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รบัลงประกาศโฆษณาใหก้บัหน่วยงานราชการ

มูลนธิิ องคก์รต่างๆ, บุคคล, นติิบุคคล, 

บริษทัจํากดั, บริษทัมหาชน, สาํนกังานทนายความ, 

ธนาคาร, ลงงบการเงินประจําปี, 

ประกาศเชิญประชมุสามญัและวิสามญั 

ตรงตามรูปแบบที�กฎหมายกาํหนดไว้ 
ปีที�   2  ฉบับที�   334 วนัพธุที�   22  พฤศจกิายน  พ.ศ.  2560  ราคา  15   บาท

                                      ภาคเหนือ
วนัที�  22 - 25 พ.ย. อากาศเยน็ อุณหภูมจิะลดลง 2-4 องศาเซสเซียส

กบัมลีมแรง ลมตะวนัออกเฉียงเหนือ  ความเร็ว  15 - 30 กม. / ชม.   

อุณหภูมติํ�าสุด 17-21 องศาเซสเซียส  สูงสุด 28 - 31  องศาเซลเซียส  

                         ภาคใต้ ฝั�งตะวนัตก
  มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื�นที�

  อุณหภูมติํ�าสุด 21 -25 องศาเซลเซียส สูงสุด 30 - 33 องศาเซลเซียส   

  ลมตะวนัออกเฉียงเหนือ  ความเร็ว  20 - 35 กม. / ชม.   

                          

                       ภาคใต้ ฝั�งตะวนัออก
 มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ40 -60 ของพื�นที� ส่วนมากทางตอนล่างของภาค

 อุณหภูมติํ�าสุด  20 - 25 องศาเซสเซียส สูงสุด 28-34 องศาเซลเซียส           

ทะเลมคีลื�นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที�มฝีนฟ้าคะนองคลื�นสูง  3  เมตร

                 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ      
 วนัที� 22-25 พ.ย.  อากาศเยน็ถงึหนาวกบัมลีมแรง  อุณหภูมจิะลดลง

 2-3 องศาเซลเซียล ลมตะวนัออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

 อุณหภูมติํ�าสุด 16 - 21 องศาเซสเซียส สูงสุด 28 - 31 องศาเซลเซียส

                             ภาคกลาง
อุณหภูมจิะลดลง 2 - 4 องศาเซลเซียส กบัมลีมแรงและอากาศเยน็ 

อุณหภูมติํ�าสุด 20-22 องศาเซสเซียส สูงสุด 30-32 องศาเซสเซียส 

ลมตะวนัออกเฉียงเหนือ  ความเร็ว  15 - 30 กม. / ชม.  

 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วนัที� 22 -25 พ.ย.  อากาศเยน็กบัมลีมแรง

อุณหภูมติํ�าสุด 21-23 องศาเซสเซียส อุณหภูมสูิงสุด 31-32 องศา

เซสเซียส  ลมตะวนัออกเฉียงเหนือ ความเร็ว  15 - 30 กม. / ชม.

