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บรรณาธิการ
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รอดไปด้วยกัน!! SOdA PrintinG ปรับธุรกิจสิ่งพิมพ์ สู่แมสก์ผ้ำแฟชั่นสุดฮิตในหมู่วัยรุ่นสร้ำงรำยได้ สู้วิกฤตโควิด-19 ให้ชำว จ.เพชรบุรี
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จะไม่กลับไปจุดเดิมก่อนกำรระบำดของ COVID-19 Smart DOE กรมกำรจัดหำงำนส่งเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ (Check List) คัดกรอง และเฝ้ำระวัง

แรงงำนต่ำงด้ำว ที่ท�ำงำนในกิจกำรประมงทะเลก่อนออกไปท�ำกำรประมง/กลับจำกกำรท�ำกำรประมง อาชีพมั่นคง 6 ธุรกิจดำวเด่น ในช่วงไวรัส 

โควิด-19 ระบำด และ THAILAND 4.0 “Digital Transformation เปลี่ยนควำมท้ำทำยเป็นโอกำส”
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Magazine ได้ทำง https://doe.go.th/lmia 

Special Report
-	 “เดิน	กิน	ชิม	เที่ยว	(ถนนสายวัฒนธรรมยมจินดา)	จ.ระยอง”	 3

มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�าในภูมิภาค
-	 สกพอ.	เล็งรื้อแผนดึงลงทุน	“โควิด”	เปลี่ยนเทรนด์ธุรกิจ	 4

-	 รอดไปด้วยกัน!!	SOdA	PrintinG	ปรับธุรกิจสิ่งพิมพ์	สู่แมสก์ผ้าแฟชั่นสุดฮิตในหมู่วัยรุ่น		 4

	 สร้างรายได้สู้วิกฤตโควิด-19	ให้ชาว	จ.เพชรบุรี

-	 เชียงใหม่อัดแคมเปญ	“We	Love	Chiang	Mai	Super	Privilege”	กระตุ้นท่องเที่ยว	 5

-	 “สตรีมเมอร์”	อาชีพคนรุ่นใหม่	รายได้หลักแสน	 6

English for Career
-	 บทสนทนาภาษาอังกฤษ	เรื่องอาชีพ	 7

รู้ทันโลก
-	 ไต้หวันผ่อนปรนน�าเข้าแรงงานต่างชาติครั้งใหญ่สุดในรอบ	20	ปี	 7

-	 ILO	คาดอัตราการจ้างงานปี	2020	นี้จะไม่กลับไปจุดเดิมก่อนการระบาดของ	COVID-19	 8

Smart DOE
-	 กกจ.	เผยยอดหางาน	ช่วงโควิด	 8

-	 “แรงงาน”	ปล่อยแพลตฟอร์ม	Smart	Job	Wallet	จัดหางานรูปแบบใหม่	 9

-	 กรมการจัดหางานเร่งเตรียมความพร้อมแรงงานไทยไปท�างานต่างประเทศ	 9

-	 กรมการจัดหางาน	ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ	(Check	List)	คัดกรอง	และเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าว	 10

	 ที่ท�างานในกิจการประมงทะเลก่อนออกไปท�าการประมง/กลับจากการท�าการประมง

-	 รัฐบาลไทย	เล็ง	MOU	เกาหลี	ส่งออกแรงงานท�างานตามฤดูกาล	 10

อาชีพมั่นคง
-	 6	ธุรกิจดาวเด่น	ในช่วงไวรัสโควิด-19	ระบาด	 11

THAILAND 4.0
-	 “Digital	Transformation	เปลี่ยนความท้าทายเป็นโอกาส”	 12

สารบัญ

C

O

N

T

E 

N

T

S

              
ผู้ดำ เนินการ : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน (Labour Market Information Administration Division)  
	 กรมการจัดหางาน		โทรศัพท์	:	0-2245-1581		หรือที่		E-mail	:	lmi@doe.go.th



S m a  r  t     J  o  b     M a  g  a  z  i  n  e

3

  นับจำกนั้นมำแหล่งกำรค้ำจึงย้ำยจำกในน�้ำข้ึนมำบนบก และถนน 
ยมจินดำ ก็ได้กลำยเป็นศูนย์กลำงของเมืองระยองนับแต่นั้นเป็นต้นมำ  
แต่ด้วยควำมเจริญของบ้ำนเมืองที่ผ่ำนยุคผ่ำนสมัย ก็ท�ำให้ย่ำนเศรษฐกิจ 
ส�ำคัญอย่ำงถนนยมจินดำนี้โรยรำไปตำมกำลเวลำ ชำวเมืองระยองและชุมชน
บริเวณนั้น จึงตั้งกลุ่มชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่ำระยองร่วมมือกับเทศบำล 
ฟื้นฟูย่ำนชุมชนเก่ำแห่งนี้ขึ้นมำอีกครั้ง โดยอำศัยมนต์เสน่ห์ของ ควำมเก่ำแก่ 
และปิดถนนทุกเสำร์-อำทิตย์ เพื่อเปิดเป็นถนนคนเดิน
  ภำยในถนนยมจินดำ นอกจำกจะมีบ้ำนเรือนเก่ำในสมัยก่อนที่ 
อนุรักษ์ไว้ ยังมีพิพิธภัณฑ์เมืองระยอง ที่แสดงควำมเป็นมำของจังหวัดระยอง 
รปูถ่ำยเก่ำๆ ข้ำวของเก่ำๆ ทีน่่ำหลงใหลอกีด้วยค่ะ เรำสำมำรถเดนิชมตกึเก่ำๆ 
บ้ำนเรือนเก่ำๆ และภำพบรรยำกำศของเมืองเก่ำที่ยังคงมีให้เห็นอยู่ วิถีชีวิต
ของผู้คนท่ีผ่ำนกำลเวลำและสืบทอดมำยังรุ่นลูกหลำน รอยยิ้มของชำวชุมชน
และน�้ำจิตน�้ำใจที่ยังคงมีให้กันอยู่ซึ่งอำจหำได้ยำกจำกยุคสมัยนี้
  นอกจำกสถำปัตยกรรมที่สวยงำมในย่ำนเก่ำนี้แล้ว ยังมีร้ำนของอร่อย
ให้ได้เดินชิมระหว่ำงทำงหลำกหลำย โดยไฮไลท์เด็ดอยู่ที่ ร้านราย็อง ซึ่งเป็น
ร้ำนขนมชื่อดังที่มำถึงเมืองระยองแล้วขอบอกว่ำห้ำมพลำด

	 ย่านเก่าถนนยมจินดาเป็นถนนสายแรกของเมืองระยองที่ทอดยาวขนานไปกับแม่น�้าระยอง	 ซึ่งเป็นแหล่งการค้าแห่งแรก 
ของเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออกในอดีต	ถนนสายนี้เกิดจากด�าริของพระศรีสมุทรโภค	(อิ่ม	ยมจินดา)	เจ้าเมืองระยองคนสุดท้ายที่ให้ตัดถนน
ขึ้นกลางเมืองในยุคที่การคมนาคมยังพึ่งพาสายน�้าเป็นหลัก

“เดิน	กิน	ชิม	เที่ยว	(ถนนสายวัฒนธรรมยมจินดา)	จ.ระยอง”

  บรรยำกำศในร้ำนชวนให้นกึถึงวถีิชวีติเก่ำๆ ภำยในร้ำนประดบัประดำ 
ไปด้วยของเก่ำ เมนูชวนชิมของร้ำน มีมำกมำยไม่ว่ำจะเป็น โรตีจ้ิมนมข้น  
สลัดแขก ลูกช้ินปลำอินทรีย์ลวกจิ้ม และอื่นๆ ซ่ึงรำคำจะอยู่ที่ 25-35 บำท  
รวมไปถึงเมนูข้ำวที่มีมำให้ชิมกันอย่ำงเช่น ข้ำวอบสับปะรด สลัดเมล่อน และ
อื่นๆ อีกเพียบ
  ส�ำหรับเมนูขนมปังก็จะมีขนมปังคลุกฝุ่น (ขนมปังทำนมข้นโรยหน้ำ
ด้วยโอวัลติน) แสนน่ำทำนแล้ว ยังมีชำเย็นสูตรโบรำณ โอวันตินดิบ กำแฟ
โบรำณ และเครื่องดื่มอื่นๆ ให้เลือกตำมใจชอบ
	 	 มาเที่ยวเมืองระยอง	ได้ชิลล์ในย่านเก่าชมบ้านเรือน	ข้าวของเก่าๆ	 
ที่ชวนให้นึกถึงวันวาน	 จิบชานั่งชิลล์	 ทานขนมปังคลุกฝุ่นและเมนูอาหาร
เด็ดๆ	 ไปด้วย	 ใครอยากมาเท่ียวมาชิลล์ได้บรรยากาศเมืองเก่าแบบน้ี	 
วนัหยดุเสาร์-อาทติย์	กข็บัรถมุง่มาทีต่วัเมอืงระยองได้เลยและท่ีส�าคัญไม่ไกล
จากกรงุเทพฯ	การเดนิทางจากถนนสขุมุวทิ	เลีย้วเข้า	ถนนภกัดบีรริกัษ์	และ
ถนนยมจินดาจะอยู่แยกที่	 2	 ซ้ายมือ	 หรือเข้าทางถนนตากสินมหาราช 
เข้ามาประมาณ	400	เมตร	ถนนยมจินดาจะอยู่ขวามือ

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก

ที่มา	: https://travel.trueid.net,

 https://www.facebook.com/YomjindaRoadRayong

Special  Report
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ธุรกิจและพนักงาน…ต้องรอดไปด้วยกัน!!
  ดร.ธีรศำนต์ สหัสสพำศน์ กล่ำวว่ำ “นอกเหนือจำกธุรกิจสิ่งพิมพ์ 
ของขวญั ยงัมธีรุกจิร้ำนอำหำรใน จ.เพชรบรุ ีทีไ่ด้รบัผลกระทบเหมอืนกนั เพรำะ
กลุ่มลูกค้ำส่วนใหญ่เป็นทัวร์จีน และด้วยระบบเดลิเวอรี่ในจังหวัดยังไม่ค่อย 

	 ท่ามกลางวิกฤตการณ์โควดิ-19	ทีห่ลายธรุกจิต้องประสบกบัความซบเซาอย่างทีไ่ม่เคยเป็น
มาก่อน	SOdA	PrintinG	ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ต้องเผชิญช่วงเวลาที่ยากล�าบากไม่แพ้กัน	ทว่าสอง
ซีอีโอพี่น้อง	ดร.ธีรศานต์	สหัสสพาศน์	(ไอซ์)	และ	ธวัชชัย	สหัสสพาศน์	(ครีม)	กลับมีวิธีคิดในการ
ปรบัตวัทีน่่าสนใจ	ประคบัประคองธรุกจิต่อไปได้	ทัง้ยงัช่วยสร้างงานสร้างอาชพีให้กบัพนกังานทีม่ี
และอีกหลายครอบครัวใน	จ.เพชรบุรี

รอดไปด้วยกัน!!	SOdA	PrintinG	ปรบัธรุกจิสิง่พมิพ์
สู่แมสก์ผ้าแฟชั่นสุดฮิตในหมู่วัยรุ่น	 สร้างรายได้สู้วิกฤตโควิด-19
ให้ชาว	จ.เพชรบุรี

