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ห้าม!! คนต่างด้าว ทำ�งานมัคคุเทศก์ งานจัดนำ�เทีย่ ว...

เจอถูกจับในความผิด
ทำ�งานโดยไม่ ได้รับใบอนุญาต

บรรณาธิการ
ข่าวสารตลาดแรงงานประจ�ำเดือนพฤศจิกายน 2558 ขอรายงานพิเศษ จากพนักงานช่างเครื่องโรงงาน
สู่ธุรกิจส่งออกปลาสวยงาม “ศักรินทร์ สินทะสุทธิ์ เกษตรกรดีเด่น ปี 2557” ตามด้วยสายด่วน 1694 ซึ่งมีเรื่องราว
ที่น่าสนใจดังนี้ รมว.แรงงาน ย�ำ้ !! เดินตาม “โรดแมปรัฐบาล” ร่วมสร้างความปรองดองเตรียมช่วยแรงงานนอกระบบ
จากผลกระทบภัยแล้ง ห้ามคนต่างด้าวท�ำงานมัคคุเทศก์ งานจัดน�ำเทีย่ ว เจอถูกจับในความผิดท�ำงานโดยไม่ได้รบั ใบอนุญาต
มีโทษจ�ำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับสูงหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ส่วนมองภูมิภาคฉบับนี้เริ่มด้วย ดันแม่สอดขึ้นแท่น “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” เทศบาลนครแหลมฉบังส่งเสริม
ผู้สูงอายุ กรีนพีซวางทุ่นปกป้องระบบนิเวศชายฝั่ง ม.อ.จับมือมหาวิทยาลัยจีนพัฒนานวัตกรรมยางพารา
นอกจากนี้ยังมี English for Career ค�ำถามน่ารู้ ตามด้วยรอบรั้วรอบโลก สแตนดาร์ดชาร์เตอร์เตรียมปรับ
โครงสร้างองค์กรเล็ง “ปลดพนักงาน” ปี 2018 กว่าพันคน ส�ำหรับสร้างรายได้เดือนนี้ ขอน�ำเสนอ “พิธีกรมืออาชีพ
(Master of Ceremony : MC)” Smart DOE และปิดท้ายด้วยร้อยแปดพันเรื่องในหัวข้อ ฝ่าแรงขับส�ำคัญ
สู่การเปลี่ยนแปลง
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Special Report

สารบัญ

• จากพนักงานช่างเครื่องโรงงานสู่ธุรกิจส่งออกปลาสวยงาม “ศักรินทร์ สินทะสุทธิ์ เกษตรกรดีเด่น ปี 2557”

สายด่วน 1694

• รมว.แรงงาน ย�ำ้ !! เดินตาม “โรดแมปรัฐบาล” ร่วมสร้างความปรองดองเตรียมช่วยแรงงานนอกระบบ
จากผลกระทบภัยแล้ง
• ห้ามคนต่างด้าวท�ำงานมัคคุเทศก์ งานจัดน�ำเที่ยว เจอถูกจับในความผิดท�ำงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาต

มองภูมิภาค
•
•
•
•

ดันแม่สอดขึ้นแท่น “เขตเศรษฐกิจพิเศษ”
เทศบาลนครแหลมฉบังส่งเสริมผู้สูงอายุ
กรีนพีซวางทุ่นปกป้องระบบนิเวศชายฝั่ง
ม.อ.จับมือมหาวิทยาลัยจีนพัฒนานวัตกรรมยางพารา

English for Career
สารพันปัญหา

• นายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวท�ำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องรับโทษอะไรบ้าง?

รอบรั้ว รอบโลก

• สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเตรียมปรับโครงสร้างองค์กรเล็ง “ปลดพนักงาน” ปี 2018 กว่าพันคน

อาชีพมั่นคง

• พิธีกรมืออาชีพ (Master of Ceremony : MC)

Smart DOE
ร้อยแปด พันเรื่อง

• ฝ่าแรงขับส�ำคัญ สู่การเปลี่ยนแปลง

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

จากพนักงานช่างเครื่องโรงงาน

สู่...ธุรกิจส่งออกปลาสวยงาม
“ศักรินทร์ สินทะสุทธิ์ เกษตรกรดีเด่น ปี 2557”
ศักรินทร์ สินทะสุทธิ์ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 2557
หรือที่คนในพื้นที่เรียกเขาว่า “ครูต้อม” ซึ่งเป็นประธานกลุ่ม
เครือข่ายผู้เลี้ยงปลาสวยงาม เจ อาร์ ฟาร์ม จังหวัดราชบุรี
จากเด็กช่างอิเล็กทรอนิกส์ อดีตพนักงานช่างเครื่องโรงงาน
ผลิตนม สหกรณ์โคนมหนองโพ จ�ำกัด พลิกผันตัวเองมาสู่
ธุรกิจปลาสวยงาม
โดยเริ่มจาก ปี 2540 ทางบ้านของภรรยา มีอาชีพเพาะเลี้ยง
ปลาน�้ำจืดสวยงาม โดยการรับซื้อลูกปลามาขุนต่อให้ได้ขนาดตามที่
ตลาดต้องการ ก่อนทีจ่ ะส่งขายกลับคืนให้กบั พ่อค้า เห็นว่าการเลีย้ งปลา
สวยงามมีรายได้ดี จึงได้ทดลองซื้อลูกปลามาเลี้ยง 1 บ่อ และขายได้
ก�ำไร 1.25 แสนบาท ท�ำให้เกิดก�ำลังใจ และตั้งความหวังว่าจะต้อง
มีฟาร์มปลาสวยงามเป็นของตัวเองและหัดเพาะลูกปลาเองให้ได้
ปี 2541 ได้ลงทุนเช่าที่ดินพร้อมทั้งขุดบ่อปลาเพิ่มขึ้นอีก 10 ไร่
และเครื่องสูบน�้ำ  โดยสั่งซื้อลูกปลามาลงเลี้ยง และเพิ่มปลาฉลาม
หางไหม้ ปลากาแดง ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดส่งออก หลังจากนั้น
ได้ไปเรียนรู้วิธีการเพาะปลาจากญาติที่เลี้ยงปลาสวยงามเหมือนกัน
จนสามารถเพาะลูกปลาได้เอง ไม่ต้องสั่งซื้อลูกปลาจากคนอื่นท�ำให้
กิจการดีขึ้นเรื่อยๆ และได้ลงทุนเช่าที่ดินเพิ่มอีก 10 ไร่ เพื่อขยาย
กิจการ ต่อมาปี 2548 มีเพื่อนชวนลงหุ้น เพื่อเลี้ยงปลาแฟนซีคาร์ป
ซึ่งเลี้ยงง่ายและได้ก�ำไรดี ตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง จึงได้
ทดลองเพาะปลาแฟนซีคาร์ป โดยดูจากวีดิทัศน์ ศึกษาจากหนังสือ
ของทางกรมประมง นอกจากนัน้ ยังได้นำ� วิธกี ารผสมเทียมปลามาดัดแปลง
ผสมผสานกันจนกระทั่งเพาะปลาแฟนซีคาร์ปแบบผสมเทียม
โดยในปี 2549 สามารถผลิตลูกปลาที่มีสีสันสวยงามตามที่
ตลาดต้องการได้เป็นจ�ำนวนมาก จึงได้ทำ� การแบ่งบ่อทีเ่ คยเลีย้ งปลาน�ำ้ จืด
สวยงาม มาท�ำการขุนปลาแฟนซีคาร์ปเพิ่มขึ้น และมีฟาร์มส่งออก
มาติดต่อสั่งซื้อลูกปลาแฟนซีคาร์ปล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยแบ่งให้ส่ง
เดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 5 - 8 พันตัว ท�ำให้มีก�ำไรเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว
และตัง้ แต่ปี 2553 เป็นต้นมา มียอดสัง่ ซือ้ อย่างต่อเนือ่ งทุกเดือน
เดือนละไม่ต�่ำกว่า 5 หมื่นตัว ยอดการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นทุกเดือนท�ำให้
ไม่สามารถเลีย้ งปลาส่งขายได้ทนั ความต้องการของลูกค้า จนใน ปี 2556

