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Special Report 

คุยกับ ‘อู๋และโจ้’ ในวันที่ ร้านโอ้กะจู๋ คือร้านอาหาร Farm to Table ที่คิวเเน่นเอี๊ยดทุกวัน
ร้านโอ้กะจู๋ ถอดรหัสความส าเร็จของร้านอาหาร Farm 

to Table คิวเเน่น (สัมภาษณ์พิเศษ)
….จะไปกินผัก จะไปกินผัก ไปกินสลัด ไปกินสลัด ไปกินสเต๊ก 
ไปกินสเต๊ก หนึ่งสอง หนึ่งสองสาม เฮ้ ! โอ้กะจู๋ยอดเย่ียม ! …

เสียงเพลงปลุกใจสั้นๆ แต่ฟังดูกระฉับกระเฉงของเหล่ำพนักงำน 
‘ร้ำนโอ้กะจู๋’ สำขำดำดฟ้ำ ลำซำล ที่ก ำลังรวมตัวเพื่อ Morning Talk 
เพื่อพูดคุยถึงหน้ำที่ในวันนี้ ก่อนที่ร้ำนจะเปิดรับลูกค้ำในอีก 10 นำที
ข้ำงหน้ำ เสียงที่ลอยมำเข้ำหูท ำให้เรำคิดถึงช่วงเวลำกีฬำสีสมัยเด็กๆ 
ท่ีเพลงเหล่ำนี้มักถูกหยิบมำร้องปลุกใจก่อนลงสนำมเสมอแต่ส ำหรับ
ทีมงำนโอ้กะจู๋ไม่ได้เตรียมลงแข่งเพื่อชิงเหรียญทอง เพรำะหน้ำที่
ของพวกเขำคือกำรเตรียมพร้อมต้อนรับลูกค้ำที่ก ำลังมำต่อคิวหน้ำร้ำน
ยำวเหยียดตลอดทั้งวัน ในวันนี้ค่อนข้ำงพิเศษเพรำะเรำไม่ได้มำเป็น
ลูกค้ำ…แต่ MarketeerOnline ก ำลังนั่งคุยกับ “อู๋” ชลำกร เอกชัยพัฒนกุล 
และ “โจ้” จิรำยุทธ ภูวพูนผล 2 จำก 3 Co-founder ร้ำนอำหำร
แนว Farm to Table ที่เป็นที่ถูกพูดถึงมำกที่สุดร้ำนหนึ่งอย่ำงร้ำนโอ้กะจู๋ 
พวกเขำเติบโตจำกธุรกิจ SME ที่คิดแค่ว่ำอยำกท ำฟำร์มปลูกผักออร์แกนิก
ที่เชียงใหม่เพื่อส่งขำย สู่กำรเป็นร้ำนอำหำรที่ลูกค้ำยอมต่อแถว 
เพื่อลิ้มลองรสชำติผักสดๆ และอีกหลำกหลำยเมนูที่พวกเขำเสิร์ฟ
หน้าท่ี(ที)่ถนัด

แม้บทสัมภำษณ์ในวันนี้จะขำด “ต้อง” วรเดช สุชัยบุญศิริ
อีกหนึ่งใน Co - founder ที่ไม่ได้มำนั่งคุยด้วย แต่เมื่อได้พูดถึงกำรแบ่ง
หน้ำที่กำรท ำงำนของ 3 เกลอท ำให้เรำเห็นภำพธุรกิจของร้ำนโอ้กะจู๋
ชัดเจนขึ้น

“เรำรู้จักกันมำตั้งแต่เด็ก เล่นด้วยกัน เรียนมัธยมด้วยกัน 
แต่ไม่คิดเหมือนกันว่ำพอโตมำจะได้ท ำธุรกิจด้วยกัน พอเรียนจบ
มหำวิทยำลัยก็มำนั่งคุยกันว่ำอยำกท ำฟำร์มผักออร์แกนิก เริ่มต้น
ด้วยกำรใช้เงินเก็บผสมเงินทุนจำกครอบครัวร่วมลงขันกัน พร้อม
กับลงแรงเพื่อเปลี่ยนเนื้อที่ 1 ไร่ที่เชียงใหม่ ซึ่งมำจำกคุณพ่อของอู๋
ที่ไม่ขัดควำมฝันเพี้ยนๆ ของเด็กหนุ่มที่อยำกผสมผสำนเกษตรสมัยใหม่
กับวิธีกำรเกษตรแบบดั้งเดิมเข้ำด้วยกัน”

“โจ้” จิรำยุทธ ภูวพูนผล “เรำ 3 คนถนัดกันคนละอย่ำง 
เรื่องฟำร์มผักคือผมดูแลเป็นหลัก (โจ้ยิ้มกว้ำงก่อนจะแจกแจงหน้ำที่
ของเพื่อนคนต่อไป) ส่วน ต้อง เป็นวิศวกรของเรำ ดูแลตั้งแต่เรื่อง
ปุ๋ย ระบบโลจิสติกส์ ไปจนถึงเครื่องจักรต่ำงๆ ส่วน อู๋ คือคนดูแล
กำรตลำด ดูแลร้ำน รวมถึงเรื่องเมนูอำหำรจำกควำมชอบท ำอำหำร
ของเขำ” ถึงอย่ำงไรก็ตำม “ต่อให้เรำท ำธุรกิจแบบเพื่อนเป็นพำร์ตเนอร์กัน
ก็จ ำเป็นที่จะต้องช่วยกันดูแลในภำพรวมทั้งหมดอยู่ดี เรำต้องรู้กำรท ำงำน
ทั้งระบบ และใช้ควำมถนัดของแต่ละคนเป็นสิ่งช่วยส่งเสริมกันให้
ธุรกิจเรำแข็งแกร่งขึ้นมำกกว่ำ”  อีกหนึ่งควำมน่ำรักที่เห็นได้จำก

ช่ือของพวกเขำในหน้ำแนะน ำตัวบนเว็บไซต์ของร้ำน นอกจำกจะต่อท้ำย
ด้วยค ำว่ำ THE FOUNDER แล้วแต่ละคนยังมีต ำแหน่งท่ีรับผิดชอบ
เพิ่มมำอีกด้วย
คุณภาพ และความเชื่อมั่น

“ธุรกิจเรำเริ่มจำกจุดเล็กๆ โดยมีเพื่อนและควำมรักของครอบครัว
เป็นแรงสนับสนุน” อูเ๋สริมให้เห็นถึงแนวคิดในกำรท ำธุรกิจที่ไม่ได้เอำ
แค่ตัวเลขบนกระดำษมำกำงคุยกัน แต่ทั้ง 3 คนคุยกันว่ำพวกเขำ
จะเปลี่ยนสิ่งท่ีเขำรักอย่ำงกำรท ำฟำร์มผักออร์แกนิกให้กลำยเป็นธุรกิจ
ที่คู่ขนำนไปกับควำมตั้งใจที่พวกเขำมีได้อย่ำงไร…

ดังนั้น ก่อนอื่นต้องท ำให้มีคุณภำพ เมื่อมีคุณภำพแล้วลูกค้ำก็จะ
เชื่อมั่นมำกขึ้น อย่ำงแนวคิดของร้ำนโอ้กะจู๋สำขำแรกที่ อ.สันทรำย 
พวกเขำตั้งใจเปิดร้ำนอำหำรไว้ข้ำงแปลงผักที่ปลูกเลย และไม่ใช่แค่
เอำบรรยำกำศแต่ยังสร้ำงควำมเช่ือมั่นว่ำผักสลัดในทุกจำนมำจำก
ฟำร์มที่ปลูกเองจริงๆ
“ธุรกิจร้านอาหารของพวกเราเร่ิมต้นขึ้นที่นี่ครับ”

ปัจจุบัน ร้ำนโอ้กะจู๋ มีท้ังหมด 7 สำขำ แบ่งเป็นที่เชียงใหม่ 
2 สำขำ และที่กรุงเทพฯ อีก 5 สำขำ และก ำลังเติบโตไปพร้อมกับ
เทรนด์อำหำรสุขภำพดีที่ต้องกินอร่อย…From Heart to Farm and
Serve a Good Meal “ในเมื่อเรำปลูกผักได้เองจึงควบคุมคุณภำพ
และมั่นใจในวัตถุดิบที่เอำมำปรุงอำหำรได้แน่นอน” ในปัจจุบันพวกเขำ
ต้องใช้พื้นที่กว่ำ 200 ไร่ในกำรปลูกผักสลัดหลำกหลำยประเภท
เพื่อป้อนให้กับร้ำนสำขำทั้ง 7 ร้ำน 28 ช่ัวโมงในทุกๆ วันพนักงำนโอ้กะจู๋
ที่รับผิดชอบในส่วนของฟำร์มมีหน้ำที่ตื่นขึ้นมำตัดผักสลัดสดในไร่
ตั้งแต่ช่วงตี 3 ก่อนท่ีจะถูกส่งต่อไปยังคลังกลำงที่เชียงใหม่ เพื่อล้ำง
และบรรจุลงกล่องเตรียมขนส่งไปยังร้ำนสำขำทั้งในเชียงใหม่และ
กรุงเทพฯ โดยขนส่งไปพร้อมกับน้ ำสลัดโฮมเมดที่ทำงโอ้กะจู๋ท ำเอง
ทุกอย่ำงจะถูกจัดกำรอย่ำงเป็นระบบระเบียบมีรถขนส่งจำกเชียงใหม่
ไปกรุงเทพฯ ทุกวัน  แน่นอนว่ำแลกมำด้วยต้นทุนกำรขนส่งโลจิสติกส์
ตีเป็นตัวเลขคร่ำวๆ เกือบ 20-25% ของต้นทุนเลยทีเดียว แต่พวกเขำ
ยึดกฎเหล็กท่ีวำงไว้ “ผักท่ีถูกเสิร์ฟจะต้องสดใหม่ จำกฟำร์มถึงจำน
จะต้องอยู่ในช่วงระยะเวลำเพียง 28 ช่ัวโมงเท่ำนั้น”
น้ าขึ้นไม่รีบตัก

อันที่จริงธุรกิจของร้ำนโอ้กะจู๋ แบ่งเป็นคือ ฟำร์มและร้ำนอำหำร 
และทั้ง 2 แกนต้องบำลำนซ์กัน “ก่อนที่เรำจะขยำยสำขำหน้ำร้ำน 
ในส่วนของฟำร์มเองต้องมีกำรวำงแผน ต้องขยำยก ำลังผลิตก่อนล่วงหน้ำ 
ไหนจะสร้ำงโรงเรือน เวลำในกำรใช้เพำะเมล็ด กำรเพิ่มพนักงำนดูแล 
หำกอยู่ดี  ๆโอ้กะจู๋ขยำยทีเดียว 10 ร้ำนในปีเดียว เรำก็ไม่รู้จะเอำผักที่ไหน
มำเสิร์ฟเหมือนกัน”
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ดังนั้น ถ้ำหลังบ้ำนไม่พร้อมหรือมีจุดไหนไม่พร้อมมีแนวโน้ม
ที่จะท ำให้คุณภำพผักของเมนูที่ร้ำนแย่ลง พวกเขำเลือกที่จะไม่ท ำ
ดีกว่ำ และขอโตอย่ำงช้ำๆ ดีกว่ำวิ่งไปข้ำงหน้ำโดยลืมจุดเริ่มต้นที่
พวกเขำเคยสร้ำงไว้รวมถึงเรื่องกำรรักษำคุณภำพ “ไม่ว่ำครั้งนี้จะเป็น
ครั้งแรกหรือครั้งที่เท่ำไรของลูกค้ำที่เข้ำมำกินอำหำรที่ร้ำนจะต้อง
ได้กินอำหำรที่มีคุณภำพเหมือนกันทุกครั้ง” โจ้ย้ ำเสียงหนักแน่น 
แม้ในวันนี้จะมีคนมำรอกินเยอะแยะเต็มไปหมดก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำ
จะเสิร์ฟอะไรให้ลูกค้ำกินก็ได้ หรือลดขนำดลงเพื่อเพิ่มก ำไรได้ตำมใจ 
“หลำยคนเป็นแฟนร้ำนเรำเพรำะได้กินผักเยอะๆ มีสลัดเคียงแทบ
ทุกเมนู เรำจะเสิร์ฟแบบนี้ต่อไปแน่นอน” โจ้เสริมให้เรำเห็นถึงโอกำส
ในช่วงน้ ำขึ้นของร้ำนแต่ไม่จ ำเป็นต้องรีบตัก เพรำะกำรเติบโตที่
อำจดูช้ำหน่อยแต่แข็งแรงและมีคุณภำพดูจะเหมำะกว่ำส ำหรับ
ธุรกิจของพวกเขำ

ส ำหรับแผนกำรในระยะสั้นของพวกเขำคือกำรเดินหน้ำ
ขยำยปีละ 2-3 สำขำ พร้อมๆ กับกำรขยับขยำยฟำร์มปลูกผักเพื่อ
เพิ่มก ำลังกำรผลิตไปพร้อมๆ กัน รวมถึงแผนกำรเปิดครัวกลำงประจ ำ
กรุงเทพฯ ท่ีสำมำรถรองรับร้ำนโอ้กะจู๋ในอนำคตได้ถึง 15 สำขำ 
เป็นศูนย์กลำงควบคุมกำรผลิตวัตถุดิบในเมนูที่ร้ำนเสิร์ฟอย่ำงน้ ำสลัด 
เครื่องดื่ม อำหำรสดบำงชนิด เพื่อให้สำขำที่กรุงเทพฯ มีซัพพลำยเชน
ที่แข็งแรงและเป็นระบบยิ่งขึ้นพำร์ตเนอร์ที่เป็นมำกกว่ำเพื่อน “แน่นอนว่ำ
เรำต้องเติบโต” อู๋ย้ ำกับเรำ พร้อมกับเล่ำเสริมถึงแผนกำรเติบโต
ของธุรกิจ “เรำ 3 คนเห็นตรงกันว่ำจะเลือกเติบโตอย่ำงยั่งยืนและ
แข็งแกร่ง โดยเน้นเรื่องคุณภำพเป็นหลักเสมอ ซึ่งเป็นสิ่งที่เรำคุยกัน
ตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจอยู่แล้ว”

