่ ผมถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจ�ำไปสูช้ วี ติ กับโลกภายนอก หลายสิง่
หลายอย่างเปลีย่ นแปลงไปมาก แม้แต่ถนนหนทางยังเปลีย่ นไป ผมสับสนมาก
อยากจะท�ำงานแต่ไม่รู้จะไปปรึกษาใคร ไปสมัครงานที่ไหน ก็ไม่มใี ครรับ
ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ผู้ต้องขัง มีงาน มีรายได้
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เข้าท�ำงาน เพราะตอนสัมภาษณ์ผมสับสน
หมดความมันใจในตั
่
วเอง ผูส้ มั ภาษณ์จงึ รูว้ า่
ผมเคยติด คุ ก มาก่ อ น และไม่ ร บั ผมเข้า
ท�ำงาน ระหว่างตกงานจึงได้คดิ ทบทวนว่า
ขณะใช้ ชีวติ อยูใ่ นเรือนจ�ำผมได้อะไรไปบ้าง
และนึกได้ว่า มีเจ้าหน้ าที่จากหน่ วยงาน
ของรัฐไปแนะแนวทางเรื่อง การประกอบ
อาชีพ และเทคนิคการสมัครงานให้ผทู้ จ่ี ะ
พ้นโทษ การสัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน
้ อ่ หาค�ำตอบ
ผมจึงได้กลับ ไปเรือนจ�ำอีกครังเพื
จากผูค้ มุ เรือนจ�ำ
เมือ่ ได้คำ� ตอบทีช่ ดั เจนแล้ว ว่าเป็ น
เจ้าหน้าทีจ่ ากส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด
ผมจ� ำ ได้ ไ ม่ เ คยลื ม เจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ ใ ห้
ค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับเทคนิคในการสมัครงาน
การเขียนประวัตยิ อ่ การแต่งกาย การสอบ
สั ม ภาษณ์ ในที่ สุ ด ผมก็ ไ ด้ ม ี ง านท� ำ
สมความปรารถนา ได้เก็บเกีย่ วประสบการณ์
จากหลาย ๆ บริษทั และได้รบั การตอบรับ
เป็ นอย่างดี ปั จจุบนั ได้ท�ำงานในต�ำแหน่ ง
ผู้จ ดั การขององค์ก รแห่ง หนึ่ ง ที่ม ีค วาม
มันคงมาก
่
ผมต้องขอบคุณ เจ้าหน้าทีจ่ าก
ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดทีไ่ ด้ชท้ี างเดิน
ทีส่ ว่างและให้อนาคตผม ท้ายนี้ ผมอยาก
จะให้ทุกคน ได้มโี อกาสดี ๆ มีงานท�ำที่
มั น่ คงเหมื อ นผม เท่ า ที่ ไ ด้ พู ด คุ ย กั บ
เจ้าหน้าทีท่ ำ� ให้ทราบว่า กระทรวงแรงงาน
ได้ ล งนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงกั บ หลายๆ
หน่วยงาน เพือ่ สร้างโอกาสผูก้ ระท�ำความผิด
ได้ปรับปรุงตนเอง สามารถประกอบอาชีพ
อิสระเลี้ยงตนเองและครอบครัว เป็ นการ
ส่งเสริมคืนคนดีสสู่ งั คม  
10
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หากต้ อ งการมี ง านท� ำ ให้ ไ ปติ ด ต่ อ
สมัค รงานหรือ รับ การแนะแนวอาชีพ ได้ท่ี
ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่
ส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพพื้นที่ 1 – 10
หรือ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ผู้ต้องขัง มีงาน มีรายได้

ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ผู้ต้องขัง มีงาน มีรายได้
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ผู้พิ การ ไม่ว่างงาน

    ฉั น เกิด มามีร่ า งกายไม่ ส มบู ร ณ์
เหมื อ นคนอื่ น เป็ นโรคโปลิ โ อแต่
ก�ำเนิด ไปไหนมาไหนฉันต้องนัง่ รถ
เข็น ฉันโชคดีทม่ี พี อ่ แม่ดแู ลเป็ นอย่าง
ดี ส่งเสริมให้ฉนั ได้มกี ารศึกษาทีด่ ี จน
เรีย นจบระดับ ปริญ ญาตรี ในวัน รับ
ปริญญาฉันมีความภาคภูมใิ จ และมี
ความสุขมาก ทีพ่ อ่ แม่และญาติไปร่วม
แสดงความยินดี
จากนัน้ ฉันเริม่ หางาน 3 เดือนล่วงเลยไปฉันยังไม่ได้ทำ� งาน ฉันเริม่ ท้อ คิดว่าทีเ่ รียนไป
ไม่มปี ระโยชน์อะไรเลย ฉันคิดว่าความพิการท�ำให้ฉนั ไม่สามารถท�ำงานเหมือนคนปกติทวไปได้
ั่
ฉันทราบข่าวว่าหน่วยงานของรัฐให้สทิ ธิพเิ ศษในการจ้างคนพิการท�ำงาน ฉันจึงไปลงทะเบียน
หางานไว้ทส่ี ำ� นักงานจัดหางานจังหวัดแห่งหนึ่ง เจ้าหน้าทีบ่ อกว่าน้องโชคดีทช่ี ว่ งนี้สำ� นักงานฯ
ก�ำลังรับสมัครงานผูพ้ กิ ารเข้าท�ำงานใน โครงการจ้างคนพิ การท�ำงานในหน่ วยงานภาครัฐ
วุฒปิ ริญญาตรี และฉันสอบผ่านการคัดเลือก
ตอนนี้ ฉันได้ท�ำงานและได้รบั เงิน เดือ นเหมือ นคนปกติท วไป
ั ่ ฉันได้ร บั มอบหมาย
ให้ดูแล ผูส้ มัครงานทีเ่ ป็ นคนพิการ ให้ได้ท�ำงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการเอกชนด้วย
มีรายได้จากงาน ฉันสามารถส่งตัวเองเรียนจนจบระดับปริญญาโท ความพิการของฉันท�ำให้
ฉันมีโอกาสได้เป็ นวิทยากรบรรยายสร้างแรงบันดาลใจให้กบั นักเรียน นักศึกษา คนพิการและ
คนทัวไป
่ ครัง้ หนึ่งขณะทีก่ �ำลังบรรยาย มีคนตะโกนถามว่า รูส้ กึ เป็ นปมด้อยหรือไม่ทเ่ี กิดมา
เป็ นคนพิการแบบนี้ ฉันตอบว่า “ฉันไม่ได้คำ� นึงในส่วนทีฉั่ นขาด แต่ฉนั จะท�ำอย่างไรจึงจะเติมเต็ม
ส่ ว นทีข่ าดมากกว่ า ” ฉั น ต้ อ งขอบคุ ณ
ความพิก ารของฉั น ที่ ท� ำ ให้ ฉั น มีว ัน นี้
ได้รบั โอกาสดี ได้มงี านท�ำที่ม นคงจาก
ั่
ส�ำ นัก งานจัดหางานจังหวัด นอกจากนี้
ยัง สามารถช่ ว ยเหลื อ ผู้พ ิก ารคนอื่น ๆ
ให้ม ีง านท� ำ  หากผู้พ ิก ารรายใด หรื อ
คนทัวไป
่ ต้องการจะหางานท�ำ ขอให้ตดิ ต่อ
ส�ำ นัก งานจัด หางานจัง หวัด ทุ ก จัง หวัด
กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน
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แรงงานไทย
ไปไกลทั่วโลก
ท่ามกลางฝูงชนทีย่ นื รอรถประจ�ำทาง
อย่างแออัดบริเวณป้ ายรถเมล์แถบชานเมือง
ของเช้าวันจันทร์ ลดา หญิงสาวจากจังหวัด
อุดรธานี จบการศึกษาระดับ ปวส. ได้เข้ามา
ท�ำงานเป็ นพนักงานขายในห้างสรรพสินค้า
แห่งหนึ่ง ย่านใจกลางเมืองกรุงเทพฯ เพื่อ
แสวงหางานดี เงิน ดี เก็บ ออมส่ ง ไปเลี้ย ง
ครอบครัวทีต่ ่างจังหวัด ทุกเช้า ลดาเธอออก
จากบ้านราวตี 5 เพื่อมารอ รถประจ�ำทาง
และจะมาถึงทีท่ ำ� งานราว 7 โมงเศษ เธอเลิก
งานประมาณ 2 ทุม่ กลับถึงทีพ่ กั เกือบ 4 ทุม่   
ทุกสิน้ เดือนเธอจะส่งเงินให้พอ่ แม่ จ่ายค่าน�้ำ
ไฟให้ญาติ ค่าอาหารและเก็บออมบางส่วน
บางเดือนไม่มเี หลือเก็บ เธอใช้ชวี ติ เช่นนี้มา
ประมาณ 1 ปี วันหนึ่งขณะรอรถประจ�ำทาง
มีรถเก๋งคันงามมาจอดตรงหน้าเธอ คนขับรถ
ได้ ไ ขกระจกลง ทัน ใดนั น้ โดยไม่ ค าดฝั น
เธอได้พบกับสมศรี เพือ่ สนิทสมัยเรียนมัธยมที่
จ. อุดรธานีนนเอง
ั ่ เธอรูส้ กึ ตื่นเต้น และแปลก
ใจที่สมศรีในปั จจุบนั ดูมฐี านะ มีรถยนต์ขบั
สมศรีเรียกเธอขึน้ รถ ลดาไม่รอช้า รีบขึน้ รถ
แรงงานไทย ไปไกลทั่วโลก

ไปกับสมศรีทอ่ี าสาไปส่งเธอลงใกล้ทท่ี �ำงาน
ระหว่ า งทาง ลดาได้ถ ามสมศรีว่ า เธอท�ำ
อาชีพ อะไรจึง ได้ร่�ำ รวย ต่ า งจากเมื่อ ก่ อ น
สมัยเรียนที่ จ. อุดรธานี ที่ฐานะยากจนไม่
ต่ า งจากเธอ สมศรีเ ล่ า ว่า เธอรวยจากการ
ไปท�ำ งานที่เ กาหลี หลัง จากเรีย นจบม. 6
ได้ไปท�ำงานเป็ นพนักงานโรงงานแถวบ้าน
รายได้รวมโอที ประมาณหมื่นต้นๆ วันหนึ่ง
ได้รขู้ า่ วสมัครงานจากการประกาศเสียงตาม
สายทีห่ มู่บา้ น ของเจ้าหน้าทีก่ รมการจัดหา
งาน เธอจึงเข้าไปสอบถาม ได้ทราบว่า มีการ
รับ สมัค รไปท� ำ งานในสถานประกอบการ
ขนาดย่อมทีเ่ กาหลี รายได้ดี เดือนละหลาย
หมืน่ บาท แต่ตอ้ งสอบภาษาเกาหลีผา่ นก่อน
ร้อยเรื่องเล่า เข้าถึงแรงงาน
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เจ้า หน้ า ที่แ นะน� ำ ให้ไ ปเรีย นภาษาเกาหลี
เพือ่ สอบข้อเขียนให้ผ่านก่อน ตอนแรกเธอ
คิดว่าการเรียนภาษาเกาหลีคงยากเกินไป
แต่ เ จ้า หน้ า ที่ใ ห้ก�ำ ลัง ใจและแนะน� ำ วิธีก าร
เรี ย นให้ เ ธอ โดยให้ ไ ปสมัค รเรี ย นฟรี ท่ี
กรมพัฒ นาฝี ม ือ แรงงานและหมัน่ ศึ ก ษา
ด้วยตนเอง เธอจึงมุมานะเรียนอย่างตัง้ ใจ
ด้วยความอุตสาหะ ในที่สุดเธอเรียนจนจบ
หลักสูตร และไปติดต่อส�ำนักงานจัดหางาน
จั ง หวั ด ลงทะเบี ย นแจ้ ง ความประสงค์
ไปท�ำงานทีส่ าธารณรัฐเกาหลีและประเทศอืน่ ๆ
ต่อมาเธอทราบข่าวการเปิ ดรับสมัคร จึงไป
สมัครตามขัน้ ตอน เธอผ่านการสอบภาษา
เกาหลี ผ่านกระบวนการคัดเลือกซึง่ เธอได้รบั
การคัดเลือกจากนายจ้างสถานประกอบการ
ขนาดกลาง ประเภทกิจ การเกษตร และ
ขั น้ ตอนต่ า งๆ ของกรมการจั ด หางาน
ผ่านการตรวจร่างกายก่อนเดินทางไปท�ำงาน
ต่ า งประเทศจากโรงพยาบาลที่ ก� ำ หนด
ผ่านการตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรมจาก
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เข้ารับการอบรม
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง ท�ำให้
เธอมีค วามรู้ท่ีจ�ำ เป็ น ในการท�ำ งานและใช้
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ชีว ิต ที่เ กาหลี เช่ น กฎหมาย ข้อ ระเบีย บ
วั ฒ น ธ ร ร ม ข น บ ธ ร ร ม เ นี ย ม ป ร ะ เ พ ณี
ข้ อ ปฏิ บ ัติ ต่ า งๆ เป็ นต้ น วัน เดิน ทางไป
สนามบิน ได้รบั การดูแล อ�ำนวยความสะดวก
เป็ นอย่างดีจากเจ้าหน้าทีก่ รมการจัดหางาน
เมือ่ เดินทางไปถึงเธอได้ทำ� งานกับนายจ้างที่
ใจดีม ีเ มตตา เธอตัง้ ใจท� ำ งานอย่ า งเต็ม ที่
ท�ำให้มรี ายได้รวมค่าล่วงเวลาแต่ละเดือนสูง
ถึงกว่าห้าหมืน่ บาท ทุกสิน้ ปี เธอจะเดินทาง
กลับ มาประเทศไทยเพื่อ เยี่ย มพ่ อ แม่ แ ละ
ญาติพน่ี อ้ ง ตอนนีเ้ ธอท�ำงานจนครบสัญญาจ้าง
กับ นายจ้ า งรายเดิม และเดิน ทางกลับ มา
ประเทศไทย เธอวางแผนที่จะไปท�ำงานที่
ประเทศอื่น เมื่อ ลดาได้ ร ับ ฟั ง เรื่อ งราวที่
เกิด ขึ้น กับ สมศรีแ ล้ว รู้ส กึ มีค วามหวัง และ
สนใจที่จะเดินทางไปท�ำงานต่างประเทศเพือ่
หารายได้ เก็บออมและส่งให้ครอบครัว
แน่นอน เรือ่ งราวความส�ำเร็จของสมศรี
ได้จดุ ประกายความหวังให้กบั ลดา และผูท้ ส่ี นใจ
ไปท�ำงานต่างประเทศไม่น้อย แต่กอ่ นทีท่ า่ น
จะตัดสินใจไปท�ำงานต่างประเทศ ท่านต้องรูว้ า่
หากจะได้เงินดี งานดีตามทีค่ าดหวัง ท่านจะ
ต้องเตรียมความพร้อมทีจ่ ะไปท�ำงาน สิง่ ทีต่ อ้ ง

แรงงานไทย ไปไกลทั่วโลก

ค�ำนึงถึงคือ การไปท�ำงาน อย่างถูกกฎหมาย
เพือ่ ความปลอดภัยและเพือ่ ได้สทิ ธิประโยชน์
ครบถ้วน ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด ท่านต้อง
แน่ใจว่าท่านเตรียมเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องครบถ้วน
หากท่านลักลอบไปท�ำงานต่างประเทศ
โดยผิด กฎหมายท่ า นต้อ งอยู่ อ ย่ า งหลบๆ
ซ่อนๆ ต้องเร่ร่อน หางานเอง ท่านอาจได้
ค่า จ้า ง สวัส ดิก ารที่ไ ม่เ ป็ น ธรรม ไม่ไ ด้ร บั
ความช่วยเหลือ เมื่อเจ็บป่ วย อาจไม่ได้รบั
การรัก ษาพยาบาล เมื่อ ประสบปั ญ หาจะ
ไม่ได้รบั การช่วยเหลือตามกฎหมาย ดังนัน้
ท่านต้องเตรียมความพร้อมก่อนไปท�ำงาน
ต่างประเทศ
ปั จ จุ บ ัน กระทรวงแรงงานได้ จ ัด ท� ำ
ข้อตกลงการจัดส่งแรงงานกับหลายประเทศ
เช่น อิสราเอล ญีป่ ่ นุ เกาหลี เป็ นต้ น ไม่ ว่ า
ท่านจะเดินทางไปท�ำงานต่างประเทศด้วยวิธใี ด
จะได้ ร ับ การคุ้ ม ครองดู แ ลจากส� ำ นั ก งาน

แรงงานไทย ไปไกลทั่วโลก

แรงงานไทยในต่ า งประเทศหรื อ สถาน
เอกอัค รราชทู ต /สถานกงสุ ล ไทยที่ป ระจ� ำ
ในประเทศนั ้น นอกจากนั ้น ศู น ย์ บ ริก าร
การไปท�ำ งานต่ า งประเทศ (TOEA) ยัง มี
แอปพลิเคชัน่ TOEA เปิ ด ให้บ ริก ารต่ า งๆ
แก่แรงงานไทยเพือ่ ความสะดวกและรวดเร็ว
ในทุกขัน้ ตอน
ดังนัน้ ขอให้ท่านพึงระลึกว่า ก่อนไป
ท� ำ งานต่ า งประเทศ ต้ อ งท� ำ ทุ ก อย่ า งให้
ถูกกฎหมาย จะได้ไปท�ำงานเก็บเงินสร้าง
เนื้อสร้างตัวได้อย่างสบายใจ และมีเงินออม
ส่ ง กลับ มาพัฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศ
เพือ่ สร้างความมันคง
่ มังคั
่ งและยั
่
งยื
่ นให้แก่ตน
สังคมและประเทศชาติต่อไป

ส�ำนักงานแรงงานไทย
ในต่างประเทศ 14 แห่ง
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แรงงานไทย ไปไกลทั่วโลก

ท�ำงานอย่างมีความสุ ข

ณ จุ ดที่ไร้พรมแดน

“How many of you? Thirteen, Brillant!” เป็ นข่าวทีส่ ร้างความตืน่ เต้นยินดีทน่ี �ำมาฉายซ�ำ้
ในโทรทัศน์ทุกช่อง ทีน่ ักด�ำน�้ ำจากประเทศอังกฤษถามทีมหมูป่าไทย 13 ชีวติ ทีต่ ดิ อยูใ่ นถ�ำ้
ขุนน�้ำนางนอนทีจ่ งั หวัดเชียงราย ตอนท้ายของข่าวข้อความดังกล่าวขึน้ ข้อความ “Working
without boundaries, Working in Unity” (แปลเป็ นไทยได้ว่าท�ำงานอย่างไร้พรมแดน
ท�ำงานอย่างมีเอกภาพ) ภาพการท�ำงานของทีมผูช้ ่วยเหลือทีม่ าจากประเทศต่างๆ และ
ท�ำงานกันอย่างมีเอกภาพ จนกระทังประสบความส�
่
ำเร็จช่วยชีวติ หมูป่าออกมาจากถ�้ำได้นนั ้
เปรียบเทียบได้กบั การด�ำเนินการจัดระเบียบการท�ำงานของคนต่างด้าวของประเทศไทย
ที่ป ระเทศไทยถู ก จัด ว่ า เป็ น ประเทศที่ใ ช้แ รงงานต่ า งด้า วในภาคประมงแบบแบบผิด
กฎหมายจ�ำนวนมาก โดยมีลกั ษณะการจ้างงานทีเ่ รียกว่า IUU Fishing 3 ประเด็น กล่าวคือ
การท�ำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
ท�ำงานอย่างมีความสุ ข ณ จุ ดที่ไร้พรมแดน
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I ตัว แรกหมายถึง การท� ำ ประมงที่
ผิ ด กฎหมาย มาจากค� ำ ว่ า “illegal”
หมายความรวมถึงการจ้างงาน คนต่างด้าวที่
ผิดกฎหมายด้วย ยกตัวอย่างเช่น แรงงาน
ต่ า งด้า วเข้า มาท�ำ งานในประเทศไทยโดย
ไม่มหี นังสือเดินทาง ไม่มใี บอนุ ญาตท�ำงาน
หรือ เคยมีใ บอนุ ญ าตท� ำ งานแต่ ห มดอายุ
ไปแล้ว เรียกอย่างง่ายว่าเป็ นแรงงานเถื่อน
่
นันเอง
U ตัว ที่ส อง (Unreported) การท�ำ
ประมงที่ข าดการรายงาน ยกตัวอย่างเช่น
ไม่มกี ารรายงานว่านายจ้าง 1 ราย จ้างแรงงาน
ต่ า งด้า วในภาคประมงเป็ นจ� ำ นวนเท่ า ใด
ในการออกเรื อ หาปลาในแต่ ล ะวั น เรื อ
เข้า-ออกจากท่าเรือเวลาใด กลับมาเมื่อใด
ไม่มกี ารรายงานท�ำให้ควบคุมตรวจสอบไม่ได้
คนต่างด้าวออกจากท่าเรือไปจับปลา 10 คน
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ขากลับเข้าฝัง่ เหลือ 5 คน อีก 5 คน หายไปไหน
หรือ ว่ า มีค นเพิ่ม กลับ เข้า ฝั ง่ ขึ้น มาหรือ ไม่
เป็ นต้น
U ตัวทีส่ าม (uncontrolled) หมายถึงว่า
การท�ำประมงในไทย ทีป่ ราศจากการควบคุม
ตรวจสอบว่ า เป็ น ไปตามกฎหมายหรือ ไม่
เช่น กฎหมายอนุ ญาตให้แรงงานต่างด้าวใน
ภาคประมง สัญ ชาติใ ด อยู่ก ับ เรือ ล�ำ ไหน
เรือ สัญ ชาติไ ทยอนุ ญ าตให้ท� ำ ประมงกี่ล� ำ 
� เป็ นต้น
เรือสัญชาติอน่ื กีล่ ำ 
การท�ำประมงในแบบ IUU 3 ประเด็น
ทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทย ท�ำให้ต่างชาติมอง
ว่าเป็ นการเอาเปรียบแรงงานจากประเทศ
เพือ่ นบ้าน เป็ นการค้ามนุษย์ทางด้านแรงงาน
แบบเดี ย วกั บ การค้ า ทาสในสมั ย ก่ อ น
โดยสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทย
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกระทรวงการ

ท�ำงานอย่างมีความสุ ข ณ จุ ดที่ไร้พรมแดน

กระทรวงแรงงานไดดําเนินการตางๆ เพื่อแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับการทํางานของคนตางดาว ดังนี้

1.

• เรงรัดการจัดระเบียบแรงงานตางดาวผิดกฎหมายที่ไดรับการผอนผันใหมีเอกสารยืนยันตัวบุคคล
ใหถูกตองครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด ภายใน 30 มิถุนายน 2561 เปาหมาย 1,187,803 คน

2.

• ผลักดันและเรงรัดการแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงาน โดยแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย
ดานแรงงาน ตาม IUU Fishing และปองกันมิใหมีการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย

3.

• การออกกฎหมายที่มีความจําเปนเรงดวนเพื่อแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับการทํางานของคนตางดาว
ใหเปนระบบ

4.
5.

• การจัดระเบียบแรงงานตางดาวในกิจการประมงในประเทศไทยใหเกิดเปนมาตรฐานสากล
• การจัดทําขอตกลงกับประเทศไทยในการนําเขาแรงงานจากประเทศตนทาง MoU : Memorandum
of Understanding

ต่างประเทศ จัดล�ำดับประเทศไทยปั จจุบนั
อยู่ท่รี ะดับ 2 จากทัง้ หมด 3 ล�ำดับ ดังนัน้
การแก้ไขปั ญหาการค้ามนุ ษย์ด้านแรงงาน
ในภาคประมง ทีม่ คี วามซับซ้อนเชือ่ มโยงกับ
ตัวแรงงานต่างด้าวเอง เชื่อมโยงกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยเฉพาะตลาด
แรงงานของประเทศต้นทาง และประเทศไทย
ซึง่ เป็ นประเทศปลายทาง เป็ นสถานทีท่ ำ� งาน
ของคนต่างด้าว การแก้ไขปั ญหาย่อมไม่งา่ ย
เนื่ อ งจากเกี่ ย วข้ อ งหลายมิติ กระทรวง
แรงงานจึงจ�ำเป็ นบูรณาการคิดหาวิธที �ำงาน
ช่ ว ยเหลือ แรงงานต่ า งด้า วในภาคประมง
เปรียบเทียบได้กบั การช่วยเหลือทีมหมูป่า
ทัง้ 13 ชีวติ ให้หลุดพ้นทัง้ หมดจากถ�้ำอย่าง
นัน้ เลยทีเดียว โจทย์ท้าท้ายคือท�ำอย่างไร
ให้แรงงานต่างด้าวท�ำงานอย่างมีความสุข
ณ จุ ด ที่ ไ ร้ พ รมแดน : ในประเทศไทย
ดังจะได้กล่าวต่อไปนี้

ท�ำงานอย่างมีความสุ ข ณ จุ ดที่ไร้พรมแดน

ประเด็น การจ้ า งงานแรงงานต่ า งด้ า ว
ผิดกฎหมาย (Illegal)
ที่ก ล่ า วถึง ว่ า ประเทศไทยมีก ารท� ำ
ประมงแบบผิดกฎหมาย มีการจ้างแรงงาน
ต่ า งด้ า วผิด กฎหมาย แท้ ท่ีจ ริง แล้ ว ตาม
กฎหมายว่าด้วยการท�ำงานของ คนต่างด้าว
กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานออก
ใบอนุ ญาตท� ำ งานให้ ม ี ก ารจ้ า งแรงงาน
ต่างด้าว 3 สัญชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน
เมียนมา ลาว และกัมพูชา ใน 2 อาชีพเท่านัน้
คือ เป็ นกรรมกร และเป็ นผูร้ บั ใช้ในบ้าน และ
มีเงื่อนไขก่อนอนุ ญาตให้คนต่างด้าวท�ำงาน
คื อ จะต้ อ งไม่ ม ี ค นไทยมาสมั ค รงานกั บ
นายจ้า งรายนัน้ จึง จะมาขออนุ ญาตจ้า งคน
ต่างด้าวได้ กฎหมายมีการก�ำหนดงานห้าม
คนต่ า งด้า วท� ำ เพื่อ รัก ษาตลาดแรงงานไว้
ส�ำหรับคนไทยเท่านัน้ เพื่อไม่ให้คนต่างด้าว
มาแย่งอาชีพคนไทย แต่ดว้ ยปั จจัยทีค่ นไทย
มีท างเลือ กในอาชีพ มากกว่ า คนต่ า งด้ า ว
ความอดทนในอาชีพทีส่ กปรก อันตราย และ
ร้อยเรื่องเล่า เข้าถึงแรงงาน
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ยากล� ำ บากในการท� ำ งาน จึง มีน้ อ ยกว่ า
แรงงานต่างด้าว ซึง่ พวกเขาเหล่านัน้ ก็เข้ามา
เติมเต็มตลาดแรงงานระดับล่างในอาชีพที่
คนไทยไม่อยากท�ำ  โดยเฉพาะการท�ำประมง
ในไทย ปั จ จัย หลัก ที่ผ ลัก ดัน และดึง ดูด ให้
คนต่างด้าวข้ามพรมแดนเข้ามาท�ำงานในไทย
อยู่ ท่ีเ ศรษฐกิ จ บ้ า นเราเป็ นแบบทุ น นิ ย ม
ค่ า จ้ า งในไทยสู ง กว่ า ประเทศเพื่อ นบ้ า น
หลายเท่าตัว ซึง่ ก็เหมือนกับ คนไทยเรานิยม
ทีจ่ ะไปท�ำงานทีป่ ระเทศเกาหลีใต้ เนื่องจาก
ค่าจ้างสูงกว่าทีท่ ำ� งานในประเทศไทย ความ
ต้อ งการแรงงานระดับ ล่ า งมีม ากขึ้น เท่ า ไร
การหลบหนี เ ข้ า เมื อ งเพื่ อ มาท� ำ งานใน
ประเทศไทยของแรงงานต่างด้าวก็เกิดมากขึน้
เป็ นเงาตามตัว รัฐบาลจึงต้องมาบริหารจัด
ระเบียบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย โดยที่
ผ่า นมาได้ใ ช้ห ลายวิธี เช่น ให้คนต่ า งด้า ว
มาขึน้ ทะเบียนและออกเลข 13 หลักประจ�ำตัว
ให้ เ พื่อ ทราบจ� ำ นวนที่แ น่ น อน ต่ อ มาให้
นายจ้ า งพาคนต่ า งด้ า วมาจับ คู่ แ จ้ ง เป็ น
นายจ้างและลูกจ้างกันและขออนุ ญาตท�ำงาน
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โดยไม่ตอ้ งผ่านบริษทั จัดหางาน คนต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมืองเหล่านี้ตามกฎหมายก�ำหนด
ให้ได้รบั การผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักร
เป็ นการชัวคราวและในระหว่
่
างนัน้ ขออนุญาต
ท�ำงานได้เพือ่ รอการส่งกลับต่อไป
ปัจจุบนั การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว
เข้า เมือ งเพื่อ มาท� ำ งานแบบผิด กฎหมาย
ใช้วธิ เี จรจาท�ำข้อตกลงในการน�ำเข้าแรงงาน
เพือ่ มาท�ำงานทดแทนแรงงานไทยทีข่ าดแคลน
เพื่อ ให้ เ กิ ด มาตรฐานในการจ้ า งแรงงาน
มีการควบคุมการเข้ามาท�ำงานในประเทศไทย
และกลับออกไปยังประเทศต้นทาง
ระบบเอ็มโอยู ทีก่ ล่าวข้างต้นมาจากค�ำว่า
(MOU : Memorandum of Understanding)
หมายถึง บันทึกข้อตกลงเกีย่ วกับการน� ำคน
ต่างด้าวเข้ามาท�ำงานในประเทศไทย เป็ นข้อ
ตกลงระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อน
บ้านกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม
(CLMV) คนต่างด้าวทีเ่ ข้ามาท�ำงานถูกต้อง
ตามกฎหมายเหล่านี้จะมีเอกสารยืนยันตัว
บุคคล คือ หนังสือเดินทาง (พาสสปอร์ต)
วีซ่าระบุว่าเป็ นวีซ่าเพื่อการท�ำงาน พร้อม
ด้วยใบอนุ ญาตท�ำงานซึง่ จะระบุช่อื นายจ้าง/
กิจการ/สถานที่ท�ำงาน โดยถือควบคู่กนั ไป
ในระหว่า งที่ท�ำ งานในประเทศไทย แต่ ว่า
ระบบ MOU นี้ แต่ละประเทศต้นทางต่างก็
ก�ำหนดให้มบี ริษทั จัดหางานในประเทศของ
ตนเป็ นตัวกลางในการเดินเรือ่ งเอกสาร และ
สามารถเก็บค่าใช้จา่ ยการด�ำเนินการน�ำเข้าได้
ซึ่งก็ยงั เป็ นระบบทีม่ ชี ่องว่างระหว่างต้นทุน
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การใช้คนต่างด้าวถูกกฎหมายกับผิดกฎหมาย
ท�ำงานอยู่ ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
จึงยังไม่หมดไป การบริหารจัดการทีผ่ ่านมา
เปรียบเทียบได้กบั การบริหารเหรียญ 2 ด้าน
ด้านหนึ่งบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าว
ให้เกิดผลดีต่อประเทศไทย ให้ประเทศเกิด
ความมันคงด้
่ านแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคม
แต่อกี มุมหนึ่งทีต่ อ้ งบริหารจัดการผลกระทบ
ทางสังคมทีอ่ าจเกิดขึน้ จากคนต่างด้าว เช่น
ปั ญหาอาชญากรรมความไม่ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ ปัญหาสาธารณสุข ปั ญหาขยะ
และสิง่ แวดล้อมในชุมชน โรคติดต่อ เป็ นต้น
ประเด็นการจ้างแรงงานต่างด้าวโดยไม่มี
การรายงาน (Unreported)
กระทรวงแรงงานเป็ นหน่ วยงานหลัก
ในการประสานงานแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
แรงงานภาคประมง ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
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การแก้ไขปัญหาการท�ำการประมงผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU)
โดยมติของคณะกรรมการนโยบายการจัดการ
ปั ญ หาแรงงานต่ า งด้า วและการค้า มนุ ษ ย์
ด้านแรงงาน (กนร.) ครัง้ ที่ 1/2561 ก�ำหนด
แนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ
1) ขยายระยะเวลาการอนุ ญาตให้คน
ต่ า งด้า วท� ำ งานในกิจ การประมงต่ อ ไปอีก
2 ปี สิน้ สุดปี 2563
2) เพิ่ ม จ� ำ นวนการน� ำ เข้ า แรงงาน
ต่างด้าวในภาคประมงจากประเทศเพือ่ นบ้าน
โดยเบือ้ งต้นมีการจัดตัง้ ศูนย์แรกรับเข้าท�ำงาน
และสิน้ สุดการจ้างจังหวัดระนอง
3) อ นุ ญ า ต ใ ห้ ค น ต่ า ง ด้ า ว ที่ ถื อ
หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง
ชัวคราว
่
(Temporary Passport) เอกสาร
รับรองบุคคล  (Certificate of Identity) เอกสาร
เดินทาง (Travel Document) ซึง่ เอกสารดังกล่าว
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ยังมีอายุเหลืออยู่ อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อ
ท�ำงานในกิจการประมงทะเล เป็ นเวลา 1 ปี
โดยใช้หนังสือคนประจ�ำเรือ (Seabook) เป็ น
ใบอนุญาตท�ำงาน
4) ให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม
เข้า มาท� ำ งานตามระบบ MOU และเพิ่ม
ประเภทงานให้ทำ� ได้ นอกเหนือจากกรรมกร
ในกิจการก่อสร้างและประมงทะเลเป็ นงาน
กรรมกรในทุกกิจการ เช่นเดียวกับแรงงาน
ต่างด้าวกัมพูชา ลาว เมียนมา
ประเด็นการจ้างแรงงานต่างด้าวโดยไม่มี
การควบคุม (Uncontrolled)
ทีผ่ า่ นมา กระทรวงแรงงานมีสว่ นผลักดัน
ในการออกกฎหมายซึง่ มีความจ�ำเป็ นเร่งด่วน
ในการควบคุ ม ตรวจสอบการท� ำ งานของ
แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย และแก้ไข
ปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับการท�ำงานของ คนต่างด้าว
ให้เ ป็ น ระบบเกิด ขึ้น โดยพระราชก� ำ หนด
การบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2560 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม โดยมีเหตุผล
ในการประกาศใช้กฎหมายดังกล่าว ดังนี้
“เหตุ ผ ลในการประกาศใช้พ ระราช
ก� ำ หนดฉบับ นี้ คือ โดยที่พ ระราชบัญ ญัติ
การท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และ
พระราชก�ำหนดการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงาน
กั บ นายจ้ า งในประเทศ พ.ศ. 2559 มี
บทบัญญัติไม่ครอบคลุมการบริหารจัดการ
การท�ำงานของคนต่างด้าวทัง้ ระบบ ท�ำให้ไม่
สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาแรงงานต่ า งด้ า วได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากไม่มกี ารแก้ไข
24
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ปั ญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน จะมีผลกระทบ
ต่อความมันคงด้
่
านแรงงาน เศรษฐกิจ และ
สังคมของประเทศไทย”
ภายหลังจากนัน้ กระทรวงแรงงานได้
ส่ ว นเสนอให้ม ีก ารแก้ไ ขเพิ่ม เติม พระราช
ก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2560 โดยเหตุผลของกฎหมาย
ฉบับดังกล่าว ได้กล่าวไว้ดงั นี้
“ให้มกี ารใช้ระบบอนุ ญาตเพียงเท่าที่
จ�ำเป็ น และก�ำหนดกระบวนการในการควบคุม
และตรวจสอบการน�ำคนต่างด้าวเข้ามาท�ำงาน
การท�ำงานของคนต่างด้าว การรับคนต่างด้าว
เข้าท�ำงานให้งา่ ย และสะดวกยิง่ ขึน้ เพือ่ ส่งเสริม
ความร่วมมือกับภาคส่วนทีเ่ กี่ยวข้องในการ
บริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าวได้
ทัง้ ระบบ รวมทัง้ ปรับปรุงอัตราโทษให้มคี วาม
เหมาะสม... เพื่อประโยชน์ ในอันที่จะรักษา
ความมัน่ คงในทางเศรษฐกิจ ของประเทศ
จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชก�ำหนดนี้”
ทัง้ นี้หากคนต่างด้าวฝ่ าฝื นกฎหมาย
ดัง กล่า ว มีค วามผิด ในข้อ หา ‘ท�ำ งานโดย
ไม่มใี บอนุ ญาตท�ำงาน’ ต้องระวางโทษปรับ
5,000-50,000 บาท ตรวจพบจับปรับแล้วส่ง
กลับประเทศทันที ส่วนนายจ้างทีจ่ า้ งแรงงาน
ต่ า งด้า วผิด กฎหมาย มีค วามผิด ในข้อ หา
‘รับคนต่างด้าวเข้าท�ำงานโดยไม่มใี บอนุ ญาต
ท�ำงาน’ ต้องระวางโทษปรับ 10,000-100,000
บาท ต่อแรงงานต่างด้าว 1 คน และหากท�ำ
ผิดซ�้ำ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ
50,000-200,000 บาท ต่อแรงงานต่างด้าว 1 คน
และห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็ นเวลา 3 ปี
ท�ำงานอย่างมีความสุ ข ณ จุ ดที่ไร้พรมแดน

