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ข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจ ำเดือนมีนำคม 2565 Special Report ฉบับนี้ขอเสนอ
เร่ือง วช. ลุยพื้นที่สงขลำเยี่ยมชมควำมส ำเร็จงำนวิจัย “เลี้ยงผึ้งชันโรง” กลุ่มวิสำหกิจชุมชนอุงและญิงยวน ตำมด้วย การส่งเสริม
การมีงานท าในภูมิภาค วิทยำลัยเทคนิคนิคมอุตสำหกรรมระยอง ขับเคลื่อนกำรเรียนกำรสอนดึงเด็กนอกระบบ สู่กำรสร้ำงอำชีพ

ส่วน English for Career ฉบับนี้ขอเสนอค ำศัพท์ ประโยคขอควำมช่วยเหลือ ภำษำอังกฤษ รู้ทันโลก 7 เรื่องเทคโนโลยี 
ที่คนวัยท ำงำนควรศึกษำเพื่อประโยชน์ในอนำคต Smart DOE โครงกำรจ้ำงงำนคนพิกำรปัง! รมว.เฮ้ง พำผู้พิกำร ขอบคุณนำยกฯ
หลังจ้ำงงำนเกินเป้ำ 45% อาชีพมั่นคง ETDA แนะ 7 นวัตกรรม e-Office ตัวช่วยธุรกิจ SMEs ให้พร้อมสู่ยุคดิจิทัล และ 
THAILAND 4.0 ปัญญำประดิษฐ์ตำมไปทุกที่ แนวโน้มกำรใช้ AI ในด้ำนกำรท่องเที่ยว

หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ วำรสำรฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ตำมสมควร สำมำรถดูรำยละเอียดและติดตำมวำรสำรข่ำวสำร
ตลำดแรงงำน Smart Job Magazine ได้ทำง https://doe.go.th/lmia
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Special Report 

วช. ลุยพ้ืนที่สงขลาเย่ียมชมความส าเร็จงานวิจัย “เลี้ยงผึ้งชันโรง”
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอุงและญิงยวน

ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) กระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) น ำสื่อมวลชน ลงพื้นที่ 
วิสำหกิจชุมชน อ ำเภอรัตภูมิ และอ ำเภอบำงกล่ ำ จังหวัดสงขลำ 
ดูควำมส ำเร็จโครงกำรวิจัย “กำรพัฒนำชุมชนเพำะเลี้ยงชันโรง
สู่กำรเป็นชุมชนนวัตกรรมอย่ำงยั่งยืนจังหวัดสงขลำ” เพื่อส่งเสริม
กำรเลี้ยงผึ้งชันโรง กำรแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ กำรตลำด ตลอดจน
ผลักดันจำกอำชีพเสริมสู่อำชีพหลัก สร้ำงรำยได้มั่นคง

ผศ.ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิน คณบดีคณะรัฐศำสตร์ ในฐำนะ
ผู้อ ำนวยกำรแผนโครงกำรฯ กล่ำวว่ำ มหำวิทยำลัยหำดใหญ่ มีองค์
ควำมรู้ด้ำนกำรเลี้ยงผึ้งชันโรงอยู่แล้ว ผนวกกับควำมอุดมสมบูรณ์
ของป่ำชำยเลนในพื้นที่ต่ำง ๆ จำกกำรท ำงำนวิจัย จึงได้น ำองค์
ควำมรู้ที ่เรำมีมำถ่ำยทอดแก่เกษตรกร ตั ้งแต่กำรเริ่มต้นเลี ้ยง 
กำรเก็บผลผลิต กำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ชุมชนสำมำรถสร้ำง
อำชีพและรำยได้ พร้อมผลักดันให้จังหวัดสงขลำเป็นเมือง
แห่งชันโรง โดยพยำยำมจะลดควำมเหลื่อมล้ ำของสังคมเมืองและ
สังคมชนบทให้ได้

ผศ .ดร .นุ กู ล  ช้ินฟัก  ผู้ ช่ วยคณบดีคณะรั ฐศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยหำดใหญ่ ในฐำนะหัวหน้ำโครงกำรย่อย เล่ำว่ำ 
จำกควำมส ำเร็จ ภำยใต้โครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้ข้อเสนอ
เชิงนโยบำยสู่กำรปฏิบัติในกำรฟื้นฟูป่ำชำยเลนในบริเวณลุ่มน้ ำ
ทะเลสำบสงขลำ และกำรจัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชนต ำบลชะแล้ (อุง) 
สร้ำงอำหำรปลอดภัย ต ำบลชะแล้ อ ำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลำ 
โดยกำรสนับสนุนทุนวิจัยจำกส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ ท ำให้เกิด
ควำมอุดมสมบูรณ์ทำงธรรมชำติ และชุมชนเกิดควำมรู้ควำม
เข้มแข็งจำกกำรเรียนรู้งำนวิจัยเพื่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่ำชำยเลน
จนเกิดผลพวงที่ส ำคัญ คือ แหล่งเพำะเลี ้ยงชันโรงที่เหมำะสม
ตำมธรรมชำติ และสำมำรถขยำยผลสร้ำงอำชีพให้แก่เกษตรกร
ในพื้นที่ได้ จึงต่อยอดเป็นโครงกำร “กำรพัฒนำชุมชนเพำะเลี้ยงผึ้ง
ชันโรงสู่กำรเป็นชุมชนนวัตกรรมอย่ำงยั่งยืนจังหวัดสงขลำ” 
ปัจจุบันได้ด ำเนินกำรไปแล้ว 8 อ ำเภอ 10 วิสำหกิจชุมชน ภำยใต้
กำรสนับสนุนทุนวิจัยจำกหน่วยบริหำรและจัดกำรทุนวิจัยและ
นวัตกรรมด้ำนกำรพัฒนำระดับพื้นท่ี หรือ บพท.

กลุ่มวิสำหกิจชุมชนเพำะเลี้ยงชันโรงบ้ำนคลองต่อ อ.รัตภูมิ
และกลุ่มวิสำหกิจชุมชนอุงและญิงยวน อ.บำงกล่ ำ จ.สงขลำ เล่ำว่ำ 
กลุ่มวิสำหกิจฯ ได้ริเริ่มเลี้ยงผึ้งชันโรงโดยเช่ือมโยงกำรเกษตร
อินทรีย์อย่ำงสมบูรณ์ ปัจจุบันมีกำรเลี้ยงชันโรงจ ำนวนหลำยพันรัง 
ใน 3 สำยพันธุ์ ได้แก่ ขนเงิน ทูรำซิก้ำ และอีตำม่ำ โดยขับเคลื่อน
ร่วมกับเครือข่ำยรำยย่อยในพื้นที่ พร้อมส่งเสริมให้โรงเรียนและ

ชุมชน มำเรียนรู้กำรแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม 
ภำยหลังที่มหำวิทยำลัยหำดใหญ่ ได้เข้ำมำช่วยสนับสนุนข้อมูล
เชิงวิชำกำร เพื่อวิเครำะห์คุณค่ำและคุณภำพทำงโภชนำกำรของ
น้ ำผึ้งชันโรง กำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ จึงสำมำรถสร้ำงควำมเช่ือมั่น
ให้กับผู้บริโภคและเกษตรกรในกำรพัฒนำต่อไปได้มำกยิ่งขึ้น

ผึ้งชันโรงมีควำมพิเศษกว่ำผึ้งชนิดอื่น ๆ คือ จะมีกำรน ำ
ยำงจำกต้นไม้ชนิดต่ำง ๆ มำต่อเติมสร้ำงรังของตัวเอง ท ำให้น้ ำผึ้ง
มีสรรพคุณทำงยำที่ดี และยังเป็นเครื่องบ่งช้ีควำมอุดมสมบูรณ์ของ
ป่ำไม้และกำรท ำเกษตรกรรมได้ว่ำมีควำมเป็นเกษตรอินทรีย์
เกือบทั้งหมด ช่วยส่งเสริมให้พืชพรรณ โดยเฉพำะผลไม้ให้เกิดผล
ผลิตมำกขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด อีกทั้ง น้ ำผึ้งชันโรงมีสำรต้ำนอนุมูลอิสระ
จึงสำมำรถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เสริมควำมงำมและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
เพื่อสุขภำพได้ เช่น ยำหม่องขี้ผึ้งชันโรง พิมเสน ครีมบ ำรุงผิว สบู่ 
และเร็ว ๆ นี้จะพัฒนำเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภำพผสมคอลลำเจน
จำกสำหร่ำยพวงองุ่นอีกด้วย ด้ำนรสชำติน้ ำผึ้งยังให้ควำมแตกต่ำง
จำกน้ ำผึ้งอื่น ๆ ตรงรสเปรี้ยวอมหวำน รำคำซื้อขำยปัจจุบันอยู่ที่
2 บำทต่อ 1 มิลลิลิตร โดยผึ้ง 2-3 รังให้ผลผลิตน้ ำผึ้งประมำณ 
1 กิโลกรัม สร้ำงรำยได้หลักแสนถึงหลักล้ำนบำทต่อปี และ
มีแนวโน้มจะสูงขึ้นได้อีก

นับเป็นกำรเดินหน้ำสร้ำงสัตว์เศรษฐกิจใหม่ ที่ผู้บริโภค
และเกษตรกรให้ควำมสนใจกันมำกขึ้น ผลผลิตมีไม่เพียงพอต่อ
ควำมต้องกำร หน่วยงำนและมหำวิทยำลัยในท้องถิ่น จึงพยำยำม
ผลักดันให้เลี้ยงเป็นอำชีพ เพื่อส่งเสริมรำยได้ที่มั่นคงมำกขึ้น ทั้งยัง
สนับสนุนให้เยำวชนคนรุ่นใหม่มำเรียนรู้ธรรมชำติ เพื่อสร้ำง
ทำงเลือกอำชีพ และหวงแหนบ้ำนเกิดได้ต่อไป ส ำหรับผู้ที่สนใจ
เรียนรู้หรือเลี้ยงชันโรงสำมำรถติดต่อมำยังวิสำหกิจชุมชนได้ทุกเมื่อ

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้
ที่มา : https://siamrath.co.th
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“ช่างณะ” สร้างรายได้แกะสลักพระพุทธรูปจากไม้
สุโขทัย “ช่ำงณะ” ช่ำงศิลปะกำรแกะสลักพระพุทธรูปจำกไม้

ฝีมือดีใน จ.สุโขทัย ยึดเป็นอำชีพหำรำยได้หล่อเลี้ยงคนในครอบครัว
เผยปัจจุบันมีลูกค้ำจำกท่ัวประเทศน ำไม้มงคล-ไม้หำยำก มำจ้ำงให้
แกะสลัก

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ที่ ต.เมืองเก่ำ อ.เมือง จ.สุโขทัย ซึ่ง
เป็นพื้นที่หลักของชุมชนโดยรอบอุทยำนประวัติศำสตร์สุโขทัย 
มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่โบรำณสถำนโบรำณวัตถุของกรุงสุโขทัย
อันเป็นศูนย์กลำงกำรปกครองของอำณำจักรสุโขทัยนับแต่อดีต
มีชำวบ้ำนและคนในชุมชนประกอบอำชีพท่ีได้รับควำมสนใจและ
ฝึกฝนซึ่งเป็นอำชีพของชำวชุมชนเก่ำแก่แห่งนี้มำยำวนำนจำกอดีต
ถึงปัจจุบัน คือ อำชีพช่ำงแกะสลักพระพุทธรูปจำกไม้ โดยบำงคน
ท ำเป็นอำชีพเสริมหำรำยได้เพิ่ม ขณะที่บำงส่วนยึดท ำเป็นอำชีพหลัก
ซึ่งมีจ ำนวนไม่น้อยที่สร้ำงฐำนะตัวเองและครอบครัวจำกอำชีพน้ี

นำยวรรณะ เชื้อบัว หรือช่ำงณะ อำยุ 39 ปี เป็นช่ำงศิลปะ
กำรแกะสลักพระพุทธรูปจำกไม้ในพื้นที่มีฝีมือดี มีผลงำนโดดเด่น 
โดยมีลูกค้ำจำกทั่วประเทศมำสั่งท ำและมำรับซื้อในงำนแกะสลัก
งำนไม้ของเขำ “ช่ำงณะ” ได้ใช้พื้นที่บ้ำนพักของเขำและคนใน
ครอบครัวดัดแปลงมำเป็นโรงงำนย่อม ๆ ขนำดเล็กตั้งอยู่บ้ำนเลขที่ 
140/2 หมู่ 3 ต.เมืองเก่ำ อ.เมือง จ.สุโขทัย เป็นท่ีท ำงำนหำรำยได้
ของเขำในกำรประกอบอำชีพช่ำงแกะสลักพระพุทธรูปบนตัวไม้
ขนำดใหญ่และแกะสลักได้ทุกขนำดตำมที่ผู้จ้ำงหรือลูกค้ำสั่งท ำ
มีฝีมือกำรท ำอย่ำงประณีตสวยงำม คม ชัด ลึกและชัดเจน ไม่ผิด
พิมพ์ถูกต้องตำมต้นฉบับ