ค ำว่ำ คุณภำพ ในควำมหมำยของโอ้กระจู๋ไม่ใช่แค่เมนูที่เสิร์ฟ 
แต่ไล่มำตั้งแต่พนักงำน “น้องทุกคนที่เข้ำมำเป็นครอบครัวโอ้กะจู๋แล้ว
เรำพยำยำมดูแลเขำแบบเพื่อนแบบครอบครัว” พร้อมปลูกฝังให้เข้ำใจ
ถึงจุดมุ่งหมำยของธุรกิจที่ไม่ใช่แค่ปลูกผักขำยหรือท ำอำหำรขำย 
แต่ควำมตั้งใจของพวกเขำคืออยำกเห็นทุกคนได้กินอำหำรที่ดีต่อสุขภำพ
เมื่อกินแล้วร่ำงกำยก็แข็งแรง ที่ส ำคัญต้องอร่อยด้วย “ก็เหมือนกับ
เรำท ำอำหำรให้ครอบครัวกิน ตำมสโลแกนของร้ำน ปลูกผักเพรำะ
รักแม่ เรำก็เลยไม่อยำกใส่สำรเคมีไม่อยำกใช้ยำฆ่ำแมลงเลย เพรำะ
รู้ว่ำไม่ดี” และควำมหมำยของค ำว่ำ แม่ ยังทัชกับลูกค้ำทุกคนได้ง่ำย 
“เช่ือว่ำทุกคนรักแม่เหมือนที่เรำรัก ดังนั้น เรำก็อยำกให้แม่กินแต่
ของดีๆ นี่คือควำมรู้สึกที่เรำอยำกให้ลูกค้ำของเรำกินแต่ของดีๆ 
ด้วยเช่นกัน”

จุดแข็งของทั้ง 3 พำร์ตเนอร์คือควำมเข้ำใจในตัวธุรกิจที่พวกเขำท ำ 
เห็นเป้ำหมำยในทิศทำงเดียวกัน รวมถึงโฟกัสว่ำจะพำให้ธุรกิจที่ท ำอยู่
ไปถึงจุดหมำยที่วำงไว้ได้อย่ำงไร “นอกจำกเพื่อน  ๆทั้ง 3 คนและครอบครัว 
“โอ้กะจู๋” ของพวกเรำแล้ว เรำยังมีพำร์ตเนอร์ทำงกำรเงินอย่ำง 
ธนำคำรกรุงไทย ซึ่งเป็นเหมือนกับมืออำชีพที่ดูแลเรำในเรื่องของ
เงินทุนและให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรขยับขยำยสำขำรวมถึงเรื่อง

กำรพัฒนำระบบครัวกลำงในอนำคต” ถ้ำให้ถำมถึงข้อดีที่ทำงโอ้กะจู๋
และธนำคำรกรุงไทย จับมือเป็นพำร์ตเนอร์ทำงธุรกิจ “ด้วยควำมที่
แบงก์เป็นมืออำชีพเรื่องเงินๆ ทองๆ อยู่แล้ว ท ำให้เรำไม่ต้องกังวล
เรื่องนี้ ที่ส ำคัญท ำให้เรำสำมำรถโฟกัสในแผนกำรพัฒนำธุรกิจได้
อย่ำงไม่ติดขัด”

“หรืออย่ำงเรำมีไอเดียหรือมีแผนกำรในหัวแล้ว เช่น กำรขยำย
สำขำหรือว่ำท ำระบบครัวกลำง เรำอำจต้องใช้เวลำเก็บเงิน 5-6 ปี 
แต่พอเรำมีแบงก์ช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ เรำก็สำมำรถท่ีจะวำงแผนลงทุน
ได้ทันทีและเชื่อได้ว่ำทุกอย่ำงจะเป็นไปตำมแผนท่ีวำงไว้”
อนาคต

ต้องยอมรับว่ำ เทรนด์สุขภำพรวมถึงอำหำรสุขภำพไม่ใช่
แค่กระแสที่มำแล้วตกไป แต่นี่คือไลฟ์สไตล์ที่เรำทุกคนต่ำงอยำกดูแล
สุขภำพตัวเองหรือคนที่รักให้ดียิ่งขึ้น อยำกมีสุขภำพที่แข็งแรงไปนำนๆ 
ในมุมธุรกิจก็เช่นกัน อู๋เล่ำต่อให้เห็นถึงแผนกำรปรับตัวให้เข้ำกับ
ควำมต้องกำรผู้บริโภคผ่ำนเมนูใหม่ รวมถึง Product  Innovation 
ที่คิดมำกกว่ำแค่คิดให้แปลก แต่เริ่มต้นจำกกำรตั้งค ำถำมกับตัวเองว่ำ 
ท ำออกมำมีประโยชน์กับใครบ้ำง “อย่ำงเช่นผลิตภัณฑ์ จับฉ่ำย กะหล่ ำปลี 
ออร์แกนิก ที่ออกมำช่วงเทศกำลกินเจ เรำเลือกผักจำกโครงกำรโหล่งปง
ที่เชียงใหม่ซึ่งเป็นผลผลิตจำกเกษตรท้องถิ่นปลอดสำร น ำมำปรุงเป็น
จับฉ่ำยและบรรจุขวด คนที่ซื้อรับประทำนก็สะดวก ส่วนเกษตรกรก็มี
รำยได้เพิ่มจำกกำรเพิ่มช่องทำงขำยกะหล่ ำปลีเพิ่มขึ้นอีก” ส่วนเมนู
ของร้ำนเอง อู๋แอบกระซิบเรำว่ำหลังบ้ำนก ำลังทดลองเมนูเพื่อสุขภำพ
ใหม่ๆ อย่ำงอำหำรคีโตเจนิค รวมถึงก ำลังพัฒนำเมนูประเภทเดลิเวอรี่
ที่ลูกค้ำสำมำรถซื้อกลับไปกินที่บ้ำน หรือสั่งได้ผ่ำนออนไลน์ให้มำก
ขึ้นด้วย ในฝั่งของฟำร์มที่โจ้เป็นผู้ดูแล “เรำน ำระบบสมำร์ทฟำร์ม 
เช่น กำรให้น้ ำ ระบบเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ-ควำมช้ืน ระบบพรำงแสง
ต่ำงๆ เพื่อให้คุณภำพของผลผลิตที่ออกมำมีมำตรฐำนและดียิ่งขึ้น 
อนำคตเรำต้องท ำเพิ่มแน่แต่จะท ำควบคู่ไปกับกำรพัฒนำสกิลควำมสำมำรถ
ให้กับพนักงำนท่ีดูแลฟำร์มไปด้วย”

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคเหนือ
ที่มา : https://www.marketeeronline.com
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มกอช. เปิดสัมมนำเติมควำมรู้เกษตรกรรุ่นใหม่ เกษตรกร 
วิสำหกิจชุมชน และสหกรณ์ ใช้แพลตฟอร์ม DGTFarm.com ขยำยช่องทำง
กำรตลำดสินค้ำเกษตร สร้ำงโอกำสกำรแข่งขันทำงกำรค้ำภำยใต้
แนวทำง “ตลำดน ำกำรผลิต” ตอบโจทย์ควำมต้องกำรผู้บริโภคในยุค 
New Normal

นำยพิศำล พงศำพิชณ์ เลขำธิกำรส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำ
เกษตรและอำหำรแห่งชำติ (มกอช.) เปิดเผยว่ำ เพื่อให้เกษตรกร
สำมำรถยกระดับให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ
สำมำรถเปิดร้ำนค้ำบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ และสอดรับกับ
นโยบำยของกระทรวงเกษตรฯ มกอช. โดยศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร (ศทส.) ได้พัฒนำเว็บไซต์สินค้ำเกษตรมำตรฐำน-
ออนไลน์ หรือ DGTFarm.com ส ำหรับเป็นช่องทำงกำรจ ำหน่ำย
สินค้ำเกษตรที่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบกำร 
เพื่อให้เกษตรกร ผู้ประกอบกำร ได้พบกับผู้บริโภคที่มีควำมต้องกำร
ที่ตรงกันได้ โดยสินค้ำเกษตรทีส่ำมำรถเข้ำมำจ ำหน่ำยใน DGTFarm.com
จะต้องเป็นสินค้ำที่ดี มีคุณภำพ ได้กำรรับรองมำตรฐำน หรือเป็น
สินค้ำที่เข้ำร่วมโครงกำร QR Trace (ระบบตำมสอบสินค้ำเกษตร
ด้วย QR Code Traceability) เพื่อเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรจ ำหน่ำยสินค้ำเกษตรในรูปแบบออนไลน์บน DGTFarm.com
ให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer เกษตรกรรำยเดี่ยว 
กลุ่มเกษตรกร วิสำหกิจชุมชน และสหกรณ์ ที่เป็นสมำชิกรำยเดิม
และผู้ที่สนใจจะสมัครเป็นสมำชิก DGTFarm.com มกอช. จึงได้จัด 
“โครงกำรสัมมนำส่งเสริมช่องทำงกำรตลำดสินค้ำเกษตรด้วยเทคโนโลยี
ดจิิทัล” ภำยใต้แนวทำง “ตลำดน ำกำรผลิต” โดยก ำหนดกำรจัด

สัมมนำ 4 ครั้ง เกษตรกรผู้เข้ำร่วม ครั้งละ 100 คน รวมทั้งหมด 400 คน
ได้แก่ ครั้งที่ 1 ภำคกลำง จ.อยุธยำมีเกษตรกรที่เข้ำร่วมสัมมนำ 
14 จังหวัด ได้แก่ รำชบุรี ฉะเชิงเทรำ ชัยนำท นครปฐม นครสวรรค์ 
ปทุมธำนี พระนครศรีอยุธยำ เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี สุโขทัย 
สุพรรณบุรี อ่ำงทอง และอุทัยธำนี ครั้งที่ 2 ภำคใต้ จ.สงขลำ (หำดใหญ่) 
ครั้งที่ 3 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น และครั้งที่ 4 ภำคเหนือ 
จ.เชียงใหม่

“DGTFarm.com จะเป็นช่องทำงออนไลน์ที่จะช่วยลดต้นทุน
กำรสร้ำงร้ำนค้ำ ลดระยะเวลำ สำมำรถท ำกำรค้ำได้อย่ำงไม่จ ำกัด
ทั้งสถำนที่ และเวลำ อีกทั้งยังเป็นช่องทำงกระจำยสินค้ำเกษตรที่ได้
มำตรฐำน จำกผู้ผลิตส่งตรงถึงผู้บริโภค โดยไม่ผ่ำนพ่อค้ำคนกลำง 
ซึ่งจะช่วยเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกัน และควำมเข้มแข็ง เกษตรกรสำมำรถ
พ่ึงพำตนเองได้ และจะเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรสร้ำงโอกำสกำรแข่งขัน
ทำงกำรค้ำและสำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรของผู้บริโภคในยุค 
New Normal” เลขำธิกำร มกอช. กล่ำว         
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก
ที่มา : https://mgronline.com

การส่งเสริมการมีงานท าในภูมิภาค

‘ระนอง-ชุมพร’ ปลื้ม ฟ้ืนเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์
อีกโครงกำรหนึ่ง ที่ “ไพรินทร์ ชูโชติถำวร” ประธำนคณะกรรมกำรขับเคลื่อนมำตรกำรบริหำรเศรษฐกิจ และประธำนคณะอนุกรรมกำร

วิเครำะห์และเสนอแนะมำตรกำรบริหำรเศรษฐกิจ และส่งเสริมกำรลงทุนในระยะปำนกลำง-ยำว ในศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์เศรษฐกิจ
จำกผลกระทบจำกกำรระบำดของไวรัสโควิด-19 (ศบศ.) เตรียมผลักดันคือ โครงกำรรถไฟทำงคู่เส้นทำงชุมพร-ระนอง ควำมยำวประมำณ 
90 กิโลเมตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงกำรเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษภำคใต้ (SEC) เป็นอีกจิ๊กซอว์ เพื่อเชื่อมโยงกำรเดินทำงและกำรขนส่ง
จำกชำยฝั่งทะเลอ่ำวไทยไปยังทะเลฝั่งอันดำมัน รวมทั้งช่วยขนส่งสินค้ำจำกเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (อีอีซี) ไปยังท่ำเรือระนอง 
เป็นกำรเปิดเส้นทำงกำรส่งออกไปยังฝั่งอันดำมัน เพื่อเช่ือมต่อกับกลุ่มประเทศบิสเทค (Bangladesh-India-Sri Lanka-Thailand Economic 
Cooperation : BISTEC) หรือกรอบควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจบังกลำเทศ-อินเดีย-ศรีลังกำ-ไทย

เส้นทำงรถไฟสำยนี้ เคยมีมำแล้วสมัยสงครำมโลกครั้งที่ 2 เมื่อครั้งที่กองทัพญี่ปุ่นยกพลบุกไทย มีกำรเกณฑ์เชลยศึกก่อสร้ำงเส้นทำง
รถไฟ 2 เส้น คือเส้นทำงรถไฟที่ จ.กำญจนบุรี ที่เช่ือมไปถึงประเทศเมียนมำ อีกเส้นทำงหนึ่งคือเส้นทำงไป จ.ระนอง เพื่อไปยังท่ำเรือเข้ำประเทศ
เมียนมำ ครั้งนั้นญี่ปุ่นใช้เวลำสร้ำงเสร็จภำยในเวลำไม่ถึง 1 ปี โดยก่อสร้ำงไปถึงยังบริเวณปำกคลองละอุ่น จ.ระนอง จำกคลองละอุ่นนี้ 
มีเส้นทำงเรือต่อไปยังคลองกะ ซึ่งเป็นชำยแดนระหว่ำงไทยกับเมียนมำและออกสู่ทะเลฝั่งอันดำมัน เส้นทำงนี้กองทัพญี่ปุ่นใช้ล ำเลียงก ำลังพล
ได้ไม่นำนนัก ก่อนถูกกองก ำลังฝ่ำยสัมพันธมิตรท้ิงระเบิดจนเสียหำยไป จำกนั้นเส้นทำงรถไฟสำยนี้ก็ถูกลืมเลือนไป
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ประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัดชุมพร เสริมว่ำ เห็นด้วย
กับโครงกำรดังกล่ำว ปัจจุบันชุมพรกับระนองอยู่ในกลุ่มกำรค้ำ
จังหวัดภำคใต้ตอนบนอยู่แล้ว หำกมีทำงรถไฟเช่ือมชุมพร-ระนอง 
จะท ำให้กำรคมนำคมขนส่งสินค้ำระหว่ำงสองจังหวัดมีควำมสะดวก
มำกขึ้น และสำมำรถเช่ือมโยงกันระหว่ำงรถยนต์ รถไฟ ท่ำเรือ 
และสนำมบินรวมทั้งยังสอดรับกับโครงกำรแลนด์บริดจ์เช่ือมสองฝั่ง
ทะเลด้วย ต่อไปกำรเดินทำงระหว่ำงชุมพร-ระนอง จะใช้เวลำไม่เกิน 
1 ช่ัวโมงเท่ำนั้น จำกเดิมต้องใช้เวลำกว่ำ 2 ช่ัวโมง ส่วนเรื่องผลกระทบ
คงต้องมีบ้ำง ทรำบว่ำเคยมีกำรศึกษำหำแนวทำงแก้ไขปัญหำเอำไว้แล้ว 
หำกมีกำรคมนำคมระบบรำงเข้ำมำเสริมระหว่ำงสองจังหวัด   ย่อมส่งผล

