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บรรณาธิการ

ข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนธันวำคม 2563 Special Report ฉบับนี้ ขอเสนอเรื่อง

“ชำใบขลู่” ของดีจำกชุมชนปำกน้ำประแส “กลุ่มผลิตชำใบขลู่และกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” ตำมด้วย การส่งเสริมการมีงานทาในภูมิภาค
โครงกำรสร้ำงสะพำนข้ำมทะเลสำบสงขลำ แห่งที่ 3
ส่วน English for Career ฉบับนี้ขอเสนอ กำรขอยกเลิกนัดเป็นภำษำอังกฤษ รู้ทันโลก จะดีไหมถ้ำเข้ำออฟฟิศแค่ 3 วันต่อสัปดำห์?
กูเกิลกำลังทำแบบนั้น Smart DOE กรมกำรจัดหำงำนแนะประชำชนใช้บริกำรทำงออนไลน์ปลอดโควิท-19 อาชีพมั่นคง 7 กลุ่มอำชีพ
มำแรงในยุค Digital Disruption จนถึงปี 2022 หลังวิกฤตมีงำนแน่นอน THAILAND 4.0 ไมโครซอฟท์ ประกำศเปิดตัว‘โครงกำรพัฒนำ
ทักษะดิจิทัลเพื่อกำรจ้ำงงำน’
หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ วำรสำรฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ตำมสมควร สำมำรถดูรำยละเอียดและติดตำมวำรสำรข่ำวสำรตลำดแรงงำน
Smart Job Magazine ได้ทำง https://doe.go.th/lmia
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Special Report
- “ชำใบขลู่” ของดีจำกชุมชนปำกน้ำประแส “กลุ่มผลิตชำใบขลู่และกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์”
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การส่งเสริมการมีงานทาในภูมิภาค
- 'ดีป้ำ' เร่งดิจิทัลวัลเลย์ มั่นใจ 'อีอีซ'ี ฮับอำเซียน
- โมเดล "ถูกดี มีมำตรฐำน" ยกระดับโชห่วยไทย ดึงเจ้ำของร้ำน
- ปลูกผักหวำนในสวนลำไย อำชีพเสริมสร้ำงรำยได้ ระหว่ำงรอผลผลิตลำไยออก
- โครงกำรสร้ำงสะพำนข้ำมทะเลสำบสงขลำ แห่งที่ 3
- เกษตรกรอุดรฯ แนะปลูกกล้วยหอมทองแบบมืออำชีพ ส่ง 7 – ELEVEN ทั่วภำคอีสำน ทำได้อย่ำงไร
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English for Career
- กำรขอยกเลิกนัดเป็นภำษำอังกฤษ
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รู้ทันโลก
- จะดีไหมถ้ำเข้ำออฟฟิศแค่ 3 วันต่อสัปดำห์? กูเกิลกำลังทำแบบนั้น
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Smart DOE
- "สุชำติ" ยันจ็อบเอ็กซ์โป ประสบควำมสำเร็จ หลัง 3 เดือน จ้ำงงำนแล้วเกือบ 4 แสนตำแหน่ง
จำกเป้ำ 1 ล้ำนตำแหน่ง
- จับกัง 1 ห่วงโควิดระบำดเข้ำประเทศ แนะนำยจ้ำงสอดส่องลูกจ้ำงต่ำงด้ำว
- อิสรำเอลยังต้องกำรแรงงำนไทย กรมกำรจัดหำงำน ปิดจ๊อบปี 63 ส่งแรงงำนไทยทำงำนเพิ่ม 264 คน
- รวบแล้ว 5 สำย/นำยหน้ำจัดหำงำนเถือ่ น ซ้ำเติมคนหำงำนช่วงโควิด หลอกไปทำงำนแคนำดำ
- กรมกำรจัดหำงำน แนะประชำชนใช้บริกำรช่องทำงออนไลน์ปลอดโควิด-19
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อาชีพมั่นคง
- 7 กลุ่มอำชีพมำแรงในยุค Digital Disruption จนถึงปี 2022 หลังวิกฤตมีงำนแน่นอน
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THAILAND 4.0
- ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ประกำศเปิดตัว ‘โครงกำรพัฒนำทักษะดิจิทัลเพื่อกำรจ้ำงงำน’

ผู้ดำเนินกำร : กองบริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน (Labour Market Information Administration Division)
กรมกำรจัดหำงำน โทรศัพท์ : 0-2245-1581 หรือที่ Email : lmi@doe.go.th
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Special Report
“ชาใบขลู่” ของดีจากชุมชนปากนาประแส
“กลุ่มผลิตชาใบขลู่และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์”
ชุมชนประแส ตั้งอยู่ใน ตำบลปำกน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง
เป็นชุมชนพื้นบ้ำนที่มีวิถีควำมเป็นอยู่มำยำวนำนตั้งแต่สมัยอยุธยำ
ถือได้ว่ำเป็นชุมชนที่เก่ำแก่แห่งหนึ่ง ปัจจุบันได้ปรับพื้นที่ให้เป็นแหล่ง
กำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ริมชำยฝั่งทะเล ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้ชำวบ้ำน
เกิดกำรตื่นตัวที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นให้คงอยู่และเป็น
ประโยชน์ต่อคนในชุมชน จึงได้คิดผลิตสมุนไพร “ชำใบขลู่” ขึ้น
คุณลุงชะโลม วงศ์ทิม ประธำนกลุ่มผลิตชำใบขลู่และกำรท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ เล่ำว่ำในพื้นที่บริเวณปำกน้ำประแส มีต้นขลู่เกิดขึ้นเป็น
จำนวนมำก และเป็นภูมิปัญญำดั้งเดิมที่มีกำรนำต้นขลู่มำทำยำรักษำโรค
จึงนำควำมรู้ตรงนี้ที่ได้รับกำรถ่ำยทอดจำกญำติซึ่งเป็นแพทย์แผนโบรำณ
มำพัฒนำผลิตเป็นชำสมุนไพรใบขลู่ ให้กับคนในกลุ่มฯ เพื่อเสริมสร้ำง
รำยได้
ต้นขลู่ มีสรรพคุณมำกมำย ช่วยบรรเทำโรคเบำหวำน ไขมันใน
เส้นเลือด ขับปัสสำวะ เป็นต้น โดยในกลุ่มผลิตชำฯ ได้นำส่วนของ
ใบขลู่มำดัดแปลงทำเป็นใบชำสมุนไพร ด้วยกรรมวิธีกำรคั่วในแบบ
ฉบับดั้งเดิม เพื่อให้เก็บรักษำคุณภำพของใบชำไว้ได้นำน
สาหรับวิธีการผลิตมีดังนี
1. คัดใบขลู่ที่สมบูรณ์ ไม่อ่อนไม่แก่เกินไป นำมำล้ำงให้สะอำด
ระวังอย่ำให้ช้ำ ใส่ตะกร้ำพลำสติกเพื่อให้สะเด็ดน้ำ
2. หั่นใบขลู่ให้เป็นเส้นหนำๆ หรือจะไม่หั่นก็ได้ตำมควำม
ต้องกำรของผู้บริโภค จำกนั้น นำมำใส่ในหม้อตะแกรงอะลูมิเนียม
ลวกน้ำร้อนประมำณ 3-5 นำที พอสุก
3. นำใบขลู่ที่ลวกแล้วใส่ในเครื่องสลัดน้ำ เทใส่ตะกร้ำพลำสติก
ผึ่งลมหรือแดดประมำณ 10-15 นำที ให้แห้ง
4. นำมำคั่วในกระทะอะลูมิเนียม ใช้ไฟเบำถึงปำนกลำงคั่ว
ให้แห้ง โดยใช้มือคนนำนประมำณ 30 นำที
5. เมื่อคั่วชำขลู่เสร็จแล้ว นำใส่ตะแกรง และฉีกใบชำที่ติดกัน
เป็นก้อนให้กระจำยออก นำเข้ำตู้อบพลังงำนแสงอำทิตย์ ตู้อบแก๊ส
หรือหม้ออบควำมร้อนให้แห้ง
6. บรรจุใส่ถุงพร้อมจำหน่ำย

วิธีการปลูก
เริ่มจำกกำรนำต้นกล้ำ มำลงปลูกในครั้งแรกเท่ำนั้นก็สำมำรถ
เก็บได้ตลอด สำหรับกำรดูแล คอยกำจัดวัชพืชที่ ขึ้นปกคลุมในช่วง
ที่เป็นต้นกล้ำ รดน้ำ และให้ปุ๋ยน้ำทำงใบด้วยน้ำหมักชีวภำพ ลำต้น
ควำมสูงประมำณ 1 เมตรครึ่ง เป็นต้นเดี่ยวทรงพุ่ม ใช้เวลำปลูกประมำณ
5 - 6 เดือน ก็สำมำรถเด็ดใบนำมำทำใบชำได้ ทั้งนี้ให้ทิ้งระยะพักไว้
1 เดือน เพื่อรอให้แตกใบใหม่ จึงสำมำรถเก็บได้อีกในครั้งต่อไป
สำหรับกำรเก็บใบขลู่เพื่อนำมำทำใบชำสมุนไพรนั้น คุณลุง
ชะโลมแนะนำว่ำควรเก็บในช่วงเวลำเช้ำประมำณ 06.00-08.00 น.
เป็นช่วงเวลำที่เหมำะสม เพรำะจะทำให้ใบไม่สูญเสียคุณค่ำทำงอำหำร
และตัวยำจำกแสงแดดที่ไม่แรงจัดเกินไป จึงจะทำให้ได้ใบขลู่ที่มีคุณภำพ
ชำใบขลู่ ถือได้ว่ำเป็นชำสมุนไพรที่ใครๆ ไปเที่ยวยังปำกน้ำ
ประแสแล้วต้องลองชิม เพรำะรสชำติที่หอม รับประทำนง่ำย แถมดี
ต่อสุขภำพอีกด้วย และเป็นสินค้ำคุณภำพที่ขึ้นชื่อ จนได้รับกำรคัดสรร
ให้เป็นสินค้ำโอท็อป และเป็นกำรสร้ำงอำชีพให้แก่คนในชุมชนให้มี
รำยได้เสริมเลี้ยงชีพกันต่อไป แต่ทั้งนี้ควรดื่มในปริมำณที่พอเหมำะ
จึงจะทำให้ได้รับประโยชน์จำกกำรดื่มชำ นอกจำกนี้ทำงกลุ่มได้เพิ่ม
ผลิตภัณฑ์ชำใบขลู่ผสมใบเตยพร้อมดื่มสำเร็จรูปเพื่อควำมสะดวก
รสชำติหอม เย็นชื่นใจ เป็นทำงเลือกอีกชนิดหนึ่งด้วย
สำหรับท่ำนที่สนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรชำใบขลู่ของ “กลุ่ม
ผลิตชำใบขลู่และกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” แวะไปอุดหนุนและสอบถำม
ได้ที่ คุณลุงชะโลม วงศ์ทิน เลขที่ 55 หมู่ 7 ต.ปำกน้ำประแส อ.แกลง
จ.ระยอง 21170 โทร. 08-9832-9850, 08-6831-4249

