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Special Report 

ผ้าฝ้ายหมักโคลนทะเล ร้านลีลาฝ้าย อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ภูมิปัญญาแห่ง EEC
เมื่อ “โคลน” สมบัติจำกท้องทะเลได้รับกำรค้นพบและ

น ำมำรวมเข้ำกับสินทรัพย์ทำงวัฒนธรรมอย่ำงเครื่องนุ่มห่มและ
กำรแต่งกำย “ผ้ำฝ้ำยทอมือหมักโคลนทะเล” จำก “ลีลำฝ้ำย” 
จึงกลำยเป็นแบรนด์เสื้อผ้ำสตรีจำกภำคตะวันออกที่เป็นส่วนผสมใหม่
อันน่ำสนใจ ด้วยมีกำรผสมผสำนควำมเป็นท้องถิ่นให้สะท้อน
เอกลักษณ์ของจังหวัดติดชำยฝั่งด้วยกำรย้อมโคลนทะเล

เป็นที่รู้กันดีว่ำหนึ่งในสรรพคุณที่โดดเด่นของ “โคลน” คือ 
กำรช่วยคืนควำมชุ่มชื่นให้แก่ผิว ในโรงพยำบำลและศูนย์ธรรมชำติ
บ ำบัดต่ำง ๆ  ทั่วโลก ได้น ำโคลนไปใช้รักษำโรคผิวหนัง และยังถูกใช้เป็น
ส่วนผสมหลักในผลิตภัณฑ์ควำมงำมต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นผลิตภัณฑ์
ดูแลเส้นผมไปจนถึงผลิตภัณฑ์ประทินผิว ด้วยคุณสมบัติพิเศษ
ที่เป็นตัวดูดซับช้ันยอด จึงเหมำะอย่ำงยิ่งส ำหรับที่จะใช้ในกำรดูดซับ
สำรพิษจำกมลภำวะที่ต้องเผชิญในแต่ละวัน นอกจำกนี้ โคลนยังอุดม
ไปด้วยแร่ธำตุส ำคัญต่ำง ๆ ได้แก่ ซิลิกำท่ีช่วยให้ผิวชุ่มช่ืน สังกะสีมี
สรรพคุณในกำรบ ำบัด และแมกนีเซียมช่วยต้ำนอำกำรแพ้และรักษำ
อำกำรอักเสบของผิวหนัง กระตุ้นกำรไหลเวียนโลหิต ตลอดจน
ช่วยเปิดรูขุมขนให้ผิวดูดซึมสำรอำหำรที่มีประโยชน์ได้ดียิ ่งขึ ้น
โคลนจึงกลำยเป็น “สินทรัพย์จำกท้องทะเล” ที่มีค่ำและรอวันให้
ผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์ของไทยในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ไปค้นพบและ
หยิบจับขึ้นมำประยุกตใ์ช้ให้เหมำะสมกับธุรกิจและกลุ่มลูกค้ำของตนเอง

สิงหำ พวงอ้อ เจ้ำของแบรนด์ “ลีลำฝ้ำย” เล่ำถึงกำรหมักผ้ำ
ด้วยโคลนทะเลให้เรำฟังว่ำเป็นภูมิปัญญำชำวบ้ำนเก่ำแก่ที่มีอยู่
นำนแล้ว “จริง ๆ แล้วเรำไม่รู้เลยว่ำขั้นตอนแบบโบรำณเริ่มมำอย่ำงไร
เป็นอย่ำงไร เรำก็ลองผิด ลองถูก ลองเสียเรื่อยมำ เริ่มจำกเอำโคลน
ท้องนำมำลองใช้ดูก่อน ตักขี้โคลนมำเลย แล้วก็เอำผ้ำลงไปหมัก ๆ 
ท ำครั้งแรกคือผ้ำด่ำงทั้งผืน พอออกมำไม่ได้สิ่งที่เรำคิด ก็ทดลอง
มำเรื ่อย ๆ และค่อยมำคิดได้ทีหลังว่ำโคลนทะเลบ้ำนเรำมันด ำ 
มันเข้ม อย่ำงน้อยมันต้องให้มีสีเหลือติดผ้ำอยู่บ้ำงสิ โคลนที่น ำมำหมัก
จะช่วยให้ผ้ำของเรำนุ่มขึ้นอยู่แล้ว และยังช่วยในกำรเปลี่ยนสี
ของผ้ำและกำรเกิดสีของลำยพิมพ์ธรรมชำติด้วย”

โคลนของที่น่ีไม่เหมือนใคร จะมีเนื้อละเอียดบริสุทธิ์ไร้เศษ
ดินทรำย สีเทำนวลมีควำมเนียนตำมลักษณะเฉพำะที่ปำกทะเล
ของชำยหำดพลำ กำรหมักผ้ำใช้โคลน นอกจำกช่วยควำมนุ่มแล้ว
ยังช่วยท ำให้สีที่จะย้อมติดกับเส้นด้ำยได้ดี “ในตัวโคลนจะมีสำร
ที่เรียกว่ำสำรแทนนิน เป็นเหมือนสำรช่วยย้อมหรือสำรกระตุ้นสี 
ให้สีติดผ้ำได้ดีขึ้น ด้วยกำรต้มสกัดกับน้ ำฝำดก่อนแล้วค่อยน ำผ้ำลงย้อม
บำงครั้งก็ได้สีที่เปลี่ยนไป แถมธำตุเหล็กยังช่วยให้ผ้ำของเรำนุ่มขึ้นได้
และยังป้องกันสีตกด้วย เพรำะในโคลนทะเลมีควำมเค็ม โดยหมักผ้ำ
ทิ้งไว้ 3 - 4 ช่ัวโมง” 

ผ้ำพันคอ เสื้อกั๊ก เสื้อคลุม ไปจนถึงชุดเดรส กระโปรง 
และกำงเกงหลำยแบบหลำกทรงจำกแบรนด์ลีลำฝ้ำย นับเป็นหนึ่ง
ในผลิตภัณฑ์โอท็อปของดีของอ ำเภอบ้ำนฉำง จังหวัดระยอง เมืองที่เต็ม
ไปด้วยทรัพยำกรทำงธรรมชำติที่หลำกหลำย และพื้นที่เศรษฐกิจ
ที่ส ำคัญของประเทศทุก ๆ ครั้งที่แบรนด์ลีลำฝ้ำยได้น ำผลิตภัณฑ์
ของตนไปออกร้ำนจัดแสดง จะได้รับกำรตอบรับที่ดีอยู่เสมอ โดยมีฐำน
ลูกค้ำท่ีขยำยวงกว้ำงมำกขึ้นเรื่อย ๆ จำกเพียงลูกค้ำในจังหวัดและ
จังหวัดใกล้เคียง มำถึงลูกค้ำส่วนกลำงจำกเมืองกรุง และก ำลังจะก้ำว
ไปสู่กำรส่งมอบคุณภำพของผ้ำทอมือที่ทุกผืนได้รับกำรทอและหมักโคลน
ด้วยใจไปยังลูกค้ำนำนำประเทศท่ัวโลกต่อไป สมกับกำรเป็นโอท็อป
ของไทยในทศวรรษใหม่ ท่ีน ำภูมิปัญญำและฝีมือแบบไทยให้ก้ำวไกล
ไปไม่หยุดยั้ง 

กำรได้สัมผัสควำมนุ่มลื่นมือของผ้ำทอหมักโคลนทะเลที่มี
สีสันสวยงำมเป็นเอกลักษณ์และคุณภำพดีนั้นนอกจำกจะเป็น
สัมผัสที่อบอุ่นเสมือนได้รับกำรโอบกอดไว้อย่ำงอ่อนโยนแล้ว ยังเป็น
กำรส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงคุ้มค่ำและชำญฉลำด 
ไปพร้อม ๆ กับกำรได้ส่งเสริมผู้ประกอบกำรโอท็อปของไทยให้ได้
เติบโตต่อไปอย่ำงมั่นคงในอนำคต

“ลีลำฝ้ำย” Leelafai Rayong แบรนด์เสื้อผ้ำสตรีจำก
จังหวัดระยอง Leelafai Rayong ได้ก่อตั้งขึ้น โดยเริ่มต้นจำกร้ำนเล็ก ๆ
ที่ Banchang Rayong สร้ำงเอกลักษณ์เฉพำะตัว โดยจุดเด่นของ
เสื้อผ้ำ “ลีลำฝ้ำย” ลำยสก๊อต (ประยุกต์จำกลำยทอผ้ำขำวม้ำ) 
โทนสีที่แบบเฉพำะผ่ำนกำรเลือกใช้วัตถุดิบจำกเส้นใยธรรมชำติ 
เช่น ฝ้ำย ไหม เป็นหลัก กำรออกแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพำะตัว 
ด้วยกำรตกแต่งคอเสื้อ แขนเสื้อ ชำยเสื้อ ด้วยงำนถักโครเชต์ และ
ผ้ำทอโบรำณ และด้วยกำรย้อมโคลนทะเล ซึ่งหมำยถึง กำรท ำให้
เนื้อผ้ำมีควำมอ่อนนุ่มและกำรใช้เทคนิคกำรย้อมร้อน และยังใช้
เทคนิคพิมพ์ลำย eco print จำกธรรมชำติมำผสมผสำนกำรหมักโคลน
แบบโบรำณ และผสมผสำนด้วยสีธรรมชำติ รวมกับกำรออกแบบ
เสื้อผ้ำในสใตล์ “ลีลำฝ้ำย” ที่แนวคิดในกำรออกแบบเสื้อผ้ำสไตล์ 
ลูส-ฟีท (Loose fit) เสื้อผ้ำใส่สบำย สะท้อนเอกลักษณ์ ที่มีควำมเรียบ
คลำสสิค และสวมใส่ได้ทุกวัย 

ติดต่อ : ลีลำฝ้ำย ผ้ำย้อมโคลนทะเล เลขที่ 3 ซ. เทศบำล 25
ต ำบลส ำนักท้อน อ ำเภอบ้ำนฉำง จังหวัดระยอง 21130 โทรศัพท์ : 
086 853 2828 เฟซบุ๊ก : facebook.com/ผ้ำหมักโคลนทะเล

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มา : facebook.com/ผ้ำหมักโคลนทะเล 
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การส่งเสริมการมีงานท าในภูมิภาค

“นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36” พร้อมรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve
นิคมอุตสำหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 พร้อมรับนักลงทุน

กลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำย หรือ S-curve ชูแนวคิด “นิคม
อุตสำหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ” หนุนกำรพัฒนำเศรษฐกิจไทย 
เติบโตอย่ำงยั่งยืน กำรเปิดตัวครั้งล่ำสุดของนิคมอุตสำหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 ในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (อีอีซี) 
ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ผู้น ำกำรให้บริกำรโซลูช่ันครบวงจรด้ำนโลจิสติกส์
และนิคมอุตสำหกรรมของประเทศไทยพร้อมต้อนรับอุตสำหกรรม
เป้ ำหมำย  (S-curve) ทั้ ง อุ ตส ำหกรรมยำนยนต์ สมั ย ใหม่ 
อุตสำหกรรมหุ่นยนต์และอุตสำหกรรมกำรบิน อิเล็กทรอนิกส์ 
และโลจิสติกส์ ฯลฯ

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 ยังมีโรงงำน
ส ำเร็จรูปขนำดกว่ำ 5,000 ตำรำงเมตร หลำยหลังที่ก ำลั ง
ด ำเนินกำรสร้ำงใกล้แล้วเสร็จ กอปรกับสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ระบบอัจฉริยะ โครงสร้ำงพื้นฐำนที่ได้มำตรฐำนระดับโลก ท ำให้
ลูกค้ำสำมำรถมั่นใจได้ถึงสภำพกำรด ำเนินงำนท่ีโดดเด่นตลอดท้ัง
24 ชั่วโมง นอกจำกนักลงทุนจะสำมำรถซื้อที่ดินอุตสำหกรรม
ที่พัฒนำแล้ว ยังสำมำรถออกแบบและสร้ำงโรงงำนของตนได้ตำม
ควำมต้องกำร

โครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภาพการผลิต ด้วยพื้นที่ขนำด 1,281 ไร่ (507 เอเคอร์ 
หรือ 205 เฮกตำร์) นิคมอุตสำหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 
มีโครงสร้ำงพื้นฐำนระดับเวิลด์คลำส อำทิ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนำดกว้ำง 25 ถึง 40 เมตร และระบบจ่ำยไฟฟ้ำที่มีควำมเสถียร
จำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) ด้วยสำยส่งก ำลังที่ 22 และ 
115 กิโลโวลต์ โดยในปีนี้ทำงนิคมฯ ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จะมี
กำรติดตั้งเครือข่ำยสื่อสำรไฟเบอร์ออพติกตรงสู่โรงงำน และระบบ
สำธำรณูปโภคต่ำง ๆ อย่ำงครบครันเพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ของนักลงทุนในภำคอุตสำหกรรม

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิด “นิคมอุตสำหกรรม
เชิงนิเวศอัจฉริยะ” ของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป นิคมฯ แห่งนี้ 
จึงเพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมล่ำสุด ทั้งใน
ด้ำนกำรสื่อสำร ควำมคล่องตัวในกำรเดินทำง ควำมปลอดภัย 
กำรควบคุมด้ำนสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกำรผลิตและบ ำบัดน้ ำเสีย และ
ยังเช่ือมโยงกับศูนย์ควบคุมส่วนกลำงของดับบลิวเอชเอ (Unified 
Operation Center หรือ UOC) ที่ส ำนักงำนใหญ่ ดับบลิวเอชเอ 
ทำวเวอร์ ย่ำนบำงนำ ท ำให้สำมำรถตรวจสอบสภำวะด้ำนสิ่งแวดล้อมต่ำง ๆ
อำทิ คุณภำพอำกำศ คุณภำพน้ ำและน้ ำเสีย ตลอดจนระดับน้ ำฝน 
กำรจัดกำรจรำจร และควำมปลอดภัย ได้แบบเรียลไทม์ นิคมอุตสำหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 ตั ้งอยู ่ในท ำเลยุทธศำสตร์ใกล้กับ
ทำงหลวงหมำยเลข 36 และหมำยเลข 3375 ในจังหวัดระยอง 
อยู่ห่ำงจำกท่ำเรือมำบตำพุดเพียง 25 กม. ท่ำเรือแหลมฉบัง 
31 กม. และสนำมบินอู่ตะเภำ 23 กม.

มร. เดวิด นำร์โดน ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร ธุรกิจนิคม
อุตสำหกรรมและกำรลงทุนต่ำงประเทศ บริษัท ดับบลิวเอชเอ 
อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) กล่ำวว่ำ ในขณะนี้
เรำได้รับควำมสนใจจำกองค์กรที่มีช่ือเสียงในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ 
เป็นอย่ำงมำก ไม่ว่ำจะเป็นธุรกิจยำนยนต์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
อุตสำหกรรมผู้บริโภค 

“ในฐำนะนิคมอุตสำหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ นิคมอุตสำหกรรม
ดับบลิวเอชเอระยอง 36 จะช่วยให้ลูกค้ำสำมำรถลดต้นทุน
กำรด ำเนินงำนและกำรขนส่ง พร้อมย่นระยะเวลำในกำรรับวัสดุ
จำกแหล่งจัดหำและกำรส่งผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูปไปยังจุดหมำย
ปลำยทำงได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น ด้วยประสบกำรณ์
กว่ำ 30 ปี ควำมไว้วำงใจคือหัวใจหลักของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป 
ดับบลิวเอชเอมีโครงสร้ำงพื้นฐำน สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก บริกำร 
และกำรสนับสนุนที่ดีที่สุด เพื่อสอดรับเป้ำหมำยด้ำนกำรผลิต
ของลูกค้ำของเรำ” มร. เดวิด กล่ำว

กำรเข้ำมำของอุตสำหกรรมเป้ำหมำยในประเทศไทย
จะช่วยให้เกิดกำรจ้ำงงำน ช่วยยกระดับทักษะควำมสำมำรถ และ
ท ำให้เกิดกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี ดับบลิวเอชเอกรุ๊ปรู้สึกภูมิใจ
ที่มีส่วนช่วยส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงยั่งยืน 
ตลอดจนสนับสนุนกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศไทย

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com
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พะเยา ฮือฮา! ก านันสาวภูซางเลี้ยงด้วงมะพร้าว น าชาวบ้านสร้างรายได้
นำงศศิธร อัศรำช ก ำนันหญิง ต ำบลป่ำสัก ม.6 อ ำเภอภูซำง

จังหวัดพะเยำ ได้พำผู้สื่อข่ำวเข้ำดูชำวบ้ำนที่ตนเองได้สนับสนุน
และส่งเสริมให้เลี้ยงด้วงมะพร้ำว หรือ (ด้วงสำคู) ชึ่งชำวบ้ำน
ในพื้นที่ หมู่ 6 บ้ำนป่ำสักเลี้ยงด้วงมะพร้ำว (ด้วงสำคู) และ
เพำะพันธุ์ เลี้ยงง่ำย โตเร็ว ใช้เวลำเพียงเดือนเศษ ก็สำมำรถ
จับขำยส่งจ ำหน่ำยตลำดได้แล้วท ำให้ชำวบ้ำนมีรำยได้เสริม
เลี้ยงครอบครัว โดยกำรเลี้ยงด้วงมะพร้ำว (ด้วงสำคู) ด้วยเทคนิค
กำรเลี้ยงที่แปลก โดยน ำมันสัมปะหลังที่ไม่มีค่ำน ำมำแปรรูป
ตำกแห้งผสมกับวัสดุอ่ืนเป็นอำหำรเลี้ยงด้วงมะพร้ำว ใส่ไว้ใน
กะละมังเพำะเลี้ยงด้วงสำมำรถลดต้นทุนกำรเลี้ยงได้มำก และ
ขำยได้รำคำ กก. ละ 250 - 300 บำท หำกเป็นด้วงที่เข้ำรังหรือ
เป็นตัวเงำะก่อนเป็นดักแด้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์รำคำจะสูง กก. ละ 
1,600 - 2,000 บำท และเป็นที่ต้องกำรของตลำด

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคเหนือ
ที่มา : https://www.lampangpost.com

นำงศศิธร อัศรำช ก ำนันหญิง ต ำบลป่ำสัก บ้ำนป่ำสัก ม.6 
กล่ำวว่ำ ด้วงมะพร้ำว หรือ (ด้วงสำคู) ได้ส่งเสริมชำวบ้ำนและ
น ำมำเพำะเลี้ยงเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์โดยกำรเลี้ยง จะใส่กะละมัง
พลำสติก กะละมังละ 5 คู่ วิธีสังเกตพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตัวเมียจะมีงวง
แหลมขึ้นมำตรงหัว ส่วนตัวผู้จะมีงวงและมีขน ติดงวง ใส่กะละมัง 
หลังจำกนั้นประมำณ 1 เดือน ด้วงมะพร้ำว (ด้วงสำคู) ก็จะวำงไข่ ซึ่งจะเกิด
เป็นตัวหนอนตัวเล็ก ๆ จ ำนวนมำก แล้วก็ท ำกำรคัดพ่อพันธุ์แม่
พันธุ์ออก และท ำกำรเติมอำหำรให้ด้วงมะพร้ำว ชึ่งจะใช้เวลำเลี้ยง
ประมำณ 1 เดือนตัวลูกอ่อนด้วงมะพร้ำวหรือ (ด้วงสำคู) ก็จะ
เจริญเติบโตเต็มวัย จนอำยุประมำณ 35 วัน น ำออกมำขำย
กิโลกรัมละ 250 - 300 บำทส ำหรับตัวอ่อนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์
ที ่น ำมำเข้ำฝักหรือตัวเงำะเข้ำรัง จะมีรำคำสูงกิโลกรัมละ 
1,600 - 2,000 บำท สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้ชำวบ้ำนและในชุมชน
เป็นอย่ำงดี

ส ำหรับด้วงมะพร้ำวหรือด้วงสำคูถือได้ว่ำเป็นแมลง
เศรษฐกิจของกลุ่มชำวบ้ำนใน อ.ภูซำง ที่หันมำเลี้ยงและส่งออก
ขำยตำมตลำดทั่วไป เป็นแมลงที่มีโปรตีนสูง เมื่อน ำทอดใส่ใน
กระทะจะมีลักษณะสีเหลืองอ่อนและผู้ที่ชอบเปิบแบบสด ๆ ดิบ ๆ 
ก็สำมำรถน ำมำกินสด ๆ ได้ ถือเป็นอีกอำชีพที่ท ำมำหำกิน
สร้ำงรำยได้ สร้ำงอำชีพให้ชำวบ้ำนป่ำสัก

ปลาทูหน้างอคอหักของดีแม่กลอง กลายเป็นเมนูใหม่ “ซาลาเปาไส้ปลาท”ู
ของอร่อยอัมพวา

ร้ำนซำลำเปำโฮมเมด ที่น ำปลำทูหน้ำงอคอหักของดีเมืองแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงครำม มำสร้ำงสรรค์ต่อยอดเป็นซำลำเปำไส้ปลำทู
นำงวิภำวัลย์ บุญเดชำ อำยุ 66 ปี เจ้ำของร้ำนซำลำเปำขนมเปี๊ยะโฮมเมดบำยโกม่วย เลขที่ 61 ถนนศรีอัมพวำ ภำยในตลำดน้ ำอัมพวำ 
อ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม กล่ำวว่ำเดิมทำงร้ำนท ำซำลำเปำและขนมเปี๊ยะโฮมเมดทั่วไป ต่อมำได้ต่อยอดมำเป็นซำลำเปำไส้ต่ำง ๆ
และล่ำสุดดัดแปลงมำท ำซำลำเปำไส้ปลำทูผัดเครื่องแกง เพรำะตนชอบกินปลำทูผัดขิง ซึ่งพบว่ำรสชำติอร่อย เป็นที่นิยมของลูกค้ำ
เนื่องจำกมีควำมแปลกใหม่ และน ำเอกลักษณ์ของดีจังหวัดสมุทรสงครำมมำประยุกต์ 

ขั้นตอนกำรท ำไส้ปลำทูเริ่มจำกน ำเนื้อปลำทูนึ่งแม่กลองมำฉีกเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วน ำไปทอดให้สะดุ้งน้ ำมันเพื่อลดควำมชื้นแฉะ
ของเนื้อปลำ แล้วน ำไปผัดกับพริกแกงคั่ว น้ ำปลำ น้ ำตำล พริกสด และใบมะกรูดซอย ใส่น้ ำมันเล็กน้อยผัดจนมีกลิ่นหอม จำกนั้นนวดแป้ง
ที่มีส่วนผสมของแป้งสำลี ยีสต์ น้ ำตำล ผงฟู เกลือ และเนยขำว ก่อนน ำมำห่อไส้พักไว้ 30 นำที ให้ซำลำเปำขึ้นก้อนฟูสวยงำมแล้วจึงน ำไปนึ่ง
ในน้ ำเดือดประมำณ 15 นำทีเพื่อให้แป้งนุ่มฟูไม่ด้ำน ทำงร้ำนเน้นควำมสดใหม่ หำกจะส่งให้ลูกค้ำทำงไกลจะน ำเข้ำในห้องแช่แข็ง
เพื่อรักษำควำมสด เมื่อลูกค้ำน ำไปนึ่งกินที่บ้ำนก็จะอร่อยยิ่งขึ้น เดิมซำลำเปำนี้มีช่ือว่ำ “ซำลำเปำไส้ปลำทูผัดพริกขิง” แต่ลูกค้ำบำงคน
ฟังช่ือแล้วบอกรู้สึกเผ็ดขึ้นมำทันที ทำงร้ำนปรับสูตรให้เข้ำกับแป้งอย่ำงลงตัวไม่เผ็ดอย่ำงที่คิด ลูกค้ำบำงคนบอกขอเรียกสั้น ๆ ว่ำ
ซำลำเปำไส้ปลำทู และเรียกติดปำกมำทุกวันน้ี อนำคตเตรียมเพิ่มเมนูไส้ปลำทูข้ึนอีก อำจเป็นไส้ปลำทูน้ ำแดงต่อยอดท้องถิ่นต่อไป

