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คงปฏิเสธได้ยากว่าในศตวรรษท่ี 21 ความส�าเรจ็ของคนเรานัน้ 
ข้ึนอยู่กับทักษะและความรอบรู้เป็นส�าคัญ ความก้าวหน้า 
ด้านเทคโนโลยีและการที่โลกเชื่อมโยงกันในแทบทุกด้าน 
เป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย หากเราเข้าใจการเปล่ียนแปลง
และสามารถปรบัตัวยกระดบัทักษะความรูใ้ห้ทนัต่อแนวโน้มและ
ความต้องการใหม่ๆ ของโลก ย่อมจะประสบความส�าเรจ็ได้ไม่ยาก 

กรณีของอูเบอร์ (Uber) ซ่ึงเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อ 
คนขับรถและผูโ้ดยสารเข้าด้วยกัน เป็นตวัอย่างของธุรกจิท่ีไม่เพียง
เข้าใจถึงสภาพตลาดและพฤติกรรมคนยุคใหม่ แต่ยังเข้าใจถึง
แนวทางการน�าเทคโนโลยีดจิทิลัมาเชือ่มโยงและอ�านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้บริการ รวมทั้งเข้าใจโมเดลการด�าเนินธุรกิจแบบใหม่

ที่เน้นการร่วมมือและแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
ไม่ว่าจะเป็นตัวอูเบอร์เอง พาร์ทเนอร์ท่ีเป็นเจ้าของรถ และผู้ใช้
บริการ 

ในยุคท่ีโอกาสเป็นของทุกคน และคนธรรมดามโีอกาสไม่น้อย
ไปกว่าบรษิทัยักษ์ใหญ่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจโดย
อาศยัทักษะความรู ้เทคโนโลยีสมยัใหม่ ความคดิสร้างสรรค์ และ
ความคล่องตัว ท�าให้มอีาชพีและธุรกิจใหม่ๆ เกิดข้ึนมากมายและ
หลากหลาย แต่เราจะเห็นโอกาสทางธุรกิจเหล่าน้ันได้อย่างไร 
และท�าอย่างไรเราจึงจะมีทักษะความรู้ท่ีจ�าเป็นและเพียงพอ
ในการพัฒนาตนเองเพ่ือมุ่งสูก่ารประกอบอาชีพหรือสร้างสรรค์
ธุรกิจดังกล่าว   

กล่องความรู้...สู่โอกาส

KNOWLEDGE

BOX
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กับกล่องความรู้...สู่โอกาส
OKMD

ด้วยเล็งเห็นความจ�าเป็นในการพัฒนาทักษะความรู้และ
การน�าเสนอมุมมองที่เป็นโอกาสใหม่ๆ ในการประกอบอาชีพ 
เพ่ือให้คนรุ ่นใหม่และผู้ที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพหรือประกอบ
อาชีพเสริมได้เรียนรู้ รวมถึงค้นหาความชอบและความถนัด 
ของตน ส�านกังานบรหิารและพัฒนาองค์ความรู ้(องค์การมหาชน) 
หรือ OKMD จึงได้ริเริ่มโครงการ “กล่องความรู้... สูโ่อกาส” โดย
ท�าการศกึษาถึงแนวโน้มด้านการประกอบอาชพีใหม่ๆ และทกัษะ 

ความรูท้ีจ่�าเป็นในการประกอบอาชพีในยุคดจิทิลั โดยในระยะแรก 
จัดท�าเป็นคลิปวิดีโอจ�านวน 135 คลิป เพ่ือเสริมสร้างความรู้ 
สูโ่อกาส และเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสารของ OKMD เช่น

 www.okmd.or.th/knowledgebox
 www.facebook.com/OKMDInspire
 www.okmd.tv
 www.youtube.com/okmdtv 

NEW GEN
คนรุ่นใหม่

URBANIZATION
การขยายตัวของสังคมเมือง

WOMENOMICS 
พลังผู้หญิง

WORLD FRIENDLY
แนวคิดรักษ์โลก

AGING SOCIETY 
สังคมสูงอายุ

7 MEGA TRENDS DIGITAL AGE
โลกดิจิทัล

DIGILEARN
การเรียนรู้ไร้พรมแดน

ส่องโอกาส...จากเทรนด์โลก
โลกเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลายด้าน ครอบคลุมเกือบทุกมิติของชีวิต ซึ่งล้วนส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิถีชีวิต 

และพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคม จนน�าไปสูก่ารพัฒนาอาชีพ ธุรกิจ สินค้า และบริการรูปแบบใหม่ๆ ท่ีเข้าถึงกลุ่มลูกค้า 
ทีห่ลากหลายและมปีระสทิธิภาพมากขึน้ 

อ่านต่อใน
คอลัมน์ Next: 
เขย่า Trend 

ขยับโลก

เพื่อติดตาม Clip
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เทรนด์โลก...สร้างอาชีพ

SERVICE & SOLUTION

ORGANIC FARMING

FOOD BUSINESS

 สอนท�าอาหาร 
 บริการจัดเลี้ยง 

 โรงแรมแมว 
 นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 

อาชพีท่ีเกีย่วข้องกับการเกษตร และการผลติ 
สินค้าที่เกี่ยวข้อง เช่น  

 ผักออร์แกนิก 
 ผ้าย้อมสีธรรมชาติ 
 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

 ท่ามกลางเทรนด์โลกท่ีเข้ามามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนยุคน้ี เราได้เห็นเทรนด์อาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย  
ในหลากหลายสาขาอาชีพ กล่องความรู้...สูโ่อกาสจึงได้รวบรวมตัวอย่างการสร้างสรรค์อาชีพและไอเดียธุรกิจส�าหรับผู้ท่ีก�าลัง 
ค้นหาอาชีพใหม่ๆ ที่น่าสนใจและตอบโจทย์ความต้องการและพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ เช่น 

 นักจัดระเบียบบ้าน 
 นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้เว็บไซด์ 

อาชีพที่เกี่ยวกับการให้บริการ การอ�านวยความสะดวก และการแก้ปัญหา เช่น

อาชพีบรกิารทีเ่ก่ียวข้องกับอาหาร เช่น

 ออกแบบและตกแต่งอาหาร 
 ขายอาหารออนไลน์ 
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Knowledge Management 

ทักษะการบริหารจัดการความรู ้ เป็นเครื่องมือที่ช ่วยให้ 
การบรหิารจดัการธุรกิจเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ โดยการน�าเสนอ 
องค์ความรูท้ีต้่องการ (Right Knowledge) ให้แก่ผูท่ี้ต้องการใช้ 
(Right Person) และในเวลาที่เหมาะสม (Right Time)  

Design Thinking & Visual Thinking 

การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เป็นเครื่องมือช่วย
ในการออกแบบสินค้าและบริการท่ีตรงกับความต้องการ
ของลูกค้า ส่วนการคิดเป็นภาพ (Visual Thinking) ช่วย 
ในการจัดระเบียบความคิดและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  
รวมถึงช่วยในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและความคิดใหม่ๆ ที ่
ก้าวข้ามจากแนวคิดเดิม 

ตัวอย่างทักษะความรู้ที่ส�าคัญในศตวรรษ 21 ในกล่องความรู้... สู่โอกาส

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

ทักษะสารสนเทศ ส่ือ เทคโนโลยี

AR & VR

ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality: AR) และ 
ความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality: VR) เป็นเทคโนโลยี 
ที่ช่วยให้การเรียนรู้ง่ายและน่าสนใจมากขึ้น ในธุรกิจบันเทิง
และโฆษณามีการน�าไปใช้สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับงาน ส่ วนใน
ภาคอุตสาหกรรมก็มีการใช้ในการอบรมพนักงานเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการท�างานให้ดีขึ้น 

ทักษะสู่ความส�าเร็จ
หากต้องการก้าวให้ทันและแข่งขนัได้ในยุคแห่งความเปลีย่นแปลงนี ้เราไม่อาจเป็นเพียงผูท่ี้ใช้ชวิีตตามกระแสนิยม แต่ต้องก้าวข้ึนมาเป็น

ผูท้ีม่ศีกัยภาพในการต่อยอดสร้างอาชพี รายได้ และความส�าเรจ็จากโอกาสทีม่าพร้อมความเปลีย่นแปลงดงักล่าว โดยอาศยัทกัษะท่ีส�าคญั
ในการใช้ชวิีตและท�างานในศตวรรษที ่21 เป็นเครือ่งมอืสูค่วามส�าเรจ็ อนัประกอบด้วย ทักษะการเรยีนรูแ้ละนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ  
สือ่ เทคโนโลย ีและทกัษะชวิีตและอาชพี 

Coding

ทักษะความรู ้เก่ียวกับการโปรแกรม เป็นทักษะท่ีช่วยให ้
เข้าใจถึงหลักการ เทคนิคการท�างาน และความส�าคัญของ 
การสั่งงาน/ควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ รวมถึง 
ท�าให้เห็นถึงกระบวนการและปัจจยัทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลง
โลกธุรกิจในอนาคต และยังสามารถน�าโปรแกรมต่างๆ ไปใช้
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ

Brain-based Learning

ทักษะการจัดการเรียนรู ้ตามพัฒนาการของสมองเด็ก  
มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับเด็กในแต่ละ
ช่วงวัย รวมถึงการจัดพ้ืนที่เล่นท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู้และ 
การพัฒนาทักษะที่จ�าเป็นของเด็ก โดยเน้นที่การคิดวิเคราะห์
และลงมือปฏิบตัจิรงิ ซึง่จะเป็นพ้ืนฐานส�าคญัในการพัฒนาเมือ่
เดก็เตบิโตขึน้เป็นผู้ใหญ่ 
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ซีรีส์ความรู้ “กล่องความรู้...สู่โอกาส” จึงไม่เพียงน�าเสนอข้อมูลความรู้เก่ียวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
ท้ังในระดับโลกและระดับประเทศในมิติต่างๆ แต่ยังชี้ให้เห็นถึงโอกาสด้านอาชีพท่ีมาพร้อมความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
รวมถึงทักษะพื้นฐานท่ีควรรู้ ท�าได้ ใช้เป็น ซึ่งล้วนแต่เป็นข้อมูลความรู้ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่สามารถ
สร้างสรรค์อาชีพ ต่อยอดไอเดียธุรกิจเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ และเตรียมตัวเองให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ  
ท่ีจะตามมาในอนาคต 

Artificial Intelligence (AI) 

ทักษะความรู้เก่ียวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) เช่น การท�าให้ 
คอมพิวเตอร์หรอืหุ่นยนต์คดิและตดัสนิใจได้เองอย่างมเีหตผุล 
และด�าเนินการอย่างใดอย่างหนึง่ได้แบบอตัโนมตั ิเป็นทักษะ
ที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่สินค้าและบริการ  และสร้าง 
ความสะดวกสบายให้แก่ผูใ้ช้งาน รวมท้ังยังช่วยลดต้นทุนและ
ประหยัดเวลาในการด�าเนินงาน

Video Production 

ทักษะความรู ้ด ้านการผลิตคลิปวิดีโอ  ทั้งการก�าหนด 
กรอบแนวคดิของงาน การพัฒนาเน้ือหา การถ่ายท�า การตดัต่อ 
การใส่เสยีงประกอบ และเทคนิคพิเศษอืน่ๆ ซึง่สามารถท�าเป็น 
งานอดิเรกหรือต่อยอดเป็นอาชีพด้านการผลิตคลิปวิดีโอ  
สื่อโฆษณา และรายการออนไลน์  

Communication and Persuasion Skills

ทักษะการสื่อสารและโน้มน้าวใจ มีความส�าคัญในการ 
สร้างความเชื่อถือและความมั่นใจให้แก่ทั้งลูกค้าและผู้ที่
เก่ียวข้อง แม้ว่าในปัจจุบันสื่อดิจิทัลมีบทบาทสูงมากในการ
สื่อสารและน�าเสนอข้อมูล แต่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
กับบุคคลก็มีความส�าคัญมากข้ึนด้วยเช่นกัน ในแง่การสร้าง
ประสบการณ์การให้บรกิารทีเ่ป็นกันเองและน่าประทับใจ

Branding and Design Thinking

ทกัษะความรูใ้นการสร้างแบรนด์และการคดิเชงิออกแบบ เป็น
ทักษะส�าคัญส�าหรบัเจ้าของธุรกิจและนักการตลาดในการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่น่าจดจ�า และสร้างคุณค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าและ
บรกิาร โดยมกัใช้ร่วมกับทักษะการวิเคราะห์ตลาดและธุรกิจ เพ่ือ
ให้เข้าใจพฤตกิรรมและความต้องการผูบ้รโิภค 