ต่อเศรษฐกิจในภำพรวมอย่ำงแน่นอน ขณะที่ นำยกสมำคมธุรกิจ
กำรท่องเท่ียวจังหวัดชุมพร ระบุว่ำ เส้นทำงรถไฟเช่ือมชุมพร-ระนอง 
ถือเป็นควำมหวังของคนทั้งสองจังหวัด เพรำะจะเป็นกำรเช่ือมแหล่ง
ท่องเที่ยวสองฝั่งทะเลเข้ำด้วยกัน ท ำให้กำรเช่ือมโยงกำรท่องเที่ยว
ของทั้งสองจังหวัดมีควำมสะดวกมำกขึ้น ภำคเอกชนทั้ง 2 จังหวัด
ต่ำงสนับสนุนโครงกำรนี้เต็มที่ รอแค่ว่ำรัฐบำลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
จะเริ่มลงมือกันอย่ำงจริงจังให้เป็นรูปธรรมเมื่อไร 

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้
ที่มำ : https://www.matichon.co.th

แม่ค้าเขียงหมู จบแค่ ม.3 ฮึดสู้ จนได้เป็นเจ้าของธุรกิจไส้กรอกอีสานร้อยล้าน!
ลิขิตฟ้ำหรือจะสู้มำนะตน! ประโยคนี้ใช้ได้กับ คุณไก่-กรรณิกำร์ 

สิริทรัพย์เพิ่มโชค วัย 41 ปี อดีตแม่ค้ำเขียงหมู เรียนจบแค่ช้ัน ม.3 
ที่ลุกขึ้นสร้ำงอำชีพใหม่ด้วยควำมมุ่งมำนะ อุ้มท้องเปิดร้ำนไส้กรอก
อีสำนกับสำมี แม้โดนติโดนว่ำไม่เว้นวัน แต่พรแสวงก็ท ำให้ทั้งคู่ก้ำว
ข้ำมมำได้ จนร้ำนไส้กรอกอีสำนเติบใหญ่ กลำยเป็นธุรกิจร้อยล้ำน!

คุณไก่ ย้อนอดีตให้ฟังว่ำ เธอเคยเป็นแม่ค้ำเขียงหมูในตลำด
ย่ำนบำงแค จนได้มำพบรักกับ คุณไก่-ธนพล โวหำรบัณฑิตย์ คู่ชีวิต
วัย 52 ปีในปัจจุบัน ซึ่งท ำหมูยอ กุนเชียง และไส้กรอกขำยที่จังหวัด
หนองคำย เมื่อแต่งงำนจึงช่วยกันสร้ำงธุรกิจ ไส้กรอกอีสำนแม่ไก่ 
เป็นของตัวเอง 

“เรำเก่งเรื่องหมู เรำมีควำมรู้เรื่องอำหำรแปรรูป ท ำไมไม่ท ำ
สิ่งที่ตลำดต้องกำร  ทุกวันนี้คนอีสำนย้ำยถิ่นฐำนเข้ำกรุงเทพฯ มำท ำงำน
หำเงินเลี้ยงครอบครัวกันเยอะมำก และส้มต ำ ไส้กรอกย่ำง ก็เป็น
ซิกเนเจอร์ของคนอีสำนอยู่แล้ว ถ้ำอย่ำงนั้นท ำไส้กรอกอีสำนขำยดีกว่ำ 
ใช้วัตถุดิบดีพรีเมี่ยมไปเลย” คุณไก่ เล่ำถึงแนวคิดในกำรสร้ำงธุรกิจ
แรกเริ่ม คุณไก่และสำมี เช่ำแผงในตลำดบำงแค 4 ล็อก เปิดร้ำนไส้กรอก
เมื่อปี 2550 ระหว่ำงนั้นได้อุ้มท้องลูกน้อยอำยุครรภ์ 6 เดือน

“ใน 4 ล็อก มีทั้งหม้อหุงข้ำว เครื่องบด เครื่องผสม โต๊ะมัดไส้กรอก 
หม้ออบรมควัน ท ำกันสดใหม่หน้ำร้ำน ลูกค้ำซื้อหนึ่งกิโล อบให้ฟรีเลย 
ช่วงแรกๆ เจ๊ท ำไมไส้กรอกป้ิงแล้วด ำ เรำก็ปรับสูตรให้ขำว เจ๊ท ำไม
กลิ่นไม่หอม เรำก็ปรับให้หอม เจ๊ท ำไมย่ำงแล้วหด เรำก็พัฒนำอีก 
เรียนรู้ทุกวัน มีไปเรียนเพิ่มที่มติชน อคำเดมี เรียนหลักกำรทุกอย่ำง 
แล้วน ำมำปรับใช้กับร้ำนจนส ำเร็จ  แต่ยังไม่วำยมีช่วงหนึ่งหมูแพง
ลองปรับวัตถุดิบใหม่ ปรำกฏว่ำลูกค้ำไม่โอเค เรำเลยตั้งใจว่ำรำคำหมู
จะขึ้นหรือลงขอใช้วัตถุดิบเท่ำเดิม คุณภำพดีเหมือนเดิม ท ำให้ชนะใจ
ลูกค้ำ จ ำได้ว่ำขำยได้วันละ 4 ตัน”

เมื่อประสบควำมส ำเร็จกับยอดขำย คุณไก่ ติดต่อขอเซ้งร้ำน
แห่งหนึ่ง ในปี 2553 แต่ยังคุมงำนกันแค่สองคน ทั้งเก็บตังค์ เขียนบิล 
สั่งหมู คุมลูกน้องเองทุกอย่ำง 

“เห็นเงินทุกวัน เพรำะยอดขำยขึ้นไปถึง 7 ตัน แต่ไม่มีเวลำพักผ่อน 
ไม่มีเวลำกินข้ำว ไม่มีเวลำดูแลลูก เป็นจุดเปลี่ยนควำมคิดว่ำเรำต้องมี
คนมำช่วย ปี 2555 ไปชวนน้องมำท ำบัญชี เริ่มมีพนักงำนช่ังของ ท ำบิล 
เก็บตังค์ค่อยๆ ปรับชีวิตเริ่มสมดุลมีเวลำดูแลครอบครัว และสำมำรถ
เก็บเงินสร้ำงโรงงำนได้ในปี 2557 ที่บำงเลน พื้นที่ 10 ไร่ 2 งำน โดย
ไม่ต้องกู้ยืม” คุณไก่ เล่ำถึงควำมส ำเร็จ จำกเจ๊ไก่ เปลี่ยนมำเป็น 
ผู้บริหำรสำวแกร่งในวันนี้

จำกไส้กรอกอีสำน 1 รสชำติ ได้ปรับเปลี่ยนมำเป็น ไส้กรอก
อีสำน 12 รสชำติ คือ หมูใหม่, หมูเปรี้ยวฮอตดอกหมู, หมูวุ้นเส้นธรรมดำ, 
หมูวุ้นเส้นเปรี้ยว, หม่ำล่ำ, คั่วกลิ้ง, กะเพรำ, ลำบหมู, ต้มย ำ, กุ้งอบ
น้ ำมันงำ, กุ้งอบวุ้นเส้น เป็นต้น ปัจจุบันมีก ำลังกำรผลิตมำกถึง 10 ตัน
ต่อวัน โดยกำรจ ำหน่ำยเกือบครอบคลุมทั่วประเทศผ่ำนตัวแทนจ ำหน่ำย 
และช่องทำงอื่นๆ  นอกจำกนี้ยังมองกำรณ์ไกลจ ำหน่ำยในกลุ่มประเทศ CLMV

ในฐำนะ CEO ณ วันนี้ คุณไก่ต้องท ำแบรนดิ้ง และวำงเป้ำหมำย
ให้แบรนด์ในอนำคต เปรียบตัวเองเป็นช่องว่ำงของจักรวำล ไม่ว่ำ
ใครมำอยู่ด้วย จะเต็มใจช่วยทุกคน

“ปัจจุบัน เรำมี 9 บริษัทในเครือแม่ไก่กรุ๊ป ทั้งโรงงำน OEM
โรงงำนผลิตไส้กรอก บริษัทกรำฟิกดีไซน์ บริษัทโลจิสติกส์ ครอบคลุม
ทุกอย่ำง เมื่อรูปแบบเรำชัด เรำจะช่วยใครก็ได้ วันนี้มีทุกอย่ำง เรำอยำก
ช่วยเหลือผู้มีรำยได้น้อยให้สำมำรถซื้อสินค้ำคุณภำพได้ในรำคำ
สบำยกระเป๋ำ และหวังแก้ปัญหำซื้อของมำแต่กินและใช้ไม่หมด ท ำให้
เรำต่อยอดธุรกิจเปิดแฟรนไชส์ ตลำดนัด 20 ร้ำนค้ำปลีกขำยอำหำรสด
และวัตถุดิบต่ำงๆ” ผู้บริหำรคนเก่งเล่ำถึงธุรกิจใหม่
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คุณไก่ อธิบำยถึงแฟรนไชส์ ตลำดนัด 20 ว่ำ นอกจำก
ควำมต้องกำรช่วยเหลือผู้มีรำยได้น้อยแล้ว ยังต้องกำรแก้จุดอ่อน
ของแบรนด์คือ ยังไม่สำมำรถดูแลลูกค้ำได้ทั่วถึง และยังมีอีกหลำย
จังหวัดที่ยังไม่มีแบรนด์ไส้กรอกอีสำนแม่ไก่ หำกช่วยกันเป็นทีม 
ตัวแทนจ ำหน่ำยแบรนด์แม่ไก่จะอยู่อย่ำงยั่งยืน โดยตั้งเป้ำเปิด 
30 สำขำ ในปี 2564 

“ตลำดนัด 20 ขำยแค่ 20 บำททุกอย่ำง มีแค่หม้อเท่ำนั้น
ที่ขำยรำคำอื่นๆ ถำมว่ำขำยรำคำนี้ได้ก ำไรมั้ย บอกเลยว่ำได้  เพรำะเรำมี
โรงงำนรีแพ็กเอง มีโลจิสติกส์เองฯลฯ และของที่น ำมำขำยต้องถูกใจ
ลูกค้ำถึงจะขำยได้ กำรเลือกของมำขำย เรำเริ่มโฟกัสที่เมนู ชำบู
ต้องใส่อะไรบ้ำง ก็เลือกมำขำย” คุณไก่ เล่ำ

ในส่วนของกำรเข้ำมำร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ตลำดนัด 20 คุณไก่ 
ยังให้ควำมส ำคัญกับกำรเริ่มต้นท ำธุรกิจของผู้ที่เห็นโอกำส ด้วยกำร
ออกแบบและวำงแผนระบบกำรบริหำรกำรจัดกำร กำรวำงแผน
กำรตลำด แผนกำรโปรโมต กำรเข้ำไปช่วยประเมินสถำนที่ที่มีอยู่ 
หรือหำสถำนท่ีใหม่ และกำรฝึกอบรม เพ่ือช่วยลดทุกควำมเสี่ยงในกำร
เริ่มต้นธุรกิจ และช่วยให้ผู้ลงทุนคืนทุนในระยะเวลำที่รวดเร็ว ด้วยเงิน
ลงทุนเริ่มต้นประมำณ 490,000 บำท ซึ่งมีโอกำสท ำรำยได้สูงถึง 
5 – 9 แสนบำท/เดือน ผู้ที่สนใจสำมำรถติดต่อโดยตรงไปที่หมำยเลข
โทรศัพท์ 062-137-2145 หรือ Line ID: @taladnud20
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออกเฉยีงเหนอื
ที่มา : https://www.sentangsedtee.com

เตรียมเปิดไร่กัญชาแห่งแรกของล าปางให้ความรู้คู่ไปกับการท่องเที่ยว
ที่สวนเกษตรอินทรีย์เพชรลำนนำ ต ำบลแม่สุก อ ำเภอแจ้ห่ม 

จังหวัดล ำปำง ของนำยประพัฒน์ ปัญญำชำติรักษ์ ประธำนสภำ
เกษตรกรแห่งชำติ และเป็นที่ตั้งของกลุ่มวิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตร
อินทรีย์เพชรลำนนำ หัวหน้ำหน่วยงำนในจังหวัดล ำปำงและในพื้นท่ี
อ ำเภอแจ้ห่ม อำทิ พลังงำนจังหวัด ป่ำไม้ ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม เกษตรและสหกรณ์ ฝ่ำยปกครองอ ำเภอ สปก. และ
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้มำร่วมประชุมนอกรอบกับนำยประพัฒน์ ปัญญำชำติรักษ์ 
ประธำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ อดีต รมว.ทส. เพื่อหำรือเรื่องกำร
จัดตั้งโรงไฟฟ้ำชีวมวลจำกไม้ไผ่เนื่องจำกในพื้นที่เกษตรกรได้ปลูก
ไผ่กันจ ำนวนมำกและในช่วง 2-3 ปีที่ผ่ำนมำสภำเกษตรกรแห่งชำติ
ได้น ำกล้ำไผ่มำส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นและผลิตเป็นที่น่ำ
พอใจ ดังนั้นเพื่อรองรับผลผลิตที่จะเพิ่มขึ้นในอนำคตและเพื่อให้เกษตรกร
ได้มั่นใจว่ำกำรปลูกไผ่จะไม่มีวันขำดทุนและจะสำมำรถขำยได้ตลอดทั้งปี 
ซึ่งทำงหน่วยงำนจึงได้มำร่วมปรึกษำวำงแผนในกำรต่อยอดในเรื่อง
ดังกล่ำว