โดยซำลำเปำไส้ปลำทูขำยในรำคำลูกละ 20 บำท นอกจำกนี้ ทำงร้ำนยังมีซำลำเปำให้เลือกอีก 8 ไส้ ได้แก่ ไส้ผัก ไส้หมูสับ ไส้หมูแดง
ไส้ถั่วด ำ ไส้ถั่วเหลือง ไส้มันม่วง ไส้เผือกกับแปะก๊วยและแห้ว และไส้ถั่วแดงกับชำเขียว ร้ำนเปิดวันอังคำรถึงวันอำทิตย์ เวลำ 08.00-17.30 น.
หยุดทุกวันจันทร์ หรือติดตำมได้ทำงแฟนเพจเฟซบุก๊ โกม่วยลิตเติ้ลมอนสเตอร์
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก
ที่มา : https://mgronline.com
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ครูโรงเรียนเอกชน พลิกวิกฤติเป็นโอกาส สู้โควิด-19
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบ

กับประชำชนทั่วประเทศ โดยเฉพำะในพื้นที่สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้
ที่มียอดผู้ติดเชื้อที่พุ่งสูงในขณะนั้น ส่งผลกระทบอย่ำงหนักกับกำร
ด ำรงชีวิต จึงต้องปรับตัวให้อยู่กับสถำนกำรณ์ดังกล่ำวให้ได้

นำยอับดุลเลำะ ลีลำตำนำ ครูโรงเรียนด ำรงวิทยำ ต.บันนังสตำ
อ.บันนังสตำ จ.ยะลำ ใช้เวลำว่ำงจำกกำรสอนออนไลน์ในช่วงที่ผ่ำนมำ
เรียนรู้กำรท ำโรตีโฮมเมด ผ่ำน youtube และผันตัวเองเป็นพ่อค้ำ 
ขำยโรตีบ้ำน ๆ ที่มีควำมสะอำด มีคุณภำพ ท ำง่ำยไม่มีเบื่อ สูตรท ำขำย
สร้ำงเงิน สร้ำงอำชีพ ผ่ำนสื่อออนไลน์ ทำงเฟสบุ๊ก “แม่น้ ำ ปัตตำน”ี
โรตีโฮมเมดท่ีขายมี 2 ชนิด คือ 
1. โรตีนำน หรือโรตีอำหรับ เป็นโรตีแผ่นที่ตั้งในกระทะด้วยไฟที่อ่อน ๆ
ไร้น้ ำมัน 2. โรตีโฮมเมด เป็นโรตีที่เข้ำเตำอบ โรตีทั้ง 2 ชนิด จะกิน
พร้อมกับแกงมัสมันไก่ - เนื้อ รำคำเพียง 15 บำท ใช้ใบตอง และไม่ใส่
สำรกันบูด

นำยอับดุลเลำะ เผยว่ำ จุดเริ่มต้นของกำรท ำโรตี มำจำก 
ช่วงโควิด-19 ที่ไปไหนไม่ได้แล้วมีเวลำว่ำงจำกกำรสอนออนไลน์ 
จึงมีเวลำเรียนรู้วิธีกำรท ำโรตี ผ่ำน youtube พร้อมกับลองผิด ลองถูก
ปรับสูตรจนคนรอบข้ำงเสนอให้ท ำขำย จึงเริ่มท ำขำยในช่วงเช้ำ 
แล้วน ำส่งถึงบ้ำนในบริเวณใกล้เคียง โดยเปิดรับออเดอร์ผ่ำน เฟสบุ๊ค :
แม่น้ ำ ปัตตำนี โดยโรตีท ำใหม่ทุกเช้ำแล้วจัดส่งใช้เวลำก่อนไปท ำงำน
ตอนนี้ยังรับจ ำนวนจ ำกัด เนื่องจำกใช้เตำอบขนำดเล็กในกำรท ำโรตี
และรับออเดอร์ในบริเวณใกล้เคียง ยังไม่รับออเดอร์จำกต่ำงจังหวัด
หรือต่ำงอ ำเภอ เนื่องจำกโรตีที่ท ำไม่ได้ใส่สำรกันบูด ซึ่งในอนำคต

อำจจะมีกำรขยำยและรับออเดอร์เพิ่มขึ้นอย่ำงแน่นอน ควำมพิเศษ
ของโรตี เป็นกำรผสมผสำนระหว่ำงอำหำรอำหรับแบบตะวันออกกลำง
กินกับแกงมัสมั่นไก่ - เนื้อของไทย เป็นกำรผสมผสำนที่ลงตัว กินเป็น
มื้อเช้ำพร้อมกับ จิบชำ กำแฟ บอกเลยว่ำกินไม่เบื่อกันเลย

“ก่อนหน้ำผมเคยเป็นพิธีกร นักจัดรำยกำรวิทยุ เป็นวิทยำกร
แต่พอสถำนกำรณ์โควิดเข้ำมำท ำให้ทุกอย่ำงต้องหยุดชะงัก จึงใช้
ช่วงเวลำว่ำงตรงนี้มำเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ เพรำะถ้ำสังเกตช่วงโควิด
เป็นช่วงที่มีธุรกิจใหม่ ๆ เกิดขึ้นมำกมำยและหลำกหลำย จึงรู้สึกว่ำ
ช่วงวิกฤตินี้เป็นโอกำสของเรำที่จะได้เรียนรู้ หรือพัฒนำ อย่ำมองว่ำ
มันคือวิกฤติ แต่จงมองว่ำมันคือโอกำสทองของเรำ อีกอย่ำงที่เรำ
เคยได้ยิน คือ สื่อโซเชียลเปรียบเสมือนดำบสองคม อันนี้ผมก็เห็นด้วย
แต่ถ้ำเรำใช้ในทำงที่ถูก มันคือแหล่งเรียนรู้ที่มีค่ำอย่ำงยิ่ง เพรำะผมเอง
ที่ได้ท ำโรตไีด้มีธุรกิจเลก็ ๆ  นี้ได้ 70% มำจำกกำรเรยีนรู้ผ่ำน youtube
เพรำะเรำได้เรียนรู้วิธีกำรท ำจำกทั่วโลกมำปรับสูตรให้เข้ำกับบ้ำนเรำ”

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้
ที่มา : https://www.songkhlafocus.com

เกษตรกรหญิงบุรีรัมย์ เลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน ลดความเสี่ยงราคา 
แต่มีรายได้ รายวัน-เดือน-ปี

ช่วงหลำยเดือนที่ผ่ำนมำนี่ รำคำผลผลิตทำงด้ำนปศุสัตว์ 
ไม่ว่ำจะเป็นเนื้อหมูและรำคำไข่ไก่ ไข่เป็ด มีกำรขยับตัวขึ้นมำ 
ท ำให้ผู้บริโภคซื้อสินค้ำในรำคำที่สูงขึ้น ในด้ำนของผู้เลี้ยงเอง
ก็เช่นกัน ต้องเจอปัญหำในเรื่องของอำหำรสัตว์ที่มีกำรปรับตัว
ขึ้นอยู่เป็นระยะ ท ำให้เกษตรกรหลำยรำยต้องมีกำรปรับเพ่ือให้
ต้นทุนกำรเลี้ยงต่ ำลง และยังคงจ ำหน่ำยผลผลิตทำงด้ำนปศุสัตว์
ไม่ให้ขำดทุน แต่ยังคงมีผลก ำไรอยู่บ้ำงเพื่อใช้หมุนเวียนภำยใน
ครัวเรือนหรือกิจกรรมต่ำง ๆ ภำยในฟำร์ม

คุณสมัชญำ สมำนมำก เกษตรกรอยู่บ้ำนเลขท่ี 242 หมู่ที่ 1
ต ำบลเขำดินเหนือ อ ำเภอบ้ำนกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีกำร
ปรับเปลี่ยนกำรท ำอำชีพทำงปศุสัตว์ให้สอดคล้องในยุคปัจจุบัน 
โดยกระจำยควำมเสี่ยง ไม่เน้นเลี้ยงสัตว์เพียงชนิดเดียว แต่จะน ำ
สัตว์หลำกหลำยชนิดเข้ำมำเลี้ยง เพ่ือให้สำมำรถท ำตลำดได้
หลำกหลำยช่องทำง พร้อมทั้งพยำยำมด ำเนินกำรท ำตลำดเอง 
ไม่ยึดติดส่งจ ำหน่ำยพ่อค้ำคนกลำงเพียงอย่ำงเดียว
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คุณสมัชญำ เล่ำให้ฟังว่ำ ท ำงำนประจ ำรับรำชกำรเกี่ยวกับ
ด้ำนสำธำรณสุข ซึ่ งพื้นฐำนเดิมของครอบครัวมีอำชีพทำง
กำรเกษตรอยู่แล้ว จึงท ำให้เธอค่อนข้ำงที่จะมีทุนเดิมและชอบ
กำรท ำเกษตร ต่อมำเมื่อมีโอกำสได้ย้ำยมำอยู่ที่บ้ำนอย่ำงเต็มตัว 
จึงอยำกที่จะต่อยอดอำชีพทำงกำรเกษตรของครอบครัว ท ำให้
ได้มำจัดระบบที่ดินให้มีควำมชัดเจนมำกขึ้น โดยแบ่งโซนกำรเลี้ยง
ทั้งพืชและสัตว์ผสมผสำนกันไป

“พอเรำต้องกำรท ำปศุสัตว์แบบผสมผสำน เรำก็ต้อง
มำมองว่ำ สัตว์ชนิดไหนที่จะท ำให้เกิดรำยได้ประจ ำวัน รำยได้
รำยเดือน และรำยได้รำยปี มันก็ท ำให้ได้ตกตะกอนควำมคิดว่ำ 
อย่ำงไก่ไข่ เป็ดไข่ น่ำจะสร้ำงรำยได้เป็นรำยวันได้ เพรำะออกไข่ทุกวัน
ส่วนรำยได้รำยเดือนก็จะเป็นหมู แพะ แกะ ถ้ำมีกำรวำงแผนท่ีดี 
สำมำรถผลิตลูกพันธุ์ออกจ ำหน่ำยได้ ส่วนรำยปี เรำก็เลยเน้นเลี้ยง
พวกโคเนื้อไป ท ำให้เกิดเป็นเงินเก็บรำยปีได้ จึงท ำให้เรำได้ท ำวิธีนี้
มำตลอด ก็เกิดรำยได้ที่ดีไม่น้อยทีเดียว” คุณสมัชญำ บอก

โดยอำหำรที่ใช้เลี้ยงสัตว์ปีกอย่ำงไก่และเป็ด คุณสมัชญำ
บอกว่ำ จะมีกำรน ำอำหำรข้นที่เป็นอำหำรส ำหรับเลี้ยงโดยเฉพำะ
มำขึ้นบ้ำง แต่ส่วนใหญ่จะเน้นเป็นอำหำรลดต้นทุนกำรผลิต เช่น 
แปลงหญ้ำหวำนที่ปลูกเอง หรือพืชผักสวนครัวที่ปลูกในพื้นที่บ้ำน
ของตนเองเป็นส่วนใหญ่มำให้กิน ส่วนแพะ แกะ และโคเนื้อ
จะปล่อยให้เดินตำมทุ่งหญ้ำที่ปลูกไว้ จึงท ำให้ไม่ต้องไปตัดหญ้ำ
จำกภำยนอกเพ่ือเข้ำมำให้สัตว์กิน หรือไม่ต้องซื้อหญ้ำอำหำรสัตว์
อื่น ๆ เพรำะจะท ำให้ต้นทุนกำรผลิตเพิ่มขึ้น

ในเรื่องของกำรป้องกันโรคและควำมสะอำดของกำรเลี้ยงสัตว์
จะใช้น้ ำหมักชีวภำพผสมกับอำหำร ก็จะช่วยในเรื่องของกำร
ลดกลิ่นเหม็นได้ดี ส่วนในเรื่องของวัคซีนที่ท ำให้กับแพะ แกะ หมู 
และโคเนื้อ ก็จะมีแบบแผนที่ชัดเจน เป็นวัคซีนหลัก ๆ ที่ท ำกำร
ป้องกัน ส่วนสุขลักษณะอื่น ๆ ก็จะท ำควำมสะอำดโรงเรือนอยู่เป็น
ประจ ำ เพื ่อลดกำรสะสมโรคที ่จะท ำอันตรำยแก่สัตว์เลี ้ยง
ภำยในฟำร์มได้

