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Special Report 

ทะเลหมอกอัยเยอร์เวงติดท็อปสถานท่ียอดฮิตชายแดนใต้
ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ตั้งอยู่ทีต่ ำบลอัยเยอร์เวง อ ำเภอเบตง 

จังหวัดยะลำ เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบตงที่เดินทำง
สะดวกรถขึ้นถึง และมีทะเลหมอกให้ชมตลอดทั้งปี ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
ตั้งอยู่ห่ำงจำกตัวอ ำเภอเบตง ประมำณ 40 กิโลเมตร ในพื้นที่ของ
เขำไมโครเวฟ มีควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเล 2,038 เมตร เป็นทะเลหมอก
ที่ใหญ่และสวยงำม ในช่วงเวลำเช้ำจุดชมวิวแห่งนี้จะกลำยเป็นสวรรค์บนดิน
เปิดให้นักท่องเที่ยวเต็มอิ่มกับทะเลหมอก สัมผัสอำกำศอันบริสุทธิ์ 
และทัศนียภำพท่ีสวยงำมของยอดเขำไมโครเวฟ

ที่จุดชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ในช่วงเช้ำนักท่องเที่ยวเดินทำงมำ
อย่ำงไม่ขำดสำย รวมท้ังขึ้นไปถ่ำยภำพท่ีระลึกบนอำคำรสกำยวอล์ค
ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง และไฮไลท์ส ำคัญ คือ ระเบียงทำงเดินที่ยื่น
ออกไปจำกฐำนมีควำมยำวรวม 63 เมตร ส่วนปลำยเป็นระเบียงชมวิว
พื้นกระจกใสที่สำมำรถมองทะลุลงไปได้ถึงพื้นเบื้องล่ำง ซึ่งสร้ำงเสน่ห์
สีสัน และควำมตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยว รวมทั้งจุดเช็คอินอีกหลำยจุด
ที่ผู้น ำชุมชนและชำวบ้ำนร่วมกันสร้ำงขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มี
จุดที่ถ่ำยภำพที่หลำกหลำย โดยมีทะเลหมอก ภูเขำ และแม่น้ ำปัตตำนี 
เป็นฉำกหลัง ทั้งนี้ได้มีกำรก ำหนดระเบียบกำรขึ้นชมเบื้องต้นโดย 
จะให้ขึ้นชมรอบละ 40-50 คน แล้วเคลื่อนที่ไป 4-5 จุด ใช้เวลำจุดละ
ไม่เกิน 15 นำที โดยใช้เวลำทั้งหมดบนอำคำรสกำยวอล์คครำวละ 
1 ช่ัวโมง

ส ำหรับสกำยวอล์ค ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ตั้งอยู่บริเวณจุดชมวิว
ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ใช้งบประมำณกำรก่อสร้ำงกว่ำ 90 ล้ำนบำท 
เป็นอำคำรโครงสร้ำงเหล็ก มีควำมสูง 45 เมตร มีบันไดให้นักท่องเที่ยว
เดินขึ้นไปชมวิว และลิฟต์ให้บริกำรส ำหรับผู้พิกำรและผู้สูงอำยุนับว่ำเป็น
สถำนท่ีท่องเที่ยวและแลนด์มำร์คใหม่ของ อ.เบตง มีควำมโดดเด่น
ในเรื่องของกำรชมพระอำทิตย์ขึ้นรับแสงแรกยำมเช้ำตรู่ของวัน ควบคู่
ไปกับกำรชมทะเลหมอกอันงดงำม ซึ่งสำมำรถเห็นทะเลหมอกได้
ตลอดทั้งปี นอกจำกนี้ก็ยังมีวิวทิวทัศน์ของผืนป่ำฮำลำ-บำลำ ทะเลสำบ
เขื่อนบำงลำง รวมถึงสำมำรถมองไปไกลได้ถึงประเทศมำเลเซีย

ในส่วนของกำรเตรียมควำมพร้อมรับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทำงมำ
ท่องเที่ยวในวันหยุดยำวนั้น ผู้ประกอบกำรและชำวบ้ำน ต่ำงเตรียม
ควำมพร้อมเต็นท์ ที่พัก รวมทั้งสถำนที่ส ำหรับกำงเต็นท์ไว้รองรับ
นักท่องเที่ยวอย่ำงเพียงพอ ซึ่งในเขตต ำบลอัยเยอร์เวง สำมำรถรองรับ
นักท่องเที่ยวได้ประมำณกว่ำ 2 พันคน และ ในตัวเมืองเบตงมีห้องพัก
กว่ำ 4,000 ห้อง สำมำรถรองรับนักท่องเที่ยวได้ในช่วงวันหยุดยำว
ได้เพียงพอ

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้
ที่มา : www.thaipost.net
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เครือซีพี ชูความส าเร็จโมเดล “กาแฟสร้างอาชีพ”เก็บเกี่ยวผลผลิตปีแรก 
ความภาคภูมิใจของกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจ เพื่อสังคมบ้านกองกาย อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
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เครือซีพี ชูควำมส ำเร็จโมเดล “กำแฟสร้ำงอำชีพ” เก็บเกี่ยว
ผลผลิตปีแรก ควำมภำคภูมิใจของกลุ่มเกษตรกรวิสำหกิจเพื่อสังคม
บ้ำนกองกำย อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เตรียมส่งต่อวิสำหกิจชุมชน
แม่แจ่ม แปรรูปปั้นแบรนด์กำแฟคุณภำพ สร้ำงรำยได้ชุมชนเข้มแข็ง 
ควบคู่กับกำรรักษำสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน

11 มีนำคม 2564 เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นกำรขับเคลื่อน
ธุรกิจให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน ครอบคลุมทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยในด้ำนสิ่งแวดล้อมก ำหนดแผนงำนด้ำนควำมยั่งยืน 
ควบคู่กับกำรพัฒนำเศรษฐกิจของชุมชน ผสำนควำมร่วมมือจำก
ทุกภำคส่วน สนับสนุนกำรด ำเนินงำน สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ ก่อเกิด
เป็นธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) ภำยใต้ “โมเดลกำเเฟ
สร้ำงอำชีพ” ในพื้นที่บ้ำนกองกำย อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จำกกำร
ส่งเสริมปลูกกำแฟในพื้นที่ โดยมีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรทั้งสิ้น 
33 ครัวเรือน ตอบโจทย์อำชีพทำงเลือกใหม่ที่สร้ำงรำยได้ให้แก่
เกษตรกรอย่ำงยั่งยืน เกิดกำรรวมกลุ่มของเกษตรกรที่เข้มแข็ง 
แบ่งปันควำมรู้ภำยในชุมชน โดยปีนี้เป็นปีแรกที่ก้ำวสู่ฤดูกำรเก็บเกี่ยว
กำแฟเชอรี่ และกำรรับซื้อเมล็ดกำแฟกะลำของชุมชน เพื่อสร้ำง
รำยได้แก่เกษตรกร โดยคำดว่ำจะมีปริมำณผลผลิตอยู่ท่ี 6-7 ตัน 
จะสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้แก่ชุมชนได้มำกถึง 300,000 บำท ซึ่งรำคำ
รับซื้อกำแฟอยู่ที่กิโลกรัมละ 16.50 บำท ถือเป็นรำคำรับซื้อในกำแฟ
เกรด A พร้อมส่งต่อแก่กลุ่มวิสำหกิจชุมชนแม่แจ่มเพื่อแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์กำแฟคุณภำพและจ ำหน่ำยต่อไป

น.ส.พิไลลักษณ์ พิชัยวัตต์ ผู้จัดกำรทั่วไป ด้ำน Social 
Enterprise หน่วยงำนพัฒนำควำมยั่งยืนภำครัฐ ธรรมำภิบำล 
เเละสื่อสำรองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ำกัด กล่ำวว่ำ 
หมู่บ้ำนกองกำย อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ต้นแบบ
กำรเปลี่ยนแปลง ที่เครือซีพีเลือกเป็นพื้นที่น ำร่องในปี 2560 ในกำร
พัฒนำภำยใต้ เเม่เเจ่มโมเดล ปรับเปลี่ยนพื้นที่ด้วยกำรปลูกพืช
แบบผสมผสำน และมีจ ำนวนต้นไม้ที่ดูแลตลอดทั้งโครงกำร จ ำนวน 
40,102 ต้น ในพื้นที่ 93 ไร่ ดึงศักยภำพของชุมชนออกมำและพัฒนำ
ของเกษตรกรในพ้ืนท่ี ลดกำรปลูกพืชเชิงเดี่ยวคือ ข้ำวโพด มำเป็น
กำรปลูกกำแฟที่สำมำรถสร้ำงรำยได้ พร้อมน ำองค์ควำมรู้และทักษะ
ด้ำนบริหำรจัดกำรตลอดกระบวนกำร ตั้งแต่ต้นน้ ำ กลำงน้ ำ ปลำยน้ ำ 
โดยมีนักวิชำกำรผู้เช่ียวชำญจำกเครือซีพี ให้ค ำปรึกษำแก่เกษตรกร
ในพื้นที่อย่ำงต่อเนื่อง    

ทั้งนี้ ผลผลิตกำแฟฟื้นป่ำบ้ำนกองกำย ได้ขยำยผลต่อยอดสู่ 
“วิสำหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)” มีกำรจัดกำรที่ดีตลอดห่วงโซ่
อุปทำน เพื่อให้ได้กำแฟคุณภำพส่งมอบสู่ตลำด เพื่อสร้ำงกำรกระจำย
รำยได้สู่ชุมชน โดยเครือซีพีได้ท ำหน้ำที่เป็นตลำดในกำรรับซื้อกำแฟ
เชอร์รี่สด ส่งต่อมำที่กลุ่มวิสำหกิจชุมชนแม่แจ่ม เพื่อน ำมำแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์กำแฟคุณภำพภำยในพื้นที่ และจัดจ ำหน่ำยแก่
ผู้ประกอบกำรต่อไป ซึ่งในอนำคต เครือซีพีและกลุ่มวิสำหกิจ 
บ้ำนกองกำย มีควำมตั้งใจสร้ำงผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เกิดแบรนด์กำแฟ
ชุมชนอย่ำงเป็นรูปธรรม พร้อมขยำยกำรรับรู้ในวงกว้ำง เพื่อเป็น
แนวทำงส ำหรับเกษตรกรยุคใหม่ในชุมชน ให้คิดค้นพัฒนำสินค้ำ
ชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง ไปจนถึงกำรสร้ำงโรงแปรรูปกำแฟพร้อมเครื่องจักร 
ในกำรผลิตที่ครบวงจรในพื้นที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ

