
แรงงานตางดาวชำระ

คาธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน

ผานจุดบริการได 24 ชั่วโมง

วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน

ปีที่ 23 ฉบับที่ 3

ประจำาเดือนมีนาคม 2559

http://lmi.doe.go.th



บรรณาธิการ

สารบัญ

	 ข่าวสารตลาดแรงงานประจ�าเดือน	 มีนาคม	 2559	 ขอรายงานพิเศษเร่ือง	 หนองถ้วย...บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	 

อ�าเภอระโนด	จังหวัดสงขลา	ตามด้วยสายด่วน	1694	ซึ่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจ	ดังนี้	กรมการจัดหางาน	ร่วมมือ	บริษัท	เคาน์เตอร์

เซอร์วิส	จ�ากัด	รับช�าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท�างานของแรงงานต่างด้าวเมียนมา	ลาว	กัมพูชา	ผ่านจุดบริการ	24	ชั่วโมง	และ

นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวท�างานในสถานที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตต้องยื่นขอเพ่ิมสถานที่ท�างาน	 ฝ่าฝืนถูกปรับ	 

อีกทั้ง	เตือนคนหางานระวังถูกหลอกไปท�างานนวดแผนไทย	นวดสปาในประเทศรัสเซีย	

	 ส่วนมองภมูภิาคฉบบันีเ้ร่ิมด้วยภาคตะวันออก	นกัลงทนุกัมพชูาชักชวนผูป้ระกอบการไทย	ร่วมลงทนุในกลุม่ธรุกิจอสังหาริมทรัพย์	

ตามด้วยภาคตะวันตก	กาญจนบุรีจัดงาน	 “ไตรกีฬาชาเลนจ์”	 กระตุ้นเศรษฐกิจ	 ส่วนภาคใต้	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับ

ชุมนุมสหกรณ์สวนยางสตูล	กู้วิกฤตราคายางพาราตกต�่า

	 นอกจากนี้ยังมี	English	for	Career	ค�าถามน่ารู้	ตามด้วยรอบรั้ว	รอบโลก	“ไอเอ็มเอฟ”	ออกรายงานเตือนว่า	เศรษฐกิจ

โลกมคีวามเส่ียงทีจ่ะไม่ฟ้ืนตวัตามทีค่าดการณ์ไว้	แนะรับมอืกับความเสีย่งอย่างเร่งด่วน	อาชีพมัน่คงเดอืนนี	้ขอน�าเสนอ	นกัออกแบบ

แฟชั่น	(Fashion	Designer)	Smart	Doe	กาตาร์-ยูเออี	ชื่นชมแรงงานไทย	และปิดท้ายด้วยร้อยแปดพันเรื่อง	ในหัวข้อ	การท�างาน

เป็นทีม	(Team)	ให้ประสบผลส�าเร็จ	เราต้องเข้าใจคนทุก	Generation

Special Report

	 •	 หนองถ้วย...บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	อ�าเภอระโนด	จังหวัดสงขลา	 3

สายด่วน 1694

	 •	 กรมการจัดหางาน	ร่วมมือ	บริษัท	เคาน์เตอร์เซอร์วิส	จ�ากัด	รับช�าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	 4

	 	 ท�างานของแรงงานต่างด้าวเมียนมา	ลาว	กัมพูชา	ผ่านจุดบริการ	24	ชั่วโมง	

	 •	 นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวท�างานในสถานที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตต้องยื่น	 5

		 	 ขอเพิ่มสถานที่ท�างาน	ฝ่าฝืนถูกปรับ		 	

	 •	 คนหางานระวังถูกหลอก!!!	ไปท�างานนวดแผนไทย	นวดสปาในประเทศรัสเซีย	 5

มองภูมิภาค

	 •	 นักลงทุนกัมพูชาชักชวนผู้ประกอบการไทย	ร่วมลงทุนในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 6	

	 •	 กาญจนบุรีจัดงาน	“ไตรกีฬาชาเลนจ์”	กระตุ้นเศรษฐกิจ	 6

	 •	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์สวนยางสตูล	กู้วิกฤตราคายางพาราตกต�่า	 7

English for Career 8

สารพัน ปัญหา

	 •	 การแนะแนวการศึกษาและอาชีพมีความส�าคัญอย่างไร?	 9

รอบรั้ว รอบโลก

	 •	 “ไอเอ็มเอฟ”	ออกรายงานเตือนว่า	เศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงที่จะไม่ฟื้นตัวตามที่คาดการณ์ไว้	 9	

		 	 แนะรับมือกับความเสี่ยงอย่างเร่งด่วน

อาชีพมั่นคง

	 •	 นักออกแบบแฟชั่น	(Fashion	Designer)	 10

Smart DOE

	 •	 กาตาร์-ยูเออี	ชื่นชมแรงงานไทย	 11

ร้อยแปด พันเรื่อง

	 •	 การท�างานเป็นทีม	(Team)	ให้ประสบผลส�าเร็จ	เราต้องเข้าใจคนทุก	Generation		 12
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คณะผู้จัดท�า : กองวิจัยตลาดแรงงาน (Labour Market Research Division)

  กรมการจัดหางาน โทรศัพท์ 0-2245-1581 หรือที่ E-mail : lmi@doe.go.th
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	 บ้านหนองถ้วย ม.2	 ต.ตะเครียะ	

อ.ระโนด	 จ.สงขลา	 น้อมน�าเอาหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีงมาเป็น	หลกัชยัในการพฒันา

หมู่บ้าน	 จนน�าไปสู่การเป็น	 “บ้านเศรษฐกิจ 

พอเพียงต้นแบบ”

คุม้ค่า	และด้านการเอือ้อารีต่อกัน	หมูบ้่านมกีารพัฒนากิจกรรม	ตามแผน 

ชุมชนที่วางไว้ในการแก้ไขปัญหาและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มองค์กร	 

จัดสวัสดิการแก่สมาชิกในชุมชนอย่างทั่วถึง	เป็นต้น	

	 โดยผลส�าเร็จท่ีผ่านมามีครัวเรือนเกษตรกรของคนในหมู่บ้าน 

ที่ลงมือปฏิบัติจริง	 และประสบความส�าเร็จจนสามารถสร้างแรงจูงใจ 

ให้แก่เกษตรกรรายอืน่ๆ	ให้หันมาเข้าร่วม	ซ่ึงวิธีนีจ้ะช่วยในการยกระดบั

คุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นได้	อย่างไรก็ตาม	การน�าเอาปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 มาใช้ปฏิบัตินั้น	 

จ�าต้องมีระบบเศรษฐกิจที่พ่ึงพาตนเองได้มาประยุกต์ใช้ต่อยอด	 

โดยไม่ต้องรอคอยหรือขอรับความช่วยเหลือจากโครงการประชานิยม

อีกต่อไป	

โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดสงขลา

ข้อมูลจาก : ส�านักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

Special Report

	 ส�าหรับการส่งเสริมให้คนในหมู่บ้านร่วมกันปรับเปลี่ยนแนวคิด

เพ่ือน�าไปสู่การเป็น	 “บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ”	 นั้นจ�าเป็น 

อย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยกิจกรรมด้านต่างๆ	 เข้ามาช่วยให้เกิดผลและ

สามารถน�าไปใช้ได้จริง	 อาทิ	 ด้านการลดรายจ่าย	 มีการปลูกพืชผัก 

ไว้บริโภคในครัวเรือนและแบ่งขาย	ด้านการเพิ่มรายได้	มีการสร้างงาน

เพิ่มรายได้ด้วยการปลูกผักปลอดสารพิษ	 และรวมกลุ่มกันจ�าหน่ายได้

ราคาสงูกว่าท้องตลาด	ด้านการประหยดั	ครัวเรือนจดัท�าบญัชีครัวเรือน

เพื่อวางแผนการใช้จ่ายในครัวเรือน	 ลด	 ละ	 เลิก	 อบายมุข	 ประหยัด

ออม	 ด้านการเรียนรู้	 หมู่บ้านใช้เวทีประชาคมเป็นเวทีแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้	 ในกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน	 มีศูนย์เรียนรู้เพ่ือการศึกษา	 

การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	

หมู่บ้านมีการอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่าง

หนองถ้วย...

บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

อ�าเภอระโนด จังหวัดสงขลา

	 นายไพฑูรย์	 หนูจีน	ผู้ใหญ่บ้าน	 บ้านหนองถ้วย	ม.2	ต.ตะเครียะ	อ.ระโนด	จ.สงขลา	กล่าวว่าจากผลส�าเร็จที่เกิดขึ้นของหมู่บ้าน 

หนองถ้วย	 จนน�าไปสู่การเป็น	 “บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ” นั้น	 เกิดจากการมุ่งมั่นของคนในหมู่บ้าน	 ที่พยายามน้อมน�าเอาหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง	 มาเป็นหลักชัยในการพัฒนาหมู่บ้าน	 ด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้	 ปรับทัศนคติให้ค่อยๆ	 ซึมซับไปสู่วิถีการด�าเนินชีวิต 

ของคนในชุมชนให้เกิดการปรับเปลีย่นแนวคดิ	เกิดความตระหนกัและส�านกึในความพอเพียง	จงึน�าหลกัการด�าเนนิชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง	ไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเอง	พัฒนาครอบครัว	และชุมชนได้จริงในด้านต่างๆ	
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กรมการจัดหางาน ร่วมมือ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ�ากัด 

รับช�าระค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตท�างานของแรงงานต่างด้าว

เมียนมา ลาว กัมพูชา ผ่านจุดบริการ 24 ช่ัวโมง

สายด่วน	1694

	 	 นายอารักษ์	 พรหมณี	 อธิบดีกรมการจัดหางาน	แถลง

ภายหลังการร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการรับช�าระค่าธรรมเนียม 

การอนุญาตท�างานของแรงงานต่างด้าว	3	สัญชาติ	(เมียนมา	ลาว	และ

กัมพูชา)	 ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสกับบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส	 จ�ากัด	 

ว่า	 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่	 23	 กุมภาพันธ์	 2559	 เห็นชอบการ 

ด�าเนินการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลังวันที่	 31	 มีนาคม	 2559	

โดยการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา	ลาว	และกัมพูชา

ที่เคยมีใบอนุญาตท�างานแล้ว	 ไม่ใช่กลุ่มที่ลักลอบเข้ามาใหม่	 ได้แก่	 

กลุ่มที่จดทะเบียนมีบัตรสีชมพูตามนโยบาย	คสช.	เมื่อปี	2557	กลุ่มที่

มีบัตรสีชมพูซ่ึงจะครบก�าหนดในวันที่	 31	 มีนาคม	 2559		 ผู้ติดตาม 

ซ่ึงเป็นบตุรของแรงงานต่างด้าวทีอ่ายไุม่เกิน	18	ปี	และกลุม่ทีม่เีอกสาร

ที่ประเทศต้นทางออกให้จากการตรวจสัญชาติในเบ้ืองต้น	 รวมจ�านวน

กว่า	3	ล้านคน	(ยกเว้นแรงงานต่างด้าวทีเ่ข้ามาท�างานในรูปแบบ	MOU	

และที่จดทะเบียนในกิจการประมงทะเล	 และแปรรูปสัตว์น�้าที่ผ่านมา)	

มารายงานตวัเพ่ือขอรับบตัรใหม่	ตัง้แต่วันที	่1	เมษายน	-	29	กรกฎาคม	

2559	เพื่ออาศัยและท�างานอยู่ในประเทศไทยได้เป็นเวลา	2	ปี	ตั้งแต่

วันที่	 1	 เมษายน	 2559	 ถึงวันที่	 31	 มีนาคม	 2561	 เท่ากันทุกคน	 

เพ่ือเป็นการรองรับมาตรการหลังวันที่	 31	 มีนาคม	 2559	 ดังกล่าว	 

กรมการจัดหางานได้เพ่ิมช่องทางการให้บริการรับช�าระค่าธรรมเนียม

การอนุญาตท�างานของแรงงานต่างด้าว	 3	 สัญชาติ	 (เมียนมา	 ลาว	 

และกัมพูชา)	 ผ่านจุดบริการรับช�าระเงิน	 (Counter	 Service)	 ทั้งนี ้

เพ่ืออ�านวยความสะดวกในการช�าระค่าธรรมเนียมฯ	 ให้กับนายจ้าง/ 

	 	 วนัศกุร์ที	่11	มนีาคม	2559	ทีโ่รงแรมเดอะบาซาร์	

กรุงเทพฯ	 เวลา	 11.00	 น.	 นายอารักษ์	 พรหมณ	ี 

อธิบดีกรมการจัดหางาน	 พร้อมด้วย	 นายวีรเดช	 

อคัรผลพานิช	รองกรรมการผูจ้ดัการบรษัิท	เคาน์เตอร์	

เซอร์วิส	 จ�ากัด	 ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการรับช�าระ 

ค่าธรรมเนยีมการอนญุาตท�างานของแรงงานต่างด้าว	3	สัญชาติ	

(เมยีนมา	ลาว	และกัมพูชา)	ผ่านจดุบริการรับช�าระเงิน	(Counter	

Service)	 เพ่ือรองรับมาตรการหลังวันที่	 31	 มีนาคม	 2559	

เป็นการเพ่ิมช่องทางการให้บริการ	 และอ�านวยความสะดวกให้

กับนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว	โดยให้บริการ

รับช�าระเงินตลอด	 24	 ช่ัวโมง	 ณ	 จุดให้บริการช�าระเงินของ 

บริษัทฯ

สถานประกอบการ	 และแรงงานต่างด้าว	 โดยสามารถช�าระได้ตลอด	 

24	 ช่ัวโมง	 ณ	 จุดบริการรับช�าระเงิน	 (Counter	 Service)	 ซ่ึง 

กรมการจัดหางานได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ	 ร่วมกับบริษัท

เคาน์เตอร์เซอร์วิส	จ�ากัด		ทั้งนี้	เพื่อป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์

	 	 ส�าหรับขั้นตอนการด�าเนินการนั้น	เมื่อแรงงานต่างด้าวผ่านการ 

ตรวจสุขภาพไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่ก�าหนดให้นายจ้าง/สถาน 

ประกอบการพาแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานต่างด้าวไปด้วยตนเองช�าระ

ค่าธรรมเนียมการอนุญาตท�างาน	 ณ	 จุดบริการช�าระเงิน	 (Counter	

Service)	หรือส�านักงานจัดหางานจังหวัด	หรือส�านักจัดหางานกรุงเทพ

เขตพ้ืนที่	 1-10	 โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตท�างาน	 ณ	 

จุดบริการช�าระเงิน	 (Counter	 Service)	 จ�านวนทั้งส้ิน	 1,910	 บาท	 

แบ่งเป็นค่ายื่นค�าขออนุญาตท�างาน	จ�านวน	100	บาท	ค่าธรรมเนียม

การอนญุาตท�างาน	2	ปี	จ�านวน	1,800	บาท	ค่าบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส	

จ�านวน	 10	 บาทต่อแรงงานต่างด้าว	 1	 คน	 กรณีนายจ้างมีแรงงาน 

จ�านวนมากให้ติดต่อจุดบริการช�าระเงิน	(Counter	Service)	ล่วงหน้า	

โดยแรงงานต่างด้าว	จะได้รับสลิปใบเสร็จรับเงิน	และใบนัดไปท�าบัตร

สีชมพูและใบอนุญาตท�างานที่ศูนย์	OSS	พร้อมทั้ง	SMS	ส่งข้อความ

ยนืยนัการช�าระเงนิถึงโทรศพัท์ของแรงงานต่างด้าวตามทีก่ดหมายเลข

ยนืยนั	สอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเตมิได้ทีศ่นูย์บริการจดทะเบยีนแรงงาน

ต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ	 (One	 Stop	 Service)	 หรือสายด่วนกรมการ

จัดหางาน	โทร.	1694

ที่มา : http://www.doe.go.th
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นายจ้างท่ีจ้างแรงงานต่างด้าวท�างานในสถานทีน่อกเหนอื

จากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ต้องยื่นขอเพิ่มสถานที่ท�างาน ฝ่าฝืนถูกปรับ

คนหางานระวังถูกหลอก!!!	

ไปท�างานนวดแผนไทย นวดสปา

ในประเทศรัสเซีย

	 นายอารักษ์	 พรหมณี	 อธิบดีกรมการจัดหางาน  

แจ้งว่า	 นายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติ 

เมียนมา	ลาว	และกัมพูชาท�างานมากกว่า	1	แห่ง	นอกเหนือจากที่ระบุ

ไว้ในใบอนุญาตท�างานจะต้องมายื่นขอเพิ่มท้องที่หรือสถานที่ท�างานกับ

กรมการจัดหางาน	 โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่ายื่นค�าขอเพ่ิมสถานที่ท�างาน	

จ�านวน	 100	 บาท	 เท่านั้น	 ซ่ึงจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาต 

ให้เปลี่ยนหรือเพิ่มท้องที่หรือสถานที่ท�างานส�าหรับคนต่างด้าวที่ท�างาน

ในสาขาอาชีพรับใช้ในบ้านและกรรมกรในทุกกิจการ	เอกสารที่ใช้	 เช่น	

แบบค�าขอ	 (ตท.8)	 ใบอนุญาตท�างานพร้อมส�าเนา	 แผนที่ตั้งสถาน 

ประกอบการ	ส�าเนาแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว	เป็นต้น	โดย

ในส่วนภูมิภาคสามารถย่ืนค�าขอฯ	 ได้ที่ส�านักงานจัดหางานจังหวัด	ณ	

ท้องทีซ่ึ่งเป็นทีต่ัง้ของสถานทีท่�างานของผูย้ืน่ค�าขอฯ	ในกรุงเทพมหานคร

ยืน่ได้ทีส่�านกับริหารแรงงานต่างด้าว	ช้ัน	2	กรมการจดัหางาน	กระทรวง

แรงงาน	ถนนมิตรไมตรี	 ดินแดง	 กรุงเทพมหานคร	 หรือที่ส�านัก 

	 กรมการจดัหางานคมุเข้ม	เตอืนนายจ้าง/สถานประกอบการทีจ้่างแรงงานต่างด้าว

เมยีนมา	ลาว	และกัมพชูาท�างานนอกเหนอืจากทีร่ะบไุว้ในใบอนญุาตท�างานต้องยืน่ขอเพ่ิม

ท้องทีห่รือสถานทีท่�างาน	ณ	ท้องทีซ่ึ่งเป็นทีต่ัง้ของสถานทีท่�างานของผูย้ืน่ค�าขอ	หากแรงงาน

ต่างด้าวท�างานไม่ตรงกับท้องที่หรือสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตท�างานจะมีความผิด 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน	20,000	บาท	ขณะที่นายจ้างรับคนต่างด้าวเข้าท�างานไม่ตรงกับ

