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บรรณาธิการ

ข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนเมษำยน 2564 Special Report ฉบับนี้ขอเสนอ

เรื่อง เคล็ดลับควำมสำเร็จ "น้ำพริกรุ่งเจริญ" แพ็กเกจเปลี่ยนชีวิต มูลค่ำกว่ำร้อยล้ำน ตำมด้วย การส่งเสริมการมีงานทาในภูมิภาค
ชู นวัตกรรมใหม่ ใส่คอลลำเจนในผ้ำทออีสำนอัพรำคำ ผงำดเวทีโลก
ส่วน English for Career ฉบับนี้ขอเสนอ คำศัพท์ “เวลำ” ภำษำอังกฤษในกำรทำงำน รู้ทันโลก สิงคโปร์ ต้องกำรคนทำงำน
ด้ำนดิจิทัลเพิ่ม 1.2 ล้ำนคน ภำยในปี 2568 Smart DOE กระทรวงแรงงำน เตรียมตำแหน่งงำนว่ำง 2 แสนอัตรำ รองรับคนว่ำงงำน
ทั่วประเทศ อาชีพมั่นคง 5 กลุ่มอำชีพมำแรง ถึงปี 2022 ที่ตลำดแรงงำนต้องกำร และ THAILAND 4.0 5 เทรนด์อุตสำหกรรม
ที่มำแรงที่น่ำลงทุนในปี 2021
หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ วำรสำรฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ตำมสมควร สำมำรถดูรำยละเอียดและติดตำมวำรสำรข่ำวสำรตลำดแรงงำน
Smart Job Magazine ได้ทำง https://doe.go.th/lmia
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Special Report
- เคล็ดลับควำมสำเร็จ "น้ำพริกรุ่งเจริญ" แพ็กเกจเปลี่ยนชีวิต มูลค่ำกว่ำร้อยล้ำน
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การส่งเสริมการมีงานทาในภูมิภาค
- เปิดโรงงำนแปรรูปขยะเปลือกไข่ แก้ไขปัญหำที่หมักหมมมำนำนร่วม 20 ปี
- ปลูกผักเหลียงแซมสวนยำงพำรำ สวนปำล์ม สร้ำงรำยได้งำม
- ‘ทำงหลวงคุนหมิง-กรุงเทพฯ’ ผลักดันกำรค้ำดอกไม้ผลไม้ ‘จีน-ไทย’
- ชู นวัตกรรมใหม่ ใส่คอลลำเจนในผ้ำทออีสำนอัพรำคำ ผงำดเวทีโลก
- อีอีซี รุกหนักแผนสร้ำงคนให้ตรงงำน

4
4
5
6
7

English for Career
- คำศัพท์ “เวลำ” ภำษำอังกฤษในกำรทำงำน
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รู้ทันโลก
- สิงคโปร์ ต้องกำรคนทำงำนด้ำนดิจทิ ัลเพิ่ม 1.2 ล้ำนคน ภำยในปี 2568
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Smart DOE
- กระทรวงแรงงำน เตรียมตำแหน่งงำนว่ำง 2 แสนอัตรำ รองรับคนว่ำงงำนทั่วประเทศ
- จับกัง1 ห่วงคนหำงำน กำชับเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรจัดหำงำน ใส่ใจประชำชน
- รมว.แรงงำน เตือนภัย นำยหน้ำเถื่อน ตุ๋นคนหำงำนอ้ำงส่งไปทำงำนต่ำงประเทศได้
- กระทรวงแรงงำน ผลักดันโครงกำรขยำยโอกำสกำรมีงำนทำให้ผู้สูงอำยุ
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อาชีพมั่นคง
- 5 กลุ่มอำชีพมำแรง ถึงปี 2022 ที่ตลำดแรงงำนต้องกำร
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THAILAND 4.0
- 5 เทรนด์อุตสำหกรรมที่มำแรงที่น่ำลงทุนในปี 2021

ผู้ดำเนินกำร : กองบริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน (Labour Market Information Administration Division)
กรมกำรจัดหำงำน โทรศัพท์ : 0-2245-1581 หรือที่ Email : lmi@doe.go.th
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Special Report
เคล็ดลับความสาเร็จ "นาพริกรุ่งเจริญ" แพ็กเกจเปลี่ยนชีวิต มูลค่ากว่าร้อยล้าน
เคล็ด ลับ ควำมสำเร็จ "น้ำพริ กรุ่ งเจริญ " น้ำพริ กไซส์ มิ นิ
จำกควำมพยำยำมต่อยอดธุรกิจครอบครัว เปลี่ยนแพ็กเกจตอบโจทย์
คนรุ่นใหม่ ทำยอดขำยเกินร้อยล้ำนต่อปี
วันที่ 15 มีนำคม รำยกำร "เศรษฐีป้ำยแดง" ทำงช่องไทยรัฐ 32
วันนี้ ไปทำควำมรู้จักกับ "น้ำพริกรุ่งเจริญ" น้ำพริกไซส์มินิ ธุรกิจ
มูลค่ำร้อยล้ำนต่อปี คุณเอส ธนำวัฒน์ โพธิ์เผื่อนน้อย เจ้ำของน้ำพริก
รุ่งเจริญ เล่ำจุดเริ่มต้นของธุรกิจว่ำ คุณพ่อกับคุณแม่ขำยน้ำพริกที่
นครปฐม แล้วย้ำยมำที่สมุทรปรำกำร เช่ำแผงขำยที่ตลำดสำโรง
ชื่อร้ำนน้ำพริกรุ่งเจริญ ในตอนนั้นยังไม่มียี่ห้อหรือโลโก้อะไร เป็นน้ำพริก
แบบตักใส่ถุงชั่งกิโลขำย
ผมโตมำกับแผงน้ำพริก แม่จะขำยน้ำพริกไปด้วยเลี้ยงผมไปด้วย
ตอนที่เปิดแผงขำยของก็ขำยดีขึ้นเรื่อยๆ จำกอยู่ห้องเช่ำเล็กๆ ก็ย้ำยไปอยู่
บ้ำนเช่ำ จนมีรถ มีบ้ำนเป็นของตัวเอง เวลำมีงำนแสดงสินค้ำก็จะ
ไปออกงำนด้วย ขำยมำนำนหลำยสิบปีก็ยังไม่มีแพ็กเกจจิ้ง ไม่มีโลโก้
เหมือนเดิม จนกระทั่งคุณพ่ออำยุมำกขึ้นก็ได้ไปทำอพำร์ตเมนต์ให้เช่ำ
ท่ำนก็มำบอกว่ำจะเลิกทำน้ำพริกแล้วนะ แต่น้ำพริกสูตรของคุณพ่อ
อร่อย มีลูกค้ำเขียนจดหมำยมำชม หำกจะเลิกทำก็รู้สึกเสียดำย
ประกอบกับเพิ่งเรียนจบกำรตลำดมำพอดี เลยอยำกลองทำ ส่วนแผง
น้ำพริกในตลำดพี่สำวก็รับไป ซึ่งผมก็ผลิตน้ำพริกส่งให้ลูกค้ำเดิม
ของพ่อและแผงของพี่สำว
คุณเอส เล่ำต่อว่ำ หลังจำกเลิกกิจกำร คุณพ่อได้ให้อุปกรณ์
ต่ำงๆ แต่ก็ยังเป็นกำรทำแบบครัวเรือน แต่ก็มีโอกำสดีที่ทำงเทศบำล
ชวนเข้ำ OTOP ซึ่งเขำมีสถำนที่ให้ใช้เป็นที่ผลิต เรำก็ย้ำยไปทำตรงนั้น
พอทำได้ 6 เดือน พ่อก็เสียชีวิตกะทันหัน ตอนนั้นเคว้งเลย เพรำะ
ลูกมือคนเดียวที่รู้สูตรทุกอย่ำงได้ลำออก เรำเองก็ยังไม่ทันซึมซับ
วิธีกำรทำน้ำพริกจำกคุณพ่อ คุณแม่เองก็ไม่ถนัด เพรำะขำยอย่ำงเดียว
แต่ทุกคนจะรู้รสชำติมือพ่อว่ำรสชำติเป็นยังไง พอตั้งสติได้ก็ค้นหำ
สูตรที่พ่อจดไว้ พยำยำมแกะสูตรแล้วชิมเอง ขณะที่ทำง OTOP ก็ได้
เน้นย้ำเรื่องแพ็กเกจจิ้งของสินค้ำที่สวยงำม น้ำพริกขำยแบบตักใส่ถุง
ของเรำยังไม่ได้มำตรฐำน จึงนำกลับมำคิดและเริ่มเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้ง
มำเป็นกระปุกติดฉลำก ทำเรื่องขอ อย. และยังใช้ชื่อน้ำพริกรุ่งเจริญ
เหมือนเดิม ผลิตส่งลูกค้ำเดิมของพ่อและส่งพี่สำวพร้อมกับทำขำย
ในงำนแสดงสินค้ำ ทำแบบนี้อยู่หลำยปี จนอยำกลองขำยส่งดู ไปติดต่อ
ขอวำงตำมร้ำน บำงร้ำนก็ให้วำง แต่ยังเก็บเงินไม่ได้ทันที ต้องวำงบิล
ขำยได้บ้ำงไม่ได้บ้ำง ร้ำนที่ไม่ให้วำงก็เพรำะมีน้ำพริกเจ้ำดังๆ วำงแล้ว

