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ด่วน ! เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว

ในกิจการประมงทะเล ครั้งที่ 2

เริ่ม 2 พ.ย. 2558

บรรณาธิการ
ข่าวสารตลาดแรงงานประจ�ำเดือน ตุลาคม 2558 ขอน�ำเสนอ “ผ้าทอเกาะยอหนึง่ ในความภูมใิ จของคนสงขลา”
ตามด้วยสายด่วน 1694 ซึ่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจดังนี้ การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล ครั้งที่ 2
เริ่ม 2 พฤศจิกายน 2558 และแรงงานไทยที่ไปท�ำงานสาธารณรัฐเกาหลียื่นขอรับเงินประกันอุบัติเหตุ/อุบัติภัย
จากการท�ำงาน ได้ที่ศูนย์ EPS ประจ�ำประเทศไทย
ส่วนมองภูมภิ าคฉบับนี้ เริม่ ด้วยผลดีเออีซภี าคอีสานรับการค้า - การลงทุน จังหวัดตราดเปิดรับแรงงานต่างด้าว
สัญชาติกัมพูชาเข้าท�ำงานในลักษณะไป - กลับ หรือตามฤดูกาลแล้ว และจัดสัมมนาปิดโครงการเพิ่มมูลค่ายางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง
นอกจากนี้ยังมี English for Career ค�ำถามน่ารู้ ตามด้วยรอบรั้วรอบโลก ธนาคารโลกออกรายงานแนวโน้ม
เศรษฐกิจฉบับล่าสุด ส�ำหรับอาชีพที่น่าสนใจเดือนนี้ ขอน�ำเสนออาชีพที่ปรึกษาการเงิน ตามด้วย Smart DOE และ
ปิดท้ายด้วยร้อยแปดพันเรื่องในหัวข้อ 5 เทคโนโลยี ออฟฟิศไร้กระดาษ
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Special Report

สารบัญ

• ผ้าทอเกาะยอหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนสงขลา

สายด่วน 1694

• ด่วน!! เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล ครั้งที่ 2 เริ่ม 2 พ.ย. 2558
• ข่าวดี!! แรงงานไทยที่ไปท�ำงานสาธารณรัฐเกาหลี ยื่นขอรับเงินประกันอุบัติเหตุ/อุบัติภัย
จากการท�ำงานได้ที่ศูนย์ EPS ประจ�ำประเทศไทย

มองภูมิภาค

• ผลดีเออีซี ภาคอีสาน รับการค้า - การลงทุน
• จังหวัดตราดเปิดรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา เข้าท�ำงานในลักษณะไป - กลับ หรือตามฤดูกาลแล้ว
• จัดสัมมนาปิดโครงการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง

English for Career
สารพันปัญหา
• Big Data คือ อะไร?

รอบรั้ว รอบโลก

• ธนาคารโลกออกรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจฉบับล่าสุด

อาชีพมั่นคง

• ที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor, Financial Planner, Wealth Planner)

Smart DOE
ร้อยแปด พันเรื่อง

• 5 เทคโนโลยี ออฟฟิศไร้กระดาษ

คณะผู้จัดท�ำ	 : กองวิจัยตลาดแรงงาน (Labour Market Research Division)
		 กรมการจัดหางาน โทรศัพท์ 0-2245-1581 หรือที่ E-mail : lmi@doe.go.th
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ผ้าทอเกาะยอ

Special Report

หนึ่งในความภาคภูมิใจของคนสงขลา
ผ้าทอเกาะยอเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านของชาวเกาะยอ

ถือเป็นอาชีพที่มีการถ่ายทอดกันมาอย่างยาวนานถึงแม้จะไม่พบ
หลักฐานชัดเจนว่าเกิดขึ้นในปีใด ในช่วงแรกการทอผ้าของชาวเกาะยอ
จะใช้ “หูก” หรือ “กี่มือ” และใช้ “ตรน” แทนกระสวย และใช้ฝ้าย
ที่ปลูกเอง ย้อมเองใช้สีจากธรรมชาติ เช่น จากเปลือก รากแก่น และ
ผลของต้นไม้เป็นหลัก เช่น สีแดง จากรากของต้นยอ สีเหลืองจาก
ขมิน้ ชันและแก่นเข (แกแล) สีลกู หว้า (สีมว่ งอ่อน) จากลูกหว้า สีตองอ่อน
จากแถลง (มะพูด) สีส้มจากสะตี สีครามจากต้นคราม และสีเขียวจาก
เปลือกสมอ ใบหูกวาง คราม จากนั้นย้อมทับด้วยแถลงอีกครั้งหนึ่ง
ต่อมาได้มคี รูสอนทอผ้าชาวจีนมาสอนชาวเกาะยอ ตัง้ แต่นนั้ มา
ก็ได้เปลี่ยนมาใช้กี่กระตุกในการทอผ้าจนถึงปัจจุบัน แต่ในสมัย
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการน�ำเข้าผ้าจากต่างประเทศซึ่งได้รับ
ความนิยมมาก เพราะถูก เนื้อนิ่ม ไม่ยับ เลยท�ำให้ผ้าทอเกาะยอเริ่ม
ถูกลืมเลือน แต่ในปี 2516 มีความพยายามของสมาคมสตรีนักธุรกิจ
และวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินปู ถัมภ์ สาขาเมืองสงขลา
จัดงานราตรีเกาะยอ โดยน�ำ  ผ้าทอเกาะยอมาถ่ายทอด จึงท�ำให้ผ้าทอ
เกาะยอกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง
การทอผ้าให้เป็นลวดลายต่างๆ ขึน้ อยูก่ บั การเก็บตะกอ โดยช่าง
ทอผ้าจะเป็นผู้จัดเส้นด้ายยืนให้เป็นกลุ่มตามลักษณะของลาย แล้วเริ่ม
ค้นด้าย สอดฟันหวี ขณะทอผ้าก็จะเก็บตะกอ และพุ่งด้ายสีต่างๆ
ตามก�ำหนดของลักษณะลายแต่ละลาย ซึ่งผ้าเกาะยอได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นผ้าที่มีลายต่างๆ สวยงามและ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผ้าเกาะยอ
บางลายช่างทอจะคิดหาวิธีสอดเส้นด้ายสีต่างๆ สลับกันไป บางวิธีก็จับ

