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	 ข่าวสารตลาดแรงงาน	 Smart	 Job	Magazine	 ประจ�าเดือน	 ตุลาคม	 2559	 ขอรายงานบทสัมภาษณ์พิเศษ	 “บาตร”	 หัตถศิลป์ 

แห่งเมืองกรุง	 ตามด้วยสายด่วน	 1694	ซึ่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจ	 ดังนี้	 กรมการจัดหางาน	 ออกพระราชก�าหนดการน�าคนต่างด้าวมาท�างาน 

กับนายจ้างในประเทศ	ระบุหลักประกันต้องไม่น้อยกว่า	5	ล้านบาท	มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่บัดนี้	และแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล

และแปรรูปสัตว์น�้า	 สามารถเปล่ียนนายจ้างได้ภายในกลุ่ม	 แต่ไม่สามารถเปลี่ยนไปท�างานในกิจการอื่นได้	 อีกทั้ง	 เตือน	 คนหางานระวัง 

ถูกหลอกลวงไปท�างานต่างประเทศ

	 ส่วนมองภมูภิาคฉบบันีเ้ร่ิมด้วยภาคเหนอื	หนนุท่องเทีย่วรถไฟ	สายวัฒนธรรมเหนอื	ตามด้วยภาคตะวันตกหวัหนิ	-	ปราณ	เหมาะสม 

เป็นท่าเทียบเรือเฟอร์รี่	ชายฝั่งทะเลตะวันออก	-	ตะวันตก	ส่วนภาคใต้	เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส	

	 นอกจากนี้ยังมี	English	for	Career	การขอลางาน	ลาหยุด	ลาพักร้อน	ลาป่วย	หรือท�าธุระส่วนตัว	สารพัน	ปัญหา	รอบรั้ว	รอบโลก	

“EJF	ชมไทยตั้งใจแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย”	อาชีพมั่นคงเดือนนี้	ขอน�าเสนอ	8	อาชีพแห่งอนาคต	Smart	Doe	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

แรงงาน	 น�าประกาศเจตนารมณ์ปฏิรูปแรงงาน	 8	 วาระ	 วางอนาคตก�าลังคนของประเทศ	 และปิดท้ายด้วย	 ร้อยแปดพันเร่ืองในหัวข้อ	 

งานที่ดีในสายตาคน	4	Generation	“Gig	Economy”

Special Report

	 •	 “บาตร”	หัตถศิลป์แห่งเมืองกรุง	 3
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	 •	 แรงงานต่างด้าวในกิจการประมงและแปรรูปสัตว์น�้า	สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ภายในกลุ่ม	 5	

	 •	 เตือน	คนหางานระวังถูกหลอกลวงไปท�างานต่างประเทศ	 5

มองภูมิภาค

	 •	 หนุนท่องเที่ยวรถไฟ	สายวัฒนธรรมเหนือ	 6	

	 •	 หัวหิน	-	ปราณ	เหมาะสมเป็นท่าเทียบเรือเฟอร์รี่	ชายฝั่งทะเลตะวันออก	-	ตะวันตก		 6
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	 •	 ศูนย์บริการจัดหางานผู้สูงอายุ	(Employment	Service	Center	for	Elderly	Workers)	 9

	 	 ให้บริการขึ้นทะเบียนหางานผู้สูงอายุ	ในงานประเภทใดบ้าง?

รอบรั้ว รอบโลก

	 •	 	EJF	ชมไทยตั้งใจแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย		 9

อาชีพมั่นคง

	 •	 8	อาชีพแห่งอนาคต	 10

Smart DOE

	 •	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	น�าประกาศเจตนารมณ์ปฏิรูปแรงงาน	8	วาระ	วางอนาคต	 11

	 	 ก�าลังคนของประเทศ

ร้อยแปด พันเรื่อง
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และรักในการท�าบาตร	 จนได้รับการไว้วางใจให้บริหารงานทุกอย่าง	

ปัจจุบันคุณแอนแต่งงานและมีบุตรจ�านวน	 1	 คน	 แต่ก็ยังคงท�าบาตร

เป็นปกติ	 เพราะเป็นงานที่รัก	 สามารถท�าได้ที่บ้านควบคู่ไปกับดูแล

ครอบครัวได้อีกด้วย

ลักษณะรูปทรงของบาตร

	 ในการท�าบาตรจะใช้เหล็กขาวล้วนๆ	 มาท�า	 หรือ	 เหล็กฝาถัง	

(กรณีลูกค้าน�าวัตถุดิบมาเอง)	 ลักษณะรูปทรงของบาตร	 จะมีทั้งหมด	 

4	รูปทรงด้วยกัน	คือ

	 1.	 ทรงไทยเดิม

	 2.	 ทรงตะโก

	 3.	 ทรงลูกจัน

	 4.	 ทรงมะนาว

ขั้นตอนการท�าบาตร

	 บาตร	1	ใบนั้นมีขั้นตอนในการท�าหลายขั้นตอนด้วยกัน	แต่พอ

จะสรุปเป็นขั้นตอนหลักๆ	ได้	8	ขั้นตอน	คือ

	 1.	 ตีขอบ	ขอบบาตรจะเป็นตัวก�าหนดว่าบาตรนี้จะมีขนาดและ

รูปทรงเป็นอย่างไร

	 2.	 ต่อบาตร	 โดยใช้แผ่นเหล็กรูปกากบาทมาดัดโค้งข้ึนเป็น 

โครงบาตร	ประกอบกับแผ่นเหล็กชิ้นเล็กๆ	4	ชิ้น	ที่เรียกว่า	“หน้าวัว” 

หรือ	“กลีบบัว”

	 3.	 ประสานรอยตะเข็บด้วยการเป่าแล่น	 หรือที่เรียกอีกอย่าง

หนึ่งว่า	แล่นบาตร	ซึ่งใช้ความร้อนเพื่อท�าให้เหล็กประสานกัน

	 4.	 ตีรอยตะเข็บ	 เป็นการทุบตามตะเข็บที่ขรุขระให้เรียบ 

เสมอกันเพื่อยุบมุมยุบเหลี่ยม

	 5.	 ลายบาตร	ใช้ค้อนลายทบุบาตรบนทัง่ลายบาตร	ให้ได้รูปทรง

ของบาตร

	 6.	 ตีเรียงเม็ด	น�าบาตรมาตีให้เรียบ	ตีเรียงเม็ด	คือตีให้เรียบ

มากขึ้น	

	 7.	 เจียรและตะไบบาตร	น�าบาตรที่ตีแล้วมาตะไบให้เรียบร้อย	

จะได้บาตรขาว

	 8.	 ระบมบาตร	 เป็นการน�าบาตรขาวไปอบด้วยความร้อนสูง	 

จนเหล็กสุก	และบาตรที่ได้จากการระบมจะมีสีค่อนข้างด�าและด้าน

Special Report

	 “บ้านบาตร”	 เป็นชุมชนที่อยู่กลางเมืองกรุงเทพมหานคร	 

จากต�านานที่เล่าต่อกันมาว่า	 บรรพบุรุษของชาวบ้านบาตรเป็นชาว 

กรุงศรีอยุธยาที่อพยพมาตั้งหมู่บ้านท�าบาตรเหล็กตั้งแต่คราวเสีย 

กรุงศรีอยุธยาครั้งที่	2	พ.ศ.	2310	บ้านบาตรจึงเป็นชุมชนแห่งเดียวใน

ประเทศไทยที่มีการท�าบาตรพระด้วยมือตามแบบโบราณมาโดยตลอด	

อีกทั้งยังเป็นบาตรที่ถูกต้องตามหลักพระวินัยอีกด้วย	ปัจจุบัน	“ชุมชน

บ้านบาตร”	 กลุ่มอนุรักษ์ไทยและภูมิปัญญาไทย	 ตั้งอยู่บริเวณส่ีแยก 

เมรุปนู	ซอยบ้านบาตร	ถนนบ�ารุงเมอืงและถนนบริพัตร	แขวงบ้านบาตร	

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	กรุงเทพฯ

	 บาตรนั้นไม่ได้มีความส�าคัญเพียงแค่เป็นภาชนะใส่อาหารของ

พระภกิษุสงฆ์เท่านัน้	ยงันบัเป็นหนึง่ในเคร่ืองอฐับริขาร	และในพระวินยั

ยังบอกไว้ว่าพระสงฆ์จะสามารถใช้บาตรดินและบาตรเหล็กได้เท่านั้น	

พระสงฆ์ที่เคร่งมากๆ	 จะใช้บาตรที่ท�าด้วยมือมีตะเข็บ	 8	 ช้ินด้วยกัน	 

ซ่ึงหากเป็นบาตรปั๊มที่ผลิตจากโรงงาน	 ก็จะไม่มีรอยตะเข็บ	 “บาตร” 