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มา : นิตยสำรและแฟนเพจเกษตรกรก้ำวหน้ำ
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การส่งเสริมการมีงานทาในภูมิภาค
'ดีป้า' เร่งดิจิทัลวัลเลย์ มั่นใจ 'อีอีซี' ฮับอาเซียน
กำรผลักดันอุตสำหกรรมดิจิทัล ต้องมีกำรลงทุนโครงสร้ำง
พื้นฐำน ในขณะที่ EEC เริ่มลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนแล้ว เช่น โครงกำร
รถไฟควำมเร็วสูงเชื่อม 3 สนำมบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภำ)
ดังนั้นภำครัฐต้องลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัลด้วย
นำยณัฐพล นิมมำนพัชรินทร์ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้ำ) กล่ำวในหัวข้อ “Overview EEC Market in
Thailand” ของหลักสูตร EEC Prime จัดโดย บริษัท พรีโม เรียลเตอร์
จำกัด เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2563 ว่ำ อุตสำหกรรมดิจิทัลเป็นอุตสำหกรรม
เป้ำหมำยที่ผลักดันในอีอีซี ซึ่งดีป้ำจะร่วมผลักดันอุตสำหกรรมดิจิทัล
ทั่วประเทศรวมถึงอีอีซี โดยแยก 5 กลุ่ม คือ
1. ซอฟต์แวร์ จะผลักดันให้มีกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มสูงขึ้นหรือ
ขับเคลื่อนบนแพลตฟอร์มของเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ เช่น คลำวด์ บล็อกเชน
ปัญญำประดิษฐ์ (เอไอ)
2. ฮำร์ดแวร์ จะสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำอุปกรณ์อัจฉริยะ
ซึ่งจะเชื่อมโยงกับอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่เป็นอุตสำหกรรม
เป้ำหมำย
3. ดิจิทัลคอนเทนต์ ปัจจุบันมีมูลค่ำตลำดของไทยอยู่ที่ 30,000
ล้ำนบำท แบ่งสัดส่วนรำยได้จำกตลำดส่งออก 70% และตลำดในประเทศ
30% ครอบคลุมแอนิเมชัน ภำพยนตร์ เกมและบิ๊กดำต้ำ ซึ่งภำครัฐ
มีแผนผลักดันเพื่อให้ธุรกิจนี้ขยำยตัวเพิ่มมำกขึ้น
4. อุปกรณ์โทรคมนำคมหรือดำวเทียม ซึ่งปัจจุบันในไทยมีผู้ผลิต
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ดังกล่ำวอยู่แล้วจึงสำมำรถผลักดันให้อุตสำหกรรมนี้
ขยำยตัวได้ เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจนี้
5. ดิจิทัลเซอร์วิส ซึ่งที่มีแนวโน้มขยำยตัวเพิ่มมำกขึ้น
ทั้งนี้ดีป้ำได้ประเมินอุตสำหกรรมดิจิทัลของไทยมีมูลค่ำ 640,000
ล้ำนบำท มีอัตรำกำรขยำยตัว 10.4% ต่อปี โดยปี 2563 มีแนวโน้ม
ขยำยตัวมำกขึ้นเพรำะกำรระบำดโรคโควิด-19 ส่งผลให้ต้องกำรใช้
บริกำรที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมดิจิทัลมำกขึ้น
ดังนั้นภำครัฐจึงมีแผนลงทุนโครงข่ำยอินเตอร์เน็ตผ่ำนสำยไฟ
เบอร์ออฟติกเมื่อปี 2562 เพื่อสนับสนุนให้ อีอีซีเป็นศูนย์กลำงของ
อำเซียน รวมทั้งผลักดันเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
ประเทศไทย “ดิจิทัลพำร์ค ไทยแลนด์” บนพื้นที่ 569 ไร่ ใน อ.ศรีรำชำ
จ.ชลบุรี เพื่อให้เอกชนมำลงทุนพัฒนำเป็นศูนย์กลำงเทคโนโลยีดิจิทัล
ชั้นสูงและนวัตกรรม เช่น กำรพัฒนำ 5จี เอไอ แอนิเมชั่น บิ๊กดำต้ำ
นอกจำกนี้มีพื้นที่พัฒนำโครงกำร “ไทยแลนด์ ดิจิทัล วัลเลย์” 30 ไร่
ซึ่งดีป้ำลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับกำรพัฒนำสตำร์ทอัพใน
ลักษณะดิจิทัลวัลเลย์ ซึ่งเป็นโครงกำรเร่งด่วนที่ขับเคลื่อนร่วมกับเอกชน

และภำคกำรศึกษำ เพื่อเป็นกำรดึงดูด สร้ำงแรงจูงใจ และควำมเชื่อมั่น
ให้เกิดกำรลงทุนในดิจิทัลพำร์คไทยแลนด์
กำรลงทุนใน “ไทยแลนด์ ดิจิทัล วัลเลย์” จะเชื่อมบริษัทเทคโนโลยี
ขนำดใหญ่ของโลก ทั้งในกลุ่ม IoT, Data Science, AI, Robotics,
5G และ Cloud เข้ำกับกำรพัฒนำสตำร์ทอัพดิจิทัล เพื่อพัฒนำเทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัล ก่อนนำไปสู่กำรทดสอบ ทดลองก้ำวเข้ำสู่ตลำด
เชิงพำณิชย์ โดยกำรพัฒนำแบ่งเป็น 5 ส่วน คือ
1. อำคำร depa Digital One Stop Service เป็นอำคำร
หลังแรกที่สร้ำงแล้วเสร็จ โดยจะเป็นพื้นที่ให้บริกำรและอำนวย
ควำมสะดวกแก่นักลงทุน รวมทั้งเป็นพื้นที่ทำงำนสำหรับดิจิทัลสตำร์ทอัพ
บริษัทด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นศูนย์ประสำนงำนของสำนักงำน
ดีป้ำสำขำภำคตะวันออก
2. อำคำร Digital Startup Knowledge Exchange Centre
เพื่อศูนย์แลกเปลี่ยนควำมรู้ จะมีพื้นที่โคเวิร์กกิ้ง สเปซ และไลฟ์สไตล์
คอมมูนิตี้ ซึ่งกำรก่อสร้ำงคืบหน้ำมำก
3. อำคำร Digital Innovation Centre ที่จะเป็นศูนย์นวัตกรรม
จะมีพื้นที่สำนักงำนของสตำร์ทอัพ รวมถึงพื้นที่รองรับกำรพิมพ์ด้วยระบบ
3D ศูนย์นวัตกรรมไอโอที บิ๊กดำต้ำ เซ็นเตอร์ ห้องปฏิบัติกำรเอไอ
ห้องปฏิบัติกำรฮำร์ดแวร์ สมำร์ท ดีไวซ์ และพื้นที่กำรทำงำนของสตำร์ทอัพ
รวมถึงห้องปฏิบัติกำรของเออำร์และวีอำร์ ซึ่งอยู่ขั้นตอนหำผู้ก่อสร้ำง
4. อำคำร Digital Edutainment Complex จะมีพื้นที่โรงเรียน
หุ่นยนต์ พื้นที่แข่งโดรน พื้นที่ทดสอบหุ่นยนต์ พื้นที่รองรับกำรออกแบบ
สนำมแข่งขันอีสปอร์ต เออำร์ วีอำร์ เอ็มอำร์
5. อำคำร Digital Go Global Centre จะเป็นพื้นที่รองรับ
กำรจัดแสดงนิทรรศกำร จัดกำรประชุม
ทั้งนี้ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำจะเสร็จในปี 2566-2567
โดยสิทธิประโยชน์จูงใจกำรลงทุนจะยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด
13 ปี รวมทั้งภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ 17% รวมทั้งมีสมำร์ทวีซ่ำ
และวันสต็อปเซอร์วิส ซึ่งต้องจูงใจมำกเพื่อให้ผู้เชี่ยวชำญต่ำงชำติ
เข้ำมำลงทุน
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มา : www.bangkokbiznews.com
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โมเดล "ถูกดี มีมาตรฐาน" ยกระดับโชห่วยไทย ดึงเจ้าของร้าน
นำยเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธำนกรรมกำร บริษัท ทีดี ตะวันแดง
จำกัด เปิดเผยว่ำ บริษัทได้ทดลองพัฒนำคอนเซ็ปต์ร้ำนค้ำปลีก
ภำยใต้แบรนด์ "ถูกดี มีมำตรฐำน" ตั้งแต่ปี 2562 โดยเริ่มต้นสำขำแรกที่
จังหวัดนครปฐม ก่อนขยำยไปยังขอนแก่น และพิษณุโลก โดยผนึก
ควำมร่วมมือกับร้ำนขำยของชำ หรือโชห่วยต่ำงๆ เข้ำไปช่วยพัฒนำ
ร้ำนค้ำให้มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี หน้ำร้ำนที่สวยงำมทันสมัย
โดยเข้ำไปช่วยลงทุนเทคโนโลยีต่ำงๆ ให้กับเจ้ำของร้ำน คิดเป็นงบลงทุน
กว่ำ 1 ล้ำนบำทต่อร้ำน ขณะที่เจ้ำของร้ำนจะลงทุนในส่วนอื่นๆ
อำทิ ปรับปรุงฝ้ำร้ำน และโครงสร้ำงอื่นๆ ของร้ำน ฯลฯ เฉลี่ยอยู่ที่
1.5 แสนบำท
โมเดลของร้ำนถูกดี มีมำตรฐำน ถือเป็น "โลว์คอส คอนวีเนียน
สโตร์" โดยมีคอนเซ็ปต์กำรจัดกำรร้ำนค้ำใกล้เคียงกับร้ำนโชห่วย
แต่เป็นกำรยกระดับโชห่วยของไทยสู่ร้ำนสะดวกซื้อที่ทันสมัย โดย
เปิดกว้ำงในกำรเป็นพันธมิตรร่วมกับร้ำนโชห่วยทั่วประเทศจำกกำร
เปิดตัวมำกกว่ำ 1 ปี พบว่ำมีร้ำนค้ำสนใจติดต่อเข้ำมำเป็นจำนวนมำก
โดยปัจจุบันบริษัทได้มีกำรปรับร้ำนโชห่วยของชำวบ้ำนให้เป็นร้ำน
ถูกดี มีมำตรฐำน แล้วกว่ำ 200 สำขำ และตั้งเป้ำภำยในปี 2564
จะสำมำรถขยำยเป็น 5,000 สำขำ และเพิ่มเป็น 10,000 สำขำใน
ปี 2565 และ 30,000 สำขำภำยใน 5 ปีจำกนี้ ยุทธศำสตร์หลักจะ
เป็นกำรเจำะลึกเข้ำไปในระดับหมู่บ้ำนในชุมชนเล็กๆ ที่คู่แข่งไม่ไป
หำกสำมำรถเปิดร้ำนถูกดี มีมำตรฐำนได้ 3 หมื่นสำขำใน
5 ปี ไม่เพียงส่งผลต่อ 3 หมื่นร้ำนค้ำนี้เท่ำนั้น แต่จะส่งผลต่อคน
เป็นแสนๆ ครอบครัว ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจนี้ ทำให้เขำมีรำยได้ที่มั่นคง
ให้เขำอยู่ได้ สำหรับรำยได้ของธุรกิจนี้ เป็นกำรแบ่งสัดส่วนรำยได้
กับร้ำนค้ำ โดยร้ำนค้ำ 85% และบริษัท 15% เนื่องจำกต้องกำร

ให้ร้ำนค้ำอยู่ได้เป็นหลัก มำกกว่ำนั้นจำกควำมร่วมมือกับร้ำนโชห่วย
ต่ำงๆ ซึ่งเป็นเจ้ำของพื้นที่ ทำให้มีควำมรู้จักกลุ่มลูกค้ำ ในพื้นที่นั้นๆ
เป็นอย่ำงดี เป็นข้อได้เปรียบสำคัญที่ทำให้ เข้ำใจพฤติกรรมลูกค้ำ
และผู้บริโภค นอกจำกนี้ สิ่งที่ทำให้ร้ำนถูกดี มีมำตรฐำน มีควำมแตกต่ำง
จำกร้ำนค้ำปลีกอื่นๆ ยังเป็นเรื่องของสินค้ำที่บริษัทเลือกเข้ำมำจัดจำหน่ำย
นอกจำกสินค้ำอุปโภคบริโภคทั่วไปแล้ว ยังเน้นนำสินค้ำท้องถิ่นชื่อดัง
หรือมีจุดเด่นที่น่ำสนใจ นำเข้ำมำจำหน่ำยในร้ำน เพื่อเพิ่มจุดขำย
และสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกร้ำนค้ำอื่นๆ
"เดิมโชห่วยที่เข้ำมำร่วมกับเรำ จะมียอดขำยเฉลี่ย 2,000-3,000
บำทต่อวัน แต่หลังจำกที่เรำเข้ำไปช่วยปรับเป็นร้ำนถูกดี มีมำตรฐำน
พบว่ำแต่ละร้ำนมียอดขำยเพิ่มขึ้น ซึ่งเรำตั้งเป้ำหมำยไว้ว่ำต่อวัน
ต้องทำยอดขำยให้ได้เฉลี่ย 15,000 บำท นั่นเป็นตัวเลขที่จะทำให้
เขำอยู่ได้และมีกำไร และอนำคตจะผลักดันให้ยอดขำยเพิ่มขึ้นเป็น
20,000 บำทต่อวัน" นำยเสถียรกล่ำว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก
ที่มา : https://www.ryt9.com

