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ข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนสิงหำคม 2565 Special Report ฉบับนี้ขอเสนอ

เรื่อง วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ สอนปลูกเมล่อนและแตงโมไร้เมล็ดในโรงเรือนอัจ ฉริย ะ ตำมด้ว ย การส่ง เสริม
การมีงานทาในภูมิภาค สมุทรสงครำมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวกำรเรียนรู้และลงมือทำ “แป้งร่ำเกลือจืด”
ส่วน English for Career ฉบับนี้ขอเสนอคำศัพท์ 3 ขั้นตอนสั่งอำหำรภำษำอังกฤษ แบบเจ้ำของภำษำ! รู้ทันโลก “กูเกิล”
เปิดตัวระบบปัญญำประดิษฐ์ช่วยเตรียมพร้อมสัมภำษณ์งำน Smart DOE กรมกำรจัดหำงำน เชิญภำคเอกชนรับฟังแนวทำง
แก้ปัญหำขำดแคลนแรงงำน รองรับกำรฟื้นฟูประเทศ อาชีพมั่นคง เกษตรกรดีเด่น เผยเทคนิคปลูกกล้วยหอมทองทำเงิน ใช้ปุ๋ยคอก
ห่อถุงผ้ำ เลี่ยงลม รอบเดียวคืนทุน และ THAILAND 4.0 คำดกำรณ์อนำคตประเทศไทย จำกนี้ไปถึงปี 2573 โลกกำรทำงำน
จะเปลี่ยนไปแค่ไหน เทคโนโลยีอะไรจะเข้ำมำเปลี่ยนชีวิตเรำบ้ำง
หวั งเป็ นอย่ ำงยิ่ งว่ ำ วำรสำรฉบั บ นี้ จะเป็ นประโยชน์ ต ำมสมควร สำมำรถดู รำยละเอี ย ดและติ ดตำมวำรสำรข่ ำ วสำร
ตลำดแรงงำน Smart Job Magazine ได้ทำง https://doe.go.th/lmia
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Special Report
- วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรมั ย์ สอนปลูกเมล่อนและแตงโมไร้เมล็ดในโรงเรือนอัจฉริยะ
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การส่งเสริมการมีงานทาในภูมิภาค
- ปลูกกล้วยน้ำว้ำมะลิอ่อง-ท่ำยำง เสริมธุรกิจแปรรูปกล้วยให้ครบวงจร
- สมุทรสงครำมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวกำรเรียนรูแ้ ละลงมือทำ “แป้งร่ำเกลือจืด”
- ไม้ประดับขุดล้อมสร้ำงอำชีพ ของ อำนวย พรมนนท์ ที่ปรำจีนบุรี
- น้ำพริกส้มแขก
- ครูหนุ่มเมืองมหำสำรคำม ปลูกตอกรำฟเป็นอำชีพเสริม ขำยออนไลน์ สร้ำงรำยได้ดี
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English for Career
- 3 ขั้นตอนสั่งอำหำรภำษำอังกฤษ แบบเจ้ำของภำษำ!
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รู้ทันโลก
- “กูเกิล” เปิดตัวระบบปัญญำประดิษฐ์ช่วยเตรียมพร้อมสัมภำษณ์งำน
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Smart DOE
- รมว.สุชำติ เตือนหญิงไทย ระวัง!! ถูกหลอกทำงำนนวดสปำใน UAE
- กรมกำรจัดหำงำน เชิญภำคเอกชนรับฟังแนวทำงแก้ปัญหำขำดแคลนแรงงำน รองรับกำรฟื้นฟูประเทศ
- แพลตฟอร์ม “ไทยมีงำนทำ” เจ๋ง เชื่อมโยงตำแหน่งงำนภำครัฐ-เอกชน
พร้อมให้บริกำรประชำชนผ่ำนระบบ e-Service
- รมว.เฮ้ง แจงมำตรกำรสกัดผู้ลักลอบไปทำงำนเกำหลีผิดกฎหมำย
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อาชีพมั่นคง
- เกษตรกรดีเด่น เผยเทคนิคปลูกกล้วยหอมทองทำเงิน ใช้ปุ๋ยคอก ห่อถุงผ้ำ เลี่ยงลม รอบเดียวคืนทุน
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THAILAND 4.0
- คำดกำรณ์อนำคตประเทศไทย จำกนี้ไปถึงปี 2573 โลกกำรทำงำน จะเปลี่ยนไปแค่ไหน
เทคโนโลยีอะไรจะเข้ำมำเปลี่ยนชีวิตเรำบ้ำง

ผู้ดำเนินกำร : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน (Labour Market Information Administration Division)
กรมการจัดหางาน โทรศัพท์ : 0-2245-1581 หรือที่ Email : lmi@doe.go.th
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Special Report
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ สอนปลูกเมล่อนและแตงโมไร้เมล็ด
ในโรงเรือนอัจฉริยะ
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ได้รับกำรคัดเลือก
จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ให้เป็นศูนย์บริกำร
และซ่ อ มบ ำรุ งเครื่ อ งจั ก รกลทำงกำรเกษตร ซึ่ งเป็ น หน่ ว ยงำน
ภำยในของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ โดยมอบให้
คุณวิทยำ พลศรี ผู้อำนวยกำรวิทยำลัย ทำหน้ำที่ผู้อำนวยกำรศูนย์
อีกหน้ำที่หนึ่ง
คุณวิทยำ เล็งเห็นถึงควำมสำคัญของเกษตรและเทคโนโลยี
ตำมชื่อของสถำบัน ที่ต้องมีควำมมุ่งมั่นรักษำไว้ซึ่งกำรเรียนกำรสอน
ในแนวลักษณะตำมหลักสูตรที่มี เพื่อให้สอดคล้องและนักศึกษำ
ได้รับกำรศึกษำตรงสำยวิชำชีพอย่ำงเต็มที่
โรงเรือนอัจฉริยะ เป็นหนึ่งในแนวกำรสอนของวิทยำลัย
โดยผู้อำนวยกำรมอบหมำยให้ คุณกุลภรณ์ กุณ รักษ์ ครูประจ ำ
แผนกวิชำพืชศำสตร์ จัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำกำรปลูกพืช
ในโรงเรือนอัจฉริยะ เนื่องจำกเห็นว่ำ โรงเรือนอัจฉริยะที่ใช้ในกำร
เพำะปลูกพืช โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ำมำช่วยในกำรบริหำรจัดกำร
ในเรื่องกำรปลูก กำรดูแลรักษำ กำรควบคุมควำมชื้น ควบคุมอุณหภูมิ
เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด ปลอดภัยสูงสุด และคัดเลือกพืชที่มีควำม
เหมำะสมปลูกในโรงเรือนอัจฉริยะ คือ เมล่อน
นักศึกษำของวิทยำลัยฯ ในแผนกวิชำพืชศำสตร์ จะได้เรียนรู้
กำรควบคุมโรงเรือนอัจฉริยะทุกคน โดยจัดแบ่งเป็นกลุ่มและห้อง
สลั บ สั บ เปลี่ ย นดู แ ล มี ห น้ ำ ที่ รั บ ผิ ด ชอบทุ ก คน เมล่ อ น เป็ น พื ช
ตระกู ล แตง จั ด เป็ น พื ช เศรษฐกิ จ ที่ มี ผู้ ส นใจปลู ก ในพื้ น ที่ ใ หม่
ทดแทนกำรปลูกพืชชนิดเดิม ซึ่งกำรปลูกเมล่อนในโรงเรือนเป็นเรื่อง
ที่สำคัญในกำรบริหำรจัดกำรผลผลิต เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภำพและ
ปลอดสำรพิษตกค้ำง
กำรจัดกำรเรียนรู้ในรำยวิชำนี้จะส่งเสริมกำรปลูกเมล่อน
ปลอดสำรเคมีภำยในโรงเรือนอัจฉริยะ โดยกำรปลูกในโรงเรือน
อัจฉริยะจะสำมำรถช่วยให้เรำควบคุมคุณภำพผลผลิตได้ค่อนข้ำงดี
เนื่องจำกระบบโรงเรือนอัจฉริยะจะมีตัวควบคุมในเรื่องอุณหภูมิ
ควำมชื้น ระบบกำรให้ปุ๋ย ให้น้ำ เป็นไปด้วยควำมแม่นยำ

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : https://www.technologychaoban.com

ทั้งนี้ กำรปลูกเมล่อนในโรงเรือนอัจฉริยะในช่วงอำยุกำร
เจริ ญ เติ บ โตเมล่ อ น จะมี ค วำมต้ อ งกำรธำตุ อ ำหำรปริ ม ำณน้ ำ
ควำมชื้ น ที่ แ ตกต่ ำ งกั น ระบบโรงเรื อ นอั จ ฉริ ย ะจะช่ ว ยทำให้
สิ่ ง เหล่ ำ นี้ ส่ ง ผลต่ อ เมล่ อ น ให้ มี ก ำรเจริ ญ เติ บ โตได้ ดี ไม่ มี ก ำร
หยุ ด ชะงั ก เมื่ อ ครบกำหนดเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต จะทำให้ ผ ลผลิ ต
มีควำมหวำน กรอบ รสชำติดี และสิ่งที่ทำให้เมล่อนวิทยำลัยเกษตร
และเทคโนโลยีบุรีรัมย์มีควำมแตกต่ำงจำกเมล่อนทั่วไป คือ
1. เน้นกำรปลูกระบบเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้สำรเคมี
2. คั ด เลื อ กสำยพั น ธุ์ ที่ ดี น ำมำปลู ก เลื อ กสำยพั น ธุ์ ที่ มี
ควำมหวำน กรอบ
3. ผลผลิตมีควำมหวำน กรอบ หอม เก็บรักษำหลังกำร
เก็บเกี่ยวได้นำนสูงสุดถึง 6 เดือน
4. ใช้ วั ส ดุ ป ลู ก ที่ มี ส่ ว นผสมของดิ น ภู เ ขำไฟ ดิ น หมั ก ใบ
ก้ำมปู ปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ด
5. กำรให้น้ำต้องสม่ำเสมอ
6. กำรเติมน้ำหมักปลำ จุลินทรีย์สังเครำะห์แสง ฮอร์โมนไข่
จะเป็ น ตั ว ช่ ว ยเพิ่ ม รสชำติ แ ละท ำให้ เ มล่ อ นเจริ ญ เติ บ โตได้ ดี
นอกจำกนี้ ยังนำแตงโมไร้เมล็ดมำปลูกสลับกับเมล่อนในแต่ละรอบกำรผลิต
เพื่ อ เลี่ ย งกำรสะสมของตั ว ก ำเนิ ด โรค หรื อ ศั ต รู พื ชที่ มั ก เกิ ด ขึ้ น
หำกปลูกพืชชนิดเดียวกันต่อเนื่อง
โรงเรือนอัจฉริยะ ดำเนินกำรมำได้ประมำณ 6 ปี ผลผลิตที่ได้
ในแต่ละรอบ ทั้งเมล่อนและแตงโมไร้เมล็ด วิทยำลัยได้จำหน่ำย
ผ่ำนเฟซบุ๊กของวิทยำลัย หรือจำหน่ำยให้กับบุคลำกร ประชำชน
ทั่วไปที่สนใจ ในรำคำเมล่อน กิโลกรัมละ 60 บำท ซึ่งที่ผ่ำนมำมีกำร
สั่งจองก่อนถึงเวลำเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งรำยได้ที่ได้จำกกำรจำหน่ำย
เมล่อนและแตงโมไร้เมล็ด ทำงวิทยำลัยได้นำกลับมำใช้เป็นทุน
ตำมระเบี ย บของส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรอำชี ว ศึ ก ษำ
กระทรวงศึกษำธิกำร
คุณวิทยำ กล่ำวด้วยว่ำ หนึ่งรำยวิชำ คือ หนึ่งอำชีพ กำรปลูกพืช
ในโรงเรือนอัจฉริยะก็เป็นอีกหนึ่งรำยวิชำที่สำมำรถให้นักศึกษำ
ไปสร้ ำ งอำชี พ โดยสอดคล้ อ งกั บ ยุ ค สมั ย เทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล
สร้ ำ งควำมเชื่ อ มั่ น ในคุ ณ ภำพผลผลิ ต มี ก ระบวนกำรผลิ ต ที่ ไ ด้
มำตรฐำนรับรองผลผลิตจำกกรมวิชำกำรเกษตร และเป็นที่ยอมรับ
ในกลุ่มผู้บริโภค ซึ่งเชื่อว่ำจะทำให้นักศึกษำที่ผ่ำนกำรเรียนกำรสอน
และเรียนรู้กระบวนกำรปลูกเมล่อนในโรงเรือนอัจฉริยะ จะเกิดทักษะ
และกระบวนกำรสร้ำ งผลงำนสร้ำ งอำชีพ ที่มั่ นคง และสำมำรถ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่ำงดี
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การส่งเสริมการมีงานทาในภูมิภาค
ปลูกกล้วยนาว้ามะลิอ่อง-ท่ายาง เสริมธุรกิจแปรรูปกล้วยให้ครบวงจร
ภำยหลังควำมสำเร็จจำกธุรกิจอำชีพกล้วยปิ้งที่กำลังโด่งดัง
ของเชียงรำยในชื่อ “กล้วยปิ้งลิงสำรำญ” คุณฉัตรชัย อนะมำน
หรื อ คุ ณ เอส เจ้ ำ ของธุ ร กิ จ ได้ เ สริ ม ก ำลั งกำรผลิ ต กล้ ว ยที่ เ ป็ น
วัตถุดิบหลักด้วยกำรเปิดสวนกล้วยเพิ่มอีกในพื้นที่ 35 ไร่แบบมำตรฐำน
ในชื่อ “ลิงสำรำญ BANANA FARM” พร้อมจัดระบบบริหำรจัดกำรกล้วย
ให้มีคุณภำพสำหรับใช้ในธุรกิจตัวเองและเปิดขำยให้กับผู้แปรรูปทุกชนิด
เดิมคุณเอสใช้กล้วยน้ำว้ำพันธุ์มะลิอ่องที่ปลูกไว้จำกสวน
ครอบครัวกับอีกส่วนรับซื้อจำกสวนชำวบ้ำนที่ปลูกทั่วไป โดยทั้ง
สองแหล่งยั งไม่ไ ด้จัดกำรสวนอย่ำ งเป็น ระบบ ดังนั้ น จึงพบเจอ
ปัญหำกล้วยขำดคุณภำพทั้งพันธุ์ ควำมสุก และขนำด สิ่งเหล่ำนี้
ส่งผลกระทบกับอำชีพ จึงหำที่ดินปลูกกล้วยเอง เพรำะต้องกำร
ควบคุมทุกกระบวนกำรปลูกให้มีคุณภำพ
เจ้ำ ของธุร กิจ เผยว่ำ กำรปลูก กล้ว ยในพื้น ที่ภ ำคเหนือ
มักปลูกลักษณะเชิงเขำหรือดอยกัน กำรปลูกแบบนั้นมีควำมยุ่งยำก
ลำบำกต่อกำรขนส่งทำให้มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม ดังนั้น เมื่อตัดสินใจปลูกกล้วยเอง
จึงนำกล้วยมำปลูกในพื้นที่รำบแล้วปลูกใกล้แหล่งน้ำที่เป็นปัจจัย
สำคัญต่อคุณภำพกำรเจริญเติบโต ภำยในสวนทำเป็นถนนกว้ำง 6 เมตร
เพื่อให้สะดวกต่อกิจกรรมหลำยอย่ำง ทั้งยังอยู่ติดกับถนนหลวง
เพื่อสะดวกต่อกำรขนส่ง ส่วนพันธุ์กล้วยแต่เดิมใช้มะลิอ่องและ
ได้เพิ่มพันธุ์ท่ำยำงที่นำมำจำกศูนย์วิจัยดอยตุงอีกเพรำะเป็นพันธุ์กล้วย
ตระกูลไส้ขำวเช่นเดียวกับมะลิอ่อง มีคุณลักษณะคุณสมบัติที่เหมำะ
กับกำรนำมำแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กล้วยหลำยชนิด
“กล้วยน้ำว้ำท่ำยำง” หรือกล้วยท่ำยำง หรือบำงท่ำนเรียก
“กล้วยน้ำว้ำพันธุ์กำบขำวท่ำยำง” มีคุณสมบัติติดผลมำก ลูกผลสวย
ไส้นิ่มเนื้อนุ่ม และหวำนหอม มีเปลือกหนำ ขนำดผลใหญ่กว่ำมะลิอ่อง
มีจำนวน 12-13 หวีต่อเครือ ก่อนปลูกกล้วยคุณเอสปรับพื้นที่และ
ปรับปรุงสภำพดินด้วยกำรปลูกปอเทืองเพื่อใช้เป็นปุ๋ยพืชสด หลังจำก
ไถกลบปอเทืองแล้วได้ปอเทืองน้ำหนัก 1.5 ตันต่อไร่ ใช้มูลสัตว์ไม่ว่ำจะเป็น
มูลไก่ มูลวัว ในอัตรำ 200-300 กิโลกรัมต่อไร่ ผสมใบไหม้นำมำหมัก
เป็นปุ๋ยหว่ำนลงในแปลงแล้วไถพรวน หลังจำกปรับปรุงดินเสร็จแล้ว
ใช้รถไถยกเป็นร่องลึก 15-20 เซนติเมตร แล้วฝังหน่อกล้วยตำมร่อง
ในระยะห่ำง 3 เมตรแล้วกลบหน่อ ส่วนกำรให้น้ำใช้ระบบมินิสปริงเกลอร์
ในด้ำนปุ๋ยเดือนแรกใส่ปุ๋ยยูเรีย 40-0-0 เดือนที่ 2-3 ใส่สูตร 15-15-15
ร่วมกับปุ๋ยหมักขี้ไ ก่ เเกลบ เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อ เข้ำเดือนที่ 4-8
ใส่ปุ๋ยหมักผสมมูลวัวกับมูลไก่และเเกลบเดือนละครั้ง กล้วยใช้เวลำ
8 เดือน เริ่มออกปลี จำกนั้นอีกประมำณ 90 วัน จะได้กล้วยพร้อมตัด
(ระยะเวลำตัดขึ้นอยู่กับสภำพอำกำศ รวมถึงควำมสมบูรณ์ของต้นกล้วย)
ทั้งนี้ กล้ วยมะลิอ่ องให้ผลผลิต ประมำณ 7-9 หวีต่ อเครือต่ อต้ น
ส่วนกล้วยน้ำว้ำท่ำยำง ให้ผลผลิต 9-14 หวีต่อเครือต่อต้น
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคเหนือ
ที่มา : https://www.technologychaoban.com

