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ข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจ ำเดือนพฤษภำคม 2564 Special Report ฉบับนี้
ขอเสนอเรื่อง วิศวกรไอทีผันตัวเป็นเกษตรกร ปลูกมะพร้ำวน้ ำหอมอินทรีย์ เก็บผลผลิตแปรรูปขำย ตำมด้วย การส่งเสริมการมีงานท า
ในภูมิภาค บริษัทสหรัฐอเมริกำร่วมทุนบริษัทไทย ในโครงกำรผลิตแบตเตอรี่ใหญ่ที่สุดในอำเซียน ที่ อีอีซี

ส่วน English for Career ฉบับนี้ขอเสนอค ำศัพท์ Sorry กับ Apologize ต่ำงกันอย่ำงไร?? รู้ทันโลก Digital Marketing
คืออะไร? ท ำไมถึงเป็นอำชีพที่เป็นที่ต้องกำรที่สุดแห่งศตวรรษที่ 21 Smart DOE กระทรวงแรงงำน แนะ “อำชีพอิสระ 2021” 
ทำงเลือกสุดปัง เพิ่มรำยได้ช่วงโควิด - 19  อาชีพมั่นคง เปิด 5 ขั้นตอน สู่กำรเป็นเจ้ำของธุรกิจเพำะปลูก ที่ใคร ๆ  ก็ท ำได้ และ THAILAND 4.0
ส่อง 10 อำชีพที่ตลำดแรงงำนยังต้องกำรมำก นอกจำกเงินเดือนสูง คู่แข่งยังน้อย!          

หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ วำรสำรฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ตำมสมควร สำมำรถดูรำยละเอียดและติดตำมวำรสำรข่ำวสำร
ตลำดแรงงำน Smart Job Magazine ได้ทำง https://doe.go.th/lmia
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- วิศวกรไอทีผันตัวเป็นเกษตรกร ปลูกมะพร้ำวน้ ำหอมอินทรีย์ เก็บผลผลิตแปรรูปขำย 3
การส่งเสริมการมีงานท าในภูมิภาค
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เป็นต้นแบบน้ ำปู๋ปูนำปลอดภัย
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Special Report 

วิศวกรไอทีผันตัวเป็นเกษตรกร ปลูกมะพร้าวน  าหอมอินทรีย์ เก็บผลผลิตแปรรูปขาย

จำกชีวิตมนุษย์เงินเดือน เป็นวิศวกรไอทีมีเงินเดือนมั่นคง 
แต่ชีวิตเหมือนขำดควำมสุข เพรำะยิ่งโตขึ้นยิ่งห่ำงไกลบ้ำน ห่ำงไกล
พ่อแม่ จุดประกำยให้ คุณโจ-ธรำพงศ์ และคุณเอ๋-รุ้งนภำ วงศ์วัฒนำกิจ 
สองสำมีภรรยำลุกขึ้นมำวำงอนำคตร่วมกันเป็นเกษตรกรท ำสวน
มะพร้ำวน้ ำหอมอินทรีย์ “Gardener House” ในจังหวัดรำชบุรี 
นำน 6 ปี ทั้งคู่ช่วยกันฝ่ำฟัน และสร้ำงสวนแห่งนี้มำด้วยกัน โดยไม่มี
พื้นฐำนควำมรู้ด้ำนเกษตรมำก่อน แต่ในที่สุดก็สำมำรถผลิตมะพร้ำว
น้ ำหอมอินทรีย์คุณภำพ จนได้เครื่องหมำยรับรองมำตรฐำนสินค้ำ
เกษตรอินทรีย์ รวมถึงสิ่งบ่งช้ีทำงภูมิศำสตร์ (GI) ได้ส ำเร็จ โดยผลผลิต
ของสวนถูกแปรรูปเป็นน้ ำมะพร้ำวน้ ำหอมอินทรีย์ที่ปรำศจำกกำร
ปรุงแต่งจ ำหน่ำยให้ผู้บริโภค

คุณโจ-ธราพงศ์ วัย 36 ปี เกิดและเติบโตในจังหวัดรำชบุรี 
ก่อนเข้ำกรุงเทพฯ มำศึกษำต่อที่คณะวิศวกรรมศำสตร์ สถำบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง จำกนั้นเข้ำท ำงำนเป็นวิศวกรไอที
ในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง แต่ชีวิตมนุษย์เงินเดือนท ำให้เขำไม่มีเวลำ
ดูแลครอบครัว เป็นจุดเริ่มต้นให้วำงแผนชีวิตใหม่คิดหำอำชีพเสริม
เป็นของตัวเอง หลังท ำงำนได้ 4 ปี คุณโจเริ่มสร้ำงครอบครัวแต่งงำน
กับคุณเอ๋ และย้ำยไปอยู่บ้ำนภรรยำที่อ ำเภอบ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร 
ท ำให้มีโอกำสสัมผัสวิถีชีวิตเกษตรกร และ คลุกคลีกับสวนซึ่งเป็นธุรกิจ
ฝั่งพ่อแม่ภรรยำ “ใจผมมันบอกว่ำ นี่แหละคืออำชีพที่ใช่ แต่ผมไม่สำมำรถ
ลำออกจำกวิศวกรมำเป็นเกษตรกรเต็มตัว เพรำะไม่มีเงินทุนส ำรอง
มำกพอ พืชที่ปลูกจึงต้องใช้เวลำดูแลน้อย ไม่ต้องเก็บผลผลิตทุกวัน 
จำกกำรศึกษำท ำให้รู้ว่ำรำชบุรีติด 1 ใน 4 จังหวัดที่ขึ้นช่ือว่ำเป็นแหล่ง
ปลูกมะพร้ำวที่ดีที่สุดในประเทศไทย ผมจึงเริ่มศึกษำเรื่องมะพร้ำว
ตั้งแต่นั้นมำ”

ทั้งคู่เริ่มศึกษำเรื่องมะพร้ำวจริงจัง จำกอินเทอร์เน็ต และ
ปรำชญ์ชำวบ้ำน เพื่อหำแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุด เพรำะไม่อยำกเสี่ยง
ปลูกมะพร้ำว 3 ปี ถึง 3 ปีครึ่ง แล้วผลผลิตออกมำไม่ดี เวลำทั้งหมด
เหมือนสูญเปล่ำ คุณโจจัดกำรสั่งมะพร้ำวน้ ำหอมสำยพันธุ์ก้นจีบ
ร้อยกว่ำต้น ใช้เวลำรอคิวนำน 1 ปี ระหว่ำงนั้นไม่ทิ้งเวลำให้สูญเปล่ำ 
ขอเริ่มหำท่ีทำง โชคดีมีท่ีดินของพ่อกับแม่ท่ีรำชบุรีเคยท ำโรงเรือน
เลี้ยงหมู แต่ถูกปล่อยรกร้ำงมำนำน 3 ปี “ผมน ำไอเดียไปเสนอพ่อ
กับแม่ แรกๆ ท่ำนไม่เห็นด้วยเพรำะผมไม่ได้เรียนจบเกษตรมำ แต่ไม่ช้ำ
ก็โน้มน้ำวจนส ำเร็จ จำกโรงเรือนเลี้ยงหมูกลำยเป็นร่องสวนเมื่อปี 2557 
พื้นที่ทั้งหมด 4 ไร่ครึ่ง แบ่งพื้นที่ 3 ไร่ครึ่งปลูกมะพร้ำว 156 ต้น 
เว้นระยะห่ำงแต่ละต้น 5.5 - 6 เมตร  ปลูกสลับฟันปลำ  ส่วนที่เหลือ 

จัดสรรเป็นบ่อพักน้ ำ ห้องเก็บเครื่องมือ ห้องบรรจุ ฯลฯ ลงทุนเรื่อยๆ 
รวมแล้วใช้เงินเก็บประมำณ 3-4 แสนบำท คือเงินเก็บของผมท้ังหมด”

ระหว่ำงน ำต้นกล้ำลงดิน ได้คิดต่อยอด ปลูกมะพร้ำวแบบ
อินทรีย์ เพรำะไม่อยำกให้ผลผลิตมีเคมี ส่วนนี้เองเกิดรำยจ่ำยเพิ่มขึ้น 
เพรำะต้องมีแนวกันชนกันสำรเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และปรับปรุงระบบ
น้ ำบำดำลที่ขุดไว้ตอนเลี้ยงหมู กำรปลูกมะพร้ำวช่วงแรกไม่ต้องดูแลมำก 
ผ่ำนไป 3 ปีกว่ำ มะพร้ำวถึงเริ่มออกผล แรกๆ ท ำเพียงรดน้ ำ ใส่ปุ๋ย 
และดูแลแมลงศัตรูพืชหลักๆ คือ หนอนหัวด ำ แมลงด ำหนำม และ
ด้วงมะพร้ำว “ใช้แตนเบียน บรำคอน ช่วยก ำจัดหนอนหัวด ำ ปล่อย 
6 กล่อง ทุกๆ 2 อำทิตย์ เพรำะแตนเบียนบรำคอนมีอำยุแค่ 15 วัน
และตำยไป ส่วนแมลงอีกสองชนิดใช้สำรชีวภัณฑ์ในกำรก ำจัด ส่วน
ปุ๋ยอินทรีย์ศึกษำแล้วเจอแหล่งเลี้ยงหมูหลุมดอนแร่เอำมำหมักเพ่ิม
ต่ออีก 1-2 เดือน เพื่อคลำยก๊ำซใส่ปุ๋ย 6 เดือน 1 ครั้ง ใช้ 1 กระสอบต่อต้น 
ประมำณ 20-25 กิโล ส่วนกำรรดน้ ำใช้ระบบสปริงเกลอร์อำทิตย์ละ 
1 ครั้ง ในทุกเสำร์หรืออำทิตย์ที่กลับบ้ำน ส่วนกำรผสมเกสร ผมใช้
ชันโรงหรือผึ้งจิ๋ว”

ปีนี้ตั้งใจท ำตลำด ประชำสัมพันธ์ให้คนรู้จักสวนมะพร้ำวมำกขึ้น 
หวังเปิดเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนอินทรีย์ โดยพยำยำมชักชวนเกษตรกร
ในพื้นที่มำร่วมด้วย อำจจะยำกไปสักนิดแต่ท ำเพรำะอยำกให้เกษตรกร
คนอื่นๆ เห็นว่ำสิ่งที่ท ำอยู่ขำยได้จริง ได้รำคำดีกว่ำ และปลอดภัย
ต่อตัวเอง ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม “ส่วนตัวผมตอนนี้ยังเป็นวิศวกร 
แต่วำงแผนไว้ว่ำในปีหน้ำ ต้องหำจังหวะออกมำเป็นเกษตรกรเต็มตัว 
กลับไปพัฒนำธุรกิจให้ดีขึ้น ให้คนในครอบครัว คนในพื้นที่มีส่วนร่วม
ด้วย ไม่ต้องไปท ำงำนไกลบ้ำน”
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รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก 

