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บรรณาธิการ

ข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนมิถุนำยน 2565 Special Report ฉบับนี้ขอเสนอ

เรื่อง ผ้ำฝ้ำยหมักโคลนทะเล ร้ำนลีลำฝ้ำย อำเภอบ้ำนฉำง จังหวัดระยอง ภูมิปัญญำแห่ง EEC ตำมด้วย การส่งเสริมการมีงานทา
ในภูมิภาค ครูโรงเรียนเอกชน พลิกวิกฤติเป็นโอกำส สู้โควิด-19
ส่วน English for Career ฉบับนี้ขอเสนอคำศัพท์ รวบรวม 6 ทริคพรีเซนต์ภำษำอังกฤษให้ปัง จนทุกคนต้องประทับใจคุณ
เรื่องกำรนำเสนอภำษำอังกฤษ รู้ทันโลก AI กับอำหำร เมื่อเรำใช้ AI เพื่อประโยชน์ด้ำนโภชนำกำร Smart DOE รมว.สุชำติ
เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดหำงำน ด้วยระบบ E - service รองรับคนหำงำนทั่วประเทศ อาชีพมั่นคง เปิดสำยงำน อำชีพที่ขำดแคลน
2565 ตลำดต้องกำรมำกที่สุด และ THAILAND 4.0 6 อำชีพเกิดใหม่ พร้อมชี้เป้ำสกิลทำเงิน รับกำรมำของยุค Metaverse
หวั งเป็ นอย่ ำงยิ่ งว่ ำ วำรสำรฉบั บ นี้ จะเป็ นประโยชน์ ต ำมสมควร สำมำรถดู รำยละเอี ย ดและติ ดตำมวำรสำรข่ ำ วสำร
ตลำดแรงงำน Smart Job Magazine ได้ทำง https://doe.go.th/lmia
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Special Report
- ผ้ำฝ้ำยหมักโคลนทะเล ร้ำนลีลำฝ้ำย อำเภอบ้ำนฉำง จังหวัดระยอง ภูมิปัญญำแห่ง EEC
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การส่งเสริมการมีงานทาในภูมิภาค
- “นิคมอุตสำหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36” พร้อมรับอุตสำหกรรมเป้ำหมำย S - Curve
- พะเยำ ฮือฮำ! กำนันสำวภูซำงเลี้ยงด้วงมะพร้ำว นำชำวบ้ำนสร้ำงรำยได้
- ปลำทูหน้ำงอคอหักของดีแม่กลอง กลำยเป็นเมนูใหม่ “ซำลำเปำไส้ปลำทู” ของอร่อยอัมพวำ
- ครูโรงเรียนเอกชน พลิกวิกฤติเป็นโอกำส สู้โควิด-19
- เกษตรกรหญิงบุรีรัมย์ เลี้ยงสัตว์แบบผสมผสำน ลดควำมเสี่ยงรำคำ แต่มีรำยได้ รำยวัน-เดือน-ปี
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English for Career
- รวบรวม 6 ทริคพรีเซนต์ภำษำอังกฤษให้ปัง จนทุกคนต้องประทับใจคุณเรื่องกำรนำเสนอภำษำอังกฤษ
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รู้ทันโลก
- AI กับอำหำร เมื่อเรำใช้ AI เพื่อประโยชน์ด้ำนโภชนำกำร
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Smart DOE
- รมว.สุชำติ หำรือ รมว.แรงงำนสิงคโปร์ พัฒนำกำรจัดหำงำนให้มีประสิทธิภำพ
- รมว.สุชำติ เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดหำงำน ด้วยระบบ E - service รองรับคนหำงำนทั่วประเทศ
- กรมกำรจัดหำงำน สร้ำงกำรรับรู้กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กำรใช้แรงงำนต่ำงด้ำวทั่วประเทศ
- รมว.เฮ้ง เตรียมตำแหน่งงำนในประเทศ - ต่ำงประเทศ มำกกว่ำ 2.7 แสนอัตรำ รองรับคนหำงำนผ่ำนออนไลน์
พร้อมแจง 5 อันดับ อุตสำหกรรม S - Curves ที่มีควำมต้องกำรจ้ำงงำนมำกที่สุด

10
11
12
12

อาชีพมั่นคง
- เปิดสำยงำน อำชีพที่ขำดแคลน 2565 ตลำดต้องกำรมำกที่สุด
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THAILAND 4.0
- 6 อำชีพเกิดใหม่ พร้อมชี้เป้ำสกิลทำเงิน รับกำรมำของยุค Metaverse

ผู้ดำเนินกำร : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน (Labour Market Information Administration Division)
กรมการจัดหางาน โทรศัพท์ : 0-2245-1581 หรือที่ Email : lmi@doe.go.th
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Special Report
ผ้าฝ้ายหมักโคลนทะเล ร้านลีลาฝ้าย อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ภูมิปัญญาแห่ง EEC
เมื่อ “โคลน” สมบัติจำกท้องทะเลได้รับกำรค้นพบและ
นำมำรวมเข้ำกับสินทรัพย์ทำงวัฒนธรรมอย่ำงเครื่องนุ่มห่มและ
กำรแต่งกำย “ผ้ำฝ้ำยทอมือหมักโคลนทะเล” จำก “ลีลำฝ้ำย”
จึงกลำยเป็นแบรนด์เสื้อผ้ำสตรีจำกภำคตะวันออกที่เป็นส่วนผสมใหม่
อั น น่ ำ สนใจ ด้ ว ยมี ก ำรผสมผสำนควำมเป็ น ท้ อ งถิ่ น ให้ ส ะท้ อ น
เอกลักษณ์ของจังหวัดติดชำยฝั่งด้วยกำรย้อมโคลนทะเล
เป็นที่รู้กันดีว่ำหนึ่งในสรรพคุณที่โดดเด่นของ “โคลน” คือ
กำรช่วยคืนควำมชุ่มชื่นให้แก่ผิว ในโรงพยำบำลและศูนย์ธรรมชำติ
บำบัดต่ำง ๆ ทั่วโลก ได้นำโคลนไปใช้รักษำโรคผิวหนัง และยังถูกใช้เป็น
ส่วนผสมหลักในผลิตภัณฑ์ควำมงำมต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นผลิตภัณฑ์
ดูแลเส้นผมไปจนถึงผลิต ภัณ ฑ์ป ระทิน ผิว ด้ว ยคุณ สมบัติพิเ ศษ
ที่เป็นตัวดูดซับชั้นยอด จึงเหมำะอย่ำงยิ่งสำหรับที่จะใช้ในกำรดูดซับ
สำรพิษจำกมลภำวะที่ต้องเผชิญในแต่ละวัน นอกจำกนี้ โคลนยังอุดม
ไปด้วยแร่ธำตุสำคัญต่ำง ๆ ได้แก่ ซิลิกำที่ช่วยให้ผิวชุ่มชื่น สังกะสีมี
สรรพคุณในกำรบำบัด และแมกนีเซียมช่วยต้ำนอำกำรแพ้และรักษำ
อำกำรอักเสบของผิวหนัง กระตุ้นกำรไหลเวียนโลหิต ตลอดจน
ช่ว ยเปิด รูขุม ขนให้ผิว ดูด ซึม สำรอำหำรที่มีป ระโยชน์ไ ด้ดียิ่งขึ้น
โคลนจึงกลำยเป็น “สินทรัพย์จำกท้องทะเล” ที่มีค่ำและรอวันให้
ผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์ของไทยในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ไปค้นพบและ
หยิบจับขึ้นมำประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับธุรกิจและกลุ่มลูกค้ำของตนเอง
สิงหำ พวงอ้อ เจ้ำของแบรนด์ “ลีลำฝ้ำย” เล่ำถึงกำรหมักผ้ำ
ด้วยโคลนทะเลให้เรำฟังว่ำเป็นภูมิปัญญำชำวบ้ำนเก่ำแก่ที่มีอ ยู่
นำนแล้ว “จริง ๆ แล้วเรำไม่รู้เลยว่ำขั้นตอนแบบโบรำณเริ่มมำอย่ำงไร
เป็นอย่ำงไร เรำก็ลองผิด ลองถูก ลองเสียเรื่อยมำ เริ่มจำกเอำโคลน
ท้องนำมำลองใช้ดูก่อน ตักขี้โคลนมำเลย แล้วก็เอำผ้ำลงไปหมัก ๆ
ทำครั้งแรกคือผ้ำด่ำงทั้งผืน พอออกมำไม่ได้สิ่งที่เรำคิด ก็ทดลอง
มำเรื่อย ๆ และค่อยมำคิด ได้ทีหลังว่ำโคลนทะเลบ้ำนเรำมันดำ
มันเข้ม อย่ำงน้อยมันต้องให้มีสีเหลือติดผ้ำอยู่บ้ำงสิ โคลนที่นำมำหมัก
จะช่ว ยให้ผ้ำ ของเรำนุ่ม ขึ้น อยู่แ ล้ว และยังช่ว ยในกำรเปลี่ย นสี
ของผ้ำและกำรเกิดสีของลำยพิมพ์ธรรมชำติด้วย”
โคลนของที่นี่ไม่เหมือนใคร จะมีเนื้อละเอียดบริสุทธิ์ไร้เศษ
ดินทรำย สีเทำนวลมีควำมเนียนตำมลักษณะเฉพำะที่ปำกทะเล
ของชำยหำดพลำ กำรหมักผ้ำใช้โคลน นอกจำกช่วยควำมนุ่มแล้ว
ยังช่วยทำให้สีที่จะย้อมติดกับเส้นด้ำยได้ดี “ในตัวโคลนจะมีสำร
ที่เรียกว่ำสำรแทนนิน เป็นเหมือนสำรช่วยย้อมหรือสำรกระตุ้นสี
ให้สีติดผ้ำได้ดีขึ้น ด้วยกำรต้มสกัดกับน้ำฝำดก่อนแล้วค่อยนำผ้ำลงย้อม
บำงครั้งก็ได้สีที่เปลี่ยนไป แถมธำตุเหล็กยังช่วยให้ผ้ำของเรำนุ่มขึ้นได้
และยังป้องกันสีตกด้วย เพรำะในโคลนทะเลมีควำมเค็ม โดยหมักผ้ำ
ทิ้งไว้ 3 - 4 ชั่วโมง”

ผ้ำ พั นคอ เสื้ อ กั๊ ก เสื้ อคลุ ม ไปจนถึ งชุ ดเดรส กระโปรง
และกำงเกงหลำยแบบหลำกทรงจำกแบรนด์ลีลำฝ้ำย นับเป็นหนึ่ง
ในผลิตภัณฑ์โอท็อปของดีของอำเภอบ้ำนฉำง จังหวัดระยอง เมืองที่เต็ม
ไปด้วยทรัพยำกรทำงธรรมชำติที่หลำกหลำย และพื้นที่เศรษฐกิจ
ที่สำคัญของประเทศทุก ๆ ครั้งที่แบรนด์ลีลำฝ้ำยได้นำผลิตภัณฑ์
ของตนไปออกร้ำนจัดแสดง จะได้รับกำรตอบรับที่ดีอยู่เสมอ โดยมีฐำน
ลูกค้ำที่ขยำยวงกว้ำงมำกขึ้นเรื่อย ๆ จำกเพียงลูกค้ำในจังหวัดและ
จังหวัดใกล้เคียง มำถึงลูกค้ำส่วนกลำงจำกเมืองกรุง และกำลังจะก้ำว
ไปสู่กำรส่งมอบคุณภำพของผ้ำทอมือที่ทุกผืนได้รับกำรทอและหมักโคลน
ด้วยใจไปยังลูกค้ำนำนำประเทศทั่วโลกต่อไป สมกับกำรเป็นโอท็อป
ของไทยในทศวรรษใหม่ ที่นำภูมิปัญญำและฝีมือแบบไทยให้ก้ำวไกล
ไปไม่หยุดยั้ง
กำรได้สัมผัสควำมนุ่มลื่นมือของผ้ำทอหมักโคลนทะเลที่มี
สี สั น สวยงำมเป็ น เอกลั ก ษณ์ แ ละคุ ณ ภำพดี นั้ น นอกจำกจะเป็ น
สัมผัสที่อบอุ่นเสมือนได้รับกำรโอบกอดไว้อย่ำงอ่อนโยนแล้ว ยังเป็น
กำรส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงคุ้มค่ำและชำญฉลำด
ไปพร้อม ๆ กับกำรได้ส่งเสริมผู้ประกอบกำรโอท็อปของไทยให้ได้
เติบโตต่อไปอย่ำงมั่นคงในอนำคต
“ลีลำฝ้ำย” Leelafai Rayong แบรนด์เสื้อผ้ำสตรีจำก
จังหวัดระยอง Leelafai Rayong ได้ก่อตั้งขึ้น โดยเริ่มต้นจำกร้ำนเล็ก ๆ
ที่ Banchang Rayong สร้ำงเอกลักษณ์เฉพำะตัว โดยจุดเด่นของ
เสื้อผ้ำ “ลีลำฝ้ำย” ลำยสก๊อต (ประยุกต์ จำกลำยทอผ้ำขำวม้ำ )
โทนสีที่แบบเฉพำะผ่ำนกำรเลือกใช้วัตถุดิบจำกเส้นใยธรรมชำติ
เช่น ฝ้ำ ย ไหม เป็น หลัก กำรออกแบบที่มี เ อกลัก ษณ์เ ฉพำะตัว
ด้วยกำรตกแต่งคอเสื้อ แขนเสื้อ ชำยเสื้อ ด้วยงำนถักโครเชต์ และ
ผ้ำทอโบรำณ และด้วยกำรย้อมโคลนทะเล ซึ่งหมำยถึง กำรทำให้
เนื้อผ้ำมีควำมอ่อนนุ่มและกำรใช้เทคนิคกำรย้อมร้อน และยังใช้
เทคนิคพิมพ์ลำย eco print จำกธรรมชำติมำผสมผสำนกำรหมักโคลน
แบบโบรำณ และผสมผสำนด้วยสีธรรมชำติ รวมกับกำรออกแบบ
เสื้อผ้ำในสใตล์ “ลีลำฝ้ำย” ที่แนวคิดในกำรออกแบบเสื้อผ้ำสไตล์
ลูส-ฟีท (Loose fit) เสื้อผ้ำใส่สบำย สะท้อนเอกลักษณ์ ที่มีควำมเรียบ
คลำสสิค และสวมใส่ได้ทุกวัย
ติดต่อ : ลีลำฝ้ำย ผ้ำย้อมโคลนทะเล เลขที่ 3 ซ. เทศบำล 25
ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้ำนฉำง จังหวัดระยอง 21130 โทรศัพท์ :
086 853 2828 เฟซบุ๊ก : facebook.com/ผ้ำหมักโคลนทะเล