ผูกมัดกันเป็นช่องๆ หรืออาจยกเส้นด้ายที่ทอเป็นระยะๆ ท�ำให้เกิดเป็น
ลายผ้าที่สวยงามได้เช่นเดียวกัน แต่ทั้งนี้ ช่างทอหรือผู้คิดค้นลาย
จะต้องจดจ�ำลายที่ตนคิดประดิษฐ์ข้ึนมา และถ่ายทอดวิธีการทอ
ให้ช่างทอให้ได้แม้ว่าแต่ละลายจะมีความยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งแสดงถึง
ศิลปะแห่งภูมิปัญญาและความสามารถของชาวเกาะยอ อย่างแท้จริง
ในสมัยก่อนชาวบ้านเกาะยอทอผ้าโดยไม่ทราบชือ่ ลาย แต่อาศัย
เรียกกันง่ายๆ และจดจ�ำต่อกันมา ตามบรรพบุรษุ และตัง้ ชือ่ ตามผูท้ คี่ ดิ
ลายขึ้นมา เช่น ลายโกเถี้ยม บางครั้งมีการทอดัดแปลงเป็นลวดลาย
ทีแ่ ปลกออกไป และเรียกชือ่ ลายตามลักษณะตามธรรมชาติทไี่ ด้พบเห็น
เช่น ลายที่เกี่ยวกับพรรณไม้ ได้แก่ ดอกรสสุคนธ์ ดอกพิกุล ลายดอก
ขี้ไก่ หรือดอกผกากรอง บ้างก็เรียกตาม ลวดลายของขนนก ได้แก่
ลายคอนกเขา ซึง่ ช่างทอได้ทอเลียนแบบขนนกทีม่ คี วามสวยงาม ต่อมา
เปลี่ยนชื่อเป็นลายก้านแย่ง และเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสเมืองสงขลาและแหลมมลายู
ชาวบ้านได้น�ำผ้าเกาะยอลายก้านแย่งขึ้นถวาย ซึ่งพระองค์ทรง
พอพระทัยมาก จึงพระราชทานนามว่า ลายราชวัตร ซึ่งเป็นลายที่ได้รับ
ความนิยมมากในปัจจุบัน
ในปัจจุบันมีจ�ำนวนของลายผ้ามากมาย ซึ่งสามารถจ�ำแนก
ลายผ้าเกาะยอจ�ำแนกได้ 2 แบบ คือ
1. ลายผ้ า เกาะยอแบบดั้ ง เดิ ม เช่ น ลายพญาครุ ฑ
ลายหน้านาง ลายดอก โบตั๋น ลายตับเต่า ลายครุฑล้อม ลายดอกรัก
ลายเข็มทอง และลายเทพพนม ซึ่งเป็น ลายโบราณที่ทอแบบสิบสอง
ตะกอซึ่งปัจจุบันหาช่างทอแบบสิบสองตะกอไม่ได้อีกแล้ว ลายคดกริช
ลายราชวัตร ลายดอกพยอม ลายข้าวหลามตัด ลายโกเถี้ยม ลายสมุก
ลายตะเครียะ ลายลูกแก้ว ลายเครือวัลย์
2. ลายผ้าเกาะยอแบบปัจจุบัน เช่น ลายลูกโซ่ ลายสี่เหลี่ยม
ลายดอกมุก ลายดอกจันทน์ ลายลูกหวาย ลายบุหงา ลายดอกโคม
ลายลูกสน ลายดอกพิกุล ลายสตางค์ ลายดอกชวนชม นอกจากนั้น
ยังมีผ้าเกาะยอบางลายที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ เช่น ลายทะเลทิพย์
ซึ่งคิดค้นขึ้นมาเพื่อเนื่องในโอกาสพิเศษ
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ในปัจจุบันชาวบ้านต�ำบลเกาะยอ ยังได้สืบสานภูมิปัญญา
การทอผ้าให้เห็นโดยทัว่ ไป ในลักษณะท�ำแบบส่วนตัว และได้รวมตัวกัน
เป็นกลุ่ม มีทั้งยึดเป็นอาชีพหลัก และอาชีพเสริม ส�ำหรับกลุ่มที่มี
รวมตัวอย่างชัดเจนคือกลุ่มราชวัตถ์ แสงส่องหล้า ที่ 1 มีคุณวิชัย
มาระเสนา เป็นประธานกลุม่ ปัจจุบนั มีสมาชิก จ�ำนวน 14 คน แต่ละคน
มีรายได้ตงั้ แต่ 3,000 บาทต่อเดือน ถึง 12,000 บาทต่อเดือน เป็นอาชีพ
อิสระที่สามารถท�ำได้ที่บ้าน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้มีเวลาดูแล
ครอบครัวอย่างใกล้ชิด อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของต�ำบล
เกาะยอ และจังหวัดสงขลาอีกด้วย