นอกจากนี้ ก ระทรวงแรงงานยัง ได้ม ี
การแก้ไขปั ญหาการค้ามนุ ษย์ด้านแรงงาน
โดยการด�ำเนินการควบคุมและตรวจสอบให้
เป็ นไปตามกฎหมายและอนุ สั ญ ญาที่
ประเทศไทยเป็ นภาคี ส� ำ หรับ การแก้ ไ ข
ปั ญหาการท�ำประมง ผิดกฎหมาย ตาม IUU
Fishing และป้ องกันมิให้มกี ารใช้แรงงานเด็ก
ในรู ป แบบที่ เ ลวร้ า ย“โดยเมื่ อ วั น ที่ 12
กัน ยายน 2561 รัฐ มนตรีว่า การกระทรวง
แรงงาน พลต�ำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ให้การต้อนรับ นาย Steve Treve Trent และ
คณะมูลนิธยิ ุตธิ รรมและสิง่ แวดล้อม (EJF)
ในโอกาสเข้ า เยี่ ย มคารวะและหารื อ ข้ อ
ราชการด้านแรงงานในประเด็น เรือ่ ง การให้
สัตยาบันอนุ สญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (ILO) ฉบับ ที่ 188 ว่ า ด้ว ยการ
ท�ำงานภาคการประมง ค.ศ.2007 (2550)
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หรื อ C188 การให้ ส ัต ยาบั น อนุ ส ัญ ญา
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 98
ว่าด้วยการรวมตัวและร่วมเจรจาต่อรอง และ
ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและ
การคุม้ ครองสิทธิในการรวมตัว ความก้าวหน้า
ของพิธีส ารส่ ว นเสริม อนุ ส ัญ ญา องค์ก าร
แรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 29 ว่าด้วย
แรงงานบังคับ ค.ศ.1930 (Protocol 29 : P29)
การจ่ายเงินค่าจ้างแรงงานประมงผ่านบัญชี
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ครื่ อ งถอนเงิ น อั ต โนมัติ
(ATM) และผลการด�ำเนินการขึ้นทะเบียน
แรงงานต่างด้าวในห้วงเวลาทีผ่ า่ นมา รวมถึง
มาตรการคุม้ ครองแรงงานในการน�ำเข้าแรงงาน
ประมง ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
แรงงาน ชัน้ 6 อาคารกระทรวงแรงงาน
ผลการหารือในครัง้ นี้ พลต�ำรวจเอก อดุลย์
แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงาน
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ได้กล่าวว่า “นาย Steve Trent ได้ช่นื ชม
รัฐ บาลไทยในการแก้ ไ ขปั ญหาแรงงาน
ประมงที่ม ีค วามคืบ หน้ า ไปมาก ส่ว นกรณี
การให้สตั ยาบันอนุ สญ
ั ญาองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 188 ว่าด้วย
การท� ำ งานภาคการประมงนั น้ รัฐ บาลได้
พยายามขับเคลื่อนโดยค�ำนึงถึงสุขภาพของ
แรงงานโครงสร้างของเรือ เวลาในการท�ำงาน
เวลาพัก ของลูก จ้า ง ระบบการจ่ า ยค่า จ้า ง
ซึ่ง เป็ น ประโยชน์ ต่ อ แรงงาน ขณะนี้ อ ยู่ใ น
ขัน้ ตอนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจกับ
ภาคประมงในประเด็นต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
C 188 อาทิไม่รวมเรือประมงพืน้ บ้าน เป็ นต้น
ส่วนการจ่ายเงินให้ลกู จ้างผ่านเครือ่ ง ATM นัน้
ขณะนี้ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การติ ด ตัง้ ตู้ ATM แล้ ว
จ�ำ นวน 81 ตู้ และจะติด ตัง้ เพิ่ม อีก 54 ตู้
ทีท่ า่ เรือเพิม่ เติมใน 22 จังหวัดติดทะเล และ
พยายามท� ำ ความเข้า ใจกับ ผู้ประกอบการ
เพื่อ ให้เ ข้า ใจในช่ ว งเปลี่ย นผ่ า นและเกิ ด
ประโยชน์ ก ับ แรงงานและผู้ป ระกอบการ
ซึ่ง เป็ น สิ่ง ที่ร ัฐ บาลมุ่ ง มัน่ ให้แ รงงานได้ร ับ
ความคุม้ ครองจากกฎหมายไทย”
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สรุปให้เห็นภาพได้วา่ ภารกิจระดับชาติ
ที่แ สนจะยากล�ำ บากในการจัด ระเบีย บคน
ต่างด้าวในประเทศไทย โดยเฉพาะแรงงาน
ต่างด้าวในภาคประมง ไม่ต่างอะไรจากช่วย
เหลือทีมหมูป่าให้พน้ จากถ�้ำขุนน�้ำ-นางนอน
ระดมทุกสรรพก�ำลัง สรรพศาสตร์ จากทัง้ ใน
ประเทศและต่ า งประเทศเข้า มาท�ำงานกัน
อย่างเป็ นเอกภาพ และ ไร้พรมแดน ขณะนี้
ทุ ก ฝ่ ายมี เ ป้ าหมายร่ ว มกัน ในการแก้ ไ ข
ปั ญหาแรงงานต่างด้าวทีม่ ุ่งให้เกิดประโยชน์
กับทุกฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้องแบบทีเ่ รียกว่า วิน วิน
(win win) นับ ไปตัง้ แต่ ต ัว คนต่ า งด้า วเอง
มีค วามสุ ข ในการท� ำ งานในประเทศไทย
ประเทศต้ น ทางของและครอบครัว ของ
คนต่างด้าวได้รบั ประโยชน์จากรายได้ รวมทัง้
ประเทศไทยในฐานะนายจ้างเกิดความมันคง
่
ทางเศรษฐกิจ สังคม การช่วยเหลือแรงงาน
ต่ า งด้ า วในภาคประมงแบบเดีย วกับ การ
ท�ำ งานระดมทีม ช่ว ยเหลือ หมูป่ า 13 ชีว ิต
เพื่อให้หาทางออกในการแก้ไขปั ญหา IUU
จ� ำ เป็ น ต้อ งอาศัย ความร่ ว มมือ จากทุ ก คน
และทุกภาคส่วนนัน่ เอง ทัง้ นี้หากทุกฝ่ ายที่
เกี่ย วข้อ งสามารถแก้ ไ ขปั ญ หาเหล่ า นี้ ไ ด้
ความสุข ณ จุดที่ไร้พรมแดนย่อมเป็ นของ
ทุกคนอย่างไม่ตอ้ งสงสัย

ท�ำงานอย่างมีความสุ ข ณ จุ ดที่ไร้พรมแดน

เสริมทักษะ

ก้าวลำ�้นำ�สมัย

แรงงานไทย

ไม่เป็ นสองรองใครในอาเซียน
ความภาคภูมิใจในปี 2561 ที่ ต้อง
จารึกเอาไว้ในความทรงจ�ำ คือการเป็ น
เจ้าภาพของประเทศไทย ในการจัดงาน
แข่ งขันฝี มื อแรงงานอาเซี ยน ครัง้ ที่ 12
ที่ถู ก จัด ขึ้น ระหว่ า งวัน ที่ 30 สิง หาคม –
2 กัน ยายน 2561 ณ อิ ม แพ็ ค อารี น่ า
ศู น ย์ แ สดงสิน ค้ า และการประชุ ม อิม แพ็ค
เมือ งทองธานี อ� ำ เภอปากเกร็ด จัง หวัด
นนทบุร ี
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ที่เ ราต้ อ งจดจ� ำ และเก็ บ ภาพความ
ประทับ ใจเอาไว้ เนื่ อ งในพิธีเ ปิ ดในวัน ที่
30 สิงหาคม 2561 ณ อารีน่า เมืองทองธานี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุ ม ารี เสด็จ พระราชด� ำ เนิ น ทรงเปิ ดงาน
แข่งขันฝี มอื แรงงานอาเซียน ครัง้ ที่ 12 โดย
พลต�ำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวค�ำกราบบังคมทูล
ซึง่ แสดงให้เห็นว่าพระองค์สนพระราชหฤทัย
และทรงให้ค วามส�ำคัญในการแข่ง ขันฝี ม อื
แรงงานในครัง้ นี้

แรงงานไทยไม่เป็ นสองรองใครในอาเซียน

ส่วนความภาคภูมใิ จทีต่ อ้ งจารึกไว้ คือ
ผลงานของเยาวชนไทยที่ ส ามารถคว้ า
เหรียญทองได้ถงึ 16 เหรียญ เหรียญเงิน 4
เหรีย ญ เหรีย ญทองแดง 3 เหรีย ญ และ
เหรียญฝีมอื ยอดเยีย่ มอีก 13 เหรียญ สูงเป็ น
ประวัตกิ ารทีเ่ คยได้เหรียญ ซึง่ สะท้อนให้เห็น
ว่าทักษะฝี มอื ของเยาวชนไทย ไม่แพ้ชาติใด
ในโลก
โดยเหรียญทอง 16 เหรียญ ประกอบด้วย
สาขาบริก ารอาหารและเครื่อ งดื่ม สาขา
ประกอบอาหาร สาขาอินเตอร์เน็ตของสรรพสิง่
สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้ าภายในอาคาร
สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม สาขาเขียนแบบ
วิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ สาขา
สีรถยนต์ สาขาเทคโนโลยีระบบท�ำความเย็น
สาขาบ�ำรุงรักษาเครือ่ งจักรกล สาขาหุน่ ยนต์
เคลื่อนที่ สาขาเทคโนโลยียานยนต์ สาขา
ระบบอัตโนมัตอิ ุตสาหกรรม และสาขาก่ออิฐ
เหรียญเงิน 4 เหรีย ญ จากสาขาไม้
เครื่อ งเรือ น สาขาเสริม ความงาม สาขา
กราฟิ กดีไซน์ และสาขาแต่งผมและ เหรียญ
ทองแดง 3 เหรียญ จากสาขาต่อประกอบ
มุมไม้ สาขาเทคโนโลยีระบบท�ำความเย็น
และสาขาประกอบอาหาร
นอกจากนี้ ย งั ได้ร บั เหรีย ญฝี ม ือ ยอด
เยีย่ มอีก 13 เหรียญ ได้แก่ สาขาเทคโนโลยี
สายเครือข่าย สาขาการดูแลระบบเครือข่าย
สารสนเทศ สาขากราฟิ กดีไซน์ สาขาแฟชัน่
เทคโนโลยี (2เหรียญ) สาขาเทคโนโลยียาน
ยนต์ สาขาเทคโนโลยีร ะบบไฟฟ้ า ภายใน
อาคาร สาขาปูกระเบือ้ ง สาขาก่ออิฐ สาขาไม้

แรงงานไทยไม่เป็ นสองรองใครในอาเซียน

เครือ่ งเรือน สาขาแต่งผม สาขาบริการอาหาร
และเครือ่ งดื่ม และสาขาเสริมความงาม และ
รางวัล Best of Nation เป็ นของนางสาวฉัตร
วริน คลองน้อย ผูเ้ ข้าแข่งขันในสาขา บริการ
อาหารและเครื่องดื่ม ซึง่ เป็ นรางวัลทีม่ อบให้
แก่ผูแ้ ข่งขันที่ท�ำผลงานได้ดที ่สี ุดของแต่ละ
ประเทศ
ความส�ำเร็จทีไ่ ด้แลกมาด้วยความเสีย
สละ ความขยัน ความอดทน และต้องมีวนิ ยั
ในตนเอง ซึง่ เยาวชนเหล่านี้ ได้ฝึกซ้อมอย่าง
หนัก ผ่า นเวทีก ารแข่ง ขัน และคว้า ชัย ชนะ
ตัง้ แต่ระดับภาค ระดับชาติ แล้วถูกคัดเลือก
โดยครู ผู้ ฝึ ก ซึ่ ง พิ จ ารณาจากฝี มื อ และ
ลั ก ษณะนิ ส ัย เข้ า สู่ ส นามแข่ ง ขัน ระดั บ
อาเซี ย น และสนามต่ อ ไปคื อ นานาชาติ
ทีป่ ระเทศรัสเซีย
ร้อยเรื่องเล่า เข้าถึงแรงงาน
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แข่งขันฝี มือแรงงานอาเซียน

16 เหรียญทอง
4 เหรียญเงิน
3 เหรียญทองแดง
13 เหรียญฝีมอื ยอดเยีย่ ม

“รูส้ กึ ดีใจทีไ่ ด้เหรียญทอง พยายามท�ำอย่าง
เต็ ม ที ่ เพราะคู่ แ ข่ ง แต่ ล ะประเทศก็ เ ก่ ง ๆ
ทัง้ นัน้ เลย ดีใจทีไ่ ม่ทำ� ให้ครูผดิ หวัง และดีใจ
ทีท่ � ำ ให้พ่ อ แม่ ดีใ จ ได้ส ร้า งชือ่ เสีย งให้ก ับ
ประเทศ หลังจากนี้จะฝึ กซ้อมต่อ เพือ่ จะได้
รับคัดเลือกไปแข่งในระดับนานาชาติ”
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แรงงานไทยไม่เป็ นสองรองใครในอาเซียน

“อยากให้ ทุ ก คนเปิ ด โอกาสให้ ก ั บ
ตนเอง ต้องกล้าทีจ่ ะเสนอตัวเข้าแข่งขัน เรา
อาจเป็ น คนหนึ ง่ มีฝี ม ือ และเป็ น ตัว แทนไป
แข่งต่างประเทศก็ได้ และอาจเป็ นคนหนึง่ ที ่
ขึ้น ไปยืน อยู่ บ นแท่ น รับ เหรีย ญรางวัล นั น้
ใครจะไปรู”้

“เมือ่ เรามีโอกาสแล้วต้องไขว่คว้า
มันไว้ ตัง้ เป้ าหมายและสร้างฝั นของเราให้
เป็ นจริงให้ได้”

แรงงานไทยไม่เป็ นสองรองใครในอาเซียน

ร้อยเรื่องเล่า เข้าถึงแรงงาน
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เกร็ดความรูเ้ พิม่ เติมงานแข่งขันฝี มอื
แรงงานอาเซี ย น ได้ จ ัด ขึ้น ครัง้ แรกเมื่ อ
พ.ศ. 2536 ณ เมืองชิบะ ประเทศญีป่ ่ นุ เป็ น
ข้อ ตกลงของกลุ่ม ประเทศสมาชิก อาเซีย น
ระหว่างการประชุมโครงการพัฒนาฝีมอื แรงงาน
แห่ง ภาคพื้น เอเซีย แปซิฟิ ก ได้ก� ำ หนดให้
ประเทศสมาชิกอาเซียนหมุนเวียนกันเป็ น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันฯทุกๆ  2 ปี และถูก
บรรจุไว้เป็ นกิจกรรมหนึ่งภายใต้พมิ พ์เขียว
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ประชาคมสัง คมและวัฒ นธรรมอาเซี ย น
เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและก�ำลังแรงงานใน
ภูมภิ าคอาเซียนเกิดความตื่นตัวและสนใจ
ที่ จ ะพัฒ นาทั ก ษะฝี ม ื อ ของตนให้ ท ั น ต่ อ
เทคโนโลยีแ ละทัด เทีย มมาตรฐานสากล
ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนเหล่านัน้ ได้ก้าวเข้าสู่
การเป็ นช่างฝี มอื ในตลาดแรงงาน เพื่อเพิม่
ศัก ยภาพการผลิต และบริก ารของประเทศ
ในอนาคต

แรงงานไทยไม่เป็ นสองรองใครในอาเซียน

พั ฒนาแรงงาน

เข้าสู่ EEC

เราก� ำ ลั ง พาทุ ก ท่ า นเดิ น ทางจาก
1.0 ไป 2.0 ไป 3.0 เพื่ อ ก้ า วไปสู ่ 4.0
ในอนาคต โดยไม่พดู ถึงโครงการนี้ ไม่ได้
เลย เพราะจะเป็นคน “ตกเทรน” ไม่ทัน
สมั ย และก้ า วไม่ ทั น เทคโนโลยี ถ้ า เป็ น
กลุ ่ ม ผู ้ ใ ช้ แ รงงานอาจถู ก พิ จ ารณาให้
เปลี่ยนงานได้ง่าย แต่คงไม่ถึงขั้นต้องไป
“ปรับทัศนคติ” หรอกนะออเจ้า
เรือ่ งทีเ่ ล่าต่อไปนี้เป็ นอีกภารกิจของเรา
“ชาวกรมพัฒน์ ” ที่เดินหน้ าและท�ำมาอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง เป็ นเสมือ น “คนกลาง” ในการ
ประสานระหว่า งภาคการศึก ษา กับ สถาน
ประกอบกิจ การ เพื่อ ให้ส ถาบัน การศึก ษา
ผลิตนักเรียน นักศึกษา ให้มคี วามรู้ ความ
สามารถ ตรงกับ ความต้อ งการของสถาน
ประกอบกิจการ หรือตรงกับความต้องการ
ของตลาด หากนักเรียน/นักศึกษามีความรู/้
ทัก ษะไม่ ต รงกับ ความต้ อ งการของตลาด
โดยกรมพัฒ นาฝี ม ือ แรงงาน (กพร.) และ
เครือ ข่า ย หรือ พัน ธมิต รของ กพร. จะท�ำ
หน้าทีเ่ สริมความรู/้ ทักษะอืน่ ๆ
พั ฒนาแรงงาน เข้าสู่ EEC

ทุกท่านรูจ้ กั พืน้ ที่ ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก บ้างหรือเปล่า หลายคนสาย
หัวไปมา และตอบว่า ไม่รู้จกั บางคนอาจ
บอกว่า คุน้ ๆ อยูเ่ หมือนกัน
EEC ย่อมาจาก Eastern Economic
Corridor ภาษาไทยคือ ระเบียงเศรษฐกิจ
ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก ซึ่ ง ค ร อ บ ค ลุ ม พื้ น ที่
3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา
หากย้อนกลับไปเมื่อ 30 ปี ก่อน พื้นทีน่ ้ีถูก
เรีย กว่า พื้น ที่ช ายฝั ง่ ทะเลภาคตะวัน ออก
จึงมี “โครงการพัฒนาชายฝั ง่ ทะเลภาคตะวัน
ออก” ที่สามารถพลิกโฉมประเทศไทยจาก
ยุ ค เกษตรกรรม มาเป็ นยุ ค อุ ต สาหกรรม
ร้อยเรื่องเล่า เข้าถึงแรงงาน
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จนได้รบั การกล่าวขานว่าเป็ นยุค “โชติช่วง
ชัชวาล” เพราะสามารถดึงนักลงทุนต่างชาติ
เข้ามาลงทุนในประเทศ และช่วยยกระดับ
ประเทศไทยแบบพลิกฝ่ ามือ หลังจากนัน้ การ
ลงทุนค่อยๆ แผ่วลง
ในยุคปั จจุบนั ประเทศไทยจะหยุดนิ่ง
ไม่ได้อกี เนื่องจากประเทศอื่นๆ ก้าวเข้าสู่
ยุคอุตสาหกรรมใหม่ นวัตกรรมใหม่ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
จึงมีนโยบายทีจ่ ะพลิกประเทศไทยใหม่ ด้วยการ
ดึงการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และ
อุตสาหกรรมเดิมทีไ่ ทยต่อยอดได้
รัฐบาลได้มกี ารพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ในพืน้ ที่ EEC ทัง้ ทางบก ทางเรือ และทาง
อากาศ อาทิ โครงการพิเศษสายบูรพาวิถ-ี
พัท ยา ระยะทาง 68 กม. เพื่อ ส่ ง เสริม
การพั ฒ นา ระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ข องนิ ค ม
อุตสาหกรรมด้านตะวันออกเชื่อมกับสนาม
บินสุวรรณภูม ิ ท่าเรือ แหลมฉบัง และนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด โครงการรถไฟทาง
คู่ศรีราชา-ฉะเชิงเทรา-คลอง 19 โครงการ
พั ฒ นาสนามบิ น อู่ ต ะเภาเป็ นสนามบิ น
นานาชาติแ ห่ง ที่ 3 เชื่อ มโยงกับ สนามบิน
34
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ดอนเมือ งและสุ ว รรณภู ม ิ เพื่อ รองรับ การ
คมนาคมขนส่งทางอากาศที่ขยายตัว และ
เป็ นศู น ย์ ก ลางอุ ต สาหกรรมการผลิต และ
ซ่ อ มบ�ำ รุง อากาศยานภูม ิภ าคเอเชีย ตะวัน
ออกเฉี ย งใต้ และโครงการขายท่ า เรื อ
มาบตาพุด ระยะต่อไปก็จะด�ำเนินการเกีย่ วกับ
การขนส่งสินค้า จากรถไฟความเร็วสูงและ
รถไฟรางคูใ่ นอนาคต
EEC เกี่ยวข้องกับ กรมพัฒนาฝี มือ
แรงงาน อย่างไร?
ตอบอย่างรวดเร็วเลยว่า “เยอะเลย”
หน่วยงานของเราเกีย่ วข้องกับแรงงาน เมือ่ มี
การลงทุนก็มกี ารก่อสร้างอาคาร และโรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ ขึน้ อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
จะทยอยเกิด ขึ้นตามมา ทัง้ ด้า นโลจิส ติกส์
การขนส่ ง งานซ่ อ มบ� ำ รุ ง เป็ น ต้น ดัง นั น้
ความต้องการแรงงานที่มที กั ษะเฉพาะด้าน
จึง เพิ่ม ขึ้น เป็ น เท่ า ตัว ปั ญ หาที่พ บและมัก
ได้ยนิ จากนักวิชาการ นักวิเคราะห์ รวมถึง
นั ก วิจ ารณ์ หรือ ดู ข่ า วจากโทรทัศ น์ หรือ
หนังสือพิมพ์ คือ ขาดแคลนแรงงาน แรงงาน
มีท ัก ษะฝี ม ือ ไม่ ต รงกับ ความต้อ งการและ
แรงงานเสีย่ งต่อการตกงานเพราะ AI และ
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หุ่ น ยนต์ เ ข้า มาแทนที่ โดยแต่ ล ะหน่ ว ยจะ
แก้ไขปั ญหาเฉพาะด้วยวิธที แ่ี ตกต่างกันไป
มาถึ ง วั น นี้ จึ ง เกิ ด ความร่ ว มมื อ
ระหว่างหน่ วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา
และสถานประกอบกิ จ การที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม
อุ ต สาหกรรมต่ า งๆ ร่ ว มกัน ผลิ ต จัด หา
แรงงาน ฝึ กทักษะ พัฒนาฝี มอื แล้วป้ อนเข้า
ตลาดแรงงานอย่ า งเป็ นระบบ โดยมีก าร
ส� ำ รวจความต้ อ งการแรงงานจากสถาน
ประกอบกิจ การ เพื่อ เป็ นข้อ มู ล ส่ ง ไปยัง
สถาบันการศึกษาซึง่ เป็ นหน่วยผลิต นักเรียน
และนักศึกษาในสาขาทีข่ าดแคลนและเป็ นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน กลุม่ นักเรียน
นักศึกษาชัน้ ปี สดุ ท้ายก่อนจบ ต้องผ่าน
การฝึ ก และพัฒ นาทัก ษะให้ม ีค วามพร้อ ม
ก่ อ นเข้า ไปท�ำ งาน โดย “กรมพัฒ นาฝี ม ือ
แรงงาน” ซึง่ มีหน่ วยงานทีม่ ศี กั ยภาพรองรับ
กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม (First S-curve) และ
อุ ต สาหกรรมใหม่ (New S-curve) อาทิ
จังหวัดชลบุร ี และระยอง ได้มยี กระดับให้
เป็ นสถาบั น พัฒ นาบุ ค ลากรเทคโนโลยี
อัต โนมัติ แ ละหุ่ น ยนต์ (Manufacturing
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Automation and Robotics Academy : MARA)
เป็ นศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะด้าน กลุม่ เป้ าหมาย
ตัง้ แต่ นักเรียนระดับ ปวช. ปวส. ปี สุดท้าย
กลุม่ แรงงานใหม่ หรือเป็ นผูว้ า่ งงาน ไปจนถึง
การฝึ กให้กบั แรงงานทีอ่ ยู่ในสถานประกอบ
กิจ การ เพื่อ ยกระดับ ทัก ษะฝี ม ือ ให้สู ง ขึ้น
หรือฝึ กให้ทนั ต่อเทคโนโลยีท่เี ปลี่ยนแปลง
ในปั จจุบนั แรงงานเหล่านี้ตอ้ งพัฒนาตัวเอง
อย่า งรวดเร็ว และพร้อ มที่จ ะเรีย นรู้ เพราะ
สถานประกอบกิจการและอุตสาหกรรมด้าน
การผลิ ต ได้ เ ริ่ม น� ำ หุ่ น ยนต์ เ ข้ า มาใช้ ใ น
กระบวนการผลิตสินค้า
อย่ า งไรก็ ต าม ความต้ อ งการใช้
แรงงานมนุ ษ ย์ย งั ไม่ห มดไปอย่า งแน่ น อน
เพราะมีอกี หลายหน้าที่ ทีห่ นุ่ ยนต์ไม่สามารถ
ท�ำแทนได้ แม้จะมีบางต�ำแหน่ งหายไป แต่
จะเกิดต�ำแหน่งใหม่ขน้ึ แทนเสมอ เหลือเพียง
ผูใ้ ช้แรงงานเองที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ย นแปลงนั น้ ให้ไ ด้ ซึ่ง การท� ำ แรงงาน
เหล่านี้มคี วามพร้อมทีจ่ ะท�ำงานควบคูก่ บั AI
และหุ่นยนต์ เป็ นหน้าทีข่ องทุกหน่ วยทีต่ อ้ ง
ร่วมกัน
ร้อยเรื่องเล่า เข้าถึงแรงงาน
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ผู้ เ ล่ า ได้ ก ล่ า วตั ง้ แต่ ต้ น ๆ แล้ ว ว่ า
กรมพัฒ นาฝี ม ือ แรงงาน ท� ำ หน้ า ที่ใ นการ
พั ฒ นาทั ก ษะ ให้ ค นในวั ย แรงงานและ
ต้องการเข้าท�ำงาน สามารถปฏิบตั งิ านได้จริง
และพร้ อ มที่จ ะท� ำ งาน ในปี พ.ศ. 2561
ได้ด� ำ เนิ น การพัฒ นาทัก ษะให้ก ับ แรงงาน
ในพื้นที่ EEC จ�ำนวน 7,657 คน เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ของตลาดแรงงาน
มี ท ัง้ ปรับ เปลี่ ย นทัก ษะฝี ม ือ (Re-Skill)
การยกระดับ ฝี ม ื อ แรงงงาน (Upgrade
Training) และการพัฒนาแรงงานให้มที กั ษะ
ทีห่ ลากหลาย (Multi Skills)
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จังหวัดชลบุรี และระยอง เป็ นจังหวัด
ที่มแี หล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและมีช่อื เสียง
รายได้ ข องจัง หวัด ส่ ว นหนึ่ ง มาจากกลุ่ ม
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ วด้วย ในขณะเดียวกัน
2 จั ง ห วั ด นี้ ยั ง เ ป็ น เ ป็ น ฐ า น ก า ร ผ ลิ ต
อุ ต สาหกรรมชั น้ น� ำของประเทศ เช่ น
ปิ โตรเคมี อุ ต สาหกรรมยานยนต์ แ ละ
พลังงาน มีโรงงานเกิดขึน้ มากมาย ซึง่ น่าทึง่
ที่ เ ห็ น การท่ อ งเที่ ย วสามารถอยู่ ร วมกั บ
อุตสาหกรรมการผลิตได้อย่างลงตัว