ปลูกผักหวาน ในสวนลาไย อาชีพเสริม
สร้างรายได้ ระหว่างรอผลผลิตลาไยออก
ลำไย เป็นผลไม้เศรษฐกิจสำคัญที่สร้ำงรำยได้ให้กับประเทศไทย
อย่ำงมหำศำล มีพื้นที่เพำะปลูกในประเทศกว่ำ 1.10 ล้ำนไร่ แหล่งเพำะปลูก
ส่วนใหญ่กว่ำ ร้อยละ 81 อยู่ในพื้นที่ภำคเหนือ แถบจังหวัดเชียงใหม่
ลำพูน เชียงรำย พะเยำ และน่ำน ที่เหลือกระจำยอยู่ในภำคกลำง
และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จันทบุรี สมุทรสำคร เป็นต้น
ปัจจุบัน ผลผลิตลำไยส่วนใหญ่ถูกส่งออกในลักษณะลำไยสด
ลำไยอบแห้ง ลำไยแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์ลำไย ฯลฯ ไปยังตลำดคู่ค้ำหลัก
คือ จีน อินโดนีเซีย ฮ่องกง เวียดนำม แคนำดำ มำเลเซีย สิงคโปร์
และฟิลิปปินส์ สร้ำงรำยได้เข้ำสู่ประเทศมำกกว่ำปีละหมื่นล้ำนบำท
ทำให้เกษตรกรรำยเก่ำและรำยใหม่สนใจที่จะลงทุนทำสวนลำไย
เพื่อป้อนตลำดส่งออก
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อย่ำงไรก็ตำม ลำไย เป็นไม้ผลที่ต้องใช้ระยะเวลำปลูกนำน
พอสมควร ดังนั้น ระหว่ำงที่รอเก็บเกี่ยวผลผลิตตั้งแต่ปีที่ 4 ขึ้นไป
เกษตรกรสำมำรถหำรำยได้เสริมในสวนลำไยได้หลำยช่องทำง เช่น
ปลูกผักหวำนออกจำหน่ำย โดยเริ่มจำกขุดหลุมและรองก้นหลุม
ด้วยขี้วัว ปลูกผักหวำนในระยะห่ำง ประมำณ 1.5×2 เมตร จะปลูก
ผักหวำนได้ 500 ต้น ต่อไร่ หำกปลูกในระยะห่ำง 2×2 เมตร จะได้
400 ต้น ต่อไร่ ดูแลให้น้ำต้นผักหวำนอย่ำงสม่ำเสมอ ในช่วงแรกที่ปลูก
จะให้น้ำทุกวัน พอผักหวำนตั้ง ตัวได้แล้วจะให้น้ำ 3 วัน ต่อ 1 ครั้ง
ใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี สูตร 16-20-0 ปีละ 2 ครั้ง เมื่อต้นผักหวำน
อำยุ 6 เดือน ก็สำมำรถเก็บยอดออกจำหน่ำยได้ ในรำคำ กิโลกรัมละ
80 บำท นอกจำกนี้ ยังสำมำรถเพำะกล้ำพันธุ์ออกขำยได้ ในรำคำ
ต้นละ 10-15 บำท

สำหรับ เกษตรกรชำวสวนลำไยในพื้นที่ อำเภอบ้ ำนแพ้ ว
จังหวัดสมุทรสำคร นิยมปลูกลำไยในระบบแปลงยกร่อง ช่วงที่ลำไย
ต้นเล็ก อำยุ 1-2 ปีแรก เกษตรกรนิยมปลูกต้นมะพร้ำวแกงเพื่อ
ขำยตัดยอด โดยปลูกต้นมะพร้ำวขนำบต้นลำไย ในแปลงที่ยกร่อง
โดยซื้อพันธุ์มะพร้ำวแกง ลูกละ 12 บำท นำมำปลูกในระยะห่ำง
ประมำณ 1.50 เมตร หนึ่งร่องจะปลูกต้นมะพร้ำวแกง ได้ประมำณ
60 ต้น ใช้เวลำปลูกมะพร้ำวประมำณ 16 เดือน จะมีแม่ค้ำมำเหมำสวน
ซื้อยอดมะพร้ำว ในรำคำต้นละ 200 บำท เทคนิคง่ ำยๆ แบบนี้
ช่วยโกยรำยได้เข้ำกระเป๋ำได้หลักแสนทีเดียว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคเหนือ
ที่มำ : www.technologychaoban.com

โครงการสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา
แห่งที่ 3
ดูเหมือนว่ำโครงกำรนี้ใกล้จะเป็นจริง เมื่อเกิดกำรผลักดัน
จำกหลำยภำคส่วน กำรใช้ชีวิตของชำวสงขลำ ใน 4 อำเภอ ได้แก่
สิงหนคร ระโนด กระแสสินธุ์ และสทิงพระ มีควำมจำเป็นที่ต้องเดินทำง
ผ่ำนไปยังจังหวัดพัทลุง แต่กำรเดินทำงในเส้นทำงเดิม อำจจะมีกำร
ใช้เวลำในกำรเดินทำงที่มีระยะเวลำยำวนำน ควำมจำเป็นของสะพำน
ต่อกำรเดินทำงระหว่ำงจังหวัดพัทลุงกับจังหวัดสงขลำมีจำนวนมำก
แต่ตลอดแนวรอบทะเลสำบสงขลำปัจจุบันมีสะพำนอยู่เพียง 2 แห่ง
ได้แก่ สะพำนชะแล้ ตั้งอยู่ด้ำนล่ำงของทะเลสำบสงขลำ เชื่อมต่อ
อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลำกับอำเภอปำกพะยูน จังหวัดพัทลุง
และสะพำนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550 (สะพำน
ใสกลิ้งหัวป่ำ) ตั้งอยู่ด้ำนบนของทะเลสำบสงขลำ เชื่อมต่ออำเภอระโนด
จังหวัดสงขลำกับอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยสะพำนทั้ง 2 แห่ง
มีระยะทำงห่ำงกันประมำณ 50 กิโลเมตร
จำกปัญหำดังกล่ำวองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน
รวมทั้งประชำชนในพื้นที่อำเภอเขำชัยสน จังหวัดพัทลุง และอำเภอ
กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลำ ได้เรียกร้องให้มีกำรก่อสร้ำงสะพำนข้ำม
ทะเลสำบสงขลำ ซึ่งหำกก่อสร้ำงสะพำนดังกล่ำวเสร็จจะสำมำรถ
ลดระยะกำรเดินทำงได้มำกกว่ำ 50 กิโลเมตร ลดระยะเวลำในกำร
เดินทำงได้ประมำณ 2 ชั่วโมงและยังสำมำรถใช้เป็นเส้นทำงอพยพ
ประชำชนในพื้นที่จังหวัดสงขลำให้ สำมำรถเดินทำงมำยังจังหวัด
พัทลุงได้รวดเร็วขึ้นหำกเกิดภัยพิบัติ
อีกทั้งในก่อนหน้ำนี้สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทำงหลวง
ชนบทมีควำมประสงค์จะดำเนินงำนโครงกำรศึกษำควำมเหมำะสม
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรำยละเอียด (EIA) ก่อสร้ำงสะพำนข้ำม

ทะเลสำบสงขลำ ตำบลเกำะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลำ ตำบลจองถนน อำเภอเขำชัยสน จังหวัดพัทลุง เพื่อให้ทุกภำคส่วน
ที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบถึงข้อมูลกำรดำเนินโครงกำรและเพื่อให้เกิด
ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องในกำรดำเนินงำนสำนักสำรวจและออกแบบ
กรมทำงหลวงชนบทจึงเห็นควรให้ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ำมำ
มีบทบำทในกำรรับรู้ข้อมูล กำรดำเนินโครงกำรและแสดงข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ จำกประชำชนในพื้นที่ทั้ง 7 ตำบล 5 อำเภอของจังหวัด
สงขลำ เพื่อให้ได้ข้อสรุปออกมำโดยยึดประชำชนเป็นหลัก โดยเสียง
จำกประชำชนส่วนใหญ่อยำกที่จะให้เกิดกำรก่อสร้ำงโดยเร็ววัน
เพรำะเชื่อว่ำหำกมีสะพำนตำมที่ว่ำแล้ว คนไทยและชำวต่ำงชำติ
จะเข้ำมำเที่ยวได้สะดวก และทำให้เศรษฐกิจในประเทศดีขึ้น ก็น่ำสนใจ
มำกๆ สำหรับโครงกำรก่อสร้ำงสะพำนดังกล่ำวจะเป็นกำรส่งเสริม
กำรท่องเที่ยวให้กับพื้นที่ริมทะเลสำบสงขลำซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ที่สำคัญมีควำมอุดมสมบูรณ์ทำงทรัพยำกรธรรมชำติที่สูงมำก
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้
ที่มำ : https://www.hatyaifocus.com
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เกษตรกรอุดรฯ แนะปลูกกล้วยหอมทองแบบมืออาชีพ ส่ง 7- ELEVEN ทั่วภาคอีสาน
ทาได้อย่างไร
กล้วยหอมทอง พืชมำกประโยชน์ และถือเป็นพืชเศรษฐกิจ
ส่งออกสำคัญของประเทศไทยอีกชนิดหนึ่ง ผู้เขียนได้มีโอกำสพูดคุย
สัมภำษณ์ คุณจักรินทร์ โพธิ์พรม ประธำนวิสำหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง
อยู่ที่จังหวัดอุดรธำนี เกี่ยวกับเทคนิคกำรปลูกกล้วยหอมทองให้ได้
มำตรฐำนส่งร้ำนสะดวกซื้อ รวมถึงกำรส่งออกต่ำงประเทศ และมีบำงช่วง
บำงตอนที่ได้พูดคุยกันถึงตลำดกล้วยหอมทองทั้งในและต่ำงประเทศ
คุณจักรินทร์ ได้มีกำรพูดถึงตลำดกล้วยหอมทองว่ำ
“สำหรับอนำคตกำรตลำดกล้วยหอมทองภำยในประเทศ
ค่อนข้ำงสดใส เมื่อเทียบกับอดีตที่หลำยคนยังไม่รู้ว่ำประโยชน์ของ
กล้วยหอมทองมีมำกแค่ไหน แต่ในปัจจุบันแทบไม่ต้องบอกถึงสรรพคุณ
คนส่วนใหญ่ก็รู้ถึงคุณประโยชน์ที่มำกล้นของกล้วยหอมทองอยู่แล้ว
จึงส่งผลไปถึงควำมต้องกำรบริโภคกล้วยหอมทองภำยในประเทศ
เพิ่มมำกขึ้น 120-150 ล้ำนลูกต่อปี อันนี้คือตลำดภำยในประเทศ
ส่วนตลำดต่ำงประเทศถ้ำพูดถึงญี่ปุ่น หรือจะดึงจีนและประเทศ
แถบตะวันออกกลำงเข้ำมำ ควำมต้องกำรกล้วยหอมทองในตลำดโลก
ยังมีควำมต้องกำรสูงมำก เฉพำะแค่ญี่ปุ่นประเทศเดียวมีควำมต้องกำร
บริโภคกล้วยหอมทองปีละกว่ำล้ำนตัน แต่ประเทศไทยสำมำรถ
ส่งออกกล้วยหอมทองได้เพียงปีละ 5,000 ตัน เท่ำนั้น ฉะนั้น ส่วนยังเหลือ
อีกเยอะ นี่จึงเป็นโอกำสของเกษตรกรไทยที่จะเดินไปตรงนั้นได้ แต่ถ้ำ
ถำมว่ำปลูกเยอะล้นไหม ล้นครับ ถ้ำทำตำมมำตรฐำนและคุณภำพไม่ได้
ดังนั้น ต้องพัฒนำตัวนี้ขึ้นมำด้วย คุณภำพมำตรฐำนต้องคู่กัน”
คุณจักรินทร์ โพธิ์พรม อยู่ที่ 159 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้ำนโคก
อำเภอสร้ำงคอม จังหวัดอุดรธำนี ประธำนวิสำหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง
อำเภอสร้ำงคอม พ่วงด้วยตำแหน่งยังสมำร์ทฟำร์มเมอร์ เกษตรกร
หัวก้ำวหน้ำ ผู้คิดพัฒนำภำคเกษตรกรรมไทยให้หลุดพ้นจำกควำม
ยำกจน ที่ไม่เพียงแต่ปลูกเป็น แต่ต้องเป็นนักคิด นักพัฒนำด้วย
ทดลองปรับเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่ำ ควบคู่กับกำรทำตลำด จนสำมำรถ
พำสมำชิกวิสำหกิจชุมชนปลูกกล้วยหอมทอง ทำมำตรฐำนส่งร้ำน
สะดวกซื้อ เซเว่นอีเลฟเว่นได้ทั่วภำคอีสำน และยังทำมำตรฐำนส่งออก
ไปยังประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย
คุณจักรินทร์ เล่ำว่ำ ก่อนที่จะมำปลูกกล้วยหอมทอง ตนเคยทำงำน
เป็นพนักงำนประจำที่กรุงเทพฯ มำก่อน ส่วนจุดเริ่มต้นที่ทำไมถึงมำเป็น
เกษตรกร เนื่องจำกคุณพ่อมีอำยุมำกแล้ว ท่ำนอยำกกลับมำอยู่บ้ำนเกิด
ที่จังหวัดอุดรฯ ดังนั้น ก็ต้องมำคิดแล้วว่ำ ถ้ำกลับไปอยู่อุดรอย่ำงถำวร
จะทำอะไร ถึงจะมีรำยได้ ซึ่งในตอนนั้นก็มองดูว่ำมีพืชหลำยชนิดที่นิยม
ปลูกกัน คืออ้อย มันสำปะหลัง แต่คิดว่ำคนทำเยอะแล้ว แต่สิ่งที่พ่อ
แนะนำให้ทำคือ ปลูกกล้วยหอม เพรำะท่ำนใช้ประสบกำรณ์ที่อำศัย
อยู่กรุงเทพฯ มำนำน และมองว่ำกล้วยหอมเป็นพืชสร้ำงรำยได้ดี