ที่มา : www.sentangsedtee.com



ทหารวัยเกษียณปลูกฟ้าทะลายโจรอัดแคปซูลมานานเกือบ 10 ปี ใครสนใจปลูกพร้อมให้ค าแนะน า
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จำกกรณีที่กระทรวงสำธำรณสุข (สธ.) ได้แถลงข่ำวจำกกำร
ศึกษำวิจัย พบว่ำ ฟ้ำทะลำยโจรมีผลยับยั้งเช้ือไวรัส และมีฤทธ์ิต้ำน
กำรเพิ่มจ ำนวนของเชื้อไวรัส เมื่อน ำมำใช้รักษำผู้ป่วยโรคโควิด-19 
ที่มีระดับควำมรุนแรงน้อย ร่วมกับกำรแพทย์แผนปัจจุบัน พบว่ำ 
ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอำกำรดีขึ้น และแทบไม่พบผลข้ำงเคียงที่ไม่พึงประสงค์
อีกด้วย หลังมีกำรแถลงข่ำวเกี่ยวกับฟ้ำทะลำยโจรออกไป ส่งผลให้
สมุนไพรฟ้ำทะลำยโจรขำยดีเป็นพิเศษ และมีรำคำแพงขึ้นจำกเดมิ
กิโลกรัมละ 200 บำท ปัจจุบันขำยในรำคำกิโลกรัมละ 650 บำท 
ส่วนฟ้ำทะลำยโจรแปรรูปอัดใส่แคปซูลจะตกอยู่ในรำคำ 4-5 บำท

ร.ต.มนูญ สุขเกษม ข้ำรำชกำรทหำรบ ำนำญ ใช้พื้นที่ภำยใน
บ้ำนเลขที่ 127 หมู่ 4 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.รำชบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้ง "เรือน
สมุนไพร พุทธรักษำ" ปลูกพืชสมุนไพรต่ำงๆ รวมทั้งปลูกและศึกษำ
ฟ้ำทะลำยโจรมำเกือบ 10 ปี จนปัจจุบันสำมำรถแปรรูปฟ้ำทะลำยโจร
อัดแคปซูลจ ำหน่ำยให้บุคคลที่รักษำสุขภำพ ในรำคำเม็ดละ 2 บำท 
แม้ทุกวันน้ีฟ้ำทะลำยโจรอัดแคปซูลจะมีรำคำสูงขึ้น แต่ยังคงผลิต
ฟ้ำทะลำยโจรอัดแคปซูลจ ำหน่ำยเม็ดละ 2 บำทเท่ำเดิม 

ฟ้ำทะลำยโจรไม่ค่อยชอบแดดแรง กำรรดน้ ำรดแค่ 2 เวลำ
เช้ำเย็น พอปลูกได้สัก 3-6 เดือน สำมำรถเก็บใบมำท ำเป็นยำ หรือ
จะตำกให้แห้งแล้วน ำมำอบ จำกนั้นจึงน ำไปปั่นให้ละเอียดแลว้น ำ
มำใส่แคปซูล เพื่อให้ง่ำยต่อกำรรับประทำน ซึ่งสรรพคุณของฟ้ำทะลำยโจร
มีมำกมำย ทั้งแก้ไข้หวัด แก้ไอ และเจ็บคอ แต่ต้องกินในปริมำณที่
เพียงพอ จะกินเองตำมใจชอบไม่ได้ ต้องปรึกษำแพทย์ หรือผู้มีควำมรู้
ทำงแพทย์ด้วย

ร.ต.มนูญ ยังกล่ำวต่อว่ำ ได้น ำฟ้ำทะลำยโจรมำอัดใส่แคปซูล 
โดยขำยในรำคำเม็ดละ 2 บำท ท ำอย่ำงนี้มำ 6 ปีแล้ว จนมีกระแส
ข่ำวว่ำ ฟ้ำทะลำยโจรสำมำรถช่วยควบคุมและยับยั้งเช้ือ โควิด-19 ได้ 
พอคนเริ่มรู้ข่ำวว่ำตนมีฟ้ำทะลำยโจรอัดแคปซูล จึงมียอดสั่งซื้อ
เข้ำมำเป็นจ ำนวนมำก แต่เนื่องจำกทำงเรือนสมุนไพรพุทธรักษำ
ของตน ได้ท ำและแบ่งปันเพื่อนๆ ที่รักสุขภำพในรำคำเม็ดละ 2 บำท 
และไม่คิดจะเพิ่มรำคำใดๆ ทั้งสิ้น เพรำะถือเป็นกำรเอำเปรียบ
ผู้บริโภค และสิ่งที่ตนท ำนั้นท ำด้วยใจรักและเผื่อแผ่ให้ทุกคนมีสุขภำพ
ท่ีดีเท่ำนั้น ไม่ได้หวังเงินก ำไรอะไรมำกมำย ซึ่งถ้ำใครสนใจอยำกจะมำ
เรียนรู้วิธีกำรปลูกฟ้ำทะลำยโจร และสมุนไพรอื่นๆ ตนยินดีที่จะ
สอนให้ โดยสำมำรถติดต่อเข้ำมำได้ที่เบอร์โทร. 08-6166-3413

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก
ที่มา : https://mgronline.com

การส่งเสริมการมีงานท าในภูมิภาค

ขายคั่วกลิ งไตปลาแห้งออนไลน์
ใครก ำลังมองหำ เมนูสร้ำงอำชีพ หรือมองหำอำหำรใต้รสจัดจ้ำนอยู่ละก็ ขอแนะน ำคั่วกลิ้งไตปลำแห้งหรือแกงไตปลำแห้ง เครื่องแกงต ำเอง 

เมนูสร้ำงอำชีพ ท ำกินก็ได้ ท ำขำยก็ดี แกงไตปลำแห้งรสชำติจัดจ้ำนเข้มข้น กินคู่กับข้ำวสวยร้อนๆ และผักพ้ืนบ้ำน  ถือเป็นเมนูอำหำรใต้
รสชำติเข้มข้น ท่ีน ำไปท ำขำยก็เวิร์ค ผัดให้แห้ง ตักใส่กระปุก ก็น ำไปท ำขำยได้แล้ว แถมเก็บไว้ได้นำน เหมำะกับกำรไว้รับประทำนช่วง
หยุดอยู่บ้ำน หยุดเชื้อ เพื่อชำติ ลดกำรระบำดของไวรัสโควิด-19

แกงไตปลำหรือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่ำ แกงพุงปลำ เป็นอำหำรท้องถิ่นของภำคใต้ ที่ปัจจุบันเป็นที่รู้จักและนิยมบริโภคกันอย่ำงกว้ำงขวำงทุกภำค
ของประเทศ มีส่วนผสมของไตปลำและเนื้อปลำเป็นหลัก และสมุนไพรไทยตำมแบบฉบับเครื่องแกงใต้ที่เข้มข้น ต่อมำได้มีกำรปรับปรุง
เป็นแกงไตปลำแห้ง เพื่อยืดอำยุให้สำมำรถเก็บไว้ได้นำนขึ้น และสะดวกในกำรขนส่ง จึงเหมำะอย่ำงยิ่งกับกำรจ ำหน่ำยในรูปแบบออนไลน์ ในยุคปจัจุบัน

ส่วนสูตรวิธีกำรท ำเครื่องแกงซึ่งประกอบไปด้วย พริกสด พริกแห้ง พริกไทย แม่ขมิ้น กระเทียม ตะไคร้ฯ จำกนั้นก็ตั้งกระทะต้มไตปลำ 
หรือพุงปลำ ซึ่งได้จำกกำรหมักเครื่องในปลำทะเลมำต้มดับกลิ่นคำวด้วยสมุนไพรนำนำชนิดทั้ง ข่ำ ตะไคร้ ใบมะกรูด หอมแดง ส้มแขก 
น้ ำตำล จำกนั้นน ำน้ ำต้มไตปลำไปกรองออกพักไว้ ตำมด้วยกำรน ำกระทะมำตั้งไฟเพื่อผัดพริกแกง ด้วยกำรน ำพริกแกงลงไปผัดให้สุกก่อนที่จะใส่
น้ ำไตปลำที่ตม้ไว้แล้ว เคี่ยวให้ได้ที่จึงจะใส่เนื้อปลำที่ยำ่งด้วยเตำถ่ำนลงไปผัดจนแห้งใช้เวลำกว่ำเกอืบ 2 ช่ัวโมง (กำรผัดนำนๆ จะท ำให้อำหำรสุกทั่ว
ไม่เสียง่ำยเก็บไว้ได้หลำยวัน) เมื่อได้ที่แล้วจึงดับไฟยกกระทะลงรอให้เย็นแล้วจึงตักบรรจุกระปุก พร้อมจัดส่งให้ลูกค้ำตอ่ไป ส่วนใหญ่รำคำจ ำหน่ำย
กระปุกเล็ก 35 บำท /3 กระปุก 100 บำท กระปุกกลำงขำย กระปุกละ 100 บำท ทั้งนี้รำคำอำจแตกต่ำงกันบ้ำงเล็กน้อย      
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้ ที่มา : https://www.77kaoded.com
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บริษัทสหรัฐอเมริการ่วมทุนบริษัทไทย ในโครงการผลิตแบตเตอรี่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ที่ อีอีซี
EVLOMO บริษัทชั้นน ำด้ำนยำนยนต์ไฟฟ้ำจำกประเทศ

สหรัฐอเมริกำ และบริษัท สวนอุตสำหกรรมโรจนะ จ ำกัด (มหำชน) 
ได้ลงนำมใน MOU ตกลงที่จะร่วมทุนกัน ด ำเนินโครงกำรผลิตแบตเตอรี่
เพื่อเก็บพลังงำนไฟฟ้ำ (Battery Cell production) ขนำดกำรผลิต 
8 GWh. หรือ 8,000 เมกะวัตต์  ซึ่งเป็นระดับที่ใหญ่ที่สุดในอำเซียน 
เทียบกับกำรรองรับรถ EV ได้ 150,000 คัน จะเกิดเงินลงทุนสูงถึง 
1.06 billion $US (1.06 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ) หรือประมำณ 
33,000 ล้ำนบำท ซึ่งโครงกำรฯ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสำหกรรมโรจนะ 
อ ำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 
หรือ ออีีซี