ส ำหรับในเรื่องของกำรท ำตลำดเพื่อจ ำหน่ำยนั้น คุณสมัชญำ
เล่ำว่ำ จะมีกำรท ำตลำดที่ค่อนข้ำงหลำกหลำย โดยไม่ยึดโยง
ส่งพ่อค้ำคนกลำงเพียงอย่ำงเดียว แต่จะมีกำรเปิดตลำดขำยเองบ้ำง
ส่วนใหญ่ เช่น เนื้อหมูมีกำรเปิดเขียงที่ตลำดนัด ส่วนไข่เป็ดไข่ไก่
ที่เก็บในทุก ๆ วัน จะส่งให้ร้ำนใกล้เคียง หรือให้ญำติ ๆ ที่ต้องกำร
มีรำยได้เสริมน ำไปจ ำหน่ำยสร้ำงรำยได้ ส่วนแพะ แกะ โคเนื้อ ก็จะมี
พ่อค้ำแม่ค้ำเข้ำมำรับซื้อถึงหน้ำฟำร์ม หรือจะส่งสหกรณ์ที่เป็น
สมำชิกอยู่เพื่อน ำไปแปรรูป

โดยผลผลิตจำกปศุสัตว์ที่จ ำหน่ำยมีรำคำที่แตกต่ำงกันไป 
อำทิ ไข่เป็ดจ ำนวน 30 ฟอง รำคำอยู่ที่ 120 บำท หมูเป็นรำคำ
จ ำหน่ำยอยู่ที่กิโลกรัมละ 95 บำท แต่ถ้ำเชือดจ ำหน่ำยเอง รำคำอยู่ที่
170 บำทต่อกิโลกรัม ส่วนสัตว์อ่ืน ๆ อย่ำงแพะ แกะ และโคเนื้อ 
รำคำจ ำหน่ำยก็จะอยู่ที่ตำมกลไกตลำด

“ตั้งแต่ท ำปศุสัตว์มำ สิ่งที่เกษตรกรต้องค ำนึงมำกที่สุด 
ก็คือเรื่องตลำด ต้องคิดเสมอว่ำ ถ้ำรำคำช่วงไหนลดลง ให้เรำท ำกำร
แปรรูปทันที ก็จะช่วยให้ได้รำคำที่ดีขึ้นได้ เพรำะฉะนั้นก็อยำกจะ
ฝำกถึงคนที่สนใจในเรื่องของกำรท ำเกษตรเกี่ยวกับปศุสัตว์ว่ำ 
ทุกอย่ำงอยู่ที่ใจรัก เพิ่มจำกที่ใจชอบก่อน จำกนั้นน ำผลก ำไรที่ได้ 
มำท ำกำรต่อยอดเรื่อย ๆ ขยับขยำยกำรเลี้ยงออกไป สิ่งเหล่ำนี้ก็จะ
เป็นอำชีพท่ียั่งยืนได้ไม่ยำก” คุณสมัชญำ กล่ำวทิ้งท้ำย

ส ำหรับท่ำนใดที่สนใจในเรื่องของกำรเลี้ยงสัตว์แบบ
ผสมผสำน ต้องกำรพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลเพิ่มเติม สำมำรถติดต่อ
สอบถำมได้ที ่ ค ุณสมัชญำ สมำนมำก หมำยเลขโทรศัพท์ 
085-764-6028

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : https://www.technologychaoban.com
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รวบรวม 6 ทริคพรเีซนต์ภาษาอังกฤษให้ปัง จนทุกคนต้องประทับใจคุณ
เรื่องการน าเสนอภาษาอังกฤษ

สั่นทุกครั้งที่ต้องประชุมกับชำวต่ำงชำติ พูดก็ตะกุกตะกัก
ไม่มีควำมลื่นไหล จนเจ้ำนำยต ำหนิ ต้องอ่ำน Speak Up Thailand
รวบรวม 6 ทริค พรี เซนต์ภำษำอังกฤษให้ปังจนทุกคนต้อง
ประทับใจคุณเรื่องกำรน ำเสนอภำษำอังกฤษ
1. ทักทายพร้อมแนะน าตัว
เทคนิคข้อแรกของกำรน ำเสนอภำษำอังกฤษคือ ทักทำยพร้อม
แนะน ำตัวเพื่อควำมเป็นมิตรกับผู้ฟัง โดยกำรแนะน ำจะต้อง
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์นั้น ๆ ด้วย โดยประโยคท่ีจะสร้ำงควำม
ประทับใจก่อนกำรน ำเสนอภำษำอังกฤษมีมำกมำย เช่น
- Hello, ladies and gentlemen, thank you for coming…
- The topic of today’s meeting is…
- Shall we get started?
2. แจงรายละเอียดคร่าว ๆ ของเร่ืองท่ีพรีเซนต์ทั้งหมด 
ทริคที่ 2 ก่อนจะเริ่มเนื้อหำพรีเซนต์ อย่ำลืมช้ีแจงถึง “รำยละเอียด
ของหัวข้อเรื่อง” แบบคร่ำว ๆ โดยอำจจะบอกแบบสั้น ๆ กระชับ 
ได้ใจควำมเพื่อให้ผู้ฟังได้รู้ถึงหัวข้อที่จะพรี เซนต์ โดยประโยคที่
สำมำรถดึงควำมประทับใจก่อนพรีเซนต์ เช่น
- Here is the agenda for the meeting…
- My presentation consists of the following parts…
- The presentation is divided into four main sections…
3. เล่าเร่ืองโดยใช้ค าเชื่อม (Transition Words) ที่น่าสนใจ 
เทคนิคท่ี 3 ผู้พูดจะต้อง “ดึงควำมสนใจจำกผู้ฟังผ่ำนค ำเชื่อมดี ๆ” 
โดยจะต้องสอดแทรกระหว่ำงพรีเซนต์ให้น่ำสนใจผ่ำนค ำเชื่อมที่ดูดี 
อย่ำงเช่น
- I’d like to move on to another part of the presentation…
- The leads me to the next point…
- In addition…
4. ท าให้ข้อมูลในสไลด์ดูน่าสนใจผ่านรูปภาพต่าง ๆ 
ทริคนี้สำมำรถท ำให้ประชุมหรือพรีเซนต์อ่ืน ๆ ไม่น่ำเบื่ออีกต่อไป 
แค่เติมรูปภำพ กรำฟฟิก ชำร์ตหรืออื่น ๆ เข้ำไป เพื่อให้ผู้ฟังเข้ำใจ
เนื้อหำง่ำยและติดตำมกำรน ำเสนออย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้หำกใส่ข้อมูล
หรือข้อควำมเยอะเกินไป ก็อำจจะท ำให้ผู้ฟังหลับได้ โดยประโยคที่
สำมำรถใช้น ำเสนอรูปภำพ กรำฟฟิก ชำร์ต ได้แก่

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง
ที่มา : https://speakup.ac.th

- Here are some facts and figures…
- The pie chart is divided into several parts…
- The number here have increased.
5. เช็คฟีดแบคผู้ฟังผ่านการกระตุ้นให้ต้ังค าถาม 
เมื่อเรำพรีเซนต์ภำษำอังกฤษใกล้เสร็จแล้ว เรำควรที่จะกระตุ้นให้
ผู้ฟังถำมค ำถำม เพื่อตรวจสอบว่ำผู้ฟังมีจุดสงสัยหรือไม่เข้ำใจใน
เนื้อหำพรีเซนต์หรือไม่ นอกจำกนี้หำกผู้ฟังสนใจถำมระหว่ำงกำร
น ำเสนอ ผู้พูดก็ควรท่ีจะรับค ำถำมนั้นมำเพ่ือแสดงถึงควำมใส่ใจผู้ฟัง 
โดยตัวอย่ำงประโยคในกำรกระตุ้นและตอบรับค ำถำม มีดังต่อไปนี้
- Does anyone have any questions?
- If you have any questions, please don’t hesitate to 
ask me.
- There will be a Q&A session after the presentation.
- Please feel free to interrupt me if you have any 
questions.
6. ขั้นตอนสุดท้ายของการพรีเซนต์
เทคนิคสุดท้ำยของกำรน ำเสนอภำษำอังกฤษคือกำรสรุป โดยผู้พูด
ควรสรุปหลักใจควำมส ำคัญและไอเดียส ำคัญที่เรำน ำเสนอ 
ซึ่งควรสรุปแบบสั้น กระชับและได้ใจควำม ประโยคที่มักใช้ในกำร
พูดสรุป ได้แก่
- Let’s summarize briefly what we’ve looked at…
- In conclusion…
- Thank you for all listening, it was a pleasure being 
here today.

จบไปแล้วกับ 6 เทคนิคของกำรพรีเซ้นต์ภำษำอังกฤษ 
โดยทริคทั้งหมดสำมำรถใช้ได้ทั้งตอนน ำเสนองำนกับลูกค้ำ 
น ำเสนอในมหำวิทยำลัยหรือกำรน ำเสนอในประชุม หำกน ำไปใช้
ครบทุกข้อ เจ้ำนำยหรือผู้ฟังจะต้องประทับใจในกำรพรีเซ้นต์
ภำษำอังกฤษของคุณอย่ำงแน่นอน
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รู้ทันโลก

AI กับอาหาร เมื่อเราใช้ AI เพื่อประโยชน์ด้านโภชนาการ
อำหำร เป็น 1 ในปัจจัย 4 ที่ส ำคัญต่อกำรด ำรงชีวิต 

ข้อเท็จจริงนี้ทุกคนทรำบดี นอกจำกนี้ยังทรำบอีกว่ำกำรกินอำหำร
ให้ถูกต้องตำมหลักโภชนำกำรนั้นดีต่อร่ำงกำย ทรำบว่ำเรำควรกิน
อำหำรให้ครบ 5 หมู่ ในทุกมื้อเพื่อให้ได้สำรอำหำรครบถ้วน
ที่ร่ำงกำยจะน ำไปใช้งำน ทรำบว่ำเรำควรกินอำหำรที่มีประโยชน์
มำกกว่ำกินแบบตำมใจปำก และทรำบว่ำกำรกินอำหำรบำงประเภท
หรือกำรกินไม่ถูกหลักโภชนำกำรต่อเนื่องเป็นเวลำนำนก็ก่อให้เกิด
โทษแก่ร่ำงกำยเช่นกัน โรคภัยไข้เจ็บรุมเร้ำ จำกคนปกติกลำยเป็น
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังรักษำไม่หำย เพียงเพรำะพฤติกรรมกำรกินที่ไม่ดี 
จริง ๆ แล้ว พฤติกรรมสุขภำพด้ำนอำหำรกำรกินเพื่อสุขภำพที่ดี
เป็นเรื่องทั่วไปที่ทุกคนทรำบ แต่หลำย ๆ คนก็ไม่ค่อยเต็มใจจะท ำ
ตำมไม่ว่ำจะด้วยสำเหตุใดก็ตำม ซึ่งนี่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท ำให้เรำ
เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่รักษำไม่หำยกันมำกขึ้น ต้นเหตุจำก
พฤติกรรมกำรกินส่วนบุคคล สำมำรถกลำยเป็นปัญหำระดับชำติ
และระดับโลกได้ เพรำะกำรกินเกี่ยวโยงถึงสุขภำพ เป็นทั้งปัญหำ
ทุพโภชนำกำร และปัญหำสำธำรณสุข
โลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ช่วยได้หรือไม่

โลกอยู่ ในยุคโลกำภิวัตน์  เทคโนโลยีต่ ำง  ๆ ก ำลั ง
เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงไร้ขีดจ ำกัด อุปกรณ์ข้ำวของเครื่องใช้ต่ำง ๆ ที่มี
ใช้ทุกวันนี้ หลำยอย่ำงเช่ือว่ำในอดีตเรำคงไม่เคยคิดฝันว่ำจะมีใคร
ประดิษฐ์ขึ้นมำใช้ กำรมีอยู่ของเทคโนโลยีท ำให้กำรใช้ชีวิตของเรำ
ง่ำยและสะดวกขึ้น ยกตัวอย่ำงเทคโนโลยีที่มีบทบำทต่อชีวิตของ
เรำมำกขึ้นเรื่อย ๆ อย่ำงชัดเจน เห็นจะหนีไม่พ้นเทคโนโลยี
ปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) จะบอกว่ำนี่เป็น
ช่วงเวลำของ AI เลยก็ว่ำได้ เพรำะกำรประยุกต์ใช้ประโยชน์จำก AI 
นั้นมีอยู่หลำยด้ำน หลำย ๆ วงกำรจึงน ำ AI เข้ำไปเป็นส่วนหนึ่ง
ในกระบวนกำรท ำงำน ท ำให้ชีวิตประจ ำวันของเรำมี AI เข้ำมำ
เกี่ยวข้องด้วยไม่มำกก็น้อย และหนึ่งในนั้นก็คือ กำรประยุกต์ใช้ AI 
เพื่อประโยชน์ในด้ำนโภชนำกำรและอำหำรกำรกิน แม้ว่ำจะดู
ห่ำงไกลและไม่น่ำจะมำเกี่ยวข้องกันได้ แต่ทุกวันนี้ก็มีกำรใช้ AI
ในกำรวำงแผนด้ำนกำรกินแล้วจริง ๆ
AI กับบทบาทในเร่ืองโภชนาการ