เมื่อย้อนไปตอนปี’ 37 กล้วยหอมทอง รำคำหวีละ 30-40 บำท 1 เครือ
มี 5 หวี ถ้ำขำยแค่หวีละ 10 บำท ก็ได้ 50 บำท แล้วถ้ำค่อยๆ ปลูก
วันละ 3 ต้น ก็จะมีรำยได้เพิ่มขึ้นมำ จะสำมำรถอยู่ได้ไหม จึงตัดสินใจ
พำคุณพ่อกลับบ้ำนมำเริ่มต้นชีวิตกำรเป็นเกษตรกรปลูกกล้วยหอมทอง
วันละ 3 ต้น
คุณจักรินทร์ บอกว่ำ ณ ปัจจุบันนี้ ทำกล้วยหอมทองส่งเซเว่น
อีเลฟเว่นทั่วภำคอีสำนเป็นหลัก ซึ่งหลำยคนมีคำถำมว่ำแล้วต้องทำ
อย่ำงไรบ้ำง ให้ผลผลิตเป็นที่ต้องกำรของลูกค้ำ คือ ผลผลิตของเรำ
ตอบโจทย์ลูกค้ำไหม เมื่อก่อนจำกเคยขำยกล้วยเป็นหวี ลูกค้ำชอบ
แต่ลูกใหญ่ๆ แต่ทุกวันนี้พฤติกรรมกำรบริโภคเปลี่ยนแปลง ลูกค้ำ
ต้องกำรแค่ควำมอร่อย รับประทำนแล้วอยำกรับประทำนอีก และ
ที่สำคัญอำยุกำรขำย อำยุกำรเก็บ อยู่ได้นำน 4-5 วัน ฉะนั้น ต้องเพิ่ม
เทคนิคเข้ำไป คือเรื่องของธำตุอำหำรเน้นโพแทสเซียมเป็นหลัก ซึ่ง
เกษตรกรส่วนใหญ่จะเน้นให้ไนโตรเจน ทำให้ลูกใหญ่ อวบ ก็จริง
แต่อำยุกำรเก็บจะอยู่ได้ไม่นำน บำงครั้งเปลือกข้ำงนอกเหลืองแต่
ข้ำงในเละเป็นน้ำ ลูกค้ำก็ไม่ชอบ แต่ของที่สวนลูกจะพอเหมำะ หอม
หวำน อร่อย ถึงแม้จะสุกไปแล้วเปลือกดำ แต่เนื้อข้ำงในยังรับประทำน
ได้อยู่
ในกล้วย 1 เครือ สำมำรถแบ่งตลำดออกได้ 2-3 ที่ มำตรฐำน
ที่ลูกค้ำต้องกำรเป็นอย่ำงไร เทคนิคคือ ต้องไปดูว่ำอะไรทีเ่ รำจะแข่งขัน
ต้นทุนกับคุณภำพกับคู่แข่งอื่นๆ ได้ ต้นทุนที่เหมำะสมต้องทำอย่ำงไร
เทคนิคที่เรำจะไปแข่งได้คืออะไร กำรทำกล้วยหอมส่งเซเว่นฯ น้ำหนัก
กล้วยต่อลูกเฉลี่ยประมำณ 120 กรัม ขึ้นไป นี้คือ ข้อบ่งชี้คุณภำพ
คือลูกไม่จำเป็นต้องใหญ่มำก ลูกขนำดกลำงๆ แต่รสชำติและกำรเก็บ
อยู่ได้นำน จำกนั้นก็มำดูเทคนิคว่ำจำกที่เคยปลูกระยะห่ำง 2×2 เมตร
เรำย่นเข้ำมำทำ 1x2x3 แบบนี้ ขนำดไซซ์ลูกก็จะพอดีกับควำมต้องกำร
ของคู่ค้ำอย่ำงเมื่อก่อนปลูกเครือหนึ่งอยู่ที่ประมำณ 5-6 หวี 1 หวี
มี 10-12 ลูก 1 เครือ น้ำหนัก 15 กิโลกรัม มีประมำณ 70 ลูก แต่ทุกวันนี้
ต้องไปดูว่ำทำอย่ำงไร ให้ 1 เครือ ได้ประมำณ 80-90 ลูก แต่น้ำหนัก
อยู่ที่ 15 กิโลกรัม เท่ำเดิม เพรำะเรำขำยเป็นลูกไม่ได้ขำยเป็นหวีมีทุกวันนี้
เพรำะอำชีพเกษตรกรรม
“ทุกวันนี้กำรเป็นเกษตรกรปลูกกล้วยหอมทองถือเป็นทุกอย่ำง
ของชีวิต ผมมำจำกคนที่ไม่มีอะไรเลย แต่วันนี้ผมมีทุกอย่ำงเพรำะกล้วย
และที่อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพรำะกล้วย และก็จะอยู่ต่อไปเพรำะกล้วยนี้
แหละครับ” คุณจักรินทร์ กล่ำวทิ้งท้ำย
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มำ : www.technologychaoban.com
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English for Career
การขอยกเลิกนัดเป็นภาษาอังกฤษ
นัดไว้ดิบดี แต่ดันมีธุระขึนมา แบบนีใครเป็นคนขอยกเลิกก็คงจะลาบากใจไม่น้อย แต่ที่ลาบากใจยิ่งกว่า คือการที่ต้องยกเลิกนัด
เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยสิ! แบบนีเราต้องพูดยังไง เขียนยังไงหรือใช้ยังไงได้บ้างนะ
1. I’m sorry, I have to cancel.
เรียกได้ว่ำเป็นประโยคสุดคลำสสิคเลยก็ว่ำได้ ใครที่ไม่ รู้จัก
ใช้คำไหน ลองเริ่มต้นด้วยกำรพูดขอโทษ แล้วต่อด้วย “I have to cancel.”
ตัวอย่ำง “I’m sorry, I have to cancel my appointment tomorrow.”
แปลว่ำ ขอโทษนะแต่ฉันต้องยกเลิก นัดพรุ่งนี้ จำกนั้นจะตำมด้วย
เหตุผล หรือจะขอเลื่อนนัดไปเป็นวันอื่นๆ ต่อได้เลย
2. I’m sorry, I can’t make it.
ส่วนประโยคนี้ มีควำมหมำยใช้ทดแทนว่ำ “I have to cancel”
ได้แต่จะเป็นทำงกำรน้อยกว่ำ ประโยคนี้เหมำะที่จะใช้เมื่อต้องกำร
บอกยกเลิกนัดกับเพื่อนฝูง หรือคนสนิทที่ไม่ต้องอ้อมค้อมมำกนัก
ตัวอย่ำง “I’m sorry, I can’t make it tonight.” แปลว่ำ โทษทีนะ
ฉันไปนัดคืนนี้ไม่ได้น่ะ หลังยกเลิกนัดแล้วยังไงก็อย่ำลืมเตรียมให้เหตุผล
ไปด้วยว่ำทำไมคุณถึงไปไม่ได้ด้วยล่ะ
3. Something has come up.
และถ้ำคุณไม่อยำกให้ใครถำมว่ำ “why” หรือไม่อยำกจะอธิบำย
เหตุผลซ้ำว่ำทำไมคุณต้องยกเลิกนัด ในขณะเดียวกันก็ไม่อยำกให้
รำยละเอียดมำกนัก เพรำะเป็นเรื่องส่วนตัวให้พูดต่อประโยค “I’m sorry,
I can’t make it” ด้วยคำว่ำ “Something has come up.” หมำยควำมว่ำ
มีอะไรบำงอย่ำงเกิดขึ้นทำให้คุณต้องเปลี่ยนแผนอย่ำงหลีกเลี่ยง
ไม่ได้นั่นเอง

4. I was really looking forward to seeing you, but…
ใครบอกว่ำประโยคยกเลิกนัดด้ำนบน บำงประโยคดูไม่อ่อนโยน
เอำเสียเลย ลองเปลี่ยนเป็นกำรเริ่มเข้ำเรื่องบอกเลิกนัดอย่ำงนิ่มนวล
ด้วยคำว่ำ “I was really looking forward to our meeting”
เพื่อบ่งบอกถึงว่ำนัดนี้สำคัญจริงๆ แล้วตำมด้วยเหตุผลอย่ำง “Something
has come up.”
เช่น “I was really looking forward to seeing you,
but something has come up.” แปลว่ำ ฉันอยำกจะไปนัดนี้จริงๆ นะ
แต่มีบำงอย่ำงที่ทำให้ฉันต้องเปลี่ยนแผน
5. Can we reschedule?
สำหรับใครที่ขอยกเลิกนัดไปแล้วแต่ยังอยำกนัดอยู่ก็อำจจะ
“reschedule” หรือเปลี่ยนไปนัดกันอีกวันเวลำใหม่ด้วยประโยคนี้
แทนก็ได้ เช่น I’m sorry but I’m busy on Friday. Can we reschedule?
แปลว่ำขอโทษทีฉันไม่ว่ำงวันศุกร์ขอเลื่อนนัดได้ไหม?
เลื่อนนัดเป็นภำษำอังกฤษไม่ใช่เรื่องยำก ที่สำคัญคือกำรให้
เหตุผลดีๆ ต่ำงหำกล่ะ เพรำะกำรปฏิเสธเลื่อนนัดเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
ใจเขำใจเรำ แจ้งเหตุผลให้ดีก่อนกำรยกเลิกนัดจะดีที่สุดนะ!
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : www.wallstreetenglish.in.th

รู้ทันโลก
จะดีไหมถ้าเข้าออฟฟิศแค่ 3 วันต่อสัปดาห์? กูเกิลกาลังทาแบบนันกูเกิลเล็งให้พนักงานทางาน
ในออฟฟิศ 3 วันต่อสัปดาห์หลังกลับมาทางานได้ตามปกติ
เดอะนิวยอร์กไทมส์ รำยงำน “กูเกิล” ขยำยเวลำให้พนักงำน
ทำงำนที่บ้ำนจนถึงเดือนกันยำยน 2564 เนื่องจำกกำรแพร่ระบำด
ของไวรัสโคโรนำยังคงไม่สำมำรถยับยั้งได้ ช่วงคืนวันที่ 13 ธันวำคม
ศุนทัร ปิจไช ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรของอัลฟำเบต (Alphabet)
ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของกูเกิล ได้ส่งอีเมลถึงพนักงำน ระบุว่ำ “บริษัท
กำลังทดสอบแนวทำง "สัปดำห์ทำงำนแบบยืดหยุ่น" โดยคำดว่ำ
พนักงำนจะท ำงำนในสำนั กงำนอย่ำงน้อย 3 วันต่ อสัปดำห์เมื่ อ