นำยสมเกียรติ มีธรรม เลขำนุกำรมูลนิธิฮักเมืองแจ่ม กล่ำวว่ำ 
นับเป็นครั้งแรกที่เห็นกำรรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่พร้อมใจ
ขับเคลื่อนสู่วิสำหกิจชุมชนเข้มแข็ง และต่อยอดกำรพัฒนำพื้นที่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด มีกำรจัดระบบบริหำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องและเข้ำใจง่ำย 
ซึ่งผลผลิตปีแรกครั้งน้ี ถือเป็นควำมภูมิใจของเกษตรกรและคนใน
พ้ืนท่ีแม่แจ่ม ต้องขอขอบคุณทุกภำคส่วนท่ีช่วยกันท ำให้คนในพ้ืนท่ี 
มีกำรปรับเปลี่ยนอำชีพ และท ำให้เห็นถึงควำมส ำคัญของกำรรวมกลุ่ม
วิสำหกิจ ท่ีเป็นก้ำวแรกแห่งควำมส ำเร็จ ท่ีสำมำรถขับเคลื่อนและ
ช่วยให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ก่อเกิดแนวคิดกำร
พัฒนำบ้ำนเกิด ให้กลำยเป็นโมเดลต้นแบบต่อไปในอนำคต

นำยสุภพ เทพวงศ์ หรือ อ.แม้ว นักวิชำกำรด้ำนพืชกำแฟ 
ที่ปรึกษำในโครงกำร 4 พื้นที่ต้นน้ ำ เครือเจริญโภคภัณฑ์กล่ำวว่ำ 
กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่มีกำรเรียนรู้ที่รวดเร็ว สถำนที่เพำะปลูกมีควำม
เหมำะสม ส่งผลให้ปีนี้ได้ผลผลิตที่น่ำพอใจ และแสดงให้เห็นถึง
ควำมเข้มแข็งจำกกำรรวมกลุ่ม เกิดกำรผสำนควำมรู้ระหว่ำง
นักวิชำกำรและเกษตรกร ให้เกิดควำมเข้ำใจ ซึ่งจะผลักดันให้มี
กำรพัฒนำ เพื่อพร้อมเดินหน้ำสู่ตลำดกำแฟอย่ำงเต็มรูปแบบ 

การส่งเสริมการมีงานท าในภูมิภาค
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นำยศตวรรษ อำภำประเสริฐ เกษตรกรบ้ำนกองกำย 
กล่ำวว่ำ ปีนี้เป็นปีแรกของกำรสร้ำงรำยได้จำกผลผลิตกำแฟ จำกเดิม
ที่เกษตรกรต่ำงคนต่ำงท ำมำหำกิน ไม่เคยท ำงำนร่วมกันมำก่อน 
ได้ร่วมมือจัดตั้งกลุ่มวิสำหกิจชุมชนบนพื้นที่แม่แจ่มตั้งแต่เริ่มต้น 
จนถึงวันนี้รู้สึกภูมิใจและสร้ำงคุณค่ำแก่ตัวเองและครอบครัว  ที่ใน
พ้ืนท่ีได้รับกำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรพัฒนำอำชีพ ซึ่งในอนำคต
คำดหวังว่ำพื้นที่แห่งนี้ จะกลำยเป็นพื้นที่ต้นแบบแห่งกำรเรียนรู้
แก่ชุมชนรอบข้ำง มีกำรสนับสนุนปลูกพืชมูลค่ำสูงมำกขึ้น เพิ่มช่องทำง
สร้ำงรำยได้ให้แก่ชุมชนให้มีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีข้ึน

ทั้งนี้ จำกควำมท้ำทำยในกำรปรับเปลี่ยนวิถีกำรเกษตร 
วันนี้เกษตรกรบ้ำนกองกำย สำมำรถสร้ำงโมเดลต้นแบบ และมี
อำชีพที่สร้ำงรำยได้ควบคู่กับกำรรักษำสิ่งแวดล้อม ถือเป็นหนึ่ง
โมเดลส ำคัญในกำรด ำเนินธุรกิจให้อยู่รอดพร้อมขยำยองค์ควำมรู้ 
และผลักดันชุนชนในพื้นที่ใกล้เคียง ก้ำวสู่กำรท ำธุรกิจเพื่อสังคม
อย่ำงยั่งยืนต่อไป

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคเหนือ
ที่มา : www.chiangmainews.co.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จับเอาภูมิปัญญาการทอผ้าไหมสุรินทร์ มาต่อยอด
เป็นหลักสูตรสร้างอาชีพให้กับคนด้อยโอกาสในชุมชน

ผ้ำไหมสุรินทร์ เป็นผ้ำไหมที่มีเอกลักษณ์และลวดลำยเฉพำะตัว 
ที่ได้รับอิทธิพลมำจำกวัฒนธรรมกัมพูชำ โดยลำยต่ำงๆ ที่สืบทอด
ต่อกันมำนั้นจะมีควำมหมำยหรือสัญลักษณ์ซ่อนอยู่  อันเป็นมงคล
อยู่เสมอ ผ้ำไหมสุรินทร์นิยมใช้ “ไหมน้อย” คือไหมที่มีลักษณะ
เส้นไหมขนำดเล็ก ซึ่งท ำมำจำกรังไหมชั้นในที่มีคุณภำพและควำม
สม่ ำเสมอของเส้นไหมดีกว่ำช้ันนอก ท ำให้ผ้ำที่ทอจำกไหมน้อยนี้ 
มีควำมแน่น ละเอียด และนุ่มนวล

ภูมิปัญญำและควำมสำมำรถของเหล่ำมือทอผ้ำไหมของ
จังหวัดสุรินทร์ถือว่ำไม่เป็นสองรองใคร ซึ่งนับว่ำเป็นต้นทุนของ
ชุมชนที่สำมำรถน ำไปต่อยอดให้เกิดกำรพัฒนำ และเปลี่ยนเป็น
รำยได้กลับมำสู่มือของแรงงำน คณะเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ ได้มองเห็นโอกำสในจุดนี้ จึงได้จัดท ำ
โครงกำร “ฝึกอบรมพัฒนำทักษะแรงงำน เพื่อเพิ่มโอกำสในอำชีพ
ด้ำนกำรผลิตผ้ำไหม” ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้งำนหัตกรรมชนิดนี้ มีจ ำนวน
แรงงำนผู้ผลิตเพิ่มมำกขึ้น รวมไปถึงเป้ำหมำยในกำรยกระดับคุณภำพ
ของงำนผ้ำไหมในชุมชนให้ได้มำตรฐำนสำกลด้วย

กลุ่มเป้ำหมำยที่โครงกำรก ำหนดไว้คือ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส
ในพ้ืนท่ี ซึ่งประกอบไปด้วย แรงงำนนอกระบบ ผู้ถือบัตรสวัสดิกำรฯ 
และผู้ว่ำงงำน ซึ่งทีมของผู้จัดโครงกำรใช้วิธีคัดเลือกแบบเฉพำะเจำะจง 
โดยจะเน้นเลือกคนท่ีสนใจและมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรผลิตผ้ำไหม 
รวมทั้งสิ้น 80 คน เมื่อเข้ำมำแล้วสมำชิกในโครงกำรจะได้รับกำร
พัฒนำทักษะตำมแผนท่ีวำงไว้ 3 รูปแบบคือ

1. กำรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
2. กำรทอผ้ำและพัฒนำลวดลำยผำ้ไหม 
3. กำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์ผ้ำไหมและผลิตภัณฑ์จำกไหม 

ซึ่งในแต่ละแผนกำรพัฒนำจะมีจ ำนวนช่ัวโมงเรียนแตกต่ำงกัน
ออกไปตั้งแต่ 120 ช่ัวโมง ถึง 200 ช่ัวโมงกันเลยทีเดียว เนื่องจำกจะมี
กำรสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐำนไปจนถึงระดับที่สำมำรถประยุกต์ใช้
วิธีกำรใหม่ๆ ได้ ซึ่งต้องใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์เข้ำมำมีส่วนร่วมด้วย 
วิชำที่ผู้เข้ำร่วมโครงกำรจะได้เรียนรู้มีตั้งแต่ กำรเลือกพันธุ์หม่อน 
ที่เหมำะสมส ำหรับพื้นที่ปลูก กำรเลือกพันธุ์ไหม กำรดูแลรักษำ
คุณภำพของต้นหม่อนและเส้นไหม วิธีมัดลำยและกำรย้อมโดยใช้
สีธรรมชำติ กำรออกแบบลำยผ้ำ กำรทอผ้ำไหม ไปจนถึงกำรตลำด 
กำรบริหำรจัดกำร และกำรประชำสัมพันธ์ เป็นต้น

โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำทักษะแรงงำนเพื่อเพิ่มโอกำสในอำชีพ
ด้ำนกำรผลิตผ้ำไหมนี้ มีแบบพัฒนำทักษะที่เข้มข้น  ดั่งจะเห็นได้จำก
วิชำมำกมำยที่โครงกำรได้ก ำหนดไว้ แต่เหนือสิ่งอื่นใด เมื่อผู้เข้ำร่วม
โครงกำรได้ผ่ำนกำรฝึกอบรมไปแล้ว ก็จะต้องอำศัยกำรฝึกฝนและ
เรียนรู้จำกประสบกำรณ์ตรงของผู้เรียนเองมำใช้ในกำรต่อยอดและ
พัฒนำผลิตภัณฑ์อย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อจะได้มีเอกลักษณ์และตัวตน
ในตลำดของผ้ำไหมไทยอย่ำงยั่งยืน

กำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำเช่นนี้นับว่ำเป็นส่วนส ำคัญในกำร
ช่วยพัฒนำทักษะของกลุ่มหัตถกรรมในพ้ืนท่ีอย่ำงก้ำวกระโดด ซึ่ง
นอกจำกจะช่วยให้สมำชิกทั้ง 80 คน ได้มีโอกำสพัฒนำตัวเองแล้ว
ยังมีบทบำทในด้ำนกำรอนุรักษ์งำนศิลปะหัตถกรรมท้องถิ่นของไทย
ให้มีลมหำยใจสืบต่อไปอีกด้วย

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : https://www.sentangsedtee.com
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พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี เป็นประธำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (กพอ.) ครั้งแรก
ของปี 2564 โดยได้มีกำรพิจำรณำแผนกำรลงทุน 5จี ในอีอีซี เพื่อเป็น
โครงสร้ำงพื้นฐำนรองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของอีอีซี 