ของชาวชุมชนบ้านบาตร	จะท�าข้ึนถูกต้องตามหลกัพระวินยั	ใช้เหลก็ขาว 

มาท�าประกอบด้วยโลหะ	 8	 ช้ิน	 มีโครงบาตร	 1	 ช้ิน	 ฝาข้าง	 2	 ช้ิน	 

หน้าวัว	4	ช้ิน	และขอบบาตร	1	ช้ิน	เช่ือมรอยต่อด้วยเหลก็หรือทองแดง	

แล้วน�าไปตีข้ึนรูปทรงกลม	 พอตีจนได้รูปทรงตามต้องการแล้ว	 จึงน�า

บาตรมารมด�าด้วยการเผาไฟ

 นางมณีรัตน์ นาครัตน์ (คุณแอน)	 ชาวชุมชนบ้านบาตร	 

กลุม่อนรัุกษ์ไทยและภมูปัิญญาไทย	ตวัอย่างของผูห้ญงิไทยทีม่อีายเุพียง	

40	ปี	ผนัตวัเองจากการประกอบอาชีพงานประจ�าด้วยต�าแหน่งพนกังาน

บญัชี	ร้านค้าอะไหล่แห่งหนึง่	หนัมาประกอบอาชีพท�าบาตรตามบรรพบรุุษ	

ซึ่งมารดาได้ถ่ายทอดวิธีการท�าให้	กอปรกับความตั้งใจ	มุมานะ	อดทน	

จนมฝีีมอืใช้ประกอบอาชีพเลีย้งครอบครัวได้จนถึงปัจจบุนั	คณุแอนเป็น

ชาวชุมชนบ้านบาตรมาแต่ก�าเนิด	 เห็นพ่อกับแม่ท�าบาตรมาตั้งแต่เด็ก	

ซึมซับวิธกีารท�าบาตร	แต่ไม่ได้คดิว่าตวัเองจะต้องมาท�าบาตรเหมอืนกับ

พ่อและแม่	เมื่อประมาณ	20	ปีก่อน	คุณแอนท�างานเป็นพนักงานบัญชี	

ร้านค้าอะไหล่แห่งหนึ่ง	 ท�างานได้ประมาณ	 2	 ปี	 ก็ต้องออกจากงาน	

ระหว่างรอหางานใหม่	 ก็ช่วยครอบครัวท�างาน	 โดยเร่ิมจากช่วยดูแล 

เร่ืองการเงินและบัญชีก่อน	 จากนั้นก็พัฒนาต่อยอดเร่ิมลงมือท�าบาตร	

หยิบจับ	 วันละนิดละหน่อย	 ฝึกฝนจนมีฝีมือดี	 นานๆ	 เข้าก็รู้สึกซึมซับ

	 ขึ้นชื่อว่า	 “บาตร”	คงไม่มีใครปฏิเสธ

ว่าไม่รู้จัก	แต่จะมีสักกี่คน	ที่รักและเห็นคุณค่า	

ตลอดจนรู้ซ้ึงถึงความส�าคัญอย่างเช่น	 

นางมณรีตัน์	นาครตัน์	(คุณแอน)	ชาวชมุชน

บ้านบาตร	ด้วยวัยเพยีง	40	ปี	สามารถสร้าง

รายได้หาเลี้ยงครอบครัวด้วยการท�าบาตร	

ช่วยให้คนในชุมชนบ้านบาตร	 มีความรักใคร่

สามัคคี	ปรองดองกัน	อนุรักษ์อาชีพดั้งเดิม	

และคงไว้ซึ่งวิถีการด�าเนินชีวิตของชาวชุมชน

บ้านบาตร

“บาตร”	หัตถศิลป์แห่งเมืองกรุง
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กรมการจัดหางาน

ออกพระราชก�าหนดการน�าคนต่างด้าวมาท�างาน

กบันายจ้างในประเทศระบหุลกัประกนัต้องไม่น้อย

กว่า 5 ล้านบาท มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่บัดนี้.. 

	 กรมการจัดหางาน	กระทรวงแรงงาน	ออกพระราชก�าหนดการน�าคนต่างด้าวมาท�างานกับนายจ้างในประเทศ	พ.ศ.	2559	

เพือ่ควบคุมการน�าคนต่างด้าวมาท�างานกับนายจ้างในประเทศและจดัระเบียบผูป้ระกอบกิจการและป้องกันการลกัลอบน�าคนต่างด้าว

มาท�างานโดยผิดกฎหมาย	รวมทั้งคุ้มครองผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ได้รับความเป็นธรรมตามกฎเกณฑ์และมีมาตรฐาน

ลักษณะการท�างานในกลุ่ม

	 บาตร	1	ลูก	จะใช้เวลาท�าประมาณ	5	วัน	โดยคุณแอน	จะแบ่งหน้าที่ในการท�าบาตรให้กับชาวบ้านในกลุ่มแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคน	 

บางคนตีขอบ	บางคนก็ประสานรอยตะเข็บด้วยการเป่าแล่น	บางคนก็ตีเรียงเม็ด	ซึ่งคุณแอนจะมีหน้าที่ต่อบาตร	บาตรทุกใบจะต้องผ่านการตรวจ

สอบจากคุณแอน	ซึ่งถือว่าเป็นงานท่ีประณีต	ใช้ฝีมือ	และความอดทนสูงมาก	ในเดือนหนึ่ง	จะมียอดสั่งท�าประมาณ	60	ลูก	ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้า

ทางภาคอสีาน	จ�าหน่ายในราคาใบละ	2,000	บาท	บาตรของชาวชุมชนบ้านบาตรจะแตกต่างจากบาตรป้ัมจากโรงงาน	ทัง้ลกัษณะ	ความละเอยีดอ่อน 

ความหนา	 อีกทั้งบาตรที่นี่จะถูกต้องตามหลักพระวินัย	 เมื่อเคาะดูแล้วจะมีเสียงก้องกังวานไพเราะเหมือนกับเสียงระฆัง	 จึงเป็นที่นิยมของ 

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	บางคนจะใช้วิธีการเคาะฟังเสียง	ว่าบาตรใบไหนให้เสียงเพราะที่สุด	ก็จะซื้อใบนั้นไป

แนวคิดในการท�างาน

	 คุณแอน	ได้ฝากแนวคิดในการท�างานไว้ว่า	“การท�าบาตรของชาวชุมชนบ้านบาตร เป็นความภาคภูมิใจของชาวชุมชนบ้านบาตร มีที่เดียว

ในประเทศไทยหรืออาจจะกล่าวได้ว่ามีที่เดียวในโลกก็ได้ เป็นอาชีพที่อนุรักษ์และคงไว้ซึ่งศิลปะของไทย ท�าให้ชาวชุมชนมีความรักใคร่ปรองดอง

สามัคคีกัน และท้ายนี้อยากบอกกับทุกๆ คนว่า อย่ามองอนาคตที่อยู่นอกบ้าน หรือไขว่คว้าอนาคตที่ไกลตัวจนเกินไป ให้หันกลับมามองอนาคต  

ในบ้านและรอบๆ ตัวเรา เชื่อว่ารอบๆ ตัวเราจะต้องมีอาชีพที่สามารถเป็นเจ้านายของตัวเองได้ เพียงแค่เราน�ามาพัฒนา ต่อยอด ก็จะประสบ 

ผลส�าเร็จในชีวิตและสร้างอนาคตของตวัเราได้”	คณุแอน	เปิดโอกาสให้ผูท้ีส่นใจต้องการศกึษาข้อมลูการท�าบาตร	สามารถสอบถามข้อมลูได้โดยตรง	

ณ	บ้านเลขที่	108	ซอยบ้านบาตร	ถนนบริพัตร	แขวงบ้านบาตร	เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	กรุงเทพฯ	หรือโทร.	089-0025931

	 และนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการประกอบอาชีพอิสระ	 ที่สามารถหาเลี้ยงครอบครัวและยังเป็นการอนุรักษ์ไว้ซ่ึงหัตถศิลป์ของไทย	 

สร้างความรัก	ความสามัคคีให้กับชุมชนสืบไป	

โดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

ข้อมูลจาก : นางมณีรัตน์ นาครัตน์

ที่มา : www.doe.go.th

สายด่วน 1694

	 ภายใต้พระราชก�าหนดการน�าคนต่างด้าวมาท�างานกับนายจ้าง

ในประเทศฉบบันี	้ก�าหนดมาตรการให้	ผูป้ระกอบกิจการเรียกค่าตอบแทน

ซ่ึงเป็นค่าบริการและค่าใช้จ่ายจากนายจ้างเท่าน้ัน	ซ่ึงในกรณีท่ีผูป้ระกอบ

กิจการกระท�าผดิสัญญาในการน�าเข้าคนต่างด้าวมาท�างานกับนายจ้าง

ในประเทศสามารถหักเงินจากหลักประกันท่ี ผู้ประกอบกิจการ 

วางไว้กับอธิบดีกรมการจดัหางานคืนนายจ้างได้		นอกจากนีย้งัก�าหนด

ให้ผู้ประกอบกิจการและนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบคนต่างด้าวที่น�า 