ช่ำงณะ บอกเล่ำว่ำ ตัวเองได้เรียนรู้ในกำรหัดฝึกแกะสลักไม้
มำตั้งแต่อำยุประมำณ 13-14 ปี ตอนแรกไม่ได้ท ำจริงจังแต่มีใจรัก
เห็นคนเฒ่ำคนแก่ในหมู่บ้ำนท ำกันก็สนใจช่ืนชอบตำมประสำเด็ก ๆ 
พอเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่มำกขึ้นเริ่มมีฝีมือมำกขึ้น มีควำมช ำนำญขึ้น
ตำมระยะเวลำที่ลงมือท ำก็เลยเช่ือมั่นว่ำสำมำรถท ำเป็นอำชีพได้

และน่ำจะไปได้ดีมีอนำคต โดยเดิมทีนั้นตนเองมีอำชีพท ำนำ แต่
ชอบใช้เวลำว่ำงไปหำเก็บเศษไม้จำกหัวไร่ปลำยนำมำฝึกแกะสลัก 
ซึ่งเริ่มจำกแกะสลักเป็นรปูสัตว์ เช่น นก ปลำ เสือ และช้ำง จำกน้ัน
พัฒนำมำเป็นกำรแกะสลักพระพุทธรูป พระพิฆเนศ และรูปเหมือน
พระเกจิอำจำรย์ต่ำง ๆ แล้วฝำกวำงตำมร้ำนขำยของที่ระลึก จนลูกค้ำ
เห็นผลงำนเขำก็บอกต่อกันไป เริ่มมีคนรู้จักช่ือเสียงและมีควำมสุขมำก
ที่เขำเรียกนำมเรำว่ำ นำยช่ำง จึงพัฒนำฝีมือโดยดูจำกรูปภำพ
ตัวอย่ำง แล้วแกะสลักตำมให้เหมือนรูปมำกท่ีสุด ฝึกฝนเรื่อยมำจน
เกิดควำมช ำนำญและมีช่ือเสียงในเมืองเก่ำสุโขทัย มียอดสั่งซื้อจำก
ลูกค้ำมำกขึ้นตำมล ำดับ บำงครั้งเอำไม้ทั้งขนำดเล็ก ใหญ่ มำท ำต่อ
ให้เกิดรำยได้อีกทำงส่งขำยหรือมีคนมำรับซื้อถึงบ้ำนซึ่งลูกค้ำ
จ ำนวนมำกเมื่อมำรับไม้และสิ่งมงคลท่ีสั่งแกะสลักเขำมำเห็นงำน
ช้ินอ่ืน ๆ ที่ตนท ำไว้ก็ขอซื้อไปพร้อมกับงำนท่ีสั่งก็มีมำก

ปัจจุบันมีลูกค้ำจำกท่ัวประเทศน ำไม้มงคล อย่ำงเช่นไม้สัก 
ไม้กันเกรำ ไม้ขนุน และไม้หำยำกหลำยชนิดมำจ้ำงให้แกะสลัก
เป็นพระพุทธรูปต่ำง ๆ เช่น พระพุทธรูปปำงมำรวิชัยศิลปะสุโขทัย 
พระปำงลีลำ พระนำคปรกและรูปเหมือนพระเกจิอำจำรย์ โดย
รำคำขึ้นอยู่กับขนำดและควำมยำกง่ำยของงำน หำกลูกค้ำรำยใด
ที่สนใจสำมำรถติดต่อสอบถำมได้ที่เบอร์ 087-7075967
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคเหนือ
ที่มา : https://www.nationtv.tv

ส้มโอนครปฐม ออเดอร์ทะลักหลังสหรัฐปลดล็อก
ผู้บริหำรสวนส้มโอไทยทวี อ ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม คุณธนกฤต ไทยทวี ระบุว่ำ กำรที่สหรัฐอเมริกำ เปิดให้น ำเข้ำส้มโอจำก

ไทยโดยไม่จ ำกัดสำยพันธ์ุเป็นครั้งแรกในรอบ 15 ปี ถือเป็นข่ำวดีของวงกำรเกษตรกรไทยผู้ปลูกส้มโอ เพรำะที่ผ่ำนมำส้มโอเคยรำคำตกต่ ำ
เหลือเพียงลูกละ 50 บำท แต่ปัจจุบันรำคำลูกละ 100-150 บำท ซึ่งส้มโอของจังหวัดนครปฐมมีช่ือเสียงในระดับโลก และยังเป็นค ำขวัญประจ ำ
จังหวัด สำมำรถสร้ำงอำชีพสร้ำงรำยได้ในอนำคตระยะยำว

ส้มโอไทยมีตลำดต่ำงประเทศรองรับ ทั้งจีน ฮ่องกง มำเลเซีย สิงคโปร์ และญี่ปุ่นที่น ำเข้ำสำยพันธุ์ทองดี แต่ต้องอบไอน้ ำเพื่อฆ่ำเช้ือ
แมลงวันผลไม้เช่นกัน ซึ่งในปีท่ีผ่ำนมำกำรส่งออกส้มโอมีมูลค่ำกว่ำ 900 ล้ำนบำท ขณะที่ควำมต้องกำรบริโภคในประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น
เช่นกัน ซึ่งวันนี้ก ำลังกำรผลิตไม่น่ำจะเพียงพอต่อควำมต้องกำรของตลำด สิ่งที่ต้องกำรให้หน่วยงำนภำครัฐช่วย คือ กำรรณรงค์ส่งเสริมเพื่อให้
เกิดกำรตื่นตัว เพรำะกำรปลูกส้มโอครั้งหนึ่งจะมีอำยุได้ถึง 40 ปี หรืออย่ำงน้อย 25 ปี และกำรที่จะท ำให้ส่งออกได้เป็นที่ต้องกำรของ
ตลำดต้องท ำให้ผิวสวย เนื้อดี และรสชำติดี 



ขณะที่เกษตรกรและผู้ส่งออกจะต้องปรับตัวหลำยเรื่อง ทั้งใน
เรื่องของแหล่ง (ล้ง) รับซื้อ กำรเตรียมโรงบรรจุ และต้องผ่ำนมำตรฐำน
GMP (Good Manufacturing Practice) คือ มำตรฐำนอำหำร
ระหว่ำงประเทศ รวมถึงกำรขึ้นทะเบียนกับกรมวิชำกำรเกษตร 
และที่ส ำคัญคือต้องมีกำรฉำยรังสีมำกกว่ำ 400 เกรย์ ซึ่งกำรใช้รังสี
เป็นกำรยืดอำยุกำรเก็บรักษำ ควบคุมกำรงอก ชะลอกำรสุกของ
พืชผักและผลไม้ และเป็นกำรก ำจัดแมลงและไล่ศัตรูพืชอีกทำงหนึ่งด้วย
ขณะนี้โอกำสในพ้ืนท่ีท ำกำรเกษตรของจังหวัดนครปฐมนั้นแทบจะ
เต็มพื้นท่ีแล้ว เนื่องจำกพ้ืนท่ีทำงกำรเกษตรลดลง พื้นที่ถูกน ำไปใช้
ท ำประโยชน์อย่ำงอื่น ประกอบกับคนรุ่นใหม่ไม่สนใจประกอบอำชีพ
ทำงกำรเกษตร กำรจะเพิ่มผลผลิตจึงต้องขยำยไปยังจังหวัดที่มี
พื้นที่ขนำดใหญ่และให้ควำมรู้ที่ชัดเจนแก่เกษตรกรผู้เพำะปลูกต่อไป

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก
ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com
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วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ขับเคลื่อนการเรียนการสอนดึงเด็กนอกระบบ 
สู่การสร้างอาชีพ

วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ร่วมลงนาม
บันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานในพ้ืนที่ 53 แห่ง มุ่งขับเคลื่อน
การจัดการเรียน การสอน ดึงเด็กนอกระบบ สู่การสร้างอาชีพ
มีงานท าระหว่างเรียน

นำยกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิค
นิคมอุตสำหกรรมระยอง ได้ร่วมลงนำมบันทึกควำมร่วมมือ (MOU) 
กับศึกษำธิกำรจังหวัดระยอง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
สวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จังหวัด
ระยอง สถำนคุ้มครองสวัสดิภำพเด็กระยอง ผู้อ ำนวยกำรเขตพื้นที่
ประถมศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรเขตพื้นที่มัธยมศึกษำ โรงเรียนในสังกัด
องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน รวม 53 แห่ง ในกำรสร้ำง
เครือข่ำยกำรศึกษำอำชีวศึกษำ เพื่อกำรประกอบอำชีพ สนับสนุน
ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรศึกษำและร่วมมือในกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียน กำรสอน ดึงเด็กนอกระบบกำรศึกษำเข้ำสู่ระบบด้วยกำร
สร้ำงอำชีพ ส่งเสริมให้มีอำชีพมีงำนท ำ มีรำยได้ระหว่ำงเรียน และ

ภำยในงำนมีนิทรรศกำรอำชีพต่ำง ๆ ของแต่ละสำขำวิชำที่เกิดจำก
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบล็อกคอร์ สรำยวิชำ มำให้คณะ
ผู้เข้ำร่วมได้รับชม ซึ่งได้รับควำมสนใจเป็นอย่ำงมำกทั้งนักเรียน 
และคณะผู้ร่วมงำน 

นอกจำกนี้ยังมีกำรประชำสัมพันธ์ให้บุตรหลำนที่สนใจ
หันมำเรียนสำยอำชีพ ที่วิทยำลัยเทคนิคนิคมอุตสำหกรรมระยอง 
โดยทำงวิทยำลัยฯ มุ่ งพัฒนำผู้ เ รี ยนและก ำลั งคนสู่ สถำน
ประกอบกำรในนิคมอุตสำหกรรมทั้ง 5 แห่งใน จ.ระยอง มุ่งเน้นให้
นักเรียน นักศึกษำมีรำยได้ระหว่ำงเรียน ตำมโครงกำรเด็กหนีเรียน 
ครูหนีสอน ไปประกอบอำชีพ เรียนรู้จำกประสบกำรณ์กำรท ำงำนจริง
สู่กำรต่อยอดธุรกิจว่ำที่เศรษฐีคนต่อไป สร้ำงช่ำงเทคนิคสู่วิศวกร 
ด้วยโครงกำรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ อำทิ เช่น มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลล้ำนนำ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลตะวันออก เป็นต้น
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มา : www.dailynews.co.th
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“วาดชีวิตด้วยเสียงแคน”…แม้เส้นทางในโรงเรียนหยุดลง แต่ความใคร่รู้ไม่เคยมอดดับ
“ผู้เฒ่ำผู้แก่เคยสอนผมว่ำ ถ้ำเป่ำแคนเป็นก็มีข้ำวกิน…

ทีแรกผมไม่เช่ือเลย แต่พอเจอกับตัวเองจึงได้รู้ ว่ำมันเป็นอย่ำงที่
เขำว่ำจริง ๆ จำกท่ีเป่ำไม่เป็น เดี๋ยวนี้ผมมีคนจ้ำงไปเล่นตำมงำน
ได้ค่ำตัว 1,000 - 1,500 บำท ช่วยแบ่งเบำภำระที่บ้ำนได้มำก ทั้งปลื้มใจ
ทั้งดีใจครับ ที่หำเงินมำได้จำกสองมือของผมเอง” 

นัด สมพงษ์ ปัญญำสู้ เยำวชนนอกระบบกำรศึกษำ จำก
ต ำบลห้วยยำง อ ำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลรำชธำนี พูดถึงควำม
เปลี่ยนแปลงของชีวิต ที่เริ่มมำจำกควำมสนใจ ใส่ใจ และควำม
พยำยำมขวนขวำยเรียนรู้ด้วยตนเอง จนกำรเป่ำแคนที่เคยเป็นเพียง
เรื่อง ‘เล่น ๆ’ ยามว่างจากงาน กลายมาเป็น ‘อาชีพ’ ที่เลี้ยงดู
ตนเองและครอบครัวได้ ลักจ า…จากอาจารย์ยูทูบ!