โดยในปี 2564 นี้ จะเกิดกำรลงทุนในระยะแรก 1 GWh. หรือ 
1,000 เมกะวัตต์ ทันที โดยคำดว่ำกำรก่อสร้ำงโรงงำนจะแล้วเสร็จ 
และผลิตแบตเตอรี่ชุดแรกภำยใน 18 - 24 เดือน เกิดกำรสร้ำงงำนที่
มีคุณภำพ รำยได้สูงไม่น้อยกว่ำ 3,000 ต ำแหน่ง ไม่นับรวมต ำแหน่งงำนที่
เช่ือมโยงอื่นๆ อีกจ ำนวนมำก สร้ำงประโยชน์ ให้แก่ประชำชนและ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภำพรวมของประเทศ

ทั้งนี้ โครงกำรฯ จะท ำให้พื้นที่บริเวณหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 
เป็นศูนย์กลำงในกำรรองรับเทคโนโลยีกำรผลิตแบตเตอรี่ที่น ำสมัย
ที่สุดของโลก และสนับสนุนกำรเปลี่ยนแปลงอุตสำหกรรมยำนยนต์ 
และกำรพัฒนำพลังงำนสะอำดของ อีอีซี และของประเทศไทย 
โดยเมื่อน ำขนำดกำรผลิตของโครงกำรฯ นี้ ไปรวมกับโครงกำรของ
บริษัท พลังงำนบริสุทธิ (Energy Absolute) ขนำด 1 GWh. และ
ของบริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) (GPSC) 
ขนำด 1 GWh. แล้วจะส่งผลให้ประเทศไทยมีก ำลังกำรผลิตแบตเตอรี่
รวม 10 GWh. หรือสูงถึง 10,000 เมกะวัตต์ ก้ำวสู่ประเทศที่มี
โครงกำรลงทุนผลิตแบตเตอรี่มำกท่ีสุดในอำเซียน รองรับกำรเป็น
ศูนย์กลำง ยำนยนต์ไฟฟ้ำ ทั้งรถไฟฟ้ำ เรือไฟฟ้ำ รวมทั้งรถไฟไฟฟ้ำ 
และอำกำศยำนไฟฟ้ำในอนำคต  

รวบรวมโดย : ศูนยบ์ริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มา : www.eeco.or.th

อบต.หนองสนิท หยิบต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติของชมุชนมาช่วยสานต่อการยกระดบัแรงงาน
สู่ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ครบวงจร

ปัจจุบันควำมมั่นคงทำงอำหำรถือเป็นสิ่งส ำคัญเพรำะเป็นกำรยืนยันว่ำคนในสังคมจะได้รับอำหำรที่ปลอดภัย ท่ัวถึงและมีคุณค่ำ
ทำงโภชนำกำร ยิ่งไปกว่ำนั้น ควำมมั่นคงทำงอำหำรยังส่งผลต่อควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย ดังเช่นสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งตอกย้ ำให้เห็นคุณค่ำของกำรมีแหล่งอำหำรปลอดภัยไว้ในพ้ืนท่ีมำกขึ้น

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองสนิท อ ำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ จึงได้มีแนวทำงส่งเสริมอำชีพเกษตรกรปลูกพืชผักอินทรีย์ 
เพื่อบริโภคในชุมชนเอง จัดจ ำหน่ำยนอกชุมชน สู่กำรสร้ำงรำยได้เข้ำชุมชนเพิ่มมำกขึ้น อย่ำงไรก็ดี หำกย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของโครงกำร
ในปีก่อนนั้น มีท่ีมำจำกที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฯ เล็งเห็นว่ำ ชุมชนต ำบลหนองสนิทเป็นชุมชนที่มีศักยภำพมำกพอที่จะสร้ำงโอกำส
ทำงเศรษฐกิจ เนื่องด้วยพื้นท่ีมีควำมอุดมสมบูรณ์สูง กล่ำวคือ แต่ละหมู่บ้ำนในต ำบลมีแหล่งน้ ำ ป่ำไม้และแหล่งอำหำรเป็นของตนเอง 
อย่ำงไรก็ดีในควำมเป็นจริงแล้ว แม้ชุมชนจะมีควำมอุดมสมบูรณ์แค่ไหน แต่ชำวบ้ำนยังคงนิยมใช้สำรเคมีอยู่มำก ส่งผลเสียต่อสุขภำพ
ของเกษตรกรและผู้บริโภคตำมรำยงำนกำรตรวจสุขภำพของ รพ.สต. ในพื้นที่ ยิ่งไปกว่ำนั้นยังเกิดปัญหำหนี้สินจำกกำรท ำกำรเกษตรที่
ควบคุมต้นทุนไม่ได้ 

ทั้งหมดนี้เองที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฯ และชำวบ้ำนในชุมชนหลำยภำคส่วนต้องกำรที่จะร่วมแก้ไขไปพร้อมๆ กัน โดยผสมผสำน
เข้ำกับกำรต่อยอดจำกโครงกำรฯ ท่ีได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก กสศ. ในปีที่ผ่ำนมำ เมื่อชำวบ้ำนในชุมชนต ำบลหนองสนิท อ ำเภอจอมพระ 
จังหวัดสุรินทร์ มีประสบกำรณ์มำกขึ้น ทั้งทำงด้ำนกำรประสำนงำนเพื่อสร้ำงเครือข่ำย กล่ำวคือ มีกำรจัดท ำธรรมนูญคนหนองสนิทและ
กำรก่อตั้งคณะกรรมกำรสหกรณ์กำรเกษตรพืชผักอินทรีย์หนองสนิท จ ำกัด 

ด้วยควำมมุ่งมั่นในกำรท ำเกษตรอินทรีย์ดังกล่ำว พวกเขำจึงอยำกสำนต่อองค์ควำมรู้และวำงระบบกำรปฏิบัติงำนให้เป็นมำตรฐำน 
ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภำพ จึงเป็นที่มำของ “โครงกำรกำรพัฒนำยกระดับเกษตรกรสู่ผู้ประกอบกำรเกษตรอินทรีย์ แบบครบวงจร ต ำบลหนองสนิท 
อ ำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์” โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยจำกโครงกำรเดิมและกลุ่มเป้ำหมำยใหม่ที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้ำร่วมกิจกรรม 

โดยจุดประสงค์ของโครงกำรฯ ในครั้งนี้คือ มุ่งเน้นกำรมองต้นทุนที่ชุมชนมีเพื่อใช้เป็นฐำนในกำรพัฒนำ ท ำให้เกิดรำยได้เข้ำสู่ชุมชน
และคนในชุมชนไม่ต้องออกไปเป็นแรงงำนนอกพื้นที่ เพื่อยกระดับกำรท ำเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเป้ำหมำย ไม่ว่ำจะเป็นกำรพัฒนำกลุ่มเป้ำหมำย
ให้เป็นผู้ประกอบกำรเกษตรอินทรีย์ หรือกำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์ต ำบลหนองสนิทแบบครบวงจร เป็นต้น
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ส ำหรับเนื้อหำของหลักสูตรทำงโครงกำรฯ มีกิจกรรมส่งเสริม
ที่หลำกหลำย เช่น กำรส่งเสริมให้กลุ่มเป้ำหมำยมีทักษะสำมำรถ
ผลิตพืชผักอินทรีย์ได้อย่ำงต่อเนื่อง มีคุณภำพและได้รบักำรรับรอง
มำตรำฐำนออแกนคิไทยแลนด์ กำรส่งเสริมให้เกิดกำรบริหำรในรูปแบบ
สหกรณ์ เพื่อให้ผู้ประกอบกำรที่มีทักษะด้ำนบริหำรจัดกำร สำมำรถ
จัดกำรกลุ่มและชุมชนให้เข้มแข็งได้ 

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออกเฉยีงเหนอื
ที่มา : https://www.eef.or.th

นอกจำกนั้นแล้ว หำกโครงกำรฯ ถึงช่วงเวลำที่ต้องสิ้นสุดลง 
ทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฯ ก็จะสนับสนุน กำรส่งเสริมกำรตลำด
โมเดิร์นเทรด โดยมีกำรเช่ือมภำคเอกชนเข้ำมำช่วยส่งเสริมกำรขำย 
และกำรสร้ำงเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อสืบสำนกิจกรรมต่อไป จนสำมำรถ
กล่ำวได้โครงกำรฯ นี้ เป็นกำรสร้ำงรำยได้ แหล่งอำหำรมั่นคง ปลอดภัย
และสร้ำงอำชีพให้กับคนในชุมชน เพื่อให้เกิดระบบกำรด ำเนินชีวิต
อย่ำงยั่งยืน พึ่งพำตนเองและช่วยเหลือสังคมอย่ำงแท้จริง          

นำยเสรี เรือนหล้ำ ประมงจังหวัดล ำปำง เปิดเผยว่ำตำมนโยบำย
กรมประมงด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำภำคกำรประมงระดับท้องถิ่น
อย่ำงต่อเนื่อง ในปีนี้ประมงจังหวัดได้วำงแผนงำนตำมโครงกำร
กำรสร้ำงรำยได้เสริมจำกกำรเลี้ยงปูนำและกำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำ
แปรรูปจำกปูนำ เพื่อสนับสนุนกำรท่องเที่ยววัฒนธรรมอำหำรท้องถิ่น
จังหวัดล ำปำง เป็นกำรส่งเสริมต่อยอดกำรสร้ำงรำยได้ให้เกษตรกร 
ที่ท ำกำรเกษตรปลอดภัย และได้ผลผลิตปูนำจำกนำข้ำวมำท ำ
ผลิตภัณฑ์น้ ำปู เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมำยำวนำน โดยเฉพำะที่
อ ำเภอแจ้ห่ม หรือน้ ำปูแจ้ห่มเป็นที่รู้จักในท้องตลำด แต่ยังขำด
กำรส่งเสริมให้ “ปูนำ” เป็นสัตว์ประมงที่สร้ำงรำยได้อย่ำงจริงจัง
ในวงกว้ำง