นำยคณิศ แสงสุพรรณ เลขำธิกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
นโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (สกพอ.) เปิดเผยว่ำ กพอ. 
ได้พิจำรณำแผนกำรลงทุนอุตสำหกรรม 5จี ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
กำรลงทุนของภำคเอกชนซึ่งประเทศไทยได้ประโยชน์ในกำรเร่งรัด
ผลักดันโครงกำร 5จี เร็วกว่ำประเทศอื่นในอำเซียน 

ทั้งนี้ กพอ.เห็นชอบกำรพัฒนำ 5จี ในพื้นที่บ้ำนฉำง จังหวัด
ระยอง ที่มีแผนกำรพัฒนำให้เป็นสมำร์ทซิตี้ รวมทั้งกระจำยไปยัง
พื้นที่อื่นที่จะมีกำรลงทุนต่อเนื่องจำกเอกชนหลำยประเทศ เช่น 
บริษัทหัวเหว่ย ของจีน นอกจำกนี้ปัจจุบันมีกำรคำดกำรณ์ว่ำกำรลงทุน
ในโครงสร้ำงพื้นฐำน ท่อ เสำ สำย และสัญญำณ 5จี ทั่วประเทศไทย
ที่จะมีกำรลงทุนไม่ต่ ำกว่ำ 4 แสนล้ำนบำท จะเกิดมูลค่ำเพิ่มในธุรกิจ
และอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้อง ประมำณ 5 เท่ำของมูลค่ำท่ีมีกำรลงทุน
หรือประมำณ 2 ล้ำนล้ำนบำท 

รวมทั้ง สกพอ. ได้มีกำรหำรือกับส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน (บีโอไอ) ในกำรให้สิทธิประโยชน์ในกำรลงทุน 
ทีเ่กี่ยวข้องกับ 5จี เพิ่มเติม และสำมำรถมำใช้ พ.ร.บ. เขตพัฒนำพิเศษ
ภำคตะวันออกในกำรให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้หำกมีควำมจ ำเป็น 
ซึ่งในอนำคตประเทศไทยจะใช้ควำมพร้อมเรื่อง 5จี ขยำยกำรบริกำร
ข้อมูลให้กับประเทศเพื่อนบ้ำนได้อีกด้วย “5จี จะเป็นส่วนส ำคัญ
ในกำรยกระดับกำรผลิต และธุรกิจในอีอีซี ซึ่งเมื่อมีกำรลงทุนในเรื่องนี้
จะต้องผลักดันให้ภำคธุรกิจโรงงำนในอีอีซีประมำณ 1 หมื่นแห่ง 
รวมถึงสถำนศึกษำ โรงพยำบำลให้มำใช้ประโยชน์ ส่วนอุตสำหกรรม
ที่ได้ประโยชน์ยังมีในเรื่องของภำคเกษตรอัจฉริยะ กำรพัฒนำหุ่นยนต์ 
กำรท ำแอพพลิเคชั่น ที่จะเกิดเป็นอุตสำหกรรมต่อเนื่อง ส่วนกำร
เตรียมบุคลำกรในปี 2564-2565 จะมีกำรผลิตบุคลำกรเรื่องดิจิทัล
จ ำนวน 62,890 คน”
ส าหรับแผนพัฒนา 5จี ที่ผ่านมาความเห็นชอบได้ก าหนดไว้ 4 แนวทาง 
คือ
1. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน : จำกสัญญำณสู่ข้อมูลกลำง โดยมีกำร
ติดตั้งเสำสัญญำณเกิน 80% ของพื้นที่อีอีซี ซึ่งเอไอเอสติดตั้งแล้ว 
100% ของพื้นที่ ส่วนทรูติดตั้งแล้ว 82% ของพื้นที่ ส ำหรับโครงสร้ำง
พื้นฐำนด้ำนสัญญำณ (ท่อ-เสำ-สำย-สัญญำณ) ติดตั้ง 50% ในเดือน 
ก.พ.2564 ซึ่งมีต้นทุนถูกที่สุด และส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.) ประสำนกำรใช้ Smart Pole 
ร่วมกับบริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) ลงทุนเสำเพิ่ม
ให้ทุกคนเช่ำใช้ รวมทั้งจะมีค่ำบริกำรถูกที่สุด ซึ่ง สดช.และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร

โทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) เพื่อตั้งรำคำให้สะท้อนควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของธุรกิจ ส่วนโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนข้อมูลกลำงจะ
ครอบคลุม ศูนย์ข้อมูล คลำวด์และข้อมูลกลำง โดย สดช.ก ำหนดให้ข้อมูล
ภำครัฐทุกหน่วยงำนรวมอยู่ในคลำวด์ของภำครัฐ (Government Cloud) 
ซึ่ง สกพอ.มีแผนที่จะสนับสนุนกำรตั้งดำต้ำเซ็นเตอร์และคลำวด์เอกชน 
ในขณะท่ี สกพอ.และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ช่วยปรับกฎระเบียบให้สำมำรถตั้ง Common Data Lake ในอีอีซี
2. ด้ำนกำรใช้ประโยชน์ : ก้ำวสู้ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะเพิ่ม
ผู้ใช้ 5G ในภำคกำรผลิต ก ำหนดเป้ำหมำยโรงงำน 10,000 แห่ง 
โรงแรม 300 แห่ง รวมถึงส่งเสริมกำรใช้ในหน่วยงำนรัฐ สถำบัน 
กำรศึกษำ โรงพยำบำล และส่งเสริมกำรใช้ในโครงสร้ำงพื้นฐำน 
เช่น สนำมบิน ท่ำเรือ รถไฟ เมือง ชุมชน นอกจำกนี้จะมีกำรน ำ 5จี 
สร้ำงประโยชน์ให้ชุมชน โดยจะมีกำรน ำร่องพื้นที่ บ้ำนฉำง จังหวัด
ระยอง พัฒนำเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบชุมชนอนำคต รวมถึงในแผนพัฒนำ 
เกษตรอีอีซีจะน ำระบบเกษตรอัจฉริยะมำใช้ และจะมีกำรผลักดัน 
Digital Hospital Center ท่ีมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์พัทยำ 
รวมทั้งจะมีกำรสร้ำงธุรกิจใหม่จำก 5จี ซึ่งจะครอบคลุมกำรใช้ประโยชน์ 
5จี สู่ Robotics and Automation กำรส่งเสริมกำรจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษด้ำนดิจิทัลและกำรใช้ข้อมูลสนับสนุนกำรลงทุน Data Center, 
Cloud, Common data lake และกำรส่งเสริมสตำร์ทอัพ โดยเฉพำะ
กำรพัฒนำแอพพลิเคชัน เพื่อรองรับ Robotics and Automation และ 
Data and Digitization
3. กำรพัฒนำบุคลำกร 3 ปี (2564-2566) รวม 115,282 คน แบ่งเป็น
บุคลำกรที่ผ่ำนกำรพัฒนำแล้ว 8,392 คน รวมถึงบุคลำกรที่อยู่ใน
แผนกำรพัฒนำปี 2564-2565 จ ำนวน 62,890 คน ครอบคลุมบุคลำกร
ด้ำน Robotics and Automation และบุคลำกรด้ำนดิจิทัล ซึ่งจะมี
กำรส่งเสริมธุรกิจผลิตอุปกรณ์ เครื่องจักรและเครื่องมือ (หุ่นยนต์ 
ช้ินส่วนและมอเตอร)์ รวมถึงส่งเสริมแพลตฟอรม์กำรใช้ระบบอัตโนมัติ 
รวมทั้งจะมีกำรประสำนกำรจัดตั้งอย่ำงน้อย 44,000 คน แบ่งเป็น
ของ Huawai ปีละ 10,000 คน รวม 3 ปี 30,000 คน ส่วนของ VMware 
ปีละ 2,300 คน เศษ รวม 3 ปี 7,000 คน และกำรพัฒนำของ HP 
ปีละ 2,000 คนเศษ รวม 7,000 คน และจะมีกำรสนับสนุนให้ทุกบริษัท
ที่มำลงทุนด้ำนดิจิทัลร่วมลงทุนในกำรพัฒนำบุคลำกร
4. กำรมีส่วนร่วมและกำรประชำสัมพันธ์ เพื่อให้ประชำชนรับรู้และ
มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำอีอีซี โดยจะมีกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้และ
กำรพัฒนำท่ียั่งยืน และยกระดับกำรเรียนรู้น ำไปสู่ DQ Citizenship 
กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะใช้งบประมำณจำกกองทุนพัฒนำเขตพัฒนำ
พิเศษภำคตะวันออก ซึ่งได้มีกำรด ำเนินกำรจัดตั้งเรียบร้อยแล้ว

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มา : www.thansettakij.com

กพอ. ดันแผนลงทุน “5จี” น าร่องบ้านฉางเมืองต้นแบบ
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7 อาชีพสร้างรายได้ให้ผู้สูงวัยในยามเกษียณ
สังคมไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเตรียมตัวเพ่ือรองรับกับสังคมผู้สูงอายุ จึงเป็นเร่ืองที่คนไทยไม่อาจจะมองข้าม 

ถ้าถามผู้ใหญ่วัย 60 หลายๆ ท่านแล้ว ก็ได้ค าตอบตรงกันว่า “อยู่บ้านมันว่างเกินไป อยากหาอะไรท าแก้เบื่อ มาดูกันค่ะ อาชีพอะไร
เหมาะส าหรับผู้สูงอายุในวัยเกษียณบ้าง
1. รับเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัท

กำรที่อำบน้ ำร้อนมำก่อนถือว่ำได้เปรียบมำก เพรำะถึงแม้
คนหนุ่มสำวจะมีเรี่ยวแรงและมีไฟในกำรท ำงำนมำกกว่ำ  แต่ประสบกำรณ์
ในด้ำนกำรท ำงำนและกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ไม่มีทำงที่จะมีเท่ำผู้ใหญ่
แน่นอน ดังนั้น บริษัทมักว่ำจ้ำงพนักงำนที่เกษียณอำยุแล้วเป็นที่ปรึกษำ
ให้กับรุ่นน้องในทีม เพื่อคอยชี้แนะแนวทำงนั่นเอง
2. ปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์

ส ำหรับผู้สูงอำยุที่พอจะมีก ำลังทรัพย์อยู่บ้ำง อำจซื้อห้องแถว 
ห้องเช่ำ หรือคอนโดสักห้องไว้เพื่อปล่อยเช่ำอีกทีก็เป็นแนวคิดที่น่ำสนใจ 
สมัยนี้ หำกสำมำรถซื้อห้องในท ำเลดีๆ  ได้ อำจสำมำรถปล่อยเช่ำได้
ในรำคำดีเลยทีเดียว 
3. ท าอาหาร/ขนมขาย

