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บรรณาธิการ

ข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนกันยำยน 2564 Special Report ฉบับนี้ขอเสนอ

เรื่อง "เรินอีโอ๋" ไตปลำคั่วสูตรเด็ด หรอยหนัดนิ๊ ตำมด้วย การส่งเสริมการมีงานทาในภูมิภาค "ไข่เค็มอัญมณี" เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกำส
ปรับตัวยุคโควิดยอดขำยพุ่ง 4 เท่ำตัว
ส่วน English for Career ฉบับนี้ขอเสนอคำศัพท์ 6 ขั้นตอนพรีเซนต์งำนเป็นภำษำอังกฤษ พิชิตใจคนฟัง รู้ทันโลก 'โตโยต้ำ'
ลดผลิตรถ 40% เดือน ก.ย. เซ่นวิกฤติ 'ชิพ' ขำดแคลนทั่วโลก Smart DOE รมว.แรงงำนเพิ่มทำงเลือกให้แรงงำนคืนถิ่น เตรียม
อำชีพอิสระให้บริกำรผ่ำนออนไลน์ อาชีพมั่นคง อยำกเพำะต้นไม้สร้ำงรำยได้เสริม เริ่มอย่ำงไร มีอะไรต้องรู้บ้ำง? และ THAILAND 4.0
สรุป '3 เทรนด์' สำคัญขับเคลื่อนธุรกิจด้วย 'ดำต้ำ' จำกกูรูชั้นนำ
หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ วำรสำรฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ตำมสมควร สำมำรถดูรำยละเอียดและติดตำมวำรสำรข่ำวสำรตลำดแรงงำน
Smart Job Magazine ได้ทำง https://doe.go.th/lmia
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Special Report
- "เรินอีโอ๋" ไตปลำคั่วสูตรเด็ด หรอยหนัดนิ๊
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การส่งเสริมการมีงานทาในภูมิภาค
- จังหวัดสงขลำพิจำรณำแนวคิด “หำดใหญ่แซนด์บ็อกซ์พลัส”
- "ไข่เค็มอัญมณี" เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกำส ปรับตัวยุคโควิดยอดขำยพุ่ง 4 เท่ำตัว
- เปิดโมเดลศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูง ดันลงทุนไฮเทค 2 หมื่นล้ำน
- กลุ่มเยำวชน ‘กอนกวยโซดละเว’ จัดทำโครงกำรต่อลมหำยใจผ้ำไหมชำวกวย สืบสำนวัฒนธรรม
และสร้ำงอำชีพให้กลุ่มเยำวชนด้อยโอกำสในชุมชน
- ลงพื้นที่ อ.แจ้ห่ม ติดตำมงำนโครงกำรพัฒนำอำชีพ แก่กลุ่มเกษตรกร
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English for Career
- 6 ขั้นตอนพรีเซนต์งำนเป็นภำษำอังกฤษ พิชิตใจคนฟัง
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รู้ทันโลก
- 'โตโยต้ำ' ลดผลิตรถ 40% เดือน ก.ย. เซ่นวิกฤติ 'ชิพ' ขำดแคลนทั่วโลก
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Smart DOE
- จับกัง 1 สั่งเตรียมแนวทำงจ้ำงแรงงำนไทย ทดแทนแรงงำนต่ำงด้ำว
- รมว.แรงงำนเพิ่มทำงเลือกให้แรงงำนคืนถิ่น เตรียมอำชีพอิสระให้บริกำรผ่ำนออนไลน์
- ก.แรงงำน เปิดตัว SMART TOEA แอปพลิเคชันอำนวยควำมสะดวกคนทำงำนต่ำงประเทศ
- กระทรวงแรงงำนแจ้งแรงงำนไทยที่กลับจำกทำงำนเก็บผลไม้ป่ำในฟินแลนด์และสวีเดน
ปรับลดระยะเวลำกักกันตัวเหลือ 7วัน หรือ 10 วัน ตำมที่ศบค.กำหนด
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อาชีพมั่นคง
- อยำกเพำะต้นไม้สร้ำงรำยได้เสริม เริ่มอย่ำงไร มีอะไรต้องรู้บ้ำง?
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THAILAND 4.0
- สรุป '3 เทรนด์' สำคัญขับเคลื่อนธุรกิจด้วย 'ดำต้ำ' จำกกูรูชั้นนำ

ผู้ดำเนินกำร : กองบริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน (Labour Market Information Administration Division)
กรมกำรจัดหำงำน โทรศัพท์ : 0-2245-1581 หรือที่ Email : lmi@doe.go.th
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Special Report
"เรินอีโอ๋" ไตปลาคั่วสูตรเด็ด หรอยหนัดนิ๊
ไตปลำคั่วเรินอีโอ๋ สูตรเด็ดฉบับคนใต้แท้ๆ กับสโลแกนที่ว่ำ
"ไม่หรอยให้ถีบ" คุณโอ๋ (เจ้ำของร้ำน) สำวใต้จำกเมืองสงขลำ ที่เรำ
รู้จักกันในรำยกำรอำยุน้อยร้อยล้ำน กว่ำจะมำเป็น “เรินอีโอ๋” ชื่อนี้
มีที่มำอย่ำงไรไปรู้จักกันค่ะ จำกเจ้ำของธุรกิจเครื่องสำอำงแบรนด์
YAYA SKINCARE ที่โดนพิษโควิดเหมือนกับหลำยๆ ธุรกิจในยุคนี้
แต่เพื่อควำมอยู่รอดของตัวเองและพนักงำน เธอจึงปรับตัวจำกธุรกิจ
เครื่องสำอำง มองหำธุรกิจเสริมด้วยอำหำรกำรกินได้อย่ำงทันเวลำ
เพรำะคุณโอ๋มองว่ำเครื่องสำอำงและอำหำรเสริม เป็นสินค้ำฟุ่มเฟือย
เมื่อคนส่วนใหญ่เจอพิษโควิดกำลังซื้อน้อยลงคนจะลดกำรซื้อทันที
แต่เรื่องอำหำรปำกท้องเป็นสิ่งจำเป็นที่คนให้ควำมสำคัญมำกกว่ำ
จึงตัดสินใจปรับตัวอย่ำงรวดเร็วกับเมนูสุดปังที่เรียกว่ำขำยดิบขำยดีสุดๆ
อย่ำง “ไตปลำคั่วเรินอีโอ๋” เมนูเด็ดประจำถิ่นภำคใต้ ที่ทำให้กลับมำ
ปังกว่ำเดิมที่ใช้คำว่ำเริน (ที่แปลว่ำ บ้ำน) ก็เพรำะด้วยควำมเป็นคนใต้
แท้ๆ
รูปแบบกำรทำธุรกิจไตปลำคั่วของคุณโอ๋ใช้วิธีจำหน่ำยผ่ำน
ตัวแทนจำหน่ำยทำงออนไลน์ “ไตปลำคั่วเรินอีโอ๋” สำมำรถนำไป
ประยุกต์ได้หลำยเมนูและเก็บไว้ได้นำน ถือเป็นอำหำรที่เหมำะกับ
กำรกักตัวช่วงโควิด เป็นอย่ำงดี ด้วยรสชำติควำมอร่อยที่ไม่เหมือนใคร
เข้มข้น เนื้อปลำเน้นๆ หรอยเผ็ดได้แรงอก กำรันตีควำมอร่อยจำก
ครัวคุณต๋อย และดำรำมำกมำย รับรองว่ำใครได้ลองกินต่ำงติดอกติดใจ
ทุกรำยแน่นอน กับสโลแกนที่ว่ำ "ไม่หรอยให้ถีบ” ในรำคำกระปุกละ
120 บำท (3 กระปุก 350 บำท 5 กระปุก 500 บำท มีส่งทั่วประเทศ)
สนใจสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : ไตปลำคั่ว เรินอีโอ๋

นอกจำกไตปลำที่เรียกว่ำเด็ดแล้ว ยังมีสินค้ำอย่ำงอื่น เช่น
ปลำส้มเรินอีโอ๋ สูตรโบรำณกว่ำ 50 ปี กะปิ ที่เธอบอกว่ำ กลิ่นหอม
ใส่ในแกงก็หรอยไม่แพ้กัน มีติดครัวไว้อร่อยทุกบ้ำนแน่นอน หรือจะเป็น
น้ำปลำหวำน น้ำเคยพุงปลำเรินอีโอ๋ สินค้ำน้องใหม่ บอกเลยว่ำต้องลอง
นับเป็นอีกตัวอย่ำงของคนที่รู้จักปรับตัว พลิกวิกฤติเป็นโอกำส ได้อย่ำง
ทันเหตุกำรณ์ ภำยใต้แนวคิด “สลัดควำมกลัว ลงมือทำทันที และสู้
อย่ำงเต็มกำลัง” เธอคือคุณชำนิสรำ ภูวิจิตร สำวแกร่งจำกเมืองสงขลำ
แดนใต้

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
ที่มา :รำยกำรอำยุน้อยร้อยล้ำน และยูทูปมหกรรมอำชีพสงขลำ

การส่งเสริมการมีงานทาในภูมิภาค
จังหวัดสงขลาพิจารณาแนวคิด “หาดใหญ่แซนด์บ็อกซ์พลัส”
จังหวัดสงขลำพิจำรณำแนวคิด “หำดใหญ่แซนด์บ็อกซ์พลัส” รักษำสมดุลด้ำนสำธำรณสุข เศรษฐกิจและสังคม หวังเป็นต้นแบบกลไก
กำรเปิดเมืองอย่ำงยั่งยืน ประชุมคณะกรรมกำรร่วมภำครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนำและแก้ไขปัญหำทำงเศรษฐกิจ ประเด็น“หำดใหญ่แซนด์บ็อกซ์พลัส”
สำหรับกรอบแนวคิด“หำดใหญ่แซนด์บ็อกซ์พลัส” คือ พื้นที่แซนด์บ็อกซ์ กับนโยบำยเปิดเมืองของ ศบค. ซึ่งเป็นแนวคิดเพื่อทดสอบ
และเป็นต้นแบบ กำรแปลงนโยบำยสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ตำมนโยบำย ศบค. เป็นต้นแบบกำรสร้ำงกลไกกำรเปิดเมืองอย่ำงยั่งยืน
โดยรักษำสมดุลด้ำนสำธำรณสุข เศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งออกแบบกลไก กระบวนกำรและมำตรกำรที่เหมำะสมอย่ำงเข้มงวดในกำรเปิดเมือง
คำดหวังว่ำจะสำมำรถเปิดเมืองและฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม พร้อมกำรรับมือกับควำมเสี่ยงของกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ได้

