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ข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจ ำเดือนมกรำคม 2566 Special Report ฉบับนี้ขอเสนอเรื่อง 
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ระดับอินเตอร์ ตำมด้วย การส่งเสริมการมีงานท าในภูมิภาค ขำยดี! แบบไม่มีอะไรมำกั้น E.HOI หอยแครงลวก จำกครัวคอนโด 
สู่ยอดขำยหลักแสน

ส่วน English for Career ฉบับนี้ขอเสนอค ำศัพท์ พูด Good Job ที่ไม่ใช้ Good Job รู้ทันโลก เจ๋งดี! หมวกกันน็อก Origami
พับได้พกพำง่ำย ใส่กระเป๋ำสะดวก Smart DOE กระทรวงแรงงำน ลุยภูเก็ต จับเข่ำคุย 3 สมำคม แก้ปมขำดแคลนแรงงำนภำคท่องเที่ยว
อาชีพมั่นคง ส่องเทรนด์อำชีพปี 66 พบ 14 อำชีพรุ่ง 4 อำชีพร่วง และ THAILAND 4.0 อุตสำหกรรมเครื่องนุ่งห่มเริ่มสนใจใช้
หุ่นยนต์ผลิตเสื้อผ้ำ

หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ วำรสำรฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ตำมสมควร สำมำรถดูรำยละเอียดและติดตำมวำรสำรข่ำวสำร
ตลำดแรงงำน Smart Job Magazine ได้ทำง https://doe.go.th/lmia
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- มฟล. คิดค้นนวัตกรรมสบู่ เซรั่ม ที่สกัดจำกดำวเรือง ขมิ้นชัน และน้ ำผึ้ง จำกภูมิปัญญำไทย กู้ผิวหน้ำ 3
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Special Report 

มฟล. คิดค้นนวัตกรรมสบู่ เซร่ัม ที่สกัดจากดาวเรือง ขมิ้นชัน และน้ าผึ้ง จากภูมิปัญญาไทย
กู้ผิวหน้า แก้ปัญหาสิว เพื่อผิวสดใสระดับอินเตอร์

ปัญหำสิวกวนใจ เป็นอีกหนึ่งสิ่ง ที่หลำยคนต้องเผชิญ 
ไม่ว่ำจะเป็นมลภำวะต่ำง ๆ เชื้อโรค สิ่งสกปรก เครื่องส ำอำง 
กระทั่งสกนิแคร์ ก็ล้วนท ำให้ผิวหน้ำของหลำยคนแพ้ จนเกิดสิว
ประเภทต่ำง ๆ ขึ้นได้ เมื่อสิวเป็นสิ่งที่ยำกต่อกำรหลีกเลี่ยง 
จึงเป็นปัญหำที่ต้องแก้ไข

ส ำนักงำนกำรวิจยัแห่งชำติ (วช.) กระทรวงกำรอุดมศึกษำ
วิทยำศำสตร์วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลส ำเร็จ
โครงกำรวิจัยฯ โดย ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
กำรวิจัยแห่งชำติ ได้มอบหมำยให้กลุ่มสำรนิเทศและประชำสัมพันธ์ วช.
น ำ ดร. จันทรวิภา ธนะโสภณ ผู้ทรงคุณวุฒิ วช. พร้อมด้วย
สื่อมวลชน ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงกำรวิจัยสบู่ล้ำงหน้ำและเซรั่ม
บ ำรุงผิวส ำหรับผู้ที่เป็นสิว ณ บริษัท คอสเม่ อินโนเวชั่น จ ำกัด 
ต ำบลแม่ค ำ อ ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย ที่ท ำกำรผลิตผลิตภัณฑ์
สบู่ล้ำงหน้ำและเซรั่มบ ำรุงผิวส ำหรับผู้ที่เป็นสิว โดยมี รศ.ดร. ชยาพร
วัฒนศิริ อธิกำรบดี มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง และ นางสาวอนงค์นุช
ต๊ะค า ผู้บริหำรบริษัท คอสเม่ อินโนเวชั่น จ ำกัด ให้กำรต้อนรับ

รศ.ดร. ชยำพร วัฒนศิริ อธิกำรบดี มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
กล่ำวว่ำ ผลิตผลิตภัณฑ์สบู่ล้ำงหน้ำและเซรั่มบ ำรุงผิวส ำหรับ 
ผู้ที่เป็นสิว ได้รับทุนสนับสนุนจำก วช. โดยมี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
ดร. อ าภา จิมไธสง ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์เครื่องส ำอำง 
มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง (มฟล.) คิดค้นและพัฒนำร่วมกับ 
นำงสำวอนงค์นุช ต๊ะค ำ แห่งบริษัท คอสเม่ อินโนเวชั่น จ ำกัด 
พัฒนำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รักษำสิวที่สำมำรถลดควำมมัน
กับผู้ที่มีผิวแพ้ง่ำยบนใบหน้ำได้ ซึ่ งในท้องตลำดยังขำด
ผลิตภัณฑ์รักษำสิวที่เหมำะกับผู้ที่มีผิวแพ้ง่ำย

ปัจจุบัน ผู้บริโภคให้ควำมนิยมกับสมุนไพรและสำรสกัด
จำกธรรมชำติมำกขึ้น เพรำะมั่นใจเรื่องควำมปลอดภัย ไม่ท ำร้ำยผิว
จำกควำมนิยมใช้สมุนไพรทีมวิจัยจึงเริ่มศึกษำหำสมุนไพร 
จนพบสมุนไพรไทยที่หำได้ง่ำย คือ ดำวเรืองและขมิ้นชันที่
เกษตรกรปลูกในพื้นที่จังหวัดเชียงรำย ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรีย และต้ำนกำรอักเสบ นอกจำกนี้ยังได้น ำน้ ำผึ้ง มำเพิ่ม
ควำมชุ่มชื้นให้ผิว และช่วยลดอำกำรระคำยเคือง

ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดผวิหนำ้ที่พัฒนำขึน้มีคุณสมบัติ
กำรช ำระล้ำงโดยไม่ท ำให้ผิวแห้งตึง และผลิตภัณฑ์เซรั่มบ ำรุง
ผิวหน้ำที่พัฒนำขึ้นมีคุณสมบัติให้ควำมรู้สึกชุ่มชื้นหลังใช้

โดยควำมเข้มข้นของสำรสกัดดำวเรือง ขมิ้นชัน และน้ ำผึ้ง 
ในสัดส่วนที่เหมำะสม ท ำให้มีเนื้อเป็นสีเหลืองอ่อน บรรจุภัณฑ์
ที่ใช้ควรทึบแสงและเก็บได้ที ่อุณหภูมิเย็น เพื่อช่วยยืดอำยุ
สำรออกฤทธิ์ในสูตรต ำรับ ส่วนปริมำณสำรกันเสียที่ใช้ใน
ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดและเซรั่มบ ำรุงผิวหน้ำเพียงพอต่อ
กำรป้องกันกำรเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ตรวจไม่พบ
โลหะหนัก สำรแคดเมียม ตะกั่ว สำรหนูและปรอท ซึ่งถือว่ำ    
ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนของกระทรวงสำธำรณสุข

ทั้งนี้ ทีมวิจัยได้น ำผลิตภัณฑ์ให้อำสำสมัครใช้ พบว่ำ 
ผลิตภัณฑ์ สบู่ล้ำงหน้ำและเซรั่มบ ำรุงผิวส ำหรับผู้ที่เป็นสิว   
ไม่ก่อให้เกิดกำรระคำยเคือง และจำกกำรประเมินประสิทธิภำพ
กำรรักษำสิวบนใบหน้ำอำสำสมัครโดยกำรนับจ ำนวนสิวอักเสบ
และไม่อักเสบ พบว่ำสำมำรถรักษำสิวอักเสบได้ตั้งแต่ 1 
สัปดำห์หลังใช้ผลิตภัณฑ์ ช่วยให้รอยด ำจำกสิวจำงลงภำยใน 2
สัปดำห์ และลดควำมมันบนใบหน้ำทุกบริเวณอย่ำงมีนัยส ำคัญ
ตั้งแต่วันที่ 4 ของกำรใช้ผลิตภัณฑ์

สรุปได้ว่ำผลิตภัณฑ์สบู่ล้ำงหน้ำและเซรั่มบ ำรุงผิว
ส ำหรับผู้ที่เป็นสิว ที่มีสำรสกัดดอกดำวเรือง ขมิ้นชันและน้ ำผึ้ง 
มีประสิทธิภำพในกำรดูแลบ ำรุงผิวอย่ำงอ่อนโยน ไม่ก่อให้เกิด
กำรระคำยเคือง ต้ำนอนุมูลอิสระ รักษำสิวอักเสบ ลดรอยด ำ
จำกสิว ลดควำมมันบนในหน้ำ ช่วยให้ผิวกระจ่ำงใส และยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรีย ซึ่งเป็นสำเหตุของกำรเกิดสิว

นอกจำกนี้ ทีมวิจัยได้ท ำกำรศึกษำพฤติกรรมและ
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำง
รักษำสิว จำกกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถำม
ออนไลน์ พบว่ำส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหำสิว และมักมีปัญหำสิว
มำกที่สุดในช่วงอำยุ 14-17 ปี ซึ ่งจะใช้วิธีกำรรักษำสิว
โดยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำงมำใช้เอง และนิยมเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเจลหรือครีมแต้มสิว ส่วนประสมทำง
กำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์รักษำสิวมำกที่สุด
คือ ปัจจัยด้ำนรำคำ รองลงมำ คือ ปัจจัยด้ำนช่องทำงกำร
จัดจ ำหน่ำยและปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์ โดยกลุ่มตัวอย่ำงให้
ควำมส ำคัญต่อรำคำที่มีควำมเหมำะสมกับคุณภำพของกำร
รักษำสิว ผลิตภัณฑ์มีกำรรับรองมำตรฐำนและมีผลงำนวิจัย
รับรองผลกำรรักษำสิว

Smart Job Magazine
3



จำกกำรศึกษำสรุปได้ว่ำผลิตภัณฑท์ ำควำมสะอำดและ
เซรั่มบ ำรุงผิวหน้ำที่มีส่วนผสมของสำรสกัดจำกดอกดำวเรือง 
ขมิ ้นชันและน้ ำผึ ้ง มีศักยภำพในกำรออกสู ่ตลำดได้จริง     
มีประสิทธิภำพกำรรักษำสิวได้เป็นอย่ำงดี ไม่ก่อให้เกิดกำร
ระคำยเคือง และสำมำรถท ำให้ผู้บริโภคพึงพอใจได้ในระดับมำก
รวมถึงสำมำรถตอบโจทย์ตลำดเครื่องส ำอำงรักษำสิวที่ก ำลัง
ต้องกำรผลิตภัณฑ์ที่มีงำนวิจัยรับรองผลอีกด้วย

นำงสำวอนงค์นุช ต๊ะค ำ กล่ำวว่ำ บริษัท คอสเม่ อินโนเวชั่น
จ ำกัด ได้ร่วมกับนักวิจัยศึกษำและพัฒนำผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำง
จำกดำวเรือง ขมิ้นชัน และน้ ำผึ้ง ให้มีส่วนประกอบของสำรสกัด
ที่มีควำมคงตัว สำมำรถรักษำสิวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ช่วยเพิ่ม
ควำมชุ่มชื้นฟื้นฟูผิวให้กลับมำมีสุขภำพดี ปลอดภัยไม่ก่อให้เกิด
กำรระคำยเคืองและสำมำรถใช้ได้กับทุกสภำพผิวแม้ผิวแพ้ง่ำย 
ในรูปแบบสบู่เหลวล้ำงหน้ำและเซรั่มบ ำรุงผิวหน้ำที่มีสำรสกัด

ดำวเรือง ขมิ้นชันและน้ ำผึ้ง รวมถึงให้ศึกษำควำมเป็นไปได้
ทำงกำรตลำดของผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นข้อมูลต่อยอดทำงธุรกิจ
และส่งเสริมให้เกิดกำรขำยจริงในเชิงพำณิชย์

กำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์สบู่ล้ำงหน้ำและเซรั่มบ ำรุงผิว
ส ำหรับผู้ที่เป็นสิว จ ำหน่ำยทำงตลำดออนไลน์ซึ่งได้รับผลตอบรับ
จำกกลุ่มลูกค้ำเป็นอย่ำงดี ส ำหรับผู้ที่สนใจสำมำรถติดต่อได้ทำง
เบอร์โทร 095-446-6236หรือทำง www.orisathailand.com
และแฟนเพจ facebook : orisahairofficial

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคเหนือ
ที่มา : https://www.technologychaoban.com 
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ขายดี! แบบไม่มีอะไรมากั้น E.HOI หอยแครงลวก จากครัวคอนโดสู่ยอดขายหลักแสน 
เทรนด์หนึ่งที่ก ำลังเป็นสนใจของคนที่อยำกจะมีธุรกิจ

อำหำรเป็นของตัวเองคือ ท ำอำหำรอยู่ที่บ้ำนโดยไม่ต้องมีหน้ำร้ำน
แล้วขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์หรือแฟลตฟอร์มต่ำง ๆ โดยบริกำร
แบบเดลิเวอรี่เสิร์ฟควำมอร่อยถึงบ้ำนลูกค้ำ E.HOI ร้ำนหอยแครง
ลวกจิ้มสุดแซ่บถือเป็นตัวอย่ำงที่เห็นภำพชัดเจน ซึ่งคุณไอซ์
วรัญญำ มุสิกไชย ริเริ่มจำกครัวภำยในคอนโด ขำยเพียงเมนูเดียว
แต่สำมำรถสร้ำงรำยได้หลักแสนบำท และปัจจุบันต่อยอดเปิดหน้ำร้ำน
โดยที่ขำยทั้งช่องทำงออฟไลน์และออนไลน์ต่อยอดฐำนลูกค้ำ
และยอดขำยที่เพิ่ม น่ำสนใจเหลือเกินว่ำเธอมีวิธีคิดและลงมือ
สร้ำงแบรนด์นี้อย่ำงไร

เริ่มต้นจากกรอบสี่เหลี่ยม หำกจะกล่ำวว่ำ E.HOI 
เกิดจำกกรอบสี่เหลี่ยมคงไม่ผิดนัก ด้วยควำมที่คุณไอซ์อำศัย
อยู่ในห้องบนคอนโดมิเนียมกลำงกรุงเทพฯ ซึ่งมีไลฟ์สไตล์ในกำร
สั่งอำหำรจำกแอปพลิเคชั่นและเดลิเวอรี่ทุกวัน ไม่ว่ำเจ้ำเด็ด
ร้ำนดังจะอยู่ไกลแค่ไหน หรือไม่รู้ด้วยซ้ ำว่ำหน้ำร้ำนตั้งอยู่ที่ใด
ขอให้อร่อยเธอยอมสั่งเพียงแค่กดสมำร์ทโฟน สิ่งนี้ได้จุดประกำย
ไอเดียบำงอย่ำงให้กับเธอ “เรำมีพื้นฐำนมำจำกครอบครัวที่ท ำ
ค้ำขำย โตมำกับร้ำนขำยของช ำ รู้อยู่แล้วว่ำกำรค้ำขำยมันต้องลงทุน
ต้องท ำอะไรบ้ำง และเป็นคนชอบท ำกับข้ำว ชอบเข้ำครัว    
อยู่แล้วด้วย วันหนึ่งก็นั่งดูรำยกำรทีวีที่พูดถึงหอยแครงพอเห็นรูป