จึงได้เปลี่ยนการบริหารจัดการภายในฟาร์มใหม่ มีการสร้างเครือข่าย
ผู้เลี้ยงปลาสวยงาม โดยให้สมาชิกน�ำลูกปลาของฟาร์มที่ผลิตได้
ในราคา ตัวละ 1 บาท ไปเลีย้ งต่ออีก 90 วัน โดยมีคา่ อาหาร 3 พันบาท
ต่อ 1 ไร่ เลีย้ งปลาได้ประมาณ 3 - 5 พันตัว แล้วส่งขายในราคาตัวละ
4 - 10 บาท มีการแบ่งการท�ำงานออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้เพาะ
2) กลุ่มผู้เลี้ยง 3) กลุ่มผู้ขาย
นอกจากนี้ ยังได้รวมผู้เลี้ยงปลาชนิดอื่นๆ เข้ามาเป็นสมาชิก
ของเครือข่ายด้วย ปัจจุบันมีสมาชิกเครือข่าย ที่รับปลาไปเลี้ยงต่อ
จ�ำนวน 25 คน มีที่ดินรวมกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่ และมีการน�ำสมาชิก
กลุ่มเครือข่ายเข้าร่วมฝึกอบรมและท�ำกิจกรรมร่วมกับทางกรมประมง
ซึ่ ง นอกจากปลาแฟนซี ค าร์ ป แล้ ว ยั ง ผลิ ต ลู ก ปลาฉลามหางไหม้
ปลากาแดง ปลาทรงเครื่อง ปลาโคเมท ปลาน�ำ้ ผึ้ง ปลาตะเพียนทอง
ปลาตะเพียนอินโด ปลากาด�ำ  ที่เป็นที่ต้องการของตลาดปลาสวยงาม
จนปัจจุบนั ฟาร์มเพาะเลีย้ งปลาสวยงามได้รบั การรับรองมาตรฐานฟาร์ม
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมประมง และสถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ มีการส่งตัวอย่างปลาเพื่อตรวจโรคเป็นประจ�ำ 
ส�ำหรับสิ่งที่ “ภูมิใจ” ที่เกิดขึ้นคือ การได้รับคัดเลือกเป็น
“เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจ�ำปี 2557 สาขาอาชีพเพาะเลีย้ งปลา
สวยงามและพรรณไม้นำ�้ ” คุณศักรินทร์ยังทิ้งท้ายไว้ว่า ผู้ใดที่สนใจจะ
ลงทุนเพาะเลีย้ งปลาสวยงามเขาพร้อมทีจ่ ะให้คำ� แนะน�ำจากประสบการณ์
ของตนเอง หรือยินดีเป็นวิทยาทานให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มาดูงาน
ด้วยความเต็มใจอย่างยิ่ง นี่แหละ คือ “เกษตรกรดีเด่นอย่างแท้จริง”
ท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อ คุณศักรินทร์ สินทะสุทธ์ ประธาน
กลุ่มเครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงาม เจ อาร์ ฟาร์ม เลขที่ 118
หมู่ที่ 3 ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 089-5505344
ที่มา : http://www.facebook.com/JrfarmFancyfishThailand
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รมว.แรงงาน ย�้ำ!! เดินตาม “โรดแมปรัฐบาล”

ร่วมสร้างความปรองดองเตรียมช่วยแรงงานนอกระบบ
จากผลกระทบภัยแล้ง
รมว.แรงงาน ย�้ำ!! เดินตาม “โรดแมปรัฐบาล”
ร่วมกันสร้างความปรองดอง ลดความขัดแย้ง สถานการณ์นำ�้
ประเทศมีน้อย ช่วยกันประหยัด ระวังภัยแล้ง เร่งจังหวัด
เตรียมช่วยแรงงานนอกระบบผ่านโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ
เพิ่มรายได้ เพิ่มทางเลือกอาชีพเสริม จากผลกระทบภัยแล้ง
พร้อมก�ำชับใช้งบฝึกอบรม 50% ภายในไตรมาสแรก

พลเอก ศิรชิ ยั ดิษฐกุล รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงาน น�้ำต้นทุน โดยการปฏิบัติการฝนหลวงและพัฒนาแหล่งน�้ำบาดาล