ขณะเดียวกันท่ีผ่ำนมำ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร สถำบันรำชภัฏ
ล ำปำง ก็มีผลงำนวิจัยเชิงพัฒนำหลำยอย่ำงเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์น้ ำปู แจ้ห่ม และกำรแปรรูปปูนำเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ
หลำกหลำย และมีคุณภำพมำตรฐำนยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภำพได้อย่ำงน่ำสนใจ สอดคล้องกับแนวโน้มควำมต้องกำร
ตลำดที่มีมำกขึ้นเรื่อยๆ ในกลุ่มธุรกิจร้ำนส้มต ำ หรือผลิตภัณฑ์
ต้องกำรปูนำเป็นวัตถุดิบปรุงอำหำร จึงให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อยอด
กำรพัฒนำให้เกษตรกรที่ท ำน้ ำปูเป็นอำชีพอยู่แล้ว หันมำเลี้ยงปูนำ
ปลอดภัย สร้ำงรำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม  โครงกำรนี้ส่งเสริมกำรเลี้ยง
ปูนำเป็นอำชีพ ในกลุ่มเกษตรกรทุกอ ำเภอที่มีควำมตั้งใจ สนใจ
เลี้ยงปูนำ 200 รำย โดยเริ่มโครงกำรเลี้ยงปูนำต้นแบบท่ีอ ำเภอแจ้ห่ม 
เนื่องจำกมีเกษตรกรบำงรำยเริ่มเลี้ยงปูนำ เป็นอำชีพเพื่อส่งขำยให้กับ
กลุ่มชำวบ้ำนผู้ผลิตน้ ำปูอยู่แล้ว และผู้สนใจรำยใหม่มำเข้ำร่วม
โครงกำรรวม 40 รำย ส่วนที่เหลือ คัดเลือกเกษตรกรอ ำเภอละ 15 รำย 
โดยเกษตรกรในโครงกำรจะได้รับพ่อแม่พันธุ์ปูจ ำนวน 100 คู่ 
หรือ 200 ตัว พร้อมกระชังเลี้ยงปูนำ และอำหำรแบบเกษตรปลอดภัย 
เป็นกำรเริ่มต้น จำกนั้นให้เกษตรกรเรียนรู้กำรดูแล ขยำยพันธุ์ 
เพิ่มผลผลิตต่อเนื่อง

“โครงกำรนี้เรำเน้นกำรเลี้ยงปูนำท้องถิ่น โดยทำงประมงจังหวัด
จะซื้อพ่อแม่พันธ์ุปูนำจำกเกษตรกรที่แจ้ห่ม และปูนำจำกแปลงนำ
ของเกษตรกรที่มีปูนำท้องถิ่นจ ำนวนมำก มำให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
น ำไปเลี้ยง จำกนั้นก็จะมีโครงกำรอบรมกำรเลี้ยงปูนำ และกำรแปรรูป 
ปูนำ ให้กับเกษตรกรในโครงกำรให้สำมำรถประกอบอำชีพต่อยอด 
จำกกำรเลี้ยงปูเป็นกำรสร้ำงและเช่ือมโยงอำชีพแบบครบวงจร 
จำกต้นน้ ำถึงปลำยน้ ำ ให้เกิดกำรส่งเสริมอำชีพ สร้ำงรำยได้ยั่งยืน” 

นำยเสรี กล่ำว นอกจำกนี้ยังมีแนวทำงกำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำรรับรู้และกำรตลำดกำรประชำสัมพันธ์ให้อำชีพกำรเลี้ยงปู
เป็นที่รู้จักอย่ำงกว้ำงขวำง เพื่อต่อยอดไปสู่กำรสนับสนุนกำรท่องเที่ยว
วัฒนธรรมอำหำรท้องถิ่นจังหวัดล ำปำง เช่น กิจกรรม กินปูดูนำ ที่อ ำเภอ
แจ้ห่ม เป็นโครงกำรตัวอย่ำง กำรเช่ือมโยงเกษตรและกำรท่องเที่ยว 
วัฒนธรรมเข้ำด้วยกัน มีกำรจัดประกวดแข่งขัน สุดยอดผลิตภัณฑ์
แปรรูปจำกปูนำ กำรสร้ำงยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่ีมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เรื่องกำรเปลี้ยงปู น ำเที่ยวเส้นทำงกินปูดูนำ รวมถึงกิจกรรมนิทรรศกำร 
และกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงปูนำเป็นอำชีพ กำรเพำะพันธุ์ปูนำและ
สร้ำงอำชีพจำกกำรท ำอุปกรณ์เลี้ยงปูนำขำย เพื่อขยำยผลแบบยั่งยืน 
สร้ำงช่ือเสียงให้กับจังหวัดล ำปำงอีกกิจกรรมหนึ่งด้วย

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคเหนือ
ที่มา : www.lannapost.net

ประมงล าปางหนุนเกษตรกรเลี ยงปูนาสร้างอาชีพ หวังต่อยอดผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์แจ้ห่ม 
เป็นต้นแบบน  าปู๋ปูนาปลอดภัย
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English for Career

Sorry กับ Apologize ต่างกันอย่างไร??
Sorry กับ Apologize ต่ำงกันอย่ำงไร??

ถ้ำสังเกตดีๆ เรำมักนิยมใช้ค ำว่ำ “Sorry” เพื่อขอโทษหรือแสดงควำมเสียใจกับสิ่งที่เรำท ำลงไป แต่ควำมจริงแล้วในภำษำอังกฤษน้ัน 
เรำยังสำมำรถใช้ค ำว่ำ “Apologize” ได้เช่นเดียวกัน (แต่ก็เป็นในกรณีที่แตกต่ำงกันนะคะ) 

Sorry (Adj.) หมายถึง เสียใจ หรือ ขอโทษ
มักใช้เวลำรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ท ำลงไป 
เพรำะว่ำเป็น ค ำคุณศัพท์ (Adjective) ดังนั้นจึงต้องอยู่ด้ำนหลัง 
Verb to be และถ้ำอยำกระบุว่ำขอโทษหรือเสียใจเรือ่งอะไร ให้ใช้
ค ำว่ำ for… แล้วตำมด้วยเรื่องที่ต้องกำร เช่น
I’m sorry for what I did. 
ขอโทษกับสิ่งท่ีฉันท ำลงไป 
Sorry for your loss. 
ขอแสดงควำมเสียใจกับควำมสูญเสีย 

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : www.globish.co.th

Apologize (V.) หมายถึง ขอโทษ หรือ ขออภัย 
มักใช้เวลำที่รู้สึกขอโทษกับสิ่งท่ีท ำลงไป 
เพรำะว่ำเป็น ค ำกริยำ (Verb) จึงสำมำรถใช้ตำมหลังประธำนได้
ทันที ซึ่งค ำว่ำ Apologize มักใช้ในกรณีกำรกล่ำวขอโทษอย่ำงเป็น
ทำงกำรและสุภำพ มักใช้กับคนที่ไม่สนิท รวมถึงใช้ขอโทษลูกค้ำ เช่น
I apologized for my mistake.
ขอโทษกับควำมผิดพลำดของฉันด้วยนะคะ 

รู้ทันโลก

Digital Marketing คืออะไร? ท าไมถึงเป็นอาชีพที่เป็นที่ต้องการที่สุดแห่งศตวรรษที่ 21
ย้อนกลับไปสมัยที่โลกยังไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้เหมือนทุกวันนี้ หำกเรำต้องกำรจะซื้อหรือขำยอะไรสักอย่ำง เรำจ ำเป็นต้องเดินออกไปตลำด

หรือแหล่งชุมชนเพื่อค้ำขำยกัน ช่องทำงในกำรน ำเสนอสินค้ำก็ไม่สำมำรถเข้ำถึงคนกลุ่มมำกได้ อย่ำงไรก็ตำม เมื่อค ำว่ำ ‘อินเทอร์เน็ต’ เริ่ม
เป็นที่รู้จักในสังคม โลกแห่งกำรตลำดก็เปลี่ยนไปตลอดกำล เนื่องจำกผู้ซื้อก็สำมำรถเลือกซื้อของทุกอยำ่ง ตั้งแต่กระเป๋ำ นำฬิกำ แม้กระทัง่
บ้ำนได้เพียงคลิกเดียว ขณะที่ผู้ขำย ก็สำมำรถตีตลำดด้วยกำรเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำได้กว้ำงขึ้นทั่วโลก

เพรำะฉะนั้น ใครก็ตำมที่ไขควำมลับของกำรตลำดรูปแบบใหม่นี้ได้ก่อน ก็จะกลำยเป็นผู้ถือครองส่วนแบ่งกำรตลำดรำยใหญ่ทันที 
และนั่นหมำยควำมว่ำ ถึงเวลำแล้วหรือยัง? ที่เรำจะมำท ำควำมรู้จักกับอำชีพแห่งอนำคตอย่ำง ‘Digital Marketing’ และ ท ำไม? อำชีพนี้
ถึงก้ำวข้ึนสู่อำชีพท่ีเป็นที่ต้องกำรที่สุดแห่งศตวรรษได้
Digital Marketing คือ อะไร?

‘Digital Marketing’ คือ กำรท ำกำรตลำดใดๆ ก็ตำม ที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในกำรสื่อสำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ไปยังกลุ่มลูกค้ำ
เป้ำหมำย และประเมินผลจำกผลตอบรับที่ได้ ในทำงปฏิบัติ มักจะหมำยถึง แคมเปญทำงกำรตลำด ที่ปรำกฎบนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ 
แท็บเล็ต และอุปกรณ์อื่นๆ โดยรูปแบบของกำรตลำดลักษณะนี้ สำมำรถท ำได้หลำกหลำยรูปแบบ ดังจะเห็นได้จำกสื่อโซเชียลช่องทำงต่ำงๆ 
ไม่ว่ำจะเป็น Online Video, Display Ads และ Social Media Posts เป็นต้น 
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ท ำไม? Digital Marketing ถึงก้ำวขึ้นสู่อำชีพท่ีเป็นท่ีต้องกำรท่ีสุด
แห่งศตวรรษ
1. อิทธิพลของปัญญำประดิษฐ์ (AI) และกำรตลำดแบบอัตโนมัติที่
เพิ่มสูงขึ้นทวีคูณ

ปัจจุบัน AI มีอิทธิพลอย่ำงมำกในวงกำรเทคโนโลยีทุกภำคส่วน 
รวมไปถึงกำรตลำดดิจิทัลด้วย ดังจะเห็นได้จำกกำรตั้งค่ำโฆษณำบน 
Facebook และ Google ที่เรำเพียงแค่ตั้งค่ำส ำหรับกำรโฆษณำใน
ตอนแรก จำกนั้นระบบก็จะด ำเนินกำรโฆษณำให้เรำตำมเป้ำหมำย 
โดยที่เรำไม่ต้องลงมือท ำเองอีกต่อไป ยิ่งกว่ำนั้น AI ยังมีส่วนส ำคัญ
ในกำรเก็บและวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกกำรท ำกำรตลำดดิจิทัล ซึ่งจะช่วย
ใหเ้รำสำมำรถคำดคะเนทิศทำงของตลำดและก ำหนดกลยุทธ์ในกำรตีตลำด
ในอนำคตได้ดียิ่งขึ้น ในอนำคตอันใกล้ AI จะเป็นเครื่องมือส ำคัญส ำหรับ
นักกำรตลำดในกำรคำดคะเนทิศทำงของตลำดที่แม่นย ำยิ่งรู้อนำคต 
เพรำะกำรเก็บและวิเครำะห์ข้อมูลมหำศำลจะมีประสิทธิภำพยิ่งข้ึน 
จนสำมำรถสกัดออกมำเป็นข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย  
ที่เรำต้องกำรได้ทันที ไม่ว่ำจะเป็นควำมต้องกำร พฤติกรรม จนไปถึง
สิ่งที่ลูกค้ำอยำกท ำในอนำคต เพรำะฉะนั้น ใครก็ตำมที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรใช้ AI และกำรตลำดแบบอัตโนมัติ จนสำมำรถ
แย่งชิงส่วนแบ่งทำงกำรตลำดและขึ้นเป็นผู้น ำเทรนด์ได้ จะเป็นที่
ต้องกำรขององค์กรมำกมำย และจะมีอนำคตในหน้ำที่กำรงำนที่สดใส
อย่ำงแน่นอน 
2. ควำมตระหนักรูถ้ึงควำมส ำคญัของ Content Marketing ณ ปัจจุบัน