แล้วคิดว่ำโปรดักส์น่ำจะท ำให้มีมูลค่ำขึ้นมำได้ สำมำรถถ่ำยรูป
ออกมำแล้วดึงดูดลูกค้ำได้ ดูน่ำกิน ทั้งที่กินหอยไม่เป็น แต่คน
รอบข้ำงทั้งเพื่อน ทั้งครอบครัวกินกัน ก็คิดว่ำคนทั่วไปน่ำจะ
กินสัก 80% เลยคิดว่ำไม่จ ำเป็นต้องท ำอะไรที่ตัวเองกินเลยก็ได้
ก็ลองท ำให้คนอื่นกินดู” ปรำกฏว่ำใครที่ได้กินหอยแครงจำก
ฝีมือของเธอแล้วต้องติดใจ 

สร้ำงแบรนด์ที่โฟกัสเพียงโปรดักส์เดียวให้ดีที่สุด เธอเป็น
อีกคนที่ฝันอยำกจะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง แม้จะไม่คำดฝันมำ
ก่อนว่ำตัวเองจะมำจับธุรกิจหอยแครง เพรำะเป็นคนไม่กินปลำ 
ไม่กินหอยเลย ทว่ำเมื่อไอเดียเริ่มเป็นรูปเป็นร่ำง แน่วแน่ตั้งใจ
แล้วที่จะเอำจริง กำรเกิด E.HOI จึงเร่ิมต้นภำยในห้องสี่เหลี่ยม
บนคอนโดฯ “E.HOI ตั้งขึ้นมำจำกควำมตั้งใจที่จะท ำโปรดักส์
เดียวนี้ให้ดีไปเลย ตั้งเป้ำเอำไว้ว่ำจุดเด่นของสินค้ำคือ ขำยหอยแครง
ที่ดีที่สุด คิดถึงหอยดี หอยอร่อย คุณภำพไม่ผิดหวัง และน้ ำจิ้มรสเด็ด
ต้อง E.HOI” แม้ว่ำจะไม่กินหอยแครง แต่ส ำหรับเธอ สิ่งนั้น
ไม่ได้เป็นข้อจ ำกัด ตรงกันข้ำมกลำยเป็นเรื่องที่ท ำให้ยิ่งต้อง
ศึกษำเรียนรู้อย่ำงลึกซึ้ง เพื่อกลบจุดด้อยของตัวเอง โดยเริ่มตั้งแต่
ตำมหำหอยแครง “พอตัดสินใจลงมือแล้ว ไอซ์ก็ศึกษำแบบสุด ๆ
ตอนที่เริ่มท ำมีอุปสรรคเข้ำมำเยอะมำก ต้องเรียนรู้ ต้องลองผิด
ลองถูก ลงทุน 3,000 บำทเปิดร้ำนได้เลย อันนั้นใช่แต่แค่ฉำบฉวย



ถ้ำไม่ศึกษำเพิ่มเติมก็คงไม่ได้ ปัจจัยแรก - เรื่องวัตถุดิบ อยำกได้
วัตถุดิบที่รำคำถูก เพื่อจะได้ก ำไรเยอะที่สุด ปรำกฏว่ำหอยแครง
มีหลำยสำยพันธุ์ อย่ำงหอยแครงอินเดีย หรือหอยแครงมำเลฯ 
ก็ทดลองสั่งมำ สรุปว่ำ รำคำต้นทุนต่ำงกันจริง แต่คุณภำพก็ต่ำงกันด้วย
สอง - เรื่องพ่อค้ำคนกลำง คือเรำไม่เคยเจอเขำ ๆ ก็เอำของไม่ดี
ส่งมำให้ เรำก็ไม่มีสิทธิ์ไปเรียกร้องอะไร เพรำะไม่รู้ว่ำเขำอยู่ที่ไหน
ไม่สำมำรถไปตำมได้ ไอซ์ก็ลองสั่งไปเรื่อย ๆ สุดท้ำยก็โชคดีเจอ
คนขำยที่ตรงไปตรงมำ ด้วยควำมที่เห็นเรำมือใหม่ แล้วมีอะไร    
ก็คุยก็เล่ำให้เขำฟังว่ำ เจอปัญหำแบบนี้ ไม่ค่อยมีพื้นฐำน     
ถ้ำอย่ำงไรช่วยแนะน ำหน่อย คือถำมข้อมูลตรง ๆ ซึ่งก็ได้รับ
ค ำแนะน ำทุกอย่ำง ไม่ตุกติก มีปัญหำก็เคลมได้”

ในส่วนของรสชำติของหอยแครง ก็อำศัยคนรอบข้ำง
ช่วยตัดสิน เพื่อให้ได้รับค ำติชม แล้วน ำมำปรับปรุงแก้ไข จนไร้เสียงติ
“ช่วงแรกยังไม่ได้ขำยผ่ำนแอปพลิเคชั่นสั่งอำหำร โดยขำยผ่ำนทำง
Facebook และ Line เป็นหลัก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเพื่อน ๆ
เป็นคนอุดหนุน เขำก็ติชมกลับมำโดยที่ไม่มีควำมเกรงใจ ด่ำตรง ๆ 
ไม่ดีเรำก็จะได้เอำไปแก้ไข คือเป็นกำรซื้อวิชำ จนคิดว่ำรสชำติ
ทุกอย่ำงดีแล้วจึงลงขำยผ่ำนแอปพลิเคชั่น ซึ่งก็จะฟังฟีดแบ็ก
จำกลูกค้ำด้วย จะบอกไปว่ำของที่ส่งไปล็อตนี้เป็นของบ่อนี้นะ 
เล่ำให้ฟังหน่อยสิว่ำต่ำงกันหรือไม่ อันไหนดีกว่ำกัน เขำก็จะ
อธิบำยให้ฟัง” ด้วยควำมตั้งใจในกำรศึกษำเรียนรู้และประสบกำรณ์
จำกกำรลองผิดลองถูก ทุกวันนี้เธอสำมำรถมีควำมช ำนำญ
ในกำรเลือกหอยแครง สำมำรถรู้ได้เลยว่ำหอยแครงตัวไหน
อร่อยหรือไม่ โดยใช้วิธีดูด้วยสำยตำและดมกลิ่น ซึ่งแต่ละที่ก็
จะมีเปลือกหอยแครงต่ำงกัน กลิ่นที่ต่ำงกัน ตอนนี้ที่ E.HOI
ขำยอยู่คือหอยแครงบ่อหรือหอยแครงเลี้ยง ซึ่งมีลักษณะเนื้อ
เต็มฝำ เปลือกบำง ไม่มีกลิ่น กำรแกะก็จะง่ำย รำคำค่อนข้ำงสูง
“มันอยู่ด้วยทุกวัน แทบจะเป็นเพื่อนกัน คนตำบอดเขำยังต้อง
เรียนรู้ในกำรใช้ชีวิตประจ ำวันเลย ไอซ์ก็เหมือนกัน ถึงจะไม่กิน 
ต้องเอำอย่ำงอื่นมำทดแทนในสิ่งที่ท ำไม่ได้” 

ร้านขายหอยแครงออนไลน์ที่ใช้เทคโนโลยีอย่างลงตัว
E.HOI คือร้ำนหอยแครงลวกที่เริ่มต้นท ำภำยในคอนโดฯ และ
ขำยผ่ำนแฟลตฟอร์มเดลิเวอรี่ทำงออนไลน์ นอกจำกนั้น
วัตถุดิบต่ำง ๆ เธอก็สั่งผ่ำนทำงออนไลน์ทั้งหมด ซึ่งด้วย
เทคโนโลยีกำรสื่อสำรในยุคปัจจุบันช่วยอ ำนวยควำมสะดวก
เป็นอย่ำงมำก หำกเลือกหยิบมำใช้ให้เป็นก็จะยิ่งเพิ่มโอกำสในกำร
เป็นผู้ประกอบกำร แม้ไม่ต้องออกจำกบ้ำนเลยก็ตำม “เดี๋ยวนี้
เทคโนโลยีกำรสื่อสำรมีควำมส ำคัญและยังช่วยทุ่นแรงได้มำก 
ถ้ำให้ไอซ์ไปหำซื้อหอยแครงเอง ก็ไม่สำมำรถแบกกลับมำวันละ 
20-30 กิโลกรัมได้ ไหนจะต้องไปซื้อของอ่ืน ๆ อีก ท ำคนเดียว

ไม่ได้แน่นอน ดังนั้นจึงก็เลือกที่จะสั่งหอยแครงทำง Lineสั่งแพกเกจจิง
ก็สั่งทำงแอปพลิเคชั่นต่ำง ๆ คือเหมือนมีคนจ่ำยตลำดให้ก็เข็น
ขึ้นห้องไปเพื่อน ำไปขำยของได้เลย เพรำะเรำรู้จักใช้เทคโนโลยี
กับธุรกิจของเรำมำกกว่ำ แต่อำจจะมีค่ำใช้จ่ำยส่วนที่เป็นค่ำขนส่ง
และค่ำลองผิดลองถูก อย่ำงค่ำขนส่งหอยแครงจำกบ่อก็ 500
บำทแล้ว”

ร้านขายอาหารออนไลน์คุณภาพต้องดี และรูปต้องตรงปก
ร้ำนอำหำรที่ไม่มีหน้ำร้ำน เน้นขำยผ่ำนทำงออนไลน์หรือแอปพลิเคชั่น
โดยให้บริหำรจัดส่ง หรือที่เรียกว่ำ Ghost Kitchen ถือเป็นเทรนด์ใหม่
ที่ก ำลังได้รับควำมสนใจอย่ำงมำก เนื่องจำกควำมพร้อมด้วย
แพลตฟอร์มต่ำง ๆ ที่รองรับกำรจัดส่งอำหำร รวมถึงกำรลด
ต้นทุนในกำรบริหำรจัดกำรหน้ำร้ำน ซึ่ง E.HOI ก็มีจุดก ำเนิด
เช่นนั้น สิ่งที่น่ำคิดคือแล้วในฐำนะร้ำนน้องใหม่จะสร้ำงควำม
เชื่อถือให้กับลูกค้ำได้อย่ำงไร คุณไอซ์อธิบำยประเด็นดังกล่ำว
อย่ำงน่ำคิดเอำไว้ว่ำ กำรสร้ำงแบรนด์ของตัวเองและภำพลักษณ์
นั้นถือเป็นสิ่งส ำคัญ ซึ่งรูปอำหำรต้องตรงปก “เรำต้องไม่โกหก
ลูกค้ำ คือรับของไปแล้วต้องตรงปก ถ้ำสินค้ำที่รับไม่ตรง ลูกค้ำ
สั่งคร้ังแรกคร้ังเดียวแน่นอน ทุกวันนี้ก็มีคนที่เอำรูปอำหำรของ 
E.HOI ไปเปิดร้ำนเป็นของตัวเอง ลูกค้ำของเรำแคปรูปส่งมำให้ดู
ว่ำมีคนก็อปรูป ก็อปชื่อร้ำนของคุณไอซ์ไปใช้ เขำลองสั่งดูแล้ว 
ไม่เหมือนที่เรำท ำเลย” “ที่เล่ำมำนั้นมันอำจจะดูเรียบง่ำย   
แต่อยำกจะบอกว่ำทุกอย่ำงมีรำยละเอียด ตั้งแต่หอยแครง 
ลองผิดลองมำจนรู้ว่ำอันนี้ดีที่สุดแล้ว ถึงรำคำสูงแต่ยอมเสีย
เงินแล้วก็อยำกได้ของที่อร่อย ถึงจ่ำยเพิ่มอีกนิด แต่ได้กินของที่
ดีกว่ำ มันก็คุ้มกว่ำที่กินแล้วไม่อร่อย ดีกว่ำเสียควำมรู้สึกกับ
ของที่สั่งมำแล้วมันไม่ดี หมำยถึงตัวเรำด้วย สั่งของมำถูก แต่
คุณภำพไม่ดี เรำขำยไม่ได้จริง ๆ” สิ่งที่กล่ำวมำสะท้อนผ่ำน
หอยแครงไซส์ยักษ์ ซึ่ง E.HOI สั่งคัดพิเศษเป็นขนำด 30-35 
ตัวต่อกิโลกรัม และ 35-40 ตัวต่อกิโลกรัม ซึ่งถือว่ำเป็นไซส์ที่ใหญ่
ในท้องตลำด จะขนำด 90 ตัวต่อกิโลกรัม อีกทั้งยังต้องน ำมำ
ล้ำงให้สะอำดที่สุดแบบวันต่อวัน  หอยแครงลวกเสร็จแกะแล้ว
เช็กไม่ว่ำจะดินและกลิ่นก่อนจะส่งลูกค้ำ วัตถุดิบอย่ำงพริก 
กระเทียม มะนำว ส ำหรับท ำน้ ำจิ้มก็จะสั่งมำเพื่อขำยวันต่อวัน            
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การปรับตัวตามโควิด-19 ช่วงที่เกิดวิกฤติโควิด-19 
E.HOI มีกำรปรับตัวตำมเช่นเดียวกับหลำย ๆ ร้ำน โดยเป็นกำร
เปลี่ยนตัวเองที่อำจมองได้ว่ำเปน็ในทิศทำงที่ดีก็ว่ำได้ เนื่องจำก
บริเวณคอนโดฯ ที่คุณไอซ์พักอยู่ในพื้นที่พบผู้ติดเชื้อ เธอจึง
ตัดสินใจกลับไปตั้งหลักที่บ้ำน ก่อนที่จะตัดสินใจเปิดหน้ำร้ำน
อย่ำงเปน็ทำงกำรที่ตลำดสำย 2 “คุยกับที่บ้ำนว่ำอยำกท ำธุรกิจต่อ
แต่ท ำเลตรงนี้ไม่ได้เหมือนที่อยู่คอนโดฯ คือทุกคนจะเดินตลำด 
ไปจับจ่ำยใช้สอยซื้ออำหำรมำกิน ถ้ำขำยออนไลน์เหมือนที่คอนโดฯ
เรียบร้อยแน่ เรำก็ต้องดูว่ำท ำเลที่อยู่สำมำรถท ำอะไรได้ ก็เลย
ออกไปมีหน้ำร้ำน แต่ว่ำกำรออกไปตั้งร้ำนท ำคนเดียวไม่ได้เหมือน
เมื่อก่อนแล้ว เลยให้พี่มำช่วย และกลำยเป็นธุรกิจครอบครัว 
ซึ่งตอนนี้ E.HOI ก็ที่มีทั้งหน้ำร้ำนและออนไลน์” E.HOI เปิดร้ำน
ขำยตั้งแต่ 16.00 - 20.00 น. ซึ่งตอนนี้มีฐำนลูกค้ำทั้งไกลและใกล้
ฐำนเดิมก็ยังสั่งช่องทำงออนไลน์ ส่วนฐำนลูกค้ำหน้ำใหม่คือพื้นที่
บริเวณใกล้เคียงที่ตั้งร้ำน เม่ือมีลูกค้ำเพิ่มเป็นสองเท่ำ ก็ท ำให้มี
รำยได้เป็นสองเท่ำ ซึ่งเดิมเฉลี่ยมี 20 ออเดอร์ต่อวัน ออเดอร์ก็ขึ้น  
มำที่วันละ 20-30 กิโลกรัมต่อวัน หรือรำว ๆ 40-60 ออร์เดอร์

“ตอนขำยแบบไม่มีหน้ำร้ำน เรำใช้ภำพเพื่อกำรโฆษณำ
ข้อเสียคือลูกค้ำจะไม่เห็นเลยว่ำกระบวนกำรกำรท ำของเรำ
กว่ำจะได้เป็นอำหำรออกไป ฉะนั้นเรำจึงมีโอกำสครั้งเดียวในกำร

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

น ำเสนอสินค้ำ ถ้ำผิดพลำดก็ไม่มีโอกำสแก้ตัว แต่กำรมีหน้ำร้ำน
ข้อดีคือเรำได้น ำเสนอสินค้ำโดยได้เจอหน้ำลูกค้ำ ได้สนทนำ 
แต่ก็แลกมำกับข้อเสียคือ สภำพอำกำศ และต้นทุนเช่ำพื้นที่ 
แต่ผลดีคือท ำให้รำยได้เพิ่มข้ึนเยอะมำก” 