ได้กล่าวมอบนโยบายแก่ ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารกระทรวง
แรงงานระดับสูง และหัวหน้าส่วนราชการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่อให้เร่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตาม “โรดแมป” โดยรัฐบาล
จะเดินหน้าบริหารประเทศตามโรดแมปทีว่ างไว้ ไม่ได้เปลีย่ นไปจากเดิม
ขอให้ทุกหน่วยงานสนับสนุนการท�ำงานของรัฐบาลและด�ำเนินงาน
ตามนโยบายให้ได้ในทุกมิติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงขอให้
ทุกหน่วยงานเร่งสร้างความปรองดองคนในพื้นที่ ลดความขัดแย้งทาง
ความคิด หากหลงเชื่อตามค�ำเชิญชวนโดยไม่ได้ใช้ดุลยพินิจ อาจท�ำให้
ประเทศชาติไม่สงบสุขและเหตุการณ์ก่อนวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
อาจย้อนกลับมาได้อีก
ด้านสถานการณ์น�้ำของประเทศ รัฐบาลตระหนักถึงการใช้น�้ำ
ในอนาคตของประเทศ เนือ่ งจากปริมาณน�ำ้ ทีก่ กั เก็บตามเขือ่ นมีปริมาณ
น้อยกว่าปีที่ผ่านมามาก แม้รัฐบาลจะได้หามาตรการช่วยเพิ่มปริมาณ

เพื่อการเกษตรแล้วก็ตาม ขอให้ทุกหน่วยช่วยชี้แจงประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนได้รับรู้และใช้น�้ำอย่างประหยัดรู้คุณค่า โดยเฉพาะกลุ่ม
แรงงานนอกระบบซึง่ อยูใ่ นภาคเกษตรทีอ่ าจจะได้รบั ผลกระทบโดยตรง
จากภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น ให้เร่งสร้างความเข้าใจและรับรู้สถานการณ์นำ 
�้
เพื่อให้สามารถด�ำรงชีวิตและมีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทน
ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้จัดสรรงบประมาณปี 2559 ให้ด�ำเนิน
โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนด้านอาชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติและ
ผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพได้มีงานท�ำชั่วคราวและ/หรือ
ได้รับการฝึกทักษะและพัฒนาศักยภาพในสาขาอาชีพต่างๆ จึงขอให้
เร่งด�ำเนินการ รวมทั้งให้วางแผนใช้งบเพื่อการฝึกอบรมภายใน
ไตรมาสแรก ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 และต้องรายงานผลการด�ำเนินการ
ให้ทราบด้วย
ที่มา : www.mol.go.th

ห้าม!! คนต่างด้าวท�ำงานมัคคุเทศก์ งานจัดน�ำเที่ยว...
เจอถูกจับในความผิดท�ำงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาต มีโทษจ�ำคุก
ไม่เกิน 5 ปี หรือปรับสูงหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

กรมการจัดหางาน เตือนนายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวท�ำงานมัคคุเทศก์หรืองานจัดน�ำเที่ยว หากถูกจับได้นายจ้างจะมีความผิดในข้อหา

รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตท�ำงานเข้าท�ำงานต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 10,000 จนถึง 100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน ส่วนแรงงาน
ต่างด้าวมีความผิดในข้อหาท�ำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตท�ำงาน มีโทษจ�ำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000 จนถึง 100,000 บาท หรือทั้งจ�ำ
ทั้งปรับ ฝากผู้พบเห็นแจ้งเบาะแสเพื่อเร่งตรวจสอบ จับกุม ด�ำเนินคดีอย่างเข้มงวด จริงจัง
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เป็นอาชีพทีห่ า้ มคนต่างด้าวท�ำตามพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดงานในอาชีพ
และวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าว พ.ศ. 2522 จ�ำนวน 39 อาชีพ ดังนั้น
กรมการจัดหางานจึงไม่เคยพิจารณาออกใบอนุญาตท�ำงานให้คนต่างด้าว
ท�ำงานในต�ำแหน่งมัคคุเทศก์แต่ประการใด นอกจากนั้นขอย�้ำว่า
คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท�ำงานในต�ำแหน่งใด ก็จะต้องท�ำงาน
ตามที่ก�ำหนดในใบอนุญาตท�ำงานเท่านั้น

นายอารักษ์ฯ กล่าวต่อว่า คนต่างด้าวที่ท�ำงานโดยไม่ได้รับ

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า

จากปัญหาคนต่างด้าวลักลอบท�ำงานกับสถานประกอบการในกิจการ
งานมัคคุเทศก์/งานน�ำเทีย่ ว โดยไม่ได้รบั การอนุญาตท�ำงานจากกรมการ
จัดหางาน ซึง่ ได้กอ่ ให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วไทย
อย่างมากนั้น กรมการจัดหางานมิได้นิ่งนอนใจ โดยได้จัดส่งเจ้าหน้าที่
ออกตรวจสอบเป็นประจ�ำ  ซึ่งงานมัคคุเทศก์และงานจัดน�ำเที่ยว

ใบอนุญาตท�ำงาน หากถูกจับได้จะต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ
ปรับตั้งแต่ 2,000 จนถึง 100,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ ในกรณีที่
คนต่างด้าวได้รบั ใบอนุญาตท�ำงาน แต่ไม่ทำ� งานตามเงือ่ นไขทีไ่ ด้ระบุไว้
ในใบอนุญาต จะมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ส่วนนายจ้างที่รับ
คนต่างด้าวทีไ่ ม่มใี บอนุญาตท�ำงานจะต้องระวางโทษปรับตัง้ แต่ 10,000
จนถึง 100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวทีจ่ า้ งหนึง่ คน และขอฝากผูท้ พี่ บเห็น
คนต่างด้าวลักลอบท�ำงานมัคคุเทศก์และงานจัดน�ำเทีย่ ว ช่วยแจ้งเบาะแส
กับกรมการจัดหางานโดยด่วน เพือ่ จะได้เร่งตรวจสอบ จับกุม และด�ำเนิน
คดีต่อไป โดยสามารถแจ้งได้ที่ ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
ส�ำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10 กองตรวจและคุ้มครอง
คนหางาน โทร. 0-2245-6763 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน
โทร. 1694
ที่มา : www.doe.go.th