AI เข้ำไปมีบทบำทในทุก ๆ อุตสำหกรรม ไม่เว้นแม้แต่ใน
แวดวงอำหำร ซึ่ งกำรประยุกต์ใช้ AI เพื่อประโยชน์ในด้ำน
โภชนำกำรและอำหำรกำรกินนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ เนื่องจำกมี
กำรน ำเทคโนโลยีนี้เข้ำมำใช้จริงอย่ำงแพร่หลำยมำสักระยะหนึ่งแล้ว
โดยใช้หลักกำรท ำงำนของ AI เข้ำมำเป็นตัวช่วยในกำรจัดกำร
รำยกำรอำหำรและวำงแผนกำรกนิอำหำรให้ได้ตำมหลักโภชนำกำร
ที่เหมำะสมกับคนแต่ละคน จริง ๆ แล้วทุกคนอยำกมีสุขภำพที่ดี

อยำกร่ำงกำยแข็งแรง จึงหันมำใส่ใจและเป็นห่วงสุขภำพของ
ตนเองกันมำกข้ึน โดยเฉพำะสุขภำพท่ีขึ้นอยู่กับอำหำรกำรกินในแต่
ละมื้อแต่ละวัน แต่เพรำะไม่ใช่ทุกคนท่ีจะมีเวลำมำกพอที่จะคัดสรร
อำหำรที่ตนเองจะกินอย่ำงพิถีพิถัน ไม่ได้มีตัวเลือกมำกพอส ำหรับ
กำรกินอำหำร รวมถึงไม่ได้มีงบประมำณในกำรปรึกษำผู้เช่ียวชำญ
ด้ำนกำรกินอำหำรตำมหลักโภชนำกำร AI จึงเข้ำมำเป็นผู้ช่วยดูแล
เรื่องอำหำรกำรกินให้เรำแทน หลัก ๆ แล้วกำรท ำงำนของอัลกอริธึม
AI จะช่วยเรื่องกำรวำงแผนมื้ออำหำร ค ำนวณคุณค่ำทำงอำหำร
ในเมนูอำหำรแต่ละมื้อตำมหลักโภชนำกำรให้เหมำะสมกับบุคคล
แต่ละคน เนื่องจำกร่ำงกำยของคนเรำไม่เหมือนกัน ค ำนวณพลังงำน
ที่ควรได้รับในแต่ละมื้อและตลอดทั้งวัน ที่ส ำคัญเมนูอำหำรที่
ออกแบบด้วย AI จะต้องไม่กระทบกับรสชำติอำหำร นั่นหมำยควำมว่ำ
เรำจะยังได้กินอำหำรที่อร่อยถูกปำกเหมือนเดิม แต่ที่เพิ่มเติมคือ
ถูกหลักโภชนำกำรและมีประโยชน์ต่อร่ำงกำยมำกกว่ำ
กินอาหารตามที่ AI แนะน า

เนื่องจำกร่ำงกำยของคนแต่ละคนไม่เหมือนกัน ทั้งเพศ วัย 
หมู่เลือด ควำมชอบ รสนิยม เป้ำหมำยทำงโภชนำกำร เง่ือนไขทำง
สุขภำพและกำรท ำงำนของร่ำงกำยอื่น ๆ  เช่น รำยละเอียดทำงพันธุกรรม
กำรแพ้อำหำร โรคประจ ำตัว ยำที่กินเป็นประจ ำ กระบวนกำรเผำผลำญ
รวมถึงเน้นเลือกผลิตผลอำหำรที่หำได้ง่ำยในท้องถิ่น อัลกอริธึม
ของ AI จะถูกออกแบบมำให้เลือกอำหำรให้เหมำะสมกับบุคคล 
ดังนั้น เมนูอำหำรที่ออกแบบด้วย AI จึงค่อนข้ำงจ ำเพำะกับสุขภำพ
ของเรำจำกข้อมูลส่วนตัว หำกกินอำหำรตำมที่ AI แนะน ำ แต่ละคน
ก็น่ำจะได้เมนูอำหำรที่แตกต่ำงกัน

ดังนั้น ควำมฉลำดของ AI ในด้ำนโภชนำกำรและอำหำร
กำรกิน นอกจำกจะช่วยให้เรำได้กินอำหำรที่เหมำะสมกับที่ร่ำงกำย
ต้องกำรแล้ว AI ต้องเรียนรู้เรื่องส่วนประกอบของอำหำรด้วย 
เพื่อให้ออกแบบเมนูอำหำรได้หลำกหลำย ที่ส ำคัญ คือ AI
ต้องเข้ำใจพฤติกรรมกำรกินของคนแต่ละคน ตำมข้อมูลส่วนตัว
ที่เรำต้องแบ่งปันให้กับระบบ AI ในกำรค ำนวณเมนูอำหำรออกมำ
ได้ถูกหลักโภชนำกำร เหมำะสมกับบุคคล และถูกปำกไม่ต่ำงจำก
กำรเลือกกินเอง AI ที่เป็นระบบประมวลผลข้อมูลด้ำนอำหำร จะมี
ส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน คือ ส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งำน ส่วนอนุมำน
และประมวลผลข้อมูล และส่วนควำมรู้ทำงโภชนำกำรและ
กำรแพทย์ เมื่อเรำป้อนข้อมูลผู้ ใช้งำนของเรำแล้ว ระบบจะ
ประมวลผลข้อมูลสุขภำพของเรำตำมควำมรู้ทำงโภชนำกำรและ
กำรแพทย์ ว่ำร่ำงกำยของเรำควรกินอะไรให้มำกขึ้นหรือไม่ควรกินอะไร
จำกนั้นแปลผลออกมำเป็นเมนูอำหำรที่สอดคล้องและเหมำะสม
กับร่ำงกำยเรำมำกที่สุดที่เรำควรกิน
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ปัจจุบัน วงกำรอำหำรทั้งในและต่ำงประเทศได้มีกำร
พัฒนำ AI เข้ำมำเป็นตัวช่วยในเรื่องกำรกินอำหำรของเรำ ทั้งใน
รูปแบบของแอปพลิเคชันด้ำนกำรวำงแผนอำหำร แค่เปิดแอปฯ 
แล้วเปิดกล้องให้ระบบสแกนเมนูอำหำรตรงหน้ำ เรำก็จะทรำบว่ำ
เรำจะได้คุณค่ำทำงอำหำรอะไรบ้ำงจำกมื้อนี้ หรือจะให้แอปฯ 
ค ำนวณให้ก็ได้ว่ำเรำควรจะกินอะไร ปริมำณเท่ำไรในมื้อนี้ 
ในรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์อัจฉริยะ
ในครัวเรือนก็สำมำรถประมวลผลข้อมูลได้ แต่ต้องยอมรับว่ำ
อุปกรณ์เหล่ำนั้นกม็ีรำคำค่อนข้ำงสูง และเข้ำถึงได้ยำกส ำหรับคนทั่วไป

อย่ำงไรก็ดีกำรกินอำหำรตำมที่ AI แนะน ำก็ถือเป็นวิธีหนึ่ง
ที่น่ำสนใจในกำรปรับเปลี่ยนนิสัยกำรกินให้หันมำใส่ใจกับสุขภำพ
และร่ำงกำยมำกขึ้น ด้วยมันอำจจะน่ำตื่นเต้นในตอนแรกที่เรำน ำ
เทคโนโลยีเข้ำมำมีส่วนร่วมกับกำรวำงแผนอำหำรกำรกินได้ขนำดนี้
และท้ำยที่สุดคือประโยชน์ที่เรำจะได้รับเต็ม ๆ จำกกำรกินเพื่อ
สุขภำพท่ีดี

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง       
ที่มา : https://www.sanook.com

Smart DOE

รมว.สุชาติ หารือ รมว.แรงงานสิงคโปร์ พัฒนาการจัดหางานให้มีประสิทธิภาพ
เมื่อวันที่  5 พฤษภำคม 2565 นำยสุชำติ  ชมกลิ่น 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน พร้อมด้วย นำยบุญชอบ
สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงำน นำงเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ 
โฆษกกระทรวงแรงงำน (ฝ่ำยกำรเมือง) นำยไพโรจน์ โชติกเสถียร 
อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน นำยประทีป ทรงล ำยอง อธิบดีกรม
พัฒนำฝีมือแรงงำน นำยบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขำธิกำรส ำนักงำน
ประกันสังคม เข้ำเยี่ยมคำรวะ Dr.Tan See Leng รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงแรงงำนของสิงคโปร์โอกำสนี้ได้หำรือข้อรำชกำร
ในประเด็นกำรดูแลแรงงำนไทยในประเทศสิงคโปร์และศึกษำ
ระบบกำร Matching ต ำแหน่งงำนแก่นักศึกษำจบใหม่ให้สำมำรถ
เชื่อมโยงข้อมูลควำมต้องกำรของนำยจ้ำง เพื่อน ำรูปแบบดังกล่ำว
ไปปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพระบบกำรจ้ำงงำนในประเทศไทย
ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน ณ กระทรวงแรงงำนสิงคโปร์

นำยสุชำติ กล่ำวว่ำ กระทรวงแรงงำน ขอขอบคุณท่ำน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำนของสิงคโปร์ที่ให้กำรดูแลแรงงำน
ไทยที่ เข้ำมำท ำงำนในประเทศสิงคโปร์ทุกคนเป็นอย่ำงดี 
โดยเฉพำะในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ที่ผ่ำนมำ
ที่ได้ดูแลเรื่องกำรฉีดวัคซีน ควำมเป็นอยู่และสวัสดิกำรต่ำง ๆ 
ตำมมำตรฐำนสำกล นอกจำกนี้ ยังหำรือถึงกำรบริหำรจัดกำร
ระบบกำรจ้ำงงำน กำร Matching ต ำแหน่งงำนให้แก่นักศึกษำ
จบใหม่เพื่อให้สำมำรถหำงำนท ำได้และเช่ือมโยงข้อมูลตอบสนอง
ควำมต้องกำรของนำยจ้ำงอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนกำรรับ
แรงงำนไทยเข้ำมำท ำงำนในประเทศสิงคโปร์ซึ่งปัจจุบันประเทศ
ไทยมีแรงงำนไทยที่เข้ำมำท ำงำนกว่ำ 10,000 คน ผ่ำนกรมกำร
จัดหำงำนเป็นผู้จัดส่ง 1,827 คน

นำยสุชำติ กล่ำวต่อว่ำ ในปี 2565 นำยจ้ำงและสถำน
ประกอบกำรในประเทศสิงคโปร์มีควำมต้องกำรจ้ำงแรงงำนไทย
ใน 3 สำขำ ได้แก่ ภำคอุตสำหกรรมก่อสร้ำง ช่ำงอู่ต่อเรือ และ
ช่ำงเชื่อมฝีมือ เนื่องจำกแรงงำนไทยได้รับกำรชื่นชมในเรื่องทักษะ
ฝีมือกำรท ำงำนขั้นสูง ซึ่งเป็นท่ีไว้วำงใจและพึงพอใจของนำยจ้ำง
สิงคโปร์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลที่ให้ควำมส ำคัญกับ
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร
มนุษย์ท่ีมีเป้ำหมำยพัฒนำคนในทุกมิติ 

