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Special Report 

คนระยอง เริ่มท าสวน 2 ไร่ ทุกวันน้ี ผลิตทุเรียนได้ปีละ 120 ตัน มีปุ๋ยชีวภาพเป็นตัวช่วย
สองสำมปีมำนี้ ไม้ผลชนิดหนึ่งที่มำแรงเห็นจะได้แก่ ทุเรียน 

นอกจำกเป็นผลไม้รสชำติดีแล้ว กำรซื้อขำยกับต่ำงประเทศไปได้คล่อง 
บำงปีผลผลิตมีน้อย ส่งผลให้รำคำขำยจำกสวนดี ถึงขั้นดีมำก ด้วยเหตุนี้ 
จึงมีเกษตรกรปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้น อำจจะโค่นเงำะทิ้ง โค่นยำงพำรำลง 
แล้วปลูกไม้ยอดนิยมอย่ำงทุเรียนแทน ขณะเดียวกัน เกษตรกรที่ปลูก
อยู่แล้ว ก็เอำใจใส่สิ่งที่มีอยู่เป็นพิเศษ เพรำะขำยผลผลิตได้ จึงมีก ำลังซื้อ
ปัจจัยกำรผลิต ส่งผลท ำให้แวดวงที่เกี่ยวข้องพลอยคึกคักไปด้วย 
ไม่ว่ำจะเป็นต้นพันธุ์ ปุ๋ย สำรก ำจัดศัตรูพืช แรงงำน แม้แต่ค่ำไฟฟ้ำ
สูบน้ ำมำรดต้นทุเรียน ก็ต้องจ่ำยเงินเพิ่มขึ้น
เร่ิมต้นปลูกทุเรียน 2 ไร่ ทุกวันนี้ มี 68 ไร่

ลุงเสส ใจดี อยู่หมู่ที่ 7 บ้ำนช ำสมอ ต ำบลกองดิน อ ำเภอแกลง
จังหวัดระยอง ตอนเด็กๆ ชีวิตของลุงล ำบำกมำก มีพี่น้องทั้งหมด   
9 คน เมื่อแต่งงำนปี 2507 ได้รับมรดก 2 ไร่ เพรำะอยำกท ำสวน 
จึงขี่จักรยำนไปซื้อพันธุ์ทุเรียนที่สองสลึง อ ำเภอแกลง ซึ่งอยู่ไกลมำก 
น ำมำปลูก ขณะเดียวกันก็ช่วยท ำนำปลูกข้ำวในที่นำของครอบครัว 
เวลำผ่ำนไป 7-8 ปี ขำยทุเรียนชะนีมีผลผลิตขำยได้ 1,700 บำท ต่อต้น 
ขณะที่ท ำนำได้ข้ำว 10 เกวียน ขำยแล้วเหลือก ำไร 3,000 บำท จุดนี้เอง
ที่อยำกให้ลุงท ำสวน

“ปลูกทุเรียนแทบไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมี มีลูกออกมำ กระดุมสวยๆ 
ขำยลูกละ 15 บำท ชะนี ลูกละ 5 บำท ต่อมำได้แลกท่ีดินกับพ่ีชำย
อีก 2 ไร่กว่ำๆ พี่ชำยอยำกได้ที่ลุ่ม เรำเอำที่ดอน รวมแล้วมีที่ดินเกือบ 
5 ไร่ ก็ท ำสวนแล้วขยำยเรื่อยมำ ตอนนี้มีหลำยแปลง “ช่วยรวมหน่อยสิ” 
ตรงนี้ 11 ไร่ ตรงโน้น 22 ไร่ ล่ำสุดนี้ 9 ไร่…ที่นั่นอีก…ไร่” ลุงเล่ำ 
รวมแล้วลุงปลูกทุเรียนในพ้ืนท่ี 68 ไร่ พันธุ์ท่ีปลูกมี กระดุม 60 ต้น 
ชะนีดั้งเดิมเหลืออยู่ 10 ต้น พวงมณี 5 ต้น ก้ำนยำว 2 ต้น ที่เหลือ
เป็นหมอนทอง เมื่อรวมแล้ว ลุงมีทุเรียนรำว 1,300 ต้น
ผสมผสานเคมีและชีวภาพ