สำหรับธุรกิจแปรรูปกล้วยของคุณเอสมีหลำยชนิด ไม่ว่ำ
จะเป็นกล้วยปิ้ง กล้วยฉำบ กล้วยเบรกแตก กล้วยอบ ฯลฯ มีควำม
จำเป็นต้องใช้กล้วยจำนวนมำก แค่เพียงกล้วยปิ้งที่ทำขำยต้องใช้
เฉลี่ยวันละ 100 หวี ดังนั้น จึงหันมำปลูกกล้วยเอง แทนกำรซื้อ
เพรำะคุ้มทุนกว่ำ สำมำรถควบคุมคุณภำพได้ตั้งแต่ต้นทำงไปจนถึง
ปลำยทำง อี กทั้ งยั งสำมำรถน ำผลผลิ ตกล้ว ยขำยเป็น รำยได้ อี ก
อย่ำงไรก็ตำม หำกรำคำกล้วยในตลำดมีกำรปรับขึ้น -ลงก็ไม่ส่งผล
กระทบต่อธุรกิจมำกนัก
กำรใช้ประโยชน์จำกกล้วยเชิงธุรกิจมี 2 แนวทำง อย่ำงแรก
ขำยกล้วยดิบให้แก่ลูกค้ำที่นำไปแปรรูปกล้วยหลำยชนิด ซึ่งกล้วย
ที่ขำยให้แต่ละรำยจะมีคุณภำพเปอร์เซ็นต์ต่ำงกัน เพรำะนำไปแปรรูป
ไม่เหมือนกัน อย่ำงกล้วยตำก ใช้คุณภำพกล้วย 90%+ขนำดควำม
ยำวผลไม่เกิน 12 เซนติเมตร, กล้วยฉำบ ใช้คุณภำพกล้วย 75%
ควำมยำว 10-12 เซนติเมตรขึ้นไป กล้วยเเขก ใช้คุณภำพกล้วย
90%+ขนำดที่เหมำะสม 10-12 เซนติเมตรขึ้นไป และกล้วยปิ้ง ใช้
คุ ณ ภำพกล้ ว ย 90%+ขนำดควำมยำว 10 เซนติ เ มตรขึ้ น ไป
ควำมสำคัญของกำรคัดคุณภำพกล้วยมีส่ว นสัมพันธ์ที่จะช่วยให้
กล้วยแปรรูปแต่ละชนิดออกมำมีรสชำติ สีสัน รูปลักษณ์ ที่อร่อย
และน่ำรับประทำน อีกส่วนนำวัสดุเหลือใช้จำกกล้วย อย่ำงต้น ใบ
และปลี ไปสร้ำงมูลค่ำในเชิงพำณิชย์ ไม่ว่ำจะนำใบกล้วยไปขึ้นรูป
เป็นภำชนะใส่อำหำรหรือขนม นอกจำกนั้น ลำต้นอำจนำไปใช้ผลิตปุ๋ย
ร่วมกับมูลสัตว์สำหรับใช้ในสวนกล้วย แล้วยังจำหน่ำยหน่อพันธุ์
กล้วยด้วย
ท้ำยนี้คุณเอสฝำกถึงผู้ปลูกกล้วยในฐำนะอยู่ในสำยอำชีพ
เดียวกันว่ำ กล้วยเป็นไม้ผลที่ปลูกง่ำย กำรทำอำชีพปลูกขำยกล้วย
มีควำมเสี่ยงกับรำคำที่มีควำมผันผวน ฉะนั้น กำรสร้ำงมูลค่ำจำกกล้วย
ด้วยกำรแปรรูปถือเป็นอีกทำงเลือกที่จะลดควำมเสี่ยง ไม่ควรรอ
รำยได้จำกกำรขำยกล้วยอย่ำงเดียวควรใช้ประโยชน์จำกกล้วยด้วย
กำรแปรรูป และหำกใครสนใจต้องกำรคำแนะนำหรือแบ่งปันข้อมูล
เรื่องแปรรูปยินดีให้ควำมช่วยเหลือ
สอบถามรายละเอี ย ดสั่ ง ซื อหรื อ เป็ น ตั ว แทนขาย
ผลิต ภัณ ฑ์ก ล้ว ยปิ ้ง ลิง สาราญ ติด ต่อ คุณ เอสได้ที ่โ ทรศัพ ท์
081-349-1341 หรือเข้าไปดูที่ fb : กล้วยปิ้งลิงสาราญ
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สมุทรสงครามส่งเสริมแหล่งท่องเทีย่ วการเรียนรู้และลงมือทา “แป้งร่าเกลือจืด”
แป้งร่าเกลือจืด หำกดูผิวเผินแล้วจะมีลักษณะคล้ำยดินสอพอง
แต่แท้จริงแล้วคือแป้งร่ำ ซึ่งเป็นภูมิปัญญำชำวบ้ำนที่คนส่วนหนึ่ง
ยั งไม่ รู้ จั ก กำรท ำแป้ ง ร่ ำเป็ น ภู มิ ปั ญ ญำชำวบ้ ำ นตั้ ง แต่ โ บรำณ
สมัยก่อนนำงสนม และข้ำรำชบริพำรจะนำแป้งร่ำไปใช้ในพระรำชวัง
เพื่อประทินโฉม เช่น ผัดหน้ำ หรือรองพื้นก่อนแต่งหน้ำ เนื่องจำก
เกลือ จืด มีคุณ สมบัติดูด ซับ ควำมชื้น ได้ อีก ทั้งช่ว ยลดควำมมัน
ของผิวหน้ำได้เป็นอย่ำงดี นอกจำกนี้ เกลือจืดยังมีคุณสมบัติเป็นสำร
ที่ไม่ล ะลำยน้ำ จึงใช้ทำประโยชน์ ได้หลำยอย่ำง เช่น ทำชอล์ ก
และทำปูนปลำสเตอร์ เป็นต้น สำหรับจังหวัดสมุทรสงครำม มีกำรทำ
นำเกลือกันประมำณ 4 พันกว่ำไร่
นำยขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสมุทรสงครำม กล่ำวว่ำ
จังหวัดสมุทรสงครำม เป็นหนึ่งในต้นกำเนิดของแป้งร่ำ เนื่องจำกมี
นำเกลือเป็นแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภำพสูง ทำงกลุ่มแป้งร่ำตำบลบำงนำงลี่
ได้มีกำรใช้ภูมิปัญญำชำวบ้ำนพัฒนำสินค้ำให้ถูกสุขลักษณะ สะอำด
ปลอดภัย ทันสมัย และสะดวกต่อกำรใช้งำน อีกทั้งยังมีกำรตรวจสอบ
และวิจัยกับกระทรวงวิทยำศำสตร์และกระทรวงสำธำรณสุข และ
ขอเน้นย้ำว่ำแป้งร่ำเกลือจืดไม่ใช่ดินสอพอง หรือผลิตภัณฑ์ที่มำจำก
ดินสอพอง และไม่มีส่วนผสมของดินสอพองแต่อย่ำงใด

ปัจจุบันกลุ่มวิสำหกิจชุมชนตำบลบำงนำงลี่ สำมำรถต่อยอด
ผลิตภัณฑ์แป้งร่ำได้อีกหลำยชนิด เช่น แป้งพอกหน้ำ แป้งพอกตัว
เกลือขัดผิว แป้งแต้มสิว และสบู่สมุนไพรจำกผลไม้ ซึ่งทำงจังหวัด
สมุ ท รสงครำมได้ ส่ ง เสริ ม ให้ เ ป็ น สถำนที่ ท่ อ งเที่ ย วกำรเรี ย นรู้
ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ หรือ D-HOPE
นำยสมยศ หลำวรรณะ ประธำนกลุ่มวิสำหกิจชุมชนตำบล
บำงนำงลี่ อำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม กล่ำวว่ำ กำรสกัดเกลือจืด
ออกมำจำกเกลือสมุทร ผ่ำนกระบวนกำรทำควำมสะอำดและฆ่ำเชื้อ
ตำมภูมิปัญญำชำวบ้ำนมีมำแต่โบรำณ โดยใช้วัตถุดิบที่เรียกว่ำ
“เกลือจืด” ซึ่งใช้สำหรับทำแป้งร่ำประทินผิวหน้ำ ส่วนดอกเกลือ
และเกล็ดเกลือใช้สำหรับประทินผิวกำย
โดยทำงกลุ่มรับซื้อจำกชำวนำเกลือในพื้นที่โดยตรงเพื่อช่วย
กระจำยรำยได้ จำกนั้นนำมำล้ำงแยกดิน แยกเปลือกหอย และทำกำร
“สตุ” คือกำรไล่ควำมชื้นออกโดยกำรคั่วเกลือให้สุก จนเนื้อเกลือ
เป็นสีขำวจึงนำไปหมักในน้ำ 8 ชั่วโมงจนเป็นเนื้อครีมแล้วจึงนำไป
ใส่แม่พิมพ์ขึ้นรูป ตำกแดด 4 วัน จึงนำมำอบฆ่ำเชื้อโดยใช้ตู้อบ
พลั ง งำนแสงอำทิ ต ย์ ใ นอุ ณ หภู มิ ที่ เ หมำะสม ปั จ จุ บั น วิ ส ำหกิ จ
ชุมชนตำบลบำงนำงลี่ได้รับกำรรันตีว่ำเป็นสินค้ำโอทอประดับ 4 ดำว
และนอกจำกจะขำยดีในประเทศแล้วยังส่งไปขำยยังประเทศมำเลเซีย
อิตำลี่ และฝรั่งเศสอีกด้วย รำคำเริ่มต้นอยู่ที่ 30 บำท ถึง 690 บำท
ผู้สนใจจะเรียนรู้หรือศึกษาวิธีการทาแป้งร่าจากเกลือจืด
ติดต่อได้ที่ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาบลบางนางลี่ อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม โทรศัพท์ 08-9613-4855 ทางกลุ่มยินดี
สอนให้ฟรี
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก
ที่มา : https://mgronline.com