Smart Job Magazine
3

โดยในที่ประชุมได้มีกำรนำเสนอพร้อมร่วมพิจำรณำ กิจกรรมทดสอบ “หำดใหญ่แซนด์บ็อกซ์พลัส” เพื่อออกแบบมำตรกำรเพิ่มเติม
ในกำรนำเสนอ ศบค. ประกอบด้วยเกณฑ์กำรเข้ำร่วม เช่น กำรตรวจสถำนประกอบกำร กำรได้รับวัคซีนของพนักงำน และอื่นๆ ที่คณะทำงำน
กำหนด ประเด็นผลประโยชน์ของกำรเข้ำร่วม เช่น กำรได้รับป้ำย Hatyai Sandbox+ ประชำชนเกิดควำมมั่นใจ เพิ่มรำยได้ให้สถำนประกอบกำร
อีกทั้งมีกำรชี้แจงผลที่คำดหวัง คือ สำมำรถเปิดเมืองหำดใหญ่ได้อย่ำงยั่งยืนในสถำนกำรณ์โควิด-19 ฟื้นฟูเศรษฐกิจกำรค้ำ กำรท่องเที่ยว
ในพื้นที่ สร้ำงรำยได้ให้กับประเทศไทย รวมถึงประเด็นกำรขอรับกำรสนับสนุนจำก ศบค. อำทิ กำรอนุญำตผ่อนปรนกิจกำรบำงประเภท
กำรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในอำเภอหำดใหญ่ให้ได้ ร้อยละ 70 ของประชำกร และกำรขอรับกำรสนับสนุนชุดตรวจ ATK ให้ครอบคลุม
สถำนประกอบกำรและกำรสุ่มตรวจประชำชนอย่ำงต่อเนื่องด้วย อย่ำงไรก็ตำมจังหวัดสงขลำและคณะกรรมกำรร่วมภำครัฐและเอกชน
เพื่อพัฒนำและแก้ไขปัญหำทำงเศรษฐกิจ จะร่วมกันพิจำรณำและเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับแนวคิดดังกล่ำวให้ได้ข้อสรุปที่ดีที่สุดเพื่อให้กำรพัฒนำ
และแก้ไขปัญหำทำงเศรษฐกิจควบคู่กับกำรรักษำสมดุลด้ำนสำธำรณสุข เศรษฐกิจและสังคม ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19
รวบรวมโดย :ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้
ที่มา : สำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดสงขลำ

"ไข่เค็มอัญมณี" เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส ปรับตัวยุคโควิดยอดขายพุ่ง 4 เท่าตัว
เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกำส ปรับตัวสร้ำงจุดเด่น “ไข่เค็มอัญมณี”
ชื่อนี้มำจำกควำมต้องกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ประสบควำมสำเร็จ
และเพรำะเชื่อว่ำกำรตลำดที่ดีต้องมีควำมแตกต่ำง จึงเกิดเป็นแนวคิด
ในกำรสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนธรรมดำที่ไม่ธรรมดำ กลำยเป็น
จุดขำยใหม่สร้ำงรำยได้อย่ำงงดงำม
คุณสิริกมล พงศ์พัว แห่งบ้ำนไร่ห่มรัก จังหวัดกำญจนบุรี
หนึ่งในชุมชนที่อบรมในโครงกำร "พลังชุมชน" เสริมควำมรู้คู่คุณธรรม
สนับสนุนโดยเอสซีจี ที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคพยำยำมปรับตัวสู้ในทุกวิธี
เพื่อก้ำวข้ำมวิกฤติและสร้ำงรำยได้อย่ำงยั่งยืน โดยนำควำมรู้จำกกำร
เข้ำร่วมอบรมในโครงกำรพลังชุมชนมำประยุกต์ใช้ทั้งในเรื่องกำรทำ
ธุรกิจและวิถีชีวิต
ก่อนเผชิญกับโควิด-19 คุณสิริกมล รวมกลุ่มกับคนในชุมชน
กว่ำ 20 คน ทำศูนย์สร้ำงอำชีพขำยไข่เป็นหลัก มีกล้วยฉำบและหมูทอด
เป็นสินค้ำเสริม ยอดขำยมำจำกกำรออกร้ำนตำมงำนต่ำงๆ แต่หลังจำก
สถำนกำรณ์กำรติดเชื้อที่รุนแรงขึ้น ทำให้ไม่สำมำรถไปออกร้ำนขำยสินค้ำ
ได้ตำมปกติ ส่งผลกระทบต่อยอดขำยค่อนข้ำงรุนแรง จึงปรับเปลี่ยน
มำขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์ แม้จะไม่เคยทำมำก่อน และไม่มีควำมรู้
เรื่องกำรตลำดออนไลน์ คิดเพียงว่ำ “เมื่อล้ม เรำต้องเปลี่ยน”
"ช่วงสถำนกำรณ์โควิด-19 ช่วงต้องกักตัวอยู่บ้ำน ยังไงคน
ก็ต้องหำของกินติดบ้ำนไว้ และเป็นของที่เก็บไว้กินได้นำนๆ ตอนนั้น
คิดว่ำทุกบ้ำนมักจะมีไข่เค็มติดบ้ำน แต่ทำยังไงจะให้ไข่เค็มของเรำ
โดดเด่นไม่เหมือนที่มีขำยในท้องตลำดทั่วไป อันนี้ถือเป็นโจทย์ใหญ่
ที่ต้องตีให้แตก จึงนำควำมรู้จำกกำรอบรมในโครงกำรพลังชุมชน
นำมำประยุกต์ใช้สร้ำงควำมแตกต่ำงให้ชวนซื้อด้วย 3 จุดขำยสำคัญ
ได้แก่ 1.ไข่เค็มอัญมณีพอกสมุนไพรได้ประโยชน์ 2.รักษำสุขภำพ
เพรำะเป็นไข่เค็มโซเดียมต่ำ และ 3. อร่อยโดนใจกับไข่แดงยำงมะตูม

นอกจำกนี้ "เรำต้องปรับตัวเพื่อฝ่ำวิกฤติไปให้ได้ พยำยำมหำจุดขำย
ที่แตกต่ำง ทำกำรตลำดมำกขึ้น ขำยผ่ำนออนไลน์ เคล็ดลับสำคัญ
คือ ไข่เค็มต้องถึงมือลูกค้ำเหนือใต้ออกตกอย่ำงไม่บุบสลำย เรำแพคไข่
อย่ำงนุ่มนวลและแน่นหนำ รับประกันอัญมณีทุกเม็ดถึงมือลูกค้ำ
ในสภำพสมบูรณ์ ซึ่งผลตอบรับหลังกำรปรับตัว ปรำกฏว่ำยอดขำยดีขึ้น
มีรำยได้เพิ่มถึง 4 เท่ำ จำกที่เคยขำยไข่เค็มธรรมดำมำกสุดได้แค่
500 ฟอง แต่ไข่เค็มอัญมณียำงมะตูมขำยได้อย่ำงต่ำเดือนละเกือบ
2,000 ฟอง ทำให้เกิดแรงผลักดันเดินหน้ำต่อไปอีก มองเห็นช่องทำง
ว่ำเรำปรับตัวได้ เห็นถึงลู่ทำงในอนำคต รู้ว่ำเรำทำได้และเห็นเป้ำหมำย
ชัดขึ้น
คุณสิริกมล กล่ำวทิ้งท้ำยว่ำ อย่ำยอมแพ้กับชีวิตง่ำยๆ มันจะต้อง
มีแสงสว่ำงที่ปลำยอุโมงค์เสมอชีวิตคนเรำล้มได้ก็ลุกได้ ที่สำคัญคือ
ใจต้องคิดสู้ ทุกปัญหำที่เกิดขึ้นมันแก้ได้ หนทำงมีให้เรำเดินได้เสมอ
ทุกคนทำได้แต่ต้องดึงศักยภำพออกมำ ต้องเชื่อมั่นว่ำสินค้ำของเรำดี
กำรนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง อยู่อย่ำงพอมีพอกินจะช่วยให้เรำ
อยู่รอดได้แม้ต้องเผชิญกับสถำนกำรณ์โควิด-19

รวบรวมโดย :ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก
ที่มา : www.ryt9.com
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เปิดโมเดลศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูง
ดันลงทุนไฮเทค 2 หมื่นล้าน
กพอ.ดัน ศูนย์ดิจิทัลบ้านฉาง คาดลงทุน 2 หมื่นล้านบาท
สร้างเมืองธุรกิจ รองรับการพัฒนาเทคโนโลยี ขั้นสูงที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม หนุนการพัฒนาพื้นที่อีอีซี
กำรพัฒนำสนำมบินอู่ตะเภำและเมืองกำรบินภำคตะวันออก
จะเกิดกำรพัฒนำพื้นที่รอบสนำมบินให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจแห่งใหม่
รวมถึงกำรพัฒนำสมำร์ทซิตี้ และกำรพัฒนำ “ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัล
และเทคโนโลยีขั้นสูงบ้ำนฉำง” จังหวัดระยอง ที่จะรองรับกำรลงทุน
เพื่อพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
คณิศ แสงสุพรรณ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำ
พิเศษภำคตะวันออก (สกพอ.) เปิดเผยว่ำ คณะกรรมกำรนโยบำยเขต
พัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (กพอ.) เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2564 เห็นชอบ
จัดตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติม 7 แห่ง
ซึ่งในจำนวนดังกล่ำวรวมถึงเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจกำร
พิเศษ คือ ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูงบ้ำนฉำง จังหวัด
ระยอง พื้นที่โครงกำร 519 ไร่ รองรับงำนวิจัยพัฒนำกลุ่มอุตสำหกรรม
ดิจิทัล และกิจกำรที่เกี่ยวข้อง พื้นที่ประกอบกิจกำร 360 ไร่ เงินลงทุน
20,000 ล้ำนบำท
รำยงำนข่ำวเทศบำลตำบลบ้ำนฉำง ระบุว่ำ ที่ผ่ำนมำเทศบำล
ตำบลบ้ำนฉำงได้เผยแพร่กำรจัดตั้งโครงกำรศูนย์นวัตกรรมดิจิทัล
และเทคโนโลยีขั้นสูงบ้ำนฉำง ซึ่งออกแบบเป็นเมืองใหม่สำหรับ
กลุ่มพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ว่ำงเปล่ำ
เพื่อเป็น “เมืองแห่งธุรกิจและกำรพักอำศัยสมัยใหม่” ในเขตเมือง
กำรบินภำคตะวันออก โดยมีโครงสร้ำงสำธำรณูปโภคพื้นฐำน เช่น
ทำงหลวงพิเศษหมำยเลข 7 สนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ ท่ำเรือมำบตำพุด
โครงกำรรถไฟควำมเร็วสูงเชื่อม 3 สนำมบิน
สำหรับโครงกำรนี้จะรองรับกำรใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสร้ำงนวัตกรรม
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เทคโนโลยีกำรบิน
และโลจิสติกส์ เทคโนโลยีชีวภำพและเคมีชีวภำพ เทคโนโลยีดิจิทัล
และเทคโนโลยีเพื่อกำรพักอำศัย
รวมทั้งส่งเสริมกำรพัฒนำกลุ่มผู้ประกอบกำรสมัยใหม่และเอสเอ็มอี
ให้ลงทุนด้ำนเทคโนโลยี และกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้บุคลำกรไทย
สนับสนุนกำรจ้ำงงำนของวิศวกรและแรงงำนในสำขำที่เกี่ยวข้อง
กำรรองรับธุรกิจที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยมำใช้ เช่น
กำรใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อเป็นแหล่งข้อมูล ตลอดจนพัฒนำและ
สนับสนุนกลุ่มธุรกิจเป้ำหมำยพิเศษ และส่งเสริมกำรจ้ำงงำนและกำร
กระจำยรำยได้ให้ชุมชนรอบพื้นที่

ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูงบ้ำนฉำงเป็นพื้นที่
เอกชนดำเนินกำร โดยออกแบบเป็น 3 โซน ได้แก่ โซน A โซน B และโซน C
แต่ละโซนมีรูปแบบกำรลงทุนเพื่อควำมยั่งยืนและมี Business Model คือ
1. Key Partners กำรดำเนินงำนโครงกำรจะแบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจภำยใต้
กำรบริหำรของ บริษัทเอเชีย เอ็มไพร์ กรุ๊ป และ Silicon Technology Park
โดยจัดพื้นที่ส่วนกลำงและพื้นที่สำหรับพัฒนำเชิงพำณิชย์ โดยพันธมิตร
ร่วมพัฒนำโครงกำรประกอบด้วย มหำวิทยำลัยของรัฐ ผู้ประกอบกำร
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ และผู้ประกอบกำรด้ำนสำธำรณูปโภคอัจฉริยะ
เช่น โรงไฟฟ้ำ กำรสื่อสำรโทรคมนำคม
2. Key Activities กิจกรรมหลักที่ต้องดำเนินกำร ได้แก่ วำงผังกำรใช้
ประโยชน์ในที่ดินจำกนั้นก็จะทำกำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภคส่วนกลำง
ทั้งหมด ได้แก่ ถนนหนทำง ไฟฟ้ำ ประปำ พื้นที่สีเขียว ส่วนพื้นที่
เพื่อกำรพัฒนำเชิงพำณิชย์นั้น อำจหำผู้ลงทุนภำยนอกที่เชี่ยวชำญ
เฉพำะด้ำนหลังกำรพัฒนำแล้วเสร็จ
3. Key Resources ทรัพยำกรที่สำคัญของโครงกำร คือ ที่ดินทำเลทอง
ที่พร้อมสำหรับพัฒนำเป็นศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยี และกำรร่วมลงทุน
จำกภำคเอกชนรูปแบบ PPP (Public Private Partnership) และพื้นที่
รอบโครงกำรหำกได้รับกำรสนับสนุนบำงส่วนจำกภำครัฐจะทำให้
พัฒนำโครงกำรได้รำบรื่นขึ้น
4. Value Propositions จุดเด่นหรือจุดขำยของโครงกำรนี้ คือ เป็นเมือง
นิเวศสมัยใหม่ท่ำมกลำงมหำนครกำรบินภำคตะวันออก ซึ่งเหมือนเป็น
“โอเอซิส” ของบ้ำนฉำงและระยอง มีโครงสร้ำงพื้นฐำนทั้งหมด
เป็นระบบดิจิทัลอัจฉริยะเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรผู้ใช้บริกำร
ในโครงกำรและในพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งมีพื้นที่สำนักงำนสมัยใหม่
สำหรับผู้ประกอบกำรในยุคดิจิทัลมำประกอบธุรกิจผ่ำนระบบโครงสร้ำง
ICT ที่มีประสิทธิภำพ
5. Customer Relationships กำรดำเนินงำนได้รับกำรสนับสนุน
จำกเทศบำลตำบลบ้ำนฉำงและภำครัฐ ซึ่งเป็นที่รู้จักและคุ้นเคยกันดี
ของกลุ่มเป้ำหมำยที่อยู่ในพื้นที่อำเภอบ้ำนฉำง และจังหวัดระยอง
6. Channels กำรเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย สำมำรถดำเนินกำร
ผ่ำนช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์โดยเจ้ำของโครงกำร กำรจัดทำกิจกรรม
สื่อประชำสัมพันธ์ตั้งแต่แรกเริม่ โครงกำร และกำรโรดโชว์ในระดับสำกล
7. Customer Segments กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย ได้แก่ เจ้ำของธุรกิจ
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ผู้ที่ทำงำนในเมืองกำรบินภำคตะวันออก
โดยรอบ และผู้ประกอบกำรธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับโครงกำรรวมทั้งท่องเที่ยว
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สำหรับผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรจัดตั้งศูนย์ นวัตกรรม
ดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูงบ้ำนฉำง คือ
1. ส่งเสริมกำรพัฒนำกิจกำร Innovation Technology Park ซึ่ง
ประกอบด้วยกลุ่มเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เทคโนโลยีกำรบินและโลจิสติกส์
เทคโนโลยีชีวภำพและเคมีชีวภำพ เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีเพื่อกำร
พักอำศัย ที่สนับสนุนกำรปรับโครงสร้ำงภำคกำรผลิตและกำรบริกำร
โดยเชื่อมผู้ประกอบกำรทุกขนำดจำกภำคกำรเกษตร อุตสำหกรรม
และบริกำร
2. สนับสนุนให้ไทยก้ำวสู่ Digital Thailand ตลอดจนผลักดันให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงสู่ Digital Economy และ Digital Society

3. ส่งเสริมเกิดกำรพัฒนำงำนวิจัย นวัตกรรมและยกระดับเทคโนโลยี
ของประเทศ เนื่องจำกภำคธุรกิจใน Innovation Technology Park
ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง จึงช่วยสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบกำรสมัยใหม่
4. สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบกำรในพื้นที่ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเขต
ส่งเสริมจะได้รับจำกภำครัฐจะช่วยดึงกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ
ซึ่งจะช่วยให้เกิดมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ เช่น กำรจ้ำงงำน กำรบริโภคในประเทศ
กำรส่งออก
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มา : www.bangkokbiznews.com

กลุ่มเยาวชน ‘กอนกวยโซดละเว’ จัดทาโครงการต่อลมหายใจผ้าไหมชาวกวย
สืบสานวัฒนธรรม และสร้างอาชีพให้กลุ่มเยาวชนด้อยโอกาสในชุมชน

ต่อลมหำยใจผ้ำไหมชำวกวย…สร้ำงรำยได้ให้ชุมชน จำกผ้ำไหม
ที่ทอใช้กันเอง สู่ผ้ำไหมที่เป็นรำยได้เสริมให้กับเกษตรกรบ้ำนแต้พัฒนำ
จังหวัดศรีสะเกษ และเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ควำมนิยมกำรสวมใส่
ผ้ำไหมลดลง ส่งผลให้คนทอผ้ำลดลง ควำมรู้ด้ำนกำรทอผ้ำก็เริ่มจะหำยไป
และเพรำะแต่ไหนแต่ไรมำ ‘อำชีพทอผ้ำ’ มักส่งต่อและสืบทอดกัน
ในลักษณะรุ่นต่อรุ่น ย่ำ ยำยสอนให้แม่ แม่ส่งต่อให้ลูกสำว ขณะที่
กระบวนกำรส่งต่อคือกำรทอให้เห็น และใช้ให้หยิบนู่นจับนี้ เด็กๆ
ค่อยๆ ซึมซับควำมรู้กันทีละเล็กละน้อย และเมื่อมือมีมัดกล้ำมที่แข็งแรง
มำกพอ ก็จะเข้ำสู่กระบวนกำรทออย่ำงเป็นเรื่องเป็นรำว ดังนั้น กำรทอผ้ำ
ในช่วงที่ผ่ำนมำ คือกำรทอด้วยจิตวิญญำณ ทอเพรำะเห็นคุณค่ำของผืนผ้ำ
มำกกว่ำกำรทอเพื่อทำเป็น ‘ผลิตภัณฑ์’ แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป
กำรเอำวัฒนธรรมกำรทอมำสำนต่อเป็นงำนอำชีพเพื่อสร้ำงรำยได้
จุนเจือครอบครัวก็ไม่ใช่เรื่องผิดกติกำแต่อย่ำงใด และเมื่อไม่นำนมำนี้
ด้วยกำรสนับสนุนจำกหลำยๆ ฝ่ำยก็ทำให้ผ้ำไหมที่เกือบจะถูกลืมไปแล้ว
กลับมำมีลมหำยใจได้อีกครั้ง และที่สำคัญกลุ่มคนที่นำผ้ำไหมทรงคุณค่ำ
ของชุมชนกลับมำคือ ‘กลุ่มเยำวชน’
โครงกำรต่อลมหำยใจผ้ำไหมชำวกวยเพื่อสร้ำงรำยได้ให้ชุมชน
ที่ดำเนินกำรโดย โรงเรียนบ้ำนโพธิ์กระสังข์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีขั้นตอน
และกระบวนกำรทำงำนกำรต่อยอดควำมรู้ด้ำนกำรทอผ้ำคือ กำรค้นหำ
คนมำสำนต่อและสืบทอด กลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำรต่อลมหำยใจ
ผ้ำไหมชำวกวยเพื่อสร้ำงรำยได้ให้ชุมชน ในเบื้องต้นส่วนหนึ่งเป็น
เยำวชนกลุ่มเดิมที่เคยทำงำนร่วมกันเมื่อครั้งทำโครงกำรเยำวชน
เนื่องจำกหลำยคนมีทักษะพื้นฐำนด้ำนกำรทอผ้ำ และเข้ำใจกระบวนกำร
ทอผ้ำ แต่ยังขำดอุปกรณ์และเครื่องมือทำหรับกำรทอผ้ำ ขณะที่
กลุ่มเป้ำหมำยอีกกลุ่ม คือ คนว่ำงงำนในชุมชน และชุมชนรอบๆ
อีก 4 หมู่บ้ำนรวม 50 คน โดยที่หลำยคนอำจจะยังไม่มีทักษะ
และควำมรู้ด้ำนกำรทอผ้ำ บำงคนอำจถนัดเรื่องกำรย้อม ก็เอำมำร่วม
พัฒนำทักษะเพื่อให้เขำได้มีอำชีพ