มองภูมิภาค

ดันแม่สอด ขึ้นแท่น “เขตเศรษฐกิจพิเศษ”
แม่สอด เตรียมความพร้อมยกระดับเมืองเศรษฐกิจ

พิเศษ และปรับปรุงระเบียบแก้ไขในเรื่องของการน�ำเข้า
สินค้าของต่างประเทศให้สอดรับกับพื้นที่ชายแดน ทั้งนี้
การสนับสนุนจากบีโอไอในเรือ่ งของการลงทุนทีจ่ ะก้าวข้าม
ไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านถือว่าเป็นเรื่องที่สำ� คัญเช่นกัน

นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ นายด่านศุลกากร
แม่สอดจังหวัดตาก เปิดเผยว่าแม่สอดประกอบธุรกิจ
โดยชาวต่างชาติ คนไทยที่จะก้าวไปฝั่งพม่าตัวผมเอง
ก็เห็นแค่รายสองรายเท่านั้น แต่เป็นการก้าวข้ามไปเพื่อที่
จะเอาสินค้าของตัวเองแล้วไปเปิดบริษทั ฝัง่ ประเทศเพือ่ นบ้าน
แล้วก็ท�ำการส่งต่อ ยังไม่เห็นภาพของการประกอบธุรกิจ
ในเรื่องของการค้าแล้วไปลงทุนในฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน
ซื้อมาแล้วก็ขายไปหรือว่ามีการผลิตจริงๆ ตรงนั้น
ทั้งนี้ ไอเดียตรงนี้มันคงเป็นแค่ความคิดแต่ว่าการลงมือท�ำคงจะต้องช่วยกันรับไม่ว่าจะเป็นกรมศุลกากรหรือบีโอไอเอง เชื่อว่าคงจะ
เดินหน้าให้กับเอกชนจะต้องเดินหน้า แล้วภาครัฐก็จะสนับสนุนในเรื่องของการท�ำอะไรต่างๆ ที่ท่านต้องการของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เรื่องของการแก้ระเบียบวิธีการศุลกากร การสนับสนุนจากบีโอไอในเรื่องของการลงทุนที่จะก้าวข้ามไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน
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ด่านศุลกากรแม่สอด มีหน้าที่รับผิดชอบอยู่ 5 จังหวัดมีตาก สุโขทัย ก�ำแพงเพชร อุทัยธานี และนครสวรรค์ ที่มีเขตอ�ำนาจ
ในตรงนี้ หมายความว่าเจ้าหน้าที่ศุลกากรด่านแม่สอดสามารถใช้อ�ำนาจตาม พ.ร.บ.ศุลกากร 22 ฉบับ แล้วพ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องอีก 99 ฉบับในพื้นที่
5 จังหวัด ช่องทางด่านศุลกากรแม่สอดจะมีความแตกต่างจากด่านอื่นที่นี่จะไม่มีจุดผ่อนปรนทางการค้า แม่สอดมี 2 ช่องทางมีช่องทาง
จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพข้ามแม่น�้ำเมยแห่งที่ 1 และคลังสินค้าชั่วคราว 22 คลังที่อยู่ริมแม่น�้ำต่างๆ แล้วทางศุลกากรใช้อ�ำนาจตาม
มาตรา 5 ทวิ พ.ร.บ.ศุลกากร 24/0 ในการที่อนุญาตใช้ช่องทางนั้นชั่วคราวในเรื่องของการข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้าน 2 ช่องทางนี้มีงานจริงๆ
อยู่ประมาณสักครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็เปิดไว้ เนื่องจากว่าคลังสินค้าเดิมมีการแข่งขันกัน ท�ำให้ขณะนี้เหลือ 22 คลัง
แนวโน้มตัวเลข 22 คลัง อีก 3 ปีเชื่อว่าผู้ประกอบคลังคงจะได้รับผลกระทบจากการสร้างสะพานข้ามแม่น้�ำเมยแห่งที่ 2 น่าจะเสร็จ
ประมาณปี 2560 จะเห็นได้ว่าปี 54 จนถึงปี 58 ตัวเลขพุ่งขึ้นโดยตลอด สาเหตุที่ใช้ปี 54 เป็นตัวตั้งเนื่องจากว่าปี 2554 นี้เป็นปีที่ประเทศพม่า
ได้ปฏิรูปประเทศมีการเปลี่ยนแปลงประเทศ มีการแก้ไขระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ท�ำให้ปี 54 มีตัวเลขอยู่ที่ 18,000 ปี 57 อยู่ 59,000
จะเห็นได้ว่าตัวเลขเพิ่มขึ้น 200 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ปัจจุบันคาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่าประมาณ 68,000 ปีนี้เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น
14.86 เปอร์เซ็นต์ มูลค่าการค้ารวมจะเห็นได้วา่ มูลค่าการส่งออกสูงขึน้ แต่ถา้ มองลงไปลึกๆ จะเห็นได้วา่ อัตราการเพิม่ ขึน้ เป็นอัตราเพิม่ ขึน้ ในอัตรา
ที่ลดลง ปี 54 เปรียบเทียบปี 58 เพิ่มขึ้นอยู่ 80 เปอร์เซ็นต์ ปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบปี 56 เพิ่มขึ้น 23 เปอร์เซ็นต์ ปี 58 เปรียบเทียบปี 57
เพิ่มขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นเป็นสัญญาณว่าขณะนี้อัตราการค้าหรือตลาดของทางประเทศและการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการบริโภค
จะต้องมีการปรับปรุงมาในส่วนขาเข้าก็มีอัตราที่เพิ่มขึ้น
ที่มา : www.chiangmainews.co.th/

เทศบาลนครแหลมฉบัง ส่งเสริมผู้สูงอายุ
ที่ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อ.ศรีราชา
นายธานี เกียรติพพิ ฒ
ั นกุล รองนายกเทศมนตรี
นครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธโี ครงการส่งเสริม

และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู ้ สู ง อายุ พร้ อ มด้ ว ย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้า
ส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ซึ่งคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง มีความห่วงใย
ในความเป็นอยูแ่ ละคุณภาพชีวิตของผู้สงู อายุในเขต
เทศบาลนครแหลมฉบัง จึงได้จดั โครงการดังกล่าวขึน้
เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ ได้มีโอกาส
พบปะ สังสรรค์ ท�ำกิจกรรมร่วมกัน อันก่อให้เกิด
ความรักความสามัคคี ส่งผลให้สมาชิกชมรมผูส้ งู อายุ
มีความสุขกายสุขใจ โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก
อาจารย์ไกร มาศพิมล ที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อนพัฒนาแพทย์ทางเลือก เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 390 คน
ที่มา : www.chonburinews.com/
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กรีนพีซ วางทุ่นปกป้องระบบนิเวศชายฝั่ง
กรีนพีซ ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์วางทุ่น
แนวเขตปกป้องระบบนิเวศชายฝั่งทะเลและ
แหล่งอนุบาลสัตว์น�้ำที่ประจวบคีรีขันธ์
กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกับ

เครือข่ายชาวประมงพืน้ บ้าน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
เครือข่ายจักรยานประจวบไซคลิงค์คลับ (Prachuab
Cycling Club) และอาสาสมัคร ร่วมกันจัดกิจกรรม
สร้างรักให้ทะเล สร้างรัว้ ให้ปลาชุม โดยมีจดุ ประสงค์
เพื่อสร้างความตระหนักแก่สาธารณชนให้ร่วมกัน
ปกป้องทะเลไทยให้คงความอุดมสมบูรณ์ไปจนถึง
รุ่นลูกรุ่นหลาน โดยมี นายสมพร ปัจฉิมเพชร
นายอ�ำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ให้เกียรติ
เป็นประธานร่วมเปิดกิจกรรมสร้างรักให้ทะเล บริเวณศาลาหน้าวัด
ปากคลองเกลียว ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ เมือ่ วันที่ 8 พ.ย.
58 ที่ผ่านมา พร้อมเน้นย�้ำของความส�ำคัญในการรวมกลุ่มชุมชน
ให้มีความเข้มแข็งเพื่อปกป้องและดูแลทรัพยากรในท้องถิ่น
นางอัญชลี พิพัฒนวัฒนากุล ผู้ประสานงานรณรงค์ด้าน
ทะเลและมหาสมุทร กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า
กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการร่วมแรงร่วมใจของเครือข่ายประมงพื้นบ้าน
ชาวประจวบคี รี ขั น ธ์ รวมถึ ง คนที่ ม าเที่ ย วที่ จ ะได้ รั บ รู ้ ถึ ง ปั ญ หา
ประมงพื้นบ้าน และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทะเลของไทย ปกป้อง
ทรัพยากรของลูกหลาน และสร้างความอุดมสมบูรณ์ในบริเวณอ่าวน้อย

อ่าวประจวบฯ อ่าวคั่นกระได ให้ทะเลได้พักฟื้นจากการบุกรุกท�ำลาย
และเกิดแหล่งอนุบาลสัตว์นำ�้ บริเวณรั้วทะเล
ด้าน นายปิยะ เทศแย้ม นายกสมาคมประมงพืน้ บ้านทุง่ น้อย
กล่าวว่า วันนี้ชาวประจวบคีรีขันธ์ ต้องรู้ว่าปัญหาในท้องทะเลไทยและ
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์คอื อะไรบ้าง และต้องเป็นส่วนหนึง่ ในการร่วมกัน
ผลักดันแก้ปญ
ั หา ส�ำหรับการสร้างแนวรัว้ ทะเล โดยชาวประจวบคีรขี นั ธ์
และอาสาสมัครกรีนพีซได้ร่วมกันวางแนวรั้วทะเลเป็นแนวยาว
28 กิโลเมตร จากหัวเขาแดงบ้านทุง่ น้อย อ.กุยบุรี ถึงหัวเขาตาม่องล่าย
ห่างจากฝัง่ 3 ไมล์ เพือ่ เป็นสัญลักษณ์ เขตรักษาระบบนิเวศชายฝัง่ และ
เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์นำ�้ ต่อไป
ที่มา : INDEPENDENT NEW NETWORK.

ม.อ.จับมือมหาวิทยาลัยจีน พัฒนานวัตกรรมยางพารา
รองศาสตราจารย์ ดร.ชู ศั ก ดิ์
ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ และคณะผู้บริหารรวม 11 คน
เดิ น ทางไปร่ ว มงาน China (Qingdao)
International Rubber Industry Exposition
2015 และกล่าวปราศรัยหัวข้อ “การสถาปนา
สถาบันยางนานาชาติ ไทย - จีน จะมีผลต่อ
ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยางระหว่างไทย
และจีนอย่างไร?” และประชุมร่วมกับผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชงิ เต่า มณฑลซานตง ประเทศจีน ในโครงการความร่วมมือไตรภาคี เรือ่ งความร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรม
ยางพารา การประสานงาน การด�ำเนินการด้านต่างๆ เพือ่ การร่วมพัฒนาด้านยางพาราอย่างยัง่ ยืน ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า และกลุ่ม Rubber Valley ซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชนที่เป็นกลุ่มความร่วมมือของบริษัทท�ำธุรกิจยางรถยนต์
ทั่วประเทศจีน
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มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ไ ด้ มี ก ารท� ำ วิ จั ย เรื่ อ งยาง
มาเป็นเวลานาน ตั้งแต่ต้นน�้ำ  กลางน�้ำ  และปลายน�้ำ  มีผลงานกว่า
ร้อยละ 80 ของการวิจัยยางทั่วประเทศ และมีการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรี โท และเอก ใน 3 วิทยาเขต คือ หาดใหญ่ สุราษฎร์ธานี
และปัตตานี มีคณาจารย์ นักวิชาการและบุคลากรด้านดังกล่าว
จ�ำนวนมาก จากแนวโน้มการย้ายฐานอุตสาหกรรมของจีนมาในไทย
ซึ่งมีมากขึ้น จึงเป็นที่มาของการลงนามความร่วมมือจัดตั้งวิทยาลัย
นานาชาติเรือ่ งยาง ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชงิ เต่า ซึง่ มีความเชีย่ วชาญในเรือ่ งการสอน

และวิจัย แปรรูปยางระดับสูงของจีนมาเป็นเวลานาน เพื่อร่วมผลิต
บุคลากรทั้งของไทยและจีน รวมทั้งมีการวิจัยและเปิดหลักสูตร
ระยะสั้นด้วย อีกทั้งเมืองชิงเต่ามีโรงงานผลิตยางรถยนต์จ�ำนวนมาก
และยังเป็นเมืองท่าเรือใหญ่ที่สุดของจีนในการขนส่งยางครึ่งหนึ่งของ
ประเทศอีกด้วย
ปัจจุบนั ปัญหาราคายางพาราตกต�ำ่ เป็นปัญหาทีก่ ระทบต่อเศรษฐกิจ
ของภาคใต้เป็นอย่างมาก หากความร่วมมือของทั้งสองมหาวิทยาลัย
มี ผ ลเป็ น รู ป ธรรมในเชิ ง เศรษฐกิ จ น่ า จะเป็ น ผลดี ต ่ อ เกษตรกร
ชาวสวนยางและเศรษฐกิจของภาคใต้ได้ไม่น้อย
ที่มา : www.psu.ac.th

English for Career
ต่อจากฉบับที่แล้วที่ถามว่า
What do you do?
What’s your job/occupation?