    พ.ร.ก.แรงงานต่างดา้วกระทบอุตสาหกรรมเลก็ 

     ขอใหย้กเลิก 10 อาชีพ สงวนที�ใช่มา 38 ปี
 นายศุภชยั ศรีสุชาติ ผูอ้าํนวยการ สถาบนั

เสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยในงาน

เสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจ หวัขอ้ “แรงงาน

ขา้มชาติ ช่วยหรือวุน่วาย” ที�มธ.จดัขึ�นวา่การออก

พระราชกาํหนด (พ.ร.ก.) การบริหารจดัการทาํงาน

ของคนต่างดา้ว พ.ศ.2560 ส่งผลกระทบอยา่งมาก

ต่ออุตสาหกรรมขนาดเล็กที�มีการจ้างงานในครัว

เรือนและสถานประกอบการที�อยูใ่กลพื้�นที�ชายแดน

ที�ใช้แรงงานไม่ถูกต้องตามกฎหมายและการใช้

แรงงานต่างด้าวอย่างเขม้ขน้ยงัเป็นขอ้จาํกัดของ

นโยบายผลกัดนัไปสู่การเป็นไทยแลนด ์ 4.0 เพราะ

ไทยยงัติดกบัดกัการใชต้น้ทุนแรงงานราคาถกู ไม่

เกิดการนาํเทคโนโลยแีละนวตักรรม ประเทศไทย

ตอ้งมีการทาํงานร่วมกนั แบบมีเอกภาพระหวา่งภาค

รัฐ เอกชน ภาคแรงงาน เพื�อวางแผนกาํลงัคนแบบ

มีส่วนร่วม การใชพ้ื�นที�เศรษฐกิจพิเศษเป็นแนว

กนัชน หรือสร้างงานประเภทใหม่ ๆ ใหค้นไทย

ควบคู่กบัการพฒันาระบบการศึกษา และบงัคบัใช้

กฎหมาย บทลงโทษที�รุนแรง โดยเฉพาะเจา้หนา้ที�

ภาครัฐที�ทาํความผดิ

เจียระไนหรือขัดเพชรหรือพลอย,งานทาํที�นอน

หรือผา้ห่มนวม,งานทาํรองเทา้,งานทาํหมวก,งาน

ประดิษฐ์เครื�องแต่งกาย,งานเครื�องปั� นดินเผา,งาน

ทาํมีด” 

 นายยงยทุธ แฉลม้วงษ ์ ผูอ้าํนวยการวจิยั

ดา้นการพฒันาแรงงาน สถาบนัวจิยัเพื�อการพฒันา

ประเทศไทย  (ทีดีอาร์ไอ) กล่าววา่ แนวโนม้การจา้ง

แรงงานต่างดา้ว จะเพิ�มขึ�นต่อเนื�องเป็นการจา้งแรงงาน

ต่างดา้ว จะเพิ�มขึ�นต่อเนื�อง เป็นการเพิ�มขึ�นอยา่งผดิปกติ

ทั�งจากพม่า ลาว กมัพชูา โดยสาํนกังานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ประเมินวา่ ปี

นี� ไทยมีแรงงานต่างดา้ว 3,467,000 คน เนื�องจากมี

ความไม่คงเสน้คงวา จากนโยบายแกปั้ญหาของรัฐ 

ทาํใหก้ารแกปั้ญหาลม้เหลว เพราะรัฐบาลบางช่วง

เวลากเ็ปิดใหจ้ดทะเบียนแรงงาน บางช่วงกไ็ม่ให้

จดทะเบียนสะทอ้นระบบการลงทะเบียนที�ลม้เหลว 

ไม่ตอบสนองต่อสถานการณ์แรงงานต่างดา้ว ที�เป็น

เหตุการณ์จริง ไม่มีนโยบายชดัเจนในการปฏิรูป 

โครงสร้างเศรษฐกิจ ที�สาํคญั การลงทะเบียนมีค่าใช้

จ่ายสูงเกินไป ไม่สะดวกใชเ้วลามาก ยุง่ยาก ระบบการ

พิสูจนส์ญัชาติไม่มีประสิทธิภาพ ฯลฯ 

 ทั�งนี�  ประเทศไทยยงัจะตอ้งมีระบบค่าจา้งขั�น

ตํ�าที�เหมาะสม และตน้ทุนของการใชแ้รงงานต่างดา้ว

ของนายจา้ง ที�ทาํถกูตอ้งตามกฎหมายกค็วรถกูกวา่

ที�ทาํผดิกฎหมาย หรือหามาตรการจะทาํอยา่งไร 

เพื�อให้การใชแ้รงงานต่างดา้วเป็นทางเลือกสุดทา้ย 

รวมทั�งการมีกลไกกองทุนบริหารจดัการแรงงาน

ต่างดา้ว ในการเพิ�มประสิทธิภาพของการบริหาร

จดัการแรงงาน

 นายสุชาติ จนัทรานาคราช รองประธาน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าว

วา่ ส.อ.ท.ตอ้งการใหรั้ฐบาลยกเลิกการหา้มต่างดา้ว

ประกอบอาชีพ 10 อาชีพสงวนของคนไทยที�ไม่ได้

เป็นการแสดงอตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์หรือส่งเสริม

ภมิูปัญญา และไม่ใชท้กัษะฝีมือชั�นสูง จากอาชีพที�

สงวนไว ้ 39 อาชีพเพื�อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ที�

เปลี�ยนแปลงไป เพราะขอ้หา้มดงักล่าวใชม้าตั�งแต่ปี 

2522 หรือผา่นมา 38 ปีแลว้ ทาํใหล้า้สมยั

 “10 อาชีพที�ขอใหย้กเลิกการหา้มต่างดา้ว

ทาํงานไดใ้นไทยมี อาทิ งานกรรมกร,งานกสิกรรม 

(งานเลี�ยงสตัว ์ งานป่าไม ้ หรืองานประมง ยกเวน้งาน

ที�ใช้ความชํานาญงานเฉพาะสาขาหรืองานควบคุม

ฟาร์ม) , งานก่ออิฐ (งานช่างไมห้รืองานก่อสร้าง) ,งาน
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