สำหรับกระบวนกำรถัดมำเป็นเรื่องกำรแกะลำย ทำงโครงกำรฯ
เริ่มต้นจำกให้กลุ่มเป้ำหมำยเรียนรู้ผ่ำนช่ำงทอมืออำชีพ เนื่องจำก
กำรแกะลำยเป็นกระบวนกำรสำคัญ เพรำะลำยผ้ำต้องเปลี่ยนไปตำมยุค
ตำมสมัย ดังนั้นกำรจะสร้ำงสรรค์ลำยใหม่ๆ ต้องไม่ลืมลำยเก่ำๆ
สำคัญกว่ำนั้น กำรแกะลำยจะส่งผลไปถึงขั้นตอนกำรมัดหมี่ กำรวำงเส้นด้ำย
กำรมัดลำย หรือ มัดหมี่ และกำรทอ
จำกควำมตั้งใจ และควำมมุ่งมั่น บวกกับควำมต้องกำรสำนต่อ
ศิลปะพื้นถิ่นของชุมชน ส่งผลให้ชุมชนเกิดรำยได้กล่ำวคือ กลุ่มเป้ำหมำย
มีพัฒนำกำรทำงกำรทอผ้ำมำกขึ้น เช่น กลุ่มเป้ำหมำย 10 คนผ่ำนกำรทอ
ในระดับที่เรียกว่ำผู้เชี่ยวชำญ สำมำรถทอลำยยำกๆ ได้ และเริ่มต้น
ทอผ้ำขำยเพื่อหำรำยได้
นอกเหนือจำกนั้นแล้ว ทำงโครงกำรฯ ยังได้มีกำรจัดอบรมด้ำน
กำรตลำดออนไลน์ โดยเน้นไปที่ช่องทำงโซเชียลมีเดีย เฟซบุ๊ก รวมถึง
กำรออกร้ำนหรือจัดบูทตำมสถำนที่รำชกำรกรณีมีงำน ซึ่งส่งผลให้
ผ้ำโซดละเวเป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้ำหมำยมำกขึ้น
เมื่อโครงกำรได้ทำกำรอบรมฝึกฝนเสร็จสิ้นแล้ว ควำมสำเร็จหนึ่ง
ที่ไม่จำเป็นต้องรอคอยตัวบ่งชี้ด้ำนรำยได้คือ โครงกำรสำมำรถทำให้
คนรุ่นใหม่หันมำสนใจและให้ควำมสำคัญกับกำรทอผ้ำได้ ซึ่งนับว่ำ
เป็นหมุดหมำยอันสำคัญที่จะช่วยสร้ำงควำมภูมิใจในอัตลักษณ์ของ
วัฒนธรรมท้องถิ่นแก่คนรุ่นต่อๆ ไป
ทั้งยังทำให้ภำพของกำรอนุรักษ์ผ้ำไหมชำวกวยเป็นรูปเป็นร่ำง
มำกขึ้น เนื่องจำกกลุ่มเป้ำหมำยที่จบหลักสูตรออกไป เริ่มสำมำรถ
สร้ำงรำยได้จำกกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ให้แก่บุคคลภำยนอกชุมชน
ซึ่งนับว่ำเป็นช่องทำงสำคัญที่จะสร้ำงรำยได้และสร้ำงกำรรับรู้แก่
สำธำรณะได้รู้จัก ‘ของดี’ ประจำชุมชนแห่งนี้
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : www.eef.or.th
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ลงพื้นที่ อ.แจ้ห่ม ติดตามงานโครงการพัฒนาอาชีพ แก่กลุ่มเกษตรกร
เจ้ำหน้ำที่คณะทำงำนตรวจติดตำมกำรดำเนินงำนโครงกำร
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของ จ.ลำปำง ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน
กลุ่มเกษตรกรในเขตท้องที่ ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม ร่วมติดตำมผลสัมฤทธิ์
กำรดำเนินงำน โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพเลี้ยงแพะ-แกะ
คุณภำพ
นำยประพัฒน์ ปัญญำชำติรักษ์ ประธำนสภำเกษตรกร จ.ลำปำง
พร้อมด้วย นำยโกศล ชุมพลวงศ์ รองประธำนกรรมกำรธรรมำภิบำล
จ.ลำปำง ผศ.วัลลภ พงษ์ยืน อำจำรย์ประจำคณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำลำปำง
และตัวแทนคณะเจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เดินทำงลงพื้นที่
ชุมชนบ้ำนทุ่งคำใต้ หมู่ที่ 10 ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม ร่วมปฏิบัติงำนตำมแผน
เชิงรุก โดยออกเยี่ยมเยือนชุมชน พบปะกับตัวแทนพี่น้องเกษตรกร
ชำวบ้ำนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ-แกะในเขตท้องที่ ติดตำมผลสัมฤทธิ์กำร
ดำเนินงำนโครงกำร ตำมนโยบำยสำคัญของรัฐ แผนงำนบูรณำกำร
ส่งเสริมกำรพัฒนำจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564
โครงกำร “ส่งเสริมและพัฒนำสินค้ำเกษตรปลอดภัย ได้มำตรฐำน
แบบครบวงจร” กิจกรรม : กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต และ
สร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะ จ.ลำปำง
ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรเยี่ยมเยือนให้กำลังใจแก่พี่น้องเกษตรกรผู้ร่วมโครงกำร
และดูผลควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนพัฒนำอำชีพของเกษตรกร
ที่ได้ทำกำรต่อยอดให้เกิดควำมยั่งยืน ภำยหลังจำกที่เกษตรกรได้รับ
กำรสนับสนุนในเรื่องของปัจจัยกำรผลิต เพื่อนำไปใช้ในกำรดำเนินงำน
สร้ำงอำชีพ
โดยโอกำสนี้ ทำงเจ้ำ หน้ำ ที่ค ณะท ำงำน ตรวจติ ดตำม
กำรดำเนินงำนโครงกำรฯ ได้ร่วมทำกำรเยี่ยมชมผลกำรดำเนินงำน
ตำมโครงกำรดังกล่ำวของ นำยศรศักดิ์ สำยแปง ซึ่งเป็นหนึ่งในสมำชิก
กลุ่มเกษตรกรบ้ำนทุ่งคำใต้ ที่ได้รับกำรสนับสนุนในเรือ่ งของปัจจัย
กำรผลิต แพะ-แกะ สำหรับนำมำใช้เป็นทุนในกำรสร้ำงอำชีพ เลี้ยงแบบ
คุณภำพเพื่อจำหน่ำย โดยจำกกำรลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ นำยศรศักดิ์ฯ
เกษตรกรผู้ประกอบสัมมำอำชีพที่ร่วมในโครงกำรครั้งนี้ พบว่ำบนพื้นที่
กว้ำงประมำณ 1 ไร่เศษ เกษตรกรได้มีกำรจัดสรรพื้นที่ทำเป็นฟำร์ม

สำหรับเลี้ยงแพะ ซึ่งมีจำนวนแพะที่เลี้ยงไว้รวมอยู่ด้วยกันทั้งหมด
กว่ำ 40 ตัว ขณะที่ภำยในฟำร์มได้มีกำรสร้ำงคอกและโรงเลี้ยงเพื่อให้
แพะอยู่อำศัย และจัดแบ่งพื้นที่สำหรับปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย เพื่อเป็น
อำหำรเสริมให้กับแพะ ช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในเรื่องอำหำร ไม่ว่ำจะเป็น
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ หญ้ำเนเปียร์ กระถิน และเถำวัลย์พื้นบ้ำน
นำยศรศักดิ์ สำยแปง สมำชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะ
บ้ำนทุ่งคำใต้ กล่ำวว่ำ สำหรับแพะที่นำมำเลี้ยงอยู่นี้ เป็นกำรดำเนินงำน
ภำยใต้โครงกำร “ส่งเสริมและพัฒนำสินค้ำเกษตรปลอดภัยได้
มำตรฐำนแบบครบวงจรของ จ.ลำปำง” โดยตนได้รับกำรสนับสนุน
ให้ยืมแพะ จำนวน 21 ตัว สำหรับใช้เป็นปัจจัยกำรผลิต เป็นแพะ
เพศเมีย 20 ตัว เพศผู้ 1 ตัว คิดเป็นมูลค่ำรวม 200,000 บำท
(ระยะคุ้มทุน 5 ปี) ซึ่งได้เริ่มทำกำรเลี้ยงมำแล้ว เป็นระยะเวลำ
นำนกว่ำ 1 ปีเศษ มีกำรประสบปัญหำในกำรเลี้ยงบ้ำง เช่น พ่อพันธุ์
ไม่แข็งแรง แม่พันธุ์และลูกที่เกิดใหม่เสียชีวิต ที่ผ่ำนมำได้แก้ปัญหำ
ร่วมกับสมำชิกภำยในกลุ่ม มีกำรจัดยืมพ่อพันธุ์ -แม่พันธุ์ระหว่ำง
สมำชิกด้วยกัน รวมถึงประสำนหน่วยงำนปศุสัตว์เข้ำมำให้ควำมรู้
เพิ่มเติม ทั้งในเรื่องวัคซีน และยำรักษำโรค จนทำให้ปัจจุบันกำรเลี้ยงแพะ
มีควำมก้ำวหน้ำไปมำก โดยตนมีจำนวนแพะที่เลี้ยงอยู่เพิ่มมำกขึ้น
และขณะนี้ก็ได้เจริญเติบโตอยู่ในช่วงเจริญพันธุ์ ที่ผ่ำนมำแพะที่เลี้ยงไว้
ได้มีกำรให้ผลผลิตตกลูกมำแล้ว 2 คอก ช่วยให้ตนเริ่มที่จะมีรำยได้
จำกกำรจำหน่ำยลูกแพะแล้วบำงส่วน
ด้ำน นำยประพัฒน์ ปัญญำชำติรักษ์ ประธำนสภำเกษตรกร
จ.ลำปำง กล่ำวว่ำ อำชีพเลี้ยงแพะถือเป็นอำชีพที่น่ำสนใจ และเป็น
ควำมหวังใหม่ของพี่น้องเกษตรกร เนื่องจำกแพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจ
ที่กำลังมำแรง สมควรอย่ำงยิ่งที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรได้เลี้ยงเพื่อเป็น
อำชีพหลัก เพรำะว่ำแพะเป็นสัตว์ที่โตเร็ว เลี้ยงง่ำย ทนแล้ง และสำมำรถ
สร้ำ งมูล ค่ำทำงเศรษฐกิ จให้ กับ เกษตรกรได้ ในเวลำอัน รวดเร็ ว
เพียงช่วงระยะ 120-150 วัน เกษตรกรก็สำมำรถที่จะจำหน่ำยมีรำยได้
จำกกำรเลี้ยงแพะได้แล้ว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคเหนือ
ที่มา : www.lannapost.net
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6 ขั้นตอนพรีเซนต์งานเป็นภาษาอังกฤษ พิชิตใจคนฟัง
กำรทำงำนในองค์กร สิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือ ‘Presentation’
ซึ่งเป็นส่วนสำคัญมำกในกำรทำงำน และบำงครั้งอำจชี้เป็นชี้ตำย
ให้กับองค์กรหรืองำนที่คุณทำได้เลยค่ะ หำกต้องพรีเซนต์เป็นภำษำไทย
อำจจะไม่ยำกสักเท่ำไหร่ แต่เมื่อเป็นภำษำอังกฤษ ควำมยำกก็เริ่มทวีคูณ
เพรำะไหนจะต้องเตรียมข้อมูล เตรียมบทพูด และเตรียมตอบคำถำม
บำงท่ำนอำจจะต้องท่องจำสคริปต์อีกด้วย
เพื่อช่วยให้กำรพรีเซนต์ง่ำยขึ้น วันนี้ Globish ได้รวบรวม 6 สเต็ป
สำคัญพร้อมประโยคภำษำอังกฤษ ให้กำรพรีเซนต์ของคุณสุดเจ๋ง
พร้อมพิชิตใจคนฟังมำฝำกค่ะ
1. เปิด Presentation ด้วยการทักทาย
Hi, everyone. Let me briefly introduce myself. My name
is ……... and today I’d like to talk to you about ………
สวัสดีค่ะทุกคน ขอฉันแนะนำตัวเองสั้นๆ นะคะ ฉันชื่อ………และ
วันนี้ฉันจะมำพูดเรื่อง……….
2. บอกประเด็นคร่าวๆ และเป้าหมาย
The purpose of the presentation is …... My talk is divided
into “...” parts. I’ll start with ……… Then, I’ll look at ………
And finally, I’ll focus on ……… จุดประสงค์ของกำรพรีเซนต์
ครั้งนี้คือ…… เนื้อหำจะแบ่งเป็น … พำร์ท โดยฉันจะเริ่มจำก ……
ต่อไป ฉันจะพูดถึงเรื่อง……… และสุดท้ำย จะโฟกัสที่เรื่อง…..……

3. เปิดโอกาสให้ถาม
If you have any questions, there will be time for a Q & A
session at the end of the presentation.
ถ้ำคุณมีคำถำม เรำมีช่วงเวลำ Q&A ในตอนท้ำยของกำรพรีเซนต์
4. บอกคนฟังก่อนเปลี่ยนหัวข้อ
My first point concerns……... ประเด็นแรกเกี่ยวกับ……...
Then, I’ll mention……... หลังจำกนั้น ฉันจะพูดถึงเรื่อง……...
Finally, I’d like to address the problem of……..
สุดท้ำยนี้ ฉันอยำกพูดถึงปัญหำเกี่ยวกับเรื่อง……..
5. สรุปใจความสาคัญ
Here’s a quick recap of my presentation……..
ต่อไปเป็นกำรสรุปที่นำเสนอมำทั้งหมดนะคะ
6. จบการพรีเซนต์ด้วยคาขอบคุณ
That brings me to the end of my presentation. Thanks
for your attention.
กำรนำเสนอจบแล้ว ขอบคุณทุกท่ำนที่ตั้งใจฟังกันนะคะ