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มา : facebook.com/ผ้ำหมักโคลนทะเล
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การส่งเสริมการมีงานทาในภูมิภาค
“นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36” พร้อมรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve
นิคมอุตสำหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 พร้อมรับนักลงทุน
กลุ่ ม อุ ต สำหกรรมเป้ ำ หมำย หรื อ S-curve ชู แ นวคิ ด “นิ ค ม
อุตสำหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริ ยะ” หนุนกำรพัฒ นำเศรษฐกิ จไทย
เติ บ โตอย่ ำ งยั่ งยื น กำรเปิ ด ตั ว ครั้ งล่ ำ สุ ด ของนิ ค มอุ ต สำหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 ในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (อีอีซี)
ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ผู้นำกำรให้บริกำรโซลูชั่นครบวงจรด้ำนโลจิสติกส์
และนิคมอุตสำหกรรมของประเทศไทยพร้อมต้อนรับอุตสำหกรรม
เป้ ำ หมำย (S-curve) ทั้ ง อุ ต สำหกรรมยำนยนต์ ส มั ย ใหม่
อุ ต สำหกรรมหุ่ น ยนต์ แ ละอุ ต สำหกรรมกำรบิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
และโลจิสติกส์ ฯลฯ
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 ยังมีโรงงำน
ส ำเร็ จ รู ป ขนำดกว่ ำ 5,000 ตำรำงเมตร หลำยหลั ง ที่ ก ำลั ง
ดำเนิน กำรสร้ ำงใกล้ แล้วเสร็จ กอปรกับสิ่ งอำนวยควำมสะดวก
ระบบอัจฉริยะ โครงสร้ำงพื้นฐำนที่ได้มำตรฐำนระดับโลก ทำให้
ลูกค้ำสำมำรถมั่นใจได้ถึงสภำพกำรดำเนินงำนที่โดดเด่น ตลอดทั้ง
24 ชั่ว โมง นอกจำกนัก ลงทุน จะสำมำรถซื้อ ที่ดิน อุต สำหกรรม
ที่พัฒนำแล้ว ยังสำมำรถออกแบบและสร้ำงโรงงำนของตนได้ตำม
ควำมต้องกำร
โครงสร้ า งพื้ น ฐานและเทคโนโลยี ดิจิ ทั ล เพื่ อ ยกระดั บ
ประสิทธิภาพการผลิต ด้วยพื้นที่ขนำด 1,281 ไร่ (507 เอเคอร์
หรือ 205 เฮกตำร์) นิคมอุตสำหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36
มีโครงสร้ำงพื้นฐำนระดับเวิลด์คลำส อำทิ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนำดกว้ำง 25 ถึง 40 เมตร และระบบจ่ำยไฟฟ้ำที่มีควำมเสถียร
จำกกำรไฟฟ้ ำส่วนภู มิภำค (กฟภ.) ด้ วยสำยส่งกำลังที่ 22 และ
115 กิโลโวลต์ โดยในปีนี้ทำงนิคมฯ ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จะมี
กำรติดตั้งเครือข่ำยสื่อสำรไฟเบอร์ออพติกตรงสู่โรงงำน และระบบ
สำธำรณูปโภคต่ำง ๆ อย่ำงครบครันเพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ของนักลงทุนในภำคอุตสำหกรรม

ทั้งนี้ เพื่อให้ส อดคล้อ งกับ แนวคิด “นิค มอุต สำหกรรม
เชิ ง นิ เ วศอั จ ฉริ ย ะ” ของดั บ บลิ ว เอชเอ กรุ๊ ป นิ ค มฯ แห่ ง นี้
จึงเพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมล่ำสุด ทั้งใน
ด้ำ นกำรสื่อ สำร ควำมคล่อ งตัวในกำรเดิน ทำง ควำมปลอดภัย
กำรควบคุมด้ำนสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกำรผลิตและบำบัดน้ำเสีย และ
ยังเชื่อมโยงกับศูนย์ควบคุมส่วนกลำงของดับบลิวเอชเอ (Unified
Operation Center หรือ UOC) ที่สำนักงำนใหญ่ ดับบลิวเอชเอ
ทำวเวอร์ ย่ำนบำงนำ ทำให้สำมำรถตรวจสอบสภำวะด้ำนสิ่งแวดล้อมต่ำง ๆ
อำทิ คุณภำพอำกำศ คุณภำพน้ำและน้ำเสีย ตลอดจนระดับน้ำฝน
กำรจัดกำรจรำจร และควำมปลอดภัย ได้แบบเรียลไทม์ นิคมอุตสำหกรรม
ดับ บลิว เอชเอ ระยอง 36 ตั้ง อยู ่ใ นทำเลยุท ธศำสตร์ใ กล้ก ับ
ทำงหลวงหมำยเลข 36 และหมำยเลข 3375 ในจังหวัด ระยอง
อยู่ห่ำ งจำกท่ำ เรือ มำบตำพุด เพีย ง 25 กม. ท่ำ เรือ แหลมฉบัง
31 กม. และสนำมบินอู่ตะเภำ 23 กม.
มร. เดวิด นำร์โดน ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ธุรกิจนิคม
อุต สำหกรรมและกำรลงทุน ต่ ำงประเทศ บริษั ท ดั บบลิว เอชเอ
อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน) กล่ำวว่ำ ในขณะนี้
เรำได้รับควำมสนใจจำกองค์กรที่มีชื่อเสียงในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ
เป็ น อย่ ำ งมำก ไม่ ว่ ำ จะเป็ น ธุ ร กิ จ ยำนยนต์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ
อุตสำหกรรมผู้บริโภค
“ในฐำนะนิคมอุตสำหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ นิคมอุตสำหกรรม
ดับ บลิว เอชเอระยอง 36 จะช่ว ยให้ลูก ค้ำ สำมำรถลดต้น ทุน
กำรดำเนินงำนและกำรขนส่ง พร้อมย่นระยะเวลำในกำรรับวัสดุ
จำกแหล่ งจั ด หำและกำรส่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ำเร็ จ รู ป ไปยั ง จุ ด หมำย
ปลำยทำงได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น ด้วยประสบกำรณ์
กว่ ำ 30 ปี ควำมไว้ว ำงใจคื อหั วใจหลั กของดั บบลิว เอชเอ กรุ๊ ป
ดับบลิวเอชเอมีโครงสร้ำงพื้นฐำน สิ่งอำนวยควำมสะดวก บริกำร
และกำรสนับ สนุน ที่ดีที่สุด เพื่อ สอดรับ เป้ำ หมำยด้ำ นกำรผลิต
ของลูกค้ำของเรำ” มร. เดวิด กล่ำว
กำรเข้ำ มำของอุต สำหกรรมเป้ำ หมำยในประเทศไทย
จะช่วยให้เกิดกำรจ้ำงงำน ช่วยยกระดับทักษะควำมสำมำรถ และ
ทำให้เกิดกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี ดับบลิวเอชเอกรุ๊ป รู้สึก ภูมิใ จ
ที่มี ส่ ว นช่ ว ยส่ งเสริ ม กำรพั ฒ นำเศรษฐกิ จ และสั งคมอย่ ำ งยั่ งยื น
ตลอดจนสนับสนุนกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศไทย
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com
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พะเยา ฮือฮา! กานันสาวภูซางเลี้ยงด้วงมะพร้าว นาชาวบ้านสร้างรายได้
นำงศศิธร อัศรำช กำนันหญิง ตำบลป่ำสัก ม.6 อำเภอภูซำง
จังหวัดพะเยำ ได้พำผู้สื่อข่ำวเข้ำดูชำวบ้ำนที่ตนเองได้สนับสนุน
และส่งเสริมให้เ ลี้ย งด้ว งมะพร้ำ ว หรือ (ด้ว งสำคู ) ชึ่งชำวบ้ำ น
ในพื้ น ที่ หมู่ 6 บ้ ำ นป่ ำ สั ก เลี้ ย งด้ ว งมะพร้ ำ ว (ด้ ว งสำคู ) และ
เพำะพัน ธุ์ เลี้ย งง่ำ ย โตเร็ว ใช้เ วลำเพีย งเดือ นเศษ ก็ส ำมำรถ
จับ ขำยส่ง จำหน่ำ ยตลำดได้แ ล้ว ทำให้ช ำวบ้ำ นมีร ำยได้เ สริม
เลี้ยงครอบครัว โดยกำรเลี้ยงด้วงมะพร้ำว (ด้วงสำคู) ด้วยเทคนิค
กำรเลี้ย งที่แ ปลก โดยนำมัน สัม ปะหลัง ที่ไ ม่มีค่ำ นำมำแปรรูป
ตำกแห้ งผสมกั บ วั ส ดุ อื่ น เป็ น อำหำรเลี้ ยงด้ ว งมะพร้ ำว ใส่ ไว้ ใ น
กะละมังเพำะเลี้ยงด้วงสำมำรถลดต้นทุนกำรเลี้ยงได้มำก และ
ขำยได้รำคำ กก. ละ 250 - 300 บำท หำกเป็นด้วงที่เข้ำรังหรือ
เป็ นตั วเงำะก่อ นเป็ นดั กแด้ พ่อ พัน ธุ์แ ม่ พัน ธุ์ ร ำคำจะสูง กก. ละ
1,600 - 2,000 บำท และเป็นที่ต้องกำรของตลำด

นำงศศิธร อัศรำช กำนันหญิง ตำบลป่ำสัก บ้ำนป่ำสัก ม.6
กล่ำวว่ำ ด้วงมะพร้ำว หรือ (ด้วงสำคู) ได้ส่งเสริมชำวบ้ำนและ
น ำมำเพำะเลี้ ยงเป็ นพ่ อพั นธุ์ แม่ พั นธุ์ โดยกำรเลี้ ยง จะใส่ กะละมั ง
พลำสติก กะละมังละ 5 คู่ วิธีสังเกตพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตัวเมียจะมีงวง
แหลมขึ้นมำตรงหัว ส่วนตัวผู้จะมีงวงและมีขน ติดงวง ใส่กะละมัง
หลังจำกนั้นประมำณ 1 เดือน ด้วงมะพร้ำว (ด้วงสำคู) ก็จะวำงไข่ ซึ่งจะเกิด
เป็นตัวหนอนตัวเล็ก ๆ จำนวนมำก แล้วก็ทำกำรคัดพ่อพันธุ์แม่
พันธุ์ออก และทำกำรเติมอำหำรให้ด้วงมะพร้ำว ชึ่งจะใช้เวลำเลี้ยง
ประมำณ 1 เดื อนตัว ลูกอ่อ นด้ว งมะพร้ำวหรือ (ด้วงสำคู ) ก็จ ะ
เจริ ญ เติ บ โตเต็ ม วั ย จนอำยุ ป ระมำณ 35 วั น น ำออกมำขำย
กิ โ ลกรั ม ละ 250 - 300 บำทสำหรั บ ตั ว อ่ อ นพ่ อ พั น ธุ์ แ ม่ พั น ธุ์
ที ่น ำมำเข้ำ ฝัก หรือ ตัว เงำะเข้ำ รัง จะมีร ำคำสูง กิโ ลกรัม ละ
1,600 - 2,000 บำท สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้ชำวบ้ำนและในชุมชน
เป็นอย่ำงดี
ส ำหรั บ ด้ ว งมะพร้ ำ วหรื อ ด้ ว งสำคู ถื อ ได้ ว่ ำ เป็ น แมลง
เศรษฐกิจของกลุ่มชำวบ้ำนใน อ.ภูซำง ที่หันมำเลี้ยงและส่งออก
ขำยตำมตลำดทั่ วไป เป็ นแมลงที่ มีโ ปรตีน สูง เมื่อ นำทอดใส่ใ น
กระทะจะมีลักษณะสีเหลืองอ่อนและผู้ที่ชอบเปิบแบบสด ๆ ดิบ ๆ
ก็ส ำมำรถนำมำกิน สด ๆ ได้ ถือ เป็น อีก อำชีพ ที่ท ำมำหำกิน
สร้ำงรำยได้ สร้ำงอำชีพให้ชำวบ้ำนป่ำสัก