ด้ำน นำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน 
กล่ำวว่ำ ปัจจุบันกระทรวงแรงงำนได้ยกระดับบริกำรจัดหำงำน
ออนไลน์ผ่ำนแพลตฟอร์มไทยมีงำนท ำเพื่อเช่ือมโยงข้อมูลให้เป็น
ระบบเดียวกันจุดเด่นของแพลตฟอร์มไทยมีงำนท ำสำมำรถ
รวบรวมต ำแหน่งงำนว่ำงจำกเครือข่ำยของบริษัทจัดหำงำนและ
ของภำครัฐ กำรน ำระบบ AI มำช่วยวิเครำะห์ข้อมูลจับคู่ (Matching)
ต ำแหน่งงำน กำรให้บริกำรแบบ Single Window ของหน่วยงำนภำคี
กำรให้บริกำรจัดหำงำนผ่ำนแอปพลิเคชันไทยมีงำนท ำ กำรรวม
บริกำรภำครัฐอิเล็กทรอนิกส์ไว้ท่ีจุดเดียว กำรติดตำมผลกำรมีงำนท ำ
ข้อมูลกำรให้บริกำรมีกำรจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบติดตำมกำร
เปลี่ยนแปลงได้แบบ Real-time พร้อมรวบรวมหลักสูตรพัฒนำ
ทักษะของหน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อช่วยให้คนหำงำนมีคุณสมบัติ
เหมำะสมกับต ำแหน่งงำนและมีระดับรำยได้เพิ่มขึ้น

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง       
ที่มา : https//www.doe.go.th
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รมว.สุชาติ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดหางาน ด้วยระบบ E - service 
รองรับคนหางานทั่วประเทศ

กระทรวงแรงงำน ชี้ช่องทำงบริกำรประชำชนผ่ำนระบบ 
e-service กรมกำรจัดหำงำน ขึ้นทะเบียนว่ำงงำน ตรวจสอบ
ข้อมูลขึ้นทะเบียน และค้นหำงำนเบ็ดเสร็จในจุดเดียว

นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน 
เปิดเผยว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และ พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ซึ่งก ำกับดูแลกระทรวง
แรงงำน ให้ควำมส ำคัญกับกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำในกำรเข้ำถึง
บริกำรและสวัสดิกำรของประชำชน ซึ่งกระทรวงแรงงำน
ขำนรับนโยบำย โดยมุ่งมั่นเพิ่มประสิทธิภำพงำนบริกำรภำครัฐ 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ประชำชนเข้ำถึงได้ง่ำย สะดวก ประหยัดเวลำ
สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนพฤติกรรมกำรรับบริกำรของประชำชน
ที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนไปด ำเนินธุรกรรมต่ำง ๆ ผ่ำนเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เพ่ิมขึ้นอย่ำงก้ำวกระโดด

“กระทรวงแรงงำน โดยกรมกำรจัดหำงำน อ ำนวยควำม
สะดวกให้กับผู้ประกันตนมำตรำ 33 ที่ลำออกจำกงำน หรือถูกเลิกจ้ำง
ให้สำมำรถข้ึนทะเบียนว่ำงงำน รำยงำนตัว ตรวจสอบข้อมูลขอรับ
ประโยชน์ทดแทนกรณีว่ำงงำน และหำงำนท ำ ผ่ำนระบบออนไลน์
ที่เว็บไซต์ e-service.doe.go.th เบ็ดเสร็จในจุดเดียว (Single 
Window) จำกนั้นรับเ งินชดเชยกรณีว่ำงงำนจำกส ำนักงำน
ประกันสังคม โดยไม่ต้องเดินทำงมำยื่นเอกสำรที่ส ำนักงำนใน
ระหว่ำงนี้ยังสำมำรถหำงำน ผ่ำนแพลตฟอร์ม “ไทยมีงำนท ำ” 
ที่ปัจจุบันรวบรวมต ำแหน่งงำนไว้ถึง 216,240 อัตรำ รวมทั้งค้นหำ
หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำทักษะและเพิ่มโอกำสกำรมีงำนท ำ” 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน กล่ำว 

ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน 
กล่ำวว่ำ จำกรำยงำนสรปุกำรขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่ำงงำน 
ในเดือนเมษำยน 2565 พบว่ำมีประชำชนยื่นขอรับสิทธิ์กรณี
ว่ำงงำนกับกรมกำรจัดหำงำน จ ำนวน 81,151 คน ซึ่งกรมกำร
จัดหำงำนไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยเตรียมต ำแหน่งงำนว่ำงจำก
ทั่วประเทศ (Active ในระบบ) จ ำนวน 216,240 อัตรำ เพื่อให้บริกำร
ประชำชนที่ประสงค์มีงำนท ำ โดยต ำแหน่งงำน 5 อันดับแรก
ที่มีควำมต้องกำรมำกที่สุด ได้แก่ 1. แรงงำนบรรจุผลิตภัณฑ์ 
2. แรงงำนด้ำนกำรประกอบ 3. พนักงำนขำยของหน้ำร้ำนและ
สำธิตสินค้ำ 4. ตัวแทนจัดหำบริกำรทำงธุรกิจและนำยหน้ำกำรค้ำอื่น ๆ
5. ตัวแทนฝ่ำยขำยด้ำนเทคนิคและกำรค้ำ 

นำยไพโรจน์ กล่ำวต่อไปว่ำ ส ำหรับผู้ประกันตนมำตรำ 33
ที่ลำออกจำกงำน หรือถูกเลิกจ้ำง และต้องกำรรับสิทธิ์กรณี
ว่ำงงำนสำมำรถขอรับบริกำรได้ที่เว็บไซต์ e-service.doe.go.th 
หำกใช้บริกำรครั้งแรกให้ท ำกำรลงทะเบียนขอใช้บริกำรพิสูจน์และ

ยืนยันตัวตนทำง Digital ID ของ ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 
(องค์กำรมหำชน) (สพร.) เพื่อยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชำชน 
จำกนั ้นจึงเข้ำสู ่ระบบ เพื ่อท ำกำรขึ ้นทะเบียนผู ้ประกันตน
กรณีว่ำงงำน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แนบไฟล์หน้ำสมุดบัญชี
ธนำคำร หลังจำกขึ้นทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว สำมำรถตรวจสอบ
ผลกำรขึ ้นทะเบียนได้ ทั ้งนี ้ ผู ้ประกันตนจะต้องรำยงำนตัว 
อย่ำงน้อยเดือนละครั้งตำมตำรำงนัดหมำย กรณีมีงำนท ำแล้ว
ให้แจ้งกำรมีงำนท ำ โดยกรอกวันเดือนปีที่เริ่มงำน ต ำแหน่งงำน 
อัตรำค่ำจ้ำง ชื่อสถำนประกอบกำร เพื่อประโยชน์ในกำรรับสิทธิ์ 
หำกต้องว่ำงงำนอีกครั้ง โดยผู้ที่ต้องกำรตรวจสอบกำรขึ้นทะเบียน 
กำรรำยงำนตัว กำรจ่ำยเงินประโยชน์ทดแทน สำมำรถตรวจสอบที่เมนู
“ข้อมูลขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่ำงงำน” โดยส ำนักงำน
ประกันสังคมจะเป็นผู้พิจำรณำสั่งจ่ำยประโยชน์ทดแทนเป็นรำยเดือน
ผ่ำนบัญชีธนำคำรของผู้ประกันตนฯ หลังจำกมีกำรรำยงำนตัว
ตำมก ำหนด ซึ่งหำกต้องกำรติดตำมกำรจ่ำยประโยชน์ทดแทน
สำมำรถติดต่อที่สำยด่วน 1506 กด 1 ส ำนักงำนประกันสังคม 
นอกจำกนี้หำกต้องกำรค้นหำข้อมูลต ำแหน่งงำนที่เหมำะสม
กับตัวเอง สำมำรถใช้บริกำรได้ที่ แพลตฟอร์ม “ไทยมีงำนท ำ” 
ที่ให้บริกำรทั้ง Web Application และ Mobile Application 
โดยจะ Matching ต ำแหน่งงำนตำมพื้นที่ และ ภูมิล ำเนำ รวมถึง
จับคู่ต ำแหน่งงำนจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะตำมข้อมูล
ของผู้ใช้บริกำร ซึ่งกรมกำรจัดหำงำนได้รวบรวมข้อมูลกำรจ้ำงงำน
จำกภำครัฐที่เชื่อมโยงข้อมูลจำกส ำนักงำน ก.พ. ที่มีต ำแหน่งงำน
จำกหน่วยงำนรำชกำรกว่ำ 300 หน่วยงำน ต ำแหน่งงำน
ภำคเอกชน และต ำแหน่งงำนจำกบริษัทจัดหำงำนชั้นน ำ

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง       
ที่มา : https//www.doe.go.th
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กรมการจัดหางาน สร้างการรับรู้การปฏิบัติตามกฎหมาย การใช้แรงงานต่างด้าวท่ัวประเทศ
นำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน เปิดเผยว่ำ

นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน ให้ควำมส ำคัญ
กับกำรบริหำรจดักำรแรงงำนขำ้มชำติในประเทศไทย ภำยใต้สถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
รวมทั้งตระหนักถึงกำรใช้แรงงำนข้ำมชำติผิดกฎหมำยที่มีผลต่อ
ควำมมั่นคงและควำมเช่ือมั่นของประเทศไทย ซึ่งส่งผลไปถึงภำค
เศรษฐกิจ จึงมอบหมำยกรมกำรจัดหำงำนในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหำดังกล่ำวในทุกมิติ ทั้งกำรตรวจสอบ 
ด ำเนินคดี ผู้ฝ่ำฝืนกฎหมำยอยำ่งเข้มงวด กำรรับฟังปัญหำจำกนำยจ้ำง
สถำนประกอบกำรที่ใช้แรงงำนข้ำมชำติ ตลอดจนกำรปรับกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับให้มียืดหยุ่นสอดคล้องตำมสถำนกำรณ์จริง โดยมุ่งหวัง
ให้นำยจ้ำง สถำนประกอบกำร และแรงงำนข้ำมชำติ ปฏิบัติตำมมติครม.
ในครำวต่ำง ๆ  เพื่อน ำไปสู่กำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวโดยถูกต้องตำมกฎหมำย

กรมกำรจัดหำงำนได้จัดอบรม “โครงกำรเสริมสร้ำงกำรรับรู้
ให้นำยจ้ำง สถำนประกอบกำร แรงงำนต่ำงด้ำว และองค์กรภำคี
เครือข่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565” ขึ้นทั่วประเทศ 
เพื่อประชำสัมพันธ์ เผยแพร่นโยบำย กฎระเบียบ ประกำศ ข้อมูล
ข่ำวสำรภำครัฐ และสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกำรตำมมติครม.
ครำวต่ำง ๆ ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) และกำรปฏิบัติตำมแนวทำงกำรปรับ

ลดมำตรกำรกำรน ำแรงงำนต่ำงด้ำวเข้ำมำท ำงำนตำมบันทึก
ควำมเข้ำใจว่ำด้วยควำมร่วมมือด้ำนแรงงำน (MOU) โดยผู้ร่วมโครงกำรฯ
จะได้ควำมรู้ที่เป็นปัจจุบัน และเกิดประโยชน์ จำกผู้มีควำมเชี่ยวชำญ
ทั้งวิทยำกรจำกส ำนักบริหำรแรงงำนต่ำงด้ำว กรมกำรจัดหำงำน 
และวิทยำกรจำกส ำนักงำนประกันสังคม อำทิ แนวทำงกำรน ำเข้ำ
แรงงำนต่ำงด้ำวตำม MOU และแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกำรท ำงำน
ของคนต่ำงด้ำว สัญชำติกัมพูชำ ลำว เมียนมำ ตำมมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2565 สิทธิประโยชน์ของคนต่ำงด้ำว จำก
กำรเข้ำระบบประกันสังคม บทก ำหนดโทษที่นำยจ้ำง/สถำน
ประกอบกำรควรรู้ และกำรเตรียมควำมพร้อมต่อแนวโน้มของ
ตลำดแรงงำนในอนำคตที่กำรจ้ำงแรงงำนข้ำมชำติ จะถูกทดแทน
ด้วยเทคโนโลยีที ่ม ีต ้นทุนถูกลง โดยจะมีกำรจัดอบรมขึ ้นทั ่ว
ประเทศ ณ จังหวัดที่มีนำยจ้ำง สถำนประกอบกำร และแรงงำน
ข้ำมชำติท ำงำนอยู่เป็นจ ำนวนมำก” อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำว

ทั้งนี้ นำยจ้ำง สถำนประกอบกำร และแรงงำนข้ำมชำติที่สนใจ
สำมำรถติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเพื่อร่วมกำรอบรมฯ ได้ที่ 
ส ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนคร พ้ืนที่ 1 - 10 และส ำนักงำน
จัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง       
ที่มา : https//www.doe.go.th

นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เปิดเผยว่ำ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ซึ่งก ำกับดูแลกระทรวงแรงงำน มีควำมห่วงใยนักศึกษำจบใหม่ และคนหำงำนเป็นอย่ำงมำก ได้ก ำชับ
กระทรวงแรงงำน เร่งหำต ำแหน่งงำนให้เพียงพอกับผู้ว่ำงงำน และนักศึกษำจบใหม่ที่ก ำลังเข้ำสู่ตลำดแรงงำน ซึ่งในเรื่องนี้ตนในฐำนะ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน ไม่เคยนิ่งนอนใจเตรียมต ำแหน่งงำนในประเทศ 158,503 อัตรำ และต่ำงประเทศ 114,474 อัตรำ รวมทั้งสิ้น
272,977 อัตรำ ไว้รองรับเบื้องต้นแล้ว โดยต้องกำรจ้ำงงำนแบบไม่ระบุวุฒิกำรศึกษำ 197,326 อัตรำ ระดับ ปวช. และ ปวส. 
36,771 อัตรำ ปริญญำตรี 35,593 อัตรำ ปริญญำโทและปริญญำเอก รวม 3,287 อัตรำ ซึ่ง 5 จังหวัดที่ต้องกำรแรงงำนมำกที่สุด ได้แก่ 
กรุงเทพมหำนคร ปทุมธำนี นนทบุรี สมุทรปรำกำร และระยอง ตำมล ำดับ

นอกจำกนี้ กระทรวงแรงงำนยังเตรียมต ำแหน่งงำน ในอุตสำหกรรม S-Curve มำกกว่ำ 4 หมื่นอัตรำ ตำมข้อสั่งกำรนำยกรัฐมนตรี
ท่ีเน้นสร้ำงควำมเข้มแข็งของอุตสำหกรรมเดมิ (S-Curve) พร้อมกับสร้ำงอุตสำหกรรมใหม่แห่งอนำคต (New S-Curve) สอดรับกับบริบท
ทำงเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อท ำให้ประเทศไทยสำมำรถสร้ำงฐำนรำยได้และกำรจ้ำงงำนใหม่ โดยข้อมูล ณ เดือน พ.ค. 
2565 พบว่ำอุตสำหกรรม S-Curve 5 อันดับแรกที่มีควำมต้องกำรมำกที่สุดได้แก่ 1. อุตสำหกรรมกำรแปรรูปอำหำร 2. อุตสำหกรรม
ยำนยนต์ 3. อุตสำหกรรมโลจิสติกส์ 4. อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ 5. อุตสำหกรรมเช้ือเพลิงชีวภำพและเคมีชีวภำพ

ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำวว่ำ ส ำหรับผู้ที่ต้องกำรมีงำนท ำ และนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร
ที่ต้องกำรรับสมัครงำน สำมำรถใช้บริกำรที่เว็บไซต์ “ไทยมีงำนท ำ.doe.go.th” หรือแอปพลิเคชัน “ไทยมีงำนท ำ”  โดยคนหำงำนสำมำรถ
ค้นหำข้อมูลต ำแหน่งงำนท่ีเหมำะสมกับตัวเองมำกที่สุด โดย Matching ต ำแหน่งงำนตำมพื้นที่ และ ภูมิล ำเนำ รวมถึงจับคู่ต ำแหน่งงำน
จำกควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะที่มีอยู่ และส ำหรับนำยจ้ำง สถำนประกอบกำร ที่ต้องกำรช่องทำงรับสมัครงำน สำมำรถลงทะเบียน
นำยจ้ำง เพื่อประกำศต ำแหน่งงำน และคัดลอกรำยชื่อผู้หำงำน โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย หำกต้องกำรสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่สำยด่วน
กระทรวงแรงงำน 1506 กด 2 กรมกำรจัดหำงำน หรือสำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1694
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมลูตลำดแรงงำนภำคกลำง                                                                                           ที่มา : https//www.doe.go.th

รมว. เฮง้ เตรียมต าแหน่งงานในประเทศ-ต่างประเทศ มากกว่า 2.7 แสนอัตรา รองรับคนหางาน
ผ่านออนไลน์ พร้อมแจง 5 อันดับ อุตสาหกรรม S-Curves ที่มีความต้องการจ้างงานมากที่สุด
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อาชีพมั่นคง

เปิดสายงาน อาชีพที่ขาดแคลน 2565 ตลาดต้องการมากที่สุด
เรียนจบออกมาแล้ว ไม่ตกงาน “มนุษย์เงินเดือน” หรือ 

“คนท ำงำนรุ่นใหม่” ในสังคมยุคนี้ต่ำงต้องปรับตัว และเพิ่มทักษะ
ให้ตรงตำมควำมต้องกำรตลำดแรงงำนมำกขึ้น หลังเศรษฐกิจ
ประเทศไทยและทั่วโลกชะลอตัว ตั้งแต่ ปี 2563 มำจนถึงปัจจุบัน 
เนื่องจำกปัญหำกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงยืดเยื้อ 
ส่งผลกระทบต่อภำพรวมกำรท ำธุรกิจในวงกว้ำง ผู้ประกอบกำร
ต่ำงรัดเข็มขัดและจ้ำงงำนเข้มงวดมำกขึ้น ท ำให้แรงงำนยุคนี้
ต้องพัฒนำเสริมทักษะให้ตนเองมีควำมเช่ียวชำญในสำยงำนนั้น ๆ 
รวมถึงพัฒนำทักษะอำชีพด้ำนต่ำง ๆ ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ของตลำดแรงงำน 

ส ำหรับ ปี 2565 10 อำชีพที่ตลำดแรงงำนต้องกำรมำกที่สุด
และแนวโน้มส ำหรับกำรท ำงำนในยุคหลังโควิด -19 เรียกว่ำ
ถ้ำเรียนด้ำนนี้ไป รับรองว่ำจบออกมำแล้วไม่ตกงำน

1. สายงานขาย หำกพูดถึงต ำแหน่งงำนที่บริษัทต่ำง ๆ 
เปิดรับต ำแหน่งงำนมำกที่สุดก็คงไม่พ้น “งำนขำย” หรือที่เรียกกันว่ำ
ต ำแหน่งเซลล์หรือพนักงำนขำยนั่นเอง โดยพนักงำนขำยเป็นต ำแหน่ง
ที่สร้ำงรำยได้ให้กับบริษัทโดยตรงมำกกว่ำต ำแหน่งงำนอื่น ๆ 
ไม่แปลกท่ีหลำยบริษัทเปิดรับสมัครงำนต ำแหน่งพนักงำนขำย
เยอะมำก บำงบริษัทถึงขั้นเปิดรับกันตลอดทั้งปีเลยทีเดียว

ตัวอย่ำงอำชีพด้ำนงำนขำย อำทิ พนักงำนขำยหน้ำร้ำน 
พนักงำนขำยออนไลน์ เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้ำนข้อมูลสินค้ำ งำนขำย
ประกัน พนักงำนขำยรถยนต์ และพนักงำนขำยทำงโทรศัพท์ เป็นต้น

2. งานขนส่งและคลังสินค้า เป็นงำนที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบโลจิสติกส์ ที่ต้องเข้ำมำจัดกำรระบบขนส่ง หรือกำร
เคลื่อนย้ำยสินค้ำและบริกำร ทั้งภำคพื้นดิน ทำงเรือ และทำงอำกำศ
สำยงำนด้ำนนี้ยังรวมไปถึงกระบวนกำร วิธีกำร กำรวำงแผนสินค้ำ
คงคลัง กำรจัดเก็บ ควบคุม กำรบริหำรธุรกิจอีกด้วย ท ำให้มีควำม
ต้องกำรอำชีพน้ีอยู่ทุกพ้ืนท่ี

ตัวอย่ำงอำชีพด้ำนขนส่งและคลังสินค้ำ อำทิ เจ้ำหน้ำที่จัดเรียง
คลังสินค้ำ เจ้ำหน้ำที่จัดส่งสินค้ำ หรือเจ้ำหน้ำที่จัดกำรสต๊อก เป็นต้น

3. อาชีพด้านไอที เนื่องจำกเทคโนโลยีเข้ำมำมีบทบำท
ในกำรด ำเนินธุรกิจและกำรท ำงำนในยุคดิจิทัลเพิ่มมำกขึ้น ดังนั้น 
สำยงำน IT (Information Technology) จึงมีควำมต้องกำรสูงขึ้น
ในแต่ละปี เพรำะเทคโนโลยีเป็นหัวใจส ำคัญของทุกธุรกิจและ
ทุกอุตสำหกรรมในกำรส่งเสริมและสร้ำงควำมได้เปรียบในกำร
แข่งขันทำงธุรกิจ

ตัวอย่ำงอำชีพด้ำนไอที อำทิ โปรแกรมเมอร์ นักพัฒนำ
ระบบซอฟต์แวร์ นักพัฒนำเว็บไซต์ คอมพิวเตอร์กรำฟิก 
นักออกแบบเว็บ นักข่ำวสำยไอที และผู้ดูแลระบบ เป็นต้น

4. อาชีพวิศวกร ส ำหรับสำยงำนวิศวกร เป็นอีกหนึ่ง
อำชีพท่ีขำดแคลน เพรำะนำยจ้ำงต้องกำรแรงงำนท่ีมีทักษะเชิงลึก
และทักษะรอบด้ ำนประกอบกัน รวมถึ งยั งพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนเป็นสิ่งส ำคัญ ท ำให้วิศวกรเป็นกลุ่ม
อำชีพที่ตลำดต้องกำรสูงมำก เพื่อรองรับกำรลงทุนของบริษัท
ต่ำงประเทศที่มำใช้ประเทศไทยเป็นฐำนกำรผลิต กำรจัดกำรโรงงำน
กำรดูแลมำตรฐำนของโรงงำน รวมถึงกำรดูแลระบบเครื่องจักร 
เครื่องกล เพ่ือให้กำรผลิตมีประสิทธิภำพสูง

ตัวอย่ำงอำชีพวิศวกร อำทิ วิศวกรโยธำ วิศวกรเครื่องกล 
วิศกรขนส่งทำงรำง และวิศวกรในกำรวำงระบบสัญญำณกำรเดิน
รถไฟและควบคุมระบบสัญญำณต่ำง ๆ เป็นต้น

5. สายงานช่างเทคนิค สำยงำนนี้เปิดรับผู้สมัครจำก
หลำกหลำยระดับกำรศึกษำ มีตั้งแต่ ปวช. ปวส. ไปจนถึงปริญญำตรี
ขึ้นอยู่กับลักษณะงำนและควำมรับผิดชอบของงำน โดยลักษณะงำน
เกี่ยวกับกำรสร้ำง ตรวจแก้ ซ่อม ปรับ ประกอบ ดัดแปลง ทดสอบ 
และบ ำรุงรักษำเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับ
โลหะและไฟฟ้ำ ค ำนวณรำยกำรและประมำณรำคำในกำร
ด ำเนินงำนดังกล่ำว ควบคุมตรวจสอบกำรท ำงำนของเครื่องจักร
เครื่องยนต์ ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น ซึ่งมีส่วนส ำคัญ
ในแรงงำนกำรผลิต ทั้งโรงงำน ออฟฟิศ และหน่วยกำรผลิต
เป็นอย่ำงมำก

ตัวอย่ำงสำยงำนช่ำงเทคนิค อำทิ ช่ำงไฟฟ้ำ ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์
และช่ำงซ่อมอุปกรณ์ต่ำง ๆ เป็นต้น

6. เจ้าหน้าที่บัญชี งำนบัญชี ถือว่ำเป็นงำนที่ยำกและ
จะต้องมีควำมแม่นย ำอย่ำงที่สุด ท้ังยังเป็นสำยงำนที่ต้องใช้ควำมรู้
เฉพำะด้ำนในกำรจัดกำร เพรำะต้องคอยตรวจสอบสินทรัพย์และหนี้
รวมไปถึงบัญชีลูกหนี้-เจ้ำหนี้ รวมถึงปิดสรุปงบ เพื่อให้องค์กร
น ำตัวเลขน้ีไปพัฒนำธุรกิจต่อไป ท่ีส ำคัญ เมื่อถึงเวลำที่ต้องส่งภำษี
ให้กับกรมสรรพำกรนักบัญชีนี่แหละคือผู้ที่จัดกำรส่งเอกสำร
ทั้งหมดที่กรมสรรพำกรต้องกำร