หลังจำกนั้นเรำก็กลับมำคิดว่ำ ถ้ำเรำใช้แพ็กเกจจิ้งเหมือน
เจ้ำอื่นๆ คงทำตลำดยำก เลยเปลี่ยนแพ็กเกจให้ทันสมัยขึ้น จนปิ๊งไอเดีย
ว่ำเรำน่ำจะทำน้ำพริกเป็นถ้วยฉีกทำนในมื้อเดียว และได้ไปกินน้ำจิ้ม
เจ้ำดังที่เป็นถ้วยเล็กๆ พกพำสะดวก รำคำไม่แพง จำกนั้นก็พยำยำม
หำโรงงำนผลิตถ้วย ขั้นต่ำ 2 แสนชิ้น 7-8 หมื่นบำท หลังจำกได้ถ้วย
มำแล้วก็ต้องหำเครื่องซีลปิดปำกถ้วย กว่ำจะได้เครื่องมือครบค่อนข้ำง
ใช้เวลำนำนเป็นปี
คุณเอส เล่ำต่อว่ำ หลังจำกเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งก็รู้สึกมั่นใจมำก
ร้ำนที่ปฏิเสธไม่รับวำงหน้ำร้ำน ตอนนี้ไปที่ไหนร้ำนก็อยำกให้วำง
ทั้งเส้นเหนือ อีสำน ใต้ แต่กลับผิดคำด ขำยไม่ได้เลย ทำงร้ำนก็บอกว่ำ
มีคนหยิบเยอะ แต่ไม่ซื้อกันเลย จนสินค้ำหมดอำยุต้องเก็บกลับมำทิ้ง
เป็นคันรถกระบะ กลับมำนั่งคิดว่ำทำไมขำยไม่ได้ คิดว่ำไม่ไปต่ำงจังหวัดแล้ว
แต่ไม่คิดล้มเลิก หลังจำกนั้นได้ไปวำงขำยในห้ำงจัสโก้ (ปัจจุบันเป็น
แม็กซ์แวลู) เรำก็ไปแอบเก็บข้อมูลว่ำมีใครซื้อของเรำบ้ำง ปรำกฏว่ำ
ขำยหมดเกลี้ยง ก็คิดได้ว่ำสินค้ำของเรำเหมำะกับคนเมือง ประกอบกับ
มีสื่อเอำไปทำข่ำว คนก็รู้จักมำกขึ้น ต่อมำมีทีมจัดซื้อของ 7-11 ติดต่อ
เข้ำมำพำเรำเข้ำโครงกำรยกระดับมำตรฐำนผู้ประกอบกำร จำกเดิม
ยอดขำยหลักแสน พอเข้ำ 7-11 ยอดกระโดดเป็น 10 ล้ำนบำท ซึ่งตอนนั้น
เป็นวิกฤติน้ำท่วมปี 2554 แต่เรำไม่ได้รับผลกระทบเลย ขำยดี ได้ขยำย
โรงงำนใหญ่ขึ้น
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : www.thairath.co.th
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การส่งเสริมการมีงานทาในภูมิภาค
เปิดโรงงานแปรรูปขยะเปลือกไข่ แก้ไขปัญหาที่หมักหมมมานานร่วม 20 ปี
เพชรบุรี - อบต.นาพันสาม เปิดโรงงานแปรรูปขยะเปลือกไข่ หวังแก้ไขปัญหาขยะเปลือกไข่ในชุมชน เนื่องจากเป็นพืนที่
โรงงานทาขนมหวาน ทาให้เกิดปัญหาขยะเปลือกไข่มีกลิน่ เหม็น เกิดมลพิษ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชือโรค ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน
และสิ่งแวดล้อมของชุมชนหมักหมมมานานร่วม 20 ปี
ประชำชนส่วนใหญ่ในตำบลนำพันสำมประกอบอำชีพทำ
ขนมหวำน โดยใช้ไข่เป็ดและไข่ไก่เป็นส่วนผสมของขนมหวำน
เกือบทุกชนิด ทำให้เกิดปัญหำขยะเปลือกไข่ตำมมำ มีกลิ่นเหม็น
เกิดมลพิษ เป็นแหล่งเพำะพันธุ์ของเชื้อโรค ส่งผลต่อสุขภำพของ
ประชำชนและสิ่งแวดล้อมของชุมชนหมักหมมมำนำนร่วม 20 ปี
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำพันสำม จึงได้คิดค้นนวัตกรรมแปรรูป
ขยะเปลือกไข่เพื่อแก้ไขปัญหำขยะเปลือกไข่ในชุมชนขึ้น โดยแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ 3 ประเภท ได้แก่ ด้ำนผลิตภัณฑ์กำรเกษตร เช่น
ปุ๋ยเปลือกไข่ แคลเซียมเปลือกไข่สำหรับโค กระบือ ด้ำนอุปโภค
บริโภค เปลือกไข่ลดควำมขม สบู่เปลือกไข่ต้ำนโควิด-19 และด้ำน กำรทำสิ่งประดิษฐ์จำกเปลือกไข่ เช่น สบู่เปลือกไข่ต้ำนโควิด -19
สิ่งประดิษฐ์ของที่ระลึก เช่น เรซิ่นพวงกุญแจเปลือกไข่ และสิ่งประดิษฐ์ เรซิ่นพวงกุญแจเปลือกไข่ เปลือกไข่กลำยเป็นต้นไม้ ปุ๋ยเปลือกไข่
ต่ำงๆ โดยมีกำรนำฉำงข้ำวเก่ำที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มำปรับปรุงเป็น แคลเซียมเปลือกไข่ให้สัตว์ นก กุ้ง โค สำธิตกำรประดิษฐ์โมบำย
โรงงำนแปรรูปขยะเปลือกไข่
แสนซน กรอบรูปสุดเก๋ สวนถำด และมีบูทกำแฟ (เปลือกไข่ลด
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ขยะเปลือกไข่หมดไปจำกตำบล ควำมขม) เป็นต้น
นำพันสำม เพื่อส่งเสริมควำมรู้เกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนในกำรแปรรูป
สำหรับกำรแปรรูปขยะจำกเปลือกไข่นั้น ได้รับควำมร่วมมือ
ขยะจำกเปลือกไข่ ที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญในกำรแปรรูปให้กลำยเป็น จำกเด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ ผู้นำชุมชน และหน่วยงำนรำชกำรในพื้นที่
ผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรเกษตร ผลิตภัณฑ์ด้ำนอุปโภคบริโภค และผลิตภัณฑ์ เข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่อง
ด้ำนสิ่งประดิษฐ์ของที่ระลึกซึง่ ทำให้ขยะเปลือกไข่หมดไป เป็นกำร
สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ สร้ำงสิ่งแวดล้อมที่สวยงำม และสร้ำงกำร รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก
ท่องเที่ยวให้แก่ชุมชน โดยมีกิจกรรมสำธิตกำรแปรรูปขยะเปลือกไข่ ที่มา : https://mgronline.com

ปลูกผักเหลียงแซมสวนยางพารา สวนปาล์ม สร้างรายได้งาม
“ผักเหลียง” เป็นผักพื้นบ้ำนของภำคใต้ เป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่น่ำจับตำมอง เพรำะเกษตรกรจำนวนมำกหันมำปลูกผักเหลียง
แซมในสวนยำงพำรำและสวนปำล์มน้ำมันเนื่องจำกผักเหลียงปลูก ดูแลง่ำย ขำยดี เป็นที่ต้องกำรของตลำดทั้งปี จึงอยำกเชิญชวนให้เพื่อนเกษตรกร
ที่มีพื้นทีว่ ่ำง ลองหำต้นผักเหลียงมำทดลองปลูก เพื่อเป็นรำยได้เสริมกันบ้ำง
กำรปลูกผักเหลียงไม่ยำกอย่ำงที่คิด สำมำรถหำกิ่งพันธุ์ได้ทั่วไป ควรเลือกปลูกผักเหลียงในพื้นที่ที่เหมำะสม ไม่ปลูกกลำงแจ้ง
ที่มีแสงแดดจัด เพรำะผักเหลียงเป็นพืชที่ไม่ชอบแสงแดดและมีควำมร้อนสูง ต้นเหลียงสำมำรถเจริญเติบโตได้ดีในสภำพร่มเงำ ต้นเหลียงปลูก
ดูแลรักษำง่ำย ไม่มีปัญหำโรคและแมลงรบกวน ผักเหลียงเหมำะสำหรับปลูกแซมในสวนปำล์มน้ำมัน สวนยำงพำรำ หรือพืชชนิดอื่นๆ
ผักเหลียงสำมำรถปลูกขยำยพันธุ์ได้หลำยวิธี เช่น ใช้เมล็ด ไหลรำก กิ่งตอนและปักชำ โดยนำเมล็ดแช่น้ำเอำเปลือกนอกออก
แล้วนำไปเพำะในกระบะทรำยหรือขี้เถ้ำแกลบ ผสมทรำยประมำณ 4 เดือน เมื่อเมล็ดงอกมีใบ 2-3 คู่ จึงนำลงถุงเพำะชำเลี้ยงไว้ 1 ปี
จึงลงแปลงปลูกทันที หำกปลูกด้วยไหล ซึ่งเป็นรำกของผักเหลียง ต้องเลือกรำกแขนงที่อยู่ระดับผิวดิน เพรำะรำกแขนงจะแตกเป็นต้นได้
เมื่อขุดต้นแล้ว สำมำรถนำปลูกลงถุงชำเลี้ยงไว้ 6 เดือน จึงค่อยปลูกลงแปลงที่เตรียมไว้
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กำรปลูกโดยใช้กิ่งตอน ควรเลือกกิ่งตอนที่ไม่อ่อนหรือแก่
จนเกินไป ให้เลือกใช้กิ่งที่มีสีน้ำตำลอ่อน ใช้เวลำตอนประมำณ 2 เดือน
เมื่อรำกออกสมบูรณ์แล้ว ให้นำกิ่งตอนลงชำในถุง ประมำณ 2-3 เดือน
จึงค่อยนำลงปลูกในแปลงที่เตรียมไว้ ส่วนกำรปลูกอีกชนิดเรียกว่ำ
กำรปลูกแบบปักชำ ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเพรำะให้ผลผลิตค่อนข้ำงต่ำ
เนื่องจำกกำรปักชำในตู้ชื้นหรือใช้ระบบพ่นหมอก มักแตกรำกช้ำ
และมีเปอร์เซ็นต์งอกต่ำ จึงจำเป็นต้องใช้ฮอร์โมนเร่งรำกเป็นตัวช่วย
ผักเหลียงควรปลูกในระยะห่ำงระหว่ำงต้นประมำณ 3 เมตร
ระยะห่ำงระหว่ำงแถว 2 เมตร หรือ ปลูกในระยะ 2.5 X 2.5 เมตร
หำกปลูกในสวนปำล์ม ควรปลูกแซมกึ่งกลำงระหว่ำงต้นปำล์ม
ขนำดหลุมปลูกกว้ำงรำว 30 เซนติเมตร ยำว 30 เซนติเมตร ลึก
30 เซนติเมตร ขุดหลุมแยกดินบนไว้ข้ำงหนึ่ง ดินล่ำงไว้ข้ำงหนึ่ง
ตำกหลุมไว้ 2 สัปดำห์ จำกนั้นนำปุ๋ยคอกและดินชั้นบนผสมกับปุย๋
รองก้นหลุมใส่ปุ๋ยฟอสเฟต 100 กรัมต่อหลุมจึงค่อยปลูกผักเหลียง
กลบดินบริเวณโคนให้แน่น รดน้ำให้ชุ่ม ใช้ไม้หลักปักเชือกผูกให้เรียบร้อย
กันลมพัดหักล้ม ช่วงเวลำที่เหมำะสมในกำรปลูกผักเหลียง คือ ช่วง
ต้นฤดูฝน