พั ฒนาแรงงาน เข้าสู่ EEC

แจกเบ็ดให้ตกปลา
เพื่ อการพั ฒนาอย่างยั่งยืน
การช่ ว ยเหลื อ ผู้ ม ี ร ายได้ น้ อ ยหรื อ
คนจนซึง่ มีมากกว่า 11.4 ล้านคน จากจ�ำนวน
ประชากรทัง้ สิน้ 66,188,503 คน ในจ�ำนวน
11.4 ล้านคน พบว่า 5.4 ล้านคน มีรายได้ต่ำ�
กว่า เส้น ความยากจน (รายได้ต่ อ ปี ไ ม่เ กิน
30,000 บาท และอีก 5.6 ล้านคน มีรายได้
ต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท)
การช่วยเหลือระยะแรกนัน้ รัฐบาลให้
เงินช่วยเหลือ 200-300 บาท ส�ำหรับใช้จ่าย
ซื้อ ของกิน ของใช้ เช่ น ข้า วสาร น�้ ำ ปลา
น�้ำตาล น�้ำมันพืช ส่วนใหญ่เป็ นของทีจ่ ำ� เป็ น
และซือ้ มาใช้เป็ นประจ�ำ  โดยใช้จ่ายผ่านบัตร
ทีเ่ รียกว่า “บัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ”
กรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน (กพร.)
รับ มอบหมายให้ ฝึ ก อาชีพ ให้ ค นที่ม ีบ ัต ร
สวัสดิการแห่งรัฐ เน้นกลุม่ ผูท้ ม่ี รี ายได้ไม่เกิน
30,000 บาทต่อปี จ�ำนวน 625,120 คน
ภายใต้ “โครงการเพิ่ม ศัก ยภาพผู้ม ี
รายได้น้ อ ยที่ล งทะเบีย นสวัส ดิก ารแห่ง รัฐ
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เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิม่ รายได้และ
ความมันคงในชี
่
วติ ” โครงการนี้ม ี 2 กิจกรรม
โดยกิจ กรรมแรก เป็ น การฝึ ก อาชีพ
ช่างอเนกประสงค์ หรือช่างชุมชน จ�ำนวน
81,000 คน ผูบ้ ริหารของกระทรวงกล่าวว่า
ถ้าเราหาปลาให้เขากิน เขาจะต้องรอคอยเรา
วันไหนคนหาปลาหมดแรง คนที่รอคอยจะ
เป็ นอย่างไร ฉะนัน้ “เราต้องสอนวิธจี บั ปลา
ให้เขาสามารถจับปลากินเอง และให้เครือ่ งมือ
หาปลาด้วย” จึงเป็ นทีม่ าของการมอบเครือ่ งมือ
ช่างส�ำหรับไปประกอบอาชีพ ให้แก่ผทู้ ผ่ี ่าน
การฝึกช่างอเนกประสงค์ดว้ ย
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การฝึ กอาชีพช่างอเนกประสงค์ หรือ
ช่างชุมชน ให้ความรูด้ า้ นช่าง 3 สาขา ได้แก่
ช่างไฟฟ้ า ช่างประปา ช่างปูกระเบือ้ ง ฝึกกัน
3 วัน 3 ช่าง จบหลักสูตรจะได้รบั กระบะผสม
ปูน เกียง ค้อน สายไฟฟ้ า หลอดไฟ ไขควง
และเครื่องมือช่างอื่นๆ มูลค่า 3,500 บาท
เพื่อเป็ นอุปกรณ์เบื้องต้น พร้อมทีจ่ ะรับจ้าง
ท�ำงานได้ทนั ที เมือ่ มีรายได้มากขึน้ สามารถ
ทยอยซือ้ เพิม่ ตามความจ�ำเป็ น
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ผูเ้ ล่าลงพืน้ ทีไ่ ปหลายจังหวัด มีโอกาส
พูด คุย กับ คนที่เ ข้า ร่ว มโครงการฯ มีลุ ง คน
หนึ่ ง เล่า ให้ฟัง ว่า มีโ อกาสเข้า มาฝึ กอาชีพ
ตามโครงการนี้ ลุ ง มีอ าชีพ รับ จ้ า งทัว่ ไป
มีความรูเ้ กีย่ วกับช่างไฟฟ้ ามาบ้าง พอรับจ้าง
เปลี่ยนหลอดไฟฟ้ าและเดินสายไฟฟ้ าตาม
บ้านเรือน เป็ นงานเล็กๆ น้อยๆ ได้มาเรียน
แบบจริง ๆ จัง ๆ ถึง วิธีก ารที่ถู ก ต้ อ งและ
ข้อควรระวังเพือ่ ให้เกิดความปลอดภัย ก็ตอนที่
ฝึ ก อบรมกับ กรมพัฒ นาฝี ม ือ แรงงานนี่ เ อง
ส่วนช่างประปากับช่างปูกระเบือ้ ง เป็ นเรื่อง
ที่ไ ด้ รู้ เ พิ่ม ขึ้น ลุ ง พู ด ด้ ว ยน�้ ำ เสีย งดีใ จว่ า
“ดีมากเลย เพราะลุงจะได้รบั จ้างท�ำงานได้
หลายๆ อย่า ง” ยิ่ง ตอนนี้ ม ีห มู่บ้า นจัด สรร
เกิดขึน้ เยอะ ลุงว่าจะไปรับเหมาช่วงโดยรวม
กลุม่ กับเพือ่ นๆ ทีฝ่ ึกจบรุน่ เดียวกัน คิดว่าน่า
จะท�ำให้มงี าน มีเงินมาใช้จา่ ยมากขึน้
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อีกกิจกรรมคือ ฝึกอาชีพเสริมเพื่อ
การประกอบอาชี พ หรื อ การฝึ ก อาชี พ
อิสระ จ�ำนวน 389,601 คน การฝึกอาชีพใน
กิจกรรมนี้ มีทงั ้ ด้านช่างและทีไ่ ม่ใช่งานช่าง
เช่น ฝึ ก ท�ำ ขนม ฝึ ก ท�ำ อาหาร ฝึ ก ตัด เย็บ
เสื้อผ้า ฝึ กท�ำจักรสาน ฝึ กท�ำงานประดิษฐ์
ต่างๆ ระยะเวลาในการฝึกมีตงั ้ แต่ 3 วัน 5 วัน
และ 10 วัน ขึ้น อยู่ก ับ ความยากง่ า ย ท� ำ
อาหาร หรือขนม ใช้เวลาเพียง 3 วัน ก็ออก
ไปท�ำขายได้แล้ว
   คุณจิราพร ปราบภัย (อายุ 24 ปี ) หรือ
ฝนเป็ น ชาวจัง หวัด กาฬสิน ธุ์ ย้า ยมาอยู่ท่ี
จัง หวัด ระยอง ฝนมีโ อกาสเข้า ฝึ ก อาชีพ ที่
จังหวัดระยอง สาขาการประกอบอาหารว่าง
ซึง่ มีการท�ำสลัดโรลและแซนวิส หลังจากจบ
การฝึ กฝนร้อนวิชา จึงฝึ กท�ำและน�ำสลัดโรล
แ ล ะ แ ซ น วิ ส ไ ป ข า ย หน้ า โ ร ง พ ย า บ า ล
มาบตาพุด และหลัง จากนัน้ ก็ม ีย อดสังซื
่ ้อ
จากเพือ่ นๆทีท่ ำ� งานในโรงงานมาบตาพุดมา
ตลอด จึง ตัง้ โต๊ ะ วางขายแถวหน้ า โรงงาน
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ท�ำให้ฝนมีรายได้สำ� หรับใช้จ่ายในครอบครัว
มากขึน้ “หนูโชคดี ที่หนูได้ไปฝึกอบรม”
ฝนพูดกับเรา ก่อนทีจ่ ะยกมือไหว้และกล่าว
ขอบคุณ
สาขาด้านงานประดิษฐ์ เป็ นอีกสาขาที่
น่าสนใจ เพราะงานประดิษฐ์ เป็ นสิง่ ทีท่ ำ� ขึน้
โดยใช้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ ห้ เ กิ ด ความ
ประณี ต สวยงาม โดยอาศัย การเรีย นรู้
จากสิง่ รอบตัว น� ำมาดัดแปลง หรือเรียนรู้
จากต�ำรา
นายวรพจน์ แสงรัก (อาจารย์หน่อง)
อายุ 48 ปี จบจากมหาวิทยาลัยราชมงคล
ธัญบุร ี คณะศิลปกรรม ได้รบั การติดต่อจาก
ส�ำนักงานพัฒนาฝี มอื แรงงานนนทบุรี ให้มา
เป็ นวิทยากรสอนงานประดิษฐ์จาก
อาจารย์หน่องมองว่าเป็ นการได้ชว่ ย
เหลือผู้อ่นื ที่ล�ำบากกว่าตนเอง และมองหา
อาชีพเพือ่ จะได้มรี ายได้ดแู ลคนในครอบครัว  
งานประดิษฐ์สามารถต่อยอดได้ แล้วแต่ว่า
ใครจะมีค วามคิด สร้า งสรรค์ห รือ สามารถ
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ประยุกต์ใช้ ซึง่ ไม่มขี ดี จ�ำกัด การทีไ่ ด้มาเป็ น
วิทยากรให้กบั กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน ถือว่า
เป็ นโอกาสที่ ดี และรู้ ส ึ ก ดี ใ จกั บ พี่ น้ อ ง
ประชาชนและผู้ม ีร ายได้น้ อ ยที่ร ัฐ บาลให้
ความช่วยเหลือผ่านหน่วยงานของรัฐทีย่ ดึ มัน่
เรือ่ งมาตรฐานการฝึก
กานดา จรูญจงจิต (ดา) อายุ 39 ปี
เป็ นผูผ้ า่ นการฝึกอบรมศิลปะประดิษฐ์ (เก้าอี้
ยางรถยนต์) เล่าว่าเธอมีอาชีพขายเสื้อผ้า
ตามตลาดนัด มีรายได้ไม่แน่ นอน หลังจาก
ฝึกจบ ได้รวมกลุม่ กับเพือ่ นๆ ทีเ่ ข้าฝึกอาชีพ
ประมาณ 5 คน ผลิตสินค้าตามค�ำสังซื
่ อ้ โดย
จ� ำ หน่ า ยผ่ า นออนไลน์ เป็ น เก้า อี้ท รงเตี้ย
สามารถพกพาไปเทีย่ วได้เพราะน�้ำหนักไม่มาก
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ราคาตัวละประมาณ 1,500 บาท ซึง่ ท�ำให้ดา
และเพือ่ นมีรายได้เพิม่ ขึน้ ไม่ตอ้ งมีหน้าร้าน
ก็ขายได้
ผู้เ ล่ า ในฐานะตัว แทนของเจ้า หน้ า ที่
ฝ่ ายสนับสนุ น และประชาชนทีไ่ ด้รบั โอกาส
เข้า ร่ ว มโครงการเพิ่ม ศัก ยภาพผู้ม ีร ายได้
น้อย เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิม่ รายได้
และความมันคงในชี
่
วติ ขอเป็ นก�ำลังใจเจ้า
หน้ า ที่ท่ีอ อกปฏิบ ัติห น้ า ที่อ ย่ า งไม่ ย่ อ ท้ อ
ขอบคุณโครงการดีๆ ของรัฐบาลทีใ่ ห้ความ
ส�ำคัญกับคนรากหญ้า และขอให้การหว่านพืช
ในครั ง้ นี้ ของรั ฐ บาล ส่ ง ผลให้ ค นไทย
่ น” และก้าวผ่านเส้นความ
“หายจนอย่างยังยื
ยากจนให้ได้ในอนาคต

แจกเบ็ดให้ตกปลา เพื่ อการพั ฒนาอย่างยั่งยืน

มีมาตรฐาน
คุ้มครองแรงงาน

อบอุ่นใจ

Safety Thailand
จากโรงเรียนสู่ โรงงาน
ความปลอดภัย
ในการทำ�งาน
แรงงาน
นอกระบบ

คุ้มครอง
แรงงาน

พัฒนา
มาตรฐาน
แรงงาน

แรงงานสัมพันธ์
และสวัสดิการ

วาระ Safety Thailand เป็ นนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงานทีจ่ ะส่งเสริมความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยโดยบูรณาการผ่านกลไกประชารัฐ ด�ำเนินงานเชิงรุกด้วยมาตรการ
สร้างจิตส�ำนึก (Safety Mind) มาตรการความปลอดภัยของชีวติ (Safety of Life) มาตรการ
สร้างเครือข่าย (Safety Network) เพือ่ เป้ าหมายสูงสุด คือ “ประเทศไทยปลอดภัย (Safe work,
Safe Health, Safe Life : Safety Thailand)” ซึ่งมีตวั ชี้วดั ผลสัมฤทธิ ์ในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2560 มุง่ เน้นให้อตั ราการประสบอันตราย (เสียชีวติ ) ไม่เกิน 5 ราย ต่อ 100,000 ราย ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตลอดจนเป็ นการสร้างการรับรู้ ปลูกจิตส�ำนึก สร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยในการท�ำงานในแรงงานทุกกลุม่ จ�ำนวน 2,000,000 คน
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โครงการ Safety Thailand ได้มกี าร
ขยายขอบเขตการด�ำ เนิ น งานโดยมีห น่ ว ย
งานระดับกระทรวงเข้าร่วมด�ำเนินงานอีก 4
กระทรวง ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม กระทรวงการท่องเทีย่ วและ
กีฬา และกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้
ยังมีหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย และ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์เข้าร่วมเป็ นภาคีด�ำเนินงานตาม
โครงการนี้ดว้ ย รวมเป็ นเครือข่าย ของ 10
กระทรวง + 4 หน่ วยงานภาคี ซึง่ กระทรวง
แรงงานได้แ ต่ ง ตัง้ คณะท� ำ งานหน่ ว ยงาน
บูรณาการเพือ่ ขับเคลื่อนการด�ำเนินการตาม
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บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย
(Safety Thailand) เมือ่ วันที่ 10 พฤศจิกายน
2559 เพือ่ เป็ นคณะท�ำงานหลักในการด�ำเนิน
การ และได้กำ� หนดกรอบนโยบายการด�ำเนิน
การของโครงการ Safety Thailand ตาม
แนวทางของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13
ธัน วาคม 2559 ที่ เ ห็ น ชอบให้ ป ระกาศ
นโยบายระเบีย บวาระแห่ ง ชาติ “แรงงาน
ปลอดภัย และสุข ภาพอนามัย ดี” ระยะที่ 2
(พ.ศ. 2560 – 2569) โดยมีแผนแม่บทความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานแห่งชาติ ฉบับที่ 2 เป็ นกรอบ
การด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์หลัก 4 ข้อ
ประกอบด้วย (1) การส่งเสริมและพัฒนาองค์
ความรูด้ า้ นความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
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(2) การส่ ง เสริม ก� ำ กับ ดู แ ล และพัฒ นา
มาตรการเชิงป้ องกันด้านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย (3) การเสริมสร้างความร่วมมือ
และพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย และ (4) การพัฒนากลไก
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย
นอกจากนี้ แ ล้ว พลต� ำ รวจเอกอดุ ล ย์
แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงาน
ได้ใ ห้ค วามส� ำ คัญ กับ การสร้า งวัฒ นธรรม
ความปลอดภั ย ในสถานศึ ก ษา ภายใต้
โครงการ “Safety Thailand ในสถานศึกษา
กับเยาวชนสูว่ ยั แรงงาน”  โดยมีกลไกส�ำคัญ
คือ การสร้า งความตระหนัก รู้แ ละปลู ก จิต
ส� ำ นึ ก ด้ า นความปลอดภัย ฯ การพัฒ นา
พฤติกรรมการท�ำงานและการด�ำรงชีวติ โดย
เริม่ ปรับเปลีย่ นและลดพฤติกรรมเสีย่ ง ตัง้ แต่
วัยเยาว์ ดังนัน้ นักเรียน นักศึกษา จึงเป็ น
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เป้ าหมายหลัก เนื่องจากเป็ นบุคลากรก�ำลัง
แรงงานที่มคี วามส�ำคัญของชาติในอนาคต
โดยรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงานได้มอบ
รางวัล เชิด ชู เ กีย รติส ถานศึก ษาปลอดภัย
ต้ น แบบดีเ ด่ น แก่ โ รงเรีย นสุ เ หร่ า จรเข้ข บ
(กุลางกูรอุปถัมภ์) สังกัดกรุงเทพมหานคร
ซึ่งมีการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยให้
แก่นักเรียนและบุคลากรด้านการศึกษาของ
โรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง
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โครงการ กิจกรรมส� ำคัญด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ภายใต้โครงการ Safety Thailand

การตรวจสถาน
ประกอบกิจการ
ตามกฏหมาย

การสร้างการรับรู้
ผ่านวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์
แอปพลิเคชั่น ฯลฯ

Safety Thailand
ในสถานศึกษากับ
เยาวชนสูวัยแรงงาน

โครงการ กิจกรรมสำ�คัญ
ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งาน

การสร้าง
ความปลอดภัยขั้นพื้น
ฐานในหน่วยงานราชการ
(การฝึกซ้อมดับเพลิงและ
อพยพหนีไฟ)
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การพัฒนาสถาน
ประกอบกิจการต้นแบบ
Thailand labour
Management
Excellence Award

เร่งรัด
มาตรการ
ป้องกันตาม
ปัจจัยเสี่ยง

ประชุม
คณะอนุกรรมการและ
คณะทำ�งานที่เกี่ยวของ
ระดับจังหวัดและ
ระดับท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้
ความปลอดภัยในการ
ทำ�งานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
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GLP TLS CSR
ส� ำคัญไฉนกับแรงงาน

แนวปฏิ บตั ิ การใช้แรงงานที่ดี (Good Labour
Practice: GLP)
ถูกริเริม่ พัฒนาขึน้ โดยกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน กรมประมง สมาคม
อาหารแช่เยือกแข็งไทยและองค์กรภาคีเครือข่าย
ภายใต้ ก ารสนั บ สนุ นทางวิ ช าการจาก
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ส�ำหรับ
ใช้เป็ นแนวทางเบือ้ งต้นในการบริหารแรงงาน
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ของสถานประกอบการในกระบวนการผลิต
ของอุตสาหกรรมประมงทะเล (เรือประมงทะเล
สถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้�ำเบือ้ งต้น
โรงงานแปรรูปอาหารทะเล และฟาร์มเลีย้ งกุง้ )
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เป็ นไป
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล เช่น ไม่มกี ารใช้แรงงานเด็ก
แรงงานบังคับ ไม่เลือกปฏิบตั แิ ละไม่มกี ารค้า
GLP TLS CSR ส� ำคัญไฉนกับแรงงาน

มนุ ษย์ โดยความสมัครใจของผูป้ ระกอบการ
ต่อมากรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานได้
ขยายความร่วมมือกับกรมปศุสตั ว์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และสมาคมผูผ้ ลิตไก่เพือ่
ส่งออกไทย จัดท�ำแนวปฏิบตั กิ ารใช้แรงงาน
ทีด่ สี ำ� หรับฟาร์มและสถานทีฟ่ ั กไข่สตั ว์ปีกใน
ประเทศไทย (GLP-Poulty Thailand) เพื่อน� ำ
ไปใช้ อุ ส าหกรรมสั ต ว์ ปี ก นอกจากนี้
กรมสวัส ดิก ารและคุ้ม ครองแรงงาน ยัง ได้
แนวปฏิบตั ิการใช้แรงงานที่ดสี �ำหรับสถาน
ประกอบกิจการทัวไป
่ เพื่อน� ำไปใช้ในสถาน
ประกอบกิจการทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการละเมิด
สิท ธิแ รงงาน เช่ น สถานประกอบกิจ การ
ขนาดเล็ก สถานประกอบกิจการทีม่ กี ารจ้าง
แรงงานข้ามชาติ
การด�ำเนิ นการของกระทรวงแรงงานเพื่อ
ผลักดัน GLP
ในปี 2558 ประเทศไทยส่ ง ออกกุ้ง
และผลิตภัณฑ์แปรรูปมากกว่าแสนตัน คิดเป็ น
มูลค่ากว่าห้าหมืน่ ล้านบาท โดยมีตลาดส่งออก
ทีส่ ำ� คัญคือ สหรัฐอเมริกา ญีป่ ่ นุ สหภาพยุโรป
และอาเซียน ตามล�ำดับ อย่างไรก็ตามปั ญหา
การละเมิดสิทธิแรงงานและการค้ามนุ ษย์ใน
กระบวนการผลิต ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เป็ น
ประเด็น ที่ป ระเทศคู่ ค้า และผู้ซ้ือ รายใหญ่
(Buyers) ในต่างประเทศให้ความส�ำคัญเป็ น
อย่างยิง่ โดยมีมาตรการทีจ่ ะระงับการสังซื
่ อ้
สินค้าทีม่ แี นวโน้มหรือมีขอ้ ครหาว่า มีการใช้
แรงงานอย่างไม่มจี ริยธรรม กระทรวงแรงงาน
โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึง
GLP TLS CSR ส� ำคัญไฉนกับแรงงาน

ได้ร่วมมือกับกรมประมง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(ILO) สมาคมผูผ้ ลิตสินค้าประมง เช่น สมาคม
อาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมอุตสาหกรรม
ทูน่ า ไทย โดยส่ง เสริม ให้ผูป้ ระกอบการใน
อุ ต สาหกรรมดัง กล่ า วน� ำ ไปใช้ ป ฏิ บ ั ติ ต่ อ
แรงงานอย่างมีจริยธรรมและสอดคล้องกับ
กฎหมายแรงงานของประเทศ เพื่อให้การ
ร้อยเรื่องเล่า เข้าถึงแรงงาน
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ผลิตสินค้าตลอดห่วงโซ่ปราศจากการละเมิด
สิทธิแรงงาน ทัง้ ในเรื่องการใช้แรงงานเด็ก
ผิดกฎหมาย แรงงานบังคับ การเลือกปฏิบตั ิ
และการค้ามนุษย์ เพือ่ ช่วยให้ผปู้ ระกอบการไทย
มีศกั ยภาพในการแข่งขันทางการค้า รวมทัง้
เสริม สร้า งภาพลัก ษณ์ ใ ห้ก ับ สิน ค้า ไทยใน
เวทีการค้าโลก โดยมีสถานประกอบกิจการที่
แสดงความมุง่ มันน�
่ ำหลักการแนวปฏิบตั กิ าร
ใช้แรงงานทีด่ ี (Good Labour Practice: GLP)
ไปใช้ ใ นการบริ ห ารจัด การด้ า นแรงงาน
จ�ำ นวน 169 แห่ง ส�ำ หรับ สถานประกอบ
กิจการอุตสาหกรรมสัตว์ปีกมีสถานประกอบ
กิจ การน� ำ ไปใช้ใ นฟาร์ ม เลี้ย งไก่ จ� ำ นวน
3,435 แห่ ง นอกจากยัง มีส ถานประกอบ
กิจการอื่นๆ ทีน่ � ำไปใช้ โดยปั จจุบนั มีสถาน
ประกอบกิจการน�ำแนวปฏิบตั กิ ารใช้แรงงาน
ทีด่ ี (Good Labour Practice: GLP) ไปใช้ในการ
บริหารจัดการด้านแรงงาน จ�ำนวน 10,776 แห่ง
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มาตรฐานแรงงานไทย
(Thai Labour Standard: TLS)
นอกเหนือจากภารกิจหลักในการบังคับ
ใช้ ก ฎหมาย กรมสวัส ดิก ารและคุ้ม ครอง
แรงงาน มีบทบาทส�ำคัญประการหนึ่งในการ
สร้ า งความรั บ ผิ ด ชอบทางสั ง คมให้ ก ั บ
ภาคธุ ร กิ จ หรือ CSR (Corporate Social
Responsibility) เพื่อ แสดงความมุ่ ง มันหรื
่ อ
พันธสัญญาในการบริหารองค์กร ทีค่ �ำนึงถึง
สิท ธิ ม นุ ษ ยชน โดยมุ่ ง เน้ น การยกระดับ
คุณภาพชีวติ แรงงาน และเสริมสร้างให้ธุรกิจ
มี ก ารพัฒ นาที่ ย ั ง่ ยื น มี ร ะบบการบริ ห าร
จัด การแรงงานที่ดีเ ทีย บได้ ก ับ มาตรฐาน
แรงงานสากล กรมสวัส ดิก ารและคุ้ม ครอง
แรงงานจึงร่วมกับองค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง
หน่ ว ยงานภาครัฐ และเอกชนที่เ กี่ย วข้อ ง
ตลอดจนสถาบันการศึกษาได้เข้ามามีส่วน
ร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตยในการ
GLP TLS CSR ส� ำคัญไฉนกับแรงงาน

สร้างระบบมาตรฐานด้านแรงงานซึ่งจะเป็ น
กลไกส�ำคัญทีเ่ ชื่อมโยงและเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึง่ ต่อมากระทรวง
แรงงานได้ประกาศใช้มาตรฐานแรงงานไทย
ความรับ ผิด ชอบทางสัง คมของธุ ร กิ จ ไทย
(มรท .8001-2546) เมื่อวัน ที่ 27 มิถุน ายน
2546 และได้ใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม
ของผู้ ม ี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในการปรับ ปรุ ง
ข้อก�ำหนดมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบ
ทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท.8001-2546)
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตา่ งๆ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปเพื่อ ให้เ ป็ น ที่ย อมรับ และสอดคล้อ งกับ
มาตรฐานสากล โดยปั จจุบนั ได้ประกาศใช้
มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทาง
สังคมของธุรกิจไทย (มรท.8001-2553) เมื่อ
วันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ส�ำหรับการบริหาร
งานมาตรฐานแรงงานไทย อยู่ภายใต้ ค ณะ
กรรมการบริห ารมาตรฐานแรงงานที่ค ณะ
รัฐมนตรีได้มมี ติเมือ่ วันที่ 30 ธันวาคม 2557
อนุ มตั ใิ ห้แต่งตัง้ คณะกรรมการดังกล่าวโดยมี
GLP TLS CSR ส� ำคัญไฉนกับแรงงาน

องค์ ป ระกอบด้ว ยทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน
องค์กรลูกจ้าง สถาบัน การศึกษาร่วมกันเป็ น
กรรมการ ซึ่ง ระบบการรับ รองมาตรฐาน
แรงงานไทยในปัจจุบนั เป็ นไปตาม  หลักสากล
มี ภ าคเอกชนเป็ นผู้ ป ระเมิ น และรับ รอง
โดยกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน และ
ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมท�ำ
หน้ า ที่ใ นการก� ำ กับ หน่ ว ยรับ รองดัง กล่ า ว
ส�ำหรับการด�ำเนินงานใช้แนวทาง “เอกชนน�ำ
รัฐ สนั บ สนุ น ประชาสัง คมถ่ ว งดุล และ
ตรวจสอบ” เช่น ร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน ได้แก่ สมาคมอุตสาหกรรมผูผ้ ลิต
ปลาป่ นไทย สมาคมผูผ้ ลิตไก่เพือ่ ส่งออกไทย
นิคมอุตสาหกรรม หอการค้าจังหวัด เพือ่ ส่งเสริม
การจัดท�ำระบบมาตรฐานแรงงานไทย ความรับ
ผิดชอบทางสัง คมของธุ ร กิจ ไทยในสถาน
ประกอบกิจการ ซึง่ ปั จจุบนั มีสถานประกอบ
กิจ การอยู่ ใ นระบบมาตรฐานแรงงานไทย
ความรับ ผิด ชอบทางสัง คมของธุ ร กิจ ไทย
(มรท.8001-2553) จ�ำนวน 5,553 แห่ง
ร้อยเรื่องเล่า เข้าถึงแรงงาน
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GLP TLS CSR ส� ำคัญไฉนกับแรงงาน

ค้ามนุษย์ :

NO More Tier

ประชาชนทัวไปอาจเคยได้
่
ย ิน ค�ำ ว่า
“ค้ามนุษย์” ผ่านการน�ำเสนอของสือ่ ต่างๆ
ทัง้ ภายในประเทศไทย   และต่ า งประเทศ
หลายคนอาจมีความคิดว่า การค้าคนท�ำได้
ด้วยหรือ ? โลกปั จจุบนั ก้าวไกลไปถึงการใช้
AI แทนคนเกือ บทัง้ หมดแล้ ว แต่ เ หตุ ใ ด
ทรัพยากรมนุ ษย์ซ่งึ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่อาจประเมิน
ค่าได้ยงั คงมีการค้าขายกันอยู่ มีขอ้ เท็จจริง
หลายประการทีท่ ำ� ให้สถานการณ์คา้ มนุ ษย์ม ี
ผลกระทบต่อประชาชนคนไทย ในปั จจุบนั
สถานการณ์ ก ารค้ า มนุ ษ ย์ ไ ด้ เ พิ่ ม ความ
รุ น แรงมากขึ้น ตามล� ำ ดับ ซึ่ ง ถื อ เป็ นภัย
คุกคามต่อสวัสดิภาพของมนุ ษย์โดยเฉพาะ
เด็กและสตรี การค้ามนุษย์ถอื เป็ นอาชญากรรม
ระหว่ า งประเทศจึง ท� ำ ให้ท ัว่ โลกให้ค วาม
ส�ำคัญต่อการต่อต้านและปราบปรามการค้า
มนุ ษย์อย่างจริงจัง ทัง้ นี้ประเทศไทยได้รบั
ผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ การค้า
มนุษย์ ซึง่ ท�ำให้ประเทศไทยเคยถูกจัดอันดับ
ว่าเป็ นประเทศที่มสี ถานการณ์ ค้ามนุ ษย์ใน