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

ปลาทูหน้างอคอหักของดีแม่กลอง กลายเป็นเมนูใหม่ “ซาลาเปาไส้ปลาทู”
ของอร่อยอัมพวา
ร้ำนซำลำเปำโฮมเมด ที่นำปลำทูหน้ำงอคอหักของดีเมืองแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงครำม มำสร้ำงสรรค์ต่อยอดเป็นซำลำเปำไส้ปลำทู
นำงวิภำวัลย์ บุญเดชำ อำยุ 66 ปี เจ้ำของร้ำนซำลำเปำขนมเปี๊ยะโฮมเมดบำยโกม่ วย เลขที่ 61 ถนนศรีอัมพวำ ภำยในตลำดน้ำอัมพวำ
อำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม กล่ำวว่ำเดิมทำงร้ำนทำซำลำเปำและขนมเปี๊ยะโฮมเมดทั่วไป ต่อมำได้ต่อยอดมำเป็นซำลำเปำไส้ต่ำง ๆ
และล่ำสุดดัดแปลงมำทำซำลำเปำไส้ปลำทูผัดเครื่องแกง เพรำะตนชอบกินปลำทูผัดขิง ซึ่งพบว่ำรสชำติอร่อย เป็นที่นิยมของลูกค้ำ
เนื่องจำกมีควำมแปลกใหม่ และนำเอกลักษณ์ของดีจังหวัดสมุทรสงครำมมำประยุกต์
ขั้นตอนกำรทำไส้ปลำทูเริ่มจำกนำเนื้อปลำทูนึ่งแม่กลองมำฉีกเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วนำไปทอดให้สะดุ้งน้ำมันเพื่อลดควำมชื้นแฉะ
ของเนื้อปลำ แล้วนำไปผัดกับพริกแกงคั่ว น้ำปลำ น้ำตำล พริกสด และใบมะกรูดซอย ใส่น้ำมันเล็กน้อยผัดจนมีกลิ่นหอม จำกนั้นนวดแป้ง
ที่มีส่วนผสมของแป้งสำลี ยีสต์ น้ำตำล ผงฟู เกลือ และเนยขำว ก่อนนำมำห่อไส้พักไว้ 30 นำที ให้ซำลำเปำขึ้นก้อนฟูสวยงำมแล้วจึงนำไปนึ่ง
ในน้ำเดือดประมำณ 15 นำทีเพื่อให้แป้งนุ่มฟูไม่ด้ำน ทำงร้ำนเน้นควำมสดใหม่ หำกจะส่งให้ลูกค้ำทำงไกลจะนำเข้ำในห้องแช่แข็ง
เพื่อรักษำควำมสด เมื่อลูกค้ำนำไปนึ่งกินที่บ้ำนก็จะอร่อยยิ่งขึ้น เดิมซำลำเปำนี้มีชื่อว่ำ “ซำลำเปำไส้ปลำทูผัดพริกขิง” แต่ลูกค้ำบำงคน
ฟังชื่อแล้วบอกรู้สึกเผ็ดขึ้นมำทันที ทำงร้ำนปรับสูตรให้เข้ำกับแป้งอย่ำงลงตัวไม่เผ็ดอย่ำงที่คิด ลูกค้ำบำงคนบอกขอเรียกสั้น ๆ ว่ำ
ซำลำเปำไส้ปลำทู และเรียกติดปำกมำทุกวันนี้ อนำคตเตรียมเพิ่มเมนูไส้ปลำทูขึ้นอีก อำจเป็นไส้ปลำทูน้ำแดงต่อยอดท้องถิ่นต่อไป
โดยซำลำเปำไส้ปลำทูขำยในรำคำลูกละ 20 บำท นอกจำกนี้ ทำงร้ำนยังมีซำลำเปำให้เลือกอีก 8 ไส้ ได้แก่ ไส้ผัก ไส้หมูสับ ไส้หมูแดง
ไส้ถั่วดำ ไส้ถั่วเหลือง ไส้มันม่วง ไส้เผือกกับแปะก๊วยและแห้ว และไส้ถั่วแดงกับชำเขียว ร้ำนเปิดวันอังคำรถึงวันอำทิตย์ เวลำ 08.00-17.30 น.
หยุดทุกวันจันทร์ หรือติดตำมได้ทำงแฟนเพจเฟซบุก๊ โกม่วยลิตเติ้ลมอนสเตอร์
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก
ที่มา : https://mgronline.com
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ครูโรงเรียนเอกชน พลิกวิกฤติเป็นโอกาส สู้โควิด-19
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบ
กับประชำชนทั่วประเทศ โดยเฉพำะในพื้นที่สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้
ที่มียอดผู้ติดเชื้อที่พุ่งสูงในขณะนั้น ส่งผลกระทบอย่ำงหนักกับกำร
ดำรงชีวิต จึงต้องปรับตัวให้อยู่กับสถำนกำรณ์ดังกล่ำวให้ได้
นำยอับดุลเลำะ ลีลำตำนำ ครูโรงเรียนดำรงวิทยำ ต.บันนังสตำ
อ.บันนังสตำ จ.ยะลำ ใช้เวลำว่ำงจำกกำรสอนออนไลน์ในช่วงที่ผ่ำนมำ
เรียนรู้ กำรท ำโรตี โฮมเมด ผ่ ำน youtube และผั นตั วเองเป็ นพ่ อค้ ำ
ขำยโรตีบ้ำน ๆ ที่มีควำมสะอำด มีคุณภำพ ทำง่ำยไม่มีเบื่อ สูตรทำขำย
สร้ำงเงิน สร้ำงอำชีพ ผ่ำนสื่อออนไลน์ ทำงเฟสบุ๊ก “แม่น้ำ ปัตตำนี”
โรตีโฮมเมดที่ขายมี 2 ชนิด คือ
1. โรตีนำน หรือโรตีอำหรับ เป็นโรตีแผ่นที่ตั้งในกระทะด้วยไฟที่อ่อน ๆ
ไร้น้ำมัน 2. โรตีโฮมเมด เป็นโรตีที่เข้ำเตำอบ โรตีทั้ง 2 ชนิด จะกิน
พร้อมกับแกงมัสมันไก่ - เนื้อ รำคำเพียง 15 บำท ใช้ใบตอง และไม่ใส่
สำรกันบูด
นำยอับดุลเลำะ เผยว่ำ จุดเริ่มต้นของกำรทำโรตี มำจำก
ช่วงโควิด-19 ที่ไปไหนไม่ได้แล้วมีเวลำว่ำงจำกกำรสอนออนไลน์
จึงมีเวลำเรียนรู้วิธีกำรทำโรตี ผ่ำน youtube พร้อมกับลองผิด ลองถูก
ปรับสูตรจนคนรอบข้ำงเสนอให้ทำขำย จึงเริ่มทำขำยในช่วงเช้ำ
แล้วนำส่งถึงบ้ำนในบริเวณใกล้เคียง โดยเปิดรับออเดอร์ผ่ำน เฟสบุ๊ค :
แม่น้ำ ปัตตำนี โดยโรตีทำใหม่ทุกเช้ำแล้วจัดส่งใช้เวลำก่อนไปทำงำน
ตอนนี้ยังรับจำนวนจำกัด เนื่องจำกใช้เตำอบขนำดเล็กในกำรทำโรตี
และรับออเดอร์ในบริเวณใกล้เคียง ยังไม่รับออเดอร์จำกต่ำงจังหวัด
หรือต่ำงอำเภอ เนื่องจำกโรตีที่ทำไม่ได้ใส่สำรกันบูด ซึ่งในอนำคต

อำจจะมีกำรขยำยและรับออเดอร์เพิ่มขึ้นอย่ำงแน่นอน ควำมพิเศษ
ของโรตี เป็นกำรผสมผสำนระหว่ำงอำหำรอำหรับแบบตะวันออกกลำง
กินกับแกงมัสมั่นไก่ - เนื้อของไทย เป็นกำรผสมผสำนที่ลงตัว กินเป็น
มื้อเช้ำพร้อมกับ จิบชำ กำแฟ บอกเลยว่ำกินไม่เบื่อกันเลย
“ก่อนหน้ำผมเคยเป็นพิธีกร นักจัดรำยกำรวิทยุ เป็นวิทยำกร
แต่พอสถำนกำรณ์โควิดเข้ำมำทำให้ทุกอย่ำงต้องหยุดชะงัก จึงใช้
ช่วงเวลำว่ำงตรงนี้มำเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ เพรำะถ้ำสังเกตช่วงโควิด
เป็นช่วงที่มีธุรกิจใหม่ ๆ เกิดขึ้นมำกมำยและหลำกหลำย จึงรู้สึกว่ำ
ช่วงวิกฤตินี้เป็นโอกำสของเรำที่จะได้เรียนรู้ หรือพัฒนำ อย่ำมองว่ำ
มันคือวิกฤติ แต่จงมองว่ำมันคือโอกำสทองของเรำ อีกอย่ำงที่เรำ
เคยได้ยิน คือ สื่อโซเชียลเปรียบเสมือนดำบสองคม อันนี้ผมก็เห็นด้วย
แต่ถ้ำเรำใช้ในทำงที่ถูก มันคือแหล่งเรียนรู้ที่มีค่ำอย่ำงยิ่ง เพรำะผมเอง
ที่ได้ทำโรตีได้มีธุรกิจเล็ก ๆ นี้ได้ 70% มำจำกกำรเรียนรู้ผ่ำน youtube
เพรำะเรำได้เรียนรู้วิธีกำรทำจำกทั่วโลกมำปรับสูตรให้เข้ำกับบ้ำนเรำ”

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

เกษตรกรหญิงบุรีรัมย์ เลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน ลดความเสี่ยงราคา
แต่มีรายได้ รายวัน-เดือน-ปี
ช่วงหลำยเดือนที่ผ่ำนมำนี่ รำคำผลผลิตทำงด้ำนปศุสัตว์
ไม่ว่ำ จะเป็น เนื้อ หมูและรำคำไข่ไ ก่ ไข่เ ป็ด มีก ำรขยับ ตัว ขึ้น มำ
ทำให้ ผู้ บ ริ โ ภคซื้ อ สิ น ค้ ำ ในรำคำที่ สู ง ขึ้ น ในด้ ำ นของผู้ เ ลี้ ย งเอง
ก็เ ช่ นกั น ต้ อ งเจอปัญ หำในเรื่ อ งของอำหำรสั ต ว์ที่ มี กำรปรั บ ตั ว
ขึ้นอยู่เป็นระยะ ทำให้เกษตรกรหลำยรำยต้องมีกำรปรับเพื่อให้
ต้นทุนกำรเลี้ยงต่ำลง และยังคงจำหน่ำยผลผลิตทำงด้ำนปศุสัตว์
ไม่ให้ข ำดทุน แต่ยังคงมีผลก ำไรอยู่ บ้ำงเพื่ อใช้หมุ นเวียนภำยใน
ครัวเรือนหรือกิจกรรมต่ำง ๆ ภำยในฟำร์ม