ผู้สูงอำยุบำงท่ำนท่ีช่ืนชอบกำรท ำอำหำร อำจรับท ำอำหำรกล่อง
ส่งตำมบ้ำนใกล้เคียง หรือส ำนักงำนใกล้เคียงก็ได้ ส่วนใครที่ถนัด 
ท ำขนมหวำนมำกกว่ำ อำจลองท ำขนมตั้งขำยที่หน้ำบ้ำน ตลำดแถวบ้ำน 
หรือติดต่อร้ำนเบเกอรี่แถวบ้ำนก็ได้ เผื่อว่ำจะสำมำรถขยับขยำย
เป็นกำรท ำขนมส่งประจ ำร้ำนนั้นๆ ไปเลย
4. เพาะต้นไม้จ าหน่าย         

กำรเพำะปลูกต้นไม้ถือเป็นงำนอดิเรกยอดฮิตอย่ำงหนึ่ง
ของผู้สูงอำยุเลยก็ว่ำได้ เพรำะผู้สูงอำยุหลำยๆ คนมือเย็น และใจเย็น
ในกำรดูแลทะนุถนอมต้นไม้ตั้งแต่เล็กๆ ให้เติบใหญ่ แม้อำชีพน้ีอำจ
ไม่ได้ท ำรำยได้เป็นกอบเป็นก ำ แต่ก็มีข้อดีอยู่ไม่น้อย เพรำะผู้สูงอำยุเอง
จะได้ใช้เวลำอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชำติ แถมได้ออกแรงบ้ำงเล็กน้อย ก็จะช่วย
ท ำให้สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรงขึ้นได้ แถมยังเป็นกิจกรรมที่ได้ใช้เวลำว่ำง
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้
ที่มา : https://positioningmag.com

5. ลงทุนในหุ้นปันผล/สลากออมสิน
แม้ว่ำวัยเกษียณอำจไม่เหมำะกับกำรเล่นหุ้นเท่ำไหร่นักในควำมคิด

ของหลำยๆ คน เนื่องจำกเป็นกำรลงทุนที่มีควำมเสี่ยงสูง  แต่หำก
ผู้สูงอำยุที่ลองศึกษำและเลือกหุ้นที่ดีเป็นบริษัทที่ให้ผลที่น่ำพอใจ
และมีควำมมั่นคงในกำรประกอบธุรกิจก็สำมำรถเป็นรำยได้อีกทำงหนึ่ง
ได้สบำย หรือหำกใครที่มีเงินเย็นแต่ไม่ชอบควำมเสี่ยงสูงๆ อำจลองซื้อ
สลำกออมสินเป็นอีกทำงเลือกก็ได้ไม่ต้องเสี่ยงมำกแถมสร้ำงควำม
ตื่นเต้น ได้ลุ้นรำงวัลทุกเดือนอีกด้วย   
6. ท างานประดิษฐ์/งานฝีมือขาย

สมัยที่ยังท ำงำน บำงคนอำจท ำงำนประดิษฐ์เป็นงำนอดิเรกยำมว่ำง 
แต่เมื่อเกษียณอำยุและมีเวลำว่ำงเหลือเฟือ น่ำจะดีถ้ำลองหยิบจับ
ทักษะงำนฝีมือของตนเองมำท ำเงินดูบ้ำง ไม่ว่ำจะเป็นงำนเย็บ ปัก 
ถัก ร้อย ต่ำงๆ อำจให้ลูกหลำนช่วยเรื่องกำรโฆษณำหรือค้ำขำยให้
แทนก็ได้ เดี๋ยวนี้ขำยของออนไลน์ง่ำยเพียงปลำยนิ้วสัมผัสเท่ำนั้น 
เรื่องรับเงินก็รับได้ง่ำยดำยเช่นกัน
7. ท าธุรกิจตู้หยอดเหรียญ

เดี๋ยวนี้ไม่ว่ำจะมองไปทำงไหนก็เห็นตู้หยอดเหรียญเต็มไปหมด 
ไม่ว่ำจะตู้กดน้ ำ ตู้ซักผ้ำ ตู้เติมเงิน หรือตู้เติมน้ ำมัน ด้วยควำมสะดวกสบำย
ต่อผู้ใช้งำน ธุรกิจนี้จึงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่ำลงทุนไม่ใช่น้อย และถ้ำ
มองดีๆ ธุรกิจนี้ก็เป็นอีกธุรกิจที่น่ำสนใจส ำหรับผู้สูงอำยุ เนื่องจำกไม่มี
ภำระให้ต้องคอยดูแลมำกนัก จะมีก็เพียงค่ำดูแลรักษำตู้ และคอยเก็บ
เหรียญที่หยอดเท่ำน้ันเอง 

แม้จะเกษียณจำกกำรท ำงำนมำอยู่บ้ำนแล้ว ก็ใช่ว่ำชีวิตจะต้อง
น่ำเบื่อเสมอไป  ถึงสภำพแวดล้อมจะต่ำงจำกตอนที่ต้องเดินทำงเป็นช่ัวโมง 
ฝ่ำรถติด ฝ่ำฝูงคนเพื่อไปนั่งท ำงำนในออฟฟิศ แต่กำรได้น ำงำนอดิเรก
ที่ชอบมำท ำจนก่อเกิดรำยได้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเป้ำหมำยเหมือนกัน 
ได้ท ำในสิ่งที่ชอบ ได้รับค่ำตอบแทน แถมไม่เหงำด้วย 

หนุนพัฒนา “บ่อน  าพุโซดา” เป็น Unseen Thailand อาจารย์มหิดลชี น  าคุณภาพดี
มีแรธ่าตุสูง

อาจารย์ด้านท่องเที่ยว และด้านธรณีศาสตร์ ม.มหิดล เห็นด้วยในเชิงวิชาการ ถ้าจะพัฒนาพื นที่บ่อน  าบาดาลพุโซดาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Unseen Thailand การค้นพบครั งแรกของแหล่งน  าคุณภาพน  าดี มีแร่ธาตุสูง พร้อมทั งเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน

ดร.ภวินท์ธนำ เจริญบุญ อำจำรย์ด้ำนกำรท่องเที่ยว ประจ ำสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ วิทยำเขตกำญจนบุรี มหำวิทยำลัยมหิดล กล่ำวว่ำ 
บ่อน้ ำพุบำดำลรสชำติโซดำ หรือบ่อน้ ำพุโซดำ ที่พบในต ำบลห้วยกระเจำ จังหวัดกำญจนบุรี สำมำรถพัฒนำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว อันจะก่อใหเ้กิด
กำรกระจำยรำยได้สู่ชุมชน เช่น พัฒนำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ เนื่องจำกในขณะนี้มีกำรรับรองจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องว่ำน้ ำ
จำกพุโซดำนั้นมีคุณภำพดี อีกทั้งยังมีควำมน่ำสนใจในเรื่องกำรค้นพบน้ ำบำดำลพุโซดำแห่งนี้ จึงมีควำมเป็น Unseen อีกด้วย ซึ่งหำกหน่วยงำน 
ทีเ่กี่ยวข้องจะพัฒนำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนำคต มีกำรวำงแผนตั้งแต่ต้น มีกำรด ำเนินกำรมีทิศทำงที่ชัดเจน สำมำรถสร้ำงกำรรับรู้ที่ดี
อันจะน ำประโยชน์มำสู่ชุมชน และจังหวัดกำญจนบุรีต่อไป
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ด้ำนอำจำรย์ณรงค์ศักดิ์ แก้วด ำ อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำธรณีศำสตร์ 
วิทยำเขตกำญจนบุร ี มหำวิทยำลัยมหิดล กล่ำวว่ำ จำกกรณีที่มีกำรพบ
แหล่งน้ ำบำดำลพุโซดำ ของต ำบลห้วยกระเจำ อ ำเภอห้วยกระเจำ 
จังหวัดกำญจนบุรี และจำกข้อมูลกรมทรัพยำกรน้ ำบำดำล พบว่ำ 
น้ ำบำดำลพุโซดำ ต ำบลห้วยกระเจำ จังหวัดกำญจนบุรี เป็นน้ ำบำดำล
พุโซดำแห่งแรกของประเทศไทย และมีโอกำสพบแหล่งน้ ำบำดำลพุโซดำ
ในพื้นที่ใกล้เคียงได้อีก หำกมีลักษณะธรณีวิทยำ อุทกธรณีวิทยำ 
และคุณภำพน้ ำบำดำลทีใ่กล้เคียงกับพื้นที่บ่อน้ ำบำดำลพุโซดำ (ต ำบล
ห้วยกระเจำ) ซึ่งต้องอำศัยกำรศึกษำและส ำรวจทำงธรณีวิทยำ 
อุทกธรณีวิทยำ ธรณีฟิสิกส์ ตลอดทั้งกำรเจำะส ำรวจเพิ่มเติมในขั้น
รำยละเอียด และน้ ำบำดำลพุสำมำรถพบได้อีกหลำยพื้นที่ในประเทศไทย 
ซึ่งเกิดจำกช้ันน้ ำบำดำลมีแรงดันและมีระดับแรงดันน้ ำสงูกว่ำระดับ
ภูมิประเทศ แต่ลักษณะของน้ ำบำดำลพุโซดำนั้น นอกจำกจะเกิดจำก
ระดับแรงดันน้ ำที่สูงกว่ำระดับภูมิประเทศแล้ว อีกเหตุผลหนึ่ง น้ ำดังกล่ำว
ยังมีก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์สะสมอยู่เนื่องจำกปฏิกิริยำของหินกลุ่ม
คำร์บอเนตได้รับควำมร้อน

ส ำหรับข้อมูลที่น่ำสนใจของน้ ำบำดำลพุโซดำ เพื่อพัฒนำ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภำพนั้น จำกข้อมูลคุณภำพน้ ำบำดำล
ของกรมทรัพยำกรน้ ำบำดำล (พ.ศ.2564) พบว่ำ น้ ำบำดำลพุโซดำ
ห้วยกระเจำ มีปริมำณน้ ำค่อนข้ำงมำกและไม่มีสำรพิษปนเปื้อน            

มีคุณภำพน้ ำเทียบเท่ำกับน้ ำแร่ยี่ห้อดังของต่ำงประเทศ อีกท้ังยังเป็น
น้ ำแร่ที่มีคุณภำพที่ดีท่ีสุดในประเทศไทย โดยสำมำรถใช้น้ ำดังกล่ำว
เพื่อกำรเกษตร และอุปโภค หำกจะน ำมำบริโภคต้องน ำไปปรับปรุง
คุณภำพน้ ำก่อน และเห็นด้วยถ้ำจะพัฒนำพื้นที่บ่อน้ ำบำดำลพุโซดำ 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ Unseen Thailand กำรค้นพบครั้งแรก
ของแหล่งน้ ำคุณภำพน้ ำดี มีแร่ธำตุสูง เป็นแหล่งน้ ำพุธรรมชำติที่มี
ลักษณะพิเศษซึ่งไม่เคยพบที่ใดมำก่อนในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในกำรสร้ำงรำยได้แก่ประชำชนในพื้นที่ และกำรใช้ประโยชน์ในด้ำน
ต่ำงๆ ต่อไป