ย้อนไปที่จุดเริ่มต้นก่อนมำเป็นหมอแคนในวันนี้ นัดเล่ำว่ำ
อำศัยอยู่กับยำยท่ีท ำงำนก่อสร้ำงส่งเสียให้เขำเรียน แต่สุดท้ำยก็
ไปได้ไม่สุด เพรำะยิ่งเรียนสูง ค่ำใช้จ่ำยยิ่งมำกขึ้น เกินก ำลังที่ยำย
จะแบกไหว นัดจึงไม่ได้เรียนต่อต้องหันเหมำท ำงำนก่อสร้ำง
เหมือนยำย แม้เส้นทำงในโรงเรียนจะหยุดลง แต่ควำมสนใจใคร่รู้
ของนัดไม่เคยมอดดับ เขำไม่ปล่อยให้ตัวเองใช้ชีวิตท ำงำน ผ่ำนพ้น
ไปวัน ๆ แต่กลับเอำเวลำว่ำงที่เหลือเกือบทั้งหมดไปทุ่มเทกับสิ่งที่รัก
และมีควำมฝันเล็ก ๆ ว่ำถ้ำฝึกฝนจนช ำนำญพอ มันอำจจะเปลี่ยน
ชีวิตของเขำได้ในวันหนึ่งส่วนตัวผมรักเสียงเพลง ชอบหมอล ำมำก ๆ
ฟังเสียงแคนแล้วรู้สึกเพรำะ ก็อยำกลองเป่ำบ้ำง พอว่ำงจำกเวลำงำน
เลยฝึกด้วยตัวเอง อำศัยถำมเอำจำกปรำชญ์ชำวบ้ำนในชุมชนบ้ำง 
หรือดูคลิปหมอแคนที่มีช่ือเสียงเขำเล่นในยูทูบบ้ำงแล้วจ ำมำ
ฝึกฝนหัดเล่นบ่อย ๆ ค่อย ๆ คล ำหำวิธีเป่ำให้ได้อย่ำงเขำ”
เมื่อความพยายามมาบรรจบกับแรงสนับสนุน “ความฝัน” 
จึงไปได้เร็วขึ้น

เขำไม่ได้แค่อยำกเป่ำเป็น แต่เป้ำหมำยคือต้องเก่งจน
ถ่ำยทอดวิชำได้ ศุภชัย ไตรไทยธีระ ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สนับสนุนกำรพัฒนำครูและเด็กนอกระบบกำรศึกษำ โดย
เครือข่ำยเชิงพื้นที่: ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 9 จังหวัด 
กองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ (กสศ.) กล่ำว หลังกำร
ท ำงำนเชิงพื้นที่ได้ชักน ำให้มำรูจ้ักกับนัด “ตอนเจอแรก ๆ  เขำเงียบมำก
ไม่พูดไม่คุย ไม่แสดงออก แต่เขำมีควำมสนใจเด่นชัด แน่วแน่มำก
กับกำรท ำตำมฝันท่ีจะสืบสำนดนตรีพ้ืนบ้ำน โดยเฉพำะแคน ซึ่ง
ปลำยทำงของเขำคือต้องกำรพัฒนำตัวเองให้สำมำรถท ำเป็นอำชีพ 
และเป็นผู้ถ่ำยทอดวิชำควำมรู้ส่งต่อไปถึงคนอื่น ๆ หรือคนรุ่น
ต่อไปได้ด้วย

“ถือว่ำเป็นกำรพบกันที่ประจวบเหมำะ เมื่อควำมตั้งใจ
ของนัด มำพบกับโครงกำรฯ ซึ่งมีหน้ำที่สร้ำงโอกำสให้กับเยำวชน
ที่อยู่นอกระบบกำรศึกษำ ให้เขำได้สร้ำงกำรเรียนรู้ใหม่ ๆ ขึ้นได้

ด้วยตัวเอง และพัฒนำไปเป็นกำรสร้ำงรำยได้ ประกอบอำชีพ 
เปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อเติบโตขึ้นไปในทิศทำงที่ตั้งเป้ำหมำยไว้ 
จนเลี้ยงดูครอบครัวและตนเองได้”
เปลี่ยนความท้อแท้เป็นพลัง    

จำกทักษะและควำมพยำยำมที่พำนัดมำถึงจุดหนึ่ง หลังเข้ำ
มำอยู่ในโครงกำรฯ เขำสำมำรถพัฒนำตัวเองขึ้นไปได้เร็วยิ่งขึ้น 
ด้วยกำรเรียนรู้จำกครูผู้เช่ียวชำญด้ำนกำรเป่ำแคนโดยตรง ได้รับ
กำรสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ ได้โอกำสเก็บเกี่ยวประสบกำรณ์
ในกำรออกแสดงตำมงำนต่ำง ๆ จนฝีมือก้ำวหน้ำเป็นล ำดับ

ในอีกด้ำนหนึ่ง กำรได้รับกำรยอมรับและสนับสนุน ท ำให้
มิติด้ำนอื่น ๆ ได้รับกำรพัฒนำไปด้วย นัดเริ่มกล้ำพูด กล้ำแสดงออก
มีทักษะถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ไปสู่เพื่อนและน้อง ๆ ที่สนใจ จนเกิด
เป็นกลุ่มก้อนเล็ก ๆ ที่มีตัวเขำเป็นศูนย์กลำงตอนฝึกฝนใหม่ ๆ 
ผมยอมรับว่ำท้อมำก รู้สึกว่ำกำรเป่ำแคนเป็นเรื่องยำก แต่สิ่งที่ผมคิด
คือจะไม่มีวันยอมแพ้เด็ดขำด ควำมท้อเป็นสิ่งที่ท ำให้ผมยิ่ง
พยำยำม เพรำะผมมองไปที่อนำคตของตัวเองและครอบครัวเป็นที่ตั้ง
แล้วผมจะมีแรงฮึดสู้ เพื่อชีวิตที่ดีในวันข้ำงหน้ำต้องขอบคุณ
โครงกำรฯ ที่น ำโอกำสมำให้ และท ำให้ผมเรียนรู้หลำยสิ่ ง
นอกเหนือไปจำกกำรเป่ำแคน ขอบคุณครูอำจำรย์ทุกท่ำนที่คอย
สนับสนุนผมมำตลอด วันนี้ผมเริ่มมีคนรู้จักมำกขึ้น ได้รับกำร
ยอมรับจำกชุมชน มีงำนเยอะกว่ำเก่ำ ที่ส ำคัญคือท ำให้ผมภูมิใจ
ในตัวเองที่ได้เอำควำมรู้ที่มีมำสร้ำงรำยได้ให้ครอบครัว ส่วนอนำคต
ผมตั้งใจว่ำจะเปิดบ้ำนเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ ส ำหรับใครก็ตำมที่
หลงใหลในมนต์เสน่ห์แคนสำมำรถเข้ำมำได้หมด ผมยินดีสอน 
เพื่อให้เสียงแคนท่ีผมรักจะยังคงดังก้องไปถึงคนรุ่นต่อ ๆ ไป”      
ไม่ว่าอยู่บนเส้นทางใดก็ตาม ‘ชีวิตสวยงามได้เสมอ’

ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ เครือข่ำยเชิงพื้นที่ จ.อุบลรำชธำนี 
กล่ำวว่ำ ‘นัด’ คือตัวอย่ำงของเยำวชนคนหน่ึงที่เช่ือมั่นในเส้นทำง
ของตนเอง และมุ่งมั่นตั ้งใจที่จะพัฒนำทักษะควำมสำมำรถ
อยู่ตลอดเวลำ จนสำมำรถเปลี่ยนแปลงตัวเองมำเป็น ผู้น ำพำ
เพื่อนพี่น้องในกำรเรียนรู้ สืบสำนศิลปะดนตรีพื้นบ้ำน ใช่เพียงเพ่ือ
คงอยู่ แต่จะเป็นที่รู้จักสนใจในวงกว้ำงยิ่ง ๆ ขึ้นไป

“เรื่องรำวของนัด จะเป็นก ำลังใจให้กับใครก็ตำมที่ก ำลัง
ต่อสู้กับควำมยำกล ำบำก ว่ำจริง ๆ แล้วเส้นทำงของชีวิต เรำคือ
คนที่ลิขิตเอง ขึ้นอยู่กับว่ำแต่ละคนจะขีดเขียนวำดลวดลำย หรือ
เติมแต่งสีสันอย่ำงไร หรือแม้หำกได้ลองลงมือท ำสิ่งใดไปแล้ว
พบว่ำยังไม่ดีพอ เรำก็ยังมีโอกำสที่จะแก้ไขแต่งเติมได้อีกครั้ง 
เพื่อให้มันสวยงำมอย่ำงท่ีใจวำดหวังเอำไว้ในท้ำยท่ีสุด” 

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : https://www.eef.or.th
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ผ้าทออัตลักษณ์ภาคใต้
นำยวรงค์ แสงเมือง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมภูมิปัญญำ

ท้องถิ่นและวิสำหกิจชุมชน กรมกำรพัฒนำชุมชน เปิดเผยถึง  
“โครงกำรส่งเสริมกำรตลำดผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญำผ้ำทออตัลักษณ์
ภำคใต้ และโครงกำรเสริมสร้ำงมูลค่ำสืบสำนภูมิปัญญำผลิตภัณฑ์
ผ้ำตรัง” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์ผ้ำให้เป็นที่
ต้องกำรของตลำดจนเกิดกำรพัฒนำและยกระดับศักยภำพผู้ผลิต
ในกำรพัฒนำผ้ำไทยอัตลักษณ์มรดกทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำ 
กำรออกแบบลำยผ้ำ กำรทอผ้ำ เทคนิคย้อมสีธรรมชำติ เทคนิค
กำรทอลำยต่ำง ๆ และเทคนิคกำรควบคุมมำตรฐำน มีแนวคิด
กิจกรรมเชิงสร้ำงสรรค์ที่จะจูงใจและเกิดประโยชน์แก่กลุ่มเป้ำหมำย
จ ำนวน 50 คน และน ำผลงำนผลิตภัณฑ์ผ้ำที่ได้รับกำรพัฒนำ
มำกกว่ำ 50 ผลงำน จำกผู้เข้ำร่วม ทั้ง 2 โครงกำร จัดนิทรรศกำรแสดงผลงำน 
ที่ไอคอนครำฟต์ ช้ัน 4 ไอคอนสยำม เมื่อวันที่ 14-15 มีนำคม 2565
ที่ผ่ำนมำ และมีแผนกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นรูปธรรมได้จริง เพื่อให้
กำรด ำเนินงำนโครงกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ให้ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรมีควำมพร้อมที่จะน ำควำมรู้ไปพัฒนำต่อยอดให้เกิดกำร
พัฒนำลำยผ้ำใหม่ ๆ ผลิตภัณฑ์ผ้ำใหม่ ๆ มีกำรเพิ่มมูลค่ำให้แก่
ผลิตภัณฑ์ อันจะสำมำรถสร้ำงรำยได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น

ส ำหรับโครงกำรนี้ มีกำรประชำสัมพันธ์โครงกำรผ่ำนสื่อ
ออนไลน์และออฟไลน์ และมีกำรจัดท ำดิจิตอลแค็ตตำล็อกใน
รูปแบบของนิตยสำรแฟช่ัน โดยผ่ำน QR Code น ำเสนอเรื่องรำว
กำรสร้ำงสรรค์เพ่ือเพ่ิมคุณค่ำและมูลค่ำให้แก่ผลิตภัณฑ์ โดย
ถ่ำยทอดเรื่องรำวที่เข้ำใจง่ำย มีกำรสนับสนุนกำรขำยสินค้ำ 
มีภำพถ่ำยสินค้ำต้นแบบและจัดวำงรูปเล่มในรูปแบบนิตยสำร
แฟชั่นที่ทันสมัยตรงใจกลุ่มเป้ำหมำย และมีข้อมูลต่ำง ๆ เช่น 
ช่ือคอลเลคช่ัน แรงบันดำลใจ ข้อมูลผู้ประกอบกำร และช่องทำง
กำรติดต่อ เพื่อสนับสนุนกำรขำยผ่ำนระบบ Online และ E-Commerce
โดยหวังว่ำ โครงกำรส่งเสริมกำรตลำดผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญำผ้ำทอ 
อัตลักษณ์ภำคใต้ และโครงกำรเสริมสร้ำงมูลค่ำสืบสำนภูมิปัญญำ
ผลิตภัณฑ์ผ้ำตรัง จะช่วยให้ผู้ประกอบกำรทั้งหมดมีคุณภำพชีวิต
ที่ดีขึ้นและต่อยอดกำรท ำผลิตภัณฑ์ได้อย่ำงยั่งยืน

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้
ที่มา : www.ryt9.com

กำรขอควำมช่วยเหลือภำษำอังกฤษ ที่เรำพูดออกไปนั้น หลำยคนคงสงสัยค ำพูดที่ใช้สุภำพเพียงพอหรือไม่ อันที่จริงเเล้วกำรพูด
ให้สุภำพนั้น เป็นสิ่งที่ส ำคัญมำกไม่ว่ำจะเป็นภำษำใดก็ตำม โดยเฉพำะกำรพูดกับคนที่เรำไม่รู้จัก เพื่อให้คนฟังรู้สึกดีและให้ควำมร่วมมอืกับเรำ