ผลผลิตที่สวนของลุงเสส เริ่มเก็บขำยได้ ตั้งแต่เดือนมีนำคม
จนถึงเดือนมิถุนำยน หลังเก็บเกี่ยว เจ้ำของใส่ปุ๋ย สูตร 12-3-3 ให้
ต้นละ 1 กิโลกรัม จำกนั้นให้อีก 2 ครั้ง ห่ำงกันครั้งละเดือน เท่ำกับว่ำ 
ต้นหนึ่งให้ปุ๋ย สูตร 12-3-3 จ ำนวน 3 กิโลกรัม ต่อต้น ต่อปี ถึงเดือน
กันยำยน ใส่ปุ๋ยเตรียมต้นเพื่อออกดอก ใส่สูตร 8-24-24 ต้นละ 1 กิโลกรัม 
รำวพฤศจิกำยน ทุเรียนกระดุม จะเริ่มออกดอกมำก่อน ตำมด้วย
หมอนทอง ปุ๋ยเคมีจะหยุดอยู่แค่นี้ มีเจ้ำหน้ำที่เกษตรส ำนักงำนเกษตร
จังหวัดระยองแนะน ำให้ใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่ม แต่ลุงยังไม่ได้ใส่ ลุงบอกว่ำ 
ปุ๋ยชีวภำพช่วยได้มำก

สูตรเด็ดปุ๋ยชีวภาพมีดังนี้
ผักบุ้ง 3 กิโลกรัม กล้วยน้ ำว้ำสุกปอกเปลือก 3 กิโลกรัม 

น้ ำอ้อย 2 กิโลกรัม หมักไว้ 16 วัน เก็บไว้ในสภำพร่ม อย่ำเปิดฝำ จำกนั้น
เปิดฝำเติมน้ ำ 20 ลิตร หมักไว้อีก 15 วัน น ำน้ ำที่ได้ 10 ลิตร ผสมกับน้ ำ 
200 ลิตร ใส่น้ ำอ้อย 10 กิโลกรัม หมักอีก 6 เดือน จะได้ปุ๋ยชีวภำพ
เข้มข้น น ำน้ ำปุ๋ยอำยุ 6 เดือน 1 ลิตร เทใส่บัวรดน้ ำเติมน้ ำให้เต็ม 
จำกนั้นน ำไปรดขณะที่ให้น้ ำทุเรียน โดยรดตำมรัศมีสำยน้ ำเหวี่ยง

สรุปคือ ให้ปุ๋ยแล้วรดน้ ำตำมนั่นเอง ระยะเวลำที่ให้นั้น ลุงเสส
บอกว่ำ ตอนผลทุเรียนอำยุ 2-3 ขีด ถึงครึ่งกิโลกรัม เหมำะสมที่สุด 
ปุ๋ยชีวภำพให้ปีละครั้งเท่ำนั้น หำกต้องกำรฉีดพ่นทำงใบ ใช้น้ ำปุ๋ยอำยุ 
6 เดือน ผสมน้ ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นให้ในวันที่ไม่มีแดด ลุงเสส บอกว่ำ 
กำรให้ปุ๋ยชีวภำพควรให้แต่เช้ำก่อนแดดออก จะได้ผลดีมำก กำรดูแล
อย่ำงอื่น ช่วงที่แตกใบอ่อน ได้รับค ำแนะน ำว่ำ ต้องระวังเพลี้ยไฟ 
หำกมีควรฉีดพ่นสำรเคมีให้ แล้วคอยสังเกต ระยะต่อมำ หำกไม่มี
ระบำดก็ไม่ต้องฉีด รวมทั้งไรแดง ที่มักท ำลำยใบแก่ กำรให้น้ ำก็ส ำคัญ 
ทุเรียนขำดน้ ำไม่ได้ ปริมำณกำรให้มำกน้อยแค่ไหนนั้น ช่วงก่อนออกดอก
ให้ไม่มำกนัก ช่วงติดผลต้องดูแล เพรำะมีผลต่อผลผลิตอย่ำงมำก
เทคนิคเพ่ิมคุณภาพ

