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รู้ทัน ป�องกันไข้เลือดออก
"นักฆ่า หน้าฝน"

          โรคไข้เลือดออก เกิดจากการติด “เชื�อไวรัสเดงกี” ซึ�งมีทั�งหมด 4 สายพันธุ์ คือสายพันธุ์ 1, 2, 3 และ 4 การระบาด
มักเกิดในช่วงฤดูฝนโดยมียุงลายเป�นพาหะนําโรคซึ�งในอดีตจะพบผู้ป�วยโรคไข้เลือดออกมากในวัยเด็ก แต่ในช่วงไม่กี�ป�ที�ผ่านมา
พบว่า กลุ่มอายุผู้ป�วยที�เป�นโรคไข้เลือดออกได้ขยายไปยังกลุ่มวัยรุ่นและผู้ใหญ่วัยทํางานมากขึ�น ทําให้ป�จจุบันตัวเลขของผู้ป�วย
โรคไข้เลือดออก มีแนวโน้มสูงขึ�นเร ��อย ๆ

อาการของโรคไข้เลือดออก
          อาการและความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกที�เกิดขึ�นในวัยเด็กและผู้ใหญ่นั�นไม่ต่างกันมาก เนื�องจากอายุไม่ได้เป�นตัว  
ชี�ชัดแน่นอน แต่ขึ�นอยู่กับป�จจัยหลายอย่าง เช่น ความรุนแรงที�ต่างกันของแต่ละสายพันธุ์ รวมไปถึงพันธุกรรมของแต่ละคนที� 
 ไม่เหมือนกัน แม้จะป�วยเป�นโรคไข้เลือดออกสายพันธุ์เดียวกัน ก็มีอาการความรุนแรงไม่เท่ากัน โดยส่วนใหญ่ผู้ป�วยที�เป�นไข้
เลือดออกจะมาด้วยอาการเบื�องต้นที�เหมือนกันดังนี�
     มีไข้สูงเฉียบพลันเกิน 38 องศาเซลเซียส
     ปวดเมื�อยตามตัว บางรายปวดไปถึงกระดูก
     คลื�นไส้ อาเจียน เบื�ออาหาร
     มีเลือดออกที�ผิวหนัง เป�นจุดเลือดเล็ก ๆ กระจายอยู่ตามแขน ขา ลําตัว รักแร้
     มีเลือดกําเดา หร �อเลือดออกตามไรฟ�น
     เกร็ดเลือดตํ�า
     อุจจาระเป�นเลือด

ว �ธีการรกัษาไข้เลือดออก
     สําหรับผู้ป�วยที�เพิ�งมีไข้ แนะนําให้พักผ่อนมากๆ ดื�มนํ�า 
 รับประทานอาหารอ่อนๆ สามารถรับประทานยา
พาราเซตามอลได้ ไม่ควรรับประทานยาไอบูโพรเฟน หร �อ
แอสไพร �น หากผู้ป�วยมีไข้ได้ประมาณ 3-4 วนัแล้วไม่ลด แพทย์
จะทําการเจาะเลือดเพื�อตรวจว �นิจฉัยวา่เป�นโรคไข้เลือดออกหร �อ
ไม่ หากเจาะเลือดแล้วพบวา่เกร็ดเลือดตํ�าแพทย์จะแนะนําให้นอน
โรงพยาบาล เพื�อรับนํ�าเลือดและติดตามสัญญาณชีพอย่างใกล้
ชิด เพราะผู้ป�วยอาจเข้าสู่ระยะว �กฤตได้ ป�จจุบันยังไม่มียาต้านไว
รัสเดงกี โดยเฉพาะ

เป�นแล้วกลับมาเป�นอีกได้หร �อไม่
     อย่างที�กล่าวไปข้างต้นวา่โรคไข้เลือดออกมีทั�งหมด 4 สาย
พันธ์ุ เพราะฉะนั�นคนหนึ�งคนสามารถเป�นไข้เลือดออกได้ ถึง 4
ครั�ง เช่น หากเคยเป�นไข้เลือดออกสายพันธ์ุที� 1 แล้วหาย
ร่างกายจะมีภูมิต้านทานไข้เลือดออกสายพันธ์ุที� 1 ซึ�งจะไม่กลับ
มาเป�นซํ�าอีก แต่ก็มีโอกาสที�จะเป�นไข้เลือดออกสายพันธ์ุอื�น ๆ 
 ที�เหลือได้ ซึ�งผู้ป�วยส่วนใหญ่ที�เป�นโรคไข้เลือดออกครั�งแรกนั�น
อาการจะไม่รุนแรงมาก แต่หากได้รับการติดเชื�อเป�นครั�งที� 2
อาการของผู้ป�วยบางรายจะมีความรุนแรงมากยิ�งขึ�น แต่ก็พบ
ได้กับคนส่วนน้อยเท่านั�น