สายด่วน 1694

ซึ่งคุณวิชัยฯ ได้บอกกับศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัด
สงขลาว่า ท�ำงานนี้เพราะต้องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชาวเกาะยอ
ไว้ไม่ให้สูญหาย ยึดหลักความซื่อสัตย์ จริงใจในการท�ำงาน นอกจากนี้
คุณวิชยั ยังมีแผนพัฒนาผ้าทอเกาะยอให้เป็นผ้านาโนอีกด้วย หากได้รบั
การสนับสนุนจากทางราชการบ้าง โครงการดังกล่าวน่าจะเป็นจริง
ได้เร็วขึ้น ส�ำหรับผู้สนใจซื้อผ้าทอเกาะยอไว้ใช้เอง หรือเป็นของขวัญ
ของฝากสามารถหาซื้อได้ที่กลุ่มโดยตรง
ที่มา : คุณวิชัย มาระเสนา ประธานกลุ่มราชวัตถ์ แสงส่องหล้า ที่ 1

ด่วน!! เปิดจดทะเบียน

แรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล ครั้งที่ 2 เริ่ม 2 พ.ย. 2558

กรมการจัดหางาน เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล ใน 22 จังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายทะเล  สัญชาติเมียนมา ลาว

และกัมพูชา ครั้งที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 – 30 มกราคม 2559 รวมระยะเวลา 90 วัน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ประมงทะเล

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า เกีย่ วข้องได้รว่ มกันด�ำเนินการจดทะเบียน ครัง้ ที่ 1 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน

จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 ให้แรงงานต่างด้าว
3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) ในกิจการประมงทะเล
มาจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service) 22 จังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายทะเล ซึ่งหน่วยงานที่
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- 29 มิถนุ ายน 2558 และสิน้ สุดการด�ำเนินการไปแล้วนัน้ เพือ่ แก้ปญ
ั หา
การขาดแคลนแรงงานประมงทะเล กรมการจัดหางานและหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องจะเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติ
เมียนมา ลาว และกัมพูชา ในกิจการประมงทะเล ใน 22 จังหวัดที่มี

พื้นที่ติดชายทะเล ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 – 30
มกราคม 2559 รวมระยะเวลา 90 วัน โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียน  คือ ตรวจสุขภาพ 500 บาท ประกันสุขภาพ 1,600 บาท
ใบอนุญาตท�ำงาน 1,000 บาท ค่าทะเบียนประวัติ 80 บาท รวมทั้งสิ้น
จ�ำนวน 3,180 บาท มีขั้นตอนคือ นายจ้างต้องจัดเตรียมเอกสาร และ
พาแรงงานต่างด้าวไปจัดท�ำทะเบียนประวัติ ถ่ายรูป พิมพ์ลายนิ้วมือ
กับกรมการปกครอง และขออนุญาตท�ำงานกับกรมการจัดหางาน ณ
ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop
Service) รวมทั้งตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองว่าไม่เป็นโรคที่ห้ามอนุญาต
ให้ทำ� งาน และประกันสุขภาพกับโรงพยาบาลตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุข
ก�ำหนด
นายอารักษ์ฯ กล่าวต่อว่า การจ้างแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
ที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นท�ำให้ “สบายใจทั้งนายจ้างและลูกจ้าง”
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

สัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา ในกิจการประมงทะเลรีบนําแรงงาน
ต่างด้าวมาขึน้ ทะเบียน ณ ศูนย์บริการ จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 22 จังหวัดทีม่ พี นื้ ทีต่ ดิ ชายทะเล ภายใน
วันที่ 30 มกราคม 2559 หากพ้นกําหนด จะหมดสิทธิจา้ งแรงงานต่างด้าว
และมีความผิดตามกฎหมายนายจ้าง ที่ลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าว
จะมีความผิดตามพระราชบัญญัตกิ ารทาํ งานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
มีความผิดปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้าง
หนึง่ คน ส่วนแรงงานต่างด้าวทีล่ กั ลอบทํางาน จะมีความผิดจําคุกไม่เกิน
5 ปีหรือปรับตั้งแต่ 2,000 – 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
โดยนายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าวทีก่ ระท�ำความผิด
จะได้รบั โทษ  ขัน้ สูงสุดตามพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล เว็บไซต์
กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หรือที่ สายด่วนกรมการจัดหางาน
โทร. 1694
ที่มา : www.doe.go.th

ข่าวดี!! แรงงานไทยที่ไปท�ำงานสาธารณรัฐเกาหลี

ยื่นขอรับเงินประกันอุบัติเหตุ/อุบัติภัยจากการท�ำงาน
ได้ที่ศูนย์ EPS ประจ�ำประเทศไทย
แรงงานไทย ที่ไปท�ำงานสาธารณรัฐเกาหลีแล้วเดินทางกลับประเทศไทย หากพบว่า

มีอาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท�ำงานในสาธารณรัฐเกาหลีที่ต้องได้รับ
การรักษามากกว่า 4 วันขึ้นไป สามารถยื่นขอรับเงินประกันอุบัติเหตุ/อุบัติภัยจากการท�ำงาน
ได้ที่ศูนย์ EPS ประจ�ำประเทศไทยได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยจะได้รับเงินเดือนร้อยละ 70
ของเงินเดือนเฉลี่ยตลอดเวลาที่เข้ารับการรักษา หากเสียชีวิตจะจ่ายเงินเลี้ยงชีพแก่ทายาท
กรมการจัดหางานจึงขอประชาสัมพันธ์ให้แรงงานไทยทีไ่ ปท�ำงาน
เกี่ยวกับการขอรับเงินประกันอุบัติเหตุ/อุบัติภัยจากการท�ำงานใหม่ สาธารณรัฐเกาหลีทราบว่าหากเดินทางกลับประเทศไทยแล้วพบว่า
โดยให้แรงงานต่างชาติยนื่ ค�ำขอรับเงินอุบตั เิ หตุ/อุบตั ภิ ยั จากการท�ำงาน มีอาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเป็นโรคอันเนื่องมาจากการท�ำงานใน
ได้ทปี่ ระเทศของตนเอง หลังจากเดินทางกลับประเทศแล้วพบว่ามีอาการ สาธารณรัฐเกาหลีที่ต้องได้รับการรักษามากกว่า 4 วันขึ้นไป สามารถ
บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการท�ำงานในสาธารณรัฐเกาหลี ยื่นขอรับเงินประกันอุบัติเหตุ/อุบัติภัยจากการท�ำงานได้ที่ศูนย์ EPS
ประจ�ำประเทศไทยได้ตงั้ แต่บดั นีเ้ ป็นต้นไป ติดต่อสอบถามรายละเอียด
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกันอุบตั เิ หตุ/อุบตั ภิ ยั จากการท�ำงานเป็นระบบประกันสังคม เพิม่ เติมได้ทศี่ นู ย์ EPS ประจ�ำประเทศไทย ตัง้ อยูท่ อี่ าคารประกันสังคม
ของสาธารณรัฐเกาหลีที่จ่ายค่าชดเชยให้แก่แรงงานที่ได้รับบาดเจ็บ ชั้น 12 กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
หรือเจ็บป่วยเป็นโรคอันเนื่องมาจากการท�ำงานที่ต้องได้รับการรักษา โทร. 0 2245 9433 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694
มากกว่า 4 วันขึ้นไป โดยจะได้รับเงินเดือนร้อยละ 70 ของเงินเดือน
ที่มา : www.doe.go.th
เฉลีย่ ตลอดเวลาทีเ่ ข้ารับการรักษา และหากเสียชีวติ จะจ่ายเงินเลีย้ งชีพ
แก่ทายาท ซึ่งเดิมก�ำหนดให้ย่ืนขอรับเงินประกันอุบัติเหตุ/อุบัติภัย
จากการท�ำงานได้ที่สาธารณรัฐเกาหลีเท่านั้น

กรมการจัดหางาน แจ้งว่า สาธารณรัฐเกาหลีออกระเบียบ
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มองภูมิภาค

ผลดีเออีซี ภาคอีสานรับการค้า - การลงทุน
ภาคอีสานจุดแข็งหลังเปิดเออีซี เหตุมีพื้นที่เชื่อมต่อ

ประเทศเพื่อนบ้าน ผลดีต่อการค้า - การลงทุน และเชื่อมโยง
ประเทศที่กุมอ�ำนาจทางเศรษฐกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานหอการค้าจังหวัด
นครราชสีมา ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่ จัดสัมมนา
“ทิศทางเศรษฐกิจอีสานหลังเปิดตลาดอาเซียนอย่างสมบูรณ์”
โดยมีนักธุรกิจและประชาชน เข้าร่วมฟังจ�ำนวนมาก

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และประธาน ทั้งพม่า ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ภาคอีสานอยู่จุดศูนย์กลาง

คณะมนตรีเพื่อสันติภาพและการปรองดองแห่งเอเชีย กล่าวว่า
ช่วงที่ไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ปลายปีนี้
ภาคอีสานถือว่ามีจุดแข็งกว่าภาคอื่นๆ หลายประการ ทั้งจากนโยบาย
รัฐบาลทีอ่ ดั ฉีดเงินเพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจระดับฐานรากและมีพนื้ ทีเ่ ขตแดน
เชื่อมต่อกับประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม ทั้ง 3 ประเทศนี้
มีนโยบายที่จะลดภาษีต้ังแต่ปี 2558 เป็นโอกาสที่จะส่งสินค้าจาก
ภาคอีสานเข้าไปขายในประเทศเพือ่ นบ้านได้เพิม่ ขึน้ ขณะนีเ้ ริม่ ไปลงทุน
ในลาว กัมพูชา และเวียดนาม ก่อนส่งไปขายยังประเทศที่ 3 กลายเป็น
จุดแข็งคือการอยู่ติดกับประเทศในอาเซียน ไม่มีปัญหาเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ ภาคอีสานจึงเป็นภูมิภาคที่เชื่อมโยงกับประเทศ
ที่กุมอ�ำนาจทางเศรษฐกิจ ทั้ง จีน ญี่ปุ่นและสหรัฐ ซึ่งมหาอ�ำนาจ
ทางเศรษฐกิจเหล่านี้ต่างให้ความส�ำคัญกับภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง

จึงกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญของการค้า
ทั้งนี้สิ่งที่ต้องท�ำขณะนี้คือการเชื่อมโยงภาคเอกชน ภาครัฐ
ภาคประชาชน เข้ากับมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันสร้างนวัตกรรมขึ้นมา
ให้ได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ
เอสเอ็มอี ต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่มีอยู่แล้ว
ให้ได้
ส�ำหรับนครราชสีมา ถือเป็นเมืองเอกของภาคอีสาน ปัจจุบัน
รัฐบาลได้อนุมตั งิ บกว่า 1.1 แสนล้านบาท ทางรถไฟรางคู่ จิระ - ขอนแก่น
และถนนมอเตอร์เวย์บางปะอิน - นครราชสีมา รวมทัง้ ขยายถนนมิตรภาพ
และถนนสาย 304 เพื่อพัฒนาระบบขนส่งให้กลายเป็นจุดศูนย์กลาง
ด้านโลจิสติกส์ของภาคอีสานเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ.วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

จังหวัดตราดเปิดรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา
เข้าท�ำงานในลักษณะไป - กลับ หรือตามฤดูกาลแล้ว