คุณสมัชญำ สมำนมำก เกษตรกรอยู่บ้ำนเลขที่ 242 หมู่ที่ 1
ต ำบลเขำดิ น เหนื อ อ ำเภอบ้ ำ นกรวด จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ได้ มี ก ำร
ปรับเปลี่ยนกำรทำอำชีพทำงปศุสัตว์ให้สอดคล้องในยุคปัจจุบัน
โดยกระจำยควำมเสี่ยง ไม่เน้นเลี้ยงสัตว์เพียงชนิดเดียว แต่จะนำ
สั ต ว์ ห ลำกหลำยชนิ ด เข้ ำ มำเลี้ ย ง เพื่ อ ให้ ส ำมำรถท ำตลำดได้
หลำกหลำยช่อ งทำง พร้อมทั้งพยำยำมดำเนินกำรทำตลำดเอง
ไม่ยึดติดส่งจำหน่ำยพ่อค้ำคนกลำงเพียงอย่ำงเดียว
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คุณสมัชญำ เล่ำให้ฟังว่ำ ทำงำนประจำรับรำชกำรเกี่ยวกับ
ด้ ำ นสำธำรณสุ ข ซึ่ ง พื้ น ฐำนเดิ ม ของครอบครั ว มี อ ำชี พ ทำง
กำรเกษตรอยู่แ ล้ว จึงทำให้เ ธอค่อ นข้ำ งที่จ ะมีทุน เดิม และชอบ
กำรทำเกษตร ต่อมำเมื่อมีโอกำสได้ย้ำยมำอยู่ที่บ้ำนอย่ำงเต็มตัว
จึงอยำกที่จ ะต่อ ยอดอำชีพ ทำงกำรเกษตรของครอบครั ว ท ำให้
ได้มำจัดระบบที่ดินให้มีควำมชัดเจนมำกขึ้น โดยแบ่งโซนกำรเลี้ยง
ทั้งพืชและสัตว์ผสมผสำนกันไป
“พอเรำต้อ งกำรทำปศุสัต ว์แ บบผสมผสำน เรำก็ต้อ ง
มำมองว่ำ สัต ว์ชนิด ไหนที่จ ะทำให้เ กิดรำยได้ประจำวัน รำยได้
รำยเดือน และรำยได้รำยปี มันก็ทำให้ได้ตกตะกอนควำมคิดว่ำ
อย่ำงไก่ไข่ เป็ดไข่ น่ำจะสร้ำงรำยได้เป็นรำยวันได้ เพรำะออกไข่ทุกวัน
ส่วนรำยได้รำยเดือนก็จะเป็นหมู แพะ แกะ ถ้ำมีกำรวำงแผนที่ดี
สำมำรถผลิตลูกพันธุ์ออกจำหน่ำยได้ ส่วนรำยปี เรำก็เลยเน้นเลี้ยง
พวกโคเนื้อไป ทำให้เกิดเป็นเงินเก็บรำยปีได้ จึงทำให้เรำได้ทำวิธีนี้
มำตลอด ก็เกิดรำยได้ที่ดีไม่น้อยทีเดียว” คุณสมัชญำ บอก
โดยอำหำรที่ใช้เลี้ยงสัตว์ปีกอย่ำงไก่และเป็ด คุณสมัช ญำ
บอกว่ำ จะมีกำรนำอำหำรข้นที่เป็นอำหำรสำหรับเลี้ยงโดยเฉพำะ
มำขึ้นบ้ำง แต่ส่วนใหญ่จะเน้นเป็นอำหำรลดต้นทุนกำรผลิต เช่น
แปลงหญ้ำหวำนที่ปลูกเอง หรือพืชผักสวนครัวที่ปลูกในพื้นที่บ้ำน
ของตนเองเป็น ส่ว นใหญ่ม ำให้กิน ส่ว นแพะ แกะ และโคเนื้อ
จะปล่อยให้เดินตำมทุ่งหญ้ำที่ปลูกไว้ จึงทำให้ไม่ต้องไปตัดหญ้ำ
จำกภำยนอกเพื่อเข้ำมำให้สัตว์กิน หรือไม่ต้องซื้อหญ้ำอำหำรสัตว์
อื่น ๆ เพรำะจะทำให้ต้นทุนกำรผลิตเพิ่มขึ้น
ในเรื่องของกำรป้องกันโรคและควำมสะอำดของกำรเลี้ยงสัตว์
จะใช้น้ำหมัก ชีว ภำพผสมกับ อำหำร ก็จ ะช่ว ยในเรื่อ งของกำร
ลดกลิ่นเหม็นได้ดี ส่วนในเรื่องของวัคซีนที่ทำให้กับแพะ แกะ หมู
และโคเนื้อ ก็จะมีแบบแผนที่ชัดเจน เป็นวัคซีนหลัก ๆ ที่ทำกำร
ป้องกัน ส่วนสุขลักษณะอื่น ๆ ก็จะทำควำมสะอำดโรงเรือนอยู่เป็น
ประจ ำ เพื ่อ ลดกำรสะสมโรคที ่จ ะท ำอัน ตรำยแก่ส ัต ว์เ ลี ้ย ง
ภำยในฟำร์มได้

สำหรับในเรื่องของกำรทำตลำดเพื่อจำหน่ำยนั้น คุณสมัชญำ
เล่ำ ว่ำ จะมี ก ำรทำตลำดที่ค่อ นข้ำ งหลำกหลำย โดยไม่ยึด โยง
ส่งพ่อค้ำคนกลำงเพียงอย่ำงเดียว แต่จะมีกำรเปิดตลำดขำยเองบ้ำง
ส่วนใหญ่ เช่น เนื้อหมูมีกำรเปิดเขียงที่ตลำดนัด ส่วนไข่เป็ดไข่ไก่
ที่เก็บในทุก ๆ วัน จะส่งให้ร้ำนใกล้เคียง หรือให้ญำติ ๆ ที่ต้องกำร
มีรำยได้เสริมนำไปจำหน่ำยสร้ำงรำยได้ ส่วนแพะ แกะ โคเนื้อ ก็จะมี
พ่อ ค้ำ แม่ ค้ำ เข้ ำมำรั บซื้ อถึ งหน้ำ ฟำร์ม หรือ จะส่งสหกรณ์ที่ เป็ น
สมำชิกอยู่เพื่อนำไปแปรรูป
โดยผลผลิตจำกปศุสัตว์ที่จำหน่ำยมีรำคำที่แตกต่ำงกันไป
อำทิ ไข่เป็ดจำนวน 30 ฟอง รำคำอยู่ที่ 120 บำท หมูเป็นรำคำ
จำหน่ำยอยู่ที่กิโลกรัมละ 95 บำท แต่ถ้ำเชือดจำหน่ำยเอง รำคำอยู่ที่
170 บำทต่อกิโลกรัม ส่วนสัตว์อื่น ๆ อย่ำงแพะ แกะ และโคเนื้อ
รำคำจำหน่ำยก็จะอยู่ที่ตำมกลไกตลำด
“ตั้งแต่ทำปศุสัตว์มำ สิ่งที่เ กษตรกรต้อ งคำนึงมำกที่สุด
ก็คือเรื่องตลำด ต้องคิดเสมอว่ำ ถ้ำรำคำช่วงไหนลดลง ให้เรำทำกำร
แปรรูปทันที ก็จะช่วยให้ได้รำคำที่ดีขึ้นได้ เพรำะฉะนั้นก็อยำกจะ
ฝำกถึงคนที่ส นใจในเรื่อ งของกำรทำเกษตรเกี่ย วกับ ปศุสัต ว์ว่ำ
ทุกอย่ำงอยู่ที่ใจรัก เพิ่มจำกที่ใจชอบก่อน จำกนั้นนำผลกำไรที่ได้
มำทำกำรต่อยอดเรื่อย ๆ ขยับขยำยกำรเลี้ยงออกไป สิ่งเหล่ำนี้ก็จะ
เป็นอำชีพที่ยั่งยืนได้ไม่ยำก” คุณสมัชญำ กล่ำวทิ้งท้ำย
ส ำหรั บ ท่ ำ นใดที่ ส นใจในเรื่ อ งของกำรเลี้ ย งสั ต ว์ แ บบ
ผสมผสำน ต้องกำรพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลเพิ่มเติม สำมำรถติดต่อ
สอบถำมได้ ที ่ คุ ณ สมั ช ญำ สมำนมำก หมำยเลขโทรศั พ ท์
085-764-6028

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : https://www.technologychaoban.com
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English for Career
รวบรวม 6 ทริคพรีเซนต์ภาษาอังกฤษให้ปัง จนทุกคนต้องประทับใจคุณ
เรื่องการนาเสนอภาษาอังกฤษ
สั่นทุกครั้งที่ต้องประชุมกับชำวต่ำงชำติ พูดก็ตะกุกตะกัก
ไม่มีควำมลื่นไหล จนเจ้ำนำยตำหนิ ต้องอ่ำน Speak Up Thailand
รวบรวม 6 ทริ ค พรี เ ซนต์ ภ ำษำอั ง กฤษให้ ปั ง จนทุ ก คนต้ อ ง
ประทับใจคุณเรื่องกำรนำเสนอภำษำอังกฤษ
1. ทักทายพร้อมแนะนาตัว
เทคนิคข้ อแรกของกำรนำเสนอภำษำอั งกฤษคื อ ทั กทำยพร้อ ม
แนะน ำตั ว เพื่ อ ควำมเป็ น มิ ต รกั บ ผู้ ฟั ง โดยกำรแนะน ำจะต้ อ ง
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์นั้น ๆ ด้วย โดยประโยคที่จะสร้ำงควำม
ประทับใจก่อนกำรนำเสนอภำษำอังกฤษมีมำกมำย เช่น
- Hello, ladies and gentlemen, thank you for coming…
- The topic of today’s meeting is…
- Shall we get started?
2. แจงรายละเอียดคร่าว ๆ ของเรื่องที่พรีเซนต์ทั้งหมด
ทริคที่ 2 ก่อนจะเริ่มเนื้อหำพรีเซนต์ อย่ำลืมชี้แจงถึง “รำยละเอียด
ของหัวข้อเรื่อง” แบบคร่ำว ๆ โดยอำจจะบอกแบบสั้น ๆ กระชับ
ได้ใจควำมเพื่อให้ ผู้ฟังได้รู้ ถึงหัวข้อที่ จะพรี เซนต์ โดยประโยคที่
สำมำรถดึงควำมประทับใจก่อนพรีเซนต์ เช่น
- Here is the agenda for the meeting…
- My presentation consists of the following parts…
- The presentation is divided into four main sections…
3. เล่าเรื่องโดยใช้คาเชื่อม (Transition Words) ที่น่าสนใจ
เทคนิคที่ 3 ผู้พูดจะต้อง “ดึงควำมสนใจจำกผู้ฟังผ่ำนคำเชื่อมดี ๆ”
โดยจะต้องสอดแทรกระหว่ำงพรีเซนต์ให้น่ำสนใจผ่ำนคำเชื่อมที่ดูดี
อย่ำงเช่น
- I’d like to move on to another part of the presentation…
- The leads me to the next point…
- In addition…
4. ทาให้ข้อมูลในสไลด์ดูน่าสนใจผ่านรูปภาพต่าง ๆ
ทริคนี้สำมำรถทำให้ประชุมหรือพรี เซนต์อื่น ๆ ไม่น่ำเบื่ออีกต่อไป
แค่เติมรูปภำพ กรำฟฟิก ชำร์ตหรืออื่น ๆ เข้ำไป เพื่อให้ผู้ฟังเข้ำใจ
เนื้อหำง่ำยและติดตำมกำรนำเสนออย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้หำกใส่ข้อมูล
หรือข้อควำมเยอะเกินไป ก็อำจจะทำให้ผู้ฟังหลับได้ โดยประโยคที่
สำมำรถใช้นำเสนอรูปภำพ กรำฟฟิก ชำร์ต ได้แก่

- Here are some facts and figures…
- The pie chart is divided into several parts…
- The number here have increased.
5. เช็คฟีดแบคผู้ฟังผ่านการกระตุ้นให้ตั้งคาถาม
เมื่อเรำพรีเซนต์ภำษำอังกฤษใกล้เสร็จแล้ว เรำควรที่จะกระตุ้นให้
ผู้ฟังถำมคำถำม เพื่อตรวจสอบว่ำผู้ฟังมีจุดสงสัยหรือไม่เข้ำใจใน
เนื้อหำพรีเซนต์หรือไม่ นอกจำกนี้หำกผู้ฟังสนใจถำมระหว่ำงกำร
นำเสนอ ผู้พูดก็ควรที่จะรับคำถำมนั้นมำเพื่อแสดงถึงควำมใส่ใจผู้ฟัง
โดยตัวอย่ำงประโยคในกำรกระตุ้นและตอบรับคำถำม มีดังต่อไปนี้
- Does anyone have any questions?
- If you have any questions, please don’t hesitate to
ask me.
- There will be a Q&A session after the presentation.
- Please feel free to interrupt me if you have any
questions.
6. ขั้นตอนสุดท้ายของการพรีเซนต์
เทคนิคสุดท้ำยของกำรนำเสนอภำษำอังกฤษคือกำรสรุป โดยผู้พูด
ควรสรุ ป หลั ก ใจควำมสำคั ญ และไอเดี ย สำคั ญ ที่ เ รำนำเสนอ
ซึ่งควรสรุปแบบสั้น กระชับและได้ใจควำม ประโยคที่มักใช้ในกำร
พูดสรุป ได้แก่
- Let’s summarize briefly what we’ve looked at…
- In conclusion…
- Thank you for all listening, it was a pleasure being
here today.
จบไปแล้ ว กั บ 6 เทคนิ ค ของกำรพรี เ ซ้ น ต์ ภ ำษำอั งกฤษ
โดยทริ ค ทั้ ง หมดสำมำรถใช้ ไ ด้ ทั้ ง ตอนน ำเสนองำนกั บ ลู ก ค้ ำ
นำเสนอในมหำวิทยำลัยหรือกำรนำเสนอในประชุม หำกนำไปใช้
ครบทุ ก ข้ อ เจ้ ำ นำยหรื อ ผู้ ฟั งจะต้ อ งประทั บ ใจในกำรพรี เ ซ้ น ต์
ภำษำอังกฤษของคุณอย่ำงแน่นอน