แพร่หลำย ท�ำให้ร้ำนต้องปิดตัวลง ลูกจ้ำงที่มีอยู่ในทั้งสองธุรกิจ รำว 120 คน 
ก็ต้องหยุดงำนลง เรำจึงต้องหำทำง ที่จะปรับธุรกิจให้สำมำรถอยู่ได้ ถ้ำธุรกิจ
ยังไปต่อได้ พนักงำนและลูกจ้ำงก็จะยังมีงำนท�ำ มีรำยได้ในกำรด�ำรงชีวิต”

 นำยคณิศ แสงสุพรรณ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำ
พเิศษภำคตะวนัออก (สกพอ.) เปิดเผยกบั “กรุงเทพธรุกจิ” ว่ำ จำกสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ในปี 2563 ท�ำให้ สกพอ.ต้องทบทวนทั้ง 
เป้ำหมำยกำรลงทุนและยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรลงทุนในเขตพัฒนำพิเศษ
ภำคตะวันออก (EEC)
 ท้ังนี้ เดิมกำรส่งเสริมกำรลงทุนใน EEC มีเป้ำหมำยที่จะมีเม็ดเงิน 
เข้ำมำลงทุนในอีอีซี 100,000 ล้ำนบำทต่อปี แต่ผลกระทบจำกโควิด-19 ท�ำให้
ต้องมกีำรทบทวนเป้ำหมำยในปี 2563 ใหม่ เพรำะขณะนีส้ถำนกำรณ์กำรลงทนุ
เปลี่ยนแปลงไปจำกผลกระทบของโรคระบำดที่ยังไม่สำมำรถประเมินได้ว่ำ 
จะกระทบยำวนำนขนำดไหน
  สกพอ.ก�ำลังวิเครำะห์ตัวเลขค�ำขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนใน 
ไตรมำส 1 ปี 2563 ท่ีมคี�ำขอ 117 โครงกำร จ�ำนวนเงนิลงทุน 47,580 ล้ำนบำท 
คิดเป็น 67% ของมูลค่ำค�ำขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนทั้งหมด 
  ทั้งนี้มองว่ำค�ำขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในไตรมำสที่ 1 ปีนี้ยังอยู่ใน
ระดับที่สูง เกิดจำกกำรตัดสินใจของนักลงทุนตั้งแต่ปี 2562 แต่ทั้งนี้ภำพรวม
ในครึง่ปีแรก กำรลงทนุจริงจะมค่ีอนข้ำงน้อยมำก เพรำะกำรก่อสร้ำงท�ำได้ยำก
จำกจำกมำตรกำรปิดเมอืง รวมถงึกำรทีน่กัธรุกจิประเมนิสถำนกำรณ์ในอนำคต
ไม่ค่อยออก 
  รวมทั้งจะพิจำรณำกำรท�ำงำนเพื่อชักจูงนักลงทุนในต่ำงประเทศให้ 
เข้ำมำลงทุนใน EEC ซึ่งวำงแผนให้ช่วงครึ่งปีแรกต้ังเป้ำหมำยที่จะรักษำ 
กำรติดต่อนักลงทุนท่ีมีศักยภำพระยะยำวต่อไป แต่ปรับวิธีท�ำงำนเป็นกำร 
รบัฟังและกำรประชมุผ่ำนกำรประชมุ Video conference ส่วนช่วงครึง่ปีหลงั
ที่สถำนกำรณ์ดีขึ้นก็จะเร่งกำรเตรียมประสำนกับนักลงทุนตำมแผนกำรลงทุน
ที่มีอยู่ โดยคำดว่ำในช่วงปลำยปีนี้ถึงต้นปีหน้ำสถำนกำรณ์จะดีขึ้นตำมล�ำดับ

	 การระบาดของโรคโควิด-19	กระทบเศรษฐกิจทั่วโลก	และการตัดสินใจของนักลงทุน	ท�าให้รัฐต้องทบทวนแผนการชักจูงการลงทุน	
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงทั้งช่วงระบาดและหลังระบาด

สกพอ.	 เล็งรื้อแผนดึงลงทุน	“โควิด”	 เปลี่ยนเทรนด์ธุรกิจ
มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำ	ในภูมิภาค

  “แม้ในระยะสั้นอีอีซีจะได้รับผลกระทบแต่ในระยะยำวนักลงทุน 
ยังเชื่อมั่นที่จะลงทุนในอีอีซี เพรำะกำรลงทุนส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนในระยะ
ยำว และมีแผนกำรลงทุนที่ชัดเจนยื่นขอส่งเสริมกำรลงทุน หรือยื่นจัดตั้งธุรกิจ
ในวันนี้จะต้องเปิดธุรกิจได้ภำยใน 1-2 ปี และลงทุนระยะยำว 30-40 ปี” 
  ส�ำหรับกำรทบทวนยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรลงทุนใน EEC อยู่ใน
ข้ันตอนท่ี สกพอ.ก�ำลังทบทวน โดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรเปลี่ยนแปลงของ
สถำนกำรณ์ในภูมิภำคและทิศทำงเศรษฐกิจของโลกหลังโควิด-19 
  กำรวำงแผนผลักดันกำรลงทุนตำมทิศทำงใหม่ที่จะเกิดขึ้นเพื่อ 
เตรียมควำมพร้อมส�ำหรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในช่วงปลำยปี 2563  
ถึงต้นปี 2564 ซึ่งประมำณว่ำช่วงดังกล่ำวสถำนกำรณ์น่ำจะกลับมำส่วนใหญ่ 
จะเร่งผลักดันกำรลงทุนหลักที่จะเกิดตำมทิศทำงใหม่ของโลก 
  ส่วนอุตสำหกรรมกำรแพทย์ที่มีควำมส�ำคัญมำกขึ้น ในช่วง 
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 นั้น ใน EEC ส่งเสริมให้ลงทุน
อุตสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจรอยู่แล้ว ซึ่งเป็น 1 ในอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 
12 อุตสำหกรรม 
		 รวมทั้งเป็นการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ต่อยอดจากธุรกิจการรักษา
พยาบาล	และการท่องเท่ียวเชงิสขุภาพ	โดยเพ่ิมธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบัอปุกรณ์
ทางการแพทย์ทุกประเภท	 ซึ่งการระบาดของโรคโควิด-19	 ท�าให้จะต้อง 
มกีารให้น�า้หนกักบัการพฒันาอปุกรณ์ทดสอบการตดิเชือ้	วคัซนีป้องกนัไวรสั	
และเพิ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์ในห้องฉุกเฉิน	 เพื่อรองรับสถานการณ ์
โรคระบาดมากขึ้น

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก

ที่มา	: www.bangkokbiznews.com
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 จังหวัดเชียงใหม่ให้กำรสนับสนุนและพร้อมผลักดันท�ำให้ภำค 
กำรท่องเที่ยวทั้งระบบมีศักยภำพมำกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ภำคกำรท่องเที่ยวมีควำม
เกี่ยวโยงไปถึงภำคประชำชน ประชำสังคม เกษตรกร ถ้ำภำคกำรท่องเที่ยว
บรกิำรหยดุชะงกัเกษตรกรกไ็ม่มรีำยได้ กล่ำวคอื ธรุกจิร้ำนอำหำรต้องใช้ผลผลติ
จำกภำคกำรเกษตร ซึง่ในช่วงสถำนกำรณ์ โควดิ-19 ร้ำนอำหำรได้รบัผลกระทบ 
ต้องปิดกิจกำรชั่วครำว กำรสั่งซื้อผลผลิตกำรเกษตรก็ต้องหยุดชะงักไปด้วย 
เป็นต้น
 ทั้งนี้ “We Love Chiang Mai” จะต้องหำทำงกู้วิกฤตโควิด-19  
ให้ได้โดยเร็ว ด้วยกำรสร้ำงมำตรฐำนกำรบริกำรภำยใต้วิถี New Normal  
เพื่อสร้ำงแบรนด์ให้เป็นที่เช่ือมั่นของนักท่องเท่ียว นำยนวพล คันธวณิช  
ประธำนกองทุน We Love Chiang Mai กล่ำวว่ำ “We Love Chiang Mai” 
ก�ำหนดยุทธศำสตร์ไว้ 3 ด้ำน คือ 1.Product มุ่งส่งเสริมสินค้ำ บริกำร และ
ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ท่ีต้องมีคุณภำพและมำตรฐำนเพ่ือตอบโจทย์ 
ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว 2.Activity มุง่จัดกิจกรรมเพือ่ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
และพัฒนำเมืองเชียงใหม่ 3.PR มุ่งสร้ำงกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน และ
ประชำสมัพนัธ์สร้ำงกำรรบัรูต่้อแบรนด์ We Love Chiang Mai โดยสถำนกำรณ์
โควิด-19 เป็นปัจจัยเร่งให้เกิดกองทุน We Love Chiang Mai ที่จะขับเคลื่อน

	 นายคมสัน	สุวรรณอัมพา	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่	ได้เป็นประธาน
เปิดกจิกรรม	Workshop	“We	Love	Chiang	Mai	Super	Privilege”	ณ	อทุยานวทิยาศาสตร์
ภาคเหนือ	จังหวัดเชียงใหม่	 โดยบอกว่า	การก่อตั้งแบรนด์	“We	Love	Chiang	Mai”	ถือเป็นการระดมสรรพก�าลังของผู้ประกอบการด้าน
การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่	ที่มีจุดมุ่งหมายส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีความเข้มแข็ง

เชียงใหม่อัดแคมเปญ
“We	Love	Chiang	Mai	Super	Privilege”
	กระตุ้นท่องเที่ยว

ภำคกำรท่องเที่ยว สร้ำงกิจกรรมกำรท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และ
ท�ำให้ We Love Chiang Mai เป็น แบรนด์ของจังหวัดเชียงใหม่ที่ทุกภำคส่วน
ได้เป็นเจ้ำของร่วมกัน
 ด้ำนนำยธนิต ชุมแสง รองประธำนกองทุน We Love Chiang Mai 
และนำยกสมำคมร้ำนอำหำรและสถำนบันเทิงจังหวัดเชียงใหม่ กล่ำวว่ำ  
ล่ำสุด We Love Chiang Mai ได้ออกแคมเปญ We love Chiang Mai Super 
Privilege เพ่ือกระตุ้นกำรจับจ่ำยในพ้ืนท่ีและส่งเสริมภำคกำรท่องเที่ยว 
ของจังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงคำดว่ำจะเป็นแรงกระเพื่อม และท�ำให้เกิด Traffic  
ในกำรซื้อขำยสินค้ำได้มำกขึ้น โดยเป็นแคมเปญสุดคุ้มที่มีส่วนลดสูงสุด  
50-70% ซึ่งมีผู้ประกอบกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวบริกำรและธุรกิจอื่นๆ จำก  
36 กลุ่มสินค้ำและบริกำร จ�ำนวนมำกถึง 2,000-3,000 แห่ง ที่เข้ำร่วม 
โครงกำรนี้ อำทิ ร้ำนอำหำรรำว 500 แห่ง โรงแรม 300 แห่ง เป็นต้น รวมถึง
มีสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นจำก 25 อ�ำเภอของจังหวัดเชียงใหม่เข้ำร่วม 
ในโครงกำรนี้ด้วย