ค ำแนะน ำของก ำลงัใจส ำหรับผู้ที่ก ำลังเริ่มต้น ส ำหรับผู้ที่
ก ำลังริเริ่มสร้ำงร้ำนอำหำรหรือประกอบธุรกิจเป็นของตัวเอง
คุณไอซ์ได้ฝำกค ำแนะน ำและก ำลังใจว่ำ “อยำกให้มองว่ำ
ตัวเองถนัดอะไรก่อน ต้องท ำงำนที่ตัวเองชอบ แล้วใกล้กับแหล่ง
วัตถุดิบอะไร แถวบ้ำนมีวัตถุดิบอะไรเด่น สำมำรถเอำมำท ำ
ธุรกิจได้ อย่ำงเช่น เนื้อแดดเดียว ท ำแพ็กเกจจิ้งดี ๆ มีโลโก้ 
ท ำให้น่ำสนใจ รสชำติอร่อย ถ่ำยรูปสวย น่ำกิน น่ำดึงดูด 
ปัจจัยพวกนี้ท ำให้ธุรกิจเติบโตไปได้เอง ที่ส ำคัญคือควำมจริงใจ 
ไม่หลอกลวงลูกค้ำ” “กำรท ำธุรกิจมีข้อดี ข้อเสีย และอุปสรรค
ทั้งนั้น ขำยออนไลน์ ไม่มีหน้ำร้ำน แต่เรำขำยผ่ำนแอปพลิเคชั่น
ก็ต้องเสียเปอร์เซ็นต์พอ ๆ กับเช่ำหน้ำร้ำนเหมือนกัน วัตถุดิบที่
จะขำยก็ต้องศึกษำให้ดีก่อน เรียนรู้ให้ดีก่อน เพรำะมีคนที่โทร
มำถำมเยอะ บอกว่ำอยำกขำยเหมือนไอซ์ แต่ถำมกลับไปว่ำ
คุณรู้จักวิธีกำรเก็บรักษำวัตถุดิบนี้หรือยัง ยังไม่มีใครบอกว่ำรู้
สักคนเลย เค้ำแค่อยำกท ำ ซึ่งหำกลงทุนไปกลัวว่ำจะสูญเงินเปล่ำ
จึงอยำกให้เรียนรู้ทุกอย่ำงด้วยควำมรอบคอบก่อนที่จะท ำอะไร 
เพรำะทุกวันนี้เข้ำถึงเทคโนโลยีได้ง่ำย สำมำรถเรียนรู้ได้จำก
อินเทอร์เน็ต” 

“นักซ่อมหนังสือ” อาชีพในช่วงยุคสมัยที่เปลี่ยนผ่าน
ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปกับเสนห์่ของหนงัสือที่ยังไม่เปลี่ยนแปลง

ชำญชัย ยงรติกุล นักซ่อมหนังสือแห่งเดียวในย่ำนเมืองเก่ำ 
ถนนนำงงำม อ ำเภอเมืองสงขลำ ยังคงอนุรักษ์อำชีพที่หลำยคน
อำจไม่คุ้นเคย โดยเฉพำะคนรุ่นใหม่ที่คุ้นชินกับกำรอ่ำนหนังสือ
ผ่ำนสื่อออนไลน์ และ e-book มำกกว่ำหนังสือเล่ม แต่ส ำหรับ
อีกหลำย ๆ คนที่เติบโตมำกับหนังสือเล่มก็ยังคงผูกพันธ์และ
หลงใหลในเสน่ห์ในกำรเปิดอ่ำนสัมผัสหน้ำต่อหน้ำ พกพำติดตัว
ไปในที่ต่ำง ๆ และเก็บเป็นของสะสม และเมื่อมันช ำรุดก็ยังอยำก
ซ่อมแซมให้เหมือนเก่ำเพื่อที่จะสำมำรถเก็บไว้ใช้อ่ำนได้อีกนำน ๆ 

จำกควำมเปน็คนชอบอ่ำนหนังสือ และสะสมประสบกำรณ์
ที่เกี่ยวกับหนงัสือมำยำวนำน ทั้งกำรขำยหนังสือ ท ำหนังสือท ำมือ
เปิดส ำนักพิมพ์ กำรท ำนิตยสำรควนป่ำนำเล รวมทั้งได้เรียนรู้
กระบวนกำรท ำเล่ม กำรเย็บกี่ กำรเดินด้ำย และอ่ืน ๆ จำกกำร
รื้อหนังสือทั้งเล่มเพื่อดูโครงสร้ำงกำรประกอบร่ำงของมันจน

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้

สำมำรถซ่อมหนังสือเองได้และเร่ิมซ่อมหนังสือให้เพื่อน ๆ และ
มีกำรบอกต่อปำกต่อปำกกันเป็นวงกว้ำง ประสบกำรณ์ที่ท ำมำ
ตั้งแต่ไม่มีหน้ำร้ำนจนปัจจุบันนี้มีกำรเปิดหน้ำร้ำนและขึ้นป้ำย
รับซ่อมหนังสือด้วยควำมภำคภูมิใจ คุณชำญชัยกล่ำวว่ำ 
“หนังสือเหมือนคนไข้ ต้องวิเครำะห์ต้องมำดูว่ำหนังสือเป็นอะไร
ขำดตรงไหน ควำมเสียหำยเกิดจำกอะไร ต้องหำสำเหตุ แล้วดู
ภำพรวมว่ำสำมำรถซ่อมเฉพำะจุดได้หรือไม่ หรือต้องเปลี่ยนทั้งชุด
เมื่อรู้จักโครงสร้ำงหนังสือก็จะมีควำมกล้ำในกำรตัดสินใจตัด ผ่ำ
หรือกรีดและจัดกำรกับหนังสือเล่มนั้น ๆ โดยไม่กังวลว่ำจะเสียหำย 
ไปมำกกวำ่นัน้ และสำมำรถซ่อมแซมให้มีสภำพแข็งแรงได้อีกครั้ง”

หากหนังสือเล่มโปรดของคุณช ารุดและสนใจอยาก
ซ่อมแซมสามารถติดต่อได้ที่ Facebook page : ร้านซ่อมหนังสือ
สมุดบันทึกท ามือ

ที่มา : www.hatyaifocus.com
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“1 ไร่ 1 แสน ท าได้จริง ปลูกไผ่สร้างรายได้เสริม เพิ่มมูลค่าได”้ 
คุณประสพสิน แม้นทิม เจ้าของ “สวนไผ่คุณน้อย” 

อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี แนะวิธีเพิ่มมูลค่ำจำกไผ่ 1 ต้น > ใบ 
ท ำชำดื่มล้ำงสำรพิษ > ล ำ บดผงใช้ในอุตสำหกรรมด้ำนควำมงำม
และกำรปศุสัตว์ รวมถึงเผำถ่ำน “ชำร์โคล” เกรดคุณภำพสูงที่
ตลำดรองรับไม่อ้ัน เป็นมำกกว่ำไม้ไผ่ขำยล ำได้ประโยชน์ที่แท้จริง

สวนไผ่คุณน้อย บนเนื้อที่กว่ำ 70 ไร่ แห่งนี้ เปิดเป็น
“ศูนย์เรียนรู้” ส ำหรับผู้ที่มีควำมสนใจในอำชีพด้ำนกำรปลูกไผ่ 
เพื่อเป็นรำยได้เสริม หรือรำยได้หลักแล้วแต่จะเลือกท ำ      
สืบเนื่องมำจำกเมื่อหลำยปีก่อนได้ท ำงำนวิจัยกับทำง ม.เกษตรศำสตร์
ที่มีควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยชูบุ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อศึกษำว่ำ
“ไผ่” มีคุณสมบัติกำรใช้ประโยชน์อย่ำงไรในเชิงอุตสำหกรรม
และภำคเกษตร แม้จะสิ้นสุดโครงกำรฯ แต่กำรด ำเนินงำนในเรื่อง
ของกำรส่งเสริมอำชีพปลูกไผ่ของ “สหกรณ์กำรเกษตรผู้ปลูกไผ่
กำญจนบุรีจ ำกัด” ซึ่งมีสมำชิกกว่ำ 300 รำย ก็ยังคงด ำเนินกำร
ต่อเนื่องมำจนถึงปัจจุบัน และกำรที่มีองค์ควำมรู้ครบถ้วน 
ประกอบกับเทคโนโลยีกำรผลิตต่ำง ๆ ที่ทันสมัยจึงพร้อม
ถ่ำยทอดให้กับผู้ที่มีควำมสนใจทั่วไปด้วย

เจ้ำของสวนไผ่คุณน้อย เล่ำว่ำ กำรศึกษำวิจัยโดยใช้ไผ่
ทั้งหมด 5 สำยพันธุ์ พบว่ำ ไผ่นวลรำชินีหรือไผ่ซำงหม่น เป็นไผ่
ที่มีคุณภำพดี มีคุณสมบัติที่ดีมีสำรในตัวไผ่ค่อนข้ำงเยอะ และ
ในเชิงอุตสำหกรรมถ้ำไผ่มีอำยุ 30 ปี “ควำมแข็ง” จะเท่ำกับ
ไม้สักอำยุ 40-50 ปี ฉะนั้นเมื่อน ำไปท ำวัสดุก่อสร้ำง ไผ่ชนิดนี้
จะมีควำมเหมำะสมมำกกว่ำ เหตุผลที่เลือกเพียงชนิดเดียว
เพรำะหำกท ำในเชิงพำณิชย์กำรปลูกไผ่หลำยสำยพันธุ์จะจัดกำร
ได้ยำก เช่น กำรเก็บผลผลิตมีหลำยสำยพันธุ์เกินไปท ำให้
คุณภำพมีหลำกหลำยด้วย ดังนั้นจึงต้องเน้นที่ตรงกับควำม
ต้องกำรใช้งำนของลูกค้ำเป็นหลักมำกกว่ำ

เป้ำหมำยของที่นี่ คือจะท ำเป็นศูนย์เรียนรู้ และจะสร้ำง
อำชีพแนะน ำให้กับเกษตรกรไปต่อยอด แล้วจะท ำกำรตลำดให้ด้วย
เพรำะฉะนั้นจึงท ำเป็นตัวอย่ำงให้ดู “เริ่มจำกกำรปลูก ปลูกเสร็จ
ใน 1 ปี เรำก็เอำ “ใบ” มำท ำเป็นใบชำ ที่จะสร้ำงรำยได้ในปีแรก
ใบชำจะมีประโยชน์ในกำรดูแลสุขภำพ เป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่ง
ที่มี “ไบโอซิลิก้ำ” ในกำรดูดสำรพิษแล้วขับออกมำ เพรำะฉะนั้น
คนที่บริโภคเข้ำไปก็จะมีสุขภำพที่แข็งแรง ลดไขมันในเส้นเลือด
ซึ่งอันนี้คือประโยชน์ที่ได้จำกใบ” ในขณะที่มีกำรตัดแต่งกอ 
เรำจะได้ “ล ำ” ที่ถูกตัดออก โดยจะน ำมำเข้ำเครื่องสับชิ้นท ำเป็น
“ชิปเปอร์” ท่อนเล็ก ๆ ท ำปุ๋ยหรือใช้เป็นวัสดุคลุมดินส ำหรับ
กำรเพำะปลูกพืช แต่ว่ำถ้ำเป็นต้นหรือล ำแก่ที่มีอำยุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
จะน ำมำท ำ Bamboo Powder หรือแป้ง ซึ่งเป็นวัสดุที่น ำไปใช้

เลี้ยงวัวได้ ใช้โรยลงไปบนหญ้ำอำหำรของกำรเลี้ยงวัว และผงแป้ง
นี้ยังน ำไปท ำเป็น “น้ ำหมักชีวภำพ” ใช้รำดให้วัวกินได้ ซึ่งใน
น้ ำหมักฯ จะมีจุลินทรีย์กลุ่มแลคโตบำซิลลัสที่เป็นประโยชน์ 
ช่วยท ำควำมสะอำดก ำจัดของเสียที่อยู่ในกระเพำะและล ำไส้ด้วย
ท ำให้วัวสำมำรถดูดซึมสำรอำหำรที่เป็นประโยชน์ต่อกำร
เจริญเติบโต สมบูรณ์และมีสุขภำพดี นอกจำกนี้ ยังใช้เป็น
ส่วนผสมในสูตรอำหำรเลี้ยงสัตว์ปีก ส ำหรับกำรเลี้ยงไก่ ท ำให้
ได้คุณภำพ “ไข่”ที่ออกมำจะดีกว่ำ ซึ่งในญี่ปุ่นนิยมใช้อยู่ หรือ
ผงไผ่ในอีกแบบหนึ่ง คือเป็น Food ส ำหรับคน น ำไปท ำขนม 
รวมถึงมีกำรใช้ประโยชน์ทำงด้ำนควำมงำมท ำเป็น “สครับ” 
ช่วยในกำรขัดผิวอีกด้วย

ไผ่ที่แก่มีอำยุ 3 ปีขึ้นไป “ล ำ” ที่ได้นิยมน ำมำเผำเป็น
ถ่ำนชำโคล เช่น ถ่ำนที่ต้องกำรน ำไปหุงข้ำว (ใส่ในหม้อหุงข้ำว) 
จะช่วยดูดกลิ่นและท ำให้ข้ำวมีควำมหอมและนุ่มขึ้น อันนี้ใน
ญี่ปุ่นจะใช้กันมำนำนแล้ว อันที่สองต้องกำรน ำชำร์โคลตัวนี้ไปใช้
ดูดซับสำรพิษในบ้ำน อันที่สำมซึ่งได้มีกำร contact กับทำง
เยอรมันที่ต้องกำรน ำไปใช้เป็นรูปแบบของถ่ำนที่ให้พลังงำน
ควำมร้อนส ำหรับคนเมืองหนำว อีกส่วนหนึ่งที่น ำถ่ำนนีไ้ปใช้ใน
กำรปิ้งย่ำงก็คือจะเป็น “ถ่ำนไร้ควัน” และประโยชน์อีกอย่ำงก็คือ
เอำมำบด (อัดเป็นเม็ดยำกินแก้ท้องเสีย) หรือใช้กรองน้ ำใน
เครื่องกรองน้ ำ แต่ว่ำกำรตรวจสอบคุณสมบัติของถ่ำนที่ใช้ได้
จะต้องผ่ำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนดเอำไว้ด้วย 

กำรลงทุนในกำรปลูกไผ่ในช่วงแรก ๆ ค่ำใช้จ่ำยประมำณ
5,000 บำท/ไร่ หำกต้องกำรรูปแบบของสวนไผ่เป็นแนว
ผสมผสำน เช่น ท ำเป็นแนวแบมบูคำเฟ่ ควบคู่ไปกับกำรท ำ
ธุรกิจร้ำนกำแฟ ท ำเป็นแนวเกษตรท่องเที่ยว ก็สำมำรถคุย
กันก่อนเพื่อวำงแผนรูปแบบของสวนไผ่ให้ได้ จำกนั้นกำรเริ่ม
สร้ำงรำยได้ในลักษณะของกำรเพิ่มมูลค่ำเป็นรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์แปรรูป ก็สำมำรถท ำได้จำกตัวอย่ำงกำรผลิต
ที่กล่ำวมำแล้ว สอบถำมเพิ่มเติม สวนไผ่คุณน้อย อ .ท่ำม่วง 
จ.กำญจนบุรี โทร.099-282-6924