ไม้ประดับขุดล้อมสร้างอาชีพ ของ อานวย พรมนนท์ ที่ปราจีนบุรี
คุณเฉลิม อำรีย์ เกษตรอำเภอเมือง จังหวัดปรำจีนบุรี ให้ข้อมูลว่ำ ลักษณะกำรทำเกษตรของอำเภอเมือง จังหวัดปรำจีนบุรี
ภูมิประเทศที่หลำกหลำยโดยพื้นที่ที่รำบลุม่ จะจัดสรรเป็นพื้นที่ทำนำและพื้นที่รำบสูงขึ้นมำหน่อย ก็จะทำสวนไม้ผลโดยหลัก ๆ แล้วจะเป็น
สวนทุเรียน ต่อมำประมำณปี 2546 ก็ได้เริ่มมีกำรทำไม้ดอกไม้ประดับกันมำกขึ้น ทำให้เกษตรกรภำยในพื้นที่มีกำรทำเกษตรที่หลำกหลำย
จึงเกิดเป็นช่องทำงอำชีพทำให้เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึ้น
“หมู่บ้ำนดงบังเป็นหมู่บ้ำนแรก ๆ ที่เริ่มทำไม้ดอกไม้ประดับ โดยได้เปลี่ยนจำกพื้นที่ที่ปลูกไม้ผลบำงส่วน มำทำสวนไม้ดอกไม้ประดับ
โดยช่วงแรก ๆ จะนิยมทำต้นโมก ต่อมำเมื่อปลูกจนประสบผลสำเร็จและสำมำรถจำหน่ำยได้ ชำวบ้ำนก็เริ่มมีทำงเลือกมำกขึ้น ก็หำสำยพันธุ์
ไม้ดอกไม้ประดับอื่น ๆ เข้ำมำปลูก จำกวันนั้นจนถึงวันนี้ไม้ดอกไม้ประดับก็เริ่มขยำยวงกว้ำงออกไป ในเรื่องของกำรทำไม้ดอกไม้ประดับ”
คุณอำนวย พรมนนท์ อยู่บ้ำนเลขที่ 45 หมู่ที่ 6 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปรำจีนบุรี เป็นเกษตรกรที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
เป็นอำชีพ จนเรียกง่ำย ๆ ว่ำทำมำตั้งแต่เริ่มแรกก็ว่ำได้ จนทำให้อำชีพไม้ดอกไม้ประดับนั้นสร้ำงรำยได้เลี้ยงครอบครัวให้กับเขำได้เป็นอย่ำงดี
คุณอำนวย ชำยผู้มำกด้วยรอยยิ้ม เล่ำให้ฟังว่ำ ยึดอำชีพทำเกี่ยวกับไม้ประดับมำเป็นสิบปี โดยในแต่ละช่วงก็จะมีกำรเปลี่ยนแปลง
ของพันธุ์ไม้ที่ปลูกไปตำมที่ตลำดต้องกำร โดยในช่วงก่อนหน้ำนั้นจะทำไม้จำพวกโมก ต่อมำเมื่อตลำดค่อย ๆ หมดควำมนิยมลง จึงได้ปรับเปลี่ยน
เป็นไม้จำพวกไม้ไทย ที่ลูกค้ำมักนิยมนำไปปลูกเพื่อเป็น ไม้ร่มเงำภำยในบริเวณบ้ำน
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“สมัยก่อนนี่ทำต้นโมก ช่วงนั้นตลำดดี แต่เสียอย่ำงเดียว
โมกต้องหมั่นตัดแต่ง ต่อมำพอควำมนิยมเริ่มลดลง ก็เลยเปลี่ยนมำ
ทำเป็นไม้ประดับ เป็นแบบไม้ขุดล้อม ตั้งแต่ขนำดใหญ่ ไปจนถึงขนำดเล็ก
พอประมำณ ซึ่งพันธุ์ไม้ขุดล้อมที่ปลูกก็จะเป็นพวกกันเกรำ แก้วมุกดำ
จันทน์กะพ้อ และก็บุนนำค เรียกได้ว่ำเป็นพันธุ์ไม้ไทยต่ำง ๆ โดยสมัยก่อน
ก็จะไปหำซื้อพันธุ์จำกที่อื่นมำปลูก พอเรำมีต้นพันธุ์มำกขึ้น เวลำนี้ก็ไม่ต้อง
หำซื้อก็เอำต้นที่สมบูรณ์ มำทำกำรขยำยพันธุ์เอง ด้วยวิธีกำรเพำะเมล็ดบ้ำง
ตอนกิ่งและต่อยอดบ้ำง เพื่อเป็นกำรประหยัดต้นทุน มำกขึ้น”
เมื่อจับทิศทำงของกำรทำไม้ประดับถูกช่องทำง คุณอำนวย
บอกว่ำ กระแสของตลำดก็เริ่มดีจนลูกค้ำเข้ำมำติดต่ออย่ำงต่อเนื่อง
จึงทำให้เวลำนี้ทำแต่ไม้ขุดล้อมเป็นส่วนใหญ่ ปลูกให้มีอำยุอย่ำงน้อย
1-2 ปีขึ้นไป ก่อนที่จะได้ไม้สำหรับพร้อมจำหน่ำยได้นั้น คุณอำนวย
บอกว่ำ จะทำกำรขยำยพันธุ์เสียก่อน โดยมีขั้นตอนตั้งแต่กำรเพำะเมล็ด
ไปจนถึงตอนกิ่งและเสียบยอด โดยจะนำไม้ที่เป็นพันธุ์ดีมำทำกำร
ขยำยพันธุ์ อย่ำงเช่น ต้นแม่ที่มีกำรเจริญเติบโตดีและมีควำมแข็งแรง
ก็จะทำกำรตอนกิ่งจำกต้นแม่นั้น โดยจะไม่ตัดกิ่งทิ้งไปให้เสียประโยชน์
แต่จะเลือกมำทำกำรตอนเพื่อให้ได้ต้นใหม่เกิดขึ้นมำแทน
“ต้นที่จะตอนกิ่ง เรำจะเลือกจำกต้นแม่ที่มีอำยุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
เมื่อถึงเวลำที่ต้องตัดแต่ง แทนที่เรำจะตัดทิ้งไปให้เสียของ เรำก็เลือก
กิ่งที่ดี ๆ มำทำกำรตอน เมื่อกิ่งที่เรำตอนมีรำกออกมำสมบูรณ์ได้อำยุ
ประมำณ 45-60 วัน เสร็จแล้วเรำก็ จะตัดกิ่งนั้นออกจำกต้นแม่
นำมำอนุบำลสักระยะให้มีควำมแข็งแรง จำกนั้นนำมำปลูก ลงในดิน
ดูแลรดน้ำในช่วงที่เห็นว่ำสภำพอำกำศแห้งแล้ง พอปลูกไปได้สัก 1 เดือน
ก็จะดูเรื่องกำรใส่ปุ๋ยเพื่อให้ต้น มีควำมแข็งแรง เจริญเติบโตได้ดี”
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มา : https://www.technologychaoban.com

กำรดูแลไม้ที่ปลูกลงดินทั้งหมด จะใช้เวลำดูแลอย่ำงน้อย 1-2 ปี
โดย 1 ปี จะใส่ปุ๋ยประมำณ 3 ครั้ง ซึ่งปุ๋ยที่ใส่ส่วนใหญ่จะเป็นปุ๋ยคอก
ผสมกับใส่ปุ๋ยเคมีเข้ำไปด้วยเล็กน้อย จำกนั้นเมื่อไม้เจริญเติบโตได้ขนำด
ที่ลูกค้ำต้องกำร ก็จะทำกำรขุด ล้อมขึ้นมำเพื่อส่งจำหน่ำยต่อไป
มีหลำกหลำยรำคำ ขึ้นอยู่กับสำยพันธุ์และอำยุ ในเรื่องของกำรตลำดนัน้
คุณอำนวย บอกว่ำ ไม่มีปัญหำในเรื่องนี้มำกนัก เพรำะเนื่องจำก
สมัยที่ทำต้นโมกก็จะมีลูกค้ำที่มำรับซื้อค่อนข้ำงรู้จักกันดีอยู่แล้ว
เมื่อมำทำไม้ขุดล้อมจึงมีสินค้ำหลำกหลำยมำกขึ้น จึงทำให้พันธุ์ไม้
ภำยในสวนเป็นที่ต้องกำรของตลำดอย่ำงต่อเนื่องกันเลยทีเดียว
“พอไม้ต้นไหนที่เรำต้องกำรจะขำย เรำก็จะทำกำรขุดล้อม
ให้มีลักษณะเป็นตุ่ม โดยที่ดินจะต้องเกำะอยู่ที่รำกด้วย จำกนั้น
ล้อมให้รอบบริเวณ เสร็จแล้วปล่อยไว้ประมำณ 1 เดือน เสร็จแล้ว
ก็ยกขึ้นมำจำกดิน เตรียมส่งขำย โดยอำยุของต้นไม้ก็มีตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
จนถึง 2 ปีขึ้นไป รำคำขำยก็มีตั้งแต่ต้นละหลักร้อยบำท ไปจนถึง
หลักหมื่นบำท ซึ่งตอนนี้ที่ลูกค้ำนิยมก็จะเป็นต้นเกำลัด ไม้ไทยที่มี
ดอกหอม ๆ ตอนนี้จะนิยมค่อนข้ำงมำก” คุณอำนวย บอกถึงเรื่อง
กำรจำหน่ำยพันธุ์ไม้ ซึ่งกำรจำหน่ำยไม้ภำยในสวนจะมีทั้งรำคำ
ปลีกและส่ง สำหรับผู้ที่สนใจอยำกจะรับซื้อเพื่อไปจำหน่ำยต่อ ทำงสวน
ของคุณอำนวยก็มีบริกำรจำหน่ำยแบบรำคำส่ง โดยลูกค้ำสำมำรถ
ติดต่อหำซื้อไม้ที่ต้องกำรได้ เพรำะทำงชุมชนมีกำรรวมกลุ่มเป็นไม้
ขุดล้อมแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับ โดยสร้ำงเครือข่ำยให้มีควำม
แข็งแรงและมีกำรก้ำวไปพร้อมกันในเรื่องของกำรผลิตและกำรทำ
กำรตลำดที่ยั่งยืน จึงทำให้ลูกค้ำที่สนใจจะซื้อพันธุ์ไม้ไม่ต้องกลัวว่ำ
เข้ ำ มำภำยในชุ ม ชนนี้ แ ล้ ว จะไม่ มี ไ ม้ ที่ ต้ อ งกำร เพรำะทำงกลุ่ ม
ประสำนกำรอย่ำงเป็นทีมจึงทำให้สำมำรถทำกำรตลำดที่กว้ำงและ
ยั่งยืนตำมไปอีกด้วย

นาพริกส้มแขก
อำเภอธำรโต จังหวัดยะลำ มีต้นส้มแขกที่ปลูกไว้ในพื้นที่บ้ำนและสวนจำนวนมำก ชำวบ้ำนในกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรอำเภอธำรโต
ได้เร่งนำผลผลิตส้มแขกสด ไปแปรรูปเป็นน้ำพริกส้มแขกส่งขำยเพื่อสร้ำงรำยได้ให้กับทำงกลุ่ม โดยวัตถุดิบหลัก คือ ผลส้มแขกซึ่งจะต้อง
นำมำหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ ผสมเข้ำกับส่วนประกอบ อำทิ ปลำป่น พริกป่น หอมแดง กระเทียม น้ำตำลทรำยแดง เกลือ ฯลฯ นำลงผัดในกระทะ
ซึ่งตั้งไฟร้อน ๆ ผัดจนแห้งได้ที่ ตั้งให้เย็นบรรจุกล่องรอส่งขำย ซึ่งผู้ที่ได้ชิมน้ำพริกส้มแขกกับข้ำวสวย หรือข้ำวเหนียวร้อน ๆ และผักต่ำง ๆ
ล้วนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ำรสชำติอร่อย เข้มข้นถูกปำกจริง ๆ
คุณดำวรงค์ พิทักษ์ ประธำนกลุ่มวิสำหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร อำเภอธำรโต จังหวัดยะลำ กล่ำวถึงแนวคิดที่นำผลส้มแขก
ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นมีปลูกกันจำนวนมำกในพื้นที่ มำทำเป็นน้ำพริกส้มแขก โดยเริ่มจำกกำรทำผลส้มแขกแช่อิ่ม น้ำส้มแขก และต่อยอดมำทำน้ำพริก
ส้มแขกแทนน้ำพริกดอกดำหลำ ที่เริ่มทำมำก่อน เพรำะดอกดำหลำมีควำมเป็นฤดูกำลและค่อนข้ำงหำยำกจึงเปลี่ยนมำเป็นส้มแขกซึ่งมีมำก
และหำได้ง่ำย โดยเน้นน้ำพริกส้มแขกเพื่อสุขภำพเป็นฮำลำล ใช้ปลำป่นเป็นหลักทุกคนจะได้กินได้ และแม้จะหมดฤดูกำลก็ยังสำมำรถใช้ส้มแขก
แช่เย็นมำทำน้ำพริกได้ตลอดทั้งปี โดยกว่ำจะมำถึงวันนี้ได้ใช้เวลำเกือบครึ่งปีในกำรลองผิดลองถูกจนกลำยมำเป็นสูตรที่มีควำมแน่นอนได้มำตรฐำน
มีใบรับรองจำก อย. จนกระทั่งนำออกขำย โดยกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ในพื้นที่ โดยทำควบคู่กับผลิตภัณฑ์ปลำส้มที่มีอยู่เดิมแล้ว
สำหรับน้ำพริกส้มแขกผัดแห้งปิดผนึกอย่ำงดี สำมำรถเก็บไว้ได้นำน และหำกแช่ตู้เย็นจะสำมำรถเก็บได้นำนถึงสองเดือน โดยได้รับ
เสียงตอบรับที่ดี มีกำรจัดขำยทั้งทำงออนไลน์ และกำรออกงำนต่ำง ๆ สำหรับผู้ที่สนใจสำมำรถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ได้ที่กลุ่มวิสำหกิจชุมชน
กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรปลำส้มคอกช้ำง เลขที่ 51/1 ถนนสุขยำงค์ ตำบลแม่หวำด อำเภอธำรโต จังหวัดยะลำ โทร 087-2987206, 073-280232
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้
Smart Job Magazine ที่มา : ศูนย์ประชำสัมพันธ์ กองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคง
ภำยในภำค 4 ส่วนหน้ำ
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ครูหนุ่มเมืองมหาสารคาม ปลูกตอกราฟเป็นอาชีพเสริม ขายออนไลน์ สร้างรายได้ดี
เพื่อสร้ำงกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรและคนที่กำลังมองหำ
ช่ อ งทำงท ำธุ ร กิ จ ขอพำท่ ำ นไปเยี ่ ย มชมสวนพั น ธุ ์ ไ ม้ ที ่ เ รำ
ท่ำนอำจจะเคยเห็นจนชินตำแต่ไม่รู้จักแม้กระทั่งชื่อและแหล่งที่มำ
อย่ำง “ตอกรำฟ” ขึ้นไปอีสำนบ้ำนเฮำตำมไปดูรำยละเอียดกันเลยค่ะ
พำท่ำนมำที่บ้ำนเลขที่ 131 หมู่ที่ 17 บ้ำนหนองบุญชู ตำบลกู่ทอง
อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหำสำรคำม มำพบกับคุณครูหนุ่มคนขยัน
คุณครูวัฒนพงษ์ พรนิคม ตำแหน่งครูชำนำญกำร โรงเรียนหนอง
นำคำวิทยำคม จังหวัดขอนแก่น คุณครูวัฒนพงษ์ เริ่มแนะนำตัวว่ำ
“ผมสอนวิชำเกษตรเพรำะจบจำกสำขำพืชศำสตร์ รุ่นที่ 6
คณะเกษตรศำสตร์ ทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
มหำวิท ยำลัย นเรศวร จบมำก็ส อบบรรจุม ำเป็น ข้ำ รำชกำรครู
อยู่ในภูมิลำเนำเดิมทำงภำคอีสำน เพรำะผมเป็นคนภำคนี้ จบมำจึง
อยำกจะกลับมำทำงำนใกล้บ้ำน” และด้วยควำมรู้ด้ำนกำรเกษตร
ที่ศึกษำมำ คุณครูวัฒนพงษ์จึงได้นำมำใช้สร้ำงอำชีพเสริมโดยกำร
ปลูกต้นตอกรำฟ เพื่อขำยเป็นต้นตอสำหรับกำรกรำฟ (Grafting)
หรือกำรต่อยอดต่อกิ่งไม้จำพวกกระบองเพชร
TK ฟาร์มตอกราฟ
ครูวัฒนพงษ์ เล่ำถึงจุดเริ่มต้นของอำชีพเสริมนี้ว่ำ เริ่มทำ
สวนตอกรำฟมำได้เ กือบ 1 ปีแ ล้ว เริ่ม จำกไปเยี่ย มญำติซึ่งเปิด
เป็นฟำร์มแค็กตัส ที่อำเภอศรีบุญเรือง และทรำบว่ำฟำร์มแค็ กตัส
ที่เ ป็น ฟำร์ม ขนำดใหญ่ข ำดต้น ตอสำหรับ ใช้ใ นกำรกรำฟ และ
ฟำร์ ม แค็ ก ตั ส ส่ ว นใหญ่ มี ค วำมต้ อ งกำรต้ น ตอกรำฟมำกจึ ง มำ
ทบทวนดูแล้วรู้สึกว่ำ ต้นตอกรำฟใช้กำรดูแลน้อย ไม่มีโรคแมลง
ศัตรูที่ทำลำยอย่ำงรุนแรง สำมำรถปลูกได้แม้มีพื้นที่น้อย จึงเริ่มลงมือ
สร้ำงฟำร์มตอกรำฟและใช้ชื่อว่ำ TK (ทีเค) ฟำร์ม ซึ่งย่อมำจำกต้นข้ำว
ที่เป็นชื่อของลูกชำย
ครูวัฒนพงษ์ ลงมือปลูกตอกรำฟพันธุ์สำมเหลี่ยม ซึ่งเป็นพันธุ์
ที่ตลำดต้องกำร “ตอกรำฟมีหลำยพันธุ์ เช่น ตอสำมเหลี่ยม ตอแก้วมังกร
ตอบลู ตอหนำมดำ ตอริทเทอโร ตอสำมเหลี่ยมหนำมดำพันธุ์ลูกผสม
แต่ตอนนี้ตอกรำฟพันธุ์สำมเหลี่ยมเป็นที่ต้องกำรของตลำดมำกที่สุด
ผมจึงปลูกพันธุ์นี้เอำไว้เยอะที่สุด เมื่อตอนเริ่มต้นทำฟำร์มตอกรำฟ
ผมตัดสินใจเริ่มทำแปลงปลูกในพื้นที่ประมำณ 2 งำน สำมำรถปลูกได้
ประมำณ 5,000 ต้ น โดยเริ่ ม ต้ น ซื้ อ ท่ อ นพั น ธุ์ ม ำจำกญำติ แ ล้ ว
ขยำยพันธุ์เพิ่มเอำเอง
อาชีพเสริมที่มีรายได้กว่า 20,000 บาทต่อเดือน
ครูวัฒนพงษ์ บอกว่ำ กำรปลูกตอกรำฟตั้งแต่ปลูกจนอำยุ
4 เดือน จะสำมำรถตัดขำยครั้งแรกได้ หลังจำกนั้น จะสำมำรถ
ตัดขำยได้ทุก 2 เดือน แต่ถ้ำแปลงปลูกตอกรำฟมีแสงแดดเต็มที่