ผักเหลียงปลูกดูแลง่ำย ไม่ต้องใส่ใจมำกนัก เพรำะผักเหลียง
เป็นพืชผักที่ทนทำนได้ทุกสภำพอำกำศ แต่อย่ำปล่อยให้ต้นผักเหลียง
โดนแดดจัด ต้องคอยดูแลตัดแต่งกิ่ง ให้เหลือควำมสูงประมำณ 1 เมตร
เพื่อควำมสะดวกในกำรเก็บผลผลิต เป็นกำรเร่งกำรแตกกิ่งและขยำย
ทรงพุ่มเพื่อเพิ่มผลผลิต ผักเหลียงที่ปลูกจำกกำรชำถุงจะเริ่มเก็บเกี่ยว
ผลผลิตได้เมื่ออำยุ 2 ปี ขึ้นไปสำมำรถเก็บเกี่ยวได้ใหม่อีก เมื่ออำยุ
ครบ 25-30 วัน กำรเก็บเกี่ยวควรเก็บผักเหลียงให้ชิดข้อ ไม่ควรเก็บ
กลำงข้อ เพรำะจะทำให้กำรแตกยอดอ่อนครั้งต่อไปล่ำช้ำ หลังกำร
เก็บเกี่ยว ควรเก็บรักษำผลผลิตในพื้นที่ร่ม พรมน้ำแต่พอชุ่ม ผักเหลียง
จะสำมำรถเก็บควำมสดอยู่ได้นำน 5-6 วัน โดยไม่ต้องแช่ตู้เย็น
“ผักเหลียง” เติบโตได้ทุกที่ ยิ่งปลูกผักเหลียงในสวนยำง
ยิ่งได้ผลผลิตที่ดี เพรำะต้นเหลียงได้ปุ๋ยจำกที่เกษตรกรใส่ในสวน
ยำงพำรำ ต้นผักเหลียงจะแตกแขนงออกไปเรื่อยๆ และมีอำยุยืน
สำมำรถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในระยะยำว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้
ที่มา : Facebook เกษตรก้ำวหน้ำ

‘ทางหลวงคุนหมิง -กรุงเทพฯ’ ผลักดันการค้าดอกไม้ผลไม้ ‘จีน-ไทย’
คุนหมิง, 30 มี.ค. เฉินเชี่ยนฉือ ผู้สื่อข่ำวจำกสำนักข่ำวซินหัว
พำชม “ตลำดดอกไม้โต่วหนำน” ตลำดซื้อขำยดอกไม้สดที่มีขนำดใหญ่
เป็นอันดับหนึ่งในเอเชียและอันดับสองของโลก ซึ่งตั้งอยู่ในเมือง
คุนหมิง มณฑลอวิ๋นหนำน (ยูนนำน) ทำงตะวันตกเฉียงใต้ของจีน
ตลำดแห่งนี้จำหน่ำยดอกไม้สดไปยังทั่วประเทศ และส่งออกไปถึง
ประเทศและภูมิภำคต่ำงๆ กว่ำ 50 แห่ง เช่น ญี่ปุ่น ไทย และเวียดนำม
ในปี 2020 ที่นี่มีปริมำณกำรซื้อขำยดอกไม้สด 6.81 พันล้ำนดอก
คิดเป็นมูลค่ำกำรซื้อขำยกว่ำ 6 พันล้ำนหยวน (รำว 2.85 หมื่นล้ำนบำท)
ต่งรุ่ย ผู้อำนวยกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์กลุ่มอุตสำหกรรม
ดอกไม้อวิ๋นหนำนโต่วหนำน ระบุว่ำเพียงแค่เดือนมกรำคมและกุมภำพันธ์
2021 ตลำดแห่งนี้มีมูลค่ำกำรซื้อขำยดอกไม้สดทะลุ 1.8 พันล้ำนหยวน
(รำว 8.56 พันล้ำนบำท) ส่วนปริมำณกำรซื้อขำยดอกไม้สดอยู่ที่
ประมำณ 6 ร้อยล้ำนดอก
ปัจจุบัน ตลำดดอกไม้โต่วหนำนมีผู้ประกอบกำรธุรกิจขนำดต่ำงๆ
รวมแล้วกว่ำ 3,000 รำย ฟูจ่ ้ำวเถียนผู้จัดกำรใหญ่บริษัทอวิ๋นหนำนโส่วเมิ่ง
เทคโนโลยีกำรเกษตร จำกัด ให้สัมภำษณ์ว่ำ บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นในปี 2014
ปัจจุบันมีสำขำอยู่ทั้งในเมียนมำ ไทย กัมพูชำ และเวียดนำม โดยไทย
เป็นประเทศที่บริษัทฯ ส่งออกดอกไม้มำกที่สุด ด้วยสถิติรวมในปีที่แล้ว
ถึง 1,200 ตัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นดอกกุหลำบ ดอกคำร์เนชัน และดอกลิลลี
เดิมทีดอกไม้ส่วนใหญ่ถูกขนส่งทำงอำกำศในรำคำประมำณกิโลกรัมละ
7 หยวน (รำว 33 บำท) และใช้เวลำขนส่งจำกตลำดดอกไม้โต่วหนำน
ถึงจังหวัดเชียงใหม่ประมำณ 24 ชั่วโมง ทว่ำหลังจำกทำงหลวง

คุนหมิง-กรุงเทพฯ เปิดให้บริกำร ทำให้บริษัทฯ ใช้เวลำเพียง 36 ชั่วโมง
ในกำรขนส่งสินค้ำจำกเมืองคุนหมิงไปยังกรุงเทพฯ ผ่ำนทำงบก
ลดต้นทุนด้ำนโลจิสติกส์ได้มำก และสำมำรถขนส่งสินค้ำได้มำกกว่ำเดิม
3-4 เท่ำ ฟู่ระบุว่ำ บริษัทฯ ตั้งเป้ำสร้ำงแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
ข้ำมพรมแดนเพื่อส่งออกดอกไม้สดของอวิ๋นหนำนไปถึงเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ผ่ำนรูปแบบใหม่ๆ โดยได้เลือกให้ไทยเป็นประเทศแรก
ผู้สื่อข่ำวยังพำเรำไปชม “ตลำดค้ำส่งผลไม้จินหม่ำเจิ้งชำง”
ตลำดค้ำส่งผลไม้ที่มีขนำดใหญ่สุดในมณฑลอวิ๋นหนำน ทั้งยังเป็น
หนึ่งในศูนย์นำเข้ำผลไม้สดจำกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกระจำยไปทั่ว
ประเทศจีนวันละนับหมื่นตัน ที่ตลำดแห่งนี้มีกำรค้ำขำย “รำชำแห่ง
ผลไม้” อย่ำงทุเรียน ที่ได้รับควำมนิยมมำกขึ้นเรื่อยๆ ในหมู่ผู้บริโภคชำวจีน
โดยจีนถือเป็นตลำดนำเข้ำทุเรียนสดที่ใหญ่ที่สุดของไทย ตลำดแห่งนี้
ครอบคลุมพื้นที่กว่ำ 62 ไร่ มีผู้ค้ำส่งผลไม้ประมำณ 3,000 รำย มีผู้นำเข้ำ
และส่งออกรำยใหญ่มำกกว่ำ 60 รำย ไม่เพียงเป็นศูนย์กระจำยทุเรียน
ที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลอวิ๋นหนำนเท่ำนั้น แต่ยังมีผลไม้ไทยยอดนิยมอื่นๆ
เช่น มังคุด ลำไย และมะม่วง
ซูชงหมิง ชำยผู้เริ่มประกอบธุรกิจค้ำส่งผลไม้ตั้งแต่ปี 2003
ให้สัมภำษณ์ว่ำ ทุกวันนี้ ปริมำณกำรขนส่งผลไม้เพิ่มขึ้นรำว 5-6 เท่ำ
จำกเมื่อ 10 กว่ำปีก่อน โดยเฉพำะช่วงก่อนตรุษจีนปีนี้ที่ตลำดแห่งนี้
ทำสถิติขำยลำไยได้รำว 25-26 ตู้คอนเทนเนอร์ในวันเดียว (5 ตู้
คอนเทนเนอร์ = 100 ตัน) ส่วนร้ำนของเขำขำยได้ 2 ตู้ต่อวัน
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ซูชงหมิงกล่ำวว่ำ “เมื่อกำรขนส่งสินค้ำสะดวกขึ้น ผลไม้ที่ส่งมำ
ก็มีควำมสดใหม่ ค่ำใช้จ่ำยก็อำจลดลง ทำให้เรำได้ กำไรมำกขึ้น”
มณฑลอวิ๋นหนำนเป็นหนึ่งในจุดหมำยปลำยทำงสำคัญของกำรส่งออก
ผลไม้ไทยมำยังจีน ผ่ำนทำงหลวงคุนหมิง-กรุงเทพฯ โดยมีจุดเริ่มต้น
จำกด่ำนเชียงของ จังหวัดเชียงรำย ผ่ำนประเทศลำว และเข้ำสู่
มณฑลอวิ๋นหนำนที่ด่ำนโม่ฮำน (บ่อหำน) ในแคว้นปกครองตนเอง
สิบสองปันนำ กลุ่มชำติพันธุ์ไทด่ำนโม่ฮำน ตั้งอยู่บริเวณชำยแดน
จีน-ลำว และอยู่ฝั่งตรงข้ำมกับด่ำนบ่อเต็นของประเทศลำว หำกขับรถ
จำกที่นี่ไปทำงตะวันตกเฉียงใต้ประมำณ 228 กิโลเมตร หรือใช้เวลำ
ประมำณ 4 ชั่วโมง ก็จะถึงด่ำนพรมแดนเชียงของในประเทศไทย
เสิ่นเสวียเหลียง หัวหน้ำแผนกบริกำรธุรกิจครบวงจรของ
ด่ำนศุลกำกรเมืองล้ำ แคว้นปกครองตนเองสิบสองปันนำ กลุ่มชำติพันธุ์ไท
ให้ข้อมูลว่ำทำงหลวงคุนหมิง-กรุงเทพฯ เป็นเส้นทำงขนส่งสินค้ำทำงบก
ที่สะดวกที่สุดระหว่ำงจีนกับไทย มีสินค้ำจำนวนมำกที่สำมำรถซื้อขำย
ผ่ำนทำงสำยนี้ ไม่ว่ำจะเป็นผลไม้สดอย่ำงลำไย ทุเรียน และกล้วย
ที่ขนส่งมำยังจีน หรือผลไม้กึ่งเขตร้อน ดอกไม้สด และผักที่ส่งออก
จำกจีนไปยังไทย เจ้ำหน้ำที่กล่ำวว่ำ ด่ำนโม่ฮำนนั้นไม่เคยหยุดทำกำร
แม้ในช่วงที่เกิดกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด -19 โดยในปี 2020
มูลค่ำรวมกำรนำเข้ำ-ส่งออกระหว่ำงจีน-ไทยผ่ำนด่ำนโม่ฮำนอยู่ที่
7.96 พันล้ำนหยวน (รำว 3.78 หมื่นล้ำนบำท) ประกอบด้วยมูลค่ำ