กำร “ไว้ผล” ส ำคัญไม่น้อย เนื่องจำกคลุกคลีอยู่กับทุเรียน
มำนำน มองเห็นสภำพต้นก็รู้แล้วว่ำ ควรจะไว้ผลต่อต้นเท่ำไร  “ผมอยู่กับ
ทุเรียนมำกว่ำ 50 ปี จับทำงได้แล้ว ดูจำกคุณภำพทุเรียนที่ได้รับ
ค่อนข้ำงดี แต่ก่อนนี้เอำไว้ทุกลูกที่ติด มองดูเต็มต้นไปหมด ต่อมำ
เรียนรู้ว่ำมันมำกเกินไป อำหำรไม่พอไปเลี้ยงผล ขนำดของผลทุเรียน
จึงเล็ก พูไม่เต็มและผลบิดเบี้ยวไปบำงส่วน เดี๋ยวนี้ผมตัดแต่งเอำไว้แค่ 
ต้นละ 60-80 ผล เท่ำนั้น ขึ้นกับขนำดของต้นทุเรียน และจะดูจ ำนวน
กิ่งใหญ่ที่จะเอำไว้ผลด้วย สังเกตไหมว่ำทุเรียนหลำยต้นที่กิ่งล่ำง  
จะไม่มีลูกทุเรียนเลย เพรำะถูกตัดแต่งออกไปหมด เนื่องจำกลูก  
ไม่สมบูรณ ์ตรงนี้เพื่อให้อำหำรส่งขึ้นไปเลี้ยงลูกที่ก่ิงข้ำงบน กำรตัดแต่ง
ลูกทุเรียนผมจะตัดแต่ง 4 ครั้ง ตำมระยะกำรเติบโตของลูกทุเรียน คือ

ครั้งที่ 1 ระยะที่ผลทุเรียนอ่อนมีขนำดเท่ำกับไข่นกกระทำ 
จะตัดผลอ่อนที่มีหำงแย้ (ส่วนที่ยื่นจำกปลำยผลทุเรียนอ่อน ยำวประมำณ 
1-2 นิ้ว ดูคล้ำยปลำยหำงแย้) ที่โค้งบิดเข้ำหำผลทิ้งไป เลือกเอำไว้
เฉพำะผลทุเรียนที่มีหำงแย้ตรงเท่ำนั้น เพื่อจะได้ผลทุเรียนที่สมบูรณ์ 
พูเต็มทุกด้ำน หำกเลือกผลอ่อนที่หำงแย้บิดเบี้ยวไว้ จะได้ทุเรียนที่มี
ทรงผลบิดเบี้ยว บำงส่วนของผลจะลีบ ไม่มีเนื้อหรือไม่เต็มพู (ทรงแป้ว) 
ไม่ได้คุณภำพ ขำยไม่ได้รำคำ”
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ครั้งท่ี 2 ตัดแต่งผลหลังจำกครั้งแรก ประมำณ 15-20 วัน 
ดูว่ำขนำดผลทุเรียนประมำณไข่ไก่ รูปทรงผลจะเริ่มชัดเจนขึ้นกว่ำครั้งแรก 
ก็ยังคงเลือกตัดผลทุเรียนที่มีหำงแย้บิดเบี้ยวออกทิ้งไป ค ำนวณว่ำ
เอำไว้ 60-80 ลูก ต่อต้น อำจเผื่อไว้อีกนิดหน่อยก็ได้ กำรเลี้ยงผล
จะเลือกไว้เฉพำะกับกิ่งที่ใหญ่ โดยเฉลี่ยกร็ำวๆ 2-4 ผล ต่อกิ่ง เท่ำนั้น

ครั้งที่ 3 ตัดแต่งผลทุเรียนเมื่อมีขนำดของผลเท่ำกับกระป๋องนม
โดยประมำณ เลือกตัดผลทุเรียนที่ไมส่มบูรณ์ทิ้งไป ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนมำก
แต่จะมีหลงเหลือมำไม่มำกนัก ผลทุเรียนเกือบทั้งหมดค่อนข้ำงสมบูรณ์
ดีแล้ว

ครั้งที่ 4 เป็นครั้งสุดท้ำยก็จะเข้ำไปดูว่ำยังมีผลทุเรียนที่บิดเบี้ยว 
ทรงไม่ได้คุณภำพหลงเหลืออีกหรือไม่ หำกพบก็ตัดทิ้งไป ปกติก็จะมี
สัก 1-3 ผลต่อต้น เท่ำนั้น แต่หำกพอรับได้ก็จะเก็บไว้ตัดขำยต่อไป” 
คุณลุงเสส อธิบำย
ผลผลิตปีหนึ่งกว่า 100 ตัน

ลุงเสส มีลูก 3 คน แต่ละคนมีครอบครัวแล้ว สมำชิกในครอบครัว
ช่วยกันท ำสวนอย่ำงแข็งขัน ลุงมีผลผลิตจ ำหน่ำย 123 ตัน เฉลี่ยขำย
ได้ทั้งปี กิโลกรัมละ 70 บำท