Digital Marketing

ทกัษะความรูด้้านการตลาดดจิทิลั เป็นเครือ่งมอืทีช่่วยกระตุน้
ความสนใจ และชีใ้ห้เห็นคณุค่าและความแตกต่างของสนิค้า
และบริการของเรา ผ่านการน�าเสนอเน้ือหาสาระท่ีกระตุ้น
อารมณ์ความรู้สึก รวมถึงเทคนิคและช่องทางการน�าเสนอ 
ทีส่อดรบักับแนวคดิ พฤตกิรรมของลกูค้า

Market and Business Analytics

ทักษะการวิเคราะห์ตลาดและธุรกิจ เป็นทักษะที่จ�าเป็นใน 
โลกแห่งข้อมูล (Big Data) ท่ีจะช่วยในการวิเคราะห์โอกาส 
สภาพความเป็นไปของตลาด รวมถึงพฤติกรรมและ 
ความต้องการท่ีแท้จริงของลูกค้า ซึ่งเป็นข้อมูลส�าคัญท่ีจะ
ใช้ในการวางแผนธุรกิจและแผนการตลาดได้อย่างถูกต้อง 
และมปีระสทิธิภาพตัง้แต่ต้นจนจบกระบวนการ 

สแกนเพ่ือรับชมคลิปวิดีโอ

www.okmd.or.th/knowledgebox
www.facebook.com/OKMDInspire
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7 เทรนด์โลกสู่โอกาส

ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นความท้าทายที่ทุกคนต้องเผชิญและปรับตัว เพ่ือให้พร้อมรับโอกาสในการ 
ประกอบอาชีพที่มีความหลากหลายมากขึ้ น และสามารถน�าเทรนด์มาคิดต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรม 
อาชีพ และธุรกิจใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนยุคปัจจุบันได้มากขึ้น

เราก�าลงัอยู่ในโลกท่ีมกีารเปลีย่นแปลงแบบก้าวกระโดด 
ซึง่ส่งผลกระทบต่อวิถีชวิีตของคนบนโลกอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ 
ไม่ว่าจะเป็นความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทีท่�าให้เกิดการกระจายของข้อมลูข่าวสารและเปิดโลกทัศน์ใหม่
แห่งการเรียนรู้ทุกท่ีทุกเวลา คนรุ่นใหม่มีความคิดเป็นของ
ตนเองและกล้าแสดงออกมากข้ึน ผู้หญิงเข้ามามีบทบาท
ส�าคัญในแทบทุกวงการ การเข้าสู ่สังคมสูงอายุ ไปจนถึง 
ข้อจ�ากัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เหล่านี ้
ล้วนเป็นปรากฏการณ์ส�าคัญท่ีสงผลให้ความคิดและ
พฤติกรรมของคนในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป 

AGING SOCIETY
โอกาสใหม่จากสังคมสูงอายุ 

ปัจจุบันทั่วโลกก�าลังก้าวสู ่การเป็นสังคมสูงอายุ โดยเฉพาะ
ประเทศไทยซึง่จะเป็นประเทศแรกในอาเซยีนท่ีเป็นสงัคมสงูอายุ
อย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2564 โดยจะมีสัดส่ วนผู้มีอายุ 60 ป ี
ข้ึนไปถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด ขณะท่ีสัดส่วน 
คนวัยท�างานลดลง อย่างไรก็ดีผู้สูงอายุไม่ใช่ “ภาระ” แต่เป็น
โอกาสและความท้าทายส�าหรบัผู้ท่ีสามารถท�าความเข้าใจและ
ตีโจทย์ความต้องการของคนกลุม่น้ี อันจะน�าไปสู ่การพัฒนา
สินค้าและบริการที่เข้าถึงผู้สูงอายุได้อย่างตรงจุด ไม่ว่าจะเป็น
ความต้องการด้านสขุภาพ การเงิน สิง่อ�านวยความสะดวก หรอื
แม้แต่ประสบการณ์ ใหม่ในชีวิต 

 ตัวอย่างไอเดียธุรกิจ
 รถยนต์อัตโนมัติส�าหรับผู้สูงอายุ
 ทัวร์ท่องเที่ยวส�าหรับผู้สูงอายุ
 สถานที่ออกก�าลังกายส�าหรับผู้สูงอายุ
 หลักสูตรเสริมทักษะส�าหรับผู้สูงอายุ

by

่
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DIGITAL AGE
เชื่อมต่อไอเดียยุคดิจิทัลแบบไร้พรมแดน 

ในยุคประเทศไทย 4.0 เทคโนโลยีดิจทัิลและอนิเทอร์เนต็ได้เข้ามา 
สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตและพฤติกรรมของผู้คน รวมถึง 
รูปแบบการท�าธุรกิจในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการที่คนยุคดิจิทัล
เรยีนรูแ้ละท�างานได้ทกุท่ีทุกเวลาผ่านอนิเทอร์เน็ตและอปุกรณ์อจัฉรยิะ 
เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน แท็บเลต็ หรอืการทีอ่งค์กร/ธุรกจิสามารถ
ติดต่อส่ือสารและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงผ่านแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ เช่น สื่อสังคม (Social Media) คนรุ่นใหม่ รวมถึงภาคธุรกิจ
จึงควรเรียนรู้ท่ีจะน�าเทรนด์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการต่อยอด 
สร้างโอกาส สร้างอาชีพ และพัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ  ท่ีจะตอบโจทย์ 
ความต้องการของผู้บริโภคยุคดิจิทัลได้ตรงใจยิ่งขึ้น

 ตัวอย่างไอเดียธุรกิจ
 แอปพลิเคชันช่วยหาที่จอดรถในเมือง
 แอปพลิเคชันน�าเที่ยวด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR)
 เกมจ�าลองสถานการณ์เอาตัวรอดจากภัยพิบัติ
 บริการเทรนเนอร์ออกก�าลังกายออนไลน์

DIGILEARN  
เรียนรู้แบบไร้ขีดจ�ากัด

ปัจจุบันเป็นยุคที่เทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารได้เข้ามา
เปล่ียนแปลงวิถีชวิีต พฤตกิรรม กระบวนการเรยีนรู ้รวมถึงรปูแบบ
การท�างานของคนเราในหลายมติ ิเหน็ได้จากมอีาชพีใหม่เกิดขึน้ 
มากมาย ส่วนอาชพีเก่าบางอาชพีก็ลดความส�าคญัลง การศกึษา 
รูปแบบเดิมอาจไม่รองรับการสร้างอาชีพให้แก่คนรุ่นใหม่ 
อย่างเหมาะสมเพียงพอ เทรนด์การเรียนรู้ตลอดชีวิตและ 
การเรียนรู้ไร้พรมแดนจึงเข้ามามีบทบาทส�าคัญในการเตรียม 
ผูป้ระกอบอาชพีให้พร้อมปรบัตวัและเรยีนรูใ้หม่อยู่เสมอ โดยมี
การน�าเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์และสร้างนวัตกรรมการเรยีนรู ้
รูปแบบใหม่ท่ีเหมาะกับยุคดิจิทัล เช่น หลักสูตรออนไลน์ 
แบบเปิดส�าหรับมวลชน (MOOCs) รวมถึงการบูรณาการ 
การเรียนรู้ระหว่างรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์

 ตัวอย่างไอเดียธุรกิจ
 แอปพลิเคชันสแกนเอกสารและจัดการเอกสาร
 เว็บไซต์เรียนภาษาออนไลน์กับเจ้าของภาษาที่เป็นแม่บ้าน 

 หรือผู้สูงอายุ
 เครื่องพิมพ์สามมิติ กล้อง 360 องศา
 โรงเรียนกวดวิชาออนไลน์
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URBANIZATION  

ความเป็นเมือง โอกาสทองต้องรีบคว้า 
เมื่อความเป็นเมืองขยายตัวอย่างต่อเน่ืองทั้งในระดับ

ประเทศและระดบัโลก กลายเป็นพลงัขบัเคลือ่นเศรษฐกิจใหม่ 
ในศตวรรษท่ี 21 และเป็นตัวเร่งการเปล่ียนผ่านทางเศรษฐกิจ 
ในหลายมิติ ไม่ว ่าจะเป็นการเคล่ือนย้ายแรงงานจาก 
ภาคการเกษตรเข้าสู่เมือง จ�านวนแรงงานต่างชาติที่เพิ่มขึ้น 
รวมท้ังการเพ่ิมข้ึนของ “คนเมืองเสมือน” หรือคนชนบท 
ท่ีมีวิถีชี วิตและพฤติกรรมคล้ายคลึงกับคนเมือง เช ่น 
ใช ้ชี วิตแบบคนโสดประกอบอาชีพอิสระ อาศัยอยู่ใน 
คอนโดมเินียม ฯลฯ อนัน�ามาซึง่โอกาสในการประกอบอาชพี 
และไอเดียทางธุรกิจท่ีจะมาตอบสนองความต้องการ 
และความหลากหลายของวิถีชีวิตแบบคนเมือง

ตัวอย่างไอเดียธุรกิจ
โรงแรมส�าหรับผู้ที่เดินทางคนเดียว
รถขายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck)
ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ปลูกผัก
พื้นที่ท�างานร่วมกัน (Co-Working Space)

NEW GEN  
คนรุ่นใหม่ อนาคตใหม่ 

เมื่อพูดถึงคนรุ่นใหม่ (New Generation) หรือ Gen Y จะ
หมายถึงกลุ่มคนอายุระหว่าง 18-38 ปี ซึ่งเติบโตมาพร้อมกับ
เทคโนโลยีดจิทิลัและอนิเทอร์เนต็ จงึมคีวามสามารถในการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือแสวงหาข้อมูลข่าวสารและความรู้ใหม่อย่าง
รวดเร็ว รวมทั้งมีความคิด วิถีชีวิต และพฤติกรรมแตกต่างไป 
จากคนรุ่นก่อน ปัจจุบันเป็นช่วงเวลาที่ Gen Y อยู่ในวัยท�างาน  
บางส่วนก้าวสูต่�าแหน่งบรหิาร จงึเป็นพลงัส�าคญัในการขบัเคลือ่น 
เศรษฐกิจและสงัคม ไม่ว่าจะเป็นในฐานะผูบ้รโิภคท่ีมพีฤตกิรรม
การซือ้สินค้าและบริการเปลี่ยนไปจากสมัยก่อน หรือในฐานะ
ผู้ประกอบการ แรงงาน และนักวิชาชีพที่จ�าเป็นต้องรู้ให้เร็ว 
ลงมอืท�าให้ไว คดิต่อยอดไอเดยีอาชพีและธุรกิจในแบบท่ีตวัเอง
ต้องการ เพื่อก้าวสู่การเป็น New Gen ที่แข็งแกร่งและสามารถ
แข่งขันได้ทั้งในโลกธุรกิจและตลาดแรงงาน

ตัวอย่างไอเดียธุรกิจ
เว็บไซต์ค้นหาคนท�างานอิสระ (ฟรีแลนซ์)
บริการพื้นที่เก็บสินค้าส�าหรับร้านค้าออนไลน์ 
ช่องรายการออนไลน์/ออนดีมานด์ (On Demand)
บริการผู้ช่วยเสมือนจริง (Virtual Assistant)

่

SCAN QR CODE
เพื่อรับชม GIF

NEW GEN  
คนรุ่นใหม่ อนาคตใหม่ 

NEW GEN  
คนรุ่นใหม่ อนาคตใหม ่

10 N NEXT



WOMENOMICS
สร้างโอกาสจากพลังผู้หญิง 

ภายในศตวรรษท่ี 21 ผูห้ญิงกว่า 1 พันล้านคนทัว่โลกจะมบีทบาทส�าคญั
และเปน็หนึง่ก�าลังส�าคญัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคมตัง้แตร่ะดับ 
ครวัเรอืนไปจนถึงระดับโลก ท้ังในด้านการเป็นผู้บริโภคที่มีก�าลังซื้อและ 
มีอ�านาจตัดสินใจซื้อ ด้านการผลิตที่เป็นได้ทั้งผู้ลงทุน ผู้ประกอบการ หรือ
ลกูจ้าง ตลอดจนด้านการบรหิารและวิชาชพีทีเ่ราจะได้เห็นผู้หญิงมบีทบาท
ส�าคญัท้ังในฐานะผูน้�าทางการเมอืง ผูบ้รหิารองค์กร ไปจนถึงนักวิชาชพีและ 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เมื่อพลังผู้หญิงมีแนวโน้มขยายตัวอย่างรวดเร็ว  
จึงเป็นโอกาสและความท้าทายของธุรกิจท่ีจะเข้ามาพัฒนาสินค้าและ
บรกิารทีต่อบโจทย์ความต้องการของผูห้ญิงกลุม่ต่างๆ เช่น กลุม่ผูห้ญิงโสด 
กลุ่มผู้หญิงสูงอายุ กลุ่มคุณแม่ลูกอ่อน ฯลฯ รวมทั้งเป็นโอกาสทางอาชีพ 
ที่หลากหลายและเปิดกว้างส�าหรับผู้หญิงมากยิ่งขึ้น