สำมำรถกลับไปทำงำนที่บริษัทได้อย่ำงปลอดภัย ขณะที่วันอื่นๆ
สำมำรถทำงำนได้จำกทีบ่ ้ำน”
“เรำกำลังทดสอบว่ำรูปแบบกำรทำงำนที่ยืดหยุ่นจะนำไปสู่
กำรเพิ่มผลประกอบกำร ควำมร่วมมือ และควำมเป็นอยู่ที่ดี ขึ้น
ได้หรือไม่ และยังไม่ค่อยมีบริษัทใดที่เริ่มทดสอบระบบกำรทำงำน
เช่นนี้ จึงน่ำสนใจที่จะทดลอง”
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นอกจำกนี้ กูเกิลยังมีแผนที่จะออกแบบสำนักงำนใหม่ในพื้นที่
ที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อต่ำ และเสนอทำงเลือกให้กับพนักงำน
เช่น กำรจองสถำนที่ทำงำนร่วมกันสำหรับคนไม่เกินสิบคน และกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยพื้นที่กลำงแจ้งสำหรับกำรสังสรรค์ขนำดใหญ่ หรือ
กำรจองโต๊ะทำงำนที่สำนักงำนสำหรับพนักงำนที่ต้องกำรพื้นที่ทำงำน
เงียบๆ นอกบ้ำน รวมทั้งมีแผนที่จะพัฒนำวิธีกำรใหม่ๆ เพื่อช่วยให้
พนักงำนลดช่องว่ำงระหว่ำงกำรทำงำนที่สำนักงำนและกำรทำงำน
จำกที่บ้ำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสำหรับพนักงำนที่อำจไม่ได้อำศัยอยู่
ในสถำนที่ที่เหมำะสำหรับกำรทำงำนระยะไกล อย่ำงไรก็ตำมช่วงเวลำ
ในกำรทำงำนแบบยืดหยุ่นยังคงไม่ชัดเจนเนื่องจำกสถำนกำรณ์ของ
ไวรัสโคโรนำแตกต่ำงกันในแต่ละประเทศ และกำหนดกำรใหม่อำจ
ไม่มีผ ลกับ พนักงำนบำงตำแหน่ง อำทิ พนักงำนที่ต้ องติด ต่อกั บ
ลูกค้ำ และพนักงำนในศูนย์ข้อมูลหรือห้องปฏิบัติกำร
ทั้งนี้ กูเกิลเป็นบริษัทแรกๆ ที่ให้พนักงำนเริ่มทำงำนจำกที่บ้ำน
ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนำคม โดยมีกำรเลื่อนเวลำที่จะกลับมำทำงำน
ทีส่ ำนักงำนหลำยครั้ง จำกเดิมที่คำดว่ำพนักงำนจะกลับ เข้ำทำงำน
ตั้งแต่เดือนมกรำคม 2564 เป็นเดือนกรกฎำคม และตอนนี้เลื่อนไป
จนถึงเดือนกันยำยน

นอกจำกนี้ กูเกิลได้กล่ำวว่ำ กำลังมองหำโอกำสในกำรฉีด
วัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนำให้กับพนักงำนในช่วงกลำงถึงปลำยปี 2564
หลังจำกที่กลุ่มผู้มีควำมเสี่ยงสูงได้รับกำรฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มำ : https://www.posttoday.com

Smart DOE
"สุชาติ" ยันจ็อบเอ็กซ์โป ประสบความสาเร็จ หลัง 3 เดือน จ้างงานแล้วเกือบ 4 แสน
ตาแหน่งจากเป้า 1 ล้านตาแหน่งพร้อมแจง ตัวเลขจ้างงานเด็กจบใหม่น้อยเพราะเพียงเสียวเดียว
ของการจ้างงานทังระบบ หลังธุรกิจหลักเริ่มฟื้นตัว ลั่นมีงบจ้างงานเด็กจบใหม่รองรับเม.ย. 64
วันที่ 18 ธ.ค. ทีท่ ำเนียบรัฐบำล นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงแรงงำน กล่ำวถึงควำมคืบหน้ำกำรจ้ำงงำนภำยหลังกำรจัด
มหกรรมจ็อบเอ็กซ์โป ว่ำ สำหรับกำรจัดงำนดังกล่ำวจำนวน 1 ล้ำน
ตำแหน่ง ถือเป็นนโยบำยที่ยิ่งใหญ่ของรัฐบำล ซึ่งตัวเลขบรรจุงำน
ล่ำสุด คือ 399,072 อัตรำ หรือประมำณร้อยละ 40 โดยเป็นกำร
จ้ำงงำนของภำครัฐ 2 แสนอัตรำ เอกชน 1 แสนตำแหน่ง และส่ง
แรงงำนไปต่ำงประเทศ 3 หมื่นอัตรำ เป็นต้น โดยใช้เวลำประมำณ
2-3 เดือนหลังกำรจัดงำนจ็อบเอ็กซ์โปปลำยเดือน ก.ย. ที่ผ่ำนมำ
ซึ่งถือว่ำประสบควำมสำเร็จอย่ำงมำก แต่จำกข้อมูลของบำงสื่อ
ได้วิเครำะห์ อำจโฟกัสไปที่นักศึกษำจบใหม่ซึ่งถือเป็นเสี้ยวหนึ่ง
ของกำรจัดงำนดังกล่ำว ซึ่งมีกำรจ้ำงงำน 4 กลุ่ม และนักศึกษำจบใหม่
เป็น 1 กลุ่มเท่ำนั้น
“เรำตั้งเป้ำจ้ำงนักศึกษำจบใหม่ 2.6 แสนอัตรำก็จริง แต่กำร
จ้ำงงำนนักศึกษำจบใหม่ตั้งแต่เดือน เม.ย. - ต.ค. มีจำนวน 182,000 คน
และภำยหลังกำรจัดงำนจ็อบเอ็กซ์โปเมื่อปลำยเดือน ก.ย. ต่อมำมีตัวเลข

ระหว่ำงวันที่ 1 ต.ค. - 31 ต.ค. มีกำรจ้ำงงำนคนที่มีอำยุต่ำกว่ำ 25 ปี
ลงมำ 2 หมื่นกว่ำอัตรำ แต่เข้ำระบบ Co-payment หรือจ้ำงงำน
เด็กจบใหม่ โดยมีบำงสื่อระบุว่ำ จ้ำงงำน 2,000 อัตรำ ผมไปตรวจสอบ
บริษัทที่ไม่เข้ำร่วมโครงกำรจ้ำงนักศึกษำจบใหม่ เพรำะอยู่ในภำคธุรกิจ
ที่ยังแข็งแรงอยู่ และต้องกำรสร้ำงควำมมั่นคงในชีวิตให้พนักงำน
เช่น ธุรกิจยำนยนต์ อุตสำหกรรมรถยนต์ สิ่งทอ ซึ่งขณะนี้ฟื้นตัวแล้ว
ดังนั้น หำกจ้ำงนักศึกษำจบใหม่ เข้ำโครงกำรนี้ อำจจะไม่ได้รับ
ควำมมั่นคงในชีวิตเนื่องจำกเป็นกำรจ้ำงงำนปีเดียว ซึ่งบริษัทต่ำงๆ
มีควำมแข็งแรง จึงสำมำรถจ้ำงแรงงำนปกติได้ อย่ำงไรก็ตำม รัฐบำลยังมี
งบประมำณเพื่อรับนักศึกษำที่จบใหม่ในเดือน เม.ย. ปี 2564”
นำยสุชำติ กล่ำวว่ำ สำหรับโครงกำร Co-payment รัฐบำลทำขึ้น
เนื่องจำกมีควำมเป็นห่วงธุรกิจสตำร์ทอัพธุรกิจ SME ที่มีกำลังเม็ดเงิน
จำนวนน้อย และถือเป็น 1 ใน 4 ของงำนจ็อบเอ็กซ์โปเท่ำนั้นเอง
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
https:// www.doe.go.th
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‘จับกัง1’ ห่วงโควิดระบาดเข้าประเทศ แนะ
นายจ้างสอดส่องลูกจ้างต่างด้าว

กระทรวงสำธำรณสุขกำหนดอย่ำงเคร่งครัด เช่น สวมหน้ำกำกอนำมัย
หรือหน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำที่ร่วมกิจกรรม ล้ำงมือ บ่อยๆ หรือทำ
ควำมสะอำดด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่ำงระหว่ำงกันอย่ำงน้อย
1 เมตร ทำควำมสะอำด เช็ดถูพื้นผิว วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในกำรจัด
กิจกรรมอย่ำงสม่ำเสมอ ดูแลตนเอง ตระหนักถึงควำมปลอดภัย
ของตัวเอง และคนรอบข้ำงให้มำก
“หำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบพบแรงงำนต่ำงด้ำวลักลอบเดินทำง
ออกจำกประเทศไทย และเดินทำงกลับเข้ำมำใหม่จะถูกดำเนินคดี
และผลักดันส่งกลับประเทศ หรือหำกมีเหตุอันควรสงสัยว่ำแรงงำน
ต่ำงด้ำวดังกล่ำวน่ำจะเดินทำงกลับเข้ำไปในพรมแดนประเทศเพื่อนบ้ำน
และลักลอบเดินทำงกลับเข้ำมำในประเทศไทยจะถูกส่งตัวไปยังสถำนที่
กักกันตัวเป็นเวลำ 14 วัน เพื่อตรวจหำสำรพันธุกรรมของเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID-19) โดยนำยจ้ำงต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำร
กักตัวและตรวจหำเชื้อดังกล่ำว” อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำวเตือน

นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน ห่วงโรคโควิด-19
ระบำดซ้ำ มอบกรมกำรจัดหำงำนแนะนำยจ้ำง/ สถำนประกอบกำรที่จ้ำง
แรงงำนต่ำงด้ำว พูดคุยทำควำมเข้ำใจป้องกันกำรลักลอบออก-เข้ำ
ประเทศ พร้อมย้ำฉลองคริ สต์มำส-ปีใหม่ต้ องปฏิบั ติตำมมำตรกำร
ป้องกันโรค
นำยสุชำติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน (กกจ.)
เปิดเผยว่ำ นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน
ห่วงใยแรงงำนต่ำงด้ำว 3 สัญชำติ (กัมพูชำ ลำว และเมียนมำ) และ
นำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร หวั่นแรงงำนต่ำงด้ำวต้องกำรเดินทำง
ร่วมงำน เทศกำลคริสมำสต์ - ปีใหม่ กิจกรรมเฉลิมฉลองตำมประเพณี
ที่ประเทศภูมิลำเนำ จนเกิดกำรลักลอบออก-เข้ำประเทศตำมช่องทำง
ธรรมชำติ กำชับกรมกำรจัดหำงำน แนะนำยจ้ำงพูดคุยทำควำมเข้ำใจ
กับลูกจ้ำงเพื่อสร้ำงจิตสำนึกด้ำนควำมปลอดภัยร่วมกัน หำกจัดกิจกรรม รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มีกำรรวมตัวกันหลำยคน ต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ ที่มำ : https://www.doe.go.th

อิสราเอลยังต้องการแรงงานไทย กรมการจัดหางาน ปิดจ๊อบปี 63 ส่งแรงงานไทยทางานเพิ่ม
264 คน
อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน ส่งแรงงำนไทย 264 ชีวิต เดินทำง
ไปทำงำนภำคเกษตรในรัฐอิสรำเอล ภำยใต้โครงกำร “ควำมร่วมมือ
ไทย-อิสรำเอล เพื่อกำรจัดหำงำน (Thailand-Israel Cooperation on
the Placement of Workers:TIC)” ตำมที่ทำงกำรอิสรำเอลยื่น
ควำมต้องกำรแรงงำนไทย 2,000 คน หลังสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคโควิด-19 คลี่คลำย
นำยสุชำติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน เปิดเผยว่ำ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน นำยสุชำติ ชมกลิ่น ให้ควำมสำคัญ
กับกำรส่งแรงงำนไทยไปทำงำนต่ำงประเทศอย่ำงยิ่ง และมีควำมยินดี
ทุกครั้งที่เห็นแรงงำนไทยได้เดินทำงไปทำงำนต่ำงประเทศ นำรำยได้
เข้ำสู่ประเทศ ทั้งยังเป็นฟันเฟืองที่ขำดไม่ได้ในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
โดยเฉพำะในช่วงเวลำที่ประเทศไทย พบสถำนกำรณ์ยำกลำบำก
จำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 กำรได้เห็นแรงงำนไทยยังเป็น
ที่ต้องกำรจำกนำนำประเทศ นับเป็นเรื่องที่ดีมำก
นำยสุชำติฯ กล่ำวว่ำ รัฐบำลอิสรำเอลยังต้องกำรแรงงำนไทย
ไปทำงำนภำคเกษตร โดยหลังจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลำย ได้แจ้งควำมต้องกำรให้จัดส่งแรงงำนไป
ทั้งสิ้น 2,000 คนซึ่งกรมกำรจัดหำงำนได้เริ่มจัดส่งแรงงำนไทยไปทำงำน
ภำคเกษตรฯ ตั้งแต่ปลำยเดือนกันยำยนทีผ่ ่ำนมำจนถึงปัจจุบัน มีแรงงำน
เดินทำงไปแล้ว จำนวน 1,380 คน และวันนี้จะมีแรงงำนเดินทำง