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

รู้ทันโลก
'โตโยต้า' ลดผลิตรถ 40% เดือน ก.ย. เซ่นวิกฤติ 'ชิพ' ขาดแคลนทั่วโลก
สื่อญี่ปุ่นเผย “โตโยต้า” ค่ายรถยักษ์ใหญ่ จ่อลดการผลิตรถลง 40% ในเดือน ก.ย. ขณะที่ปัญหาขาดแคลนชิพทั่วโลก ส่งผล
กระทบหนักต่อซัพพลายเชนของบริษัท
เว็บไซต์นิคเคอิ เอเชีย รำยงำนวันนี้ (19 ส.ค.) ว่ำ โตโยต้ำ ผู้ผลิตรถรำยใหญ่ที่สุดในโลก มีแผนผลิตรถ 5 แสนคันในเดือนหน้ำ ลดลง
จำกแผนเดิมซึ่งอยู่ที่ 9 แสนคัน รำยงำนระบุด้วยว่ำ ตั้งแต่ต้นเดือน ก.ย. เป็นต้นไป โตโยต้ำจะระงับกำรดำเนินงำนในโรงงำนหลำยแห่งในญี่ปุ่น
และลดขนำดกำรผลิตลงในอเมริกำเหนือ จีน และยุโรป นอกจำกนี้ กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 สำยพันธุ์ “เดลตำ” ที่รวดเร็วและรุนแรงขึ้น
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังส่งผลกระทบต่อกำรจัดหำชิ้นส่วนยำนยนต์ของโตโยต้ำด้วย
หลังมีรำยงำนของนิคเคอิ ปรำกฏว่ำ รำคำหุ้นของโตโยต้ำปิดตลำดวันนี้ ร่วงลง 4.42% มำอยู่ที่ 9,295 เยน อย่ำงไรก็ตำม โตโยต้ำ
ยังไม่แสดงควำมคิดเห็นต่อรำยงำนนี้ ก่อนหน้ำนี้ บรรดำคู่แข่งของค่ำยรถยักษ์ใหญ่สัญชำติญี่ปุ่น จำเป็นต้องชะลอหรือระงับกำรผลิตรถชั่วครำว
เนื่องจำกขำดแคลนชิพ ซึ่งไมโครชิพเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับระบบไฟฟ้ำในรถรุ่นใหม่ และประสบปัญหำขำดแคลนมำตั้งแต่สิ้นปีที่แล้ว
เดิมนั้น ปัญหำขำดแคลนชิพและปัญหำด้ำนซัพพลำยเชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรระบำดของโควิด -19 ส่งผลให้โรงงำนหลำยแห่ง
ในญี่ปุ่นของโตโยต้ำต้องระงับกำรดำเนินงำนไปก่อนแล้ว ต้นเดือนนี้ โตโยต้ำรำยงำนว่ำ มีผลกำไรสุทธิในไตรมำสแรกสูงสุดเป็นประวัติกำรณ์
ผลจำกยอดขำยรถอันแข็งแกร่งหลังฟื้นตัวจำกวิกฤติโควิดได้
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : www.globish.co.th
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จับกัง 1 สั่งเตรียมแนวทางจ้างแรงงานไทย ทดแทนแรงงานต่างด้าว
กรมกำรจัดหำงำน ขำนรับนโยบำย รมว.แรงงำน เร่งลงพื้นที่
สำรวจและเตรียมตำแหน่งงำนให้คนไทยวุฒิไม่เกิน ม.6 จำกสถำน
ประกอบกำรที่มีควำมต้องกำรจ้ำงงำนทั่วประเทศ
นำยสุ ช ำติ ชมกลิ่ น รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงแรงงำน
เปิดเผยว่ำ สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ทำให้
สถำนประกอบกำร บำงประเภทกิจกำรชะลอกำรจ้ำงงำน หรือปิด
กิจกำรไปจำนวนหนึ่ง แต่ก็ยังมีสถำนประกอบกำรที่ยังคงประกอบ
กิจกำรได้ และมีควำมต้องกำรแรงงำนทั้งคนไทยและคนต่ำงด้ำว
โดยเฉพำะในอุตสำหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อำหำรกระป๋อง
และเสื้อผ้ำสำเร็จรูป อย่ำงไรก็ดีประเทศไทยได้ชะลอกำรนำเข้ำ
แรงงำนจำกประเทศเพื่อนบ้ำนตั้งแต่เดือนมีนำคม 2563 เพื่อป้องกัน
ควำมเสี่ยงจำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ตำมมำตรกำรศบค.
จึงไม่สำมำรถนำเข้ำแรงงำนต่ำงด้ำวได้ในขณะนี้ และส่งผลให้เกิด
กำรขำดแคลนแรงงำน
“นำยกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ และพล.อ.ประวิตร
วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงำน
มีข้อสั่งกำรให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจำรณำมำตรกำรที่จะ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้ำได้ต่อเนื่อง ปรับแผนงำนให้มีควำม
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ ซึ่งผมในฐำนะรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
แรงงำน เชื่อว่ำเรื่องสำคัญตอนนี้คือช่วยให้คนไทยมีงำนทำ จึงมี
นโยบำยส่งเสริมกำรจ้ำงงำนแรงงำนไทยทดแทนแรงงำนต่ำงด้ำว
โดยมี ก ลุ่ ม เป้ ำ หมำยเป็ น คนไทยที่ มี ร ะดั บ กำรศึ ก ษำไม่ เ กิ น
มัธยมศึกษำปีที่ 6 อำยุไม่เกิน 35 ปี เพื่อทำงำนในกิจกำรประเภท
เกษตรและปศุสัตว์ กิจกำรต่อเนื่องกำรเกษตร กิจกำรก่อสร้ำง
และงำนในไลน์ผลิตภำคอุตสำหกรรม ซึ่งอย่ำงน้อยจะได้รับอัตรำ
ค่ำจ้ำงขั้นต่ำตำมวุฒิกำรศึกษำ รวมทั้งค่ำทำงำนล่วงเวลำ เบี้ยขยัน
และสวัสดิกำรต่ำงๆ ที่บริษัทกำหนด โดยมอบหมำยให้กรมกำร
จัดหำงำน สำรวจควำมต้องกำรกำรจ้ำงงำนจำกสถำนประกอบกำร
ทั่ ว ประเทศที่ ยิ น ดี จ้ ำ งแรงงำนไทยทำงำนทดแทนในส่ ว นที่
ขำดแคลนแรงงำนต่ำ งด้ำ ว ซึ่ งผลสำรวจ เมื่ อเดือ นพฤษภำคม
2564 พบว่ำ มีควำมต้องกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวกว่ำ 4 แสนอัตรำ
ในขณะที่มีแรงงำนไทยขึ้นทะเบียนหำงำนกับกรมกำรจัดหำงำน
ผ่ำนเว็บไซต์ไทยมีงำนทำ.doe.go.th วุฒิกำรศึกษำ ระดับประถมศึกษำ
– มัธยมศึกษำปีที่ 6 จำนวน 112,759 คน หำกสำมำรถบรรจุงำนได้
ทั้งหมดจะสำมำรถช่วยคนไทยจำนวนมำกให้มีรำยได้ และช่วยให้
สถำนประกอบกำรดำเนินกิจกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ให้เดินหน้ำตำมข้อสั่งกำรท่ำนนำยกรัฐมนตรี” รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงแรงงำนกล่ำว

ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถี ยร อธิ บดีกรมกำรจัด หำงำน
กล่ำวว่ำ กรมกำรจัดหำงำนรับข้อสั่งกำรรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
แรงงำน ในเรื่องส่งเสริมกำรจ้ำงงำนแรงงำนไทยทดแทนแรงงำน
ต่ำงด้ำว ได้มีข้อสั่งกำรให้จัดหำงำนทุกจังหวัดและผู้อำนวยกำร
สำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพพื้นที่ 1-10 เร่งดำเนินกำร ดังนี้
1.สำรวจควำมต้องกำรผู้ที่ลงทะเบียนหำงำนและยังต้องกำรทำงำน
แต่ละพื้นที่ให้เป็นปัจจุบัน ตำมวุฒิกำรศึกษำ ระดับประถมศึกษำ –
มัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) เพื่อดำเนินกำรจัดหำงำนให้ตำมควำมถนัด
2.สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดเร่งประสำนสถำนประกอบกำรที่มี
ควำมต้องกำรจ้ำงงำนแรงงำนต่ำงด้ำว ประเภทกิจกำรที่แรงงำนไทย
ทดแทนแรงงำนต่ ำ งด้ ำ วได้ เพื่ อ จั ด ท ำคลิ ป วี ดี โ อต ำแหน่ งงำน
(Company Profile) ประกอบด้วย สถำนที่ตั้ง ลัก ษณะงำนที่
ต้องกำรจ้ำงงำน สวัสดิกำรต่ำงๆ เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นและเป็นข้อมูล
ประกอบกำรตัดสินใจให้แก่ผู้สมัครงำน
3.สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดและสำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนคร
ทุกพื้นที่ประชำสัมพันธ์ตำแหน่งงำนว่ำงแก่ผู้ขึ้นทะเบียนหำงำน
และยั งต้ อ งกำรมี งำนท ำ จำกเว็ บ ไซต์ ไ ทยมี งำนท ำ.doe.go.th
รวมทั้งผู้ประกันตนกรณีว่ำงงำนที่ได้รับสิทธิประโยชน์จำกสำนักงำน
ประกันสังคมครบถ้วนแล้ว แต่ยังหำงำนทำไม่ได้
4.จัดงำนนัดพบแรงงำนเฉพำะกิจ หรือรูปแบบอื่นที่เหมำะสม เช่น
จัดหำงำนรำยบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่สถำนประกอบกำร
ต้องกำร โดยนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ มำให้บริกำรสัมภำษณ์งำน
ทำง Online และบรรจุงำนได้ทันที
5.อำนวยควำมสะดวกและประสำนกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนอย่ำง
เป็นระบบ ระหว่ำงจังหวัดที่มีควำมต้องกำรจ้ำงงำนแต่ไม่มีกำลัง
แรงงำน กั บ จั ง หวั ด ที่ มี ค นต้ อ งกำรหำงำนท ำจ ำนวนมำกแต่ มี
ตำแหน่งงำนว่ำงไม่เพียงพอที่จะรับเข้ำทำงำน
“สำหรับคนหำงำน คนว่ำงงำน และทุกคนที่ต้องกำรมีงำนทำ
กรมกำรจัดหำงำนได้เตรียมช่องทำงกำรให้บริกำรผ่ำนทำงออนไลน์
(E – Services)โดยผู้ที่สนใจสำมำรถลงทะเบียนได้ที่ ไทยมีงำนทำ.doe.go.th
ซึ่งระบบจะจับคู่ (Matching) ระหว่ำงผู้สมัครงำนกับตำแหน่งงำนว่ำง
ของสถำนประกอบกำร โดยแนะนำงำนที่ตรงกับคุณสมบัติและ
ควำมต้องกำรให้ผู้สมัครงำนพิจำรณำ หรือสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงำนจัดหำงำน
กรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1 – 10 หรือที่สำยด่วนกระทรวงแรงงำน
โทร.1506 กด 2 กรมกำรจัดหำงำน หรือสำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน
โทร.1694” อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : https//www.doe.go.th
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รมว.แรงงานเพิ่มทางเลือกให้แรงงานคืนถิ่น
เตรียมอาชีพอิสระให้บริการผ่านออนไลน์
กระทรวงแรงงำน คัด “อำชีพอิสระ 2021” แยก 10 ประเภทอำชีพ
รวมทั้งสิ้น 200 อำชีพ ให้บริกำรผ่ำนระบบออนไลน์ตำมมำตรกำร
ควบคุมโรคฯ พร้อมกองทุนเพื่อผู้รับงำนไปทำที่บ้ำน ดอกเบี้ย 0%
ช่วยเหลือช่วงโควิด
นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เปิดเผยว่ำ
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 และมำตรกำรควบคุม
กำรแพร่ระบำดทำให้มีแรงงำนจำนวนหนึ่ง ตัดสินใจเดินทำงกลับภูมิลำเนำ
ด้วยเหตุผลต่ำงๆ บ้ำงเพื่อประหยัดค่ำใช้จ่ำย บ้ำงคิดลงหลักปักฐำนถำวร
เกี่ยวกับเรื่องนี้ท่ำนนำยกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชำและ
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวง
แรงงำน ต่ำงห่วงใยแรงงำนไทยที่ได้รับผลกระทบจนต้องพักจำกกำร
ประกอบอำชีพที่เคยทำ ผู้ที่เสียรำยได้จำกกำรลดชั่วโมงทำงำน จึงกำชับ
กระทรวงแรงงำนเตรียมข้อมูลอำชีพทำงเลือกไว้ให้บริกำร เพื่อเพิ่ม
โอกำสมีอำชีพ มีรำยได้ มีงำนทำในช่วงสถำนกำรณ์โควิด-19 หรือ
อำจเป็นแนวคิดเพื่อจุดประกำยควำมคิด สร้ำงแรงบันดำลใจในกำร
ประกอบอำชีพจนอำจเป็นอำชีพหลักในอนำคต โดยข้อมูล “อำชีพ
อิสระ 2021” แบ่งเป็น 10 ประเภทอำชีพ รวมทั้งสิ้น 200 อำชีพ
ซึ่งมีควำมหลำกหลำยเหมำะกับทุกช่วงวัย ได้รับควำมนิยมในปัจจุบัน
ลงทุนน้อย ผลตอบแทนมำก และทำได้ง่ำย สำมำรถทำได้ในสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด - 19 โดยประชำชนที่สนใจสำมำรถ
เข้ำชมข้อมูลอำชีพและคลิปสำธิตกำรประกอบอำชีพ ได้ทำงเว็บไซต์
www.doe.go.th/vgnew ของกองส่งเสริมกำรมีงำนทำ กรมกำรจัดหำงำน
นอกจำกนี้กระทรวงแรงงำนยังมีกองทุนเพื่อผู้รับงำนไปทำที่บ้ำน
สำหรับช่วยเหลือผู้รับงำน/กลุ่มผู้รับงำนไปทำที่บ้ำนกู้ยืมเพื่อซื้อวัตถุดิบ
และอุปกรณ์กำรผลิต ซึ่งในช่วงโควิดนี้ เรำมีมำตรกำรช่วยเหลือโดยลด
อัตรำดอกเบี้ย เหลือร้อยละ 0 ต่อปี นำน 12 งวด เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อน
ของผู้กู้ยืมอีกทำงหนึ่ง
ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำวว่ำ
กรมกำรจัดหำงำนมีกำรปรับเปลี่ยนกิจกรรมส่งเสริมกำรมีงำนทำ
และส่งเสริมประกอบอำชีพให้แก่ประชำชนโดยกำรสำธิตกำรประกอบอำชีพ
ผ่ำนกลุ่มไลน์ กำรให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผ่ำนระบบออนไลน์ ซึ่งมี
ทั้งข้อมูลและคลิปแนะนำกำรประกอบอำชีพที่ผู้ที่สนใจสำมำรถเข้ำถึง
ได้ทุกที่ ทุกเวลำ รวมทั้งสำมำรถศึกษำซ้ำได้ด้วยตนเองจนกว่ำจะเข้ำใจ
โดยผู้ที่สนใจสำมำรถเข้ำชมข้อมูลอำชีพและคลิปสำธิตกำรประกอบอำชีพ
ได้ทำงเว็บไซต์ www.doe.go.th/vgnewเลือก เมนู “อำชีพอิสระ 2021”
บนหน้ำแบนเนอร์-เลือกประเภทอำชีพที่สนใจ-เลือกอำชีพ เมื่อกดเข้ำไป
จะพบรำยละเอียดข้อมูลอำชีพ รำยได้ และคลิปวีดีโอสำธิต สำหรับ
“อำชีพอิสระ 2021” ที่กรมกำรจัดหำงำนรวบรวมไว้ มีด้วยกัน 10 ประเภท
อำชีพอิสระ ดังนี้