 ตัวอย่างไอเดียธุรกิจ
 ห้องชุดส�าหรับผู้หญิง
 บริการท�างานบ้านครบวงจร
 บริการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 
 ธุรกิจอาหารออร์แกนิกเดลิเวอรี่

WORLD FRIENDLY
ส่องโอกาสมาแรงของคนรักษ์โลก

ความต้องการใช้ทรัพยากรจ�านวนมากเพ่ือสร้างความก้าวหน้า 
ด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจการค้า ประกอบกับปริมาณการบริโภค 
ท่ีเพ่ิมข้ึน อันเป็นผลจากจ�านวนประชากรท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
การปรับเปลี่ยนบริบททางสังคม และการขยายตัวของเมือง ล้วนเป็น 
ปรากฏการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและก่อให้เกิดปัญหานานัปการ 
ไม่ว่าจะเป็นภาวะเรือนกระจก ภัยธรรมชาติ ขยะมูลฝอย และมลพิษ ฯลฯ 
ในอีกมุมหน่ึง ความต้องการใช้ชีวิตบนโลกอย่างสมดุลและเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมก็น�าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่ไม่สร้าง 
ผลกระทบหรือก่อให้เกิดมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด รวมไปถึง 
การต่อยอดไอเดียอาชีพ และธุรกิจใหม่เพ่ือพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
ระบบนิเวศ และแหล่งทรัพยากร รวมถึงการเตรียมรับมือกับภัยพิบัติ 
รูปแบบต่างๆ ในอนาคต

 ตัวอย่างไอเดียธุรกิจ
 บรรจุภัณฑ์รับประทานได้
 ตู้รีไซเคิลขยะพลาสติก
 ไบโอแฟชั่นจากเส้นใยชีวภาพ
  บริการขนส่งสินค้า/ผู้โดยสารคาร์บอนต�่า

สแกนเพ่ือรับชมคลิปวิดีโอ

www.okmd.or.th/knowledgebox
www.facebook.com/OKMDInspire
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เครื่องมือเรียนรู ้  สู ่ โลกดิจิทัล

รู้ด้วยความจริงเสมือน

AR หรือ Augmented Reality เป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานโลกแห่งความจริง 
เข้ากับโลกเสมอืน หรอืการซ้อนภาพจนิตนาการลงบนโลกความเป็นจรงิ โดยอาจแสดงผล 
ในรปูแบบสองมติหิรอืสามมติท่ีิเป็นภาพเคลือ่นไหวหรอืภาพนิง่ก็ได้ ตวัอย่างท่ีโด่งดงัทีส่ดุ 
ได ้แก่ เกม Pokémon Go ที่มีการจ�าลองตัวละครในเกมให้ดูเหมือนออกมา 
อยู่ในสิง่แวดล้อมจรงิของผูเ้ล่น ส่วนร้านเฟอร์นิเจอร์จากสวีเดนอย่าง IKEA ก็มกีารน�า AR 
เข้ามาช่วยให้ลกูค้าทดลองแต่งห้องก่อนตดัสนิใจซือ้จรงิ ผ่านแอปพลเิคชนั IKEA Place 
และทีล่มืไม่ได้คือ Google Glass แว่นตา AR ทีช่่วยให้ผูส้วมใส่สามารถดแูผนที ่บนัทึกภาพ 
และวีดีโอ หรือดูข้อมูลอื่นๆ บนกระจกแว่นตาโดยตรงโดยไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์อื่น 

ปัจจุบันในประเทศไทยมีบริษัทที่เชี่ยวชาญและพัฒนาผลงานด้านเทคโนโลยี AR 
เช่น Cyberrex Design ที่มีผลงานทางด้าน AR ในแวดวงธุรกิจและการศึกษา 
ในประเทศไทย 

ในโลกปัจจุบันที่ “ความรู้คือโอกาส” และทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา 
และทุกเรื่องผ่านแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลและโลกออนไลน์ ทั้งยังเป็นยุคที่เทคโนโลยเีข้ามา 
มีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของเรามากขึ้นในทุกด้าน การรู้เท่าทันเทคโนโลยีในวันน้ี  
จึงเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีที่สุดเพื่อโอกาสทางอาชีพในวันหน้า

AR 

รู้แบบ 360 องศา

VR หรือ Virtual Reality เป็นเทคโนโลยีในการจ�าลองการรับรู ้  โดยสร้าง 
สภาพแวดล้อมเสมือนที่สามารถมองไปรอบตัวได้แบบ 360 องศา ในต่างประเทศเริ่มมี
การเรยีนการสอนท่ีใช้ Google Expeditions และ Google Earth เป็นเครือ่งมอืการสอน
เสมอืนจรงิด้วยการน�าเทคโนโลยี VR มาช่วยให้ผูเ้รยีนมองเหน็สถานทีแ่ละสิง่ของต่างๆ ได้ 
เสมือนอยู่ในสถานท่ีจริง ด้านอุตสาหกรรม บริษัทขนส่งสินค้าอย่าง UPS ใช้ VR  
ในการฝึกการขบัขีป่ลอดภัยให้แก่พนกังานขบัรถทุกคนก่อนเริม่งานจรงิ ทางด้านศิลปะ  
มกีารใช้ Google Tilt Brush ซึง่เป็นอปุกรณ์วาดรปูแบบ VR ทีเ่นรมติห้องท้ังห้องเป็นเสมอืน 
ผืนผ้าใบและใช้อุปกรณ์ VR แทนแปรงและสีในการถ่ายทอดจินตนาการออกมาเป็น
ภาพสามมิติในอากาศ ส่วนด้านการแพทย์ VR เข้ามามีส่วนช่วยจ�าลองภาพเสมือนจริง
ในการบ�าบัดรักษาผู้ที่มีอาการกลัวแมงมุม กลัวความสูง ฯลฯ 

ในประเทศไทยเองมีบริษัทท่ีเชี่ยวชาญและพัฒนาผลงานด้านเทคโนโลยี VR เช่น 
Bit Studio ที่ท�างานด้าน Creative Technology ไม่ว่าจะเป็นสื่อแบบอินเตอร์แอ็กทิฟ 
(Interactive Media) และงานศิลปะท่ีสร้างข้ึนจากเทคโนโลยีดิจิทัลและ VR  
(Generative Art)

VR 

NEW WAY TO LEARN

SCAN QR CODE
เพื่อรับชม GIF
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รู้ด้วยภาพ

 Visual Thinking คือ การคิดเป็นภาพ เป็นเครื่องมือช่วยให้สมองคิดอย่าง 
เป็นระบบระเบียบโดยการคิดและวาดภาพไปพร้อมกัน จากน้ันจึงถ่ายทอดเป็นภาพ 
เพ่ือให้ผูอ้ืน่เข้าใจและมองเหน็ภาพเดยีวกัน ส่วน  Design Thinking  คอื การคดิเชงิออกแบบ 
เป็นการคดิแก้ปัญหาโดยเน้นท�าความเข้าใจว่าคนต้องการอะไร แทนท่ีจะมองว่าปัญหา
คอือะไร จากนัน้จงึน�าไปสร้างสรรค์เป็นนวตักรรมท่ีจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว เช่น บรกิาร
ของ Digital Roam Inc. ซึ่งเป็นบริษัทให้ค�าปรึกษาเพื่อการน�าเทคนิคการคิดด้วยภาพ 
มาใช้แก้ปัญหาท่ีซับซ้อนขององค์กร โดยมีลูกค้าหลักเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่และองค์กร
ระดับชาติ เช่น ท�าเนียบขาว กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา eBay Google Microsoft 

ในต่างประเทศมผีูเ้ชีย่วชาญด้าน Visual Thinking เช่น Dan Roam นักคดิ-นกัเขยีน 
ด้วยภาพ ผูพั้ฒนาแนวคดิการน�า Vivid Grammar ซึง่เป็นแผนภาพท่ีช่วยในการแยกแยะ
สิ่งที่ได้ยิน จดบันทึก และวาดเป็นภาพ มาช่วยในการคิดคลี่คลายปัญหาทุกอย่าง 
ให้ง่ายขึ้น

VISUAL THINKING 
และ DESIGN THINKING 

เมื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีบทบาทต่อวิถีชีวิตของเรา และเป็นตัวแปรส�าคัญในการ 
ขับเคลื่อนธุรกิจ เราจึงต้องเตรียมตัว พัฒนาศักยภาพ และท�าความเข้าใจเครื่องมือใหม่ๆ  
ในการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือให้ก้าวทันเทคโนโลยีแห่งอนาคต และเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันในโลกยุคดิจิทัลที่ไม่มีวันหยุดนิ่ง  

รู้ด้วยสมองกล

ทุกวันนี้ AI หรือ Artificial Intelligence และ Machine Learning เข้ามีบทบาท 
และความส�าคัญต่อชีวิตประจ�าวันของเรามากขึ้น เห็นได้จากสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากที่สุด
อย่าง Google RankBrain ระบบ AI ของกูเกิลที่ฉลาดข้ึนเรื่อยๆ ทุกครั้งท่ีมีคนเข้าไป
ค้นหาข้อมูล โดยระบบจะบันทึกและจดจ�าสิ่งที่เราชอบและน�าเสนอสิ่งท่ีเก่ียวข้อง 
ให้เราผ่านทางโฆษณาในเฟซบุ๊ก/ยูทูบ ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูล 
และท�าให้สามารถโฆษณาประชาสมัพันธ์สนิค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน ส่วน Amazon 
Alexa เป็น  AI ประจ�าบ้านทีส่ามารถเปิดปิดไฟ จดัตารางงาน ตัง้ปลกุ หรอืแม้แต่รายงานข่าว 
และพยากรณ์อากาศเหมือนเป็นเลขาส่วนตัว ในทางการแพทย์มีการน�า AI ที่ชื่อว่า 
Butterfly IQ มาใช้ในการวนิิฉยัโรคพ้ืนฐาน รวมถงึระบบอลัตร้าซาวน์พกพาท่ีเชือ่มต่อกับ 
iPhone สามารถสแกนอัลตร้าซาวนได้ด้วยตัวเอง 

ปัจจุบันในประเทศไทยมีบริษัทท่ีเชี่ยวชาญและพัฒนาผลงานด้านเทคโนโลยี AI  
เช่น บริษัท Synapes Thailand (AI Tech) ที่มีผลงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ 
ทางด้าน AI ที่มีชื่อว่า SOMSRi AI น�าไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจด้านการเงิน 
และการจดัอบรมสมัมนาทีใ่ห้ค�าปรกึษาด้านการน�า AI ไปใช้งานวเิคราะห์ข้อมลูในองค์กร

์

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ MACHINE LEARNING 

สแกนเพ่ือรับชมคลิปวิดีโอ

www.okmd.or.th/knowledgebox
www.facebook.com/OKMDInspire
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อาชีพน่าสนใจ
ในศตวรรษที่ 215 ความล�้าหน้าของเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นจากนวัตกรรมและ 
ความคิดสร้างสรรค์ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านรูปแบบ
การเรยีนรู ้การท�างาน การใชช้วีติ ไปจนถงึโครงสร้างทางเศรษฐกจิ
และสังคม ทัง้ในระดบัทอ้งถิน่ ประเทศ และโลก น�าไปสู่อาชพีใหม่ๆ  
ที่ ต้องการทักษะความรู้ที่หลากหลาย เพ่ือเข้ามาตอบโจทย ์
ความต้องการของคนยุคนี้ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ดังเช่น  
5 อาชีพต่อไปนี้  

็

Data Scientist | นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

ส�าหรับองค์กรในยุคดิจิทัล ความสามารถในการน�าข้อมูลที่เปน  
Big Data มาใช้ประโยชน์ในการสร้างสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ 
ของลูกค้าได้มากที่สุดนับเป็นสวนส�าคัญในการสร้างมูลคาตอยอด 
ไปสคูวามส�าเรจ็ Data Scientist จงึเข้ามามบีทบาทในการจดัการข้อมลู
จ�านวนมาก จากหลากหลายแหล่งทีม่า โดยน�ามาวเิคราะห์เพ่ือหาค�าตอบ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจและแก้ปัญหาต่างๆ ของบริษัท/หน่วยงาน  