หลังจำกนั้นนำยประพัฒน์ ได้น ำคณะเข้ำชมแปลงปลูกกัญชำ
ซึ่งอยู่ในพื้นที่ปิด ซึ่งเป็นแปลงกัญชำน ำร่องที่จังหวัดล ำปำงเพื่อประโยชน์
ทำงกำรแพทย์ ตำมที่กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 
กระทรวงสำธำรณสุข ได้ขอควำมร่วมมือให้สภำเกษตรกรแห่งชำติ
ผลิตกัญชำเพื่อเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตต ำรับยำแผนไทยที่มีกัญชำ
ปรุงผสมอยู่ส ำหรับใช้ในกำรศึกษำวิจัย พัฒนำ และใช้ประโยชน์
ทำงกำรแพทย์แผนไทย

โดยกัญชำท่ีปลูกเป็นสำยพันธุ์ซำติวำ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
คือ ปลูกในโรงเรือนแบบปิดจ ำนวน 800 ต้น และในแปลงอินทรีย์
ธรรมชำติ 1,200 ต้น บนพื้นที่ควบคุม 4 ไร่ 1 งำน ซึ่งผลผลิต

จะต้องได้จ ำนวน 2 ตัน (สด) และไดม้ีกำรส่งกัญชำให้กับกรมกำรแพทย์ 
แผนไทยไปแล้ว 1 ครั้ง และขณะนี้อยู่ในช่วงของกำรปลูกครั้งที่ 2 
โดยเริ่มปลูกในแปลงนอกโรงเรือน อำยุได้ประมำณสองเดือนเศษ 
ซึ่งจะเห็นว่ำต้นกัญชำมีควำมเจริญเติบโตเป็นอย่ำงดี ใบสีเขียวสด 
กลิ่นหอมตลบอบกวนทั่วทั้งแปลง นำยประพัฒน์ ได้เปิดเผยว่ำ
หลังจำกที่มีกำรปลูกกัญชำ ก็มีประชำชนทั่วไป หน่วยงำนต่ำงๆ 
อยำกเข้ำมำชม จึงได้มีกำรพุดคุยกับทำงอธิบดีกรมกำรท่องเท่ียว 
ซึ่งในตอนแรกได้มีกำรนัดหมำยกันว่ำจะเข้ำมำดูเมื่อเดือนที่ผ่ำนมำ
แต่เจอสถำนกำรณ์โควิด จึงได้เลื่อนออกไปก่อนเป็นประมำณปลำย
เดือนหน้ำ ซึ่งที่ได้วำงแผนไว้หำกจะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็จะเป็น
ลักษณะแหล่งท่องเที่ยวเชิงควำมรู้ใหค้วำมรู้เรื่องกำรปลูก กำรดูแล 
กำรรักษำและอื่นๆ คือมำเที่ยวแล้วได้ควำมรู้ในเรื่องของกัญชำด้วย

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคเหนือ
ที่มา : https://www.sanook.com
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สกพอ.ชี้เทรนด์ EEC ปี 64 ดึงลงทุนธุรกิจสุขภาพ-ดิจิทัล-โลจิสติกส์
สกพอ.ประเมินแนวโน้มกำรลงทุน EEC ปี 2564 เร่งดึงลงทุน

3 ธีม “ธุรกิจสุขภำพ-ดิจิทัล-โลจิสติกส์”  หนุนกำรพัฒนำ BCG
แม้เศรษฐกิจโลกปี 2564  ยังผันผวนแต่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (สกพอ.) ตั้งเป้ำหมำยมูลค่ำกำรลงทุน
ในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก หรือ EEC ไม่ต่ ำกว่ำ 1 แสนล้ำนบำท 
โดยร่วมมือกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อร่วมดึงกำรลงทุน

ลัษมณ อรรถำพิช รองเลขำธิกำรสำยงำนกำรลงทุนและควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศ สกพอ.เปิดเผยว่ำ แนวโน้มกำรลงทุนในเขตพัฒนำพิเศษ
ภำคตะวันออก (อีอีซ)ี ในปี 2564 จะเป็นไปตำมแนวโน้มเศรษฐกิจโลกท่ีไม่ค่อย
ดีนัก เพรำะโควิด-19 ยังระบำด ท ำให้เดินล ำบำกและตัดสินใจลงทุนได้ช้ำ 

ทั้งนี้ แม้เศรษฐกิจโลกยังคงผันผวนแต่ในปี 2564  ยังตั้งเป้ำหมำย
ยอดกำรลงทุนอีอีซีไม่ต่ ำกว่ำ 1 แสนล้ำนบำท และคงระดับนี้ต่อเนื่อง 3 ปี 
แม้จะเกิดโควิด-19 ระบำด แต่ในรอบ 11 เดือนของปี 2563 ยอดผู้ได้รับ
บัตรส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อลงทุนจริงขยำยตัวถึง 62% ช้ีให้เห็นว่ำ
นักลงทุนมีควำมมั่นใจเดินหน้ำลงทุนตำมแผนทีว่ำงไว้        

ส ำหรับปี 2564 จะเร่งดึงดูดกำรลงทุนอุตสำหกรรมที่ได้รับ
ผลบวกจำกโควิด-19 และไทยมีศักยภำพโดดเด่น โดยอยู่ในธีมใหญ่ 
คือ บีซีจี (เศรษฐกิจชีวภำพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว) 
เพรำะในขณะนี้และโลกในอนำคตมำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อม และ
สุขอนำมัยจะสูงขึ้น และแยกเป็น 3 ธีมย่อย ได้แก่ 

1. ธีมดิจิทัล ซึ่งเป็นเทรนอุตสำหกรรมที่เติบโตสูงจำกกำร
พัฒนำระบบ 5จี และต่อยอดจำกกำรลงทุนโครงข่ำยระบบ 5จี ที่จะ
ครอบคลุมพื้นที่ 50% ของอีอีซี ในปี 2564 และกำรแพร่ระบำด
ของโควิด-19 ท ำให้หลำยธุรกิจหันมำลงทุนระบบดิจิทัลมำกขึ้น  
ทั้งหุ่นยนต์ ออโตเมช่ัน เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ (เอไอ) ซึ่งเทคโนโลยี
เหล่ำนี้จะมีประสิทธิภำพสูงมำกบนระบบ 5จี จะเกิดฐำนข้อมูลมำกมำย
ในกำรมำต่อยอดให้เกิดธุรกิจครำวด์ ดำต้ำเซ็นเตอร์ รวมทั้งจะเกิดประโยชน์
อย่ำงมำกกับธุรกิจกำรแพทย์และเกษตรอัจฉริยะ สุขภำพและควำมเป็นอยู่ 
ท่ีดี (Health and Wellbeing) สมำร์ทซิตี้ ซึ่งธีมดิจิทัลไม่ใช้เพียง
กำรลงทุนทำงตรงในโรงงำน แต่จะเข้ำมำปรับฐำนเศรษฐกิจบริกำร
ของไทยอีกมำก กำรลงทุนอุตสำหกรรมดิจิทัลปี 2563 ยังไม่มำกในรอบ 
11 เดือนแรกมีมูลค่ำ 630 ล้ำนบำท แต่มั่นใจว่ำในอีก 3 ปีข้ำงหน้ำ 
อุตสำหกรรมดิจิทัลและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอีอีซี จะเติบโตสูงขึ้นกว่ำ 
150% และจะเกิดมูลค่ำทำงเศรษฐกิจต่อเนื่องอีกมหำศำล “ในธีม
ดิจิทัลนี้ ไม่เพียงจะดึงดูดกำรลงทุนในอุตสำหกรรมดิจิทัล แต่จะน ำ 5จี 
มำเป็นตัวตั้งก่อให้เกิดกำรน ำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มำใช้ใน   
โรงงำนอุตสำหกรรม ยกระดับไปสู่อุตสำหกรรม 4.0 จะท ำให้เกิด
กำรลงทุนในเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีมูลค่ำสูงมำก" 

ส ำหรับเครื่องจักรเหล่ำนี้จะส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์น ำไปสู่
กำรพัฒนำกำรผลิตจำกฐำนข้อมูลที่รวดเร็ว และจะเกิดธุรกิจที่น ำข้อมูล
มำปรับปรุงโรงงำนอีกมำก รวมไปถึงจะเกิดอุตสำหกรรมหุ่นยนต์ 
และธุรกิจออกแบบและพัฒนำด้ำนหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (เอสไอ) 
ธุรกิจด้ำนวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่

2. ธีมสุขภำพ ซึ่งจำกกำรระบำดของโควิด-19 ท ำให้ทั่วโลก
ต้องกำรอุปกรณ์กำรแพทย์ป้องกันและรักษำโรคเพิ่มมำกขึ้น รวมทั้งธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องกับกำรดูแลสุขภำพ เพื่อให้ร่ำงกำยแข็งแรงมีภูมิต้ำนทำนโรคสูง 
เช่น หน้ำกำกอนำมัย ถุงมือยำง ชุดพีพีอี ชุดตรวจวิเครำะห์โรค 
อุปกรณ์กำรแพทย์ที่ใช้แล้วทิ้ง เครื่องช่วยหำยใจและเครื่องพยุงชีพ 
รวมถึงสินค้ำดูแลสุขภำพ เช่น อำหำรเสริมวิตำมิน สำรสกัดจำกพืช 
และเครื่องส ำอำงที่ท ำมำจำกวัสดุธรรมชำติ ซึ่งจะช่วยดึงดูดกำรลงทุน
ในอุตสำหกรรมเกษตรชั้นสูง สมำร์ทฟำร์มเมอร์ อำหำร เครื่องมือแพทย์ 
โดยจะถูกครอบด้วยเทคโนโลยชีีวภำพ ท ำให้กำรลงทุนในสำขำเทคโนโลยี 
ชีวภำพจะมำแรง ที่ผ่ำนมำรัฐบำลได้ลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยี 
ชีวภำพ และกำรแพทย์ในอีอีซีหลำยโครงกำร ได้แก่ โครงกำรจีโนมิกส์
ไทยแลนด์ ซึ่งเป็นกำรจัดท ำฐำนข้อมูลดีเอ็นเอของคนไทย 50,000 รำย 
เพื่อเป็นฐำนข้อมูลในกำรพัฒนำด้ำนกำรแพทย์ผลิตยำรักษำโรค วัคซีน 
และวิธีกำรรักษำโรคใหม่ที่เหมำะสมกับคนไทยและอำเซียน เพื่อให้
ประชำกรในภูมิภำคนี้ตอบสนองต่อกำรรักษำได้ดขีึ้น

ทั้งนี้จะท ำให้ไทยก้ำวขึ้นเป็นศูนย์กลำงทำงกำรแพทย์ในภูมิภำคนี้  
รวมทั้งเกิดธุรกิจโรงพยำบำลที่จะรักษำโรคได้เฉพำะจุด เฉพำะคน  
กำรใช้เทคโนโลยีพันธุกรรมในกำรรกัษำโรคที่มีประสิทธิภำพมำกกว่ำเดิม 
ประกอบกับโรงพยำบำลของไทยก็มีชื่อเสียงในระดับโลกท ำให้นักลงทุน
ทั้งจำกเอเชีย ยุโรป สหรัฐ ต่ำงสนใจเข้ำมำร่วมลงทุนกับโรงพยำบำลของไทย  
นอกจำกนี้ ธีมสุขภำพจะครอบคลุมตั้งแต่เทคโนโลยีกำรปลูกพืชที่เป็น
ต้นน้ ำของอุตสำหกรรมชีวภำพที่ต้องใช้เทคโนโลยีระบบปิดที่ทันสมัย  
เพื่อให้พืชมีควำมเข้มข้นของสำรสกัดได้ตำมมำตรฐำน มีควำมปลอดภัยสูง  
ซึ่งในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออกหรือ EECi
มีเทคโนโลยีกำรปลูกพืชระบบปิดที่เอกชนเข้ำไปใช้ได้ และมีโรงงำนสกัด
สำรชีวภำพไบโอรีไฟเนอรีที่เอกชนน ำผลกำรวิจัยไปต่อยอดทดลอง
ผลิตในเชิงอุตสำหกรรมได้  เพื่อให้เกิดกำรสกัดชีวภำพใหม่ ซึ่งในอีอีซี
มีโครงสร้ำงพื้นฐำนรองรับอย่ำงครบถ้วน

3. ธีมสมำร์ทโลจิสติกส์ โดยโควิด-19 ท ำให้กระทบต่อซัพพลำยเชน 
ทั่วโลกที่ต้องพึ่งพำฐำนกำรผลิตในจีน ท ำให้นักลงทุนทั้งไทยและต่ำงชำติ
เห็นถึงจุดเด่นควำมส ำคัญของอีอีซี ที่มีระบบคมนำคมที่ครบถ้วน
ทั้งท่ำเรือน้ ำลึก สนำมบิน ถนน รถไฟทำงคู่ รถไฟควำมเร็วสูง ที่จะมำ
ในอนำคต ท ำให้อีอีซีเหมำะเป็นฮับโลจิสติกส์ในภูมิภำคจะท ำให้เกิดกำร
ลงทุนด้ำนกำรขนส่งและคลังสินค้ำใช้ระบบอัตโนมัติและเอไอ และ
ธุรกิจ Express delivery ทีเ่ป็นธุรกิจเติบโตเร็วมำก ส ำหรับธุรกิจดังกล่ำว
มีมูลค่ำกำรลงทุนไม่มำกแต่มีมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจสูง เช่น DHL
มำลงทุนในไทยจะลงทุนคลังสินค้ำและใช้สนำมบิน แต่จะมีมูลค่ำขนส่ง
สินค้ำแต่ละปีมหำศำล ก่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนหลำยธุรกิจ และท ำให้
ระบบโลจสิติกส์ และระบบศุลกำกรไทย มีประสิทธิภำพมำกขึ้น เช่น ที่ผ่ำนมำ
มีธุรกิจอีคอมเมิร์ชขนำดใหญ่เข้ำมำลงทุน ก็ได้เข้ำไปพัฒนำระบบศุลกำกร
เชื่อมโยงข้อมูล ท ำให้จัดเก็บภำษีได้รวดเร็วถูกต้อง เป็นต้น
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มำ : www.bangkokbiznews.com
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ประโยคถามทางภาษาอังกฤษ ไปได้ทุกท่ี ไม่กลัวหลง! ในชีวิตประจ าวัน
การถามทิศทางภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
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การถามทางภาษาอังกฤษ (Asking for directions)
Could you tell me how to get to..? 
(กรุณำบอกหน่อยได้ไหมครับว่ำจะไป…ได้อย่ำงไร?)
How do I find…? 
(ฉันจะหำ….ได้อย่ำงไร?) 
Pardon me, I’m lost, how do I get to…? 
(ขอโทษนะคะ ฉันหลงทำง ไม่ทรำบว่ำจะไป….อย่ำงไร?)
Which is the best way to…? 
(ทำงไหนดีที่สุดที่จะไป…?)
Could you direct me to…? 
(คุณสำมำรถบอกทำงไป…ฉันหน่อยได้มั้ย?)
Which way do I go to get to..? 
(ฉันจะไป…ทำงไหน?) 
How do I get to…? 
(ฉันจะไปท่ี…ได้อย่ำงไร?)
What’s the best way to..? 
(วิธีไหนท่ีดีที่สุดในกำรไป…?)
Where is…? 
(ที…่.อยู่ตรงไหน?)
Excuse me, How can I go to…?
(ขอโทษนะคะ ฉันจะไปท่ี…ได้อย่ำงไร?) 
Can you tell me the way to..? 
(ช่วยบอกทำงไป…ได้ไหมคะ?)

ทิศทางภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าง?
Turn back/ Go back (ย้อนกลับ/กลับมำ)
Turn left/right (เลี้ยวซ้ำย/เลี้ยวขวำ)
Go along…(ไปข้ำงหน้ำ)
Cross…(ข้ำม)
Take the first/ second road on the left/right. (ใช้ถนนสำยแรก/
สำยที่สองตรงซ้ำยมือ/ขวำมือ)
It’s on the left/right. (มันอยู่ซ้ำยมือ /ขวำมือ)
Go up/down…(เดินย้อน)
It’s about 60 meters from here (จำกตรงนี้ไปประมำณ 60 เมตร)
It’s on your right/left (มันอยู่ตรงขวำมือ/ซ้ำยมือของคุณ)
It’s in the middle of the block (อยู่ตรงกลำงช่วงตึก)
It’s on the corner. (อยู่ตรงหัวมุม)
It’s next to/ across/ between/ in front of…(อยู่ถัดจำก/ตรงข้ำม/
ระหว่ำง/ด้ำนหน้ำ)
Drive to…street and turn left/right (ขับตรงไปที่มุมมองและ
เลี้ยวซ้ำย / ขวำ)
Go straight ahead… (ตรงไป)

ใกล้วันหยุดยำวๆ หลำยคนคงวำงแผนไปเที่ยวกันแล้ว เมื่อเรำไปเที่ยวต่ำงประเทศจ ำเป็นจะต้องจ ำเรื่องถนนหนทำงให้ขึ้นใจ เพรำะเรำมีโอกำส
ที่จะสับสนหลงทำง เนื่องจำกเรำไม่คุ้นชินกับเส้นทำงของประเทศนั้นๆ ปัญหำนี้สำมำรถเกิดขึ้นได้กับทุกคนค่ะ แต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลย 
“ถ้ำเรำกล้ำที่จะเอ่ยถำมทำง” กับคนในท้องที่นั้นๆ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ เลยน ำประโยคถำมทำงนี้ มำแบ่งปันให้กับเพื่อนๆ เพื่อจะเป็นประโยชน์ 
ต่อนักเดินทำงอย่ำงเรำแน่นอน เมื่อเรำต้องกำรเดินทำงไปยังสถำนท่ีทีอ่ยำกไป เรำมำเรียนรู้ “ประโยคถำมทำงภำษำอังกฤษ” กันเลย

เทคนิคเล็กน้อย ในการถามทาง
เมื่อคุณจะขอควำมช่วยเหลือจำกใครสักคนหนึ่ง ควรใช้

ค ำพูดท่ีสุภำพ กำรใช้ “please” เมื่อขอให้ผู้อื่นบอกเส้นทำง
กับเรำจะท ำให้เรำได้รับค ำตอบได้อย่ำงดี

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : www.edufirstschool.com
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รู้ทันโลก
3 เทคโนโลยีมาแรงปี 2564

ฟาบิโอ ทิวิติ รองประธานบริษัท อินฟอร์ อาเซียน 
เขียนบทความ “3 เทคโนโลยีมาแรงปี 2564” คัดเลือกเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และดิจิทัล ซัพพลายเชน ซ่ึงคาดว่าจะ
เข้ามาเปลี่ยนการใช้ชีวิตและการด าเนินธุรกิจในปี 2564 ที่ก าลัง
จะมาถึง

1. คลาวด์ (Cloud)
เทคโนโลยีคลำวด์จะสร้ำงประสบกำรณ์ใหม่ให้กับกำรจัดกำร

แข่งขันต่ำงๆ ยกตัวอย่ำง กำรจัดแข่งขันเทนนิสยู เอสโอเพ่นปีนี้
ประสบควำมส ำเร็จในกำรน ำระบบคลำวด์ และปัญญำประดิษฐ์ (AI)
มำใช้ยกระดับประสบกำรณ์เสมือนจริงให้กับเหล่ำแฟนคลับท่ีไม่
สำมำรถอยู่ในสนำมแข่งขันจริงได้ และต่อจำกนี้เรำจะได้เห็นกำร
จัดงำนต่ำงๆ ที่ต้องจัดในสถำนที่หันมำใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยี
คลำวด์ เพื่อมอบประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกับผู้รับชม แต่ละรำยมำกขึ้น 
กำรแข่งขันส ำคัญหลำยรำยกำรที่วำงแผนไว้ในปีหน้ำ (2564) จะดึงดูด
ควำมสนใจผู้คนจำกทั่วโลก เช่น กำรแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนที่กรุงโตเกียว 
และกำรแข่งขันเทนนิสวิมเบิลดัน แน่นอนว่ำเทคโนโลยีคลำวด์ก็ยืนหยัด
พร้อมพลิกโฉมประสบกำรณ์ในกำรชมกำรแข่งขันที่แฟนๆ ทั่วโลก
เคยได้รับอยู่ในปัจจุบัน ด้วยกำรสร้ำงประสบกำรณ์กำรรับชมรูปแบบใหม่
อย่ำงเต็มรูปแบบ ควำมเป็นไปได้ในกำรใช้เทคโนโลยีคลำวด์มำ 
ทรำนส์ฟอร์มกำรจัดงำนต่ำงๆ นั้นมีมำกมำยมหำศำล เช่น กำรวิเครำะห์
ควำมตื่นเต้นของกลุ่มผู้ชมแบบเรียลไทม์ เพื่อน ำเสนอเป็นไฮไลต์
และจัดกำรเรื่องกำรโฆษณำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรฟีดรำยกำรสด
ได้ด้วยควำมหน่วง (latency) ที่ต่ ำมำกจริงๆ และกำรโต้ตอบกับกลุ่ม
ผู้ชมที่เลือกไว้ และแน่นอนว่ำกำรท ำกิจกรรมทั้งหมดนี้ โฮสต์อยู่บน
แพลตฟอร์มคลำวด์ที่ทรงพลัง
2. ปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ตลำดแรงงำนปี 2564 ที่ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ใดๆ ได้ท ำให้
องค์กรต่ำงๆ จ ำเป็นต้องน ำปัญญำประดิษฐ์ (AI) ไปช่วยในกำรเฟ้นหำ
ผู้สมัครที่เหมำะสมกับต ำแหน่งงำน AI จะช่วยให้แผนกทรัพยำกรบุคคล
ท ำงำนเชิงรุกในกำรจ้ำงงำนได้มำกขึ้น และช่วยให้สำมำรถตัดสินใจ
ได้ว่ำผู้สมัครใดเข้ำกันได้กับวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทด้วยกำรใช้
ข้อมูลเพื่อวัดคุณภำพของกำรจ้ำงงำนแต่ละครั้ง นวัตกรรมต่ำงๆ 
เช่น ซอฟต์แวร์ในกำรคัดกรองอัจฉริยะที่สำมำรถคัดกรองใบสมัคร
ได้แบบอัตโนมัติ แชตบอทที่ท ำหน้ำที่เป็นผู้สรรหำพนักงำนที่สำมำรถ
นัดหมำยกับผู้สมัครได้แบบเรียลไทม์ และกำรสัมภำษณ์แบบดิจิทัล
ที่ท ำผ่ำนออนไลน์ ซึ่งช่วยให้สำมำรถประเมินควำมเหมำะสมของ
ผู้สมัครแต่ละรำยได้ จะเริ่มกลำยเป็นวิธีกำรท ำงำนปกติของแผนก
ทรัพยำกรบุคคล AI ยังมีศักยภำพสูงมำกในกำรสร้ำงเวิร์กสเปซที่
หลำกหลำยและครบวงจร สำมำรถลดอคติและเพิ่มควำมเป็นกลำง

ในกำรตัดสินใจเรื่องกำรจ้ำงงำนผ่ำนอัลกอริทึ่มต่ำงๆ ทีข่ับเคลื่อนด้วย AI
ซึ่งจะแยกแยะคุณสมบัติเฉพำะตัวที่แตกต่ำงกันของผู้สมัครแต่ละคน
ออกมำให้เห็น นอกจำกนั้น กำรใช้ AI ในกำรดูแลสุขภำพจะกลำยเป็น
ภำรกิจส ำคัญ โดยตลอดปี 2564 จะมีกำรน ำ AI ไปใช้กับกำรดูแลสุขภำพ
ในหลำยด้ำนอย่ำงรวดเร็ว กำรใช้แมชชีนเลิร์นนิ่งกับชุดข้อมูลต่ำงๆ 
ทั่วโลกได้แบบเรียลไทม์ จะช่วยให้ผู้เช่ียวชำญด้ำนกำรดูแลสุขภำพ
สำมำรถติดตำมกำรสัมผัสระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่กับผู้ป่วยที่ติดเช้ือได้
อย่ำงละเอียด ช่วยให้กำรวินิจฉัยแม่นย ำ ใช้กำรวิเครำะห์เชิงคำดกำรณ์
ต่ำงๆ ให้เป็นประโยชน์ในกำรติดตำมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 
(personal protective equipment : PPE) จัดสรรบุคลำกรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและพัฒนำกำรให้วัคซีนให้มีประสิทธิภำพ และยั่งยืน
มำกขึ้น
3. ดิจิทัล ซัพพลายเชน (Digital Supply Chain)

ซัพพลำยเชน (กระบวนกำรตั้งแต่กำรจัดหำวัตถุดิบ ผลิต 
จัดเก็บ จนถึงกำรจัดส่งผลิตภัณฑ์ถึงมือลูกค้ำ) จะกลำยเป็นระบบ
ดิจิทัลอย่ำงรวดเร็ว เนื่องด้วยโควิด-19 ส่งผลกระทบโดยตรงท ำให้
ดิจิทัลซัพพลำยเชนพัฒนำอย่ำงรวดเร็วในปี 2564 มุมมองเดิมๆ
ของผู้รับผิดชอบด้ำนซัพพลำยเชนทีเ่กี่ยวกับดิจิทัลทรำนส์ฟอร์เมชัน
คือเน้นไปที่เรื่องของประสิทธิภำพและค่ำใช้จ่ำย  แต่ปัจจุบันจะเปลี่ยน 
ไปเน้นในเรื่องของควำมคล่องตัวและควำมยืดหยุ่น และนั่นคือจุดที่
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ำมำเกี่ยวข้อง ดิจิทัลซัพพลำยเชนจะช่วยให้ธุรกิจ
หนึ่งๆ  ที่ประกอบด้วยองค์กรหลำยแห่งท ำงำนร่วมกัน (multi-enterprise)
สำมำรถเห็นและรับรู้ควำมเป็นไปในกำรท ำงำนตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนกำร 
สำมำรถวิเครำะห์เชิงคำดกำรณ์ได้ดีขึ้น และใช้ระบบอัตโนมัติที่ชำญฉลำด
ได้มำกขึ้น  ผู้รับผิดชอบด้ำนซัพพลำยเชนจะสำมำรถปรับและใส่
ควำมยืดหยุ่นให้กับระบบซัพพลำยเชนของตนได้ตำมควำมต้องกำร
ของตลำด และใช้ระบบนิเวศด้ำนพันธมิตรให้เป็นประโยชน์ได้มำกขึ้น 
เครื่องมือดิจิทัลต่ำงๆ เหล่ำนี้ครอบคลุมตั้งแต่ปัญญำประดิษฐ์ (AI)
เทคโนโลยีที่ผสำนระหว่ำงโลกควำมจริงและควำมเสมือนจริงเข้ำด้วยกัน (AR)
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และกำรท ำงำนอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ที่มนุษย์เป็นผู้ออกแบบกระบวนกำร
และขั้นตอน รวมถึงกำรตัดสินใจต่ำงๆ (robotic process automation : 
RPA) และคำดว่ำจะยกระดับศักยภำพที่มีและน ำไปสู่สินค้ำและบริกำร
ใหม่ๆ ที่น่ำสนใจและมีอิทธิพลต่อลูกค้ำเป็นอย่ำงมำก  รองประธำน
บริษัท อินฟอร์ อำเซียน ระบุว่ำ กำรถูกดิสรับ (disruptions) ของ
ระบบซัพพลำยเชนอย่ำงไม่น่ำเช่ือในปี 2563 แสดงให้เห็นอย่ำง
ชัดเจนว่ำกำรจับคู่ควำมต้องกำรผลิตภัณฑ์และบริกำรที่มีในตลำด 
ณ ขณะใดขณะหนึ่งเข้ำด้วยกันได้แบบเรยีลไทม์  และกำรคำดกำรณ์ต่ำง ๆ

ไม่ใช่งำนทีม่นุษย์จะท ำได้ส ำเร็จเพียงล ำพังอีกต่อไป มันไม่สมเหตุสมผล
อีกต่อไปที่จะมำคำดหวังให้ผู้รับผิดชอบด้ำนซัพพลำยเชนท ำกำรคำดกำรณ์
ถึงกำรปิด-เปิดของตลำดในประเทศใดประเทศหนึ่งอย่ำงฉับพลัน 
หรือให้อธิบำยถึงวัสดุ และค่ำใช้จ่ำยที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำโดย
คำดเดำไม่ได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสถำนกำรณ์ที่ขอบเขตและข้อจ ำกัด
ด้ำนกำรขนส่งและกำรเดินทำงของภำครัฐมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มำ : https:// www.thairath.co.th

อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน เผยปลำยปี 2563 ตัวเลขจ ำนวน
ผู้ว่ำงงำนมีแนวโน้มดีขึ้น ประชำชนยื่นขอใช้สิทธิ์กรณีว่ำงงำนออนไลน์
ผ่ำนเว็บไซต์ empui.doe.go.th ลดลงตำมล ำดับ โดยเดือนธันวำคม 2563 
มีผู้ยื่นขอรับสิทธิจ ำนวน 82,238 คน เดือนพฤศจิกำยน จ ำนวน 
93,190 คน เดือนตุลำคม จ ำนวน 116,160 คน และเดือนกันยำยน 
จ ำนวน 121,023 คน

นำยสุชำติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน เปิดเผยว่ำ 
ตั้งแต่ประเทศไทยเข้ำสู่สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 
เดือนธันวำคมที่ผ่ำนมำถือว่ำมีผู้ที่ข้ึนทะเบียนขอใช้สิทธิ์ และรำยงำนตัว
กรณีว่ำงงำนจ ำนวนน้อยท่ีสุด โดยไตรมำสสุดท้ำยของปี 2563 เดือน
ธันวำคม มีผู้ขึ้นทะเบียนว่ำงงำน 82,238 คน รำยงำนตัว 539,474 คน 
ลดลงจำกเดือนพฤศจิกำยน ที่มีผู้ขึ้นทะเบียนว่ำงงำน 93,190 คน 
รำยงำนตัว 598,076 คน เดือนตุลำคม ขึ้นทะเบียนว่ำงงำน 116,160 คน 
รำยงำนตัว 643,148 คน และเดือนกันยำยนขึ้นทะเบียน 121,023 คน 
รำยงำนตัว 680,825 คน

“แต่อย่ำงไรก็ดี กรมกำรจัดหำงำนคำดกำรณ์ว่ำอำจจะมีผู้ว่ำงงำน
เพิ่มขึ้น เนื่องจำกผลกระทบกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ 
จึงได้รวบรวมต ำแหน่งงำนว่ำงจำกนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำรที่ยัง
มีควำมต้องกำรจ้ำงงำน จ ำนวน 58,151 อัตรำ ซึ่งมีต ำแหน่งงำน
รองรับทุกระดับกำรศึกษำ และอัตรำค่ำจ้ำงเป็นไปตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด โดยต ำแหน่งงำนว่ำงทั่วประเทศ 10 อันดับแรก ที่เป็นที่
ต้องกำรมำกที่สุด ได้แก่ 1. แรงงำนในด้ำนกำรผลิตต่ำงๆ, แรงงำนทั่วไป 
2. แรงงำนด้ำนกำรประกอบอื่น  ๆ 3. แรงงำนด้ำนกำรผลิต  4. พนักงำนขำย 
และผู้น ำเสนอสินค้ำอื่นๆ 5. ตัวแทนนำยหน้ำขำยบริกำรธุรกิจอื่นๆ 
6. พนักงำนจัดส่งสินค้ำอื่น  ๆ7. เจ้ำหน้ำที่เก็บเงิน, แคชเชียร์ 8. พนักงำน
บริกำรอื่นๆ 9. พนักงำนขำยสินค้ำ (ประจ ำร้ำน), พนักงำนขำยของ
หน้ำร้ำน และ 10. ตัวแทนขำยผลิตภัณฑ์

กรมกำรจัดหำงำนยังมีช่องทำงกำรให้บริกำรจัดหำงำนออนไลน์
ผ่ำนเว็บไซต์ ไทยมีงำนท ำ.com ซึ่งสำมำรถค้นหำต ำแหน่งงำน สถำนที่
ท ำงำนในพื้นที่ท่ีต้องกำร และมีกำรประมวลควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 
หรือเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนใหม่ ส ำหรับผู้จบกำรศึกษำใหม่
โดยภำครัฐและภำคเอกชน (Co-Payment) ที่เพิ่มโอกำสได้งำนส ำหรับผู้จบ
กำรศึกษำใหม่หรือกำรจัดงำนนัดพบแรงงำน โครงกำรนัดพบตลำดงำน
เชิงคุณภำพ และโครงกำรจัดหำงำนเชิงรุกเพื่อกำรพัฒนำเขตพัฒนำพิเศษ
ภำคตะวันออก รวมทั้งกำรแนะแนวอำชีพ แนวทำงกำรประกอบอำชีพอิสระ 
และกำรฝึกอำชีพอิสระ โดยเน้นกำรให้บริกำรตรงถึงระดับต ำบล ชุมชน 
และครัวเรือน เพ่ือคนไทยทุกกลุ่มมีโอกำสเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรตลำดแรงงำน 
และต ำแหน่งงำนอย่ำงทั่วถึง” อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำว

ส ำหรับผู้ว่ำงงำนที่ประสงค์มีงำนท ำ สำมำรถเลือกสมัครงำน
ผ่ำนช่องทำงกำรให้บริกำรจัดหำงำนรูปแบบออนไลน์ด้วยตนเองได้ที่
เว็บไซต์ smartjob.doe.go.th หรือไทยมีงำนท ำ.com เพื่อหลีกเลี่ยง
กำรเดินทำงไปติดต่อที่ส ำนักงำน ลดกำรรวมตัวกันของคนจ ำนวนมำก 
และป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 แต่ในกรณีที่ไม่สำมำรถ
ใช้บริกำรแบบออนไลน์ได้ สำมำรถติดต่อขอรับบริกำร ณ ศูนย์บริกำร
จัดหำงำนเพื่อคนไทย ส ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1-10 
และส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด ทั้งนี้ขอควำมร่วมมือให้
สวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดระยะเวลำที่ใช้บริกำร รวมทั้งปฏิบัติตำม
มำตรกำรที่เจ้ำหน้ำที่แนะน ำอย่ำงเคร่งครัด หรือสอบถำมรำยละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่สำยด่วนกระทรวงแรงงำน โทร.1506 กด 2 กรมกำรจัดหำงำน

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

Smart DOE

กรมการจัดหางาน เตรียมรับมือคนว่างงานเหตุโควิดระลอกใหม่ พร้อมเผยจ านวนคนใช้สิทธิ์
ขึ้นทะเบียนว่างงานลดลงสวนทางสถานการณ์
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นักศึกษาจบใหม่ เฮ! กระทรวงแรงงาน ปลดล็อกเงื่อนไขร่วมโครงการ Co-Payment
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน ดันสุดตัว ปรับเง่ือนไขโครงกำร

ส่งเสริมกำรจ้ำงงำนใหม่ส ำหรับผู้จบกำรศึกษำใหม่ โดยภำครัฐและเอกชน 
(Co – payment) ขยำยเวลำอุดหนุนค่ำจ้ำงร้อยละ 50 ถึง 31 ธันวำคม 
2564

นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เผย 
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี เห็นควำมส ำคัญของปัญหำ
กำรว่ำงงำนในนักศึกษำจบใหม่ที่ก ำลังเข้ำสู่ตลำดแรงงำน โดยเฉพำะในช่วง
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 และครม.ได้อนุมัติเห็นชอบ
กำรปรับแก้คุณสมบัติและเง่ือนไขกำรเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนใหม่
ส ำหรับผู้จบกำรศึกษำใหม่ โดยภำครัฐและเอกชน (Co – payment) เพื่อให้
นักศึกษำจบใหม่มีโอกำสได้งำนท ำ และนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร
เกิดสภำพคล่องในกำรด ำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. คุณสมบัติเป็นผู้จบกำรศึกษำใหม่ มีสัญชำติไทย และ
อำยุไม่เกิน 25 ปี หำกอำยุเกิน 25 ปี ต้องจบกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 2562 
เป็นต้นไป โดยผู้จบกำรศึกษำใหม่ที่เคยท ำงำนและอยู่ในระบบประกันสังคม 
หำกเป็นไปตำมเงื่อนไขดังกล่ำว สำมำรถร่วมโครงกำรฯ ได้

2. เงื่อนไขส ำหรับนำยจ้ำงในกำรจ่ำยค่ำจ้ำง ให้เป็นไปตำม
ข้อตกลงกำรจ้ำงงำนระหว่ำงนำยจ้ำงกับลูกจ้ำง แต่ต้องไม่ต่ ำกว่ำ
อัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำของจังหวัด ตำมประกำศคณะกรรมกำรค่ำจ้ำง 
โดยรัฐบำลให้กำรอุดหนุนเงินเดือนค่ำจ้ำงไม่เกินร้อยละ 50 ต่อคน   
ต่อเดือน ตำมค่ำจ้ำงจริง ท้ังนี้ รัฐจะจ่ำยเงินอุดหนุนเป็นไปตำมวุฒิ
กำรศึกษำ ได้แก่ ปริญญำตรี ไม่เกิน 7,500 บำท ประกำศนียบัตร
วิชำชีพช้ันสูง (ปวส.) ไม่เกิน 5,750 บำท ประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
(ปวช.) ไม่เกิน 4,700 บำท และมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) ไม่เกิน
4,345 บำท 

3. ปรับระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำร ให้ขยำยระยะเวลำ
ร่วมโครงกำรฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
2564 (จำกเดิม 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64)

“ส ำหรับโครงกำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนใหม่ส ำหรับผู้จบกำรศึกษำใหม่ 
โดยภำครัฐและเอกชน (Co – payment) มีวัตถุประสงค์ให้เกิดกำรจ้ำง
งำนใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และแก้ไขปัญหำกำรว่ำงงำนจำกผลกระทบ
ของกำรแพร่ระบำดโรคโควิด-19 โดยภำครัฐอุดหนุนเงินเดือนครึ่งหนึ่งตำม
วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน 260,000 อัตรำ ระยะเวลำด ำเนินกำร ตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลำคม 2563 –31 ธันวำคม 2564 ให้กับนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร ที่มิใช่
หน่วยงำนภำครัฐ อยู่ในระบบประกันสังคม และต้องไม่มีกำรเลิกจ้ำง

ลูกจ้ำงเดิมเกินกว่ำร้อยละ 15 นับจำกวันทีไ่ด้รับกำรอนุมัติให้เข้ำร่วม
โครงกำรฯ จนตลอดระยะเวลำที่ร่วมโครงกำรฯ เพื่อให้ภำคเอกชนเกิด
สภำพคล่องในกำรด ำเนนิธุรกิจ และผู้จบกำรศึกษำใหม่ที่เพิ่งเข้ำสู่ตลำดแรงงำน 
มีรำยได้ ในกำรเลี้ยงดูตนเอง สำมำรถใช้จ่ำยในชีวิตประจ ำวัน ซึ่งจะส่ง 
ผลดีเป็นลูกโซ่ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ” รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
แรงงำน กล่ำว

ด้ำนนำยสุชำติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน เปิดเผยว่ำ 
กรมกำรจัดหำงำน รับข้อสั่งกำรรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน 
บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงแรงงำน 
และหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้อง ในกำรขับเคลื่อนโครงกำรส่งเสริม
กำรจ้ำงงำนใหม่ส ำหรับผู้จบกำรศึกษำใหม่ โดยภำครัฐและเอกชน 
(Co – payment) ให้เกิดกำรบรรจุงำนเพิ่มขึ้น และแก้ปัญหำกำรว่ำงงำน
ในผู้จบกำรศึกษำใหม่อย่ำงเร่งด่วนที่สุด

“ที่ผ่ำนมำกรมกำรจัดหำงำน ติดตำมปัญหำและอุปสรรค 
ควำมคืบหน้ำโครงกำรฯ  อย่ำงต่อเนื่องมำโดยตลอด โดยได้เชิญนำยจ้ำง/
สถำนประกอบกำร และเจ้ำหน้ำที่กรมกำรจัดหำงำนผู้ปฏิบัติงำนจริง 
มำร่วมประชุมรับฟังปัญหำ/ข้อเสนอแนะ ท้ังนี้ข้อเสนอต่ำงๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ ทำงกรมกำรจัดหำงำนได้รับไปด ำเนินกำรทันที จนเกิดกำร
ปรับเปลี่ยนเง่ือนไขที่เป็นอุปสรรคในกำรร่วมโครงกำรฯ ในที่สุด 
ด้วยมุ่งหวังให้นักศึกษำจบใหม่ และนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร 
ได้รับประโยชน์สูงสุดและเสมอภำคกนั ตำมภำรกิจของกรมกำรจัดหำงำน 
ในกำรส่งเสริมกำรมีงำนท ำให้กับคนไทยทุกกลุ่ม รวมทั้งนักเรียน นักศึกษำ 
ให้มีโอกำสเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรตลำดแรงงำน และสร้ำงแรงจูงใจให้นำยจ้ำง/
สถำนประกอบกำรเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรจ้ำงงำนผู้จบกำรศึกษำใหม่
และรับเข้ำท ำงำน” อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำว

ท้ังนี้ ผู้ท่ีสนใจเข้ำร่วมโครงกำรฯ สำมำรถลงทะเบียนได้ท่ี
เว็บไซต์ www.จ้ำงงำนเด็กจบใหม่.com และหำกต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติม
หรือต้องกำรตรวจสอบควำมคืบหน้ำกำรอนุมัติเข้ำร่วมโครงกำรฯ 
ติดต่อได้ที่ส ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1-10 ส ำนักงำน
จัดหำงำนจังหวัด ที่ระบุเป็นสถำนที่ท ำงำน หรือผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร
แล้วต้องกำรควำมช่วยเหลือเรื่องกำรรับ-จ่ำยเงินค่ำจ้ำง สำมำรถสอบถำม
รำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำยด่วนกระทรวงแรงงำน โทร.1506 กด 2 
กรมกำรจัดหำงำน
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
https:// www.doe.go.th



Smart Job Magazine
13 

กรมกำรจัดหำงำน บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกับกรมรำชทัณฑ์ 
เตรียมพร้อมช่วยเหลือส่งเสริมกำรมีงำนท ำ/ กำรประกอบอำชีพแก่
ผู้ที่ได้รับพระรำชทำนอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ.2563 
ซึ่งผ่ำนกำรอบรมโครงกำรพระรำชทำนในพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว “โคกหนองนำแห่งน้ ำใจและควำมหวังกรมรำชทัณฑ์” ที่ประสงค์
จะหำงำนท ำ

นำยสุชำติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน เปิดเผยว่ำ 
ได้รับกำรประสำนจำกกรมรำชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ขอให้เตรียมกำร
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระรำชทำนอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว 
พ.ศ. 2563 ที่อำจจะติดต่อขอรับควำมช่วยเหลือ ซึ่งล่ำสุดได้สั่งกำร
ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด และส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุงเทพมหำนครพื้นที่ท่ีเกี่ยวข้อง เตรียมควำมพร้อมแล้ว ที่ผ่ำนมำ
กรมกำรจัดหำงำน มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรมีงำนท ำโดยกำร
จัดสำธิต กำรฝึกทักษะอำชีพอิสระระยะสั้นแก่ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ 
จัดวิทยำกรบรรยำยให้ควำมรู้ แนะแนวอำชีพ ให้ข้อมูลข่ำวสำรตลำดแรงงำน 
ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำรประกอบอำชีพอิสระ ได้แก่ กำรหำท ำเล
กำรค ำนวณ กำรหำแหล่งเงินทุน และบริหำรจัดกำร รับลงทะเบียน
และบริกำรจัดหำงำนให้แก่ผู้พ้นโทษที่ประสงค์จะหำงำนท ำ โดยมีกำร
ประสำนงำนข้อมูลกับศูนย์ประสำนงำนและส่งเสริมกำรมีงำนท ำ 
(CARE : Center for Assistance to Reintegration and Employment) 
ของกรมรำชทัณฑ์

ทั้งนี้ กรมกำรจัดหำงำนเป็นหน่วยงำนที่มีภำรกิจในกำรให้บริกำร
แนะแนวและส่งเสริมกำรมีงำนท ำให้กับประชำชนทุกกลุ่ม รวมทั้ง 
กลุ่มเด็กและเยำวชนในสถำนพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติและผู้ต้องขัง 
เพื่อเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ตลำดแรงงำน ให้กลุ่มเป้ำหมำยได้รู้จักตนเอง 
รู้จักอำชีพ รู้แหล่งฝึกอำชีพ รู้ทิศทำงตลำดแรงงำน ทั้งสำมำรถวำงแผน 
กำรเลือกประกอบอำชีพ/เลือกศึกษำต่อได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 
และหรือได้รับกำรส่งเสริมให้มีงำนท ำ มีรำยได้ หรือได้รับกำรพัฒนำทักษะ
ฝีมือระหว่ำงถูกคุมขัง เพื่อให้โอกำสบุคคลเหล่ำนั้นกลับประพฤติตน
เป็นพลเมืองดี มีหลักประกันควำมมั่นคงปลอดภัยของสังคม ส่งผลให้
มีคุณภำพชีวิตที่ดีอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชำติสืบไป

“ส ำหรับผู้ที่สนใจโครงกำรและกิจกรรมแนะแนวอำชีพและ
ส่งเสริมอำชีพ สำมำรถหำข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองส่งเสริม
กำรมีงำนท ำ กรมกำรจัดหำงำน www.doe.go.th/vgnew หรือติดต่อ
ขอรับบริกำรได้ที่ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1-10 หรือสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
สำยด่วนกระทรวงแรงงำน โทร.1506 กด 2 กรมกำรจัดหำงำน” 
อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำว

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

กรมการจัดหางาน เตรียมพร้อมใหค้วามช่วยเหลือ ผู้พ้นโทษที่ผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน 
ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจา้อยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน้ าใจและความหวังกรมราชทัณฑ์”

จับกัง 1 แถลงผลงานไตรมาสสุดท้ายปี 63 สร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 
2 หมื่น 5 พันล้าน

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เผยผลงำนกระทรวงแรงงำน 
เดือนตุลำคม-ธันวำคม 2563 ก่อเกิดรำยได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 
จ ำนวน 25,003,539,870 บำท จำกโครงกำรไทยมีงำนท ำ JOB EXPO 
THAILAND 3,441,450,000 บำท โครงกำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนใหม่
ส ำหรับผู้จบกำรศึกษำใหม่ฯ 258,309,870 บำท จ้ำงงำนต่ำงประเทศ 
8,968,200,000 บำท และกำรจ้ำงงำนโดยภำครัฐและรัฐวิสำหกิจ 
12,335,580,000 บำท

นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน กล่ำวว่ำ 
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ในปีที่ผ่ำนมำ ท ำให้กิจกรรม
ทำงเศรษฐกิจทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยหยุดชะงักช่ัวครำว กำรฟื้นตัว
ต้องค่อยเป็นค่อยไป รัฐบำลภำยใต้กำรน ำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรี มุ่งใช้มำตรกำรบรรเทำผลกระทบทำงเศรษฐกิจโดยช่วยเหลือ
ภำคธุรกิจ โดยเฉพำะธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม มำตรกำรดูแล
ภำคครัวเรือน ด้วยกำรจ้ำงงำน เพื่อให้คนไทยมีรำยได้ มีควำมเช่ือมั่น 

มีก ำลังในกำรใช้จ่ำยจนเกิดกำรหมุนเวียนรำยได ้ ในระดับชุมชนถึงระดับ
ประเทศอย่ำงเป็นลูกโซ่ ซึ่งกระทรวงแรงงำน ใช้มำตรกำรที่ตรงจุด 
ทันกำรณ์ รวมทั้งบูรณำกำรกำรท ำงำนรว่มกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อป้องกันและแก้ปัญหำกำรว่ำงงำนมำโดยตลอด

นำยสุชำติฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ำ ส ำหรับโครงกำรไทยมีงำนท ำ 
JOB EXPO THAILAND บรรจุงำนแล้ว 91,772 คน สร้ำงรำยได้รวม 
3,441,450,000 บำท โครงกำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนใหม่ส ำหรับผู้จบ
กำรศึกษำใหม่โดยภำครัฐและเอกชน (Co-Payment) บรรจุงำนแล้ว 
6,335 คน สร้ำงรำยไดร้วม 258,309,870 บำท โดยรัฐบำลให้กำรอดุหนุน
เงินค่ำจ้ำงครึ่งหนึ่ง จ ำนวน 129,154,935 บำท จ้ำงงำนต่ำงประเทศ บรรจุ
งำนแล้ว 44,84 คน สร้ำงรำยได้รวม 8,968,200,000 บำท และกำร
จ้ำงงำนโดยภำครัฐและรัฐวิสำหกิจ บรรจุงำนแล้ว 411,186 คน สร้ำงรำยได้
รวม 12,335,580,000 บำท รวมก่อเกิดรำยได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 
จ ำนวน 25,003,539,870 บำท (เดือนตุลำคม – เดือนธันวำคม 2563)
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ด้ำนนำยสุชำติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน 
เปิดเผยว่ำ โครงกำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนใหม่ส ำหรับผู้จบกำรศึกษำใหม่ 
โดยภำครัฐและเอกชน (Co – payment) ได้มีกำรปรับคุณสมบัติ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรใหม่เพื่อให้นักศึกษำจบใหม่ และนำยจ้ำง/สถำน
ประกอบกำร ได้รับประโยชน์สูงสุดและเสมอภำคกัน และเกิดกำร
บรรจุงำนโดยเร็วที่สุด ดังนี้

1. คุณสมบัติผู้จบกำรศึกษำใหม่ มีสัญชำติไทย และอำยุไม่เกิน 
25 ปี หำกอำยุเกิน 25 ปี ต้องจบกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
โดยผู้จบกำรศึกษำใหม่ที่เคยท ำงำนและอยู่ในระบบประกันสังคม 
หำกเป็นไปตำมเงื่อนไขดังกล่ำว สำมำรถร่วมโครงกำรฯได้

2. เง่ือนไขส ำหรับนำยจ้ำงในกำรจ่ำยค่ำจ้ำง ให้เป็นไปตำมข้อตกลง
กำรจ้ำงงำนระหว่ำงนำยจ้ำงกับลูกจ้ำง แต่ต้องไม่ต่ ำกว่ำอัตรำค่ำจ้ำง
ขั้นต่ ำของจังหวัด ตำมประกำศคณะกรรมกำรค่ำจ้ำง โดยรัฐบำลให้กำร
อุดหนุนเงินเดือนค่ำจ้ำงไม่เกินร้อยละ 50 ต่อคนต่อเดือน ตำมค่ำจ้ำงจริง 
ทั้งนี้ รัฐจะจ่ำยเงินอุดหนุนเป็นไปตำมวุฒิกำรศึกษำ ได้แก่ ปริญญำตรี 
ไม่เกิน 7,500 บำท ประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.) ไม่เกิน 
5,750 บำท ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ไม่เกิน 4,700 บำท 
และมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) ไม่เกิน 4,345 บำท

3. ปรับเง่ือนไขกำรจ่ำยเงินอุดหนนุให้แก่ลูกจำ้ง 
โดยกำรจ่ำยเงินอุดหนุนจำกรัฐ 3 ครั้งต่อเดือน เพื่อให้

สอดคล้องกับรอบกำรจ่ำยเงินค่ำจ้ำงของนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร ดังนี้
1) นำยจ้ำงจ่ำยค่ำจ้ำงภำยในสิ้นเดือน รัฐจ่ำยเงินอุดหนุน

ภำยในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป
2) นำยจ้ำงจ่ำยค่ำจ้ำงหลังสิ้นเดือน (ภำยในวันที่ 1-5

ของเดือนถัดไป) รัฐจ่ำยเงินอุดหนุนภำยในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป

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

3) นำยจ้ำงจ่ำยค่ำจ้ำงตำมก ำหนด ตำมข้อ 1) และข้อ2) 
แต่กำรจัดท ำเอกสำร หรือข้อมูลในระบบไม่สมบูรณ์  รัฐจ่ำยเงินอุดหนุน
ภำยในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป กรณี หลังจำกวันที่ 15 หำกพบว่ำ 
รัฐจ่ำยเงินอุดหนุนไม่ครบถ้วนให้สำมำรถจ่ำยเพิ่มเติมได้จนกว่ำจะครบ
ตำมจ ำนวนลูกจ้ำงผู้มีสิทธิ ทั้งนี้ กำรปรับปรุงกำรจ่ำยเงินอุดหนุน
ให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันท่ีเริ่มโครงกำร

4. ปรับระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำร ให้ขยำยระยะเวลำ
ร่วมโครงกำรฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 
โดยรัฐบำลอุดหนุนค่ำจ้ำงแก่ลูกจ้ำงเป็นระยะเวลำ ไม่เกิน12 เดือน 
ต่อ 1 คน ตลอดระยะเวลำกำรจ้ำง 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2563–
30 พฤศจิกำยน 2564) กรณีจ้ำงหลังวันที่ 1 มกรำคม 2564 จะได้รับกำร
อุดหนุนตำมระยะเวลำที่จ้ำงแต่ไม่เกินวันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2564

ส ำหรับผู้จบกำรศึกษำใหม่และนำยจ้ำงที่ร่วมโครงกำรแล้ว 
และมีสัญญำจ้ำงถึงวันที่ 30 กันยำยน 2564 หำกกำรอุดหนุนค่ำจ้ำง
ตำมโครงกำรยังไม่ครบ 12 เดือน สำมำรถแจ้งควำมต้องกำรขยำยระยะเวลำ
กำรจ้ำงงำน ได้ถึงวันสิ้นสุดโครงกำร สูงสุดไม่เกินรำยละ 12 เดือน

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้ำร่วมโครงกำรฯ สำมำรถลงทะเบียนได้ที่
เว็บไซต์ www.จ้ำงงำนเด็กจบใหม.่com และหำกต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติม
หรือต้องกำรตรวจสอบควำมคืบหน้ำกำรอนุมัติเข้ำร่วมโครงกำรฯ 
ติดต่อได้ที่ส ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1-10 ส ำนักงำน
จัดหำงำนจังหวัด ที่ระบุเป็นสถำนที่ท ำงำน หรือผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำรแล้ว
ต้องกำรควำมช่วยเหลือเรื่องกำรรับ-จ่ำยเงินค่ำจ้ำง สำมำรถสอบถำม
รำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำยด่วนกระทรวงแรงงำน โทร.1506 กด 2 
กรมกำรจัดหำงำน



ถ้ำใครก ำลังมองหำงำน แต่ยังไม่แน่ใจว่ำผู้จ้ำงต้องกำรอะไรบ้ำง 
เรำขอแนะน ำว่ำ 12 ทักษะเหล่ำนี้ น่ำจะต้องอยู่ในลิสต์ของสิ่งที่ผู้จ้ำง
ก ำลังตำมหำอยู่อย่ำงแน่นอน แม้ว่ำหลำยๆ คนอำจจะคิดว่ำเรื่อง
ประสบกำรณ์ และเรื่องของระดับกำรศึกษำจะเป็นสิ่งส ำคัญ (ก็ส ำคัญนะ) 
แต่ถ้ำคุณไม่สำมำรถแสดงให้เห็นว่ำคุณมีทักษะเหล่ำนี้ได้ โอกำสที่
จะได้งำนนั้นก็อำจจะลดลงได้ ส่วนทักษะพื้นฐำนเหล่ำนี้จะมีอะไรบ้ำง 
Tonkit360 มีมำฝำกกันที่น่ี
การสื่อสาร

นีน่่ำจะเป็นทักษะที่ส ำคัญที่สุดเลยก็ว่ำได้ กำรสื่อสำรที่หมำยถึง
ตรงนี้ มีทั้งเรื่องกำรพูดจำให้รู้เรื่อง และกำรเขียนอีเมล ที่อ่ำนแล้วเข้ำใจ 
ควำมจริงแล้วก็อำจจะมีบำงคนที่สื่อสำรแบบพูดได้ แต่เขียนงำนไม่ดี 
หรือสลับกัน และกำรจะหำคนที่ท ำได้ทั้งสองอย่ำงได้อย่ำงยอดเยี่ยมนั้น
ก็ไม่ได้หำกันได้ง่ำยๆ
การตัดสินใจ

ทักษะในกำรตัดสินใจนั้นไม่ใช่ทักษะส ำหรับคนเป็นผู้จัดกำรหรือ
เจ้ำนำยเท่ำนั้น แต่คนที่เป็นลูกจ้ำงเองก็ต้องสำมำรถตัดสินใจเรื่องบำงเรื่อง
เองได้ ไม่ว่ำจะอยู่ในต ำแหน่งไหนของบริษัทก็ตำม เพรำะวันดีคืนดี คน  ๆนี้
อำจจะขึ้นมำเป็นเจ้ำนำยหรือผู้บริหำรในอนำคตก็ได้ (ถ้ำวันนี้ท ำไม่ได้ 
แล้ววันหน้ำจะท ำได้มั้ยล่ะ?)
ความยืดหยุ่น