ไปอีก 264 คน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ด้วยเที่ยวบินเช่ำเหมำลำพิเศษ
สำยกำรบิน El Al Israel Airlines เที่ยวบินที่ LY 082 ออกเดินทำงจำก
ประเทศไทยเวลำ 09.20 น. และมีกำหนดถึงปลำยทำงกรุงเทลอำวีฟ
เวลำ 15.00 น. ตำมเวลำท้องถิ่น
“โครงกำร “ควำมร่วมมือไทย - อิสรำเอลเพื่อกำรจัดหำงำน”
(Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers : TIC)
มีระยะเวลำกำรจ้ำงงำน 2 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 3 เดือน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
กำรต่ออำยุใบอนุญำตกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงชำติของนำยจ้ำงและวีซ่ำ
กำรทำงำน ตำมข้อกำหนดของกฎหมำยรัฐอิสรำเอล โดยคนหำงำน
จะได้รับเงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภำษี เดือนละ 5,300 เชคเกลอิสรำเอล
หรือประมำณ 48,073 บำท (ขึ้นอยู่กับอัตรำแลกเปลี่ยนในขณะนั้น)
สำหรับผู้สนใจเดินทำงไปทำงำนในรัฐอิสรำเอลสำมำรถติดตำมข่ำวสำร
ได้ที่เว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas และสอบถำมรำยละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรเดินทำงไปทำงำนในต่ำงประเทศได้ที่สำนักงำน
จัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนคร
พื้นที่ 1 - 10 หรือที่สำยด่วนกระทรวงแรงงำน โทร.1506 กด 2
กรมกำรจัดหำงำน” อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
https:// www.doe.go.th
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รวบแล้ว 5 สาย/นายหน้าจัดหางานเถื่อน ซาเติมคนหางานช่วงโควิด หลอกไปทางานแคนาดา
นำยสุชำติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมกำรจัดหำงำนเผยควำมคืบหน้ำ
หลังกรมกำรจัดหำงำนร่วมกับกองบังคับกำรตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ
จับกุม 5 สำย/นำยหน้ำเถื่อน หลอกลวงคนงำนไทย 40 คน ไปทำงำน
ประเทศแคนำดำ เสียหำยกว่ำ 7 ล้ำนบำท
นำยสุชำติฯ เปิดเผยว่ำ ตำมที่ได้สั่งกำรสำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดชัยภูมิ เร่งตรวจสอบติดตำมผลกำรติดตำมตัวผู้กระทำควำมผิด
ในข้อหำร่วมกันหลอกลวงคนหำงำนไปทำงำนประเทศแคนำดำ ซึ่งล่ำสุด
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดชัยภูมิ และกองบังคับกำรตำรวจภูธรจังหวัด
ชัยภูมิ ได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหำ จำนวน 5 คน เป็นชำย 2 คน และหญิง
3 คน ขณะนี้ถูกฝำกขังอยู่ที่สถำนีตำรวจภูธรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เพื่อ
ดำเนินคดีตำมขั้นตอนของกฎหมำยต่อไป สำหรับสำย/นำยหน้ำจัดหำงำน
เถื่อนกลุ่มนี้มีเครือข่ำยในหลำยพื้นที่ และมีคนหำงำนร้องทุกข์ดำเนินคดี
มำตั้งแต่ต้นปี 2563 จนเกิดกำรบูรณำกำรทำงำนร่วมกัน นำไปสู่
กำรขยำยผลจับกุมได้ในที่สุด
อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน ยังกล่ำวต่อไปว่ำ ขอให้คนหำงำนที่ต้องกำร
ไปทำงำนต่ำงประเทศ ตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งงำน ลักษณะงำน
ตลอดจนประเทศที่จะไปจำกเจ้ำหน้ำที่ของกรมกำรจัดหำงำน ก่อนตัดสินใจ
จ่ำยเงินหรือโอนเงินให้กับผู้ใด โดยหำกผู้มำชักชวนไปทำงำนอ้ำงว่ำ

เป็นตัวแทนบริษัทจัดหำงำน สำมำรถตรวจสอบข้อมูลบริษัทจัดหำงำน
ให้คนหำงำนเพื่อไปทำงำนในต่ำงประเทศที่ได้รับอนุญำตจำกกรมกำร
จัดหำงำนได้ที่หน้ำเว็บไซต์ของ กองทะเบียนจัดหำงำนกลำงและ
คุ้มครองคนหำงำน www.doe.go.th/prd/ipd ซึ่งขณะนี้มีบริษัท
ที่ได้รับอนุญำตทั้งสิ้น 127 บริษัท
“อย่ำงไรก็ดี กรมกำรจัดหำงำนมีพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำม พรบ.
จัดหำงำนและคุ้มครองคนหำงำน พ.ศ. 2528 ที่เฝ้ำระวัง ติดตำม ตรวจสอบ
อย่ำงเข้มงวด และขอเตือนผู้ที่คิดหลอกลวงคนหำงำนว่ำ กำรหลอกลวง
ผู้อื่นว่ำสำมำรถหำงำน หรือส่งไปฝึกงำนในต่ำงประเทศได้ โดยกำร
หลอกลวงดังว่ำนั้นได้ไปซึ่งเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
จำกผู้ถูกหลอกลวง ต้องระวำงโทษจำคุก 3-10 ปี หรือปรับตั้งแต่
60,000 – 200,000 บำท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกำรโฆษณำกำรจัดหำงำน
โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกกรมกำรจัดหำงำน มีควำมผิด ต้องระวำงโทษ
จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บำท หรือทั้งจำทั้งปรับ”
อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำวเพิ่มเติม

กรมการจัดหางาน แนะประชาชนใช้บริการ
ช่องทางออนไลน์ปลอดโควิด-19

(ศบค.) ในกำรป้องกันและแก้ปัญหำโรคโควิด-19 กรมกำรจัดหำงำน
จึงขอประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนที่ต้องกำรติดต่อขอรับบริกำรตำม
ภำรกิจต่ำง ๆ สำมำรถดำเนินกำรได้ด้วยตนเอง โดยใช้ช่องทำงออนไลน์
(E– Services) ดังนี้
1. ต้องกำรหำงำนทำ หรือนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำรที่ต้องกำรหำ
คนทำงำน ใช้บริกำรได้ที่ smartjob.doe.go.th หรือไทยมีงำนทำ.com
2.ระบบขึ้นทะเบียน/รำยงำนตัวผู้ประกันตนกรณีว่ำงงำนที่ empui.doe.go.th
3.ต้องกำรเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนใหม่ สำหรับผู้จบกำรศึกษำใหม่
โดยภำครัฐและภำคเอกชน (Co-Payment) ที่ www.จ้ำงงำนเด็กจบใหม่.com
4. ต้องกำรลงทะเบียนแจ้งควำมประสงค์ไปทำงำนต่ำงประเทศ แจ้ง
กำรเดินทำงไปทำงำนต่ำงประเทศด้วยตนเอง/แจ้งกำรเดินทำงกลับไปทำงำน
ต่ำงประเทศ ได้ที่ toea.doe.go.th
5. ระบบแจ้งกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว ทำง Application ชื่อ e-inform”
อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำว
ทั้งนี้ นำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร คนหำงำนและประชำชน
ที่มีควำมจำเป็นต้องเดินทำงมำติดต่อรำชกำร ณ สำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัด สำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1–10 ขอควำมร่วมมือ
ให้สวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดระยะเวลำที่ใช้บริกำร รวมทั้งปฏิบัติ
ตำมมำตรกำรที่เจ้ำหน้ำที่แนะนำอย่ำงเคร่งครัด หรือสอบถำมรำยละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่สำยด่วนกระทรวงแรงงำน โทร.1506 กด 2 กรมกำรจัดหำงำน

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มำ : https://www.doe.go.th

อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน เผยมำตรกำรลดเสี่ยงแพร่เชื้อโควิด-19
รับลูกศบค. แนะนำประชำชนเลือกใช้ช่องทำงออนไลน์ แทนกำรติดต่อ
รำชกำร ณ สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด/สำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนคร
พื้นที่ 1-10
นำยสุชำติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน เปิดเผยว่ำ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน นำยสุชำติ ชมกลิ่น มีนโยบำยเข้มงวด
ให้หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงแรงงำนปฏิบัติตำมมำตรกำรกระทรวง
สำธำรณสุขอย่ำงเคร่งครัดซึ่งในส่วนของกรมกำรจัดหำงำนได้สั่งกำร
ให้สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด และสำนักจัดหำงำนกรุงเทพมหำนคร
พื้นที่ 1-10 สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้แก่นำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร
คนหำงำนและประชำชนทั่วไป ให้ตระหนักถึงมำตรกำรป้องกันและ
ควบคุมโรค ทรำบวิธีป้องกันตนเองจำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19
นำยสุชำติฯ กล่ำวว่ำ “จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้บำงจังหวัดต้องมีมำตรกำรที่เข้มงวดในกำร
จำกัดกำรเดินทำงไปสถำนที่สำธำรณะต่ำงๆ รวมทั้งสถำนที่รำชกำร
ต้องหยุดให้บริกำรทำให้ประชำชนต้องปรับตัว และเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
กำรใช้ชีวิต เพื่อป้องกันกำรได้รับเชื้อจำกผู้อื่น ซึ่งมำตรกำรที่สำคัญคือ
กำรงดเว้นไปในสถำนที่ที่มีคนหนำแน่น และกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม
(Social Distancing) สอดรับกับนโยบำยรัฐบำล และมำตรกำรของ รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ที่มำ : https://www.doe.go.th
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อาชีพมั่นคง
7 กลุ่มอาชีพมาแรงในยุค Digital Disruption จนถึงปี 2022 หลังวิกฤตมีงานแน่นอน
งำนวิจัยล่ำสุดของ World Economic Forum เผย 7 สำยงำน
ที่จะมีอำชีพเกิดใหม่และมีกำรคำดกำรณ์ว่ำจำนวนตำแหน่ง งำน
ในอำชีพใหม่จะเพิ่มขึ้น เพื่อตอบรับกับควำมต้องกำรของตลำด และ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว มีบำงอำชีพที่ถูกเทคโนโลยี
disrupt เสี่ยงตกงำน บำงอำชีพจะหำยไป บำงอำชีพ จะยังมีอยู่แต่
เนื้องำนและทักษะที่ต้องกำรจะเปลี่ยนแปลงไป World Economic Forum
ประมำณกำรว่ำจะมีงำนประมำณ 75 ล้ำนตำแหน่งที่จะถูกทดแทน
แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีโอกำสใหม่ๆ เกิดขึ้นในตลำดแรงงำนเช่นกัน
คำดว่ำจะมีอำชีพใหม่ๆ เพิ่มขึ้น 133 ล้ำนตำแหน่งงำนทั่วโลกภำยใน
ปี 2022 ซึ่งจะเป็นตำแหน่งงำนประมำณ 27% ของตลำดโดยรวม
งำน 133 ล้ำนตำแหน่งทั่วโลกนี้ ส่วนมำกจะอยู่ใน 7 สำยงำน
ต่อไปนี้ที่ World Economic Forum มองว่ำเป็นอำชีพแห่งอนำคต
ผสมผสำนทักษะ digital + human ซึ่งเทคโนโลยีไม่สำมำรถทำได้
1. Care Economy อำชีพที่จะเป็นที่ต้องกำร: Medical
Transcriptionists, Physical Therapist Aides, Radiation Therapists,
Athletic Trainers, Medical Equipment Preparers งำนบริกำรที่ต้อง
ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถควบคู่ไปกับ ควำมใส่ใจดูแล นี่คือกลุ่มงำน
ที่หุ่นยนต์ไม่สำมำรถทดแทนได้ เพรำะต้องใช้ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงมนุษย์ อย่ำงงำนในกลุ่มดูแลรักษำพยำบำล บริกำรเพื่อสุขภำพ
จริงอยู่ว่ำหุ่นยนต์สำมำรถช่วยวินิจฉัยโรคได้ แต่ขั้นตอนกำรสื่อสำร
ผลกำรวินิจฉัย โดยเฉพำะในกรณีที่ผลออกมำร้ำยแรง กำรให้กำลังใจ
กำรให้คำแนะนำด้วยควำมใส่ใจเป็นเรื่องสำคัญมำก เป็นทักษะที่
หุ่นยนต์ไม่มีแน่นอน เพรำะหุ่นยนต์เพียงแค่ทำตำมคำสั่ง กำรทำ
กำยภำพก็เช่นกัน ต้องมีควำมระมัดระวังสูง กำรเคลื่อนไหวสัมผัส
ผู้ป่วยต้องค่อยเป็นค่อยไป
2. Data and AI อำชีพที่จะเป็นที่ต้องกำร: AI Specialists,
Data Scientists, Data Engineer, Big Data Developer, Data Analyst
แน่นอนว่ำถ้ำเศรษฐกิจดิจิทัลเติบโตก้ำวไกล นี่คือกลุ่มอำชีพที่ขำดไม่ได้
ผลสำรวจบน LinkedIn ชี้ให้เห็นว่ำมีตำแหน่งงำนสำยนี้เพิ่มขึ้นหลำยเท่ำตัว
เทียบกับปีก่อนๆ ยิ่งเวลำผ่ำนไป เทคโนโลยียิ่งเข้ำมำมีบทบำทใน
ชีวิตประจำวันเรำมำกขึ้น เกิดข้อมูลเป็นหลำยแสนล้ำนจุดและจะ
ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หำกกำรใช้ Internet of Things เป็นที่นิยมมำกขึ้น
ข้อมูลที่เคยเป็น offline กลำยมำเป็น online แทบทั้งหมด แต่ไม่ใช่
ข้อมูลทุกข้อมูลที่มีประโยชน์ อำชีพเหล่ำนี้มีหน้ำที่คัดกรอง จัดกำร
ดึงเฉพำะข้อมูลที่นำมำใช้ประโยชน์ สร้ำงคุณค่ำต่อได้ พัฒนำโมเดล
machine learning ให้แม่นยำมำกขึ้น