กำรนำเข้ำ-ส่งออกดอกไม้สด 160 ล้ำนหยวน (รำว 760 ล้ำนบำท)
และมูลค่ำกำรนำเข้ำ-ส่งออกผลไม้สด 6.54 พันล้ำนหยวน (รำว 3.11
หมื่นล้ำนบำท)
นำยมงคล วิศิษฏ์สตัมภ์ กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ให้สัมภำษณ์ว่ำ
หำกอวิ๋นหนำนเป็นประตูเชื่อมต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไทยก็ถือเป็น
ศูนย์กลำงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่สำมำรถกระจำยสินค้ำไปยัง
พื้นที่ต่ำงๆ ในภูมิภำคแห่งนี้ ขณะที่โครงกำรระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภำคตะวันออก (EEC) ทีเ่ ชื่อมไทยกับทำงตอนใต้ของจีนผ่ำนอวิ๋นหนำนนั้น
ช่วยให้สินค้ำไทยที่ถูกขนส่งมำยังพรมแดน สำมำรถใช้ประโยชน์
จำกระบบกำรขนส่งของจีนเพื่อกระจำยเข้ำสู่ทั่วประเทศจีนได้อย่ำง
รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ
อนึ่ง กำรค้ำดอกไม้และผลไม้ระหว่ำงจีน-ไทย นับเป็นควำมร่วมมือ
ทำงเศรษฐกิจและกำรค้ำที่โดดเด่นระหว่ำงสองประเทศ โดยไทยและ
จีนนั้นเป็นสมำชิกควำมร่วมมือแม่น้ำล้ำนช้ำง-แม่น้ำโขง (LMC) ที่กำลังจะ
เฉลิมฉลองวำระครบรอบ 5 ปีในปีนี้ โดยประเทศสมำชิกทั้ง 6 ประเทศ
รวมถึงจีนและไทยจะเดินหน้ำขยำยควำมร่วมมือด้ำนต่ำงๆ ต่อไป
ในอนำคต
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคเหนือ
ที่มา : www.phaknuadaily.com

ชู นวัตกรรมใหม่ ใส่คอลลาเจนในผ้าทออีสานอัพราคา ผงาดเวทีโลก
ก.อุตฯ ชู นวัตกรรมใส่คอลลำเจนในผ้ำทออีสำน ปั้น 40 ผลิตภัณฑ์ใหม่ ยกระดับคุณภำพ-อัพรำคำ จ่อผงำดเวทีโลก นำงวรวรรณ ชิตอรุณ
รองปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม เปิดเผยว่ำ กระทรวงฯ ได้ต่อยอดโครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยกำรออกแบบเชิงอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม
สู่อีสำนแฟชั่น เพื่อเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ผ้ำทอไทย สู่ภำคอุตสำหกรรมที่สร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐำนรำก โดยปี 2564 จะเข้มข้น
มำกขึ้น วำงพื้นที่เป้ำหมำย 4 จังหวัดที่มีควำมโดดเด่นด้ำนผ้ำทออีสำน ได้แก่ ขอนแก่น นครรำชสีมำ สุรินทร์ และสกลนคร ด้วยกำรบูรณำกำร
ทุกภำคส่วน ทั้งภำครัฐ เอกชน และผู้ประกอบกำร ผ่ำนกิจกรรมกำรพัฒนำและยกระดับผู้ประกอบกำรทำงธุรกิจและนักออกแบบรุ่นใหม่
ในกลุ่มสินค้ำผ้ำทอและแฟชั่น ให้ได้รับกำรพัฒนำเชิงลึก มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน จำนวน 280 คน
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถเชื่อมโยงกำรออกแบบ โดยใช้ต้นทุนทำงวัฒนธรรม ผสำนเทคโนโลยี เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์
ผ้ำไหมแบบใหม่ ตั้งเป้ำหมำย 40 ผลิตภัณฑ์ มีกำรออกแบบลวดลำยผ้ำไหมแบบใหม่เชิงสร้ำงสรรค์บนอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม และกำรแปรรูป
ตัดเย็บเสื้อผ้ำที่ทันสมัย เน้นควำมเป็นไทยแบบเรียบง่ำยเป็นสำกล และสำมำรถเพิ่มมูลค่ำโดยผสมผสำนเทคโนโลยีกำรใช้เส้นใยพิเศษ
วัสดุใหม่ โดยใช้เส้นใยคอลลำเจนนำมำใช้ทอร่วมกับไหม ซึ่งมีคุณสมบัติกักเก็บควำมชุ่มชื่นให้แก่ผิวและนุ่ม สวมใส่สบำย เพื่อให้สำมำรถ
ใช้งำนได้จริง เป็นเสื้อผ้ำที่สวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน
“ที่ผ่ำนมำผู้ประกอบกำรผ้ำทอไทยยังขำดกำรปรับประยุกต์ ออกแบบ และตัดเย็บ ให้สอดคล้องกับเทรนด์แฟชั่นร่วมสมัย ไม่สำมำรถสวมใส่
ได้ในหลำกหลำยโอกำส ตลอดจนกำรผลิตจำกัดอยู่ในระดับวิสำหกิจชุมชนส่งผลให้ผลิตได้ในจำนวนน้อย ขำดกำรเชื่อมโยงกำรผลิตและ
กำรตลำดทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยปีที่ผ่ำนมำ ไทยมีตัวเลขกำรส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่ำ 5,748.8 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ
หรือประมำณ 178,121.8 ล้ำนบำท โดยตลำดส่งออกหลักของไทย คือ กลุ่มประเทศอำเซียน และสหรัฐอเมริกำ ดังนั้นหำกผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย
ได้รับกำรพัฒนำ ต่อยอด ตอบโจทย์ตลำดทั้งในประเทศและต่ำงประเทศได้ จะยิ่งเป็นส่วนสำคัญในกำรผลักดันกำรสร้ำงรำยได้มำกยิ่งขึ้น”
นำงวรวรรณ กล่ำว
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กำรดำเนินกำรสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสู่อีสำนแฟชั่น ในโครงกำรดังกล่ำว เชื่อมั่นว่ำ จะช่วยเพิ่มมูลค่ำของสินค้ำสิ่งทอ เครื่องแต่งกำย
เพิ่มสูงขึ้น 50% ด้วยกำรผสำนเทคโนโลยีและกำรออกแบบเชิงสร้ำงสรรค์ อำทิ กำรจำหน่ำยลวดลำยผ้ำไหมมัดหมี่แบบดั้งเดิม รำคำ
1,500–2,000 บำทต่อเมตร แต่เมื่อผ้ำไหมมัดหมี่ที่มีกำรผ่ำนกำรพัฒนำและเพิ่มเติมคุณสมบัตพิ ิเศษ จะจำหน่ำยได้ในรำคำถึง 3,000–
3,500 บำทต่อเมตร
คำดกำรณ์เป้ำหมำยจำกยอดจำหน่ำยจำกร้ำนค้ำและผู้ประกอบกำรเพิ่มขึ้น 12.80% หรือคิดเป็น 10.85 ล้ำนบำทต่อปี ตลอดจน
ยังเป็นโอกำสที่ดีให้กับผู้ประกอบกำรในท้องถิ่นที่จะมีกำรจ้ำงงำนเพิ่มมำกขึ้น สร้ำงรำยได้ที่มั่นคง เพื่อกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยให้ก้ำวสู่
กำรเป็นศูนย์กลำงแฟชั่นในระดับภูมิภำคอย่ำงได้ผลเป็นรูปธรรม
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : https://www.matichon.co.th

อีอีซี รุกหนักแผนสร้างคนให้ตรงงาน
อีอีซี เร่งเครื่องพัฒนำกำลังคนตรงควำมต้องกำรอุตสำหกรรม
เป้ำหมำย เดินหน้ำจัดฝึกอบรมระยะสั้น รักษำกำรจ้ำง สร้ำงทักษะใหม่
ตั้งเป้ำปี 2564-65 รวม 1.4 แสนคน
นำยอภิชำต ทองอยู่ ประธำนคณะทำงำนประสำนงำนด้ำน
กำรพัฒนำบุคลำกรในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC HDC)
เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประสำนงำนด้ำนพัฒนำบุคลำกร
ในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC HDC) ครั้งที่ 1/2564 โดย
ที่ประชุมรับทรำบและพิจำรณำควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนพัฒนำ
บุคลำกรในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (อีอีซ)ี
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจำรณำแผนดำเนินงำนพัฒนำทักษะบุคลำกร
EEC Model ปี 2564-2565 โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมกับ สำนักงบประมำณ
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง บูรณำกำรงบประมำณสำหรับกำรพัฒนำ
บุคลำกรในอีอีซี มีเป้ำหมำยพัฒนำทักษะบุคลำกรสำหรับอุตสำหกรรม
เป้ำหมำย EEC Model ทั้งรูปแบบ Type A (เอกชนจ่ำย 100%)
และ Type B (รัฐ-เอกชน ร่วมจ่ำย 50:50) กำรสนับสนุนพัฒนำบุคลำกร
ในภำพรวม และกำรพัฒนำบุคลำกรตั้งแต่ทักษะพื้นฐำน ซึ่งมีเป้ำหมำย
พัฒนำบุคลำกรในพื้นที่ อีอีซี รวมไม่ต่ำกว่ำ 1.4 แสนคน
สำหรับกำรขับเคลื่อนแผนกำรพัฒนำบุคลำกร ในปี 2564
คณะทำงำนฯ เตรียมจัดอบรมระยะสั้น (EEC Model Type B Short couuse)
อำทิ โครงกำรฝึกอบรมระยะสั้น 12 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย เน้นพัฒนำ
ทักษะที่จำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนได้จริง โครงกำรฝึกอบรมระยะสั้น
ภำคยำนยนต์ เพื่อรักษำกำรจ้ำงงำนพร้อมกับพัฒนำทักษะใหม่ และ
โครงกำรฝึกอบรมระยะสั้น ภำคท่องเที่ยว ยกระดับบุคลำกรท่องเที่ยว
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวกับกำรปรับตัวเข้ำกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวใหม่
(EEC Local Wisdom Tourism)