ลูกชำยพูดกับลุงว่ำ ผลผลิตคงไม่ต่ ำกว่ำ 150 ตัน เพรำะ
ติดผลผลิตดี ทุเรียนที่ปลูกใหม่ก็ให้ผลผลิตมำกขึ้น ผลผลิตชุดแรก
ที่ขำยได้ เดือนมีนำคมเป็นทุเรียนกระดุม รำคำอยู่ที่ กิโลกรัมละ 
100 บำท ดีกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งขำยได้รำคำกิโลกรัมละ 70 บำท 

ผลผลิตกระดุม ของลุงมีรำว 10 ตัน “แปลงท่ีปลูกกระดุม อยู่ห่ำง
จำกบ้ำนพอสมควร ผลผลิตทุเรียนกระดุมที่นี่ เคยมีคนมำซื้อส่งออก
ต่ำงประเทศ เนื้อดีมำก ส่วนหน่ึงเมล็ดลีบ”

“ทุเรียนปลูกได้หลำยจังหวัด อีสำนบำงจังหวัดปลูกได้ 
ทำงเหนือก็เช่นกัน แต่ที่ใดหนำวจัดมีน้ ำค้ำงตอนกลำงคืน  กลำงวันร้อน
ลมแรงใบจะแห้งกรอบ ปลูกไม่ดี” เป็นประสบกำรณ์ของผู้ปลูกทุเรียน 
ที่ท ำมำยำวนำนกว่ำ 50 ปี ถือว่ำเป็นองค์ควำมรู้ที่น่ำสนใจยิ่ง    
จึงไม่แปลกใจว่ำขณะที่พูดคุยกับคุณลุง มีคนแวะเวียนมำคุยเรื่อง
ทุเรียน ทั้งที่นัดและไม่ได้นัดหมำย จำกระยอง รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง
อย่ำงจันทบุรี ส่วนคณะดูงำนจำกไกลๆ นั้น ลุงบอกว่ำ “มำเป็นประจ ำ”

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มา : www.technologychaoban.com

แบตเตอรี่ Lithium-ion โตเกาะเทรนด์ EV ใน EEC
ด้วยกระแสยำนยนต์ไฟฟ้ำ (Electric Vehicle: EV) ที่มีแนวโน้มเติบโตสูงทั่วโลก และยังเป็นหนึ่งในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของไทย 

(S-Curve) ที่ภำครัฐพยำยำมผลักดันให้เกิดกำรลงทุน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในพื้นที่เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก หรือ EEC ด้วยกำรส่งเสริม
กำรลงทุนผ่ำนมำตรกำรของบีโอไอ ท ำให้โครงกำรยำนยนต์ไฟฟ้ำที่ได้รับอนุมัติจำกบีโอไอมีมูลค่ำเพิ่มขึ้นเป็น 161,000 ล้ำนบำท ในปี 2563 
จำก 148,000 ล้ำนบำท ในปี 2561 ซึ่งเติบโตที่ 9% ทั้งนี้ กำรเติบโตของสำยกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำทั้งในไทยและทั่วโลกจะหนุนให้ธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องขยำยตัวตำมไปด้วย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง แบตเตอรี่ Lithium-ion

แบตเตอรี่ Lithium-ion เป็น Energy Storage System ประเภทหนึ่งที่ก ำลังได้ควำมนิยมมำกสุดในปัจจุบัน ซึ่งสะท้อนได้จำก
ส่วนแบ่งตลำดอยู่ที่ 27.5% ซึ่งมำกสุดในกลุ่ม โดยส่วนใหญ่ถูกใช้เป็นแหล่งกักเก็บพลังงำนของยำนยนต์ไฟฟ้ำ นอกจำกนี้ ยังเติบโตเกำะกระแส 
Green Economy หลังจำกที่ท่ัวโลกหันมำให้ควำมส ำคัญกับกำรลด Carbon footprint ของกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำมำกข้ึน ท ำให้ Allied 
Market Research ซึ่งเป็นบริษัทที่ท ำงำนวิจัยด้ำนกำรตลำด และอุตสำหกรรมเชิงลึก คำดว่ำกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์มีทิศทำง
เติบโตที่ 13.9% ต่อปี และกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนลมมีทิศทำงเติบโตที่ 13.5% ต่อปี ในช่วงปี 2563 - 2570 จะช่วยหนุนให้ควำมต้องกำร
ใช้แบตเตอรี่ Lithium-ion ของโลก มีทิศทำงขยำยตัวตำมไปด้วย เนื่องจำกแบตเตอรี่ Lithium-ion มักถูกน ำมำใช้เพื่อเพิ่มเสถียรภำพ
แก่กำรผลิตและกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ นอกเหนือจำกกำรกักเก็บพลังงำนไว้ใช้ในช่วงเวลำกลำงคืนส ำหรับ Solar rooftops ของภำคครัวเรือน