วันนี้ เอ็ด ดู เฟิร์สท์ จึงน ำประโยคขอควำมช่วยเหลือ ภำษำอังกฤษเพื่อกำร “พูดขอควำมช่วยเหลือ อย่ำงสุภำพ” มำให้น ำไปปรับใช้
ในชีวิตประจ ำวันกันค่ะ ก่อนอ่ืนมำท ำควำมรู้จักกับ Can, Could และ Would กันก่อน

English for Career

ประโยคขอความช่วยเหลือ ภาษาอังกฤษ

Can - ขอความช่วยเหลือ เพ่ือนหรือคนสนิท
Can you help me?
(แคน ยู เฮลพฺ ม)ี
คุณสำมำรถช่วยฉันได้ไหม
Can you do me a favor please?
(แคน ยู ดู มี อะ ฟะ’เวอะ พลีซ)
คุณสำมำรถช่วยอะไรฉันสักนิดได้ไหม
Could - ขอความช่วยเหลือ อย่างสุภาพ
Could you help me?
(คูด ยู เฮลพฺ ม)ี
คุณพอจะช่วยฉันได้ไหม
Could you please help me out with…..?
(คูด ยู พลีซ เฮลพฺ มี เอำทฺ วิธ)
คุณพอจะช่วยฉันเกี่ยวกับ..ได้ไหม

Would - ขอความช่วยเหลืออย่างสุภาพ เป็นทางการ
Would you help me?
(วูด ยู เฮลพฺ ม)ี
คุณยินดีที่จะช่วยฉันไหม
Would you mind helping me?
(วูด ยู ไมน์ดฺ เฮล’พิง ม)ี
คุณพอจะช่วยฉันได้ไหม (ควำมหมำยแบบเกรงใจมำก ๆ)
Would you please explain to me ……?
(วูด ยู พลีซ เอคซฺ’เพลน ทู มี)
คุณช่วยอธิบำย…ให้ฉันฟังหน่อยนะ

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง
ที่มา : https://www.edufirstschool.com



Smart Job Magazine
8 

7 เรื่องเทคโนโลยีที่คนวัยท างานควรศึกษาเพื่อประโยชน์ในอนาคต

รู้ทันโลก

ในยุคดิจิทัลแบบนี้ คงปฏิเสธไม่ได้ว่ำชีวิตเรำถูกผูกติดเข้ำ
กับเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตแทบทุกด้ำนในชีวิตประจ ำวัน 
จนเรียกได้ว่ำก ำลังพำตัวเองก้ำวเข้ำสู่โลกแห่งอนำคตเข้ำไปทุกที 
เริ่มตั้งแต่ของใช้ใกล้ตัวอย่ำงโทรศัพท์มือถือที่ท้ังฉลำดและเป็นทุกอย่ำง
ของชีวิตคนยุคใหม่ เรำจะเห็นว่ำอนำคตต่อจำกนี้เรำคงจ ำเป็นต้อง
พึ่งพำเทคโนโลยีกันมำกกว่ำเดิมชนิดที่ถอยหลังหรือน้อยกว่ำนี้ไม่ได้

เมื่อโลกดิจิทัลแฝงอยู่ในทุกด้ำนของชีวิต ก็คงจะหนีไม่พ้น
ในเรื่องของกำรท ำงำน หลำย ๆ องค์กรพยำยำมปรับตัวให้เป็น
องค์กรท่ีเข้ำกับยุคเทคโนโลยีสุดล้ ำสมัย บุคลำกรในองค์กรก็ต้อง
ปรับตัวเช่นกัน นั่นหมำยควำมว่ำในยุคแบบนี้ ใครที่รู้เทคโนโลยี
มำกกว่ำก็มักจะได้เปรียบกว่ำคนอื่นแน่นอน เพรำะมันเป็นทักษะ
ที่น ำมำพัฒนำเพื่อใช้ในกำรท ำงำนได้ มีเทคฯ เรื่องใดบ้ำงที่ไม่รู้
ไม่ได้แล้วในยุคนี้ และคนวัยท ำงำนควรศึกษำไว้เผื่อได้ใช้ประโยชน์
ในอนำคตอันใกล้
1. Cyber Security

เป็นเรื่องของควำมปลอดภัยในโลกไซเบอร์ เนื่องจำกทุกวันนี้
ชีวิตเรำเกี่ยวเนื่องกับอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีแทบจะ 24 
ช่ัวโมง ชนิดที่ว่ำผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ ำวันไปแล้ว 
จะท ำอะไรก็ต้องท ำผ่ำนออนไลน์ จึงจ ำเป็นต้องค ำนึงในแง่ของ
ควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน อำทิ กำรถูกแฮกขโมยข้อมูล กำรปล่อย
ไวรัสคอมพิวเตอร์โจมตี กำรรั่วไหลของข้อมูล ดังนั้น ควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำรใช้งำนโลกดิจิทัลแบบเดิม ๆ อำจจะไม่ครอบคลุม
ควำมปลอดภัยในเรื่องนี้ พื้นฐำนของคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตและ
เทคโนโลยีในปัจจุบันจึงต้องยึดเอำเรื่องกำรป้องกันสูงสุดจำกกำร
ถูกหลอก เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีควำมเสียหำยใด ๆ เกิดขึ้นบนออนไลน์
2. AI

หลำยคนทรำบดีว่ำเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์เข้ำมำมี
อิทธิพลต่อกำรท ำงำนมำกขึ้นในช่วงที่ผ่ำนมำ จนมีประเด็นที่ถูก
พูดถึงอยู่บ่อยครั้งว่ำ “AI จะมำแทนที่มนุษย์หรือไม่” จึงยังคงท ำให้
หลำยคนรู้สึกร้อน ๆ หนำว ๆ เพรำะทุกวันนี้ หลำย ๆ วงกำรล้วนมี 
AI ประจ ำกำรอยู่บ้ำงแล้ว ไม่เว้นแม้แต่วงกำรอินฟลูเอนเซอร์ และ
ยิ่งเมื่อช่วงปลำยปี 2021 โลกเรำมี Metaverse หรือควำมเป็น
โลกเสมือนเข้ำมำเป็นตัวเร่งกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของ AI 
จึงเป็นไปได้ว่ำ ปรำกฏกำรณ์ที่ AI จะฉลำดกว่ำมนุษยน์ั้นอำจจะเร็วขึ้น
กว่ำที่เคยคำดกำรณไ์ว้ เพรำะฉะนั้นหันมำสนใจว่ำ AI คืออะไร ท ำอะไร
ได้บ้ำง และศึกษำวิธีท ำงำนของ AI บ้ำงก็ดี จะได้พอจับทำงอนำคตถูก
3. Metaverse

เวลำนี้โลกเรำเข้ำสู่ยุคที่เริ่มสร้ำงโลกเสมือนกันขึ้นมำ
อย่ำงจริงจัง จนมันอำจจะซ้อนทับกับโลกแห่งควำมจริงเร็วกว่ำที่คิด
ยิ่งถ้ำมำร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ท ำให้เมตำเวิร์สเข้ำมำเป็นส่วนหนึ่ง

ในชีวิตประจ ำวันของชำวโลกได้อย่ำงจริงจังภำยใน 5 ปี แบบที่ลั่น
วำจำไว้ เรำคงได้เห็นอะไรต่ออะไรที่ไม่ได้คำดคิดในวันนี้อีกมำกมำย
ที่ส ำคัญกำรเปลี่ยนแปลงนี้มีแนวโน้มที่จะพัฒนำต่อได้อีกไกล
ในอนำคต เพรำะบริษัทด้ำนเทคโนโลยียักษ์ใหญ่หลำยเจ้ำก็กระโดด
ลงมำเล่นกับโลกเสมือนกันมำกขึ้นแล้ว ดังนั้น กำรศึกษำเรื่องของ
เมตำเวิร์สอย่ำงจริงจังจึงไม่ใช่แค่เรื่องน่ำสนุกและตื่นเต้นเท่ำนั้น 
เพรำะอีกไม่นำนเรำน่ำจะได้ใช้ประโยชน์อะไรบำงอย่ำงจำกเมตำเวิร์ส
ในกำรท ำงำนและท ำเงิน
4. Blockchain

เมื่อพูดถึงกำรท ำธุรกรรมหรือกำรซื้อขำยสิ่งต่ำง ๆ บนโลก
ดิจิทัล ฟังดูอำจรู้สึกว่ำเสี่ยง แต่กำรซื้อขำยในลักษณะนี้ท ำกันผ่ำน
เทคโนโลยีเบื้องหลังที่เรียกว่ำบล็อกเชน คอยตรวจสอบควำมถูกต้อง
ควำมโปร่งใส โดยไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ได้ จริง ๆ 
แล้วมันก็คือเทคโนโลยีกำรเก็บข้อมูลที่ไม่มีตัวกลำง แต่เรำ
สำมำรถรู้ว่ำใครเป็นเจ้ำของข้อมูลชุดไหน เพรำะข้อมูลของแต่ละคน
จะสำมำรถแชร์ไปยังทุก ๆ คนได้เหมือนห่วงโซ่ โดยจะมีวิธีเข้ำรหัส
ทำงคอมพิวเตอร์เพื่อควำมปลอดภัย จึงมั่นใจได้ว่ำธุรกรรม
ทั้งหมดที่ เกิดขึ้นปลอดภัยจำกกำรปลอมแปลงข้อมูลและ
ตรวจสอบได้ บล็อกเชนจึงเป็นเรื่องที่น่ำศึกษำเพิ่มเติม เพรำะเป็น
พื้นฐำนกำรใช้งำนดิจิทัลอีกหลำยอย่ำงในยุคปัจจุบัน
5. Cryptocurrency

ในแวดวงดิจิทัล คริปโทเคอร์เรนซีมีมำนำนแลว้ แต่เพิ่งจะ
กลำยเป็นปรำกฏกำรณ์ให้คนครึ่งค่อนโลกแห่ไปศึกษำวิธีเล่นเมื่อ
ไม่นำนมำนี้ ด้วยเห็นว่ำนักลงทุนที่อยู่ในวงกำรอยู่เดิมได้รับผล
ก ำไรที่สูงมำก อีกทั้งยังสำมำรถท ำเงินได้แบบ Passive Income 
แค่ลงทุนและได้รับผลตอบแทน ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เคยมีกำรเตือนให้
ระมัดระวังและศึกษำให้ดีก่อนที่คิดจะเข้ำสู่วงกำรนี้ อย่ำคิดแค่ว่ำ
เล่นเพื่อหวังรวยเร็ว เพรำะกำรลงทุนมีควำมเสี่ยง ที่ส ำคัญตลำด
ยังผันผวนสูงมำก คนที่เพิ่งรู้จักคริปโทฯ ใหม่ ๆ และสนใจจะหำ
รำยได้จำกวงกำรนี้อยำ่พรวดพรำดเข้ำมำ ต้องศึกษำให้ดีก่อน ที่ส ำคัญ
อีกไม่นำนประเทศไทยจะมีกำรใช้งำนเงินบำทดิจิทัล ที่มีลักษณะ
กำรใช้งำนท่ีทั้งใกล้เคียงกันและต่ำงกัน รู้ไว้ก็จะดีไม่น้อย
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6. NFT
เอำเข้ำจริง หลำยคนอำจเพ่ิงเคยได้ยิน NFT เมื่อไม่กี่วัน  

ที่ผ่ำนมำก็ได้ ซึ่ง NFT ก็เป็นหนึ่งในคริปโทเคอร์เรนซี โดยอยู่ในรูป
ของสินทรัพย์บนโลกดิจิทัล ที่สำมำรถซื้อแล้วเป็นเจ้ำของได้ 
เพียงแต่เรำไม่สำมำรถจับต้องสินทรัพย์เหล่ำนั้นได้ และจะถูก
น ำไปใช้ในกำรยืนยันกรรมสิทธิ์เฉพำะสินทรัพย์ดิจิทัลเท่ำนั้น โดย 
NFT นั้นก็ถูกสร้ำงขึ้นมำจำกเทคโนโลยี Blockchain เช่นเดียวกัน 
และใช้คริปโทฯ ในกำรซื้อขำยที่น่ำสนใจคือ NFT กลำยเป็นแหล่ง
สร้ำงเงินรูปแบบใหม่บนโลกดิจิทัล ที่หลำย ๆ คนเริ่มหันมำศึกษำ
อย่ำงจริงจังหลังจำกที่รู้ว่ำ NFT คืออะไร เพื่อสร้ำงรำยได้มำกกว่ำ
ทำงเดียว เพรำะฉะนั้นน่ีอำจเป็นช่องทำงในกำรท ำเงินช่องทำงใหม่
ของคนวัยท ำงำน