ท้องที่หรือสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตท�างานจะมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน	 

10,000	บาท

	 กรมการจัดหางาน	 ประกาศเตือนแรงงานไทยที่ประสงค์จะเดินทางไป

ท�างานต�าแหน่งพนกังานนวดแผนไทย	นวดสปาในประเทศรัสเซีย	ไม่ควรเดนิทาง

ไปท�างานในระยะนี้	 เน่ืองจากปัญหาทางเศรษฐกิจของรัสเซียอาจท�าให้เส่ียงต่อ 

การถูกหลอกลวง	และถูกเอาเปรียบจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาการจ้างงาน

	 นายอารักษ์	 พรหมณี	 อธิบดีกรมการจัดหางาน	เปิดเผยว่า	 

กรมการจัดหางานได้รับแจ้งจากกรมการกงสุล	 กระทรวงการต่างประเทศว่า	 

มีแรงงานหญิงไทยที่เดินทางไปท�างานต�าแหน่งพนักงานนวดแผนไทย	 นวดสปา

ในประเทศรัสเซียร้องทุกข์เนื่องจากถูกนายจ้างชาวรัสเซียละเมิดสัญญาจ้างงาน	

โดยเงือ่นไขการจ้างงานไม่เป็นไปตามทีต่กลงไว้	ถูกเอาเปรียบเร่ืองค่าจ้าง	สวัสดกิาร	

ส่วนใหญ่ถูกหลอกให้เดินทางในลักษณะของนักท่องเที่ยวแล้วลักลอบท�างาน 

ซ่ึงต้องท�างานหนักบางรายถูกบังคับให้ค้าประเวณี	 ดังนั้นเพื่อป้องกันมิให้ 

คนหางานไทยเส่ียงต่อการถูกหลอกลวง	 หรือถูกเอาเปรียบ	 เช่น	 ไม่มีงานให้ท�า	

ท�างานไม่ตรงตามข้อตกลง	ไม่ได้รับค่าจ้างตามสัญญาจ้าง	เป็นต้น	กรมการจดัหางาน 

จึงขอเตือนคนหางานที่ประสงค์จะเดินทางไปท�างานในประเทศรัสเซียว่าไม่ควร

เดินทางไปท�างานในประเทศรัสเซียในระยะนี้	 เนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจใน

จัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนที่	 1-10	 แรงงานต่างด้าวที่ท�างานไม่ตรงกับ

ท้องทีห่รอืสถานทีท่ีร่ะบไุว้ในใบอนญุาตท�างานจะมคีวามผดิตาม	พ.ร.บ.	

การท�างานของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	 2551	 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน	 

20,000	 บาท	 ขณะที่นายจ้างรับคนต่างด้าวเข้าท�างานไม่ตรงกับท้องที่

หรือสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตท�างานจะมีความผิดต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกิน	10,000	บาท

	 นายอารักษ์ฯ	กล่าวอีกว่า	 การยกเว้นค่าธรรมเนียมในการ

เปลี่ยนหรือเพิ่มท้องที่หรือสถานที่ท�างานส�าหรับคนต่างด้าวที่ท�างานรับ

ใช้ในบ้านและกรรมกรทุกกิจการในครั้งนี้	 เพื่อจูงใจให้คนต่างด้าวเข้าสู่

ระบบการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย	อีกทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหา

การขาดแคลนแรงงานอีกทางหนึ่งด้วยสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม

ได้ที่ส�านักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด	 ส�านักจัดหางานกรุงเทพ 

เขตพื้นที่	1-10	หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน	โทร.	1694

ที่มา : http://www.doe.go.th

ประเทศรัสเซียทีอ่าจท�าให้เสีย่งต่อการถูกหลอกลวง	และอย่า

หลงเช่ือผู้ที่แอบอ้างหรือมาชักชวนไปท�างานโดยเฉพาะใน

ต�าแหน่งพนกังานนวดแผนไทย	นวดสปา	โดยเบือ้งต้นขอให้

ตรวจสอบต�าแหน่งงานให้ชัดเจน	และไตร่ตรองให้รอบคอบ

ก่อนตัดสินใจจ่ายเงินค่าบริการหรือเดินทางไปท�างาน

	 นายอารักษ์ฯ	กล่าวเพ่ิมเตมิว่า	หากคนหางานรายใด

ถูกหลอกลวงจากการไปท�างานหรือสมคัรไปท�างานในประเทศ

รัสเซียรวมทั้งประเทศอื่นๆ	 สามารถร้องทุกข์ได้ที่ส�านักงาน

จดัหางานจงัหวัดทกุจงัหวัด	ส�านกัจดัหางานกรุงเทพเขตพ้ืนที	่1-10 

กองตรวจและคุม้ครองคนหางาน	กรมการจดัหางาน	หรือสอบถาม 

ข้อมลูเพ่ิมเตมิได้ทีส่�านกังานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ	

กรมการจดัหางาน	อาคารส�านกังานประกันสังคมเขตพ้ืนที	่3	

หรือสายด่วน	กรมการจัดหางาน	โทร.	1694

ที่มา : http://www.doe.go.th
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	 ทั้งนี้	 ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้น�าคณะเอกชนทั้งจากไทย	

กัมพูชา	 และจีนกว่า	 100	 ราย	 ลงพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน	

จังหวัดสระแก้ว	 โดยมีการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ

ไทยและกัมพูชา	 เช่น	 เคร่ืองส�าอาง	 วัสดุก่อสร้าง	 อสังหาริมทรัพย์	

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป	และธุรกิจน�าเข้า-ส่งออก	ซึ่งได้รับการตอบรับ

จากผู้ประกอบการกัมพูชาจ�านวนมาก	

	 ส�าหรับตวัอย่างการจบัคูธ่รุกิจทีน่่าสนใจในกลุม่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	

ได้แก่	บริษัท	มอส	เมเนจเม้นท์	กรุ๊ป	(ไทยแลนด์)	ซ่ึงท�าธรุกิจอสังหาริมทรัพย์	

ได้รับการติดต่อให้ลงทุนคอนโดมิเนียมในกัมพูชา	 เช่นเดียวกับบริษัท	 

ไทพีคอนและอุตสาหกรรม	ซึ่งจ�าหน่ายวัสดุก่อสร้าง	อยู่ระหว่างเจรจา

ร่วมทุนในการก่อสร้างถนนในกัมพูชา	และบริษัท	เจ.เอ็ม.อุตสาหกรรม

อาหาร	อยู่ระหว่างเจรจากับผูป้ระกอบการกัมพชูา	เพ่ือพัฒนาผลติภณัฑ์

อาหารให้ตรงกับความต้องการของตลาดกัมพูชา	นอกจากนัน้มนีกัธรุกิจ

กัมพูชารายใหญ่สนใจเป็นตวัแทนเปิดสาขาศนูย์การค้าวัสดกุ่อสร้างไทย

ในกัมพูชาด้วย

	 นายประมวล	 กล่าวต่อว่า	 ขณะนี้มีนักธุรกิจรายใหญ ่

ของกัมพูชาเข้ามาซ้ือที่ดินบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเป็น 

จ�านวนมาก	เพื่อรองรับการพัฒนาและการก่อสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ทั้งในส่วนของไทยและกัมพูชา	 เช่ือว่าต่อไปการค้าการส่งออกบริเวณ

ชายแดนจังหวัดสระแก้วจะสูงขึ้น

โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดระยอง

ข้อมูลจาก : http://www.posttoday.com/ (ข่าวประชาคมอาเซียน)

มองภูมิภาค

	 นายประมวล	เขียวข�า	เลขาธิการหอการค้าจังหวัดสระแก้ว	เปิดเผยว่า	

มีนกัลงทุนรายใหญ่จากประเทศกัมพชูาแสดงความสนใจชกัชวนให้ผู้ประกอบการไทย

เข้าไปร่วมลงทุนในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

และในฝั่งกัมพูชา

 “มีผู้ประกอบการของเสียมราฐเดินทางมาเจรจาการค้า และมาดูพ้ืนท่ี 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว 9 ราย เช่น ผู้ประกอบการด้านวัสดุก่อสร้าง 

ร้านอาหาร สินค้าเกษตร ท่องเท่ียวและซื้อขายท่ีดิน เป็นต้น เพ่ือหาคู่ค้าหรือ 

ผูร่้วมทุนจากไทยในการลงทุนท�าธุรกิจในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษตรงด่านอรญัประเทศ

หรือแม้จะอยู่ในฝั่งกัมพูชาด้วย”	นายประมวล	กล่าว…

	 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	 ผนึกก�าลังเมืองกาญจน	์ 

จัดงานระดับอินเตอร์	 “ไตรกีฬาชาเลนจ์”	 เปิดเข่ือนศรีนครินทร์ 

แหวกว่ายในผนืน�า้อนักว้างใหญ่	ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่วไปทัว่โลก	

คาดเงินสะพัดกว่า	100	ล้านบาท	

กาญจนบุรีจัดงาน	“ไตรกีฬาชาเลนจ์”

กระตุ้นเศรษฐกิจ

นักลงทุนกัมพูชาชักชวนผู้ประกอบการไทย

ร่วมลงทุนในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

	 การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี	ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่าย

ผลติแห่งประเทศไทย	เข่ือนศรีนครินทร์	ชมรมท่องเทีย่วอ�าเภอศรีสวัสดิ์	

และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 ได้ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน	