การส่งเสริมการมีงานท าในภูมิภาค
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ส ำหรับในไทย คำดว่ำปริมำณกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำของไทย
มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยในปี 2568 คำดว่ำจะอยู่ที่ 6.03 แสนคัน 
และ 1.4 ล้ำนคัน ในปี 2573 ตำมเป้ำหมำยของคณะกรรมกำรนโยบำย
ยำนยนต์ไฟฟ้ำแห่งชำติ เทียบกับปี 2562 ที่ IHS Markit ซึ่งบริษัท
ให้บริกำรด้ำนฐำนข้อมูลของอุตสำหกรรม ประเมินไว้ที่ 35,039 คัน 
นอกจำกนี้ กำรที่ภำครัฐมีแผนลดก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรผลิตไฟฟ้ำลง 
20-25% ภำยในปี 2573 ด้วยกำรเพิ่มก ำลังกำรผลิตในกลุ่มโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ทุ่นลอยน้ ำและพลังงำนลม ท ำให้ในปี 2580 เพิ่มเป็น 
5,714 เมกะวัตต์ จำกปี 2563 อยู่ที่ 1,488 เมกะวัตต์ ทั้งหมดนี้ ท ำให้
ควำมต้องกำรใช้แบตเตอรี่ Lithium-ion ในไทย มีแนวโน้มเติบโตสูงถึง 
12% ต่อปี ในช่วงปี 2563 - 2568 และคำดว่ำมูลค่ำธุรกิจนี้จะแตะ 
20,000 ล้ำนบำท ภำยในปี 2568

ผลจำกกำรเติบโตของควำมต้องกำรใช้แบตเตอรี่ Lithium-ion
ที่ทวีสูงข้ึนในระยะข้ำงหน้ำ ท ำให้ Krungthai COMPASS มองว่ำ
กลุ่มผู้ประกอบกำรไทยที่มีศักยภำพที่จะขยำยตัวไปพร้อมกับกำรเติบโต
ของตลำดแบตเตอรี่ Lithium-ion คือ ธุรกิจผลิต Semiconductor 
(ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทีม่ีคุณสมบัติในกำรน ำไฟฟ้ำ) ซึ่งจัดว่ำเป็น
อุตสำหกรรมขั้นกลำงของห่วงโซ่อุปทำนของอุตสำหกรรมแบตเตอรี่ 

Lithium-ion และมีทิศทำงเติบโตโดดเด่น ขณะที่อุตสำหกรรมขั้นต้น 
เช่น ธุรกิจแปรรูป Lithium ไทยค่อนข้ำงเสียเปรียบ เนื่องจำกไม่มี
แหล่งแร่ตำมธรรมชำติในไทย ท ำให้ไทยต้องน ำเข้ำวัตถุดิบแร่ Lithium 
มำจำกต่ำงประเทศ 100% ทั้งนี้ ส่วนประกอบของ Semiconductor
ที่ไทยจะมีศักยภำพในกำรผลิตมำกที่สุดคือ Diode (ตัวรักษำระดับ
แรงดันไฟฟ้ำของแต่ละเซลล์ในแบตเตอรี่) และ Transistor (ตัวควบคุม
กระแสไฟฟ้ำของแบตเตอรี่) เห็นได้จำกมูลค่ำกำรส่งออก Diode และ 
Transistor โดยรวมของไทยสูงถึง 2,521 ล้ำนดอลลำร์ ในปี 2563 
ซึ่งเติบโตสูงถึง 31% และไทยยังจัดเป็นผู้ส่งออกอันดับที่ 11 ของโลก 
อีกด้วย

ปัจจุบัน ผู้ประกอบกำรรำยเดิมในไทยที่เป็นผู้ผลิต Semiconductor
ส ำหรับอุตสำหกรรมแบตเตอรี่ มีเพียง 2 รำย ท ำให้ภำวะกำรแข่งขัน
ของธุรกิจนี้ต่ ำมำก จึงเป็นโอกำสแก่ผู้ประกอบกำรรำยใหม่ที่จะเข้ำมำ
ขยำยกิจกำรเข้ำสู่ธุรกิจ