เข้ามาท�างานในประเทศร่วมกัน	 โดยมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

อย่างชดัเจนด้วย	ซึง่มาตรการดงักลา่วจะช่วยให้เกดิความเปน็ธรรมแก่ 

คนต่างด้าว	นายจ้าง	รวมทัง้จดัระเบยีบผูป้ระกอบกิจการในประเทศไทย

อีกด้วย	 อีกทั้งยังเปิดให้ผู ้ประกอบธุรกิจน�าเข้าแรงงานต่างด้าว 

สามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้อีกเป็นเวลา	60	วัน

 พระราชก�าหนดการน�าคนต่างด้าวมาท�างานกับนายจ้าง 

ในประเทศ พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมการน�าคนต่างด้าวมาท�างานกับนายจ้าง 

ในประเทศอย่างเหมาะสม	และป้องกันไม่ให้มีการลักลอบน�าลูกจ้างซึ่ง

เป็นคนต่างด้าวมาท�างานกับนายจ้างในประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย	

รวมทัง้เสริมสร้างการให้ความคุม้ครองผูท้ีม่ส่ีวนเก่ียวข้องให้ได้รับความ

เป็นธรรมตามแนวทาง	กฎเกณฑ์	และมาตรฐานทีเ่ป็นทีย่อมรับในนานา

ประเทศ	 มีสาระส�าคัญก�าหนดให้มีการน�าคนต่างด้าวมาท�างานกับ

นายจ้างในประเทศ ได้ 2 กรณี คือ 1. นายจ้างเป็นผู้น�าคนต่างด้าว

มาท�างานด้วยตนเอง ซึง่จะต้องมกีารวางเงนิประกันกับทางราชการ

ตามอัตราท่ีก�าหนด 2. ผูป้ระกอบกิจการท่ีได้รบัใบอนุญาตตามพระราช

ก�าหนดน้ีเป็นผูน้�าคนต่างด้าวมาท�างาน ซึง่จะต้องมกีารวางเงนิประกัน

การประกอบธุรกิจเป็นเงินไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท โดยกระบวนการ 

ข้ันตอนการน�าคนต่างด้าวมาท�างานต้องเป็นไปตามท่ีทางราชการก�าหนด
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แรงงานต่างด้าวในกิจการประมงและแปรรูปสัตว์น�้า

สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ภายในกลุ่ม แต่ไม่

สามารถเปลี่ยนไปท�างานในกิจการอื่นได้

เตือน คนหางานระวัง

ถูกหลอกลวงไปท�างานต่างประเทศ

ที่มา : www.doe.go.th

ที่มา : www.doe.go.th

และให้คนหางานแจ้งกับเจ้าหน้าทีว่่าเป็นการแจ้งการเดนิทางด้วยตนเอง	

ซ่ึงเป็นการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบหากไปท�างานแล้วประสบปัญหา

ต่างๆ	เช่น	ได้รับค่าจ้างต�่ากว่าที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง	ต�าแหน่งงานหรือ

สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่ตรงกับสัญญาจ้าง	เป็นต้น

	 กรมการจัดหางาน	จึงขอเตือนคนหางานให้ศึกษาข้อมูล 

การเดินทางไปท�างานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย	 รวมทั้ง 

ศึกษารายละเอียดของสัญญาจ้างให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจ	 โดยสามารถ

สอบถามข้อมลูได้ท่ี	ส�านกังานจดัหางานจงัหวัดทกุจงัหวัด	ส�านกัจดัหางาน 

กรุงเทพเขตพ้ืนที	่1	-	10	กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ	กรมการ

จดัหางาน	โทรศัพท์	0	2245	6706-7	หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน	

โทร.	1694

	 แรงงานต่างด้าวทีท่�างานไม่ตรงกับท้องที ่

หรือสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตท�างานจะมี

ความผดิตาม	พ.ร.บ.	การท�างานของคนต่างด้าว	

พ.ศ.	2551	ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน	20,000	บาท 

ขณะทีน่ายจ้างรับคนต่างด้าวเข้าท�างานไม่ตรงกับ 

ท้องทีห่รือสถานทีท่ีร่ะบุไว้ในใบอนญุาตท�างานจะ

มคีวามผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน	10,000	บาท 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่	 ส�านักงาน

จัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด	 หรือที่สายด่วน 

กรมการจัดหางาน	โทร.	1694

	 ปัจจบุนัคนหางานนยิมเดนิทางไปท�างานต่างประเทศโดยวิธแีจ้ง

การเดินทางไปท�างานด้วยตนเองจ�านวนมากข้ึน	 โดยการเดินทาง 

ไปท�างานด้วยตนเองมหีลายกรณ	ีคอื	กรณคีนหางานสามารถหางานใน

ต่างประเทศได้ด้วยตนเอง	หรือจากการแนะน�าจากเพ่ือนฝงู	ญาตพิีน้่อง

ทีอ่ยูใ่นต่างประเทศ	กรณคีนหางานเดนิทางกลบัมาพกัผ่อนในประเทศไทย

ระหว่างอายุสัญญาจ้างและจะกลับไปท�างานต่อ	 หรือผู้ที่ท�างานครบ

สัญญาจ้างแล้ว	และประสงค์จะกลบัไปท�างานอกี	โดยได้รับการต่อสญัญา

จากนายจ้าง	 ซ่ึงการไปท�างานในลักษณะนี้	 คนหางานต้องแจ้งให ้

อธิบดกีรมการจดัหางานหรือผูซ่ึ้งอธิบดมีอบหมายทราบก่อนเดนิทางไป

ท�างานไม่น้อยกว่า	 15	 วัน	 แต่ขณะนี้พบว่า	 บริษัทจัดหางานสาย/ 

นายหน้า	จะเป็นผู้ด�าเนินการด้านเอกสาร	การติดต่อกับนายจ้างในต่าง

ประเทศให้คนหางาน	 โดยเก็บค่าบริการและค่าใช้จ่ายเป็นจ�านวนมาก

	 กรมการจัดหางาน	 ได้ก�าหนดแนวทางการเปลี่ยนไปท�างานกับนายจ้างรายใหม่ของ

แรงงานต่างด้าว	 ในกิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น�้าเพื่อให้การด�าเนินการบริหาร

จัดการแรงงานต่างด้าวมีประสิทธิภาพและอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน	ดังนี้คือ	

	 1.	 อนญุาตให้แรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสตัว์น�า้สามารถเปล่ียน

นายจ้างได้ภายในกลุ่มโดยไม่จ�ากัดจ�านวนนายจ้างและจังหวัดที่ท�างาน	

	 2.	 อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวในกิจการอื่นๆ	 สามารถเปลี่ยนประเภทงาน/นายจ้าง/ 

ท้องที่ท�างาน/สถานที่ท�างาน	เพื่อไปท�างานในกิจการประมงทะเลหรือกิจการแปรรูปสัตว์น�้าได้	

	 3.	 ไม่อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล	เปลี่ยนนายจ้าง/ท้องที่ท�างาน/

สถานที่ท�างาน/ลักษณะงาน	เพื่อไปท�างานในกิจการอื่นๆ	ที่ไม่ใช่กิจการประมงทะเล	

	 4.	 ไม่อนญุาตให้แรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์น�า้	เปลีย่นนายจ้าง/ท้องทีท่�างาน/

สถานที่ท�างาน/ลักษณะงาน	เพื่อไปท�างานในกิจการอื่นๆ	ที่ไม่ใช่กิจการแปรรูปสัตว์น�้า

	 แรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสตัว์น�า้สามารถเปลีย่นไปท�างาน

กับนายจ้างรายอืน่ได้ภายในกลุม่โดยไม่จ�ากัดจ�านวนนายจ้าง	และจงัหวัด	ขณะเดียวกัน	

แรงงานต่างด้าวในกิจการอืน่	ก็สามารถเปลีย่นไปท�างานกับนายจ้างรายใหม่ในกิจการ

ประมงทะเลและแปรรปูสตัว์น�า้ได้	แต่ไม่อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล

และแปรรปูสตัว์น�า้เปลีย่นไปท�างานในกิจการอืน่ได้	หากฝ่าฝืนมีโทษปรบัถึง	20,000	บาท

	 กรมการจัดหางาน	เตือนคนหางานท่ีแจ้งการเดินทางไปท�างาน 

ต่างประเทศด้วยตนเองอย่าหลงเชื่อจ่ายเงินค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่างๆ	 