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคเหนือ

ที่มา	: ประชำชำติธุรกิจออนไลน์

มองจุดแข็ง…	พลิกวิกฤตเป็นโอกาส
 แม้ควำมคิดที่จะพำธุรกิจให้รอดโดยไม่ท้ิงใครไว้ข้ำงหลังจะเป็นเร่ือง 
ที่ดี แต่กำรจะเป็นไปได้จริงนั้นไม่ง่ำยเลย ด้วยสถำนกำรณ์ที่ไม่นำ่จะมีใครอยู่
ในอำรมณ์ที่จะมอบขวัญให้กันได้ “แทนที่เรำจะคิดเล่นในตลำดของขวัญ 
แบบเดิม เรำกลับมำดูท่ีทรัพยำกรที่เรำมีอยู่ นั่นก็คือเครื่องพิมพ์ที่สำมำรถ 
ผลิตงำนพิมพ์ผ้ำได้อย่ำงมีคุณภำพ และมีแรงงำนที่พร้อมท�ำงำนจำกท่ีบ้ำน 
ประกอบกับจดุแขง็ของธรุกจิเดมิ น่ันคือ ฐำนลกูค้ำกลุม่วยัรุ่น ท่ีเรำมคีวำมเข้ำใจ
อย่ำงลึกซึ้งถึงควำมต้องกำรในกลุ่มน้ี รวมท้ังสถำนกำรณ์ท่ีบีบค้ันให้พวกเขำ
ต้องปรับตัวในกำรใช้ชีวิต ด้วยกำรใส่แมสก์ในชีวิตประจ�ำวัน”
สร้างงาน	สร้างอาชีพ	สู่ชาวเพชรบุรี
 หลังจำกที่แมสก์ผ้ำ SOdA PrintinG เริ่มกลำยเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่น
จำกกำรท�ำกำรตลำดออนไลน์ กน็�ำมำซึง่ยอดกำรจ�ำหน่ำยทีเ่ตบิโตอย่ำงต่อเนือ่ง 
และแน่นอนว่ำก�ำลังกำรผลิตก็ต้องเพิ่มข้ึนด้วย ธวัชชัย สหัสสพำศน์ เล่ำว่ำ 
“เป็นควำมส�ำเร็จครั้งใหม่ส�ำหรับธุรกิจที่เรำสำมำรถตีโจทย์ควำมต้องกำร 
ของกลุ่มลูกค้ำวัยรุ่นได้ แต่ควำมส�ำเร็จที่ส�ำคัญกว่ำคือกำรท�ำให้เรำสำมำรถ
สร้ำงงำนสร้ำงอำชีพให้กับชำวเพชรบุรีได้ โดยหลังจำกที่วัสดุ ในกำรผลิตถูก
พิมพ์ออกจำกโรงงำนแล้ว จะถกูรบัไปตดัเยบ็และส่งกลบัมำเพือ่ท�ำควำมสะอำด
และตรวจสอบคณุภำพก่อนกำรจดัจ�ำหน่ำย ปัจจบุนัเรำมีเครอืข่ำยของพนกังำน

และลูกจ้ำงเดิม รวมทั้งผู้ต้องกำร 
มีรำยได้ในช่วงโควิด-19 ที่รับงำน
ไปตดัเยบ็อยูร่ำว 400 คน แต่ละคน
สำมำรถตดัเยบ็แมสก์ผ้ำได้ประมำณ 
50-100 ชิ้นต่อวันขึ้นอยู่กับควำม
ช�ำนำญ ท�ำให้พวกเขำมีรำยได้ 
หลักพันต่อวัน สูงกว่ำค่ำแรงขั้นต�่ำ
กว่ำเท่ำตัว ท้ังยังสำมำรถท�ำงำน
จำกที่บ้ำนได้ด้วย”
	 ปัจจุบันลูกค้าสามารถส่ังซื้อแมสก์ผ้าแฟช่ันหรือส่ังผลิตแมสก์ผ้า
พิมพ์ลายได้อย่างสะดวก	ผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆ	ของแบรนด์	 SOdA	
PrintinG	 นับเป็นอีกธุรกิจที่สามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้อย่างน่าสนใจ	 
โดยไม่ลืมที่จะให้ความส�าคัญกับแรงงานและชุมชนที่จะต้องรอดไปด้วยกัน	
เป็นธุรกิจที่น่าให้การสนับสนุน	เพราะทุกๆ	ยอดการซื้อ	คือรายได้ที่จะไปสู่
ชาวเมืองเพชรบุรีได้อีกหลายครัวเรือน

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก

ที่มา	: https://www.ryt9.com
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 พฤตกิรรมกำรใช้ชีวติของผู้คนทีต่อบรบัควำมหลำกหลำยควำมบนัเทงิ
ในรูปแบบต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นเกม กำรดูหนัง ฟังเพลง ส่งผลให้ธุรกิจกลุ่มนี้ 
เติบแบบก้ำวกระโดด
 “สตรีมเมอร์ (Streamer)” กลำยเป็นอำชีพยอดนิยมของคนรุ่นใหม่ 
และเป็นอำชีพที่ต้องกำรในกลุ่มธุรกิจสตรีมมิ่ง โดยเฉพำะ สตรีมเมอร์ หรือผู้ที่
เล่นเกม ผลิตสื่อต่ำงๆ ให้คนดูผ่ำนออนไลน์แล้วมีผู้ติดตำมจ�ำนวนมำก ซึ่งหำก
ประสบควำมส�ำเร็จในอำชีพนี้สำมำรถสร้ำงรำยได้ถึง 1.5 ล้ำนบำท/ชั่วโมง
 Online Performers Group บริษัทดูแลสตรีมเมอร์ เคยกล่ำวไว้ว่ำ 
รำยได้ของสตรมีเมอร์ ทีม่จี�ำนวน ผูร้บัชมพร้อมๆ กนัเป็นหลกัพันคนในอเมริกำ 
ได้ค่ำตอบแทนไม่ใช่เพียง 50,000 ดอลลำร์/ชั่วโมง หรือ 1.5 ล้ำนบำท/ชั่วโมง 
เนื่องจำกสตรีมเมอร์ บำงคนได้ 60,000-70,000 ดอลลำร์/ชั่วโมง ขณะที่
อุตสำหกรรมดังกล่ำวในไทยมองว่ำ หำกมีผู้รับชม 1,000 คนพร้อมกันใน  
1 ชั่วโมง ก็จะมีค่ำประมำณ 30,000-50,000 บำท
 นอกจำกในธรุกจิเกมแล้ว “สตรมีเมอร์” ยงัมบีทบำทสือ่บนัเทิงรปูแบบ 
อื่นๆ อย่ำงอุตสำหกรรมเพลง มีรำยงำนปี 2019 ของ IFPI (International 
Federation of the Phonographic Industry) เปิดเผยว่ำรำยได้ของธุรกิจ
กลุ่มสตรีมม่ิง อำจมีมูลค่ำเป็นสัดส่วนสูงถึง 47% ของทั้งอุตสำหกรรมเพลง 
ทั่วทั้งโลกเป็นที่เรียบร้อย แถมปี 2018 ยังมีอัตรำกำรเติบโตของรำยได้มำกถึง 
34% เลยทีเดียว
 “ชัชชัย หวังวิวัฒนำ” หัวหน้ำหลักสูตรกำรจัดกำรธุรกิจเกมและ 
อีสปอร์ต คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย (มกค) กล่ำวว่ำ  
อุตสำหกรรมสตรีมมิ่ง โดยเฉพำะเกมมีกำรเติบโตอย่ำงมำก ยิ่งในช่วงกำรแพร่
ระบำดของโควิด-19 ถึงอุตสำหกรรมอื่นๆ จะซบเซำ แต่อุตสำหกรรมนี้กลับ 
ได้รับควำมสนใจมำกขึ้น มีอัตรำกำรเติบโตสูงข้ึน ส่งผลให้ต้องกำรบุคลำกร 
ด้ำนสตรีมเมอร์ หรือผู้ผลิตคอนเทนต์สื่อสตรีมมิ่งมำกขึ้น
 ม.หอกำรค้ำไทย มีเครือข่ำยสถำนประกอบกำรอุตสำหกรรมเกม และ
สตรีมมิ่งรูปแบบต่ำงๆ ได้ร่วมกับพัฒนำหลักสูตรกำรจัดกำรธุรกิจเกม 
และอีสปอร์ต เพ่ือผลิตบุคลำกรด้ำนนี้ เพรำะกำรเป็นสตรีมเมอร์ หรือผู้ผลิต
สตรีมมิ่ง ที่ดีไม่ใช่มีเพียงอุปกรณ์เท่ำนั้น แต่ต้องสำมำรถเล่ำเรื่อง มีทักษะด้ำน
กำรตลำด เข้ำใจกลุ่มเป้ำหมำย และรู้หลักเทรนด์ของกระแสโลกที่เกิดขึ้น
 มุมมองกำรท�ำงำนของคนรุ่นใหม่ไม่ได้เป็นกำรท�ำงำนในลักษณะ 
งำนเดียว หรือกระแสเงินสดทำงเดียว กำรจ้ำงงำนประจ�ำเป็นเรื่องยำกมำกขึ้น 
แพลตฟอร์มกำรท�ำงำนจึงมีควำมจ�ำเป็นอย่ำงมำก ซึ่งอุตสำหกรรมสตรีมมิ่ง 
ไม่ว่ำจะในยูทูป เฟสบุ๊ค ทีวี เพลง ล้วนเป็นแพลตฟอร์มได้รับควำมนิยม และ
หำกสตำร์ทอัพของไทย ผู้ประกอบกำรธุรกิจสตรีมมิ่ง และกลุ่มคนที่อยำกท�ำ
อำชีพสตรีมเมอร์ มีทักษะควำมรู้ เข้ำใจพลังในเชิงของกำรตลำด
 ทศิทำงของโลกไปทำงไหน “นกัสตรีมเมอร์ ผู้ผลติคอนเทนต์สตรมีม่ิง” 
ต้องรู้ และหำกประเทศไทยไม่มีกำรเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรด้ำนนี้ ทั้งที่ 
เดก็ไทยมศีกัยภำพ มคีวำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอด กำรเล่มเกม กำรผลติเนือ้หำ 
ควรได้รับกำรพัฒนำและส่งเสริมในด้ำนนี้ให้มีควำมเชี่ยวชำญ สำมำรถเข้ำสู ่
และอยู่รอดในอุตสำหกรรมสตรีมมิ่งได้ ตอนนี้แม้ทุกคนจะมีจอของตัวเอง 
สำมำรถถ่ำยทอดสด ผลติคอนเทนต์ได้ แต่กำรจะท�ำให้มผู้ีติดตำมอย่ำงต่อเนือ่ง 
และประสบควำมส�ำเร็จในกำรเป็นนักสตรีมเมอร์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ำย

	 ธุรกิจสตรีมมิง	 (Streaming)	หรือธุรกิจสตรีมมิงคอนเทนต์	 (streaming	content)”	 เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มาแรงและสร้างรายได ้
ให้แก่อุตสาหกรรมสตรีมมิ่งมหาศาล