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง
ที่มา : https://speakup.ac.th
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รู้ทันโลก
AI กับอาหาร เมื่อเราใช้ AI เพื่อประโยชน์ด้านโภชนาการ
อำหำร เป็ น 1 ในปั จ จั ย 4 ที่ ส ำคั ญ ต่ อ กำรด ำรงชี วิ ต
ข้อเท็จจริงนี้ทุกคนทรำบดี นอกจำกนี้ยังทรำบอีกว่ำกำรกินอำหำร
ให้ถูกต้องตำมหลักโภชนำกำรนั้นดีต่อร่ำงกำย ทรำบว่ำเรำควรกิน
อำหำรให้ ค รบ 5 หมู่ ในทุ ก มื้ อ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ส ำรอำหำรครบถ้ ว น
ที่ร่ำงกำยจะนำไปใช้งำน ทรำบว่ำเรำควรกินอำหำรที่มีประโยชน์
มำกกว่ำกินแบบตำมใจปำก และทรำบว่ำกำรกินอำหำรบำงประเภท
หรือกำรกินไม่ถูกหลักโภชนำกำรต่อเนื่องเป็นเวลำนำนก็ก่อให้เกิด
โทษแก่ร่ำงกำยเช่นกัน โรคภัยไข้เจ็บรุมเร้ำ จำกคนปกติกลำยเป็น
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังรักษำไม่หำย เพียงเพรำะพฤติกรรมกำรกินที่ไม่ดี
จริง ๆ แล้ว พฤติกรรมสุขภำพด้ำนอำหำรกำรกินเพื่อสุขภำพที่ดี
เป็นเรื่องทั่วไปที่ทุกคนทรำบ แต่หลำย ๆ คนก็ไม่ค่อยเต็มใจจะทำ
ตำมไม่ว่ำจะด้วยสำเหตุใดก็ ตำม ซึ่งนี่เ ป็นปัจ จัยหนึ่ งที่ทำให้เรำ
เจ็ บ ป่ ว ยด้ ว ยโรคเรื้ อ รั ง ที่ รั ก ษำไม่ ห ำยกั น มำกขึ้ น ต้ น เหตุ จ ำก
พฤติกรรมกำรกินส่วนบุคคล สำมำรถกลำยเป็นปัญหำระดับชำติ
และระดับโลกได้ เพรำะกำรกินเกี่ยวโยงถึงสุขภำพ เป็นทั้งปัญหำ
ทุพโภชนำกำร และปัญหำสำธำรณสุข
โลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ช่วยได้หรือไม่
โลกอยู่ ใ นยุ ค โลกำภิ วั ต น์ เทคโนโลยี ต่ ำ ง ๆ ก ำลั ง
เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงไร้ขีดจำกัด อุปกรณ์ข้ำวของเครื่องใช้ต่ำง ๆ ที่มี
ใช้ทุกวันนี้ หลำยอย่ำงเชื่อว่ำในอดีตเรำคงไม่เคยคิดฝันว่ำจะมีใคร
ประดิษฐ์ขึ้นมำใช้ กำรมีอยู่ของเทคโนโลยีทำให้กำรใช้ชีวิตของเรำ
ง่ำยและสะดวกขึ้น ยกตัวอย่ำงเทคโนโลยีที่มีบทบำทต่อชีวิตของ
เรำมำกขึ้ น เรื่ อ ย ๆ อย่ ำ งชั ด เจน เห็ น จะหนี ไ ม่ พ้ น เทคโนโลยี
ปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) จะบอกว่ำนี่เป็น
ช่วงเวลำของ AI เลยก็ว่ำได้ เพรำะกำรประยุกต์ใช้ประโยชน์จำก AI
นั้นมีอยู่หลำยด้ำน หลำย ๆ วงกำรจึงนำ AI เข้ำไปเป็นส่วนหนึ่ง
ในกระบวนกำรทำงำน ท ำให้ชีวิตประจำวันของเรำมี AI เข้ำมำ
เกี่ยวข้องด้วยไม่มำกก็น้อย และหนึ่งในนั้นก็คือ กำรประยุกต์ใช้ AI
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นด้ำ นโภชนำกำรและอำหำรกำรกิ น แม้ ว่ ำ จะดู
ห่ำงไกลและไม่น่ำจะมำเกี่ยวข้องกันได้ แต่ทุกวันนี้ก็มีกำรใช้ AI
ในกำรวำงแผนด้ำนกำรกินแล้วจริง ๆ
AI กับบทบาทในเรื่องโภชนาการ
AI เข้ำไปมีบทบำทในทุก ๆ อุตสำหกรรม ไม่เว้นแม้แต่ใน
แวดวงอำหำร ซึ่ ง กำรประยุ ก ต์ ใ ช้ AI เพื่ อ ประโยชน์ ใ นด้ ำ น
โภชนำกำรและอำหำรกำรกินนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ เนื่องจำกมี
กำรนำเทคโนโลยีนี้เข้ำมำใช้จริงอย่ำงแพร่หลำยมำสักระยะหนึ่งแล้ว
โดยใช้ ห ลั ก กำรท ำงำนของ AI เข้ ำ มำเป็ นตั ว ช่ ว ยในกำรจั ด กำร
รำยกำรอำหำรและวำงแผนกำรกินอำหำรให้ได้ตำมหลักโภชนำกำร
ที่เหมำะสมกับคนแต่ละคน จริง ๆ แล้วทุกคนอยำกมีสุขภำพที่ดี

อยำกร่ ำ งกำยแข็ ง แรง จึ งหั น มำใส่ ใ จและเป็ น ห่ ว งสุ ข ภำพของ
ตนเองกันมำกขึ้น โดยเฉพำะสุขภำพที่ขึ้นอยู่กับอำหำรกำรกินในแต่
ละมื้อแต่ละวัน แต่เพรำะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเวลำมำกพอที่จะคัดสรร
อำหำรที่ตนเองจะกินอย่ำงพิถีพิถัน ไม่ได้มีตัวเลือกมำกพอสำหรับ
กำรกินอำหำร รวมถึงไม่ได้มีงบประมำณในกำรปรึกษำผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนกำรกินอำหำรตำมหลักโภชนำกำร AI จึงเข้ำมำเป็นผู้ช่วยดูแล
เรื่องอำหำรกำรกินให้เรำแทน หลัก ๆ แล้วกำรทำงำนของอัลกอริธึม
AI จะช่วยเรื่องกำรวำงแผนมื้ออำหำร คำนวณคุณค่ำทำงอำหำร
ในเมนูอำหำรแต่ละมื้อตำมหลักโภชนำกำรให้เหมำะสมกับบุคคล
แต่ละคน เนื่องจำกร่ำงกำยของคนเรำไม่เหมือนกัน คำนวณพลังงำน
ที่ ค วรได้ รั บ ในแต่ ล ะมื้ อ และตลอดทั้ ง วั น ที่ ส ำคั ญ เมนู อ ำหำรที่
ออกแบบด้วย AI จะต้องไม่กระทบกับรสชำติอำหำร นั่นหมำยควำมว่ำ
เรำจะยังได้กินอำหำรที่อร่อยถูกปำกเหมือนเดิม แต่ที่เพิ่มเติมคือ
ถูกหลักโภชนำกำรและมีประโยชน์ต่อร่ำงกำยมำกกว่ำ
กินอาหารตามที่ AI แนะนา
เนื่องจำกร่ำงกำยของคนแต่ละคนไม่เหมือนกัน ทั้งเพศ วัย
หมู่เลือด ควำมชอบ รสนิยม เป้ำหมำยทำงโภชนำกำร เงื่อนไขทำง
สุขภำพและกำรทำงำนของร่ำงกำยอื่น ๆ เช่น รำยละเอียดทำงพันธุกรรม
กำรแพ้อำหำร โรคประจำตัว ยำที่กินเป็นประจำ กระบวนกำรเผำผลำญ
รวมถึงเน้นเลือกผลิตผลอำหำรที่หำได้ง่ำยในท้องถิ่น อัลกอริธึม
ของ AI จะถูกออกแบบมำให้เลือกอำหำรให้เหมำะสมกับบุคคล
ดังนั้น เมนูอำหำรที่ออกแบบด้วย AI จึงค่อนข้ำงจำเพำะกับสุขภำพ
ของเรำจำกข้อมูลส่วนตัว หำกกินอำหำรตำมที่ AI แนะนำ แต่ละคน
ก็น่ำจะได้เมนูอำหำรที่แตกต่ำงกัน
ดังนั้น ควำมฉลำดของ AI ในด้ำนโภชนำกำรและอำหำร
กำรกิน นอกจำกจะช่วยให้เรำได้กินอำหำรที่เหมำะสมกับที่ร่ำงกำย
ต้ อ งกำรแล้ ว AI ต้ อ งเรี ย นรู้ เ รื่ อ งส่ ว นประกอบของอำหำรด้ ว ย
เพื่ อ ให้ อ อกแบบเมนู อ ำหำรได้ ห ลำกหลำย ที ่ สำคั ญ คื อ AI
ต้องเข้ำใจพฤติกรรมกำรกินของคนแต่ละคน ตำมข้อมูลส่วนตัว
ที่เรำต้องแบ่งปันให้กับระบบ AI ในกำรคำนวณเมนูอำหำรออกมำ
ได้ถูกหลักโภชนำกำร เหมำะสมกับบุคคล และถูกปำกไม่ต่ำงจำก
กำรเลือกกินเอง AI ที่เป็นระบบประมวลผลข้อมูลด้ำนอำหำร จะมี
ส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน คือ ส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งำน ส่วนอนุมำน
และประมวลผลข้ อ มู ล และส่ ว นควำมรู้ ท ำงโภชนำกำรและ
กำรแพทย์ เมื่ อ เรำป้ อ นข้ อ มู ล ผู้ ใ ช้ ง ำนของเรำแล้ ว ระบบจะ
ประมวลผลข้อมูลสุขภำพของเรำตำมควำมรู้ทำงโภชนำกำรและ
กำรแพทย์ ว่ำร่ำงกำยของเรำควรกินอะไรให้มำกขึ้นหรือไม่ควรกินอะไร
จำกนั้นแปลผลออกมำเป็นเมนูอำหำรที่สอดคล้องและเหมำะสม
กับร่ำงกำยเรำมำกที่สุดที่เรำควรกิน
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ปั จ จุ บั น วงกำรอำหำรทั้ งในและต่ ำ งประเทศได้ มี ก ำร
พัฒนำ AI เข้ำมำเป็นตัวช่วยในเรื่องกำรกินอำหำรของเรำ ทั้งใน
รูปแบบของแอปพลิเคชันด้ำนกำรวำงแผนอำหำร แค่เปิดแอปฯ
แล้วเปิดกล้องให้ระบบสแกนเมนูอำหำรตรงหน้ำ เรำก็จะทรำบว่ำ
เรำจะได้คุณค่ำ ทำงอำหำรอะไรบ้ำงจำกมื้อนี้ หรือจะให้แอปฯ
คำนวณให้ก็ไ ด้ว่ำ เรำควรจะกิน อะไร ปริม ำณเท่ำ ไรในมื้อ นี้
ในรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์อัจฉริยะ
ในครั ว เรื อ นก็ สำมำรถประมวลผลข้ อ มู ล ได้ แต่ ต้ อ งยอมรั บ ว่ ำ
อุปกรณ์เหล่ำนั้นก็มีรำคำค่อนข้ำงสูง และเข้ำถึงได้ยำกสำหรับคนทั่วไป

อย่ำงไรก็ดีกำรกินอำหำรตำมที่ AI แนะนำก็ถือเป็นวิธีหนึ่ง
ที่น่ำสนใจในกำรปรับเปลี่ยนนิสัยกำรกินให้หันมำใส่ใจกับสุขภำพ
และร่ำงกำยมำกขึ้น ด้วยมันอำจจะน่ำตื่นเต้นในตอนแรกที่เรำนำ
เทคโนโลยีเข้ำมำมีส่วนร่วมกับกำรวำงแผนอำหำรกำรกินได้ขนำดนี้
และท้ำยที่สุดคือประโยชน์ที่เรำจะได้รับเต็ม ๆ จำกกำรกินเพื่อ
สุขภำพที่ดี
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง
ที่มา : https://www.sanook.com

Smart DOE
รมว.สุชาติ หารือ รมว.แรงงานสิงคโปร์ พัฒนาการจัดหางานให้มีประสิทธิภาพ
เมื่ อ วั น ที่ 5 พฤษภำคม 2565 นำยสุ ช ำติ ชมกลิ่ น
รัฐ มนตรีว่ำ กำรกระทรวงแรงงำน พร้อ มด้ว ย นำยบุญ ชอบ
สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงำน นำงเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์
โฆษกกระทรวงแรงงำน (ฝ่ำยกำรเมือง) นำยไพโรจน์ โชติกเสถียร
อธิ บ ดี ก รมกำรจั ด หำงำน นำยประที ป ทรงล ำยอง อธิ บ ดี ก รม
พัฒนำฝีมือแรงงำน นำยบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขำธิกำรสำนักงำน
ประกันสังคม เข้ำเยี่ยมคำรวะ Dr.Tan See Leng รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงแรงงำนของสิ ง คโปร์ โ อกำสนี้ ไ ด้ ห ำรื อ ข้ อ รำชกำร
ในประเด็ นกำรดูแลแรงงำนไทยในประเทศสิงคโปร์ และศึกษำ
ระบบกำร Matching ตำแหน่งงำนแก่นักศึกษำจบใหม่ให้สำมำรถ
เชื่อมโยงข้อมูลควำมต้องกำรของนำยจ้ำง เพื่อนำรูปแบบดังกล่ำว
ไปปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพระบบกำรจ้ำงงำนในประเทศไทย
ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ณ กระทรวงแรงงำนสิงคโปร์
นำยสุ ชำติ กล่ำ วว่ำ กระทรวงแรงงำน ขอขอบคุ ณท่ำ น
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำนของสิงคโปร์ที่ให้กำรดูแลแรงงำน
ไทยที่ เ ข้ ำ มำท ำงำนในประเทศสิ ง คโปร์ ทุ ก คนเป็ น อย่ ำ งดี
โดยเฉพำะในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ที่ผ่ำนมำ
ที่ได้ดูแ ลเรื่องกำรฉีดวัคซีน ควำมเป็นอยู่แ ละสวัสดิก ำรต่ำ ง ๆ
ตำมมำตรฐำนสำกล นอกจำกนี้ ยังหำรือถึงกำรบริหำรจัดกำร
ระบบกำรจ้ำงงำน กำร Matching ตำแหน่งงำนให้แก่นักศึกษำ
จบใหม่เพื่อให้สำมำรถหำงำนทำได้และเชื่อมโยงข้อมูลตอบสนอง
ควำมต้องกำรของนำยจ้ำงอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนกำรรับ
แรงงำนไทยเข้ำมำทำงำนในประเทศสิงคโปร์ซึ่งปัจจุบันประเทศ
ไทยมีแรงงำนไทยที่เข้ำมำทำงำนกว่ำ 10,000 คน ผ่ำนกรมกำร
จัดหำงำนเป็นผู้จัดส่ง 1,827 คน