และให้น้ำได้เต็มที่ต้นตอจะโตเร็วมำกจนสำมำรถตัด ได้เ ร็ว กว่ำ
2 เดือน และหำกมีหลำยแปลงก็สำมำรถตัดวนสำมำรถตัดขำยได้
ทุกอำทิตย์ทำรำยได้เดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่ำ 20,000 บำท” กำรดูแล
ต้นตอกรำฟครูวัฒนพงษ์ แนะนำว่ำ ช่วงก่อนปลูกทำกำรเตรียมดิน
เพื่ อ ให้ ดิ น มี ค วำมโปร่ ง ต้ น ตอชอบดิ น ร่ ว น หำกสภำพดิ น
เป็นดินทรำยควรใส่ ปุ๋ยคอกหรือแกลบเพิ่มเข้ำไปเพื่อให้ดินโปร่ง
รองพื ้น ด้ว ยปุ ๋ย คอกกับ ปุ ๋ย เคมีส ูต ร 15-15-15 หรื อ 16-8-8
หลังจำกนั้น เมื่อปลูกไปแล้วจะให้ปุ๋ย ยูเรียเดือนละ 2 ครั้ง และ
รดด้วยน้ำหมักชีวภำพ ส่วนกำรให้น้ำ ต้นตอกรำฟไม่ต้องกำรน้ำมำก
ถ้ำเป็นช่วงที่ร้อนจัดอำจจะให้น้ำวัน ละ 1-2 ครั้ง ส่ว นช่ว งปกติ
ให้น้ำ 3-4 วันครั้ง
การจัดการวัชพืชเป็นเรื่องสาคัญ
ในส่วนของโรคและแมลงศัตรูของตอกรำฟนั้นมีไม่มำกนัก
“ในส่วนของโรคอำจจะมีโรคแคงเกอร์ซึ่งจัดกำรได้โดยกำรสังเกต
และตรวจแปลงอย่ำงสม่ำเสมอ หำกพบให้รีบตัดและนำเอำไปเผำทำลำย
แต่เรื่องโรคไม่ใช่ปัญหำใหญ่ของตอกรำฟ ส่วนแมลงไม่มีปัญหำ
ปั ญ หำหลั ก ๆ คื อ กำรจั ด กำรวั ชพื ช เพรำะต้ น ตอกรำฟมี ห นำม
แหลมคมทำให้ยำกต่อกำรเข้ำไปกำจัดวัชพืช ตอนนี้ทำมำได้เกือบ 1 ปี
ในพื้นที่ 2 งำน ซึ่งถือว่ำเยอะมำกๆ สำหรับกำรปลูกต้นตอกรำฟ
และเรำมี แ รงงำนเพี ย ง 2 คน ไม่ ส ำมำรถจั ด กำรวั ช พื ช ได้ ทั น
คำแนะนำของผมก็คือ หำกมีค นงำนคนเดีย วกำรปลูก ตอกรำฟ
ในพื้นที่ 1 งำนจะเหมำะสมที่สุดเพรำะสำมำรถดูแลได้ทั่วถึงและ
สำมำรถจัดกำรวัชพืชได้ทัน” ครูวัฒนพงษ์ แนะนำ
ราคาและตลาดของ TK ฟาร์มตอกราฟ
ในเรื่องของตลำดนั้น ครูวัฒนพงศ์ บอกว่ำ ตลำดดีตอกรำฟ
ขำยได้เรื่อย ๆ โดยตลำดมีควำมต้องกำรต้นตอกรำฟ 2 กลุ่ม คือ
1. ลูกค้ำที่ต้องกำรต้นต่อกรำฟเพื่อไปทำต้นพันธุ์ และ
2. ลูกค้ำที่เอำไปทำต้นตอสำหรับตอกับแค็กตัส
“ควำมต้อ งกำรต้น ตอกรำฟของตลำดมีห ลำกหลำย
อำจจะยำว 5 นิ้วครึ่ง ที่ TK จะขำยที่รำคำ 8 บำท ตอกรำฟยำว 8 นิ้ว
รำคำ 25 บำท ตอกรำฟยำว 10 นิ้ว ขึ้นไปรำคำ 30 บำท 12 นิ้ว
รำคำ 35 บำท ตอกรำฟยำว 20 นิ้วรำคำ 60 บำท แล้วแต่ควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ กำรเลือกซื้อต้นตอกรำฟลูกค้ำมักชอบต้นตอ
ที่ มี สี เ ขี ย วเข้ ม มี ค วำมอวบ ขนำดควำมยำวของต้ น ตอกรำฟ
แตกต่ำงกันไป บำงคนอำจจะซื้อต้นตอที่ยำวมำกเพื่อเอำไปตัดใช้งำน
ซึ ่ง จะท ำให้ร ำคำถูก ลง บำงคนก็ น ิย มใช้ต ้อ ตอกรำฟแบบสั ้น
ต่ำงกันไปตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ” ในส่วนของกลุ่มลูกค้ำหลัก ๆ
ของ TK ตอกรำฟ มีอยู่ 4 กลุ่ม คือ
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1. ลูกค้ำออนไลน์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด ครูวัฒนพงษ์ใช้วิธีกำรไปโพสต์
ในกลุ่มของผู้เลี้ยงแค็กตัสในโลกออนไลน์
2. ฟำร์มแค็กตัส ครูวัฒนพงษ์ได้เข้ำไปแนะนำตัวให้รู้จัก
3. พ่อค้ำคนกลำงที่มำหำซื้อต้นตอกรำฟเพื่อนำไปขำยต่อ พ่อค้ำ
เหล่ำนี้จะมำคัดเลือกต้นตอเองที่สวนและตัดเอง
4. ผู้ปลูกรำยย่อยที่ปลูกเลี้ยงแค็กตัสเป็นงำนอดิเรก
ในเรื่องของรำคำ ครูวัฒนพงษ์ บอกว่ำ รำคำต้นตอกรำฟ
ค่อนข้ำงดีและเป็นรำคำที่ดีสม่ำเสมอมำ 5-6 ปีแล้ว ส่วนเรื่องกำรตลำด
เป็นเพรำะเรำขำยแบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น หำกลูกค้ำ
มั่นใจในคุณภำพ เรำสร้ำงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพดี ลูกค้ำก็จะซื้อกับเรำ
อย่ำงเหนียวแน่น อีกอย่ำงที่สำคัญคือ ต้องดูแลเรื่องโรคและแมลง
อย่ำให้มีติดไปก็จะทำให้ลูกค้ำมั่นใจสินค้ำของเรำ
ข้อคิดฝากถึงคนที่สนใจ
ครูวัฒนพงษ์ บอกว่ำ ฟำร์มต้นตอกรำฟลักษณะนี้มีมำก
ขึ้นเรื่อย ๆ มีรำยใหม่เกิดขึ้นทุกวัน ในช่วงฤดูฝนจะมีต้นตอกรำฟ
ออกสู่ตลำดเยอะ แต่เท่ำที่สังเกตรำคำต้นตอกรำฟก็ยังดีสม่ำเสมอ
ส่ว นในหน้ ำ แล้งจนถึ งหน้ ำ หนำวต้ นตอกรำฟจะเจริ ญ เติบ โตช้ ำ
โดยเฉพำะในภำคเหนือต้นตอกรำฟจะเจริญเติบโตได้ช้ำกว่ำภำคอื่น ๆ
เพรำะมีอุณหภูมิต่ำทำให้เลยช่วงฤดูแล้งรำคำต้นตอกรำฟจะขยับ

สูงขึ้นไปอีก” ส่วนข้อแนะนำสำหรับคนที่สนใจปลูกตอกรำฟ ครูวัฒนพงษ์
แนะนำว่ำ “หำกสนใจจะปลูกเลี้ยงต้นตอกรำฟควรศึกษำข้อมูลให้ดี
เลือกที่ถูกกับจริตของเรำ ถูกกับควำมถนัดของเรำ หำกคิดว่ำใช่
ก็ลงมือทำได้เลย ทำไปก่อนไม่ต้องกั งวลเรื่องกำรตลำด ผมเคย
แนะนำหลำยคนว่ำ ร้ำนทองที่เยำวรำชมีหลำยสิบหลำยร้อยร้ำน
ติดกันเต็มไปหมดก็ยังขำยทองได้ กำรเกษตรก็เหมือนกันอย่ำกังวล
ว่ำ เรำท ำตำมใคร เรำท ำมำกน้ อ ยแค่ ไ หนไม่ ใช่ ปั ญ หำ แต่ข อให้
สินค้ำของเรำมีคุณภำพก็สำมำรถสร้ำงตลำดของตัวเองได้ ทั้ง นี้
ทั้งนั้น กำรลงทุนใด ๆ ก็ตำมทำแล้วอำจจะมีกำรขำดทุน แต่ถ้ำไม่ทำ
อะไรเลยผมเรียกว่ำกำรขำดทุนยิ่งกว่ำ

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : https://www.technologychaoban.com

English for Career
3 ขันตอนสั่งอาหารภาษาอังกฤษ แบบเจ้าของภาษา!
กองทั พ ต้ อ งเดิ น ด้ ว ยท้ อ ง!! เมื่ อ ไปถึ ง ต่ ำ งประเทศ
อีก หนึ่ง สถำนกำรณ์ที่ต้อ งเอำตัว รอด นั่น ก็คือ …กำรสั่ง อำหำร
จะสั่งอำหำรยังไงให้ทั้งพนักงำนและเรำเข้ำใจตรงกัน หรือบำงครั้ง
บำงเมนู เรำก็ไม่รู้ว่ำคืออะไร จะใช้ประโยคหรือศัพท์แบบไหนดี
วันนี้ Globish รวมมำให้แล้ว เริ่มจำลองสำนกำรณ์ตั้งแต่เดินเข้ำ
ไปร้ำ นอำหำร สั่ง อำหำร จนถึง เช็ค บิล สำเร็จ เลย อ่ำ นจบปุ๊บ
จะรู้ว่ำกำรสั่งอำหำรเป็นภำษำอังกฤษไม่ใช่เรื่องยำกและน่ำกลัว
อีกต่อไป

ขันตอนที่ 1: ประโยคภาษาอังกฤษทักทาย
1. Hi
สวัสดีค่ะ/ครับ
2. Good morning / Good afternoon / Good evening
สวัสดีตอนเช้ำ / สวัสดีตอนบ่ำย / สวัสดีตอนเย็น
3. Morning!
สวัสดีตอนเช้ำ
ขันตอนที่ 2: ประโยคภาษาอังกฤษสั่งอาหาร
1. Could I have the menu, please?
ขอเมนูหน่อยได้ไหมคะ/ครับ
2. Is there any vegetarian food on the menu?
มีอำหำรสำหรับมังสวิรัติไหมคะ/ครับ
3. What would you recommend?
คุณมีอะไรแนะนำบ้ำง
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4. What are the specialities?
เมนูพิเศษมีอะไรบ้ำง
5. What are today’s specials?
เมนูพิเศษของวันนี้คืออะไร
6. What wine goes well with this?
อำหำรอะไรกินกับไวน์ชนิดนี้อร่อย
7. What wine matches this?
ไวน์ตัวนี้เหมำะกับอำหำรอะไร
8. Does this contain meat / nuts / dairy?
จำนนี้มีส่วนผสมของเนื้อ / ถั่ว / นมไหม
9. I can’t eat meat / nuts / dairy, which dishes would
you recommend for me?
ฉันกินเนื้อ / ถั่ว / นมไม่ได้ คุณมีอำหำรจำนอย่ำงอื่นแนะนำไหม
10. Can I get a coffee, please?
ขอกำแฟได้ไหมคะ/ครับ
11. Do you have orange juice?
มีน้ำส้มไหมคะ/ครับ
12. Can I order a cup of tea?
ฉันขอสั่งชำได้ไหม
13. I would like steak and a glass of wine.
ฉันขอสเต็กและไวน์ 1 แก้ว.
14. I would like a piece of blueberry cheese pie.
ฉันขอพำยบลูเบอร์รี่ 1 ชิ้น