ค้ามนุษย์ : NO More Tier

ระดับ ที่เ ลวร้า ยที่สุ ด (Tier 3) ในปั จ จุ บ ัน
ทุ ก ภาคส่ ว นของประเทศไทยตระหนั ก ถึง
การแก้ไขปั ญหาการค้ามนุ ษย์รวมทัง้ มีความ
ร่วมมือของประเทศต่างๆ ในการทีจ่ ะแก้ไข
ปั ญหาดังกล่าว จึงท�ำให้ประเทศไทยได้รบั
การจัด อัน ดับ ว่ า เป็ น ประเทศที่ไ ด้แ สดงให้
เห็นถึงความพยายามทีจ่ ะแก้ไขปัญหา (Tier 2)
ซึ่งเป็ นสัญญาณที่ดใี นการด�ำเนินการแก้ไข
ปั ญหา “การค้ามนุษย์” ในประเทศไทย
หากย้ อ นอดี ต ไปเมื่อ 18 ปี ที่ แ ล้ ว
ในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2543 หรือ ค.ศ. 2000
ซึง่ เป็ นปี ทก่ี ฎหมาย TVPA ของสหรัฐอเมริกา
เริ่ม บัง คับ ใช้โ ดยมีเ ป้ า หมายเพื่อ คุ้ม ครอง
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เหยือ่ การค้ามนุษย์และทาสยุคใหม่ (modernday slavery) ทัวโลกทั
่
ง้ ในและต่างประเทศ
หลัก ส� ำ คัญ ของกฎหมาย TVPA ได้ แ ก่
การป้ องกัน (prevention) การคุ้ม ครอง
(protection) และการด�ำเนินคดี (prosecution)
ซึ่งการคุม้ ครองเป็ นส่วนส�ำคัญทีส่ ุดเพราะมี
จุดประสงค์เยียวยาความเสียหายและให้ทาง
เลือ กแก่ เ หยื่อ อาทิเ ช่น การจัด ที่พ กั การ
ให้การศึกษา การรักษาพยาบาล การฝึกอาชีพ
เป็ นต้น สหรัฐอเมริกาได้ใช้กฎหมายดังกล่าว
ก�ำหนดมาตรฐานขันต�
้ ่ำ (minimum standard)
แก่ ป ระเทศต่ า งๆ เพื่อ ขจัด ปั ญ หาการค้า
มนุ ษย์ หากประเทศทีถ่ ูกจัดอันดับยังคงเพิก
เฉยจนถูกลดอันดับ (downgrade) ให้อยู่ใน
บัญ ชี 3 (Tier 3) ประเทศดัง กล่ า วมีส ิท ธิ
เผชิญกับบทลงโทษ (penalties) ถึงขัน้ อาจ
ถู ก ตัด งบประมาณแก่ เ จ้า หน้ า ที่ข องรัฐ ใน
โครงการแลกเปลี่ ย นทางการศึ ก ษาและ
วัฒนธรรม หลายคนสงสัยว่าอย่างไรคือการ
ค้ามนุษย์ ตามพิธสี ารเพือ่ ป้ องกัน ปราบปราม
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และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและ
เด็ก” (Protocol to Prevent, Suppress and
Punish Trafficking in Persons Especially
Women and Children) แนบท้าย “อนุสญ
ั ญา
สหประชาชาติ เ พื่อ ต่ อ ต้ า นอาชญากรรม
ข้ามชาติทจ่ี ดั ตัง้ ในลักษณะองค์กร” (United
Nations Convention against Transnational
Organized Crime)  ข้อ 3 ก�ำหนดนิยามว่า
การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่
อาศัย หรือการรับไว้ซง่ึ บุคคลด้วยวิธกี ารขูเ่ ข็ญ
หรือด้วยการใช้กำ� ลัง หรือ ด้วยการบีบบังคับ
ในรูปแบบอื่นใด ด้วยการลักพาตัว ด้วยการ
ฉ้อโกง ด้วยการหลอกลวง ด้วยการใช้อำ� นาจ
โดยมิช อบ หรือ ด้ ว ยการใช้ ส ถานะความ
เสีย่ งภัยจากการค้ามนุ ษย์โดยมิชอบ หรือมี
การให้หรือรับเงิน ...หรือผลประโยชน์เพือ่ ให้
ได้มาซึ่งความยินยอมของบุคคลผูม้ อี �ำนาจ
ควบคุมบุคคลอื่น เพื่อความมุ่งประสงค์ใน
การแสวงประโยชน์ การแสวงประโยชน์อย่าง
น้อยทีส่ ุด ให้รวมถึงการแสวงประโยชน์จาก
ค้ามนุษย์ : NO More Tier

การค้าประเวณีของบุคคลอื่นหรือการแสวง
ประโยชน์ ทางเพศในรูปแบบอืน่ การบังคับใช้
แรงงานหรือ บริก ารการเอาคนลงเป็ น ทาส
หรือการกระท�ำอื่นเสมือนการเอาคนลงเป็ น
ทาส การท�ำให้ตกอยู่ใต้บงั คับ หรือการตัด
อวัยวะออกจากร่างกาย
ส�ำหรับประเทศไทยสถานการณ์การค้า
มนุษย์ทส่ี ง่ ผลกระทบต่อประเทศมาทีส่ ดุ เกิดขึน้
กลางปี 2557 เมื่อ กระทรวงต่ า งประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้แถลงรายงานประจ�ำปี เรือ่ ง
สถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจ�ำปี 2557 (TIP
report 2013) จัดอันดับให้ประเทศไทยเป็ น
ประเทศทีม่ สี ถานการณ์คา้ มนุ ษย์ในระดับที่
เลวร้ายทีส่ ดุ (Tier 3) โดยระบุวา่ ประเทศไทย
เป็ นต้นทาง ปลายทาง ทางผ่านค้ามนุ ษย์
ค้ า ประเวณี บัง คับ ใช้แ รงงานโดยเฉพาะ
ภาคประมง ละเมิดแรงงานข้ามชาติ รัฐบาลไทย
ยังพยายามไม่พอในการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
รวมทัง้ ประเทศไทยอยูใ่ นสถานะถูกจับตามา
แล้ว 2 ปี ในปี 2557 จึงเป็ นปี ทห่ี ลายภาคส่วน
เริ่ม ตระหนั ก ถึง สถานการณ์ ก ารค้า มนุ ษ ย์
ทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทยว่ามีความรุนแรงมาก
ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป แต่ส่งผลกระทบ
ต่ อ ทุ ก ภาคส่ ว นทัง้ ทางด้า นเศรษฐกิจ และ
สัง คมของประเทศ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ป ร ะ เ ด็ น ก า ร ค้ า ม นุ ษ ย์ ด้ า น แ ร ง ง า น
ที่ อ งค์ ก รพัฒ นาเอกชนหลายองค์ ก รซึ่ ง
ท�ำงานใกล้ชดิ กับแรงงานได้สะท้อนสภาพปัญหา
และสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ โดยกระบวนการ
ค้ า มนุ ษย์ ด้ า นแรงงานนั ้น เริ่ ม ตั น จาก
กระบวนการหาคนงาน ชัก จูง ใจ หลงเชื่อ
ค้ามนุษย์ : NO More Tier

น�ำพา ส่งต่อ ขายให้ นายหน้าปลายทาง หรือ
ผูร้ บั ไว้ อาจเป็ นเจ้าของกิจการอันใดอันหนึ่ง
เมื่อ ส่ง ต่ อ มาถึง ปลายทาง นายหน้ า จะคิด
ราคา ค่าส่ง ค่าเดินทางในราคาที่สูงกว่าที่
ตกลงกัน ไว้ ห ลายเท่ า ตัว และอาจไม่ ไ ด้
ท�ำงานตามทีเ่ สนอหรือตกลงกับนายหน้าให้
ไว้ตงั ้ แต่ครัง้ แรก เงือ่ นไขกลับเปลีย่ นไปเป็ น
การบั ง คั บ เพราะตกอยู่ ภ ายใต้ อ� ำ นาจ
ควบคุมทุกอย่าง ในที่สุดก็ตกเป็ นแรงงาน
บังคับในโรงงาน ในเรือประมง ตกเป็ นหนี้สนิ
อย่างไม่สน้ิ สุด ถูกหักเงิน (ค่าจ้าง) จากการ
ท�ำงาน ถูกยึดบัตรประจ�ำทุกอย่าง กระทัง่
บางโรงงานที่ม รี ะบบการจ่า ยเงินผ่า นบัตร
เอทีเอ็มของธนาคาร นายหน้ายึดอาไว้หมด
เมือ่ ไปท�ำงานจะมีการควบคุมระหว่างเดินทาง
ร้อยเรื่องเล่า เข้าถึงแรงงาน
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เมือ่ กลับมาถึงทีพ่ กั จะถูกกักบริเวณไม่ให้ไป
ที่ใ ดได้ แรงงานถู ก หน่ ว งเหนี่ ย ว กัก ไว้
ไม่ให้ออกไปไหน ลักษณะอย่างนี้ เข้าข่าย
การค้ามนุษย์ เต็มรูปแบบ ซึง่ กระบวนการดัง
กล่ า วนี้ เ กิด ขึ้น ได้ท งั ้ แรงงานที่เ ป็ น คนไทย
และแรงงานทีเ่ ป็ นคนต่างชาติ
โดยที่ ก ระทรวงแรงงานได้ ใ ห้ ก าร
คุ้ม ครองแรงงานไทยและแรงงานต่ า งด้า ว
ทีเ่ ข้ามาท�ำงานในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็ น
แรงงานไทยหรือแรงงานต่างด้าว จะได้รบั
การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียม ทัง้ ในเรื่องสภาพ
การจ้าง สภาพการท�ำงานและสวัสดิการตาม
กฎหมาย พร้อมกับเปิ ดโอกาส ให้แรงงาน
ต่างด้าวได้ทราบสิทธิหน้าทีน่ ายจ้าง ลูกจ้าง
ตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน และใช้สทิ ธิ
ในการ ยืน่ ค�ำร้องเพือ่ เรียกร้องสิทธิได้รบั เงิน
อย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดตามพระราชบั ญ ญั ติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เช่น ค่าจ้าง
ค่าล่วงเวลาค่าท�ำงานในวันหยุด และค่าล่วง
เวลาในวันหยุด โดยการบังคับใช้กฎหมาย
คุ้ ม ครองแรงงาน ในการปฏิบ ัติ ก ารของ
พนักงานตรวจแรงงานจ�ำเป็ นต้องปฏิบตั กิ าร
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ภ า ย ใ ต้ ก ร อ บ ข อ ง ก ฎ ห ม า ย ซึ่ ง ก ร ม ฯ
มีกฎหมาย ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านด้าน
การคุ้มครองแรงงาน คือ พระราชบัญ ญัติ
คุ้ม ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และกรมฯ
ก�ำหนดให้มกี ารบังคับใช้กฎหมายคุ้มครอง
แรงงานเป็ น นโยบายในเรื่อ งการบัง คับ ใช้
กฎหมายคุม้ ครองแรงงานโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
ไม่ ว่ า จะเป็ นแรงงานไทยหรื อ แรงงาน
ต่ า งด้า วจะได้ร บั การปฏิบ ัติเ ท่ า เทีย มกัน
ซึง่ กรมฯ ได้มอบหมายให้สำ� นักงานสวัสดิการ
และคุม้ ครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด และ
ส�ำ นั ก งานสวัส ดิก ารและคุ้ม ครองแรงงาน
กรุงเทพมหานครพืน้ ทีท่ ุก ด�ำเนินการตรวจ
คุม้ ครองแรงงานต่างด้าวควบคู่กบั การตรวจ
แรงงานปกติ
ในกรณีพนักงานตรวจแรงงานตรวจ
พบว่านายจ้างทีจ่ า้ งแรงงานไทยและแรงงาน
ต่างด้าวปฏิบตั ไิ ม่ถูกต้องตามกฎหมาย จะมี
ค� ำ สัง่ ให้ ป ฏิ บ ัติ และด� ำ เนิ น คดีอ าญากับ
นายจ้างที่ไม่ปฏิบตั ติ าม และเปิ ดโอกาสให้
แรงงานย้ า ยถิ่ น ได้ ท ราบสิท ธิแ ละเข้า ถึ ง
บริการด้านกฎหมาย ส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจ
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เกี่ย วกับ สิท ธิห น้ า ที่น ายจ้า ง ลู ก จ้า งตาม
กฎหมายคุม้ ครองแรงงาน โดยจัดท�ำแผ่นพับ
เป็ น ภาษาพม่า ลาว และกัม พูช า ซึ่ง เป็ น
ภาษาของแรงงานต่างด้าว ที่เข้ามาท�ำงาน
ในประเทศเป็ นส่วนมาก เผยแพร่ในสถาน
ประกอบกิจการทีม่ กี ารจ้างแรงงานต่างด้าว
ประเทศนัน้ ๆ ได้ทราบ
แนวทางการป้ องกันและแก้ไขการค้า
มนุ ษ ย์ด้า นแรงงานภาคประมง กระทรวง
แรงงานโดยกรมสวัส ดิก ารและคุ้ ม ครอง
แรงงานจัดให้มเี จ้าหน้ าที่ประสานงานด้าน
การสื่ อ สารภาษาโดยเฉพาะภาษาพม่ า
กั ม พู ช าเพื่ อ ให้ ค� ำ ปรึ ก ษา แนะน� ำข้ อ
กฎหมาย โดยปฏิ บ ั ติ ง านที่ ส� ำ นั ก งาน
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัด และ
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก (PIPO)
หากกรณีทพ่ี นักงานตรวจแรงงานตรวจไม่ม ี
เจ้าหน้าทีป่ ระสานงานด้านการสือ่ สารภาษา
อยู่ ด้ ว ยขณะปฏิ บ ั ติ ง าน จะด� ำ เนิ น การ
แก้ปั ญ หาโดยใช้ก ารสื่อ สารผ่ า นแชทไลน์
(VIDEO CALL) นอกจากนี้ยงั มีการให้ความ
ช่วยเหลือลูกจ้างโดยเฉพาะลูกจ้างทีท่ �ำงาน
เป็ นลูกเรือประมงทะเล เนื่องจากงานประมง
มีสภาพการจ้าง สภาพการท�ำงานทีแ่ ตกต่าง
ไปจากการจ้างงานทัวไป
่ จึงได้มกี ำ� หนดการ
คุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเลไว้เป็ น
พิเศษให้แตกต่างจากการคุ้มครองแรงงาน
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
และโดยที่มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวบัญญัตใิ ห้ออกกฎกระทรวงก�ำหนดการ
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คุม้ ครองแรงงานในกรณีต่าง ๆ ให้แตกต่าง
ไปจากพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ.
2541 กระทรวงแรงงานจึ ง ได้ อ อก กฎ
กระทรวงคุม้ ครองแรงงานในงานประมงทะเล
พ.ศ. 2557 เพือ่ ขยายการคุม้ ครองแรงงานใน
งานประมงทะเล กรณีท่มี ลี ูกจ้างเรือประมง
ต้อ งการความช่ว ยเหลือ ในเรื่อ งสภาพการ
ท�ำ งาน สภาพการจ้า งและความปลอดภัย
ขณะท�ำงานอยู่ในเรือประมงหรือลูกจ้างเรือ
ประมงประสบปั ญ หาในเขตน่ า นน�้ ำ ของ
ประเทศเพือ่ นบ้าน พนักงานตรวจแรงงานจะ
ประสานไปยังศูนย์ประสานการปฏิบตั ใิ นการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)
กองทัพเรือ ซึง่ มีหน้าทีใ่ ห้ความช่วยเหลือเรือ
ไทยและลู ก เรือ ไทย และหากลู ก จ้ า งเรือ
ประมงตกทุกข์ได้ยากอยู่ต่างประเทศ กรมฯ
จะประสานกรมการกงสุล กระทรวงการต่าง
ประเทศ เพื่อด�ำเนินการ ให้ความช่วยเหลือ
ต่อไป
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ส�ำหรับ รายงานสถานการณ์ การค้า
มนุ ษย์ ประจ�ำปี 2561 (TIP 2018) ระบุว่า
ประเทศไทยมีความพยายามในการทีจ่ ะจัดการ
กับ ปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ อ ย่ า งมีนั ย ส� ำ คัญ
เมื่อเทียบกับรายงานฉบับก่อนหน้ า ในปี น้ี
ประเทศไทยจึงได้รบั การจัดอันดับให้อยู่ใน
กลุ่ ม ที่ดีข้นึ ที่ผ่า นมาประเทศไทยมีค วาม
พยายามในการด� ำ เนิ น คดี แ ละลงโทษ
ผูก้ ระท�ำผิดเกีย่ วกับการค้ามนุษย์เพิม่ มากขึน้
มี ก ารจัด ตั ง้ หน่ ว ยงานที่ เ ข้ า มาดู แ ลและ
จัด การประเด็ น นี้ โ ดยเฉพาะ มี ข ัน้ ตอน
กระบวนการที่ก ระชับ ขึ้น รวมถึง รัฐ บาล
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เข้าไปมีส่วนในการสอบสวนและติดตามผล
อย่างจริงจัง ประเทศไทยใช้เวลาหลายสิบปี
ในการแก้ไ ขสถานการณ์ ก ารค้า มนุ ษ ย์ใ ห้
คลี่ค ลายไปในทางที่ดีข้นึ โดยได้ร บั การจัด
อันดับเป็ น Tier 2 ซึง่ เกิดจากความร่วมมือ
ภาคเอกชน
จากทุกภาคส่วนทังภาคประชาชน
้
ภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ
รัฐบาลของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งได้ด�ำเนิน
การแก้ปัญหาร่วมกันอย่างเป็ นระบบจึงท�ำให้
สถานการณ์ ก ารค้า มนุ ษ ย์ใ นประเทศไทย
มีแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ และหมดไปในทีส่ ดุ
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แรงงานเด็ก
ในรู ปแบบที่เลวร้าย
ต้องหมดสิ้ นไป
ประเทศไทยได้ให้ความส�ำคัญต่อปั ญหา
การใช้แ รงงานเด็ก โดยรับ อนุ สญ
ั ญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182 ว่าด้วยการ
ห้ามและด�ำเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่
เลวร้า ยที่สุ ด ของการใช้แ รงงานเด็ก “เด็ก ”
หมายถึงบุคคลที่มีอายุตำ�่ กว่า 18 ปี
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แรงงานเด็กในรู ปแบบที่เลวร้าย ต้องหมดสิ้ นไป

รูปแบบที่เลวร้าย เป็ นอย่างไร
“รูปแบบทีเ่ ลวร้าย” กล่าวง่ายๆ คือการบังคับเด็กให้ทำ� งานโดยไม่เต็มใจ การให้เด็กค้าประเวณี
การใช้เด็กท�ำงานผิดกฎหมาย รวมถึงการให้เด็กท�ำงานทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพกาย – ใจ
เมื่อให้สตั ยาบันแล้วต้องท�ำอย่างไร
ทังนี
้ ้ การให้สตั ยาบันนี้ทำ� ให้ประเทศไทยของเราต้องก�ำหนดให้มคี ณะกรรมการระดับชาติ
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบทีเ่ ลวร้าย เพื่อมาท�ำหน้าทีก่ �ำหนดนโยบายและแผน
ระดับชาติ ในการขจัดปั ญหาดังกล่าวให้หมดสิน้ ไป
เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริ กาอย่างไร
กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ (USDOL) ให้จดั ท�ำรายงาน Finding on the Worst Forms of
Child Labor เป็ นประจ�ำปี เพือ่ จัดอันดับประเทศต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับผลการด�ำเนินการเกีย่ วกับ
รูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยการค้าและการพัฒนา
พ.ศ. 2543 (TDA) ซึ่ง TDA ได้ระบุขอ้ ก�ำหนดเพื่อให้ประธานาธิบดีใช้เป็ นข้อพิจารณา
ประเทศทีเ่ ป็ นผูร้ บั ประโยชน์สทิ ธิพเิ ศษทางศุลกากร (GSP) ว่าประเทศนัน้ จะใช้ความมุง่ มัน่
ในการขจัดรูปแบบทีเ่ ลวร้ายทีส่ ดุ ของแรงงานเด็กอยูใ่ นระดับใด
ประเทศไทยได้จดั ท�ำรายงานดังกล่าว ส่งให้กระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกาเป็ นประจ�ำ
ทุกปี ฉบับล่าสุดเป็ นผลงานของปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยได้รบั การจัดอันดับว่าเป็ นประเทศ
ที่มกี ารจัดการปั ญหาการใช้แรงงานเด็กในอันดับสูงสุด คือ ระดับที่ มีความส�ำเร็จมาก
(Significant Advancement) ส่วนผลงานของปี พ.ศ. 2560 ได้มกี ารประกาศอย่างเป็ นทางการ
เมือ่ วันที่ 21 กันยายน 2561 ประเทศไทยได้รบั การจัดอันดับให้เป็ นประเทศทีม่ คี วามส�ำเร็จ
มาก (Significant Advancement) ซึง่ เป็ นระดับสูงสุดเป็ นปี ท่ี 2 ต่อเนื่องจากปี 2559

แรงงานเด็กในรู ปแบบที่เลวร้าย ต้องหมดสิ้ นไป

ร้อยเรื่องเล่า เข้าถึงแรงงาน

59

รูปแบบที่เลวร้ายที่สด
ุ ของการใช้แรงงานเด็ก
(อนุสญ
ั ญา 1 ฉบับที่ 182)

ท�ำอย่างไรให้การใช้แรงงานเด็ก

ในรูปแบบที่เลวร้ายหมดสิ้ นไป
ปั จจุบนั นี้ได้ใช้นโยบายและแผนระดับชาติ
เพือ่ ขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบทีเ่ ลวร้าย
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2563 เป็ นแผนแม่บทต่อเนื่อง
ส�ำหรับด�ำเนินขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบทีเ่ ลวร้าย
ตามเจตนารมณ์ของอนุสญั ญาฯ ฉบับที่ 182 เพือ่ ให้หน่วยงาน
ภาคีทเ่ี กีย่ วข้องทัง้ หมดน�ำนโยบายและแผนระดับชาติ
ใช้เป็ นแผนแม่บทในการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ าร
(Action Plan) ของแต่ละหน่วยงานให้มปี ระสิทธิภาพ
และสัมฤทธิ ์ผลตามเป้ าหมายต้องการ คือ
“การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบทีเ่ ลวร้ายหมดสิน้ ไป
ภายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563”
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แรงงานเด็กในรู ปแบบที่เลวร้าย ต้องหมดสิ้ นไป

ผลการประเมิ นล่าสุดในสมาชิ กอาเซียน

แรงงานเด็กในรู ปแบบที่เลวร้าย ต้องหมดสิ้ นไป
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ประมงผิดกฎหมาย
แก้ไขได้ด้วย

PIPO

จากปั ญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม หรือ IUU
Fishing (Illegal, Unreported and
Unregulated Fishing) ซึง่ สหภาพยุโรปได้ให้
ใบเหลืองแก่ประเทศไทยจากปั ญหาการท�ำ
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้
การควบคุ ม หรื อ IUUFishing ท� ำ ให้
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มคี วามเสีย่ งที่จะ
ถูกจัดให้เป็ นประเทศทีไ่ ม่ให้ความร่วมมือ (possibility of identifying as non-cooperating
country) ภายใต้กฎระเบียบ IUU Fishing ของสหภาพยุโรป และเป็ นการประกาศเตือน
หากประเทศไทยได้รบั ใบแดง สินค้าประมงทุกประเภททีจ่ บั โดยเรือสัญชาติไทยจะถูกระงับ
การน�ำเข้าสูต่ ลาดสินค้าของสหภาพยุโรป และอาจส่งผลกระทบในทางเศรษฐกิจอย่างไม่อาจ
หลีกเลีย่ งได้ ดังนัน้ ประเทศไทยจึงจ�ำเป็ นต้องด�ำเนินการปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
(traceability) เพื่อให้สหภาพยุโรปเชื่อมันว่
่ าจะ
ไม่มกี ารปะปนของสินค้าทีม่ าจาก IUUFishing
ทัง้ นี้ เพือ่ ด�ำเนินการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
เบือ้ งต้น รัฐบาลไทยจึงได้จดั ตัง้ ศูนย์ควบคุมการ
แจ้งเรือเข้า – ออก (Port In – Port out Controlling
Center :PIPO) ตามประกาศศูน ย์บ ญ
ั ชาการ
แก้ไขปัญหาการท�ำการประมงผิดกฎหมาย ฉบับที่ 8
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ประมงผิดกฎหมายแก้ไขได้ด้วย PIPO

เรือ่ ง การจัดตังศู
้ นย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า - ออก
(Port In – Port out Controlling Center)
ลงวันที่ 12 มิถนุ ายน 2558 ซึ่งเป็ นประกาศ
ภายใต้ค�ำ สัง่ คณะรัก ษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 10/2558 เรือ่ ง แก้ไขปัญหาการท�ำการประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ
ควบคุม อันมีภารกิจหลักในการควบคุมการ
แจ้งเรือประมงใน 22 จังหวัดชายทะเล เพือ่ แก้ไข
ปัญหาการท�ำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing)
การใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้
ตลอดจนการค้ามนุษย์ดา้ นแรงงาน โดย กรม
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน ได้มอบหมาย
ให้พนักงานตรวจแรงงานเข้าร่วมเป็ นกลไกหนึ่ง

ประมงผิดกฎหมายแก้ไขได้ด้วย PIPO
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ในการขับ เคลื่อ นการด� ำ เนิ น การของศู น ย์
ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก มีหน้าทีต่ รวจ
สอบเอกสารเกีย่ วกับสภาพการจ้าง สภาพการ
ท�ำงานบนเรือประมง รวมไปถึงพฤติกรรม
ของนายจ้า ง ลูก จ้า ง เพื่อ ให้ก ารคุ้ม ครอง
แรงงานเป็ นไปตามพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมรวม
ถึง ระเบีย บที่เ กี่ย วข้อ งและคู่ม ือ การปฏิบ ตั ิ
งานของเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์ควบคุม PIPO โดยมี
ผลการด� ำ เนิ น งานตัง้ แต่ ม ีก ารจัด ตัง้ ศู น ย์
PIPO (12 มิถุ น ายน 2558) ถึง วัน ที่ 7
กันยายน 2561 พบว่า มีเรือประมงผ่านการ
ตรวจ จ�ำนวนทัง้ สิ้น 208,126ล�ำ  มีลูกจ้าง
ผ่านการตรวจ จ�ำนวนทัง้ สิน้ 2,719,984 คน
พบการปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้อง จ�ำนวน 634 ล�ำ  ใน
จ� ำ นวนนี้ มีก ารออกค� ำ สัง่ พนั ก งานตรวจ
แรงงาน จ� ำ นวน 526 ล� ำ  และด� ำ เนิ น คดี
จ�ำนวน 27 ล�ำ 
อย่างไรก็ตามหลังจากกรมสวัสดิการ
และคุม้ ครองแรงงานประกาศใช้ระเบียบกรม
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานว่าด้วยการตรวจ
แรงงานและการด� ำ เนิ น คดีอ าญาผู้ก ระท� ำ
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ความผิดตามกฎกระทรวงว่าด้วยการคุม้ ครอง
แรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2561 ซึง่ บังคับ
ใช้เมือ่ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 พบว่า มีเรือ
ประมงผ่านการตรวจ จ�ำนวนทังสิ
้ น้ 22,962 ล�ำ 
้ น้ 224,667 คน
มีลกู จ้างผ่านการตรวจ จ�ำนวนทังสิ
พบการปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้อง จ�ำนวน 85 ล�ำ ออก
ค�ำสังพนั
่ กงานตรวจแรงงาน จ�ำนวน 64 ล�ำ 
ผลการติด ตามค�ำ สังพบว่
่
า นายจ้า งปฏิบ ัติ
ตามค�ำสังแล้
่ วทัง้ หมด และด�ำเนินคดี จ�ำนวน
21 ล�ำ  แบ่งเป็ นการด�ำเนินคดีทางพนักงาน
สอบสวน จ�ำนวน 2 ล�ำ
การติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น คดี ท าง
พนักงานสอบสวน จ�ำนวน 2 ล�ำ พบว่า นายจ้าง
ยินยอมเปรียบเทียบแล้ว จ�ำนวน 1 ล�ำ เป็ นเงิน
ค่าปรับ จ�ำนวน 10,000 บาท อยูร่ ะหว่างด�ำเนิน
การในชัน้ พนักงานสอบสวน จ�ำนวน 1 ล�ำ 
และการด�ำเนินคดีโดยการเปรียบเทียบปรับ
จ�ำนวน 19 ล�ำ  การติด ตามผลการเปรียบ
เทียบโดยพนักงานตรวจแรงงาน จ�ำนวน 19 ล�ำ 
พบว่า นายจ้างยินยอมเปรียบเทียบแล้ว จ�ำนวน
13 ล�ำ  เป็ นเงินค่าปรับ จ�ำนวน 53,000 บาท
และอยูร่ ะหว่างการเปรียบเทียบ จ�ำนวน 6 ล�ำ

ประมงผิดกฎหมายแก้ไขได้ด้วย PIPO

ประกันสังคม

ให้รอยยิ้มประชาชน

มีประกันสั งคม

อุ่ นใจอย่างไร

“ประกันสังคม” เชื่อว่าเกือบทุกคนคงรูจ้ กั

แต่ อ าจจะยัง ไม่ ท ราบถึง สิท ธิป ระโยชน์ ท่ีพ ึง
จะได้รบั อย่างเต็มที่รู้แต่ว่าทุกสิ้นเดือนจะต้อง
ถูกหักเงินค่าประกันสังคมแน่ นอน วันนี้เพื่อให้
ทุ ก คนได้ เ ข้า ถึง สิท ธิป ระโยชน์ จ ากการท� ำ
ประกันสังคมที่แท้จริง และมีความเข้าใจและ
สามารถใช้สทิ ธิประกันสังคม ได้อย่างถูกต้อง
เรามาท�ำความรูจ้ กั ประกันสังคมให้มากขึน้

ประกันสังคมส�ำคัญอย่างไร

ปั จจุ บ ัน ระบบประกั น สัง คมไทยมี 2
กองทุน คือ กองทุนประกันสังคมตามพระราช
บัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ. 2533 และกองทุน
เงิน ทดแทนตามพระราชบัญ ญัติเ งิน ทดแทน
พ.ศ.2537 ซึ่งเป็ นไปตามหลักการสากลตามที่
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้ให้
หลัก การไว้ โดยมีห ลัก การและวัต ถุ ป ระสงค์
ทีแ่ ตกต่างกัน คือ
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• กองทุนประกันสังคม
เป็ นบริการทางสังคมระบบหนึ่งทีร่ ฐั เป็ น
ผู้จ ดั ด�ำ เนิ น การขึ้น โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่ อ
สร้างหลักประกัน และความมันคงในการ
่
ด�ำรงชีวิตให้แก่ประชาชนตัง้ แต่เกิ ดจนวาระ
สุดท้ ายของชี วิต ซึ่ง มีหลักการที่ ส�ำคัญคื อ
“การเฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข” โดยให้ประชาชน
ผู้มรี ายได้แต่ละคน ได้มสี ่วนช่วยเหลือตนเอง
และครอบครัวโดยร่วมกันเสีย่ งภัย หรือช่วยเหลือ

มีประกันสั งคม อุ่ นใจอย่างไร

ซึ่งกันและกันในสังคมเมื่อต้องประสบกับภาวะ
การสูญเสียรายได้หรือไม่สามารถท�ำงานได้โดย
ไม่เป็ นภาระของผูอ้ ่นื ด้วยการให้ประชาชนร่วม
กันออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม โดย
มีนายจ้างและรัฐบาลร่วมจ่าย และกองทุนนี้จะ
น�ำไปใช้จา่ ยทัง้ ในรูปตัวเงิน   (in cash) และจัด
บริการทางการแพทย์ (in kind) เพื่อ ดูแ ลผู้ส่ง
เงิน สมทบและครอบครัว เมื่อ ประสบความ
เดือดร้อนและเหตุทท่ี �ำให้สูญเสียรายได้ในการ
ดู แ ลตนเองและครอบครั ว ในกรณี ที่ ไ ม่
เนื่ องจากการท�ำงาน เช่น เจ็บ ป่ วย ประสบ
อัน ตราย ทุ พ พลภาพ เสีย ชีว ิต คลอดบุ ต ร
สงเคราะห์บุตร ว่างงาน และชราภาพ เป็ นต้น
• กองทุนเงิ นทดแทน มาจากแนวคิด
ที่ว่ า นายจ้ า งต้ อ งรับ ผิด ชอบต่ อ การประสบ
อันตรายเนื่ องจากการท�ำงานของลูกจ้างโดย
ไม่ค�ำนึงว่าจะเกิดจากความประมาทหรือความ
ผิ ด พลาดของลู ก จ้ า งหรื อ ไม่ โดยยึ ด หลัก
“ความรับผิดชอบ โดยไม่คำ� นึ งถึงความผิด”
ถื อ ว่ า ความสู ญ เสี ย เนื่ องจากการประสบ

อั น ตรายของลู ก จ้ า งเป็ นส่ ว นหนึ่ งของ
ต้ น ทุ น การผลิ ต ซึ่ง เดิม ต้ อ งมีก ารฟ้ องร้อ ง
พิสจู น์วา่ การประสบอันตรายของลูกจ้างเป็ นผล
เนื่องมาจากความผิดของนายจ้าง ดังนัน้ หลาย
ประเทศจึงได้ออกกฎหมายให้นายจ้างจ่ายเงิน
สมทบไว้ทก่ี องทุนเงินทดแทน เพือ่ น�ำไปใช้จา่ ย
เงิน ทดแทนให้แ ก่ ลูก จ้า งเมื่อ ประสบอัน ตราย
ทุ พ พลภาพ หรือ ตาย เนื่ อ งจากการท� ำ งาน
ให้ แ ก่ น ายจ้ า ง เป็ นการสร้ า งหลั ก ประกั น
ให้แ ก่ ลู ก จ้า งว่ า จะได้ร บั เงิน ทดแทนเต็ม ตาม
สิทธิโดยสะดวกและรวดเร็ว รวมทัง้ ได้รบั การ
ฟื้ นฟู ส มรรถภาพในกรณี ท่ี ทุ พ พลภาพให้
สามารถเลี้ยงชีพหรือดูแลตนเองได้โดยไม่เป็ น
ภาระต่อสังคม ตลอดจนเพือ่ น�ำไปใช้จา่ ยในการ
ส่ ง เสริม สนั บ สนุ น เรื่อ งความปลอดภัย และ
สุขภาพอนามัยในการท�ำงานเพือ่ ลดการประสบ
อันตรายและ  โรคจากการท�ำงาน ซึง่ จะส่งผลให้
ลูกจ้างเกิดความมันใจในอนาคตและมี
่
ก�ำลังใจ
ในการท� ำ งาน ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลดี ใ นวงการ
อุตสาหกรรมและการพัฒนาประเทศต่อไป

ประกันสังคมคุ้มครองอะไร เราบ้าง ?