ว �ธีการป�องกันไข้เลือดออก
     เนื�องจากไข้เลือดออกมีสาเหตุมาจาก
ยุงลายเป�นพาหะนําโรค ดังนั�นควรกําจัด
แหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายในบ้านและชุมชน
ด้วยการป�ดฝาภาชนะที�มีนํ�าขังให้มิดชิด ไม่
ให้ยุงเข้าไปวางไข่ได้ เปลี�ยนนํ�าในภาชนะทุก
สัปดาห์ ดูแลความสะอาดปรับสภาพ
แวดล้อมบร �เวณบ้านให้ปราศจากภาชนะที�มี
นํ�าขังได้ เช่น ยางรถยนต์ จาน ชามเก่าที�
วางทิ�งไว ้เป�นต้น

https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/article/ไข้เลือดออก-2/
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ระยะของไข้เลือดออก
     ไข้เลือดออกสามารถแบ่งได้ 3 ระยะ
ด้วยกันคือ ระยะไข้สูง เป�นช่วงที�ไม่
อันตรายเท่าไร แต่อาจทําให้ผู้ป�วย
อ่อนเพลีย หมดแรง อาเจียน รับประทาน
อาหารได้น้อย ซึ�งผู้ป�วยส่วนใหญ่เมื�อผ่าน
ระยะไข้สูงแล้วจะเข้าสู่ ระยะฟ�� นตัว ที�
ร่างกายจะค่อย ๆ แข็งแรงขึ�น จนกลับมา
สู่ภาวะปกติ แต่จะมีผู้ป�วยส่วนน้อยที�เข้าสู่
ระยะว �กฤต ซึ�งเป�นช่วงที�เป�นอันตรายที�สุด
โดยเป�นช่วงที�ผู้ป�วยมีไข้สูงและไข้ลดลง
แล้วมีอาการช็อกตามมาน้อย



การเพาะเห็ดฟาง
 

    วารสารฉบับนี้ทาง จัดหางานจังหวัดเชียงใหมจะมาแนะนําผูอานทุกทานมาเพาะเห็ดฟาง  
กันคะ สามารถเพาะขายหารายไดเสริม หรือนํามาประกอบอาหารเองในครัวเรือน เห็ดฟาง
เปนเห็ดที่เพาะปลูกไดตลอดทั้งป มีอายุการเพาะสั้นประมาณ 10-15 วัน วัสดุที่นํามาเพาะ
เห็ดฟางมีหลากหลาย เชน เปลือกถั่วเขียว, ทะลายปาลมนํ้ามัน, ผักตบชวา, ตนกลวยสับ
แหง, ขี้เลื่อย, ฟางขาวและตอซังขาว  การเพาะเห็ดฟางมีขั้นตอนที่ไมยุงยากเหมือนกับการ
เพาะเห็ดอื่นๆ ไมตองมีการนึ่งฆาเชื้อในวัสดุเพาะ  
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อาชีพทางเลอืก 
การเพาะเห็ดฟาง  

วัสดุอุปกรณ
 1.ฟางขาว, ตอซังขาว, เปลือกถั่วเขียว, ขี้เลื่อยเกาที่เพาะเห็ดถุงมาแลเปนตน
 2.หัวเชื้อเห็ดฟาง
 3.อาหารเสริม ไดแก ตนกลวยสับแหง, ผักตบชวา, ปุยคอกเกาผสมกับดิน
รวนในอัตรา 1:10 โดยปริมาตร และรําละเอียด
 4.พลาสติกใส
 5.แบบพิมพ รูปสี่เหลี่ยมคางหมู ขนาด 40x40x110-120 เซนติเมตร

    วิธีการเพาะ
 

เตรียมพื้นที่เพาะเห็ด โดยใหพื้นดินมีความชื้นหมาดๆ และแชฟาง
ขาว, ตอซังขาวหรือวัสดุที่ใชเพาะทิ้งไวประมาณ 1 คืน รวมทั้ง
อาหารเสริมใหเลือกใชอยางใดอยางหนึ่งที่สามารถจัดเตรียมได
สวนหัวเชื้อเห็ดฟางแตละถุง ใหขยี่หัวเชื้อกระจายออกจากกันและ
แบงเปน 4 สวน เทาๆ กันเพื่อใสลงในแตละชั้นของกองฟาง หัว
เชื้อ 1 ถุงใชได 1 กอง จากนั้นใหวางแบบพิมพในพื้นที่เพาะเห็ด
ความยาวตามตะวัน

                                       