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มา : www.bangkokbiznews.com

หนุ่มเมืองโอ่งหัวใส พลิกวิกฤตโควิด-19 เปิดขายย าบนรถแห่เครื่องเสียง

จำกสภำพเศรษฐกิจท่ีย่ ำแยใ่นช่วงกำรแพร่ระบำดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ท ำให้กิจกำรหลำยอย่ำงต้องปิดตัวลง   
ผู้ประกอบกิจกำรหลำยรำยต้องหันมำประกอบธุรกิจอย่ำงอ่ืนแทน
เพื่อควำมอยู่รอดในช่วงสถำนกำรณ์วิกฤตแบบนี้ ทั้งต้องปรับตัว
ปรับกลยุทธ์ในวิธีกำรขำยเพื่อให้ได้รับควำมสนใจจำกลูกค้ำ

โดยเฉพำะร้ำนอำหำรประเภทชีวจิต เช่น ร้ำนย ำ มีเปิดขำย
กันเยอะขึ้นในช่วงนี้ ท ำให้ต้องมีกำรแข่งขันทำงกำรตลำดเพิ่มขึ้น
เช่นกัน เหมือนกับร้ำน “รถแห่ซิ่ง ย ำบันเทิง” ของนำยศักดิ์สิทธิ์ 
บุญชู อำยุ 33 ปี เป็นอีกหนึ่งร้ำนที่ตอบโจทย์ลูกค้ำได้เป็นอย่ำงดี 
ได้ปรับกลยุทธ์ในกำรขำยให้น่ำสนใจ โดยกำรน ำรถแห่เครื่องเสียง
มำประยุกต์เป็นร้ำนย ำเคลื่อนที่ เปิดขำยอยู่บริเวณริมถนนรำชบุรี
สวนผึ้ง-ผำปก หมู่ที่ 1 ต.ชัฏป่ำหวำย อ.สวนผึ้ง สร้ำงสีสันให้ลูกค้ำ
ที่พบเห็นอยำกเข้ำไปลิ้มลองย ำแซ่บของทำงร้ำน

นำยศักดิ์สิทธิ์ บุญชู เจ้ำของร้ำนรถแห่ซิ่ง ย ำบันเทิง กล่ำวว่ำ 
ตนท ำอำชีพนักดนตรี และเป็นหัวหน้ำวงรถแห่แจ็ด มิวสิคแบรนด์ 
รำชบุรี มีสมำชิกภำยในวง 14 คน โดยเปิดรับงำนท ำกำรแสดงมำแล้ว
กว่ำ 3 ปี โดยก่อนหน้ำนี้วงจะมีงำนเข้ำมำตลอดไม่ว่ำจะเป็นงำนแต่ง 
งำนแห่นำค และงำนสังสรรค์ เดือนหนึ่งไม่ต่ ำกว่ำ 20 งำน แต่หลังกำร
แพร่ระบำดโควิด-19 ทั้ง 3 ระลอก ท ำให้งำนถูกยกเลิกหมด  ตนและ

ลูกจ้ำงทีมงำนภำยในวงกลำยเป็นคนไม่มีงำนท ำ ตนจึงต้องหำงำน
มำเสริมเพื่อเลี้ยงทีมงำนไว้

ซึ่งกำรระบำดโควิด-19 ระลอกแรก ตนได้มำขำยขนมปังปิ้ง
เตำถ่ำน ได้รับผลตอบรับเป็นอย่ำงดีจำกลูกค้ำ แต่พอสถำนกำรณ์
ดีขึ้นจึงกลับมำท ำวงต่อ จนมำโควิด-19 ระลอกสอง ท ำให้ตนกลับมำขำย
ขนมปังปิ้งเตำถ่ำนอีกครั้ง แต่กลับไม่มีที่ขำยเพรำะที่เดิมมีคนมำขำย
ไปแล้ว จึงหันมำท ำไร่ปลูกแตงกวำ แต่ก็ขำดทุนจนสถำนกำรณ์ดีขึ้นอีก
จึงกลับมำท ำวงต่อ แต่พอท ำได้สักพักมำเจอโควิด-19 ระลอกสำม 
ซึ่งครั้งนี้หนักกว่ำเดิม เพรำะท ำให้วงของตนได้รับผลกระทบอย่ำงมำก 
ท ำให้มีหนี้สินเพิ่มขึ้น  ตนจึงต้องหำทำงออกเพื่อควำมอยู่รอดของ
ทีมงำนภำยในวง ปรึกษำกันว่ำจะขำยย ำ เพรำะโดยส่วนตัวชอบกินย ำ
ทุกประเภท แต่ขำยธรรมดำกลัวจะไม่ได้รับควำมสนใจจำกลูกค้ำ 
จึงน ำรถแห่ของวงมำเปิดขำยย ำบนรถแห่ โดยใช้ช่ือร้ำนว่ำ “รถแห่ซิ่ง
ย ำบันเทิง” ซึ่งเปิดขำยมำได้เพียง 2 อำทิตย์ แต่กลับได้รับผลตอบรับ
จำกลูกค้ำเป็นอย่ำงมำก และตนคิดจะยึดอำชีพน้ีเป็นงำนประจ ำ 