ไตรกีฬาชาเลนจ์	ระดับนานาชาติ	ครั้งที่	1	ของจังหวัดกาญจนบุรี	โดย

ก�าหนดจดัข้ึนในวันที	่23	ตลุาคม	2559	ทีเ่ข่ือนศรีนครินทร์	สถานทีท่่อง

เที่ยวส�าคัญซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี	

 “ผู้เข้าแข่งขันจะได้แหวกว่ายในผืนน�้าอันกว้างใหญ่ของเข่ือน

หนิถมแกนดนิเหนียวทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศไทย การป่ันจกัรยานภายใต้

อ้อมกอดแห่งขุนเขาสัมผัสเสน่ห์ของผืนป่าธรรมชาติและวิถีชีวิตของ

ผูค้นปิดท้าย ด้วยการว่ิงชมทศันียภาพขอบน�า้จดขอบฟ้าอนังดงามเหนือ

สันเขื่อน ผู้มาเยือนจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แห่งความสุข มีความ

ประทับใจที่ยากจะลืมเลือน” 
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โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรี

ข้อมูลจาก : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับ

ชุมนุมสหกรณ์สวนยางสตูล	กู้วิกฤติราคายางพาราตกต�่า

	 วิกฤตราคายางพาราตกต�่า	 มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์	ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาแปรรูป

ยางพารา	เป็นยางปพ้ืูนลานกีฬา	โดยมหาวิทยาลยัเป็น

ผู้ให้ค�าแนะน�าด้านการผลิตรวมทั้งส่ังซ้ือ	 เพ่ือเป็น

ทางออกแก่เกษตรกร	 โดย	 ศ.นพ.จรัส	 สุวรรณเวลา	

นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	และนายชวน	

หลีกภัย	 ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์

ร่วมท�าพิธีเปิดโรงงานแปรรูปยางพารา	ณ	ชุมนมุสหกรณ์

กองทุนสวนยางสตูล	 จ�ากัด	 หมู่	 10	 ต.ควนกาหลง	

อ.ควนกาหลง	จ.สตูล	เมื่อวันที่	9	มกราคม	2559	

	 ศ.นพ.จรัส	 สุวรรณเวลา	 นายกสภา

มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์	กล่าวว่ามหาวิทยาลยั

สงขลานครนิทร์ขบัเคลือ่นการแก้ไขปัญหายางพาราผา่นชมุนมุสหกรณ์

กองทุนสวนยางสตูล	 จ�ากัด	 และมองเห็นความก้าวหน้าของชุมนุมฯ	 

ซ่ึงมีความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์จนสามารถสร้าง

โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราได้	และจะเป็นแนวทางในการแก้ไข

ปัญหายางพาราของประเทศ	 เกิดการขยายผลไปยังพ้ืนที่อื่นๆ	 เพ่ือ 

ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางในการแก้ไขปัญหายางพารา	

	 รศ.ดร.ชูศักดิ์	 ลิ่มสกุล	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร	์ ได้สร้างรูปแบบ	 “เกษตรอุตสาหกรรมยางพารา”	 เพื่อให้

เกิดการพัฒนายางพาราอย่างครบวงจร	 ลดผลกระทบในสถานการณ์

ราคายางพาราตกต�่า	 โดยเกษตรกรเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบ	 แปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยยินดีสนับสนุนด้านต่างๆเพ่ือการด�าเนินงาน 

ของชุมนุมสหกรณ์สตูล	จ�ากัด	และสหกรณ์อื่นๆ	ที่จะเกิดการรวมกลุ่ม 

ในการพัฒนาศักยภาพ	การผลิต	และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์	

	 กิจกรรมการแข่งขันประกอบไปด้วยการแข่งขันไตรกีฬาระยะก่ึง

ทางไกล	(Half	Distance)	ว่ายน�า้	1.9	กิโลเมตร	ป่ันจกัรยาน	90	กิโลเมตร	

และวิ่ง	21	กิโลเมตร	การแข่งขันไตรกีฬาระยะทางมาตรฐานโอลิมปิก	

(Olympic	Distance)	ว่ายน�้า	1.5	กิโลเมตร	ปั่นจักรยาน	50	กิโลเมตร	

และวิ่ง	10.5	กิโลเมตร	ซึ่งจะมีนักกีฬาจากทั่วโลกไม่ต�่ากว่า	1,500	คน	

ไม่รวมผู้ติดตาม	ซึ่งคาดว่าเมื่อรวมแล้วจะมีจ�านวนประมาณ	5,000	คน	

ซ่ึงจะมนีกักีฬาและผูต้ดิตามทยอยเดนิทางเข้ามาฝึกซ้อมการแข่งขันกัน

อย่างต่อเน่ืองจนถึงวันจัดงานในวันที่	 23	 ตุลาคม	 2559	 ทั้งนี้คาดว่า 

จะมเีงินรายได้หมนุเวียนจากการจดังานดงักล่าวไม่ต�า่กว่า	100	ล้านบาท	

(คิดจากค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อคนไม่ต�่ากว่า	5,000/คน	ใช้ระยะเวลา	4	วัน)	

ผลพลอยได้คือ	 ภาพแหล่งท่องเที่ยว	 กิจกรรมและบริการท่องเที่ยว

จังหวัดกาญจนบุรี	 ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ออกไปทั่วโลก	 สร้างการ

รับรู้	 ตอกย�้าเอกลักษณ์ให้เกิดการจดจ�าและกระตุ้นให้นักท่องเท่ียว 

เดินทางมาท่องเที่ยวกาญจนบุรีในอนาคตเพิ่มมากขึ้น	

	 อย่างไรก็ตาม	 ในการจัดงานไตรกีฬาชาเลนจ์	 คร้ังที่	 1	 นี้	 

นับว่าเป็นจุดเร่ิมต้นที่ดีที่ทางจังหวัดกาญจนบุรีต้องมีความพร้อม	 และ

สามารถสร้างความประทับใจ	ความปลอดภัยให้กับการจัดงานดังกล่าว

ได้เป็นอย่างดี	 ก็จะสามารถท�าให้จังหวัดกาญจนบุรีมีการจัดงาน 

ไตรกีฬาชาเลนจ์ดังกล่าวติดต่อกันไปอีก	 5	 ปี	 ถือว่าเป็นโอกาสทอง 

ของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว	 ตลอดจนชาวจังหวัดกาญจนบุรีที่ 

จะมีรายได้จากการท่องเที่ยวกระจายสู่ชุมชนอีกด้วย

	 นายชวน	 หลีกภัย	 ท่ีปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์	 แนะน�าให้คนใต้ปลูกพืชชนิดอื่นๆ	 แซม	 โดยไม่ต้องโค่น 

ต้นยางพาราเพื่อช่วยเหลือตัวเอง	การที่ราคายางพาราตกต�่า	เนื่องจาก

ปริมาณผลิตยางพาราเพ่ิมข้ึน	 สาเหตุจาก	 ประเทศจีน	 ลาว	 พม่า	 

มีการปลูกยางพารามากข้ึน	 และขณะนี้ยังมียางพาราที่เพ่ิงปลูกก�าลัง

เติบโตอีก

	 นายช�านาญ	เมฆตรง	ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์

กองทุนสวนยางสตูล	จ�ากัด	กล่าวว่า	สถานการณ์ยางพาราที่ลดต�่า

ลงส่งผลกระทบต่อรายได้ของสมาชิก	สหกรณ์รวมตวักันเป็นตลาดกลาง

ยางสตูล	 มีผลผลิตยางปีละ	 3	 ล้านกิโลกรัม	 จึงได้มีความคิดในการ 

น�ายางพาราแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์	ซ่ึงได้เร่ิมผลติในเดอืนมถุินายน	2558	

มีคนงาน	 16	 คน	 โดยกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรตามนโยบายของรัฐบาลเพ่ือใช้ในการก่อสร้างโรงงานและ
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e  การขอความช่วยเหลอืยามฉกุเฉนิอย่างเช่นการถามทาง	ทีจ่ะไปสู่จดุหมาย	เรามกัจะใช้ประโยคทีสุ่ขภาพ

เรียบร้อย	ในภาษาอังกฤษการถามทางมักจะขึ้นต้นประโยคด้วย	Excuse	me	หรือลงท้ายประโยค	ด้วย	please	

มักใช้กับประโยคต่างๆ	ต่อไปนี้	

 หากเราต้องการให้ความช่วยเหลอื	กรณเีขาหลงทาง	ในการบอกทางมวิีธพีดูหลายแบบด้วยกัน	ทัง้นีข้ึ้นอยูกั่บเส้นทางและสถานทีท่ีผู่ถ้าม

ต้องการทราบ	และขึ้นอยู่กับผู้ถูกถามว่าจะทราบหรือไม่	เช่น

Do	you	know	where	…..	is?	 คุณรู้ไหมว่า	..…	อยู่ที่ไหน?

Do	you	know	the	way	to	…..?	 คุณรู้ทางไป	..…	ไหม?

Does	this	road	go	to	..…?	 ถนนเส้นนี้ไป	…..	หรือเปล่า?

I’m	sorry.	I	don’t	know.	 เสียใจ	ฉันไม่รู้จัก

I’m	afraid	I	can’t.	 เกรงว่าฉันคงจะช่วยคุณไม่ได้

Certainly.	 ได้ซิ

You	are	here.	 คุณอยู่ตรงนี้	(ดูจากแผนที่)

When	you	go	out	of	the	…..	 คุณออกจาก	..…	(จุดเริ่มต้น)

This	way.	 ทางนี้ครับ

Go	ahead./	Go	straight	on.	 ตรงไปข้างหน้า

Go/	Walk	past.	 เดินผ่านไป

Go/	Walk	pass	the	…..	 เดินผ่าน	..…	ไป

Go	up	this	street.	 เดินย้อนถนนเส้นนี้ขึ้นไป

Go	down	the	street.	 เดินตามถนนเส้นนี้ไป

Walk	along	the	road.	 เดินตรงไปตามถนน

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ.. Bye!!!