ข้ันตอนการเพาะ
 

1. นําฟางท่ีแชไวข้ึนจากน้ํามาใสในแบบพิมพ กดดวยมือใหแนนสูงจากพ้ืนประมาณ 10 เซนติเมตร โรยอาหารเสริมลงบนวัสดุเพาะรอบๆ
ท้ัง 4 ดาน จากน้ันใชหัวเช้ือท่ีเตรียมไวโรยรอบท้ัง 4 ดานเชนเดียวกัน ก็เสร็จในช้ันท่ีหน่ึง
2. เม่ือทําช้ันแรกเสร็จ ก็นําฟางใสลงในแบบพิมพสูงจากช้ันแรกอีก 10 เซนติเมตร ใสอาหารเสริมและหัวเช้ือเหมือนกับช้ันแรก ทําจนครบ
4 ช้ันตอกอง ก็ถือวาเสร็จในกองท่ี 1
3. ทําการยกแบบพิมพออกจากกองฟาง และวางแบบพิมพใหหางจากกองแรกประมาณ 15 เซนติเมตร และใหดําเนินเพาะเหมือนกอง
แรก โดยปกติกองเพาะเห็ดฟาง 10 กอง เรียกวา 1 แปลง
4. เม่ือเพาะเห็ดฟางได 5-10 กองแลวก็จะนําพลาสติกใสมาคลุมกองฟาง เพ่ือปองกันความช้ืนและเพ่ิมอุณหภูมิภายในกองใหสูงข้ึน โดย
ใหชายพลาสติกคลุมเหล่ือมกันบนสันกองและใหชายโดยรอบหางจากขอบขางดานละ 15-20 เซนติเมตร และทําการพลางแสงโดยรอบ
กองฟางดวยฟางขาวอีกคร้ังหน่ึง ในหนารอนท้ิงไว 8-10 วัน ในหนาหนาวท้ิงไว 15-20 วัน เห็ดฟางก็จะออกดอกและเก็บผลผลิตได
5. การเก็บผลผลิตดอกเห็ด ใหเลือกเก็บดอกเห็ดท่ีตูมเต็มท่ี จะไดคุณภาพดีท่ีสุด การเพาะเห็ดฟางในหน่ึงรุนจะเก็บผลผลิตไดตอเน่ืองเปน
เวลา 3 วัน ก็จะเก็บเก่ียวไดหมด โดยเฉล่ียผลผลิตตอกองไดประมาณ 1.5-2 กิโลกรัม ใหบรรจุดอกเห็ดในภาชนะท่ีโปรง เชน ตะกรา
หรือเขง ไมควรบรรจุเห็ดในถุงพลาสติก เพราะจะทําใหดอกเห็ดบานเร็วข้ึน

            

ท่ีมา  https://researchex.mju.ac.th/agikl/index.php/knowledge/42-mushroom/105-musroom   
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ห้วยตึงเฒ่า แม่ริม เชียงใหม่

 

แอ่วบ้านเฮา

     วันนี�จัดหางานเชียงใหม่ จะพาทุกท่านไปเที�ยวที�ห้วยตึงเฒ่า สถานที�
อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเลยค่ะ เร �ยกได้ว่าเป�นสถานที�เที�ยวสุดฮิตของคน
เชียงใหม่ และเป�นอีกหนึ�งแลนด์มาร์คของเชียงใหม่เลยก็ว่าได้ ทั�งนักท่อง
เที�ยวจากต่างจังหวัด ที�นี�มีห้วยใหญ่ มีแพ มีร้านอาหารบนแพให้เลือกนั�ง
จะมาทานอาหารก็ดี พักผ่อนก็ได้ ตามใจเลย ที�นี�กว้างขวาง เหมาะแก่การ
มาพักผ่อน คนในพื�นที�ต้องเคยมาที�นี�กันทุกคน สามารถมาเที�ยวได้ทุกวัน
เลยค่ะ แต่วันหยุดจะมีนักท่องเที�ยวเยอะหน่อย โดยเรามาถึงตรงจุดตรวจ
จะมีค่าบร �การบํารุงสถานที�คนละ 20 บาท พอเข้ามาถึงก้จะมีร้านอาหาร
เยอะแยะเต็มไปหมดให้ได้เลือกนั�งกัน ไม่ได้มีแค่อาหาร ของกินขายเท่านั�น
นะคะ มีบ้านกังหันลม เเละฝูงเเกะน้อยใหญ่มากมาย สามารถให้อาหาร เล่
บกับแกะได้ด้วย ด้านหลังเป�นว �วดอย ให้ฟ�ลเหมือนอยู่เมืองนอก ทั�งๆที�อยู่
เเค่นอกเมืองเองค่ะ ถ้าใครอยากได้รูปสวยๆ เเนะนําให้มาถ่ายช่วงเย็นๆ
เเสงจะสวยมากๆ ไม่ต้องไปถึงเมืองนอกก็ได้ฟ�ลเหมือนไปต่างประเทศเลย
ค่ะ มาที�เดียวได้ทั�งอิ�มท้อง พักผ่อนหย่อนใจ มีกิจกรรมต่างให้เล่น ยังมี
องค์พระพุทธรูปในสวนธรรมให้กราบไหว ้ เร �ยกว่าดีที�สุดเลยในสถานที�
แห่งนี�                                 