จำกงำนวิจัยของ the Content Marketing Institute พบว่ำ 
กว่ำ 60% ของนักกำรตลำดแบบ B2B Marketing นั้น รู้สึกว่ำ Content 
Marketing มีส่วนส ำคัญอย่ำงยิ่ง ที่จะท ำให้เขำประสบควำมส ำเร็จ
มำกกว่ำแต่ก่อนซี่งนั่นหมำยควำมว่ำ ปัจจุบันองค์กรต่ำงๆ มำกมำย 
เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรผลิตคอนเทนต์ เพื่อจูงใจลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย
มำกขึ้น และมองว่ำ Content Marketing จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะท ำให้
ยอดขำยเจริญเติบโตอย่ำงก้ำวกระโดด ควำมส ำคัญอีกประกำรของ 
Content Marketing คือ กำรเป็นพื้นฐำนส ำหรับกำรท ำกำรตลำดใน
รูปแบบอื่น เพรำะ ไม่ว่ำเรำจะท ำกำรตลำดอย่ำง Social Media Marketing, 
Email Marketing และอื่นๆ ได้ดีแค่ไหน หำกเนื้อหำข้ำงในไม่สำมำรถ
ดึงดูดและจูงใจให้คนมำใช้สินค้ำและบริกำรได้ กำรท ำกำรตลำด  
ในครั้งนั้นย่อมไม่ประสบผลส ำเร็จ เพระฉะนั้นองค์กรต่ำงๆ จึงจ ำเป็น
ต้องกำรคนที่มีศิลปะในกำรเขียนและกำรสื่อสำร สำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงตรงจุดนั่นเอง 

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : https://techsauce.co

3. องค์กรให้ควำมส ำคัญกับกำรตลำดแบบเฉพำะบุคคลมำกข้ึน
โลกทุกวันนี้ให้ควำมส ำคัญกับกำรตอบสนองควำมต้องกำร

ของลูกค้ำเฉพำะบุคคลมำกขึ้น เทคโนโลยีมำกมำยล้วนถูกสร้ำงขึ้นมำ
เพื่อลดช่องว่ำงควำมสมัพันธ์ระหว่ำงผู้ซื้อและผู้ขำยทั้งสิ้น จำกงำนวิจัย
พบว่ำ 66% ของคนทั่วไปมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปใช้บริกำรอีกบริษัทหนึ่ง
แทน หำกพวกเขำรู้สึกว่ำตัวเองเป็นแค่ลูกค้ำที่ท ำยอดขำยให้กับบริษัท 
แต่กลับไม่สำมำรถจดจ ำควำมชอบหรือควำมต้องกำรส่วนบุคคล
ของพวกเขำได้ ดังนั้น กำรตลำดแบบเฉพำะบุคคล ที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของ Digital Marketing จึงเข้ำมำมีบทบำทส ำคัญในกำรจัดเก็บข้อมูล
ของลูกค้ำอย่ำงละเอียด นับตั้งแต่พฤติกรรมกำรซื้อ ควำมชอบและ
ควำมสนใจส่วนบุคคล เพื่อให้นักกำรตลำดสำมำรถส่งข้อควำมและ
โฆษณำผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ท่ีตรงกับควำมสนใจของลูกค้ำแต่ละคน
ได้อย่ำงเหมำะสม และด้วยวิธีนี้เอง ท่ีจะท ำให้ลูกค้ำรู้สึกประทับใจ
จนต้องกลับมำใช้บริกำรอีกครั้ง 
4. ยอดกำรใช้สมำร์ทโฟนพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติกำรณ์

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ำ ทุกวันนี้ สมำร์ทโฟนเปรียบเสมือนอวัยวะ
ช้ินที่ 33 ของเรำ ทุกคนต่ำงพกสมำร์ทโฟนไปทุกที่ทุกเวลำ และ
จ ำนวนผู้ใช้สมำร์ทโฟนบนโลกก็สูงขึ้นเรื่อยๆ อย่ำงไม่หยุดหย่อน 
และด้วยเหตุนี้เอง ที่ท ำให้กำรท ำกำรตลำดบนสมำร์ทโฟนมีกำร
แข่งขันที่สูงข้ึนตำมไปด้วย เพื่อแย่งชิงฐำนลูกค้ำจำกบริษัทอ่ืน

อย่ำงไรก็ตำม กำรท ำกำรตลำดบนสมำร์ทโฟนไม่ใช่เรื่องง่ำย 
เรำจ ำเป็นต้องมีทักษะควำมรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยีและกำรตลำด
ควบคู่กัน เพื่อวำงกลยุทธ์ในกำรสร้ำงกำรรับรู้และดึงดูดลูกค้ำผ่ำน
ช่องทำงเฉพำะ ไม่ว่ำจะเป็น SMS MMS หรือแม้กระทั่ง Notifications
ท ำให้คนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะทำงด้ำนนี้ ก ำลังเป็นที่แย่งชิง
ในตลำดอย่ำงมำก จะเห็นได้ว่ำ ‘Digital Marketing’ ก้ำวขึ้นมำมี
บทบำทส ำคัญมำกแค่ไหนในโลกแห่งกำรตลำด หำกเรำรู้สึกสนใจ 
ที่จะท ำงำนในสำยอำชีพนี้ ลองฝึกฝนทักษะที่จ ำเป็นและสั่งสม
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน เมื่อเรำมีควำมเชี่ยวชำญที่เพียงพอแล้ว 
รับรองได้เลยว่ำ หน้ำที่กำรงำนของเรำจะไปได้ไกลอย่ำงแน่นอน   
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กระทรวงแรงงาน เผยปีงบ 64 คนหางานได้บรรจุงานทั่วประเทศแล้ว 152,158 คน

Smart DOE

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เผยยอดผู้สมัครงำนใช้บริกำร
หำงำน 191,564 คน บรรจุงำนแล้ว 152,158 คน หรือร้อยละ 79.43 
แนะสมัครด้วยตนเองผ่ำนเว็บ smartjob สะดวก ไม่มีค่ำใช้จ่ำย 
ลดควำมเสี่ยงจำกกำรเดินทำง 

นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เปิดเผยว่ำ 
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และ พล.อ. ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ที่ก ำกับดูแลกระทรวงแรงงำน 
ห่วงใยสถำนกำรณ์กำรว่ำงงำนของคนไทยในช่วงกำรแพร่ระบำด
ของโรคโควิด–19 อย่ำงมำก ในฐำนะรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน 
ทรำบสถำนกำรณ์เป็นอย่ำงดีและไม่เคยนิ่งนอนใจ ได้ก ำชับข้ำรำชกำร 
เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องโดยตลอดว่ำ ยิ่งมีคนว่ำงงำนมำกขึ้น เจ้ำหน้ำที่
ของเรำยิ่งต้องท ำงำนให้หนักขึ้น เพื่อให้คนไทยมีงำนท ำ มีรำยได้ 
สำมำรถรับมือจนวิกฤติโควิด-19 นี้ผ่ำนพ้นไป

“จำกสถิติผู้สมัครงำนที่ใช้บริกำรจัดหำงำนกับกรมกำรจัดหำงำน
ในปีงบประมำณ 2564 ท่ีผ่ำนมำ (ตุลำคม 2563 – มีนำคม 2564) 
มีผู้ใช้บริกำรทั้งสิ้น 191,564 คน ได้รับกำรบรรจุงำน 152,158 คน 
หรือร้อยละ 79.43 แบ่งเป็นใช้บริกำร ณ พื้นที่กรุงเทพมหำนคร 39,495 คน 
บรรจุ 31,948 คน หรือร้อยละ 80.89 ปริมณฑล 19,075 คน บรรจุ 
14,773 คน หรือร้อยละ 77.45 ภำคกลำง 47,708 คน บรรจุ 42,163 คน 
หรือร้อยละ 88.38 ภำคเหนือ 26,827 คน บรรจุ 21,509 คน หรือ
ร้อยละ 80.18 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 30,540 คน บรรจุ 22,344 คน 
หรือร้อยละ 73.16 และ ภำคใต้ 27,919 คน บรรจุ 19,421 คน 
หรือร้อยละ 69.56 โดยสำมำรถใช้บริกำรจัดหำงำน ณ พื้นที่ที่ต้องกำร   
ท ำงำนหรือเลือกสมัครงำนผ่ำนช่องทำงกำรให้บริกำรจัดหำงำน

รูปแบบออนไลน์ด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ smartjob.doe.go.th หรือ 
ไทยมีงำนท ำ.com ได้ตำมที่สะดวก โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย สะดวก
รวดเร็ว และลดควำมเสี่ยงของโรคโควิด–19 จำกกำรเดินทำงไปที่
สำธำรณะ” รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน กล่ำว

ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน 
กล่ำวว่ำ ได้สั่งกำรผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนคร
พื้นที่ 1-10 และจัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัดให้บริกำรประชำชนที่
ว่ำงงำน ผู้ที่ต้องกำรเปลี่ยนงำน กลุ่มเปรำะบำง ตลอดจนผู้ต้องกำรหำงำนท ำ
ทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยค ำนึงถึงควำมล ำบำกของคนหำงำนให้มำก

“ทั้งนี้ กรมกำรจัดหำงำนมีกำรน ำบริกำรที่ครอบคลุมภำรกิจ
ทุกด้ำนของกรมกำรจัดหำงำน เข้ำหำประชำชนท่ีขำดโอกำสในกำร
เข้ำถึงแหล่งบริกำรของรัฐ ทั้งด้ำนข้อมูลข่ำวสำรตลำดแรงงำน กำรให้ 
บริกำรจัดหำงำน รวมทั้งกำรแนะแนวอำชีพ แนวทำงกำรประกอบอำชีพ
อิสระ และฝึกอำชีพอิสระ ที่เน้นกำรให้บริกำรตรงถึงระดับต ำบล ชุมชน 
และครัวเรือนท่ียำกจน  โครงกำรจัดหำงำนเชิงรุกเพ่ือกำรพัฒนำ
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก ศูนย์บริกำรจัดหำงำน Part–Time
โครงกำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนใหม่ส ำหรับผู้จบกำรศึกษำใหม่โดยภำครัฐ
และเอกชน (Co-Payment) ตลอดจนสนับสนุนเงินกู้โดยคิดดอกเบี้ย 0% 
แก่กลุ่มผู้รับงำนไปท ำท่ีบ้ำน” นำยไพโรจน์ฯ กล่ำว