ที่มา : http://engenjoy.blogspot.com/2014/01/asking-for-direction.html

ประโยคในการถาม	-	บอกทาง

English for Career

จัดหาเครื่องจักรในการแปรรูป	โดยได้รับการสนับสนุนทางวิชาการด้วย

ดีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 โดยเฉพาะ	 รศ.อาซีซัน	 แกสมาน	

ชุมนมุสหกรณ์กองทนุสวนยางสตลู	จ�ากัด	ซ่ึงมสีมาชิก	16	สหกรณ์	และ

มีสมาชิกสมทบ	 2	 กลุ่ม	 รวม	 18	 แห่ง	 ร่วมกันกู้เงินจากธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	(ธ.ก.ส.)	จ�านวน	20	ล้านบาท	ดอกเบีย้

ร้อยละ	1	สตางค์	ปลอดดอกเบีย้	2	ปี	เพ่ือสร้างโรงงานแปรรูปผลติภณัฑ์ยาง 

ผลติแผ่นยางปพ้ืูนลานกีฬาสนามฟุตซอล	ในราคา	1,170	บาท/ตารางเมตร 

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว)	 ได้ผลิตให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

เรียบร้อยแล้ว	 จ�านวน	 7	 สนาม	 ส่วน	 ศอ.บต.	 มีโครงการจะจัดท�า 

หลายสนาม	โดยกระจายไปให้เครือข่ายในจังหวัดต่างๆ	

	 รองศาสตราจารย์อาซีซัน	 แกสมาน	 ผู้อ�านวยการ

สถาบันวิจยัและพฒันานวตักรรมยางพารา	มหาวิทยาลยัสงขลา

นครินทร	์กล่าวว่า	สถาบันฯ	หาทางออกเพื่อเพิ่มมูลค่าของยางพารา	

ได้ร่วมด�าเนินการโรงงานแปรรูปยางพารา	 โดยตนเองรับเป็นที่ปรึกษา	

น�ายางพาราไปเป็นผลติภณัฑ์ปพ้ืูนลานกีฬาอเนกประสงค์	ของมหาวิทยาลยั

สงขลานครินทร์ทั้ง	5	วิทยาเขต	และโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดที่เป็นที่ตั้ง

ของวิทยาเขตอีก	 5	 โรงเรียน	 และรัฐบาลมีแนวทางส่งเสริมโรงงาน

แปรรูปยางพารา	 มีการจัดตั้งเครือข่ายเกษตรอุตสาหกรรมยางพารา	 

5	จงัหวัดชายแดนภาคใต้	เพือ่เป็นเครือข่ายการขับเคลือ่นการผลติและ

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้	การให้ค�าแนะน�าปรึกษาซึ่งกันและกัน	

โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดสงขลา

ข้อมูลจาก : www.psu.ac.th/

How	can	I	get/go	to	..…?	 ฉันจะไป	..…	ได้อย่างไร?

Is	this	the	way	to	…..?	 นี่เป็นทางไป	…..	ใช่ไหม?

Where	is	the	…..	please?	 ….	อยู่ที่ไหนครับ?

Cross	over	the	road.	 ข้ามถนนไป

Cross	the	bridge.	 ข้ามสะพานไป

Turn	left/	right.	 เลี้ยวซ้าย	/	ขวา

On	your	left/	right.	 ทางซ้ายมือ	/	ขวามือ	ของคุณ

Take	the	first	/	second	turn.	 เลีย้วตรงแยกแรก	/	แยกทีส่อง

It’s	over	there.	 มันอยู่ทางโน้น

It’s	just	before	..…	 มันอยู่ก่อนถึง	..…

It’s	opposite	..…	 มันอยู่ตรงข้ามกับ…

It’s	at	the	corner.	 มันอยู่ตรงหัวมุมถนน

It’s	on	the	left/	right.	 มันอยู่ทางซ้าย	/	ทางขวา

It’s	not	far	from	here.	 มันอยู่ไม่ไกลจากที่นี่หรอก

It’s	very	far	from	here.	 มันอยู่ไกลจากที่นี่มาก
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ถาม การแนะแนวการศึกษาและอาชีพมีความส�าคัญอย่างไร 

ตอบ การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ	 เป็นปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้นักเรียนสามารถ 

	 วางแผนการศึกษา	 และอาชีพได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ 

	 ของตลาดแรงงาน	และศักยภาพของตนเอง	เพราะกระบวนการแนะแนวจะท�าให ้

	 นักเรียนได้มีข้อมูลส�าคัญที่จ�าเป็นต้องใช้ในการวางแผนการศึกษาและอาชีพ	 

	 3	ประการ	คือ

สารพัน	ปัญหา

รอบรั้ว	รอบโลก

“ไอเอ็มเอฟ”	ออกรายงานเตือนว่าเศรษฐกิจโลก

มีความเสี่ยงที่จะไม่ฟื้นตัวตามที่คาดการณ์ไว้ แนะรับมือกับ

ความเสี่ยงอย่างเร่งด่วน

	 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ	 หรือไอเอ็มเอฟ  

ออกรายงานเตือนว่า	เศรษฐกิจโลก	มีความเสี่ยงที่จะไม่ฟื้นตัว

ตามที่คาดการณ์ไว้	 พร้อมกับเรียกร้องให้มีการใช้นโยบาย 

ส่งเสริมการเติบโตและรับมือกับความเสี่ยงอย่างเร่งด่วน	 

โดยได้เปิดเผยรายงานในหวัข้อ	“Note on Global Prospects 

and Policy Challenges”	 ก่อนที่รัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการ

ธนาคารกลางจากกลุ่มประเทศจี	20	จะเข้าร่วมการประชุมเป็น

เวลา	 2	 วันที่นครเซ่ียงไฮ้	 ประเทศจีน	 ระบุว่าเศรษฐกิจโลก 

ฟื้นตัวในระดับที่อ่อนแรงลงอย่างต่อเนื่อง	 ท่ามกลางความ 

ปั่นป่วนในตลาดการเงินและราคาสินทรัพย์ที่ปรับตัวลดลง	 

ซ่ึงไอเอ็มเอฟอาจปรับลดคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจโลกใน 

วันข้างหน้า	เมื่อเดือน	ม.ค.	ที่ผ่านมา	ไอเอ็มเอฟคาดการณ์ว่า	

เศรษฐกิจโลกจะขยายตัว	 3.4%	 ในปีนี้	 และ	 3.6%	 ในปีหน้า	 

ซึ่งลดลง	0.2%	จากที่เคยคาดการณ์ไว้เมื่อเดือน	ต.ค.	ปีที่แล้ว

ส�าหรับทั้งสองปี

	 ไอเอ็มเอฟ	 ระบุด้วยว่า	 เมื่อพิจารณาถึงการฟื้นตัวที่อ่อนแรงลง 

และความปั่นป่วนในตลาดการเงินแล้ว	 เศรษฐกิจโลกมีความเส่ียงที่จะได้รับ

ผลกระทบจากปัจจัยด้านลบ	 อีกทั้งความปั่นป่วนในตลาดการเงินไม่เพียงแต ่

จะส่งผลให้ภาวะทางการเงนิในประเทศพฒันาแล้วเกิดความตงึตวั	และบัน่ทอน

การเติบโตเท่านั้น	 แต่ยังก่อให้เกิดกระแสเงินทุนไหลออกจากตลาดเกิดใหม	่

และท�าให้ภาวะการเงินในประเทศเหล่านีต้งึตวัด้วยเช่นกัน	ซ่ึงจะท�าให้สกุลเงนิ

อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องและเป็นอุปสรรคต่อการระดมทุน

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/688322

โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดสงขลา

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของตนเอง	ประกอบด้วยระดับสติปัญญา	(IQ)	ลักษณะความฉลาดทางอารมณ์	(EQ)

	 	 และความถนัดทางอาชีพ

 2. ข้อมูลเกี่ยวกับโลกอาชีพ	การที่นักเรียนจะวางแผนอาชีพได้นั้นจ�าเป็นที่จะต้องมีความรู้

	 	 เกี่ยวกับลักษณะและเส้นทางความก้าวหน้าของอาชีพต่างๆ

 3. ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางของตลาดแรงงาน	เพื่อวางแผนการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของ

	 	 ตลาดแรงงาน
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นักออกแบบแฟชั่น

(Fashion Designer)

อาชีพมั่นคง

	 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้	 ท�าหน้าที่สร้างสรรค์	 การออกแบบสิ่งทอ