• กองทุนประกันสังคม ให้ค วามคุ้ม ครองกรณี เ หตุ ไ ม่เ นื่ อ งจากการท�ำ งาน โดยแบ่ ง
ผูป้ ระกันตนออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
1. ผูป้ ระกันตนมาตรา 33 (ภาคบังคับตามกฎหมาย) เป็ นลูกจ้างในสถานประกอบการทีม่ ี
ลูกจ้างตัง้ แต่ 1 คนขึน้ ไป โดยจะจัดเก็บเงิ นสมทบจาก 3 ฝ่ าย ได้แก่ นายจ้างและลูกจ้างฝ่ ายละ
ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง และรัฐบาลร้อยละ 2.75 ของค่าจ้าง และให้ความคุม้ ครองสิทธิประโยชน์
7 กรณี ทีไ่ ม่เกิดจากการท�ำงาน ได้แก่

มีประกันสั งคม อุ่ นใจอย่างไร
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2. ผู้ประกันตนมาตรา 39 (ผู้ประกัน
ตนภาคสมัครใจ) เป็ นผูท้ เ่ี คยเป็ นผูป้ ระกันตน
ตามมาตรา 33 โดยจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อย
กว่า 12 เดือน และต่อมาสิน้ สภาพการเป็ นลูกจ้าง
(ออกจากงาน) และประสงค์จะได้รบั ความคุม้ ครอง
ประกันสังคมต่อจึงสามารถสมัครเป็ นผูป้ ระกัน
ตนตามมาตรา 39 ภายใน 6 เดือน นับแต่สน้ิ

สภาพการเป็ นผูป้ ระกันตนตาม มาตรา 33 โดย
จะต้ องน� ำส่ งเงิ นสมทบเดื อนละ 432 บาท
(ค�ำนวณจากค่าจ้างทีใ่ ช้เป็ นฐานในการค�ำนวณ
เงินสมทบ เดือนละ 4,800 บาท เท่ากันทุกคน
คูณด้วยอัตราเงินสมทบร้อยละ 9) โดยจะคุม้ ครอง
สิทธิประโยชน์ 6 กรณี (ยกเว้นว่างงาน) ได้แก่

3. ผูป้ ระกันตนมาตรา 40 (ผูป้ ระกันตนภาค
สมัครใจ) ส�ำหรับผูท้ ไ่ี ม่ได้เป็นลูกจ้าง สถานประกอบการ
(มาตรา 33) และผูป้ ระกันตนทีไ่ ม่สมัครเป็ นผูป้ ระกัน
ตนมาตรา 39 โดยเป็ นผูท้ ป่ี ระกอบอาชีพอิสระ หรือ
แรงงานนอกระบบทีม่ อี ายุไม่ต่ำ� กว่า 15 ปี และไม่เกิน
60 ปี เช่น พ่อค้า แม่คา้ วินมอเตอร์ไซค์ ฟรีแลนซ์
เกษตรกรรม สามารถสมัครเป็ นผูป้ ระกันตนมาตรา 40
โดยต้องมีอายุ ไม่ต่�ำกว่า 15 ปี โดยก�ำหนดชุดสิทธิ
ประโยชน์ ใ นการจ่ า ยเงิน สมทบและสิท ธิป ระโยชน์
3 ทางเลือก ได้แก่
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• กองทุนเงิ นทดแทน ดูแ ลลูก จ้า งในสถานประกอบการที่ม ีลูก จ้า งตัง้ แต่ 1 คนขึ้น ไป  
เป็ นกองทุนทีจ่ า่ ยเงินทดแทนให้แก่ลกู จ้างแทนนายจ้าง ให้ความคุม้ ครองกรณีทเ่ี กิดจากการท�ำงาน ดังนี้

สำ�หรับรายละเอียดสิทธิประโยชน์ทั้ง 2 กองทุนมีมากมาย
สนใจสแกนคิวอาร์โค้ตได้ทน
ี่ ค
ี่ ะ่

ความประทับใจที่ได้รบั คืนสิ ทธิ มาตรา 39

เกวลิน ศามาตร์ อายุ 40 ปี อาชีพค้าขายไม่รอช้า
รีบเข้ามาติดต่อขอกลับคืนสิทธิ โดยกล่าวว่า เคยท�ำงาน
เป็ นพนักงานประจ�ำแล้วลาออกมาค้าขาย จ่ายเงินสมทบ
โดยสมัครใจ มาตรา 39 รับรูว้ า่ สิทธิประโยชน์ ทีจ่ ะได้รบั
6 กรณี เจ็บป่ วย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ทุพพลภาพ
ชราภาพ และตาย ส่งเงินสมทบเองมาตัง้ แต่ปี 2549
เพราะต้องการสิทธิต่อเนื่อง แต่เพิง่ ขาดส่งเงินสมทบเมือ่
ปลายปี ทผ่ี ่านมาจึงท�ำให้ขาดสิทธิ และได้เคยโทรศัพท์
ไปสอบถามข้อมูลทีส่ ำ� นักงานประกันสังคมว่ามีวธิ ไี หนที่
จะสามารถต่อสิทธิได้ ได้รบั ค�ำตอบว่าอยูร่ ะหว่างด�ำเนิน
การ พอรูข้ า่ วว่ารัฐบาลเปิ ดโอกาสให้มายืน่ ขอคืนสิทธิได้
อีกครัง้ จึงรูส้ กึ ดีใจมาก

เกวลิน ศามาตร์

ส�ำหรับจ�ำนวนเงิ นที่จ่าย 432 บาทต่อเดือน ไม่เป็ นภาระของครอบครัว เพราะเวลาไม่สบาย
ไม่ตอ้ งส�ำรองจ่ายเงิน ทางประกันสังคมรับผิดชอบทัง้ หมด การบริการของโรงพยาบาลทีไ่ ปใช้บริการก็
มีความสะดวก รวดเร็วดี “อยากฝากถึงผู้ที่ขาดสิ ทธิ รีบกลับมาขอคืนสิ ทธิ เข้ามาอยู่ในระบบ
ประกันสังคม เราจะได้รบั ประโยชน์ มากกว่าที่จ่ายไปเดือนละ 432 บาท ช่วยลดค่าใช้จ่ายเรื่อง
ค่ารักษาพยาบาล ไม่ต้องส�ำรองจ่าย”

มีประกันสั งคม อุ่ นใจอย่างไร
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นางสมบุญ เฟื่ องฟู ลูกบ้านหมู่ 3 บ้านหนอง
มะกอก ต�ำบลหนองนางนวล อ�ำเภอหนองฉาง จังหวัด
อุทยั ธานี เปิ ดเผยว่า ตนเองมีอาชีพรับจ้าง สมัครเป็ น
ผูป้ ระกันตนตามมาตรา 40 ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบ
เดือนละ 100 บาท ปั จจุบนั จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 81
เดือ น ซึ่ง ปลายปี 2560 ที่ผ่า นมาได้ล้ม ป่ วยเพราะ
ติดเชือ้ ในปอด หมอสังให้
่ นอนพักรักษาในโรงพยาบาล
นาน 10 วัน ซึง่ ได้ใช้สทิ ธิบตั รทองรักษาตัว และยังได้
รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมมาตรา 40 ในขณะ
นัน้ เป็ นเงินทดแทนการขาดรายได้อกี วันละ 200 บาท
ต้องบอกว่าคุ้มค่าไม่มขี าดทุน ประกันสังคมจ่ายจริง
ได้จ ริง ตอนนี้ ไ ด้ช กั ชวนคนในครอบครัว สมัค รเป็ น
ผูป้ ระกันตนตามมาตรา 40 อีกด้วย
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ประกันสั งคม
ยุ ค 4.0

“เสียเวลาจริงๆ ต้องเดินทาง สถานประกอบการ และสถานพยาบาล
มาจ่ายเงินสมทบและรั บ ประโยชน์ ผ่าน e-Services เริม่ แพร่หลายและเป็ นทีน่ ิยม
ทดแทนที่ส�ำนักงานประกันสังคม” เพราะช่วยลดค่าใช้จ่าย อ� ำ นวยความสะดวก
ประโยคนี้คงไม่ได้ยนิ อีกแล้ว ส�ำหรับประชาชน
ทีต่ อ้ งเดินทางไกล หรือเสียค่าใช้จา่ ยในการเดิน
ทางมาช�ำระเงินสมทบทีส่ ำ� นักงานประกันสังคม
ส�ำนักงานประกันสังคม ขานรับนโยบายรัฐบาล
Digital พร้อมก้าวสู่ Digital SSO รองรับบริการ
e-self Service อย่างครบวงจร เพื่อพัฒนาให้
เป็ นประกันสังคมยุค 4.0 ซึง่ ในปั จจุบนั การให้
บริการของส�ำนักงานประกันสังคมแก่ผปู้ ระกันตน
ประกันสั งคมยุ ค 4.0

ลดระยะเวลาในการขอรั บ บริ ก ารส� ำ หรั บ
ผู้ ป ระกัน ตนและสถานประกอบการ ดัง นั น้
ส�ำนักงานประกันสังคม จึงสามารถเพิม่ บริการ
อืน่ ๆ เพือ่ รองรับนโยบายรัฐบาล ก้าวทันสูส่ งั คม
ดิจทิ ลั รองรับ Thailand 4.0 ซึง่ ทีผ่ ่านมามีการ
ด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องการปฏิรูประบบบริการ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
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1. เพิ่ มและพัฒ นานวัต กรรมการให้ 2. พั ฒ นา Application บนมื อ ถื อ
บริ การที่หลากหลายให้สามารถใช้บริ การ “SSO Connect Mobile” ส�ำหรับตรวจ
แบบ self-service
สอบข้อมูลการใช้สิทธิ ประกันสังคม
• การยื่นแบบและช�ำระเงิ นสมทบผ่านระบบ
อิ เล็กทรอนิ กส์
ส�ำนักงานประกันสังคมได้พฒ
ั นาการให้
บริการเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการประกอบ
ธุร กิจ ของผู้ป ระกอบการ (Doing Business)
และเพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐโดย
พัฒ นาระบบให้ แ ก่ น ายจ้ า งในการยื่ น แบบ
e-Filing การช�ำระเงินสมทบผ่านระบบ e–Payment
และการพิม พ์ ใ บเสร็ จ รับ เงิน ผ่ า นระบบ e–
Receipt ร่ว มกับธนาคารชัน้ น� ำ  9 แห่ง โดย
ส� ำ นั ก ง า น ป ร ะ กั น สั ง ค ม รั บ ผิ ด ช อ บ ค่ า
ธรรมเนียม 8 แห่ง รวมทัง้ ขยายเวลาการน�ำส่ง
เงินสมทบผ่านระบบ e – Payment ออกไปอีก 7
วัน ท�ำ การ เพื่อ เป็ น การรณรงค์ใ ห้น ายจ้า งใช้
ระบบดังกล่าว

ปั จจุบนั ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลการใช้สทิ ธิประกันสังคมผ่าน Application
บนมื อ ถื อ “SSO Connect Mobile” โดย
ดาวน์ โ หลดใช้ง านผ่ า น smartphone ซึ่ง ผู้
ประกัน ตนสามารถใช้ป ระโยชน์ ใ นการตรวจ
สอบข้ อ มู ล ผู้ ป ระกั น ตน ข้ อ มู ล เงิ น สมทบ
ชราภาพ ตรวจสอบยอดเงินทันตกรรม ตรวจ
สอบสถานพยาบาล ข้อ มูล การส่ง เงิน สมทบ
รวมถึ ง สามารถเปลี่ย นสถานพยาบาลผ่ า น
Application ปั จ จุ บ นั มี
ยอดดาวน์ โหลดแล้ ว
ทัง้ หมด จ�ำ นวน 2.57
ล้านราย

• พัฒนาช่องทางการสมัครเป็ นผู้ประกันตน
มาตรา 40 ผ่านเว็บไซต์
ในปี 2561 กระทรวงแรงงาน โดย
ั นาช่องทางการ
ส�ำนักงานประกันสังคมได้พฒ
สมัครเป็ นผู้ประกันตนมาตรา 40 ด้วยตนเอง
ผ่านเว็บไซต์ ส�ำนักงานประกันสังคม : (www.
sso.go.th/section40_regist/ ซึง่ สามารถเข้าถึงได้
ทัง้ ทางเครื่องคอมพิวเตอร์ และ smartphone
Smartphone (มือถือ) เพือ่ เป็ นการเพิม่ ช่องทาง
และอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอีกทัง้ ลด
เอกสาร และสร้างความโปร่งใสและป้ องกันการ
ทุจริตในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่ ปัจจุบนั มี
ผูส้ มัครแล้ว 17,239 ราย
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ประกันสั งคมยุ ค 4.0

สแกนคิวอาร์โค็ต
ลงทะเบียน SSO Connect Mobile

• ผู้ป ระกัน ตนสามารถ ลงทะเบี ย นเข้ า ใช้
“SSO Connect Mobile” เพียง 3 ขัน้ ตอน
ง่ายๆ ดังนี้
1. ลงทะเบีย น/กรอกข้อ มูล ผ่ า น App
หรือผ่านเว็บไซต์ sso.go.th
2. รับ SMS เพือ่ ยืนยันตัวตนผ่าน OTOP
3 เข้ า ใช้ ง านเพื่ อ ตรวจสอบข้ อ มู ล
ผูป้ ระกันตน

3. ปรับ ปรุง ระบบการบริ ก ารประชาชน
เพือ่ รองรับการใช้บตั รประจ�ำตัวประชาชน
แบบอเนกประสงค์ (Smart Card)

โดยเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ของนัก
ทะเบียนกลาง  กรมการปกครอง ทดแทนการใช้
ส�ำเนาเอกสาร อีกทัง้ เป็ นการรองรับนโยบาย
Thailand 4.0 และเพื่อ การด� ำ เนิ น การให้
สอดคล้ อ งกับ นโยบายดัง กล่ า ว ส� ำ นั ก งาน
ประกันสังคมด�ำเนินการ ดังนี้

“ใช้ บตั รประชาชนใบเดี ยวแทนบัตร
รับ รองสิ ท ธิ ร กั ษาพยาบาล” ตัง้ แต่ ว ัน ที่ 1
มกราคม 2561 เป็ นต้นไป  เพื่อความสะดวก
ผูป้ ระกันตน พกบัตรประจ�ำตัวประชาชนติดตัว
เมื่อไปขอรับบริการทีส่ ถานพยาบาลสอดคล้อง
กับ การบู ร ณาการฐานข้อ มู ล ประชาชนและ
บริการภาครัฐที  ่ ให้สว่ นราชการและรัฐวิสาหกิจ
ทีม่ หี น้าทีใ่ ห้บริการประชาช
ทัง้ นี้ ผู้ป ระกัน ตนสามารถเลื อ กสถาน
พยาบาลในเครือข่ายของส�ำนักงานประกัน
สัง คม เพื่ อ ใช้ สิ ท ธิ ใ นการรัก ษาพยาบาล
ซึง่ ปั จจุบนั มีโรงพยาบาลจ�ำนวนทัง้ สิน้ 237 แห่ง
(โรงพยาบาลรัฐ 159 แห่ง เอกชน 78 แห่ง)
สถานพยาบาลในเครือข่ายจ�ำนวนทัง้ สิน้ 3,785
แห่ง (เครือข่ายรัฐ 2,560 แห่ง เครือข่ายเอกชน
1,225 แห่ง ) โดยสามารถเข้า ดูร ายชื่อ สถาน
พยาบาลตามคิว อาร์โ ค้ต    ทัง้ นี้ ผู้ป ระกัน ตน
สามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ปีละ 1 ครัง้   
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี

รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคมและเครือข่าย
ประจ�ำปี พ.ศ. 2561
ประกันสั งคมยุ ค 4.0
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การฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ในการท�ำงาน
“เมื่อวิกฤต..คือโอกาส”
วันนี้ เราอยากแนะน� ำให้ ท่านรู้จกั
เจ้าหน้ าที่สำ� นักงานประกันสังคมคนหนึ่ ง
ที่ น่ ารัก และอาจเป็ นก� ำ ลัง ใจให้ ใ คร
หลายๆ คน ที่กำ� ลังท้อแท้กบั ชีวิต ไปรู้จกั
เค้ากันเลย...
วันหนึง่ หลังจากเลิกเรียนระหว่างเดินทาง
กลับบ้าน มีเด็กวัยรุน่ 2 คน ขีจ่ กั รยานยนต์
ยิง ใส่ ร ถเมล์ ส าย 20 พอเสีย งปื น นั ด แรก
ดังขึ้น ผมล้มลงจากเบาะที่นัง่ รู้สกึ หายใจ
ไม่ออก ขยับขาไม่ได้ หลังเกิดเหตุ แม่พาผม
มารักษาทีโ่ รงพยาบาลลบางปะกอก 1 ผลการ
วินิจฉัยของแพทย์พบว่า กระสุนทะลุปอดทัง้
2 ข้าง ตัดเส้นประสาทไขสันหลัง ท�ำให้เป็ น
อัม พาต แม่ เ ริ่ม ไม่ ไ หวกับ ค่ า ใช้ จ่ า ยและ
เข้า ไปเช็ค สิท ธิ เลยรู้ว่ า ผมมีส ิท ธิป ระกัน
สัง คม จึง ย้า ยโรงพยาบาลไปโรงพยาบาล
ตามบัต ร ความรู้ส ึก ตอนที่รู้ว่ า ตัว เองเดิน
ไม่ได้ อยากกลัน้ ใจตาย แต่นึกว่า “วันข้าง
หน้ า อาจมีอ ะไรให้ต้อ งเจออีก เยอะ อาจมี
อะไรทีด่ กี ว่า”
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ตอนนัน้ มีหน่ วยงานต่างๆ เข้ามาให้
ค�ำแนะน�ำ  รวมทัง้ ประกันสังคมว่ามีศนู ย์ฟ้ื นฟู
สมรรถภาพคนงาน ทีส่ ามารถเข้าไปฟื้ นฟูจติ ใจ
้
่
ฟื้ นฟูรา่ งกาย พร้อมฝึกอาชีพ เข้าไปครังแรกที
ศูนย์ฟ้ื นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดปทุมธานี
รูส้ กึ มีความหวัง และเรียนรูก้ ารใช้ชวี ติ ประจ�ำ
วันในแบบคนพิการ ได้ฝึกอาชีพ ได้ซ่อมและ
ประกอบคอมพิวเตอร์ในสิง่ ทีต่ นสนใจ

การฟื้ นฟูสมรรถภาพในการท�ำงาน “เมื่อวิกฤต..คือโอกาส”

เข้ามาท�ำงานกับส�ำนักงานประกันสังคม
ได้อย่างไร ?
อาจารย์ ท่ี ส อนบอกว่ า ส� ำ นั ก งาน
ประกัน สัง คมจะเปิ ด รับ สมัค รคนพิก ารเข้า
ท�ำงาน สนใจมัย้ ผมเลยไปเขียนใบสมัคร
เลือกทีส่ ำ� นักงานประกันสังคมจังหวัดสุรนิ ทร์
และขอนแก่น หลังจากนัน้ ไม่กเ่ี ดือน มีหนังสือ
ทางราชการให้ผ มไปท�ำ งานที่ ส�ำ นั ก งาน
ประกัน สัง คมจัง หวัด สุ ริ น ทร์ ตอนนั ้น
ไม่ทนั ตัง้ ตัว แต่ก็ดใี จมาก ผมได้ท�ำงานใน
ต� ำ แหน่ ง พนัก งานอาคารสถานที่ ปั จ จุ บ นั
ท�ำ งานในต� ำ แหน่ ง เจ้า หน้ า ที่บ ัน ทึก ข้อ มูล
ครบ 4 ปี แล้ว
ตอนนี้ชวี ติ ผมดีขน้ึ และปลาบปลื้มใจ
ภูมใิ จในต�ำแหน่งทีไ่ ด้รบั มอบหมาย  รูส้ กึ ว่า
ทุกคนทีส่ ำ� นักงานประกันสังคมให้เกียรติผม

ขอบคุณศูนย์ฟ้ื นฟูสมรรถภาพคนงาน ทีช่ ว่ ย
ให้ผ มได้ใ ช้ชีว ิต เหมือ นคนปกติไ ด้อีก ครัง้
ขอบคุณมากๆ ครับ
ผูป้ ระกันตน ทีเ่ จ็บป่ วยจนต้องสูญเสีย
สมรรถภาพในการท� ำ งาน พิ ก ารหรื อ
ทุ พ พลภาพ ทราบหรื อ ไม่ ว่ า ส� ำ นั ก งาน
ประกันสังคมมีศูนย์ฟ้ื นฟูสมรรถภาพคนงาน
เพื่อ ด�ำ เนิ น การช่ ว ยเหลือ ลู ก จ้า งที่ป ระสบ
อันตรายเนื่องจากการท�ำงาน และผูป้ ระกัน
ตนทุพพลภาพ  ให้ยอมรับสภาพความพิการ  
่
มีค วามเชื่อ มันในตนเอง
สามารถปรับ ตัว
อยูใ่ นสังคมได้ และมีความพร้อมในการกลับ
ไปด�ำเนินชีวติ อย่างอิสระสามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้   สามารถประกอบอาชีพมีรายได้
เลีย้ งดูตนเองและครอบครัว  เป็ นการคืนทุน
มนุษย์สสู่ งั คม
ปัจจุบนั มีศนู ย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนงานประจ�ำแต่ละภูมิภาค
จ�ำนวน 5 แห่ง ดังนี้ คือ
ภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี)
ภาค 2 (จังหวัดระยอง)
ภาค 3 (จังหวัดเชียงใหม่)
ภาค 4 (จังหวัดขอนแก่น)
ภาค 5 (จังหวัดสงขลา)

การฟื้ นฟูสมรรถภาพในการท�ำงาน “เมื่อวิกฤต..คือโอกาส”
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ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน
ในแต่ละแห่งให้บริ การอะไรบ้าง
1. การฟื้ นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์
เพื่อ แก้ไ ขอวัย วะที่บ กพร่อ งหรือ สูญ
เสีย สมรรถภาพบางส่ ว นในการท� ำ งานให้
กลับสู่สภาพเดิมหรือใกล้เคียงปกติมากทีส่ ุด
ด้ว ยวิธีก ารต่ า งๆ ได้แ ก่ การผ่ า ตัด แก้ไ ข
ความพิการ การพยาบาล กายภาพบ�ำบัด
กิจกรรมบ�ำบัด ท�ำแขน-ขาเทียม และกาย
อุปกรณ์เสริมเพือ่ ในการด�ำรงชีวติ อย่างอิสระ
2. การฟื้ นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
เพื่อการปรับตัวหรือเพิม่ ทักษะในงาน
อาชีพให้เหมาะสมกับสภาพความบกพร่อง
ทางร่างกาย และความถนัดท�ำให้เกิดความ
มัน่ ใจที่จ ะกลับ เข้ า สู่ ต ลาดแรงงาน หรือ
ประกอบอาชีพอิสระ
3. การฟื้ นฟูส มรรถภาพด้ า นจิ ต ใจและ
สังคม
เพื่อ ปรับ สภาพจิต ใจให้ดีข้ึน ท� ำ ให้
ปรับ ตัว เข้า กับ สัง คมได้ เ กิด ความเชื่อ มัน่
ตลอดจนรับรูแ้ ละเข้าใจถึงความสามารถของ
ตนเอง ด้วยกระบวนการแนะแนวและให้ค�ำ
ปรึกษา สังคมสงเคราะห์ การขยายโอกาส
ทางการศึกษา ส่งเสริมการจ้างงาน การจัด
กิจกรรมด้านกีฬาและงานประเพณีต่างๆ
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นอกจากนีศ้ นู ย์ฟ้ื นฟูสมรรถภาพคนงาน
ยัง มีเ ครือ ข่ า ยและมีก ารประสานงานกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทังบุ
้ คลากรหลายฝ่ าย
เช่น โรงพยาบาล คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  
นายจ้าง ส�ำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/
จังหวัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัย เป็ นต้น
ลูกจ้างทีป่ ระสบอันตรายหรือเจ็บป่ วย
จากการท�ำงาน แล้วมีความจ�ำเป็ นทีจ่ ะต้อง
รับ การฟื้ นฟู ท่ี ศู น ย์ ฟ้ื นฟู ส มรรถภาพคน
งาน ส�ำนักงานประกันสังคมโดยหลังจากได้
รับ การฟื้ นฟู ส มรรถภาพด้ า นการแพทย์
เรียบร้อยแล้ว ผูร้ บั การฟื้ นฟู สามารถเข้ารับ
การฟื้ นฟูดา้ นอาชีพทีศ่ นู ย์ฟ้ื นฟูฯ ได้อกี ด้วย
การฟื้ นฟู ส มรรถภาพด้า นอาชีพ เพื่อ เพิ่ม
ทักษะความช�ำนาญในการปฏิบตั งิ าน ร่วมกับ
กายอุ ป กรณ์ เที ย ม/กายอุ ป กรณ์ เสริ ม
สามารถกลับไปประกอบอาชีพในทีท่ ำ� งานเดิม
ที่ท�ำ งานใหม่ หรือ ประกอบอาชีพ อิส ระได้
การฝึกอาชีพจะใช้เวลาประมาณ 1-12 เดือน
หลักสูตรฝึกอาชีพ เช่น

การฟื้ นฟูสมรรถภาพในการท�ำงาน “เมื่อวิกฤต..คือโอกาส”

บูรณาการงาน

บริการเต็มหน้าที่

จากอาสาสมัครแรงงาน Zero
มู่งสู่

อาสาสมัครแรงงาน 4.0
ผมได้ เ ริ่ ม เข้ า มารั บ ผิ ด ชอบงาน
อาสาสมัค รแรงงานของกระทรวงแรงงาน
ในต้นเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2548 วันแรก
ของการมารับผิดชอบงานอาสาสมัครแรงงาน
ของกระทรวงแรงงาน บอกตัวเองว่าผมจะ
ท� ำ ได้ไ หม เพราะเริ่ม ต้น จากศู น ย์ โชคดี
ผู้บ งั คับ บัญ ชาแนะน� ำ ว่า น่ า จะเริ่ม จากการ
ยกร่ า งระเบีย บกระทรวงแรงงานว่ า ด้ ว ย
อาสาสมัครแรงงานให้เกิดขึน้ ก่อน
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จนในทีส่ ดุ ระเบียบของกระทรวงแรงงาน
ว่าด้วยอาสาสมัครแรงงานก็ได้รบั การยกร่าง
จนส�ำเร็จ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ได้ลงนามในวันที่ 2 ธันวาคม 2548 และได้
ท� ำ ข้อ ตกลงระหว่ า งกระทรวงแรงงานกับ
กรมบัญ ชีก ลาง เพื่อ จะสามารถเบิก จ่ า ย
ค่ า ตอบแทนให้ อ าสาสมั ค รแรงงานได้

จากอาสาสมัครแรงงาน Zero มู่งสู่ อาสาสมัครแรงงาน 4.0

จากงานอาสาสมัครแรงงานทีเ่ ริม่ จาก
ศูนย์ จวบจนถึงปั จจุบนั กระทรวงแรงงานได้
ช่วยเหลือประชาชนวัย แรงงานโดยการให้
อาสาสมัครแรงงานได้ทำ� งานอย่างหลากหลาย
โดยแต่ละปี งบประมาณ อาสาสมัครแรงงาน
จะต้องชี้เป้ าหมายที่จะช่วยเหลือประชาชน
วัยแรงงานในพืน้ ที่ เป็ นจ�ำนวนมาก
งานอาสาสมัครแรงงาน หากเจาะลึก
ลงในการท� ำ งานในระดั บ พื้ น ที่ พบว่ า
อาสาสมัค รแรงงานเป็ น งานที่ต้อ งเสีย สละ
ผมลงนิเทศงานอาสาสมัครแรงงานไปตาม
จัง หวัด ต่ า งๆ และอ่ า นผลงานอาสาสมัค ร
แรงงานของส�ำนักงานแรงงานจังหวัดตัง้ แต่
ภาคเหนื อ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ภาคกลาง และภาคใต้   
ในภาคเหนือคณะทีมงานนิเทศ ได้ไป
ตามเยี่ยมชมงาน ของอาสาสมัค รแรงงาน
เริ่ม จากการดู ก ลุ่ ม ชาวบ้า นที่ร วมตัว เพื่อ
ประกอบอาชีพ งาน นั บ ตัง้ แต่ ก ารส่ ง เสริม
กลุ่มสมุนไพรพืน้ บ้าน กลุ่มงานจักสานไม้ไผ่
กลุม่ งานปั กผ้าของชาวเขา

การด�ำเนินงานรวมกลุม่ เพือ่ ประกอบชีพ
ที่ ม ี ค วามมัน่ คง คณะที ม งานนิ เ ทศงาน
ได้สอบถามไป กลุ่มชาวบ้านที่รวมตัวเพื่อ
ประกอบชีพเหล่านี้กไ็ ด้รบั ค�ำตอบว่าส่วนหนึ่ง
ของความส�ำเร็จจากการรวมกลุ่มประกอบ
อาชีพได้รบั การประสานและสนับสนุ นจาก
อาสาสมัครแรงงาน
จากภาคเหนือทีมงานคณะนิเทศงาน
ต่อไปทีภ่ าคใต้ พบว่าอาสาสมัครแรงงานได้
มี ก ารส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ภาพให้ แ ก่
ประชาชนวัย แรงงานในระดับพืน้ ทีโ่ ดยการ
ส่งเสริมให้มกี ารประกอบอาชีพ ในรูปแบบ
การวมกลุม่ เพือ่ ประกอบอาชีพปั กเย็บเสือ้ ผ้า
การรวมกลุ่ ม เพื่อ ประกอบอาชีพ ท� ำ ขนม
ส่งขายในตลาดพื้นที่และโรงเรียน ส่งเสริม
การประกอบอาชีพ และส่งเสริมชาวรวมกลุม่
กันพัฒนาศักยภาพของประชาชนในพืน้ ทีใ่ ห้
มีศกั ยภาพทีป่ ระกอบอาชีพการท่องเทีย่ วแบบ
นิเวศน์วทิ ยา ทุกอาชีพล้วนได้มาจากการที่
เข้าไปส่งเสริมอาสาสมัครแรงงานในพืน้ ทีท่ งสิ
ั ้ น้