คุณสมบัติ/ทักษะที่จ�าเป็น
ชอบตัวเลข สามารถแปลค่าตัวเลขให้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์
รักการเขียนโปรแกรม
มีความรู้ด้านธุรกิจ ชอบแก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์
มีวิธีน�าเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่าย

่่
่

่

UI/UX Designer | นักออกแบบ UI/UX
UI Designer คือ นักออกแบบสวนตอประสานระหวางผู้ใช้กับระบบ  

(User Interface) สวน UX Designer คอื นักออกแบบประสบการณ์ผใูช้เว็บไซต์ 
(User Experience) เป็นหนึ่งในอาชีพด้านการออกแบบท่ีมีอัตราการเติบโต
สงูสดุเป็นอนัดบัต้น งาน UI/UX Designer ในประเทศไทยส่วนใหญ่เน้นไปทาง 
สินค้าและบริการดิจิทัล รวมถึง Internet of Things (IoT) เพ่ือให้อุปกรณ์
อิ เล็กทรอนิกส ์ต่างๆ สงข ้อมูลถึงกันผ่านอินเทอร ์ เน็ต และผูใชได้รับ 
ความสะดวกสบายและพึงพอใจในการใช้งาน 

คุณสมบัติ/ทักษะที่จ�าเป็น
มีทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
มีทักษะด้านการออกแบบเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการผู ้ใช ้

และเป้าหมายธุรกิจ
มีสุนทรียศาสตร์ 
มีความเข้าใจเทรนด์และการตลาด

่
่

่ ่

่ ้ ้

้
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Home Organizer | นักจดัระเบยีบบา้น

ผู้ให้ค�าแนะน�าและสอนเทคนิคการจดับ้านให้เป็นระเบยีบและมพ้ืีนท่ีใช้สอย
เพิมข้ึน นอกจากนียั้งเป็นผใูห้ค�าปรกึษาท่ีชีใ้ห้เห็นปัญหาต่างๆ ทีส่ะท้อนออกมา
ทางพฤติกรรมการเก็บสะสมสิงของต่างๆ และบอกแนวทางการแก้ปัญหา 
ผ่านการจดัเก็บบ้าน เพ่ือสร้างทศันคตเิชงิบวกในการใช้ชวิีต

คุณสมบัติ/ทักษะที่จ�าเป็น 
ชอบความเป็นระเบยีบเรยีบร้อย
มทัีกษะการสือ่สารทางวาจาและเป็นผูฟั้งทีด่ี
ขยัน ทุ่มเท ใส่ใจในรายละเอยีด
มคีวามเข้าใจด้านสนุทรยีศาสตร์

้
่

่

3D Styling Data Designer | นักออกแบบภาพ 3 มิติ
อาชีพท่ีมาพร้อมกับเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ (3D Printing)  

ท�าหน้าที่ออกแบบวัตถุ 3 มิติบนคอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน หรือแท็บเล็ต  
กอนน�าไปพิมพ์ด้วยเคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ โดยสามารถประยุกต์ใช้ในอาชีพ 
หรือธุรกิจต่างๆ ได้หลากหลาย เช่น การแพทย์ สถาปัตยกรรม แฟชั่น ศิลปะ 
อาหาร แอนิเมชัน  

คุณสมบัติ/ทักษะที่จ�าเป็น
มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์
มีทักษะด้านการออกแบบ 3 มิติ 
มีความรู้พื้นฐานด้านศิลปกรรม
มีความเข้าใจในธุรกิจที่ท�า

่

Food Therapist | นักโภชนาการบ�าบัด

อาชีพที่เกิดข้ึนเพ่ือตอบโจทย์กระแสการใส่ใจสุขภาพและความงามของ 
คนรุน่ใหม่โดย Food Therapist คือ ผู้ท่ีมีความรู้เฉพาะทางด้านอาหาร รู้ถึงข้อดี 
ข้อเสียของวัตถุดิบ รู้จักเลือกส่วนผสมที่ท�าให้เกิดสมดุลต่อร่างกาย รู้ข้ันตอน 
วิธีการปรุงเพ่ือให้ได้อาหารหน้าตาดีรสชาติอร่อย และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ส�าหรับผู้บริโภค โดยท�าหน้าที่จัดโปรแกรมอาหารส�าหรับการดูแลสุขภาพและ 
การบ�าบัดรักษาโรค 

คุณสมบัติ/ทักษะที่จ�าเป็น
ชอบท�าอาหาร
รู้ถึงประโยชน์/โทษของวัตถุดิบแต่ละชนิด
รู้จักเลือกสวนผสมและวิธีการปรุงที่ท�าให้เกิดสมดุลต่อร่างกาย่

สแกนเพ่ือรับชมคลิปวิดีโอ

www.okmd.or.th/knowledgebox
www.facebook.com/OKMDInspire
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เทรนด์ของเนื้อหาที่นิยมในปัจจุบัน

ความรู้เก่ียวกับยูทูบ เช่น ข้ันตอนและ
เงื่อนไขการเผยแพร่วิดีโอ รายได้จากยูทูบ

ความรูเ้ก่ียวกับ Multi-channel Networks 
(MCN) ซึ่งเป็นตัวกลางดูแลเครือข่ายของ
ยูทูบเบอร์เพ่ือให้เกิดการเติบโตและสร้าง
รายได้

ทักษะการคิดสร้างสรรค์คอนเทนต์และ
รูปแบบการน�าเสนอ 

ทักษะการพัฒนาคอนเทนต์เพ่ือสร้าง
รายได้

ในบรรดาอาชพียอดนยิมของคนรุน่ใหม่ หน่ึงในน้ันคอื “ยูทูบเบอร์” (Youtuber) หรอืผู้ท�าคอนเทนต์หรอืเน้ือหาเผยแพร่บนช่องยูทูบ 
ซึ่งเปนอาชีพที่สามารถสร้างชื่อเสียงและรายได้มากมายอยางไมนาเชื่อ ปัจจุบันในประเทศไทยมีผู ้ที่ประสบความส�าเร็จ 
ในการเปนยูทูบเบอร์จ�านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์รุ่นบุกเบิกอย่าง iHere TV เสือร้องไห้ VRZO Pearypie ไปจนถึงหน้าใหม่ 
มาแรงอย่าง Softpomz เกไก๋สไลด์เดอร์ นักผจญเพลง ฯลฯ

การเป็นยูทบูเบอร์ทีป่ระสบความส�าเรจ็จ�าเป็นต้องอาศยัทกัษะและการฝึกฝน โดยเฉพาะทกัษะส�าคญัในศตวรรษที ่21 ในสวนของ
การคดิวิเคราะห์ (Critical Thinking) การสือ่สาร (Communication) การร่วมมอื (Collaboration) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) รวมถึง 
ทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อช่วยในการพัฒนาวิสัยทัศน์และกรอบความคิดให้ทันสมัย 
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และสามารถสร้างสรรค์เนื้อหาที่ตรงความต้องการของผู้ชม    

๋

็
็

่

่ ่ ่

ทักษะส�าคัญในศตวรรษที่ 21 
ส�าหรับการเปน็ Youtuber อย่างมืออาชีพ

ความรู ้ พ้ืนฐานเก่ียวกับกล้องวิดีโอ  
การใช้กล้อง ชนิดของไฟล์วิดีโอ ความละเอยีด 
ของภาพ (Resolution) 

ทักษะการถ่ายวิดีโอแบบมืออาชีพ  
เช่น การวางองค์ประกอบภาพ การจดัฉาก  
การจัดแสง และเทคนิคการถ่ายท�า เช่น 
เอฟเฟกต์ภาพชนิดต่างๆ  

ทักษะการตัดต่อวิดีโอ 

ทกัษะการออกแบบกราฟิก เช่น มาสคอต 
หรือตัวการ์ตูน โลโก้ของช่อง ฯลฯ 

ด้านเนื้อหา
และรูปแบบ ด้านภาพ ด้านเสียง

ความรู้และทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับยูทูบเบอร์มืออาชีพ

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับอุปกรณ์บันทึก
เสียง ตั้งแต่ชนิดของไมโครโฟน การเลือก
ไมโครโฟนให้เหมาะกับงาน ชนิดของไฟล์
เสียง 

ทักษะการตัดต่อเสียง ต้ังแต่การปรับ 
ความดัง-เบาของเสียง การลดเสียงรบกวน 
การเลอืกใช้ดนตร/ีเพลงประกอบ การตดัต่อ 
เสียง การปรับแต่งท่อนดนตรีให้เหมาะสม 
การใช ้ เครื่องมือปรับโทนเสียงตามท่ี 
ต้องการ  

SCAN QR CODE
เพื่อรับฟัง Audio text

16 N Nextpert



คงเหน็แลว้วา่โลกยคุดจิทิลัเปน็โลกแหง่โอกาส ทกุคนสามารถเปน็ยทูบูเบอรไ์ดห้ากหมั่นเรยีนรู้ 
ฝกึฝน และพัฒนาทกัษะด้านการผลติวดิโีอออนไลน ์และยงัสามารถน�าไปปรบัใชใ้นการท�างานอืน่ๆ 
ให้เหมาะสมกับสินค้า บริการ หรือเนือ้หาของงานทีต่้องการน�าเสนออีกด้วย 

ถอดรหัสการสร้างคอนเทนต์วิดีโอออนไลน์ให้โดนใจ

วิดีโอให้คงท่ี วิดีโอทุกเรือ่งควรมคุีณภาพเทียบเท่าหรอืดีกว่าวิดโีอ 
แรกที่เราผลิตเพ่ือเผยแพร่บนยูทูบ และมีการพัฒนาตอนเทนต ์
ให้ทันสมยัสอดคล้องกับเทรนด์อยู่เสมอ ท่ีส�าคัญต้องรกัษาความถ่ี 
และความต่อเน่ืองของการผลิตคอนเทนต์ไม่ให้ขาดตอน อย่างน้อย
ควรผลติวดิโีอใหม่สปัดาห์ละ 1 คลปิ หรอืเดอืนละ 4 คลปิ รวมถึง 
การใส่คีย์เวิร์ดหรอืแท็กเพ่ือช่วยในการค้นหา และการพัฒนาข้อมลู 
SEO ซึง่เป็นการท�าให้ช่องยูทูบหรอืวิดโีอของเราอยู่ในอนัดับต้นๆ 
หรืออยู่หน้าแรกของผลการค้นหาบน Google Search

ในการจะเปนยูทูบเบอร์ที่ประสบความส�าเร็จน้ัน ทีมงาน
รายการ Ihere TV ซึง่ถือเป็นผูผ้ลติวิดโีอออนไลน์รายแรกๆ ของไทย
ได้แนะน�าว่า “คอนเทนต์ คือ หัวใจส�าคัญ” ดังนั้น สิ่งที่ยูทูบเบอร์
หน้าใหม่ควรจะต้องมีคือกระบวนการคิดสร้างสรรค์เนื้อหาและ 
รปูแบบการน�าเสนอให้น่าสนใจ ไม่หยุดน่ิงอยู่กับท่ี และหมัน่สร้าง 
ความแปลกใหมและดึงดูดใจผู ้ชมด้วยการใช้ฟังก์ชันตางๆ  
ที่มีบนยูทูบ  

นอกจากน้ี ยูทบูเบอร์จะต้องรกัษาคณุภาพและมาตรฐานของ

่ ่

็

สแกนเพ่ือรับชมคลิปวิดีโอ

www.okmd.or.th/knowledgebox
www.facebook.com/OKMDInspire
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กล่าวกันว่ายุคดจิทัิลเป็นช่วงเวลาของการเปลีย่นแปลง ไม่ว่า 
จะเป็นด้านรูปแบบและหลักสูตรการเรียนรู้ที่มีการปรับเปลี่ยน
ให้สอดคล้องกับยุคสมัย รวมถึงแนวโน้มอาชีพและรูปแบบ 
การท�างานที่เปลี่ยนไป คนยุคนี้จึงต้องรู้ให้เร็วว่าตนเองต้องการ 
ท�าอะไร มีความรู้และทักษะพิเศษด้านใดบ้าง และท�าอย่างไร 
จึงจะน�าทักษะนั้นไปต่อยอดสร้างรายไดให้งอกเงยไม่รู้จบ ้

The Knowledge  ขอแนะน�า 6 อาชพี 6 ทักษะ จากชดุองค์ความรู้ 
“กล่องความรู.้.. สู่โอกาส” ซึง่เป็นอาชพีสร้างสรรค์ มคีวามน่าสนใจ 
และเพ่ิงเกิดข้ึนในยุคดิจิทัล เพ่ือให้คนรุ่นใหมมองเห็นโอกาส 
สร้างรายได้จากทักษะท่ีม ีหรอืสร้างแรงบนัดาลใจให้อยากเพ่ิมพูน 
ความรูใ้นเรือ่งทีต่นสนใจจนสามารถ “ต่อยอดความชอบเป็นอาชพี” 
ในอนาคต  