เบื้องต้นได้กำหนดเป้ำหมำยกำรฝึกอบรมพัฒนำทักษะบุคลำกรรวม
จำนวน 25,450 คน แบ่งเป็นกำรฝึกอบรมบุคลำกรตำมแผน 13,130 คน
และกำรฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โควิด-19
จำนวน 12,320 คน และในปี 2565 วำงเป้ำหมำยจะพัฒนำทักษะ
บุคลำกรได้รวม 36,700 คน โดยกำรฝึกอบรมพัฒนำทักษะบุคลำกร
ตั้งเป้ำหมำยรวมในระยะเวลำปี 2561-2566 สูงถึง 114,542 คน
นอกจำกนี้ ได้จัดทำฐำนข้อมูลแรงงำนรำยบุคคลในพื้นที่ อีอีซี
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทักษะสูงเป็นรำยบุคคล
บันทึกข้อมูลเชื่อมโยงกับกระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงกำรอุดมศึกษำ
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงแรงงำน สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ
และหน่วยงำนที่มีภำรกิจด้ำนพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ เพื่อรวบรวม
ข้อมูลรองรับควำมต้องกำรแรงงำนอุตสำหกรรมเกิดใหม่ใน อีอีซี
สำมำรถติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำทักษะ จับคู่ตำแหน่งงำน
ตรงควำมต้องกำร ช่วยลดปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนทักษะสูง
และยกระดับขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันของประเทศอย่ำงยั่งยืน
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มา : https://www.tnnthailand.com
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English for Career
คาศัพท์ “เวลา” ภาษาอังกฤษในการทางาน
“เวลำ” ถือเป็นเรื่องสำคัญในกำรทำงำน เพรำะเวลำเป็นสิ่งที่ทุกคนมีเท่ำกัน และไม่มีสิ่งใดจะสำมำรถนำมำแลกกับเวลำที่เรำ
สูญเสียไปในแต่ละวันได้ ยิ่งในด้ำนของธุรกิจเรำยิ่งต้องบริหำรจัดกำรเวลำให้ดี โดยส่วนใหญ่นักธุรกิจที่ประสบควำมสำเร็จ มักจะเห็น
คุณค่ำกับเวลำในเเต่ละวัน และใช้มันอย่ำงคุ้มค่ำ
ดังนั้นเมื่อคุณรู้แล้วว่ำ “เวลำ” สำคัญมำก โดยเฉพำะกับคนทำงำน เอ็ด ดู เฟิร์สท์ เลยอยำกแนะนำ ศัพท์ภำษำอังกฤษในกำรทำงำน
เรื่องเวลำ ที่จำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรทำงำน มำเรียนรู้กันเลย
คาศัพท์ “เวลา” ที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
1) Part-time job
งำนนอกเวลำหรืองำนไม่ประจำ ที่มีกำรจ้ำงงำนรำยชั่วโมง
ต่อสัปดำห์น้อยกว่ำเมื่อเทียบกับงำนประจำ งำนที่เป็นงำนประจำนั้น
เรำจะใช้คำว่ำ Full time job
2) Full-time job
งำนประจำ ที่มีกำรกำหนดกำรทำงำนอย่ำงเป็นมำตรฐำน
5 – 6 วันต่อสัปดำห์ และมีชั่วโมงกำรทำงำน 8 ชั่วโมง ในหนึ่งวัน
หรือตำมที่แต่ละบริษัทกำหนด
3) To be punctual
จะมำทำงำนก็ควรที่ตรงต่อเวลำ ดังนั้นคำว่ำ To be punctual
คือกำรตรงต่อเวลำ
4) Over time
คือคำที่คนวัยทำงำนอย่ำงเรำๆ ได้ยินกันบ่อยๆ ที่เรียนว่ำ OT
คือเวลำที่ทำงำนนอกเหนือจำกชั่วโมงทำงำนปกติ เรียกว่ำกำรทำงำน
ล่วงเวลำ
5) Work from home
โลกปัจจุบันได้มีกำรเปลี่ยนแปลงวิธีกำรทำงำน ในบำงบริษัท
ยอมให้พนักงำนทำงำนจำกบ้ำน อย่ำงที่เรำได้ยินกันบ่อยในช่วงนี้
คือ Work from home นั่นคือกำรทำงำนจำกที่บ้ำน
6) Timesheet
ในโลกของกำรทำงำนโดยเฉพำะกำรทำงำนเป็น Shift work
หรือกำรทำงำนเป็นกะ นั้นก็มักจะมีกำรลงเวลำกำรทำงำนซึ่งกำร
ลงเวลำกำรทำงำนคือ Timesheet
7) To take a break
กำรพักเบรคเป็นช่วงๆ จำกกำรทำงำนหรือกำรพัก

8) To clock in / clock out
คล้ำยกับกำรเริ่มบันทึกเวลำกำรเริม่ และสิน้ สุดกำรทำงำน
ซึ่งอำจเป็นกำรตอกบัตรหรือกำรลงเวลำงำน
9) Hourly rate
คือค่ำแรงหรือค่ำบริกำรรำยชั่วโมง
10) Fixed hours
จำนวนชั่วโมงทำงำนของพนักงำนที่ถูกกำหนด
เพื่อนๆ ได้เรียนรู้คาศัพท์และวลีที่เกี่ยวข้องกับเวลาของ
การทางานกันไปแล้ว คาศัพท์เหล่านีสามารถนาไปปรับใช้ในบริบท
ต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ดีขึน ด้วยการฝึกฝนการพูด
เวลาและชั่วโมงการทางานในการทางานข้างต้นนัน อาจมีความ
แตกต่างกัน ขึนอยู่กับตาแหน่งงานและวัฒนธรรมขององค์กรนันๆ

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : www.edufirstschool.com
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รู้ทันโลก
สิงคโปร์ ต้องการคนทางานด้านดิจิทัลเพิ่ม 1.2 ล้านคน ภายในปี 2568
สิงคโปร์จะต้องกำรคนทำงำนด้ำนดิจิทัลเพิ่มขึ้น 1.2 ล้ำนคน
ภำยในปี 2568 เพื่อคงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เผยรำยงำนใหม่
ที่ได้รับมอบหมำยจำก AWS
วันที่ 8 มีนำคม 2564 Amazon Web Services, Inc. (AWS)
ซึ่งเป็นบริษัทใน Amazon.com เปิดเผยข้อค้นพบจำกรำยงำนกำรวิจัย
ฉบับใหม่เกี่ยวกับศักยภำพด้ำนดิจิทัลของภูมิภำคเอเชียแปซิฟิค
ผลกำรศึกษำพบว่ำสิงคโปร์จะต้องกำรคนทำงำนด้ำนดิจิทัลเพิ่มขึ้นอีก
1.2 ล้ำนคน ภำยในปี 2568 ซึ่งเพิ่มขึ้นจำกปัจจุบันถึง 55% รวมไปถึง
คนทำงำนในปัจจุบันที่อยู่ในด้ำนที่ไม่ใช่ดิจิทัล ที่จะต้องเพิ่มพูนทักษะ
นักเรียนที่จะเข้ำทำงำนภำยในปี 2568 และผู้ที่ว่ำงงำนหรือไม่ได้
ทำงำนในปัจจุบัน ที่ต้องกำรเรียนรู้ทักษะด้ำนดิจิทัลขั้นพื้นฐำนเพื่อ
เข้ำถึงโอกำสในกำรทำงำน
กำรวิจัยได้สำรวจคนทำงำนด้ำนดิจิทัลมำกกว่ำ 500 คน
ในสิงคโปร์ และสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยี ผู้นำธุรกิจ
และผู้กำหนดนโยบำย รำยงำนระบุว่ำ 51% ของคนที่ทำงำนด้ำน
ดิจิทัล ในสิ งคโปร์ ซึ่ งในปัจจุ บันไม่ ได้ใ ช้ทัก ษะคลำวด์ คอมพิวติ้ ง
เชื่อว่ำทักษะนี้จะกลำยเป็นสิ่งจำเป็นในกำรปฏิบัติงำนภำยในปี 2568
กำรออกแบบสถำปัตยกรรมระบบคลำวด์จะเป็นทักษะที่มีควำม
ต้องกำรมำกที่สุดในช่วงห้ำปีข้ำงหน้ำ
โดยหนึ่งในตัวขับเคลื่อนสำคัญของทักษะระบบคลำวด์นั้น
เกี่ยวข้องกับแผนของรัฐบำลที่จะลงทุนกว่ำ 3.5 พันล้ำนสิงคโปร์ดอลล่ำ
ในเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในปีงบประมำณ 2563
กำรลงทุนของภำครัฐจะอำนวยควำมสะดวกในกำรพัฒนำระบบ
Infocomm Technology (ICT) ที่ทำงำนบนบริกำรคลำวด์ซึ่งจะต้อง
ใช้ทักษะคลำวด์คอมพิวติ้งเพื่อช่วยให้บริกำรแบบดิจิทัลแก่ประชำชน
และธุรกิจ ทักษะที่จำเป็นอื่นๆ ที่เป็นที่ต้องกำรภำยในปี 2568 ได้แก่
ควำมมั่นคงและปลอดภัยทำงไซเบอร์ ฝ่ำยสนับสนุนกำรทำงำนของ
ซอฟต์แวร์ กำรพัฒนำเว็บ / ซอฟต์แวร์ / เกม และวิเครำะห์ข้อมูล
ปริมำณมำก (หรือ Big Data) กำรวิจัยชี้ให้เห็นว่ำเนื่องจำกองค์กร
ต่ำงๆ ใช้กำรวิเครำะห์ข้อมูลปริมำณมำกขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ของขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน เช่น กำรปรับปรุงห่วงโซ่อุปทำน และ
กำรกำหนดเงื่อนไขและกำรบำรุงรักษำอุปกรณ์ ภำคกำรผลิต ทำให้
คำดว่ำจะต้องใช้ผู้ชำนำญด้ำนกำรสร้ำงแบบจำลองข้อมูลขนำดใหญ่
มำกยิ่งขึ้น
กำรวิจัยยังบ่งบอกด้วยว่ำ ปัจจุบันคนทำงำนที่มีทักษะด้ำนดิจิทัล
คิดเป็น 63% ของคนทำงำนในสิงคโปร์ ประมำณกำรว่ำคนทำงำน
ชำวสิงคโปร์โดยเฉลี่ยจะต้องพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลใหม่ 7 ทักษะ