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

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พร้อมให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เผยแผนยกระดับกำรให้บริกำรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมกำรจัดหำงำน เร็วๆ นี้ ต่อยอดระบบเดิม 

เปิดตัวระบบใหม่ ลดขั้นตอนยืนยันตัวตนซ้ ำ และยกเลิกกำรเรียกรับเอกสำรที่ออกโดยรำชกำรเพิ่ม
นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เปิดเผยว่ำ กระทรวงแรงงำนให้ควำมส ำคัญในกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำต่อกำร

เข้ำถึงข้อมูล กำรบริกำร และสวัสดิกำรของภำครัฐส ำหรับประชำชน โดยยึดแนวปฏิบัติตำมแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย ตำมที่
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีผลักดันให้ทุกส่วนรำชกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรให้บริกำรภำครัฐ ให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับ
บริบททำงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไป 

"กระทรวงแรงงำน โดยกรมกำรจัดหำงำนอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรตำมแผน สู่กำรปฏิบัติรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกำรท ำงำนและ
กำรให้บริกำรของภำครัฐจะปรบัเปลี่ยนไปใช้ระบบดิจิทัลและใช้วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกสเ์ป็นหลัก โดยประชำชนสำมำรถติดต่อขออนุญำต 
จดทะเบียน แจ้งขอรับบริกำร รับ-จ่ำยเงินทำงออนไลน์ จัดส่ง-ขอรับเอกสำรกับหน่วยงำนของกระทรวงแรงงำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งสำมำรถยื่น
เอกสำรต้นฉบับได้โดยไม่ต้องจัดท ำส ำเนำหรือรับรองส ำเนำ ซึ่งจะท ำให้ประชำชนได้รับควำมสะดวกสบำยลดขั้นตอนกำรติดต่อรำชกำรได้
เป็นอย่ำงดี” รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน กล่ำว      
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ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน 
กล่ำวว่ำ กรมกำรจัดหำงำนมีภำรกิจหลำกหลำยด้ำนและมีควำม
แตกต่ำงกัน โดยปัจจุบันมีกำรให้บริกำรตำมภำรกิจต่ำงๆ ผ่ำนช่องทำง
ออนไลน์ (E – Services) ได้แก่ 

1. ผู้ที่ต้องกำรหำงำนท ำ หรือนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร
ที่ต้องกำรหำคนท ำงำน สำมำรถใช้บริกำรได้ที่ smartjob.doe.go.th 
หรือ ไทยมีงำนท ำ.com  

2. ขึ้นทะเบียน/รำยงำนตัวผู้ประกันตนกรณีว่ำงงำนใช้บริกำร
ได้ที่ empui.doe.go.th 

3. ลงทะเบียนเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนใหม่ 
ส ำหรับผู้จบกำรศึกษำใหม่โดยภำครัฐและภำคเอกชน (Co-Payment) 
ได้ที่ www.จ้ำงงำนเด็กจบใหม่.com  

4. ลงทะเบียนแจ้งควำมประสงค์ไปท ำงำนต่ำงประเทศ 
แจ้งกำรเดินทำงไปท ำงำนตำ่งประเทศด้วยตนเอง /แจ้งกำรเดินทำง
กลับไปท ำงำนต่ำงประเทศ ใช้บริกำรได้ที่ toea.doe.go.th 

5. แจ้งกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว ทำง Application ช่ือ  
e-inform  และ

6. ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตท ำงำนคนต่ำงด้ำว (3 สัญชำติ) ที่ 
e-workpermit.doe.go.th 

“ส ำหรับปี 2564 กรมกำรจัดหำงำนมีเป้ำหมำยเปิดตัวโครงกำร 
Job Demand Open Platform โดยใช้ระบบ DOE Data center
จัดท ำฐำนข้อมูลกลำง เพื่อรวบรวมข้อมูลระบบบริกำรของกรมกำรจัดหำงำน
ทุกภำรกิจซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภำพกำรจับคู่งำนโดยใช้เทคโนโลยี
ปัญญำประดิษฐ์ (AI) รวมทั้งกำรให้บริกำรด้วยระบบ Single Sign on
หรือกำรยืนยันตัวบุคคลเพียงครั้งเดียว และสำมำรถใช้บริกำรระบบ
หลำยระบบได้ ซึ่งจะลดขั้นตอนกำรติดต่อและพิสูจน์ตัวตนกับ
กรมกำรจัดหำงำน“ นำยไพโรจน์ฯ กล่ำว

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

รมว.แรงงาน สั่งเฝ้าระวัง และตรวจสอบคนต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศไทยและท างานผิดกฎหมาย
นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เปิดเผยว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ซึ่งก ำกับดูแลกระทรวงแรงงำน ห่วงใยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด - 19 จำกกรณีที่พบกลุ่ม  
ผู้ฉวยโอกำสลักลอบน ำแรงงำนต่ำงด้ำวเข้ำเมืองโดยผิดกฎหมำยจำกประเทศเพื่อนบ้ำน และเดินทำงต่อไปยังจังหวัดต่ำงๆ เพื่อลักลอบท ำงำน
ผิดกฎหมำย อำจน ำเชื้อโควิด - 19 ไปแพร่กระจำยในชุมชนได้ ซึ่งกระทรวงแรงงำนไม่ได้นิ่งนอนใจ ในฐำนะหน่วยงำนท่ีมีหน้ำที่ตรวจสอบ 
จับกุม และด ำเนินคดีนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร และแรงงำนต่ำงด้ำวที่ท ำงำนผิดกฎหมำย ได้สั่งกำรให้ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทั่วประเทศ 
จัดเตรียมข้อมูลสถำนประกอบกำรที่จ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบกำรท ำงำน
ของแรงงำนต่ำงด้ำวในสถำนประกอบกำร โดยให้ปฏิบัติงำนภำยใต้มำตรกำรของคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดอย่ำงเคร่งครัด

“ทั้งนี้ ตั้งแต่วันท่ี 1 ต.ค. 2563 - 11 พ.ค. 2564 ได้มีกำรตรวจสอบและด ำเนินคดี นำยจ้ำง/สถำนประกอบกำรและคนต่ำงด้ำว
ทั่วประเทศอย่ำงต่อเนื่อง โดยตรวจสอบนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร จ ำนวน 24,306 รำย/แห่ง ด ำเนินคดี จ ำนวน 698 รำย/แห่ง และ
ตรวจสอบกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว จ ำนวน 346,449 คน ด ำเนินคดี จ ำนวน 559 คน” รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน กล่ำว

ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำวว่ำ ได้ก ำชับให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของกรมกำรจัดหำงำน ด ำเนินกำรตรวจสอบ 
ปรำบปรำม จับกุม และด ำเนินคดีแรงงำนต่ำงด้ำวท่ีท ำงำนผิดกฎหมำย โดยให้ปฏิบัติงำนเชิงรุก และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้กรมทรำบ 
เพื่อให้สำมำรถติดตำมสถำนกำรณ์ และบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงทันท่วงที ทั้งขอฝำกถึงนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำรว่ำ หำกรับคนต่ำงด้ำว
เข้ำท ำงำนโดยที่ไม่มีใบอนุญำตท ำงำน หรือให้คนต่ำงด้ำวท ำงำนนอกเหนือจำกที่มีสิทธิที่จะท ำได้ มีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 - 100,000 บำท 
ต่อคนต่ำงด้ำวท่ีจ้ำงหน่ึงคน หำกกระท ำผิดซ้ ำมีโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 - 200,000 บำทต่อคนต่ำงด้ำวท่ีจ้ำงหนึ่งคน 
หรือท้ังจ ำทั้งปรับ และห้ำมจ้ำงคนต่ำงด้ำวเป็นเวลำ 3 ปี ส่วนคนต่ำงด้ำวที่ท ำงำนโดยที่ไม่มีใบอนุญำตท ำงำน หรือท ำงำนนอกเหนือจำก  
ทีม่ีสิทธิที่จะท ำได้ จะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บำท และจะต้องถูกส่งกลับประเทศต้นทำง 

ทั้งนี้ ผู้ใดพบเห็นหรือสงสัยว่ำมีคนต่ำงด้ำวลักลอบท ำงำนผิดกฎหมำย สำมำรถแจ้งเบำะแสได้ที่ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด 
ส ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1-10 หรือ สำยด่วนกระทรวงแรงงำน โทร.1506 กด 2 กรมกำรจัดหำงำน สำยด่วนกรมกำร-
จัดหำงำน โทร.1694 

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : https://www.doe.go.th
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นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เปิดเผยว่ำ 
นำยกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ห่วงใยแรงงำนไทยที่ได้รับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด - 19 ที่ส่งผล
ต่อกำรประกอบอำชีพของประชำชนเป็นวงกว้ำง ทั้งจำกกำรปรับลด
ก ำลังกำรผลิต กำรลดกำรท ำงำนล่วงเวลำ และกำรลดวันท ำงำน 
ท ำให้แรงงำนจ ำนวนไม่น้อยมีชั่วโมงท ำงำนลดลง กระทรวงแรงงำน
จึงได้เตรียมข้อมูลอำชีพทำงเลือกไว้ให้บริกำร ส ำหรับผู้ที่มีเวลำว่ำง
มำกขึ้น ผู้ว่ำงงำน หรือผู้ที่ต้องกำรหำรำยได้เสริม เพื่อเพิ่มโอกำส  
มีอำชีพ มีรำยได้ มีงำนท ำในช่วงสถำนกำรณ์โควิด -19 หรือเป็น
แนวคิดเพื่อจุดประกำยควำมคิด สร้ำงแรงบันดำลใจในกำรประกอบอำชีพ 
และอำจท ำเป็นอำชีพหลักได้ในอนำคต โดยข้อมูล “อำชีพอิสระ 2021” 
แบ่งเป็น 10 ประเภทอำชีพ รวมทั้งสิ้น 186 อำชีพ ซึ่งเป็นอำชีพที่
ได้รับควำมนิยมในปัจจุบัน ที่ลงทุนน้อย ผลตอบแทนมำก และท ำได้ง่ำย 
ทั้งนี้ ประชำชนที่สนใจสำมำรถเข้ำชมข้อมูลอำชีพและคลิปสำธิต
กำรประกอบอำชีพ ได้ทำงเว็บไซต์ www.doe.go.th/vgnew ของ
กองส่งเสริมกำรมีงำนท ำ กรมกำรจัดหำงำน

ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน 
กล่ำวว่ำ กรมกำรจัดหำงำนมีภำรกิจในกำรส่งเสริมกำรมีงำนท ำและ
ส่งเสริมประกอบอำชีพให้แก่ประชำชน แต่ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดโรคโควิด - 19 จ ำเป็นต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรในกำรควบคุมและ
ป้องกันโรค หลีกเลี่ยงกำรรวมกลุ่มท ำกิจกรรมต่ำงๆ โดยปรับเปลี่ยน
วิธีและช่องทำงกำรให้บรกิำรประชำชนในรูปแบบเดิม เป็นกำรให้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ผ่ำนระบบออนไลน์ ซึ่งมีทั้งข้อมูลและคลิปแนะน ำกำร
ประกอบอำชีพที่ผู้ที่สนใจสำมำรถเข้ำถึงได้ทุกที่ ทุกเวลำ รวมทั้งสำมำรถ
ศึกษำซ้ ำได้ด้วยตนเองจนกว่ำจะเข้ำใจ

ส าหรับ “อาชีพอิสระ 2021” ที่กรมการจัดหางานรวบรวมไว้ 
มีด้วยกัน 10 ประเภทอาชีพอิสระ ดังนี 

1.ประเภทกำรขำยและกำรให้บริกำร อำทิ รับจ้ำงพำสุนัข
เดินเล่น รับจ้ำงท ำเซอไพรส์ รับจ้ำงเล่นเกม รับกดบัตรคอนเสิร์ต
ออนไลน์ รับดูดวง และรับจ้ำงพำผู้สูงอำยุไปโรงพยำบำล

2.ประเภทกำรใช้เทคนิคและควำมรู้เฉพำะด้ำน อำทิ รับท ำโมเดล 
รับสร้ำงและตอบแบบสอบถำม ท ำหนังสือ E- book

3.ประเภทกำรออกแบบ อำทิ รับท ำ Sticker Line รับท ำ 
Resume และ Portfolio รับออกแบบโลโก้

4.ประเภทกำรสอน อำทิ รับสอนโหรำศำสตร์ สอนลงทุน/
เล่นหุ้น เทรนเนอร์ออนไลน์

5.ประเภทงำนประดิษฐ์ หัตถกรรม และภูมิปัญญำ อำทิ 
ท ำเคสโทรศัพท์ จัดช่อดอกไม้ธนบัตร ท ำเย็บหน้ำกำกอนำมัย สำย
คล้องหน้ำกำกอนำมัย ท ำเหรียญโปรยทำน 

6.ประเภทกำรตัด - เย็บ อำทิ รับซ่อมตุ๊กตำ เย็บเสื้อผ้ำสุนัข 
รับตัด - เย็บ/แก้ไขเสื้อผ้ำ

7.ประเภทกำรท ำอำหำร อำทิ ท ำอำหำรเพื่อสุขภำพ ท ำซูชิ
เบเกอรี่ โมจิไอศกรีม

8.ประเภทกำรให้ค ำปรึกษำ อำทิ รับให้ค ำปรึกษำวำงแผน
ภำษีบุคคลธรรมดำ/นิติบุคคล รับวำงแผนกำรเดินทำง ที่ปรึกษำ
ทำงกฎหมำย

9.ประเภทกำรเขียนและรีวิว อำทิ รับรีวิวอำหำร/ร้ำนอำหำร
รับโปรโมทสินค้ำ รีวิวสินค้ำและบริกำร

10.ประเภทกำรเกษตรและเลี้ยงสัตว์ อำทิ ปลูกผักออแกนิค
เพำะเห็ด เพำะพันธ์ุปลำ/เลี้ยงปลำ ท ำปุ๋ยมูลไส้เดือน 

ทั้งนี้ ผู้สนใจที่ต้องกำรสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมสำมำรถติดต่อได้ที่
ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด ส ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนคร
พื้นที่ 1 - 10 หรือที่สำยด่วนกระทรวงแรงงำน โทร.1506 กด 2 
กรมกำรจัดหำงำน หรือสำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน โทร.1694         

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

อาชีพมั่นคง
เปิด 5 ขั นตอน สู่การเป็นเจ้าของธุรกิจเพาะปลูก 
ที่ใครๆ ก็ท าได้

กำรปลูกต้นไม้ ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีช่วยคลำยเครียดได้ดี   อีกทั้ง
เป็นงำนอดิเรกที่ไม่ใช่เฉพำะคนสูงวัยที่ท ำ แต่วัยรุ่นวัยหนุ่มสำว ต่ำงก็
นิยมท ำกันมำกในยุคสมัยนี้ นอกจำกจะเป็นงำนอดิเรกแล้วยังสำมำรถ
สร้ำงรำยได้เล็ก  ๆน้อย  ๆจำกงำนอดิเรกนี้ได้ ในหนังสือ SMEs : Speed Up 
To The New Game (สสว.) ได้เผยแพร่ขั้นตอนและวิธีกำรสร้ำงรำยได้
จำกกำรเพำะปลูกเอำไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้

กระทรวงแรงงาน แนะ “อาชีพอิสระ 2021” ทางเลือกสุดปัง เพิ่มรายได้ช่วงโควิด – 19
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1.ปลูกไม้ประดับ : กำรเลือกประเภทต้นไม้ในกำรปลูกก็ส ำคัญ โดย
เริ่มจำกปลูกไม้ประดับที่มีขนำดเล็กไปจนถึงปำนกลำง หรือต้นไม้ที่
สำมำรถขนส่งได้ง่ำย เพรำะต้นไม้ประเภทนี้นอกจำกจะเป็นที่นิยม
ในหมู่คนรุ่นใหม่ที่ช่ืนชอบกำรเพำะปลูกเหมือนกันแล้ว ยังสำมำรถ
ตีตลำดกลุ่มลูกค้ำที่เป็นหนุ่มสำววัยท ำงำนได้เหมือนกัน เพรำะมี
จ ำนวนไม่น้อยเลยท่ีมักน ำมำตกแต่งบนโต๊ะท ำงำนเพ่ือผ่อนคลำย 
ควำมตึงเครียดจำกกำรท ำงำน โดยต้นไม้ที่เป็นที่นิยมของชำวออฟฟิศ 
ได้แก่ ต้นกระบองเพชร เบบี้เทียร์ส หัวใจทศกัณฐ์ กุหลำบหิน ไผ่กวนอมิ
และต้นช้อนเงินช้อนทอง เป็นต้น
2.กำรแปรรูป : คือกำรเพิ่มมูลค่ำให้กับสินค้ำ โดยกำรเลือกกระถำง
ต้นไม้ที่มีควำมสวยงำม จำกนั้นให้ติดแบรนด์โลโก้ของเรำกบักระถำงต้นไม้ 
รวมไปถึงกำรตั้งช่ือมงคลให้กับต้นไม้ต่ำงๆ  นอกจำกเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำแล้ว 
ยังท ำให้ลูกค้ำรู้จักเรำอีกด้วย
3.น ำเข้ำสู่ตลำดออนไลน์ : ปัจจุบัน มีเครื่องมือหลำกหลำยที่จะท ำให้
สินค้ำของเรำสำมำรถกระจำยเข้ำสู่กลุ่มลูกค้ำที่เป็นเป้ำหมำย โดย
เครื่องมือท่ีนิยมใช้มำกท่ีสุด ได้แก่ เฟซบุก๊ อินสตำแแกรม หรือ ทวิตเตอร์ 
เป็นต้น ซึ่งช่องทำงเหล่ำนี้เป็นท่ีนิยมมำกในหมู่วัยรุ่นและวัยท ำงำน

4.หำสถำนท่ีส่งสินค้ำใกล้บ้ำน : ปัจจุบันมีบริษัทขนส่งสินค้ำจ ำนวน
มำกที่เปิดให้บริกำร ซึ่งมักจะมีทำงเลือกกำรส่ง เช่น ส่งไว หรือมำรับ
สินค้ำถึงที่ให้เลือกใช้บริกำร และในกำรขนส่งสินค้ำสิ่งส ำคัญที่พึงระวัง
คือเรื่องควำมเสียหำย ดังนั้น ผู้ประกอบกำรต้องบรรจุสินค้ำให้ดี
เพื่อป้องกันควำมเสียหำยของสินค้ำ และสร้ำงควำมเช่ือมั่นในบริกำร
ให้กับลูกค้ำ
5.ช่องทำงกำรช ำระเงิน : กำรรับเงิน หำกลูกค้ำเลือกโอนเงินให้โดยตรง 
หรือต้องช ำระเงินค่ำสินค้ำให้ทำงร้ำนก่อน ผู้ประกอบกำรต้องขอดู
บันทึกหลักฐำนกำรโอนเงินจำกลูกค้ำก่อนจัดส่งสินค้ำ หรือหำกลูกค้ำ
เลือกใช้บริกำรเก็บเงินปลำยทำง ผู้ประกอบกำรต้องศึกษำขั้นตอน
บริกำรนี้จำกบริษัทขนส่งที่เลือกใช้ว่ำ เมื่อสินค้ำถึงมือลูกค้ำแล้ว 
ทำงบริษัทจะท ำกำรโอนเงินให้กับทำงร้ำนภำยในระยะเวลำเท่ำใด

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก
ที่มา : www.sentangsedtee.com

THAILAND 4.0

ส่อง 10 อาชีพที่ตลาดแรงงานยังต้องการมาก นอกจากเงินเดือนสูง คู่แข่งยังน้อย!
เช่ือว่ำสถำนกำรณ์กำรว่ำงงำนในหลำยประเทศยังคงน่ำเป็นห่วง 

ไม่ใช่แค่ในไทยเท่ำนั้น แต่ตั้งแต่ที่เกิดเหตุกำรณ์แพร่ระบำดของ COVID-19 
ซึ่งตอนนี้ก็ผ่ำนมำแล้วกว่ำ 1 ปี จ ำนวนกลุ่มคนว่ำงงำน ในหลำยๆ 
ประเทศยังเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็มีกลุ่มคนที่สนใจอัพสกิลเพิ่มควำมรู้
ด้ำนอ่ืนๆ ในช่วงท่ีเกิดกำรระบำดมำกขึ้นด้วย

ทั้งนี้ ทีมส ำรวจของ Resume.io เว็บไซต์เรซูเม่ออนไลน์ช่ือดัง 
ได้เปิดเผยผลส ำรวจเพื่อช้ีเป้ำให้ผู้ที่ยังว่ำงงำน รวมไปถึงเด็กจบใหม่
ที่เพิ่มจ ำนวนขึ้นทุกปี ได้เห็นทิศทำงในตลำดแรงงำนโลกชัดขึ้นว่ำ 
อำชีพไหนกันแน่ที่กำรแข่งขันยังไม่สูงมำก (low-competition)
แต่รำยได้กลับดีสุดๆ ซึ่งอำชีพเหล่ำนี้ job hunters ต้องรีบอัพเดท 
และอัพสกลิตัวเองให้เร็ว!