นำยสุ ช ำติ กล่ ำ วต่ อ ว่ ำ ในปี 2565 นำยจ้ ำ งและสถำน
ประกอบกำรในประเทศสิงคโปร์มีควำมต้องกำรจ้ำงแรงงำนไทย
ใน 3 สำขำ ได้แก่ ภำคอุตสำหกรรมก่อสร้ำง ช่ำงอู่ต่อเรือ และ
ช่ำงเชื่อมฝีมือ เนื่องจำกแรงงำนไทยได้รับกำรชื่นชมในเรื่องทักษะ
ฝีมือกำรทำงำนขั้นสูง ซึ่งเป็นที่ไว้วำงใจและพึงพอใจของนำยจ้ำง
สิ งคโปร์ ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ นโยบำยรั ฐ บำลที่ ใ ห้ ค วำมส ำคั ญ กั บ
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร
มนุษย์ที่มีเป้ำหมำยพัฒนำคนในทุกมิติ
ด้ำน นำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน
กล่ำวว่ำ ปัจจุบันกระทรวงแรงงำนได้ยกระดับบริกำรจัดหำงำน
ออนไลน์ผ่ำนแพลตฟอร์มไทยมีงำนทำเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็น
ระบบเดี ย วกั น จุ ด เด่ น ของแพลตฟอร์ ม ไทยมี ง ำนท ำสำมำรถ
รวบรวมตำแหน่งงำนว่ำงจำกเครือข่ำยของบริษัทจัดหำงำนและ
ของภำครัฐ กำรนำระบบ AI มำช่วยวิเครำะห์ข้อมูลจับคู่ (Matching)
ตำแหน่งงำน กำรให้บริกำรแบบ Single Window ของหน่วยงำนภำคี
กำรให้บริกำรจัดหำงำนผ่ำนแอปพลิเคชันไทยมีงำนทำ กำรรวม
บริกำรภำครัฐอิเล็กทรอนิกส์ไว้ที่จุดเดียว กำรติดตำมผลกำรมีงำนทำ
ข้ อ มู ล กำรให้ บ ริ ก ำรมี ก ำรจั ด เก็ บ อย่ ำ งเป็ น ระบบติ ด ตำมกำร
เปลี่ยนแปลงได้แบบ Real-time พร้อมรวบรวมหลักสูตรพัฒนำ
ทัก ษะของหน่ ว ยงำนต่ ำ ง ๆ เพื่ อ ช่ ว ยให้ ค นหำงำนมี คุ ณ สมบั ติ
เหมำะสมกับตำแหน่งงำนและมีระดับรำยได้เพิ่มขึ้น

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง
ที่มา : https//www.doe.go.th
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รมว.สุชาติ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดหางาน ด้วยระบบ E - service
รองรับคนหางานทั่วประเทศ
กระทรวงแรงงำน ชี้ช่องทำงบริกำรประชำชนผ่ำนระบบ
e-service กรมกำรจั ด หำงำน ขึ้ น ทะเบี ย นว่ ำ งงำน ตรวจสอบ
ข้อมูลขึ้นทะเบียน และค้นหำงำนเบ็ดเสร็จในจุดเดียว
นำยสุ ช ำติ ชมกลิ่ น รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงแรงงำน
เปิดเผยว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และ พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวง
แรงงำน ให้ควำมสำคัญกับกำรลดควำมเหลื่อมล้ำในกำรเข้ำถึง
บริ ก ำรและสวั ส ดิ ก ำรของประชำชน ซึ่ ง กระทรวงแรงงำน
ขำนรับนโยบำย โดยมุ่งมั่นเพิ่มประสิทธิภำพงำนบริกำรภำครัฐ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ประชำชนเข้ำถึงได้ง่ำย สะดวก ประหยัดเวลำ
สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนพฤติกรรมกำรรับบริกำรของประชำชน
ที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนไปดำเนินธุรกรรมต่ำง ๆ ผ่ำนเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นอย่ำงก้ำวกระโดด
“กระทรวงแรงงำน โดยกรมกำรจัดหำงำน อำนวยควำม
สะดวกให้กับผู้ประกันตนมำตรำ 33 ที่ลำออกจำกงำน หรือถูกเลิกจ้ำง
ให้สำมำรถขึ้นทะเบียนว่ำงงำน รำยงำนตัว ตรวจสอบข้อมูลขอรับ
ประโยชน์ทดแทนกรณีว่ำงงำน และหำงำนทำ ผ่ำนระบบออนไลน์
ที่ เ ว็ บ ไซต์ e-service.doe.go.th เบ็ ด เสร็ จ ในจุ ด เดี ย ว (Single
Window) จำกนั้ น รั บ เงิ น ชดเชยกรณี ว่ ำ งงำนจำกส ำนั ก งำน
ประกั น สังคม โดยไม่ ต้ องเดิ น ทำงมำยื่น เอกสำรที่ส ำนัก งำนใน
ระหว่ำงนี้ยังสำมำรถหำงำน ผ่ำนแพลตฟอร์ม “ไทยมีงำนทำ”
ที่ปัจจุบันรวบรวมตำแหน่งงำนไว้ถึง 216,240 อัตรำ รวมทั้งค้นหำ
หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำทักษะและเพิ่มโอกำสกำรมีงำนทำ”
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน กล่ำว
ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน
กล่ำวว่ำ จำกรำยงำนสรุปกำรขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่ำงงำน
ในเดื อ นเมษำยน 2565 พบว่ ำ มี ป ระชำชนยื่ น ขอรั บ สิ ท ธิ์ ก รณี
ว่ำงงำนกับกรมกำรจัดหำงำน จำนวน 81,151 คน ซึ่งกรมกำร
จั ด หำงำนไม่ ไ ด้ นิ่ ง นอนใจ โดยเตรี ย มตำแหน่ ง งำนว่ ำ งจำก
ทั่วประเทศ (Active ในระบบ) จำนวน 216,240 อัตรำ เพื่อให้บริกำร
ประชำชนที่ป ระสงค์มีงำนทำ โดยตำแหน่ง งำน 5 อัน ดับ แรก
ที่มีค วำมต้อ งกำรมำกที่สุด ได้แ ก่ 1. แรงงำนบรรจุผ ลิต ภัณ ฑ์
2. แรงงำนด้ำนกำรประกอบ 3. พนักงำนขำยของหน้ำร้ำนและ
สำธิตสินค้ำ 4. ตัวแทนจัดหำบริกำรทำงธุรกิจและนำยหน้ำกำรค้ำอื่น ๆ
5. ตัวแทนฝ่ำยขำยด้ำนเทคนิคและกำรค้ำ
นำยไพโรจน์ กล่ำวต่อไปว่ำ สำหรับผู้ประกันตนมำตรำ 33
ที่ ล ำออกจำกงำน หรื อ ถู ก เลิ ก จ้ ำ ง และต้ อ งกำรรั บ สิ ท ธิ์ ก รณี
ว่ำงงำนสำมำรถขอรับบริกำรได้ที่เว็บไซต์ e-service.doe.go.th
หำกใช้บริกำรครั้งแรกให้ทำกำรลงทะเบียนขอใช้บริกำรพิสูจน์และ

ยืนยันตัวตนทำง Digital ID ของ สำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล
(องค์ก ำรมหำชน) (สพร.) เพื่อยื นยั นตั วตนด้ วยบั ตรประชำชน
จำกนั ้น จึง เข้ำ สู ่ร ะบบ เพื ่อ ทำกำรขึ ้น ทะเบีย นผู ้ป ระกัน ตน
กรณีว่ ำงงำน กรอกข้อ มูล ให้ค รบถ้ วน แนบไฟล์ หน้ ำ สมุ ดบั ญ ชี
ธนำคำร หลังจำกขึ้นทะเบีย นเสร็จสิ้นแล้ว สำมำรถตรวจสอบ
ผลกำรขึ ้น ทะเบีย นได้ ทั ้ง นี ้ ผู ้ป ระกัน ตนจะต้อ งรำยงำนตัว
อย่ำงน้อยเดือนละครั้ง ตำมตำรำงนัด หมำย กรณีมีง ำนทำแล้ว
ให้แจ้งกำรมีงำนทำ โดยกรอกวันเดือนปีที่เริ่มงำน ตำแหน่งงำน
อัตรำค่ำจ้ำง ชื่อสถำนประกอบกำร เพื่อประโยชน์ในกำรรับสิทธิ์
หำกต้องว่ำงงำนอีกครั้ง โดยผู้ที่ต้องกำรตรวจสอบกำรขึ้นทะเบียน
กำรรำยงำนตัว กำรจ่ำยเงินประโยชน์ทดแทน สำมำรถตรวจสอบที่เมนู
“ข้ อ มู ล ขอรั บ ประโยชน์ ท ดแทนกรณี ว่ ำ งงำน” โดยส ำนั ก งำน
ประกันสังคมจะเป็นผู้พิจำรณำสั่งจ่ำยประโยชน์ทดแทนเป็นรำยเดือน
ผ่ำนบัญชีธนำคำรของผู้ประกัน ตนฯ หลังจำกมีกำรรำยงำนตัว
ตำมกำหนด ซึ่งหำกต้องกำรติ ดตำมกำรจ่ำยประโยชน์ทดแทน
สำมำรถติ ดต่อที่สำยด่วน 1506 กด 1 สำนั กงำนประกันสังคม
นอกจำกนี้ห ำกต้อ งกำรค้น หำข้อ มูล ตำแหน่ง งำนที่เ หมำะสม
กับตัวเอง สำมำรถใช้บริกำรได้ที่ แพลตฟอร์ม “ไทยมีงำนทำ”
ที่ให้บริกำรทั้ง Web Application และ Mobile Application
โดยจะ Matching ตำแหน่งงำนตำมพื้นที่ และ ภูมิลำเนำ รวมถึง
จับคู่ตำแหน่งงำนจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะตำมข้อมูล
ของผู้ใช้บริกำร ซึ่งกรมกำรจัดหำงำนได้รวบรวมข้อมูลกำรจ้ำงงำน
จำกภำครัฐที่เชื่อมโยงข้อมูลจำกสำนักงำน ก.พ. ที่มีตำแหน่งงำน
จำกหน่ ว ยงำนรำชกำรกว่ ำ 300 หน่ ว ยงำน ต ำแหน่ ง งำน
ภำคเอกชน และตำแหน่งงำนจำกบริษัทจัดหำงำนชั้นนำ
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กรมการจัดหางาน สร้างการรับรู้การปฏิบัติตามกฎหมาย การใช้แรงงานต่างด้าวทั่วประเทศ
นำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน เปิดเผยว่ำ
นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน ให้ควำมสำคัญ
กับกำรบริหำรจัดกำรแรงงำนข้ำมชำติในประเทศไทย ภำยใต้สถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
รวมทั้ งตระหนั กถึงกำรใช้แรงงำนข้ ำมชำติ ผิ ดกฎหมำยที่ มี ผลต่ อ
ควำมมั่นคงและควำมเชื่อมั่นของประเทศไทย ซึ่งส่งผลไปถึงภำค
เศรษฐกิจ จึงมอบหมำยกรมกำรจัดหำงำนในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หำดั งกล่ ำ วในทุ ก มิ ติ ทั้ ง กำรตรวจสอบ
ดำเนินคดี ผู้ฝ่ำฝืนกฎหมำยอย่ำงเข้มงวด กำรรับฟังปัญหำจำกนำยจ้ำง
สถำนประกอบกำรที่ใช้แรงงำนข้ำมชำติ ตลอดจนกำรปรับกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับให้มียืดหยุ่นสอดคล้องตำมสถำนกำรณ์จริง โดยมุ่งหวัง
ให้นำยจ้ำง สถำนประกอบกำร และแรงงำนข้ำมชำติ ปฏิบัติตำมมติครม.
ในครำวต่ำง ๆ เพื่อนำไปสู่กำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวโดยถูกต้องตำมกฎหมำย
กรมกำรจัดหำงำนได้จัดอบรม “โครงกำรเสริมสร้ำงกำรรับรู้
ให้นำยจ้ำง สถำนประกอบกำร แรงงำนต่ำงด้ำว และองค์กรภำคี
เครือ ข่ำ ย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565” ขึ้น ทั่ว ประเทศ
เพื่อประชำสัมพันธ์ เผยแพร่นโยบำย กฎระเบียบ ประกำศ ข้อมูล
ข่ำวสำรภำครัฐ และสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรดำเนินกำรตำมมติครม.
ครำวต่ำง ๆ ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) และกำรปฏิบัติตำมแนวทำงกำรปรับ