นางรั ต นาภรณ์ วั ช โรทั ย จั ด หางานจั ง หวั ด ตราด
เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการจัดระบบการจ้างงาน
คนต่างด้าวสัญชาติกมั พูชาเข้ามาท�ำงานในลักษณะไป - กลับ หรือตาม
ฤดูกาลตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการท�ำงานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2551 โดยจังหวัดตราดได้ออกประกาศเพื่อด�ำเนินการในเรื่อง
ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 ซึ่งจะด�ำเนินการที่โรงพยาบาล
คลองใหญ่ ในวันจันทร์ พุธและศุกร์ และโรงพยาบาลบ่อไร่ วันพฤหัสบดี
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โดยการออกประกาศดังกล่าวส่งผลให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติ
กัมพูชาถือบัตรผ่านแดน (Border Pass) และประสงค์จะท�ำงาน
ในราชอาณาจักร สามารถอยู่ในจังหวัดตราดได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน
ท�ำงานกรรมการหรือรับใช้ได้ทกุ อ�ำเภอในพืน้ ทีจ่ งั หวัดตราด โดยอนุญาต
ท�ำงานได้ครั้งละไม่เกิน 3 เดือน ทั้งนี้นายจ้างที่มีความประสงค์
จะรับแรงงานต่างด้าวจะต้องด�ำเนินการดังนี้
1) แจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อส�ำนักงาน
จัดหางานจังหวัดตราด พร้อมก�ำหนดวันเวลาไปรับแรงงานต่างด้าว
2) น�ำหนังสือที่ได้แจ้งการรับรองไปรับแรงงานต่างด้าว ณ
บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมือง บ้านหาดเล็ก อ�ำเภอคลองใหญ่ หรือ
ด่านตรวจคนเข้าเมืองบ้านมะม่วง อ�ำเภอบ่อไร่ ตามที่แจ้งในหนังสือ
แจ้งความต้องการแรงงานต่างด้าว

3) เมื่อรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาในจังหวัดตราดแล้ว ให้จัดท�ำ
บัญชีรายชือ่ แรงงานต่างด้าวตามแบบทีก่ ำ� หนดและพาแรงงานต่างด้าว
ไปตรวจสุขภาพเพื่อขอรับใบอนุญาตท�ำงาน
4) รายงานการคงอยูข่ องแรงงานต่างด้าวทุก 30 วัน ณ อ�ำเภอ
ทีแ่ รงงานต่างด้าวท�ำงานและน�ำแรงงานต่างด้าวไปด่านตรวจคนเข้าเมือง
เพื่อตรวจลงตราเข้า - ออก
5) จัดส่งแรงงานต่างด้าวกลับนอกราชอาณาจักรเมือ่ ครบระยะ
ที่ก�ำหนด/เมื่อมีการเลิกจ้างแรงงานต่างด้าว/แรงงานต่างด้าวหลบหนี
ให้แจ้งอ�ำเภอท้องที่ภายใน 24 ชั่วโมง หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม
ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด 039 530840-1
ที่มา : สวท.ตราด

จัดสัมมนาปิดโครงการเพิ่มมูลค่า

ยางและผลิตภัณฑ์ยาง

คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จังหวัด
สงขลา และเครือข่ายเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูป
ยางพารา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดสัมมนา
นําเสนอผลงานและ แถลงข่าวปิดโครงการเพิม่ มูลค่า
ยางและผลิตภัณฑ์ยาง เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล
รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา
เป็นประธาน งานดังกล่าวมีการเสวนาเรือ่ ง “แนวทาง
การขับเคลื่อนเกษตรกรอุตสาหกรรมยางพารา
ในพืน้ ที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้” และ “การพัฒนา
ยางและผลิตภัณฑ์ยางของผูป้ ระกอบการในพืน้ ที”่
โครงการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง เป็นกรณีตัวอย่าง
ของผลสําเร็จของตัวแทนสถานประกอบการทุกภาคส่วน ในการพัฒนา
ศักยภาพด้านยางพาราในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สูงขึ้น โดยใช้
ความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์นักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีบทบาทในการใช้ยางพาราปริมาณมาก
และเป็นผลิตภัณฑ์ทตี่ อ้ งการของตลาด ส่งผลให้เกิดการผลิตผลิตภัณฑ์
ในพื้นที่สร้างเสถียรภาพด้านราคา และเกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิตของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่
โครงการดังกล่าว มีผเู้ ข้าร่วมประกอบด้วย วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในพื้นที่จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานีและยะลา รวม
7 กิจการ และวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่เดียวกันอีก 7 กิจการ โดยมีระยะ

เวลาทํางาน ตั้งแต่เดือน มกราคม - กันยายน 2558 ซึ่งมีการให้
คําปรึกษา/แนะนําแก่อตุ สาหกรรมต้นน�ำ้ ในการผลิตวัตถุดบิ และพัฒนา
โรงรมยางแผ่น และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ คือ ยางปูพื้นสนาม
เด็กเล่น ให้กับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม ที่ได้ผ่านกระบวนการ
วิจยั พัฒนาและสามารถผลิตขึน้ ได้จริงใช้เชิงพาณิชย์ รวมทัง้ ได้ประโยชน์
ที่เกิดเป็นรูปธรรม มีการสั่งซื้อจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เพื่อปูพื้นที่ 3,500 ตารางเมตร รวมมูลค่า 2,975,000 บาท ได้สูตรยาง
ผลิตภัณฑ์ยางปูพื้นผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มอก. จํานวน 5 สูตร มีการลด
ปริมาณยางเสียทีต่ อ้ งนํากลับไปขัดผิวใหม่ 240,000 บาท/ปี การพัฒนา
ที่นอนสําหรับเด็ก การได้สูตรยางใหม่สําหรับเม็ดยางรับการกระแทก
ในสนามฟุตบอลหญ้าเทียม เป็นต้น
ที่มา : www.psu.ac.th
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English for Career
ฉบับนี้ มีอาชีพต่างๆ ภาษาอังกฤษ มาฝากกัน
ก่อนอื่นเริ่มด้วยประโยคนี้ก่อน
What do you do?
What’s your job/occupation?
เวลาตอบค�ำถามดังกล่าวก็จะพูดว่า
I’m a receptionist
I’m a Clerk
I’m a ………….
หรือ อาชีพ ต่างๆ ดังนี้
Doctor
Diplomat
Dressmaker
Electrician
Foreman
Guide
Hair - dresser
Messenger
Programmer
Reporter
Secretary
Technician
Writer
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า...