1. ประเภทกำรขำยและกำรให้บริกำร อำทิ รับจ้ำงพำสุนัขเดินเล่น
ขำยต้นไม้ออนไลน์ กำรขำยภำพเวกเตอร์ รับจ้ำงถอดเทป รับจ้ำงเล่นเกม
รับดูดวง และรับจ้ำงพำผู้สูงอำยุไปโรงพยำบำล
2. ประเภทกำรใช้เทคนิคและควำมรู้เฉพำะด้ำน อำทิ รับทำโมเดล
รับสร้ำงและตอบแบบสอบถำม ทำหนังสือ E- book
3. ประเภทกำรออกแบบ อำทิ รับทำ Sticker Line รับทำ Resume และ
Portfolio รับออกแบบโลโก้
4. ประเภทกำรสอน อำทิ รับสอนโหรำศำสตร์ สอนลงทุน /เล่นหุ้น
เทรนเนอร์ออนไลน์
5. ประเภทงำนประดิษฐ์ หัตถกรรม และภูมิปัญญำ อำทิ ทำเคสโทรศัพท์
จัดช่อดอกไม้ธนบัตร ทำเย็บหน้ำกำกอนำมัย สำยคล้องหน้ำกำกอนำมัย
ทำเหรียญโปรยทำน
6. ประเภทกำรตัด – เย็บ อำทิ รับซ่อมตุ๊กตำ เย็บเสื้อผ้ำสุนัข รับตัด - เย็บ/
แก้ไขเสื้อผ้ำ
7. ประเภทกำรทำอำหำร อำทิ ทำอำหำรเพื่อสุขภำพ ทำกิมจิ ขนมเปี๊ยะลำวำ
โมจิไอศกรีม ก๋วยเตี๋ยวเรือ
8. ประเภทกำรให้คำปรึกษำ อำทิ รับให้คำปรึกษำวำงแผนภำษีบุคคลธรรมดำ/
นิติบุคคล ที่ปรึกษำทำงกฎหมำย
9. ประเภทกำรเขียนและรีวิว อำทิ รับโปรโมทสินค้ำ รีวิวสินค้ำและบริกำร
รับเขียนบทควำม
10. ประเภทกำรเกษตรและเลี้ยงสัตว์ อำทิ ปลูกผักออแกนิค เพำะเห็ดฟำง
ในตะกร้ำ ปลูกพริกในกระถำง ทำปุ๋ยมูลไส้เดือน
“ในส่วนของผู้รับงำน/กลุ่มผู้รับงำนไปทำที่บ้ำนที่จดทะเบียน
กับกรมกำรจัดหำงำน ยังมีกองทุนช่วยเหลือสมำชิกที่ได้รับผลกระทบ
จำกโควิด โดยลดอัตรำดอกเบี้ยกู้ยืม จำกร้อยละ 3 เหลือร้อยละ 0
ในงวดที่ 1 -12 โดยปีงบประมำณ 2564 สำมำรปล่อยกู้ได้ 38 รำย/กลุ่ม
(1 รำย/ 37 กลุ่ม) เป็นเงิน 6,360,000 บำท จำกวงเงินกู้ยืมที่ได้รับอนุมัติ
7,000,000 บำท ซึ่งหำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดยังคงอยู่ ในปีหน้ำ
เรำจะเสนอมำตรกำรลดอัตรำดอกเบี้ยกู้ยืม ร้อยละ 0 เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ได้รับผลกระทบต่อไป
ทั้งนี้ ผู้สนใจที่ต้องกำรสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมสำมำรถติดต่อได้ที่
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนคร
พื้นที่ 1-10 หรือที่สำยด่วนกระทรวงแรงงำน โทร.1506 กด 2 กรมกำรจัดหำงำน
หรือสำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน โทร.1694” อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน
กล่ำว

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : https//www.doe.go.th
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ก.แรงงาน เปิดตัว SMART TOEA
แอปพลิเคชันอานวยความสะดวกคนทางานต่างประเทศ
รมว.แรงงำนขำนรับนโยบำยปรับกำรให้บริกำรภำครัฐสู่กำรเป็น
รัฐบำลดิจิทัล เปิดตัว SMART TOEA ยกระดับกำรให้บริกำรประชำชน
สู่ Mobile Application สะดวก ประหยัด ลดควำมเสี่ยงกำรแพร่
ระบำดโควิด
นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เปิดเผยว่ำ
กระทรวงแรงงำนเล็งเห็นถึงควำมสำคัญกำรเพิ่มประสิทธิภำพ กำรให้บริกำร
ประชำชน โดยพัฒนำระบบอิเล็กทรอนิกส์กำรบริหำรแรงงำนไทย
ไปต่ำงประเทศ (TOEA E-service) เพื่อให้บริกำรแก่คนหำงำน บริษัท
จัดหำงำน และบุคคลทั่วไป ให้สำมำรถเข้ำถึงกำรบริกำรได้อย่ำงสะดวก
รวดเร็ว สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580)
ด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เพื่อยกระดับงำนบริกำร
ประชำชนสู่ควำมเป็นเลิศตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน
ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วโปร่งใส ปรับเปลี่ยนภำครัฐสู่กำรเป็นรัฐบำล
ดิจิทัล และสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรใช้เทคโนโลยี ตำมข้อสั่งกำร
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนำยกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงำน
“SMART TOEA เป็นกำรเพิ่มช่องทำงกำรให้บริกำรประชำชน
ผ่ำน Mobile Application ซึ่งรองรับทั้งระบบปฏิบัติกำร IOS และ Android
โดยเริ่มเปิดให้บริกำรวันที่ 19 สิงหำคม 2564 เพื่อรับกำรปรับเปลี่ยน
ทำงสังคมในปัจจุบัน ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของภำครัฐให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ และช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรป้องกันกำรหลอกลวง
แรงงำนไทยไปทำงำนต่ำงประเทศ จำกกำรตรวจสอบข้อมูลบริษัทจัดหำงำน
ที่ได้รับอนุญำตถูกต้องตำมกฎหมำยผ่ำนแอปพลิเคชัน โดยคนหำงำน
สำมำรถใช้บริกำร แจ้งกำรเดินทำงกลับไปทำงำนต่ำงประเทศของ
แรงงำนไทยที่เดินทำงกลับประเทศไทยเป็นกำรชั่วครำว (Re-entry)
ดูรำยกำรคำขอแจ้งกำรเดินทำงขำออก – ขำเข้ำ บันทึกข้อมูลบัตรเดินทำง
สมัครและตรวจสอบสถำนะสมำชิกกองทุนฯ และแจ้งเตือนข่ำวสำร
ที่เกี่ยวข้อง” รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำนกล่ำว
ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน
กล่ำวว่ำ สำหรับคนหำงำนที่ผ่ำนกำรอนุมัติแจ้งกำรเดินทำงไปทำงำน
ต่ำงประเทศแล้ว สำมำรถดำวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “SMART TOEA”
โดยไม่เสียค่ำบริกำรทั้งระบบ IOS ผ่ำน App Store และ Android
ผ่ำน Play Store ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริกำรในกำรติดตำม
ควำมคืบหน้ำ ลดค่ำใช้จ่ำย ประหยัดเวลำ เพิ่มช่องทำงติดต่อรับบริกำร