ให้กลุม่มิจฉาชพี	เพราะอาจถูกหลอกลวงเสยีเงินฟรี	หรอืได้งานท�าไม่ตรง

ตามสัญญาจ้าง	ควรตรวจสอบกับกรมการจัดหางานก่อนตัดสินใจ
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มองภูมิภาค

หนุนท่องเที่ยวรถไฟ

สายวัฒนธรรมเหนือ

หัวหิน	-	ปราณ	เหมาะสมเป็นท่าเทียบเรือเฟอร์ร่ี

ชายฝั่งทะเลตะวันออก - ตะวันตก

	 เมืองรถม้าและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน	 1	

จับมือการรถไฟแห่งประเทศไทย	 จัดพิธีลงนามความ 

ร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวทางรถไฟ 

สายวัฒนธรรมล�าปาง	-	ล�าพูน	-	เชียงใหม่	มุ่งพัฒนา

คุณภาพและความหลากหลายของสินค้าและบริการ 

ในพื้นท่ี	 เพื่อขยายฐานตลาดนักท่องเท่ียว	 รถไฟรอบ

ปฐมฤกษ์	เริ่มปลายเดือนตุลาคมนี้

พ.ศ.	2559	ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบกิจกรรมและผลติภณัฑ์

เพื่อการท่องเที่ยว	แผนงานส่งเสริมสร้างสรรค์	ศิลปวัฒนธรรม	 

การท่องเที่ยว	 ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล	 เพื่อที่ส่งเสริม

การท่องเที่ยว	เชิงอนุรักษ์	เชิงวัฒนธรรม

 ส�าหรับผูส้นใจเส้นทางท่องเทีย่วทางรถไฟจงัหวัดล�าปาง	 -

ล�าพูน	 -	 เชียงใหม่	 สามารถติดตามและร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

ได้ระหว่างเดือนตุลาคม	2559	ถึงเดือนกุมภาพันธ์	2560	โดย

ขบวนรถไฟรอบปฐมฤกษ์จะเริ่มในวันที่	22	-	23	ตุลาคม	2559	

ครั้งที่	2	วันที่	5	-	6	พฤศจิกายน	2559	ครั้งที่	3	วันที่	3	-	4	

ธันวาคม	2559	ขบวนวันพ่อ	ครั้งที่	4	วันที่	24	-	25	ธันวาคม	

2559	ครั้งที่	5	วันที่	14	-	15	มกราคม	2560	และครั้งที่	6	 

วันที่	11	-	12	กุมภาพันธ์	2560

	 นายสมชัย	กมลเทพเทวินทร์	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดล�าปาง 

เป็นประธานในการลงนามความร่วมมอืส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทีย่วทางรถไฟ

สายวัฒนธรรมล�าปาง	 -	 ล�าพูน	 -	 เชียงใหม่	 พร้อมด้วย	 นายทนงศักด์ิ  

พงษ์ประเสริฐ รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย นายส�าเริง ไชยเสน 

หวัหน้าส�านักงานจงัหวัดเชยีงใหม่ นายวินัย แก้วสว่าง นายสถานีรถไฟนคร

ล�าปาง นางพัฒนา วงศ์วิเศษ ผู้อ�านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล

การพัฒนาจังหวัดล�าพูน	 โดยนายสมชัย	 กมลเทพเทวินทร์	 กล่าวว่า	 จังหวัด

ล�าปางเป็นจงัหวัดทีม่อีายเุก่าแก่ไม่น้อยกว่า	1,300	ปี	มแีหล่งท่องเทีย่วทางด้าน

ประวัติศาสตร์	ศาสนาสถาน	วัฒนธรรม	หัตถกรรม	ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยว

ทางธรรมชาตแิละทีส่�าคญัเป็นจงัหวัดเดยีวในประเทศไทยทีม่รีถม้าให้บริการแก่

นักท่องเที่ยว	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน	1	 จึงได้ด�าเนินกิจกรรมท่องเที่ยว

ทางรถไฟสายวัฒนธรรม	 ล�าปาง	 ล�าพูน	 เชียงใหม่	 ประจ�าปีงบประมาณ	 

	 นายออมสิน	 ชีวะพฤกษ์	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 

กล่าวในโอกาสเดินทางมาที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	เพื่อส�ารวจความเหมาะสมของ

สถานที่ที่จะใช้เป็นท่าเทียบเรือตามโครงการพัฒนาการเช่ือมโยงระบบการขนส่ง

ชายฝั่งทะเล	 และการท่องเที่ยวในพ้ืนที่อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกและฝั่ง 

ตะวันตกว่า	 จากการลงพ้ืนที่บริเวณท่าเทียบเรือสะพานปลาหัวหิน	 พบว่า 

มีความเหมาะสมอย่างมากที่จะใช้เป็นท่าเทียบเรือเฟอร์ร่ีเนื่องจากมีความพร้อม 

ในการขนส่งผู้โดยสาร	เพราะมีเส้นทางเชื่อมโยงการขนส่งจากท่าเรือที่สะดวก	

	 ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่	ตามโครงการพัฒนาเชื่อมโยงระบบการขนส่ง

ชายฝ่ังทะเลตะวันออก	-	ตะวันตก	ลดัข้ามอ่าวไทยก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

อย่างมหาศาล

โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดล�าปาง

ข้อมูลจาก : หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ วันที่ 19 กันยายน 2559



7

Sm
ar

t 
Jo

b 
M

ag
az

in
e

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส

โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรี

ข้อมูลจาก : ส�านักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ วันที่ 18 สิงหาคม 2559

โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดสงขลา

ข้อมูลจาก : http://www.posttoday.com

	 นอกจากนี้	 ยังได้ไปส�ารวจพ้ืนที่	 30	 ไร่	 บริเวณปากน�้าปราณ	

อ�าเภอปราณบุรี	 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการส�ารวจออกแบบเพื่อก่อสร้าง

ท่าเรือเฟอร์ร่ีส�าหรับขนส่งรถยนต์และผู้โดยสาร	 โดยพบว่ามีความ 

เหมาะสมเช่นกัน	 เพราะอยู่ห่างจากอ�าเภอหัวหินเพียง	 37	 กิโลเมตร	

และจะต้องมีการท�าประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 

ทกุภาคส่วน	เบือ้งต้นจดุเหมาะสมส�าหรับท่าเรือฝ่ังตะวันตก	จะอยูบ่ริเวณ

หวัหนิ	ปึกเตยีน	ชะอ�า	จงัหวัดเพชรบรีุ	ปราณบรีุ	จงัหวัดประจวบครีีขันธ์	

ส่วนฝั่งตะวันออก	บริเวณท่าเรือแหลมฉบัง	หรือท่าเทียบเรือเกาะลอย	

ศรีราชา	 การลงทุนช่วงแรกค่อนข้างสูง	 แต่ค่าใช้จ่ายด้านบริการและ

ซ่อมบ�ารุงจะลดลง	 และในระยะยาว	 จะส่งผลให้ต้นทุนด้านโลจิสติกส์

	 โดยคณะกรรมการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	ประกาศก�าหนด

พื้นที่ไว้	5	อ�าเภอ	ได้แก่	ต�าบลโคกเคียน	อ�าเภอเมืองนราธิวาส	ต�าบล

เจ๊ะเห	อ�าเภอตากใบ	ต�าบลละหาร	อ�าเภอยีง่อ	ต�าบลโล๊ะจดู	อ�าเภอแว้ง	

และต�าบลสุไหงโก-ลก	 อ�าเภอสุไหงโก-ลก	 เพ่ือขับเคลื่อนเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ	 ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต	้ 

(ศอ.บต.)	 และจังหวัดนราธิวาส	 จึงจัดสัมมนาเขตเศรษฐกิจนราธิวาส	

สามเหลีย่มแห่งความมัน่คง	มัง่คัง่	ยัง่ยนื	ข้ึน	โดยมหีวัหน้าส่วนราชการ	

ผู้บริหารสถาบันการเงินการธนาคาร	 สถาบันการศึกษา	 ผู้น�าองค์กร

ปกครองท้องถิ่นเข้าร่วม

	 นายไกรศร	วิศิษฎ์วงศ์	รองผูว่้าราชการจงัหวัดนราธวิาส 

กล่าวว่า	ค�าว่า	“สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”	เป็นความประสงค์

หลักที่ต้องการสร้างพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้เกิดข้ึนเพ่ือต่อยอดวิสาหกิจ