15. Can I have some ketchup / salt / sugar, please?
ฉันขอซอสมะเขือเทศ / เกลือ / น้ำตำลหน่อยได้ไหม
16. There is a hair in the dish. Can you change a new
one for me?
มีผมอยู่ในอำหำร คุณช่วยเปลี่ยนจำนใหม่ให้หน่อยได้ไหม
17. Excuse me, I didn’t order this dish.
ขอโทษนะคะ/ครับ ฉันไม่ได้สั่งจำนนี้
18. Can I get this to go?
ฉันขอสั่งกลับบ้ำนได้ไหม
19. I’d like the Spaghetti and Meatballs, to go
please.
ฉันขอสปำเก็ตตี้มีตบอล ห่อกลับบ้ำน
20. Can I have Fried Rice? To go.
ฉันขอข้ำวผัด ห่อกลับบ้ำน
ขันตอนที่ 3: ประโยคภาษาอังกฤษเก็บเงิน / เช็คบิล
1. Bill, please? / Check, please?
เก็บเงินด้วยค่ะ
2. Can we have the bill, please?
รบกวนเก็บเงินด้วยค่ะ
อย่าลืมซ้อมพูดให้คล่อง จาประโยคภาษาอังกฤษให้แม่น
ก่อนสั่งอาหาร เพื่อป้องกันความผิดพลาดนะคะ
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง
ที่มา : https://www.globish.co.th
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รู้ทันโลก
“กูเกิล” เปิดตัวระบบปัญญาประดิษฐ์ช่วยเตรียมพร้อมสัมภาษณ์งาน
ปัจจุบัน ระบบปัญญำประดิษฐ์ หรือ AI เริ่มเข้ำมำมีบทบำท
ในกำรคัดเลือกพนักงำนกันบ้ำงแล้ว ล่ำสุด เป็นครำวของ AI ที่จะเข้ำมำ
ช่วยผู้สมัครงำนให้ได้รับโอกำสกำรทำงำน ด้วยระบบที่ออกแบบมำเพื่อ
ช่วยเตรียมพร้อมในกำรสัมภำษณ์งำน ซึ่งอำจเป็นด่ำนยำกของใครหลำยคน
บริ ษั ท เทคโนโลยี ยั ก ษ์ ใ หญ่ กู เ กิ ล (Google) เปิ ด ตั ว
เครื่องมือใหม่ ที่ได้รับกำรออกแบบมำเพื่อช่วยเตรียมควำมพร้อม
สำหรับกำรสัมภำษณ์งำน ระบบดังกล่ำวนี้ เรียกว่ำ Interview Warmup
ซึ่งใช้ปัญญำประดิษฐ์ หรือ AI ในกำรช่วยฝึกสัมภำษณ์ โดยจะมี
กำรสร้ ำ งค ำถำมที่ ใ ช้ ใ นกำรสั ม ภำษณ์ ง ำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สำขำ
เทคโนโลยีที่สำคัญ ๆ อย่ำงเช่น เทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือ IT และ
ผู้ดูแลระบบ กำรบริหำรโครงกำร กำรวิเครำะห์ข้อมูล และงำนด้ำน
ฝ่ำยขำยและกำรตลำดออนไลน์ เป็นต้น
Interview Warmup เป็นส่วนหนึ่งของควำมพยำยำมของกูเกิล
ในกำรพัฒนำระบบปัญญำประดิษฐ์เชิงสนทนำ หรือ Conversational AI
ซึ่งระบบเหล่ำนี้ใช้เทคโนโลยีกำรส่งข้อควำมและกำรจดจำเสียง
เพื่อให้ผู้ใช้สำมำรถโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ได้อย่ำง
เป็นธรรมชำติมำกขึ้น เมื่อไม่นำนมำนี้ กูเกิลเพิ่งจะเปิดให้ผู้คนได้ใช้
Interview Warmup แบบไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย โดยในขั้นตอนแรก
ผู้ใช้จะต้องเลือกสำขำที่ต้องกำรจะสัมภำษณ์ก่อน จำกนั้นจะต้องพิมพ์
หรือพูดคำตอบของตนลงในระบบหลังจำกถูกถำมคำถำมในแต่ละข้อ
เนื่องจำกตอนนี้ Interview Warmup ยังไม่รองรับระบบวิดีโอ
กูเกิล อธิบำยว่ำ ระบบ Interview Warmup จะเน้นที่
คำถำมหลัก ๆ สำมประเภท ซึ่งได้แก่ คำถำมเกี่ยวกับประวัติภูมิหลัง
คำถำมสัมภำษณ์เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ในกำรทำงำน และคำถำมเชิงเทคนิค
ในส่ วนของค ำถำมเกี่ ยวกั บประวั ติ ภู มิ หลั งนั้ น จะครอบคลุ มถึ ง
ประสบกำรณ์กำรทำงำนและกำรฝึกงำนของผู้สมัคร ส่วนคำถำมเกี่ยวกับ
สถำนกำรณ์ในกำรทำงำน จะเป็นกำรดูว่ำ ผู้สมัครงำนมีวิธีรับมือ
กับสถำนกำรณ์ในกำรทำงำนที่แตกต่ำงกันอย่ำงไรบ้ำง และคำถำม
ทำงเทคนิคจะครอบคลุมควำมรู้และทักษะเฉพำะทำงของผู้สมัครงำน
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง
ที่มา : https://www.voathai.com

ทั้งนี้ หำกผู้ใช้ตอบคำถำมโดยใช้ไมโครโฟน เครื่องมือจะแปลง
คำตอบจำกเสียงมำเป็นข้อควำมในระบบ จำกนั้น Interview Warmup
จะใช้ AI และระบบ machine learning ในกำรวิเครำะห์คำตอบและ
ให้คำแนะนำเพื่อกำรปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ยกตัวอย่ำงเช่น ระบบ
จะแจ้งให้ผู้สมัครทรำบเมื่อมีกำรใช้คำที่สำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำน
ที่ต้องกำรสมัคร นอกจำกนี้ ยังสำมำรถระบุคำที่ผู้สัมภำษณ์มักจะ
ใช้กันมำกที่สุด โดยกูเกิลกล่ำวว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวนี้สำมำรถช่วยให้
ผู้สมัครงำนทรำบว่ำ กำรใช้คำพูดซ้ำ ๆ เหล่ำนั้นจะเป็นผลดีหรือ
ผลร้ำยในระหว่ำงกำรสัมภำษณ์ได้
นอกจำกนี้แล้ว เครื่องมือนี้ยังสำมำรถแนะนำ “หัวข้อใน
กำรสนทนำ” ที่มักจะถูกใช้ในกำรสัมภำษณ์ หรือแนะนำหัวข้อใหม่ ๆ
ที่ อ ำจมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพในกำรสั ม ภำษณ์ ง ำนประเภทต่ ำ ง ๆ ได้
สำหรับผู้ที่มีข้อกังวลในเรื่องของควำมเป็นส่วนตัว กูเกิ ลกล่ำวว่ำ
จะไม่มีกำรจัดเก็บหรือแชร์ข้อมูลใด ๆ ที่พิมพ์หรือพูดลงในระบบ
ดัง นั้น ผู้ใ ช้จ ะต้อ งคัด ลอกคำตอบที่ต้อ งกำรเก็บ เอำไว้ต่ำ งหำก
ในขณะที่กำลังสร้ำงระบบอยู่นั้น นักพัฒนำซอฟต์แวร์ได้พูดคุยกับ
บุคคลที่กำลังหำงำนทำ และได้เข้ำรับกำรฝึกอบรมด้ำนวิชำชีพ
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพของกูเกิล
แจสมิน รูบิโนวิทซ์ (Jasmin Rubinovitz) วิศวกรซอฟต์แวร์
และนักวิจัยของ Google Creative Lab ซึ่งช่วยพัฒนำเครื่องมือ
Interview Warmup อธิบำยว่ำ ขณะนี้มีตำแหน่งงำนด้ำนเทคโนโลยี
ที่ให้ค่ำตอบแทนสูงในสำขำต่ำง ๆ ที่ยังว่ำงอยู่มำกกว่ำ 1.3 ล้ำน
ตำแหน่งในสหรัฐฯ แต่โครงกำรฝึกอบรมด้ำนวิชำชีพของทำงบริษัท
สำมำรถช่วยได้เพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่ำนั้น และว่ำปัญหำหลักของผู้ที่
หำงำนก็ คื อ กำรสั ม ภำษณ์ งำนนั่ น เอง ดั ง นั้ น กู เ กิ ล จึ งคิ ด ที่ จ ะใช้
Machine Learning และแบบจำลองภำษำขนำดใหญ่ ในกำรสร้ำง
เครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้คนสำมำรถฝึกฝนตัวเองในกำรสัมภำษณ์งำนได้
รูบิโนวิทซ์ กล่ำวอีกด้วยว่ำ เครื่องมือนี้ได้รับกำรออกแบบมำ
เพื่อให้ผู้หำงำนได้ฝึกทักษะกำรสัมภำษณ์ในพื้นที่ส่วนตัวได้หลำยครั้ง
เท่ำที่ต้องกำร Interview Warmup สำมำรถใช้ได้กับอินเทอร์เน็ต
เบรำว์เซอร์ส่วนใหญ่ และใช้ได้กับระบบมือถือ ทั้ง Android และ
iOS อีกด้วย
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Smart DOE
รมว.สุชาติ เตือนหญิงไทย ระวัง!! ถูกหลอกทางานนวดสปาใน UAE
กระทรวงแรงงำน เตือ นนำยหน้ำเถื่อนระบำดโซเชีย ล
หลอกคนไทยใช้วีซ่ำท่องเที่ยว เดินทำงเข้ำ UAE ก่อนบังคับขำย
บริกำรทำงเพศ
นำยสุ ชำติ ชมกลิ่ น รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงแรงงำน
เปิดเผยว่ำ ขณะนี้มีกำรโฆษณำชักชวนไปทำงำน ในประเทศสหรัฐ
อำหรับเอมิเรตส์ทำงสื่อออนไลน์ ผ่ำนเพจ Facebook จำนวนมำก
เช่น “แรงงำนไทย ในประเทศดูไบ” “หำงำนนวดต่ำงประเทศ”
ชักชวนให้ไปทำงำนในตำแหน่งนวดสปำ งำนกำรตลำด งำนแอดมิน
ดูแลเว็บไซต์กำรพนันออนไลน์ และพนักงำนฝ่ำยบุคคล โดยอ้ำงว่ำ
จะได้ รั บ ค่ ำ จ้ ำ งสู ง และจะเป็ น ผู้ จั ด กำรเรื่ อ งค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำร
เดินทำงให้ก่อน พร้อมทั้งจะออกค่ำตั๋วเครื่องบิน ค่ำวีซ่ำให้ โดยใช้
วีซ่ำท่องเที่ยว (Tourist Visa) หรือวีซ่ำเยี่ยมเยือน (Visit Visa)
เดิ น ทำงเข้ ำ ไปในยู เ ออี และเมื่ อ เดิ น ทำงไปถึ ง จะมี ค นมำรั บ
ที่สนำมบินให้เซ็นสัญญำกำรรับสภำพหนี้ และพำไปทำงำนอื่น
ที่ไม่ได้ตกลงไว้ อำทิ งำนในร้ำนนวดที่มีกำรลักลอบขำยบริกำร
ทำงเพศ งำนด้ ำ นกำรพนั น ออนไลน์ ระหว่ ำ งนี้ จ ะยึ ด หนั ง สื อ
เดินทำงไว้เพื่อไม่ให้เหยื่อหนี ซึ่งกำรโฆษณำรับสมัครงำนดังกล่ำว
เป็ นโฆษณำชั กชวนคนไทยให้ เดิ นทำงเข้ ำมำท ำงำนในธุ รกิ จที่ ผิ ด
กฎหมำย และมี ห ญิ ง ไทยจ ำนวนมำกตกเป็ น เหยื่ อ ถู ก บั ง คั บ
ค้ำประเวณี และถูกทำร้ำยร่ำงกำย
“พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และพลเอก
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงำน
ห่วงใยคนไทยที่ถูกหลอกลวงไปทำงำนในประเทศสหรัฐอำหรับ
เอมิเรตส์อย่ำงยิ่ง โดยเน้นย้ำมำตลอดว่ำแต่ละประเทศมีกฎหมำย
ไปทำงำนประเทศใดต้องเคำรพและปฏิบัติตำมกฎหมำยประเทศ
นั้นอย่ำงเคร่งครัด กรณีสหรัฐ อำหรับ เอมิเ รตส์นั้น มีก ฎหมำย
ที่ เ ข้ ม งวดและรุ น แรง ซึ่ ง กำรค้ ำ ประเวณี ถื อ เป็ น กำรกระทำ
ที่ผิดกฎหมำย มีโทษทั้งจำทั้งปรับหรือตำมที่ศำลพิจำรณำและ
จะถูก เนรเทศ ซึ่ง ผมไม่เ คยนิ ่ง นอนใจได้ม อบหมำยกรมกำร
จัดหำงำน ซึ่งมีภำรกิจในกำรให้ควำมคุ้มครองคนไทยที่จะเดินทำง
ไปทำงำนต่ ำงประเทศและมี สำนัก งำนจั ดหำงำนจังหวั ดอยู่ทั่ ว
ประเทศ ได้ ป ระชำสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ค วำมรู้ กั บ คนหำงำนในพื้ น ที่
ที่รับผิดชอบอย่ำงใกล้ชิด เพื่อให้ รู้ทันเล่ห์กลของนำยหน้ำเถื่อน
สำมำรถช่วยสอดส่องผู้มีพฤติกำรณ์น่ำสงสัยที่เข้ำมำหลอกลวง
คนในชุมชน และแจ้งเบำะแสต่อเจ้ำหน้ำที่ได้ ” รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงแรงงำน กล่ำว

ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน
กล่ ำ วว่ ำ ขอให้ ค นไทยที่ ก ำลั งหำงำนในต่ ำ งประเทศ ท ำควำม
เข้ ำ ใจว่ ำ หำกสำย-นำยหน้ ำ มี พ ฤติ ก ำรณ์ ชั ก ชวนให้ ทำงำน
ผิ ด กฎหมำย แนะน ำให้ ลั ก ลอบเข้ ำ ประเทศ หรื อ ไปท ำงำน
ต่ำงประเทศโดยไม่แจ้งกำรทำงำนต่ำงประเทศกับกรมกำรจัดหำงำน
ให้สันนิษฐำนเป็นลำดับแรกว่ำท่ำนกำลังถูกหลอกลวง โปรดอย่ำ
หลงเชื่อ สำหรับยูเออีตำรวจเข้มงวดอย่ำงมำกในกำรจับกุมผู้ใช้วีซ่ำ
ผิ ด ประเภทในกำรลั ก ลอบท ำงำนผิ ด กฎหมำย และผู้ ถื อ วี ซ่ ำ
หมดอำยุ จนมีคนไทยหลำยคนถูกจับกุม ติดคุกและถูกดำเนินคดี
ตำมกฎหมำยท้องถิ่นจำนวนมำก และกำรเข้ำไปช่วยเหลือกลุ่มคน
ดังกล่ำวให้ได้เดินทำงกลับประเทศไทยกระทำได้ยำก เนื่องจำก
สถำนเอกอัครรำชทูตฯ ไม่สำมำรถไปก้ำวก่ำยกระบวนกำรทำง
กฎหมำยและยุ ติ ธ รรมของทำงกำรยู เ ออี ไ ด้ จะต้ อ งรอจนกว่ ำ
กระบวนกำรทำงศำลสิ้ น สุ ด โดยไม่ ส ำมำรถเรี ย กร้ อ งสิ ท ธิ
ประโยชน์ใด ๆ ได้เนื่องจำกเป็นกำรกระทำผิดกฎหมำยตั้งแต่แรก
นอกจำกนี้ผู้ลักลอบไปทำงำนอย่ำงผิดกฎหมำยหำกประสบปัญหำใด ๆ
จะต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงกลับประเทศไทยเอง
“กรณีผู้ที่เดินทำงเข้ำมำด้วยวีซ่ำท่องเที่ยว (Tourist Visa)
หรือวีซ่ำเยี่ยมเยือน (Visit Visa) และลักลอบทำงำนมีโทษปรับ
50,000 ดีแรห์ม หรือประมำณ 475,000 บำท หำกกระทำผิดซ้ำ
จะถูกปรับสองเท่ำและถูกเนรเทศ หำกไม่มีเงินค่ำปรับ ต้องจำคุก
แทนค่ำปรับ วันละ 100 ดีแรห์ม กรณีอ ยู่เ กิน วีซ่ำ (Overstay)
จะโดนปรับวันแรก 200 ดีแรห์ม หรือ 1,900 บำท และวันต่อไป
วันละ 100 ดีแรห์ม หรือ 950 บำท และค่ำธรรมเนียมอีก 100 ดีแรห์ม”
อธิบดีกรมกำรจัดหำงำนกล่ำว
ทั้ ง นี้ ผู้ ที่ ส นใจไปทำงำนต่ ำ งประเทศสำมำรถศึ ก ษำ
หำข้อมูลเกี่ยวกับประเทศที่ตนจะเดินทำงไปทำงำน เพื่อป้องกัน
กำรหลอกลวงได้ที่เว็บไซต์กรมกำรจัดหำงำน www.doe.go.th
หรื อ www.doe.go.th/overseas เว็ บ ไซต์ ก องบริ ห ำรแรงงำน
ไทยไปต่ำงประเทศ สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดที่ตนมีภูมิลำเนำอยู่
และสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมำยโทรศัพท์ 0 2245 6708
หรือสำยด่วนกระทรวงแรงงำน 1506 กด 2 สำยด่วนกรมกำร
จัดหำงำน 1694
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง
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กรมการจัดหางาน เชิญภาคเอกชนรับฟังแนวทางแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน
รองรับการฟื้นฟูประเทศ
วั น ที่ 22 กรกฎำคม 2565 นำยไพโรจน์ โชติ ก เสถี ย ร
อธิ บ ดี ก รมกำรจั ด หำงำน เปิ ด เผยว่ ำ นำยสุ ช ำติ ชมกลิ่ น
รัฐ มนตรีว่ำ กำรกระทรวงแรงงำน มอบหมำยตนเป็น ประธำน
กำรประชุมชี้แจงแนวทำง กำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน
เพื่อรองรับกำรฟื้นฟูประเทศ โดยเชิญภำคเอกชนที่ได้รับผลกระทบ
อำทิ สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย สมำคมอุตสำหกรรมก่อสร้ำงไทย
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย และ
สมำคมกำรประมงแห่งประเทศไทย มำรับทรำบแนวทำงกำรแก้ไข
ข้อขัดข้อง เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้องร่วมกัน พร้อมเปิดโอกำส
ให้แสดงควำมคิดเห็น และแลกเปลี่ยนข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ในกำร
บริหำรจัดกำรแรงงำนในระยะต่อไป ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล
ชั้น 10 กรมกำรจัดหำงำน อำคำรกระทรวงแรงงำน
โดยนำยไพโรจน์ กล่ำวว่ำ ในช่วงที่เกิดกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 กระทรวงแรงงำน โดยกรมกำร
จัดหำงำนได้เสนอมำตรกำร เพื่อแก้ปัญหำขำดแคลนแรงงำนของ
ภำคธุรกิจมำอย่ำงต่อเนื่อง อำทิ กำรเปิดจดทะเบียนใหม่ กำรต่ออำยุ
ใบอนุญำตทำงำน กำรนำแรงงำนต่ำงด้ำวเข้ำมำทำงำนกับนำยจ้ำง
ตำม MOU และกำรนำแรงงำนต่ำงด้ำว เข้ำมำทำงำนตำมมำตรำ 64
แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรจัดกำรกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว
พ.ศ.2560 โดยล่ำสุดรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน ได้เสนอต่อ
ครม.และมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 5 กรกฎำคม 2565 ให้กลุ่มคน
ต่ำงด้ำวสัญชำติกัมพูชำ ลำว เมียนมำ และเวียดนำม ที่ยังมีสถำนะ
ไม่ ถู ก ต้ อ งตำมกฎหมำย แต่ ป ระสงค์ จ ะทำงำนอย่ ำ งถู ก ต้ อ ง
ให้สำมำรถอยู่และทำงำนเป็นกำรชั่วครำวไม่เกิน 13 กุมภำพันธ์ 66
ซึ่งหำกประสงค์จะทำงำนต่อไป สำมำรถอยู่และทำงำนเป็นกำร
ชั่วครำวได้ไม่เกินวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 68 โดยต้องดำเนินกำรตำม
ประกำศกระทรวงมหำดไทยและประกำศกระทรวงแรงงำนที่เกี่ยวข้อง
และเห็นชอบให้กลุ่มคนต่ำงด้ำวสัญ ชำติกัม พูชำ ลำว เมีย นมำ
ที่มีสถำนะถูกต้อง ซึ่งได้รับอนุญำตทำงำนถึงวันที่ 13 ก.พ. 66 แล้ว
และประสงค์ทำงำนต่อไป สำมำรถอยู่และทำงำนได้ไม่เกินวันที่ 13
กุมภำพันธ์ 68 โดยเริ่มดำเนินกำรหลังประกำศกระทรวงมหำดไทย
และประกำศกระทรวงแรงงำนมีผลบังคับใช้แล้วเช่นกัน
อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ำ สำหรับกำร
ประชุมในวันนี้ ได้มีกำรชี้แจงกำรดำเนินกำรของกระทรวงแรงงำน
เพื่อแก้ไขปัญหำขำดแคลนแรงงำน ตลอดระยะเวลำที่เกิดกำรแพร่
ระบำดของโรคโควิด -19 ซึ่งประกอบด้วย

1. ด้ำนกำรเปิดจดทะเบียนใหม่ ได้แก่มติครม.เมื่อวันที่ 5
กรกฎำคม 65 ที่เปิดโอกำสให้ขึ้นทะเบียนกลุ่มแรงงำนสัญชำติ
กัมพูชำ ลำว เมียนมำ และเวียดนำมที่มีสถำนะไม่ถูกต้อง ที่ประสงค์
จะทำงำนและมีนำยจ้ำง สำมำรถอยู่และทำงำน เป็นกำรชั่วครำว
ได้ไม่เกินวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 66 และเมื่อได้รับอนุญำตทำงำน
และตรวจลงตรำถึงวันที่ 13 ก.พ. 66 แล้ว หำกประสงค์จะทำงำนต่อไป
สำมำรถอยู่และทำงำนเป็นกำรชั่วครำวได้ไม่เกินวันที่ 13 ก.พ. 68
โดยขออนุญำตให้อยู่และทำงำน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 ปี ครั้งแรก
ไม่เกิน 13 ก.พ. 67 ครั้งที่ 2 ไม่เกิน 13 ก.พ. 68 โดยต้องดำเนินกำร
ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทยและประกำศกระทรวงแรงงำน
ที่เกี่ยวข้อง
มติครม.เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 64 และมติครม.เมื่อวันที่
29 ธันวำคม 63 ที่เกิดขึ้นภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 โดยจะอยู่และทำงำนได้ถึงวันที่ 13
กุมภำพันธ์ 66 ซึ่งจะไปสอดรับกับมติครม.เมื่อวันที่ 5 กรกฎำคม 65
2. ด้ำนกำรต่ออำยุใบอนุญำตทำงำน ได้แก่ มติครม.เมื่อ
วันที่ 5 กรกฎำคม ที่ผ่ำนมำที่เห็นชอบให้แรงงำนสัญชำติกัมพูชำ ลำว
เมียนมำ ที่มีสถำนะถูกต้อง ที่ประสงค์จะทำงำนต่อไป ซึ่งประกอบด้วย
กลุ่มคนต่ำงด้ำวตำมมติครม.เมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 63 มติครม.
เมื่อวันที่ 13 กรกฎำคม 64 มติครม.เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2564
จำนวนประมำณ 1,690,000 คน ให้อยู่และทำงำนได้ไม่เกิน 13
กุมภำพันธ์ 68 โดยต้องดำเนินกำรตำมขั้นตอนที่กำหนด
นอกจำกนี้ยังมีมติครม.เมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2565 และ
มติครม.เมื่อวันที่ 13 กรกฎำคม 64 ที่มีกำรต่ออำยุใบอนุญำตทำงำน
ให้อยู่และทำงำนได้ถึงวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 66
3. กำรนำแรงงำนต่ำงด้ำวเข้ำมำทำงำนกับนำยจ้ำง ตำม MOU
และกำรนำเข้ำแรงงำนตำมมำตรำ 64 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2564
และมีก ำรปรับ ลดมำตรกำรมำอย่ำ งต่อ เนื่อ งตำมสถำนกำรณ์
เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงเข้ำประเทศ ตำมคำสั่ ง
ของศบค.
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แพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทา” เจ๋ง เชื่อมโยงตาแหน่งงานภาครัฐ-เอกชน
พร้อมให้บริการประชาชนผ่านระบบ e-Service
กระทรวงแรงงำน เดินหน้ำ เชื่อมโยงข้อมู ลตำแหน่งงำน
ภำครัฐ ภำคเอกชน ขับเคลื่อนระบบบริกำรช่วยเหลือผู้ว่ำงงำนเข้ำสู่
ตลำดแรงงำน สะดวก ง่ำย ไม่มีค่ำใช้จ่ำย ที่ “ไทยมีงำนทำ”
นำยสุ ชำติ ชมกลิ่ น รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงแรงงำน
เปิดเผยว่ำ ในปี 2565 กระทรวงแรงงำนมีเป้ำหมำยขับเคลื่อนงำนบริกำร
Agenda ระบบช่ว ยเหลือ ผู ้ว่ำ งงำนให้ก ลับ เข้ำ สู่ต ลำดแรงงำน
โดยมีกรมกำรจั ดหำงำนเป็นหน่วยงำนผู้รับผิด ชอบหลั กในกำร
ขับเคลื่อนสู่เป้ำหมำย เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้ประชำชนที่ว่ำงงำน
สำมำรถใช้บริกำรหำงำนอย่ำงสะดวกสบำย และสำมำรถรับควำม
ช่วยเหลือ ผ่ำนระบบออนไลน์ได้ ซึ่งจะประหยัดเวลำ ลดภำระ
ของประชำชน ลดควำมซ้ำซ้อนกำรขอข้อมูลเพื่อรับบริกำรของรัฐ
โดยระบบบริกำรจะครอบคลุมตั้งแต่กำรแจ้งว่ำงงำน กำรขอรับ
สิท ธิต ่ำ ง ๆ จำกกำรว่ำ งงำน กำรฝึก อบรมเพื ่อ พัฒ นำฝีม ือ
กำรจัด หำงำนใหม่ กำรจับ คู่ (matching) ผู้ ว่ำ จ้ำ งและแรงงำน
จำกกำรเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล บนแพลตฟอร์ ม “ไทยมี งำนท ำ” และ
ระบบบริกำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
“สำหรับระบบช่วยเหลือผู้ว่ำงงำนให้กลับเข้ำสู่ตลำดแรงงำน
เป็น 1 ใน 12 งำนบริกำร ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรให้บริกำร
ประชำชนผ่ำนระบบอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ (e-Service) ตำมมติครม.
เมื่อวันที่ 3 สิงหำคม 2564 ผ่ำนแผนกำรปฏิรูปประเทศ ภำยใต้
นโยบำยของพล.อ.ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชำ นำยกรั ฐ มนตรี และ
กระทรวงแรงงำนซึ่งกำกับดูแลโดยพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนำยกรัฐ มนตรี ที่ กำหนด Roadmap งำนบริ ก ำร Agenda
ระบบช่วยเหลือผู้ว่ำงงำนฯ ระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 - 2567
ไว้แล้ว โดยเมื่อสำเร็จไม่เพียงจะมีกำรเชื่อมโยงข้อมูลภำยในของ
กระทรวงแรงงำนเท่ำนั้น แต่จะมีกำรเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงำน

ด้ ำ นกำรศึ ก ษำ สถำบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช ำชี พ (องค์ ก ำรมหำชน)
หน่วยงำนด้ำนอุตสำหกรรม สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
(DEPA) และฐำนข้อมูลภำคเอกชนด้ำนกำรจัดหำงำน อย่ำงน้อย 3 แห่ง
เพื่อกำหนดทิศทำงด้ำนกำรพัฒนำกำลังแรงงำน ตลำดแรงงำน
และกำรพัฒนำทักษะ” รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน กล่ำว
ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกสเถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน
กล่ำวว่ำ แพลตฟอร์มไทยมีงำนทำซึ่งพัฒนำโดยกรมกำรจัดหำงำน
เป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนำขึ้นสำหรับคนหำงำนที่กำลังมองหำงำน
ที่ เ หมำะสมกั บ ตนเอง โดยรวบรวมต ำแหน่ ง งำนจำกภำครั ฐ
ภำคเอกชน และตำแหน่งงำนจำกบริษัทจัดหำงำนชั้นนำไว้หลำย
ตำแหน่ง เพื่อคนหำงำนสำมำรถค้นหำข้อมูลตำแหน่งงำนที่เหมำะสม
กับตัวเองมำกที่สุด ด้วยกำร Matching ตำแหน่งงำนตำมควำมรู้
ควำมสำมำรถ และทั ก ษะที่ มี อ ยู่ ทั้ งยังมี ก ำรให้ บริ ก ำรส ำหรั บ
นำยจ้ำ ง/สถำนประกอบกำร ที่ต้อ งกำรประกำศรับ สมัค รงำน
โดยไม่เสีย ค่ำ บริก ำร นอกจำกนี้ยังรวบรวมหลัก สูต รฝึก อบรม
ทั้งระยะสั้นและระยะยำวของหน่วยงำนต่ำง ๆ ไว้ให้บริกำรด้วย
สำหรับทุกคนที่ต้องกำรมีงำนทำ สำมำรถใช้บริกำรผ่ำน
ระบบออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม “ไทยมีงำนทำ” ซึ่งให้บริกำรทั้ง Web
Application เว็ บ ไซต์ ไทยมี ง ำนท ำ.doe.go.th และ Mobile
Application หรือหำกต้องกำรสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมสำมำรถ
ติดต่อได้ที่ สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงำนจัดหำงำน
กรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1 - 10 หรือสำยด่วนกระทรวงแรงงำน
1506 กด 2 กรมกำรจัดหำงำน หรือสำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1694
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง
ที่มา : https//www.doe.go.th