7. เจ้าหน้าที่การเงิน ไม่ว่ำจะท ำธุรกิจอะไรก็ตำม กำรบริหำร
จัดกำรเงินและสินทรัพย์ต่ำง ๆ ของบริษัทถือเป็นเรื่องท่ีส ำคัญมำก 
โดยผู ้ที ่ท ำหน้ำที ่ในส่วนนี ้ ก็คือ คนที่ท ำงำนกำรเงินนั ่นเอง 
โดยหน้ำที่รับผิดชอบของสำยอำชีพนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับกำรดูแล
เรื่องกำรวำงบิล ซื้อขำย ทวงหนี้ วำงแผนกำรช ำระหนี้ จัดกำร
หนี้สินของบริษัท และตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรรำยรับ
รำยจ่ำย งำนด้ำนนี้จึงต้องกำรคนที่นอกจำกจะมีทักษะที่เกี่ยวข้อง
กับกำรท ำบัญชีและตัวเลขแล้ว ยังต้องเป็นคนที่มีควำมละเอียด
รอบคอบอีกด้วย
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8. เจ้าหน้าที่ธุรการและงานจัดซ้ือ ธุรกำร ถือเป็นอีกหนึ่ง
สำยงำนที่แม้จะดูเป็นอำชีพที่ไม่โดดเด่น แต่ควำมเป็นจริงแล้ว
คนที่ท ำงำนในส่วนนี้ถือเป็นก ำลังส ำคัญของบริษัท เพรำะเปรียบเสมือน
หน่วยสนับสนุนที่ช่วยให้กำรท ำงำนร่วมกันในองค์กรส ำเร็จลุล่วง
ได้อย่ำงดี มีหน้ำที่กำรดูแลจัดกำรเอกสำร กำรประสำนงำน
ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร ในขณะที่ฝ่ำยจัดซื้อ นอกจำก
จะดูแลเรื่องเอกสำรแล้ว ยังต้องดูแลเรื่องของกำรซื้อขำย และ
ตรวจเช็ครำคำอีกด้วย

9. อาชีพบริการลูกค้า/งานต้อนรับ แม้ว่ำเทรนด์ธุรกิจ
จะเปลี่ยนไป แต่องค์กรก็ยังจ ำเป็นต้องมีเจ้ำหน้ำที่ให้ข้อมูล
กับลูกค้ำหรือผู้บริโภค เกี่ยวกับบริกำรหลังกำรขำย รวมถึงงำน 
Call Center เพรำะนี่คืองำนที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงควำมประทับใจ
ให้กับลูกค้ำ เพื่อให้ลูกค้ำอยู่กับเรำไปนำน ๆ และเลือกที่จะใช้
บริกำรกับเรำต่อไป

10. อาชีพการตลาดและประชาสัมพันธ์ นี่เป็นอีกหนึ่ง
ในอำชีพที่ตลำดต้องกำรเสมอไม่ว่ำจะผ่ำนไปกี่ปีก็ตำม เพรำะ
นักกำรตลำดและประชำสัมพันธ์มีหน้ำที่ในกำรสร้ำงและปฏิบัติ
กลยุทธ์และแคมเปญกำรตลำด เพื่อส่งเสริมภำพลักษณ์ของแบรนด์
ผลิตภัณฑ์หรือเพิ่มยอดขำยให้องค์กร โดยท ำงำนร่วมกับทีมขำย
และพัฒนำผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ช่องทำงโฆษณำต่ำง ๆ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ตรงกับควำมต้องกำรผู้บริโภค

ในปี 2565 ยังเป็นปีที่สุดแสนจะท้ำทำย ทั้งจำกบรรดำ
นิสิตจบใหม่ที่ต่ำงมองหำงำนท ำ หรือคนท ำธุรกิจที่เฝ้ำมองว่ำ
ทิศทำงของกำรลงทุนต่อแต่นี้จะเป็นอย่ำงไร ต้องยอมรับว่ำ 
ถึงตอนนี้ก็ยังคำดเดำอะไรไม่ได้ เนื่องจำกปัญหำที่เจอตอนนี้
ทั้งภำวะเศรษฐกิจซบเซำทั่วโลก ปัญหำกำรแพร่ระบำดของ 
COVID-19 และปัจจัยภำยในประเทศ

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มา : https://www.ktc.co.th

THAILAND 4.0

การมาถึงของยุค Metaverse หรือ เมตาเวิร์ส ไม่เพียง
ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คนเท่านั้น แต่ยังสร้างโอกาส
ต่อยอดให้เกิด 6 อาชีพเกิดใหม่ ที่ต่อยอดมาจากอาชีพมาแรงเดิม
ซ่ึงสิ่งที่เพ่ิมเติมมา คือ ทักษะที่จ าเป็นในโลกอนาคต และเพ่ือ
เตรียมตัวรับโอกาสดี ๆ นี้ เตรียมเรซูเม่ พร้อมอัปสกลิรอได้เลย 
1. นักออกแบบผลิตภัณฑ์และไอเท็ม (Product and Fashion 
designer)

โลกเสมือนจริงก ำลังจะเป็นพื้นที่ตลำดใหม่ในอนำคต
ที่หลำยอุตสำหกรรมให้ควำมสนใจ กำรสร้ำงสิ่งต่ำง ๆ เพื่อก่อให้เกิด
กิจกรรม สถำนที่ ข้ำวของเครื่องใช้จึงจ ำเป็นต้องมีนักออกแบบ
โดยเฉพำะ เช่น ออกแบบเสื้อผ้ำ ออกแบบที่ดิน สิ่งของ โปรดักส์
ส ำหรับกำรท ำงำน ให้กับอวตำรในโลกเมตำเวิร์สส่วนใหญ่ที่มักเป็น
แบรนด์แฟช่ันที่ต้องกำรผลิตสินค้ำที่มีเอกลักษณ์ และครีเอเตอร์
ที่สร้ำงสรรค์งำนเจำะกลุ่มผู้บริโภคจำกวงกำรเกม

ส ำหรับทักษะที่ควรต้องท ำได้ มีดังนี้ กรำฟิก แอนิเมชั่น
3D แฟช่ันดีไซน์ กำรคิดเพื่อกำรออกแบบ สถำปัตยกรรม และ
ประวัติศำสตร์ศิลปะ เป็นต้น

2. หมอรักษาโรคให้เหล่า Avatar (Metahuman Doctor)
สำยแพทย์เตรียมตัว ศึกษำ วินิจฉัย และหำวิธีกำรรักษำ

โรคต่ำง ๆ เมื่อข้อมูลด้ำนสรีระของมนุษย์ถูกแปลงเป็นแบบดิจิทัล 
หมอจึงมีบทบำทส ำคัญในกำรเยียวยำให้ปลอดภัยจำกกำรโจมตี
ของไวรัสที่แพร่กระจำยไปยังข้อมูลในตัว Avatar ซึ่งแต่ละตัวจะมี
กำรใส่รหัสทำงพันธุกรรมและข้อมูลร่ำงกำยไว้แบบเรียลไทม์ 
โดยน ำนำโนเทคโนโลยีเข้ำมำเชื่อมต่อน่ันเอง

ทักษะจ ำเป็นส ำหรับอำชีพหมอยุคเมตำ เวิร ์ส ได้แก่ 
ควำมเชี่ยวชำญทำงกำรแพทย์ ไวรัสวิทยำ วิเครำะห์ข้อมูล รู้ระบบ
ปัญญำประดิษฐ์ AI และ Cybersecurity

6 อาชีพเกิดใหม่ พร้อมชี้เป้าสกลิท าเงิน รับการมาของยุค Metaverse 
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3. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระบบรักษาความปลอดภัย (Law 
& Cybersecurity advisor)

หำกพ้ืนท่ีโลกเสมือนน้ีมีคนเข้ำไปใช้งำนมำกขึ้น แน่นอนว่ำ
ปัญหำเรื่องต่ำง ๆ ย่อมต้องตำมมำเป็นปกติ ดังนั้นจึงต้องมีอำชีพ
เกิดใหม่ เป็นผู้เ ช่ียวชำญด้ำนกฎหมำย และดูแลรักษำควำม
ปลอดภัยเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของลูกค้ำ และดูแล-แก้ปัญหำ
ระบบบล็อกเชน ท ำหน้ำท่ีเป็นท่ีปรึกษำด้ำนกำรท ำสัญญำ /
ข้อตกลงเกี่ยวกับกำรท ำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล และควบคุมดูแล
ควำมปลอดภัยกำรเข้ำรหัสในระบบบล็อกเชนอย่ำงแม่นย ำที่สุด

ส ำหรับทักษะที่ควรมี  เ ช่น ควำมรู้ กฎหมำยธุ รกิ จ 
คณิตศำสตร์ขั้นสูง กำรบริหำรควำมเสี่ยง โค้ดดิ้ง และบล็อกเชน 
เป็นต้น
4. อยากมีทรัพย์สินในโลก Metaverse ต้องขอค าแนะน าจาก 
ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Advisor)

เป็นผู้รอบรู้เกี่ยวกับกลไกและควำมเคลื่อนไหวด้ำนตลำด
สินทรัพย์ดิจิทัล สำมำรถให้ค ำปรึกษำกำรซื้อขำย และลงทุน
ในสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงกำรลงทุนซื้อที่ดินใน Metaverse เพื่อต่อยอด
มูลค่ำสินทรัพย์ และสร้ำงก ำไรในอนำคต

ซึ่งทักษะจ ำเป็น ได้แก่ ควำมรู้ด้ำนกำรลงทุน ด้ำนกำรเงิน
ดิจิทัล กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่งคั่งทำงกำรเงิน ทักษะกำรวิเครำะห์
และประเมินควำมเสี่ยง บล็อกเชน ควำมรู้ด้ำนคริปโตฯ/NFT

5. อยากท่องไปในโลกเมตาเวิร์ส ต้องมีไกด์ทัวร์พื้นที่เมตาเวิร์ส
(Tour Guide Metaverse) น าทาง

เพรำะสิ่งปลูกสร้ำงบำงพื้นที ่อำจเป็นพื ้นที ่ให้เข้ำชม
เพื่อศึกษำหำควำมรู้ เพิ่มเติม แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้ำใจแต่ละ
สถำนที่นั้น ๆ ว่ำต้องเดินหน้ำชมอย่ำงไร กำรมีผู้เช่ียวชำญสถำนที่
ในโลกเมตำเวิร์ส รวมถึงมีควำมรู้-ควำมเข้ำใจ เรื่องเฉพำะทำง
ท่ีจัดแสดงด้วยจะเป็นบุคคลท่ีหมำยปองและต้องกำรอย่ำงแน่นอน

ทักษะที่ควรมี ได้แก่ กำรจูงใจ ควำมรู้เฉพำะทำงในด้ำนนั้น ๆ
ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม ภูมิศำสตร์ และควำมช ำนำญโลกเสมือนจริง
6. สร้างพ้ืนที่ในโลกเสมือน ก็ต้องมี ผู้ให้ค าปรึกษาสร้างพ้ืนที่
โลกเสมือน (Metaverse Architect) คู่ใจ

อำชีพเกิดใหม่นี้ จะรับหน้ำที่ ร่ำง วำงผัง และออกแบบ
โครงสร้ำงโลกเมตำเวิร์สที่มีองค์ประกอบหลำกหลำยและรวมเอำ
ส่วนต่ำง ๆ เข้ำไว้ด้วยกันจนท ำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่อำจไม่มี
ที่สิ้นสุด รวมทั้งเอื้อให้ผู้ใช้งำนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงโลกเสมือน
กับโลกจริงได้ไปพร้อมกัน

ควำมรู้/ทักษะที่จ ำเป็น : spatial computing AI เขียนโค้ด
ก ร ำ ฟิ ก ดี ไ ซ น์  3 D ส ถ ำ ปั ต ย ก ร ร ม  photogrammetry 
มำนุษยวิทยำ และ cognitive sciences

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง
ที่มา : https:// https://www.salika.co