จากอาสาสมัครแรงงาน Zero มู่งสู่ อาสาสมัครแรงงาน 4.0
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จากภาคใต้ดนิ แดนด้ามขวาน ทีมคณะ
นิเทศงานมุง่ สูด่ นิ แดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พบว่ า อาสาสมัค รแรงงานได้ ส่ ง เสริ ม ให้
ประชาชนรวมกลุ่มประกอบอาชีพเสริมด้วย
การท�ำอาหารพื้นเมืองขายแก่นักท่องเที่ยว
การแปรรูปผลิตจากภาคเกษตร ตามบริบท
ของถิ่น ที่อ าศัย ของประชาชนในพื้น ที่เ ป็ น
ส�ำคัญ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย การ
ทอเสือ้ ผลิตภัณฑ์ปลาส้ม เป็ นต้น และทุก
อย่างล้วนแต่ทำ� ให้ชาวบ้านมีอาชีพและมีราย
ได้ทเ่ี พิม่ ขึน้
เราจบการนิเทศทีภ่ าคกลาง อาสาสมัคร
แรงงานมีบทบาทในการส่งเสริมให้ชาวบ้าน
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เรีย นรู้ ก ารประกอบอาชีพ การท� ำ อาหาร
คาวหวาน เพือ่ เป็ นอาชีพเสริม
สุ ด ท้ า ยที่ อ าสาสมั ค รแรงงานใน
ทุกภาคทุกจังหวัดมีส่วนร่วมรณรงค์ป้องแก้
ปั ญหายาเสพติด ในสถานประกอบกิจการที่
มีขนาดแรงงานที่ขนาดต�่ำกว่าสิบคนลงมา
จากพื้นที่ท่หี ่างของแต่อ�ำเภอในทุกจังหวัด
จึงความจ�ำเป็ นต้องพัฒนาอาสาสมัครแรงงาน
มุง่ ไปสูอ่ าสาสมัครแรงงานออนไลน์ดว้ ยระบบ
แอปพลิเคชัน  ในรู
่
ปแบบต่างตามความเหมาะสม
เพื่อตอบโจทย์ท่วี ่าจากอาสาสมัครแรงงาน
Zero มูง่ สู่ อาสาสมัครแรงงาน 4.0
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บัณฑิตแรงงาน
เครือข่ายชายแดนภาคใต้
ทุกคนทราบกันดีว่าในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบสุขมา
อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ประชาชนในพืน้ ทีเ่ กิดความไม่ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ไม่สามารถ
เข้าถึงบริการด้านแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กระทรวงแรงงานจึงได้ดำ� เนินโครงการจ้างบัณฑิตอาสาสมัคร โดยบูรณาการและเชือ่ มโยง
การด�ำเนินงานเพือ่ แก้ไขปัญหาความมันคงของชาติ
ตลอดจนพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
่
หน่วยงานต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้เปลี่ยนชื่อบัณฑิตอาสาสมัคร เป็ น“บัณฑิตแรงงาน”
เพือ่ ให้เกิดความชัดเจนและมีชอ่ื เรียกไม่ซำ้� ซ้อนกับหน่วยงานอืน่ และในปี พ.ศ. 2556 ได้พฒั นา
ต่อยอดเป็ นโครงการ เพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
และได้มกี ารขยายพืน้ ทีใ่ นการให้บริการ  ด้านแรงงาน โดยจัดตัง้ ศูนย์แรงงานประจ�ำอ�ำเภอ
มีบณ
ั ฑิตแรงงานปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระจ�ำศูนย์ จากเดิม 294 คน เป็ น 380 คน จนในปั จจุบนั
บัณฑิตแรงงาน เปรียบเสมือน “อัศวิน” ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ซึง่ ท�ำหน้าที่
เป็ นสื่อกลางส�ำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานและนโยบายของรัฐบาล
พร้อมน�ำภารกิจ และบริการของกระทรวงแรงงานสูป่ ระชาชนได้อย่างรวดเร็ว เช่น
กิจกรรมประสานการให้บริการด้านแรงงานในพืน้ ที/่ ชุมชน
กิจกรรมหนึ่งอ�ำเภอหนึ่งกลุม่ อาชีพ
กิจกรรมส�ำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน
กิจกรรมศูนย์แรงงานอ�ำเภอเคลื่อนที่ให้บริการ
ด้วยรอยยิม้ สูช่ มุ ชน
กิจ กรรมเสริม สร้า งความเข้ม แข็ง และสุข ภาวะ
ในการท�ำงานแก่แรงงานนอกระบบในพืน้ ที่
กิจกรรมส�ำรวจข้อมูล
บัณฑิตแรงงาน เครือข่ายชายแดนภาคใต้
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กิจกรรมเหล่านี้ท�ำให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานในทุกมิติ
ส่งผลให้ เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้และลดรายจ่ายให้กบั ชุมชน ตลอดจนสร้างความ
สามัคคี ความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน
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นาย มาหามะรอสาลี ขมะลี
บัณ ฑิ ต แรงงาน จ. นราธิ ว าส
บัณฑิตแรงงาน สามารถทีจ่ ะส่งเสริม
ให้ช าวบ้า นมีอ าชีพ มีร ายได้ และ
มีงานท�ำ การท�ำให้ชาวบ้านสามารถ
สร้างอาชีพได้ดว้ ยตนเอง สร้างความภูมใิ จแก่คนท�ำงานอย่างเรา เขาสามารถ
ั ฑ์อย่างดี โดยการแนะน�ำของบัณฑิต
จัดตัง้ กลุม่ และรวมกลุม่ จัดท�ำบรรจุภณ
แรงงาน เรามีจดุ แข็งและมีจดุ ยืน คือ ความเป็ นลูกหลาน ความเป็ นคนในพืน้ ที่

นายแวนารง แปเฮาะอี เ ล
บัณ ฑิ ตแรงงาน จ.ปั ต ตานี สิ่ ง ที่
ได้จากความเป็ นบัณฑิตแรงงาน คือ
ได้น�ำประโยชน์จากภารกิจบริการต่างๆ
ของกระทรวงแรงงานไปสูก่ ลุม่ เป้ าหมายทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีข่ องบ้านเรา ภารกิจหรือ
หน้าทีห่ ลัก คือตัวแทนกระทรวงแรงงานทีอ่ ยู่ในต�ำบล แต่บณ
ั ฑิตแรงงาน
อย่างเราก็เปรียบเหมือนฟั นเฟื องตัวเล็กๆ ทีอ่ ยูใ่ นชุมชน ในพืน้ ที่

บัณฑิตแรงงาน เครือข่ายชายแดนภาคใต้

ร้อยเรื่องเล่า เข้าถึงแรงงาน

85

นางสาวมู ร นี โต๊ ะ ลง บัณ ฑิ ต
แรงงาน จ.ยะลา ปั ญหาหลักๆ ก็คอื
ปัญหาการว่างงาน ซึง่ หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานทุกหน่ วยก็ได้เข้ามา
มีส่ ว นร่ ว มในการแก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า ง
ใกล้ชดิ อาทิ การจัดนัดพบแรงงาน ทีม่ กี ารฝึกอบรมอาชีพ การให้บริการของ
ประกัน สัง คม ฯลฯ “ทุกคนตัง้ ใจ ทุ่มเท และจริง จัง มากในการท�ำ หน้ า ที่
บัณฑิตแรงงาน สร้างผลงานเป็ นทีป่ ระจักษ์แก่รฐั บาลและกระทรวงแรงงาน

นางสาวสาริ ศา ลังคง บัณฑิ ต
แรงงาน จ.สงขลา บัณ ฑิต แรงงาน
เ ข้ า ม า ท� ำ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ ค น
ในพื้น ที่ท ราบว่ า กระทรวงแรงงาน
มีห น่ ว ยงานอะไรบ้ า ง  ถื อ ว่ า บัณ ฑิต แรงงานเป็ นสื่อ กลางที่เ ชื่อ มต่ อ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนในพืน้ ทีไ่ ด้เป็ นอย่างดี
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ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

เข้าถึงประชาชน
ทุกคนได้รับบริการ
ในช่ว งที่ผ่านมาผมมีโอกาสเดินทาง
ไปตรวจติดตามการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
ศูน ย์บ ริก ารร่วมกระทรวงแรงงาน จังหวัด
ยโสธร ซึ่ง ตัง้ อยู่ท่ีว่า การอ� ำ เภอเลิง นกทา
(หลังเก่า) ห่างจากตัวจังหวัดไปประมาณ 72
กิโ ลเมตร ในระหว่ า งทางผมยัง ไม่ เ ห็น มี
รถโดยสารประจ� ำ ทางวิ่ง ผ่ า นให้ เ ห็น เลย
แม้แต่คนั เดียว มาทราบทีหลังจากเจ้าหน้าที่
ศูน ย์ฯ ว่า เส้น ทางเดิน ทางระหว่า งอ� ำ เภอ
เลิงนกทาไปยังตัวจังหวัดไม่คอ่ ยมีรถโดยสาร
ประจ�ำทางวิง่ การจะเดินทางเข้ายังตัวจังหวัด
ส่วนใหญ่จะต้องใช้รถยนต์สว่ นตัวในการเดิน
ทาง คณะเราใช้เ วลาในการเดิน ทางไปถึง
ทีว่ า่ การอ�ำเภอเลิงนกทา ประมาณ 1 ชัวโมงครึ
่
ง่
ได้พ บกับ น้ อ งเจ้า หน้ า ที่ศู น ย์บ ริก ารร่ ว มฯ
หลัง ได้ท ัก ทายสอบถามข้อ มู ล ถึง ปั ญ หา
อุปสรรคในการท�ำงาน และตรวจเช็คอุปกรณ์
ในการท�ำงานได้สกั พัก ก็มคี ุณยายท่านหนึ่ง
เดินเข้ามาในศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
และสอบถามเป็ นภาษาอี ส านว่ า “แมน
ประกันสังคม บ่ จร้า  (ใช่ประกันสังคมรึเปล่าคะ)”

พร้อมกับสีหน้าสงสัย น้องเจ้าหน้าทีศ่ ูนย์รบี
เข้า ไปต้ อ นรับ ด้ว ยภาษาบ้า นเดีย วกัน ว่ า
“บ่ แมนจ้า (ไม่ใ ช่ค รับ )” และพูด ต่ อ ไปว่า
“คุณยายมีอะไรให้เจ้าหน้าทีร่ บั ใช้ เจ้าหน้าที่
ประกัน สัง คมเขาจะมาที่น่ี เ ดือ นละ 1 ครัง้
เดื อ นนี้ เ ขามาแล้ ว ต้ อ งรอเดื อ นหน้ า เลย
มีอะไรให้ช่วยมัย้ ครับ” คุณยายเลยเล่าเรื่อง
ราวให้ฟัง จับใจความได้วา่ ยายได้สมัครเป็ น
ผู้ป ระกัน ตนมาตรา 40 ตอนนี้ ยายก� ำ ลัง
เดือดร้อนเรื่องเงิน ลูกทีท่ �ำงานในกรุงเทพฯ
ยังไม่สง่ เงินมาให้ ตนเองอยูก่ บั หลานเล็ก ๆ
2 คน เลยอยากจะแจ้งขอลาออกจากการเป็ น
ผู้ ป ระกัน ตนมาตรา 40 เพื่อ น� ำ เงิน ที่ส่ ง
ประกันสังคมไปใช้จ่าย น้ องเจ้าหน้ าที่ศูนย์
บริการร่วมฯ จึงรีบต่อสายไปยังส�ำนักงาน
ประกัน สัง คมจัง หวัด ยโสธร และเล่ า เรื่อ ง
ดังกล่าวให้เจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานประกันสังคมฟัง
เจ้าหน้ าที่ประกันสังคมได้ตรวจสอบข้อมูล
ของคุณยายและแจ้งให้ทางศูนย์บริการร่วมฯ
รับเรือ่ งดังกล่าวไว้เพือ่ ด�ำเนินการ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน เข้าถึงประชาชน ทุกคนได้รับบริการ
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ในขณะทีเ่ จ้าหน้าทีศ่ นู ย์ฯ ก�ำลังวุน่ วาย
กับการจัดเตรียมเอกสารให้คณ
ุ ยาย ผมจึงได้
ถือโอกาสสัมภาษณ์คณ
ุ ยายในระหว่างรอน้อง
เจ้าหน้าทีศ่ นู ย์ฯ จัดท�ำเอกสาร ว่า “บ้านคุณยาย
อยูไ่ กลจากทีน่ ่มี ากมัย้ ” ยายบอกว่า “ไม่ไกล
นี่ ก็ใ ห้ห ลานอยู่บา้ นคนเดียวเพราะมาแค่น้ี”
ผมจึงถามต่อไปว่า” ดีมยยาย
ั ้ ทีก่ ระทรวงแรงงาน
เอาศูนย์บริการร่วมฯ มาไว้ทอ่ี ำ� เภอเลิงนกทา”
ยายรีบบอกเลยว่า “ดีหลาย (ดีมาก) ถ้าไม่ม ี
ศู น ย์ บ ริก ารร่ ว มกระทรวงแรงงานอยู่ ท่ีน่ี
ยายต้องเดินทางเข้าไปที่ ตัวจังหวัดด้วยตัวเอง
เงิน ทองก็ไ ม่ ค่ อ ยมี แถมยัง ต้อ งเอาหลาน
เดินทางไปด้วย ดีทม่ี ศี นู ย์บริการร่วมฯ อยูใ่ กล้ๆ”  
สักครูเ่ ดียว น้องเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์ฯ ก็เข้ามาแจ้ง
คุณยายว่าด�ำเนินการรับเรือ่ งให้เรียบร้อยแล้ว
เดีย๋ วเจ้าหน้ าที่ประกันสังคมจะด�ำเนิ นการ
ต่อ ให้คณ
ุ ยายกลับบ้านรอรับเงินได้ ก่อนคุณ
ยายจะกลับบ้านเราได้เอาของที่ท�ำส�ำหรับ
แจกประชาชนที่ได้น�ำติดไปด้วยมามอบให้
คุณยาย คุณยายดีใจมากและได้พดู ขอบคุณ
เจ้าหน้าที่ ทีอ่ ำ� นวยความสะดวกให้
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และนี่ ก็เ ป็ นหนึ่ ง ในความประทับ ใจ
ของคนที่ได้มโี อกาสเขามามีส่วนเกี่ยวข้อง
กับศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน เพราะ
เราได้เห็นว่าศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
นั น้ สามารถท�ำ ให้พ่ีน้ อ งประชาชนที่อ ยู่ใ น
พืน้ ทีห่ า่ งไกลได้รบั ความสะดวกในการติดต่อ
ขอรับบริการจากภาครัฐมากยิง่ ขึน้

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน เข้าถึงประชาชน ทุกคนได้รับบริการ

สายด่วนกระทรวงแรงงาน
โทรง่ายๆ แค่ 1506

“...ผู ้ ป ระกั น ตนชายรายหนึ่ ง เกิ ด อาการแน่ น หน้ า อก
หายใจไม่ออก ภรรยาจึงพาเข้ารักษาฉุกเฉินในโรงพยาบาล
ทีใ่ กล้ทสี่ ดุ แพทย์ได้ทำ� การรักษาจนพ้นขีดอันตราย แต่คา่ ใช้จา่ ย
ในการรักษาสูง ทางภรรยา จึงโทรศัพท์เข้ามาสายด่วน 1506
เพื่อขอความช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายและการประสานงานกับ
โรงพยาบาลตามสิทธิการรักษา....”

สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทรง่ายๆ แค่ 1506
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ในวันนัน้ เจ้าหน้าทีไ่ ด้รบี ประสานกับทางโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษา เพื่อให้ทาง
โรงพยาบาลมารับ ตัว ผู้ป่ วยไปรัก ษาต่ อ จนอาการดีข้นึ ตามล�ำ ดับ หลายอาทิต ย์ต่ อ มา
เจ้าหน้าทีส่ ายด่วน 1506 ได้รบั สายจากผูป้ ระกันตนชายรายนี้ทต่ี ดิ ต่อมาเพือ่ จะขอบคุณทาง
เจ้าหน้าทีท่ ไ่ี ด้ประสานในการให้ความช่วยเหลือตัวเขาเพราะถ้าหากไม่ได้รบั ความช่วยเหลือ
ในตอนนัน้ ภรรยาของเขาคงจะท�ำอะไรไม่ถูกและตัวเขาเองคงอาจจะไม่ได้มโี อกาสโทรศัพท์
มาขอบคุณอย่างในวันนี้กเ็ ป็ นได้ ค�ำขอบคุณเพียงค�ำเดียวในวันนัน
้ ถือว่าเป็ นพลัง
อันยิ่งใหญ่ ทีท่ ำ� ให้เจ้าหน้าทีส่ ายด่วน 1506 มีก�ำลังใจในการปฏิบตั งิ านเพื่อช่วยเหลือใน
เรือ่ งต่างๆ  แก่นายจ้าง ลูกจ้างและผูป้ ระกันตน
การพัฒนางานด้านการให้บริ การสายด่วน 1506
ในอนาคตอันใกล้น้ีจะมีการปรับปรุงสายด่วน 1506 ซึง่ ขณะนี้มกี ารเตรียมการติดตัง้
ระบบสายด่วนครบทัง้ ระบบ เพิม่ คูส่ ายโทรศัพท์ เพิม่ IVR 30 Ports (ระบบข้อมูลอัตโนมัต)ิ
มีการเพิม่ เจ้าหน้ าที่ให้บริการ 50 คน เวียนกะ 24 ชัวโมง
่
สามารถติดต่อสายด่วนจาก
ต่างประเทศได้ผ่านทางหมายเลข +662 059 1506 และรับสมัครผูป้ ระกันตนมาตรา 40
ทางโทรศัพท์อกี ด้วย
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สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทรง่ายๆ แค่ 1506

เป็นหนึ่งมีประชาชน

เป็นเป้าหมาย

หลากหลายกองทุน
เกื้อหนุนแรงงาน
กระทรวงแรงงานมีกองทุนและเงินหมุนเวียน จ�ำนวน 9 กองทุน ภายใต้การดูแลของ
หน่วยงานในสังกัด ดังนี้

1. กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท�ำงานต่างประเทศ
วัตถุประสงค์
- จัดการให้คนหางานซึง่ ถูกทอดทิง้ อยูใ่ นต่างประเทศได้เดินทางกลับประเทศไทย
- ให้การสงเคราะห์แก่คนหางานซึง่ ไปทํางานในต่างประเทศหรือทายาทโดยธรรมของ
บุคคลดังกล่าว
- การคัดเลือกและทดสอบฝีมอื และการฝึกอบรมคนหางานก่อนจะเดินทางไปทํางานใน
ต่างประเทศ
สิ ทธิ ประโยชน์ ที่ได้รบั จากกองทุน
1. กรณีถกู ทอดทิง้ ในต่างประเทศ
สงเคราะห์เป็ นค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทีจ่ ำ� เป็ น
ให้สมาชิกได้เดินทางกลับประเทศไทย
ตามทีจ่ า่ ยจริง ได้แก่ ค่าพาหนะ ค่าทีพ่ กั
ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จา่ ย
อืน่ ๆ ทีจ่ ำ� เป็ นโดยให้จา่ ยตามทีจ่ า่ ยจริง
ไม่เกินคนละ 30,000 บาท
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หลากหลายกองทุน เกื้อหนุนแรงงาน

2. กรณีประสบอันตรายก่อนไปท�ำงาน
หรือขณะท�ำงานในต่างประเทศ สงเคราะห์
เป็ นค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน
คนละ 30,000 บาท
3. กรณีถูกเลิกจ้างจากสาเหตุประสบ
อันตราย สงเคราะห์คนละ 15,000 บาท
4. กรณี ป ระสบอั น ตรายจนพิ ก าร
สงเคราะห์คนละ 15,000 บาท ทุพพลภาพ
สงเคราะห์คนละ 30,000 บาท
5. ประสบปั ญหาในต่ า งประเทศ
สงเคราะห์เป็ นค่าพาหนะ ค่าทีพ่ กั ค่าอาหาร
ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ �ำเป็ น
ตามทีจ่ า่ ยจริงไม่เกินคนละ 30,000 บาท
6. ถูกส่งกลับเนื่องจากเป็ นโรคต้องห้าม
กรณีทำ� งานไม่ถงึ หกเดือน สงเคราะห์คนละ
25,000 บาท ท�ำงานมากกว่าหกเดือน สงเคราะห์
15,000 บาท
7. กรณีประสบปั ญหาจากภัยสงคราม
ภัย ธรรมชาติ หรือ โรคระบาด สงเคราะห์
คนละ 15,000 บาท
8. กรณี เ สีย ชีวิต ก่ อ นเดิน ทางหรือ
ขณะกลับ มาพักที่ป ระเทศไทย สงเคราะห์
จ�ำนวน 30,000 บาท กรณีเสียชีวติ ในต่างประเทศ
สงเคราะห์จ�ำนวน 40,000 บาท และค่าใช้
จ่า ยในการจัด การศพเท่า ที่จ่า ยจริง ไม่เ กิน
40,000 บาท
9. สมาชิกกองทุนถูกด�ำเนินคดีอาญา
ในความผิดซึ่งมิใช่เกิดจากการกระท�ำโดย
เจตนาในต่างประเทศ หรือเนื่องจากไม่ได้รบั
ความเป็ นธรรมจากการท�ำงาน ให้จ่ายเป็ น
ค่าทนายเท่าทีจ่ า่ ยจริงไม่เกิน 100,000 บาท
หลากหลายกองทุน เกื้อหนุนแรงงาน

2. กองทุนเพื่อผูร้ บั งานไปท�ำที่บา้ น
วัตถุประสงค์
กองทุ น เพื่อ ผู้ร บั งานไปท� ำ ที่บ้า นมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ให้ผรู้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ นกูไ้ ป
ซือ้ วัตถุดบิ และอุปกรณ์ในการผลิตหรือขยาย
การผลิตเพื่อสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้
กับผู้รบั งานไปท�ำที่บ้านหลักเกณฑ์และวิธี
การขอกู้
คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ ก้ ู
1. เป็ นกลุ่มผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ นทีไ่ ด้
จดทะเบียนไว้กบั กรมการจัดหางาน
2. เป็ นกลุ่มผู้รบั งานไปท�ำที่บ้านที่ม ี
การจัดการทีช่ ดั เจน
3. เป็ นกลุ่ ม ผู้ร ับ งานไปท� ำ ที่บ้ า นที่
ด�ำเนินการร่วมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
4. เป็ นกลุ่มผู้รบั งานไปท�ำที่บ้านที่ม ี
ทรัพ ย์ ส ิน หรือ เงิน ทุ น รวมกัน ไม่ น้ อ ยกว่ า
10,000 บาท
5. มีส ถานประกอบการที่ ส ามารถ
ติดต่อได้

ร้อยเรื่องเล่า เข้าถึงแรงงาน

93

3. กองทุ น เพื่ อ การส่ ง คนต่ า งด้ า ว ของลูก จ้า งเพื่อ น� ำ ส่ ง เข้า กองทุ น เพื่อ การ
ส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
กลับออกไปนอกราชอาณาจักร
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นทุนหมุนเวียนสําหรับใช้จ่าย
เกีย่ วกับการส่งลูกจ้าง คนต่างด้าวและผูถ้ ูก
เนรเทศกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และ
ประโยชน์ ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการ
ทาํ งานของคนต่างด้าวของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

น้อยกว่า 4 เดือน

4. กองทุนพัฒนาฝี มือแรงงาน

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นทุนหมุนเวียนสําหรับใช้จ่าย
เกีย่ วกับการส่งเสริมการพัฒนาฝี มอื แรงงาน
โดยให้
- ผูร้ บั การฝึ กกูย้ มื เพือ่ ใช้จ่ายเกีย่ วกับ
การเข้ารับการฝึกอบรมฝีมอื แรงงาน
- ผูด้ าํ เนินการฝึก ผูด้ าํ เนินการทดสอบ
มาตรฐานฝีมอื แรงงานและผูป้ ระกอบกิจการกูย้ มื
เพื่อใช้จ่ายเกีย่ วกับการดําเนินการฝึ กอบรม
ฝีมอื แรงงาน หรือการทดสอบมาตรฐานฝีมอื
แรงงานตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและการ
ลูกจ้างทีต่ อ้ งส่งเงินเข้ากองทุน
พัฒนาฝีมอื แรงงาน พ.ศ. 2545
ได้แ ก่ ลูกจ้า งสัญ ชาติพ ม่า ลาวและ
- ช่วยเหลือหรืออุดหนุ นกิจการใด ๆ
กัมพูชา ทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ทำ� งานต�ำแหน่งงาน ทีเ่ กีย่ วกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมอื แรงงาน
รับใช้ในบ้าน และงานกรรมกร
ตามหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการประกาศกําหนด
จ�ำนวนเงินทีต่ อ้ งส่งเข้ากองทุน
- ใช้จา่ ยในการบริหารกองทุน
คนละ 1,000 บาท
ระยะเวลาส่งเงินเข้ากองทุน
กรณีท่ี 1 นายจ้างหักเงินค่าจ้างเฉลีย่
เป็ นจ�ำนวนเท่ากันทุกเดือนติดต่อกัน 4 เดือน
(เดือนละ 250 บาท ติดต่อกัน 4 เดือน)
กรณี ท่ี 2 หากนายจ้า งหรือ ลู ก จ้า ง
มีความประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุนน้อยกว่า
4 เดือ น ให้น ายจ้า งและลู ก จ้า งตกลงกัน
เป็ นหนังสือตามแบบหนังสือท�ำความตกลง
ระหว่าง นายจ้างกับลูกจ้าง กรณีหกั เงินค่าจ้าง
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หลากหลายกองทุน เกื้อหนุนแรงงาน

ผูม้ สี ทิ ธิกยู้ มื เงิน
1. ผูด้ ำ� เนินการฝึก
2. ผูด้ ำ� เนินการทดสอบมาตรฐานฝีมอื
แรงงาน
3. ผูป้ ระกอบกิจการ
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากกองทุน
1. ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ใ ช้ ใ นการฝึ ก อบรม
สามารถน�ำไปลดหย่อนภาษีได้รอ้ ยละร้อย
2. จ�ำนวนลูกจ้างทีไ่ ด้รบั การฝึกอบรม
น� ำ ไปยื่น ประเมิน เงิน สมทบกองทุน พัฒ นา
ฝีมอื แรงงาน
3. ลูกจ้างได้รบั การพัฒนาทักษะฝี มอื
เพิม่ ผลิตภาพแรงงาน ลดต้นทุนการผลิต

5. กองทุนเพื่อผูใ้ ช้แรงงาน

ผูม้ สี ทิ ธิกเู้ งินจากกองทุนฯ คือสหกรณ์
ออมทรัพ ย์ ใ นสถานประกอบกิ จ การและ
รัฐวิสาหกิจ และสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนของ
ลู ก จ้ า ง หรือ ของนายจ้ า งร่ ว มกับ ลู ก จ้ า ง
ตามกฎหมายว่าด้วยการสหกรณ์ ซึง่ มีสมาชิก
เป็ น ผู้ใ ช้แ รงงานตามกฎหมายว่ า ด้ว ยการ
คุ้มครองแรงงาน หรือกฎหมายว่าด้วยการ
แรงงานสัมพันธ์ และจะต้องมีคุณสมบัตคิ อื
เป็ น สหกรณ์ ท่ีม ีร ะยะเวลาด� ำ เนิ น การทาง
บัญชีมาแล้วไม่ น้อยกว่า 1 ปี และงบการเงิน
ได้ผา่ นการตรวจและรับรองจากผูต้ รวจบัญชี
แล้ว

6. กองทุนสงเคราะห์ลกู จ้าง

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นการสงเคราะห์ลูกจ้างในกรณี
เพื่อ เป็ น ทุน หมุน เวีย นในการพัฒ นา ออกจากงานหรือ ตาย หรือ กรณี ท่ีกํา หนด
รายได้แก่ผใู้ ช้แรงงาน และเพือ่ การออมทรัพย์ โดยคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลกู จ้าง
และปลดเปลื้องหนี้สนิ ของผู้ใช้แรงงานโดย
ผ่ า นสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ใ นสถานประกอบ
กิจการและรัฐวิสาหกิจ