รมว.เฮ้ง แจงมาตรการสกัดผู้ลักลอบไปทางานเกาหลีผิดกฎหมาย
นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เปิดเผยว่ำ จำกกรณีทำงกำรเกำหลีใต้ปฏิเสธกำรเดินทำงเข้ำประเทศเกำหลี
ของคนไทยที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่ำงมำก ในอัตรำส่วนครึ่งต่อครึ่ง (คนไทยขอเดินทำงเข้ำประเทศเกำหลีใต้ ประมำณ 10,000 คน ถูกปฏิเสธแล้ว
5,000 คน) เกี่ยวกับเรื่องนี้ตนมิได้นิ่งนอนใจ กระทรวงแรงงำนมีด่ำนตรวจคนหำงำนทั่วประเทศถึง 25 ด่ำน ซึ่งขณะนี้ได้สั่งกำรกรมกำร
จัดหำงำนตรวจสอบผู้มีพฤติกำรณ์จะลักลอบไปทำงำนต่ำงประเทศอย่ำงเข้มงวด ใน 2 ด่ำนที่คนหำงำนมักเดินทำงผ่ำนด่ำนไปทำงำน คือ
ด่ำนตรวจคนหำงำนสุวรรณภูมิ และด่ำนตรวจคนหำงำนดอนเมือง ที่ในปี 2565 มีกำรระงับกำรเดินทำงผู้มีพฤติกำรณ์จะลักลอบไปทำงำน
ต่ำงประเทศแล้ว จำนวน 328 คน และย้ำเตือนให้ศูนย์ประสำนกำรปรำบปรำมผู้เป็นภัยต่อคนหำงำน ทำหน้ำที่ติดตำม ตรวจสอบ และ
ดำเนินคดีผู้มีพฤติกำรณ์หลอกลวงคนหำงำนไทยไปทำงำนต่ำงประเทศอย่ำงใกล้ชิด โดยปัจจุบันได้มีกำรขยำยผล จับกุม ดำเนินคดีสำย/
นำยหน้ำเถื่อนแล้ว 112 รำย เป็นกำรหลอกลวงคนหำงำนทั้งสิ้น 158 คน คิดเป็นมูลค่ำควำมเสียหำย จำนวน 12,758,210 บำท พร้อมกำชับ
ให้เจ้ำหน้ำที่เอำจริงเอำจังและเข้มงวดกับกำรดำเนินกำรใน 3 มำตรกำร ประกอบด้วย มำตรกำรด้ำนกำรป้องกัน มำตรกำรด้ำนกำร
ปรำบปรำม และมำตรกำรด้ำนรณรงค์ประชำสัมพันธ์
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“ผมในฐำนะรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำนเข้ำใจพี่น้อง
แรงงำนไทยที่ต้องกำรเดินทำงไปทำงำนต่ำงประเทศเพื่อหำรำยได้
เลี้ ย งดู ต นเองและครอบครั ว ผมและคณะผู้ บ ริ ห ำรกระทรวง
แรงงำนได้เดินทำงไปสำธำรณรัฐเกำหลีเพื่อเจรจำขอโควตำงำน
เกษตรตำมฤดูกำลกับเมืองต่ำง ๆ เมื่อต้นเดือนกรกฎำคมที่ผ่ำนมำ
เพื่อเพิ่มโอกำสกำรมีงำนทำให้พี่น้องคนไทย โดยขณะนี้อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำรปรับปรุงร่ำง MOU ให้แล้วเสร็จ อย่ำงไรก็ตำมขอให้
คนหำงำนทุก คนเดิน ทำงไปทำงำนต่ำ งประเทศอย่ำ งถูก ต้อ ง
ตำมกฎหมำย เพรำะกำรลักลอบเข้ำประเทศเพื่อทำงำนอย่ำงไม่ถูกต้อง
ของคนเพียงบำงส่วน นอกจำกทำให้คนไทยทั้งหมดเสียชื่อเสียง
เสี ย โอกำสในกำรท่ อ งเที่ ย วหรื อ ท ำงำนในเกำหลี ใ ต้ อ ย่ ำ งถู ก
กฎหมำยแล้ว ยังเสี่ ยงที่ จะถู กหลอกลวงจนตกเป็ นเหยื่อขบวน
กำรค้ำมนุษย์ด้วย” รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน กล่ำว
ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน
กล่ำวว่ำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน ให้ควำมสำคัญกับกำร
แก้ไขปัญหำแรงงำนไทยลัก ลอบเดิน ทำงไปท ำงำนในเกำหลีใ ต้
อย่ำงยิ่ง และได้มอบหมำยให้กรมกำรจัดหำงำน ดำเนินกำรใน
3 มำตรกำรเรื่อยมำ ทั้ง “มำตรกำรด้ำนกำรป้องกัน” โดยจัดอบรม/
สร้ำงควำมเข้ำใจกับคนหำงำนผู้ถูกระงับกำรเดินทำง ผู้นำชุมชน
บุคคล/นิติบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับกำรไปทำงำนต่ำงประเทศ และ
ตรวจสอบกำรดำเนินกำรของบริษัทจัดหำงำนทั่วประเทศ เพื่อป้องกัน
มิให้ฝ่ำฝืนกฎหมำย รวมทั้งเพิ่มควำมเข้มงวดในกำรตรวจสอบกำร
เดินทำงไปทำงำนต่ำงประเทศของคนหำงำน ณ ด่ำนตรวจคนหำงำน
“มำตรกำรด้ำนกำรปรำบปรำม” ตรวจสอบ ติดตำมผู้มีพฤติกำรณ์
หลอกลวงคนหำงำน และด ำเนิ น คดี ผู้ ฝ่ ำ ฝื น พ.ร.บ.จั ด หำงำน
และคุ้มครองคนหำงำน พ.ศ. 2528 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม และ

“มำตรกำรด้ำนประชำสัมพันธ์ ” โดยรณรงค์และประชำสัมพันธ์
อย่ำงเข้มข้น ต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่อให้คนหำงำนและผู้ที่สนใจ
จะไปทำงำนในต่ำงประเทศมีควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงขั้นตอนกำรไป
ทำงำนต่ำงประเทศอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยและข้อควรระวัง
ก่อนเดินทำงไปทำงำนต่ำงประเทศ
“ขอฝำกถึงคนไทยว่ำ กำรไปทำงำนต่ำงประเทศจะต้องไป
อย่ำงถูกต้อง ซึ่งมีด้วยกัน 5 วิธี คือ 1. กรมกำรจัดหำงำนเป็นผู้จัดส่ง
2. บริษัทจัดหำงำนจัดส่ง 3. นำยจ้ำงในประเทศไทยพำลูกจ้ำงของตน
ไปทำงำนต่ำงประเทศ 4. นำยจ้ำงในประเทศไทยส่งลูกจ้ำงของตน
ไปฝึกงำนในต่ำงประเทศ และ5. คนหำงำนแจ้งกำรเดินทำงไป
ท ำงำนต่ ำ งประเทศด้ ว ยตั ว เอง โดยต้ อ งแจ้ ง กำรเดิ น ทำงกั บ
กรมกำรจัดหำงำนก่อนเดินทำงทุกครั้ง และต้องเดินทำงออกไปทำงำน
โดยผ่ำนด่ำนตรวจคนหำงำนที่ประจำอยู่ ณ ท่ำอำกำศยำน กำรไปทำงำน
อย่ำงถูกกฎหมำยจะลดควำมเสี่ยงจำกกำรตกเป็นเหยื่อขบวนกำร
ค้ำมนุษย์ และทำให้ทำงำนในต่ำงประเทศได้อย่ำงมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี
ไม่ต้องหลบซ่อน” อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำว
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่สนใจเดินทำงไปทำงำนสำธำรณรัฐเกำหลี
ติดตำมข่ำวสำรจำกกองบริหำรแรงงำนไทยไปต่ำงประเทศ ผ่ำนเว็บไซต์
doe.go.th/overseas เพื่อป้องกันกำรถูกหลอกลวง หรือสำมำรถ
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงำนจัด หำงำนจังหวัด
ทุกจังหวัด สำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1-10 หรือ
กองบริ ห ำรแรงงำนไทยไปต่ ำ งประเทศ ฝ่ ำ ยจั ด ส่ ง ไปท ำงำน
สำธำรณรัฐเกำหลี EPS โทร 0 2245 6716, 0 2245 9429
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง
ที่มา : https//www.doe.go.th