่

ทักษะสร้างโอกาส
SKILL PLUS
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Stock Photo Contributor 

ขายภาพออนไลน์ รายได้ไม่รู้จบ

จะดไีหมถ้าภาพสวยๆ ท่ีเราถ่ายสามารถสร้างรายได้อย่างไม่รูจ้บ 
แถมยังเป็นลิขสิทธิ์ของเรานานถึง 50 ปี โดยที่ไม่จ�าเป็นต้องเป็น 
ช่างภาพมอือาชพี เพียงมทีกัษะด้านการถ่ายภาพ มคีวามคดิสร้างสรรค์ 
และมองตลาดเป็น แม้แต่มอืสมคัรเล่นก็มโีอกาสขายภาพออนไลน์ 
ได้เหมือนมืออาชีพ โดยจะท�าเพ่ือหารายได้เสริมหรือเป็น 
อาชพีหลกักไ็ด้ที่ส�าคัญคือจะท�างานที่ไหนและเมื่อไรก็ได้ 

หากอยากเข้าสูธุรกิจ Stock Photo นอกจากความชอบ 
และทักษะด้านการถ่ายภาพแล้ว ยังควรเพ่ิมเตมิความรูแ้ละทักษะ 
ด้านการใช้โปรแกรมแต่งภาพ การใช้อินเทอร์เน็ตในการส่งไฟล ์
ดิจทัิล การท�าธุรกรรมการเงินออนไลน์ รวมถึงพ้ืนฐานภาษาองักฤษ 
ส�าหรบัการท�าธุรกิจกับเว็บไซต์ตวักลางซือ้ขายภาพ (Microstock) 
ซึ่งสวนใหญ่เป็นบริษัทในต่างประเทศ 

่

่

Drone Photographer
ใช้โดรนสร้างเงิน 

ทกุวันนีเ้ราได้เห็นภาพวิดโีอสวยๆ ท่ีถ่ายจากมมุสงูเหนอืพ้ืนดนิ 
อยู่บ่อยครั้ง ทราบไหมว่าภาพวิดีโอเหล่านั้นเป็นฝีมือของ 
ช่างภาพโดรนชาวไทย ซึ่งไม่เพียงใช้ในงานภาพยนตร์ ละคร หรือ
โฆษณา  แต่ปัจจบุนัยังนยิมใช้ในงานข่าว อเีวนต์ คอนเสร์ิต กีฬา 
งานเทศกาลระดับประเทศ และงานอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย 

1

2
ในการเตรยีมตัวสู่การเป็นช่างภาพโดรนท่ีถูกต้องตามกฎหมาย

และสร้างรายได้จากโดรน สิ่งที่ควรรู ้และทักษะท่ีควรฝึกฝน  
คือ การบังคับโดรน การหาเอกลักษณ์ของมุมกล้อง การตกแต่ง
และตัดต่อวิดีโอท่ีถ่ายจากโดรน รวมถึงข้ันตอนการข้ึนทะเบียน
ผู้บังคับอากาศยานโดรนอย่างถูกต้อง 

19DDECODE



LINE Sticker Creator
นักออกแบบสติกเกอร์ไลน์

Cat Hotel
ธุรกิจโรงแรมแมว

ปัจจุบันนี้ยังมีบ้าน ตึกแถว และอาคารพาณิชย์ว่างเปล่า 
ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่เป็นจ�านวนมาก ในฐานะเจ้าของสิง่ปลูกสร้าง 
เหล่านัน้เราจะสร้างรายได้จากทรพัย์สนิทีม่อียูอ่ย่างไร หลายคนอาจ 
อยากลงทุนเพ่ือสร้างธุรกิจท่ีแปลกใหม่ไปกว่าร้านสะดวกซื้อ  
ร้านกาแฟ หรอืร้านอาหาร ซึง่ทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุ คอื เริม่ต้นจากสิง่ทีร่กั 
ชอบ สนใจ หรอืเชีย่วชาญ  

ในบรรดาสิง่ท่ีคนรกัหรอืชืน่ชอบ หนึง่ในนัน้คงหนีไม่พ้นแมว ยุคนี ้
มีคนท่ีเรียกตัวเองว่า “ทาสแมว” อยู่เป็นจ�านวนมาก ทาสแมว 

คนไทยหลายล ้านคนใช ้แอปพลิเคชันไลน ์  (L INE)  
ในการติดต่อส่ือสารท้ังในเรื่องงาน ธุรกิจค้าขาย ไปจนถึงเรื่อง
ส่วนตัว จนกลายเป็นช่องทางการสื่อสารหลักของคนไทยยุคน้ี  
โดยเฉพาะการส่งสติกเกอร์แทนการพิมพ์ข้อความสั้นๆ ซึ่งเป็น 
ที่นิยมอย่างมาก และยังเป็นช่องทางสร้างรายได้เสริมที่ม ี
ค่าตอบแทนสูงเกินคาด และยังน�าไปต่อยอดผลิตเป็นสินค้าอื่น 
ได้อีกมากมาย

44

3
หลายคนต้องการสถานท่ีรบัดูแลแมวชัว่คราวในเวลาท่ีไม่อยู่บ้าน  
จึงเป็นโอกาสของคนรักแมวท่ีมีพ้ืนท่ีว่างมากพอท่ีจะเริ่มต้น 
ท�าธุรกิจโรงแรมแมว รับฝากเลี้ยงแมวทั้งระยะสั้นและระยะยาว  
ไปจนถึงรับอาบน�้าตัดขนแมว และขายสินค้าเกี่ยวกับแมว โดย
ทักษะเบื้องต้นท่ีจ�าเป็นต้องมี ได้แก่ การดูแลแมว การรักษา 
สุขอนามัยของสถานที่ระบบจองห้องพัก การท�าโฆษณา
ประชาสมัพันธ์ออนไลน์ การบญัช ีเป็นต้น 

อาชพี   LINE    Sticker   Creator   เริม่จากการใช้เวลาว่าง คว้าโอกาส 
จากสิ่งท่ีชอบ ดัดแปลงแรงบันดาลใจให้ออกมาเป็นสติกเกอร ์
แทนความหมาย และสร้างสรรค์ค�าพูดสัน้ๆ เป็นตวัแทนความรูส้กึ 
ในการส่ือสารผ่านสมาร ์ตโฟน โดยทักษะท่ีจ�าเป็นต้องม ี
และความรู้ท่ีต้องศึกษาเพ่ิมเติม อาทิ การวาดภาพ การสร้าง
สติกเกอร์แอนิเมชัน ขั้นตอนและวิธีการสมัครเป็นนักออกแบบ 
สติกเกอร์ไลน์ กฎหมายลิขสิทธิเบื้องต้น ฯลฯ
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Video Footage Online   
ขายฟุตเทจวิดีโอออนไลน์

Stock Illustration 
ขายภาพประกอบออนไลน์

เมือ่คนไทยเริม่ตืน่ตวักับการถ่ายวดิโีอสัน้ๆ เก็บไว้ดหูรอืแบ่งปัน 
กับเพ่ือน จงึกลายเป็นโอกาสสร้างรายได้จากความชอบ โดยเฉพาะ
ส�าหรับผู้ท่ีมีทักษะทางด้านการถ่ายวิดีโอหรือสร้างแอนิเมชัน 
สามารถน�ามาใช้สร้างสรรค์ฟุตเทจวิดีโอที่เปนภาพเคล่ือนไหว  
โมชัน่กราฟิก หรอืแอนเิมชนัในหัวข้อต่างๆ ท่ีมคีวามยาว 5 วินาที
ขึ้นไป แล้วน�าไปลงขายตามเว็บไซต์ตัวกลางซื้อขายภาพสต็อก 
และวดิโีอ เช่น Shutterstock เพ่ือสงต่อให้แก่ลกูค้าน�าไปใช้งาน 
ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นงานสารคดี รายการโทรทศัน์ วีดทิศัน์ 
โฆษณา ฯลฯ 

ปัจจุบันการขายฟุตเทจวิดีโอออนไลน์เป็นอาชีพที่คนรุ่นใหม่ 
ให้ความสนใจ เพราะเป็นงานอสิระ สามารถท�างานได้ทกุท่ีทกุเวลา 
และท�าได้ตลอดชวีติ ท่ีส�าคญัยังเป็นงานท่ีเป็นท่ีต้องการสงูจงึให้ 
ผลตอบแทนเป็นทีน่่าพอใจ

็

่

ทกุวนันีโ้ลกธุรกิจมกีารปรบัตวั ขยับขยายกิจกรรมการค้าขาย 
มาอยู ่บนโลกออนไลน์มากขึ้น ความต้องการสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์แบบดิจิทัล รวมถึงความต้องการใช้ภาพประกอบ
เพ่ือสื่อความหมายต่างๆ ก็เพ่ิมมากข้ึนตามไปด้วย อาชีพ  
Stock I l lustrator จึงเป็นอาชีพใหม ่ที่ เ กิดข้ึนมารองรับ 
ความต้องการดังกล่าว และเป็นโอกาสส�าหรับผู้ท่ีมีทักษะด้าน 
การวาดภาพด้วยมอื การวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ การออกแบบ

โลกของความคิดสร้างสรรค์ยังคงเปิดกว้างส� าหรับทุกคนที่รักการเรียนรู้แบบไม่จ�ากัด 
ไม่ว่าจะเปน็นักเรียน นักศึกษา พนักงานประจ�า หรือเปน็นายตัวเองอยู่ในขณะนี้ จงแปลงทักษะที่มี
ให้เปน็รายได้และเปดิรับโอกาสด้านอาชีพใหม่ๆ ที่มาพร้อมกับยุคดิจิทัล

5

6
กราฟิก การออกแบบปุม่ไอคอน การออกแบบบรรจุภัณฑ์  
การออกแบบลายแพทเทิร์น การวาดการ์ตูน การสร้างภาพ 
สามมิติ ฯลฯ 

ผู้ท่ีมีทักษะและความช�านาญเหล่าน้ี บวกกับมีไอเดียและ
สไตล์ท่ีไม่เหมือนใคร สามารถสร้างรายได้เสริมจากอาชีพนี ้
ได้ไม่ยาก เพียงสร้างสรรค์ภาพประกอบแล้วน�าไปลงขายผ่าน
เว็บไซต์ตัวกลางซื้อขายภาพสต็อกที่มีอยู่มากมายในปัจจุบัน

สแกนเพ่ือรับชมคลิปวิดีโอ
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Home Spa Set

ผ้าย้อมสจีากวสัดุในครัว
การย้อมผ้าด้วยวัสดท่ีุหาได้ในครวั เช่น ชาเขยีว เปลอืกมงัคดุ 
เหมาะส�าหรบัผูเ้ริม่ต้นเพราะมขีัน้ตอนไม่ยุ่งยาก ต้นทนุไม่สงู 

ผ้ามัดย้อมสไตล์ญีปุ่น่
การน�าเทคนิคมัดย้อมแบบญ่ีปุ่น (Shibori) มาสร้าง 
ลวดลายท่ีแปลกตา เพ่ือเพ่ิมมลูค่าและความน่าสนใจให้แก่ 
ผ้าย้อมสีธรรมชาติ

ผ้าย้อมสจีากวสัดุจากธรรมชาติ
การย้อมผ้าโดยใช้วัสดุธรรมชาติที่ให ้สีสันสวยงาม 
เช่น ดอกดาวเรอืง หรอืแก่นฝาง โดยอาจน�าเทคนคิการย้อม 
ไล่เฉดสมีาใช้เพ่ือเพ่ิมความสวยงาม

ผ้าย้อมคราม
การย้อมผ้าด้วยสีจากต้นคราม หรือครามธรรมชาติ
ก่ึงส�าเร็จรูป (Kram Kit) โดยอาจเพ่ิมเทคนิคการสร้าง
ลวดลายบนผ้าเพื่อให้ถูกใจคนรุ่นใหม่

Hip Herbs  
สมุนไพรเป็นภูมิปัญญาของมนุษย์มายาวนาน 

การน�าสมุนไพรมาพัฒนาเป ็นสินค ้าและบริการ 
ในรปูแบบต่างๆ ท่ีสอดรบักับยุคสมยัทีผู่ค้นมคีวามต่ืนตัว 
เรื่องสุขภาพและการกินดีอยู่ดีจะสามารถสร้างโอกาส
ทางอาชีพได้