283 ม.3 ทางหลวงหมายเลข 121 เชียงใหม่ 
(การเดินทางจากตัวเมือง มาตามถนนเลียบคลองชลประทาน
ไปทางอําเภอแม่ร �ม ผ่านสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ป�-

โรงเร �ยนนวมินทรฯ์–กรมทางหลวง–สถานีพัฒนาที�ดินเชียงใหม่ 
และจะเห็นสะพานสีขาวขวามือ ก็ให้เลี�ยวซ้ายข้ามสะพาน

คลองชลประทาน เข้าสู่อ่างเก็บนํ�าห้วยตึงเฒ่า) 



คั�วผํา

ว �ธีทํา

ของกิ�นบ้านเฮา

แหล่งที�มา : http://lannainfo.library.cmu.ac.th/

ส่วนผสม
1. ผํา 1 ถ้วย
2. เนื�อหมูสามชั�น 100 กรัม
3. ข่าหั�น 7 แว่น
4. ตะไคร้ซอย 2 ช้อนโต๊ะ
5. ใบมะกรูดซอย 5 ใบ
6. พร �กชี�ฟ�าหั�น 2 ใบ
7. กระเทียมสับ 1 ช้อนโต๊ะ
8. นํ�ามันพืช 1/2 ถ้วย
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       ผํา หร �อไข่นํ�า หร �อไข่แหน ไม้นํ�าชนิดหนึ�ง นิยมนํามาผัดใส่
หมู เน้นใส่ตระไคร้และข่า มีทั�งในเคร ��องแกง และใส่ข่า ตะไคร้ซอย
และใบมะกรูดซอย เพื�อดับกลิ�นคาวของผํา เคล็ดลับในการเลือกผํา
ต้องมีสีเขียวสด สะอาด และไม่มีสิ�งปนเป�� อน 

1. โขลกเคร ��องแกงรวมกันให้ละเอียด
2. เจียวกระเทียมกับนํ�ามัน ใส่เคร ��องแกงลงผัดจนมีกลิ�นหอม ใส่หมูสามชั�น ผัดให้หมูสุก
3. ใส่ข่า ตะไคร้ และพร �กชี�ฟ�า ผัดให้เข้ากัน
4. ใส่ผําลงผัด ผัดจนสุก ป�ดไฟ

เคร ��องแกง
1. พร �กแห้ง 10 เม็ด
2. กระเทียม 10 กลีบ
3. หอมแดง 3 หัว
4. ข่าหั�น 1 ช้อนโต๊ะ
5. ตะไคร้ซอย 1 ช้อนโต๊ะ
6. กะป� 1 ช้อนโต๊ะ
7. ปลาร้าต้มสุก 1 ช้อนโต๊ะ
8. เกลือ 1 ช้อนชา 



สถานการณ์ตลาดแรงงาน
ตําแหน่งงานว่างเดือนมิถุนายน 2565
เปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2565

ตําแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน 
และการบรรจุงาน จําแนกตามวุฒิการศึกษา
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สถานการณ์ตลาดแรงงาน
ตําแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน 

และการบรรจุงาน จําแนกตามเพศ
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ตําแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงานและการบรรจุงาน
จําแนกตามอายุ



สถานการณ์ตลาดแรงงาน
-11-

ตําแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน 
และการบรรจุงาน จําแนกตามอาชีพ



สถานการณ์ตลาดแรงงาน
ตําแหน่งงานว่าง และการบรรจุงาน 

จําแนกตามสาขาอุตสาหกรรม
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สถานการณ์แรงงานต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่
เดือน กรกฎาคม 2565

คนต่างด้าวที�ได้รับอนุญาตให้ทํางาน 127,033 คน

สัญชาติเมียนมา ลาวและกัมพูชา
83,677 คน 

(ร้อยละ 65.87)

ชมกลุ่มน้อย
38,310 คน 

(ร้อยละ 30.16)

ทั�วไป (Non-Immigrant
Visa) 4,532 คน 

(ร้อยละ 3.57)

BOI 514 คน 
(ร้อยละ 0.40)

ประเภทกิจการที�มีการจ้างแรงงานต่างด้าว
สัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา 5 อันดับแรก