“สตรีมเมอร์”	อาชีพคนรุ่นใหม่	รายได้หลักแสน

 “ชัชชัย” กล่ำวต่อว่ำทุกคนไม่จ�ำเป็นต้องเป็นบรอดแคสรำยใหม่ หรือ
ท�ำงำนในองค์กรใหญ่ๆ แต่กำรจะเป็นผู้ประกอบกำรด้ำนสตรีมมิ่ง หรือเป็น 
นักสตรีมเมอร์อำชีพ ต้องมี 4 ทักษะคือ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรท�ำงำน 
เป็นทมี กำรสือ่สำร และกำรท�ำงำนเชงิวเิครำะห์ ซึง่กำรเรยีนกำรสอนของ มกค. 
ไม่ใช่เพียงสอนกำรบริหำรจัดกำรเท่ำนั้น แต่มุ่งเน้นกำรสร้ำงผู้ประกอบกำร  
รู้หลักกำรตลำด และที่ส�ำคัญต้องสำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลต่ำงๆ ได้
 “กำรวิเครำะห์ข้อมูลเป็นสิ่งที่นักสตรีมเมอร์ทุกคนต้องมี เพื่อจะได้
เข้ำใจลูกค้ำ เจำะกลุ่มตลำดอย่ำงไร รู้หลักกำรเล่ำเรือ่งจะท�ำแบบไหน และต้อง
มีกำรน�ำเสนออย่ำงสนุกสนำน ให้เกิดกำรติดตำม เพรำะตอนนี้ไม่มีใครทนดู
โฆษณำได้นำนๆ ซ่ึงกำรสตรีมม่ิง หำกมองก็เป็นกำรโฆษณำในรูปแบบหนึ่ง  
ที่จะท�ำให้ผู้คนสนใจสินค้ำ ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ผ่ำนผู้คนที่พวกเขำชื่นชอบ ติดตำม 
ดงันัน้ กำรจะมจีอ มมีอืถอือย่ำงเดยีวไม่พอ ต้องมทีกัษะ มคีวำมรู ้และในระบบ
กำรศึกษำยังเป็นกำรเปิดประสบกำรณ์จำกผู้เชี่ยวชำญ ผู้ที่ประสบควำมส�ำเร็จ 
ในอุตสำหกรรมสตรีมมิ่งอีกด้วย” ชัชชัย กล่ำว
	 หากมอง	“สตรมีเมอร์”	ในประเทศไทยนัน้มีจ�านวนมาก	แต่ประกอบ
ธรุกจิได้มไีม่มาก	ส่วนใหญ่จะเป็นมอืสมคัรเล่น	“หวัหน้าหลกัสตูรการจดัการ
ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต	คณะบริหารธุรกิจ	มกค.”	กล่าวอีกว่ากระแสรายได้
ของสตรมีเมอร์เป็นแรงจงูใจให้ใครๆ	กอ็ยากท�าอาชพีนี	้ซึง่หลายคนไม่เข้าใจ
ว่าต้องมีไอเทม	อุปกรณ์อะไรบ้าง	และต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติม	บางคนอาจ 
มองว่าต้องเล่นเกมเก่ง	 ถึงจะเป็นสตรีมเมอร์มีคนติดตามมาก	 “อยากฝาก 
คนรุ่นใหม่	 ทุกอาชีพสามารถสร้างรายได้หากลงมือท�า	 ดังน้ัน	 การเป็น 
สตรีมเมอร์อาชีพ	หรือท�างานในแพลตฟอร์มออนไลน์	แล้วได้รับความนิยม
สนใจ	 เล่มเกมแล้วมีผู้ติดตามจ�านวนมาก	 จนน�าไปสู่การสร้างรายได้ให้แก่
ตนเอง	ต้องอย่ามัวแต่มอง	ต้องเดินตามความต้องการ	ความฝันและลงมือ
ท�าอย่างจริงจัง	การเรียนการสอนในรั้วมหาวิทยาลัยสามารถเติมเต็มทักษะ
ที่ขาดได้	แต่จะประสบความส�าเร็จในสายอาชีพได้ทุกคนต้องเรียนรู้ในสิ่งที่
ตนเองชอบ	มีวินัย	ความรับผิดชอบ	และมุ่งมั่นท�าความต้องการของตนเอง
ให้เป็นจริง”	ชัชชัย	กล่าวทิ้งท้าย

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่มา	: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
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English for Career

สนทนาเรื่องอาชีพภาษาอังกฤษ
 What do you do? คุณท�ำงำนอะไร?
 What do you do for a living? คุณท�ำงำนอะไร?
 What sort of work do you do? คุณท�ำงำนประเภทไหน?
 What line of work are you in? คุณท�ำงำนในสำยงำนไหน?
 I’m a …  ฉันเป็น…
  … teacher ครู
  … student นักเรียน
  … doctor  แพทย์
 I work as a … ฉันท�ำงำนเป็น…
  … journalist นักหนังสือพิมพ์
  … programmer นักเขียนโปรแกรม
 I work in … ฉันท�ำงำนด้ำน…
  … television ทีวี
  … publishing สื่อสิ่งพิมพ์
  … PR (public relations) ประชำสัมพันธ์
  … sales กำรขำย
  … IT เทคโนโลยีสำรสนเทศ
 I work with … ฉันท�ำงำนกับ…
  … computers คอมพิวเตอร์
  … children with disabilities เด็กพิกำร

	 บทสนทนาหน้านี้จะเป็นการพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่ท�า	อาชีพต่างๆ	 เรามาดูตัวอย่างประโยค	 
และบทสนทนาภาษาอังกฤษกันคะ

บทสนทนาภาษาอังกฤษ	เรื่องอาชีพ

 I stay at home and look after ฉันอยู่บ้ำนและคอยดูแลลูกๆ
 the children
 I’m a housewife ฉันเป็นแม่บ้ำน
สถานะการจ้างงาน
 I’ve got a part-time job ฉันท�ำงำนพำร์ทไทม์
 I’ve got a full-time job ฉันท�ำงำนเต็มเวลำ
 I’m … ฉัน…
  … unemployed ตกงำน
  … out of work ไม่มีงำนท�ำ
  … looking for work ก�ำลังหำงำนท�ำ
  … looking for a job ก�ำลังหำงำนท�ำ
 I’m not working at the moment ตอนนี้ฉันไม่ได้ท�ำงำน
    (ว่ำงงำน)
 I’m retired ฉันเกษียณแล้ว
ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้
 retired ปลดเกษียณ
 
รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน

ที่มา	: www.tonamorn.com

รู้ทันโลก

 หลังสถำนกำรณ์ COVID-19  คลี่คลำย รัฐบำลหันมำกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ด้วยกำรผลักดันงำนก่อสร้ำงโครงกำรสำธำรณูปโภค กระทรวงแรงงำนสนอง
นโยบำย ผ่อนปรนให้ผู้รับเหมำโครงกำรสำธำรณูปโภค ซ่ึงเดิมจะต้องเป็น
โครงกำรมูลค่ำ 10,000 ล้ำนเหรียญไต้หวันขึ้นไป จึงจะอนุญำตให้น�ำเข้ำ 
แรงงำนต่ำงชำติได้ เม่ือเดือนมีนำคม ปี 63 ที่ผ่ำนมำ ได้ขยำยกำรน�ำเข้ำ 
ด้วยกำรลดมูลค่ำโครงกำรเหลือ 1,000 ล้ำนเหรียญไต้หวัน และขณะนี ้
ลดลงอีก โครงกำรก่อสร้ำงของรัฐที่มีมูลค่ำ 100 ล้ำนเหรียญขึ้นไป ระยะเวลำ
ก่อสร้ำง 1 ปี 6 เดือนขึ้นไป สำมำรถน�ำเข้ำแรงงำนต่ำงชำติได้ เท่ำกับเป็นกำร
หวนกลับไปใช้นโยบำยเมื่อ 20 ปีที่แล้ว คำดจะช่วยให้ผู้รับเหมำงำนก่อสร้ำง
ของรัฐ น�ำเข้ำแรงงำนต่ำงชำติเพิ่มขึ้นประมำณ 2,400 คน

ไต้หวันผ่อนปรน
น�าเข้าแรงงานต่างชาติ
ครั้งใหญ่สุดในรอบ	20	ปี

	 จากสถิติของกระทรวงแรงงาน	ณ	สิ้นเดือน	เม.ย.	2020	ในไต้หวัน
มแีรงงานต่างชาตทิ�างานอยูจ่�านวน	711,539	คน	ในจ�านวนนีส่้วนใหญ่หรอื	
434,072	คน	ท�างานในภาคอตุสาหกรรมการผลติ	รองลงมาเป็นภาคสวสัดิการ
สังคมมีจ�านวน	260,583	คน	ตามมาด้วยการประมง	ส่วนภาคการก่อสร้าง
มีจ�านวน	 4,573	 คน	 ในจ�านวนนี้	 เป็นคนงานไทยมากที่สุด	 2,854	 คน	 
ตามด้วยเวียดนาม	 1,202	 คน	 อินโดนีเซีย	 505	 คน	 และฟิลิปปินส	์ 
12	คน

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน

ที่มา	: www.prachatai.com
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Smart DOE

 ILO ระบุในรำยงำนว่ำชั่วโมงกำรท�ำงำนของแรงงำนทั่วโลก
ลดลงกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้ก่อนหน้ำนี้มำก โดยทวีปอเมริกำคือภูมิภำค 
ที่ได้รับผลกระทบมำกที่สุด โดยมีชั่วโมงกำรท�ำงำนลดลง 18.3%  
ขณะเดียวกัน คำดว่ำมีกำรสูญเสียชั่วโมงกำรท�ำงำน 14% โดยเฉลี่ย
ทั่วโลกในไตรมำสที่สองของปีนี้ หรือเท่ำกับ 400 ล้ำนต�ำแหน่งงำน  
ซึ่งเป็นผลจำกกำรระบำดของ COVID-19

 ขณะเดียวกัน ได้เดินหน้ำปรับปรุงระบบขึ้นทะเบียนและรำยงำนตัว 
ผู้ประกันตนกรณีว่ำงงำนผ่ำนอินเตอร์เน็ต (Empui) เพื่อรองรับควำมต้องกำร
สมัครงำนของผู้ประกันตนกรณีว่ำงงำน โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ Smartjob เพื่อท�ำกำรจับคู่ข้อมูล (Matching) ต�ำแหน่ง 
งำนว่ำงกับผูป้ระกนัตนกรณว่ีำงงำนทีต้่องกำรหำงำนในระบบ ให้เกดิกำรจ้ำงงำน
ได้มำกที่สุด

	 นายสชุาต	ิพรชยัวิเศษกลุ	อธบิดกีรมการจดัหางาน เผย กำรให้บรกิำรจดัหำงำน 
ช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 (เมษำยน-พฤษภำคม 2563) มีประชำชน 
ใช้บริกำรจัดหำงำนของกรมกำรจัดหำงำน รวม 52,339 คน เป็นกำรใช้บริกำรที่ศูนย์บริกำร 
จัดหำงำนเพื่อคนไทย (Smart Job Center) หรือส�ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทั่วประเทศ 37,456 คน และใช้บริกำรสมัครงำนผ่ำนเว็บไซต์ 14,883 คน สำมำรถ
ท�ำให้คนไทยมีงำนท�ำแล้ว รวม 29,704 คน เป็นกำรบรรจุงำนให้กับผู้ใช้บริกำรที่ศูนย์ฯ 26,319 คน และผู้ใช้บริกำรผ่ำนเว็บไซต์ 3,385 คน ตลอดจนให้ค�ำปรึกษำ 
แนะแนวอำชีพ และแนะน�ำกำรประกอบอำชีพอิสระ

	 องค์การแรงงานสากล	หรือ	 ILO	ระบุว่าภาพรวมของตลาดแรงงานโลกในช่วงครึ่งปีหลัง 
ของปีน้ียังคง	 มีความ	 “ไม่แน่นอนอย่างสูง”	 และคาดว่าอัตราการจ้างงานจะไม่สามารถฟื้นตัวกลับไป 
อยู่ในจุดที่เคยเป็น	ก่อนการระบาดใหญ่ของ	COVID-19	ได้ภายในปี	2020	นี้