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก
ที่มา : https://mgronline.com
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พื้นที่ดงแม่เผด บ้ำนสำยป่ำแดง ต ำบลสะอำดไชยศรี 
อ ำเภอดอนจำน จังหวัดกำฬสินธุ์ ร่องรอยของป่ำเขำล ำเนำไพร
ไม่มีให้เห็น เป็นพื้นที่ภำคกำรเกษตร อ้อย ยำงพำรำ มันส ำปะหลัง
ไม้ผล ไม้ยืนต้น กำรพัฒนำกำรเกษตร ข้ำว พืช สัตว์ ประมง

“ที่นี่เรำคือศูนย์กลำงกำรเลี้ยงโคนมแห่งแรกของเมืองน้ ำด ำ”
คุณอชวี ชำนนท์ อำยุ 34 ปี อยู่หมู่ที่ 4 บ้ำนสำยป่ำแดง ต ำบล
สะอำดไชยศรี ฟำร์มโคนมโฮลสไตน์ฟรีเซ่ียนหรือขำวด ำ 40 ตัว
รีดนม 23 ตัว ลูกน้อย 4 ตัว ตัวเมีย 3 ตัว ตัวผู้ 1 ตัว

สถำนที่ตั้งฟำร์มนอกหมู่บ้ำน มีโรงเรือนโล่ง อำกำศดี 
ติดกับบ้ำนก ำนันกิตติภณ ไชยนำมน แห่งบ้ำนสำยป่ำแดง มีคน
ดูแลฟำร์ม 3 คน คุณอ้ออเนก ท ำหน้ำที่หมอประจ ำฟำร์ม  
โทร. 084-551-6863 คอยดูแลเรื่องกำรสัตวบำล อำหำร โรคภัยต่ำง ๆ
กำรจัดกำรกำรรีดนม เช้ำ-บ่ำย ตัวละ 15 กิโลกรัมต่อวัน 
ศูนย์กลำงจ ำหน่ำยสหกรณ์โคนมต ำบลอัคคะค ำ อ ำเภอโพธิ์ชัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด

คุณอ้อเอนก เล่ำให้ฟังว่ำ ลูกโคนมตัวผู้ขุนไว้ขำยเป็น
วัวเนื้อตัวละ 10,000 บำทขึ้นไปตำมขนำด ส่วนวัวนมรำคำ 
50,000 บำทขึ้นไป เป็นวัวนมคุณภำพน้ ำนมดีมำก รีดได้ 15 
กิโลกรัมต่อวัน รำคำ 18 บำทต่อกิโลกรัม อำหำรมีกำกมันส ำปะหลัง
เปลือกล้ำง ฟำงแห้ง หญ้ำสด หัวอำหำร วัวพร้อมรีดนม 23 ตัว
เช้ำเย็น เรียงตำมล ำดับ ท ำควำมสะอำดรีดนมชุดละประมำณ 
1 ชั่วโมง อำยุกำรรีดนม จนถึงอำยุก่อนคลอด 1 เดือน รวมระยะเวลำ
รีดนม 8 เดือน กำรผสมพันธุ์คือกำรผสมเทียม มูลโคนมขำยสู่
เกษตรกร รำคำ 3 ถุง 100 บำท ขำยเหมำครั้งละ 10,000-15,000
บำทต่อครั้ง กำรดูแลวัวนม 4-5 ปี สำมำรถให้นมได้ 

ฟำร์มโคนมบ้ำนสำยป่ำแดงแห่งดงแม่เผด เป็นจุดเริ่มต้น
ของฟำร์มโคนมแห่งแรกของจังหวัดกำฬสินธุ์ ประชำชนให้
ควำมสนใจมำกที่เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้เร่ืองโคนม “ขำวด ำ”
โดยกำรดูแลของภำครัฐ ภำคเอกชน พื้นที่ดงแม่เผด ป่ำรกทึบ
ในอดีตปัจจุบันเป็นพื้นที่ภำคกำรเกษตร รอยต่ออ ำเภอนำมน 
อ ำเภอห้วยผึ้ง อ ำเภอกฉิุนำรำยณ์ จังหวัดกำฬสินธุ์ อ ำเภอโพนทอง
อ ำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ควำมหลำกหลำยทำงด้ำนชีววิทยำ
ป่ำไม้ ภูเขำ น้ ำตกดินแดนแห่งกำรพัฒนำกำรทำงด้ำนกำรเกษตร

ผลผลิตทำงกำรเกษตรจังหวัดกำฬสินธุ์ มีสิ่งบ่งชี้ทำง
ภูมิศำสตร์ ด้ำนข้ำว พืช สัตว์ ประมง แปรรูปผลผลิตทำง
กำรเกษตร กำรเกษตรอินทรีย์ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทำง
ธรรมชำติ ทำงวัฒนธรรม เมืองกำฬสินธุ์ถิ่นคนมีน้ ำใจทำง
รำชกำรพร้อมให้กำรสนับสนุน ให้เกษตรกร “กินอ่ิม นอนอุ่น 
ทุนมี หนี้หมด ครอบครัวเกษตรกรมีควำมสุข” เป็นดินแดน
อำหำรคุณภำพของประเทศไทยและพร้อมเป็นครัวของโลก 
ภำคกำรเกษตรที่เกษตรกรเป็นผู้ด ำเนินกำรผลิต ส่วนรำชกำร
ที่เกี่ยวข้องต้องมีข้อมูล พร้อมขับเคลื่อนไปพร้อมกัน จังหวัด
กำฬสินธุ์ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง”

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

โคนม ดงแม่เผด งานสร้างเงินล้าน แห่งเมืองน้ าด า

เป็ดไข่พันธุ์ปากน้ า เลี้ยงง่าย 4-5 เดือน ให้ไข่ชุดแรกขายได้
คุณลัดดำวัลย์ อึงสวัสดิ์ อยู่บ้ำนเลขที่ 186/1 หมู่ที่ 9 ต ำบลบ้ำนซ่อง อ ำเภอพนมสำรคำม จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

เป็นเกษตรกรที่เลี้ยงเป็ดไข่จนประสบผลส ำเร็จ โดยเน้นสร้ำงมูลค่ำของไข่ด้วยกำรน ำมำแปรรูปท ำเป็นไข่เค็มดินสอพอง ท ำให้ไข่เป็ด
สำมำรถท ำตลำดได้หลำกหลำยช่องทำง และที่ส ำคัญมีบริกำรส่งให้ทำงไปรษณีย์ เป็ดไข่ที่เลือกเลี้ยงนั้น คุณลัดดำวัลย์ บอกว่ำ 
เลือกเป็ดไข่สำยพันธุ์ปำกน้ ำเพรำะเป็ดมีลักษณะขนออกสีด ำ  ส่วนหัวเขียวสวย มีควำมเงำ จึงท ำให้เธอรู้สึกชอบและหลงใหล   
จึงได้เลือกเลี้ยงเป็ดสำยพันธุ์นี้ทั้งหมดประมำณ 3,000 กว่ำตัวในเวลำนี้

เมื่อตกลงปลงใจที่จะเลี้ยงเป็ดไข่อย่ำงจริงจัง จึงได้เตรียมพื้นที่บำงส่วนที่มีอยู่เดิมมำปรับเปลี่ยนให้เหมำะสมกับกำร
เลี้ยงเป็ด คือปรับให้เป็นพื้นที่ปลอดโปร่ง อำกำศถ่ำยเทได้สะดวก โดยแบ่งภำยในโรงเรือนให้มีคอกกั้นเป็น 3 เล้ำ เพื่อเลี้ยงเป็ด
ให้มีขนำดรุ่นที่แตกต่ำงกันไปประมำณ 3 รุ่นอำยุ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหำไข่ขำดช่วง เพรำะถ้ำเป็ดไข่เป็นรุ่นเดียวกันมำกเกินไป 
เวลำที่ไม่ออกไข่เหมือนกันทั้งหมด ก็จะท ำให้เจอปัญหำไข่ไม่พอขำยได้ จึงเป็นสิ่งที่จะกระทบในเรื่องของกำรตลำดได้เพรำะไม่
สำมำรถขำยได้ต่อเนื่อง
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“พอไปรับลูกเป็ดมำจำกศูนย์วิจัยฯ ก็จะน ำลูกเป็ด
ทั้งหมดมำกก โดยตีกล่องสี่เหลี่ยมพร้อมเปิดไฟให้กับลูกเป็ด 
เอำมำกกประมำณ 7 วัน ก็ย้ำยออกมำข้ำงนอก อำหำรที่ใช้เลี้ยง
ลูกเป็ดก็จะเป็นอำหำรส ำเร็จรูปที่มีเปอร์เซ็นต์โปรตีน 20 ขึ้นไป
ที่ใช้เลี้ยงเป็ดไก่ทั่วไป จะช่วยท ำให้โครงสร้ำงของเป็ดดีขึ้น”

จำกนั้นน ำลูกเป็ดไข่ที่เห็นว่ำแข็งแรงดีแล้วออกมำใส่
เลี้ยงในคอกที่เตรียมไว้ จำกนั้นก็จะเปลี่ยนอำหำรแบบเชิง
ประหยัดต้นทุน คือให้กินพวกร ำข้ำว ต้นกล้วยสับ แหน และ
หญ้ำทั่วไปที่สำมำรถหำได้ตำมท้องถิ่นมำให้กิน วันละประมำณ 
3 คร้ัง และจะมีกำรให้วิตำมินบี 12 ผสมกับน้ ำเสริมให้เป็ดกิน
ด้วยเพื่อเสริมสร้ำงควำมแข็งแรง เมื่อเป็ดไข่พันธุ์ปำกน้ ำได้อำยุ
ประมำณ 2 เดือน ก็จะสลับเล้ำปล่อยให้ลงเล่นน้ ำในสระที่
เตรียมไว้ โดยจะไม่ขังให้อยู่ภำยในเล้ำเพียงอย่ำงเดียว จึงเป็นสิ่ง
ส ำคัญเวลำที่เลี้ยงเป็ดควรแบ่งพื้นที่ส ำหรับเดินเล่นและว่ำยน้ ำ
ให้ด้วย จะยิ่งท ำให้เป็ดมีควำมแข็งแรงและต้ำนทำนต่อโรคได้ดี

“พอเลี้ยงเป็ดมำได้อำยุประมำณ 4-5 เดือน ก็จะเริ่ม
ให้ไข่ฟองแรกออกมำ ซึ่งเป็ดทุกตัวจะออกไข่วันละฟองต่อตัว 
ซึ่งอำหำรที่ให้เป็ดกินนี่ถือว่ำส ำคัญมำก ถึงเรำจะเลี้ยงด้วย
กล้วยสับ ร ำข้ำว แต่ก็ต้องให้กินอำหำรข้นด้วยในทุกวัน เพื่อเป็น
กำรเสริมกำรออกไข่ที่ดี ส่วนแหนนี่ถ้ำหำมำได้มำกก็ใส่ทิ้ง    
ในบ่อน้ ำได้เลย เป็ดก็จะหำกินเอง จะท ำให้เป็ดอำรมณ์ดี เป็ดก็จะ
ออกไข่ให้เรำได้ดีไม่ขำดช่วง สำมำรถให้ไข่ได้เป็น 1 ปีขึ้นไป ถ้ำเรำ
เลี้ยงดูแลดี” 

ส่วนในเรื่องอำกำรของโรคที่จะเกิดกับเป็ด คุณลัดดำวัลย์
บอกว่ำ จะหมั่นดูอำกำรของเป็ดทุกวันว่ำมีอำกำรอย่ำงไร เช่น 
ถ้ำจ ำนวนไข่ที่เก็บในแต่ละวันมีจ ำนวนลดลง ก็ให้สันนิษฐำนได้ว่ำ
เป็ดไข่ภำยในเล้ำอำจจะไม่สบำยต้องหมั่นสังเกตทุกวัน ส่วนกำร
ท ำวัคซีนจะท ำปีละ 2 ครั้ง เพื่อป้องกันโรคเพล็ก (Duck plague)
และโรคอหิวำต์เป็ด (Duck cholera) ซึ่ง 2 โรคนี้ ถือว่ำมี
ควำมรุนแรงมำกถ้ำเกิดขึ้นกับเป็ด

ในเรื่องของกำรท ำตลำดนั้น คุณลัดดำวัลย์ เล่ำว่ำ 
บ้ำนของเธอค่อนข้ำงที่จะอยู่ติดกับแหล่งชุมชน ดังนั้น ก็สำมำรถ
น ำไข่เป็ดที่มีไปขำยได้ตำมตลำดนัดในชุมชน โดยจะเน้นให้
ลูกค้ำได้ชิมว่ำไข่เค็มมีรสชำติแบบไหน จำกนั้นก็จะให้ลูกค้ำ
เป็นผู้ตัดสินใจในกำรเลือกซื้อสินค้ำเองว่ำพอใจที่จะซื้อหรือไม่

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

“พอลูกค้ำได้ชิม ก็ติดใจนะ เพรำะไข่เค็มมันขำยตัวมันอยู่แล้ว 
เวลำที่ต้มสุกออกมำ ไข่แดงมันจะค่อนข้ำงแดงสีสด จึงท ำให้
ลูกค้ำชอบ ซึ่งตอนนี้ไข่เค็มที่ผลิตเองขำยต่อวัน ประมำณวันละ 
500 ฟอง เรียกว่ำขำยทุกวัน ขำยหมดเรำก็รีบมำต้มเพื่อให้มี
ของขำยในวันพรุ่งนี้ ซึ่งไข่ที่ใช้ท ำไข่เค็มจะเลือกเป็นไข่ขนำด
ใหญ่ตั้งแต่ 60-70 กรัมขึ้นไป ลูกค้ำเลยติดใจมำตรฐำนของเรำ 
ซึ่งตอนนี้ไข่เค็มก็ขำยอยู่ที่ฟองละ 7 บำท แต่ถ้ำแพ็กอย่ำงดีรำคำก็
จะอยู่ที่ประมำณฟองละ 8 บำท”

ส่วนไข่เป็ดที่มีขนำดน้ ำหนักน้อยกว่ำ 60 กรัมลงมำ 
เธอจะน ำไปขำยเป็นไข่ดิบแบบคละขนำดกันไป โดยขำยอยู่ที่
รำคำฟองละ 4 บำท ซึ่งกำรท ำตลำดด้วยวิธีนี้ท ำให้ไข่เป็ดที่มี
สำมำรถขำยได้หมดทุกขนำด และที่ส ำคัญไม่มีปัญหำเรื่องไข่
ขำยไม่หมดจนล้นตลำดเสียหำยอีกด้วย

นอกจำกนี้ ไข่เค็มที่แปรรูปขำยนั้นไม่ได้น ำไปขำยตำม
ตลำดนัด หรือมีแม่ค้ำมำรับที่บ้ำนเพียงอย่ำงเดียว ยังมีบริกำร
ส่งทำงไปรษณีย์ให้กบัลูกค้ำที่สนใจอีกด้วย โดยจะส่งตรงไปถงึบำ้น
โดยที่ลูกค้ำไม่ต้องเดินทำงมำซื้อให้ล ำบำก ส ำหรับผู้ที่อยู่ยัง
ต่ำงจังหวัดออกไป ค่ำขนส่งก็คิดตำมระยะทำงปกติ