อาชีพมั่นคง
เกษตรกรดีเด่น เผยเทคนิคปลูกกล้วยหอมทองทาเงิน ใช้ปุ๋ยคอก ห่อถุงผ้า เลี่ยงลม
รอบเดียวคืนทุน
หนองบัว ลำภู จังหวัดที่แยกตัวมำจำกอุดรธำนี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 หำกประเมินดูก็น่ำเชื่อได้ว่ำ จังหวัด ที่แยกตัวออกมำ
ควรมีสภำพเศรษฐกิจที่ดีขึ้น แต่ทว่ำพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู กลับไม่มีระบบชลประทำนรองรับเกษตรกรในพื้นที่ ทำให้เกษตรกร
ต้องพยำยำมพัฒนำระบบน้ำ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเกษตรในพื้นที่ ซึ่งกำรปลูกพืชทุกชนิด “นา” เป็นปัจจัยสำคัญ
คำสัมภำษณ์ของ คุณทองแดง อัม ไพชำ เกษตรกร หมู่ที่ 11 ตำบลนิคมพัฒนำ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรกร
ต้นแบบ สำขำพืชสวน (ปลูกกล้วยหอมทอง) อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ก็เด่นชัดเรื่องน้ำสำหรับใช้ในกำรเกษตรที่ขำดแคลนและ
ต้องพึ่งพำอำศัยน้ำฝนจำกธรรมชำติเพียงอย่ำงเดียว แม้จะแก้ปัญหำด้วยกำรเจำะบ่อบำดำลก็ช่วยได้ไม่มำกนัก
ก่อนหน้ำนั้นคุณทองแดงจะปลูกมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นพืชไร่ จำนวน 10 ไร่ ได้ผลผลิตไร่ละ 4 ตัน คิดเป็นรำยได้ต่อปี ประมำณปีละ
40,000 บำท เมื่อหักต้นทุนที่ลงทุนไปทำให้เห็นได้ชัดว่ำ รำยได้ที่ได้รับไม่เพียงพอต่อค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือน
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คุณจีระพงษ์ อัมไพชำ บุตรชำย เป็นต้นคิดให้พ่อเปลี่ยน (8 ครั้ง) 1,200 บำท ค่ำแรงตัดหญ้ำ (8 ครั้ง) 400 บำท ค่ำไฟฟ้ำ (รดน้ำ)
รูปแบบกำรทำกำรเกษตร จำกกำรปลูกพืชไร่ รำคำขึ้นลงตำมรำคำ 1,000 บำท ค่ำปุ๋ยคอก 3,200 บำท (หลักเน้นปุ๋ยคอกรองก้นหลุม
ตลำดที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ และกำรทำนำที่หำกปีไหนได้มำกพอ หลุมละ 20 กิโลกรัม เพรำะต้นกล้วยกินได้นำน) ค่ำปุ๋ยเคมี 4,000 บำท
ก็เหลือขำย แต่หำกได้ไม่มำกนักก็เก็บไว้กินในครัวเรือน คุณจีระพงษ์ (ปุ๋ยเคมี ใส่จำนวนปริมำณน้อย เพรำะผลผลิตต้องได้ขนำดตำม
ชวนคุณทองแดงผู้เป็นพ่อไปศึกษำเรียนรู้เกี่ยวกับกำรปลูกกล้วยหอมทอง มำตรฐำนกำหนด) ค่ำเศษผ้ำห่อเครือ 3,200 บำท ท่อ PE 20 mm.
ที่อำเภอสร้ำงคอม จังหวัดอุดรธำนี ซึ่งเป็นแหล่งปลูกกล้วยหอมทอง 2,400 บำท หัวน้ำหยด 400 บำท ปีที่ 1 รวมต้นทุน 22,300 บำท
มำกที่สุดในภำคอีสำน เมื่อตรึกตรองแล้วเห็นว่ำ กำรปลูกกล้วยหอมทอง ต้ น ทุ น /ต้ น 55.75 บำท 22,300 (ต้ น ทุ น )/400 (หน่ อ ) ปี ที่ 2
น่ำจะเป็นทำงสร้ ำงรำยได้ที่ มั่น คงให้กั บครอบครั ว จึงตั ดสิ นใจ ต้ น ทุ น 10,300 บำท/400 ต้ น = 25.75 บำท รำยได้ เ ฉลี่ ย
แปลงที่ดิน 10 ไร่ ให้เป็นสวนกล้วยหอมทอง ด้วยกำรลงทุนซื้อหน่อพันธุ์ 56,000 บำท/ไร่ (140 บำท ต่อต้น)
กล้วยหอมทองจำกอำเภอสร้ำงคอม มำจำนวน 150 หน่อ ทดลองปลูก
ส่วนระบบกำรให้น้ำเป็นระบบน้ำหยด เป็นนวัตกรรมในกำร
เมื่อปลำยปี พ.ศ. 2559 และปัจจุบันปลูกกล้วยหอมทองเต็มพื้นที่ 10 ไร่ ปลูกกล้วยให้ได้ผล โดยให้วันละ 8 ชั่วโมง สลับร่องแถว แถวละ
กำรปลูกกล้วยหอม จะใช้ระยะปลูก 2×2 เมตร พื้นที่ 1 ไร่ 10-15 นำที พอให้ดินชุ่ม เมื่อกล้วยให้ผลผลิตในปีแรก คุณทองแดง
ปลูกได้ 350-400 หน่อ หน่อที่นำมำปลูกต้องเป็นหน่อจำกต้นที่มี และลูกชำยขำยผลผลิตได้เป็นเงิน 500,000 บำท ผลผลิตที่บริษัท
อำยุ 1 ปีขึ้นไป จึงจะเป็นหน่อที่สมบูรณ์ รำคำหน่อกล้วยที่ขำย มำรับซื้อถึงสวน สัปดำห์ละ 2-3 ตัน ไม่เฉพำะผลผลิตกล้วยหอมทอง
8-10 บำท ต่อหน่อ กำรให้น้ำมีทั้งปล่อยไปตำมร่องและใช้น้ำหยด แต่คุณทองแดงมองไปถึงกำรขำยหน่อ ทำให้มีรำยได้จำกกำรขำย
โดยลงทุนระบบน้ำหยด ไร่ละ 3,000 บำท ก็สำมำรถควบคุมกำรให้น้ำ หน่อเสริมเข้ำมำอีก โดยปกติ ผลผลิตต่อไร่ที่จำหน่ำยได้ อยู่ที่ 4 ตัน
และควำมชื้นได้ กำรให้ปุ๋ยจะให้ครั้งแรกช่วงรองพื้นก่อนปลูกครั้งหนึ่ง รำคำตันละประมำณ 14,000 บำท คิดเป็นรำยได้ต่อไร่ เป็นจำนวนเงิน
โดยให้เป็นปุ๋ยคอกคลุกเคล้ำกับดินบริเวณปลูก เมื่อกล้วยอำยุ 1 เดือน 56,000 บำท น้ำหนักต่อหวี 2-3 กิโลกรัม รำคำกิโลกรัมละ 18 บำท
เริ่มให้ปุ๋ย 15-15-15 ในอัตรำ 100-150 กรัม ต่อต้น เมื่อต้นอำยุ (รำคำประกัน) กล้วยหอมทอง ไม่ได้สร้ำงรำยได้ให้เฉพำะผลกล้วย
3-4 เดือน ให้สูตร 15-15-15 ในอัตรำ 200-300 กรัม ต่อต้น อำยุ แต่หน่อกล้วยก็สร้ำงรำยได้ได้เช่นกัน
5 เดือน ให้ปุ๋ยสูตร 20-15-20 ในอัตรำ 200-300 กรัม ต่อต้น เมื่อกล้วย
คุณทองแดง บอกด้วยว่ำ กล้วยหอมทอง 1 ต้น ให้หน่อ
อำยุ 4 เดือน จะเริ่มแต่งหน่อที่แตกออกมำรอบต้นออก หลังจำกนั้น พันธุ์เฉลี่ย ต้นละ 7 หน่อ รำคำจำหน่ำย หน่อละ 15 บำท เท่ำกับ
คอยแต่งหน่อทุก 10-15 วัน ต่อครั้ง ส่วนใบกล้วย ถ้ำจะให้ดีควร กล้วยหอมทอง 1 ต้น สำมำรถจำหน่ำยหน่อพันธุ์ได้ 105 บำท ในพื้นที่
เก็บใบไว้ให้มำกที่สุด ตัดแต่งเฉพำะใบที่เสื่อมสภำพหรือหมดอำยุออก 1 ไร่ ปลูกกล้วย จำนวน 400 ต้น จะได้หน่อพันธุ์ 2,800 หน่อ
โดยจะไว้ใบต่อต้นประมำณ 10 ใบ เมื่อกล้วยเริ่มให้ปลี น้ำจำเป็นต้อง คิดเป็นรำยได้จำกกำรจำหน่ำยหน่อพันธุ์ 42,000 บำท
ให้วันเว้นวัน ปริมำณ 7-8 ลิตร ต่อต้น เมื่อปลีออกมำสุด ให้เตรียมไม้คำ้
คุณทองแดง มี ไอเดียกำรดู แลแปลงปลูก ซึ่งดินบริเวณ
ทำจำกไม้ไผ่ เมื่อตัดปลีออกให้ใช้ไม้ค้ำไว้ จำกนั้นใช้ผ้ำห่อเครือกล้วย ดังกล่ำวแร่ธำตุไม่สมบูรณ์ ทั้งยังขำดแหล่งน้ำ ดังนั้น ก่อนปลูก
ผ้ำห่อเครือกล้วย เดิมทำมำจำกถุงพลำสติกบ้ำง ถุงปุ๋ยบ้ำง กล้วยหอมทอง คุณทองแดงจึงปรับปรุงดินและลดกำรใช้สำรเคมี
แต่จำกกำรสังเกต คุณทองแดง พบว่ำ กำรนำผ้ำมำเย็บต่อกันให้อยู่ ในพื้นที่ก่อน โดยกำรใช้ปุ๋ยคอกและน้ำหมักชีวภำพ ผสมน้ำหมัก
ในรูปของถุง ใช้คลุมเครือกล้วย จะช่วยให้ผิวกล้วยเมื่อสุกเหลืองสวย ชีวภำพไปในถังน้ำ แล้วปล่อยไปตำมท่อน้ำหยด
แต่มีข้อแม้ว่ำ ห้ำมใช้ผ้ำสีดำ เพรำะจะทำให้ผิวกล้วยซีดออกขำว
เมื่อถำมถึงปัญหำในกำรปลูกกล้วยหอมทอง คุณทองแดง
แม้จะนำไปบ่ม ก็ไม่เหลือ งสวยตำมต้อ งกำร หลังจำกตัด ปลีห่อ ให้ข้อมูลว่ำ โรคที่พบในกล้วยหอมทอง เป็นโรคใบด่ำงมีผลต่อใบ
เครือกล้วยแล้ว ประมำณ 56-60 วัน ก็ตัดเครือกล้วยลงได้หลังตัด แต่ไม่มีผลต่อผลผลิตมำกนัก หำกพบอำจทำให้กล้วยมีขนำดผลเล็ก
เครือกล้วยแล้ว ให้นำไปล้ำงยำงกล้วยออกด้วยซันไลต์แล้วล้ำงซันไลต์ ลงเท่ำนั้น ดังนั้น หำกพบควรตัดใบทิ้ง ส่วนโรคอื่นยังไม่พบ น่ำจะเป็นเพรำะ
ออกด้วยน้ำสะอำด ก่อนตัดแต่งหวีให้เหลือผลที่สมบูรณ์ พร้อมจำหน่ำย กำรปรับปรุงดินโดยหว่ำนปุ๋ยคอกและหว่ำนปอเทืองก่อนไถกลบก่อนลงปลูก
กำรจำหน่ำยชั่งเป็นกิโลกรัม รำคำรับซื้อ กิโลกรัมละ 18 บำท
“ปัญหำที่พบและควบคุมได้ยำก คือ ปัญหำลม กล้วยหอมทอง
เป็นรำคำประกันซื้อของบริษัทจำกอำเภอสร้ำงคอม จังหวัดอุดรธำนี เป็นพืชเปรำะบำง เมื่อกระทบลมกำรค้ำไม้ช่วยก็ไม่ได้ผลเท่ำที่ควร
ซึ่ งบริ ษั ท ผลิ ต ส่ งจ ำหน่ ำ ยให้ กั บ ร้ ำ นสะดวกซื้ อ ของ บริ ษั ท ซี พี ดังนั้น วิธีกำรคือกำรเลี่ยงลม โดยลงปลูกในช่วงเดือนตุลำคมถึง
ออลล์ จำกัด (มหำชน) ทั้งนี้กำรผลิตกล้วยหอมทองส่งจำหน่ำยถือว่ำ เดือ นธั นวำคม เมื่อ ต้น เริ่ม แข็ งแรงจะเป็น ช่ว งฤดูที่มี ลมพัด แรง
ยังไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภค
ต้นจะทำนได้ ไม่ล้มตำมลม ส่วนปัญหำอื่นยังไม่พบ”
คุณทองแดง ให้ข้อมูลว่ำ กำรปลูกกล้วยหอมทองนั้น ใช้เงิน
คุณ ทองแดง ถือ เป็น เกษตรกรต้น แบบ สำขำพืช สวน
ลงทุนประมำณ 22,000 บำท ต่อไร่ ต้นทุนกำรปลูกกล้วยหอมทอง ของอำเภอโนนสัง ส่วนลูกชำยก็เป็นต้นแบบของไอเดียกำรปลูก
พื้นที่ 1 ไร่ (จำนวน 400 หน่อ) แยกเป็นค่ำเตรียมดิน 1,700 บำท กล้วยหอมทองให้กับพ่อ และเป็นเสมือนฐำนช่วยพ่อในกำรดูแล
ค่ำหน่อพันธุ์ 6,000 บำท ค่ำแรงปลูก 1,200 บำท ค่ำน้ำมันตัดหญ้ำ แปลงกล้วยหอมทองให้เป็นแปลงกล้วยหอมทองที่มีคุณภำพ
Smart Job Magazine
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : https://www.technologychaoban.com
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คาดการณ์อนาคตประเทศไทย จากนีไปถึงปี 2573 โลกการทางาน จะเปลี่ยนไปแค่ไหน
เทคโนโลยีอะไรจะเข้ามาเปลีย่ นชีวิตเราบ้าง
ท่ า มกลางการแข่ ง ขั น ของโลกที่ เ ข้ า สู่ ยุ ค Digital
Economy ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ต
เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก และมีความสามารถในการแข่งขัน
ด้านดิจิทัลอยู่ที่อันดับ 38 จากทังหมด 64 ประเทศ ขยับขึนมา
จากปีที่แล้วหนึ่งอันดับ ซึ่งประเมินโดย The IMD World Digital
Competitiveness Ranking ในปี 2021 รวมถึงดัชนี Global
Innovation Index (GII) ประจาปี 2021 ก็มีก ารขยับ ขึ น
เช่นเดียวกันจากอันดับที่ 44 เป็นอันดับที่ 43 สะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทยให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพในด้ า น
นวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อ เตรีย มพร้อ มรับ มือ กับ อนาคต
ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
โลกกำรท ำงำน ก็ เ ช่ น กั น ที่ จ ำเป็ น ต้ อ งมี ค วำมพร้ อ ม
ปรับตัวสู่กำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต หรือ Future Readiness
ทั้งกับผู้ประกอบกำรและบุคคลทั่วไป ซึ่งจะช่วยให้ทั้งองค์กรและ
บุคคลสำมำรถปรับตัวตำมพลวัตของโลกได้
รวมถึงสำมำรถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำปรับใช้ทั้งใน
ภำคธุรกิจและในชีวิตประจำวันได้อย่ำงเหมำะสม สถำบันกำรมอง
อนำคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute) หรือเรียกสั้น ๆ
ว่ำ IFI ก่อตั้งโดดย NIA หรือ สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (NIA)
จึงได้ทำกำรศึกษำแนวโน้มอนำคตร่วมกับ FutureTales LAB by
MQDC ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่ทำกำรศึกษำวิจัยด้ำนอนำคตศำสตร์
โดยจัดทำรำยงำนวิจัยกำรคำดกำรณ์อนำคตประเทศไทยปี พ.ศ.2573
ขึ้นมำ เพื่อเป็นกำรฉำยภำพอนำคตให้เห็นว่ำประเทศไทยในอีก
8 ปีข้ำงหน้ำจะมีรูปร่ำงหน้ำตำเป็นแบบใดและมีปัจจัยอะไรบ้ำง
ที่จะทำให้เกิดเหตุกำรณ์เช่นนั้น
โดยในกำรวิเครำะห์นี้ได้ทำผ่ำนหลำกหลำยแง่มุม ตั้งแต่
Future of Living อนำคตของกำรใช้ชีวิต Future of Work
อนำคตของกำรทำงำน Future of Learning อนำคตของกำรเรียนรู้
Future of Play อนำคตของควำมเพลิดเพลิน Future of Mobility
อนำคตของกำรเดินทำง และ Future of Sustainability อนำคต
ของควำมยั่งยืน
ในวันนี้เรำได้หยิบประเด็นสำคัญอย่ำงเรือ่ ง “Future of Work
อนำคตของกำรทำงำน” มำให้ทุกคนได้ศึกษำและเรียนรู้ไปพร้อมกัน
โดยเฉพำะฉำกทัศน์ในอนำคต (Scenarios) ว่ำในอีก 8 ปีข้ำงหน้ำ
ทิศทำงกำรทำงำน และโลกกำรทำงำน ของประเทศไทยจะเป็น
อย่ำงไรบ้ำง เพื่อให้เตรียมพร้อมรับมือกับหลำกหลำยเหตุกำรณ์
ที่จะเกิดขึ้น ดังนี้

1. Get out, Human!
กำรเปลี่ย นแปลงในยุค ดิจิทัลที่หุ่น ยนต์และเทคโนโลยี
จะเข้ำมำมีบทบำทแทนที่มนุษย์ AI และหุ่นยนต์จะกลำยเป็นกลุ่มใหญ่
ในโลกของกำรทำงำน ส่วนคนธรรมดำทั่วไปจะกลำยเป็นส่วนน้อย
เพรำะศักยภำพของคนมีจำกัด องค์กรและผู้ประกอบกำรต่ำง ๆ
พยำยำมลดขนำดขององค์กรลง จะเห็นได้ว่ำในปัจจุบันเริ่มมีกำรนำ
ศักยภำพของ AI ไปประยุกต์ใช้กับทุกอุตสำหกรรมแล้ว ฟังดูแล้ว
อำจจะดูเหมือนหนังไซไฟ แต่เรื่องนี้กำลังจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง
ถ้ำไม่อยำกให้เป็นเช่นนั้น เรำจำเป็นต้องมีกำรพัฒนำทักษะให้ตอบรับ
กับอนำคตของกำรทำงำนอย่ำงสม่ำเสมอทั้งในระดับบุคคลและ
องค์กร
2. Monday Again??
กำรทำงำนอย่ำงหนักท่ำมกลำงควำมเหลื่อมล้ำทำงสังคม
ที่เพิ่มมำกขึ้น เพรำะกลไกทำงเศรษฐกิจจะบีบให้ผู้ที่มีรำยได้น้อย
อยู่แล้วก็จะยิ่งรำยได้น้อยลงเพรำะไม่มีโอกำสในกำรพัฒนำทักษะ
ของตัวเอง และในมุมของเจ้ำของกิจกำรหรือผู้บริหำรองค์กรก็จะ
ไปในทิ ศ ทำงที่ ค ล้ ำ ยกั น องค์ ก รที่ จ ะอยู่ ร อดต้ อ งมี เ งิ น ทุ น และ
มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวตำมเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ทัน ทำให้
คนส่วนใหญ่จึงยังต้องทำงำนอย่ำงหนัก หรือหำงำนพิเศษทำเพิ่ม
จนเกิดเป็นระบบเศรษฐกิจในรูปแบบ Gig Economy คือเทรนด์
กำรจ้ำงงำนแบบชั่วครำว หรือฟรีแลนซ์ ซึ่งจะเข้ำมำมีบทบำทมำก
ขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ตำแหน่งงำนมีควำมหลำกหลำยขึ้น องค์กรจึง
ต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบกำรจ้ ำ งงำนให้ มี ค วำมยื ด หยุ่ น ต่ อ กำร
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจมำกขึ้นเช่นกัน
3. Happy Work, Happy Life
หำควำมสุ ข ในชี วิ ต และกำรท ำงำนเพื่ อ ปรั บ สมดุ ล ชี วิ ต
จำกสองปัจ จัย ข้ำ งต้น ทำให้ค นโหยหำควำมสุข ในชีวิต มำกขึ้น
ในแง่กำรทำงำนในระดับองค์กร ผู้คนจะมองว่ำกำรทำงำนต้องมี
ควำมยืดหยุ่น มีกำรประเมิน ผลจำกควำมสำมำรถและผลงำน
ที่ ท ำได้ จ ริ ง เพรำะเมื่ อ ทุ ก คนมี ค วำมสุ ข มำกขึ้ น ก็ จ ะช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรท ำงำนให้ มี ม ำกขึ้ น ตำมมำเช่ น กั น ผู้ บ ริ ห ำร
องค์กรหรือเจ้ำของบริษัทจึงต้องปรับกลยุทธ์ในองค์กรเพื่อให้ตอบรับ
กับควำมต้ องกำรของคนที่เ ปลี่ย นแปลงไป เช่น มีนโยบำยกำร
Work From Home หรือ เลือ กเวลำกำรทำงำนได้ ไปจนถึง
เพิ่ม สวัส ดิก ำรต่ำ ง ๆ เพื่อ ให้ค นทำงำนได้มีเ วลำเพิ่ม ทัก ษะ
กำรทำงำนหรือจัดสมดุลชีวิตในแบบ Work-Life Balance ให้ดี
มำกยิ่งขึ้น
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4. UBI as a Life Funder
กำรมีสวัสดิกำรและหลักประกันรำยได้พื้นฐำนแบบถ้วนหน้ำ
จำกกำรประกำศใช้นโยบำย Universal Basic Income ของรัฐ
คืออีกแนวทำงหนึ่งที่จะเข้ำมำช่วยแก้ปัญหำกำรทำงำนในอนำคตได้
เพรำะถ้ำรัฐสำมำรถกระจำยสวัสดิกำรรำยได้พื้นฐำนอย่ำงเท่ำเทียม
และมีกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะที่ตอบโจทย์ต่องำนในอนำคต
ก็จะทำให้ประชำชนสำมำรถเลือกอำชีพที่ชอบ รูปแบบกำรทำงำนที่ใช่
สำยงำนที่ ส นใจตอบโจทย์ ชี วิ ต ได้ โ ดยไม่ ต้ อ งกั ง วลถึ ง รำยได้
ขั้นพื้นฐำนที่จะได้รับ มีรำยได้มำช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แถมยังมี
เวลำเหลือ สำหรับ กำรทำงำนเพื่อ สัง คมหรือ สิ่ง แวดล้อ มด้ว ย
ในส่วนของผู้ประกอบกำรรำยย่อยหรือสตำร์ท อัพเองก็สำมำรถ
นำรำยได้ขั้นพื้นฐำนไปต่อยอดธุรกิจได้มำกขึ้น

ในปัจจุบันมีตัวอย่างให้เห็นแล้วในประเทศฟินแลนด์
ที่ได้มี Pilot Project ทดลองจ่ายเงินเดือนให้กับคนจนและ
คนว่างงานเป็นเวลา 2 ปี ผลปรากฏว่าทาให้คนมีความมั่นใจ
ในการใช้ชีวิตมากขึน รู้สึกถึงความเหลื่อมลาทางสังคมน้อยลง
แม้จะไม่ช่วยเพิ่มอัตราการจ้างงานก็ตาม แต่แนวคิดนีก็สามารถ
นาไปพัฒนาในเชิงนโยบายได้อีกในอนาคต

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง
ที่มา : https://www.salika.co
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