ILO	คาดอัตราการจ้างงานปี	2020	นี้
จะไม่กลับไปจุดเดิมก่อนการระบาดของ	COVID-19

กกจ.	เผยยอดหางาน	ช่วงโควิด

 ILO คำดกำรณ์ว่ำจะยงัคงมกีำรสญูเสยีชัว่โมงกำรท�ำงำนรำว 4.9% ในไตรมำส
สุดท้ำยของปี หรือเท่ำกับ 140 ล้ำนต�ำแหน่งงำน โดยตัวเลขนี้อำจเพิ่มเป็น 340 ล้ำน
ต�ำแหน่งงำน หำกเกดิกำรระบำดใหญ่ระลอกท่ีสองภำยใปีนี ้ท้ังนียั้งบอกด้วยว่ำ แรงงำน
ผู้หญิงได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดนี้มำกกว่ำผู้ชำย เนื่องจำกส่วนใหญ่ท�ำงำนอยู่ใน
ภำคอุตสำหกรรมที่ได้รับผลกระทบอย่ำงหนัก เช่น อุตสำหกรรมอำหำร ร้ำนค้ำปลีก 
และอสังหำริมทรัพย์

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน

ที่มา	: https://www.prachatai.com

	 ส�าหรับ	 ประชาชนท่ีต้องการหางานท�า	 กรมการจัดหางาน 
มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง	 คือท่ีส�านักงานจัดหางานจังหวัด 
ทุกจังหวัด	 ส�านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่	 1-10	 ศูนย์บริการ
จัดหางานเพื่อคนไทย	 (Smart	 Job	 Center)	 หรือทางเว็บไซต	์ 
smartjob.doe.go.th	นอกจากนี	้ยงัสามารถติดต่อสอบถามข้อมลูเพิม่เตมิ
ได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน	โทร.	1506	กด	2	กรมการจัดหางาน

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน

ที่มา	: http://www.doe.go.th
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	 กรมการจัดหางาน	 เปิดตัวแพลตฟอร์ม	 “บัตรดิจิทัล	 (Smart	 Job	Wallet)”	บริการจัดหางานรูปแบบใหม่	 รองรับการใช้งานของ 
บัตรดิจิทัลเพื่อการจ้างงานในรูปแบบ	QR	Code	จับคู่คนหางานกับนายจ้าง

	 การจัดส่งคนไทยไปท�างานต่างประเทศ	คาดว่าปลายปีมแีนวโน้มกลบัมาฟ้ืนตัวได้	หลงัจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ	COVID-19	
คลี่คลาย	และเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ	กลับมาด�าเนินกิจกรรมตามปกติ

	 นายสุชาติ	พรชัยวิเศษกุล	อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่ำวว่ำ 
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ในประเทศไทย  
ได้ท�ำให้ทุกอย่ำงเปลี่ยนแปลงไป จนกลำยเป็นควำมปกติใหม่ท่ีเรียกว่ำ  
“New Normal” ทั้งรูปแบบกำรใช้ชีวิตของประชำชนรวมถึงรูปแบบและ 
เครื่องมือที่เก่ียวกับกำรจ้ำงงำน เช่น กำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรเว้นระยะห่ำง
ทำงสังคม (Social Distancing) เป็นต้น ประกอบกับ กำรที่ภำครัฐมีมำตรกำร
ผ่อนคลำย ให้บำงกิจกำรได้เปิดด�ำเนินกำรอีกคร้ัง ซึ่งท�ำให้แรงงำนบำงส่วน 
ได้กลับเข้ำสู่ระบบกำรจ้ำงงำนแล้ว แต่อย่ำงไรก็ดี ยังพบว่ำ มีบำงส่วนที่ยังคง
ว่ำงงำนอยู่ 
 กรมกำรจัดหำงำน จึงได้ปรับมำตรฐำนกำรให้บริกำรจัดหำงำน  
แบบเชิงรุก เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมช่องทำง ให้ประชำชนเข้ำถึงบริกำรหำงำนได ้
ง่ำยมำกย่ิงขึ้นเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลง กรมกำรจัดหำงำนจึงได้พัฒนำ
แพลตฟอร์มกำรจ้ำงงำนรูปแบบใหม่ใน ช่ือ “บัตรดิจิทัล (Smart Job  
Wallet)” โดยให้บริกำรรูปแบบ QR Code มีวิธีใช้งำนง่ำย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 
1) เปิดเว็บไซต์ smartjob.doe.go.th 2) ลงทะเบียน/เข้ำสู่ระบบ 3) ไปที่ 

	 นายสุชาติ	 พรชัยวิเศษกุล	 อธิบดีกรมการจัดหางาน  
เปิดเผยว่ำ จำกผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ  
2019 (COVID-19) ท�ำให้ช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก 
ประสบปัญหำเศรษฐกิจชะลอตัว แต่คำดว่ำในช่วงครึ่งปีหลัง เมื่อสถำนกำรณ์
ดังกล่ำวเริ่มคล่ีคลำย ท�ำให้แต่ละประเทศต่ำงๆ เริ่มกลับมำฟื้นฟูประเทศ  
เพือ่ให้กจิกรรมด้ำนเศรษฐกจิกลบัมำสูส่ภำพปกตโิดยเรว็ ก�ำลงัแรงงำนถือเป็น
ปัจจัยกำรผลิตที่ส�ำคัญของภำคธุรกิจ ซึ่งแรงงำนไทยเป็นประเทศล�ำดับแรกๆ 
ท่ีตลำดแรงงำนในต่ำงประเทศต้องกำร ท้ังในประเทศที่เป็นคู่เจรจำเดิม และ 
ทีน่ยิมของแรงงำนไทย เช่น ไต้หวนั สำธำรณรัฐเกำหลี มำเลเซีย ญ่ีปุน่ อสิรำเอล 
เพรำะได้รบักำรยอมรบัเรือ่งควำมมวีนิยั และฝีมอืของแรงงำน และประเทศอ่ืนๆ 
เช่น คเูวต ทีม่เีอกอคัรรำชทตูเข้ำเยีย่มคำรวะนำยกรฐัมนตร ีและแจ้งว่ำต้องกำร
แรงงำนไทยไปท�ำงำนในกำรเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ เนื่องจำกแรงงำนไทย มีวินัย 
ในกำรท�ำงำนและมีทักษะฝีมือดี ซึ่งกรมกำรจัดหำงำนจะมีกำรเตรียม 
ควำมพร้อมในกำรจดัส่งแรงงำนไทยไปท�ำงำนให้ได้รบัประโยชน์สงูสดุ ได้ท�ำงำน
อย่ำงมีศักดิ์ศรี มีคุณภำพชีวิตที่ดี และมีโอกำสได้รับกำรพัฒนำทักษะฝีมือ  
ซึ่งตลอดเวลำได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมของแรงงำนไทย และหน่วยงำนที่

“แรงงาน”	ปล่อยแพลตฟอร์ม	Smart	Job	Wallet
จัดหางานรูปแบบใหม่

กรมการจัดหางานเร่งเตรียมความพร้อม
แรงงานไทยไปท�างานต่างประเทศ

เมนูดำวน์โหลดบัตรดิจิทัล Smart Job Wallet สำมำรถใช้ได้ท้ังในระบบ 
ปฏิบัติกำร IOS และ Android (ระบบ Android จะต้องติดตั้งแอปพลิเคชั่น 
Mywallet ก่อน) 
 สำมำรถน�ำบัตรดิจิทัล (Smart Job Wallet)” ไปใช้ได้ 3 ช่องทำง คือ 
1.ทำงระบบอินเทอร์เน็ต ช่องทำงนี้ผู้ใช้บริกำรจะได้รับข้อมูลแบบ Real Time 
เนื่องจำกใช้ฐำนข้อมูลเดียวกันกับระบบ Smart Job 2.ที่ส�ำนักงำนจัดหำงำน 
โดยน�ำบัตรดิจิทัลแสดงตนแทนบัตรประจ�ำตัวนำยจ้ำง และบัตรประจ�ำตัว
ประชำชน 3.งำนนัดพบแรงงำน โดยไม่ต้องใช้เอกสำร (Paperless) 
	 สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใช้งานบตัรดิจิทลั	(Smart	
Job	Wallet)	 ได้ที่	 ส�านักงานจัดหางานทุกจังหวัด	 ส�านักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่	 1-10	 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน	 โทร.1506	 
กด	2	กรมการจัดหางาน

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน

ที่มา	: http://www.doe.go.th

เกี่ยวข้อง ทั้งภำครัฐและเอกชน โดยจะเร่งเตรียมกำรจัดส่งคนงำนไปท�ำงำน 
โดยคำดว่ำจะเชิญบริษัทจัดหำงำนท่ีได้รับอนุญำตจัดส่งคนไทยไปท�ำงำน 
ต่ำงประเทศมำร่วมประชุมเพื่อเตรียมควำมพร้อมให้คนงำนเดินทำงไปท�ำงำน
ได้ทันทีหำกกำรเดินทำงระหว่ำงประเทศ สำมำรถท�ำได้ตำมปกติ คำดว่ำ 
กำรจดัส่งแรงงำนไทยไปท�ำงำนต่ำงประเทศในปีงบประมำณ 2563 จะสำมำรถ
ด�ำเนินกำรได้ใกล้เคียงเป้ำหมำย 100,000 คน ตำมที่ตั้งเป้ำไว้และท�ำให ้
มีรำยได้เข้ำประเทศกว่ำ 140,000 ล้ำนบำท
	 ท้ังนี้	 ขอย�้าให้แรงงานไทยที่สนใจเดินทางไปท�างานต่างประเทศ	 
ควรไปอย่างถกูต้องตามกฎหมาย	ซึง่ผูท้ีส่นใจไปท�างานต่างประเทศ	สามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีส�านักงานจัดหางานจังหวัด	 ทุกจังหวัด	
หรือส�านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นท่ี	 1-10	 หรือสายด่วน 
กระทรวงแรงงาน	 โทร.1506	 กด	 2	 กรมการจัดหางาน	 นายสุชาติฯ	 
กล่าว

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน

ที่มา	: http://www.doe.go.th
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	 ไทย	เดินหน้า	MOU	กับ	สาธารณรัฐเกาหลี	ดันจ้างงานแรงงานไทยตามฤดูกาล	หวังเพิ่ม
การจ้างงานแรงงานไทย	เผยความคืบหน้าอยู่ในระหว่างจัดท�าข้อสรุปร่างบันทึกความเข้าใจฯ	ให้เหมาะสม	รัดกุมที่สุด