28,218 รายก่อสร้าง

เกษตรและปศุสัตว์ 27,712 ราย

การให้บร �การต่าง ๆ 5,803 ราย

จําหน่ายอาหารและเคร ��องดื�ม 5,632 ราย

งานบ้าน 5,632 ราย

การตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ/ดําเนินคดี

ตรวจสอบการทํางาน
ของคนต่างด้าว

ก.ค. 65 ยอดสะสม (ราย)
1 ต.ค. 64 - ป�จจุบัน

นายจ้าง
33

คนต่างด้าว
731

นายจ้าง
3,497

คนต่างด้าว
21,641
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คนต่างด้าวทํางานโดยไม่มีใบอนุญาตทํางาน หร �อทํางาน   
นอกเหนือจากที�มีสิทธิจะทําได้ (มาตรา 8)

รับคนต่างด้าวที�ไม่มีใบอนุญาตทํางาน หร �อให้คนต่างด้าว
ทํางานนอกเหนือจากที�มีสิทธิจะทําได้ (มาตรา 9)

 ไม่แจ้งการจ้างงานคนต่างด้าวเข้าทํางาน 
หร �อไม่แจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน (มาตรา 13)

 ศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
อนุญาตให้ทํางานและออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity : CI)

เชียงใหม่

การดําเนินคดี/การเปร �ยบเทียบปรับ
 ตามพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ส่งดําเนินคดี ก.ค. 65  ยอดสะสม

 -  -

 1

 72  420

 คนต่างด้าวที�ได้รับอนุญาตให้ทํางาน ไม่แจ้งให้ทราบถึงผู้เป�นนายจ้าง
สถานที�ทํางานของนายจ้าง และลักษณะงานหลักที�ทํา ต่อนายทะเบียน

(มาตรา 64/2)
 2  105

 ผู้ได้รับอนุญาตให้ทํางาน ไม่แสดงใบอนุญาตทํางาน
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที�หร �อนายทะเบียน ภายในระยะเวลาอันสมควร

(มาตรา 68)
 -  -
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 -

ทางการเมียนมา
ออก CI

สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ประทับตรา VISA

กรมการจัดหางาน
ออกใบอนุญาตทํางาน

41,879 41,857 16,659

ข้อมูล ณ วันที� 25 กรกฎาคม 2565
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ภาพกิจกรรม
เดือน กรกฎาคม 2565
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บูรณาการทํางานรว่มกับหน่วยงานในสงักัดกระทรวงแรงงานจงัหวดัฯ 
ชว่ยเหลือลกูจา้ง บรษัิท กาดสวนแก้ว 2545ฯ

 

           วนัที� 1 กรกฎาคม 2565 นายเอกลักษณ ์อุ่นภักดิ� จดัหางานจงัหวดัเชยีงใหม ่มอบหมายใหเ้จา้หนา้ที�
ศูนยบ์รกิารจดัหางานเพื�อคนไทย สาํนกังานจดัหางานจงัหวดัเชยีงใหม ่บูรณาการทํางานรว่มกับหนว่ยงานใน
สงักัดกระทรวงแรงงานจงัหวดัเชยีงใหม ่ใหค้วามชว่ยเหลือแก่ลกูจา้งที�ถกูเลิกจา้ง กรณบีรษัิท กาดสวนแก้ว
2545 จาํกัด ประกาศป�ดศูนยก์ารค้าฯ เป�นการชั�วคราวตั�งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม 2565 เป�นต้นไป โดย
ประชาสมัพนัธภ์ารกิจของสาํนกังาน ประชาสมัพนัธตํ์าแหนง่งานวา่ง ตลอดจนการรบัขึ�นทะเบยีนผูป้ระกันตน
กรณวีา่งงานใหแ้ก่ลกูจา้งที�ถกูเลิกจา้ง จาํนวน 85 คน

   กิจกรรมแนะแนวอาชพีในชั�นเรยีน ตามโครงการเตรยีมความพรอ้มแก่กําลังแรงงาน
กิจกรรมแนะแนวอาชพีให้นักเรยีน

 

         วนัที� 1 กรกฎาคม 2565 นายเอกลักษณ ์อุ่นภักดิ� จดัหางานจงัหวดัเชยีงใหม ่มอบหมายใหค้ณะเจา้หนา้ที�
ฝ�ายแนะแนวอาชพี ดาํเนนิกิจกรรมแนะแนวอาชพีในชั�นเรยีน ตามโครงการเตรยีมความพรอ้มแก่กําลังแรงงาน
กิจกรรมแนะแนวอาชพีใหน้กัเรยีน นกัศึกษา ณ โรงเรยีนดาราวทิยาลัย อําเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม่
โดยมกิีจกรรมทําแบบวดับุคลิกภาพเพื�อการศึกษาต่อและการเลือกอาชพีผา่นโทรศัพท์มอืถือ การแปลผลการ
ทดสอบ และการแลกเปลี�ยนประสบการณ์การเลือกศึกษาต่อ และการทํางาน โดยมนีกัเรยีนระดบั ม.ปลาย รว่ม
กิจกรรม จาํนวน 3 หอ้งเรยีน รวม 152 คน
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ภาพกิจกรรม
เดือน กรกฎาคม 2565