ภำยในปี 2568 เพื่อให้ทันกับควำมก้ำวหน้ำและควำมต้องกำรด้ำน
เทคโนโลยี ในขณะที่จำนวนคนทำงำนที่ต้องกำรทักษะด้ำนดิจิทัล
อำจเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 55 ซึ่งหมำยควำมว่ำคนทำงำนในสิงคโปร์ต้องกำร
กำรฝึกอบรมทักษะด้ำนดิจิทัล รวม 23.8 ล้ำนคนตั้งแต่ปี 2563-2568
สิ่งนี้จะช่วยให้สิงคโปร์เติบโตร่วมกันในวงกว้ำงมำกขึ้นได้สำเร็จ
เนื่องจำก 35% ของกำรฝึกอบรมทักษะเหล่ำนี้แนะนำสำหรับคนทำงำน
ที่ไม่มีทักษะด้ำนดิจิทัล รวมถึงบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในสำยงำน ควำมพยำยำม
ที่มุ่งเน้นในกำรยกระดับทักษะจะช่วยให้คนทำงำนสำมำรถปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำรทำงำนด้วยเครื่องมือดิจิทัล ในขณะเดียวกันก็ช่วย
เพิ่มโอกำสในกำรจ้ำงงำนสำหรับผู้ว่ำงงำน
ตัน ลี ชิว (Tan Lee Chew) กรรมกำรผู้จัดกำร สำหรับกลุ่มสำยงำน
ภำครัฐ ประจำภูมิภำคอำเซียนบริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส
กล่ำวว่ำ “กำรพัฒนำทุนมนุษย์มีควำมสำคัญอย่ำงยิ่งในกำรส่งเสริม
กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจในระยะยำวสำหรับสิงคโปร์ที่มีทรัพยำกรธรรมชำติ
จำกัด กำรเตรียมบุคลำกรให้มีทักษะที่เกี่ยวข้องมำกที่สุด ถือเป็น
สิ่งสำคัญระดับชำติที่จะต้องประสบควำมสำเร็จในสภำพแวดล้อม
ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ของสถำนที่ทำงำนในอนำคต”
“AWS มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือชำวสิงคโปร์ แม้กระทั่งผู้ที่มีควำมรู้
หรือประสบกำรณ์ด้ำนเทคโนโลยีเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีมำก่อนก็สำมำรถ
พัฒนำทักษะของตน ผ่ำนโอกำสในกำรฝึกอบรมด้ำนเทคโนโลยีที่
หลำกหลำยโดยมีค่ำใช้จ่ำย ซึ่งจะช่วยให้พวกเขำเพิ่มหรือสร้ำงเส้นทำง
อำชีพใหม่ได้ในที่สุด นอกจำกนี้เรำหวังว่ำควำมพยำยำมเหล่ำนี้
จะช่วยให้สิงคโปร์ตอบสนองควำมต้องกำรทักษะภำยในปี 2568”
ตัน ลี ชิว กล่ำวเสริม
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : www.prachachat.net

Smart Job Magazine
9

Smart DOE
ก.แรงงาน เตรียมตาแหน่งงานว่าง 2 แสนอัตรา รองรับคนว่างงานทั่วประเทศ

รมว.แรงงำน สั่งรวบรวมตำแหน่งงำนทั่วประเทศ ช่วยกลุ่ม
เปรำะบำงและคนตกงำนจำกสถำนกำรณ์โควิด -19 ระลอกใหม่
ล่ำสุดพร้อมเสิร์ฟงำนแล้ว 225,207 อัตรำ
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และ พล.อ. ประวิตร
วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ผู้กำกับดูแลกระทรวงแรงงำน ได้เน้นย้ำ
กระทรวงแรงงำนให้ควำมสำคัญและดูแลกลุ่มเปรำะบำง ผู้ได้รับ
ผลกระทบจำกโควิด -19 อย่ำงเร่งด่วน เพื่อสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ
สร้ำงรำยได้ อย่ำงเท่ำเทียม นำไปสู่กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศให้กลับมำฟื้นตัวโดยเร็ว โดยมอบหมำยนำยสุชำติ ชมกลิ่น
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน ติดตำมสถำนกำรณ์กำรจ้ำงงำน
อย่ำงเร่งด่วน ซึ่งนำยสุชำติ เปิดเผยว่ำ รู้สึกห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบ
จำกกำรเลิกจ้ำง กำรชะลอกำรจ้ำงงำน ตลอดจนมำตรกำรลำพัก
โดยไม่จ่ำยเงินเดือน ล่ำสุดได้สั่งกำรกรมกำรจัดหำงำนลงพื้นที่พบปะ
นำยจ้ำง/สถำนประกอบกำรที่ยังมีกำลังกำรจ้ำงงำน เพื่อรวบรวม
ตำแหน่งงำนว่ำง เตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ที่ว่ำงงำนและประสงค์
หำงำนทำจำกทั่วประเทศ พร้อมกำรแนะแนวอำชีพ แนวทำงกำร
ประกอบอำชีพอิสระ และกำรฝึกอำชีพอิสระ ที่เน้นกำรเพิ่มทักษะ
ที่หลำกหลำย ให้สำมำรถปรับตัวเพื่อประกอบอำชีพอื่นๆ ได้
“ขณะนี้มีนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำรที่มีควำมต้องกำรจ้ำงงำน
เป็นจำนวนมำกซึ่งมีตำแหน่งงำนว่ำงทั้งสิ้น จำนวน 225,207 อัตรำ
โดยตำแหน่งงำนว่ำง 10 อันดับแรก ที่นำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร

ต้องกำรมำกที่สุด ได้แก่ 1.แรงงำนด้ำนกำรผลิต 2.แรงงำนในด้ำน
กำรผลิตต่ำงๆ, แรงงำนทั่วไป 3.แรงงำนด้ำนกำรประกอบอื่นๆ 4.ตัวแทน
นำยหน้ำขำยบริกำรธุรกิจอื่นๆ 5. พนักงำนขำย และผู้นำเสนอสินค้ำอื่นๆ
6.พนักงำนบริกำรลูกค้ำ 7. พนักงำนจัดส่งสินค้ำอื่น ๆ 8.ผู้ตรวจสอบ
คุณภำพผลิตภัณฑ์สินค้ำ (เส้นใย , เสื้อผ้ำและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ) 9. ตัวแทน
ขำยผลิ ตภั ณ ฑ์ 10. เจ้ ำหน้ำ ที่ คลั งสิน ค้ำ อื่ นๆ” รั ฐมนตรี ว่ ำกำร
กระทรวงแรงงำน กล่ำว
ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงแรงงำน
รักษำรำชกำรแทนอธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำวว่ำ ผู้ว่ำงงำนที่ประสงค์
จะหำงำนทำ สำมำรถเลือกสมัครงำนผ่ำนช่องทำงกำรให้บริกำร
จัดหำงำนรูปแบบออนไลน์ด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ smartjob.doe.go.th
หรือ ไทยมีงำนทำ.com เพื่อหลีกเลี่ยงกำรเดินทำงไปติดต่อที่สำนักงำน
ลดกำรรวมตัวกันของคนจำนวนมำก และป้องกันกำรแพร่ระบำด
ของโรค COVID-19 แต่ในกรณีที่ไม่สำมำรถใช้บริกำรแบบออนไลน์ได้
สำมำรถติดต่อขอรับบริกำร ณ ศูนย์บริกำรจัดหำงำนเพื่อคนไทย
(Smart Job Center) สำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1-10
และสำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด

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

จับกัง1 ห่วงคนหางาน กาชับเจ้าหน้าที่ให้บริการจัดหางาน ใส่ใจประชาชน
นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เปิดเผยว่ำ มีควำมห่วงใยคนตกงำนจำกสถำนกำรณ์โควิด -19 ระลอกใหม่
ได้มอบหมำยนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงแรงงำน รักษำรำชกำรแทนอธิบดีกรมกำรจัดหำงำน ตรวจสอบกำรให้บริกำรจัดหำงำน
ทั่วประเทศ พร้อมฝำกถึงเจ้ำหน้ำที่นอกจำกปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่แล้ว ยังต้องปฏิบัติงำนด้วยควำมใส่ใจประชำชน เพื่อเปิดโอกำสให้กับผู้ว่ำงงำน
ได้เข้ำถึงตำแหน่งงำน นำไปสู่กำรมีงำนทำ มีรำยได้ มีคุณภำพชีวิตที่ดี ตำมที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี เน้นย้ำมำโดยตลอด
ว่ำคนไทยที่ประสงค์ทำงำนต้องได้รับโอกำส สำมำรถเข้ำถึงกำรจ้ำงงำนที่สะดวกรวดเร็ว เพื่อให้มีรำยได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว
ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงแรงงำน รักษำรำชกำรแทนอธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำวว่ำ กรมกำรจัดหำงำน
รับข้อสั่งกำรรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน ล่ำสุดได้สั่งกำรจัดหำงำนจังหวัดทั่วประเทศและผู้อำนวยกำรสำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนคร
พื้นที่ 1-10 เตรียมตำแหน่งงำนว่ำงในพื้นที่ ให้บริกำรคนหำงำน ซึ่งจำกข้อมูลขณะนี้แต่ละพื้นที่ยังมีสถำนประกอบกำรที่มีควำมประสงค์
จ้ำงงำนและมีตำแหน่งงำนอยู่เป็นจำนวนมำก พร้อมกำชับเจ้ำหน้ำที่กรมกำรจัดหำงำนให้บริกำรด้วยควำมใส่ใจ คำนึงถึงควำมลำบำกของ
คนหำงำน เพื่อให้ประชำชนที่ต้องกำรหำงำน ได้งำนทำตำมควำมต้องกำรโดยเร็วที่สุด
ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องกำรหำงำนทำ นำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร ทีม่ ีควำมประสงค์จะรับคนเข้ำทำงำน สำมำรถใช้บริกำรจัดหำงำนผ่ำนเว็บไซต์
smartjob.doe.go.th และสำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนคร
พื้นที่ 1-10 หรือ สำยด่วนกระทรวงแรงงำน โทร.1506 กด 2 กรมกำรจัดหำงำน และสำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน โทร.1694
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : https://www.doe.go.th
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รมว.แรงงาน เตือนภัย นายหน้าเถื่อน ตุ๋นคนหางานอ้างส่งไปทางานต่างประเทศได้
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เผย พฤติกรรมกำรหลอกลวง
คนหำงำนไปทำงำนต่ำงประเทศ ปัจจุบันนำยหน้ำเถื่อนใช้สื่อออนไลน์โฆษณำ
จัดหำงำนอย่ำงเปิดเผย พร้อมแอบอ้ำงรู้จักเจ้ำหน้ำที่กรมกำรจัดหำงำน
นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เปิดเผยว่ำ
พบขบวนกำรหลอกลวงคนหำงำนไปทำงำนต่ำงประเทศ อำศัยสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 โฆษณำกำรจัดหำงำน ทำงสื่อสังคม
ออนไลน์ ว่ำคุ้นเคยกับเจ้ำหน้ำที่กรมกำรจัดหำงำน และสำมำรถ
พำไปทำงำนต่ำงประเทศได้แม้เป็นช่วงแพร่ระบำดของโรคโควิด-19
โดยเรียกเก็บเงินค่ำดำเนินกำรรำยละ 10,000-50,000 บำท แบ่งเป็น
ค่ำด ำเนิน กำร ค่ำ ออกวี ซ่ำ ค่ ำประกั นภั ย ฯลฯ ภำยหลังรับ เงิ น
จะตัดขำดกำรติดต่อ จนผู้เสียหำยรู้ตัวว่ำถูกหลอกลวง และเข้ำแจ้งควำม
ดำเนินคดี ซึ่งประเทศที่พบคนหำงำนถูกหลอกลวงไปทำงำนมำกที่สุด
ได้แก่ แคนำดำ สวีเดน ญี่ปุ่น สำธำรณรัฐเกำหลี (เกำหลีใต้) และ
นิวซีแลนด์ ตำมลำดับ คิดเป็นมูลค่ำควำมเสียหำย จำนวน 13,523,004 บำท
“รัฐบำลภำยใต้กำรนำของพลเอก ประยุทธ์ จั นทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี
ที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงำน ให้ควำมสำคัญและเน้นย้ำให้กระทรวงแรงงำน
ดูแลแรงงำนไทยที่จะเดินทำงไปทำงำนในต่ำงประเทศให้ เดินทำง
ไปทำงำนอย่ำงมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ได้รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสม
และได้รับกำรคุ้มครองตำมกฎหมำย เนื่องจำกแรงงำนไทยที่เดินทำง
ไปทำงำนต่ำงประเทศถือเป็นกลุ่มแรงงำนที่นำรำยได้เข้ำประเทศไทย
เป็นกลไกสำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กระทรวงแรงงำน โดย
กรมกำรจัดหำงำนได้มีกำรสอดส่องดูแล และตรวจสอบผู้มีพฤติกำรณ์
หลอกลวงคนหำงำนไปทำงำนต่ำงประเทศ และบริษัทจัดหำงำน
ให้คนหำงำนเพื่อไปทำงำนในต่ำงประเทศอย่ำงเข้มงวด โดยเฉพำะ

ในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดโควิด-19 ที่มีผู้คิดฉวยโอกำสจำกสถำนกำรณ์
ดังกล่ำวหลอกลวงคนหำงำน ซึ่งหำกตรวจสอบพบว่ำผู้ใดหลอกลวง
ผู้อื่นว่ำสำมำรถหำงำน หรือส่งไปฝึกงำนในต่ำงประเทศได้ โดยกำร
หลอกลวงนั้นได้ไปซึ่งเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกผู้ถูกหลอกลวง
ต้องระวำงโทษจำคุก 3-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 60,000-200,000 บำท
หรือทั้งจำทั้งปรับ และกำรโฆษณำกำรจัดหำงำนโดยไม่ได้รับอนุญำต
จำกกรมกำรจัดหำงำน มีควำมผิดต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี
หรือปรับไม่เกิน 60,000 บำท หรือทั้งจำทั้งปรับ” รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงแรงงำน กล่ำว
ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงแรงงำน
รักษำรำชกำรแทนอธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำวว่ำ ขอให้คนหำงำน
ที่ต้องกำรเดินทำงไปทำงำนต่ำงประเทศตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งงำน
ลักษณะงำน ตลอดจนประเทศที่จะไปจำกเจ้ำหน้ำที่ของกรมกำร
จัดหำงำน ก่อนตัดสินใจจ่ำยเงินหรือโอนเงินให้กับผู้ใด และสำมำรถ
ตรวจสอบรำยชื่ อ บริ ษั ท จั ด หำงำนที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ ำตที่ เ ว็ บ ไซต์
www.doe.go.th/ipd โดยปัจจุบันมีบริษัทฯ ที่ได้รับอนุญำต จำนวน
129 บริ ษัท ตั้งอยู่ในพื้นที่ กรุงเทพมหำนคร 90 บริ ษัท และกระจำย
อยู่ ใ นจั ง หวั ด อื่ น ๆ ทั่ ว ประเทศ 39 บริ ษั ท ที่ ผ่ ำ นมำตั้ ง แต่
เดื อนตุ ลำคม 2563 - เมษำยน 2564 ด่ ำ นตรวจคนหำงำนได้
ตรวจสอบเอกสำรคนหำงำนที่เดินทำงผ่ำนด่ำนตรวจคนหำงำน
ทั้งสิ้น 17,922 รำย ตรวจสอบผู้ที่มีพฤติกำรณ์จะลักลอบไปทำงำน
ในต่ำงประเทศ จำนวน 785 รำย และระงับกำรเดินทำง จำนวน 254 รำย
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : https://www.doe.go.th

กระทรวงแรงงาน ผลักดันโครงการขยายโอกาสการมีงานทาให้ผู้สูงอายุ
รมว.แรงงำน ขำนรับนโยบำยรัฐบำล จัดทำโครงกำรขยำยโอกำสกำรมีงำนทำให้ผู้สูงอำยุ เตรียมควำมพร้อมรองรับสังคมสูงวัย ปีงบ 64
ตั้งเป้ำขยำยโอกำสฯ ผู้สูงอำยุ 17,615 คน คืบหน้ำแล้ว 10,514 คน
นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เปิดเผยว่ำ รัฐบำลภำยใต้กำรนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี
และกระทรวงแรงงำนโดยกำรกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรเปลี่ยนแปลง
ประชำกรไทย สู่สังคมสูงวัย ได้กำหนดยุทธศำสตร์ด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำผู้สูงอำยุ ซึ่งมีมำตรกำรส่งเสริมกำรทำงำนและกำรหำรำยได้
ส่งเสริมกำรฝึกอำชีพและจัดหำงำนให้เหมำะสมกับวัยและควำมสำมำรถ
“ปัจจุบันมีกรมกำรจัดหำงำนรับผิดชอบภำรกิจดังกล่ำว โดยในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2563 ถึงเดือนมีนำคม 2564)
มีผู้สูงอำยุได้รับกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพและส่งเสริมกำรจ้ำงงำนแล้ว 10,514 คน จำกเป้ำหมำย 17,615 คน คำดว่ำภำยในเดือน
กันยำยน 2564 จะสำมำรถดำเนินกำรตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้สำเร็จแน่นอน และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จะมีกำรเพิ่มเป้ำหมำยกำรให้บริกำร
ผู้สูงอำยุมำกกว่ำ 18,000 คน พร้อมเพิ่มกิจกรรมพัฒนำต่อยอดสู่ตลำดออนไลน์ด้วย” รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน กล่ำว
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ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงแรงงำน
รักษำรำชกำรแทนอธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำวถึงโครงกำรขยำยโอกำส
กำรมีงำนทำให้ผู้สูงอำยุว่ำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีเป้ำหมำยรวม
17,615 คน ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ
ให้ผู้สูงอำยุ เป้ำหมำย 2,580 คน และส่งเสริมกำรจ้ำงงำนผู้สูงอำยุ
ในอำชีพที่เหมำะสมกับวัย และประสบกำรณ์ เป้ำหมำย 15,035 คน
โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรประกอบอำชีพอิสระให้แก่ผู้สูงอำยุที่ไม่มี
ทักษะด้ำนอำชีพอิสระ ได้ฝึกปฏิบัติในอำชีพที่สอดคล้องกับศักยภำพ
จนสำมำรถประกอบอำชีพหรือรวมกลุ่มได้ กิจกรรมพัฒนำศักยภำพ
ผู้สูงอำยุสู่กำรเป็นวิทยำกรถ่ำยทอดภูมิปัญญำ โดยกำรพัฒนำควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำให้แก่ผู้สูงอำยุ เพื่อทำหน้ำที่เป็นวิทยำกร
อุทิ ศภู มิ ปัญ ญำสื บทอดไว้ใ ห้ชุม ชุน กิจ กรรมสำนพลังประชำรั ฐ
จัดหำงำนให้ผู้สูงอำยุ โดยกำรสำรวจข้อมูลผู้สูงอำยุที่ต้องกำรประกอบ
อำชีพ รวมทั้งกำรสร้ำงกำรรับรู้ให้นำยจ้ำง สถำนประกอบกำร เรื่องกำร
จ้ำงงำนผู้สูงอำยุ และกำรบริกำรลงทะเบียนผู้สูงอำยุที่ต้องกำรสมัครงำน
และบรรจุงำน กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญำ โดยกำรจ้ำงผู้สูงอำยุ
เป็นวิทยำกรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ จำนวน 115 คน (1 คน : 1 อำเภอ)
และกิจกรรมสร้ำงโอกำสกำรมีงำนทำให้ผู้สูงอำยุเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรบรรจุงำน โดยกำรจ้ำงงำนจำกหน่วยงำนภำครัฐ

“สำหรับผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรฯ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2563 ถึงเดือนมีนำคม 2564 มีผู้สูงอำยุได้รับ
กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพและส่งเสริมกำรจ้ำงงำนแล้ว 10,514 คน
แบ่งเป็นผู้สูงอำยุได้รับกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ 1,113 คน
สร้ำงรำยได้ให้ผู้สูงอำยุ 185,850 บำท ผู้สูงอำยุได้รับกำรส่งเสริม
กำรจ้ำงงำน 9,401 คน ผู้สูงอำยุใช้บริกำรจัดหำงำน 888 คน และ
ได้รับกำรบรรจุงำน 739 คน โดยเดือนมีนำคมที่ผ่ำนมำ ตำแหน่งที่
ผู้สูงอำยุได้รับกำรบรรจุงำนมำกที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. แรงงำน
ด้ำนกำรผลิตต่ำงๆ , แรงงำนทั่วไป 2. พนักงำนดูแลควำมปลอดภัย
3. พนักงำนบริกำรลูกค้ำ 4. แม่บ้ำน 5. ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับกำร
สอนในด้ำนอื่นๆ “นำยไพโรจน์ฯ กล่ำว
สำหรับผู้สูงอำยุที่สนใจสำมำรถติดต่อได้ที่สำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดทุกจังหวัด สำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1-10
ศูนย์บริกำรจัดหำงำนเพื่อคนไทย (Smart Job center) อำคำร 3 ชั้น
ด้ำนหน้ำกระทรวงแรงงำน หรือสำยด่วนกระทรวงแรงงำน โทร. 1506 กด 2
กรมกำรจัดหำงำน หรือสำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน โทร. 1694
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : https://www.doe.go.th