8

คุณท�ำงานอะไร
คุณท�ำอาชีพอะไร
ฉันเป็นพนักงานต้อนรับ
ฉันเป็นเสมียน
แพทย์
นักการฑูต
ช่างตัดเสื้อสตรี
ช่างไฟฟ้า
หัวหน้าคนงาน
มัคคุเทศก์
ช่างแต่งผมสตรี
คนส่งเอกสาร
นักเขียนโปรแกรม
ผู้สื่อข่าว
เลขา
ช่างเทคนิค
นักเขียน

สารพัน ปัญหา
ถาม
ตอบ

ถาม
ตอบ

Big Data คืออะไร?
ค�ำว่า Big Data คือ การที่มีข้อมูลปริมาณมากๆ อย่างน้อยในระดับ Tera Byte (TB)
หรือระดับ Peta Byte (PB) ซึ่งก็คือ 1000 TB นั่นเอง
โดยในระบบ Internet ในยุคที่ Social Media ที่เฟื่องฟู มีสารสนเทศเกิดขึ้น
จ�ำนวนมาก ทุกๆ คนสามารถที่จะพร้อมผลิตข้อมูล มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย พร้อมทั้ง
อุปกรณ์ (Device) ที่มีจ�ำนวนมาก และยังมีอัตราการขยายตัวที่สูงอีกด้วย ทั้ง Smart
Device ที่รองรับการเข้าถึงการใช้งานข้อมูลจ�ำนวนมากๆ ได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติของ Big Data มีอะไรบ้าง?
คุณสมบัติของ Big Data จะมีด้วยกัน 3 มุมมอง คือ
Volume : ข้อมูลมีปริมาณมาก อยู่ในระดับ Terabytes ขึ้นไป
Variety : ข้อมูลมีรปู แบบทีห่ ลากหลาย ไม่วา่ จะเป็น ข้อความ รูปภาพ วีดโิ อ มัลติมเี ดีย
Velocity : ข้อมูลจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรวดเร็ว

รอบรั้ว รอบโลก

ธนาคารโลกออกรายงาน
แนวโน้มเศรษฐกิจฉบับล่าสุด

ธนาคารโลกออกรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจฉบับล่าสุด โดยคาดการณ์ว่า

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจของ สปป.ลาว ในปีนี้ จะอยู่ที่ร้อยละ 6.4
จากปัจจัยส�ำคัญ คือ การลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งการผลิตทองค�ำ
และทองแดงได้ผลมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากราคาสินค้า
โภคภัณฑ์ที่อ่อนแอ และการร่วงลงของการค้าทั่วโลกก็ตาม
ในส่วนของจีนนั้น ธนาคารโลกคาดการณ์ว่า อัตราการขยายตัวของ
เศรษฐกิจจีนในปีนี้ จะอยูท่ รี่ อ้ ยละ 7.0 ก่อนจะค่อยๆ ชะลอตัวลงในช่วง 2 ปีขา้ งหน้า
ขณะที่อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจจีน ในปี 2559 จะอยู่ที่ร้อยละ 6.7 รวมทั้ง
ระบุว่า การที่จีนเดินหน้าปฏิรูปเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง จะช่วยปรับสมดุลของ
อุปสงค์ด้านการลงทุน และการอุปโภคบริโภคภายในประเทศ
นอกจากนี้ รายงานของธนาคารโลกยังระบุดว้ ยว่า จีนมีเครือ่ งมือด้านนโยบาย
ที่หลากหลาย ในการรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ ที่จะท�ำให้เศรษฐกิจชะลอตัว
ขณะที่มีหนี้สาธารณะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต�่ำ  มีกฎระเบียบคุมเข้มเกี่ยวกับ
การออมนอกระบบการธนาคาร ตลอดจนรัฐบาลมีบทบาทส�ำคัญในระบบการเงิน
ของจีน
ที่มา : www. MCOT.NET
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อาชีพมั่นคง

ที่ปรึกษาทางการเงิน

(Financial Advisor, Financial Planner, Welath Planner)

ที่ปรึกษาทางการเงิน เริ่มต้นมาจากนักขายประกันชีวิตในสหรัฐอเมริกา ซึ่งในอดีตก่อนปี 1969 (พ.ศ. 2512) ได้ขายประกันชีวิต