กองทุน สงเคราะห์ลูก จ้า งจะจ่า ยเงิน
สงเคราะห์ 2 กรณี
1. เงิน สงเคราะห์ใ นกรณี ท่ีน ายจ้า ง
ไม่จา่ ยค่าชดเชยให้ตามกฎหมาย โดยจะจ่าย
เงินสงเคราะห์ให้บางส่วน หรือไม่เต็มสิทธิ
ตามที่ก ฎหมายก� ำ หนด คือ จ่ า ยให้ลู ก จ้า ง
ผู้ข อรับ เงิน สงเคราะห์ใ นอัต ราดัง ต่ อ ไปนี้
หลากหลายกองทุน เกื้อหนุนแรงงาน
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1.1 สามสิบเท่าของอัตราค่าจ้างขันต�
้ ำ่
รายวันทีล่ กู จ้างพึงได้รบั ตามพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ส�ำหรับลูกจ้าง
ซึ่ง ท�ำ งานติด ต่ อ กัน ครบ หนึ่ ง ร้อ ยยี่ส ิบ วัน
แต่ไม่ครบหกปี
1.2 หกสิบเท่าของอัตราค่าจ้างขันต�
้ ำ่
รายวันทีล่ กู จ้างพึงได้รบั ตามพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ส�ำหรับลูกจ้าง
ซึง่ ท�ำงานติดต่อกันครบหกปี ขน้ึ ไป
2. เงินสงเคราะห์ในกรณีอ่นื นอกจาก
ค่าชดเชย เช่น ค่าจ้างค้างจ่าย ฯลฯ จะให้
การสงเคราะห์เมื่อได้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุ น สงเคราะห์ ลู ก จ้า ง
ส�ำหรับอัตราเงินทีจ่ ะจ่ายให้แก่ลกู จ้าง จะจ่าย
ในอัต ราไม่เ กิน หกสิบ เท่า ของอัต ราค่า จ้า ง
ขัน้ ต�่ ำ รายวัน ของลู ก จ้ า งที่ พ ึง ได้ ร ับ ตาม
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครอง แรงงาน พ.ศ. 2541
การรับเงินสงเคราะห์
ลูกจ้างมารับเงินด้วยตนเองภายใน 60 วัน
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
ค�ำขอรับเงินสงเคราะห์พร้อมน�ำบัตรประจ�ำตัว
ประชาชนไปแสดงด้ ว ย หากไม่ ส ามารถ
มารับเงินด้วยตนเองได้ สามารถท�ำหนังสือ
มอบอ� ำ นาจให้บุ ค คลอื่น มารับ เงิน แทนได้
ผูร้ บั มอบอ�ำนาจต้องน�ำบัตรประจ�ำตัวประชาชน
ของผูม้ อบอ�ำนาจ และตนไปแสดงต่อพนักงาน
เจ้า หน้ า ที่เ พื่อ ขอรับ เงิน หากไม่ม ารับ เงิน
ภายใน 60 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือ หรือ
ลูกจ้างถึงแก่ความตาย สิทธิในการขอรับเงิน
สงเคราะห์เป็ นอันระงับสิน้ ไป หากลูกจ้างผูถ้ กู
ระงับสิทธิ ์ไปแล้ว มีความประสงค์จะรับเงิน
กองทุนฯ อีกต้องยืน่ เรือ่ งขอรับเงินสงเคราะห์ใหม่
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7. กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
วัตถุประสงค์
เพื่อ สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานด้ า น
ความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการทํางาน ภายใต้ความร่วมมือ
ของทุ ก ภาคส่ ว นในการแก้ไ ขสภาพความ
ไม่ปลอดภัยหรือเพือ่ ป้ องกันการเกิดอุบตั เิ หตุ
และโรค อัน เนื่ อ งจากการทํา งาน รวมทัง้
การดําเนินกิจกรรมใด ๆ เพื่อการส่งเสริม
และการพัฒ นางาน ด้ า นความปลอดภัย
อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อ มในการ
ทํ า งาน ทัง้ นี้ ก ารใช้จ่ า ยเงิน กองทุ น ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทาํ งานดังกล่าว จะต้องอยูภ่ ายใต้กรอบ
ทีก่ าํ หนดไว้ตามพระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัย
อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อ มในการ
ทํางาน พ.ศ. 2554
หลั ก เกณฑ์ ก ารกู้ ย ื ม เงิ น จากกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อเอามา
ปรับ ปรุ ง สภาพความไม่ ป ลอดภั ย หรื อ
ป้ องกันอุบตั เิ หตุจากการท�ำงาน ดอกเบีย้ ต�่ำ 
คิดร้อยละ 2 ต่อปี
ผูม้ สี ทิ ธิกู้ : นายจ้าง (บุคคลธรรมดา
หรือนิตบิ ุคคล)
กูไ้ ด้จำ� นวน : ไม่เกิน 2,000,000 บาท
หรือ เป็ นไปตามที่ค ณะกรรมการบริห าร
กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานเห็นชอบ
การช�ำระคืน : ช�ำระคืนภายใน 5 ปี
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8. กองทุนประกันสังคม
วัตถุประสงค์
เ ป็ น ก อ ง ทุ น ใ ห้ ห ลั ก ป ร ะ กั น แ ก่
ผูป้ ระกันตนให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ ทดแทน
เ มื่ อ ต้ อ ง ป ร ะ ส บ อั น ต ร า ย เ จ็ บ ป่ ว ย
ทุ พ พลภาพ หรือ ตาย ซึ่ง ไม่ ใ ช่ เ นื่ อ งจาก
ก า ร ทํ า ง า น ร ว ม ทั ้ง ก ร ณี ค ล อ ด บุ ต ร
สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน
สิทธิประโยชน์ทผ่ี ปู้ ระกันตนมาตรา 33
และ 39 จะได้รบั มีดงั นี้
1. กรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บป่ วย
ที่ไม่ได้เกิ ดจากการท�ำงาน
เงื่ อ นไขการใช้ ส ิ ท ธิ ์ : จ่ า ยสมทบ
กองทุนประกันสังคมมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน
ภายใน 15 เดือน ก่อนเดือนทีใ่ ช้สทิ ธิ
1.1 กรณีเจ็บป่ วยปกติ
เข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถาน
พยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกหรือเครือข่าย
ของสถานพยาบาล โดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ย
ใด ๆ ทัง้ ประเภทผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน
สถานพยาบาลของรัฐ
ผู้ป่วยนอก สปส.รับ ผิด ชอบค่า บริก ารเท่ า ที่
จ่ายจริงตามความจ�ำเป็ น
ผู้ป่วยใน สปส.รับผิดชอบค่าบริการเท่าทีจ่ ่าย
จริงตามความจ�ำเป็ น แต่ไม่เกิน 72 ชม. แรก
( ไ ม่ ร ว ม วั น ห ยุ ด ค่ า ห้ อ ง แ ล ะ ค่ า อ า ห า ร
ไม่เกิน 700 บาทต่อวัน
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1.2 กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่ วย
ฉุกเฉินวิกฤต
ผู้ป ระกัน ตนที่ป ระสบอัน ตรายหรือ
เจ็บ ป่ วยฉุ ก เฉิ น วิก ฤตตามหลัก เกณฑ์แ ละ
เงือ่ นไข สามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์
ณ สถานพยาบาลเอกชน ทุกแห่งโดยไม่ตอ้ ง
ส�ำรองจ่าย ส�ำนักงานประกันสังคม จะรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงเวลานับตัง้ แต่แรก
รับ จนพ้น ภาวะวิก ฤต ภายใน 72 ชัวโมง
่
(รวมวันหยุด)
โดยสถานพยาบาลทีใ่ ห้บริการจะเป็ น
ผู้ เ รีย กเก็ บ ค่ า บริก ารทางการแพทย์ จ าก
กองทุนของผูม้ สี ทิ ธิ
สถานพยาบาลเอกชน
ผู้ ป่วยนอก สปส.รับ ผิด ชอบค่ า บริก ารตาม
หลักเกณฑ์ทก่ี ำ� หนด
ผู้ป่วยใน สปส.รับผิดชอบค่าบริการทางการ
แพทย์ต ามหลัก เกณฑ์ท่ีป ระกาศฯ ก� ำ หนด
แต่ไม่เกิน 72 ชม.แรก (ไม่รวมวันหยุด ค่าห้อง
และค่าอาหารไม่เกิน 700 บาทต่อวัน
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1.3 สิทธิผปู้ ระกันตนในการรับบริการ
ทันตกรรม
มีการเพิม่ สิทธิประโยชน์กรณีทนั ตกรรม
มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยครอบคลุ ม อุ ด ฟั น
ถอนฟั น ขูดหินปูน ผ่าฟั นคุด ในอัตราเท่าที่
จ่ า ยจริง ตามความจ� ำ เป็ นแต่ ไ ม่ เ กิน 900
บาท/คน/ปี (เดิม 600 บาท/คน/ปี ) การขอรับ
บริก ารทัน ตกรรมผู้ป ระกัน ตนสามารถใช้
บัต รประชาชนเป็ น หลัก ฐานเข้า รับ บริก าร
กรณีทนั ตกรรมกับสถานพยาบาล ทีท่ ำ� ความ
ตกลง กับส�ำนักงานประกันสังคม โดยไม่ต้อง
ส�ำรองจ่ายเงิ น
ในปี 2561 มีจ�ำนวนสถานพยาบาล
เอกชน/คลิ นิ ก เข้ า ร่ ว มให้ บ ริ ก ารจ� ำ นวน
1,352 แห่ ง รวมถึง สถานพยาบาลรัฐ ทัว่
ประเทศ โดยสังเกตป้ ายสติ๊กเกอร์ท่รี ะบุว่า
สถานพยาบาลแห่งนี้
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ก ร ณี ผู้ ป ร ะ กั น ต น เ ข้ า รั บ บ ริ ก า ร
ทันตกรรมในสถานพยาบาลทีไ่ ม่ได้ทำ� ความ
ตกลงเรือ่ งการเบิกจ่าย ผูป้ ระกันตนสามารถ
น�ำหลักฐานประกอบด้วย
1) ใบเสร็จรับเงิน
2) ใบรับรองแพทย์
3) ส� ำ เนาสมุ ด บั ญ ชี ธ นาคารของ
ผู้ป ระกัน ตนยื่น ต่ อ ส�ำ นัก งานประกัน สัง คม
กรุ ง เทพมหานครพื้น ที่/ จัง หวัด /สาขาทัว่
ประเทศ เพื่อ ขอรับ ประโยชน์ ท ดแทน ได้
ภายใน 2 ปี นับแต่วนั ทีเ่ ข้ารับบริการทีร่ ะบุ
ไว้ในใบรับรองแพทย์
1.4 การปลูกถ่ายไขกระดูก, การเปลีย่ น
อวัย วะ กระจกตา, การบ�ำ บัด ทดแทนไต,
การผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ ปอด ตับ ตับอ่อน
และกรณี ป ลู ก ถ่ า ยอวั ย วะมากกว่ า หนึ่ ง
อวัย วะพร้อ มกัน ได้ร บั ค่ า บริก ารทางการ
แพทย์ ต ามหลั ก เกณฑ์ แ ละอั ต ราที่ ค ณะ
กรรมการการแพทย์กำ� หนด
1.5 ค่ า อวัย วะเทีย มและอุ ป กรณ์ ใ น
การบ�ำบัดรักษาโรค มีสทิ ธิได้รบั ตามรายการ
และอัตราทีค่ ณะกรรมการการแพทย์กำ� หนด
1.6 เ งิ น ท ด แ ท น ก า ร ข า ด ร า ย ไ ด้
มีสทิ ธิได้รบั ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง
รายเดือน ครัง้ ละไม่เกิน 90 วัน ปี หนึ่งไม่เกิน
180 วัน เว้นแต่การเจ็บป่ วย ด้วยโรคเรือ้ รัง
ตามกฎกระทรวงจะได้ร บั เงิน ทดแทนการ
ขาดรายได้ ไม่เกิน 365 วัน

หลากหลายกองทุน เกื้อหนุนแรงงาน

ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ปีละ 1 ครัง้ หากไม่สะดวกไปรักษา
โรงพยาบาลตามที่ก�ำหนดสิทธิสามารถเปลี่ยนโรงพยาบาลได้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ได้เลือก
โรงพยาบาลใหม่ท่สี ะดวกกับตนเองยิง่ ขึ้น ใครที่คดิ จะเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม
มีขนั ้ ตอนการขอเปลีย่ นโรงพยาบาลประกันสังคม สามารถท�ำได้ดงั นี้

01

ยืน่ แบบเลือกสถานพยาบาล สปส.9-02 ได้ท่ี
ส�ำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพืน้ ที/่
จังหวัด/สาขาทุกแห่งทัวประเทศ
่

02

ตรวจรายชือ่ สถานพยาบาลประกันสังคม
ได้จากนายจ้าง, เว็บไซต์สำ� นักงานประกันสังคม
และสายด่วน 1506

03

ตรวจสอบสิทธิรกั ษาพยาบาล ได้ท่ี www.sso.go.th
แอปพลิเคชัน่ SSO Connect/สายด่วน 1506/
ส�ำนักงานประกันสังคมทัวประเทศ/
่
เครือ่ ง Smart kiosk ของกระทรวงมหาดไทย

โดยทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงสถานพยาบาล ทางส�ำนักงานประกันสังคมจะแจ้งผล
การเลือกสถานพยาบาลผ่านนายจ้างให้กบั ผูป้ ระตนมาตรา 33 ส่วนผูป้ ระกันตนมาตรา 39
จะได้รบั แจ้งผลเป็ นหนังสือและ SMS

หลากหลายกองทุน เกื้อหนุนแรงงาน
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2. กรณี คลอดบุตร
เงื่อ นไขการใช้ส ิท ธิ จ่ า ยเงิน สมทบ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือน
ก่อนเดือนคลอดบุตร
1) สิท ธิ ป ระโยชน์ ก รณี ค ลอดบุ ต ร
ได้แก่ จ่ายค่าคลอดบุตรให้แก่ผู้ประกันตน
ในอัต รา 13,000 บาทต่ อ การคลอดบุ ต ร
ไม่จ� ำ กัด จ� ำ นวนครัง้ สามีแ ละภรรยาเป็ น
ผูป้ ระกันตนทังคู
้ ใ่ ห้ใช้สทิ ธิในการเบิกค่าคลอดบุตร
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
2) ส� ำ หรับ ผู้ป ระกัน ตนหญิ ง มีส ิท ธิ
รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพือ่ การคลอด
บุตร จ�ำนวน 2 ครัง้ ในอัตราร้อยละ 50 ของ
ค่าจ้างเฉลีย่ เป็ นระยะเวลา 90 วัน
3) ค่าตรวจและรับฝากครรภ์ส�ำหรับ
ผู้ป ระกัน ตน/ภรรยาของผู้ป ระกัน ตนหญิง
ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภรรยากับผู้ประกันตน
โดยเปิ ดเผย (กรณีผู้ประกันตนไม่มภี รรยา
ทีจ่ ดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย) ในอัตรา
เท่ า ที่จ่ า ยจริง ไม่ เ กิน 1,000 บาท ทัง้ นี้
ตามหลัก เกณฑ์เ งื่อ นไข และอัต ราที่ค ณะ
กรรมการการแพทย์กำ� หนด
3. กรณี ทพุ พลภาพ
เงื่อ นไขการใช้ส ิท ธิ : ต้ อ งจ่ า ยเงิน
สมทบกองทุ น ประกัน สัง คมไม่น้ อ ยกว่า 3
เดือน ภายใน 15 เดือน ก่อนทุพพลภาพ
สิทธิประโยชน์ เงินทดแทนการขาด
รายได้ ดังนี้
1. กรณีทุพพลภาพไม่รุนแรง ได้รบั
เงินทดแทนการขาดรายได้ไม่เกิน ร้อยละ 30
100

ร้อยเรื่องเล่า เข้าถึงแรงงาน

ของค่ า จ้ า งตลอดระยะเวลาที่ไ ม่ ส ามารถ
ประกอบการงาน ได้ไม่เกิน 180 เดือน ทัง้ นี้
ตามหลักเกณฑ์ทก่ี ำ� หนด
ค่าบริการทางการแพทย์ ดังนี้
1) กรณีเข้ารับบริการทางการแพทย์
ณ สถานพยาบาลของรัฐ
ผู้ ป่ วยนอก เท่ า ที่ จ่ า ยจริ ง ตาม
ความจ�ำเป็ น
ผูป้ ่ วยใน จ่ายค่าบริการทางการแพทย์
ให้แก่สถานพยาบาล โดยค�ำนวณตามกลุ่ม
วินจิ ฉัยโรคร่วม (DRGs) ในอัตรา 12,000 บาท
ต่อหนึ่งค่าน�้ำหนักสัมพัทธ์
2) กรณีเข้ารับบริการทางการแพทย์
ณ สถานพยาบาลของเอกชน
ผู้ป่ วยนอก เท่า ที่จ่า ยจริง ไม่เ กิน
เดือนละ 2,000 บาท
ผู้ ป่ วยใน เท่ า ที่ จ่ า ยจริง ไม่ เ กิ น
เดือนละ 4,000 บาท
3) ผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ หลักเกณฑ์
และอั ต รา ตามประกาศคณะกรรมการ
การแพทย์กำ� หนด
4) มีส ิท ธิ ไ ด้ ร ับ การฟอกเลื อ ดด้ ว ย
เครือ่ งไตเทียมและการเตรียมเส้นเลือดส�ำหรับ
การฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม หลักเกณฑ์
และอัตราตามประกาศ คณะกรรมการการแพทย์
ก�ำหนด
5) กรณีฉุกเฉินวิกฤตกรณีผทู้ พุ พลภาพ
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่ วยฉุ กเฉินวิกฤต
สามารถเข้ารับริการทางการแพทย์ ณ สถาน
พยาบาลเอกชนได้ทกุ แห่ง โดยไม่ตอ้ งส�ำรองจ่าย
ทัง้ นี้ตามหลักเกณฑ์ทป่ี ระกาศคณะกรรมการ
การแพทย์กำ� หนด
หลากหลายกองทุน เกื้อหนุนแรงงาน

6) กรณีต าย ทายาทมีส ทิ ธิไ ด้ร บั ค่า
ท�ำ ศพและเงิน สงเคราะห์ ตามหลัก เกณฑ์
และอัตราทีส่ ำ� นักงานประกาศก�ำหนด
7) ค่า รถพยาบาลหรือ ค่า พาหนะรับ
ส่งผูท้ ุพพลภาพ กรณีเข้ารับบริการทางการ
แพทย์เหมาจ่ายไม่เกินเดือนละ 500 บาท
2. กรณีทุพพลภาพรุนแรง ได้รบั เงิน
ทดแทนการขาดรายได้เป็ นรายเดือนในอัตรา
ร้อยละ 50 ของ ค่าจ้างตลอดชีวติ
คนพิการ เข้าโรงพยาบาลเลือกสิทธิได้
คนพิก ารที่เ ป็ น ผู้ป ระกัน ตนในระบบ
ประกัน สัง คม สามารถเลือ กใช้ สิ ท ธิ ก าร
รักษาพยาบาลจากส�ำนักงานประกันสังคม
หรือสิทธิบตั รทองได้อย่างใดอย่างหนึ่ง และ
เปลี่ยนได้ปีละ 1 ครัง้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
-31 มีนาคม ของทุกปี หากมีความจ�ำเป็ น
เช่ น ย้า ยที่พ ัก อาศัย ย้า ยสถานที่ป ระจ� ำ
ท�ำงาน สามารถเปลีย่ นโรงพยาบาลระหว่าง
ปี ได้ โดยให้แจ้งเปลีย่ นโรงพยาบาลภายใน
30 วัน
ผู้ พ ิก ารที่เ ป็ นผู้ ป ระกัน ตนไม่ ว่ า จะ
เ ลื อ ก ใ ช้ ส ิ ท ธิ ก า ร รั ก ษ า พ ย า บ า ล จ า ก
ส�ำ นั ก งานประกัน สัง คมหรือ จากบัต รทอง
พร้อมได้รบั สิทธิประโยชน์จากประกันสังคม
ได้เหมือนเดิม ทัง้ 7 กรณี ได้แก่ เจ็บป่ วย
(ซึ่ง รวมถึง เงิน ค่า ทดแทน การขาดรายได้
กรณี พ กั รัก ษาตัว ตามค� ำ สังแพทย์
่
ข องคน
พิ ก ารที่ เ ป็ นผู้ ป ระกั น ตน) คลอดบุ ต ร
ทุพพลภาพ เสียชีวติ สงเคราะห์บตุ ร ชราภาพ
และว่างงานอีกด้วย

หลากหลายกองทุน เกื้อหนุนแรงงาน

4. กรณี เสียชีวิต
เงื่อนไขการใช้สทิ ธิ : สาเหตุการเสีย
ชีวติ ต้องไม่เกิดจากการท�ำงาน และจ่ายเงิน
สมทบมาแล้ว 1 เดือน ภายใน 6 เดือนก่อน
ถึงแก่ความตาย
สิทธิประโยชน์
- ผูจ้ ดั การศพสามารถขอค่าท�ำศพได้
40,000 บาท
- เงินสงเคราะห์ กองทุนประกันสังคม
จะจ่ า ยให้ บุ ค คลที่ม ีช่ือ ระบุ อ ยู่ ใ นหนั ง สือ
ให้เป็ นผูร้ บั เงินสงเคราะห์
- กรณีผปู้ ระกันตนเสียชีวติ หากไม่ม ี
หนังสือระบุไว้ ต้องน�ำมาเฉลีย่ ให้ บิดามารดา
หรือ สามีหรือภรรยา หรือบุตร ในจ�ำนวนที่
เท่ากัน ซึง่ จะได้เงินสงเคราะห์ ดังนี้
- หากผูเ้ สียชีวติ จ่ายเงินสมทบมาแล้ว
ตัง้ แต่ 36 เดือนขึน้ ไป แต่ไม่ถงึ 120 เดือน
จะได้รบั เงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้าง 2 เดือน
- หากผูเ้ สียชีวติ จ่ายเงินสมทบตัง้ แต่
120 เดือนขึน้ ไป จะได้เงินสงเคราะห์เท่ากับ
ค่าจ้าง 6 เดือน
- ทายาทสามารถขอรับเงินบ�ำเหน็ จ
ชราภาพได้ภายใน 2 ปี
5. กรณี สงเคราะห์บตุ ร
เงือ่ นไขการใช้สทิ ธิ : จ่ายเงินสมทบมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 12 เดือนก่อนเดือนทีใ่ ช้สทิ ธิ เป็น
บุตรทีช่ อบด้วยกฎหมาย ยกเว้น บุตรบุญธรรม
หรือบุตรทีย่ กให้เป็ นบุตรบุญธรรมของผูอ้ น่ื
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สิทธิประโยชน์
- ได้รบั เงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่าย
เดือนละ 400 บาท ตัง้ แต่บุตรอายุแรกเกิด
จนถึง 6 ปี บริบรู ณ์
- สามารถขอใช้สทิ ธิ ์ได้คราวละไม่เกิน
3 คน
ทังนี
้ ้ สานักงานประกันสังคมอยูร่ ะหว่าง
ออกกฎกระทรวง เพื่อ เพิ่ม เงิน สงเคราะห์
บุตรเป็ นเดือนละ 600 บาท ต่อบุตร 1 คน
โดยจะมีผลบังคับใช้ยอ้ นหลังตัง้ แต่ 1 มกราคม
2561 ประกาศใช้กฎหมาย
6. กรณี ชราภาพ
แยกเป็ น 2 กรณี ดังนี้
กรณี บำ� นาญชราภาพ เงื่อนไขการ
ใช้สทิ ธิ ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า
180 เดือน (ไม่ตอ้ งจ่าย 180 เดือนติดต่อกัน)
มีอ ายุ ค รบ 55 ปี บริบู ร ณ์ และความเป็ น
ผูป้ ระกันตนสิน้ สุดลง
สิทธิประโยชน์
- กรณีถา้ จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อย
กว่า 180 เดือนจะได้รบั เงินบ�ำนาญชราภาพ
เป็ นรายเดือน ในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้าง
เฉลีย่ 60 เดือนสุดท้าย
- กรณีจ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือน
จะได้ร บั การปรับ เพิ่ม บ� ำ นาญชราภาพอีก
ร้อยละ 1.5 ส�ำหรับระยะเวลาทีจ่ า่ ยเงินสมทบ
เกิน 180 เดือนทุก ๆ 12 เดือนทีจ่ า่ ยเงินสมทบ
เกิน 180 เดือนนัน้
หากท่านส่งเงินสมทบเป็ นระยะเวลา
15 ปี ท่านมีสทิ ธิรบั บ�ำนาญรายเดือนเดือนละ
102
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3,000 บาท แต่หากท่านส่งเงินสมทบต่ออีก
10 ปี บ�ำนาญรายเดือนของท่านจะเพิม่ เป็ น
5,250 บาท
กรณี บำ� เหน็ จชราภาพ เงื่อนไขการ
ใช้สทิ ธิ
- จ่ายเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน
- มีอายุครบ 55 ปี บริบูรณ์ หรือเป็ น
ผูท้ พุ พลภาพ หรือถึงแก่ความตาย
- ความเป็ นผูป้ ระกันตนสิน้ สุดลง
สิทธิประโยชน์
- กรณีจา่ ยเงินสมทบต�่ำกว่า 12 เดือน
จะได้รบั เงินบ�ำเหน็จชราภาพเท่ากับจ�ำนวน
เงินสมทบทีผ่ ปู้ ระกันตนจ่ายเงินสมทบ
- กรณีจ่ายเงินสมทบตัง้ แต่ 12 เดือน
ขึน้ ไป จะได้รบั เงินบ�ำเหน็จชราภาพเท่ากับ
จ�ำนวนเงินสมทบทีผ่ ปู้ ระกันตนและนายจ้าง
จ่ายสมทบ พร้อมทัง้ ผลประโยชน์ตอบแทนที่
ส�ำนักงานประกันสังคมประกาศก�ำหนด
- กรณีผรู้ บั เงินบ�ำนาญชราภาพถึงแก่
ความตายภายใน 60 เดือนนับตัง้ แต่ได้สทิ ธิ
บ� ำ นาญชราภาพ จะได้ ร ับ เงิ น บ� ำ เหน็ จ
ชราภาพจานวน 10 เท่ า ของเงิน บ� ำ นาญ
ชราภาพรายเดือนทีไ่ ด้รบั เดือนสุดท้ายก่อน
เสียชีวติ
ทังนี
้ ้ สานักงานประกันสังคมอยูร่ ะหว่าง
การแก้ไขกฎกระทรวงฯ กรณีการประกันเงิน
บ�ำนาญขัน้ ต�่ำ  เป็ นการการันตีวา่ มูลค่าเงินที่
ได้รบั นัน้ ไม่ต่�ำกว่าเงินบ�ำนาญชราภาพระยะ
เวลา 60 เดือน ถ้าผูร้ บั บ�ำนาญเสียชีวติ ภายใน
5 ปี แรก ทางครอบครัวหรือทายาทจะได้รบั
เงินก้อน (เงินบ�ำเหน็จชราภาพ) เท่ากับ
หลากหลายกองทุน เกื้อหนุนแรงงาน

กรณี ที่ จ�ำ นวนเดื อ นที่ เ หลื อ อยู่
มากกว่าหรือเท่ากับ 10 เดือน
บ� ำ เหน็ จ = จ� ำ นวนเงิ น บ� ำ นาญ
ชราภาพ x จ�ำนวนเดือนที่เหลืออยู่จนครบ
60 เดือน
กรณี ที่ จ�ำ นวนเดื อ นที่ เ หลื อ อยู่
น้ อยกว่า 10 เดือน
บ� ำ เหน็ จ = จ� ำ นวนเงิ น บ� ำ นาญ
ชราภาพ x 10 เดือน
บ�ำนาญที่ได้รบั
ระยะเวลา
ร้อยละของค่า
จ�ำนวนเงิ น
ที่ส่งเงิ น
จ้างเดือน
(บาท/เดือน)
สบทบ (ปี )
สุดท้าย (%)
20.0
3,000
15
27.5
4,125
20
35.0
5,250
25
42.5
6,375
30
50.0
7,500
35

7. กรณี วา่ งงาน (เฉพาะผูป้ ระกันตน
มาตรา 33)
เงื่ อ นไขการใช้ ส ิ ท ธิ ป ระกั น สั ง คม
จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือน ภายใน 15 เดือน
ก่อนการท�ำงาน
- มีระยะเวลาว่างงานตัง้ แต่ 8 วันขึน้ ไป
- ผูป้ ระกันตนขึน้ ทะเบียนเป็ นผูว้ า่ งงาน
ผ่านเว็บไซต์ กรมการจัดหางาน ของรัฐภายใน
30 วันนับแต่วนั ทีล่ าออกจากงานหรือถูกเลิกจ้าง
- รายงานตั ว เป็ นผู้ ว่ า งงานผ่ า น
เว็บไซต์กรมการจัดหางานของรัฐ ไม่น้อยกว่า
เดือนละ 1 ครัง้ ตามก�ำหนดนัดรายงานตัว
หลากหลายกองทุน เกื้อหนุนแรงงาน

- เป็ นผูม้ คี วามสามารถในการท�ำงาน
และพร้อมจะท�ำงานตามทีส่ ำ� นักงานจัดหางาน
ของรัฐจัดหาให้
- ไม่ปฏิเสธทีจ่ ะฝึกงาน
- ต้องไม่ถูกเลิกจ้างในกรณี ทุจริตต่อ
หน้าที่ หรือจงใจให้นายจ้างได้รบั ความเสียหาย
หรือท�ำผิดกฎหมายกรณีรา้ ยแรง หรือ ละทิง้
หน้าทีเ่ ป็ นเวลา 7 วันติดต่อกันโดยไม่มเี หตุ
อันควร หรือ ได้รบั โทษจ�ำคุกตามค�ำพิพากษา
และไม่ใช่ผู้ได้รบั ประโยชน์ ทดแทนในกรณี
ชราภาพ
สิทธิประโยชน์
- กรณีถกู เลิกจ้าง จะได้รบั เงินทดแทน
ระหว่ า งการว่ า งงานปี ล ะไม่ เ กิน 180 วัน
ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลีย่ ซึง่ ค่าจ้าง
เฉลีย่ สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
- กรณี ล าออกหรือ สิ้น สุด สัญ ญาจ้า ง
ตามระยะเวลา จะได้รบั เงินทดแทนระหว่าง
ว่างงานปี ละไม่เกิน 90 วันในอัตราร้อยละ 30
ของค่าจ้างเฉลีย่ ซึง่ ค่าจ้างเฉลีย่ สูงสุดไม่เกิน
15,000 บาท
- กรณี ท่ีว่ า งงานเพราะถู ก เลิก จ้ า ง
มากกว่า 1 ครัง้ ใน 1 ปี จะมีสทิ ธิได้รบั เงิน
ทดแทนทุกครัง้ รวมกันไม่เกิน 180 วัน
- กรณีวา่ งงานเพราะลาออกหรือสิน้ สุด
สัญญาจ้าง มากกว่า 1 ครัง้ ใน 1 ปี จะมีสทิ ธิ
ได้รบั เงินทดแทนรวมกันไม่เกิน 90 วัน
- กรณี เ กิ ด เหตุ สุ ด วิ ส ัย ได้ ร ับ เงิน
ทดแทนกรณีวา่ งงานในอัตราร้อยละ 50 ของ
ค่าจ้างรายวันตลอดระยะเวลาที่ไม่สามารถ
ท�ำงานได้ตามปกติ แต่ไม่เกิน 180 วัน
ร้อยเรื่องเล่า เข้าถึงแรงงาน
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ขัน้ ตอนการขึน้ ทะเบียนผูป้ ระกันตนกรณี ว่างงาน (http://empui.doe.go.th)

9. กองทุนเงินทดแทน
วัตถุประสงค์
เพือ่ เป็ นกองทุนในการจ่ายเงินทดแทน
แทนนายจ้างให้แก่ลกู จ้าง ซึง่ ประสบอันตราย
เจ็บป่ วย หรือตายเนื่องจากการทํางานหรือ
ป้ องกันรักษาผลประโยชน์ให้แก่นายจ้างหรือ
เจ็บป่ วยเป็ นโรค ซึง่ เกิดขึน้ ตามลักษณะหรือ
สภาพของงาน หรือโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
การทํางานให้แก่นายจ้าง
สิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน
มีดงั นี้
1. ค่ารักษาพยาบาล
มีส ิท ธิไ ด้ร บั ค่ า รัก ษาพยาบาลเท่ า ที่
จ่ายจริงไม่เกิน 50,000 บาทต่อการประสบ
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อันตรายหรือเจ็บป่ วย 1 ครัง้ หากมีการบาดเจ็บ
ทีร่ ุนแรงหรือเรือ้ รังตามหลักเกณฑ์ทก่ี �ำหนด
จ่ายเพิม่ ได้อกี 100,000 บาท รวมแล้วไม่เกิน
150,000 บาท หรือหากไม่เพียงพอสามารถ
จ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิม่ ขึ้นแต่รวมทัง้ สิ้น
ไม่เกิน 2,000,000 บาท
2. ค่าทดแทนรายเดือน
เมือ่ ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่ วย
เนื่องจากการท�ำงานให้แก่นายจ้าง จนเป็ น
เหตุให้ตอ้ งหยุดงานสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ
ตาย หรือสูญหาย จะได้คา่ ทดแทนร้อยละ 60
ของค่าจ้างขัน้ ต�่ำรายวัน และไม่เกิน 12,000
บาทต่อเดือน
หลากหลายกองทุน เกื้อหนุนแรงงาน

1) กรณี แ พทย์ ใ ห้ห ยุ ด พัก รัก ษาตัว
มีสทิ ธิได้รบั ค่าทดแทนร้อยละ 60 ของค่าจ้าง
รายเดือ น กรณี ลู ก จ้า งไม่ ส ามารถท� ำ งาน
ติดต่อกันได้เกิน 3 วัน แต่ไม่เกิน 1 ปี โดย
ต้องมีใบรับรองแพทย์ทร่ี ะบุหยุดพักรักษาตัว
ติดต่อกันเกิน 3 วันขึน้ ไป และลูกจ้างมีการ
หยุดพักรักษาตัวจริง ตามใบรับรองแพทย์
2) กรณีสูญ เสีย อวัย วะ มีส ทิ ธิไ ด้ร บั
ค่าทดแทนร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือน
เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี การประเมินการ
สูญเสียอวัยวะ ลูกจ้างต้องได้รบั การรักษา
พยาบาลทางการแพทย์จนสิ้นสุดการรักษา
และอวัยวะคงที่ไม่มกี ารเปลี่ยนแปลง หรือ
เมื่อพ้นก�ำหนดระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วนั ที่
ลูกจ้างประสบอันตราย