7. Data Analytics
ข้อมูลที่มีอยู่บนโลกนี้มีมำกมำยมหำศำล จนเรียกว่ำบิ๊กดำต้ำ

(Big Data) โดยกำรจะน ำข้อมูลเหล่ำนั้นมำใช้งำน ก็จ ำเป็นต้องผ่ำน
กระบวนกำรวิเครำะห์ก่อน ทักษะกำรวิเครำะห์และกำรจัดกำรข้อมูล
จึงเป็นทักษะส ำคัญในยุคนี้ เพรำะเรื่องของ Data Analytics คือ
กำรน ำข้อมูลที่ได้จำกที่ต่ำง ๆ มำวิเครำะห์เพื่อประโยชน์ในกำร
เป็นเครื่องมือส ำหรับธุรกิจ เช่น กำรท ำกำรตลำดให้ตรงใจลูกค้ำ
มำกขึ้น ซึ่งทุกวันนี้องค์กรต่ำง ๆ ล้วนมีกำรน ำเรื่องของ Data 
Analytics เข้ำมำเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของกำรท ำกำรตลำดเกือบ
หมดแล้ว ไม่เว้นแม้แต่ร้ำนค้ำออนไลน์ ที่ยังต้องเปิด Facebook 
Analytics หรือ Google Analytics ดูเพื่อวำงแผนกำรตลำดเลย
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง                                                                  
ที่มา : https://www.sanook.com

Smart DOE

รมว.เฮง้ ปล่อยกู้ 0% ให้ผู้รับงานไปท าที่บ้าน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ช่วยเหลือผู้รับงาน

ไปท าที่บ้าน ลดดอกเบี้ยเหลือ 0% 12 งวด ต่อเนื่องปีที่ 3 ยื่นกู้
ได้ต้ังแต่บัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2565

นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน 
เปิดเผยว่ำ กระทรวงแรงงำนมีนโยบำยเร่งด่วน ในกำรกระตุ้น 
ส่งเสริมและรักษำกำรจ้ำงงำน พัฒนำฝีมือแรงงำน รวมถึง
ทำงเลือกอำชีพอิสระ และกำรรับงำนไปท ำที่บ้ำนแก่ผู้ว่ำงงำน โดย
ในปีงบประมำณ 2565 กระทรวงแรงงำนได้อนุมัติวงเงินกู้ยืม 
จ ำนวน 5,000,000 บำท พร้อมมำตรกำรลดอัตรำดอกเบี้ยเหลือ
ร้อยละ 0 ต่อปี (จำกเดิมร้อยละ 3) ในงวดที่ 1-12 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนส ำหรับแรงงำนนอกระบบที่เป็นผู้รับงำน/
กลุ่มผู้รับงำนไปท ำท่ีบ้ำน สำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนถูกกฎหมำย 
บรรเทำควำมเดือดร้อนในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

“นำยกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชำ และ
รองนำยกรัฐมนตรี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ ผู้ก ำกับดูแล
กระทรวงแรงงำน ให้ควำมส ำคัญและห่วงใยพี่น้องแรงงำนที่ได้รับ
ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 โดยเฉพำะแรงงำน
นอกระบบที่ต้องกำรท ำงำน มีรำยได้ และยังมีศักยภำพ แต่ไม่มี
โอกำสเข้ำถึงแหล่งเงินทุน โดยก ำชับกระทรวงแรงงำนดูแล
ช่วยเหลืออย่ำงเท่ำเทียม ทั่วถึงเพื่อให้สำมำรถก้ำวต่อไปได้ภำยใต้
สถำนกำรณ์โควิด-19” รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน กล่ำว

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

นำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำวว่ำ
กองทุนผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวียนส ำหรับให้กลุ่มผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนกู้ยืมไปซื้อวัตถุดิบ
หรืออุปกรณ์ในกำรผลิตหรือใช้ขยำยกำรผลิต สอดคล้องกับ
นโยบำยส ำคัญของกรมกำรจัดหำงำน ในกำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำน
และกำรประกอบอำชีพแรงงำนกลุ่มเปรำะบำงเพื่อให้มีคุณภำพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งคุณสมบัติของผู้กู้จะต้องเป็นผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน
ที่จดทะเบียนไว้กับกรมกำรจัดหำงำน มีผลกำรด ำเนินกำรและมีรำยได้
จำกกำรรับงำนไปท ำที่บ้ำนหรือมีหลักฐำนกำรรับงำนไปท ำที่บ้ำน
จำกผู้จ้ำงงำน ซึ่งมีท้ังประเภทบุคคลและกลุ่มบุคคล

โดยประเภทบุคคลต้องมีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่ำ 
5,000 บำท ส่วนประเภทกลุ่มบุคคลจะต้องมีผูน้ ำกลุ่มและสมำชิกกลุ่ม
กู้ร่วมกันไม่น้อยกว่ำ 5 คน มีทรัพย์สินหรือเงินทุนในกำรด ำเนิน
กิจกรรมของกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่ำ 10,000 บำท วงเงินกู้ส ำหรับ
บุคคลไม่เกิน 50,000 บำท ระยะเวลำช ำระคืนภำยใน 2 ปี ขณะที่
กลุ่มบุคคลมีวงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บำท ระยะเวลำช ำระคืน
ภำยใน 5 ปี

โดยผู้ที่สนใจกู้ยืมเ งินกองทุนฯ สำมำรถตรวจสอบ
คุณสมบั ติ แ ล ะยื่ นค ำ ขอกู้ เ งิ น ไ ด้ ที่ ส ำ นั ก ง ำนจั ดห ำง ำน
กรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1-10 หรือส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด 
ในท้องที่ท่ีผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนได้จดทะเบียนไว้กับกรมกำรจัดหำงำน
ภำยใน 31 สิงหำคม 2565 และท ำสัญญำกู้ยืมให้แล้วเสร็จภำยใน
วันที่ 30 กันยำยน 2565 หรือสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมที่ สำยด่วน
กระทรวงแรงงำน โทร. 1506 กด 2 กรมกำรจัดหำงำน หรือสำยด่วน
กรมกำรจัดหำงำน โทร. 1694
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โครงการจ้างงานคนพิการปัง! รมว.เฮง้ พาผู้พิการ 
ขอบคุณนายกฯ หลังจ้างงานเกินเป้า 45%

กระทรวงแรงงำนรับลูกนำยกฯ จับมือสถำนประกอบกำร
ภำคเอกชน ด ำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนคนพิกำรเชิงสังคม 
ปี 65 สร้ำงโอกำสมีงำนท ำให้คนพิกำร สร้ำงรำยได้กว่ำ 160 ล้ำน

วันที่ 1 มีนำคม 2565 ณ ตึกสันติไมตรี ท ำเนียบรัฐบำล 
นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน น ำคณะ
ผู้บริหำรกระทรวงแรงงำน นำยจ้ำงภำคเอกชนและผู้พิกำรที่ร่วม
โครงกำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนคนพิกำรเชิงสังคม ประจ ำปี 2565 
เข้ำพบพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และพล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ซึ่งก ำกับดูแลกระทรวง
แรงงำน เพื่อแสดงควำมขอบคุณต่อโครงกำรฯ ที่ส่งเสริมให้
คนพิกำรมีงำนท ำและสร้ำงควำมเสมอภำคทำงสังคม โดยมีพล.อ.
อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย นำยบุญชอบ
สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงำน นำยไพโรจน์ โชติกเสถียร 
อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน และคณะเข้ำร่วม

นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน 
เปิดเผยว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และพล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ซึ่งก ำกับดูแลกระทรวง
แรงงำน ให้ควำมส ำคัญกับกำรขับเคลื่อนประเทศอย่ำง “มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน” โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง ซึ่งกระทรวงแรงงำนพร้อมเต็มที่ 
ที่จะสนองต่อนโยบำยรัฐบำล ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำง
โอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม ขจัดควำมเหลื่อมล้ ำ โดยเน้น
สร้ำงโอกำสแก่ประชำชนที่เป็นกลุ่มเปรำะบำง คนพิกำร เพื่อให้มี
หลักประกันทำงสังคม ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนกลุ่ม
เปรำะบำง ให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น สำมำรถพึ่งพำตนเอง และท ำ
ประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน ตลอดจนสังคมได้ ซึ่งโครงกำร
ส่งเสริมกำรจ้ำงงำนคนพิกำรเชิงสังคม ปี 65 ถือเป็นอีก 1 โครงกำร
ของกระทรวงแรงงำน โดยกรมกำรจัดหำงำน ที่สร้ำงโอกำสให้คนพิกำร
มีงำนท ำ และได้รับรำยได้จำกกำรท ำงำนโดยตรง ซึ่งเดิมก ำหนด
เป้ำหมำยกำรจ้ำงงำนคนพิกำรเชิงสังคมประเภทจ้ำงเหมำบริกำรไว้
จ ำนวน 1,000 คน แต่มีกำรจ้ำงงำนคนพิกำรตำมโครงกำรฯ ถึง 1,450 คน
เพิ่มจำกเป้ำหมำยร้อยละ 45 ก่อให้เกิดรำยได้แก่คนพิกำร 
165,655,250 บำทต่อปี โดยจำกนี้ได้เตรียมขยำยกำรมีงำนท ำให้
คนพิกำรฯ มีงำนและรำยได้เพิ่มขึ้นปีละ 20% ภำยใน 4 ปี

“ขอขอบคุณควำมร่ วมมือของสถำนประกอบกำร
ภำคเอกชน จ ำนวน 187 แห่ง อำทิ บริษัท ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด
(มหำชน) บมจ. อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนท์ บมจ.แคล - คอมพ์
อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) สำขำเพชรบุรีและสำขำสมุทรสำคร 

กลุ่มบริษัท อเด็กโก้ ประเทศไทย และบริษัท รักษำควำมปลอดภัย 
กำร์ดฟอร์ซ (ประเทศไทย) จ ำกัด ที่เปลี่ยนจำกกำรส่งเงินเข้ำ
กองทุนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรตำมมำตรำ 34 
มำให้สิทธิแก่คนพิกำรหรือผู้ดูแลคนพิกำรตำมมำตรำ 35 
ควำมส ำเร็จนี้เกิดขึ้นได้เพรำะพลังของทุกภำคส่วน ทั้งภำครัฐ 
ภำคเอกชน ชุมชนท้องถิ่น ที่เปิดรับแนวทำงใหม่ ๆ เพื่อเป็นบันได
ขั้นหนึ่งสู่กำรขจัดควำมเหลื่อมล้ ำของสังคม” รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงแรงงำน กล่ำว

ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน 
กล่ำวว่ำ กรมกำรจัดหำงำนรับข้อสั่งกำรรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
แรงงำน เชิญชวนนำยจ้ำง สถำนประกอบกำรที่ส่งเงินเข้ำกองทุน
ส่ง เสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรตำมมำตรำ 34 
ให้ด ำเนินกำรให้สิทธิแก่คนพิกำรหรือผู้ดูแลคนพิกำรตำมมำตรำ 35
โดยจ้ำงงำนคนพิกำรเป็นพนักงำนเพื่อปฏิบัติงำนสนับสนุน
ในหน่วยบริกำรสำธำรณประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนใกล้บ้ำน เช่น 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์ฟื้นฟู
อำชีพคนพิกำร ศูนย์บริกำรคนพิกำรของเทศบำลและองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล ซึ่งจะช่วยให้คนพิกำรในพื้นที่ห่ำงไกล ได้รับ
โอกำสมีอำชีพ มีงำนท ำอย่ำงทั่วถึง สำมำรถพึ่งพำตนเองได้
ทัดเทียมคนทั่วไป โดยมีผู้พิกำรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ทั้งสิ้น 1,450 คน
ส่วนใหญ่ เป็นผู้พิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำย กำรได้ยิน
หรือสื่อควำมหมำย ทำงสติปัญญำ ทำงกำรมองเห็น และทำงกำร
เรียนรู้  ตำมล ำดับ ท ำงำนในต ำแหน่งพนักงำนธุรกำรทั่วไป 
พนักงำนท ำควำมสะอำด คนสวน เป็นต้น โดยหน่วยบริกำร
สำธำรณะ 3 อันดับแรกที่มีควำมพร้อมรับคนพิกำรเข้ำปฏิบัติงำน 
ได้แก่ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
และโรงเรียน ตำมล ำดับ

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



Smart Job Magazine
11 

นายหน้าเถื่อนยังระบาด!! หลอกคนไปท างานต่างประเทศผ่านโซเชยีลมีเดีย
รมว.แรงงำน สั่งเข้ม กรมกำรจัดหำงำน เร่งตรวจสอบผู้มี