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก
ที่มา : https://mgronline.com
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“อมเมี่ยงสักก ำบ๋อ” ค ำทักทำยยำมบ่ำยของชำวเหนือโบรำณ 
เป็นค ำเชิญชวนให้เพ่ือนบ้ำน คนรู้จักท่ีแวะเวียนมำพบหน้ำกัน เคี้ยวใบชำ 
ซึ่งภำษำเหนือเรียกกันว่ำ “เมี่ยง” หมำยถึงใบชำที่ผ่ำนกระบวนกำร
นึ่งหมักแล้วปรุงด้วยเกลือหรือน้ ำตำล ใส่ขิงเป็นเครื่องเคียง สร้ำงรสชำติ
ของควำมสดช่ืน เพรำะฤทธิ์คำเฟอีนจำกใบชำ และควำมเผ็ดของขิง
เป็นของว่ำง เสมือนหนึ่งกำรดื่มน้ ำชำ กำแฟ แก้ง่วงในยุคนี้ หมู่บ้ำน 
“ป่ำเหมี้ยง” อำจจะเรียกได้ว่ำเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งของภำคเหนือ 
และในประเทศไทย ที่ยังคงรักษำวิถีอำชีพท ำ“เมี่ยง” มำยำวนำน
กว่ำ 100 ปี จนถึงทุกวันนี้ ยังไม่มีใครแน่ใจว่ำคนรุ่นลูกหลำนจะสืบทอด
เอำไว้เป็นมรดกทำงวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือไม่ 

แต่อย่ำงไรก็ตำม บ้ำนป่ำเหมี้ยง ก็ยังเป็นแหล่งผลิตเมี่ยง
ขำยส่งให้พ่อค้ำคนกลำง น ำไปขำยให้กับร้ำนค้ำในตลำด เพ่ือน ำไปปั้น
เป็นก้อนขนำดพอค ำ ปรุงรสเป็นเมี่ยงหวำน เมี่ยงส้ม และรสดั้งเดิม
แบบขมฝำดออริจินัล ขำยปลีกที่มีตลำดเป้ำหมำยหลักคือกลุ่มผู้สูงอำยุ
ที่ยังคงนิยมบริโภค “เมี่ยง” เป็นของว่ำงทุกวันนี้ 

ลุงบุญทรัพย์ ก ำลังกล้ำ เจ้ำของโรงหมักเมี่ยงรำยเดียวที่เหลืออยู่
ในหมู่บ้ำนป่ำเหมี้ยง เล่ำว่ำ เดิมทีหมู่บ้ำนป่ำเหมี้ยง เป็นแหล่งปลูกใบชำ
มำนำนหลำยช่ัวอำยุคน จะว่ำไปแล้วก็ไม่ต่ ำกว่ำ 100 ปี แต่ทุกวันนี้ 
โรงหมักเมี่ยงเหลือเพียงแห่งเดียวเท่ำนั้น เพรำะส่วนหนึ่งชำวบ้ำน
รุ่นเก่ำเริ่มแก่ตัวไป และเลิกกิจกำรโรงหมักเมี่ยงในครัวเรือนกันไป
หมดแล้ว เหลือเพียงชำวบ้ำนที่ไปเก็บใบชำ แล้วเอำมำนึ่งขำยส่ง
ให้กับลุงบุญทรัพย์ เพื่อเอำไปหมักในบ่อซีเมนต์จนได้ระยะเวลำท่ี
เหมำะสม แล้วเอำออกมำขำยส่ง ยกเข่งให้กับพ่อค้ำคนกลำง มำรับซื้อ
ไปขำยส่งในตลำดอีกทอดหนึ่ง 