หลากหลายกองทุน เกื้อหนุนแรงงาน

3) กรณี ทุ พ พลภาพ มี ส ิ ท ธิ ไ ด้ ร ับ
ค่าทดแทนร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือน  
เป็ นระยะเวลาไม่ เ กิน 15 ปี หากลู ก จ้า ง
จ�ำเป็ นต้องได้รบั การฟื้ นฟู จะได้รบั ค่าฟื้ นฟู
ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
4) กรณีถงึ แก่ความตายหรือสูญหาย
มีสทิ ธิได้รบั ค่าทดแทนร้อยละ 60 ของค่าจ้าง
รายเดือ น เป็ น ระยะเวลา 8 ปี จ่า ยให้ก บั
ผูม้ สี ทิ ธิตามกฎหมาย และค่าท�ำศพ
3. ค่าท�ำศพ
โดยจ่ายค่าท�ำศพให้กบั ผูจ้ ดั การศพได้รบั
เป็ น จ�ำ นวน 100 เท่า ของอัต ราสูง สุด ของ
ค่าจ้าง  ขัน้ ต�่ำรายวันตามกฎหมายว่าด้วย
การคุม้ ครองแรงงาน

ร้อยเรื่องเล่า เข้าถึงแรงงาน
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4. หากลูกจ้างจ�ำเป็ นต้องได้รบั การฟื้ นฟู
กรณีฟ้ื นฟู สมรรถภาพในการท�ำงาน
ภายหลังการประสบอันตราย ส�ำหรับลูกจ้าง
ทีจ่ �ำเป็ นต้องได้รบั การฟื้ นฟูได้รบั ตามอัตรา
ดังนี้
- ค่า ใช้จ่า ยในการฟื้ นฟู ส มรรถภาพ
ในการท� ำ งานด้ า นอาชีพ โดยให้ จ่ า ยได้
เฉพาะทีเ่ ป็ นการฝึกตามหลักสูตรทีห่ น่วยงาน
ของส�ำนักงานประกันสังคมเป็ นผูด้ ำ� เนินการ
ไม่เกิน 24,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในกระบวนการเวชศาสตร์
ฟื้ นฟูสมรรถภาพในการท�ำงานด้านการแพทย์
โดยเป็ นค่าใช้จ่ายทางกายภาพบ�ำบัดไม่เกิน
วันละสองร้อยบาท และค่าใช้จา่ ยทางกิจกรรม
บ�ำบัดไม่เกินวันละ หนึ่งร้อยบาท แต่รวมแล้ว
ไม่เกิน 24,000 บาท
- ค่าใช้จา่ ยในกระบวนการบ�ำบัดรักษา
และการผ่ า ตัด เพื่อ ประโยชน์ ใ นการฟื้ นฟู
สมรรถภาพ ในการท�ำงานไม่เกิน 40,000 บาท
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หากมีความจ�ำเป็ นให้จ่ายเพิม่ ได้อกี ไม่เกิน
110,000 บาท โดยคณะกรรมการการแพทย์
พิจารณาและคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน
เห็นชอบ
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์ดา้ นเวชศาสตร์
ฟื้ นฟู หน่ วยละไม่เกินอัตราตามทีก่ ระทรวง
การคลังก�ำหนด แต่รวมแล้วไม่เกิน 160,000
บาท
ส�ำนักงานประกันสังคม มีความห่วงใย
ลูกจ้างจึงได้มมี าตรการทัง้ ด้านบ�ำบัด ส่งเสริม
ฟื้ นฟู ป้ องกัน และเยียวยาให้ลูกจ้างได้รบั
การดูแ ลเมื่อ ประสบอัน ตรายหรือ เจ็บ ป่ วย
จากการท� ำ งาน ทัง้ นี้ นายจ้า งและสถาน
ประกอบการควรตระหนักถึงการป้ องกันและ
สร้า งความปลอดภัย ในการท� ำ งานเพื่อ ให้
ลูกจ้างมีสขุ ภาพกายใจ และสภาพแวดล้อมที่
เอือ้ ต่อการปฏิบตั งิ าน เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพ
และผลิตภาพแรงงานต่อไป

หลากหลายกองทุน เกื้อหนุนแรงงาน

รอยยิ้มของทุกคน

คือหลักชัย

รางวัลแห่งความส� ำเร็จ
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รางวัลแห่งความส� ำเร็จ

“กระทรวงแรงงานมีความมุ่งมันยกระดั
่
บคุณภาพชี วิตให้ แรงงานไทยมีศกั ยภาพสูง
มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี โดยการสร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาทักษะอาชีพ ส่งเสริ มให้ได้รบั
สิ ทธิ ด้านกฎหมายที่เท่าเทียมกัน และมีหลักประกันชีวิตที่มนคง
ั ่ และจะบูรณาการกับ
ทุกหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิ บตั ิ เพื่อให้คนไทยทุกคน
ได้รบั ประโยชน์ จากการท�ำงานอย่างเท่ าเที ยม เพื่อความมันคง
่
มังคั
่ ง่ และยังยื
่ น”
ประโยคดังกล่าวเป็ นถ้อยแถลงของพลต�ำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
แรงงาน ทีก่ ล่าวในงานครบรอบ 25 ปี ประชารัฐ ร่วมใจ พัฒนาแรงงานสูไ่ ทยยังยื
่ น ซึง่ มีผลงาน
เป็ นทีป่ ระจักษ์ และถือเป็ นรางวัลแห่งความส�ำเร็จในการขับเคลือ่ นงานของกระทรวงแรงงาน
ทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับสากล ดังนี้

ประเทศไทยมีอตั ราว่างงาน
เป็ นอันดับ 4 ของโลก

ประชากรไทย
66,200,000 คน
อัตราการว่างงาน
ร้อยละ 1.2

รางวัลแห่งความส� ำเร็จ

การส� ำ รวจข้อ มู ล จากเว็บ ไซต์
Trading Economics.com และ Index
mundi.com เมื่อ เดือ นมีน าคม 2561
ได้นำ� เสนออัตราการว่างงานของ 215 ประเทศ
ทัวโลก
่
ซึง่ จากการเปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศต่างๆ ทัวโลก
่
ปรากฏว่า ประเทศไทยมีอตั ราการว่างงาน
น้ อ ยที่ สุ ด เป็ นอั น ดั บ ที่ 4 ของโลก
โดยประเทศไทยมีป ระชากรประมาณ  
66,200,000 คน มีอ ัต ราการว่ า งงาน
ร้อยละ 1.2
ร้อยเรื่องเล่า เข้าถึงแรงงาน
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การปรับอันดับขึน้ จากทีไ่ ด้รบั การจัด
ให้อยูใ่ น Tier 2 Watch List เมือ่ ปี 2560 การ
ปรับอันดับของประเทศไทยให้อยูใ่ น Tier 2 ตามที่
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้เผย
แพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจ�ำปี
2561 (TIP Report 2018) เมือ่ วันที่ 28 มิถนุ ายน
2561 โดยในปี น้ี ประเทศไทยได้รบั การจัด
อันดับให้อยู่ ใน Tier 2 ซึง่ เป็ นการปรับอันดับขึน้
จากทีไ่ ด้รบั การจัดให้อยูใ่ น Tier 2 Watch List
เมือ่ ปี 2560 การปรับอันดับของไทยให้อยูใ่ น
Tier 2 สะท้อนให้เห็นว่า สหรัฐอเมริกาตระหนัก
ถึงความจริงจัง ความพยายาม และความคืบ
หน้ า ในการป้ อ งกัน และปราบปรามการค้า
มนุ ษย์ในทุกรูปแบบทีร่ ฐั บาลไทยได้มงุ่ มันสร้
่ าง
ขึน้ ในช่วงปี ทผ่ี า่ นมา ทัง้ ในด้านการบังคับใช้
กฎหมายและการด�ำเนินคดีกบั ผูก้ ระท�ำผิด การ
คุม้ ครองดูแลผูเ้ สียหาย และการป้ องกันการตก
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สถานการณ์การค้ามนุษย์
ประจ�ำปี ๒๕๖๑
(TIP Report 2018)
ประเทศไทยได้รบั
การจัดอันดับ จากเดิม
Tier 2 Watch List  
เป็ น  Tier 2

เป็ นเหยือ่ การค้ามนุษย์ โดยประเทศไทยพร้อม
จะร่ ว มมือ กับ ภาคส่ว นต่ า ง ๆ ในประเทศ
องค์การระหว่างประเทศ และนานาประเทศ
ซึ่งรวมถึงสหรัฐ อเมริกาอย่า งใกล้ชิด ต่ อ ไป
เพื่อผลักดันให้การแก้ไขปั ญหาการค้ามนุษย์
เกิดผลส�ำเร็จทีเ่ ป็ นรูปธรรมในเชิงกว้างและ
ลึกมากยิง่ ขึน้ ในอนาคต

รางวัลแห่งความส� ำเร็จ

ผลการจัด อัน ดับ ประเทศตาม
การขจัดการใช้แรงงานเด็ก
รายงาน Findings on the Worst
ในรูปแบบที่เลวร้าย
Forms of Child Labor ของกระทรวง
แรงงานสหรัฐอเมริกา ประจ�ำปี 2560
ประเทศไทยได้รบั การจัดอันดับ
ซึ่ง พิจ ารณาจากการมีก ฎหมายและ
ให้เป็ นประเทศที่มคี วามส�ำเร็จมาก
มาตรการเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็ก
หรือ Significant ซึ่งเป็ นระดับ
ในรู ป แบบที่เ ลวร้า ยที่สุ ด อย่ า งเป็ น
สูงสุดต่อเนื่ อง 2 ปี ซ้อน
รูปธรรม และสามารถบังคับใช้ภายใน
ประเทศได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยมีการประกาศอย่างเป็ นทางการ
เมือ่ วันที่ 21 กันยายน 2561 ประเทศไทยได้รบั การจัดอันดับให้เป็ นประเทศทีม่ คี วามส�ำเร็จมาก
หรือ Significant Advancement ซึง่ เป็ นระดับสูงสุด เป็ นปี ท่ี 2 ต่อเนื่องกัน นับจากปี 2559
ซึง่ เป็ น 1 ใน 17 ประเทศ จาก 132 ประเทศทีไ่ ด้ระดับนี้ และยังเป็ น 1 ใน 5 ประเทศของอาเซียน
     การแข่งขันฝีมอื แรงงานอาเซียน
ครัง้ ที่ 12 กระทรวงแรงงาน ได้รบั
เกี ย รติ ใ ห้ เ ป็ นเจ้ า ภาพจัด แข่ ง ขัน
ส่งเสริมตัวแทนเยาวชนไทยร่วมแข่งขัน 52 คน
ฝี มือแรงงานอาเซียน ครัง้ ที่ 12 และ
จาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน เข้าร่วม 331 คน
รัฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงแรงงาน
จัดการแข่งขัน 6 กลุม่ สาขาอาชีพ รวม 26 สาขา
(พลต�ำรวจเอก อดุลย์ แสงสิ งแก้ว)
กล่ า วค�ำ กราบบัง คมทู ล สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนิ นไปทรงเปิ ดงาน ณ
อิ มแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ซึ่งประเทศไทยเป็ นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ระหว่างวันที่ 31 สิ งหาคม - 2 กันยายน 2561 โดยมีเยาวชนจาก 10 ประเทศสมาชิ ก
อาเซี ยนเข้าร่วม 331 คน จัดการแข่งขันทัง้ สิ้ น 6 กลุ่มสาขาอาชี พ รวม 26 สาขา
โดยมีตวั แทนเยาวชนไทยร่วมแข่งขันทัง้ สิ้ น 52 คน ภายใต้แนวคิด “ASEAN Skills,
Crafting the Future” หรือ “ทักษะอาเซียนสรรสร้างอนาคต” เพือ่ เป็ นการส่งเสริมให้เยาวชน
และคนท�ำงานพัฒนาทักษะฝี มอื รองรับการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 และ
นโยบาย Thailand 4.0 โดยประเทศไทยได้รบั 16 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญ
ทองแดง รวม 23 เหรียญ
ประเทศไทยคว้า 16 เหรียญทอง
จากการแข่งขันฝี มือแรงงานอาเซียน ครัง้ ที่ 12
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การรับมอบรางวัลจากหน่ วยงานต่าง ๆ อาทิ
- รับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน การให้
บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy
Contact Center : GECC) ประจ�ำปี พ.ศ. 2561
จ�ำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ 1) ศูนย์บริการจัดหางาน
เพื่อคนไทย (Smart Job Center) จากกองพัฒนา
ระบบบริการจัดหางาน กรมการจัดหางาน 2) ส�ำนักงาน
ประกันสังคมจังหวัดนนทบุร ี จากส�ำนักงานประกันสังคม
และ 3) ส�ำนักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
จังหวัดหนองคาย จากกรมสวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงาน โดยการประเมินรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการ
สะดวก หรือ GECC นี้ถอื เป็ นการสร้างมาตรฐานให้
กับการบริการประชาชนในหน่วยงานภาครัฐมากยิง่ ขึน้
สร้ า งความเชื่อ มัน่ สร้ า งภาพลัก ษณ์ ท่ีดีใ ห้ แ ก่
องค์ก รของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เพือ่ อ�ำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชนทีม่ ารับบริการ ให้มปี ระสิทธิภาพ
สูงสุดต่อไป
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- รางวัล “หน่ ว ยงานต้ น แบบการ
ขับ เคลื่อ นธรรมาภิบ าล ในภาครัฐ ” จาก
ส�ำนักงานป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ท.) ในโครงการรับเงินสมทบ
ประกันสังคมมาตรา 40 นอกสถานที่ด้วย
ระบบสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศ Virtual
Private Network: VPN) เมื่อ วัน ที่ 26
กุมภาพันธ์ 2561
- รางวัล Best Brand Performance by Category “State Enterprise”งาน Thailand
Zocial Award 2018 ครังที
้ ่ 6   เมือ่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ เพือ่ เชิดชูแบรนด์และเอเจนซี่ ทีท่ ำ� ผลงาน
ได้ดเี ยีย่ มบนโลกโซเชียลมีเดีย

- รางวัลเลิศรัฐประจ�ำปี พ.ศ. 2561 สาขา
บริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี
จาก “โครงการรับเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 40
นอกสถานที่ด้ว ยระบบสารสนเทศผ่ า นระบบ
เครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network)”
โดยส�ำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเป็ นรางวัลที่สะท้อน
ความส�ำเร็จในการพัฒนาการให้บริการและการ
พัฒนาองค์การของภาครัฐเพือ่ ไปสูร่ ะบบราชการ 4.0
จากนายวิษ ณุ เครือ งาม รองนายกรัฐ มนตรี
เมือ่ วันศุกร์ท่ี 14 กันยายน 2561
รางวัลแห่งความส� ำเร็จ
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- รางวัล ASSA Recognition Award ซึง่ มีผนู้ �ำองค์กรหน่ วยสมาชิกสมาคม ASSA
จ�ำนวน 17 หน่ วยงาน จาก 10 ประเทศ เข้ารับรางวัล โดยส�ำนักงานประกันสังคม เข้ารับ
รางวัลประเภท Customer Service โครงการ SSO Multi – Platform Electronic Self - service  
- รางวัล ISSA Good Practice
Award ประจ�ำภูมภิ าคเอเซียแปซิฟิก 2018
จากสมาคมการประกั น สั ง คมระหว่ า ง
ประเทศ (International Social Security
Association: ISSA ) ซึ่งส�ำนักงานประกัน
สังคมได้รบั รางวัลประเภท Certificates of
Merit with Special Mention เรื่อง SSO
multi - platform electronic self - service
เป็ นรางวัลส�ำหรับหน่ วยงานที่มกี ารพัฒนา
ระบบ Electronic ดีเด่น
ทีก่ ล่าวมาทังหมด
้
ถือเป็นรางวัลแห่งความส�ำเร็จ และสร้างความภาคภูมใิ จทีก่ ระทรวงแรงงาน
ได้มงุ่ มันตั
่ ง้ ใจได้ผลิตคนคุณภาพให้กบั ประเทศไทยอย่างแท้จริง
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หวังคนไทย
ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง
4. ส่งเสริมให้แรงงานไทยทีจ่ ะเดินทาง
ในปี งบประมาณ 2562 กระทรวง
แรงงานได้กำ� หนดนโยบายเน้ นหนักของ ไปท�ำงานต่างประเทศตามกระบวนการเดิน
ทางไปอย่ า งถู ก ต้ อ ง เพื่ อ ให้ ไ ด้ ร ั บ การ
กระทรวงแรงงาน 3A(13+4+7) ดังนี้
คุม้ ครองตามกฎหมาย รวมทัง้ ส่งเสริมให้ม ี
1. นโยบายเร่ ง ด่ ว น (Agenda Based) ทักษะฝี มอื สูงขึ้นเพื่อรองรับความต้องการ
ตลาดแรงงาน เป้ าหมาย 45,000 คน
จ�ำนวน 13 ข้อ
5. ป้ อ งกัน และแก้ไ ขปั ญ หาแรงงาน
1. ยกระดับทักษะฝี มอื แรงงานให้เป็ น
แรงงานคุ ณ ภาพ (Super Worker) เพื่อ ไทยถูกหลอกลวงและลักลอบไปท�ำงานต่าง
รองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ประเทศ โดยบูรณาการและประสานความ
ร่วมมือกับหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง 3 ประเทศ
เป้ าหมาย 59,300 คน
2. พัฒ นาทัก ษะฝี ม ือ แรงงานตาม ได้แก่ ญีป่ ่ นุ นิวซีแลนด์ และแคนาดา
6. บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวตาม
มาตรฐานฝี มอื แรงงานแห่งชาติ เพื่อรองรับ
10 อุ ต สาหกรรมเป้ าหมายในเขตพัฒ นา บัน ทึก ความเข้า ใจว่ า ด้ว ยความร่ ว มมือ ใน
พิเ ศษภาคตะวัน ออก (EEC) เป้ าหมาย การจ้างแรงงานระหว่างรัฐ (MOU) เป้ าหมาย
350,000 คน ตรวจสอบการท� ำ งานของ
7,880 คน
3. ส่งเสริมการมีงานท�ำและยกระดับ แรงงานต่ า งด้าวให้ถูกต้องตามที่กฎหมาย
คุ ณ ภาพชีว ิต ที่ดีข องผู้สู ง อายุ เป้ าหมาย ก�ำหนด เร่งรัดการด�ำเนินคดีผกู้ ระท�ำความผิด
100,000 คน และส่งเสริมให้คนพิการมีงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการ
้ งคับใช้กฎหมาย
มีอาชีพ กับนายจ้างสถานประกอบการ และ ท�ำงานของคนต่างด้าว รวมทังบั
หน่ ว ยงานของรัฐ ตามสัด ส่ ว นที่ก ฎหมาย ในการก�ำหนดงานทีห่ า้ มคนต่างด้าวท�ำอย่าง
เคร่งครัด เป้ าหมาย 40,000 แห่ง 450,000 คน
ก�ำหนด เป้ าหมาย 10,000 คน
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7. แก้ไขปั ญหาการขาดแคลนแรงงาน
เชิงระบบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาคประมง
ทะเล เป้ าหมาย 50,000 คน
8. ส่ ง เสริม การจ้า งงานยุ ว แรงงาน
เป้ าหมาย 10,230 คน และส่งเสริมการมีงานท�ำ
และพัฒนาทักษะฝี มอื ผูต้ ้องขังที่จะพ้นโทษ
เป้าหมาย 12,640 คน โดยเน้นรูปแบบประชารัฐ
9. เพิม่ ประสิทธิภาพการป้ องกันและ
แก้ไขแก้ไขปั ญหาการใช้แรงงานบังคับ และ
การค้ามนุ ษย์ดา้ นแรงงาน เพื่อคงรักษาการ
จัดอันดับ Tier 2 โดยเพิม่ ความเข้มข้นในการ
ด�ำเนินงานเพือ่ เลือ่ นอันดับดีขน้ึ เป็ น Tier 1
10. เพิม่ ความเข้มข้นในการป้ องกัน
และแก้ไ ขปั ญ หาการใช้แ รงงานเด็ก ในรู ป
แบบที่เ ลวร้ า ยที่สุ ด เพื่อ คงระดับ การจัด
อันดับการป้ องกันการใช้แรงงานเด็กในรูป
แบบที่เ ลวร้ า ยที่สุ ด ในระดับ ความส� ำ เร็ จ
สูงสุด (Significant Advancement)
11. ขับ เคลื่อ น Safety Thailand
โดยการใช้มาตรการทางกฎหมาย การสร้าง
เครือ ข่ า ย และการสร้า งวัฒ นธรรมความ
ปลอดภัยที่ยงยื
ั ่ น เพื่อลดอัตราการประสบ
อั น ตรายจากการท� ำ งานลงไม่ น้ อ ยกว่ า
ร้อยละ 5 เทียบกับปี ทผ่ี า่ นมา
12. พัฒนาและปรับปรุงสิทธิประโยชน์
การประกันสังคม และการเข้าสูม่ าตรฐานแรงงาน
ตามอนุสญั ญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ฉบับ ที่ 102 ว่า ด้วยมาตรฐานการประกัน
สังคม เพือ่ สร้างหลักการประกันความมันคง
่
และคุณภาพชีวติ ทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ให้แก่แรงงาน

หวังคนไทยก้าวต่อไปอย่างมั่นคง

13. ขยายการบูรณาการภาคีเครือข่าย
ในการส่งเสริม คุม้ ครอง และพัฒนาแรงงาน
นอกระบบให้มอี าชีพ มีรายได้ มีหลักประกัน
ทางสังคม และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ เป้ าหมาย
1,066,000 คน
2. นโยบายระดับ พื้ น ที่ (Area Based)
จ�ำนวน 4 ข้อ
1. ให้แรงงานจังหวัดเป็ นตัวแทนของ
กระทรวงในภู ม ิ ภ าคในการขั บ เคลื่ อ น
นโยบายของกระทรวงในระดับพื้นที่เพื่อให้
เกิดเอกภาพ
2. ให้แรงงานจังหวัดเป็ นเจ้าภาพใน
การบูร ณาการการท�ำงานกับหน่ ว ยงานใน
สังกัดกระทรวงแรงงาน และภาคีเครือข่าย
ทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ขับเคลือ่ นนโยบาย
และแก้ไขปัญหาด้านแรงงานให้เกิดสัมฤทธิ ์ผล
3. ให้แรงงานจังหวัดเป็ นเจ้าภาพหลัก
ร่วมกับหน่ วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ในการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan)
ในลักษณะแผนเดียว (One Plan) เพื่อขับ
เคลื่อนนโยบายเร่งด่วน (Agenda Based)
ในระดับพืน้ ทีอ่ ย่างเป็ นรูปธรรม
4. ให้แ รงงานจัง หวัด เป็ น ศูน ย์ก ลาง
รวบรวมข้อมูลแรงงานระดับจังหวัด (Provincial
Big Data) และเชือ่ มโยงสูศ่ นู ย์ขอ้ มูลแรงงาน
แห่งชาติ (National Labour Information
Center : NLIC) เพื่อ ให้ม ีฐ านข้อ มูล ด้า น
แรงงานที่ค รบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง และทัน สมัย
รวมทัง้ เชื่อ มโยงกับ หน่ ว ยงานที่เ กีย่ วข้อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ร้อยเรื่องเล่า เข้าถึงแรงงาน
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3. น โ ย บ า ย บ ริ ห า ร ก า ร พั ฒ น า
(Administration Based) จ�ำนวน 7 ข้อ
1. ยกระดับกระทรวงแรงงานให้เป็ น
หน่วยงานทีม่ มี าตรฐานระดับสากล โดยเพิม่
ความสะดวกรวดเร็วในการบริการในรูปแบบ
ที่ ห ลากหลายทั ง้ e-Service, Mobile
Application, Social Media และ Web
Application รวมทัง้ ปรับ ปรุ ง โครงสร้ า ง
กระทรวงและกรมให้ส อดรับ กับ นโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
การปฏิรปู ประเทศ
2. พัฒนาบุคลากรให้มขี ดี สมรรถนะสูง
มีบุคลิกภาพทีด่ ี และมีภาวะผูน้ � ำเพื่อรองรับ
การเปลี่ ย นแปลงและมี ค วามเชี่ ย วชาญ
เฉพาะด้านในลักษณะมืออาชีพ
3. ขับเคลือ่ นศูนย์ปฏิบตั กิ ารกระทรวง
แรงงาน (ศปก.รง.) ศปก. ระดับกรม และ
ระดับพืน้ ที่ ให้เป็ นเครื่องมือทีม่ คี วามพร้อม
ในการบริห าร เฝ้ าฟั ง อ� ำ นวยการ และ
่
ไขปั ญหาแรงงานได้ทนั ต่อ
ควบคุมสังการแก้
สถานการณ์
4. ยกระดับศูนย์ขอ้ มูลแรงงานแห่งชาติ
(National Labour Information Center : NLIC)
ให้ เ ป็ นศู น ย์ ก ลางการใช้ ป ระโยชน์ ข้อ มู ล
ขนาดใหญ่ (Big data) ด้านแรงงานของประเทศ
และสามารถเชือ่ มโยงกับภารกิจบริการพืน้ ฐาน
ของหน่ วยงานภาครัฐ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวังของประชาชนที่
หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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5. เร่งรัด ทบทวน และปรับปรุงการ
ออกกฎหมายชันพระราชบั
้
ญญัตแิ ละกฎหมาย
ล�ำดับรอง เพือ่ แก้ไขปั ญหาแรงงานได้ทนั ต่อ
สถานการณ์และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
รวมทัง้ พิจารณาการยกเลิกกฎหมายทีล่ า้ สมัย
6. จัดสวัสดิการส�ำหรับบุคลากรของ
กระทรวงแรงงานเพือ่ เสริมสร้างขวัญและก�ำลังใจ
ในการท�ำงาน รวมทังเป็
้ นการยกระดับคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ี
7. ให้ม ีค ณะท�ำ งานเพื่อ ศึก ษา วิจ ยั
หรือวางแผนอนาคตในการพัฒนาแรงงานให้
ก้ า วทัน และรองรับ การเปลี่ย นแปลงของ
เทคโนโลยีทส่ี อดรับกับไทยแลนด์ 4.0 และ
ั ่ น (SDGs)
เป้ าหมายการพัฒนาทีย่ งยื
จากการขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงาน
ที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานมีผลงานเป็ นที่
ประจักษ์และเป็ นรูปธรรม ภายใต้การน�ำของ
พลต�ำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงแรงงาน ซึง่ ได้กล่าวถ้อยแถลง
ในงานครบรอบ 25 ปี ประชารัฐ ร่วมใจ พัฒนา
แรงงานสูไ่ ทยยังยื
่ น ว่า “กระทรวงแรงงาน
่
บ คุณ ภาพชี วิ ต ให้
มี ค วามมุ่ ง มันยกระดั
แรงงานไทยมีศกั ยภาพสูง มีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ ี
โดยการสร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาทักษะ
อาชีพ ส่งเสริ มให้ได้รบั สิ ทธิ ด้านกฎหมาย
ที่ เท่ าเที ยมกัน และมีหลักประกันชี วิตที่
มันคง
่ และจะบูรณาการกับทุกหน่ วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการขับ เคลื่ อ นนโยบาย
สู่การปฏิ บตั ิ เพื่อให้ คนไทยทุกคนได้รบั
ประโยชน์ จากการท�ำงานอย่างเท่ าเที ยม
เพื่อความมันคง
่ มังคั
่ ง่ และยังยื
่ น”
หวังคนไทยก้าวต่อไปอย่างมั่นคง
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นโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงาน
นโยบายเร่งด่วน (Agenda Based)
ส่งเสริมการมีงานทําและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
ของผู้สูงอายุและส่งเสริม
ให้คนพิการมีงานทํา

ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็น
แรงงานคุณภาพ (Super Worker)

1

2

3

พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตามมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่ งชาติเพื่อรองรับ
10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC

ป้องกันและแก้ไขปัญหา
แรงงานไทยถูกหลอกลวงและ
ลักลอบไปทํางานต่างประเทศ

4

6

5

ส่งเสริมให้แรงงานไทยทีจ่ ะเดินทาง
ไปทํางานต่างประเทศตามกระบวนการ
เดินทางไปอย่างถูกต้อง

บริ หารจัดการแรงงานต่างด้าว
ตาม MOU ตรวจสอบและเร่งรัด
การทํางานของแรงงานต่างด้าว
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

นโยบายระดับพื้นที่ (Area Based)
แรงงานจังหวัดเป็นตัวแทน
ของกระทรวงในภูมิภาค
ในการขับเคลื่อนนโยบาย
ระดับพื้นที่อย่างเป็นเอกภาพ
แรงงานจังหวัดเป็นเจ้าภาพ
ในการบูรณาการการท�ำงาน
กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
แรงงาน และภาคีเครือข่าย
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ไขปัญหาการขาดแคลน
แรงงานจังหวัดเป็นศูนย์กแก้
ลางรวบรวม
แรงงานเชิงระบบ
ข้อมูลแรงงานระดับจังหวัด (Provincial
Big Data) และเชื่อมโยงสู่ศูนย์ข้อมูล
แรงงานแห่งชาติ (NLIC)

7

แรงงานจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ในการจัดท�ำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
ในลักษณะแผนเดียว (One Plan)

หวังคนไทยก้าวต่อไปอย่างมั่นคง

8

ส่งเสริมการจ้าง
ส่งเสริมมีงานท
ทักษะฝีม

บริ หารจัดการแรงงานต่างด้าว
ม MOU ตรวจสอบและเร่งรัด
ารทํางานของแรงงานต่างด้าว
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการใช้แรงงานบังคับ
และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

แก้ไขปัญหาการขาดแคลน
แรงงานเชิงระบบ

7

8

9

ส่งเสริมการจ้างงานยุวแรงงาน
ส่งเสริมมีงานทํา และพัฒนา
ทักษะฝีมือผู้ต้องขัง

ขยายการบูรณาการภาคีเครือข่าย
ในการส่งเสริม คุ้มครอง และ
พัฒนาแรงงานนอกระบบ

ขับเคลื่อน
Safety Thailand

10
เพิ่มความเข้มข้นในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก
ในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด

12
11

13

พัฒนาและปรับปรุง
สิทธิประโยชน์การประกันสังคม
และการเข้าสู่ ILO ฉบับที่ 102

นโยบายบริหารการพัฒนา (Administration Based)
ยกระดับกระทรวงแรงงานให้เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานระดับสากล
ปรับปรุงโครงสร้างให้สอดรับทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต
พัฒนาบุคลากรใหมีขีดสมรรถนะสูง มีบุคลิกภาพที่ดี และมีภาวะผูนํา

1
2

ขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.)
ศปก. ระดับกรม และระดับพื้นที่

3

ยกระดับศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ (NLIC) ให้เป็นศูนย์กลาง
การใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

4

เร่งรัด ทบทวน และปรับปรุงการออกกฎหมายชั้นพระราชบัญญัติ
และกฎหมายลำ�ดับรอง เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงาน

5

จัดสวัสดิการสำ�หรับบุคลากรของกระทรวงแรงงาน
เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำ�ลังใจในการทำ�งาน

6

ให้มีคณะทำ�งานเพื่อศึกษา วิจัย หรือวางแผนอนาคตในการพัฒนาแรงงาน
หวังคนไทยก้าวต่อไปอย่างมั่นคง
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คนไทยทั่วหน้ามีงานท�า
เสริมทักษะก้าวล�้าทันสมัย
มีมาตรฐานคุ้มครองแรงงานอบอุ่นใจ
ประกันสังคมให้รอยยิ้มประชาชน
บูรณาการงานบริการเต็มหน้าที่
เป็นหนึ่งมีประชาชนเป็นเป้าหมาย
รอยยิ้มของทุกคนคือหลักชัย
หวังคนไทยก้าวต่อไปอย่างมั่นคง

TEXT & JOURNAL PUBLICATION CO., LTD.

บริษัท เท็กซ

แอนด เจอรนัล พับลิเคชั่น จำกัด

เชี่ยวชาญเฉพาะ

งานพิมพหนังสือ-ตำรา

158/3 ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2617 8611 - 2
แฟกซ 0 2617 8616 อีเมล tj8575@gmail.com