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก
ที่มา : www.mgronline.com.com

English for Career
10 ประโยคภาษาอังกฤษน่ารู้! เมื่อต้อง “ประชุมออนไลน์”

ภำษำอังกฤษ ท่ีจะช่วยให้คุณประชุมออนไลน์ ได้อย่ำงไม่มีติดขัด ในช่วงนี้มนุษย์ออฟฟิศวัยท ำงำนอย่ำงเรำๆ ส่วนใหญ่ Work From Home 
หรือบำงคนก็อำจจะ Work from Anywhere กันแล้ว เมื่อเรำต้องเดินหน้ำท ำงำนกันต่อไปและแม้ว่ำจะอยู่คนละสถำนท่ีกัน เรำก็ยังต้องมี 
“กำรประชุมออนไลน์” ผ่ำนโปรแกรม Zoom, Google Meet, Skype หรือ Line ซึ่งปัจจุบันก็มีให้เรำเลือกใช้หลำกหลำย แต่กำรประชุม
ผ่ำนอินเทอร์เน็ตนี้ ก็อำจมีอุปสรรคอยู่บ้ำง เพรำะไม่เหมือนกับเรำนั่งประชุมข้ำงๆ กัน เอ็ด ดู เฟิร์สท์เลยมำแชร์ ประโยคภำษำอังกฤษง่ำยๆ 
ที่เช่ือว่ำจะเป็นประโยชน์กับกำรประชุมออนไลน์ของคุณ อย่ำงแน่นอนค่ะ
ประโยค “ประชุมออนไลน์”   

ประโยคภำษำอังกฤษท่ีจ ำเป็นในกำรประชุมออนไลน์ มีดังต่อไปนี้ 
• Are we waiting for anyone else?
(อำ วี เวท’ทิง ฟอร์ เอน’นีวัน เอลซฺ)
เรำต้องรอใครอีกไหม
• Has Peter joined the meeting yet?   
(แฮซ ปีเตอร์ จอย เดอะ มีททิง เยท)
ปีเตอร์เข้ำร่วมกำรประชุมหรือยัง
• Are you on mute? (mute = no sound)
(อำ ยู ออน มิวท)ฺ
คุณปิดเสียงอยู่หรือเปล่ำ (ปิดเสียง = ไม่มีเสียง)    
• Are you still there?
(อำ ยู สทิล แธร์)
คุณยังอยู่หรือเปล่ำ?

• I can hear you but I can’t see you.
(ไอ แคน เฮียร์ ยู บัท ไอ คำนท์ ซี ย)ู
ฉันได้ยินเสียง แต่ไม่เห็นหน้ำคุณ
• Do you have an audio problem?
(ดู ยู แฮฟ แอน ออดีโอ พรอบเลิม)
คุณมีปัญหำเกี่ยวกับเสียงไหม?
• I am having trouble hearing you.
(ไอ แอม แฮฟวิง ทรัพเบิล เฮียริง ยู)
ฉันมีปัญหำเกี่ยวกับกำรได้ยินคุณ
• Could you speak a little bit louder?
(เคอะดฺ ยู สปีค อะ ลิตเทิล บิท ลำวเดอร์)
ช่วยพูดดังขึ้นอีกนิดได้ไหม
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• Sorry, can you say that again? I can’t hear you clearly.   
(ซอรี แคน ยู เซย์ แธด อะเกน ไอ คำนท์ เฮีย ยู เคลียร์ลี)
ขอโทษที ช่วยพูดอีกครั้งได้ไหม ฉันได้ยินไม่ชัด
• I think I may have a problem with the connection.
(ไอ ธิงค์ ไอ เมย์ แฮฟ อะ พรอบ’เลิม วิธ เดอะ คอนเนคเชิน)
ฉันน่ำจะมีปัญหำเกี่ยวกับกำรเชื่อมต่อ

เอ็ด ดู เฟิร์สท์ หวังว่ำ ประโยคภำษำอังกฤษ ในกำรประชุม
ออนไลน์เหล่ำนี้ จะช่วยเพื่อนๆ Work From Home ได้อย่ำงไม่มี
สะดุด อย่ำงไรก็ตำม เมื่อเรำเจอปัญหำอย่ำงแรกให้ใจเย็นๆ ก่อน 
และพยำยำมพูดสื่อสำรให้ชัดเจนมำกที่สุดค่ะ แล้วมำเพิ่มควำมรู้
ภำษำอังกฤษ ด้วยบทควำมเรียนภำษำอังกฤษ ได้ใหม่ในบทควำมหน้ำจ้ำ

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : www.edufirstschool.com

รู้ทันโลก
LinkedIn เผย 15 อาชีพที่โตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ ประจ าปี 2021

LinkedIn เผย 15 สำยอำชีพที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภำคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ประจ ำปี 2021 นอกจำกนี้ยังเผยต ำแหน่งท่ีเป็น
ที่ต้องกำร ทักษะที่จ ำเป็น รวมทั้งเมืองที่เปิดรับอำชีพเหล่ำนี้ มำดูกันว่ำ
มีอำชีพอะไรบ้ำง
1. นักสร้ำงดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital content)
ต ำแหน่งที่หลัก: Editor, copywriter, podcaster, YouTube content 
creator, video editor
ทักษะที่จ ำเป็น: กำรพูดในที่สำธำรณะ พิสูจน์อักษร ตัดต่อวิดีโอ 
ควำมสำมำรถในกำรใช้โปรแกรม Adobe Premier Pro กำรเขียน
เชิงสร้ำงสรรค์
สถำนท่ีเปิดรับอำชีพเหล่ำนี้: จำกำร์ตำ (อินโดนีเซีย) กัวลำลัมเปอร์ 
(มำเลเซีย) มะนิลำ (ฟิลิปปินส์) กรุงเทพมหำนคร (ไทย) สิงคโปร์
2. สำยงำนด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูล (Data analyst)
ต ำแหน่งที่หลัก: Business operations analyst, business development 
analyst, data analyst
ทักษะที่จ ำเป็น: Data analysis, data visualization, analytical skills, 
database programming language SQL, requirements analysis
สถำนท่ีเปิดรับอำชีพเหล่ำนี้: จำกำร์ตำ สุมำตรำเหนือ (อินโดนีเซีย) 
กรุงเทพมหำนคร ฉะเชิงเทรำ (ไทย) 
3. สำยงำนด้ำนซอฟท์แวร์และไอที (Software & technology)
ต ำแหน่งที่หลัก: Web developer, system analyst, mobile application 
developer, full stack engineer, front-end developer, DevOps
consultant who manages software development and IT operations
ทักษะที่จ ำเป็น: JavaScript, web development, Amazon Web 
Services (AWS), programming languages MySQL and HTML
สถำนที่เปิดรับอำชีพเหล่ำนี้: กรุงเทพ เชียงใหม่ (ไทย) กัวลำลัมเปอร์ 
(มำเลเซีย) สิงคโปร์ 
4. สำยงำนด้ำนกำรเงินและกำรประกันภัย (Finance & insurance) 
ต ำแหน่งที่หลัก: Financial advisor, accountant, financial planner, 
finance specialist, insurance agent
ทักษะที่จ ำเป็น: Financial planning, insurance, risk management, 
financial analysis, accounting

สถำนทีเ่ปิดรับอำชีพเหล่ำนี้: จำร์กำร์ตำร์ (อินโดนีเซีย) กรุงเทพ (ไทย) 
มะนิลำ ( ฟิลิปปินส์) กัวลำลัมเปอร์ (มำเลเซีย) สิงคโปร์ 
5. สำยงำนด้ำนกำรศึกษำ (Education)
ต ำแหน่งที่หลัก: English second language teacher, Chinese 
teacher, academic tutor, information technology teacher, 
mathematics tutor    
ทักษะที่จ ำเป็น: Educational leadership, curriculum development 
language teaching, English as a Second Language (ESL), tutoring
สถำนที่เปิดรับอำชีพเหล่ำนี้: ชวำตะวันตก (อินโดนีเซีย) มะนิลำ (ฟิลิปปินส์) 
สมุทรสงครำม กรุงเทพ (ไทย) 
6. สำยงำนด้ำนกำรตลำดดิจิทัล (Digital marketing)
ต ำแหน่งท่ีหลัก: Social media manager, digital marketing specialist, 
social media marketing specialist, marketing analyst
ทักษะที่จ ำเป็น: Social media marketing, copywriting, Google 
Analytics, lead generation, digital marketing
สถำนที่เปิดรับอำชีพเหล่ำนี้: จำร์กำร์ตำร์ (อินโดนีเซีย) กัวลำลัมเปอร์ 
(มำเลเซีย) มะนิลำ (ฟิลิปปินส์) กรุงเทพ (ไทย) สิงคโปร์
7. สำยงำนด้ำนอีคอมเมิร์ซ (E-commerce)   
ต ำแหน่งที่หลัก: Online specialist, e-commerce co-ordinator
ทักษะที่จ ำเป็น: Online marketing, e-commerce, search engine 
optimization (SEO) to help drive web traffic
สถำนท่ีเปิดรับอำชีพเหล่ำนี้: จำร์กำร์ตำร์ (อินโดนีเซีย) กัวลำลัมเปอร์ 
(มำเลเซีย) มะนิลำ (ฟิลิปปินส์) สิงคโปร์
8. สำยงำนด้ำนนักพัฒนำธุรกจิและกำรขำย (Business development 
and sales)       
ต ำแหน่งที่หลัก: Sales specialist, account manager, account 
executive, business development specialist
ทักษะที่จ ำเป็น: Negotiation, account management, business
development, business planning, lead generation to help 
attract consumer interest    
สถำนที่เปิดรับอำชีพเหล่ำนี้: จำร์กำร์ตำร์ (อินโดนีเซีย) กัวลำลัมเปอร์ 
(มำเลเซีย) มะนิลำ (ฟิลิปปินส์) กรุงเทพ (ไทย) สิงคโปร์
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กรมการจัดหางาน เชิญ ประชาชนใช้บริการ E-service ปลอดภัย ห่างไกล โควิด-19
อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน แนะน ำช่องทำงกำรให้บริกำรทำงออนไลน์ของกรมกำรจัดหำงำน เพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรสอดรับ

มำตรกำรลดควำมเสี่ยงแพร่เชื้อโควิด-19 
นำยสุชำติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน เปิดเผยว่ำ กรมกำรจัดหำงำน ตั้งเป้ำยกระดับกำรให้บริกำรประชำชนผ่ำนบริกำร

อิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ เพื่อครอบคลุมกำรให้บริกำรแก่ประชำชนที่ต้องกำรติดต่อรำชกำรทุกพื้นที่ ช่วยลดภำระค่ำใช้จ่ำยของประชำชน 
และลดควำมเสี่ยงกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 จำกกำรรวมกลุ่มของประชำชน ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน นำยสุชำติ 
ชมกลิ่น เน้นย้ ำ ให้หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงแรงงำนปฏิบัติตำมมำตรกำรกระทรวงสำธำรณสุขอย่ำงเคร่งครัด 

9. สำยงำนด้ำนสุขภำพ (Health-care/medical support)
ต ำแหน่งที่หลัก: Medical technologist, pharmacy assistant, 
healthcare assistant, medical officer, medical specialist
ทักษะที่จ ำเป็น: Health care, medical assisting, pharmaceuticals,
medical education, clinical research
สถำนท่ีเปิดรับอำชีพเหล่ำนี:้ กัวลำลัมเปอร์ (มำเลเซีย) มะนิลำ (ฟิลิปปินส์) 
กรุงเทพ (ไทย) สิงคโปร์
10. สำยงำนด้ำนกำรบรกิำรลูกค้ำ (Customer service)    
ต ำแหน่งที่หลัก: Customer service executive, customer support 
specialist, contact center specialist
ทักษะที่จ ำเป็น: Contact centers customer service, customer
support, team leadership
สถำนที่เปิดรับอำชีพเหล่ำนี้: จำร์กำร์ตำร์ (อินโดนีเซีย) กัวลำลัมเปอร์ 
(มำเลเซีย) มะนิลำ (ฟิลิปปินส์) สิงคโปร์
11. สำยงำนด้ำนบุคลำกรทำงกำรแพทย์หรือ Health-care/Medical 
frontline   
ต ำแหน่งที่หลัก: Medical doctor, general practitioner, medical
officer, nurse, paramedic
ทักษะที่จ ำเป็น: Nursing, medicine, health care, Basic Life 
Support (BLS), emergency medicine
สถำนท่ีเปิดรับอำชีพเหล่ำนี้: กัวลำลัมเปอร์ (มำเลเซีย) อินโดนีเซีย 
สิงคโปร์ 
12. สำยงำนด้ำน Cyber security     
ต ำแหน่งที่หลัก: Cyber security analyst, cyber security consultant, 
informational security specialist

ทักษะที่จ ำเป็น: Penetration testing, information security, 
security information and event management (SIEM), cybersecurity
สถำนทีเ่ปิดรับอำชีพเหล่ำนี้: กัวลำลัมเปอร์ (มำเลเซีย) สิงคโปร์
13. สำยงำนด้ำนซัพพลำยเชน (Supply chain)   
ต ำแหน่งที่หลัก: Distributor, logistics supervisor, operational
specialist, logistics manager
ทักษะที่จ ำเป็น: Operations management, supply chain management, 
warehouse operations
สถำนที่เปิดรับอำชีพเหล่ำนี:้ กรุงเทพ เชียงใหม่ (ไทย) กัวลำลัมเปอร์ 
(มำเลเซีย) สิงคโปร์ มำเลเซีย มะนิลำ (ฟิลิปปินส์)
14. สำยงำนด้ำนงำนประชำสัมพันธ์ (Public relations)   
ต ำแหน่งที่หลัก: Public relations coordinator, director of public 
relations, public relations officer
ทักษะที่จ ำเป็น: Public relations, media relations, press release 
writing, event management, social media marketing
สถำนที่เปิดรับอำชีพเหล่ำนี:้ อินโดนีเซีย 
15. สำยงำนวิศวกรรมเฉพำะทำง (Specialized engineering)
ต ำแหน่งที่หลัก: Mechanical engineer, manufacturing engineer,
engineering team lead
ทักษะที่จ ำเป็น: computer program Solidworks, software 
AutoCad, Six Sigma techniques, structural engineering
สถำนที่เปิดรับอำชีพเหล่ำนี:้  กรุงเทพ (ไทย) จำร์กำร์ตำร์ (อินโดนีเซีย) 

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : https://techsauce.co
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ส ำหรับประชำชนที่ต้องกำรติดต่อขอรับบริกำรตำมภำรกิจ
ต่ำงๆ ของกรมกำรจัดหำงำน สำมำรถด ำเนินกำรได้ด้วยตนเอง 
โดยใช้ช่องทำงออนไลน์ (E – Services) ดังนี้
1. ต้องกำรหำงำนท ำ หรือนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำรที่ต้องกำร
หำคนท ำงำน ใช้บริกำรได้ที่ smartjob.doe.go.th หรือ ไทยมีงำนท ำ.com
2. ระบบขึ้นทะเบียน/รำยงำนตัวผู้ประกันตนกรณีว่ำงงำน  ใช้บริกำรได้ท่ี 
empui.doe.go.th
3. ต้องกำรเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนใหม่ ส ำหรับผู้จบ
กำรศึกษำใหม่โดยภำครัฐและภำคเอกชน (Co-Payment) ลงทะเบียน
ได้ที่ www.จ้ำงงำนเด็กจบใหม่.com
4. ต้องกำรลงทะเบียนแจ้งควำมประสงค์ไปท ำงำนต่ำงประเทศ 
แจ้งกำรเดินทำงไปท ำงำนต่ำงประเทศด้วยตนเอง /แจ้งกำรเดินทำง
กลับไปท ำงำนต่ำงประเทศ ใช้บริกำรได้ที่ toea.doe.go.th     
5. ระบบอนุญำตท ำงำนของคนต่ำงด้ำว (3สัญชำติ) 
e-workpermit.doe.go.th    
6. ระบบแจ้งกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว ทำง Application ช่ือ e-inform 

อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ ได้สั่งกำรให้ส ำนักงำน
จัดหำงำนจังหวัด และส ำนักจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 1-10 
ประชำสัมพันธ์สร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจให้แก่นำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร 
คนหำงำนและประชำชนทั่วไปที่มำติดต่อรำชกำร ให้ตระหนักถึง
มำตรกำรป้องกันและควบคุมโรค ทรำบวิธีป้องกันตนเองจำกกำร
แพร่ระบำดของโรคโควิด-19 กำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม (Social 
Distancing) และกำรงดเว้นไปในสถำนที่ที่มีคนหนำแน่น รวมถึง
สถำนท่ีรำชกำรหำกไม่มีควำมจ ำเป็น กรณีไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงได้
ขอควำมร่วมมือให้สวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดระยะเวลำที่ใช้บริกำร 
ณ ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด ส ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนคร
พื้นที่ 1–10 รวมทั้งปฏิบัติตำมมำตรกำรที่เจ้ำหน้ำที่แนะน ำอย่ำงเคร่งครัด 
หรือสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำยด่วนกระทรวงแรงงำน 
โทร.1506 กด 2 กรมกำรจัดหำงำน 

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

รมว. แรงงาน ห่วงใยคนหางานไปท างานต่างประเทศ หลังพบนายหน้าเถื่อนหลอกค้ามนุษย์
ผ่านโซเชียลมีเดีย

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน สั่งกำรกรมกำรจัดหำงำน 
เข้มงวด ตรวจสอบ ผู้มีพฤติกรรมหลอกลวง โฆษณำกำรจัดหำงำน 
ทำงสื่อสังคมออนไลน์ โดยฉวยโอกำสหลอกเหยื่อท่ีตกงำนช่วงโควิด
อ้ำงรำยได้ดี และเรียกเงินค่ำจัดท ำวีซ่ำ ค่ำตั๋วเครื่องบิน และค่ำใช้จ่ำย
ต่ำงๆ จำกคนหำงำน 

นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เปิดเผยว่ำ 
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด–19 ระลอกใหม่ ส่งผลต่อ
เศรษฐกิจของประเทศ สถำนประกอบกำรในประเทศจ ำนวนมำก
ได้รับผลกระทบจนไม่สำมำรถจ้ำงงำนได้เช่นเดิม ท ำให้แรงงำนไทย
ส่วนหนึ่ง มีควำมหวังจะไปท ำงำนต่ำงประเทศเพื่อหำรำยได้ ซึ่งล่ำสุด
ได้สั่งกำรกรมกำรจัดหำงำนใหต้ิดตำม ตรวจสอบแรงงำนไทยที่เดินทำง
ไปท ำงำนต่ำงประเทศผ่ำนด่ำนตรวจคนหำงำนสุวรรณภูมิอย่ำงเข้มงวด
เพื่อระงับกำรเดินทำงของผู้ที่มีพฤติกำรณ์ลักลอบไปท ำงำนต่ำงประเทศ  
อย่ำงไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย ป้องกันกำรถูกหลอกลวงและตกเป็นเหยือ่
กำรค้ำมนุษย์ 

ด้ำนนำยสุชำติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน แนะน ำ 
คนหำงำนที่ต้องกำรไปท ำงำนต่ำงประเทศ อย่ำหลงเช่ือข้อควำมโฆษณำ
ทำงโซเชียลมีเดีย และขอให้ตรวจสอบข้อมูลต ำแหน่งงำน ลักษณะงำน 
ตลอดจนประเทศท่ีจะไปจำกเจ้ำหน้ำท่ีของกรมกำรจัดหำงำน ก่อนตัดสินใจ
เดินทำงไปท ำงำนต่ำงประเทศ เพรำะมีโอกำสถูกหลอกลวงให้สูญเงิน 
จนถึงเป็นเหยื่อขบวนกำรค้ำมนุษย์ โดยสำมำรถตรวจสอบข้อมูล
บริษัทจัดหำงำนให้คนหำงำนเพื่อไปท ำงำนในต่ำงประเทศที่ได้รับ

อนุญำตจำกกรมกำรจัดหำงำนได้ที่หน้ำเว็บไซต์ของ กองทะเบียน
จัดหำงำนกลำงและคุ้มครองคนหำงำน www.doe.go.th/ipd ซึ่งขณะนี้
มีบริษัทจัดหำงำน ทีไ่ด้รับอนุญำตทั้งสิ้น 127 บริษัท 