กิจกรรมแนะแนวอาชพีในชั�นเรยีน ตามโครงการเตรยีมความพรอ้มแก่กําลังแรงงาน
กิจกรรมแนะแนวอาชพีให้นักเรยีน

 

          วนัที� 6 กรกฎาคม 2565 นายเอกลักษณ ์ อุ่นภักดิ� จดัหางานจงัหวดัเชยีงใหม ่มอบหมายใหค้ณะเจา้หนา้ที�
ฝ�ายแนะแนวอาชพี ดาํเนนิกิจกรรมแนะแนวอาชพี ตามโครงการเตรยีมความพรอ้มแก่กําลังแรงงาน กิจกรรม
แนะแนวอาชพีใหน้กัเรยีน นกัศึกษา ณ โรงเรยีนฮอดพทิยาคม  ตําบลหางดง อําเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม ่ โดยมี
กิจกรรมทําแบบวดับุคลิกภาพเพื�อการศึกษาต่อและการเลือกอาชพีผา่นโทรศัพท์มอืถือ การแปลผลการทดสอบ และ
การแลกเปลี�ยนประสบการณก์ารเลือกศึกษาต่อ/การทํางาน และโครงการ  3  ม.  (มงีาน  มเีงิน  มวุีฒกิารศึกษาเพิ�ม) 
โดยมนีกัเรยีนระดบั มธัยมศึกษาตอนปลายรว่มกิจกรรม จาํนวน ทั�งสิ�น 500 คน 

 

   กิจกรรมแนะแนวอาชพี ตามโครงการเตรยีมความพรอ้มแก่กําลังแรงงาน กิจกรรม
แนะแนวอาชพีให้นกัเรยีน นกัศึกษา

 
     

             วนัที� 7 กรกฎาคม 2565 นายเอกลักษณ ์อุ่นภักดิ� จดัหางานจงัหวดัเชยีงใหม ่มอบหมายใหค้ณะเจา้หนา้ที�
ฝ�ายแนะแนวอาชพี ดาํเนนิกิจกรรมแนะแนวอาชพี ตามโครงการเตรยีมความพรอ้มแก่กําลังแรงงาน กิจกรรม
แนะแนวอาชพีใหนั้กเรยีน นกัศึกษา ณ โรงเรยีนบา้นท่าต้นกวาว ตําบลชมภ ูอําเภอสารภี จงัหวดัเชยีงใหม ่โดยมี
กิจกรรมทําแบบวดับุคลิกภาพเพื�อการศึกษาต่อและการเลือกอาชพีพรอ้มแปลผลการทดสอบ และการแลกเปลี�ยน
ประสบการณ์การเลือกศึกษาต่อ/การทํางาน โครงการ  3  ม. (มงีาน  มเีงิน  มวุีฒกิารศึกษาเพิ�ม)  และการตอบป�ญหา
อาชพี โดยมนัีกเรยีนระดับ มธัยมศึกษาตอนต้นรว่มกิจกรรม จาํนวน ทั�งสิ�น 69 คน 
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ภาพกิจกรรม
เดือน กรกฎาคม 2565

เป�ดโครงการเตรยีมความพรอ้มแก่กําลังแรงงาน กิจกรรมเพิ�มอาชพี เพิ�มรายได้ รุน่ที� 2/2565
 

       วนัที� 7 กรกฎาคม  2565 นายเอกลักษณ์  อุ่นภักดิ� จดัหางานจงัหวดัเชยีงใหม ่เป�นประธานเป�ดโครงการเตรยีม
ความพรอ้มแก่กําลังแรงงาน กิจกรรมเพิ�มอาชพี เพิ�มรายได้ รุน่ที� 2/2565 ณ ที�ทําการกลุ่มวนิดาแฮนด์เมด  หมูที่� 4
ตําบลสบเป�ง  อําเภอแมแ่ตง จงัหวดัเชยีงใหม ่พรอ้มทั�งมอบวสัดอุุปกรณ์ใหแ้ก่สมาชกิกลุ่ม ในการฝ�กอาชพีหลักสตูร
"การจดัดอกไม ้ประดิษฐ ์เชงิธุรกิจ " ระหวา่งวนัที� 7-8 กรกฎาคม  2565 โดยมนีางภัณฑิลา แก้วบุญเรอืง ตําแหน่งนัก
วชิาการแรงงานชาํนาญการพเิศษ บรรยายใหค้วามรูใ้นเรื�องการจดัการกลุ่ม ความรู ้เกี�ยวกับ การประกอบอาชพี อิสระ 
และความต้องการ ของตลาดเพื�อ เพิ�มอาชพี เพิ�ม รายได้  โดยมผีูร้ว่มกิจกรรมดังกล่าวจาํนวน 20 คน 
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ภาพกิจกรรม
เดือนกรกฎาคม 2565