ทั้งนี้ คุณลัดดำวัลย์ แนะน ำส ำหรับผู้ที่อยำกจะเลี้ยง
เป็ดไข่เป็นอำชีพสร้ำงรำยได้ให้ประสบผลส ำเร็จอย่ำงเธอว่ำ
“กำรเลี้ยงเป็ดไม่มีอะไรยำก เพียงศึกษำอุปนิสัยและมีกำร
จัดกำรที่ดี ซึ่งสิ่งที่ส ำคัญไม่แพ้กัน คือเรื่องสำยพันธุ์ เรำต้อง
เลือกสำยพันธุ์จำกแหล่งที่เชื่อถือได้ สำยพันธุ์ที่ถูกต้อง ก็จะท ำให้
กำรเลี้ยงประสบผลส ำเร็จ ซึ่งกำรท ำเป็นอำชีพต้องเลี้ยงแล้วให้
ธุรกิจเรำไปได้ โดยไม่ใช่เลี้ยงเพรำะเห็นว่ำเขำเลี้ยงแล้วได้เงิน
เลยจะเลี้ยงตำม แต่ไม่ได้ดูเลยว่ำตัวเองมีควำมชอบแค่ไหน 
เพรำะเป็ดไข่สำมำรถเลี้ยงเป็นได้ทั้งอำชีพเสริมและหลัก ถ้ำมี
ใจรักที่จะท ำจริง ๆ และที่ส ำคัญต้องน ำไข่ที่ได้มำท ำกำรแปร
รูปด้วย ก็จะท ำให้สินค้ำเรำมีมูลค่ำมำกขึ้น ไข่ขำยได้ทุกขนำด
ไม่มีเรื่องล้นตลำดแน่นอน” ส ำหรับท่ำนใดที่สนใจศึกษำเกี่ยวกับ
เรื่องกำรเลี้ยงเป็ด สำมำรถติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
คุณลัดดำวัลย์ อึงสวัสดิ์ หมำยเลขโทรศัพท์ 082 470 7525
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พูด Good Job ที่ไม่ใช้ Good Job
อยากพูด Good Job แต่จะให้พูด Good Job ทุกรอบก็ดูจะไม่ใช่ คอนเทนต์นี้จะมาช่วยให้ทุกคนมีค าอื่น ๆ ที่ใช้ได้

เช่นเดียวกับค าว่า Good Job อ่านจบแล้วอย่าลืมน าไปใช้กันด้วยนะคะ

Good for you! ดีมำกนะเธอ
You're doing well. คุณท ำได้ดีมำก
That's it. อย่ำงนั้นแหละ เก่งมำก
Marvelous! มหัศจรรย์!
Tremendous! โคตรดีจัง
Fantastic! มหัศจรรย!์
Super-Duper! เยี่ยมมำก ๆ เลย
Way to go. เก่งมำกนะเพื่อน!
I like that. ฉันชอบแบบนั้น

Nice going. ดีมำก
Much better! ดีขึ้น
That's how to handle that. รับมือกับงำนนี้ได้เก่งมำก
Now that's what I call a fine job. อย่ำงนี้แหละ ที่เรียกว่ำ
ท ำงำนเก่งมำก
That's a real work of art. นี่มันผลงำนศิลปะจริง ๆ
You certainly did well today. วันนี้คุณท ำได้เก่งมำกจริง ๆ

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง
ที่มา : https://www.globish.co.th

รู้ทันโลก

เจ๋งดี! หมวกกันน็อก Origami พับได้ พกพาง่าย ใส่กระเป๋าสะดวก
หลำยครั้งที่คนปั่นจักรยำนมักจะละเลยเรื่องของควำม

ปลอดภัยในกำรสวมหมวกกันน็อก เพรำะเหตุผลว่ำหมวกกันน็อก
ที่มีอยู่นั้นพกพำได้ไม่สะดวก เพื่อแก้ปัญหำนี้จึงได้มีสตำร์ตอัป
ที่ออกไอเดีย “หมวกกันน็อกจักรยำนพับได้” สำมำรถพับและ
พกพำได้ทันใจ สะดวกต่อกำรเดินทำงในทุกที่

แนวคิดหมวกกันน็อกพับได้นี้ เป็นของบริษัทสัญชำติ
เกำหลีใต้ Nature Mobility กับหมวกกันน็อกในชื่อ รำบำ (Raba)
หมวกกันน็อกที่ผสำนกำรออกแบบเน้นควำมสะดวกพกพำง่ำย 
แต่ก็ต้องแข็งแรงทนทำน ป้องกันศีรษะของผู้สวมใส่ หลักกำร
ท ำงำนของมันจะใช้กำรขึ้นรูปแบบทรงคล้ำยกับกำรพับกระดำษ
โอริกำมิ (Origami) ใช้วัสดุหลักจำกโฟม EPS เพื่อช่วยป้องกัน
กำรดูดซับแรงกระแทก ท ำออกมำเป็นทรงสำมเหลี่ยมเล็ก ๆ ต่อกัน
ที่ยึดติดกันด้วยผ้ำใบกันน้ ำ และโครงสำยเคเบิลที่เชื่อมต่อ
แต่ละส่วนเข้ำด้วยกันอีกชั้น เมื่อไม่ใช้งำนหมวกกันน็อกใบนี้ ก็จะอยู่
ในลักษณะแบนรำบ สำมำรถใส่ลงในกระเป๋ำเป้หรือกระเป๋ำถือ
ได้อย่ำงเป็นธรรมชำติ จะหยิบมำสวมใส่เมื่อไหร่ ก็เพียงแค่
หมุนปุ่มเล็ก ๆ ที่จะช่วยสำยเคเบิล ขึ้นรูปให้หมวกอยู่ในทรง
สำมมิติได้ภำยใน 10 วินำที ที่ส ำคัญสำมำรถปรับควำมแน่น

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

ให้เข้ำกับทรงศีรษะได้ด้วย ส่วนถ้ำจะพับเก็บก็แค่ดึงปุ่มออก 
เพื่อคลำยสำยเคเบิล สำมำรถพับให้เรียบได้ใน 1-2 วินำที 
จำกนั้นสำมำรถพับคร่ึง หรือม้วนเก็บก็ย่อมได้เช่นกัน 

นับว่ำเปน็อีกหนึง่ไอเดียที่ดีของกำรออกแบบหมวกกันน็อก
ที่ค ำนึงถึงควำมปลอดภัย ควำมสะดวกสบำยในกำรใช้งำน 
และผสำนกำรออกแบบให้ดูมีระดับ โดยได้รับรำงวัลจำกเวที
ออกแบบระดับโลก Red Dot Award ปี 2022 และเข้ำรอบ
สุดท้ำยส ำหรับรำงวัล IDEA Award ปี 2022

อย่ำงไรก็ตำมในเรื่องของควำมปลอดภัยนี้ หมวกกันน็อก
ของ Raba อำจจะเหมำะใช้ส ำหรับกำรขับขี่สบำย ๆ เช่นกำรปั่น
จักรยำนเท่ำนั้น เนื่องจำกตัวโครงสร้ำงอำจจะไม่ได้ออกแบบ 
ให้รับแรงกระแทกด้วยควำมเร็วสูงได้ ส่วนแผนกำรผลิตหรือ
วำงจัดจ ำหน่ำย ยังไม่ได้มีเปิดเผยมำในขณะนี้
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กระทรวงแรงงาน ลุยภูเก็ต จับเข่าคุย 3 สมาคม แก้ปมขาดแคลนแรงงานภาคท่องเที่ยว
วันที่ 27 ธันวำคม 2565 นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงแรงงำน มอบหมำยนำงสำวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดี
กรมกำรจัดหำงำน ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ร่วมงำนนัดพบแรงงำน
จังหวัดภูเก็ต ประจ ำปีงบประมำณ 2566 พร้อมหำรือสภำ
อุตสำหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สมำคมโรงแรมไทย (ภำคใต้)
และชมรมกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ ป่ำตอง แก้ปมขำดแคลนแรงงำน
ในภำคธุรกิจบริกำรและกำรท่องเที่ยว โดยมีนำยดนัย สุนันทำรอด
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวดัภูเก็ต เป็นประธำนเปิดงำนนัดพบแรงงำนฯ 
และนำยพิชิต สิงห์ทองค ำ จัดหำงำนจังหวัดภูเก็ต ให้กำรต้อนรับ

นำงสำวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมกำรจัดหำงำน
กล่ำวว่ำ ท่ำนรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน รับทรำบควำม
ต้องกำรแรงงำนในภำคธุรกิจบริกำรและกำรท่องเที่ยว รวมถึง
ควำมกังวลของผู้ประกอบกำรในจังหวัดภูเก็ต หลังสถำนกำรณ์
โควิด-19 คลี่คลำย และมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่ำงประเทศ
กลับเข้ำมำในจังหวัดภูเก็ตเป็นจ ำนวนมำก จึงมีควำมห่วงใย
และมอบหมำยตนลงพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหำจำกผู้ประกอบกำร
และผู้แทนจำกสมำคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เพื่อหำรือ
แนวทำงแก้ไข พร้อมเปิดงำนนัดพบแรงงำน เพื่อป้อนแรงงำนสู่
สถำนประกอบกำรอย่ำงเร่งด่วน โดยประเภทธุรกิจที่มีควำม
ต้องกำรแรงงำนมำกเป็นอันดับแรก คือ ประเภทธุรกิจโรงแรม ที่พัก
ในต ำแหน่งพนักงำนต้อนรับส่วนหน้ำ พนักงำนบริกำรอำหำร
และเครื่องดื่ม แม่บ้ำน พนักงำนนวดสปำ รองลงมำเป็น
ประเภทธุรกิจกำรบริกำร และประเภทธุรกิจค้ำส่งค้ำปลีก 
ตำมล ำดับ โดยภำยในงำนมีผู้ประกอบกำรที่มีควำมต้องกำรแรงงำน
มำรับสมัครคัดเลือกและสัมภำษณ์พนักงำน จ ำนวน 43 แห่ง 
ต ำแหน่งงำนว่ำงกว่ำ 2,000 อัตรำ ซึ่งคำดว่ำจะช่วยแก้ปัญหำ
กำรขำดแคลนแรงงำนในระยะแรกได้ และยังท ำให้ผู้สมัครงำน
มีโอกำสเลือกต ำแหน่งงำนที่ตรงกับควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ควำมถนัด สำมำรถสมัครงำนกับนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร 
ได้จ ำนวนมำกในครำวเดียวกัน นอกจำกนี้ส ำนักงำนจัดหำงำนภูเก็ต
ยังมีบริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนอำชีพ และบริกำรลงทะเบียน
ส ำหรับผู้ประสงค์ไปท ำงำนต่ำงประเทศภำยในงำนด้วย

“จำกกำรหำรือร่วมกับผู้แทนจำกสภำอุตสำหกรรม
ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สมำคมโรงแรมไทย (ภำคใต้) และชมรม
กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ ป่ำตอง ได้ข้อสรุปว่ำ ภำครัฐจะมีกำร 
บูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงกรมกำรจัดหำงำน กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง       
ที่มา : https//www.doe.go.th

สถำบันกำรศึกษำ สถำนประกอบกำรภำคเอกชน โดยแบ่ง
แนวทำงแก้ปัญหำเป็น 3 ระยะ ระยะสั้น เคลื่อนย้ำยแรงงำน
อย่ำงเป็นระบบ ในจังหวัดที่มีคนหำงำนเป็นจ ำนวนมำกแต่ไม่มี
ต ำแหน่งงำนว่ำง ระยะกลำง น ำโครงกำร 3 ม. มีงำน มีเงิน มีวุฒิกำรศึกษำ
เชิญชวนสถำบันกำรศึกษำในภำคอีสำน ร่วมโครงกำรเพื่อส่ง
นักเรียน นักศึกษำ มำฝึกงำนที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อเพิ่มทักษะ 
สร้ำงรำยได้ ระหว่ำงศึกษำ ร่วมกับกำรสนับสนุนกำรท ำงำน
แบบรับรำยได้เป็นรำยชั่วโมง และบูรณำกำรร่วมกับกรมพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน ฝึกทักษะแรงงำนในจังหวัดภูเก็ตในสำขำที่มี
ควำมขำดแคลน เช่น นวดไทย งำนช่ำง โดยกลุ่มเป้ำหมำย
ส ำคัญที่จะลงพื้นที่ฝึกทักษะก็คือ นักเรียนสำยอำชีพ ทหำร
เตรียมปลดประจ ำกำร เป็นต้น และระยะยำว จะใช้กำรแนะแนว
อำชีพแก่นักเรียน นักศึกษำให้ทรำบควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
เพื่อเลือกเรียนในสำยงำนที่ตลำดแรงงำนมีควำมต้องกำรสูง 
เช่น สำขำกำรท่องเที่ยว กำรโรงแรม เป็นต้น นอกจำกนี้จะ
ประสำนสถำนประกอบกำรในกำรจ้ำงกลุ่มผู้พ้นโทษ และ
ผู้สูงอำยุเข้ำท ำงำน รวมทั้งบริหำรจัดกำรกำรน ำเข้ำแรงงำน
ข้ำมชำติเข้ำมำทดแทนต ำแหน่งว่ำงที่แรงงำนไทยไม่ต้องกำรท ำ
ด้ำนผู้ประกอบกำรจะปรับนโยบำยกำรรับพนักงำน ลดสเปคลง
มุ่งเน้นผู้ที่พร้อมเรียนรู้ และพัฒนำตนเองระหว่ำงท ำงำนแทน” 
รองอธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำว

ด้ำนนำยรังสิมันต์ กิ่งแก้ว รองประธำนสภำอุตสำหกรรม
ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่ำวว่ำ วันนี้เป็นโอกำสอันดีที่ได้หำรือ
กับท่ำนรองอธิบดีกรมกำรจัดหำงำน หลังจำกได้พูดคุยกันรู้สึกว่ำ
จะมีทิศทำงที่ดีขึ้น เห็นแนวโน้มว่ำเรำมีโอกำสในกำรรับสมัคร
พนักงำนได้มำกขึ้น และจะช่วยแก้ปัญหำขำดแคลนพนักงำนได้
เนื่องจำกว่ำกำรขำดแคลนแรงงำนเกิดขึ้นเร็วมำก เรำก็คำดไม่ถึง
ตลำดเร่ิมมำพีคช่วงเดือนตุลำคม - กันยำยน ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้อง
ใช้ระยะเวลำต้องอำศัยกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนรัฐ 
เอกชนในกำรแก้ไขปัญหำ ขอฝำกถึงคนหำงำนที่อยู่ในภำคอ่ืน ๆ
ขอให้ลองเปิดโอกำสเปิดใจ มำท ำงำนด้ำนท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
เพรำะจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว
สูงที่สุด เป็นหัวใจหลักในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กำรท่องเที่ยว
เป็นหลำยสิ่งหลำยอย่ำงของภูเก็ต เพรำะฉะนั้นกำรท่องเที่ยว
จะยังอยู่กับภูเก็ตไปอีกนำน สำมำรถฝำกอนำคตไว้กับกำร
ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตได้ครับ 
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นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน 
เปิดเผยว่ำ รัฐบำลโดยกำรน ำของพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรี มีนโยบำยขจัดควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงโอกำสที่
เท่ำเทียม โดยกำรส่งเสริมให้คนพิกำรมีโอกำสใช้ควำมสำมำรถ
ในกำรหำรำยได้และพึ่งพำตนเอง ลดภำระของครอบครัวและสังคม
โดยก ำหนดให้นำยจ้ำง สถำนประกอบกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ. 2550 มำตรำ 33
ที่ก ำหนดให้นำยจ้ำงหรือเจ้ำของสถำนประกอบกำรทั้งเอกชน
และหน่วยงำนของรัฐ ที่มีลูกจ้ำงตั้งแต่ 100 คน ขึ้นไป รับผู้พิกำร
ที่สำมำรถท ำงำนได้เข้ำท ำงำน 1 คน ต่อลูกจ้ำง 100 คน ในส่วน
กระทรวงแรงงำนได้สนับสนุนให้เกิดกำรจ้ำงงำนผู้พิกำร โดยรวบรวม
ต ำแหน่งงำนว่ำงส ำหรับผู้พิกำร และผู้พิกำรที่ต้องกำรมีงำนท ำ 
มำไว้ในแหล่งเดียวกัน และเพิ่มทำงเลือกในกำรใช้บริกำรจัดหำงำน
2 ช่องทำง คือ ใช้บริกำร ณ ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด หรือ
ผ่ำนระบบออนไลน์ เพื่อควำมสะดวก ประหยัดเวลำและค่ำใช้จ่ำย
ในกำรเดินทำงเพื่อมำติดต่อรำชกำร