คุณท�ำงานอะไร
คุณท�ำอาชีพอะไร

สมมุติว่าไม่ได้ท�ำงานแล้วหรือว่างงานอยู่จะตอบว่า ดังนี้
I am unemployed.
I have been resigned.

ผม/ดิฉันว่างงาน
ผม/ดิฉันลาออกแล้ว

ในกรณีที่ถามเกี่ยวกับสถานที่ท�ำงานจะใช้ค�ำถามว่า
Where do you work?

คุณท�ำงานที่ไหน

เวลาตอบค�ำถามนี้ จะมีหลายรูปแบบ
I work at/for …………………
(ตามด้วยชื่อบริษัท)
เช่น I work at/for Airports of Thailand Public Company Limited.
I work in …………………
(ตามด้วยชื่อสถานที่)
เช่น I work in an office. หรือ I work in finance.
I work with ………………….
(ตามด้วยบุคคลหรือสิ่งของ)
เช่น I work with computer. หรือ I work with Adam.
แล้วเจอกันใหม่ฉบับหน้า...
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สารพัน ปัญหา
ถาม
ตอบ

นายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวท�ำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
ต้องรับโทษอะไรบ้าง?
นายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวท�ำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
หากถูกจับจะต้องระวางโทษปรับตัง้ แต่หนึง่ หมืน่ ถึงหนึง่ แสนบาท ต่อการจ้างแรงงาน
ต่างด้าวหนึ่งคน ส่วนแรงงานต่างด้าวจะต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินห้าปี หรือ
ปรับตั้งแต่สองพันจนถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับตาม พ.ร.บ. การท�ำงาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัด ส�ำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพืน้ ที่ 1 - 10 หรือ สายด่วนกรมการจัดหางาน
โทร. 1694

รอบรั้ว รอบโลก

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเตรียมปรับโครงสร้างองค์กร
เล็ง “ปลดพนักงาน” ปี 2018 กว่าพันคน
เว็บไซต์ เอบีซี รายงาน กลุม่ สถาบันการเงินสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ดก�ำลังลดพนักงานทั่วโลกลง 15,000 อัตรา
พร้อมประกาศแผนส�ำหรับเพิ่มวงเงิน 5 ล้านดอลลาร์
จากผู้ถือหุ้น ซึ่งการด�ำเนินการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการปรับ
โครงสร้างใหญ่เพื่อประคองสถานะทางการเงิน โดยมุ่งเน้นไปที่
ธนาคารเอเชียด้วย มีการประกาศแผนเพื่อเปลี่ยนแนวทางการ
ด�ำเนินงาน จากสถาบันการเงิน และความร่วมมือทางการเงิน
สู่การเป็นธนาคารเอกชนและจัดการด้านสินทรัพย์ ซึ่งกลยุทธ์
ดังกล่าวถูกเปิดเผยวันนี้ (3 พ.ย.)
ขณะที่มีการรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ขาดทุน
139 ล้านดอลลาร์ แต่ทั้งนี้การปรับลดพนักงานจะเริ่มขึ้นในปี 2018
ตลอดจนการปลดผู้จัดการที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมกันด้วย
ด้าน นายบิล วินเตอร์ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่า
บริษัทก�ำลังอยู่ในขั้นตอนการด�ำเนินการที่ต้องรีบท�ำอย่างเร่งด่วน
เท่าที่จะเร่งได้ และต้องท�ำให้มั่นใจว่า คนขององค์กรจะมุ่งเน้น
ความส�ำคัญไปที่ประโยชน์ของลูกค้าทั่วทั้งแอฟริกา เอเชีย และ
เอเชียตะวันออกกลางด้วย
ที่มา : news.mthai.com
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อาชีพมั่นคง

พิธีกรมืออาชีพ

(Master of Ceremony : MC)