โดยเน้นที่แบบประกัน (Product Oriented) และมีนักขายกลุ่มหนึ่งที่มีความรู้ด้านการเงินได้ประยุกต์ความรู้ด้านการเงินองค์กร (Corporate
Finance) มาประยุกต์ใช้กับการเงินส่วนบุคคล (Personal Finance) จนเกิดรูปแบบการขายแบบตามความจ�ำเป็นของลูกค้า(Financial Needs
Analysis) เช่น ความต้องการในการคุ้มครองรายได้ (Income Protection Plan) ความต้องการในการวางแผนเกษียณอายุ (Retirement Plan)
ความต้องการในการวางแผนการศึกษาบุตร (Education Plan) และโครงการคุ้มครองสุขภาพและอุบัติเหตุ (Accident & Health Protection)
ซึ่งถือได้ว่าเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมประกันชีวิต ในสหรัฐอเมริกา จนเกิดอาชีพที่ปรึกษาทางการเงินเกิดขึ้นและได้ก่อตั้งสมาคม
International Associations of Financial Planners ปี 1970 ในชิคาโก หลังจากนั้นได้เปลี่ยนชื่อเป็น International Association of Financial
Planning (IAFP) และในปี 1971 ได้ก่อตั้งคณะที่ปรึกษาทางการเงิน Certified Financial Planner (CFP) ขึ้น
อาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน ได้กลายเป็นอาชีพที่คนอเมริกาให้
การยอมรับ และเป็นอาชีพทีอ่ ยูใ่ นระดับต้นๆ ทีค่ นอเมริกาอยากท�ำงานนี้
คนส่วนใหญ่ในอาชีพนี้จะมาจาก เจ้าหน้าที่หลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นักขายประกันชีวติ พนักงานบัญชี ทนายความ พนักงานธนาคาร พนักงาน
สถาบันการเงิน ผู้ตรวจสอบบัญชี ต่างหันเหอาชีพมาเป็นที่ปรึกษา
ทางการเงิน
สิ่งที่ท�ำให้คนเหล่านี้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน นอกจาก
ผลตอบแทนแล้ว สิง่ ทีพ่ วกเขารูส้ กึ ดีคอื กระบวนการท�ำงานแบบทีป่ รึกษา
คือ
- ค้ น หาความจ� ำ เป็ น ทางด้ า นการเงิ น ของลู ก ค้ า โดยใช้
Financial Need Analysis
- ช่วยค้นหาเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า (Financial Goals)
และวางแผนให้บรรลุเป้าหมายนั้นๆ (Action Plan)
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- ยึดความต้องการของลูกค้าเป็นส�ำคัญ (Customer Centric)
และสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว (Long Term Relationship)
- เป็นการเพิ่มคุณภาพการบริการแบบ win - win approach
คนอเมริกันส่วนใหญ่มักจะท�ำธุรกรรมด้านการเงิน โดยปรึกษา
กับที่ปรึกษาทางการเงิน โดยหัวใจแห่งความส�ำเร็จในธุรกิจที่ปรึกษา
ทางการเงินนี้เกิดจาก การวางแผนการเงินที่ครอบคลุมความจ�ำเป็น
ทางด้านการเงินทุกด้านทั้งในส่วนการสร้างความมั่งคั่ง (Wealth
Creation) การปกป้องความมั่งคั่ง (Wealth Protection) การเพิ่มพูน
ความมั่งคั่ง (Wealth Accumulation) และการส่งมอบความมั่งคั่ง
(Wealth Distribution) หลังจากนั้นอาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน
ได้แพร่ไปสู่หลายๆ ประเทศทั่วโลก ทั้งในยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย
สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย ก่อนเข้าสู่ประเทศไทย
ที่มา : www.pd-wealth.com/

Smart DOE

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร
ของกระทรวงแรงงาน และนายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตรวจเยี่ยม
การปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง (Port In Port Out : PIPO) และสถานประกอบการ
พร้อมทั้งมอบแนวทางการด�ำเนินงานของกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ และยาเสพติด

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานในพิธปี ดิ การฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ และมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักแนะแนวอาชีพระดับต้น รุ่นที่ 3 จ�ำนวน 91 คน
ประกอบด้วย ข้าราชการจากส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด ส�ำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงาน
ภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 16 - 20 พฤศจิกายน 2558 ณ ไม้แก้ว
ด�ำเนิน รีสอร์ท อ�ำเภอด�ำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
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ร้อยแปด พันเรื่อง

5 เทคโนโลยี

ออฟฟิศไร้กระดาษ
การค้นพบและการพัฒนาได้น�ำพาสิ่งใหม่เข้าสู่วงจรการด�ำเนินชีวิต
อยู่เสมอ ส่วนหนึ่งที่ได้รับประโยชน์ คงจะหนีไม่พ้นเรื่องการท�ำธุรกิจ
อย่างแน่นอน โดยเฉพาะในยุคที่ระบบออนไลน์และสังคม Social Media
ครองเมืองอย่างในปัจจุบนั แล้วผูป้ ระกอบการเชือ่ หรือไม่วา่ ตอนนีม้ เี ทคโนโลยี
ที่สามารถทดแทนกระดาษและช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการท�ำธุรกิจแล้ว

Nitro PDF

เซ็นสัญญาออนไลน์

โปรแกรมจัดการงานเอกสารยอดนิยมของหนุม่ สาวชาวออฟฟิศ
คงหนีไม่พ้นโปรแกรมในกลุ่มตระกูล PDF (Portable Document
Format) อย่างแน่นอนเพราะสะดวกในการใช้งาน คนส่วนใหญ่รจู้ กั และ
นิยมใช้เฉพาะ Adobe Acrobat เนือ่ งจากติดตาและคุน้ เคยกับชือ่ เสียง
ที่โด่งดัง แต่โอกาสนี้ขอเสนอโปรแกรมทางเลือกอีกหนึ่งโปรแกรม
เพื่อสร้างงานเอกสารเป็น PDF ด้วย Nitro PDF ซึ่งราคาถูกกว่า
แถมยังมีคณ
ุ สมบัตเิ พิม่ ขึน้ ซึง่ เอือ้ ประโยชน์ให้การท�ำงานในรูปแบบงาน
เอกสาร ทั้งการแก้ไข ความเร็วในการประมวลผล และความเสถียร
ของโปรแกรมทีค่ อ่ นข้างสูง จึงเป็นทางเลือกใหม่ในการใช้งานโปรแกรม
ส�ำเร็จรูปเพื่อลดการพึ่งพากระดาษ