นอกจำกนี้ยังรองรับระบบกำรชำระค่ำสมัครสมำชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือ
คนหำงำนไปทำงำนในต่ำงประเทศผ่ำนเคำน์เตอร์เซอร์วิส ที่จะเปิดใช้งำน
ในอนำคตด้วยแอปพลิเคชัน “SMART TOEA” รองรับกำรให้บริกำร
ดังนี้
1. กำรสมัครสมำชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหำงำนไปทำงำนใน
ต่ำงประเทศ
2. กำรแสดงข้อมูลของคนหำงำนไทยที่ทำงำนในต่ำงประเทศ ในรูปแบบ
ข้อมูลดิจิทัล เช่น ข้อมูลนำยจ้ำงต่ำงประเทศ ตำแหน่งงำนต่ำงประเทศ
ข้อมูลส่วนบุคคลของคนหำงำน และ QR Code สำหรับตรวจสอบ
ข้อมูลกำรเดินทำงไปทำงำนต่ำงประเทศ เป็นต้น
3. กำรแสดงข้อมูลสถำนะกองทุนฯ ของคนหำงำน เช่น วันที่สมัคร
สมำชิกกองทุนฯ แสดงบัตรสมำชิกกองทุนฯ ในรูปแบบดิจิทัล (Digital)
และ QR Code สำหรับตรวจสอบข้อมูลสถำนะกองทุนได้
4. กำรแจ้งกำรเดินทำงเข้ำ – ออก รำชอำณำจักไทย เพื่อไปทำงำน
ต่ำงประเทศ
5. กำรแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม (Update) สำหรับคนหำงำนที่ทำงำนใน
ต่ำงประเทศ เช่น ข้อมูลที่พักอำศัยของคนหำงำนในต่ำงประเทศ ได้แจ้ง
กำรเปลี่ยนแปลงนำยจ้ำงต่ำงประเทศ ที่อยู่นำยจ้ำง บันทึกข้อมูลด้ำน
สุขภำพของคนหำงำน เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น หำกเกิดอุบัติเหตุใน
ต่ำงประเทศ เช่น กรุ๊ปเลือด หรือกำรแพ้ยำ
6. กำรแจ้งกำรเดินทำงกลับไปทำงำนต่ำงประเทศของคนหำงำนที่
เดินทำงกลับประเทศไทยเป็นกำรชั่วครำว (Re-entry) เช่น ตรวจสอบ
ผลกำรพิจำรณำและอนุมัติคำขอ แสดงเอกสำร จง.12 ในรูปแบบ QR Code
สำหรับให้เจ้ำหน้ำที่ด่ำนตรวจคนหำงำนตรวจสอบก่อนเดินทำง
7. กำรแจ้งเตือนข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับคนหำงำน เช่น ข้อมูลตำแหน่งงำนว่ำง
ที่ตรงกับควำมต้องกำรของคนหำงำนตำมที่ลงทะเบียนไว้ ข้อมูล
บริษัทจัดหำงำนให้คนหำงำนเพื่อไปทำงำนในต่ำงประเทศ ข้อมูล
สถำนพยำบำล ข้อมูลสถำนฝึกอบรมด้ำนภำษำ และข้อมูลสถำนทดสอบ
ฝีมือแรงงำน

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : https//www.doe.go.th
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กระทรวงแรงงานแจ้งแรงงานไทยที่กลับจากทางานเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์และสวีเดน
ปรับลดระยะเวลากักกันตัวเหลือ 7วัน หรือ 10 วัน ตามที่ศบค.กาหนด
นำยสุ ช ำติ ชมกลิ่ น รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงแรงงำน
เปิดเผยว่ำ เมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2564 ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19)
มีมำตรกำรกำรปรับลดระยะเวลำกำรกักกันตัว สำหรับผู้เดินทำง
มำจำกต่ำงประเทศจำกเดิม 14 วัน เป็น 7 วันหรือ 10 วัน แล้วแต่กรณี
โดยมี ม ติ ใ ห้ แ รงงำนไทยที่ ก ลั บ จำกกำรทำงำนเก็ บ ผลไม้ ป่ ำ
ในฟินแลนด์และสวีเดน ที่เดินทำงถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64
เป็นต้นไป เข้ำรับกำรกักกันตัวตำมเงื่อนไข ดังนี้
1. กลุ่ ม แรงงำนไทยที่ มี เ อกสำรรั บ รองกำรฉี ด วั ค ซี น
(Vaccine Certificate) ครบ 2 เข็มก่อนเดินทำงเข้ำประเทศไทย 14 วัน
ลดเวลำกำรกักกันตัวเหลือ 7 วัน และตรวจหำเชื้อด้วยวิธี RT-PCR 2 ครั้ง
ในวันแรกที่มำถึง (วันที่ 0-1) และครั้งที่สอง (วันที่ 6-7) ก่อนออก
จำกสถำนที่กักกันตัว
2. กลุ่มแรงงำนไทยที่ได้รับกำรฉีดวัคซีนยังไม่ครบ 2 เข็ม
ให้กักกันตัว 10 วัน และตรวจหำเชื้อด้วยวิธี RT-PCR 2 ครั้ง ในวัน
แรกที่มำถึง (วันที่ 0-1) และครั้งที่สอง (วันที่ 8-9) ก่อนออกจำก
สถำนที่กักกันตัว
นำยสุช ำติ กล่ำ วต่อ ไปว่ำ นอกจำกนี้ยัง ปรับ ลดรำคำ
ก ำ ร กั ก กั น ตั ว ใ น ส ถ ำ น ที่ กั ก กั น รู ป แ บ บ เ ฉ พ ำ ะ อ ง ค์ ก ร
(Organizational Quarantine: OQ) ซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบห้องพักเดี่ยว
และห้องพักคู่ มีค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรบริกำรแบบครบวงจรตลอด
ระยะเวลำกำรกั กตัว 7 วัน สำหรับห้องพักเดี่ยว รำคำ 13,500
บำท/ห้อง และห้องพักคู่ 23,500 บำท/ห้อง สำหรับระยะเวลำ
กักตัว 10 วัน ห้องพักเดี่ยว รำคำ 18,857 บำท/ห้อง และห้องพักคู่
32,714 บำท/ห้ อ ง ซึ่ ง กำรลดระยะเวลำกำรกั ก ตั ว ในครั้ ง นี้
จะช่วยให้แรงงำนไทยประหยัดค่ำใช้จ่ำยมำกขึ้น เกี่ยวกับเรื่องนี้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิต ร
วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงำน
ท่ำนก็กำชับกระทรวงแรงงำนให้ดูแลแรงงำนไทยที่เดินทำงกลับ
จำกกำรทำงำนต่ำ งประเทศให้ ดีมำโดยตลอด ให้ คำนึงถึ งควำม
คุ้ ม ค่ ำ ด้ ำ นค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย พร้ อ มกั บ ได้ ใ ช้ บ ริ ก ำรสถำนที่ กั ก กั น ที่ มี
มำตรฐำนกำรป้องกันและควบคุมโรคตำมที่สำธำรณสุขกำหนด
ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน
กล่ ำ วว่ ำ เมื่ อ สิ้ น สุ ด ฤดู ก ำลเก็ บ ผลไม้ ป่ ำ ปี 2021 จะมี แ รงงำน
เดินทำงกลับประเทศไทยระหว่ำงวันที่ 21 ก.ย. -28 ต.ค. 64 รวม
8,153 คน จำกประเทศฟินแลนด์ จำนวน 3,081 คน และประเทศ
สวี เ ดน จ ำนวน 5,072 คน โดยทุ ก คนที่ เ ข้ ำ รั บ กำรกั ก กั น ตั ว ใน
โรงแรมที่พัก ซึ่งเป็น สถำนที่กัก กัน รูป แบบเฉพำะองค์ก ร (OQ)
หำกตรวจพบเชื้อโควิด-19 ทำงโรงแรมจะแจ้งโรงพยำบำลคู่สัญญำ
เพื่อรับตัวไปรักษำ โดยบริษัทประกันที่แรงงำนไทยทำประกันไว้
ก่อนเดินทำงไปทำงำนต่ำงประเทศตำมที่กรมกำรจัดหำงำนกำหนด
จะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำล
ทั้งนี้ คนหำงำนที่ต้องกำรเดินทำงไปทำงำนต่ำงประเทศ
สำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด
ทุกจังหวัด สำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1 -10 หรือ
สำยด่วนกระทรวงแรงงำน โทร. 1506 กด 2 กรมกำรจัดหำงำน
หรื อ สำยด่ ว นกรมกำรจั ด หำงำน โทร. 1694 หรื อ เว็ บ ไซต์ ก อง
บริหำรแรงงำนไทยไปต่ำงประเทศ www.doe.go.th/overseas

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

อาชีพมั่นคง
อยากเพาะต้นไม้สร้างรายได้เสริม เริ่มอย่างไร มีอะไรต้องรู้บ้าง?
กระแสกำรปลูกต้นไม้สวยๆ สำหรับแต่งห้องหรือแต่งบ้ำน
กลำยเป็นเทรนด์มำแรงตั้งแต่ช่วงกักตัวเพรำะโควิด-19 เมื่อปีที่แล้ว
ทำให้ตลำดซื้อขำยต้นไม้กลับมำคึกคักกันอีกครั้ง แล้วแบบนี้ถ้ำเรำ
อยำกเพำะต้นไม้เพื่อขำยบ้ำงจะเริ่มอย่ำงไร หลำยคนเริ่มต้นเพำะพันธุ์
ต้นไม้เพรำะควำมชอบของตัวเอง แต่ถ้ำเรำอยำกต่อยอดควำมชอบ
ให้กลำยเป็นธุรกิจเพำะต้นไม้ขำย ต้องถำมตัวเองก่อนว่ำมีใจรักมำกน้อย
แค่ไหน เพรำะธุรกิจนี้ต้องอำศัยควำมรัก ควำมอดทน และควำมรู้
เป็นอย่ำงมำก
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เมื่อตั้งใจแล้วว่ำเรำจะเริ่มทำธุรกิจ ขั้นต่อมำก็คือกำรเลือก
ว่ำอยำกขำยต้นไม้แบบไหน ขำยแคคตัส ไม้มงคล หรือไม้ใบสวยๆ
ที่คนนิยมซื้อไปประดับบ้ำนอย่ำงมอนสเตอรำหรือไทรใบสัก เพรำะ
ต้นไม้แต่ละชนิด ก็มีกลุ่มลูกค้ำแตกต่ำงกัน รวมถึงมีวิธีกำรดูแลแตกต่ำงกัน
ออกไป เมื่อเลือกได้แล้วก็จะเป็นขั้นตอนของกำรศึกษำหำควำมรู้
ทั้งวิธีเพำะพันธุ์ วิธีดูแล อุปกรณ์ที่เรำต้องมี ไปจนถึงศึกษำเรื่องกำรขนส่ง
นอกจำกนี้เรำต้องรู้จักแหล่งซื้อวัตถุดิบรำคำถูกด้วย เพรำะยิ่งต้นทุน
ต่ำมำกเท่ำไรก็หมำยถึงกำไรที่มำกขึ้น
กำรเพำะต้นไม้ขำยไม่ต้องใช้ทุนเยอะ แต่สิ่งสำคัญก็คือต้องมีใจรัก
เพรำะเรำต้องเรียนรู้นิสัยของต้นไม้แต่ละชนิดไปจนถึงกำรบำรุง ดูแล
เรียกได้ว่ำต้องเอำใจใส่ทุกขั้นตอน ส่วนในเรื่องต้นทุนนั้นขึ้นอยู่กับสำยพันธุ์
ของต้นไม้ที่เรำอยำกเพำะขำยเป็นหลัก แต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ว่ำจะเป็น
แคคตัส ไม้มงคล หรือไม้ใบสวย ต้นทุน เริ่มต้นก็จะอยู่ที่ประมำณ
2,000 - 3,000 บำทขึ้นไปเป็นค่ำกล้ำพันธุ์และอุปกรณ์ต่ำงๆ หำกเริ่ม
ธุรกิจขนำดเล็กก็จะใช้ทุนไม่เกินนี้ค่ะ
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้
ที่มา : https:// www.shopback.co.th