“ที่ผ่ำนมำมีนำยจ้ำงจ ำนวนมำกมีควำมประสงค์จะจ้ำงงำน
ผู้พิกำรเข้ำท ำงำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด แต่ยังไม่ทรำบว่ำจะ
ค้นหำผู้พิกำรที่พร้อมท ำงำนและมีคุณสมบัติตำมต ำแหน่งที่
ต้องกำรได้ที่ใด กรมกำรจัดหำงำนจึงได้รวบรวมผู้พิกำรที่ขึ้นทะเบียน
และใช้บริกำรจัดหำงำนกับกรมฯ ไว้บนแพลตฟอร์ม “ไทยมีงำนท ำ”
เพื่อนำยจ้ำง สถำนประกอบกำรที่ต้องกำรรับผู้พิกำรเข้ำท ำงำน
สำมำรถค้นหำผ่ำนระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสีย
ค่ำบริกำร” รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน กล่ำว 

ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน
กล่ำวว่ำปีงบประมำณ 2565 มีผู้พิกำรในระดับวุฒิกำรศึกษำ
ตั้งแต่ระดับประถมศึกษำ - ปริญญำโท ใช้บริกำรจัดหำงำน

ผ่ำนแพลตฟอร์ม “ไทยมีงำนท ำ” จ ำนวน 1,415 คน ได้รับกำรบรรจุงำน 
จ ำนวน 1,166 คน มีรำยได้จำกกำรบรรจุงำน 142,928,400 
บำทต่อปี โดยต ำแหน่งงำนส ำหรับผู้พิกำรที่ได้รับกำรบรรจุงำน
มำกที่สุด ได้แก่  เจ้ ำหน้ำที่ คลังสินค้ำ พนักงำนบริกำร 
พนักงำนท ำควำมสะอำด ดูแลสวน เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน เป็นต้น
โดยผู้พิกำรที่ต้องกำรมีงำนท ำ และนำยจ้ำงสถำนประกอบกำร
ที่ต้องกำรประกำศรับสมัครงำนผู้พิกำร สำมำรถใช้บริกำรผ่ำน
ระบบออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม “ไทยมีงำนท ำ” ซึ่งให้บริกำรทั้ง
Web Application ที่เว็บไซต์ ไทยมีงำนท ำ.doe.go.th และ 
Mobile Application

“แพลตฟอร์ม “ไทยมีงำนท ำ” เป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนำขึ้น
โดยกรมกำรจัดหำงำน ส ำหรับคนหำงำนทุกกลุ่ม ทั้งนักเรียน 
นักศึกษำ ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และทุก ๆ คน ซึ่งก ำลังมองหำงำน
ที่เหมำะสมกับตนเอง โดยรวบรวมต ำแหน่งงำนจำกภำครัฐ 
ภำคเอกชน และต ำแหน่งงำนจำกบริษัทจัดหำงำนชั้นน ำไว้
หลำยต ำแหน่ง เพื่อคนหำงำนสำมำรถค้นหำข้อมูลต ำแหน่งงำน
ที่เหมำะสมกับตัวเองมำกที่สุด ด้วยกำร Matching ต ำแหน่งงำน
ตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะที่มีอยู่ รวมทั้งมีกำร
ให้บริกำรส ำหรับนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร ที่ต้องกำร
ประกำศรับสมัครงำนในต ำแหน่งที่ต้องกำร รวมถึงต ำแหน่งงำน
ส ำหรับผู้พิกำรด้วย” อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำว

ทั้งนี้ หำกต้องกำรสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมสำมำรถ
ติดต่อได้ที่ ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1 - 10 หรือสำยด่วนกระทรวงแรงงำน 1506
กด 2 กรมกำรจัดหำงำน หรือสำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1694

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

ผู้พิการ เฮ รมว.เฮง้ ผลักดันสถานประกอบการจ้างงานคนพิการ แนะค้นหาลูกจ้างได้
ที่เว็บไซต์ “ไทยมีงานท า”

รมว.แรงงาน สั่งตรวจสอบเข้ม แรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน สั่งเข้ม กรมกำรจัดหำงำน

ตรวจสอบกำรท ำงำนแรงงำนต่ำงด้ำว พบฝ่ำฝืนท ำงำนห้ำม มีโทษ
ทั้งนำยจ้ำง และลูกจ้ำง โดยไม่มีข้อยกเว้น

นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน 
เปิดเผยว่ำ จำกกรณีมีข้อร้องเรียนผ่ำนสื่อมวลชนว่ำมีแรงงำน
ต่ำงด้ำวเข้ำมำประกอบอำชีพ เร่ขำยสินค้ำ ขำยอำหำร นวดแผนไทย
และช่ำงท ำผม ในพื ้นที่กรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล
เป็นจ ำนวนมำกนั้น กระทรวงแรงงำนขอย้ ำเตือนอีกครั้งว่ำ
อำชีพ ขำยสินค้ำ ขำยอำหำร นวดแผนไทย และช่ำงท ำผม

เป็นอำชีพที่ชำวต่ำงชำติห้ำมท ำโดยเด็ดขำด ซึ่งระบุไว้ใน
ประกำศกระทรวงแรงงำน เรื่อง ก ำหนดงำนที่ห้ำมคนต่ำงด้ำวท ำ
หลังทรำบเร่ือง ตนไม่นิ่งนอนใจได้มอบหมำยให้อธิบดีกรมกำร
จัดหำงำนลงพื้นที่ปูพรมตรวจสอบกำรท ำงำนของแรงงำนต่ำงด้ำว
และสถำนประกอบกำรอย่ำงเคร่งครัด โดยเฉพำะกลุ่มแรงงำน
ต่ำงด้ำวที่แยง่อำชีพคนไทย เพื่อตรวจสอบ ควบคุม และด ำเนินคดี
แรงงำนต่ำงด้ำวที่ท ำงำนผิดกฎหมำย พร้อมประชำสัมพันธ์
สร้ำงกำรรับรู้ให้นำยจ้ำงสถำนประกอบกำร และแรงงำนต่ำงด้ำว
ที่เข้ำมำท ำงำนในประเทศไทยปฏิบัติตำมกฎหมำยอย่ำงถูกต้อง
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รมว.เฮง้ สุดปลื้ม โครงการจ้างงานคนพิการสุดปัง นายจ้างแห่ให้สิทธจิ้างงานคนพิการ ม.35
ทะลุเป้า 82% สร้างรายได้ให้ผู้พิการกว่า 390 ล้านบาท

“งำนที่ห้ำมแรงงำนต่ำงด้ำวท ำมีทั้งสิ้น 40 งำน แบ่งเป็น
งำนที่ห้ำมท ำเด็ดขำด 27 งำน และงำนที่ให้คนต่ำงด้ำวท ำได้
โดยมีเงื่อนไข 13 งำน ซึ่งหำกตรวจพบกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย 
คนต่ำงชำติท ำงำนโดยไม่มีใบอนุญำตท ำงำนหรือท ำงำน
นอกเหนือสิทธิจะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บำท และ
ถูกผลักดันส่งกลับ และในส่วนนำยจ้ำงที่จ้ำงคนต่ำงชำติที่ไม่มี
ใบอนุญำตท ำงำน หรือให้คนต่ำงชำติท ำงำนนอกเหนือสิทธิจะมี
โทษปรับตั้งแต ่10,000 - 100,000 บำทต่อคนต่ำงชำติที่จ้ำงหนึ่งคน
หำกกระท ำผิดซ้ ำต้องมีโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 
50,000 - 200,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ และห้ำมจ้ำงคนต่ำงชำติ
ท ำงำนเป็นเวลำ 3 ป”ี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน กล่ำว

ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน
กล่ำวว่ำ กรมกำรจัดหำงำนรับข้อสั่งกำรจำกรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงแรงงำน โดยมอบหมำยกองทะเบียนจัดหำงำนกลำง
และคุ้มครองคนหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด และ
ส ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1-10 ลงพื้นที่
ตรวจสอบกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว นำยจ้ำง สถำนประกอบกำร และ
คนต่ำงด้ำวที่เข้ำมำแย่งอำชีพคนไทย โดยปีงบประมำณ 2565 
มีกำรตรวจสอบนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร จ ำนวน 35,258 
รำย/แห่ง และด ำเนินคดีคนต่ำงด้ำวแย่งอำชีพคนไทย จ ำนวน 
918 คน และปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 (1 ต.ค. 65 - 29 ธ.ค. 65)
มีกำรตรวจสอบนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร จ ำนวน 17,476 รำย/แห่ง
และด ำเนินคดีคนต่ำงด้ำวแย่งอำชีพคนไทย จ ำนวน 295 คน

“ล่ำสุดวันที่ 5 ม.ค. 2566 เจ้ำหน้ำที่ชุดเฉพำะกิจฯ 
กรมกำรจัดหำงำน ได้ด ำเนินกำรตรวจแรงงำนต่ำงด้ำวแย่งอำชีพ
คนไทยโดยได้เข้ำตรวจสอบนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำรในเขตพืน้ที่
จังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหำนครรวมทั้งสิ้น จ ำนวน 56 
แห่ง/รำย พบแรงงำนต่ำงด้ำวสัญชำติเมียนมำกระท ำควำมผิด
ประกอบอำชีพแย่งอำชีพคนไทยจ ำนวน 8 รำย และได้ควบคุมตัว
ส่งพนักงำนสอบสวน สถำนีต ำรวจบำงขุนเทียนด ำเนินคดีในข้อหำ
เป็นคนต่ำงด้ำวท ำงำนนอกเหนือจำกที่มีสิทธิ์จะท ำได้ตำม 
มำตรำ 8 แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรจัดกำรกำรท ำงำน
ของคนต่ำงด้ำว พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561”

ทั้งนี้ ส ำหรับผู้ที่พบเห็นคนต่ำงด้ำวท ำงำนนอกเหนือ
สิทธิหรือพบเห็นกำรจ้ำงคนต่ำงด้ำวท ำงำนโดยผิดกฎหมำย 
สำมำรถแจ้งเบำะแสหรือร้องทุกข์ได้ที่ ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดทุกจังหวัด ส ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 
1-10 หรือ ที่สำยด่วนกระทรวงแรงงำน โทร.1506 กด 2 
กรมกำรจัดหำงำน หรือสำยด่วน 1694 กรมกำรจัดหำงำน 
หรือแจ้งเบำะแสโดยตรงที่กองทะเบียนจัดหำงำนกลำงและ
คุ้มครองคนหำงำน โทร. 02 354 1729

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

กระทรวงแรงงำน ร่วมมือสถำนประกอบกำรภำคเอกชน ส่งเสริมควำมเสมอภำคทำงสังคม สร้ำงโอกำสมีงำนท ำให้คนพิกำร
3,277 คน พร้อมสร้ำงรำยได้กว่ำ 392,322,440 ล้ำนบำท

นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เปิดเผยว่ำ กระทรวงแรงงำนขำนรับนโยบำยรัฐบำล ภำยใต้กำรน ำ
ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ที่ให้ควำมส ำคัญกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม
โดยมุ่งสร้ำงโอกำสแก่กลุ่มเปรำะบำง ผู้ด้อยโอกำส และผู้พิกำร เพื่อให้มีหลักประกันทำงสังคม สำมำรถพึ่งพำตนเอง มีงำน 
มีรำยได้ สำมำรถยกระดับคุณภำพชีวิตให้ดีขึ้น โดยในปีงบประมำณ 2566 กระทรวงแรงงำน ได้เชิญชวนสถำนประกอบกำร
ภำคเอกชน เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนคนพิกำรเชิงสังคม ประเภทจ้ำงเหมำบริกำร ซึ่งมีสถำนประกอบกำร จ ำนวน 
337 แห่ง ตอบรับและด ำเนินกำรให้สิทธิแก่คนพิกำรหรือผู้ดูแลคนพิกำรตำมมำตรำ 35 ทั้งสิ้น 3,277 คน จำกเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้
1,800 คน ซึ่งถือว่ำเกินเป้ำหมำยถึง 82% จะก่อให้เกิดรำยได้แก่คนพิกำร 392,322,440 บำทต่อปี

“ผมสนับสนุนโครงกำรจ้ำงงำนคนพิกำรเชิงสังคม ต่อเนื่องมำเป็นปีที่ 2 โดยแต่ละปีได้เพิ่มเป้ำหมำยจ้ำงงำนผู้พิกำร
เพิ่มขึ้น ปีละ 20% โดยปี 2565 ซึ่งเป็นปีแรกตั้งเป้ำหมำย 1,000 คน เกิดกำรจ้ำงงำน 1,499 คน ปี 2566 เพิ่มเป้ำหมำย
เป็น 1,800 คน เกิดกำรจ้ำงงำน 3,277 คน ซึ่งจะช่วยสร้ำงโอกำสให้คนพิกำร มีงำนท ำ มีรำยได้ มีควำมภำคภูมิใจในตนเอง 
ส่งเสริมควำมเสมอภำคทำงสังคม” รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน กล่ำว
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ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน
กล่ำวว่ำ กรมกำรจัดหำงำนขอขอบคุณควำมร่วมมือของสถำน
ประกอบกำรภำคเอกชน จ ำนวน 337 แห่ง อำทิ บจก. แฟลช 
เอ็กซ์เพรส บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิกส์ (ประเทศไทย) 
จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด
ที่ได้ให้สิทธิคนพิกำรฯ ตำมโครงกำรส่งเสริมจ้ำงงำนคนพิกำร
เชิงสังคมในปีนี้ ส ำหรับโครงกำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนคนพิกำร
เชิงสังคม ประเภทจ้ำงเหมำบริกำร เกิดขึ้นได้จำกควำมร่วมมือ
3 ฝ่ำย คือ นำยจ้ำงสถำนประกอบกำรภำครัฐ ภำคเอกชน 
หน่วยบริกำรสำธำรณะ และผู้พิกำรหรือผู ้ดูแลคนพิกำร 
โดยกรมกำรจัดหำงำนเชิญชวนนำยจ้ำง สถำนประกอบกำรที่
ส่งเงินเข้ำกองทุนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
ตำมมำตรำ 34 ให้ด ำเนินกำรให้สิทธิแก่คนพิกำรหรือผู้ดูแล
คนพิกำรตำมมำตรำ 35 โดยจ้ำงงำนคนพิกำรเป็นพนักงำน
เพื่อปฏิบัติงำนสนับสนุนในหน่วยบริกำรสำธำรณประโยชน์

ในพื้นที่ชุมชนใกล้บ้ำน เช่น โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล
โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์ฟื้นฟูอำชีพคนพิกำร ศูนย์บริกำร
คนพิกำรของเทศบำลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ซึ่งช่วยให้
คนพิกำรในพื้นที่ห่ำงไกล สำมำรถท ำงำนใกล้บ้ำน ได้รับโอกำส
มีอำชีพ มีงำนท ำอย่ำงทั่วถึง

ทั้งนี้ สถำนประกอบกำรที่มีควำมประสงค์จะเข้ำร่วม
โครงกำรฯ สำมำรถสอบถำมติดต่อขอรับบริกำรได้ที่
ส ำ นั ก ง ำนจั ดหำ ง ำนจั ง หวั ด  ส ำ นั ก ง ำนจั ดหำ ง ำ น
กรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1 - 10 หรือลงทะเบียนใช้สิทธิผ่ำน
ระบบ e - Service กรมกำรจัดหำงำน หำกต้องกำรสอบถำม
รำยละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ สำยด่วนกระทรวงแรงงำน 
1506 กด 2 กรมกำรจัดหำงำน หรือสำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน
โทร 1694