เซต็เคร่ืองอาบน�า้
สมุนไพร

การเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าจาก
สมุนไพร เช่น สบู่ ยาสระผม 
โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ ์
ที่ทันสมัย รวมถึงการจัดเซ็ต
สินค้าเพ่ือเป็นของขวัญ ของ 
ทีร่ะลกึ

การเพ่ิมมลูค่า
สนิค้าสมุนไพร

แนวทางการพัฒนาเพื่อเพ่ิม
มลูค่าให้สนิค้าสมนุไพรมหีลาย
วิธี เช ่น พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
พัฒนาสูตรและส่วนผสม หรือ
เล่าเรื่อง (Story) ไปพร้อมกับ
สินค้า

ผลิตภัณฑ์จากข้ีผ้ึงเพ่ือสุขภาพ
ในหลายรปูแบบ  โดยน�าคณุค่า
ของสมุนไพรต่างๆ มาผสม
ผสานกับวัตถุดิบอื่นๆ เ พิ่ือ
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร
รูปลักษณ์ใหม่

การ เลือกใช ้ ส่วนผสมและ 
กลิ่นหอมอโรมาจากธรรมชาติ 
เพ่ือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สปา 
เช่น เกลือขัดผิว ครีมทาผิว 
น�้ามันนวด

ผ้าย้อมสีจากธรรมชาต ิ

ปัจจุบันกระแสรักษ์โลก รักสุขภาพ ท�าให้การสวมใส ่
เสื้อผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ รวมถึงเสื้อผ้าที่ย้อมด้วย 
สีธรรมชาติกลับมาเป็นท่ีนิยมอีกคร้ัง น�าไปสู่โอกาสใหม่ๆ  
ด้านอาชีพจากภูมิปัญญาและวัสดุท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม

ถอดรหสัความรู ้สูอ่าชพี
องค์ความรู ้และประสบการณ์ในการท�าอาชีพท่ีถ่ายทอด 

ต่อกันมาจากรุน่สูรุ่น่น้ันเคยถูกมองว่าล้าสมยั ไม่สร้างรายได้มากพอ 
และไม่ตอบโจทย์ความต้องการของคนยุคดิจิทัล แต่ปัจจุบัน
มีคนรุ ่นใหม่จ�านวนหนึ่งที่มองเห็นโอกาสและความท้าทาย 
จากองค์ความรู้การท�ามาหากินที่มีอยู่ และสามารถน�าไปต่อยอด 
ให้กลายเป็นอาชีพที่น่าสนใจ ดังเช่น 4 กลุ่มอาชีพต่อไปนี้

Herbal Balm
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เคร่ืองหนงัไร้รอยเย็บ
การน�าเทคนิคการสานขัดมา
ประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์
สินค้าเครื่องหนังที่มีเอกลักษณ์

Cool Crafts
สินค้าประเภทงานฝีมือ (Crafts) ที่น�าเสนอ 

ไอเดียการใช้งานและรูปลักษณ์แปลกใหม่ก�าลัง
เป็นที่นิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ จึงเป็นอีกหนึ่งโอกาส
ส�าหรับผู้ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์และทักษะด้าน
งานฝีมือท่ีจะต่อยอดสร้างอาชีพและรายได้จาก 
องค์ความรูท้ีม่อียู่ 

Crafts
การเพ่ิมมลูค่างาน 
การเพิ่มมูลค่าให้แก่งานฝีมือ 
งานหัตถกรรม หรือสินค้าท�ามือ
ด้วยการน�าเสนอความเป็นไทย
หรือการประยุกต์ใช้สไตล์และ
เทคนิคจากต่างประเทศ

กระถางต้นไม้จาก
ปนูซเีมนต์

ไอเดยีการสร้างสนิค้าจากวสัดุท่ี 
แปลกใหม่ เพ่ือสร้างความแตกต่าง
และเพ่ิมมลูค่าให้แก่ชิน้งาน เช่น 
กระถางต้นไม้ ที่ใส่ของ

กระเป๋าผ้าสกรีนลาย
เทคนคิทีช่่วยเพ่ิมความสวยงาม
และราคาขายให้แก่กระเป๋าผ้า 
โดยอาศัยเพียงวัสดุอุปกรณ ์
พ้ืนฐานกับไอเดียการออกแบบ
ที่ไม่เหมือนใคร

เกษตรออร์แกนิก   
สนิค้าและอาหารออร์แกนิกท่ีเพาะปลกูและผลติด้วยวถีิธรรมชาติ

ก�าลังเป็นตลาดท่ีเติบโตอย่างก้าวกระโดด แม้แต่กระแสการปลูกผัก
กินเองก็มแีนวโน้มขยายตวัมากข้ึน อนัเป็นผลมาจากเทรนด์รกัสขุภาพ 
ที่ท�าให้สารเคมีและการตัดต่อพันธุกรรมไม่ใช่ค�าตอบของผู้บริโภคที่ 
รักสุขภาพอีกต่อไป 

สวนผกัคนเมือง
พ้ืนที่ปลูกผักที่ปรับให้เข้ากับ
พ้ืนท่ีอยู่อาศัยในตัวเมือง เช่น 
สวนผักบนดาดฟ้า สวนครัว
กระถาง เพ่ือให้คนเมอืงได้ปลกู
ผกัปลอดสารพิษไว้รบัประทาน 

สวนผกัแนวตัง้
สวนผักส�าหรับผู ้มี พ้ืนที่น ้อย 
หรือมีข้อจ�ากัดเรื่องแสงแดด 
โดยการคัดเลือกพันธุ์พืชและ
การจัดวางพืชแต่ละชนิดให้
เหมาะกับพื้นที่

ต้นอ่อนออร์แกนิก
ทานตะวัน ถ่ัวลันเตา และข้าว
สาลี คือพืชท่ีนิยมน�ามาเพาะ
เป็นต้นอ่อน เพราะมีกรรมวิธี 
ไม่ยุ่งยาก ไม่นานก็ให้ผลผลิต
เพ่ือบริโภค หรือจะขายก็ได้
ราคาดี

สนิค้าออร์แกนิกแปรรปู
การเพ่ิมมูลค่าให้แก่วัตถุดิบ
ออร์แกนิกด้วยการแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น อาหาร
เครื่องดื่มพร้อมทาน ผักอบแห้ง 
เครื่องปรุงรส 

สแกนเพ่ือรับชมคลิปวิดีโอ
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Creative 
Food

ส่ิงที่ต้องมี
 ความรูแ้ละทกัษะในการท�าอาหาร
 การสร้างสรรค์หลักสูตรที่น่าสนใจ 

 และเป็นไปตามเทรนด์
 เทคนิคการสอนท่ีเข้าใจง่าย สร้าง 

 ความประทับใจ
 อุปกรณ์ท�าครัวและสถานที่สอน
 กลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือเข้าถึง 

 ลูกค้าผ่านโซเชยีลมเีดีย และเน้ือหา/ 
 รูปภาพ/วิดีโอที่ดึงดูดใจ

ความรู้/ทักษะที่ต้องมี

 ความรู ้ พ้ืนฐานเรื่องอาหารและ 
 ส่วนประกอบของอาหาร 

 ความรู้ด้านศิลปะ การออกแบบ  
 และการคิดสร้างสรรค์

 ความรู ้ด ้านการประชาสัมพันธ ์
 ผลงานผ่านโซเชียลมีเดีย

 ทักษะด้านการวางแผนงานและ 
 บริหารจัดการงบประมาณ

อุปกรณ์/เครื่องมือที่ต้องใช้

 อุปกรณ์ที่ใช้ในฉาก เช่น จาน ชาม 
 ถาด มีด ช้อน ส้อม ของตกแต่ง 
 ทั้งแบบสดและแห้ง

 เครื่องมือพ้ืนฐานจ�าพวกอุปกรณ ์
 ตกแต่งอาหาร เช่น ที่คีบ มีด กรรไกร 
 กาว ไม้จิ้มฟัน พู่กัน และอุปกรณ ์
 ท�าความสะอาด เช ่น คัตตั้นบัด  
 กระดาษทิชชู 

เคยสงสยัหรอืไม่ว่าท�าไมภาพถ่ายอาหาร 
บางภาพจึงดูสวยงามน่าอร่อยเป็นพิเศษ  
น่ันเป็นเพราะฝีมือของ Food Stylist ท่ีใช้
ทกัษะความรูด้้านศลิปะ อาหาร และความคดิ 
สร้างสรรค์มาดงึจดุเด่นและสร้างความแตกต่าง 
ให้อาหารแต่ละจาน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่ 
อาหารจานน้ัน ในประเทศไทยยังม ีFood Stylist 
ไม่มากนัก ทั้งที่ก�าลังเป็นที่ต้องการอย่างสูง 
ในหมูเ่จ้าของร้านอาหาร ผู้ผลิตสื่อ เอเจนซี่
โฆษณา ผูจ้ดัอเีวนต์ ไปจนถึงเจ้าของเวบ็ไซต์
และเพจต่างๆ

Food Stylist
นักออกแบบและตกแต่งอาหาร 

ธุรกิจทีเ่กิดขึน้มาเพ่ือตอบโจทย์คนยุคใหม่ 
ที่สนใจเรียนรู ้และชอบท�าอะไรในแบบ 
ของตัวเอง โดยมีตั้งแต ่หลักสูตรสอน 
ท�าอาหารระยะสัน้ ตอบสนองไลฟ์สไตล์ชวิีต 
เร่งด่วน ไปจนถึงหลักสูตรระยะยาวที่เน้น
ด้านทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเข้มข้น ท้ังน้ี  
ขึ้นอยู ่ กับความพร ้อมในด ้านเ งินทุน 
หลักสูตร ทีมงานผู ้สอน อุปกรณ์ และ
สถานที่ 

ธรุกจิบรกิารสอนท�าอาหาร

Cooking Studio

ทุกวันน้ีพฤติกรรมการบริโภค รวมถึงความต้องการด้านอาหารของคนรุ่นใหม่
เปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบการใช้ชีวิตท่ีหลากหลายขึ้น ธุรกิจสร้างสรรค์สาขา 
“อาหาร” จึงเป็นตัวเลือกท่ีน่าสนใจส�าหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองเพราะ 
ไม่จ�าเป็นต้องใช้เงนิลงทุนจ�านวนมาก  และสามารถเพ่ิมมูลค่าทางธุรกิจและต่อยอด 
สร้างโอกาสไม่รู้จบ

ลองเรยีนรูแ้ละหาแรงบนัดาลใจได้จาก 4 ไอเดียอาชีพ/ธุรกิจต่อไปนี้

ธุรกิจอาหาร
อินเทรนด์
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อีกหนึ่งเทรนด์ธุรกิจที่มาแรงเพราะเข้าถึง 
ลกูค้าได้ง่ายและรวดเรว็ทีส่ดุ หากลกูค้ารูส้กึหวิ
เมื่อใด เพียงใช้ปลายนิ้วกดสั่ง อาหารก็จะมา 
บริการให้ถึงที่ 

สามารถเริ่มต้นเล็กๆ ได้โดยไม่ต้องมีเงิน
ลงทุนมาก สิ่งส�าคัญคือต้องรู ้จักวิธีการจัด 
หน้าร้านออนไลน์ ซึ่งหมายถึงเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก 
อินสตาแกรม ไลน์ให้ดูน่าสนใจ ใช้งานง่าย 
มรีายละเอยีดครบถ้วน ทัง้ปรมิาณอาหาร ราคา 
การช�าระเงิน การจดัส่ง โปรโมชัน่ต่างๆ รวมถึง
การคิดเมนูพิเศษส�าหรับเทศกาลส�าคัญ และ
การถ่ายภาพหรอืคลปิวิดโีอท่ีสวยงาม ดงึดูดใจ 
จนคนอยากแชร์ต่อในโลกออนไลน์

Food online
ธุรกิจขายอาหารออนไลน์ 

ไม่ว่าจะผ่านไปก่ียุคสมยั ธุรกิจ  Food Catering คือ ตัวช่วยส�าคัญในการ 
จัดงานเลี้ยงในโอกาสพิเศษส�าหรับของคนไม่สามารถจัดเตรียมอาหาร
และสถานที่ด้วยตัวเอง

Food Catering

หัวใจของความส�าเร็จ

ค�าถามพ้ืนฐานส�าหรับการเริ่มต้น

อาหาร

ราคา

การบริการ

จุดขายอื่นๆ

 ความอร่อย 
 คุณค่าทางโภชนาการ

 ความสะอาด
 ความสวยงาม

 ความคิดสร้างสรรค์
 ความเป็นมืออาชีพ
 ความพร้อมของทีมงาน

 ราคาสมเหตุสมผล

 การรักษามาตรฐาน
 ช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงง่าย ทั้งทางโทรศัพท์ เว็บไซต์  

 โซเชียลมีเดีย และเนื้อหา/รูปภาพ/วิดีโอที่ดึงดูดใจ 

กลุ่มลูกค้าหลักคือใคร
 สายสุขภาพ กินอาหารคลีน
 สายแฟชั่น กินอาหารตามเทรนด์
 สายทดลอง ชอบอาหารแปลกใหม่
 สายพิเศษ เน้นอาหารเฉพาะกลุ่ม   

 เช่น อาหารเด็กเล็ก อาหารผู้ป่วย

อาหาร/เครื่องดื่มมาจากไหน
 ท�าอาหารเอง
 แสวงหาของอร่อยมาขาย

จัดส่งด้วยวิธีใด
 จัดส่งเอง
 ใช้บริการธุรกิจจัดส่ง

ใช้บรรจุภัณฑ์แบบใด
 คุณภาพดี คงทน สวยงาม
 ต้นทุนต�่า
 รักษ์โลก

ธุรกิจบริการจัดเลี้ยง

 ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร 
 ตอบโจทย์ความต้องการ 
 ของลูกค้า

 การมีโปรโมชั่น/สิทธิพิเศษ

www.facebook.com/OKMDInspire
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องค์ความรู้ชุมชน...ของดี ต้องบอกต่อ!