พฤติกรรมโฆษณำจัดหำงำน ชวนคนไทยท ำงำนต่ำงประเทศ
ผ่ำนโซเชยีลมีเดีย พร้อมแจงช่องทำงร้องทุกข์

นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เปิดเผยว่ำ
กระทรวงแรงงำนมีกำรตรวจสอบเพื่อคุ้มครองและป้องกันมิให้
คนหำงำนถูกหลอกลวงจำกกำรหำงำนท ำ ถูกเอำรัดเอำเปรียบ 
จำกผู้มีพฤติกำรณ์หลอกลวงคนหำงำน โดยล่ำสุดมีกำรตรวจสอบ 
พบกำรโพสต์โฆษณำชักชวนและรับสมัครคนหำงำนไปท ำงำน
ต่ำงประเทศจ ำนวนมำก อำทิ กำรเดินทำงไปท ำงำนเกษตรในเครือรัฐ
ออสเตรเลีย งำนนวดสปำในสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ และล่ำสุด
หลอกลวงไปท ำงำนซำอุดีอำระเบียด้วยวิธีผิดกฎหมำย ผ่ำนระบบ
อินเตอร์เน็ตและเครือข่ำยสังคมออนไลน์ จึงมีข้อสั่งกำรให้กรมกำร
จัดหำงำนเร่งตรวจสอบและด ำเนินคดีกับผู้มีพฤติกำรณ์หลอกลวง
อย่ำงถึงที่สุด ซึ่งขณะนี้กองทะเบียนจัดหำงำนกลำง และคุ้มครอง
คนหำงำน และส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทั่วประเทศ ได้ตรวจสอบและ
ติดตำมเฟซบุ๊กของบุคคล/กลุ่มมิจฉำชีพ ที่ท ำกำรโฆษณำชักชวน
และรับสมัครคนหำงำนไปท ำงำนในต่ำงประเทศผ่ำนทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตและเครือข่ำยสังคมออนไลน์อย่ำงใกล้ชิด โดยจะท ำกำร
โพสต์ข้อควำมตอบโต้เพื่อสกัดกั้นกำรโฆษณำชักชวนดังกล่ำว 
พร้อมท้ังแจ้งข้อกฎหมำยและบทลงโทษผู้กระท ำควำมผิด รวมถึง
ประชำสัมพันธ์แจ้งข่ำวสำร และเตือนภัยเพื่อมิให้คนหำงำน
ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉำชีพ ซึ่งหำกสืบสวนแล้วพบกำรกระท ำ
ควำมผิดเจ้ำหน้ำที่จะรวบรวมพยำนหลักฐำนด ำเนินกำรร้องทุกข์
กล่ำวโทษต่อพนักงำนสอบสวนท้องที่เพ่ือด ำเนินคดีต่อไป

“พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตร ีและพล.อ.ประวิตร
วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ซึ่งก ำกับดูแลกระทรวงแรงงำน 
ให้ควำมส ำคัญกับกำรคุ้มครองและป้องกันกำรหลอกลวง
คนหำงำนที่จะเดินทำงไปท ำงำนในต่ำงประเทศอยำ่งยิ่ง เพรำะนอกจำก
ท ำให้คนไทยที่ต้องกำรหำงำนต้องสูญเสียทรัพย์สินเป็นจ ำนวนมำกแล้ว
ยังเสี่ยงต่อควำมไม่ปลอดภัยและมีโอกำสเป็นเหยื่อขบวนกำรค้ำมนุษย์
ซึ่งกระทรวงแรงงำนจะด ำเนินคดีอย่ำงจริงจัง ขอให้ทรำบว่ำ 
กำรโฆษณำกำรจัดหำงำนโดยไม่ได้รับอนุญำตจำกกรมกำรจัดหำงำน
มีควำมผิด ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน

60,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ และผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นว่ำ
สำมำรถหำงำน หรือส่งไปฝึกงำนในต่ำงประเทศได้ โดยกำรหลอกลวง
ดังว่ำนั้นได้ไปซึ่งเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกผู้ถูกหลอกลวง
ต้องระวำงโทษจ ำคุก 3-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 60,000-200,000 บำท
หรือทั้งจ ำทั้งปรับ” รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน กล่ำว

ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำวว่ำ
กรมกำรจัดหำงำนมีศูนย์ประสำนกำรปรำบปรำมผู้เป็นภัยต่อ
คนหำงำน ท ำหน้ำที่ตรวจสอบ ป้องปรำม และปรำบปรำมกำรหลอกลวง
ไปท ำงำนต่ำงประเทศมำโดยตลอด ซึ่งปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ผลกำรด ำเนินคดีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2564 - 21 มีนำคม 2565 
มีกำรด ำเนินคดีสำย นำยหน้ำเถื่อนแล้ว 55 รำย หลอกลวง
คนหำงำนทั้งสิ้น 70 คน คิดเป็นมูลค่ำควำมเสียหำย จ ำนวน 
6,735,164 บำท ซึ่งประเทศท่ีพบคนหำงำนถูกหลอกลวงไปท ำงำน
มำกที่สุด ได้แก่ สำธำรณรัฐเกำหลี (เกำหลีใต้) ญี่ปุ่น ฟินแลนด์ 
ออสเตรเลีย และฝรั่งเศส ตำมล ำดับ

คนหำงำนที่ประสงค์เดินทำงไปท ำงำนต่ำงประเทศ หรือ
ประสบปัญหำจำกกำรสมัครงำนหรือกำรเดินทำงไปท ำงำน
ต่ำงประเทศสำมำรถติดต่อได้ตำมช่องทำง ดังนี้
1. ติดตำม ศึกษำข้อมูลกำรเดินทำงไปท ำงำนต่ำงประเทศได้ที่
เว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas 
2. ลงทะเบียนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์กำรบริหำรแรงงำนไทยไป
ต่ำงประเทศที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th
3. ตรวจสอบรำยช่ือบริษัทจัดหำงำนที่ได้รับอนุญำตที่เว็บไซต์ 
www.doe.go.th/ipd 
4. ประสบปัญหำจำกกำรสมัครงำนหรือกำรเดินทำงไปท ำงำน
ต่ำงประเทศ ร้องทุกข์ได้ที่ศูนย์ประสำนกำรปรำบปรำมผู้เป็นภัย
ต่อคนหำงำน กองทะเบียนจัดหำงำนกลำงและคุ้มครองคนหำงำน 
กรมกำรจัดหำงำน หรือ ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด 
และส ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1-10
5. สอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่สำยด่วนกระทรวงแรงงำน โทร. 1506
กด 2 กรมกำรจัดหำงำน หรือสำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน โทร. 1694
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง       
ที่มา : https//www.doe.go.th

รมว.สุชาติ ห่วงนายจ้างขาดแรงงาน แนะต่างด้าวตามมติครม. 13 ก.ค. 64
เร่งท าบัตรชมพู ภายใน 31 มี.ค. 65

กระทรวงแรงงำน เตือนนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร พำคนต่ำงด้ำว 3 สัญชำติ ตำมมติครม.วันท่ี 13 ก.ค. 64 ด ำเนินกำรตำม
ขั้นตอนให้แล้วเสร็จภำยในก ำหนด เพื่ออยู่ต่อถึง 13 ก.พ. 66 หรือ 2 ปี นับจำกวันที่กำรอนุญำตเดิมสิ้นสุด

นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เปิดเผยว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ซึ่งก ำกับดูแลกระทรวงแรงงำน มุ่งมั่นให้ประเทศไทยบริหำรจดักำรแรงงำนต่ำงด้ำวอย่ำงเป็นระบบ มีกำร
ใช้แรงงำนที่ถูกกฎหมำย แก้ปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนในสถำนประกอบกำรให้มีแรงงำนขับเคลื่อนกิจกำร และเศรษฐกิจของประเทศในยุค
หลังวิกฤติโควิด-19 อย่ำงรำบรื่น โดยได้มีมติครม. เมื่อวันท่ี 13 ก.ค. 63 ผ่อนผันให้แรงงำนต่ำงด้ำว 3 สัญชำติ กลุ่มมติครม. 20 ส.ค. 62
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กลุ่มมติ 4 ส.ค. 63 กลุ่มมติ 10 พ.ย. 63 และกลุ่มที่ใบอนุญำตท ำงำน
ของคนต่ำงด้ำวสิ้นสุดลงเพรำะผลของกฎหมำย สำมำรถอยู่ใน
รำชอำณำจักรเป็นกรณีพิเศษถึง 1 ส.ค. 65 โดยต้องด ำเนินกำรตำม
ขั้นตอนที่ก ำหนดให้แล้วเสร็จ เพื่อจะได้รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร
เพื่อท ำงำนถึง 13 ก.พ. 66 หรือ 2 ปี นับแต่วันที่กำรอนุญำตเดิมสิ้นสุด

“ขอให้นำยจ้ำงที่จ้ำงคนต่ำงด้ำวตำมมติครม. เมื่อวันท่ี 
20 ส.ค. 62 และมติครม. เมื่อวันท่ี 4 ส.ค. 63 พำแรงงำนที่ประสงค์
จะท ำงำนต่อถึงวันที่ 13 ก.พ. 66 ยื่นค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต
ท ำงำนก่อนใบอนุญำตท ำงำนสิ้นอำยุ หรือภำยในวันท่ี 31 มี.ค. 65 
หำกไม่สำมำรถยื่นภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดหำกประสงค์
จะท ำงำนต่อขอให้ยื่นค ำขออนุญำตท ำงำนภำยใน 60 วัน นับแต่
วันท่ีใบอนุญำตท ำงำนสิ้นอำยุ โดยในช่วงใบอนุญำตท ำงำนสิ้นอำยุ
จะไม่สำมำรถท ำงำนได้ ให้แรงงำนเริ่มท ำงำนได้อีกครั้งต่อเมื่อ
ได้รับใบอนุญำตท ำงำนฉบับใหม่แล้ว

นอกจำกนี้แรงงำนต่ำงด้ำวตำมมติครม. เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 63 
ท่ียังไม่ได้จัดท ำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติฯ และรับบัตร
ประจ ำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย ให้ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน
วันท่ี 31 มี.ค. 65 หำกไม่ด ำเนินกำรภำยในก ำหนดกำรอนุญำตให้
ท ำงำนและอยู่ในรำชอำณำจักรจะสิ้นสุด ในส่วนคนต่ำงด้ำวตำม 
MoU ที่ระยะเวลำกำรจ้ำงงำนครบ 4 ปี (มติครม. 10 พ.ย. 63) 
หำกประสงค์ท ำงำนต่อให้ขอใบอนุญำตท ำงำน ภำยในวันที่ 1 ส.ค. 65
ซึ่งคนต่ำงด้ำวจะท ำงำนได้เมื่อได้รับใบอนุญำตท ำงำนฉบับใหม่” 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน กล่ำว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง
ที่มา : https://www.doe.go.th

ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน 
กล่ำวว่ำ ส ำหรับกลุ่มแรงงำนต่ำงด้ำวตำมมติครม. เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 63
ที่ยังไม่ได้จัดท ำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติฯ และรับบัตร
ประจ ำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย เป็นกลุ่มที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงแรงงำนห่วงใยที่สุด เพรำะหำกไม่ด ำเนินกำรจัดท ำหรือ
ปรับปรุงทะเบียนประวัติฯ ให้เสร็จสิ้นภำยใน วันที่ 31 มี.ค. 65 
กำรอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักรเพื่อท ำงำนจะสิ้นสุดทันที โดย
ขณะนี้ยังมีแรงงำนต่ำงด้ำวที่ต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จฯ 
ประมำณ 11,000 คน ซึ่งเมื่อด ำเนินกำรตำมขั้นตอนแล้ว หำกประสงค์
ท ำงำนต่อไปจนถึงวันที่ 13. ก.พ. 66 จะต้องด ำเนินกำรขอหนังสือ
เดินทำงหรือเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำงฉบับใหม่กรณีเอกสำรเดิม
หมดอำยุ ภำยใน 1 ส.ค. 65