ขนาดกลางและเลก็หรือเอสเอม็อ	ีให้เตบิโตและเข้มแข็งข้ึน	และทีส่�าคญั

คอืการพัฒนาฐานรากของเศรษฐกิจในระดบัหมูบ้่าน	ชุมชน	ให้เตบิโตข้ึน	

จังหวัดนราธิวาส	 มีเมืองต้นแบบที่อ�าเภอสุไหงโก-ลก	 ในเร่ืองของ 

การค้าชายแดนมีกิจกรรมหลัก	3	ประการ	คือ

	 1.	 สร้างพ้ืนทีส่�าหรับการค้าชายแดนในพ้ืนทีท่ีม่อียูแ่ล้ว	จ�านวน	

25	ไร่	เพ่ือเป็นร้านประกอบการค้าปลกีและส่งรายวันมทีัง้สนิค้าส�าเร็จรูป	

สินค้าวัสดุก่อสร้าง	 สินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ�าวันหรือสินค้า

การเกษตร

	 นับเป็นโอกาสของจังหวัดนราธิวาสที่รัฐบาลก�าหนดให้เป็นเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษอีกแห่งหน่ึง	 ซ่ึงจังหวัดนราธิวาสเป็นประตูสู่อาเซียนทาง 

ทิศตะวันออกของรัฐกลันตัน	 ประเทศมาเลเซีย	 และเชื่อมโยงไปยังสิงคโปร	์

อินโดนีเซีย	มีด่านถาวร	3	ด่าน	มีการคมนาคมที่สะดวก	ที่ส�าคัญเป็นจังหวัด

ท่ีมีทุนมนุษย์และทุนทางวัฒนธรรมท่ีมี	 อัตลักษณ์ของความเป็นมลายู	 

ตลอดจนมีทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์

ลดลงเช่นกัน	 เพราะเส้นทางเรือจะเป็นเส้นทางลัดในการเดินทางและ

ขนส่งสินค้าใช้เวลาประมาณ	2	-	3	ชั่วโมง	ขณะที่ทางรถยนต์จะต้อง

ว่ิงอ้อมไปจากชลบุรี	 ผ่านสมุทรปราการ	 กรุงเทพฯ	 สมุทรสงคราม	

สมทุรสาคร	เพชรบรีุ	และประจวบครีีขันธ์	ระยะทางกว่า	500	กิโลเมตร	

ใช้เวลา	6	-	7	ชั่วโมง	

	 ซ่ึงขณะนี้มีภาคเอกชนหลายรายให้ความสนใจเสนอการลงทุน

ร่วมกับภาครัฐ	 ทั้งในเร่ืองของท่าเทียบเรือและเรือที่จะน�ามาใช้บริการ	

ซ่ึงหากโครงการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์	 มั่นใจว่าจะก่อให้เกิดมูล 

ทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล	 และช่วยร่นระยะเวลาการเดินทางจาก 

ภาคตะวันออกไปสู่ภาคใต้ลงได้มาก

	 2.	 การส่งเสรมิ	SME	เช่น	สินค้าโอทอปจากพื้นที่ต่างๆ	ก็จะมา

รวมที่นี่

	 3.	 การเกิดตลาดกลางการเกษตรจะอยู่ที่บริเวณจุดการค้า

ชายแดน	 อ�าเภอสุไหงโก-ลก	 ซ่ึงเป็นสามเหลี่ยมเมืองที่เป็นต้นแบบ 

ของจังหวัดนราธิวาส

	 ดร.สรุนิทร์	พศิสวุรรณ	อดีตเลขาธกิารอาเซียน	ได้แสดง

มุมมองว่า	ปัจจัยเชิงบวกที่สนับสนุนให้จังหวัดนราธิวาสสามารถพัฒนา

ไปตามแผนวิสัยทัศน์มีค่อนข้างสูง	 แต่ข้ึนกับว่าคนในพ้ืนที่มีส่วนร่วม 

เอาจริงเอาจังมากน้อย	แค่ไหน	ใช้ประโยชน์จากปัจจัยที่เป็นบวก	ไม่ว่า

จะเป็นประชากรที่พูดภาษามลายูกว่าร้อยละ	 80	 ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์	

พ้ืนที่ท่องเที่ยวเดิมใกล้กับตลาดที่มีก�าลังซ้ือค่อนข้างสูงอย่างสิงคโปร	์

อินโดนีเซีย	สิ่งเหล่านี้ไม่ด้อยไปกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคอื่นๆ

	 นอกจากนี	้จงัหวัดนราธวิาสมศัีกยภาพหลายด้าน	แต่สิง่ทีจ่�าเป็น

นอกเหนือจากการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน	 คือ	 พัฒนาสินค้า

นวัตกรรม	แปรรูปสินค้าให้ดีกว่าเดิม	จ�าเป็นต้องมีข้อมูลและหลักฐาน

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย	 เพ่ือเป็นหลักประกันสินค้า

ออกนอกพ้ืนที่	 เพ่ือสร้างการยอมรับในระดับอาเซียนและระดับโลก 

ต่อไป
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	 นี่เป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษทั่วๆ	 ไป	 เกี่ยวกับการลางานที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะ	 ลองฝึกพูดกันเผื่อเวลาจะใช้เราจะได้ไม่ต้องหา

ต�ารามาเปิดให้ยุ่งยากว่าควรจะใช้ค�าไหนที่เหมาะสมดี..	หวังว่าคงมีประโยชน์กับทุกท่านนะคะ	แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าคะ..	Bye!!!

ที่มา : http://engenjoy.blogspot.com/2015/03/leave.html

การขอลางาน ลาหยุด ลาพักร้อนลาป่วย หรือท�าธุระส่วนตัว

	 บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการขอลางาน	 ลาหยุด	 ลาพักร้อน	 ลาป่วย	 หรือท�าธุระส่วนตัว	 ในการท�างานเราอาจมี

ความจ�าเป็นที่จะต้องลางาน	ฉบับนี้เรามาเรียนรู้ประโยคเกี่ยวกับการลางาน	(Leave)	กันคะ

ประเภทการลา	ก็มีแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ต่างๆ	สามารถเรียกประเภทการลาได้	ดังนี้

	 sick	leave	 ลาป่วย

	 personal	business	leave	 ลากิจ

	 annual	leave	 ลาพักร้อน

	 maternity	leave	 ลาคลอด

	 ordination	leave	 ลาบวช

	 military	service	leave	 ลารับราชการทหาร

	 call	in	sick	 โทรมาลาป่วย

การขออนุญาตลางาน	ก็เป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งเพื่อไม่ส่งผลกระทบต่องานของเรา

และเจ้านายเราอาจได้ใช้ประโยคต่อไปนี้	

	 May	I	take	a	day	off	tomorrow?

	 ฉันขออนุญาตลางานวันพรุ่งนี้ค่ะ

	 May	I	take	business	leave	for	3	days	next	week?

	 ผมขออนุญาตลากิจ	3	วัน	สัปดาห์หน้าได้ไหมครับ

	 I	would	like	to	request	sick	leave	for	5	days	from	5
th
	to	9

th
	July.

	 ผมอยากจะขอลาป่วย	5	วัน	ตั้งแต่วันที่	5	ถึง	9	กรกฎาคมครับ

	 I’m	feeling	quite	ill	today.	I	was	hoping	to	take	the	day	off	to	recover.

	 ผมรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยวันนี้	ผมก�าลังคิดว่าจะขอลางานไปพักครับ

English for Career

เหตุผลลางาน	 ทุกอย่างต้องมีเหตุผลเสมอ	 การขอลางานก็เช่นกัน	

ฉะนั้นเราจึงมีตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษเก่ียวกับการขอลางาน	 

พอเป็นแนวทาง	เช่น

	 I	have	a	doctor	appointment.

	 ผมมีนัดพบแพทย์ครับ

	 I’m	going	to	be	on	vacation	in	Chiang	Mai.

	 ผมจะลาไปพักผ่อนที่เชียงใหม่

	 I’m	not	feeling	very	well.

	 ผมรู้สึกไม่ค่อยสบายครับ

 My	friend’s	uncle	passed	away	and	I	am	going	to	the	funeral.

	 คุณลุงของเพื่อนฉันเสียและฉันก�าลังจะไปงานศพค่ะ

ตัวอย่าง	บทสนทนาภาษาอังกฤษ	(Conversation)

A	:	Good	morning	Mr.	A	May	I	take	a	day	off	tomorrow? 

	 I	have	a	doctor	appointment.

	 สวัสดตีอนเช้าครับคณุเอ	ผมขออนญุาตลางานพรุ่งนีน้ะครับ	 

	 ผมนัดหมอไว้ครับ

B	:	No	problem.	Can	I	call	you	for	urgent	matters?