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

อาชีพมั่นคง

ส่องเทรนด์อาชีพปี 66 พบ 14 อาชีพรุ่ง 4 อาชีพร่วง

เผยผลส ารวจเทรนด์อาชีพซึ่งเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงานในปี 66 “สายไอที” มาแรง เงินเดือนสูงสุด
แตะ 2 แสน ชี้ “Cyber Security” เป็นสายงานที่ทั่วโลก
ต้องการและยั งขาดแคลน ขณะที่  “YouTuber และ 
Influencer” คืออาชีพท าเงินมหาศาลของคนรุ่นใหม่วัยท างาน
ส่วน “ขายของออนไลน์” และ "ด้านการแพทย์" ยังไปได้ดี 
สายงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว อย่าง “แอร์โฮสเตส-
สจ๊วต-นักบิน-พนักงานโรงแรม-มัคคุเทศก์” กลับมาบูมอีกครั้ง
“สตาฟอีเวนต์-สตาฟคอนเสิร์ต” อยู่ในช่วงโกยเงิน 
ด้าน “วิศวกรพลังงานทดแทน” ก าลังเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้น 
แต่ “พนักงานธนาคาร-ครูเอกชน-สายเมตาเวิร์ส” ต้องท าใจ
เพราะอยู่ในช่วงขาลง

แม้แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2566 จะยังไม่กระเตื้อง
มำกนัก โดยคำดว่ำจะขยำยตัว 3.0-3.5% ซึ่งเป็นอัตรำกำร
เติบโตที่น้อยกว่ำหลำยประเทศในภูมิภำคอำเซียน ขณะที่
ตลำดแรงงำนของไทยในปีหน้ำยังเติบโตแบบเปรำะบำง ส่งผลให้
หลำยอำชีพเริ่มไม่เป็นที่ต้องกำรของตลำดแรงงำน แต่ในทำง

กลับกันมีหลำยสำขำอำชีพซึ่งเป็นที่ต้องกำรอย่ำงมำก บริษัทต่ำง ๆ
พำกันเสนอค่ำตอบแทนในอัตรำสูงลิ่วเพื่อแย่งชิงตัว หลำยคน
คงอยำกรู้ว่ำในปีหน้ำ อำชีพไหนรุ่ง? อำชีพไหนร่วง? จะได้
ปรับตัวให้สำมำรถอยู่ได้ในภำวะเศรษฐกิจเช่นนี้

จำกกำรตรวจสอบพบว่ำ อำชีพซึ่งตลำดแรงงำน
ต้องกำรอย่ำงมำกในปีหน้ำนั้นส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มอำชีพ
ในสำยไอที บริกำร กำรท่องเที่ยว และสุขภำพ ซึ่งประกอบด้วย
1. UX Designer (User Experience Designer) หรือนัก
ออกแบบหน้าแอปพลิเคชัน ถือเป็นอำชีพมำแรงทำงด้ำนไอที
อีกอำชีพหนึ่ง เพรำะเมื่อแพลตฟอร์มออนไลน์เข้ำมำมีบทบำท
ในชีวิตประจ ำวันของเรำมำกขึ้น กำรออกแบบหน้ำแอปพลิเคชัน
เพื่อให้ผู้ที่ใช้งำนสำมำรถใช้งำนได้สะดวก หรือเกิดควำม
ประทับใจต่อแอปพลิเคชันนัน้ ๆ จึงเป็นอำชีพซึ่งเป็นที่ต้องกำร
ของตลำด คนที่จะท ำงำนเกี่ยวกับ UX Designer แม้จะไม่จ ำเป็น
ต้องจบเฉพำะทำงแต่จะต้องมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีทักษะ
ในกำรแก้ปัญหำ โดยอาชีพนี้รายได้เริ่มต้นที่ 35,000-70,000 บาท
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2. Data Analyst (DA) หรือนักวิเคราะห์ข้อมูล เป็นงำนที่
น ำข้อมูลของลูกค้ำมำวิเครำะห์ให้เกิดประโยชน์ เช่น กำรหำข้อมูล
ธุรกิจเชิงลึก (Business Insight) เพื่อน ำไปสนับสนุนกำรตัดสินใจ
ต่อยอดในแผนกลยุทธ์ (Strategy) หรือแผนงำนต่อ ๆ ไปตำม
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดย Data analytic เน้นกำรน ำข้อมูลมำหำ
insight เช่น พฤติกรรมผู้บริโภค แล้วน ำมำรำยงำนผ่ำน Data 
report, Data dashboard ให้องค์กรเข้ำใจข้อมูลง่ำยขึ้น โดย Data 
Analyst เป็นงำนที่ต้องอำศัยสัญชำตญำณทำงธุรกิจ (Business 
Sense) ค่อนข้ำงมำก เพรำะต้องเจอกับข้อมูล ควำมต้องกำร และ
โจทย์ที่หลำกหลำยอยู่ตลอดเวลำ แน่นอนว่ำควำมยำกของงำน
ย่อมมำพร้อมกับผลตอบแทนที่สูง โดยเงินเดือนเริ่มต้นของ
นักวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ที่ประมาณ 25,000-45,000 บาท และเมื่อเติบโต
เป็นระดับ Manager ขึ้นไป เงินเดือนจะแตะถึงหลักแสนเลยทีเดียว
3. Data Scientist หรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลคืออำชีพที่ก ำลัง
มำแรงและเป็นที่ต้องกำรในโลกของกำรท ำงำนยุคใหม่ กำรท ำงำนหลัก ๆ
จะเป็นกำรวิเครำะห์ข้อมูลและน ำมำพัฒนำเป็นโมเดล (Model)
หรือเครื่องมือ (Tools) ที่ตอบโจทย์ทำงธุรกิจ ช่วยท ำนำยผลที่จะ
เกิดขึ้นในอนำคต ช่วยในกำรตัดสินใจ หรือกำรวำงกลยุทธ์ขององค์กร
เช่น สร้ำงระบบซื้อขำยของออนไลน์ท่ีมีประสิทธิภำพ ท ำให้อำชีพน้ี
เป็นที่ต้องกำรในตลำดทุกภำคส่วน รายได้เฉลี่ยในต าแหน่ง 
Data Scientist ของเด็กจบใหม่หรือ Junior Data Scientist
เร่ิมต้นที่ 30,000 บาท สูงสุดอยู่ที่ 60,000 บาท ขณะที่รายได้
เฉลี่ยของต าแหน่ง Senior Data Scientist เร่ิมต้นที่ 80,000 บาท
สูงสุดอยู่ท่ี 150,000 บาท โดยขึ้นอยู่กับทักษะและควำมสำมำรถ
4. Edge Computing หรือผู้ดูแลระบบประมวลผล เป็นหนึ่งอำชีพ
ที่น่ำสนใจ โดย Edge Computing คือกำรประมวลผลที่โอนถ่ำย
ศูนย์กลำงกำรท ำงำนไปท่ีขอบของเครือข่ำยและน ำพลังประมวลผล
เข้ำมำอยู่ใกล้กับข้อมูลให้มำกที่สุด สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ได้
หลำกหลำย เช่น กำรประยุกต์ใช้กับแอปพลิเคชัน กำรใช้บังคับ
เครื่องจักร แอปพลิเคชันในรถยนต์ไฟฟ้ำ หรือกำรมอนิเตอร์ต่ำง ๆ 
ส าหรับเงินเดือนเร่ิมต้นของอาชีพนี้อยู่ท่ีประมาณ 35,000 บาท
5. Cyber Security หรือวิศวกรความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
เป็นอำชีพซึ่งเป็นที่ต้องกำรของทั่วโลก และยังอยู่ในภำวะขำดแคลน
แรงงำน เนื่องจำกมีแนวโน้มว่ำควำมเสียหำยจำกภัยคุกคำมทำงไซเบอร์
ก ำลังเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2566 World Economic Forum
คำดกำรณ์มูลค่ำควำมเสียหำยจำกกำรโจมตีทำงไซเบอร์ทั่วโลกว่ำ
จะสูงถึง 8 ล้ำนล้ำนเหรียญสหรัฐ หรือเพ่ิมขึ้นจำกปี 2565 ถึง 15%
โดยอำชีพ Cyber Security มีหน้ำที่หลักคือ คอยเฝ้ำระวัง ควบคุม
ปกป้องข้อมูล โปรแกรม เครือข่ำย อุปกรณ์จำกกำรถูกขโมยและ
โจมตีข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญำต เพรำะฉะนั้นจึงต้องมีทักษะที่
ครอบคลุมฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อจะได้รักษำควำมมั่นคง
และปลอดภัยของข้อมูลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอัตราเงินเดือน
ของอาชีพนี้อยู่ท่ีประมาณ 65,000-200,000 บาท

6. E-commerce ค้าขายออนไลน ์เป็นอำชีพที่บูมมำกในช่วงหลำยปี
ที่ผ่ำนมำ สำมำรถเป็นได้ทั้งอำชีพหลักและอำชีพเสริม มีข้อดีคือ
ไม่จ ากัดวุฒิ สามารถสร้างรายได้อย่างไม่จ ากัด และมีฐำนลูกค้ำ
กว้ำงมำกทั้งในและต่ำงประเทศ สำมำรถขำยผ่ำนสื่อออนไลน์ได้
หลำกหลำยช่องทำง ไม่ว่ำจะเป็นเว็บไซต์ facebook อินสตำแกรม
Tiktok หรือแอปชอปปิ้งออนไลน์ต่ำง ๆ
7. YouTuber และ Influencer หรือนักโฆษณำและรีวิวสินค้ำ 
เป็นหนึ่งในอำชีพท ำเงินที่สร้ำงรำยได้มหำศำลให้คนรุ่นใหม่และ
วัยท ำงำน ขณะเดียวกัน ผู้สูงอำยุก็สำมำรถท ำอำชีพนี้ได้เช่นกัน 
รำยได้ขึ้นอยู่กับควำมคิดสร้ำงสรรค์และควำมขยันเป็นหลัก ขยันท ำ
คอนเทนต์ ขยันลงคลิป เพื่อสร้ำงผู้ติดตำม เหมำะส ำหรับคนที่มี
ทักษะในกำรพูดและกำรขำย มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรสร้ำง
คอนเทนต์ใหม่  ๆ สร้ำงจุดเด่นที่ เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง 
นอกจำกนั้น รำยได้ของเหล่ำ Youtuber และ Influencer ยังขึ้นอยู่
กับควำมโด่งดังของบุคคลนั้นด้วย เพรำะนอกจำกจะมีรำยได้จำก
เงินค่ำโฆษณำที่เจ้ำของแพลตฟอร์ม เช่น Youtube จ่ำยให้แล้ว 
พวกเขำยังมีรำยได้จำกกำรจ้ำงไปออกอีเวนต์ โชว์ตัว ไลฟ์สดใน
แพลตฟอร์มของตนเอง ซึ่งเรียกได้ว่ำผู้ที่ประสบความส าเร็จใน
สายงานนี้นั้นมีรายได้เทียบชั้นดารานักแสดง หรือเซเลบในวงการ
บันเทิงเลยทีเดียว
8. Marketing Analyst หรือเจ้าหน้าที่วิเคราะห์การตลาด ถือว่ำ
เป็นต ำแหน่งที่ส ำคัญมำกในกำรขับเคลื่อนธุรกิจ เนื่องจำกกำร
วิเครำะห์ตลำดจะช่วยท ำให้สำมำรถวำงแผนกำรตลำดได้ดีและ
ตอบโจทย์ลูกค้ำได้มำกขึ้น เบื้องหลังควำมส ำเร็จของสินค้ำหรือ
บริกำรที่มีอยู่ในตลำดล้วนเกิดจำกกำรวิเครำะห์ตลำด โดยเฉพำะ
กำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ส ำคัญ เช่น ลูกค้ำ คู่แข่ง ซึ่งกำรจะวิเครำะห์
ตลำดได้นั้นจะต้องเก็บข้อมูลกำรตลำดทั้งแบบออนไลน์และ
ออฟไลน์ อำชีพนี้ต้องเข้ำใจท้ังด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมลูและด้ำนกำรตลำด
อัตราเงินเดือนของอาชีพนี้อยู่ท่ีประมาณ 25,000-45,000 บาท
9. Customer Service หรือพนักงานบริการลูกค้า เช่น พนักงำน
ดูแลลูกค้ำ Call Center เป็นสำยงำนที่ไม่ต้องกลัว Ai มำแย่งงำน 
เพรำะท้ำยที่สุดแล้วลูกค้ำยังอยำกคุยกับพนักงำนที่เป็นคน
มำกกว่ำระบบตอบรับอัตโนมัติ คนที่จะรุ่งในสำยงำนด้ำนกำรบริกำร
ลูกค้ำต้องเป็นคนที่ควบคุมอำรมณ์เก่ง รักงำนบริกำร ชอบท ำงำนกับคน
และมีเอเนอร์จีบวกอยู่เสมออาชีพนี้เงินเดือนเร่ิมต้นประมาณ 
17,000 บาท
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10. อาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยว หลังจำกสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของโควิด-19 เริ่มคลี่คลำย หลำยฝ่ำยประเมินตรงกัน
ว่ำในปี 2566 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวจะกลับมำ
คึกคักอีกครั้ง ท ำให้อำชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกำรท่องเที่ยว 
เช่น นักบิน แอร์โฮสเตส สจ๊วต ซึ่งท ำงำนในสำยกำรบินต่ำง ๆ
พนักงำนโรงแรม มัคคุเทศก์ ตลอดจนภำคกำรขนส่งเป็นที่
ต้องกำรของตลำดอย่ำงมำก และอำจถึงขั้นขำดแคลน ยิ่งถ้ำ
นักท่องเที่ยวจีนกลับมำ เชื่อว่ารายได้จากการท่องเที่ยวในปี 
2566 จะกลับมาอย่างมหาศาล จึงถือว่าในปีหน้าอาชีพด้าน
การท่องเที่ยวจะกลับมารุ่งอย่างแน่นอน
11. Financial Manager หรือผู้บริหารการเงิน มีหน้ำที่จัดกำร
วำงแผนในเรื่องของกำรเงินในบริษัทใหญ่ ๆ หรือในธนำคำร 
เป็นคนที่คอยดูแลเกี่ยวกับรำยรับ-รำยจ่ำยของบริษัทเพื่อให้
เกิดประสิทธิภำพสูงสุด ต้องเป็นคนที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
เฉพำะทำงในด้ำนเศรษฐศำสตร์ มีควำมละเอียดรอบคอบ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นทีม โดยอัตราเงินเดือนส าหรับ
เด็กจบใหม่ในสายงานนี้อยู่ที่ 15,000-25,000 บาท แต่ถ้ำหำก
มีประสบกำรณ์สำมำรถท ำรำยได้ถึงหลักแสนได้เลยทีเดียว
12. งานด้านการแพทย์ เช่น หมอ พยำบำล วิทยำศำสตร์
สุขภำพ จิตแพทย์ นักกำยภำพบ ำบดั เป็นอำชีพที่ไม่มีทำงตกงำน
อย่ำงแน่นอน เพรำะปัจจุบันแม้มนษุย์เงินเดือนจะไม่ปว่ยหนกั
แต่ก็มักเป็นโรคฮิตอย่ำงออฟฟิศซินโดรม บ้ำงมีภำวะเครียด
ท ำให้เป็นโรคซึมเศร้ำ โรคไบโพลำร์ โรค imposter syndrome
จำกสภำพสังคมที่กดดันมำกขึ้น สำยงำนนี้จึงเป็นที่ต้องกำร
และค่อนข้ำงขำดแคลนส ำหรับอัตราเงินเดือนของสายงาน
ด้ า นก า รแพทย์ อ ยู่ ที่ ห ลั ก หมื่ น ไ ป จนถึ งหลั ก แสน
13. วิศวกรด้านพลังงานสะอาดหรือพลังงานทดแทน 
รวมถึงรถยนต์ไฟฟ้า โซลาร์เซลล์ เป็นสำขำอำชีพซึ่งมีควำม
ต้องกำรเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจำกวิกฤตพลังงำนที่เกิดจำก
ผลกระทบของสงครำมระว่ำงประเทศ และปริมำณก๊ำซธรรมชำติ
และน้ ำมันซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหมดไปก ำลังร่อยหรอลงทุกที
ท ำให้ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยหันมำให้ควำมส ำคัญกับ
พลังงำนทดแทนมำกขึ้น วิศวกรด้ำนนี้จึงเป็นที่ต้องกำรของตลำด
โดยอัตราเงินเดือนของสายงานนี้เริ่มตั้งแต่ 18,000-100,000 บาท
แล้วแต่ต ำแหน่งงำน แต่หำกไปท ำงำนในประเทศแถบยุโรป 
หรืออเมริกำอัตราเงินเดือนจะขึ้นไปถึงเกือบ 200,000 เลยทีเดียว
14. งานสตาฟอีเวนต์ และสตาฟคอนเสิร์ต ในปี 2566 เป็นปีที่
จะมีกำรจัดงำนอีเวนต์ และคอนเสิร์ตกันอย่ำงคึกคัก หลังจำกที่
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด -19 เริ่มคลี่คลำย 
รัฐบำลอนุญำตให้มีกำรจัดงำนที่มีกำรรวมกลุ่มของผู้คน