“กำรโฆษณำกำรจัดหำงำนโดยไม่ได้รับอนุญำตจำกกรมกำรจัดหำงำน 
จะมีควำมผิด ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 
60,000 บำท หรือท้ังจ ำทั้งปรับ และผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นว่ำสำมำรถ
หำงำน หรือส่งไปฝึกงำนในต่ำงประเทศได้ โดยกำรหลอกลวงดังว่ำนั้น
ได้ไปซึ่งเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกผู้ถูกหลอกลวง 
ต้องระวำงโทษจ ำคุก 3 - 10 ปี หรือปรับ ตั้งแต่ 60,000 – 200,000 บำท 
หรือท้ังจ ำทั้งปรับ

ทั้งนี้ เดือนมกรำคมที่ผ่ำนมำ มีกำรระงับกำรเดินทำงของผู้ที่มี
พฤติกำรณ์จะลักลอบไปท ำงำนในต่ำงประเทศแล้ว จ ำนวน 49 คน 
และคนงำนไทยไปท ำงำนและฝึกงำนในต่ำงประเทศ จ ำนวน 1,965 คน” 
อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำว

ส ำหรับผู้สนใจจะไปท ำงำนในต่ำงประเทศ ควรศึกษำข้อมูล
กำรเดินทำงไปท ำงำนอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย โดยสำมำรถสอบถำม
เพิ่มเติมได้ที่ ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1-10 หรือที่สำยด่วนกระทรวงแรงงำน 
โทร.1506 กด 2 กรมกำรจัดหำงำน  

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : https://www.doe.go.th
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นำยสุชำติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน เปิดเผยว่ำ 
นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน ห่วงใยปัญหำ
กำรแพร่ระบำดของยำเสพติดในกลุ่มแรงงำนไทยที่เดินทำงไปท ำงำน
ต่ำงประเทศ ที่มีแนวโน้มเพิ่มจ ำนวนสูงขึ้น ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อคุณภำพชีวิตของแรงงำนไทย ประสิทธิภำพกำรท ำงำน รวมทั้ง
ควำมเช่ือมั่นกำรจ้ำงแรงงำนไทยของประเทศผู้รับแรงงำน และตลำด 
แรงงำนไทยในต่ำงประเทศ   จึงได้มอบหมำยกรมกำรจัดหำงำน ตรวจสอบ 
และคัดกรองคนท่ีต้องกำรไปท ำงำนต่ำงประเทศอย่ำงเข้มงวด เพื่อ
ภำพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยต่อสำยตำนำนำประเทศ

นำยสุชำติฯ กล่ำวว่ำ กรมกำรจัดหำงำน รับข้อสั่งกำรรัฐมนตรี 
ว่ำกำรกระทรวงแรงงำน ประสำนควำมร่วมมือกองบัญชำกำรต ำรวจ 
สันติบำล และส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
เร่งฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ สังเกตพฤติกรรมของผู้เกี่ยวข้อง
กับยำเสพติด กำรพิจำรณำและตรวจสอบหนังสือรับรองควำมประพฤติ 
เพื่อยกระดับควำมรู้และเช่ียวชำญของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน ซึ่งเป็น
ด่ำนส ำคัญในกำรคัดกรองแรงงำนไทยก่อนเดินทำงไปท ำงำนต่ำงประเทศ 
โดยวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2564 ได้มอบหมำยนำยสมชำย มรกตศรีวรรณ
รองอธิบดีกรมกำรจัดหำงำน เป็นประธำนในพิธีเปิดโครงกำรฝึกอบรม
ให้ควำมรู้แก่เจำ้หน้ำที่ เรื่อง กำรพิจำรณำหนังสือรับรองควำมประพฤติ 

(CID) และกำรป้องกัน แก้ไขปัญหำยำเสพติดของแรงงำนไทย แก่เจ้ำหน้ำที่
กองบริหำรแรงงำนไทยไปต่ำงประเทศ และกองทะเบียนจัดหำงำน
กลำงและคุ้มครองคนหำงำน จ ำนวน 50 คน เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน
น ำควำมรู้ที่ได้มำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น

“กรมกำรจัดหำงำน มีภำรกิจในกำรส่งเสริมให้แรงงำนไทย
ไปท ำงำนต่ำงประเทศอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย มีค่ำตอบแทน 
สิทธิประโยชน์ที่เหมำะสม ไม่ถูกหลอกลวง และไปท ำงำนได้อย่ำง 
มีศักดิ์ศรี โดยในปีงบประมำณ 2563 ที่ผ่ำนมำ (ตุลำคม 2562 - กันยำยน 
2563) มีแรงงำนไทยเดินทำงไปท ำงำนต่ำงประเทศ จ ำนวน 58,673 คน 
สร้ำงรำยได้ส่งเงินกลับเข้ำประเทศปีละประมำณ 201,000 ล้ำนบำท” 
อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำว 

ส ำหรับผู้ที่ต้องกำรเดินทำงไปท ำงำนในต่ำงประเทศ สำมำรถศึกษำ
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas และสอบถำม
รำยละเอียดได้ที่ ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด ส ำนักงำน
จัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1-10 หรือที่สำยด่วนกระทรวงแรงงำน 
โทร.1506 กด 2 กรมกำรจัดหำงำน 

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

กรมการจัดหางาน เพิ่มสกิลเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ คัดกรอง แรงงานไทยที่ต้องการเดินทาง
ไปท างานต่างประเทศ ต้องไร้ประวัติอาชญากรรม ปลอดปัญหายาเสพติด

คนหางานต่างประเทศ เฮ! กระทรวงแรงงาน ประกาศยกเลิกการชะลอการจัดส่งแรงงานไทย
ไปท างานในรัฐกาตาร์

กระทรวงแรงงำน ยกเลิกกำรชะลอกำรจัดส่งแรงงำนไทย
ไปท ำงำนในรัฐกำตำร์ หลังประเมินมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด
เช้ือโควิด-19 ของรัฐกำตำร์มีประสิทธิภำพ ประกอบกับประเทศ
อ่ำวอำหรับ 4 ประเทศ (ชำอุดีอำระเบีย บำห์เรน อียิปต์ และสหรัฐ
อำหรับเอมิเรตส์) มีมติยุติกำรคว่ ำบำตรรัฐกำตำร์แล้ว 

นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เปิดเผยว่ำ 
สถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุงโดฮำ แจ้งควำมคืบหน้ำเกี่ยวกับกำร
น ำเข้ำแรงงำนไทยไปยังรัฐกำตำร์ และจำกกำรประเมินมำตรกำร
ป้องกันกำรแพร่ระบำดของเช้ือโควิด-19 ของรัฐกำตำร์ท่ีมีประสิทธิภำพ 
มีกำรพัฒนำด้ำนกฎระเบียบ และกฎหมำยที่ดีขึ้น รวมทั้งเอื้อประโยชน์
แก่แรงงำนต่ำงชำติ ตลอดจนขณะนี้เป็นช่วงเวลำที่ตลำดแรงงำน 

ในรัฐกำตำร์มีควำมต้องกำรแรงงำนไทยที่มีทักษะฝีมือ ส ำหรับโครงกำร
ขนำดใหญ่จ ำนวนมำก เพื่อเร่งสร้ำงระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำงๆ 
รองรับกำรเป็นเจ้ำภำพฟุตบอลโลกในปี 2022 

“กระทรวงแรงงำน ได้มีกำรประชำสัมพันธ์ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ประชำชนและคนหำงำนที่มีควำมต้องกำรเดินทำงไปท ำงำนในรัฐกำตำร์
ทรำบทั่วกัน เพื่อเปิดโอกำสให้แรงงำนไทยได้เดินทำงไปท ำงำนในต่ำงประเทศ
ตำมนโยบำยส่งเสริมแรงงำนไทยไปท ำงำนต่ำงประเทศของรัฐบำล 
โดยกำรน ำของพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และ
ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนในรัฐกำตำร์ โดยให้ปฏิบัติตำมมำตรกำร
ป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ที่กรมกำรจัดหำงำนก ำหนด” 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน กล่ำว 
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ด้ำนนำยสุชำติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน 
กล่ำวว่ำ กรมกำรจัดหำงำนมีภำรกิจในกำรจัดส่งแรงงำนไทยไปท ำงำน
ต่ำงประเทศอย่ำงมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีค่ำตอบแทนที่ดีและได้รับ
กำรดูแลตำมสิทธิที่พึงมีตำมกฎหมำย โดยยึดหลักควำมปลอดภัย
ของแรงงำนไทยเป็นส ำคัญ ซึ่งกรมกำรจัดหำงำนได้ก ำหนดมำตรกำร
กำรเดินทำงไปท ำงำนต่ำงประเทศ โดยก ำหนดให้คนหำงำนท่ีจะเดินทำง
ไปท ำงำนในต่ำงประเทศ ทุกประเทศและทุกวิธีกำรเดินทำงในช่วง
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVD-19)
ลงนำมในหนังสือรับทรำบและยินยอมปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVD-19) และจัดท ำประกันสุขภำพ     
ทีค่รอบคลุมค่ำรกัษำพยำบำลกรณเีจ็บป่วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19)

“กรมกำรจัดหำงำนมีกำรชะลอกำรจัดส่งแรงงำนไทย ไปท ำงำน
ในรัฐกำตำร์ ตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2560 เนื่องจำกสถำนกำรณ์
ควำมตึงเครียดในภูมิภำคตะวันออกกลำง ที่กลุ่มประเทศอำหรับ
ตัดควำมสัมพันธ์ทำงกำรทูตกับรัฐกำตำร์ จนส่งผลกระทบต่อภำคธุรกิจ 
กำรจ้ำงงำนภำคก่อสร้ำงชะลอตัว และควำมต้องกำรแรงงำนต่ำงชำติ
ลดลง รวมทั้งปัญหำกำรระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ที่ท ำให้

เกิดมำตรกำรระงับกำรเข้ำประเทศช่ัวครำวส ำหรับผู้ที่เดินทำงจำก
ประเทศไทย ซึ่งล่ำสุดจำกกำรประชุมสุดยอดอ่ำวอำหรับ (GCC-Summit)
เมื่อวันที่ 5 มกรำคม 2564 ณ เมืองอัล - อูลำ (AL-Ula) ประเทศ
ซำอุดีอำระเบีย ผลกำรประชุมมีมติให้ยุติมำตรกำรคว่ ำบำตรต่อรัฐกำตำร์ 
รวมทั้งมีควำมคืบหน้ำเกี่ยวกับกำรน ำแรงงำนไทยไปยังรัฐกำตำร์
ตำมมำตรกำรผอ่นคลำยกำรน ำเข้ำแรงงำนต่ำงชำติ ท ำให้กระทรวง
แรงงำน โดยกรมกำรจัดหำงำนพิจำรณำให้ยกเลิกกำรชะลอกำรจัดส่ง
แรงงำนไทยไปท ำงำนในรัฐกำตำร์ ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2564 
เป็นต้นไป” อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำว

ทั้งนี้ ผู้สนใจเดินทำงไปท ำงำนต่ำงประเทศสำมำรถติดตำม
ข่ำวสำรได้ที่เว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas และสอบถำม
รำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรเดินทำงไปท ำงำนในต่ำงประเทศ
ได้ที่ ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด หรือส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1-10 หรือที่สำยด่วนกระทรวงแรงงำน โทร.1506 
กด 2 กรมกำรจัดหำงำน 

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

อาชีพมั่นคง
นักสร้างสรรค์คอนเทนต์

ใครว่ำควำมคิดสร้ำงสรรค์หรือควำมครีเอทิฟจะสร้ำงรำยได้
ไม่ได้? มำพบกับหนทำงสู่อำชีพที่ใครหลำยคนอยำกท ำกับอำชีพ 
"นักสร้ำงสรรค์คอนเทนต์" อำชีพท่ีนอกจำกจะต้องใช้ควำมครีเอทิฟ
แล้วจะต้องทันกระแสโลกอีกด้วยไม่ว่ำจะเป็นข่ำว ควำมบันเทิงหรือ
ไวรัลที่เกิดขึ้น จะต้องจับมำเขียนเป็นประเด็นต่อยอดให้น่ำสนใจได้ 
นี่แหละคือใจควำมส ำคัญของอำชีพนี้ ส่วนบทควำมนี้จะพำน้องๆ 
แนะน ำเกี่ยวกับอำชีพนี้รวมถึงเส้นทำงกำรเรียนเพื่อเตรียมตัวเป็น 
คอนเทนต์มืออำชีพ
นักสร้างสรรค์คอนเทนต์ มีหน้าที่ท าอะไร แบบไหนบ้าง?

เป็นอีกหนึ่งอำชีพที่โลกออนไลน์ให้ควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำก 
เพรำะนอกจำกต้องสร้ำงสรรค์คอนเทนต์แล้วยังต้องจับกระแสจำก
สื่อต่ำงๆ มำต่อยอดให้กับองค์กรอีกด้วย ลักษณะของอำชีพคอนเทนต์
ไม่จ ำเป็นจะต้องเป็นแค่งำนเขียนอย่ำงเดียวอำจจะเป็นคอนเทนต์
ที่เกี่ยวกับภำพน่ิง ภำพเคลื่อนไหว กรำฟิก อินโฟกรำฟิก สื่อโฆษณำ
และอีกมำกมำย นับได้ว่ำสำยงำนนี้งำนค่อนข้ำงกว้ำง 

มำถึงหน้ำท่ีของ "นักสร้ำงสรรค์คอนเทนต์" กันบ้ำง ส่วนใหญ่
ก็จะเป็นคนคิดหรือออกแบบภำพรวม คอนเทนต์ทีอ่ยำกจะสื่อสำรออกไป

ให้กับทำงทีมงำนหรือทีมโพรดักชันเพื่อให้แต่ละฝ่ำยได้เข้ำใจจุดประสงค์
ของงำนที่ตรงกันก่อนจะท ำออกไปเผยแพร่ให้กับผู้คนภำยนอกทั่วไป 
หลังจำกนั้นจึงจะเก็บฟีดแบคหรือควำมคิดเห็นมำประเมินว่ำคอนเทนต์
ใช้ได้หรือไม่ เห็นไหมว่ำกว่ำจะไดแ้ต่ละคอนเทนตข์ั้นตอนไม่ได้ง่ำยๆ เลย
นักสร้างสรรค์คอนเทนต์ เหมาะกับใครและควรมีทักษะ (Skill) 
อะไรบ้าง?

อำชีพน้ีทักษะหลักท่ีควรมีติดตัวเลยก็คือ ควำมคิดครีเอทิฟ
เพรำะต้องสร้ำงสรรค์งำนใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลำ ถัดมำก็เป็นทักษะ    
ทีค่่อนข้ำงส ำคัญก็คือทักษะกำรออกแบบในที่น้ีคือเรำไม่ต้องเก่งกรำฟิกมำก
แต่ต้องสำมำรถอธิบำยสือ่สำรกบัทำงทีมกรำฟิก ทีมโปรดักช่ันออกแบบ
ให้ตรงตำมคอนเซ็ปที่วำงไว้ อีกทักษะทีส่ ำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือ ทักษะ
กำรเขียนต้องสำมำรถถ่ำยทอดเรื่องรำวต่ำงๆ ผ่ำนตัวหนังสือออกมำ
ได้อย่ำงน่ำสนใจให้ได้รวมถึงกำรเรียบเรียงค ำและกำรใช้ภำษำ รำยได้
ของนักสร้ำงสรรค์คอนเทนต์ อำชีพในช่วงอำยุงำน 1-2 ปีแรกรำยได้
จะอยู่ที่ 15,000 - 20,000 บำทขึ้นอยู่กับประสบกำรณ์และควำมสำมำรถ 
เมื่ออำยุงำนมำกกว่ำ 2 ปีข้ึนไปจะอยู่ที่ประมำณ 22,000 - 30,000 บำท 
(ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสำยงำนคอนเทนต์ที่ท ำด้วย)
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Top 10 Skills คนท างานต้องมี ก่อนปี 2025

THAILAND 4.0

มีกำรประเมินไว้ว่ำในปี 2025 ...85 ล้ำนต ำแหน่งงำนจะมี
ควำมต้องกำรลดลง และจะมีต ำแหน่งงำนใหม่เกิดขึน้ 95 ล้ำนต ำแหน่ง 
เนื่องจำกกำรเข้ำมำของเทคโนโลยีและสัดสว่นกำรใช้เครื่องจักรที่
ถูกคำดกำรณ์ว่ำจะสูงขึ้นเรื่อยๆ นั่นคือ
ปี 2020 การใช้แรงงานมนุษย์ 67% การใช้เคร่ืองจักร 33%   
ปี 2025 การใช้แรงงานมนุษย์ 53%  การใช้เคร่ืองจักร 47%

รวมถึงกำรเข้ำมำของ COVID–19 ก็ยิ่งเป็นปัจจัยเร่งให้องค์กร
เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ไม่ว่ำจะเป็นวิธีกำรท ำงำนหรือ
กระบวนกำรด ำเนินธุรกิจ เช่น กำรท ำงำนแบบ Remote Work (พนักงำน
ท ำงำนจำกที่ใดก็ได้) กำรขับเคลื่อนองค์กรด้วย Digital Transformation 
และมี Automation มำกขึ้น

ดังนั้น กำรจะไปต่อกับโลกกำรท ำงำนในอนำคตได้นั้น 
คนท ำงำนต้องมีกำรปรับตัวและเร่ง  Reskill ภำยในปี 2025 ซึ่งก็คือ
กำรเรียนรู้และปรับตัวโดยน ำเทคโนโลยีใหม่เข้ำมำใช้มำกขึ้น เพื่อเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนให้ประสบควำมส ำเร็จและมีประสิทธิภำพ
พร้อมคุณภำพที่มำกยิ่งขึ้น เพรำะเทคโนโลยีจะเข้ำมำเกี่ยวข้องกับ
กำรท ำงำน ซึ่งล้วนมีบทบำทในหลำยอุตสำหกรรมและหลำยธุรกิจ 
ไม่ว่ำจะเป็น 5G ,Robotic ,Machine Learning ,Artificial Intelligence 
(AI) ,Energy Transformation ฯลฯ

โดยระยะเวลำที่ใช้ Reskill ควรอยู่ภำยใน 6 เดือนหรือน้อยกว่ำ 
เพรำะหำกช้ำไปกว่ำนี้ สิ่งที่เรำพัฒนำอำจน ำมำใช้ไม่ทันเวลำ เนื่องจำก
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท่ีเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ซึ่งก็ท ำให้เวลำ
ของเรำเหลือน้อยลงทุกที อย่ำรอช้ำไปดูทักษะที่เรำต้องมีก่อนปี 2025 
กันเลยครับ

1. กำรคิดเชิงวิเครำะห์และกำรสรำ้งนวัตกรรม (Analytical Thinking and 
Innovation)
2. กำรเรียนรูอ้ย่ำงมีส่วนร่วมและมีกลยทุธ์กำรเรยีนรู ้(Active Learning 
and Learning Strategies)
3. กำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน (Complex Problem-solving)
4. กำรคิดและวิเครำะห์เชิงวิพำกษ์ (Critical Thinking and Analysis)
5. กำรริเริ่มสร้ำงสรรค ์ไม่ซ้ ำใคร (Creativity, Originality and Initiative)
6. กำรเป็นผู้น ำและกำรมีอิทธิพลทำงสังคม (Leadership and Social 
Influence)
7. กำรใช้กำรตรวจสอบและควบคุมเทคโนโลยี (Technology use, 
Monitoring and Control)
8. กำรออกแบบเทคโนโลยีและกำรเขียนโปรแกรม (Technology Design 
and Programming)
9. กำรยืดหยุ่น กำรจัดกำรควำมเครียดและปรับตัวเข้ำกับสถำนกำรณ์ 
(Resilience, Stress tolerance and Flexibility)
10. กำรให้เหตุผล กำรแก้ปัญหำและกำรระดมแนวคิด (Reasoning, 
Problem-solving and Ideation)

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : www.jobbkk.com

สายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ นักสร้างสรรค์คอนเทนต์ ได้แก่   
นักเขียน และนักเล่ำเรื่องในหลำกหลำยประเภทสื่อ (Writer) 
ผู้พัฒนำเนื้อหำดิจิทัล (Digital Content Creator) 
ผู้เชี่ยวชำญกำรผลิตคอนเทนต์ (Content Specialist) 
ผู้จัดกำรสำรสนเทศบนเว็บ (Web Content Manager) 
นักออกแบบและพัฒนำดิจิทัลคอลเล็กชัน (Digital Collection Developer) 
นักออกแบบเว็บไซต์ (Web Designer) 
ผู้พัฒนำสื่อดิจิทัล (Digital Media Developer) 

นักพัฒนำระบบกำรจัดกำรห้องสมุด (Library Management System 
Developer)

ขอย้ ำน้องๆ ที่สนใจสำยงำนนี้ว่ำสำยอำชีพนี้ต้องท ำงำนควบคู่
ไปกับเทรนด์และกระแสอยู่ตลอดเพื่อสร้ำงสีสันให้กับโลกโซเชียล
รวมถึงสร้ำงคอนเทนต์เชิงพำณิชย์เพื่อใช้ในกำรโปรโมทและกำรตลำดต่ำงๆ

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้
ที่มา : www.admissionpremium.com