เส้ือผ้า	รวมทัง้การออกแบบเน้ือผ้า	หรือลายผ้าสวยงามเหมาะกับแฟช่ัน	

แตล่ะยคุสมยัให้แก่บคุคล	และวธิกีารตดัเยบ็	หรอืผลติเสือ้ผา้ส�าเรจ็รปู

ในทางอุตสาหกรรม	 และมีการพัฒนาเพ่ือให้มีการแข่งขันกับตลาด 

ต่างประเทศได้

ลักษณะของงานที่ท�า

	 ผูป้ระกอบอาชีพนกัออกแบบเคร่ืองแต่งกายจะมหีน้าทีค่ล้ายกับ

นักออกแบบเคร่ืองประดับ	 หรือนักออกแบบเคร่ืองเรือน	 โดยมีหน้าที่	

ดังนี้

	 •	 วิเคราะห์	ศึกษาวัสดุ	ที่น�ามาออกแบบสิ่งทอ	ลายผ้า	และ

เนื้อวัสดุ	 เพื่อตัดเย็บ	และวิธีการตัดเย็บ	ควบคุมการตัดเย็บให้เป็นไป

ตามแบบที่ออกไว้

	 •	 ให้ค�าแนะน�าในเร่ืองการแก้ไขข้อบกพร่อง	ของรูปร่างแต่ละ

บุคคล	 โดยมีพ้ืนฐานความเข้าใจในศิลปะการแต่งกายของไทยโบราณ

และการแต่งกายแบบตะวันตกยุคต่างๆ	 ในการออกแบบและข้ันตอน

การผลิต

น�าเทคนิคทางเทคโนโลยีที่มีต่อการสร้างงานศิลป์มาประยุกต์ใช้ โดยจะมี

ขั้นตอนการท�างาน ออกแบบให้ผู้ว่าจ้าง ดังนี้

 1. ต้องรวบรวมความคิด	 ข้อมูลที่เป็นสัดส่วนจากลูกค้าหรือ 

ผู้ว่าจ้าง

 2. ศึกษารูปแบบงานท่ีมอียู่	ถ้าสามารถน�ากลบัมาใช้ใหม่หรือ

ดดัแปลง	เพ่ือลดระยะเวลาการท�างานและต้นทนุการผลติในเวลาเดยีวกัน	

ต้องท�าการค้นคว้าวิจัยด้วย

 3. ท�าการร่างแบบคร่าวๆ	 โดยคุมให้อยู่ในแนวความคิด 

ดังกล่าวให้ได้ตามความต้องการ

 4. น�าภาพที่ร่างแล้วให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา	เพื่อหาแนวทางใน

การพัฒนาการผลิต	รวมทั้งการใช้วัตถุดิบ	และประเมินราคา

 5. น�าภาพร่างท่ีผ่านการพิจารณาและแก้ไขแล้วมาสร้างแบบ 

(Pattern)	 วิธีที่จะต้องตัดเย็บในรายละเอียด	 ปักกุ๊น	 เดินลาย	 หรือ	 

จบัเดรปแล้วน�ามาลงสีตามจริง	เขียนภาพและอธบิายวิธกีารท�าให้ละเอยีด	

และชัดเจนที่สุดเท่าที่สามารถจะท�าได้เพื่อให้ช่างท�าตามแบบได้

 6. ส่งแบบ	 หรือชุดที่ตัดเนาไว้ให้ฝ่ายบริหารและลูกค้า	 หรือ 

ผู้ว่าจ้าง	พิจารณาทดลองใส่	เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องขั้นสุดท้าย

 7. น�าแบบท่ีผูว่้าจ้างเหน็ชอบ	ท�างานประสานกับช่างตดัเยบ็	

ช่างปัก	เพื่อให้ได้ผลงานตามที่ลูกค้าต้องการ

สภาพการจ้างงาน

	 ส�าหรับนกัออกแบบเส้ือผ้า	หรือแฟช่ันดไีซเนอร์ทีม่คีวามสามารถ

และผลงานในระยะเวลาที่เป็นนักศึกษา	 เมื่อเร่ิมท�างานกับบริษัท 

ผลิตและออกแบบเส้ือผ้า	 อาจได้อัตราค่าจ้างเป็นเงินเดือนส�าหรับ 

วุฒกิารศกึษาระดบัประโยควิชาชีพ	และประโยควิชาชีพช้ันสูง	อาจได้รับ

อัตราค่าจ้างข้นต้นเป็นเงินเดือนประมาณ	8,000-10,000	บาท

	 ส่วนผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	 จะได้รับเงินประมาณ	

9,000–10,000	บาท	หรืออาจมากกว่า	ขึ้นอยู่กับฝีมือการออกแบบและ

ประสบการณ์ของนักออกแบบแต่ละคน	 มีสวัสดิการ	 โบนัส	 และสิทธิ

พิเศษอื่นๆ	ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของเจ้าของกิจการ

	 ส่วนมากผู้ประกอบอาชีพนี้	 จะมีร้านหรือใช้บ้านเป็นร้านรับ

ออกแบบตัดเส้ือผ้าเป็นของตนเองเป็นส่วนใหญ่	 เนื่องจากเป็นอาชีพ

อิสระที่มีรายได้ดี

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

	 ผู้สนใจในอาชีพนี้	ควรมีคุณสมบัติทั่วๆ	ไปดังนี้

 1. มคีวามคิดสร้างสรรค์	มคีวามชอบและรักงานด้านออกแบบ	

มีมุมมองเรื่องศิลป์	รักสวยรักงาม	อาจมีพื้นฐานทางด้านศิลป์บ้าง	

 2. มีความกระตือรือร้น	 ช่างสังเกตว่ามีความเปลี่ยนแปลง 

อะไรบ้าง	กล้าคิดกล้าท�า	กล้าที่จะถ่ายทอด

 3. มีความสามารถในการถ่ายทอด	 ความคิด	 หรือแนวคิด 

ให้ผู้อื่นฟังได้

ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้ คือ

	 ผูท้ีม่คีณุสมบตัข้ัินต้น	ดงักล่าว	สามารถเข้ารับการอบรมหลกัสตูร

ระยะส้ัน	 ในการออกแบบตัดเย็บเส้ือผ้าได้ที่โรงเรียนหรือสถาบัน 

การออกแบบตัดเย็บเส้ือผ้าที่มีช่ือเสียงทั่วไป	 โรงเรียนหรือวิทยาลัย 

สายวิชาชีพ	คณะศิลปกรรม	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	สาขาวิชาการ	

ออกแบบพัสตราภรณ์	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทคนิค

กรุงเทพฯ	คณะคหกรรมศาสตร์สาขาผ้า	และเคร่ืองแต่งกาย	ธรุกิจเสือ้ผ้า

โอกาสในการมีงานท�า

	 ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาแล้ว	 สามารถน�าความรู้	 ซ่ึงเป็นที่ต้องการ

ของตลาดในยุคปัจจบุนั	คอืสามารถออกแบบส่ิงทอ	ส�าหรับอตุสาหกรรม

ระดบัต่างๆ	ได้	มคีวามรู้เร่ืองการบริหาร	การตลาด	และการใช้เทคโนโลย	ี

ที่จ�าเป็นต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าส�าเร็จรูป

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ

	 ปัจจัยที่ท�าให้ผู ้ที่ประกอบอาชีพนี้ประสบความส�าเร็จและ 

ก้าวหน้าในอาชีพ	 ก็คือการคงไว้ซ่ึงการเป็นนักออกแบบเสื้อผ้าหรือ 

แฟช่ันดีไซเนอร์ไว้	 ซ่ึงต้องใช้โอกาส	 เวลา	 และค่าใช้จ่ายในการผลิต	

และการแสดง	ผลงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง

	 ครู-อาจารย์	 เจ้าของร้านหรือห้องเส้ือ	 เจ้าของโรงเรียนสอน

ออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า	นักออกแบบเครื่องประดับ	

โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดสงขลา

ข้อมูลจาก : jobnorththailand.com
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	 ซ่ึงในระหว่าง	1-2	ม.ีค.	59	ได้เดนิทางไปกาตาร์ตามค�าเชิญ

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาการบริหารแรงงาน	 และ

กิจการสังคมของรัฐกาตาร์	 โดยกาตาร์ได้จัดให้มี	“Labour City”  

ซ่ึงมีการจัดระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ทันสมัยอุปกรณ ์

ครบครัน	 มีการก�าหนดมาตรฐานสวัสดิการของคนงานอย่างดียิ่ง	

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาการบริหารแรงงาน	 และ

กิจการสังคมของรัฐกาตาร์	 ได้มาให้การต้อนรับ	 ณ	 สนามบิน 

กรุงโดฮา	 และกล่าวช่ืนชมแรงงานไทยที่ได้มีส่วนในการพัฒนา 

ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของกาตาร์	 ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ 

กาตาร์ในปี	2030	ทีมุ่ง่หวังจะได้บคุลากรทีม่ทีกัษะสูงจากประเทศไทย	

และมีความต้องการแรงงานไทยเพ่ือท�างานในโครงการส�าคัญ	 

อาทิการเตรียมการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก	 ปี	 2022	(ปี	 2565)	 