จ ำนวนมำก งำนอีเวนต์ และคอนเสิร์ตของศิลปินต่ำง ๆ ที่ถูก
ยกเลิกหรือเลื่อนไปในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำสำมำรถกลับมำจัดได้
อีเวนต์และคอนเสิร์ตที่อั้นมำนำนจึงพำเหรดกันจัดงำนแบบติด ๆ 
ซึ่งนอกจำกครีเอทีฟและโปรดิวเซอร์ที่สร้ำงสรรค์งำนอีเวนต์
และคอนเสิร์ตแล้ว ต ำแหน่งงำนซึ่งเป็นที่ต้องกำรจ ำนวนมำก
คือทีมสตำฟ ซึ่งงำนสตำฟนั้นแม้จะเป็นงำนพำร์ตไทม์ที่จ้ำงกัน
เป็นจ๊อบ จ่ายค่าจ้างเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ แต่ก็จัดว่า
เป็นอาชีพที่รายได้ดีทีเดียวโดยรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ วันละ 
1,500-2,400 บาท

ส่วนอาชีพซึ่งตลาดแรงงานต้องการน้อยลงและมี
แนวโน้มจะถูกปรับลดในปี2566 ได้แก่
1. พนักงานธนาคาร เนื่องจำกประเทศต่ำง ๆ ทั่วโลกรวมถึง
ประเทศไทยหันมำท ำธุรกรรมกำรเงินผ่ำนแพลตฟอร์มออนไลน์
กันมำกข้ึนและมีแนวโน้มจะก้ำวเข้ำสู่สังคมไร้เงินสด โดยกำร
ท ำรำยกำรด้ำนกำรเงิน ไม่ว่ำจะรับเข้ำ หรือจ่ำยออก แทบทุกอย่ำง
ท ำรำยกำรผ่ำนอินเทอร์เน็ต แอปพลิเคชัน บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
พร้อมเพย์ ท ำให้กำรบริกำรโดยพนักงำนซึ่งอยู่ประจ ำธนำคำร
สำขำต่ำง ๆ  มีควำมจ ำเปน็นอ้ยลง ส่งผลให้ในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ
ธนำคำรต่ำง ๆ พำกันประกำศปิดสำขำและเลิกจ้ำงพนักงำน
ไปเป็นจ ำนวนมำก ซึ่งในปี 2566 แนวโนม้ก็ยังเปน็เช่นนี้ต่อไป
2. สายงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง หรือเมตา
เวิร์ส (metaverse) เนื่องจำกที่ผ่ำนมำ เมตำเวิร์สยังไม่ได้รับ
เสียงตอบรับจำกผู้ใช้บริกำรมำกนัก ซึ่งอำจเป็นเพรำะเป็น
เทคโนโลยีที่มำเร็วเกินไป ยังไม่ถึงเวลำ ต้องรออีก 3-4 ปี หรือ
อำจต้องทบทวนว่ำเมตำเวิร์สควรไปต่อหรือพอแค่นี้ ล่ำสุด 
เมื่อเดือน พ.ย. 2565 มำร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ซีอีโอและผู้ร่วม
ก่อตั้งเฟซบุ๊ก ในฐำนะซีอีโอบริษัท Meta เจ้ำของโปรเจกต์
ใหญ่ Metaverse ได้ประกำศปลดพนักงำนถึง 11,000 คน หรือ
คิดเป็น 13% ของบริษัท โดยเขำยอมรับควำมผิดพลำดในกำร
ตัดสินใจลงทุนและชี้ว่ำปัญหำขณะนี้เกิดจำกตลำดโฆษณำที่อยู่
ในช่วงขำลง
3. พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจำกปัจจุบันมีกำรน ำ
เทคโนโลยีปญัญำประดิษฐ์ หรือ AI มำใช้มำกข้ึน จึงอำจมีกำร
ปรับลดพนักงำนโรงงำนลง ขณะเดียวกัน พนักงำนเหล่ำนีต้้อง
หันมำพัฒนำทักษะในกำรบังคับหุ่นยนต์มำกขึ้น อย่ำงไรก็ดี 
ในปี 2566 ลูกจ้ำงโรงงำนยังพอใจชื้นได้บ้ำง เนื่องจำกจำก
กำรส ำรวจพบว่ำนำยจ้ำงมำกกว่ำครึ่ง คือ 53% ของนำยจ้ำงในไทย
ยังไม่มีนโยบำยในกำรปรับเปลี่ยนกรอบอัตรำก ำลังพนักงำน
ในปี 2566 และนำยจ้ำงรำว 22% ต้องกำรเพิ่มจ ำนวนพนักงำน
ในขณะที่มีเพียง 4% ที่ระบุว่ำจะลดจ ำนวนพนักงำนลง
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อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเริ่มสนใจใช้หุน่ยนต์ผลิตเสื้อผ้า

บริษัทเสื้อผ้าและเทคโนโลยีขนาดใหญ่ เช่น Siemens 
AG และ Levi Strauss & Co. ต่างก าลังพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อน า
มาใช้ในการผลิตเสื้อผ้าอยู่ แต่กระบวนการใช้หุ่นยนต์หรือ
คอมพิวเตอร์ในการท างานของมนุษย์ หรือ ระบบท างานผ่าน
การควบคุมจากคอมพิวเตอร์ (automation) กลับสร้าง
ความวิตกแก่ผู้คนมากมายทั่วโลกว่า ตนจะต้องตกงาน
ในอนาคตอันใกล้นี้แล้วหรือไม่

Eugen Solowjow เป็นหัวหน้ำโครงกำรผลิตเสื้อผ้ำด้วย
ระบบ automation ของ Siemens ในซำนฟรำนซิสโกกล่ำวว่ำ
“เสื้อผ้ำเป็นอุตสำหกรรมสุดท้ำยที่มีมูลค่ำล้ำนล้ำนดอลลำร์ ที่ยัง
ไม่ได้พึ่งพำระบบอัตโนมัติ” โดยข้อมูลจำกกลุ่มวิจัยอิสระ Statista
ระบุว่ำ ตลำดเสื้อผ้ำทั่วโลกมีมูลค่ำรำว 1.52 ล้ำนล้ำนดอลลำร์ 
แนวคิดในกำรใช้หุ่นยนต์เพื่อเพิ่มกำรผลิตในสหรัฐฯ นั้น ได้รับ
ควำมนิยมมำกขึ้นในช่วงที่มีกำรระบำดใหญ่ของโควิด-19 ซึ่งส่งผล
กระทบต่อห่วงโซ่อุปทำนทั่วโลก และชี้ให้เห็นถึงควำมเสี่ยง
ของกำรพึ่งพำโรงงำนที่อยู่ห่ำงไกลออกไป แต่กำรย้ำยฐำนกำร
ผลิตเสื้อผ้ำกลับไปสู่ตลำดตะวันตก รวมทั้งในสหรัฐฯ นั้นเป็น
ประเด็นที่ละเอียดอ่อน

บริษัทเสื้อผ้ำหลำย ๆ แห่งยังลังเลที่จะออกมำพูดเกี่ยวกับ
กำรใช้ระบบ automation เพรำะกลัวว่ำจะเป็นกำรสร้ำงควำม
กังวลให้แก่สำธำรณชนว่ำ ระบบดังกล่ำวจะเข้ำมำแย่งงำนจำก
คนงำนในประเทศยำกจนต่ำง ๆ ขณะเดียวกัน นักวิจัยห้ำคน     
ให้ข้อมูลกับรอยเตอร์ว่ำ กำรเย็บเสื้อผ้ำโดยกำรใช้เข็มและด้ำยนั้น
เป็นเรื่องที่ยำกมำกที่จะเปลี่ยนให้เป็นระบบอัตโนมัติ เนื่องจำก
หุ่นยนต์ไม่มีทักษะกำรสัมผัสที่ดีเท่ำมือมนุษย์ และแม้ว่ำ ตอนนี้จะ
มีกำรพัฒนำขึ้นมำบ้ำงแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องยังน่ำจะต้องใช้เวลำอีก
หลำยปีเพื่อพัฒนำควำมสำมำรถของหุ่นยนต์ทั้งหลำยให้เย็บผ้ำได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ อย่ำงไรก็ตำม มีกำรศึกษำว่ำ หำกหุ่นยนต์
สำมำรถผลิตเสื้อผ้ำได้เพียงพอ อำจช่วยลดส่วนต่ำงของต้นทุน
ระหว่ำงโรงงำนในสหรัฐฯ และในต่ำงประเทศได้

Solowjow กล่ำวว่ำ โครงกำรพัฒนำระบบ automation
ที่ Siemens นั้นต่อยอดมำจำกควำมพยำยำมในกำรผลิตซอฟต์แวร์
เพื่อช่วยหุ ่นยนต์ให้สำมำรถจัดกำรกับวัสดุได้ทุกประเภท เช่น 
สำยเคเบิลเส้นเล็ก ๆ ก่อนที่นักวิจัยจะตระหนักว่ำ หนึ่งใน
เป้ำหมำยที่ดีท่ีสุดในกำรใช้ระบบดังกล่ำวก็คือ กำรผลิตเสื้อผ้ำนั่นเอง

Siemens ท ำงำนร่วมกับ Advanced Robotics for 
Manufacturing (ARM) Institute ในเมืองพิตต์สเบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย
เพื่อหำวิธีจัดกำรกับปัญหำในเรื่องผ้ำ และพบว่ำ บริษัทสตำร์ทอัพ
Sewbo Inc. ที่ตั้งอยู่ในนครซำนฟรำนซิสโกมีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ที่จะมำช่วยพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อจัดกำรกับปัญหำเนื้อผ้ำต่ำง ๆ ได้ 
โดยบริษัทแห่งนี้เช่ียวชำญในกำรท ำให้เนื้อผ้ำแข็งขึ้นด้วยสำรเคมี 
โดยผ้ำที่ชุบแข็งจะมีลักษณะคล้ำยกับวัสดุอื่น ๆ ที่หุ่นยนต์สำมำรถ
จัดกำรได้ เช่น โลหะ และเมื่อหุ่นยนต์เย็บผ้ำเสร็จแล้ว เสื้อผ้ำก็จะ
ถูกน ำไปซักเพื่อขจัดสำรเคมีดังกล่ำวออกไป Jonathan Zornow 
ซึ่งเป็นนักประดิษฐ์ของ Sewbo กล่ำวว่ำ “ผ้ำเดนิมเกือบทุกชิ้น
จะถูกน ำไปซักหลังกำรตัดเย็บ ดังนั้นวิธีกำรนี้จึงสำมำรถเข้ำได้กับ
ระบบกำรผลิตที่มีอยู่ก่อนแล้ว”

4. ครูโรงเรียนเอกชน เนื่องจำกวิกฤตโควิด-19 ที่ยืดเยื้อส่งผลให้สภำพเศรษฐกิจดิ่งเหว กระทบต่อทุกธุรกิจ แต่ที่หนักที่สุด
คือภำคกำรศึกษำ โดยเฉพำะโรงเรียนเอกชน เพรำะผู้ปกครองของนักเรียนจ ำนวนไม่น้อยประสบปัญหำกำรว่ำงงำน หรือรำยได้ลดลง
จึงไม่สำมำรถแบกรับภำระค่ำใช้จ่ำยได้จึงย้ำยเด็กไปเรียนในโรงเรียนรัฐบำลแทน ส่งผลจ ำนวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนเอกชนลดลงอย่ำงมำก
ซึ่งในปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนเอกชนท่ัวประเทศมีเด็กนักเรียนลดลงเกือบ 100,000 คน ส่งผลให้ตลอดระยะเวลำ 3 ปีผ่ำนมำ โรงเรียน
เอกชนทยอยปิดกิจกำรลง โดยมีกำรประกำศปิดโรงเรียนไปแล้วมำกกว่ำ 300 แห่งทั่วประเทศ เมื่อโรงเรียนเอกชนปิดตัวลง ครูโรงเรียน
เอกชนก็ถูกเลิกจ้ำงตำมไปด้วย

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคเหนือ   
ที่มา : https://mgronline.com
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ปัจจุบันมีกำรขยำยวงกำรท ำงำนเพื่อพัฒนำวิจัยนี้ให้
กว้ำงออกไปอีก และมีบริษัทผู้ผลิตเสื้อผ้ำหลำยแห่งเข้ำร่วมด้วย
อำทิ Levi’s และ Bluewater Defense LLC ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต
เสื้อผ้ำเครื่องแบบทหำรขนำดเล็กในสหรัฐฯ โดยบริษัทเหล่ำนี้
ได้รับเงินสนับสนุนจ ำนวน 1.5 ล้ำนดอลลำร์จำกสถำบัน ARM 
ในกำรทดลองใช้เทคนิคนี้

นอกจำกนี้ ยังมีควำมพยำยำมอื่น ๆ ในกำรเปลี่ยนโรงงำน
ตัดเย็บให้หันมำใช้ระบบ automation มำกขึ้น อย่ำงเช่น ที่ Software
Automation Inc บริษัทสตำร์ทอัพในรัฐจอร์เจียซึ่งพัฒนำเครื่องจักร
ที่สำมำรถเย็บเสื้อผ้ำโดยกำรขึงผ้ำลงบนโต๊ะชนิดพิเศษ เป็นต้น

Sanjeev Bahl ซึ่งเปิดโรงงำนผลิตกำงเกงยีนส์เล็ก ๆ 
ที่ชื่อ Saitex ซึ่งตั้งอยู่ใจกลำงนครลอสแองเจลิสเมื่อสองปีก่อน 
ได้ลองศึกษำเครื่องจักรของ Sewbo ดู และเวลำนี้ ก ำลัง
เตรียมที่จะติดตั้งเครื่องจักรทดลองเครื่องแรกที่โรงงำนแล้ว 
Bahl กล่ำวว่ำ งำนตัดเย็บใหม่ ๆ รำยส่วนพร้อมที่จะลองใช้
กระบวนกำรเย็บแบบ automation แล้ว และว่ำ “ถ้ำหำกวิธีนี้
ใช้ได้ผล ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่เปิดโรงงำนผลิตยีนส์ขนำด
ใหญ่ในสหรัฐฯ อีกครั้ง”
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง   
ที่มา : https://www.voathai.com
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