	 นายสุชาติ	พรชัยวิเศษกุล	อธิบดีกรมการจัดหางาน เผยว่ำ 
กรมกำรจัดหำงำนให้ควำมส�ำคัญในมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของ 
โรคโควิด-19 ในประเทศไทย ซ่ึงรวมถึงแรงงำนต่ำงด้ำวที่ท�ำงำนในกิจกำร 
ประมงทะเล โดยได้ด�ำเนินกำรตรวจสอบแรงงำนดังกล่ำวก่อนออกไปท�ำ 
กำรประมงหรือหลังจำกกลับจำกกำรท�ำกำรประมง ณ ท่ำเทียบเรือ ภำยใต้ 
กำรด�ำเนินกำรของ ศูนย์ควบคุมกำรแจ้งเข้ำ-ออกเรือประมง (PIPO) จ�ำนวน 
30 แห่ง ใน 22 จังหวัดชำยทะเล 
 แม้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดในประเทศไทยจะเริ่มเบำบำงลง  
แต่กรมกำรจัดหำงำนไม่ได้นิ่งนอนใจ จัดเจ้ำหน้ำที่ลงตรวจสอบคัดกรอง  
เฝ้ำระวังแรงงำนต่ำงด้ำว พร้อมประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับโรค 
โควิด-19 อย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือให้มีควำมรู้และปฏิบัติตนตำมค�ำแนะน�ำของ 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข โดยเจ้ำหน้ำที่จะคัดกรองเชื้อก่อน 
ท�ำกำรตรวจใบอนุญำตท�ำงำนของแรงงำนต่ำงด้ำว เพื่อเพิ่มควำมเชื่อมั่น  
ซึ่งจำกกำรตรวจสอบยังไม่พบกำรกระท�ำควำมผิด คนต่ำงด้ำวมีใบอนุญำต
ท�ำงำนถูกต้อง และยังไม่พบแรงงำนที่มีภำวะเสี่ยง 

	 นายสุชาติ	 พรชัยวิเศษกุล	 อธิบดีกรมการจัดหางาน  
เปิดเผยว่ำ หลังจำกเกิดกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบ 
ถึงสถำนกำรณ์กำรจ้ำงงำนทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งทำงภำครัฐ 
ไม่ได้น่ิงนอนใจ เร่งหำมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดกำรจ้ำงงำนโดยเร็ว 
ขณะเดียวกันกรมกำรจัดหำงำน ในฐำนะที่เป็นหน่วยงำนที่มีภำรกิจในกำร 
ส่งเสริมให้คนไทยทุกคนมีงำนท�ำทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ ได้เร่งหำรือ
กบัประเทศคูเ่จรจำในกำรขยำยตลำดแรงงำน โดยเฉพำะกับสำธำรณรฐัเกำหลี
ซึ่งเป็นประเทศนิยมแรงงำนไทย โดยกระทรวงแรงงำนของไทยและกระทรวง
แรงงำนและกำรจ้ำงงำนสำธำรณรัฐเกำหลี ได้ลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจ 
ว่ำด้วยกำรจัดส่งแรงงำนไปท�ำงำนสำธำรณรัฐเกำหลีตำมระบบกำรจ้ำง 
แรงงำนต่ำงชำติ (EPS) โดยกรมกำรจัดหำงำนท�ำหน้ำที่เป็น ผู้จัดส่งคนหำงำน
ไปท�ำงำนในประเภทกิจกำรอุตสำหกรรมกำรผลิต งำนเกษตร/ปศุสัตว์ และ 
งำนก่อสร้ำง แต่อย่ำงไรก็ดี พบว่ำนำยจ้ำงภำคเกษตรกรรมยังประสบปัญหำ
ขำดแคลนแรงงำนประกอบกับต้องกำรแรงงำน ในฤดูกำลเพำะปลูกระยะสั้น 
เพยีง 5 เดอืนต่อปี ดงันัน้ เพือ่ให้ครอบคลมุกับควำมต้องกำรของนำยจ้ำงเกำหลี 
รวมทั้งเพิ่มโอกำสในกำรจ้ำงแรงงำนไทย

กรมการจัดหางาน	ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ	(Check	List)
คดักรอง	และเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าวทีท่�างานในกจิการประมงทะเล

ก่อนออกไปท�าการประมง/กลับจากการท�าการประมง	
ณ	ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง	(PIPO)

รัฐบาลไทย	เล็ง	MOU	เกาหลี
ส่งออกแรงงานท�างานตามฤดูกาล

	 ซึ่ง	 ศูนย์	 PIPO	 เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมประมง	 มีภารกิจ 
ในการตรวจเรือ	 เครื่องมือท�าการประมง	 และแรงงานให้ถูกต้องตาม 
กฎหมาย	 โดยด�าเนินงานในลักษณะบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน	 
ซึ่งเจ้าหน้าที่ส�านักงานจัดหางานจังหวัด	22	จังหวัดชายทะเลได้บูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน	ณ	 ศูนย์ดังกล่าวตั้งแต ่
เดือนมกราคม-เมษายน	 2563	 ได้ตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้า-ออก	 จ�านวน	
37,383	ครั้ง	เป็นเรือประมง	จ�านวน	13,715	ล�า	ตรวจแรงงานประจ�าเรือ
ประมงซึ่งได้แจ้งเข้า-ออก	 แบ่งเป็น	 แรงงานไทย	 จ�านวน	 53,192	 คน	 
แรงงานต่างด้าว	 จ�านวน	 102,345	 คน	 โดยใช้เคร่ืองสแกนม่านตา	 
(Iris	Scan)	ตรวจแรงงานต่างด้าว	จ�านวน	21,316	คน

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน

ที่มา	: http://www.doe.go.th

 กรมกำรจัดหำงำน จึงได้เสนอให้ทำงกำรเกำหลีใต้พิจำรณำ 
ควำมเป็นไปได้ในกำรจ้ำงงำนแรงงำนไทยท�ำงำนตำมฤดูกำล เพิ่มเติม ภำยใต้
กำรจัดท�ำควำมตกลงโครงกำรจ้ำงงำนตำมฤดูกำลระหว่ำงองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินของสำธำรณรัฐเกำหลีกับกรมกำรจัดหำงำน ซึ่งควำมคืบหน้ำ 
ขณะนี้ อยู่ในระหว่ำงจัดท�ำข้อสรุปร่ำงบันทึกฯ เพื่อเข้ำสู่กำรพิจำรณำของ 
คณะท�ำงำนพจิำรณำร่ำงบันทกึควำมเข้ำใจเก่ียวกบัโครงกำรจ้ำงงำนตำมฤดกูำล
ของสำธำรณรัฐเกำหลี ท่ีมีอธิบดีกรมกำรจัดหำงำนเป็นประธำน ซึ่งจะหำรือ
และหำช่องทำงที่รัดกุมและดีที่สุด เพื่อประโยชน์ของแรงงำนไทย
	 อธิบดีกรมการจัดหางาน	กล่าวเพิ่มเติมว่า	การท�างานในระบบตาม
ฤดูกาล	 นอกจากจะช่วยเพ่ิมการจ้างงานแรงงานไทยแล้ว	 ยังสามารถ 
ลดอตัราการเข้าไปท�างานทีส่าธารณรฐัเกาหลอีย่างผดิกฎหมาย	หรอื	ผน้ีอย	
ได้เช่นกัน

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน

ที่มา	: http://www.doe.go.th
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6	ธุรกิจดาวเด่น
ในช่วงไวรัสโควิด-19	ระบาด

อาชีพมั่นคง

	 1.	 กลุ่มเวชภัณฑ์และยา ในช่วงที่ไวรัสก�ำลังระบำด กำรแพทย์ เวชภัณฑ์
และยำเป็นสิ่งส�ำคัญอันดับต้นๆ ของกำรรักษำ จำกข้อมูลพบว่ำ อุตสำหกรรมยำ
และเวชภัณฑ์ในประเทศไทย มีอัตรำกำรเติบโตต่อเนื่อง เฉลี่ย 6.2% ต่อปี  
มีมูลค่ำรวมกว่ำ 177,000 ล้ำนบำท และในปีนี้คำดว่ำมูลค่ำของอุตสำหกรรมยำ
จะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่ำ โดยกว่ำ 95% ของประมำณกำรผลิตยำทั้งหมด ถูกใช้ 
ในประเทศ แบ่งเป็นโรงพยำบำลรัฐ 60% โรงพยำบำลเอกชน 20% และร้ำน 
ขำยยำ 20% ขณะที่ยำสมุนไพร อย่ำง “ฟ้ำทะลำยโจร” ที่มีสรรพคุณกระตุ้น
ภูมิคุ้มกัน ต้ำนกำรอักเสบ และต้ำนไวรัสที่ท�ำให้เกิดกำรติดเชื้อทำงเดินหำยใจ  
ก็เป็นอีกหนึ่งยำสมุนไพรที่ประชำชนให้ควำมสนใจ ซ่ึงภำพรวมคำดว่ำปีนี้มูลค่ำ
ตลำดสมุนไพรและสำรสกัดจำกธรรมชำติ จะเติบโตทะลุ 20,000 ล้ำนบำท  
จำกปี 62 ที่มีมูลค่ำ 18,000 ล้ำนบำท
	 2.	 กลุ่มอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับอนามัยและความสะอาด สินค้ำประเภท 
หน้ำกำกอนำมัย เจลแอลกอฮอล์ สบู่ฆ่ำเชื้อโรค รวมถึงน�้ำยำล้ำงฆ่ำเชื้อโรค 
หลำกหลำยประเภท ได้กลำยเป็นสินค้ำที่ได้รับควำมนิยมอย่ำงรวดเร็วจำก 
ประชำชน โดยเฉพำะหน้ำกำกอนำมัย ที่ผลิตไม่ทันควำมต้องกำร แถมยังได ้
อำนิสงค์จำกออเดอร์ลูกค้ำชำวจีน ที่บำงพื้นที่ยังไม่สำมำรถเดินเคร่ืองผลิตได้  
ทำงนำยทุนจึงส่งออเดอร์งำนมำผลิตในไทยแทน
	 3.	 ธุรกิจประกันชีวิต ต้องยอมรับว่ำในช่วงที่ไวรัสโควิด-19 ระบำด  
กก็ระทบกบัช่องทำงกำรขำยของ ธรุกจิประกนัชวีติไปมำก แต่ในวกิฤตยิงัมโีอกำส
เสมอ เพรำะบริษัทประกันต่ำงเร่งออกผลิตภัณฑ์ใหม่ “ประกันโควิด-19” ออกมำ
รบักบัควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงทนัท่วงท ีโดยเฉพำะประกันโควิด-19 ประเภท 
“เจอจ่ำยจบ” ทีค่นไทยแห่ซือ้จนเวบ็ไซต์ล่ม เพรำะจ่ำยเบีย้แค่หลกัร้อย แต่คุ้มครอง
หลักแสนทันที เมื่อตรวจพบกำรติดเชื้อ บำงบริษัทฯ มีลูกค้ำซื้อมำกกว่ำ 100 รำย
ต่อชัว่โมงเลยทเีดยีว จนท�ำยอดขำยทะลเุป้ำหลำยแสนกรมธรรม์ และย่ิงสถำนกำรณ์
ไวรัสโควิด-19 ยังไม่น่ำไว้วำงใจแบบนี้ ธุรกิจประกันจึงเร่งออกแบบประกันใหม่  
ที่เน้นค่ำรักษำพยำบำลทุนสูง ปรับขึ้นเบี้ย พร้อมปรับเงื่อนไขเจอจ่ำยจบเข้มขึ้น
	 4.	 ธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่	 &	 Shopping	 Online อีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับ 
อำนิสงค์ ที่เกิดจำกประชำชนหลีกเลี่ยงกำรออกไปที่สำธำรณะ และใช้เวลำที่บ้ำน
มำกขึ้น ซึ่งธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่ ผ่ำนแอปพลิเคช่ันได้ ตอบโจทย์ผู้บริโภคในช่วงนี ้
ได้เป็นอย่ำงดี ปัจจุบันมีผู้ให้บริกำรที่ได้รับควำมนิยม 4-5 รำยในตลำด โดย 
ธุรกิจนี้ในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ มีกำรขยำยตัวเฉลี่ย 10% ต่อปี และมีแนวโน้มเติบโต
ต่อเนื่อง สูงกว่ำธุรกิจร้ำนอำหำร ที่เติบโตเพียง 3-4% ต่อปี เป็นส่วนหนึ่ง 
ในกำรเติบโตของธุรกิจอี-คอมเมิร์ซในไทย คิดเป็นมูลค่ำ 748,000 ล้ำนบำท  
ครองอนัดบั 1 ของภูมภิำคอำเซียน จำกกำรคำดกำรณ์ของสภำดจิทัิลเพ่ือเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งประเทศไทย เช่นเดียวกับกำร Shopping Online ถ้ำดูข้อมูลจำก 
JD.com ระบุว่ำ ในช่วงที่ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบำดในจีน มียอดกำรสั่งซื้อ 
ข้ำวและผลติภณัฑ์นมเพิม่ขึน้กว่ำ 154% เม่ือเทียบกับช่วงเดยีวกันปีก่อน เช่นเดยีว
กับสินค้ำอำหำรทะเล และเนื้อวัว ขณะที่ประเทศไทยมีตลำดซูเปอร์มำร์เก็ต 
ช่องทำงออนไลน์ โดยมีสัดส่วนประมำณ 2-3 % ของยอดขำยรวม ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่อำศัยในคอนโดฯ 1-2 คน รวมถึงคุณแม่รุ่นใหม่ท่ีท�ำงำน 
และดูแลครอบครัวไปพร้อมๆ กัน 
	 5.	 ธุรกิจผลิตพลาสติก	 บรรจุภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์ที่สะอำดและ
ปลอดภัย เป็นอีกหนึ่งเรื่องส�ำคัญ ในช่วงที่ไวรัสโควิด-19 ก�ำลังแพร่ระบำด โดย
เฉพำะสินค้ำที่เกี่ยวข้องกับอนำมัย ทั้งหน้ำกำกอนำมัย อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ 
สินค้ำท่ีต้องสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วย ยำรักษำโรค อำหำรสด อำหำรพร้อมทำน 