3. Engineering and Cloud Computing อำชีพที่จะเป็น
ที่ต้องกำร: Site Reliability Engineer /DevOps /Cloud Computing,
Python Developer, Full Stack Engineers, JavaScript Developer
ดั่งที่ได้กล่ำวไปแล้วว่ำจะมีจุดข้อมูลเกิดขึ้นอีกมำกมำย ส่งผลให้ต้องมี
กำรจัดเก็บข้อมูลที่ดีและปลอดภัย ซึ่งวิธีที่นิยมก็คือกำรเก็บข้อมูล
บนระบบ cloud ตำแหน่งงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรโครงสร้ำง
พื้นฐำนด้ำนไอทีจะมีควำมสำคัญมำก โดยเฉพำะในองค์กรใหญ่ที่ยิ่งมี
ผู้ใช้จำนวนมำก ระบบยิ่งต้องเสถียร ใช้งำนได้ และมีกำรรักษำควำม
ปลอดภัยของข้อมูล วำงระบบกำรพัฒนำแอพพลิเคชั่นและแพลตฟอร์ม
ให้ทำงำนบน cloud ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอย่ำงยั่งยืน ทำหน้ำที่
เป็นทั้งนักพัฒนำและผู้ดูแลกำรปฏิบัติกำร ส่วน pythonและ JavaScriptนั้น
เป็นภำษำที่ได้รับควำมนิยมมำกที่สุดในโลก เพรำะสำมำรถใช้ทำได้
หลำยอย่ำง ครอบคลุมตั้งแต่งำนพัฒนำผลิตภัณฑ์ งำนที่เกี่ยวกับ AI
ไปจนถึงกำรทำงำนกับข้อมูลสำหรับ data scientist
4. Green Economy อำชีพที่จะเป็นที่ต้องกำร: Green Marketers,
Methane/Landfill Gas Generation System Technicians, Wind
Turbine Service Technicians, Biofuels Processing Technicians,
Solar Energy Installation Managers, Water Resource Specialists
ปัญหำสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่มองข้ำมไม่ได้ ในปี 2019 ที่ผ่ำนมำ มีปัญหำ
มำกมำยส่งผลกระทบทั่วโลก กำรพัฒนำของอุตสำหกรรมต่ำงๆ
ก้ำวหน้ำไปมำกแต่ในทำงกลับกัน กลับส่งผลให้ปัญหำสิ่งแวดล้อม
รุนแรงขึ้นทุกเมื่อ นีเ่ ป็นเรื่องที่ทุกฝ่ำยต้องร่วมมือกันแก้ไขอย่ำงเร่งด่วน
เกิดเป็นเทรนด์กำรรณรงค์ให้คิดค้น ให้ใช้พลังงำนทำงเลือกรูปแบบ
อื่นๆ ที่ไม่เป็นภัยต่อธรรมชำติ มีกำรส่งเสริมให้ปรับใช้แนวคิด sustainbility
อย่ำงกว้ำงขวำง ลดปริมำณคำร์บอน อำชีพกลุ่มที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
ในเรื่องพลังงำนสีเขียวนี้จึงถูกคำดว่ำจะเป็นที่ต้องกำรมำกขึ้น อีกอำชีพหนึ่ง
ที่เป็นอำชีพใหม่ที่น่ำสนใจคือ นักกำรตลำดสีเขียว ซึ่งมีหน้ำที่โปรโมท
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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5. People and Culture อำชีพที่จะเป็นที่ต้องกำร: Information
Technology Recruiter, Human Resources Partner, Talent
Acquisition Specialist, Business Partner, Human Resources
Business Partner บทบำทของ HR จะเปลี่ยนแปลงไปจำกสำยงำน
support หลังบ้ำนกลำยมำเป็น partner คู่คิดสำยงำนธุรกิจ บุคลำกร
เป็นทรัพยำกรที่สำคัญมำก ในกำรขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้ำวไปข้ำงหน้ำ
หำกว่ำ HR มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในลักษณะของธุรกิจ และทำงำน
อย่ำงใกล้ชิด กับแผนกอื่น ๆ จะช่วยให้ HR สำมำรถเป็น partner
จัดสรร talent ตำมควำมสำมำรถให้ตรงตำมเป้ำหมำยทำงธุรกิจ
งำน recruit สรรหำบุคลำกรจะยังมีควำมสำคัญ เพรำะเป็นตำแหน่งงำน
ที่ต้องใช้ human touch สูง เป็นเรื่องกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงคน
ประกอบกับตำแหน่งงำนสำย IT จะเป็นที่ต้องกำรมำกขึ้น จึงต้องมี
คนทำหน้ำที่สร้ำง culture กำรทำงำนที่ดึงดูดให้ talent อยำกมำ
ร่วมงำนด้วย
6. Product Development อำชีพที่จะเป็นที่ต้องกำร: Product
Owner, Quality Assurance Tester/Engineer, Agile Coach,
Software Quality Assurance Engineer, Product Analyst,
Scrum Master ยิ่งเทคโนโลยีก้ำวหน้ำ ยิ่งเป็นโอกำสสำคัญของธุรกิจ
ที่จะนำมำต่อยอดพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลำด ดังนั้นผู้ที่มี
ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญเรื่องกำรพัฒนำ tech product จึงมีควำมสำคัญมำก
มีหน้ำที่บริหำรจัดกำรโปรเจค ต้องใช้กำรทำงำนที่รวดเร็วและยืดหยุ่น
วิธีกำรทำงำนแบบ agile มีกระบวนกำรทดสอบ เก็บข้อมูล และ
ปรับเปลี่ยนตำม feedback อยู่เสมอ เป็นกำรแตกงำนชิ้นใหญ่ออกเป็น
sprint ย่อย วำงแผนระยะสั้น ทำทีละส่วน ประเมิน แล้วปรับ ทำให้
ผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลำดได้เร็วและตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้
ตำแหน่งงำนเหล่ำนี้ต้องใช้ทักษะกำรสื่อสำรในทีมสูงมำก รวมถึงกำร
coach และช่วยสนับสนุนคนในทีมอื่นๆ ให้สำมำรถทำงำนแบบ agile ได้
7. Sales, Marketing and Content อำชีพที่จะเป็นที่ต้องกำร:
Social Media Assistant / Content Production, Growth Hacker,
Customer Success, Sales Development Representative, Specialist
Digital Marketing Specialist ตำแหน่งงำนยังคงคล้ำยเดิม แต่รำยละเอียด
เนื้องำนจะเปลี่ยนแปลงไป ผันมำทำง digital มำกขึ้น แม้บำงบริษัท
ที่เป็นธุรกิจแบบดั้งเดิมอำจจะหดหำยไป แต่บริษัทเทคโนโลยียังคง
ต้องกำรสำยงำนนี้ คนในสำยงำนนี้ควรพัฒนำทักษะดิจิทัล ติดตำม
เทรนด์เทคโนโลยี กำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ หำวิธีสร้ำงควำมสัมพันธ์
ที่แน่นแฟ้นกับกลุ่มลูกค้ำในโลกธุรกิจออนไลน์และออฟไลน์ จะมีช่องทำง
กำรเข้ำถึงลูกค้ำรูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้นมำกมำย

กำรทำโฆษณำออนไลน์มีแนวโน้มที่จะมีรำคำสูงขึ้นเรื่อยๆ
ทำให้กำรทำ content ให้น่ำสนใจและสร้ำงฐำนผู้ติดตำมกลำยมำเป็น
ทักษะที่สำคัญ ต่ำงจำกยุคก่อนอย่ำงมำกที่ทำโฆษณำสื่อสำรจำก
แบรนด์ผลักออกสู่ลูกค้ำ ในยุคนี้ต้องทำตำมควำมสนใจและพฤติกรรม
ของลูกค้ำเป็นหลัก จะยึดแบรนด์เป็นหลักไม่ได้อีกต่อไป เพรำะในเมื่อ
ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้หลำกหลำย สำมำรถสร้ำงแบรนด์ออนไลน์
ได้เหมือนๆ กันกำรแข่งขันจึงสูงขึ้นมำก ต้องมีจุดแข็งที่ แตกต่ำง
จึงจะอยู่รอด
Reskill เตรียมพร้อมรับมือกับควำมเปลี่ยนแปลง งำนดีๆ
รอคุณอยู่ และนี่คือ 7 กลุ่มอำชีพที่ทำง World Economic Forum
ได้คำดกำรณ์ว่ำจะเป็นที่ต้องกำรไปจนถึงปี 2022 มีอำชีพไหนบ้ำง
ที่คุณคิดว่ำน่ำสนใจ? อำชีพไหนบ้ำงที่น่ำจะเหมำะกับคุณ ? ถ้ำเจอ
อำชีพที่เข้ำตำแล้ว มำใช้เวลำว่ำงเรียนรู้เพิ่มเติม หำข้อมูลเกี่ยวกับ
อำชีพนั้น พัฒนำทักษะใหม่ที่ตอบโจทย์อำชีพ ตั้งเป้ำหมำยที่ท้ำทำย
ตัวเอง
กำรเรียนออนไลน์ ณ ปัจจุบันก้ำวไกลไปมำก มีหลำยคน ที่สำมำรถ
reskill เปลี่ยนอำชีพได้สำเร็จผ่ำนกำรเรียนออนไลน์และทำโปรเจ็ค
ตำมที่คอร์สกำหนด หลำยคนได้งำนที่บริษัทชั้นนำอย่ำง Google,
Facebook, Amazon ทั้งที่ไม่มีใบปริญญำ reskill ตัวเองโดยเรียนจบ
จำก online bootcamp มีตัวอย่ำงให้เห็นมำกมำยกำร reskill ไม่ใช่
เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ แต่เป็นเรื่องของควำมขยันหมั่นเพียร ขอเพียงแค่
มีควำมตั้งใจก็สำมำรถทำได้อย่ำงแน่นอน ถ้ำเริ่มเรียนๆ ไปแล้วปรำกฎว่ำ
ไม่ชอบ ก็สำมำรถเปลี่ยนไปเรียนอย่ำงอื่นก็ได้ ต้นทุนต่ำมำกจะเปลี่ยน
เมื่อไรก็ได้ ไม่เหมือนกับกำรเรียนต่อปริญญำที่ต้องทุ่มเททั้งเงินและเวลำ
เปลี่ยนสำขำยำกกว่ำ เรำขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่ำนและร่วมส่งเสริม
ให้ทุกคนเห็นควำมสำคัญของกำร reskill และลงมือทำได้สำเร็จ