ทั้งนี้	Labour	City	อยู่ห่างจากกรุงโดฮา	เพียง	14	กม.	มีพื้นที่กว่า	

1.1	 ล้านตารางเมตร	 จากการหารือร่วมกันกาตาร์พร้อมรับ 

แรงงานไทย	 29,392	 คน	 ในสาขาต่างๆ	 โดยอนุญาตให้บริษัท 

จัดหางานกาตาร์	 268	 แห่ง	 เป็นผู้ด�าเนินการ	 พร้อมได้จัดตั้ง 

คณะท�างานเพ่ือประสานในรายละเอียด	 ทั้งนี้	 ได้จัดตั้งหน่วยรับ 

เรื่องราวร้องทุกข์และแก้ปัญหาแล้ว	8	แห่ง	และจะได้เร่งรัดจัดส่ง

แรงงานโดยเร็ว	 โดยมีอัตราค่าจ้างที่ทั้ง	 2	 ประเทศตกลงกัน	 

กาตาร์-ยูเออี แก้ขาดแคลนแรงงาน

ที่มา : http://www.mol.go.th

ซึ่ง	 “Labour City”	 สามารถรองรับได้อยู่แล้ว	 นอกจากนั้น	 

ทัง้สองประเทศจะสนบัสนนุซ่ึงกันและกันในการส่งเสริมแก้ไขปัญหา

แรงงานในเวทีโลกด้วย	 พร้อมจะทบทวน	MOU	 ให้เป็นประโยชน ์

ที่ดียิ่งข้ึน	 โดยเฉพาะเน้นด้านความปลอดภัยในการท�างานควบคู ่

ทางวิชาการ	ทัง้นีปั้จจบุนักาตาร์ได้แก้กฎหมายจากระบบ	Sponsors	

ซ่ึงเอือ้ประโยชน์ต่อนายจ้าง	เป็นระบบสัญญาจ้างซ่ึงจะเป็นประโยชน์

แก่แรงงานมากขึ้นด้วย

	 จากนัน้	พลเอก	ศิริชยัฯ	ได้เดนิทางไปพบปะแรงงานไทย

ที่ท�างานกับบริษัท	 WEN	 Qatar	 ซ่ึงมี	 นายวิบูลย์	 ศรีประเสริฐ	 

เป็นประธานบริษัท	 และยังได้รับการคัดเลือกให้ด�ารงต�าแหน่ง 

ประธานสมาพันธ์บริหาร	การออกแบบและก่อสร้างแห่งประเทศไทย	

(Federation	of	Design	and	Construction	Services	of	Thailand	

:	 FEDCON)	 เพื่อด�าเนินโครงการต่างๆตามภารกิจที่รัฐบาลกาตาร์

ต้องการ	 ซ่ึงได้เร่ิมด�าเนินกิจการในกาตาร์มาตั้งแต่	 ปี	 2547	 

โดยมแีรงงานไทยหมนุเวียนมาท�าประมาณ	2,500	คน	ปัจจบุนัท�างาน

อยู่	 250	 คน	 บริษัทนี้ใช้แรงงานไทย	 40-50%	 ก่อสร้างโครงการ

อาคารสูงและอุโมงค์	 เป็นต้น	 โดยท�างานลักษณะ	 Partnership	 

กับนายจ้างหรือคู่สัญญา	 ซ่ึงแรงงานไทยที่มาท�างานไม่มีปัญหา 

แต่อย่างใด

	 ระหว่างวันที่	 1-5	มี.ค.	59	พลเอก	ศิริชัย	ดิษฐกุล	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	และคณะเดินทางไปกาตาร ์

และสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์	เพ่ือส่งเสริมการจ้างแรงงานไทยและอ�านวยความสะดวกในระบบการจ้างงาน	ซ่ึงทัง้	2	ประเทศมคีวามช่ืนชม

และต้องการแรงงานไทยจ�านวนมาก	 ซ่ึงนโยบายของกระทรวงแรงงานไทย	 ส�าหรับผู้ที่จะเดินทางไปท�างานต่างประเทศ	 แรงงานไทยจะ

ต้องได้รับค่าจ้างที่สูงกว่าท�างานในประเทศไทย	และมีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อท�างานอยู่ในแต่ละประเทศ	ประการส�าคัญการจัดส่งต้องปฏิบัติ

ให้เป็นไปตามข้ันตอนแนวทางปฏิบัติและกฎหมาย	 ตลอดจนค่าใช้จ่ายต้องเป็นไปตามกฎหมายของประเทศคู่เจรจา	 และในกรณีบริษัทฯ	

เป็นผู้จัดส่งจะต้องดูแลคนงานในขณะท�างานอย่างเหมาะสม	สามารถให้การช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อเกิดปัญหา
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มแีนวคดิและการท�างานในลักษณะรู้ทกุอย่างท�าทกุอย่าง

ได้เพียงล�าพัง	 ไม่พ่ึงพาใคร	 มีความคิดเปิดกว้าง	 

พร้อมรับฟังข้อตติงิ	เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง

 Generation Y	คือ	กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี	พ.ศ.	

2523-2543	เป็นกลุ่มคนที่โตมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยี	 เป็นวัยที่เพ่ิงเร่ิม	 เข้าสู่วัยท�างาน	 

มีลักษณะนิสัยชอบแสดงออก	 มีความเป็นตัวของ 

ตัวเองสูง	 ไม่ชอบอยู่ในกรอบ	 และไม่ชอบเง่ือนไข	 

คนกลุ่มนี้ต้องการความชัดเจนในการท�างานว่า	สิ่งที่ท�า

มีผลต่อตนเองและต่อหน่วยงานอย่างไร	 อีกทั้งยังมี 

ความสามารถในการท�างานทีเ่ก่ียวกับการตดิต่อส่ือสาร	

และยังสามารถท�างานหลายๆ	อย่างได้ในเวลาเดียวกัน

ในบางแหล่งข้อมลู แบ่งแยกออกเป็น 4 กลุม่ โดยผสาน

แนวคิด วิธีการในการท�างานร่วมกัน “แค่เข้าใจ ...  

ทุกอย่างก็ลงตัว” หนึ่งในสาเหตุของความเครียดในที่

ท�างาน	 คือ	 การที่คนหลายรุ่นหลายวัยหลายความคิด	

ต้องมาท�างานร่วมกัน	 ความแตกต่างระหว่างเลขวัย 

ที่สัมพันธ์กับเลขไมล์ของประสบการณ์	 มักน�ามาซ่ึง 

ความไม่เข้าใจกัน..จนก่อตัวเป็นความขัดแย้งในที่สุด

บางทีความแตกต่าง	 คือ	 กุญแจแห่งความส�าเร็จ 

เพียงขอให้เปิดใจท�าความรู้จกัคนแต่ละรุ่นให้ลกึซ้ึงก็จะ

ได้พบโลกใบใหม่ที่งดงาม	 หลากหลาย	 และหากเลือก 

ที่จะสื่อสารได้อย่างถูกช่องถูกกลุ่ม	 ก็อาจจะได้อะไร 

ใหม่ๆ	คาดไม่ถึง

ใครเป็นใครในที่ท�างาน

	 เราจะแบ่งรุ่นของคนท�างานในทีท่�างานให้ชัดๆ	ก่อน	

โดยจ�าแนกจากช่วงปีเกิด	ซ่ึงจะสัมพันธ์กับประสบการณ์

ในช่วงเติบโต	 ท�าให้เห็นยุคสมัยที่หล่อหลอมความคิด

ของพวกเขาได้ชัดเจนขึ้น

 กลุ่มลายคราม : คนที่เกิดก่อนปี 2488

	 ลายคราม...ไม่ว่าจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการทีป่รึกษา	

หรือเป็นพนักงานวัยใกล้เกษียณ	 คนกลุ่มนี้จะมีผู้คน 

นบัหน้าถือตามากมาย	อนัเนือ่งมาจากประสบการณ์การ

ท�างานอนัยาวนานของพวกเขานัน่เอง	คนกลุม่นีจ้ะเกิด

ก่อนสงครามโลกครั้งที่	2	จะยุติ	จึงเติบโตมาท่ามกลาง

สภาพบ้านเมืองที่มีทรัพยากรที่จ�ากัด	 ท�าให้รู้จักคุณค่า

ของเงิน	มักมีคุณลักษณะที่มั่นคงเชื่อใจได้	 สู้งานหนัก	

ใช้จ่ายอย่างรู้คิด	และภักดีต่อองค์กรสูง

 กลุม่ Baby Boom : คนท่ีเกิดช่วงปี 2489–2507

	 หลังสงครามยุติ	 ประเทศเข้าสู ่ความสงบ	 

การรณรงค์คุมก�าเนิดยังไม่แพร่หลาย	 จึงเกิดพลเมือง

ตัวน้อยๆ	 ข้ึนมากมาย	 Baby	 Boom	 เติบโตข้ึนมา

ท่ามกลางความเปลีย่นแปลงและแข่งขันกับคนวัยเดยีวกัน

เพื่อให้ได้งาน	ยิ่งเมื่อประเทศก�าลังพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่

ยุคความเป็นอุตสาหกรรม	 Baby	 Boom	 ก็ยิ่งจ�าเป็น

ต้องท�างานหนักมากข้ึน	 เต็มเหยียดวันละ	 8	 ช่ัวโมง	 

6	วันต่อสัปดาห์	ลูกจ้าง	Baby	Boom	มักเคยชินต่อ

เราจะเข้าใจคนท�างานใน Generation ที่หลากหลายได้อย่างไร?