กำรท ำงำนแบบมีกรอบนั้นก็ไม่ดีเสมอไปหรอก งำนบำงอย่ำงนั้น
ก็จ ำเป็นที่จะต้องมีควำมยืดหยุ่นตำมสภำพงำนด้วย และต้องรู้จักปรับตัว
ตำมสถำนกำรณ์เมื่อจ ำเป็น
ความต้ังใจ

เอำจริงๆ นะ มีใครล่ะที่ไม่อยำกได้พนักงำนท่ีตั้งใจท ำงำน? 
และเพื่อจะให้เรื่องนี้น่ำเช่ือถือเข้ำไปอีก มีกำรวิเครำะห์มำแล้วว่ำ
บริษัทที่มีพนักงำนที่ตั้งใจท ำงำน จะมีผลก ำไรมำกกว่ำบริษัทอื่นๆ 
ถึง 21 เปอร์เซ็นต์เชียวนะ
กล้าคิด กล้าท า และคิดนอกกรอบ

เช่ือหรือไม่ว่ำ สมัยนี้บริษัทต่ำงๆ นั้นต่ำงอยำกได้คนที่กล้ำคิด 
ค้นคว้ำ กล้ำลองสิ่งใหม่อยู่เสมอ เพรำะมันจะสำมำรถช่วยพัฒนำตัวบริษัทได้ 
ไม่ว่ำจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหนก็ตำม
เคารพกฎ

ถึงจะเก่งแค่ไหน ยังไงผู้จ้ำงก็ต้องกำรคนที่เคำรพกฎ และมำตรฐำน 
ของบริษัท เช่นว่ำต้องเข้ำใจว่ำเรื่องไหนบอกใครไม่ได้ หรือกล้ำบอก
ทุกครั้งเวลำมีเรื่องที่ไม่เหมำะสมเกิดขึ้นในบรษิัท รวมถึงเป็นคนที่
ซื่อสัตย์ด้วย
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคเหนือ 
ที่มา : www.sanook.com

มีความเป็นผู้น า
ทักษะเรื่องควำมเป็นผู้น ำ ลูกจ้ำงหลำยๆ คนอำจจะมองว่ำ 

นี่เป็นทักษะของคนที่เป็นผู้จัดกำรหรือผู้บริหำรนี่ แต่จริงๆ แล้วกำรเป็น
ผู้น ำนั้น สำมำรถโยงไปถึงกำรตัดสินใจ หรือกำรน ำในกำรร่วมงำนเป็นกลุ่ม
เช่น กำรท ำโปรเจกต์ระยะสั้น เป็นต้น ทักษะกำรเป็นผู้น ำจึงถือเป็น
เรื่องส ำคัญ กำรเป็นผู้น ำไม่ได้มำแค่กำรเป็นผูน้ ำแผนกหรืองำนกลุ่ม 
แต่บำงทีมันก็มำจำกกำรจุดประกำยเพื่อนร่วมงำนเหมือนกัน
ความอยากรู้อยากเห็น

ส ำหรับคนที่เป็นเจ้ำนำยนั้น คงชอบที่จะเห็นลูกจ้ำงที่มีควำมอยำกรู้ 
อยำกเห็น และอยำกเรียนรู้กำรงำนเพื่อพัฒนำตัวเอง เพรำะนอกจำก
จะเป็นทัศนคติที่ดีแล้ว ยังเป็นเรื่องดีต่อตนเองเพรำะจะได้เรียนรู้ 
และอำจจะช่วยท ำให้งำนดูหลำกหลำยมำกขึ้น เพรำะทักษะที่มำกมำย 
งำนชนิดอื่นๆ ก็จะเข้ำมำหำด้วย นอกจำกนี้ จำกกำรส ำรวจ คนที่เคย
ไปลองเรียนวิชำเสริมนอกเวลำ มักจะมีทักษะในกำรท ำงำนที่ดีกว่ำ
คนท่ีไม่เรียนส่วนใหญ่
แรงจูงใจในการท างาน

มีควำมเชื่อว่ำ ถ้ำคนอยำกท ำงำน หรือมีแรงจูงใจให้ท ำงำน
นั้นๆ งำนก็จะออกมำดีขึ้นเพรำะคนๆ นั้นจะทุ่มทั้งแรงกำยและใจ
ลงไปในช้ินงำน และยอมเหนื่อยท่ีจะท ำมันให้ออกมำให้ดี แทนท่ีจะ
ท ำแบบลวกๆ ส่งให้ไป ประโยคเด็ดของเรื่องแรงจูงใจนั้น คือว่ำ 
“เงินไม่ใช่สิ่งที่ท ำให้เรำมีควำมสุขได้ตลอด แต่ถ้ำท ำงำนแล้วมีควำมสุข 
นั่นแหละจะท ำให้คุณมีควำมสุขท่ีสุด”
สามารถต่อรองได้

ทักษะในกำรต่อรองนั้นถือเป็นเรื่องส ำคัญของธุรกิจ เพรำะ
ส่วนใหญ่แล้วกำรท ำงำน ก็ต้องมีกำรต่อรอง ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องงบประมำณ 
คนท่ีมีควำมเข้ำใจในเนื้องำน และสำมำรถอธิบำยรวมถึงต่อรองใน
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ  นั้น ถือเป็นพนักงำนที่ดี แต่อย่ำลืมว่ำกำรต่อรองกับกำร 
“เถียง” นั้นไม่เหมือนกัน
ท างานเป็นทีม

งำนบำงช้ินนั้น ก็เป็นงำนเดี่ยวที่ต้องท ำคนเดียว แต่งำน
ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นงำนใหญ่ ที่ต้องใช้คนท ำมำกกว่ำหนึ่งคนซึ่งมี
ให้เห็นกันเป็นประจ ำ แม้ว่ำงำนนั้นจะมีไม่บ่อยนัก แต่คนที่สำมำรถ
ท ำงำนร่วมกับคนอื่นได้ ถือเป็นบุคคลที่บริษัทต่ำงๆ ควรให้คุณค่ำไว้
บำงทีงำนบำงช้ินนั้นมีควำมจ ำเป็นจะต้องใช้คนมำกกว่ำหนึ่งคน 
ต่อใหค้นๆ นั้นจะเก่งแค่ไหนก็ตำม แต่ถ้ำท ำงำนร่วมกับคนอื่นไม่ได้ 
ก็ไม่ช่วยอะไร
บริหารเวลา

ทักษะกำรบริหำรเวลำนั้นถือเป็นทักษะกำรงำน และจะช่วย
ในกำรใช้ชีวิตด้วยนะ (จะได้ไม่เครียดไม่เกินไป) ซึ่งกำรบริหำรเวลำนั้น
ขึ้นอยู่กับกำรจัดควำมส ำคัญของงำนแต่ละช้ิน ว่ำงำนช้ินไหนสำมำรถ
ท ำให้เสร็จได้เลย มีประชุมตอนไหน และจะกลับมำท ำงำนที่เหลือ
เสร็จทันก ำหนดหรือไม่

อาชีพม่ันคง

หางานอยู่ ได้งานชัวร์! ถ้ามีครบ 12 ทักษะ
พ้ืนฐานนี้
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4 ขั้นตอนการพัฒนาความสามารถให้ทันยุค Thailand 4.0

THAILAND 4.0

Thailand 4.0 คือยุคที่เทคโนโลยีเข้ำมำมีบทบำทมำกขึ้น 
มนุษย์จึงมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่พัฒนำเพื่อควำมสะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น  องค์กรต่ำงๆ จึงต้องเตรียมควำมพร้อมเพื่อรับมือกับกำร
เปลี่ยนแปลง โดยคิดค้นวิธีกำรพัฒนำองค์กรใหม่ๆ เพ่ือสร้ำงควำม
ประทับใจให้กับลูกค้ำอยู่เสมอ ซึ่งหลำยคนอำจเคยได้ยินถึงขั้นว่ำ 
Thailand 4.0 จะมีเทคโนโลยีเข้ำมำท ำงำนแทนที่มนุษย์เลยทีเดียว 
และหำกเป็นเช่นนั้น องค์กรก็คงไม่มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องจ้ำงงำน
มนุษย์อีกต่อไป แล้วเรำจะท ำอย่ำงไร?

จริงๆ แล้ว Thailand 4.0 ไม่ได้น่ำกลัวเลย เพรำะเมื่อใด
ที่มนุษย์ยังมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่ไม่สิ้นสุด ก็ไม่มีอะไรสำมำรถแทนที่
มนุษย์ได้ JOBBKK.COM จึงอยำกแนะน ำเคล็ดลับดีๆ ที่จะท ำให้คุณ
ได้พัฒนำควำมสำมำรถให้ทันยุค Thailand 4.0 คุณก็จะไม่ต้องกังวล
อีกต่อไปว่ำจะมีอะไรมำแทนท่ี จำกขั้นตอนง่ำยๆ 4 ขั้นตอนดังน้ี

1. ปรับตัว : เมื่อเทคโนโลยียุค Thailand 4.0 มีกำรพัฒนำ
โดยน ำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ำมำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน
ของเทคโนโลยีช้ินนั้นให้มีควำมสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น คุณจึงต้อง
ปรับตัวเพื่อพัฒนำตัวเองให้ทันและเปิดใจยอมรับเพื่อเรียนรู้และค้นหำ
แนวควำมคิดสร้ำงสรรค์ใหม่ๆ อยู่ตลอด เช่น หำกองค์กรน ำหุ่นยนต์
เข้ำมำท ำงำนร่วมกับคุณ นอกจำกคุณจะต้องเรียนรู้เพื่อให้สำมำรถ
ท ำงำนกับหุ่นยนต์ได้แล้ว คุณก็ต้องคิดพัฒนำเพิ่มเติมอีกว่ำ จะต้อง
ท ำอย่ำงไรเพื่อให้งำนท่ีเกิดจำกกำรร่วมงำนระหว่ำงคุณกับหุ่นยนต์
มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นเรื่อยๆ มิเช่นนั้นคุณอำจกลำยเป็นคนที่รู้
เพียงวิธีกำรเปิดปิดกำรท ำงำนของหุ่นยนต์เท่ำน้ัน

2. ท ำงำนเป็นทีม : กำรท ำงำนร่วมกับคนหมู่มำก หรือที่เรียกว่ำ 
Teamwork ซึ่งจะไม่สมบูรณ์ หำกขำด “ผู้น ำ” เพื่อช้ีแนะและวำง
แนวทำงให้ team นั้น เดินหน้ำ work อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสบ
ผลส ำเร็จ แต่ปัจจุบันนี้เป็นเทรนด์ของ Hybrid workplace หรือ
กำรท ำงำนออฟฟิศแบบยืดหยุ่นที่สำมำรถท ำงำนที่ไหนก็ได้ โดยใช้
เทคโนโลยีเป็นศูนย์รวมของกำร Brainstorming มำกกว่ำห้องประชุม 
ดังนั้นค ำว่ำ Teamwork ในยุค Thailand 4.0 จึงต้องมีค ำว่ำ Collaboration 
(กำรร่วมมือ) ด้วย  เพรำะงำนจะประสบควำมส ำเร็จได้ก็ต่อเมื่อทุกคน
ในทีมให้ควำมร่วมมือ

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : www.jobbkk.com 

3. สร้ำงภำวะผู้น ำ : มีควำมกล้ำคิดในแบบที่แตกต่ำงและดีกว่ำเดิม 
โดยใช้ทักษะ Critical thinking หรือทักษะกำรคิดเชิงวิพำกษ์ ซึ่งเป็น
กำรคิดที่เริ่มจำกควำมสงสัยหรือมีข้อโต้แย้งแล้วค้นหำค ำตอบอย่ำงมี
เหตุผล ไม่สร้ำงควำมแตกแยกทำงควำมคิด และยุค Thailand 4.0 นี้ 
ไม่ว่ำจะเป็นผู้บริหำร หัวหน้ำงำน หรือระดับพนักงำนก็จะต้องมีทักษะ
ในกำรพูด สำมำรถน ำเสนอแนวควำมคิดกับผู้ร่วมงำนทุกคนให้เข้ำใจ
และสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

4. พัฒนำต่อยอด : งำนทุกช้ินจะต้องวัดผลได้ เพื่อน ำผลที่ได้
ไปปรับปรุงและพัฒนำต่อยอด แต่กำรพัฒนำนั้นจะต้องไปในทิศทำง
เดียวกับองค์กร เพรำะถ้ำท ำแต่อะไรซ้ ำๆ ย่ ำอยู่กับท่ี ควำมก้ำวหน้ำ
ในหน้ำท่ีกำรงำนก็คงไม่เกิดและคุณก็อำจถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี 
Thailand 4.0 อีกด้วย 

อย่ำงไรก็ตำม ทุกกำรเปลี่ยนแปลงของกำรท ำงำน ก็คือควำมท้ำทำย
ให้ได้ลองท ำสิ่งใหม่ๆ ดังนั้น Thailand 4.0 ก็เสมือนกำรได้ปีนขึ้นภูเขำ
ที่สูงข้ึนเรื่อยๆ แต่ถ้ำมัวยืนมองอยู่ด้ำนล่ำง คุณก็จะไม่มีวันรู้เลยว่ำ
ยอดเขำนั้นสวยงำมขนำดไหน ซึ่งในบำงครั้งอำจท ำให้เหนื่อยหรือ
รู้สึกท้อบ้ำง แต่เมื่อไปถึงวันที่ประสบควำมส ำเร็จ คุณจะรู้สึกภูมิใจ
และเป็นคนใหม่ที่เก่งขึ้น มีควำมสำมำรถที่สูงขึ้น ทีส่ ำคัญคุณจะสำมำรถ
พัฒนำควำมสำมำรถของตนเองให้มำกขึ้นเรื่อยๆ ต่อไปได้ไม่ยำกเลย 
เพรำะฉะนั้น Thailand 4.0 จะไม่น่ำกลัวอีกต่อไป ถ้ำคุณให้ควำมส ำคัญ
กับกำรปรับตัว กำรท ำงำนเป็นทีม กำรสร้ำงภำวะผู้น ำและกำรพัฒนำ
ต่อยอด และไม่ว่ำจะอยู่ใน Thailand 4.0 หรืออยู่ในยุคใดก็จะไม่มี
อะไรมำแทนท่ีควำมสำมำรถของคุณได้อย่ำงแน่นอน