การถ่ายทอดความรูท่ี้ไม่มกีระบวนการจดัการความรูไ้ม่ใช่เรือ่งง่าย บ่อยครัง้ท่ีไม่สามารถตอบโจทย์กลุม่เป้าหมายท่ีต้องการเรยีนรู้  
เนื่องจากการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวขาดการเรียบเรียง จัดล�าดับ จนท�าให้ความรู้ตกหล่น เกิดความสับสน และไม่ตรงตาม 
ความต้องการของกลุม่เป้าหมาย ท้ังที่การจัดการความรู้ในการพัฒนาพ้ืนท่ีท�ามาหากินเป็นแหล่งเรียนรู้น้ันมีกระบวนการง่ายๆ  
ไม่ซับซ้อน สามารถเรียนรู้และปฏิบัติตามได้ด้วย 4 ขั้นตอนต่อไปนี้

การพัฒนาพ้ืนที่ท�ามาหากินเป็นแหล่งเรียนรู้

ในการก้าวสูการเปนสังคมฐานความรู้ การบริหารจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management: KM) ถือเป็นหัวใจส�าคัญ 
เนื่องจากเป็นกระบวนการสรรหา รวบรวมความรู้ เพ่ือถ่ายทอด 
แบ่งปัน และน�าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถ 
และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ท้องถ่ิน องค์กร และสังคมให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

่ ็ อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึง KM หลายคนยังรู้สึกว่าเป็นเรื่อง 
ทีไ่กลตวัและเข้าใจยาก ทงัท่ีในความเป็นจรงิทกุกลุม่ ทุกภาคส่วน 
สามารถเข้าใจ เข้าถึง และน�าไปปรับใช้กับบริบทของตนเอง 
ได้ไม่ยาก หากยังนึกภาพไม่ออก ลองศึกษาจากกระบวนการ
พัฒนาพ้ืนที่ท�ามาหากินเป็นแหล่งเรียนรู ้  และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใครๆ ก็ท�าได้

้

SCAN QR CODE
เพื่อรับชม CLIP

ส�ารวจและรวบรวม 
องค์ความรู้ทีมี่อยูใ่น

พ้ืนที ่

การสังเกต ซักถาม จดบันทึก 
เพ่ือส�ารวจว่าพ้ืนที่ของเรามี
ความรู ้อะไรบ้างท่ีควรน�าไป
ถ่ายทอด และรวบรวมข้อมูล
ที่จ�าเป็นส�าหรับการถ่ายทอด
ความรู้ 

ถ่ายทอดความรู้และ
ประเมินผล

ภายหลังการถ่ายทอดความรู ้
กลุ ่มเป้าหมายต้องสรุปและ
ประเมนิผลการถ่ายทอดความรู้
ว่าสามารถเข้าใจเน้ือหามาก
น้อยเพียงใด เพื่อน�ามาพัฒนา
แนวทางในการถ่ายทอดความรู้ 
ต่อไป

วเิคราะห ์คดัเลอืก
ประเด็น และออกแบบ
วธิกีารถา่ยทอดความรู ้

การคดัเลอืกประเดน็ท่ีต้องการ
ถ่ายทอดความรู้ให้สอดคล้อง 
กับกลุ ่มเป้าหมาย พร้อมทั้ง
จัดท�ารายละเอียดของเน้ือหา 
ก�าหนดเวลาที่เหมาะสม และ
ออกแบบวิธีการถ่ายทอดความรู้
สู่กลุ่มเป้าหมาย 

เรยีบเรียงเนือ้หา และ
เส้นทางถา่ยทอดความรู ้

การจัดล�าดับเน้ือหาว่าความรู้
ใดควรถ่ายทอดก่อนหรือหลัง  
ควรเริม่จากเรือ่งท่ีเรยีนรูไ้ด้ง่าย 
ไม่ซับซ้อน ไปสูเรื่องท่ีซับซ้อน
ข้ึน เพ่ือให้ผู้รับการถ่ายทอด
สามารถเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น

่

1

2

3

4
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อาจฟังดูเหมือนเป็นเร่ืองยากและต้องอาศัยทักษะความรู้ขั้นสูง แต่ในความเป็นจริง 
กลับไม่ยากอย่างที่คิด เพียงแต่จ�าเป็นต้องท�าอย่างมีขั้นตอน เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ใหม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการ 
และตรงใจลูกค้ามากที่สุด โดยมีขั้นตอนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพียง 5 ขั้นตอน ดังนี้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

คงเห็นภาพแล้วว่ากระบวนการจัดการความรูน้ั้นท�าได้ไม่ยาก ท้ังยังเป็นเรือ่งท่ีเก่ียวข้องกับทุกคนในแง่ใดแง่หน่ึง ไม่ว่า
จะเป็นในฐานะผู้มีองค์ความรู้ที่พร้อมถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย ชุมชนที่ต้องการพัฒนาพื้นที่ท�ามาหากินเป็นแหล่งเรียนรู้ 
หรอืแม้แต่คนรุน่ใหม่ท่ีต้องการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ จากองค์ความรูเ้ดมิของท้องถิน่/ชมุชน หากทุกฝ่ายเห็นคณุค่าของ
องค์ความรู้ที่มีอยูแ่ละพร้อมให้ความร่วมมือในการรวบรวม เรียบเรียง และบอกต่อ ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้ง
ตนเอง ท้องถิ่น องค์กร สังคม และประเทศชาติอย่างไม่สิ้นสุด

ส�ารวจตลาด
การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย 
เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับรสนิยมการซื้อสินค้า รูปแบบผลิตภัณฑ์
ที่ต้องการ ราคาที่เหมาะสม สถานที่วางจ�าหน่าย ฯลฯ 

ระดมความคิด  
การใช้กระบวนการคิดเชงิออกแบบเพ่ือช่วยหาแนวคิดและ
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 

ทดสอบตลาด 
การน�าผลิตภัณฑ์ต้นแบบไปทดลองวางจ�าหน่ายหรือ 
น�าเสนอให้กลุม่เป้าหมายทดลองใช้ เพ่ือหาผลตอบรบัและ
น�ามาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะวางจ�าหน่ายจริง

จ�าหน่ายจริง 
การวางจ�าหน่ายผลติภัณฑ์ ณ จดุจ�าหน่ายจรงิ และการรวบรวม 
ข้อมูลผลตอบรับจากลูกค้าเพ่ือน�ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
อย่างต่อเนื่อง

จัดท�าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
การทดลองท�าผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามแนวคิดท่ีวางไว้ โดยใช้ 
วิ ธีการที่แตกต่างจากเดิม เช่น ปรับส่วนผสมหรือวัสดุ  
โดยค�านึงถึงรูปลักษณ์ ขนาด การใช้ประโยชน์ท่ีสอดคล้อง 
กับความต้องการของลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายใหม่

2

3

4

5

1

www.facebook.com/OKMDInspire
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สนามเด็กเล่น OKMD  

สนามเด็กเล่นท่ีสร้างข้ึนภายใต้หลักการ BBL ซึ่งมีการจัด 
สภาพแวดล้อมทีส่อดคล้องกับธรรมชาต ิออกแบบการจดัพ้ืนทีแ่ละ
กิจกรรมอย่างมเีป้าหมาย เพ่ือให้เดก็ได้เล่นอย่างอสิระ สร้างสรรค์ 
และปลอดภัย 

เดก็ในช่วงอายุ 0-6 ปี ถือว่าเป็นช่วงวัยแห่งการเรยีนรู ้การเตรยีมความพร้อมส�าหรบัเด็กวัยน้ีจงึมคีวามส�าคัญ พ่อแม่ผูป้กครองเองนอกจาก
มีหน้าท่ีเลี้ยงดู อบรม และส่งเสริมเด็กในทุกด้าน เพ่ือการเจริญเติบโตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ยังจ�าเป็นต้องสนับสนุนให้เด็กได้เล่น 
เพราะการเล่นคือวิธีการเรียนรู ้สิ่งต่างๆ และกระตุ ้นพัฒนาการของเด็กทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคม ทั้งยังเป็นการ 
เตรียมความพร้อมไปสู่การสร้างทักษะการเรียนรู้อื่นๆ ที่จ�าเป็นในอนาคต

เด็กประถมวัย : การเล่นคือการเรียนรู้

พัฒนาการเด็กกับการเล่น 

การเล่นเป็นการเตรียมสมองและร่างกายให้พร้อมใช้งาน 
ผ่านการท�าซ�้าๆ และการส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล  
เพ่ือสร้างสมองทกุส่วนให้พร้อมส�าหรบัการใช้งานในวัยถัดไป 

เล่นอย่างไรให้สนุก  

การเล่น คอืกระบวนการเรยีนรูข้องสมองโดยใช้ประสาทสมัผสั 
ทัง้ห้าในการด ูฟัง หยิบจบั สมัผสั และมปีฏิสมัพันธ์กับสิง่รอบตัว  
จนเกิดเป็นวงจรการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจ ความสุข ความสนุกจาก 
การเล่นจะท�าให้เดก็เกิดความเข้าใจตนเอง ผูอ้ืน่ และสิง่รอบตวั

BBL สู่การเรียนรูใ้นศตวรรษที ่21   

การเรียนรู ้ในศตวรรษท่ี 21 จ�าเป็นต้องบูรณาการความรู ้
ทั้งศาสตร์ (STEM: Science, Technology, Engineering,  
Mathematics) และศิลป์ (A: Art) เข้าด้วยกันโดยส่งเสริมให้เด็ก
ค้นคว้า ทดลอง และหาค�าตอบผ่านการลงมอืท�าและการเล่น เพ่ือ
เพ่ิมพูนทักษะในการคดิวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

สู่การเรียนรู้
ในศตวรรษที ่

21

BRAIN-BASED 
LEARNING

จะเห็นได้ว่าการเล่นเป็นกระบวนการส�าคัญที่จะท�าให้เด็กได้เรียนรู้และมีปฎิสัมพันธ์กับโลกภายนอก  
ซึ่งจะมีบทบาทส�าคัญส�าหรับพัฒนาการในช่วงต่อไปของชีวิต
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สร้างส่ิงแวดล้อมอย่างไรให้วัยรุ่นรักการเรียนรู้
วัยรุ่นเป็นช่วงอายุท่ีมีความเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านฮอร์โมนและสมอง ซึ่งมีผลต่อสรีระ อารมณ์ และพฤติกรรมของวัยรุ่น 

อย่างมาก การจัดการเรียนรู้ส�าหรับวัยนี้จึงต้องค�านึงถึงความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่จะช่วยให้
เด็กสนุกกับการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 

8 แนวทางการจดัการเรยีนรู้ส�าหรบัวยัรุน่

เหน็ไดว้า่การจดัการเรยีนรูต้ามหลกัการพัฒนาสมองของเดก็และวยัรุ่นไมใ่ชเ่รือ่งของครเูพียงฝ่ายเดยีว 
พ่อแม่ ผู้ปกครองเองก็ควรมีความเข้าใจถึงพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสมองของเด็ก  
เพ่ือจะได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะช่วยให้เด็กเรียนรู้อย่างสนุกและมีความสุข พร้อมกับค้นพบ 
และพัฒนาศักยภาพของตนเอง จนน�าไปสู่ความช�านาญและการเลือกประกอบอาชพีทีเ่หมาะสมกบัตนเอง
ในอนาคต 

เข้าใจหลกัการเรยีนรูข้องสมอง 6 ประการ 
(ฺฺBBL Key Principles)

1 จดักิจกรรมการเรยีนรูใ้ห้สอดคล้องกับธรรมชาตขิอง
สมอง สไตล์การเรียนรู้ เพศ วัย ความสนใจ และ 
ความถนดัทีแ่ตกต่างกัน

2

จัดกิจกรรมท้าทายความสามารถอย่างหลากหลาย 
เพื่อให้วัยรุ่นมีโอกาสได้ค้นพบตนเอง

3

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบตื่นตัว (Active 
Learning) ที่ให้ผู ้เรียนลงมือท�าและมี
ประสบการณ์ตรง และได้แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
กับเพ่ือนที่มีความสนใจใกล้เคียงกัน 
ท�าให้รู ้สึกตื่นตัวและสนุกกับการเรียนรู้
ย่ิงขึ้นผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ 6 ข้ันตอน 
ที่เรียกว่า S.T.E.P. U.P.