พิธกี ร หมายถึง ผูด้ ำ� เนินรายการในการจัดประชุมสัมมนาหรือกิจกรรมต่างๆ

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ด้วยความเรียบร้อย สร้างความประทับใจแก่
ผูเ้ ข้าร่วมงาน อีกบทบาททีถ่ า้ มองเร็วๆ หลายคนจะคิดว่าบทบาทนีอ้ าจจะดูไม่ตอ้ งใช้
เทคนิคอะไรมากเท่ากับการเป็นวิทยากร เพราะจริงๆ แล้วการเป็นพิธีกรมืออาชีพ
ไม่ใช่เพียงการกล่าวแนะน�ำวิทยากรบรรยาย และกล่าวจบเท่านัน้ แต่ยงั เป็นผูท้ ชี่ ว่ ย
สร้างบรรยากาศของงานนั้นๆ ให้ด�ำเนินไปได้อย่างเหมาะสม เป็นผู้ช่วยยกระดับ
ฐานะของวิทยากรให้โดดเด่นดูดีมีสง่า ให้เกิดการยอมรับในตัววิทยากร รวมทั้ง
ยังเป็นผู้ควบคุมแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน ในระหว่างการจัด
กิจกรรมโดยใช้ไหวพริบปฏิภาณที่ยอดเยี่ยม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. เตรียมพร้อมส�ำหรับการกล่าวเปิด เริ่มต้นในรูปแบบที่
เหมาะสมกับงาน (เป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการ) ศึกษารูปแบบงาน
ทั้งหมด และคิดวางแผนเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้า
2. สังเกตและทดสอบทุกอย่างก่อนเริ่มงาน ทั้งระดับเสียง
จากไมค์ การจัดวางสิ่งต่างๆ ในงาน จังหวะก่อนหลังแต่ละขั้นตอน
ต้องสอดคล้องกันไม่สะดุด
3. จ�ำไว้วา่ คุณไม่ได้เป็นดาวเด่นของงาน พิธกี รจะเป็นเสมือน
กองหลังที่ท�ำให้วิทยากร และผู้เข้าฟัง ได้รับความสุข ความประทับใจ
ผ่านการให้ความคิดเห็น ค�ำพูดรวบรัด ชัดเจน พิถีพิถัน และแม่นย�ำ
ในขั้นตอน
4. ถ้าคุณไม่ได้เป็นนักแสดงตลก ก็ไม่ตอ้ งตลก ความผิดพลาด
อันใหญ่หลวง ทีเ่ กิดจากการคิดว่าเรือ่ งตลกเป็นกุญแจส�ำคัญในการสร้าง
ความประทับใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งแท้จริงแล้วถ้าคุณไม่ใช่คนตลก อย่าฝืน!
และจ�ำไว้ว่าอารมณ์ขันเป็นสิ่งส�ำคัญ แต่การเป็นตัวของตัวเอง จะช่วย
สร้างความประทับใจได้มากที่สุด!
5. สร้างความเป็นมิตร กับวิทยากร/แขกรับเชิญ และผู้ฟัง
ด้วยรอยยิ้มให้ติดตา น�ำ้ เสียงที่กระตือรือร้น ไม่ทิ้งเวที
6. อยู่ในเชิงบวก เลือกใช้ค�ำอย่างเหมาะสม แสดงถึงการคิด
ในเชิงบวก รวมทั้งการใช้ภาษาที่ดี เหมาะสมกับผู้ฟัง พูดแต่พอดี และ
ให้เกียรติทุกคน
7. ควบคุมระยะเวลา มีแผนแจ้งเตือนการใช้เวลาบรรยาย
ของวิทยากร/แขกรับเชิญ ให้งานด�ำเนินตามขั้นตอนที่เหมาะสม
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8. ร่างสคริปท์ มีส่วนร่วมในการเขียนสคริปท์ (Script) ที่มี
จังหวะที่ดี หรือสามารถที่จะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในขณะที่
คุณอยู่บนเวทีได้ เมื่อต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
9. บุคลิกภาพน่าประทับใจ รูปกายดี สีหน้า ผม การยืน
การเดินที่มั่นคง เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับงาน การใช้สายตา มือ มีความ
สุขุม เยือกเย็น เป็นมิตร และร่าเริง
ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ
1. ด�ำเนินรายการ    
2. ให้สาระข้อมูลต่างๆ   
3. ให้ความบันเทิงแก่ผู้ชม    
4. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
1. มีทักษะการใช้ภาษาในระดับดี
2. ชอบการสื่อสารกับผู้คน
3. ชื่นชอบการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
5. อื่นๆ
แนวทางพัฒนาอาชีพ
1. พิธีกรผู้ด�ำเนินรายการ
2. เจ้าของรายการทีวี
3. ผู้ประกอบการด้านสื่อ
4. อื่นๆ

Smart DOE

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ตรวจเยี่ยม
เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการให้บริการของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ของส�ำนัก
จัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 3 และการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job
Center) ของส�ำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 2 เพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ รับฟังปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งขอให้เสนอแนวทางแก้ไข

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานเปิดงานมหกรรม
สร้างงาน สร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ปีงบประมาณ 2559 โดยมีนายประจน ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงราย กล่าวต้อนรับ ณ หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
งานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ปีงบประมาณ 2559 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน
2558
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ฝ่าแรงขับส�ำคัญ