โดยทีมส ำรวจได้ใช้ PayScale เป็นเครื่องมือในกำรค้นหำ
ต ำแหน่งท่ีธุรกิจต้องกำรสูง แต่ในตลำดแรงงำนยังไม่ค่อยมี จำกนั้น
ก็ใช้แอปพลิเคช่ัน LinkedIn เพื่อดูว่ำ มีจ ำนวนผู้ที่สมัครงำนในต ำแหน่ง
เหล่ำนี้มำกน้อยแค่ไหน ซึ่งส่วนใหญ่ค้นหำต ำแหน่งงำน กับค่ำตอบแทน
จำกใบสมัครงำนที่สหรัฐอเมริกำ และสหรำชอำณำจักร เพรำะว่ำ  
2 ประเทศนี้จะเป็นทิศทำงควำมต้องกำรในตลำดแรงงำนทั่วโลกได้
ในอนำคต

ผลปรำกฏจำกกำรส ำรวจ พบว่ำ มี 10 อำชีพที่น่ำสนใจ และเรำ
อยำกจะหยิบมำบอกต่อ เพื่อใหรู้้เท่ำทันโลกท่ีหมุนไปตลอดเวลำ
แพทย์ประจ าครอบครัว (2.1 ล้านบาทต่อปี)

จริงอยู่ว่ำแค่กำรเป็นแพทย์ก็ได้เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนสูงแล้ว 
แต่กำรจะเป็นแพทย์ประจ ำครอบครัวได้ไม่ใช่เรื่องง่ำยเลย เพรำะมี
หลำยทักษะที่มำเกี่ยวข้อง ไม่ใช่แค่ควำมรู้ควำมเช่ียวชำญ แต่เป็น
ทักษะด้ำนจิตวิทยำในกำรบริกำรและมีควำมน่ำเช่ือถือต่อครอบครัวนั้นๆ 
ในระยะยำว
ผู้จัดการนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (2.9 ล้านบาทต่อป)ี

แค่อำชีพนักวิทยำศำสตร์ข้อมูลนี่ว่ำหำยำกแล้ว ผู้จัดกำร
นักวิทยำศำสตร์ข้อมูลยิ่งไปกันใหญ่ ซึ่งต้องเป็นผู้ที่ดูแลข้อมูลทั้งหมด 
และจัดกำรกลุ่มนักวิทยำศำสตร์ข้อมูลให้สำมำรถวิเครำะห์ data ได้
ตำมควำมถนัด และเพื่อให้ข้อมูลนั้นๆ น ำมำต่อยอดใช้ประโยชน์ได้
จริงอีก ซึ่งประโยชน์ของกำรมีต ำแหน่งนี้ คือช่วยท ำให้กำรพัฒนำ
บริกำรหรือโปรดักส์ค่อนข้ำง flow และธุรกิจจะก ำหนดทิศทำงบริษัท
ได้ดีขึ้น



Smart Job Magazine
13 

ผู้พิพากษา (2.5 ล้านบาทต่อปี)
มีหลำยๆ อำชีพทำงด้ำนกฎหมำยที่ถือว่ำเป็นกลุ่มอำชีพท่ีมี

ค่ำตอบแทนที่ดี แต่มีแค่บำงต ำแหน่งเท่ำนั้นที่อัตรำกำรแข่งขันค่อนข้ำงต่ ำ 
หรือพูดง่ำยๆ ไม่มีคู่แข่งเยอะ อย่ำงเช่น ผู้พิพำกษำ ที่ถือว่ำในตลำด 
แรงงำนในหลำยประเทศ รวมถึงไทย มีตัวเลือกใหม่ๆ ค่อนข้ำงน้อย 
ยิ่งในปัจจุบันที่คนหันไปสนใจในกำรเป็น CEOs อำยุน้อยมำกขึ้น 
ท ำให้ในตลำดแรงงำนเกิดปัญหำบุคคลำกรเฉพำะทำงไม่เพียงพอ 
แม้แต่ในจีนท่ีมีประชำกรมำกท่ีสุดในโลกก็ยังประสบกับปัญหำนี้
ผู้ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช (3.4 ล้านบาทต่อป)ี

Psychiatric Nurse Practitioner หรือบำงคนจะเรียกสั้นๆ
ว่ำ NP ซึ่งในต่ำงประเทศเริ่มมีหลักสูตรดังกล่ำวมำกขึ้น แต่ในไทย
อำจจะยังไม่แพร่หลำยนัก แต่เช่ือว่ำในอนำคตอำชีพนี้ซึ่งเป็นผู้ที่มี
หน้ำท่ีช่วยเรำเรื่องจิตใจ ฟ้ืนฟูสภำพจิต จะได้รับควำมนิยมมำกขึ้น 
ดูได้จำกจ ำนวนคนที่เป็น โรคซึมเศร้ำ ในประเทศเรำที่มำกขึ้นเรื่อยๆ
ผู้จัดการอาวุโสด้านการตรวจสอบ (1.9 ล้านบาทต่อป)ี

ข้อเท็จจริงอีกอย่ำงนึงที่ LinkedIn เปิดเผยก็คือ ต ำแหน่งงำน
ที่เกี่ยวข้องกับกำรเงิน กำรตรวจสอบ หรือกำรวิเครำะห์กำรเงินต่ำงๆ 
ค่อนข้ำงได้รับควำมนิยมในกำรประกำศรับสมัครบนแอปฯ นี้ แต่รู้
หรือไม่ว่ำ จ ำนวนคนที่สมัครงำนค่อนข้ำงน้อยมำก อย่ำงเช่น ต ำแหน่ง
ระดับ senior อย่ำงผู้จัดกำรอำวุโสด้ำนกำรตรวจสอบที่แทบจะเป็น
เกือบ 1 ใน 4 ที่มีกำรประกำศรับสมัครงำนในแต่ละครั้ง
ผู้พิจารณารับประกันภัยอาวุโส (1.4 ล้านบาทต่อป)ี

Senior Underwriter หรือผู้พิจำรณำรับประกันภัยอำวุโส 
ก็เป็นอีกหนึ่งต ำแหน่งในอุตสำหกรรมกำรเงินท่ียังขำดแคลน ทั้งที่มี
ควำมจ ำเป็นต่อธุรกิจประกันมำก โดยหน้ำที่รับผิดชอบของต ำแหน่งนี้
หลักๆ ก็คือ เป็นที่ปรึกษำให้กับคนที่เป็นผู้พิจำรณำประกันภัย ก่อนจะ
ฟันธงว่ำลูกค้ำแต่ละรำยเหมำะสมกับประกันภัยประเภทไหน และ
มีอ ำนำจที่จะให้รับประกันหรือไม่ด้วย ซึ่งหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องอีก
หลำยอย่ำง ข้ึนอยู่กับบริษัทนั้นๆ
หัวหน้าผู้ประเมิน (2 ล้านบาทต่อป)ี

ในสำยธุรกิจ ทีมวิเครำะห์ของ LinkedIn ช้ีว่ำ หัวหน้ำผู้ประเมิน
(ประเมินรำคำ, ที่ดิน ฯลฯ) ถือว่ำเป็นต ำแหน่งที่มีบริษัทต้องกำรตัว 
แต่ว่ำไม่มีใครสมัคร ซึ่งช่วงที่ผ่ำนมำเฉลี่ยแล้วต ำแหน่งนี้มีคนสมัคร
เพียง 3 คนต่องำนเท่ำนั้น ถือว่ำน้อยมำกๆ ถ้ำเทียบกับต ำแหน่งอื่น
ในสำยธุรกิจ เช่น นักวิเครำะห์ข้อมูลที่เฉลี่ยแล้วมีจ ำนวนคนสมัคร
มำกกว่ำ 2 เท่ำ

ผู้อ านวยการด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย (EHS) 
(3.4 ล้านบาทต่อป)ี

พูดง่ำยๆ ก็คือ เป็นผู้ดูแลควบคุมด้ำนสิ่งแวดล้อม สุขภำพ 
และควำมปลอดภัย (EHS) ซึ่งเป็นส่วนส ำคัญของกระบวนกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงและควำมรับผิดชอบ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกำรประเมิน
กำรบ ำรุงรักษำ และกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในแต่ละบริษัท รวมไปถึง 
กำรประเมินว่ำกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมต่ำงๆ เป็นไปตำมข้อก ำหนด
ทำงกฎหมำยของแต่ละประเทศหรือไม่
ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที (3.1 ล้านบาทต่อป)ี

อำชีพในต ำแหน่งนี้อำจจะไม่ได้ถือว่ำมีอัตรำกำรแข่งขันต่ ำ
มำกที่สุด แต่ว่ำควำมต้องกำรค่อนข้ำงโดดเด่น เฉลี่ยแล้วจะมีคนสมัครงำน
ต ำแหน่งน้ีประมำณ 53 คนต่อต ำแหน่ง แต่ค่ำจ้ำงตอบแทนที่ดึงดูด
ถือว่ำยังเป็นอำชีพท่ีน่ำสนใจอยู่
หัวหน้าวิศวกรรมซอฟแวร์ (3.6 ล้านบาทต่อป)ี

บริษัทส่วนใหญ่จะให้คอนเซ็ปต์กำรท ำงำนของต ำแหน่งนี้ 
ก็คือ เป็นที่ปรึกษำ อยู่ในต ำแหน่งซีเนียร์ ส ำหรับกำรดูแลระบบต่ำงๆ
ในด้ำนกำรผลิต จัดเก็บข้อมูล พัฒนำ และกำรดีไซน์ระบบ ฯลฯ ซึ่ง
หัวหน้ำฯ จะมีหน้ำที่ประเมินกำรคิด กำรตั้งสมมุติฐำนนั้นๆ ว่ำควร
จะพัฒนำระบบต่อไปหรือไม่ เพื่อใช้พัฒนำ วัดคุณภำพ และเป็นแนวทำง
ในกำรปฏิบัติกำรแบบใหม่ เป็นต้น

นี่เป็นเพียงบำงส่วนเท่ำนั้นที่หยิบยกมำพูดถึงต ำแหน่งทีส่ ำคัญ 
ธุรกิจต้องกำร และยังมีอัตรำกำรแข่งขันที่น้อย แต่ค่ำตอบแทนถือว่ำ
ดีสุดๆ ซึ่งในบำงต ำแหน่งที่ยกตัวอย่ำงมำอำจจะยังไม่เป็นที่แพร่หลำย
ในไทย แต่ก็เริ่มแพร่หลำยในเอเชียแล้ว ซึ่งชำติตะวันตก และยุโรป
อย่ำง UK ประเมินแล้วว่ำ ต ำแหน่งงำนเหล่ำนี้จะยังเป็นที่ต้องกำร
ในตลำดแรงงำนอีกนำน
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