เปลี่ยนการเซ็นสัญญาลงบนกระดาษมาใช้วิธีเซ็นผ่านระบบ
ออนไลน์ การเซ็นสัญญาเป็นส่วนหนึง่ ของการท�ำธุรกิจ ซึง่ แต่เดิมมักจะ
เซ็นลงบนกระดาษเพียงอย่างเดียว แต่รปู แบบใหม่ทอี่ ยากจะขอแนะน�ำ
คือเปลีย่ นมาท�ำสัญญาซือ้ ขายแลกเปลีย่ นระหว่างกันผ่านระบบออนไลน์
เช่นทีเ่ ว็บไซต์ echosign ซึง่ เป็นเว็บไซต์ทเี่ ชีย่ วชาญเรือ่ งดังกล่าวโดยตรง
เพียงแค่บริษทั ของผูป้ ระกอบการลงทะเบียนเข้าใช้งานทีเ่ ว็บไซต์ดงั กล่าว
จากนัน้ จะได้รบั รหัสความปลอดภัยเพือ่ ใช้ตงั้ ค่าต่างๆ แล้วจึงเริม่ อัพโหลด
เอกสารขึ้นเว็บไซต์พร้อมทั้งใส่อีเมลของผู้ที่เราต้องการจะให้เซ็นลงไป
ทางระบบก็จะส่งส�ำเนาเอกสารไปให้ผู้รับเซ็นอัตโนมัติและจัดเก็บ
ลงในฐานข้อมูลซึ่งผู้ประกอบการสามารถเรียกดูได้ทุกเมื่อ จึงเป็นวิธีที่
น่าสนใจมากนอกจากลดการใช้กระดาษแล้วยังเป็นวิธีประหยัดเวลา
เพิ่มความสะดวกสบาย อีกทั้งยังปลอดภัยขึ้นอีกด้วย

PDF995 ไดร์ฟเวอร์ปริ้นเตอร์สมรรถนะสูง
หากลงโปรแกรมแปลงเอกสารเป็น PDF อย่าง Adobe
Acrobat และ Nitro PDF เป็นเรื่องยากและสลับซับซ้อนส�ำหรับ
ผู้ประกอบการ ขอเสนอทางออกที่ง่ายกว่านั้นด้วยการดาวน์โหลด
ไดร์ฟเวอร์ปริน้ เตอร์สมรรถนะสูงอย่าง PDF995 ทีจ่ ะช่วยให้ผปู้ ระกอบการ
สามารถแปลงงานเอกสารให้ออกมาในรูป PDF ได้ ลดปัญหาเรื่อง
ขั้นตอนการแปลงไฟล์ ฟอนต์ตัวอักษรที่ิอาจตกหล่นหรือเครื่องอ่าน
ไม่ออก เพียงแค่คลิกติดตั้ง จากนัน้ ตัวโปรแกรมจะไปปรากฎอยูบ่ นเมนู
ค�ำสั่งของทุกโปรแกรมทันที เมื่อใดก็ตามที่ต้องการแปลงงานให้อยู่ใน
รูปของ PDF ก็สั่งพิมพ์แล้วตั้งค่าเป็น PDF เท่านั้นก็เรียบร้อย ที่ส�ำคัญ
PDF995 เป็นไดร์ฟเวอร์แจกฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

FAX to E-mail
เปลีย่ นจากการใช้เครือ่ งโทรสารมาเป็นระบบอีเมล เครือ่ งส่งเอกสาร
เป็นเทคโนโลยีการท�ำงานสมัยเก่า ซึ่งนับวันจะยิ่งล้าสมัยไปทุกที
ผู้ประกอบการควรเปลี่ยนมาใช้ระบบอีเมลเพื่อการรับส่งเอกสาร
ส�ำคัญแทน เพราะสะดวกและประหยัดกว่ามาก วิธีนี้จะได้ผลก็ต่อเมื่อ
ได้ตกลงท�ำความเข้าใจระหว่างผู้ประกอบการและลูกค้าผู้มาติดต่อ
เพือ่ ตัง้ ค่ามาตรฐานการใช้งานให้เหมือนกัน โดยขอเอกสารทุกชิน้ อยูใ่ น
รูปแบบ PDF เพราะมีความเป็นสากลซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ทุกแบบ
สามารถรองรับได้
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สร้างและบันทึกข้อมูลลงบนฐานข้อมูลออนไลน์
ถ้าธุรกิจมีข้อมูลเอกสารเก็บไว้เป็นจ�ำนวนมาก วิธีจัดการที่ดี
ที่ สุ ด คื อ ฝากไฟล์ แ ละเอกสารเหล่ า นั้ น ไว้ กั บ เว็ บ ไซต์ ท่ี ใ ห้ บ ริ ก าร
เป็นการเฉพาะ เช่น box.net Dropbox Mozy และ Backblaze เป็นต้น
เว็บไซต์เหล่านี้รับฝากข้อมูลฟรีไม่ต้องเสียเงิน เพียงแค่สมัครสมาชิก
และก�ำหนดรหัสผ่านก็สามารถใช้งานได้ทันที โดยการเริ่มอัพโหลด
เอกสารต่างๆ เก็บเอาไว้ในเว็บไซต์เป็นวิธีประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่อง
กระดาษและพื้นที่เก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ได้อย่างมาก นอกจากนี้
ยังช่วยอ�ำนวยความสะดวกเพราะสามารถเรียกดูข้อมูลได้จากทุกที่
ทุกเวลา แถมยังแบ่งปันให้ผู้อื่นใช้ข้อมูลร่วมกันได้อีกด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมักเป็นปัจจัยส�ำคัญช่วยให้ธุรกิจ
เจริญก้าวหน้าและลดต้นทุนลงได้อยู่เสมอๆ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของ
ผูป้ ระกอบการทีจ่ ะต้องหมัน่ ศึกษาเรือ่ งของเทคโนโลยีแล้วน�ำมาปรับใช้
ให้เหมาะสมและไปด้วยกันได้กบั ธุรกิจ จึงจะได้ชอื่ ว่าเป็นผูป้ ระกอบการ
ที่มีวิสัยทัศน์และรู้จักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อความส�ำเร็จอย่าง
แท้จริง
ที่มา : บทความ 5 เทคโนโลยี ออฟฟิศไร้กระดาษโดย incquity
จาก http://incquity.com/articles