ลดมำตรกำรกำรน ำแรงงำนต่ำ งด้ำ วเข้ำ มำท ำงำนตำมบัน ทึก
ควำมเข้ำใจว่ำด้วยควำมร่วมมือด้ำนแรงงำน (MOU) โดยผู้ร่วมโครงกำรฯ
จะได้ควำมรู้ที่เป็นปัจจุบัน และเกิดประโยชน์ จำกผู้มีควำมเชี่ยวชำญ
ทั้งวิทยำกรจำกสำนักบริหำรแรงงำนต่ำงด้ำว กรมกำรจัดหำงำน
และวิทยำกรจำกสำนักงำนประกันสังคม อำทิ แนวทำงกำรนำเข้ำ
แรงงำนต่ำงด้ำวตำม MOU และแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกำรทำงำน
ของคนต่ำงด้ำว สัญชำติกัมพูชำ ลำว เมียนมำ ตำมมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2565 สิทธิประโยชน์ของคนต่ำงด้ำว จำก
กำรเข้ำ ระบบประกัน สัง คม บทก ำหนดโทษที่น ำยจ้ำ ง/สถำน
ประกอบกำรควรรู้ และกำรเตรี ยมควำมพร้อมต่ อแนวโน้ มของ
ตลำดแรงงำนในอนำคตที่กำรจ้ำงแรงงำนข้ำมชำติ จะถูกทดแทน
ด้ว ยเทคโนโลยีที ่ม ีต ้น ทุน ถูก ลง โดยจะมีก ำรจัด อบรมขึ ้น ทั ่ว
ประเทศ ณ จังหวัดที่มีนำยจ้ำง สถำนประกอบกำร และแรงงำน
ข้ำมชำติทำงำนอยู่เป็นจำนวนมำก” อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำว
ทั้งนี้ นำยจ้ำง สถำนประกอบกำร และแรงงำนข้ำมชำติที่สนใจ
สำมำรถติ ด ต่ อ สอบถำมรำยละเอี ย ดเพื่ อ ร่ว มกำรอบรมฯ ได้ ที่
สำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนคร พื้นที่ 1 - 10 และสำนักงำน
จัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ
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รมว. เฮ้ง เตรียมตาแหน่งงานในประเทศ-ต่างประเทศ มากกว่า 2.7 แสนอัตรา รองรับคนหางาน
ผ่านออนไลน์ พร้อมแจง 5 อันดับ อุตสาหกรรม S-Curves ที่มีความต้องการจ้างงานมากที่สุด
นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เปิดเผยว่ำ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร
วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงำน มีควำมห่วงใยนักศึกษำจบใหม่ และคนหำงำนเป็นอย่ำงมำก ได้กำชับ
กระทรวงแรงงำน เร่งหำตำแหน่งงำนให้เพียงพอกับผู้ว่ำงงำน และนักศึกษำจบใหม่ที่กำลังเข้ำสู่ตลำดแรงงำน ซึ่งในเรื่องนี้ตนในฐำนะ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน ไม่เคยนิ่งนอนใจเตรียมตำแหน่งงำนในประเทศ 158,503 อัตรำ และต่ำงประเทศ 114,474 อัตรำ รวมทั้งสิ้น
272,977 อัต รำ ไว้ร องรับ เบื้อ งต้น แล้ว โดยต้อ งกำรจ้ำงงำนแบบไม่ร ะบุวุฒิก ำรศึก ษำ 197,326 อัตรำ ระดับ ปวช. และ ปวส.
36,771 อัตรำ ปริญญำตรี 35,593 อัตรำ ปริญญำโทและปริญญำเอก รวม 3,287 อัตรำ ซึ่ง 5 จังหวัดที่ต้องกำรแรงงำนมำกที่สุด ได้แก่
กรุงเทพมหำนคร ปทุมธำนี นนทบุรี สมุทรปรำกำร และระยอง ตำมลำดับ
นอกจำกนี้ กระทรวงแรงงำนยังเตรียมตำแหน่งงำน ในอุตสำหกรรม S-Curve มำกกว่ำ 4 หมื่นอัตรำ ตำมข้อสั่งกำรนำยกรัฐมนตรี
ที่เน้นสร้ำงควำมเข้มแข็งของอุตสำหกรรมเดิม (S-Curve) พร้อมกับสร้ำงอุตสำหกรรมใหม่แห่งอนำคต (New S-Curve) สอดรับกับบริบท
ทำงเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อทำให้ประเทศไทยสำมำรถสร้ำงฐำนรำยได้และกำรจ้ำงงำนใหม่ โดยข้อมูล ณ เดือน พ.ค.
2565 พบว่ำอุตสำหกรรม S-Curve 5 อันดับแรกที่มีควำมต้องกำรมำกที่สุดได้แก่ 1. อุตสำหกรรมกำรแปรรูปอำหำร 2. อุตสำหกรรม
ยำนยนต์ 3. อุตสำหกรรมโลจิสติกส์ 4. อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ 5. อุตสำหกรรมเชื้อเพลิงชีวภำพและเคมีชีวภำพ
ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำวว่ำ สำหรับผู้ที่ต้องกำรมีงำนทำ และนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร
ที่ต้องกำรรับสมัครงำน สำมำรถใช้บริกำรที่เว็บไซต์ “ไทยมีงำนทำ.doe.go.th” หรือแอปพลิเคชัน “ไทยมีงำนทำ” โดยคนหำงำนสำมำรถ
ค้นหำข้อมูลตำแหน่งงำนที่เหมำะสมกับตัวเองมำกที่สุด โดย Matching ตำแหน่งงำนตำมพื้นที่ และ ภูมิลำเนำ รวมถึงจับคู่ตำแหน่งงำน
จำกควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะที่มีอยู่ และสำหรับนำยจ้ำง สถำนประกอบกำร ที่ต้องกำรช่องทำงรับสมัครงำน สำมำรถลงทะเบียน
นำยจ้ำง เพื่อประกำศตำแหน่งงำน และคัดลอกรำยชื่อผู้หำงำน โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย หำกต้องกำรสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่สำยด่วน
กระทรวงแรงงำน 1506 กด 2 กรมกำรจัดหำงำน หรือสำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1694
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อาชีพมั่นคง
เปิดสายงาน อาชีพที่ขาดแคลน 2565 ตลาดต้องการมากที่สุด
เรียนจบออกมาแล้ว ไม่ตกงาน “มนุษย์เงินเดือน” หรือ
“คนทำงำนรุ่นใหม่” ในสังคมยุคนี้ต่ำงต้องปรับตัว และเพิ่มทักษะ
ให้ ตรงตำมควำมต้ อ งกำรตลำดแรงงำนมำกขึ้น หลั งเศรษฐกิ จ
ประเทศไทยและทั่วโลกชะลอตัว ตั้งแต่ ปี 2563 มำจนถึงปัจจุบัน
เนื่องจำกปัญหำกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด -19 ที่ยังคงยืดเยื้อ
ส่งผลกระทบต่อภำพรวมกำรทำธุรกิจในวงกว้ำง ผู้ประกอบกำร
ต่ำ งรัด เข็ม ขัด และจ้ำ งงำนเข้ม งวดมำกขึ้น ทำให้แ รงงำนยุค นี้
ต้องพัฒนำเสริมทักษะให้ตนเองมีควำมเชี่ยวชำญในสำยงำนนั้น ๆ
รวมถึงพัฒนำทักษะอำชีพด้ำนต่ำง ๆ ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ของตลำดแรงงำน
สำหรับ ปี 2565 10 อำชีพที่ตลำดแรงงำนต้องกำรมำกที่สุด
และแนวโน้ ม สำหรั บ กำรทำงำนในยุ ค หลั ง โควิ ด -19 เรี ย กว่ ำ
ถ้ำเรียนด้ำนนี้ไป รับรองว่ำจบออกมำแล้วไม่ตกงำน
1. สายงานขาย หำกพูดถึงตำแหน่งงำนที่บริษัทต่ำง ๆ
เปิดรับตำแหน่งงำนมำกที่สุดก็คงไม่พ้น “งำนขำย” หรือที่เรียกกันว่ำ
ตำแหน่งเซลล์หรือพนักงำนขำยนั่นเอง โดยพนักงำนขำยเป็นตำแหน่ง
ที่ส ร้ำ งรำยได้ใ ห้กับ บริษัท โดยตรงมำกกว่ำ ตำแหน่งงำนอื่น ๆ
ไม่แ ปลกที่ห ลำยบริ ษัท เปิ ดรับ สมั ครงำนตำแหน่ งพนักงำนขำย
เยอะมำก บำงบริษัทถึงขั้นเปิดรับกันตลอดทั้งปีเลยทีเดียว
ตัวอย่ำงอำชีพด้ำนงำนขำย อำทิ พนักงำนขำยหน้ำร้ำน
พนักงำนขำยออนไลน์ เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้ำนข้อมูลสินค้ำ งำนขำย
ประกัน พนักงำนขำยรถยนต์ และพนักงำนขำยทำงโทรศัพท์ เป็นต้น
2. งานขนส่ ง และคลั ง สิ น ค้ า เป็ น งำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ที่ ต้ อ งเข้ ำ มำจั ด กำรระบบขนส่ ง หรื อ กำร
เคลื่อนย้ำยสินค้ำและบริกำร ทั้งภำคพื้นดิน ทำงเรือ และทำงอำกำศ
สำยงำนด้ำนนี้ยังรวมไปถึงกระบวนกำร วิธีกำร กำรวำงแผนสินค้ำ
คงคลัง กำรจัดเก็บ ควบคุม กำรบริหำรธุรกิจอีกด้วย ทำให้มีควำม
ต้องกำรอำชีพนี้อยู่ทุกพื้นที่
ตัวอย่ำงอำชีพด้ำนขนส่งและคลังสินค้ำ อำทิ เจ้ำหน้ำที่จัดเรียง
คลังสินค้ำ เจ้ำหน้ำที่จัดส่งสินค้ำ หรือเจ้ำหน้ำที่จัดกำรสต๊อก เป็นต้น
3. อาชีพด้านไอที เนื่องจำกเทคโนโลยีเข้ำมำมีบทบำท
ในกำรดำเนินธุรกิจและกำรทำงำนในยุคดิจิทัลเพิ่มมำกขึ้น ดังนั้น
สำยงำน IT (Information Technology) จึงมีควำมต้องกำรสูงขึ้น
ในแต่ล ะปี เพรำะเทคโนโลยีเป็นหัวใจสำคัญ ของทุก ธุร กิจ และ
ทุกอุตสำหกรรมในกำรส่งเสริมและสร้ำงควำมได้เปรียบในกำร
แข่งขันทำงธุรกิจ
ตัวอย่ำงอำชีพด้ำนไอที อำทิ โปรแกรมเมอร์ นักพัฒนำ
ระบบซอฟต์ แ วร์ นั ก พั ฒ นำเว็ บ ไซต์ คอมพิ ว เตอร์ ก รำฟิ ก
นักออกแบบเว็บ นักข่ำวสำยไอที และผู้ดูแลระบบ เป็นต้น