สุดท้ำยอย่ำลืมสำรวจตลำดก่อนลงทุนเสมอว่ำกลุ่มเป้ำหมำย
ของเรำเป็นแบบไหน ชอบต้นไม้แบบไหน หำกเรำต้องกำรเน้นกลุ่มคน
ที่อยู่คอนโด กำรเพำะแคคตัสหรือต้นไม้ที่ปลูกในที่ร่มได้ก็จะดีที่สุด
หรือหำกต้องกำรเน้นกลุ่มที่ชื่นชอบไม้ใบสวยๆ หรือไม้ด่ำงรำคำแพง
ก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีเพรำะไม้กลุ่มนี้ต้องกำรกำรลงทุนสูงขึ้น
ต้องดูแลมำกกว่ำเดิม และยังต้องเสี่ยงมำกขึ้นเพรำะไม้ด่ำงใบสวยๆ
รำคำแพงไม่ได้เกิดขึ้นง่ำยๆ ส่วนใครเน้นขำยกลุ่มคนที่มีบ้ำนหรือมี
พื้นที่ปลูกต้นไม้ อำจมองหำไม้ขนำดกลำง ไม้ดอก หรือต้นไม้ที่ปลูก
ลงดินได้สวย เป็นต้น
ได้รู้กันไปแล้วว่ำกำรเพำะต้นไม้ก็สำมำรถเปลี่ยนจำกควำมชอบ
ให้กลำยเป็นช่องทำงทำเงินได้ ใครชอบปลูกต้นไม้ ลองนำควำมชอบ
ของเรำไปต่อยอดสร้ำงรำยได้เสริมกันดูนะคะ แต่สิ่งสำคัญที่เรำย้ำ
กันตลอดเลยก็คือเรื่องของกำรศึกษำหำควำมรู้ให้ดี เพรำะต้นไม้ก็คือ
สิ่งมีชีวิตที่ต้องกำรกำรดูแล หำกดูแลไม่ดีต้นทุนเรำอำจจมไปกับต้นไม้
เหล่ำนั้นได้ ดังนั้นศึกษำหำควำมรู้ก่อนลงทุนเสมอ และดูแลต้นไม้ที่เรำรัก
ด้วยใจ ส่งมอบให้ถึงมือลูกค้ำแบบเป็นมืออำชีพ เท่ำนี้ธุรกิจเล็กๆ ของเรำ
ก็มีโอกำสไปได้สวยแล้วค่ะ

THAILAND 4.0
สรุป '3 เทรนด์' สาคัญขับเคลื่อนธุรกิจด้วย 'ดาต้า' จากกูรูชั้นนา
"ไลน์ ประเทศไทย" ดึงกูรูชั้นนา เจาะลึกการจัดการดาต้าที่สาคัญสาหรับนักการตลาด องค์กรธุรกิจ ผู้ประกอบการ พร้อม
การนาไปใช้ต่อยอด เผย 3 เทรนด์สาคัญ ปรับเปลี่ยนองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล นาดาต้าเสริมศักยภาพการแข่งขัน ดันธุรกิจให้เติบโตได้
อย่างยั่งยืน
สำหรับกูรูท่ำนแรก พชร อำรยะกำรกุล ซีอโี อ Bluebik Group ซึ่งกำรคำดกำรณ์พฤติกรรมของลูกค้ำ สิ่งที่อำจจะเกิดขึน้ เพื่อเตรียมกำร
ได้บรรยำยเจำะลึกถึงกำรใช้ดำต้ำสำหรับธุรกิจปัจจุบันว่ำ ดำต้ำ ถือเป็น รับมือได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น เช่น กำรช่วยจัดจำแนกกลุ่มข้อมูล
เครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้องค์กรสร้ำงควำมได้เปรียบให้กับธุรกิจ (Cluster Analytic) หรือหำองค์ประกอบหลัก Factor Analytic
โดยได้มีกำรนำดำต้ำเข้ำมำใช้งำนเพื่อธุรกิจในหลำยระดับ ไม่ว่ำจะ สำหรับข้อมูลที่มำกมำยมหำศำล ช่วยลดควำมซับซ้อนของข้อมูล
เพื่อรู้เท่ำทันสถำนกำรณ์ทำงธุรกิจที่เกิดขึ้น เพื่อวิเครำะห์สำเหตุ เพื่อให้องค์กรนำไปใช้งำนต่อได้ โดยเฉพำะข้อมูลที่มีควำมซับซ้อน
ของสถำนกำรณ์ เพื่อคำดกำรณ์ทิศทำงตลำดหรือธุรกิจในอนำคต ในกำรจัดเก็บและวิเครำะห์ ไม่ว่ำจะเป็น เสียง รูปภำพ วิดีโอ ข้อควำม
จนไปถึงเพื่อพัฒนำแนวทำงหรือกลยุทธ์ทำงธุรกิจต่อไป โดยสรุป 3 เทรนด์ ต่ำงๆ บนโลกออนไลน์ เช่น รีวิวและคอมเมนต์ ตัวอย่ำงองค์กรที่นำ
สำคัญสำหรับกำรใช้งำนดำต้ำเพื่อยกระดับปรับเปลี่ยนองค์กรเข้ำสู่ Machine Learning มำใช้ได้ดี เช่น Amazon ใช้ระบบ LDA มำ
โลกดิจิทัล (Digital Transformation) ในปัจจุบัน ได้แก่
รวบรวมและจำแนกรีวิวบนโลกออนไลน์ออกมำเป็นหัวข้อหลักๆ
1. Machine Learning เครื่องมือจัดกำรดำต้ำยุคใหม่ ที่ไม่ได้ ให้จัดกำรต่อได้ง่ำยขึ้น หรือบริษัทด้ำนกำรเงินและประกันในจีน
ใช้ประโยชน์เพียงเพื่อเก็บข้อมูลเชิงสถิติเท่ำนั้น แต่ยังสำมำรถช่วย อย่ำง PINGAN ที่นำข้อมูลจำกวิดีโอคอลมำวิเครำะห์ด้วย AI ขับเคลื่อน
ประมวลผลได้ใกล้เคียงหรือดีกว่ำมนุษย์ในเวลำอันรวดเร็ว ทำให้องค์กร ธุรกิจจนประสบควำมสำเร็จ รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจธนำคำรต่ำงๆ ที่มีกำรใช้
สำมำรถจัดเก็บ จำแนก พร้อมวิเครำะห์ข้อมูลได้อย่ำงแม่นยำ นำมำ ระบบยืนยันตัวตนด้วยใบหน้ำหรือลำยนิ้วมือ เป็นต้น
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2. พัฒนำ AI เป็นหัวใจหลักวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจ
เมื่อพัฒนำ Machine Learning ไปสู่ AI กำรวิเครำะห์ ประมวลผล
ข้อมูลที่ได้จึงมีควำมละเอียดและแม่นยำมำกขึ้น กำรใช้เทคโนโลยีอย่ำง AI
จึงกลำยมำเป็นหัวใจหลักในกำรดึงและวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจ
สร้ำงกำรเติบโตให้ธุรกิจได้อย่ำงรวดเร็ว ปัจจุบัน กลุ่มธุรกิจองค์กร
มักลงทุนในกำรบริหำรจัดกำรดำต้ำเพื่อกำรตลำดและกำรขำย โดยมุ่งเน้น
ไปที่กำรทำ Personalization แต่สิ่งที่ยังเป็นอุปสรรคสำหรับองค์กร
ส่วนใหญ่คือกำรได้มำซึ่งข้อมูล ซึ่งก็สำมำรถทำได้โดยกำรร่วมมือ
กับนักพัฒนำโซลูชั่นต่ำงๆ เพื่อเชื่อมต่อ API หรือกำรสร้ำงกิจกรรม
ยังกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อให้ข้อมูลโดยควำมสมัครใจ เป็นต้น นอกจำกนี้
นักกำรตลำดยุคใหม่ควรเรียนรู้หลักกำรวิเครำะห์ข้อมูล เพื่อออกแบบ
กิจกรรมหรือแคมเปญแบบ Personalized ให้สอดคล้องกัน รวมถึง
นำเสนอสินค้ำและบริกำรที่ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำแต่ละบุคคล
ได้อย่ำงถูกที่ ถูกเวลำ ถูกช่องทำง ตัวอย่ำงเช่น Netflix มีกำรใช้ AI
เพื่อนำเสนอคอนเทนต์แนะนำให้กับผู้ใช้แต่ละคนแตกต่ำงกัน พร้อมใช้
ระบบวิเครำะห์ข้อมูลแบบ NRT (Near Real-Time Analytic) ประมวลผล
โดยละเอียดว่ำคนดูแต่ละคนดูคอนเทนต์ถึงฉำกไหน นำนเท่ำไร
เพื่อนำมำวิเครำะห์ควำมชอบและพฤติกรรมของแต่ละบุคคลต่อไป
เป็นต้น
3. ปรับโครงสร้ำงองค์กรใหม่ให้คล่องตัว กำรปรับเปลี่ยน
องค์กรเข้ำสู่กำรขับเคลื่อนด้วยดำต้ำในยุคดิจิทัล ไม่ใช่เพียงแค่กำรนำ AI
หรือเทคโนโลยีมำใช้ แต่องค์กรต้องปรับโครงสร้ำงกำรทำงำนให้มี
ควำมยืดหยุ่นและคล่องตัวมำกขึ้น ตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงรูปแบบ
กำรทำงำนของทุกแผนกทั้งองค์กร มีกำรแชร์ข้อมูลร่วมกัน ทำงำน
แบบ Cross-Function เพื่อผนวกและวิเครำะห์ข้อมูลร่วมกันได้อย่ำง
รวดเร็ว และออกแบบหรือเลือกใช้เทคโนโลยีมำจัดกำรดำต้ำได้
อย่ำงเหมำะสม ยิ่งข้อมูลหรือดำต้ำเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและอัพเดท
อยู่ตลอดเวลำ กำรปรับมุมมอง โครงสร้ำงและแนวกำรทำงำนในองค์กร
ให้สื่อสำร เข้ำใจและเดินหน้ำไปในทำงเดียวกันอย่ำงรวดเร็วจึงเป็น
สิ่งสำคัญในกำรรับมือกำรบริหำรดำต้ำเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจองค์กร
ด้วย Data-driven ในยุคนี้

นอกจำกนี้ กำรสร้ำ ง Digital Touchpoint ที่ช่ว ยเสริม
ประสบกำรณ์ลูกค้ำ ในขณะเดียวกันก็สำมำรถเก็บข้อมูลลูกค้ำเพื่อนำมำ
ต่อยอดทำงธุรกิจได้ และจำกสถำนกำรณ์โควิด ทำให้ลูกค้ำอยู่บน
ออนไลน์เป็นส่วนมำก ธุรกิจสำมำรถเก็บข้อมูลต่ำงๆ ได้ง่ำยมำกขึ้น
ธุรกิจควรต้องสร้ำง Customer Data Platform (CDP) ของตัวเอง
เพื่อรวบรวมข้อมูลมำไว้ในที่เดียว โดยใช้ AI และ Machine Learning
เป็น ตัว ช่ว ยในกำรวิเ ครำะห์ จัด กำรข้อ มูล และแบ่งกลุ่ม ลูก ค้ำ
ด้วยกลยุทธ์ Hyper-personalization อย่ำงไรก็ตำม กำรเก็บและจัดกำร
ข้อมูลจำนวนมำกได้ดีนั้น จำเป็นต้องมีกำรสร้ำงระบบหลังบ้ำน หรือ
Public Cloud ในกำรเก็บข้อมูลที่มีควำมเสถียร มีควำมยืดหยุ่น
ปรับเปลี่ยนสเกลได้ และที่สำคัญสำมำรถหยิบข้อมูลมำใช้งำนง่ำย
ศรีสุภำคย์ อำรีวณิชกุล ผู้อำนวยกำรธุรกิจองค์กร LINE ประเทศไทย
กล่ำวว่ำ ดำต้ำเทคโนโลยี เข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของทุกคน ทุกธุรกิจ
อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรแชทคุยกับเพื่อน กำรสั่งอำหำร
ออนไลน์ กำรช้อปปิ้งออนไลน์ กำรรับข้อมูลข่ำวสำร กำรทำงำนหรือเรียน
ผ่ำนระบบออนไลน์ และอื่นๆ อีกมำกมำย ดำต้ำจึงเป็นกุญแจสำคัญ
ของกลุ่มธุรกิจองค์กร เพื่อที่จะเข้ำใจพฤติกรรมของลูกค้ำต่อยอดไปสู่
กำรเลือกใช้โซลูชั่นเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่ำงแท้จริง
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