	 มักจะมีค�าพูดเสมอว่าภายใต้วิกฤติย่อมมีโอกาส	 ให้คนที่มองเห็นและมีข้อมูลเข้าถึงได้
จุดเปลีย่น	ในขณะทีห่ลายธรุกจิก�าลงัได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ	19	นัน้ 
แต่กย็งัมอีกีหลายธรุกจิทีต้่องเร่งผลติสนิค้าจากความต้องการใช้	และความต้องการบรโิภค
ของประชาชนมากขึ้น	ผลสรุป	6	ธุรกิจ	ที่สินค้าก�าลังได้รับความนิยมสูงตอบโจทย์ประชาชน
ในช่วงที่ไวรัสโควิด-19	ระบาด

อำหำรส�ำเร็จรูปและอำหำรแห้ง ท�ำให้ธุรกิจผลิตพลำสติกบรรจุภัณฑ์อำหำร 
ในประเทศ ได้รับอำนิสงค์ จำกควำมต้องกำรบรรจุภัณฑ์เหล่ำนี้มำกขึ้น มียอด 
สั่งผลิตเพิ่มข้ึนกว่ำเท่ำตัว ซ่ึงกระบวนกำรผลิต บรรจุ และขนส่ง จ�ำเป็นต้องใช้
พลำสติกที่มีคุณภำพสูง ปลอดเชื้อโรค เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่ำจะได้รับสินค้ำ 
ที่ปลอดภัยมำกที่สุด
	 6.	 ธรุกจิดจิทิลั	คอนเทนต์ เชือ่ว่ำคนไทยส่วนใหญ่ วติกกบัปัญหำกำรแพร่
ระบำดของไวรัสโควิด-19 ยิ่งดูข่ำวกำรแพร่ระบำด ยิ่งท�ำให้เกิดควำมเครียดสูง  
ส่งผลต่อกำรใช้ชวีติประจ�ำวนัทีห่วำดระแวงคนทัว่ไปทีร่่วมเดนิทำงด้วยรถสำธำรณะ 
แต่หลำยคนก็สำมำรถจัดกำรกับปัญหำควำมเครียดได้เป็นอย่ำงดี ด้วยกำรค้นหำ
กจิกรรมออนไลน์ อำท ิเกมส์ออนไลน์ ออกก�ำลงักำยผ่ำนแอพพลเิคชัน่ และบรกิำร
ปรึกษำทำงกำรแพทย์ ควบคู่กับกำรดูคอนเทนส์ ต่ำงๆ อำทิ ภำพยนตร์ รำยกำร 
สำรคด ีละคร ผ่ำนสือ่ออนไลน์ต่ำงๆ ส่งผลให้ธุรกจินีเ้ป็นอีกหนึง่ธุรกจิ ทีช่่วยสร้ำง
ควำมบันเทิง ลดอำกำรเครียดของประชำชนได้เป็นอย่ำงดี 
	 จาก	 6	 ธุรกิจดาวเด่น	 ในช่วงไวรัสโควิด	 19	 ระบาดที่กล่าวไปข้างต้น	 
มาดกูนัว่าในแง่ของโลกการลงทนุอย่างใน	“ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย”	
แล้ว	 ยังมองเห็นกลุ่มธุรกิจใดสอดคล้องเกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมที่กล่าว
ไปข้างต้นกันบ้าง?
 1. กลุ่มพลำสติก บรรจุภัณฑ์อำหำร มีประมำณ 7 บริษัท มีมูลค่ำตำม 
รำคำตลำดโดยรวมของหลักทรัพย์จดทะเบียน ประมำณ 56 พันล้ำนบำท
 2. กลุ่มเวชภัณฑ์ กำรแพทย์ มีประมำณ 25 บริษัท มีมูลค่ำตำม 
รำคำตลำดโดยรวมของหลักทรัพย์ จดทะเบียน ประมำณ 12 แสนล้ำนบำท
 3. กลุ่มสินค้ำอำหำร อำหำรเดลิเวอรี่ อำหำรพร้อมทำน อำหำรกระป๋อง 
และบะหม่ีก่ึงส�ำเร็จรูป มีประมำณ 11 บริษัท มีมูลค่ำตำมรำคำตลำดโดยรวม 
ของหลักทรัพย์จดทะเบียน ประมำณ 95 แสนล้ำนบำท 
 4. กลุ่มประกัน มีประมำณ 17 บริษัท มีมูลค่ำตำมรำคำตลำดโดยรวม 
ของหลักทรัพย์จดทะเบียน ประมำณ 24 แสนล้ำนบำท 
 5. กลุม่เครือ่งดืม่และกลุม่จัดกำรทรพัยำกรน�ำ้ มปีระมำณ 12 บรษัิท มมีลูค่ำ 
ตำมรำคำตลำดโดยรวมของหลักทรัพย์จดทะเบียน ประมำณ 52 แสนล้ำนบำท 
 6. กลุ ่มสินค้ำที่เก่ียวข้องกับอนำมัยและควำมสะอำด มีประมำณ  
2 บริษัท มีมูลค่ำตำมรำคำตลำดโดยรวมของหลักทรัพย์จดทะเบียน ประมำณ  
68 หมื่นล้ำนบำท
 แน่นอนว่ำช่วงเวลำของควำมผันผวนในโลกกำรลงทุน แม้ว่ำบำงกลุ่ม
อุตสำหกรรมดูเหมือนจะได้รับ ประโยชน์จำกสถำนกำรณ์ในครั้งนี้ แต่ใช่ว่ำ 
ทุกบริษัทของกลุ่มอุตสำหกรรมนั้นจะดีขึ้นจริงไปเสียหมด ดังนั้น นักลงทุนจ�ำเป็น
ต้องศึกษำวิเครำะห์ธุรกิจอย่ำงถี่ถ้วนก่อนกำรตัดสินใจลงทุน 
	 การท�าธุรกิจภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอนแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย	 และ 
จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญ	 ให้นักธุรกิจ	 เจ้าของกิจการได้ปรับวิธีคิด 
บรหิารงานใหม่	โดยเฉพาะภาคธรุกิจอสังหาฯ	ท่ีตอนนีไ้ด้รบัผลกระทบโดยตรง	
ต้องกลับมาทบทวนแผนงานให้รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินให้ได้ในอนาคต	 
พร้อมท�าสินค้าบนท�าเลใหม่	เจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ในอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์
จากไวรัสโควิด-19	 ในราคาที่จับต้องได้รองรับกลุ่มลูกค้าหลายเซ็กเม้นท์	 
ไม่จับกลุ่มเฉพาะลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพฯ	ปริมณฑล	และหัวเมืองใหญ่

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มา	: www.terrabkk.com



“Digital	Transformation	เปลี่ยนความท้าทายเป็นโอกาส”