	 ไม่มีปัญหาค่ะ	 ฉันสามารถโทรหาคุณส�าหรับเร่ืองด่วนได้ 

	 หรือเปล่าค่ะ

A	:	Of	course.	Thank	you

	 ได้ครับ	ขอบคุณครับ
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ถาม ศูนย์บริการจัดหางานผู้สูงอายุ (Employment Service Center for Elderly  

 Workers) ให้บริการขึ้นทะเบียนหางานผู้สูงอายุ ในงานประเภทใดบ้าง?

ตอบ ศูนย์บริการจัดหางานผู้สูงอายุ	 ให้บริการข้ึนทะเบียนหางานผู้สูงอายุ	 ผ่านระบบข้ึนทะเบียน 

	 หางานผู้สูงอายุทางเว็บไซต์	www.doe.go.th/elderly	 ส�าหรับผู้มีสัญชาติไทย	 อายุตั้งแต	่ 

	 60	ปีขึ้นไป	ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ	พ.ศ.	 2546	 โดยแยกประเภทงานผู้สูงอายุออกเป็น	 

	 2	กลุ่ม	คือ	

 1. งานแบบมีรายได้	ประกอบด้วยงานประจ�า	งานชั่วคราวหรือท�างานแบบสัญญาระยะสั้น	

	 	 งาน	Part	-	Time	งานรับไปท�าที่บ้าน	และงานที่ปรึกษา	

 2. งานแบบไม่มีรายได้	 ได้แก่	 งานอาสาสมัคร	 งานมูลนิธิ	 ที่ปรึกษาหน่วยงานการกุศล	 

	 	 งานบ�าเพ็ญประโยชน์	 งานที่ใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมา	 อาทิ	 ปราชญ์ชาวบ้าน	 

	 	 วิทยากร/อาจารย์พิเศษ

	 เม่ือวันท่ี	10	ตุลาคม	2559	พล.ต.คงชพี	ตันตระวาณชิย์	

โฆษกกระทรวงกลาโหม	 เปิดเผยผลการหารือระหว่าง	นายสตีฟ	 

เทรนต์	(Steve	Trent)	ผูอ้�านวยการบรหิารมูลนิธ	ิEnvironmental

Justice	Foundation	(EJF)	และคณะ	ได้เข้าเยีย่มค�านบั	พล.อ.ประวิตร	

วงษ์สุวรรณ	 รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความม่ันคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	 นายสตีฟ	 เทรนต์	 ได้กล่าวถึงความร่วมมือ 

ของมูลนิธิ	 EJF	 กับไทยในการแก้ไขปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมายที่ขาดการรายงานและไร้การควบคุม	 (IUU)	 ที่ผ่านมาว่า	 ปัญหาดังกล่าว 

มีความเช่ือมโยงกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 การค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย	 รัฐบาลไทยได้พิสูจน์ให้เห็นถึงเจตนาทางการเมืองและ 

ความคืบหน้าในเชิงบวกกับการจัดการปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด	จึงถือว่าความส�าเร็จของประเทศไทยในการแก้ปัญหาดังกล่าว	มีผลส�าคัญต่อ

ภูมิภาคและโลกด้วย	มูลนิธิ	EJF	ได้เน้นย�้าและให้ค�าแนะน�าที่ส�าคัญใน	3	ประเด็น	คือ

		 1.	 การพิจารณาความเหมาะสมของกฎหมายแรงงานเพื่อให้สามารถคุ้มครองทางกฎหมายแก่แรงงานข้ามชาติในทุกภาคส่วน

	 2.	 การด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อการบริหารจัดการและควบคุมเรือประมง	

	 3.	 การลดจ�านวนเรือประมงให้มีความเหมาะสมกับทรัพยากรทางทะเลที่มีอยู่	 พร้อมทั้งกล่าวช่ืนชมถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาลและ 

เห็นถึงความเป็นผู้น�าของประเทศไทยต่อการแก้ปัญหาดังกล่าวในภูมิภาค	 และหวังว่าไทยจะสามารถด�าเนินการได้ทันเวลา	 ก่อนการตัดสินเร่ือง	

IUU	จากสหภาพยุโรป	(EU)

	 ทั้งนี้	พล.อ.ประวิตร	 วงษ์สุวรรณ	 ได้กล่าวขอบคุณมูลนิธิ	 EJF	 ส�าหรับค�าแนะน�าดังกล่าว	 และขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนและ 

ให้ค�าแนะน�าในการแก้ปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย	 (IUU)	 มาโดยตลอด	 ส่งผลให้การแก้ปัญหาดังกล่าว	 มีพัฒนาการและความคืบหน้า 

มาตามล�าดับ	 โดยการด�าเนินการที่ผ่านมาเราอยู่ระหว่างการพิจารณาให้สัตยาบันเข้าสู่การด�าเนินการกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ	 (ILO)	

และปรับปรุงกฎหมายแรงงานให้เหมาะสม	 ขณะเดียวกัน	 เราก�าลังเดินหน้าสู่แผนควบคุมบริหารจัดการเรือประมงที่ยั่งยืน	 โดยได้ลดจ�านวน 

เรือประมงลงแล้วกว่า	 2,000	 ล�า	 และอยู่ระหว่างลดจ�านวนวันท�าประมงลง	 เพ่ือให้การจับปลามีความสมดุลกัน	 ซ่ึงรัฐบาลปัจจุบัน	 ตระหนัก 

และเห็นความส�าคัญต่อปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมายฯ	 โดยได้พยายามทุ่มเทขับเคลื่อนแก้ปัญหาส�าคัญนี้มาโดยตลอด	 และจะพยายามท�า 

ต่อไปให้ดีที่สุด	 เพ่ือยกระดับการท�าประมงของไทยให้มีมาตรฐานและเป็นไปตามหลักกฎหมายสากล	 และเพ่ือการดูแลผลประโยชน์ทรัพยากร 

ทางทะเลของโลกที่ยั่งยืนร่วมกัน

ที่มา : http://www.komchadluek.net/news/politic/245610

โดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

EJF	ชมไทย	ตั้งใจแก้ปัญหา

ประมงผิดกฎหมาย

สารพัน ปัญหา

รอบรั้ว รอบโลก
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8	อาชีพแห่งอนาคต

 1. Data Analysis (นักวิเคราะห์ระบบ)	 คือ	 ผู้ที่จะช่วย

วิเคราะห์	 วิจัย	 และน�าผลที่ได้มาประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ	 หรือ

ขับเคลื่อนทิศทางของธุรกิจ	 ในอนาคตบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลก	 ต่างทุ่ม

งบประมาณมากมายเพื่อวางระบบด้านไอที	แต่ก็ยังขาดแคลนบุคลากร

ที่สามารถน�าข้อมูลเหล่านั้นมาท�าการวิเคราะห์ทางสถิติได้

 2. Programmer (โปรแกรมเมอร์)	หน้าทีข่องโปรแกรมเมอร์

จะต้อง	วิจยั	วิเคราะห์	ศกึษากระบวนการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์	ทดสอบ	

ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ	ตลอดจนประเมนิผลการท�างาน

ของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการพร้อมประเมินผลความเสี่ยง

 3. Architect (สถาปนิก)	คอื	อาชีพของนกัออกแบบชีวิตของ

คนที่เข้าไปใช้ทั้งอาคาร	 สถานที่ท�างาน	 ที่พักอาศัย	 หรือส่ิงปลูกสร้าง

อื่นๆ	ที่ไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่พักผ่อน	แต่ยังช่วยแก้ปัญหาให้มนุษย์

สามารถอยู่กับสิ่งแวดล้อมได้	

 4. Specialized Sales (นักการขายเฉพาะทาง)	คอื	อกีหนึง่

สาขาอาชีพที่ทุกกิจการทั้งภาครัฐและเอกชน	 ต้องการผู้เช่ียวชาญ 

เฉพาะทาง	 คอยให้ค�าปรึกษาเป็นจ�านวนมาก	 ไม่ว่าจะเป็นงานด้าน

วิศวกรรม	หรือระบบการขยายโครงการพิเศษ

 5. Senior Manager (ผู้จัดการอาวุโส)	คือ	ผู้ที่มีฝีมือช่วย

วางแผน	หน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนงาน	ก�ากับ	ติดตาม	ควบคุม

	 การเปลี่ยนแปลงของประชากร	 และความก้าวหน้า

ของเทคโนโลยี	 น�าไปสู่อัตราการว่างงาน	 5	 ล้าน	 ในป	ี

2020	 ตามรายงานจาก	World	 Economic	 Forum	 

“The	 Future	 of	 Jobs”	 การส�ารวจจากผู้บริหารกว่า	 

350	 นายจ้าง	 9	 ใน	 15	 อุตสาหกรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดใน 

โลกเศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในตลาด	 ในขณะท่ี

ลักษณะงานที่คาดว่าจะได้รับการเปลี่ยนแปลงในช่วงไม่กี่ปี

ข้างหน้า	 ยังมีความต้องการอาชีพบางอาชีพท่ีมากขึ้น	

และนี่คือบางส่วนของอาชีพที่ต้องการ

โดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

ข้อมูลจาก : world economic forum

การท�างานของคนในองค์กร	และแก้ไขปัญหาต่างๆ	รวมถึงเป็นผู้รับผิด

ชอบต่อผลงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงาน

 6. Product Design (นักออกแบบผลิตภัณฑ์)	หน้าที่ของ

นักออกแบบผลิตภัณฑ์	 จะช่วยออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที ่

ผลิตขึ้น	โดยวิเคราะห์ถึงหน้าที่ใช้สอย	ข้อมูลการตลาด	ความสวยงาม	

แล้วน�ามาปรับปรุงผลติภณัฑ์ให้มคีณุภาพ	เพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของตลาดและผู้บริโภค	

 7. Human Resource Management (นักพัฒนาด้าน

ทรัพยากรมนุษย์)	 เป็นอาชีพที่หลายองค์กรช่วงชิงบุคลากรระดับมือ

อาชีพมาร่วมงาน	แต่ใครหลายคนอาจมองข้ามเพราะงานของนกัพฒันา

ด้านทรัพยากรมนุษย์	 ถือเป็นต�าแหน่งที่ส�าคัญที่ช่วยบริหารงานบุคคล

ให้มีประสิทธิภาพ	 ทั้งคัดเลือกบุคลากร	 ดูแลเงินเดือน	 อบรมพัฒนา 

บุคลากร	 จัดระบบบริหารให้มีคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตให้กับองค์กร	 

ยิ่ง	HR	มีฝีมือมาก	องค์กรก็จะยิ่งดูเป็นมืออาชีพมาก

 8. IT Solution Consultant (ท่ีปรกึษาด้านระบบสารสนเทศ) 

คือ	ผู้ที่จะตอบโจทย์ทุกความต้องการ	ในระบบไอที	ทั้งออกแบบระบบ

ไอทีและเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 และดูแลระบบรักษาความปลอดภัย	 

รวมไปถึงส�ารองข้อมูล	 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท�างานให้กับ 

องค์กร

อาชีพมั่นคง
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รัฐมนตรว่ีาการกระทรวง

แรงงาน น�าประกาศเจตนารมณ์

ปฏิรปูแรงงาน 8 วาระ วางอนาคต

ก�าลังคนของประเทศ

	 รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงแรงงาน	กล่าวต่อว่า	การด�าเนนิงาน 

ในปี	2560	เป็นช่วงการวางพื้นฐานให้กับประเทศก่อนการเลือกตั้ง	

ซ่ึงทกุส่วนราชการต้องท�างานแข่งกับเวลา	ส�าหรับกระทรวงแรงงาน

ได้วางแผนปฏิบัติการ	8	วาระปฏิรูปแรงงาน	ประกอบด้วย	

	 1.	 ความปลอดภยัและอาชีวอนามยัของประเทศ	สร้างความ

ตระหนกัรู้การส่งเสริมยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัให้เป็นศนูย์	

แรงงานปลอดภัยสุขภาพอนามัยดี	

	 2.	 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	

โดยวางระบบการแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจรเพ่ือไปสูเ่ป้าหมายหลกั	

คือ	 ปัญหาแรงงานบังคับและปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 

จะต้องไม่มีในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

	 3.	 การเพิ่มผลิตภาพแรงงานเพื่อรองรับประเทศไทย	 4.0	

พัฒนาก�าลังคนให้ครอบคลุม	 10	 อุตสาหกรรม	 ในอนาคตให้มี

มาตรฐานฝีมือแรงงานตามาตรฐานสากล	

	 4.	 มุง่สู่มติใิหม่ในการจ้างงานคนพิการ	ส่งเสริมและสนบัสนนุ

การมีงานท�าของแรงงานทั่วไป	แรงงานผู้สูงอายุ	แรงงานคนพิการ

ในรูปแบบประชารัฐ	

	 วันที่	 22	 กันยายน	 2559	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	 น�าข้าราชการประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนปฏิรูปแรงงาน	 

8	 วาระ	 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศ	 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	 เพิ่มผลิตภาพแรงงาน 

เพื่อรองรับประเทศไทย	4.0	สร้างงานและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ	 (ผู้สูงอายุ	 คนพิการ)	ปรับบทบาทกระทรวง	 เป็นองค์กร 

ที่มีธรรมาภิบาล	พร้อมพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับยุคดิจิทัล	ย�้า	บูรณาการท�างานทุกส่วนราชการในสังกัดให้บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดและเกิดผลสัมฤทธิ์

	 5.	 มุ่งสร้างงานคุ้มครองแรงงานนอกระบบ	 แรงงานผู้สูง

อายุ	 ส่งเสริมการประกอบอาชีพ	 การรวมกลุ่มการสร้างความเข้ม

แข็งและประกันความมัน่คงเพ่ือให้เข้าถึงสทิธติามกฎหมาย	ฝึกทกัษะ

อาชีพที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มีรายได้ที่มั่นคง	

	 6.	 ปฏิรูปบทบาทกระทรวงแรงงานโดยเพ่ิมบทบาทในการ

เป็นผู้อ�านวยความสะดวก	การปฏิรูปการบริหารทรัพยากรบุคคลจัด

ท�าแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพให้มแีนวทางในการรับราชการ

ที่ชัดเจน	

	 7.	 การขับเคลือ่นกระทรวงแรงงานไปสูอ่งค์กรทีม่ธีรรมาภบิาล 

(Zero	Corruption)	มีคุณธรรมจริยธรรม	โปร่งใสตรวจสอบได้	

	 8.	 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารภายใน 

องค์กรและสามารถรองรับการปรับเปลี่ยนการท�างานในยุคดิจิทัล	

พัฒนาระบบและเช่ือมโยงข้อมูลเพ่ือการเข้าถึงงานบริการภาครัฐ 

ในรูปแบบใหม่	 ทั้งนี้	 การด�าเนินการข้างต้นจะขับเคลื่อนด้วยกลไก	

“ประชารัฐ”	โดยมปีระชาชนเป็นศูนย์กลาง	ขอให้ข้าราชการท�างาน

เชิงรุก	 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาท�างานร่วมกันอย่างบูรณาการ 

รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : www.doe.go.th

	 พลเอก	 ศิริชัย	 ดิษฐกุล	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายแนวทาง 

การปฏิบัติราชการและประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อน	 8	 วาระปฏิรูปแรงงาน	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2560	ณ	ห้องประชุมจอมพล	 ป.	 

พิบูลสงคราม	ชั้น	5	อาคารกระทรวงแรงงานโดยกล่าวกับข้าราชการที่เข้าร่วมประชุมว่า	รัฐบาลให้ความส�าคัญในการวางรากฐานพัฒนา

ประเทศให้เกิดความมั่นคง	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืน	 ซึ่งกระทรวงแรงงานต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 และ 

เท่าทันสถานการณ์ด้านแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป	 เนื่องจากประเทศไทยก�าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร	 ก�าลังก้าว 

เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	 และทั่วโลกก�าลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน	 เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว	 และ 

ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงาน	ซึ่งประเทศไทยต้องปรับตัวในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น	Brain	power	ใน	20	ปีข้างหน้า	
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ร้อยแปด พันเรื่อง

	 ย้อนกลับไปซัก	 40	 ปีก่อน	 ค�าว่า	 “งานท่ีดี”	 ในสายตา 

คนรุ่นเบบีบ้มูเมอร์	(ปัจจบุนัอายชุ่วง	52	-	70	ปี)	แตกต่างจากยคุปัจจบุนั	

พวกเขาได้รับการสอนมาว่า	 ให้ตั้งใจเรียน	 จบมารับราชการท�างาน

รัฐวิสาหกิจ	เป็นงานมั่นคงที่สุด	แต่ในยุคปัจจุบัน...ปัญหาคือ	เงินเดือน

เร่ิมต้นของงานราชการ	 งานรัฐวิสาหกิจ	 ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับ 