อาชีพมั่นคง
5 กลุ่มอาชีพมาแรง ถึงปี 2022 ที่ตลาดแรงงานต้องการ
เมื่อโลกออนไลน์กลำยมำเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคน แค่มีสมำร์ทโฟนเครื่องเดียวก็สำมำรถย่อโลกทั้งใบให้มำอยู่บน
มือเรำได้แล้ว จึงทำให้เกิดอำชีพใหม่ๆ ขึ้นมำกมำย อีกเช่นกัน อำชีพมำแรงก็เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียเช่นกัน
1. Influencer
Influencer คือบุคคลที่มีอิทธิพลต่อควำมคิดของผู้คนในโซเชียลมีเดีย ไม่ว่ำจะหยิบจับหรือทำอะไร ก็จะสร้ำงกระแสให้ผู้คนสนใจ
และอยำกทำตำมได้เสมอ หำกเป็นคนดังก็จะมียอดผู้ติดตำมหรือ Follower จำนวนมำก จึงทำให้กำรตลำดในยุคปัจจุบันหันมำใช้บริกำร
Influencer เสียเป็นส่วนใหญ่ จำกเดิมที่จะเน้นทุ่มงบด้ำนกำรโฆษณำด้วยกำรดึงพรีเซนเตอร์ที่เป็นนักแสดง เซเล็บที่มีชื่อเสียงมำร่วมงำน
ก็แปรเปลี่ยนไปเป็นกำรจ้ำงงำน Influencer แทน เพรำะเข้ำถึงกลุ่มผู้คนในโลกออนไลน์ได้เฉพำะกลุ่มมำกกว่ำ
2. Youtuber
กำรเป็น Youtuber กลำยเป็นอำชีพในฝันของคนรุ่นใหม่ เพียงแค่มีช่องหรือ Channel เป็นของตนเอง ก็สำมำรถสร้ำงรำยได้แล้ว
ซึ่งกำรเป็น Youtuber หรือผลิตคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอนั้น หำกมียอดคนดูในแต่ละคลิปเป็นจำนวนมำก ก็จะมีเงินเข้ำกระเป๋ำจำนวนมำกตำมมำด้วย
และบำงคนก็แจ้งเกิดจำกกำรเป็น Youtuber จนเป็นใบเบิกทำงเข้ำสู่วงกำรบันเทิง
3. Streamer
ในบ้ำนเรำมีคนหันมำเป็น Streamer กันมำกขึ้น ซึ่งก็คือกำรเล่นเกมในรูปแบบของกำร Live Straming หรือเล่นเกมให้ดูกันสดๆ
นั่นเอง โดยมักจะเป็นเกมยอดนิยมที่คนส่วนใหญ่รจู้ ักกันดีอยู่แล้ว ดังนั้น สตรีมเมอร์แต่ละคนจึงต้องมีจุดขำยเพื่อที่จะดึงดูดคนดูให้เข้ำมำดู
กำรสตรีมเกมสดๆ ของตนเอง หำกสตรีมเมอร์คนไหนได้รับควำมนิยมมีผู้ติดตำมและมีคนดูจำนวนมำก ก็จะมีโอกำสได้รำยได้มำกตำมไปด้วย
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4. Content Creator
เมื่อวงกำรสื่อสำรมวลชนเปลี่ยนแปลงไป ทำให้อำชีพ “นักข่ำว”
ที่หลำยคนใฝ่ฝันเปลี่ยนแปลงไป เพรำะทุกวันนี้คนหันไปเสพสื่อ
จำกโลกออนไลน์กันมำกขึ้น กำรเป็น Content Creator หรือผู้ที่สร้ำงสรรค์
เนื้อหำเพื่อลงในเพจหรือเว็บไซต์ต่ำงๆ จึงเป็นที่ต้องกำรอย่ำงมำก
ในปัจจุบัน และธุรกิจต่ำงๆ ก็หันมำทำกำรตลำดบนโลกออนไลน์มำกขึ้นด้วย
ทำให้ต้องแข่งขันกันด้วยเนื้อหำที่นำเสนอว่ำจะโดนใจลูกค้ำหรือไม่
อำชีพนี้จึงเป็นที่ต้องกำรอย่ำงยิ่งในวงกำรโฆษณำและกำรตลำด

5. Data Analyst
Data Analyst หรือนักวิเครำะห์ข้อมูลจึงเป็นอำชีพที่มำแรง
ไม่แพ้กัน เพรำะข้อมูลต่ำงๆ ทำงสถิติจะเป็นตัวชี้วัดควำมสำเร็จในกำรทำ
กำรตลำดว่ำเดินมำถูกทำงและตรงกับกลุ่มเป้ำหมำยที่วำงไว้หรือไม่
รวมถึงสำมำรถนำข้อมูลเชิงลึกเหล่ำนี้ไปต่อยอดธุรกิจได้ด้วย Data Analyst
จึงต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำเรื่องหลักเศรษฐศำสตร์และสถิติเป็นพื้นฐำน
เพื่อจะได้นำข้อมูลที่มีอยู่มำใช้ในกำรวิเครำะห์ และทำควำมเข้ำใจ
ควำมต้องกำรของผู้บริโภค และทำกำรตลำดได้ตรงกับกลุ่มเป้ำหมำย
มำกที่สุด

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : www.bangkoktoday.net

THAILAND 4.0
5 เทรนด์อุตสาหกรรมที่มาแรงที่น่าลงทุนในปี 2021
คงไม่ช้ำไปที่จะขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่ำน ขอให้ผู้อ่ำนทุกคนมี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง ปลอดภัยจำกโรค Covid-19 และในวันนี้
ไม่มีเพียงแค่คำอวยพรอย่ำงเดียวเท่ำนั้น แต่ยังนำเทรนด์ที่น่ำจับตำมอง
ในปี 2021 เพื่อจะเป็นไกด์ไลน์เล็กๆ ที่จะจุดประกำยให้ลงทุนเพิ่ม
ในธุรกิจเหล่ำนี้ เทรนด์ในปี 2021 นี้จะมีอุตสำหกรรมใดที่น่ำสนใจบ้ำง
ไปดูกันเลย
1. อุตสาหกรรมด้านเครื่องมือแพทย์
จำกนโยบำยรัฐที่ผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Medical Hub
และเป็นศูนย์กลำงในกำรส่งออกเครื่องมือแพทย์ ทำให้อุตสำหกรรม
ด้ำนนี้เป็นที่น่ำจับตำมองอย่ำงยิ่งในปี 2021 อีกทั้งประเทศไทย
ยังถูกผลักดันให้เป็นศูนย์กลำงในกำรส่งออกเครื่องมือแพทย์ในภูมิภำค
ภำยในปี 2020 ทำให้อุตสำหกรรมด้ำนเครื่องมือแพทย์มีแนวโน้ม
เติบโตถึง 8-10% บวกกับสถำนกำรณ์โรคระบำด Covid-19 ทำให้
อุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์มียอดขำยแตะถึง 1.2 ล้ำน
2. อุตสาหกรรมด้านด้านสุขภาพ
นอกจำกแนวโน้มด้ำนกำรแพทย์ที่เน้นกำร “รักษำ” แล้ว
ขอแยกอีกเทรนด์หนึ่งออกมำ เป็น “เทรนด์สุขภำพ” ที่เน้นกำร
“ป้องกันและดูแลสุขภำพ” จำกที่เมื่อประมำณ 5-7 ปีก่อนหน้ำนี้
เรำมักถูกสื่อต่ำงๆ กระตุ้นให้ใช้ชีวิตอย่ำงเต็มที่ เต็มเหนี่ยวสุดเอ็กซ์ตรีม
แต่ในระยะหลังๆ คนเรำจะเริ่มหันมำดูแลตัวเองมำกขึ้น นอกจำก
โรคหัวใจ หลอดเลือด และมะเร็ง อีกโรคหนึ่งที่กำลังมำแรงแซงทำงโค้ง
คือออฟฟิศซินโดรม โรคยอดฮิตของคนทำงำนที่มีสถิติจำกกรมอนำมัย
กระทรวงสำธำรณสุข ระบุว่ำมียอดผู้ป่วยออฟฟิศซินโดรมสูงถึง 60%
ในหมู่คนทำงำน ทำให้อุตสำหกรรมด้ำนสุขภำพเติบโตและขยำยตัว
มำกขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนอำหำร ด้ำนอุปกรณ์ฟิตเนส Smart Watch
และ Band ต่ำงๆ และอื่นๆ อีกมำกมำย

3. อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม
ปัญหำสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป และทั่วโลก
เริ่มรณรงค์กันอย่ำงจริงจังมำกยิ่งขึ้น โดยมีกำร Take Action
อย่ำงเป็นรูปธรรม เช่น กำรงดแจกถุงพลำสติกของร้ำนค้ำต่ำงๆ
แล้วหันมำใช้ถุงผ้ำแทนจริงๆ แล้วยังมีอีกหลำยแง่มุมที่เกี่ยวกับปัญหำ
ด้ำนสิ่งแวดล้อม ดังนั้นหำกอุตสำหกรรมใดปรับตัวให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมก็จะยิ่งได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุน ตัวอย่ำงกำรเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กำรลดขยะหรือ Zero Waste กำรผลิต Sustainable
Product หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำลำยสิ่งแวดล้อม กำรใช้พลังงำน
ทดแทน โรงงำนที่ลดกำรปล่อยก๊ำซพิษ อุตสำหกรรม Eco Car
4. อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
แม้จะเป็นอุตสำหกรรมที่มีกำรแข่งขันกันสูง แต่ก็ไม่ถึงกับเป็น
Red Ocean จนหมดหนทำงขำยซะทีเดียว เพรำะอย่ำงไรควำมต้องกำร
อำหำรของผู้บริโภคก็มีอยู่ทุกๆ 2-3 ชั่วโมง ยิ่งโดยเฉพำะยุคที่ Online
และ Delivery เติบโตขึ้นอย่ำงประจักษ์ชัด ก็ยิ่งทำให้ควำมต้องกำร
อำหำรและเครื่องดื่มของผู้บริโภคเกิดขึ้นทุกๆ 24 ชั่วโมง ทำให้โรงงำน
ด้ำนอำหำร เครื่องดื่ม ทั้งอำหำรสำเร็จรูปและวัตถุดิบ และด้ำนบรรจุภัณฑ์
เติบโตขึ้นตำมไปด้วย
5. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
อุตสำหกรรมด้ำนเครื่องใช้ไฟฟ้ำจะมีแนวโน้มเติบโตขึ้น 1-2% ต่อปี
โดยเฉพำะอุตสำหกรรมเครื่องทำควำมเย็น ที่แปรผันจำนวนตำม
สภำพอำกำศของประเทศไทยที่เปลี่ยนไป และด้วยกำรออกนวัตกรรม
ใหม่ๆ กำรมีช่องทำงจัดจำหน่ำยที่มำกขึ้นทั้งออฟไลน์และออนไลน์ทำให้
อุตสำหกรรมไฟฟ้ำเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง และควรแก่กำรลงทุนด้ำน
นวัตกรรมและกำรออกแบบ
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : https://metrosystems-des.com
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