4

จัดกิจกรรมที่มีระดับความยากง่ายคละกัน เพ่ือให้
ผู้เรียนได้รับรู้ระดับความสามารถและศกัยภาพของ
ตนเอง และเปิดโอกาสให้แต่ละคนผลัดกันเป็นผู้น�า
และผู้ตาม

5 จัดกิจกรรมท้าทายและคลายเครียดอย่างสมดุล 
เพราะความท้าทายจะกระตุ้นให้สมองหล่ังฮอร์โมน
คอร์ติซอล (Cortisol) ซึ่งช่วยผลักดันศักยภาพของ
สมอง ส่วนการคลายเครียดจะช่วยลดการสะสมของ
ฮอร์โมนดังกล่าว เพ่ือป้องกันไม่ให้เซลล์สมองถูก
ท�าลาย

6

จัดกิจกรรมเพ่ือสังคม ซึ่งจะตอบสนองความต้องการ 
การยอมรบัจากสงัคม และส่งเสรมิให้วัยรุน่ได้ใช้เวลาว่าง 
อย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์

7
จดักิจกรรมชืน่ชมความส�าเรจ็ร่วมกันระหว่างครผููส้อน
และผู้เรียนเป็นครั้งคราว

8

Set up
Tie - in

Engage
Perform

Use
Pack

กายพรอมใจเปด

เกิดวงจรการเรียนรูเช่ือมโยงความรูใหมเขากับ

ความรูเดิม

จดจอสนใจสรางสรรคทาทายใหลองทำ

ลงมือทำหาคำตอบในส่ิงท่ีสนใจ

ฝกฝนจนเกินทักษะความชำนาญ

บอกเลาไดประยุกตใชพรอมตอยอด

กายพรอม

ใจเปด

เกิดวงจรการเรียนรู

เช่ือมโยงความรูใหม

เขากับความรูเดิม

จดจอสนใจ

สรางสรรค

ทาทายใหลองทำ

ลงมือทำหา คำตอบ

ในส่ิงท่ีสนใจ

ฝกฝนจนเกิดทักษะ

ความชำนาญ

เขาใจลึกซ้ึง

บอกเลาได

ประยุกตใช

พรอมตอยอด

Set up

Tie - in

Engage

Perform

Use

Pack

S.T.E.P U.P.

สมองต้องการอาหารกายและอาหารใจ  
สมองเรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า  
สมองเรียนรู้และจดจ�าได้ดีเมื่อสมองส่วนอารมณ์เปิด 
สมองมี 2 วงจรในการเรียนรู้ คือ ตั้งใจและไม่ตั้งใจ 
สมองเรียนรู้จากง่ายไปหายาก และจากความเข้าใจ
มากกว่าความจ�า 
สมองเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง

สแกนเพ่ือรับชมคลิปวิดีโอ

www.okmd.or.th/knowledgebox
www.facebook.com/OKMDInspire
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ศักยภาพด้าน
ตรรกะและคณิตศาสตร์
การคิดคำนวณ การใช้เหตุผล
แก้โจทย์ปัญหาอย่างเป็นระบบ

 นักวิทยาศาสตร 
 นักคณิตศาสตร 

ศักยภาพด้าน
ความสัมพันธ์
ภายในตนเอง

การเข้าใจความรู้สึก เป้าหมาย 
และความต้องการของตนเอง

เจาของกิจการ
อาชีพอิสระ

ศักยภาพด้าน
ภาษา

การถ่ายทอดความนึกคิด อารมณ์
ความรู้สึกผ่านภาษาพูด/เขียน

นักเขียน 
ผูสื่อขาว

ศักยภาพด้าน
ศิลปะและมิติสัมพันธ์

การมองและถ่ายทอดส่ิงท่ีเห็น
ออกมาในมิติท่ีสอดสัมพันธ์กัน 

นักออกแบบ 
นักตกแตงภายใน

ศักยภาพด้าน
การคิดใคร่ครวญ

การคิดใคร่ครวญเร่ืองสำคัญ
ท่ีเกิดข้ึนกับโลกและจักรวาล 

 นักปรัชญา
 ผูสอนศาสนา

ศักยภาพด้าน
ดนตรี

การฟังและถ่ายทอดอารมณ์
ความรู้สึกผ่านเน้ือหาและ
ท่วงทำนองเพลง/ดนตรี 

นักดนตรี 
นักแตงเพลง

2$FRESH
LEMON 1$RED

APPLE 1$fresh
lettuce

3$fresh
ORANGE

ศักยภาพด้าน
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
การเข้าใจความรู้สึกและ

ความต้องการ
นักจิตวิทยา
พนักงานขาย

ศักยภาพด้าน
ร่างกายและ
การเคลื่อนไหว

การควบคุมร่างกายให้
เคล่ือนไหวอย่าง

คล่องแคล่วแม่นยำ
ศัลยแพทย
นักมวย 

ศักยภาพด้าน
ธรรมชาติ

ความถนัดในการดูแลรักษาพืช 
สัตว์และธรรมชาติแวดล้อม 

เกษตรกร
เจาหนาที่อนุรักษปา

 

เมื่อเด็กเติบโตเข้าสู ่วัยรุ ่น เป็นช่วงวัยที่ต้องเริ่มวางแผน
อนาคตและเตรียมตัวเองให้พร้อมเข้าสู ่โลกแห่งการท�างาน  
แต่ก่อนจะตัดสินใจว่าพวกเขาเหมาะกับอาชีพอะไร เด็กจ�าเป็น 
ต ้องท�าความเข ้าใจความชอบและความถนัดของตัวเอง 

ให้ถ่องแท้ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู ้ ท่ีสอดคล้องกับ 
การท�างานของสมองและธรรมชาติของวัย ซึ่งจะช่วยให้สามารถ
ค้นพบตัวตนและอาชีพท่ีเหมาะกับศักยภาพของตัวเองได้อย่าง
ชัดเจน ตัวอย่างเช่น

พัฒนาความชอบและความถนดัใหเ้ปน็ทางเลอืกอาชพีในอนาคต
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ห้องเรียนเทคโนโลยี เป็นการเตรียมเด็กระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย คร ูและเยาวชนท่ัวไปในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor: EEC) ซึ่งประกอบด้วยจังหวัด
ชลบุร ีระยอง และฉะเชงิเทรา ให้เกิดความสนใจเรยีนรูแ้ละพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีส�าหรับอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve 
Industries) เพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมดังกล่าว 
ในอนาคตอันใกล้ 

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics ) 
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 
(Aviation and Logistics)  
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
(Biofuels and Biochemicals) 
อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) 
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)

ห้องเรียนเทคโนโลยี

อีกไม่นานเกินรอ เด็กเหล่านี้ ส่วนหน่ึงจะเติบโตข้ึนเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักคิด นักสร้างสรรค์ และ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการบิน โลจิสติกส์ หุ่นยนต์ อินเทอร์เน็ตออฟติงส์ ฯลฯ และเป็นกลไกขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจแห่งอนาคตที่จะน�าพาประเทศให้แข่งขันได้ในระดับโลก

คณุเหน็โอกาสทีม่าพรอ้มกบัหอ้งเรยีนเทคโนโลยหีรอืยงั?

กระบวนการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนเทคโนโลยีเปน็ไปตามหลักการพัฒนาสมองร่วมกับสะเต็มศึกษา 
เน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนรู้ เกิดแรงบันดาลใจ และน�าไปสู่ 
ความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมใหม่ โดยประกอบ 
ไปด้วย 4 ห้องเรียน ได้แก่ 

อุตสาหกรรมใหม่ มีอะไรบ้าง?

พื้นฐานด้านกลศาสตร์และระบบควบคุมอัตโนมัติ
การออกแบบเครื่องร่อนและเครื่องบิน 
การควบคุมอากาศยานด้วยซอฟต์แวร์จ�าลองการบินและ

อากาศยานต้นแบบ  
การออกแบบอากาศยาน การสร้างต้นแบบ และการทดสอบ

การบิน

การก�าหนดธีมหรือเนื้อเรื่องของเกม 
การสร้างฉากและตัวละคร 
การวางเงื่อนไขของเกม เช่น อุปสรรคในแต่ละด่าน รางวัล

ที่จะได้รับ
องค์ประกอบศิลปะ เช่น ทฤษฎีสี กายวิภาค การตกกระทบ 

ของแสง 
สเปเชียลเอฟเฟกต์ เช่น เสียง การสั่นสะเทือน 

ศักยภาพด้าน
ตรรกะและคณิตศาสตร์
การคิดคำนวณ การใช้เหตุผล
แก้โจทย์ปัญหาอย่างเป็นระบบ

 นักวิทยาศาสตร 
 นักคณิตศาสตร 

ศักยภาพด้าน
ความสัมพันธ์
ภายในตนเอง

การเข้าใจความรู้สึก เป้าหมาย 
และความต้องการของตนเอง

เจาของกิจการ
อาชีพอิสระ

ศักยภาพด้าน
ภาษา

การถ่ายทอดความนึกคิด อารมณ์
ความรู้สึกผ่านภาษาพูด/เขียน

นักเขียน 
ผูสื่อขาว

ศักยภาพด้าน
ศิลปะและมิติสัมพันธ์

การมองและถ่ายทอดส่ิงท่ีเห็น
ออกมาในมิติท่ีสอดสัมพันธ์กัน 

นักออกแบบ 
นักตกแตงภายใน

ศักยภาพด้าน
การคิดใคร่ครวญ

การคิดใคร่ครวญเร่ืองสำคัญ
ท่ีเกิดข้ึนกับโลกและจักรวาล 

 นักปรัชญา
 ผูสอนศาสนา

ศักยภาพด้าน
ดนตรี

การฟังและถ่ายทอดอารมณ์
ความรู้สึกผ่านเน้ือหาและ
ท่วงทำนองเพลง/ดนตรี 

นักดนตรี 
นักแตงเพลง

2$FRESH
LEMON 1$RED

APPLE 1$fresh
lettuce

3$fresh
ORANGE

ศักยภาพด้าน
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
การเข้าใจความรู้สึกและ

ความต้องการ
นักจิตวิทยา
พนักงานขาย

ศักยภาพด้าน
ร่างกายและ
การเคลื่อนไหว

การควบคุมร่างกายให้
เคล่ือนไหวอย่าง

คล่องแคล่วแม่นยำ
ศัลยแพทย
นักมวย 

ศักยภาพด้าน
ธรรมชาติ

ความถนัดในการดูแลรักษาพืช 
สัตว์และธรรมชาติแวดล้อม 

เกษตรกร
เจาหนาที่อนุรักษปา

 

หลักการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
และระบบอินเทอร์เน็ตออฟติงส์ 

พื้นฐานทางวงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ และเครื่องมือควบคุมอัจฉริยะ 
การเขียนโปรแกรม

อินเทอร์เน็ตออฟติงส์ 

(Internet of Things: IoT)

การประกอบหุ่นยนต์
รูปแบบการท�างานของเซนเซอร์ เรดาร์ มอเตอร์ 
การเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและทฤษฎีวงจรไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน 
การค�านวณการเคลื่อนที่ การก�าหนดบุคลิกท่าทางและภาระ

หน้าที่ให้แก่หุ่นยนต์

เทคโนโลยีหุ่นยนต์

Robotics

เทคโนโลยีเกมและแอนิเมชัน

Game and Animation

เทคโนโลยีการบินและอวกาศ

Aviation and Aerospace

สแกนเพ่ือรับชมคลิปวิดีโอ

www.okmd.or.th/knowledgebox
www.facebook.com/OKMDInspire
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