THAILAND 4.0

	 Mr.	 Steve	 Landman	ผู้ก่อต้ังและประธานกรรมการบริหาร	Kiu	
Global ซึ่งเป็นองค์กรที่พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจด้วย Cloud ร่วมบรรยำย
พิเศษในงำนสัมมนำ ครบรอบ 25 ปี สถำบันเพิ่มผลผลิตแห่งชำติ International Forum 
on Transforming Productivity for Tomorrow Success ได้ให้มุมมองถึงปัจจัย 
และองค์ประกอบส�ำคัญที่จะท�ำให้ธุรกิจสำมำรถประสบควำมส�ำเร็จบนเส้นทำง Digital 
Transformation
 “ในยุคปัจจุบัน คงไม่มีใครปฏิเสธกระแสกำรปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้ำวไปสู่กำร 
เป็นองค์กรดิจิทัล หรือ Digital Transformation แต่ท่ำนทรำบหรือไม่ว่ำ องค์กร 
ส่วนใหญ่ยังเข้ำใจผิดอย่ำงร้ำยแรง ว่ำกำรเปลี่ยนถ่ำยองค์กรสู่กำรเป็นองค์กรดิจิทัล  
คือกำรซ้ือเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ำมำใช้ เพียงเพื่อให้สังคมรับทรำบว่ำองค์กรเรำได้มี 
เทคโนโลยีเหล่ำนี้แล้ว และเพรำะควำมเข้ำใจที่ยังไม่ถูกต้องนี้นั่นเอง จึงก่อให้เกิดควำม 
ป่ันป่วนวุน่วำย ส่งผลต่อควำมล่ำช้ำและต้นทนุบำนปลำย
ในกำรพัฒนำองค์กร”
 ดังนั้น เพื่อควำมส�ำเร็จขององค์กรบนเส้นทำง 
Digital Transformation อย่ำงมีผลิตภำพ องค์กร 
ควรต้องมัน่ใจว่ำทมีผูน้�ำองค์กรและทีมนกัพัฒนำองค์กร
ของท่ำนมี 4 ทักษะส�ำคัญ เพ่ือเป็นฐำนรำกที่แข็งแรง 
ในกำรสร้ำงควำมพร้อมของบุคลำกร ให้สำมำรถใช้
ประโยชน์จำกดิจิทัลได้อย่ำงมีผลิตภำพ ดังนี้
	 1.	 การสร้างเสริมวัฒนธรรมการใฝ่รู ้ใน 
องค์กร
  สนับสนุนให้พนักงำนกล้ำคิด กล้ำทดลอง 
และพฒันำต่อยอดจำกข้อผิดพลำดต่ำงๆ ได้อย่ำงรวดเรว็ 
(Fail Fast & Fail Forward) รวมถึงสร้ำงวัฒนธรรม 
กำรท�ำงำนแบบร่วมแรงร่วมใจ (Collaboration) ประสำนจุดแข็งของแต่ละทีม ร่วมมือ
กนัเป็นหนึง่ โดยมวีตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยเดยีวกนั เพือ่มุง่เน้นตอบสนองควำมต้องกำร
และสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้ำ
	 2.	 การคิดเชิงกลยุทธ์
  เปรียบเสมือนเรือหำปลำขนำดใหญ่ที่กัปตันเรือจะศึกษำปัจจัยต่ำงๆ  
ก่อนออกเรือ เช่น ดินฟ้ำอำกำศ ข้ำงขึ้นข้ำงแรม ลมบกลมทะเล ล่องน�้ำลึกน�้ำตื้น โขดหิน
น้อยใหญ่ รวมถึงศึกษำว่ำแหล่งน�้ำไหนมีปลำที่ตลำดต้องกำรอำศัยอยู่ชุกชุม และจะล่อง
ไปทิศทำงไหนเพื่อไปให้ถึงก่อนเรือล�ำอื่น ในท�ำนองเดียวกัน ทีมผู้น�ำองค์กรและทีม 
นักพัฒนำองค์กร ต้องศึกษำและท�ำควำมเข้ำใจปัจจัยควำมเสี่ยงต่ำงๆ เพื่อให้สำมำรถ
ก�ำหนดกลยุทธ์ ท่ีเชื่อมโยงกับทิศทำงขององค์กร และน�ำไปสู่กำรออกแบบแผนที่กำร 
เดินทำงแบบองคำพยพที่มีลูกค้ำเป็นศูนย์กลำงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
	 3.	 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
  เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรขององค์กร เช่น ควำมสำมำรถในกำรคิดเชื่อมต่อ
จำกจุดต้นทำงไปจุดปลำยทำง (Connectivity) ควำมสำมำรถในกำรใช้ระบบออโตเมชั่น 
(Automation) ควำมสำมำรถในกำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล (Data & Analytics) 
เพือ่จดัท�ำเนือ้หำหรอืสำรสนเทศด้ำนกำรรณรงค์เพือ่สร้ำงประสบกำรณ์ใหม่ให้กบับคุลำกร
ภำยในองค์กร ท้ังในแง่ของกำรแก้ไขและป้องกันปัญหำ กำรตอบสนองที่เหนือกว่ำ 
ควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง
	 4.	 ความเข้าใจระบบองค์กร
  ควำมส�ำเร็จของกำรเปลี่ยนแปลงเกิดจำกทุกคนในองค์กรเปิดใจยอมรับว่ำ 
กำรเปลี่ยนแปลงนั้น สำมำรถช่วยพวกเขำจำกสถำนกำรณ์ย�่ำแย่ในอดีต ให้ท�ำงำนสะดวก
และง่ำยขึ้น หำกจะต้องเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ควรมีตัวช่วยท�ำให้บุคลำกรไม่รู้สึกว่ำกำรเรียนรู้
นัน้ยุง่ยำกจนเกนิควำมสำมำรถ ดงันัน้ทมีผูน้�ำองค์กรและทมีนกัพฒันำองค์กร ต้องสำมำรถ
วำงโครงสร้ำงของหน่วยงำนส�ำคัญ รวมถึงปรับกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่สะท้อนทิศทำง
และนโยบำยขององค์กร สิ่งส�ำคัญคือไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง โดยจะท�ำอย่ำงไรให้บุคลำกรที่
มคีวำมหลำกหลำยนัน้ สำมำรถเหน็ภำพปลำยทำงแบบเดยีวกนั และพยำยำมพัฒนำตนเอง
เพื่อร่วมเดินทำงให้บรรลุเป้ำหมำยขององค์กรร่วมกัน

	 เป็นทีน่่าจับตามองว่าองค์กรธรุกจิในปัจจบุนั	จะต้องปรบัตวัอย่างไรกนับ้าง เมือ่มคีวำมท้ำทำยจำกเศรษฐกิจโลกและเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีเปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเรว็ 
เข้ำมำเป็นตัวแปรส�ำคัญต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ ในขณะที่ทั่วโลกมีกำรไหลผ่ำนข้อมูลข้ำมพรมแดนเพิ่มขึ้นอย่ำงทวีคูณ เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ก�ำลังเข้ำมำยึดพื้นที ่
และเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจ อีกทั้งยังมีบทบำทส�ำคัญต่อกำรเติบโตของ GDP มำกกว่ำกำรด�ำเนินธุรกิจแบบด้ังเดิม ดังนั้น เพื่อควำมส�ำเร็จขององค์กรที่พร้อมจะพลิกโฉม  
Digital Transformation อย่ำงมีผลิตภำพ ทักษะของทีมพัฒนำองค์กร รวมถึง กำรเตรียมควำมพร้อมขององค์กร จึงเป็นเรื่องที่ไม่สำมำรถมองข้ำม

6	องค์ประกอบ	ในการน�าเทคโนโลยีมาใช้ให้ประสบความส�าเร็จ
	 1.	 กระบวนการ	(Process)
  - หำกเป้ำหมำยท่ีอยำกจะพลิกโฉมองค์กรนั้นไม่อยู่บนพื้นฐำนของควำม 
เป็นจริง ก็ควรเลิกคิดที่จะพยำยำมแบบไร้จุดมุ่งหมำย
  - Digital Transformation ไม่ใช่เพียงกำรพัฒนำระบบหรอืกำรซือ้เทคโนโลยี
เข้ำมำใช้ในองค์กรเท่ำนั้น แต่มันคือโครงกำรกำรเปลี่ยนแปลง
  ดงันัน้ กระบวนกำรศึกษำควำมจ�ำเป็นขององค์กร กระบวนกำรเลอืกใช้เทคโนโลยี
ให้เหมำะสม กระบวนกำรพัฒนำควำมสำมำรถของบุคลำกรรวมถึงกำรวำงขอบเขต 
กำรด�ำเนินกำรจึงเป็นเรื่องส�ำคัญและจ�ำเป็น เพื่อให้บุคลำกรเห็นประโยชน์ เปิดใจยอมรับ
ระบบกำรท�ำงำนแบบใหม่ และสำมำรถเพ่ิมผลิตภำพองค์กรด้วยกำรใช้ประโยชน์จำก
เทคโนโลยีเหล่ำนั้น ให้เต็มประสิทธิภำพ

	 2.	 การเตรียมความพร้อม	(Preparation)
  - จ�ำลองสถำนกำรณ์หำกองค์กรน�ำเทคโนโลยี
ใหม่เข้ำมำทดลองกบัระบบงำน กระบวนกำรต่ำงๆ รวมถึง 
บคุลำกรทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ศกึษำผลกระทบ ควำมรูส้กึของ
บคุลำกร เพ่ือเปิดรบัข้อเสนอแนะ และเตรยีมควำมพร้อม
ก่อนน�ำเทคโนโลยีใหม่มำใช้จริงในองค์กร
  - ทีมผู้น�ำองค์กรและทีมนักพัฒนำองค์กร
ควรเตรียมแผนทัง้ระยะสัน้ และแผนระยะยำว เพื่อเปน็ 
กรอบในกำรสื่อสำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย เช่น 
บคุลำกรภำยในองค์กร คู่ค้ำ รวมถงึลกูค้ำ รับทรำบทศิทำง
กำรเปลี่ยนแปลงขององค์กรอย่ำงทั่วถึง
	 3.	 ราคา	(Price)
  สิ่งส�ำคัญที่ทีมผู้น�ำองค์กรและทีมนักพัฒนำ

องค์กรควรตระหนกั คอืของแพงไม่จ�ำเป็นต้องดเีสมอไป ดงันัน้กำรลงทนุทีคุ่ม้ค่ำทีส่ดุของ
กำรน�ำเทคโนโลยีมำเพิ่มผลิตภำพองค์กร คือกำรพิจำรณำลงทุนกับเทคโนโลยีที่สำมำรถ
ตอบโจทย์ควำมต้องกำรทำงธุรกิจและบริบทต่ำงๆ ขององค์กรได้เหมำะสมอย่ำงแท้จริง
	 4.	 การพิจารณาความเสี่ยง	(Potential	Risks)
  จ�ำลองสถำนกำรณ์หำกองคก์รน�ำเทคโนโลยีใหม่เข้ำมำใช้ในองคก์ร เพือ่ศึกษำ
ปัญหำและโอกำสควำมเสี่ยงต่ำงๆ ทั้งในส่วนของระบบงำน กระบวนกำร รวมถึงบุคลำกร 
เพื่อวำงแผนรับมือให้รัดกุมและชัดเจนยิ่งขึ้น หำกเกิดเหตุกำรณ์เฉพำะหน้ำนั้นขึ้นจริง
	 5.	 กรอบเวลาของโครงการ	(Project	Timeline)
  กำรก�ำหนดจุดหรือเหตุกำรณ์ส�ำคัญพร้อมก�ำหนดผลท่ีคำดหวังเป็นระยะ 
(Milestone) เพื่อทวนสอบและติดตำมประสิทธิผลของกำรด�ำเนินงำนโครงกำร ซึ่งเป็น
หัวใจส�ำคัญของกำรบริหำรโครงกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ อีกทั้งเพื่อให้เกิดกำรปรับปรุง
อย่ำงทันเวลำหำกเกดิปัญหำระหว่ำงกำรด�ำเนนิโครงกำร ป้องกนัไม่ให้ปัญหำนัน้บำนปลำย
เป็นเรื่องใหญ่ รวมถึงเพื่อให้ผู้บริหำรและทีมงำนมั่นใจได้ว่ำโครงกำรจะบรรลุเป้ำหมำย 
และตัวชี้วัดตำมกรอบเวลำที่ก�ำหนดไว้ได้อย่ำงแน่นอน
	 6.	 บุคลากร	(People)
  กำรปรบัทศันคตขิองบคุลำกรให้เปิดใจในกำรน�ำดจิทัิลมำปรบัปรงุกระบวนกำร
ท�ำงำนของตนเอง โดยมีเป้ำหมำยใหญ่คือกำรยกระดับผลิตภำพองค์กรนั้น เป็นด่ำนแรก
ที่ส�ำคัญที่สุด ที่ทีมผู้น�ำองค์กรและทีมนักพัฒนำองค์กรจ�ำเป็นต้องผ่ำนไปให้ได้
 ดังน้ัน “หลุมพรำง” ของด่ำนน้ีก็คือกำรสร้ำงควำมสมดุล ระหว่ำงกำรสร้ำง 
ควำมพึงพอใจสูงสุดให้กับบุคลำกร เพ่ือให้พวกเค้ำเปิดใจรับเทคโนโลยีกับกำรยกระดับ
ผลิตภำพของระบบงำนให้ส�ำเร็จและสอดคล้องกับทิศทำงในอนำคตขององค์กร
	 องค์กรต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนทั้งระยะสั้นและระยะยาว	 ทุกคนในองค์กร	 
ควรให้ความส�าคัญและ	 มีความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี	 เพื่อให ้
เท่าทันโลกเศรษฐกิจก่อนที่จะถูก	Digital	Disruption
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