กรมกำรจัดหำงำนขอเตือนนำยจ้ำงสถำนประกอบกำร 
และแรงงำน 3 สัญชำติ ว่ำกรมกำรจัดหำงำนมีหน้ำที่ตรวจสอบ 
ควบคุม และก ำกับดูแลกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว หำกตรวจพบ
กำรฝ่ำฝืนกฎหมำย นำยจ้ำงที่จ้ำงคนต่ำงด้ำวที่ไม่มีใบอนุญำตท ำงำน
หรือให้คนต่ำงด้ำวท ำงำนนอกเหนือจำกที่มีสิทธิจะท ำได้ มีโทษปรับ
ตั้งแต่ 10,000-100,000 บำท ต่อคนต่ำงด้ำวที่จ้ำงหนึ่งคน 
หำกกระท ำผิดซ้ ำต้องมีโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 
50,000-200,000 บำท หรือท้ังจ ำทั้งปรับ และห้ำมจ้ำงคนต่ำงด้ำว
ท ำงำนเป็นเวลำ 3 ปี ในส่วนคนต่ำงด้ำวที่ท ำงำนโดยไม่มีใบอนุญำต
ท ำงำนหรือท ำงำนนอกเหนือจำกที่มีสิทธิจะท ำได้ จะมีโทษ
ปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บำท และถูกผลักดันส่งกลับ

อาชีพมั่นคง

ETDA แนะ 7 นวัตกรรม e-Office ตัวช่วยธุรกิจ SMEs ให้พร้อมสู่ยุคดิจิทัล
นับตั้งแต่เกิดกำรแพร่ระบำดโควิด-19 ส่งผลให้ธุรกิจ 

SMEs ผู้ประกอบกำรหลำยรำย ต้องตกอยู่ในสภำวะวิกฤตในกำร
หำช่องทำงรอดอย่ำงกำร เร่ง “ปรับ” และ “เปลี่ยน” รูปแบบกำร
ท ำงำนให้เป็นดิจิทัลแต่กำรปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ ้นอย่ำงรวดเร็ว 
ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อ SMEs ตำมมำ โดยเฉพำะในกลุ่มที่
เป็นผู้ประกอบกำรรำยเล็ก เงินทุนมีจ ำกัดหรืออำจจะยังไม่แน่ใจ
เรื่องควำมพร้อม ทั้งในเรื่องของศักยภำพคน รวมถึงเครื่องมือ
เทคโนโลยีที่เหมำะสมกับกำรท ำงำน ส่งผลให้ SMEs รวมถึง
ผู้ประกอบกำรหลำยรำย ต่ำงต้องหำทำงรอดด้วยกำรปรับรปูแบบธุรกจิ
บำงธุรกิจก็ไปจนสุดทำงกับกำรปิดกิจกำร

ดังนั้น เพื่อให้ SMEs หรือผู้ประกอบกำรที่ก ำลังหำทำง
หรือช่องทำงสนับสนุนธุรกิจตัวเอง ได้มีโอกำสที่จะพัฒนำธุรกิจให้
อยู่รอดมำกขึ้น ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

หรือ ETDA (เอ็ตด้ำ) (Electronix Transactions Development)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงพำทุกคนไปท ำควำมรู้จัก
กับ 7 นวัตกรรม E-Office อีกตัวช่วยธุรกิจ SMEs ให้พร้อมสู่ยุคดิจิทัล

1. MANAWORK (มานะเวิร์ค) โดย LFFINTECH (แอล
เอฟฟินเทค) ระบบบริหำรจัดกำรทีมงำนออนไลน์ ที่เปรียบเสมือนทีม
Management เข้ำมำช่วยให้เจ้ำของธุรกิจ SMEs และทีมงำน
สำมำรถท ำงำนร่วมกันได้อย่ำงไร้อุปสรรค เหมือนอยู่ในออฟฟิศ
เดียวกัน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนบ้ำน ด้วยเทคโนโลยี
AI ที่สำมำรถติดตำมกำรท ำงำนของแต่ละฝ่ำยได้แบบเรียลไทม์
ที่ส ำคัญท ำให้วัดผลกำรท ำงำนมีควำมชัดเจนมำกขึ้นเทียบเท่ำ
กำรท ำงำนที่ออฟฟิศ พร้อมช่วยจัดล ำดับควำมส ำคัญของงำน 
ก ำหนดแผนวันเวลำส่งมอบงำน แนบไฟล์งำนได้ทุกประเภท และ
สำมำรถดูภำพรวมท้ังหมดได้อย่ำงสะดวกในแพลตฟอร์มเดียว
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ปัญญาประดิษฐ์ตามไปทุกที่ แนวโน้มการใช้ AI ในด้านการท่องเที่ยว

2. นวัตกรรม TALANCE (ทาเลนต์) เป็นแพลตฟอร์มที่
รวบรวม Freelance Developer ระดับมืออำชีพจำกทั่วประเทศ
ท่ีครอบคลุมกำรให้บริกำร อำทิ Web Application/Mobile 
Application/Cross-Platform Developer และผู้เชี่ยวชำญ
ในด้ำนต่ำง ๆ (AI, Blockchain Big data, Low-code Solution) 
เข้ำมำเป็นทำงเลือกใหม่ให้แก่ SMEs ที่ต้องกำร Freelance 
Developer แบบเร่งด่วน และบริษัทที่มีควำมยำกล ำบำกในกำร
หำพนักงำนประจ ำ โดย Talance จะรับโจทย์และวิเครำะห์
ลักษณะงำนจำก SMEs ตำมควำมต้องกำร เพื่อหำผู้รับจ้ำงหรือ
คนท ำงำนที่ตรงโจทย์ จำกนั้นก็เปิดให้ SMEs ได้สัมภำษณ์กับผู้รับจ้ำง
ก่อนมีกำรว่ำจ้ำงอย่ำงเป็นทำงกำร ซึ่งนวัตกรรมนี้ก็ช่วยให้ธุรกิจ 
SMEs ได้คนงำนตำมที่คำดหวังและประหยัดต้นทุนมำกกว่ำ
กำรจ้ำงงำนในระยะยำว

3. Myworkforce (มายเวิร์คฟอร์ซ) ระบบบริหำรงำน
และทีมงำน ที่จะช่วยให้กำรสั่ งงำน ตรวจสอบงำนบันทึก
รำยละเอียดงำนได้ง่ำยขึ ้น เพรำะระบบนี้ครอบคลุมตั ้งแต่ 
กำรบริหำรจัดกำรหน้ำบ้ำน ค ำสั่งซื้อของลูกค้ำ จนถึงงำนหลังบ้ำน
กำรท ำงำนของทีมงำน ทั้งกำรสั่งงำน กระจำยงำน แก้ไขและ
ตรวจสอบงำนได้ทุกที่ทุกเวลำ ก่อนปิดงำน ด้วยระบบค ำสั่งจำก
หัวหน้ำ ท่ีท ำให้ทีมเห็นงำนที่ต้องท ำทั้งหมดได้สะดวก ในคลิกเดียว

4. นวัตกรรม ZUPPORTS (ซัพพอร์ทส์) โยสำร์ทอัพไทย
ที่จะให้บริกำร Software as a Service (SaaS) เพื่อบริหำรงำนขนส่ง
ระหว่ำงประเทศผ่ำนช่องทำงออนไลน์ (online freight management
services) มีระบบช่วยเปรียบเทียบรำคำขนส่งออนไลน์ท่ีโปร่งใส 
ระบบติดตำมสถำนะสินค้ำ เอกสำรและกำรวำงบิลออนไลน์ และ
ระบบวิเครำะห์ข้อมูล อีกท้ังยังเสริมทีมผู้เช่ียวชำญด้ำนภำษีน ำเข้ำ 
ดูแลลดควำมเสี่ยงเรื่องพิกัดภำษีน ำเข้ำ ที่สำมำรถลดขั้นตอน
กำรท ำงำน และสำมำรถลดต้นทุนขนส่งได้อีกด้วย

5. MAA (มา) แพลตฟอร์มวิเครำะห์ข้อมูลกำรขำยอัตโนมัติ
ที่ถูกสร้ำงมำเพื่อให้ SMEs ไทยสำมำรถใช้ Data ขับเคลื่อนธุรกิจ
และกำรขำยได้ดี ช่วยในเรื่องของกำรเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบท่ี 
SMEs สำมำรถท ำงำนท ำต่อได้ พร้อมแสดงผลวิเครำะห์พฤติกรรม
ลูกค้ำได้ทันที ท ำให้ SMEs รู้จักกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงแม่นย ำ

6. ChocoCRM (ช็อคโก้ซีอาร์เอ็ม) ระบบ MarTech
รูปแบบใหม่ส ำหรับทีมกำรตลำด ที่ท ำให้สำมำรถเข้ำถึงและเข้ำใจ
มุมมองของธุรกิจและลูกค้ำได้แบบ 360 องศำ และช่วยวิเครำะห์
หำข้อมูลเชิงลึก พฤติกรรมของลูกค้ำ แบ่งกลุ่มลูกค้ำ พร้อมก ำหนด
Journey ของกำรเข้ำถึงสินค้ำและบริกำร เพื่อน ำไปสู่กำรจัด
แคมเปญโฆษณำได้อย่ำงตรงจุด

7. NEXTBEST (เน็กซ์ เบสท)์ เครื่องมือทำงเลือกใหม่ในกำร
ท ำกำรตลำดที่เหมำะสมกับกลุ่มลูกคำ้รำยยอ่ยท่ีไม่มีพื้นฐำน ตั้งแต่
ระดับ SMEs ไปจนถึงองค์กรขนำดใหญ่ ที่ท ำให้ผู้ประกอบกำร
ได้มองเห็นควำมต้องกำรและพฤติกรรมของลูกค้ำได้ชัดเจนมำกขึน้ 
มีกำรจัดเก็บและวิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพ ด้วยเทคโนโลยี 
AI และ Customer Genome ที่จะช่วย SMEs ลดต้นทุน สร้ำงยอดขำย
บนออนไลน์ เพื่อให้เจ้ำของธุรกิจ SMEs เข้ำใจลูกค้ำมำกขึ้น สร้ำงกลยุทธ์
สร้ำงรำยได้ ก ำไร ปิดกำรขำยได้ง่ำย

นอกจำกนี้ ETDA ยังได้จัดท ำ “Service Providers Profile”
เพื่อเป็น e-Catolog ที่รวบรวม 15 นวัตกรรมหรือโซลูชัน e-Office
จำกเวที Hackathon โดยสำมำรถเข้ำไปดำวน์โหลด และสอบถำม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้เว็บไซต์ www.etda.or.th หรือติดตำมข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซบุก๊ ETDA Thailand

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้
ที่มา : https://www.etda.or.th

ปัจจุบันโลกของเรำอยู่ในยุคเทคโนโลยีเฟื่องฟูแบบไร้ขีดจ ำกัด เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) เข้ำมำมี
บทบำทในระบบเศรษฐกิจและทุก ๆ อุตสำหกรรมอย่ำงเห็นได้ชัด กำรพัฒนำที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ท ำให้ AI ฉลำดขึ้นทุกวันเช่นเดียวกับ
อุตสำหกรรมอื่น ๆ อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวก็ยินดีที่จะรับเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ มำใช้เสมอ กล่ำวคือ อุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวก็ใช้
ประโยชน์จำกเทคโนโลยี AI ด้วยเช่นกัน ซึ่งไม่เพียงยังประโยชน์เฉพำะช่วยเสริมกำรบริกำรของผู้ให้บริกำรให้ดีขึ้นเท่ำนั้น แต่ผู้ใช้บริกำร
หรือนักท่องเที่ยวก็ได้ใช้ประโยชน์จำก AI ด้วย เพื่อประสบกำรณ์กำรเดินทำงที่น่ำประทับใจ สนุกสนำน และสะดวกสบำยมำกขึ้นจะเห็นว่ำ
AI ก ำลังมีบทบำทส ำคัญต่ออุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว นวัตกรรมที่โดดเด่นของ AI สำมำรถใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุมเกือบทุกขั้นตอน 
ตัวอย่ำงเช่น กำรใช้ AI ในแอปพลิเคชันกำรเดินทำง ลูกค้ำจะได้รับบริกำรที่น่ำพึงพอใจที่มำพร้อมกับควำมเป็นส่วนตัวมำกขึ้น ลูกค้ำ
สำมำรถจองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม และจองกำรเดินทำงอื่น ๆ ได้ด้วยกำรคลิกเพียงไม่กี่ครั้งบนสมำร์ทโฟน
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แม้แต่บริกำรค้นหำเที่ยวบินบน Google ผ่ำน Google 
Flights ท่ีท ำงำนด้วย AI ก็สำมำรถแจ้งเตือนเท่ียวบินท่ีล่ำช้ำได้ ซึ่ง
จะด ำเนินกำรโดย AI จะท ำงำนตั้งแต่กำรเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูล
ไปจนถึงกำรบริกำรลูกค้ำ AI สำมำรถตอบข้อสงสัยพื้นฐำนได้โดย
อัตโนมัติ ต้องขอบคุณเทคโนโลยี AI ดังกล่ำว ที่เนรมิตควำมง่ำย
และสะดวกสบำยเช่นน้ี
ข้อดีของ AI ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
1. ช่วยวางแผนการเดินทาง