ร้อยแปด พันเรื่อง

สู่การเปลี่ยนแปลง
ถ้าเราได้ศึกษา หรือแม้แต่นั่งเสวนากับผู้คนในสาขาวิชาชีพต่างๆ ถึงนิยามและ
ความหมายของนวัตกรรม เชือ่ ว่าคงจะมีค�ำอธิบายทีม่ ากหลากหลาย มีทงั้ ประเด็นทีเ่ หมือน
และทีแ่ ตกต่างกันออกไป ขึน้ กับว่าจะมองในภาพกว้างหรือภาพแคบ มองจากหน้าทีก่ ารงาน
และประสบการณ์ความเกี่ยวพันกับนวัตกรรม อาทิ มองในมุมผู้บริโภค ก็เป็นแบบหนึ่ง
มองในมุมนักอุตสาหกรรมก็แบบหนึง่ หรือมองในมุมนักลงทุนก็แบบหนึง่ เป็นต้น แต่ในทาง
วิชาการมักจะอธิบายในเชิงหลักการหรือแนวคิด ขอยกมาให้พิจารณาสักสองคน ดังนี้
ทอมัส ฮิวช์ (Thomas Hughes) ได้ให้ความหมายของ
“นวัตกรรม” ว่าเป็นการน�ำวิธีการใหม่ๆ มาปฏิบัติหลังจากได้ผ่านการ
ทดลองหรือได้รับการพัฒนามาเป็นขั้นๆ แล้ว เริ่มตั้งแต่การคิดค้น
(Invention) การพัฒนา (Development) ซึ่งอาจจะเป็นไปในรูปของ
โครงการทดลองปฏิบัติก่อน (Pilot Project) แล้วจึงน�ำไปปฏิบัติจริง
ซึ่งมีความแตกต่างไปจากการปฏิบัติเดิมที่เคยปฏิบัติมา
มอร์ตัน (Morton,J.A.) ให้ความหมาย “นวัตกรรม” ว่าเป็น
การท�ำให้ใหม่ขึ้นอีกครั้ง (Renewal) ซึ่งหมายถึง การปรับปรุงสิ่งเก่า
และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนหน่วยงาน หรือองค์การนัน้ ๆ
นวัตกรรม ไม่ใช่การขจัดหรือล้มล้างสิง่ เก่าให้หมดไป แต่เป็นการปรับปรุง
เสริมแต่งและพัฒนา
ยังมีอีกมากมายหลากหลายค�ำนิยาม แต่สิ่งที่อยากให้ทุกคน
ตระหนักก็คือ แม้ว่าจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมจะมาจากความคิดใหม่
ความคิดที่ไม่เหมือนใคร หรือความคิดที่ยังไม่มีใครคิดมาก่อนก็ตาม
แต่ถ้าไม่สามารถน�ำความคิดนั้นมาสร้างให้เกิดคุณค่าและใช้การได้จริง
ย่อมไม่เกิดผลใดๆ
Longdon Morris ผู้แต่งหนังสือ The innovation master
plan อธิบายเหตุผลส�ำคัญที่ทำ� ให้เกิดนวัตกรรม นั่นคือ แรงขับเคลื่อน
ให้เกิดการเปลีย่ นแปลง (the driving forces of change) เป็นแรงผลัก
ทีส่ ำ� คัญ ทีถ่ า้ ผูบ้ ริหารหรือผูป้ ระกอบการไม่ตระหนัก ก็อาจจะท�ำให้ธรุ กิจ
ไม่สามารถอยู่รอดได้ในกระแสการแข่งขันทางธุรกิจ แต่ถ้าปรับตัว
เปลี่ยนแปลงและก้าวข้ามไปได้ด้วยวิทยาการความก้าวหน้าใหม่ๆ
ย่อมได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจ ประกอบด้วย
แรงขับเคลื่อนที่ 1 Commoditization เมือ่ Wal-Mart ขึน้ แซง
Sears สู่บัลลังก์แชมป์ค้าปลีกหมายเลขหนึ่ง ด้วยการกระโดดข้าม
แรงขับเคลื่อนส�ำคัญนี้ ด้วยการยกระดับสมรรถนะส�ำคัญ 3 อย่าง คือ
ต้นทุนสินค้าขาย ต้นทุนการกระจายสินค้า และการตั้งราคา
แรงขับเคลื่อนที่ 2 the digital revolution ในปี 1992 CEO
16 คน ของบริษัทชั้นน�ำใน Fortune 500 ต้องออกจากต�ำแหน่งผู้น�ำ
สูงสุดขององค์กร อันเนื่องมาจากไม่สามารถน�ำองค์กรของตนเอง
ก้าวทันกระแสดิจิตอล
แรงขับเคลื่อนที่ 3 Social medialization throught sociation
สือ่ สังคมออนไลน์เฟือ่ งฟู ทุกคนสามารถจะเชือ่ มโยงเข้าถึง และแลกเปลีย่ น
ทัง้ ข้อมูลและความคิดเห็นได้ในทันที ทุกที่ ทุกเวลา จนเป็นช่องทางใหม่
ที่เข้ามาแทนสื่อกระแสหลัก
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แรงขับเคลื่อนที่ 4 globalization เมือ่ โลกไร้พรมแดนไม่มอี ะไร
ที่จะขวางกั้นการค้า การแข่งขัน การเดินทาง การขนส่งที่เป็นพลวัต
แม้ว่าในโลกความเป็นจริงจะมีขอบเขตภูมิประเทศขวางกั้น แต่ในโลก
เสมือนกลับไม่มี
แรงขับเคลื่อนที่ 5 the turbulent world โลกแห่งความวุน่ วาย
โดยเฉพาะในทางศาสนา วัฒนธรรม สังคม และการเมือง มีการชุมนุม
ประท้วง ต่อสูเ้ รียกร้อง และมีความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างหลากหลายมากมาย
ไม่เพียงการต่อสูใ้ นพืน้ ทีจ่ ริง หากแต่เข้าไปสูก่ ารท�ำสงครามในโลกเสมือน
(Cyber war)
แรงขับเคลื่อนที่ 6 acceleration จากทั้ง 5 แรงขับเคลื่อน
ดังกล่าว จะพบว่าในสถานที่หนึ่งมีแรงขับหลายมิติเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน
ท�ำให้องค์กรต่างๆ ต้องรีบปรับตัวอย่างขนานใหญ่ เรียนรูเ้ ครือ่ งมือและ
ระบบบริหารงานแบบใหม่ๆ และน�ำมาใช้ให้ทันท่วงที
จากเหตุผลและความจ�ำเป็นดังกล่าว การจ�ำแนกประเภท
ของนวัตกรรม จะช่วยให้เรารู้ว่าจะต้องท�ำอะไรกับสิ่งใดได้บ้าง ดังนี้
• Breakthrough innovations นวัตกรรมแบบเพิ่มเริ่ม
ก้าวกระโดด หรือเปลีย่ นแปลงอย่างขนานใหญ่ ไม่เพียงแค่ระดับองค์กร
แต่อาจเปลี่ยนแปลงทั้งอุตสาหกรรม เช่น การเปลี่ยนแปลงจากยุค
อนาล็อก สูย่ คุ ดิจทิ ลั การเปลีย่ นแปลงจากโลหะเป็นพลาสติกทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
พิเศษ การเปลีย่ นจาก Hard drive เป็น Solid state device (Flash drive)
• Incremental innovations นวัตกรรมส่วนเพิ่มเติมใน
องค์ประกอบย่อย โดยไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่แบบพลิกโฉม
แต่กย็ งั ให้ผลทีเ่ ด่นชัดมากกว่าการปรับปรุงสมรรถนะทัว่ ไป เช่น เครือ่ งยนต์
ระบบคาร์บูเรเตอร์ มาเป็นหัวฉีด ท�ำให้เกิดการสันดาปในรูปแบบใหม่ๆ
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบเบรกรถยนต์จากดัมเบรกเป็นดิสก์เบรก
• New venture innovations การลงทุนทางธุรกิจในรูปแบบ
ใหม่ๆ เช่น Venture capital หรือ Cloud funding ท�ำให้มีการระดมทุน
ทางธุรกิจได้หลากหลาย
• New business models รูปแบบธุรกิจใหม่ๆ หรือการ
หารายได้ดว้ ยวิธกี ารใหม่ๆ เช่น ร้านขายสินค้าราคาเดียวทัง้ ร้าน (Single
price store) ร้านอาหารแบบเหมาจ่ายรายหัว (Buffet)
นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆ ที่อธิบายถึงกระบวนการและขั้นตอน
ในการสร้างนวัตกรรมขององค์กร ตั้งแต่การระดมความคิดใหม่ๆ
การคัดกรอง การสนับสนุนให้ความคิดไปสูก่ ารทดลองปฏิบตั จิ นเกิดเป็น
นวัตกรรมในที่สุด
ที่มา : โดย จำ�ลักษณ์ ขุนพลแก้ว