เจา้หน้าที�ฝ�ายแนะแนวอาชพี ดําเนินกิจกรรมแนะแนวอาชพีในชั�นเรยีนโครงการ
เตรยีมความพรอ้มแก่กําลังแรงงาน

 

        วนัที� 20 กรกฎาคม 2565 นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ� จดัหางานจงัหวดัเชยีงใหม ่มอบหมายใหน้างภัณฑิลา
แก้วบุญเรอืง ตําแหน่งนักวชิาการแรงงานชาํนาญการพเิศษ พรอ้มคณะเจา้หน้าที�ฝ�ายแนะแนวอาชพี ดําเนิน
กิจกรรมแนะแนวอาชพีในชั�นเรยีน ตามโครงการเตรยีมความพรอ้มแก่กําลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชพีให้
นักเรยีน นักศึกษา ณ กศน.ตําบลสนัทราย อําเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม ่โดยมนีางพรวไิล สารจนัทร ์ผูอํ้านวยการ
กศน.อําเภอฝาง กล่าวต้อนรบั
        ซึ�งฝ�ายแนะแนวอาชพีจดักิจกรรมทําแบบวดับุคลิกภาพเพื�อการศึกษาต่อและการเลือกอาชพีผา่นโทรศัพท์
มอืถือ การแปลผลการทดสอบ และการถ่ายทอดประสบการณ์การเลือกศึกษาต่อ การเลือกประกอบอาชพีทั�งใน
และต่างประเทศ การแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอาชวีศึกษา/อุดมศึกษา และโครงการ 3 ม. (มงีาน มเีงิน มวุีฒิ
การศึกษาเพิ�ม) โดยมนีักเรยีนระดับประถมศึกษา และระดับมธัยมศึกษา รว่มกิจกรรม จาํนวนทั�งสิ�น 68 คน

     

   บรรยายให้ความรูใ้นหัวขอ้ "การแนะนาํความชว่ยเหลือของสาํนักงานจดัหางาน
จงัหวดัเชยีงใหมแ่ละองค์กรภาครฐัที�เกี�ยวขอ้ง"

     

       วนัที� 11 กรกฎาคม 2565 นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ� จดัหางานจงัหวดัเชยีงใหม ่มอบหมายใหฝ้�ายแนะแนวอาชพี
บรรยายใหค้วามรูใ้นหวัขอ้ "การแนะนาํความชว่ยเหลือของสาํนกังานจดัหางานจงัหวดัเชยีงใหมแ่ละองค์กรภาครฐัที�
เกี�ยวขอ้ง" การทําแบบวดับุคลิกภาพเพื�อการศึกษาต่อและการเลือกอาชพี การฝ�กเขยีนใบสมคัรงาน และเทคนิคการ
สมัภาษณ์งาน ในโครงการแก้ไขป�ญหาผูเ้สพและผูติ้ดยาเสพติดในรปูแบบศูนยข์วญัแผน่ดนิ รุน่ที� 3 ประจาํ
ป�งบประมาณ 2565 จดัโดยสาํนกังานคมุประพฤติจงัหวดัเชยีงใหม ่ณ ค่ายตากสนิ กองพนัสตัวต่์าง กรมการสตัว์
ทหารบก ตําบลดอนแก้ว อําเภอแมร่มิ จงัหวดัเชยีงใหม ่โดยมผีูร้ว่มกิจกรรมจาํนวนทั�งสิ�นจาํนวน 56 คน                           



ภาพกิจกรรม
เดือนกรกฎาคม 2565

   รว่มกิจกรรมเป�ดบา้นวชิาการภายใต้แนวคิด 
Active Learning on world class standard school ประจาํป� 2565

     

        วนัที� 19 กรกฎาคม 2565 นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ� จดัหางานจงัหวดัเชยีงใหม ่มอบหมายใหฝ้�ายแนะแนวอาชพี
รว่มกิจกรรมเป�ดบา้นวชิาการภายใต้แนวคิด Active Learning on world class standard school ประจาํป� 2565
ณ โรงเรยีนหางดงรฐัราษฎรอุ์ปถัมภ์ ตําบลหางดง อําเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม ่โดยม ีพลเอก โกศล ปทมุชาติ
อดตีที�ปรกึษารฐัมนตรวีา่การกระทรวงศึกษาธกิาร เป�นประธานเป�ดงาน ซึ�งฝ�ายแนะแนวอาชพีนาํบรกิารทดสอบวดั
บุคลิกภาพเพื�อการศึกษาต่อและการเลือกอาชพี การแนะแนวดา้นการศึกษาต่อ การทํางานในประเทศและต่างประเทศ
โดยมผีูร้ว่มงานประมาณ 1,000 คน และมผีูม้าใชบ้รกิารในบูธสาํนกังานฯ จาํนวน 70 คน
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  เจา้หน้าที�ฝ�ายแนะแนว ลงพื�นที�ให้บรกิารเชงิรุก
 