4. อาชี พวิศ วกร ส ำหรั บ สำยงำนวิ ศ วกร เป็ น อี ก หนึ่ ง
อำชีพที่ขำดแคลน เพรำะนำยจ้ำงต้องกำรแรงงำนที่มีทักษะเชิงลึก
และทั ก ษะรอบด้ ำ นประกอบกั น รวมถึ ง ยั ง พิ จ ำรณำจำก
ประสบกำรณ์ในกำรทำงำนเป็นสิ่งสำคัญ ทำให้วิศวกรเป็นกลุ่ม
อำชี พที่ ต ลำดต้อ งกำรสูงมำก เพื่ อ รองรับ กำรลงทุ น ของบริ ษั ท
ต่ำงประเทศที่มำใช้ประเทศไทยเป็นฐำนกำรผลิต กำรจัดกำรโรงงำน
กำรดูแลมำตรฐำนของโรงงำน รวมถึงกำรดูแลระบบเครื่องจักร
เครื่องกล เพื่อให้กำรผลิตมีประสิทธิภำพสูง
ตัวอย่ำงอำชีพวิศวกร อำทิ วิศวกรโยธำ วิศวกรเครื่องกล
วิศกรขนส่งทำงรำง และวิศวกรในกำรวำงระบบสัญญำณกำรเดิน
รถไฟและควบคุมระบบสัญญำณต่ำง ๆ เป็นต้น
5. สายงานช่ า งเทคนิ ค สำยงำนนี้ เ ปิ ด รั บ ผู้ ส มั ค รจำก
หลำกหลำยระดับกำรศึกษำ มีตั้งแต่ ปวช. ปวส. ไปจนถึงปริญญำตรี
ขึ้นอยู่กับลักษณะงำนและควำมรับผิดชอบของงำน โดยลักษณะงำน
เกี่ยวกับกำรสร้ำง ตรวจแก้ ซ่อม ปรับ ประกอบ ดัดแปลง ทดสอบ
และบำรุงรักษำเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับ
โลหะและไฟฟ้ ำ ค ำนวณรำยกำรและประมำณรำคำในกำร
ดำเนินงำนดังกล่ำว ควบคุมตรวจสอบกำรทำงำนของเครื่องจักร
เครื่องยนต์ ตลอดจนแก้ไขข้อ ขัด ข้อ งที่เ กิด ขึ้น ซึ่งมีส่ว นสำคัญ
ในแรงงำนกำรผลิต ทั้ง โรงงำน ออฟฟิศ และหน่ว ยกำรผลิต
เป็นอย่ำงมำก
ตัวอย่ำงสำยงำนช่ำงเทคนิค อำทิ ช่ำงไฟฟ้ำ ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์
และช่ำงซ่อมอุปกรณ์ต่ำง ๆ เป็นต้น
6. เจ้าหน้ าที่บัญ ชี งำนบัญ ชี ถือ ว่ำเป็นงำนที่ยำกและ
จะต้องมีควำมแม่นยำอย่ำงที่สุด ทั้งยังเป็นสำยงำนที่ต้องใช้ควำมรู้
เฉพำะด้ำนในกำรจัดกำร เพรำะต้องคอยตรวจสอบสินทรัพย์และหนี้
รวมไปถึงบัญชีลูกหนี้ -เจ้ำหนี้ รวมถึงปิด สรุป งบ เพื่อ ให้อ งค์ก ร
นำตัวเลขนี้ไปพัฒนำธุรกิจต่อไป ที่สำคัญ เมื่อถึงเวลำที่ต้องส่งภำษี
ให้ กั บ กรมสรรพำกรนั ก บั ญ ชี นี่ แ หละคื อ ผู้ ที่ จั ด กำรส่ ง เอกสำร
ทั้งหมดที่กรมสรรพำกรต้องกำร
7. เจ้าหน้าที่การเงิน ไม่ว่ำจะทำธุรกิจอะไรก็ตำม กำรบริหำร
จัดกำรเงินและสินทรัพย์ต่ำง ๆ ของบริษัทถือเป็นเรื่องที่สำคัญมำก
โดยผู ้ที่ท ำหน้ำ ที ่ใ นส่ว นนี ้ ก็ค ือ คนที่ท ำงำนกำรเงิน นั ่น เอง
โดยหน้ำที่รับผิดชอบของสำยอำชีพนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับกำรดูแล
เรื่องกำรวำงบิล ซื้อขำย ทวงหนี้ วำงแผนกำรชำระหนี้ จัดกำร
หนี้สินของบริษัท และตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรรำยรับ
รำยจ่ำย งำนด้ำนนี้จึงต้องกำรคนที่นอกจำกจะมีทักษะที่เกี่ยวข้อง
กับกำรทำบัญชีและตัวเลขแล้ว ยังต้องเป็นคนที่มีควำมละเอียด
รอบคอบอีกด้วย
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8. เจ้าหน้าที่ธุรการและงานจัดซื้อ ธุรกำร ถือเป็นอีกหนึ่ง
สำยงำนที่แม้จะดูเป็นอำชีพที่ไม่โดดเด่น แต่ควำมเป็นจริงแล้ว
คนที่ทำงำนในส่วนนี้ถือเป็นกำลังสำคัญของบริษัท เพรำะเปรียบเสมือน
หน่วยสนับสนุนที่ช่วยให้กำรทำงำนร่วมกันในองค์กรสำเร็จลุล่วง
ได้อ ย่ำ งดี มีห น้ำ ที่ก ำรดูแ ลจัด กำรเอกสำร กำรประสำนงำน
ทั้งภำยในและภำยนอกองค์ก ร ในขณะที่ฝ่ำ ยจัด ซื้อ นอกจำก
จะดูแลเรื่องเอกสำรแล้ว ยังต้องดูแลเรื่องของกำรซื้อขำย และ
ตรวจเช็ครำคำอีกด้วย
9. อาชีพบริการลูกค้า /งานต้อนรับ แม้ว่ำเทรนด์ธุรกิจ
จะเปลี่ย นไป แต่อ งค์ก รก็ยัง จำเป็น ต้อ งมีเ จ้ำ หน้ำ ที่ใ ห้ข้อ มูล
กับลูกค้ำหรือผู้บริโภค เกี่ยวกับบริกำรหลังกำรขำย รวมถึงงำน
Call Center เพรำะนี่คืองำนที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงควำมประทับใจ
ให้กับลูกค้ำ เพื่ อให้ลูกค้ำอยู่กับ เรำไปนำน ๆ และเลือกที่จะใช้
บริกำรกับเรำต่อไป

10. อาชีพการตลาดและประชาสัมพันธ์ นี่เป็นอีกหนึ่ง
ในอำชี พที่ ตลำดต้อ งกำรเสมอไม่ ว่ำ จะผ่ำ นไปกี่ ปีก็ ตำม เพรำะ
นักกำรตลำดและประชำสัมพันธ์มีหน้ำที่ในกำรสร้ำงและปฏิบัติ
กลยุทธ์และแคมเปญกำรตลำด เพื่อส่งเสริมภำพลักษณ์ของแบรนด์
ผลิตภัณฑ์หรือเพิ่มยอดขำยให้องค์กร โดยทำงำนร่วมกับทีมขำย
และพั ฒนำผลิต ภั ณฑ์ เพื่อ ใช้ ช่อ งทำงโฆษณำต่ำ ง ๆ ได้อ ย่ำ งมี
ประสิทธิภำพ ตรงกับควำมต้องกำรผู้บริโภค
ในปี 2565 ยังเป็นปีที่สุดแสนจะท้ำทำย ทั้งจำกบรรดำ
นิสิ ต จบใหม่ที่ ต่ ำ งมองหำงำนท ำ หรื อ คนทำธุ ร กิ จ ที่ เฝ้ ำ มองว่ ำ
ทิศ ทำงของกำรลงทุน ต่อ แต่นี้จ ะเป็น อย่ำ งไร ต้อ งยอมรับ ว่ำ
ถึงตอนนี้ก็ยังคำดเดำอะไรไม่ไ ด้ เนื่อ งจำกปัญ หำที่เ จอตอนนี้
ทั้ ง ภำวะเศรษฐกิ จ ซบเซำทั่ ว โลก ปั ญ หำกำรแพร่ ร ะบำดของ
COVID-19 และปัจจัยภำยในประเทศ
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มา : https://www.ktc.co.th

THAILAND 4.0
6 อาชีพเกิดใหม่ พร้อมชี้เป้าสกิลทาเงิน รับการมาของยุค Metaverse
การมาถึงของยุค Metaverse หรือ เมตาเวิร์ส ไม่เพียง
ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คนเท่านั้น แต่ยังสร้างโอกาส
ต่อยอดให้เกิด 6 อาชีพเกิดใหม่ ที่ต่อยอดมาจากอาชีพมาแรงเดิม
ซึ่งสิ่งที่เพิ่มเติมมา คือ ทักษะที่จาเป็นในโลกอนาคต และเพื่อ
เตรียมตัวรับโอกาสดี ๆ นี้ เตรียมเรซูเม่ พร้อมอัปสกิลรอได้เลย
1. นักออกแบบผลิตภัณฑ์และไอเท็ม (Product and Fashion
designer)
โลกเสมื อ นจริ ง กำลั ง จะเป็ น พื้ น ที่ ต ลำดใหม่ ใ นอนำคต
ที่หลำยอุตสำหกรรมให้ควำมสนใจ กำรสร้ำงสิ่งต่ำง ๆ เพื่อก่อให้เกิด
กิจกรรม สถำนที่ ข้ำ วของเครื่องใช้จึงจำเป็นต้องมีนักออกแบบ
โดยเฉพำะ เช่น ออกแบบเสื้อผ้ำ ออกแบบที่ดิน สิ่งของ โปรดัก ส์
สำหรับกำรทำงำน ให้กับอวตำรในโลกเมตำเวิร์สส่วนใหญ่ที่มักเป็น
แบรนด์แฟชั่นที่ต้องกำรผลิตสินค้ำที่มีเอกลักษณ์ และครีเอเตอร์
ที่สร้ำงสรรค์งำนเจำะกลุ่มผู้บริโภคจำกวงกำรเกม
สำหรับทักษะที่ควรต้องทำได้ มีดังนี้ กรำฟิก แอนิเมชั่น
3D แฟชั่ นดี ไซน์ กำรคิ ดเพื่อ กำรออกแบบ สถำปัต ยกรรม และ
ประวัติศำสตร์ศิลปะ เป็นต้น

2. หมอรักษาโรคให้เหล่า Avatar (Metahuman Doctor)
สำยแพทย์เตรียมตัว ศึกษำ วินิจฉัย และหำวิธีกำรรักษำ
โรคต่ำง ๆ เมื่อข้อมูลด้ำนสรีระของมนุษย์ถูกแปลงเป็นแบบดิจิทัล
หมอจึงมีบทบำทสำคัญในกำรเยียวยำให้ปลอดภัยจำกกำรโจมตี
ของไวรัสที่แพร่กระจำยไปยังข้อมูลในตัว Avatar ซึ่งแต่ละตัวจะมี
กำรใส่ร หัส ทำงพัน ธุก รรมและข้อ มูล ร่ำ งกำยไว้แ บบเรีย ลไทม์
โดยนำนำโนเทคโนโลยีเข้ำมำเชื่อมต่อนั่นเอง
ทัก ษะจ ำเป็น ส ำหรับ อำชีพ หมอยุค เมตำเวิร ์ส ได้แ ก่
ควำมเชี่ยวชำญทำงกำรแพทย์ ไวรัสวิทยำ วิเครำะห์ข้อมูล รู้ระบบ
ปัญญำประดิษฐ์ AI และ Cybersecurity
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3. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระบบรักษาความปลอดภัย (Law
& Cybersecurity advisor)
หำกพื้นที่โลกเสมือนนี้มีคนเข้ำไปใช้งำนมำกขึ้น แน่นอนว่ำ
ปัญหำเรื่องต่ำง ๆ ย่อมต้องตำมมำเป็นปกติ ดังนั้นจึงต้องมีอำชีพ
เกิ ด ใหม่ เป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชำญด้ ำ นกฎหมำย และดู แ ลรั ก ษำควำม
ปลอดภัยเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของลูกค้ำ และดูแล-แก้ปัญหำ
ระบบบล็ อ กเชน ท ำหน้ ำ ที่ เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษำด้ ำ นกำรท ำสั ญ ญำ /
ข้อตกลงเกี่ยวกับกำรทำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล และควบคุมดูแล
ควำมปลอดภัยกำรเข้ำรหัสในระบบบล็อกเชนอย่ำงแม่นยำที่สุด
ส ำหรั บ ทั ก ษะที่ ค วรมี เช่ น ควำมรู้ ก ฎหมำยธุ ร กิ จ
คณิตศำสตร์ขั้นสูง กำรบริหำรควำมเสี่ยง โค้ด ดิ้ง และบล็อกเชน
เป็นต้น
4. อยากมีทรัพย์สินในโลก Metaverse ต้องขอคาแนะนาจาก
ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Advisor)
เป็นผู้รอบรู้เกี่ยวกับกลไกและควำมเคลื่อนไหวด้ำนตลำด
สิน ทรัพ ย์ดิจิทัล สำมำรถให้คำปรึก ษำกำรซื้อ ขำย และลงทุน
ในสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงกำรลงทุนซื้อที่ดินใน Metaverse เพื่อต่อยอด
มูลค่ำสินทรัพย์ และสร้ำงกำไรในอนำคต
ซึ่งทักษะจำเป็น ได้แก่ ควำมรู้ด้ำนกำรลงทุน ด้ำนกำรเงิน
ดิจิทัล กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่งคั่งทำงกำรเงิน ทักษะกำรวิเครำะห์
และประเมินควำมเสี่ยง บล็อกเชน ควำมรู้ด้ำนคริปโตฯ/NFT

5. อยากท่องไปในโลกเมตาเวิร์ส ต้องมีไกด์ทัวร์พื้นที่เมตาเวิร์ส
(Tour Guide Metaverse) นาทาง
เพรำะสิ่ง ปลูก สร้ำ งบำงพื้น ที ่อ ำจเป็น พื ้น ที ่ใ ห้เ ข้ำ ชม
เพื่ อ ศึ ก ษำหำควำมรู้ เ พิ่ ม เติ ม แต่ ไ ม่ ใ ช่ ทุ ก คนที่ จ ะเข้ ำ ใจแต่ ล ะ
สถำนที่นั้น ๆ ว่ำต้องเดินหน้ำชมอย่ำงไร กำรมีผู้เชี่ยวชำญสถำนที่
ในโลกเมตำเวิร์ส รวมถึงมีควำมรู้ -ควำมเข้ำ ใจ เรื่อ งเฉพำะทำง
ที่จัดแสดงด้วยจะเป็นบุคคลที่หมำยปองและต้องกำรอย่ำงแน่นอน
ทักษะที่ควรมี ได้แก่ กำรจูงใจ ควำมรู้เฉพำะทำงในด้ำนนั้น ๆ
ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม ภูมิศำสตร์ และควำมชำนำญโลกเสมือนจริง
6. สร้างพื้นที่ในโลกเสมือน ก็ต้องมี ผู้ให้คาปรึกษาสร้างพื้นที่
โลกเสมือน (Metaverse Architect) คู่ใจ
อำชีพเกิดใหม่นี้ จะรับหน้ำที่ ร่ำง วำงผัง และออกแบบ
โครงสร้ำงโลกเมตำเวิร์สที่มีองค์ประกอบหลำกหลำยและรวมเอำ
ส่วนต่ำง ๆ เข้ำไว้ด้วยกันจนทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่อำจไม่มี
ที่สิ้น สุด รวมทั้งเอื้อให้ผู้ใช้งำนมีป ฏิสัม พัน ธ์ระหว่ำงโลกเสมือ น
กับโลกจริงได้ไปพร้อมกัน
ควำมรู้/ทักษะที่จำเป็น : spatial computing AI เขียนโค้ด
ก ร ำ ฟิ ก ดี ไ ซ น์ 3 D ส ถ ำ ปั ต ย ก ร ร ม photogrammetry
มำนุษยวิทยำ และ cognitive sciences
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง
ที่มา : https:// https://www.salika.co
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