เอกชน	 โอกาสในการเติบโตก็ยากกว่าเพราะมีระบบอาวุโสที่เคร่งครัด	

และนี่เป็นสาเหตุให้	“คนรุ่นใหม่”	ที่ต้องการความส�าเร็จเร็ว	จึงมักจะ

ปฏิเสธงานราชการ

	 ย้อนกลับไปซัก	20	-	30	ปีก่อน	ค�าว่า	“งานที่ดี”	ในสายตา

คนรุ่นเจนเนอเรชั่น	X	(ปัจจุบันอายุช่วง	36	-	51	ปี)	คือ	งานในองค์กร

เอกชน	 เงินเดือนสูง	 มีความมั่นคงแบบธนาคาร	 บริษัทน�้ามัน	 บริษัท

ส่ือสาร	 องค์กรใหญ่ๆ	 ยิ่งเป็นงานในฝัน	 แต่ในยุคปัจจุบัน...ปัญหา 

ของงานเอกชน	คอื	เงินเดอืนเร่ิมต้นทีเ่คยสูง	กลบัไม่สูงเหมอืนเมือ่ก่อน	

เงินเดือนวิศวกรเริ่มต้น	15,000	บาท	เป็นเงินเดือนเริ่มต้นตั้งแต่	20	ปี

ที่แล้ว	 กระทั่งปัจจุบันนี้ก็มีหลายบริษัทที่เร่ิมต้นเหมือนเดิมอยู่	 อีกทั้ง

โอกาสในการไต่เต้าก้าวหน้าก็ไม่ค่อยมี	เพราะคนปลายยุคเบบี้บูมเมอร์	

และคนยุคเจน	 X	 อยู่ในต�าแหน่งส�าคัญขององค์กรเอกชนใหญ่ๆ	 ไว ้

เกือบหมด

	 ย้อนกลับไป	ซัก	10	ปีก่อน	ค�าว่า	“งานที่ดี”	ในสายตาคน

รุ่นเจนเนอเรชั่น	Y	 (ปัจจุบันอายุช่วง	21	 -	35	ปี)	 เริ่มออกจากค�าว่า	

“งานประจ�า”	 เพราะการต้องตรากตร�าท�างาน	 20	 ปีกว่าจะได้ลืมตา 

อ้าปาก	คนเจน	Y	ทีเ่ตบิโตมากับเทคโนโลยคีงรอไม่ไหว	อกีทัง้งานประจ�า

เอกชนสมัยนี้เงินเดือนข้ึนช้า	 โบนัสน้อยลงมาก	 แถมยังมีความมั่นคง 

ในอาชีพน้อยกว่ายุคเก่าอย่างมาก	มีข่าวการไล่ออกให้ได้ยินเป็นระยะๆ	

โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดี	 ในขณะที่คนเจน	 Y	 ต้องการทุ่มเท

ท�างานหนกัเพือ่แสดงความสามารถเตม็ที	่ต้องการการยอมรับ	นีจ่งึเป็น

ที่มาของงาน	 “ฟรีแลนซ์”	 ก็คือผู้เช่ียวชาญในสายอาชีพนั้น	 ที่ผัน 

ตัวเองจากลูกจ้างบริษัทมาเป็นผู้รับจ้างอิสระ	 ท�ามากได้มาก	 ท�าน้อย 

ได้น้อย	 กระแสการท�างานฟรีแลนซ์เร่ิมมีมากข้ึน	 อาชีพที่เรามักได้ยิน

เช่น	 ฟรีแลนซ์ถ่ายภาพ	 ฟรีแลนซ์เขียนโปรแกรม	 ฟรีแลนซ์ที่ปรึกษา

ธุรกิจ	ฟรีแลนซ์วิทยากร	ฯลฯ

	 เข้าสู่ยุคปัจจุบัน	คนเจน	Y	ปีสุดท้ายได้เข้าสู่ตลาดแรงงานกัน

หมดแล้ว	และก�าลังมีคนเจนเนอเรช่ันใหม่คือ	เจน	Z	(ปัจจุบันอายุช่วง	

21	ปีลงมา)	ก�าลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป	คนเจน	Z	

ที่เกิดและเติบโตมากับเทคโนโลยี	 ความรวดเร็ว	 มีโทรศัพท์มือถือ 

ทุกครอบครัวตั้งแต่พวกเขาเกิด	 และเป็นกลุ่มผู้ใช้	 Social	 Media	 

กลุ่มใหญ่มาก	คนเจน	Z	ยิ่งต้องการความส�าเร็จเร็วมากกว่าคนเจน	Y	

ซะอีก	หากคนเจน	Y	คือคนรุ่นใหม่	ที่นิยมลาออกจากงานประจ�ามาเป็น

งานท่ีดีในสายตาคน

4 Generation

“Gig Economy”

โดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

ข้อมูลจาก : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ BizWeek ฉบับวันที่ 4,18 เมษายน 2559

ฟรีแลนซ์	คนเจน	Z	คือคนรุ่นใหม่กว่า	ที่ไม่นิยมการเข้ามาเริ่มท�างาน

ประจ�าเลยด้วยซ�า้	แต่จะมุง่ตรงไปทีก่ารเป็นฟรีแลนซ์	รับจ้างท�างานเป็น

ชิ้นไปเลย	นี่จึงเป็นที่มาของการรับท�างานไม่ประจ�าแบบจ๊อบๆ	ท�าเสร็จ

แล้วจบ	 แต่มีหลายๆ	 ช้ินงาน	 ในอเมริกาเรียกรูปแบบการท�างานนี้ว่า	

“Gig Economy”	 คืองานไม่ประจ�า	 ท�าหลายจ๊อบ	 ซ่ึงแตกต่างจาก 

ฟรีแลนซ์ที่ท�างานอย่างเดียวเป็นแนวเชี่ยวชาญ

	 สาเหตุท่ีท�าให้คนรุ่นเจน	 Y	 และ	 Z	 ท�าแบบน้ีได้	 และเกิด	 

Gig	Economy	นั้นคือ

 1. อินเทอร์เน็ต	 โครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	 

3G	4G	รวมทั้งเน็ตบ้าน	ท�าให้คนท�างาน	อยู่ที่ไหนก็ได้เชื่อมต่อกับโลก

ได้ทุกที่	ทุกเวลา

 2. แอพพลิเคชั่น	พัฒนาการของโลกแอพไปไกลมาก	โลกเรา

มโีซเชียลมเีดยีทีใ่ช้กันทัง้โลกอย่าง	Facebook,	Twitter	เรามแีอพแชร์

ภาพชื่อดังอย่าง	 Instagram	 เรามีแอพแชทสื่อสารอย่าง	WhatsApp	

และ	 Line	 และก�าลังมีแอพยุคใหม่ที่เอื้อให้คนท�างานได้มากข้ึนอย่าง	

Grab	TAXI,	UBER,	และ	AirBnB

 3. คนรุน่ใหม่	ผูน้�าในโลกยคุ	10	ปีข้างหน้าก�าลงัจะถูกขับเคลือ่น

โดยคนเจน	Y	และ	Z	ซึ่งเป็นคนที่เติบโตมากับเทคโนโลยี	และความ

รวดเร็วในการตดิต่อส่ือสาร	เป็นคนทีพ่ร้อมรับอะไรใหม่ๆ	เตม็ที	่ซ่ึงล้วน

เป็นส่ิงที่คอยผลักดันคนเจน	 Y	 และ	 Z	 ให้หันมาท�า	 “งานไม่ประจ�า  

ท�าหลายจ๊อบ”	 มากข้ึน	 อีกทั้งยังมีมุมมองต่อความมั่นคงในงานที ่

ไม่เหมือนเดิม	พวกเขาสงสัยอย่างยิ่งว่า...

  • เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท จะสร้างความมั่นคง 

   ในชีวิตได้อย่างไร?

  • อตัราการข้ึนเงนิเดอืน 3 - 5% หรือมากที ่10% จะสร้าง 

   ความมั่นคงในชีวิตได้อย่างไร?

  • การไต่เต้าข้ึนสูต่�าแหน่งบริหาร ทีต้่องใช้เวลาเป็น 10 ปี 

   ข้ึนไป พวกเขามองว่าน่ันเป็นความเสี่ยงมหาศาล  

   (คนรุ่นใหม่ท�างาน 1 - 2 ปีก็ถามหนักๆ ละว่าเมื่อไหร่ 

   จะได้เป็นผู้จัดการ)

 “Gig Economy” งานไม่ประจ�า ท�าหลายจ๊อบ	 จึงเป็น 

ทั้งโอกาส	 ความท้าทาย	 และเป็นทางเลือกที่คนรุ่นใหม่ต้องการ	 

สามารถตอบโจทย์ความเป็นผู้ประกอบการ	ความท้าทายในชีวิตท�างาน	

ความเป็นเจ้านายตวัเอง	บริหารจดัการเวลาของตวัเองได้	ความต้องการ

เบือ้งลกึอกีอย่างของคนรุ่นใหม่	คอื	“การใช้ชวิีตไปด้วย ท�างานไปด้วย” 

เพราะพวกเขาเห็นพ่อแม่ท�างานหนักเป็นลูกจ้างองค์กรมาทั้งชีวิต	 

กว่าจะได้เที่ยวจริงจังก็วัยใกล้เกษียณเข้าไปแล้ว	ชีวิตท�างานจึงไม่ได้ใช้

ชีวิตอย่างที่พวกเขาต้องการ