     

       วนัที� 19 กรกฎาคม 2565 นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ� จดัหางานจงัหวดัเชยีงใหม ่มอบหมายใหน้างภัณฑิลา แก้ว
บุญเรอืง นักวชิาการแรงงานชาํนาญการพเิศษ และเจา้หน้าที�ฝ�ายแนะแนว ออกใหบ้รกิารเชงิรุก เพื�อจา่ยใบอนุญาต
ทํางาน ใหแ้ก่แรงงานต่างด้าวสญัชาติเมยีนมาที�ทํางานในพื�นที�อําเภอฝาง แมอ่ายและไชยปราการ ณ สาํนักงานจดัหา
งานสาขาฝาง จาํนวน 250 ราย                                       
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ภาพกิจกรรม
เดือนกรกฎาคม 2565

  ลงพื�นที�ตรวจสอบและประเมนิมูลค่าการให้สทิธติามมาตรา 35
 

     

       วนัที� 18 กรกฎาคม 2565 นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ� จดัหางานจงัหวดัเชยีงใหม ่มอบหมายให ้นางเพญ็ศร ีปามา
เจา้พนักงานแรงงานชาํนาญงาน พรอ้มกับเจา้หน้าที�งานจดัหางานกลุ่มคนพเิศษ ลงพื�นที�ตรวจสอบและประเมนิมูลค่า
การใหส้ทิธติามมาตรา 35 กรณีการฝ�กงานแก่คนพกิารและผูด้แูลคนพกิาร ในเขตพื�นที�อําเภอแมร่มิ จงัหวดัเชยีงใหม่
จาํนวน 1 แหง่ คือ การไฟฟ�านครหลวง ใหส้ทิธจิาํนวน 28 ราย ณ ศูนยฝ์�กอาชพีคนพกิารอาเซยีนอําเภอแมร่มิ
จงัหวดัเชยีงใหม ่                                    

 ประชุมคณะทํางานจดัทําแผนปฏิบติัการด้านแรงงานจงัหวดัเชยีงใหม่
 

     

       วนัที� 18 กรกฎาคม 2565 นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ� จดัหางานจงัหวดัเชยีงใหม ่มอบหมายใหน้างภัณฑิลา แก้ว
บุญเรอืง ตําแหน่งนักวชิาการแรงงานชาํนาญการพเิศษ ประชุมคณะทํางานจดัทําแผนปฏิบติัการด้านแรงงานจงัหวดั
เชยีงใหม ่โดยมวีตัถปุระสงค์เพื�อทบทวนเป�าหมายการพฒันาด้านแรงงานของจงัหวดัเชยีงใหมแ่ละเหน็ชอบแผน
ปฏิบติัการด้านแรงงานระดับจงัหวดั (พ.ศ.2566 - 2570) โดยมนีางนภวรรณ โกละกะ แรงงานจงัหวดัเชยีงใหม ่เป�น
ประธานการประชุม ซึ�งมคีณะทํางานฯ จากหน่วยงานราชการ หน่วยงานด้านการศึกษา และภาคเอกชน เขา้รว่มประชุม
จาํนวน 30 คน                                       



ที�ปรึกษา
นาย เอกลักษณ์ อุ่นภักดิ� จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

 

บรรณาธิการ
นาง ภัณฑิลา แก้วบุญเรือง นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ

 

รองบรรณาธิการ
นาง วิภารัตน์ ภักดี นักวิชาการแรงงานชํานาญการ

 

คณะผู้จัดทํา
         นาย        ศตพร        กันแก้ว          นักวิชาการแรงงาน

         นาง        ฉันทนา      วงค์เคียน       นักวิชาการแรงงาน

         นาย        ณัฐเชษฐ     กอนแก้ว        นักวิชาการแรงงาน

         นาย        ชัยวัฒน์       สุดภามูล        นักวิชาการแรงงาน

           นาย        นพนิรันดร์    กันธวงค์        เจ้าพนักงานแรงงาน

         นางสาว   พิศมัย         สุภาจิตร์        เจ้าพนักงานแรงงาน

         นางสาว   ณัฐฏณิชา    ใหม่กิ�ม          เจ้าพนักงานแรงงาน
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําวารสารโดย... 