ตำมรำยงำนของตลำด นักท่องเที่ยว 30 เปอร์เซ็นต์
ใช้สมำร์ทโฟนหรือระบบแอปพลิเคชันเพื่อวำงแผนกำรเดินทำง 
โดยนักท่องเที่ยว 50 เปอร์เซ็นต์ไม่กังวลเรื่องกำรเดินทำง เนื่องจำก
ในสมำร์ทโฟนของพวกเขำมีแอปพลิเคชันท่องเท่ียวท่ีท ำงำนแบบ
อัจฉริยะ คอยแนะน ำพวกเขำตลอดกำรเดินทำง แอปฯ ที่ท ำงำนด้วย
AI สำมำรถวำงแผนได้ทุกอย่ำงตำมที่ต้องกำร ท ำให้ผู้ประกอบกำร
ท่องเที่ยวต่ำง ๆ หันมำลงทุนใช้ AI ส ำหรับแนะน ำกำรเดินทำงและ
น ำเสนอบริกำรส่วนตัวให้กับลูกค้ำ แบบที่ปรับแต่งได้ตำมที่ลูกค้ำ
ต้องกำรนอกจำกนี้ยังมีกำรเสนอบริกำรฟรี เช่น อำหำรและเครื่องดื่ม
กำรต้อนรับ และอื่น ๆ ระหว่ำงกำรเข้ำพัก AI จะช่วยปรับปรุงกำร
ให้บริกำรให้ดีขึ้นและดึงดูดลูกค้ำได้จ ำนวนมำก อีกทั้งกำรใช้ AI
เพื่อกำรท่องเที่ยว ยังให้ทำงเลือกอีกมำกมำยแก่ลูกค้ำ เช่น 
กิจกรรมผจญภัย และอื่น ๆ อีกมำกมำย
2. เพ่ือประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า

AI เข้ำมำปฏิรูปอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว โดยมีประโยชน์
หลักคือช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในรูปแบบออนไลน์ แอปพลิเคชัน AI 
เน้นให้บริกำรที่น่ำประทับใจแก่นักเดินทำง เมื่อเทียบกับบริกำร
ออฟไลน์ (มนุษย์) อย่ำง Chatbot อัจฉริยะที่ให้บริกำรลูกค้ำได้ตลอด
24 ช่ัวโมง สำมำรถตอบค ำถำมและให้ค ำแนะน ำต่ำง ๆ ได้อย่ำงรวดเร็ว
3. ช่วยในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล

ประโยชน์ของ AI ในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว สำมำรถ
ช่วยในกำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลของผู้ใช้บริกำร กำรวิเครำะห์
นี้จะเป็นประโยชน์ในกำรประเมินควำมพอใจของลูกค้ำ AI สำมำรถ
อ่ำนบทวิจำรณ์ของลูกค้ำและวิเครำะห์ถึงสิ่งที่ลูกค้ำต้องกำรได้ 
ช่วยลดระยะเวลำในกำรติดตำมควำมพึงพอใจของลูกค้ำ และสร้ำง
โอกำสในกำรขำยมำกขึ้น
4. ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน

ธุรกิจท่องเที่ยวหลำยแห่งใช้ AI เพื่อตอบค ำถำมลูกค้ำ
โดยอัตโนมัติทันที เช่น AI Chatbot ในสำยกำรบินต่ำง ๆ  ก็ช่วยผู้โดยสำร
ค้นหำเที่ยวบินในรำคำประหยัด ดังนั้น สำยกำรบินก็จะใช้พนักงำน
ของตนท ำงำนเชิงนวัตกรรมอื่น ๆ ที่ยังจ ำเป็นต้องใช้มนุษย์ได้
5. ช่วยการจัดการกิจการ

เมื่อลูกค้ำต้องกำรทรำบข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ พวกเขำจะ
ค้นหำข้อมูลทำงออนไลน์ เช่น หำอ่ำนรีวิว ซึ่งกำรแสดงควำม
คิดเห็นของลูกค้ำทำงออนไลน์มีบทบำทส ำคัญต่อกำรตัดสินใจใช้บริกำร

ควำมคิดเห็นเชิงลบก็อำจสร้ำงควำมเสียหำยต่อธุรกิจได้ AI จะช่วย
ให้ธุรกิจติดตำมรีวิวหรือควำมคิดเห็นของลูกค้ำบนแพลตฟอร์ม
โซเชียลมีเดียได้โดยอัตโนมัติ ธุรกิจสำมำรถตอบกลับควำมเห็นเชิงลบ
และวิเครำะห์แนวโน้มของตลำดได้ รวมถึงวิเครำะห์ควำมต้องกำร
ของลูกค้ำได้ด้วย ช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงกิจกำร กำรขำย กำรบริกำร 
และรำยได้ได้อย่ำงตรงจุด
6. ก าหนดราคาแบบพลวัต

ถ้ำเรำค้นหำเที่ยวบินหรือโรงแรมซ้ ำ ๆ เพื่อประกอบกำร
ตัดสินใจว่ำจะจองหรือไม่จอง จะพบว่ำมีกำรขึ้น ๆ ลง ๆ ของรำคำ
อยู่ตลอดเวลำ (แต่ส่วนใหญ่จะขึ้น) ซึ่งเป็นปกติของลูกค้ำไม่ชอบจ่ำย
อะไรที่รำคำสูงมำกผิดปกติ AI จะเป็นเครื่องมือในกำรก ำหนดรำคำ
โดยใช้กำรวิเครำะห์เชิงคำดกำรณ์ เครื่องมือจะวิเครำะห์รำคำของ
คู่แข่งได้เร็วขึ้น และเสนอรำคำที่สมเหตุสมผลให้กับลูกค้ำ กลยุทธ์
ดังกล่ำวจะเป็นประโยชน์ส ำหรับธุรกิจในกำรดึงดูดลูกค้ำให้มำกขึ้น
แนวโน้ม AI ที่ส าคัญส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

กำรจับเทรนด์ว่ำ AI แบบใดที่จะท ำให้ธุรกิจท่องเที่ยวของเรำ
สำมำรถแข่งขันกับคนอื่นในตลำดได้ อย่ำงแรกคือต้องศึกษำก่อนว่ำ 
AI ท ำอะไรได้บ้ำง ฉลำดแค่ไหน ส ำหรับนักท่องเที่ยว AI อำจเป็น
เสมือนผู้ช่วยที่จะแจ้งให้เรำทรำบเกี่ยวกับวันหยุด เพื่อให้เรำได้
วำงแผนจัดตำรำงกำรเดินทำงช่วงวันหยุดกับครอบครัว หรือ
เครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยี AI และแอปพลิเคชันในกำรเดินทำง จะท ำให้
กำรเดินทำงของเรำน่ำพึงพอใจขึ้น ควบคู่ไปกับประโยชน์ AI ไม่ได้ให้
ประโยชน์เพียงอย่ำงเดียว แต่กำรใช้ AI ในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว
พนักงำนภำคบริกำรจะได้รับผลกระทบเป็นอย่ำงมำก โดยเฉพำะ
กำรน ำ AI เข้ำมำทดแทนแรงงำนคน เพรำะปกติกำรแข่งขันใน
อุตสำหกรรมนี้ก็ค่อนข้ำงสูงอยู่แล้ว กำรมำของ AI คือกำรมำเพิ่ม
คู่แข่งของพนักงำนภำคบริกำรในระบบ ให้แข่งขันกันสูงมำกขึ้นไปอีก
ต่อไปจะไม่ใช่คนเท่ำนั้นที่แย่งงำนกันท ำ เพรำะคนต้องไปแย่งงำน
กับ AI ด้วย ซึ่ง AI ที่ว่ำนี่ก็มีแนวโน้มว่ำจะฉลำดมำกกว่ำนี้แน่นอน
ในอนำคตอันใกล้ ในที่สุดแล้วหำก AI เข้ำมำแทนที่คนได้อย่ำงน้อย 
1 ใน 4 ของระบบ พนักงำนบำงส่วนย่อมหมดควำมส ำคัญกับ
ต ำแหน่งงำนที่เทคโนโลยีสำมำรถท ำแทนได้ เพรำะ AI คุ้มต้นทุนกว่ำ
กำรท ำงำนเสถียรกว่ำ เมื่อนั้น สิ่งที่คนท ำงำนสำยท่องเที่ยวจะเป็น
กังวลก็คือ ต้องปรับตัวอย่ำงไรให้อยู่รอดหำกคิดจะไปต่อในสำยงำนนี้
หรือจะปรับตัวให้สำมำรถท ำงำนในสำยงำนอื่น หรือจะไม่ท ำอะไรเลย
ดูวันที่ AI ฉลำดมำกกว่ำนี้ จนเข้ำมำท ำงำนในระบบได้อย่ำงสมบูรณ์
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เทรนด์การใช้ AI ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1. แอปพลิเคชันกำรเดินทำงท่ีขับเคลื่อนด้วยระบบ AI

น ำเสนอแผนที่กำรเดินทำง เพื่อช่วยให้เรำเดินทำงไปถึงสถำนที่
ท่องเที่ยวตำมที่วำงแผนไว้

2. ท ำงำนเสมือนผู้ช่วยส่วนตัว AI จะช่วยให้กำรสนทนำ
แบบดิจิทัลง่ำยและสะดวกขึ้น เรำสำมำรถจองตั๋วเครื่องบินและ
โรงแรมได้ด้วยค ำสั่งเสียง

3. แอปพลิเคชันที่ใช้ AI เพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงแบบออฟไลน์
ส ำหรับกำรจองตั๋วและส่งกำรแจ้งเตือนเกี่ยวกับกำรเดินทำง
อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวจะใช้เทคโนโลยี AI และ ML (Machine 
Learning) มำกขึ้น เพื่อน ำเสนอแพ็กเกจวันหยุดให้กับลูกค้ำรำยบุคคล

4. AI จะเข้ำมำสนับสนุนกำรช ำระเงินด้วยบัตรเงินสดแทน
เงินสด ท ำให้กำรช ำระเงินค่ำตั๋วไม่ยุ่งยำกอีกต่อไป
คนท างานสายท่องเท่ียวต้องปรับตัวอย่างไร

จะเห็นได้ว่ำ AI ได้เข้ำมำเปลี่ยนแปลงอุตสำหกรรม
กำรท่องเที่ยวอย่ำงช้ำ ๆ แต่ในปัจจุบันก็นับว่ำก้ำวหน้ำไปมำก 
ในมุมของนักท่องเที่ยว AI ช่วยให้กำรเดินทำงสะดวกและ
สนุกสนำนขึ้น ส่วนในมุมของบริษัทที่อยู่ในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว

กำรน ำ AI มำใช้ประโยชน์จะมอบประสบกำรณ์ที่สุดประทับใจ
ให้กับลูกค้ำ ผ่ำนแอปพลิเคชันท่ีรองรับกำรเดินทำงแบบครบวงจร
เมื่อใดก็ตำมที่อุตสำหกรรมท่องเที่ยวสำมำรถน ำ AI เข้ำมำใช้ใน
ระบบงำนได้อย่ำงสมบูรณ์ น่ันคือผลกระทบใหญ่ต่อบุคลำกรหลำย
ต ำแหน่ง อย่ำงที่บอกว่ำ AI คุ้มทุนกว่ำ AI ไม่มีปำกมีเสียง ตั้งหน้ำ
ตั้งตำท ำงำนโดยไม่บ่นหรือเถียงแม้แต่ค ำเดียว แถมยังมีเสถียรภำพ
ทั้งในกำรท ำงำนและมำตรฐำนของงำน ให้เป็นไปตำมโปรแกรม
ที่ก ำหนดไว้

เพรำะฉะนั้น กำรปรับตัวจึงเป็นทักษะส ำคัญในกำรเอำตัวรอด
เพื่อให้เป็นที่ต้องกำรของตลำดแรงงำนที่เข้ำสู่ยุคดิจิทัล ไม่ว่ำจะ
ด้วยกำรใช้จุดแข็งของตนเอง ขยับขยำยหรือปรับเปลี่ยนแนวทำง
ไปท ำส่วนอ่ืนท่ีไม่ได้จ ำกัดอยู่แค่สิ่งท่ีรู้จัก รวมถึงเปิดโอกำสให้
ตนเองได้มีควำมสำมำรถทำงด้ำนอื่น เพื่อจะได้กลำยเป็นคนที่มี
ควำมสำมำรถและศักยภำพมำกกว่ำเดิม แล้วน ำมำปรับใช้
ให้ท ำงำนได้หลำกหลำยยิ่งขึ้น ไม่ว่ำจะอยู่ในสำยงำนเดิมหรือย้ำย
ไปสำยงำนอื่นก็ตำม
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