 ตามหลักสากล	จะมีการแบ่งกลุ่มคนท�างานออกเป็น	3	กลุ่ม	(Generation)	คือ	Baby	Boomer	

Generation	X	และ	Generation	Y	ซึ่งแต่ละกลุ่มมีคุณลักษณะเด่นที่แตกต่างกัน

 Baby Boomer	คือ	กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี	พ.ศ.	2489-2507	จะเป็นคนที่มีชีวิตเพื่อการท�างาน	

เคารพกฎเกณฑ์	 กติกา	 อดทน	 ให้ความส�าคัญกับผลงานแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานกว่าจะประสบ 

ความส�าเร็จ	 อีกทั้งยังมีแนวคิดที่จะท�างานหนักเพ่ือสร้างเนื้อสร้างตัว	 มีความทุ่มเทกับการท�างาน 

และองค์กรมาก	คนกลุ่มนี้จะไม่เปลี่ยนงานบ่อยเนื่องจากมีความ	จงรักภักดีกับองค์กรอย่างมาก

 Generation X	คอื	กลุม่คนทีเ่กิดระหว่างปี	พ.ศ.	2508-2522	มลีกัษณะพฤตกิรรมชอบอะไรง่ายๆ	

ไม่ต้องเป็นทางการให้ความส�าคญักับเร่ืองความสมดลุระหว่างงานกับครอบครัว	(Work-life	Balance)	

การท�างานเป็นทีม (Team) ให้ประสบผลส�าเร็จ

เราต้องเข้าใจคนทุก Generation

ที่มา : http://www.uptraining.co.th/index.php/knowledge-2/448-generations-team.html

การพิสูจน์ตัวเอง	 เพ่ือให้นายจ้างยอมรับในศักยภาพ	

การจะก้าวไปสู่ต�าแหน่งใหญ่นั้น	 ต้องใช้เวลาและแรง

ผลักดันอย่างสูง

 กลุม่ Generation-X : คนท่ีเกิดช่วงปี 2508-2523

	 Generation-X	ลมืตาดโูลกในช่วงเวลาทีม่นษุยชาติ

ส่งยานอวกาศออกไปนอกโลกได้ส�าเร็จ	ของเล่นสุดฮิต

ของเด็กรุ่นจึงไม่ใช่ม้าโยก	 หรือตุ๊กตาหมีอีกต่อไป	 

แต่เป็นวิดโีอเกม	เกมกด	และ	Walkman	พวกเขาเตบิโต

มาในยุครอยต่อของ	Analog	กับ	Digital	อยู่ท่ามกลาง

เทคโนโลยีที่สร้างความตื่นตาตื่นใจ	 ทว่าที่สังคม

เปลี่ยนแปลงในทางวัตถุนี้	กลับท�าให้สถาบันครอบครัว

สั่นคลอน	ความภักดีต่อองค์กรของคนรุ่นนี้จึงคลายลง

มากน�ามาสู่การลาออกและเปลี่ยนงานเป็นว่าเล่น	 

ไม่แปลกที่ชาว	Baby	Boom	ผู้ไม่เคยเกี่ยงที่จะท�าโอที

จนดกึดืน่	จะอึง้ทีช่าว	Generation–X	ปฏเิสธการท�างาน

ล่วงเวลา	 หรือลาออกไปหางานใหม่หน้าตาเฉยหากไม่

พอใจ	 ทั้งนี้เพราะ	 Generation–X	 เช่ือว่างานไม่ใช ่

ทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิต

 กลุม่ Millennium : คนท่ีเกิดปี 2524 เป็นต้นมา

	 Millennium	 คือ	 กลุ่มคนท�างานหน้าใหม่ไฟแรง	

แต่ยังอ่อนต่อประสบการณ์	 บางคนอาจยังเรียนไม่จบ

เสียด้วยซ�้า	 หรือบางคนมีแผนที่จะเรียนต่อ	 ชาว	 

Millennium	 โตมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์

มือถือ	 รวมถึงระบบการศึกษาท่ีเร่ิมให้ความส�าคัญกับ

การคิดมากกว่าการท่องจ�า

	 ชาว	Millennium	จะมีพ่อแม่ที่มีความรู้สูง	จึงให ้

การสนับสนุนให้	Millennium	ได้เสริมทักษะด้านต่างๆ	

ตั้งแต่เด็ก	 ฉะนั้น	 Millennium	 จึงชอบแสดงออก 

มีความเป็นตัวของตัวเองสูง	 และสนุกกับการท�างาน 

เป็นทีม	ไม่ชอบอยู่ในกรอบ	และไม่ชอบเงื่อนไข

	 ในขณะที	่ชาว	Generation-X	เปลีย่นงานคร้ังที	่12	

เพือ่เป็นผูบ้ริหารระดบัสูงกินเงนิเดอืนเรือนแสน	แต่ชาว	

Millennium	จะลาออกไปเริ่มธุรกิจเล็กๆ	ของตัวเอง

สลายช่องว่างสร้างความเข้าใจเพื่อก้าวสู่การ

ท�างานเป็นทีม (TEAM)

	 เมือ่เข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วว่า	ใครมค่ีานยิมในชีวิต

อย่างไร	ใคร	ๆ 	ก็สามารถสร้างสะพานข้ามช่องว่าง	เพ่ือ

ข้ามไปหากันได้	 สูตรสร้างสะพานข้ามช่องว่างระหว่าง

วัยมีอยู่	3	ขั้นตอน

	 1.	 เข้าใจถึงความแตกต่าง	 ยอมรับว่าคนเราถูก

หล่อหลอมมาไม่เหมอืนกัน	คนทีม่คีวามเช่ือ	หรือทศันคติ

ต่อชีวิตไม่เหมือนคุณ	เขาไม่ใช่คนไม่ดีเสมอไป

	 2.	 ช่ืนชมจุดดี	 แทนที่จะต่อต้าน	 ให้เราลองมอง

หาจุดเด่นของคนในแต่ละกลุ่มให้พบ

	 3.	 บริหารความแตกต่าง	 เปลี่ยนวิธีการส่ือสาร 

ให้เข้าถึงคนแต่ละกลุ่มที่เราต้องท�างานด้วย

ท�างานกับกลุ่มลายคราม

	 จงให้เกียรติและให้ความเคารพอย่างสูงต่อ 

พวกเขา	เมือ่คณุให้เกียรตผิูใ้หญ่	ผูใ้หญ่ก็จะให้เกียรตคิณุ	

แล้วถ้าบังเอิญคุณมีต�าแหน่งสูงกว่าพวกเขา	 จงแสดง

ความช่ืนชมต่อเขาในด้านการเป็นเสาหลักขององค์กร	

และจงรับฟังเมือ่พวกเขาถ่ายทอดประสบการณ์ในอดตี	

การต่อสู้	ความพากเพยีรในการท�างานจนผ่านพ้นความ

ยากล�าบากมาได้	 เพราะสิ่งนั้นคือ	 สิ่งที่คนรุ่นหลังไม่มี	

และไม่รู้จัก	อย่ามองว่า..กลุ่มลายครามคือ	หมาล่าเนื้อ

ไม่มทีีไ่ป	แต่การทีพ่วกเขาท�างานอยูจ่นถึงวัยเกษียณนัน้	

เป็นเพราะพวกเขาเช่ือในคุณค่าของความมั่นคง	 และ

ถือความซื่อสัตย์เป็นที่สุด

ท�างานกับกลุ่ม Baby Boom

	 จงแสดงความนับถือ	 รับฟัง	 และเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ของ	Baby	Boom	แล้วพยายามปรับใช้

ให้เป็นประโยชน์	 ไม่ว่าคุณจะเก่งกาจแค่ไหน	 หรือคุณ

จะประสบความส�าเร็จเพียงใด	 คุณก็ยังต้องเรียนรู้ 

อยู่เสมอ	อย่าแสดงออกว่าการท�างานหนัก	คือ	การถูก

เอาเปรียบ	เพราะ	Baby	Boom	ให้ความส�าคญัต่อหลกั

การท�างาน	 ยึดถือวัฒนธรรมองค์กร	 และเห็นคุณค่า 

ต่อการท�างานอย่างทุ่มเท	 หากต้องท�างานในองค์กร 

ใหญ่ๆ	 ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน	 ซ่ึงบริหารงานโดย	

Baby	 Boom	 ควรพยายามเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร 

เสยีก่อนว่ามีการเจรญิเตบิโตมาอย่างไร	ก่อนทีจ่ะเสนอ

ความคดิริเร่ิมเพือ่การเปลีย่นแปลงใดๆ	แก่	Baby	Boom

ท�างานกับกลุ่ม Generation–X

	 ต้องพูดให้กระชับ	ชัดเจนและไม่อ้อมค้อม	เพราะ	

Generation–X	 ชอบความตรงไปตรงมา	 คุณสามารถ

ใช้	Email	กลบัคนกลุม่นีไ้ด้	หากคณุสามารถส่ือสารได้ใจ

ความและตรงเป้าหมาย	 หากเป็นเรื่องใหญ่จริงๆ	 ควร

พูดต่อหน้า	 เพราะ	 Generation–X	 ไม่ชอบถูกบงการ	

ผูใ้หญ่แค่ให้นโยบายกว้างๆ	เปิดโอกาสให้เขาได้แก้ปัญหา

เองจะดีที่สุด	ส่วน	Baby	Boom	ควรลดความคาดหวัง

ต่อ	 Generation–X	 ในการท�างานหนักอย่างหนัก 

โดยไม่มีวันหยุด	 หรือก้าวไปอย่างช้าๆ	 อย่างรุ่นตน	 

เพราะ	 Generation–X	 ต้องการชีวิตที่สมดุล	 ไม่ชอบ

การอยู่ติดที่

ท�างานกับกลุ่ม Millennium

	 ลองท้าทายพวกเขาด้วยภารกิจใหม่ๆ	Millennium	

จะชอบความเป็นคนส�าคัญ	 การเพ่ิมความรับผิดชอบ	

เสมือนการให้ค�าชม	 จงเปิดโอกาสให้	 Millennium	 

ได้แสดงความคดิเหน็ของเขา	เหน็พวกเขาเป็นส่วนหนึง่

ในทมี	ผูใ้หญ่ท่ียอมรับความคดิเขา	ก็จะได้รับการยอมรับ

จากพวกเขาเช่นกัน	Millennium	ชอบให้คุณแสดงออก

ต่อสิง่ทีพ่วกเขาท�าทกุขณะจติ	เพราะความรู้สึกและความ

คดิเหน็ของเพือ่นร่วมงาน	มผีลต่อพวกเขามาก