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มำ : www.disruptignite.com
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THAILAND 4.0
ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ประกาศเปิดตัว ‘โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจ้างงาน’
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จากัด ภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรจากทังภาครัฐและภาคเอกชน ทังสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ยูเนสโก จ๊อบส์ ดีบี
(ประเทศไทย) และมูลนิธิกองทุนไทยเปิดตัว “โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจ้างงาน” มุ่งยกระดับคุณภาพแรงงานผ่านทักษะ
เชิงดิจิทัลแก่แรงงานไทยทั่วประเทศที่ จานวน 250,000 คน ผ่านทางช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ภายในตุลาคม พ.ศ.2564
สถำนกำรณ์โควิด-19 ที่ผ่ำนมำทำให้พนักงำน ลูกจ้ำง และ กำรสร้ำงทักษะทำงแรงงำนด้วยกำรพัฒนำทักษะเชิงดิจิทัลให้กับ
ประชำชนจำนวนมำกได้รับผลกระทบด้ำนกำรทำงำน รำยงำนภำวะ คนไทยกว่ำ 10 ล้ำนคนได้โดยเร็วที่สุด”
สังคมไทยไตรมำสหนึ่งปี พ.ศ. 2563 โดยสำนักงำนพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
โครงกำรดังกล่ำวเกิดขึ้นภำยใต้ควำมร่วมมืออย่ำงแข็งแกร่ง
และสังคมแห่งชำติระบุว่ำอัตรำกำรว่ำงงำนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 1.03 ระหว่ำงไมโครซอฟท์และพันธมิตรที่มีควำมเชี่ยวชำญจำกทั้งภำครัฐ
หรือมีผู้ว่ำงงำนเกือบ 400,000คน และคำดว่ำในปีนี้จะมีแรงงำนที่เสี่ยง และภำคเอกชน ซึ่งมีบทบำทสำคัญในกำรร่วมขับเคลื่อนกำรดำเนิน
ถูกเลิกจ้ำงจำนวน 8.4 ล้ำนคน จำกแรงงำน 3 กลุ่ม ได้แก่
โครงกำรผ่ำนองค์ควำมรู้ ทรัพยำกร และกำรสนับสนุนอื่นๆ ที่มีควำมจำเป็น
1. แรงงำนในภำคกำรท่องเที่ยวซึ่งคำดว่ำจะได้รับผลกระทบ เพื่อให้แน่ใจว่ำโครงกำรจะสำมำรถเข้ำถึงผู้คนทุกกลุ่มที่ต้องกำรเสริม
ประมำณ 2.5 ล้ำนคน
ทักษะดิจิทัลเพื่อเพิ่มโอกำส ในกำรจ้ำงงำนและมอบควำมช่วยเหลือ
2. แรงงำนในภำคอุตสำหกรรมประมำณ 1.5 ล้ำนคน และ ได้อย่ำงตรงจุดและมีประสิทธิภำพ โดยแต่ละองค์กรที่เป็นพันธมิตร
กำรจ้ำงงำนในภำคบริกำรอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภำคกำรท่องเที่ยวและได้รับ ใน ‘โครงกำรพัฒนำทักษะดิจิทัลเพื่อกำรจ้ำงงำน’ มีบทบำทสำคัญ ดังนี้
ผลกระทบจำกกำรที่สถำนที่ท่องเที่ยวหลำยแห่ง เช่น ตลำดสด ห้ำงสรรพสินค้ำ
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำเนื้อหำกำรฝึกอบรม
ร้ำนอำหำร ถูกปิด อีกจำนวน 4.4 ล้ำนคน
จัดทำวีดีโอกำรอบรม และคู่มือภำษำไทยเกี่ยวกับกำรใช้โปรแกรม
3. ในขณะที่เด็กจบใหม่ที่จะเข้ำสู่ตลำดแรงงำน 5.2 แสนคน Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Power BI,
ก็มีแนวโน้มต้องเผชิญกับอุปสรรคในกำรหำงำนตั้งแต่กำรเริ่มต้นเข้ำสู่ Power App, Digital Literacy เพื่อจัดฝึกอบรมแก่วิทยำกรจำกหน่วยงำน
ตลำดงำน
พันธมิตร พร้อมจัดกำรติวสอบ Microsoft Office Specialist สำขำ
นอกจำกนี้ รำยงำนผลกำรศึกษำโดย AlphaBeta strategy x Microsoft Excel เพื่อเป็นกำรปูทำงไปสู่สำยงำนด้ำนนักวิเครำะห์ข้อมูล
economics ณ วันที่ 10 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับผลกระทบ (Data Analyst) และนักวิทยำศำสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ต่อไป
ต่อกำรจ้ำงงำนของกำรระบำดของเชื้อโควิด-19 ที่มีต่อประเทศต่ำงๆ
สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ส่งเสริมและสนับสนุน
ในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิค ระบุว่ำในประเทศไทยมีกำรคำดกำรณ์ว่ำ กำรพัฒนำทักษะดิจิทัลที่ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงเนื้อหำกำรเรียนรู้ได้
ธุรกิจโรงแรม กำรบริกำรส่วนบุคคล และกำรขนส่ง จะได้รับผลกระทบ ผ่ำนเครือข่ำยและแพลตฟอร์มของสำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
มำกที่สุดจำกวิกฤตดังกล่ำว และกำรนำ AI มำใช้อำจเพิ่มศักยภำพ (depa) เช่น https://www.digitalskill.org/ เพื่อต่อยอดไปสู่กำรพัฒนำ
ในกำรฟื้นตัวและกระตุ้นอัตรำกำไรของภำคเศรษฐกิจให้เพิ่มขึ้นถึง ทักษะดิจิทัลตำมมำตรฐำนสมรรถนะด้ำนดิจิทัล รวมถึงเปิดพื้นที่ส่งเสริม
ร้อยละ 5-6
กำรจ้ำงงำนผ่ำนคอมมูนิตี้ JobD2U ที่จะเป็นศูนย์กลำงในกำรเผยแพร่
นำยธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ ตำแหน่งงำน และโปรไฟล์คนหำงำนเพื่อให้ “คนที่ใช่” ได้พบกับ “งำนที่ชอบ”
(ประเทศไทย) จำกัด กล่ำวว่ำ “จำกสถำนกำรณ์ในปีนี้คำดว่ำจะมีกลุ่มงำน
กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน ร่วมมือกับไมโครซอฟท์เพื่อจัดฝึกอบรม
ที่หำยไป และกำรจ้ำงงำนใหม่จะเป็นกำรมองหำแรงงำนที่มีควำม ทักษะเชิงดิจิทัลแก่บุคลำกรของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน เพื่อนำควำมรู้
เชี่ยวชำญทำงกำรใช้ทักษะดิจิทัลมำกยิ่งขึ้น ไมโครซอฟท์มีควำมมุ่งมั่น ไปขยำยผลแก่กลุ่มเป้ำหมำยของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำนทั่วประเทศ
ในกำรนำดิจิทัลเข้ำมำเสริมทักษะให้กับทุกคน ให้ทุกคนสำมำรถเข้ำถึง สนับสนุนควำมรู้และเนื้อหำกำรฝึกอบรมทีจ่ ัดทำขึ้นในโครงกำรให้สอดคล้อง
ทักษะดิจิทัลที่ใช้งำนได้จริงและเพิ่มมูลค่ำทั้งทำงออนไลน์และออฟไลน์ กับควำมต้องกำรตลำดแรงงำน ผ่ำนเครือข่ำยและแพลตฟอร์มของ
พร้อมปรับตัวรับงำนใหม่ๆ และสำมำรถนำมำใช้เป็นพื้นฐำนในกำร กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน รวมทั้งร่วมกันปรับปรุงมำตรฐำนฝีมือแรงงำน
เพิ่มโอกำสด้ำนกำรจ้ำงงำนในอนำคต ผมต้องขอขอบพระคุณพันธมิตร แห่งชำติ และส่งเสริมให้แรงงำนเข้ำทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน
ทุกรำย กับควำมร่วมมืออันแข็งแกร่งในครั้งนี้ ผมเชื่อมั่นว่ำด้วยศักยภำพ แห่งชำติ สำขำพนักงำนกำรใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ ตำรำง
ของเทคโนโลยี จะช่วยขับเคลื่อนกำรพัฒนำทักษะดิจิทัลในกำรจ้ำงงำน ทำกำร และกำรนำเสนอผลงำน) ตำมแผนงำนและงบประมำณที่ได้รับ
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และจะเติมเต็มควำมตั้งใจของเรำกับเส้นทำง จัดสรรไว้
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สำนั ก งำนส่ งเสริ มกำรศึ ก ษำนอกระบบและกำรศึ ก ษำ
ตำมอัธยำศัย ดำเนินกำรร่วมกับไมโครซอฟท์ในกำรจัดกำรฝึกอบรม
ทักษะเชิงดิจิทัลแก่ครูของสำนักงำน กศน. เพื่อส่งต่อทักษะควำมรู้
ดังกล่ำวให้แก่กลุ่มเป้ำหมำยรำว 186,000 คน ผ่ำน กศน.ตำบล 7,424 ศูนย์
ทั่วประเทศ พร้อมสนับสนุนให้เนื้อหำกำรฝึกอบรมที่จัดทำขึ้นในโครงกำร
สำมำรถไปถึงประชำชนผ่ำนเครือข่ำยและแพลตฟอร์มของ สำนักงำน กศน.
สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์ กำรมหำชน) สนับสนุนให้ มี
กำรรับรองสมรรถนะด้ำนกำรใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ประเมิน
ด้วยเครื่ องมือประเมิน ระดับประเทศของสถำบันคุณวุ ฒิวิชำชี พ
โดยสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรประเมินสำหรับผู้เข้ำร่วมโครงกำรบำงส่วน
ในจำนวนที่สอดคล้องกับงบประมำณของสถำบันในปี 2564 และ
นำรำยชื่อผู้ที่ได้รับกำรรับรองทั้งหมดเผยแพร่ในแอปพลิเคชัน Propin
ของสถำบัน
จ๊อบส์ ดีบี (JobsDB) ดำเนินกำรจัดกำรอบรมกำรเตรียม
ควำมพร้อมก่อนสมัครงำน แนวโน้มกำรจ้ำงงำนในอนำคต และกำรทำ
เรซูเม่ให้โดดเด่น รวมถึงรับคำแนะนำให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมในโครงกำร
ลงทะเบียนบนแพลตฟอร์ม JobsDB.com เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ประกอบกำร
สำมำรถเข้ำถึงโปรไฟล์ของผู้หำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

องค์กำรเพื่อกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชำชำติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ประสำนควำมร่วมมือกับ
ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.) ในกำร
จัดกำรฝึกอบรมครูของทำงศูนย์ฯ พร้อมสนับสนุนให้เนื้อหำกำร
ฝึกอบรมที่จัดทำขึ้นในโครงกำรสำมำรถเข้ำถึงเยำวชนที่อยู่ห่ำงไกล
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ผ่ำนแพลตฟอร์ม www.lll-olc.net
ของยูเนสโก
มูลนิธิกองทุนไทย บริหำรจัดกำรโครงกำร ประสำนงำนกับ
ทุกองค์กร และติดตำมวัดผลโครงกำร พร้อมทั้งติดตำมควำมคืบหน้ำ
จำกผู้ได้รับกำรจ้ำงงำน และร่วมกันประชำสัมพันธ์โครงกำร
ผู้ที่สนใจสำมำรถติดต่อเพื่อเข้ำรับกำรฝึกอบรมโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย
ได้ที่ ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.)
สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน และสำนักพัฒนำฝีมือแรงงำนใกล้บ้ำน
และเรียนผ่ำนออนไลน์ได้จำกเว็บไซต์ของพันธมิตรในโครงกำรดังกล่ำว
ข้ำงต้น
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มำ : http://www.sanook.com
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