“บ้ำนป่ำเหมี้ยงเรำมีต้นชำเก่ำแก่ ปลูกตำมไหล่เขำและในหมู่บ้ำน
เต็มไปหมด วิถีชีวิตของผู้สูงอำยุ หรือคนที่ไม่ออกไปท ำงำนที่อื่น 
ทุกๆ วันก็จะเก็บใบชำสดในช่วงกลำงวัน น ำมำมัดเป็นก ำด้วยตอกไม้ไผ่ 
พอค่ ำลงก็จะก่อไฟ ตั้งเตำนึ่งใบเมี่ยงให้สุก รุ่งเช้ำอีกวันก็น ำมำขำย
ที่โรงหมักเมี่ยง หลำยปมีำนี้หมู่บ้ำนเริ่มปลูกกำแฟอำรำบิก้ำ ช่วงฤดู 
เก็บเมล็ดกำแฟก็เป็นช่วงที่รอใบชำแตกยอดใหม่ ชำวบ้ำนก็มีรำยได้
จำกเก็บกำแฟ วิถีก็วนๆ ไปอย่ำงนี้ เป็นควำมสุขเรียบง่ำยของคน
ท่ีนี่ มีรำยได้หลักร้อยต่อวัน แตค่วำมสุขมีมำกกว่ำน้ัน” 

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคเหนือ
ที่มา : www.lannapost.net

ลุงบุญทรัพย์ เล่ำต่อว่ำ เมื่อชำวบ้ำนเอำใบเมี่ยงที่นึ่งสุกแล้ว
มำขำยส่ง ลุงก็จะรวบรวมใบเมี่ยงนึ่ง จัดเรียงลงบ่อหมักซึ่งเป็นบ่อซีเมนต์ 
ขั้นตอนไม่ยุ่งยำก หมักกับน้ ำสะอำด ปิดผนึกปำกบ่อให้แน่นทิ้งไว้ 
ไม่น้อยกว่ำ 3 เดือน ถึง 1 ปี แล้วแต่ขนำดและชนิดของใบชำ ที่มีสูตร
ในกำรหมักเป็น “เมี่ยง” รสชำติต่ำงๆ ตำมควำมต้องกำรของตลำด  
สนนรำคำขำยส่งยกเข่ง 1,200 บำทขึ้นไป เมี่ยง 1 ก ำ แม่ค้ำในตลำด
เอำไปปั้นเป็นก้อนพอค ำขำยปลีก ก้อนละ 1 บำท ก็ได้ผลก ำไรดีมำก 
ทุกวันนี้ก ำลังกำรผลิตยังไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรตลำด แต่เพรำะ
อุตสำหกรรมท ำเมี่ยงในครัวเรือน คนรุ่นใหม่ไม่สนใจท ำกันแล้ว 
เลยต้องด ำเนินไปตำมธรรมชำติ ตำมก ำลัง 

“เมื่อวิถีกำรท ำเมี่ยงมันเริ่มจะหมดไป ท่ีนี่ก็เลยเป็นเหมือน
แหล่งเรียนรู้ศึกษำดูงำน ส ำหรับกลุ่มท่ีสนใจเรื่องวิถีชุมชน มำเยี่ยมเยือน
เรำไม่ขำดสำย แต่ที่เรำภำคภูมิใจคือวิถีกำรท ำเมี่ยงในหมูบ่้ำน เป็นสีสัน
ของกำรท่องเที่ยว ที่ดึงดูดให้ผู้คนภำยนอกมำเที่ยวบ้ำนป่ำเหมี้ยง
ได้ตลอดปี นอกเหนือจำกกำรมำชมดอกเสี้ยวบำนในช่วงก่อนฤดูร้อน 
ชำวบ้ำนก็มีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว และมำพักโฮมสเตย์ เรำก็ยินดีแล้ว 
ส่วนอนำคตก็ปล่อยให้เป็นไปตำมธรรมชำติ เพรำะเช่ือว่ำวิถีท ำเมี่ยง
ที่สืบทอดกันมำยำวนำนกว่ำร้อยปี เมื่อถึงเวลำก็มีคนท ำต่อไปเรื่อย  ๆเอง 
เพรำะบ้ำนป่ำเหมี้ยงยังไงก็ต้องท ำเมี่ยงเป็นวิถีชุมชนสืบไปอยู่นั่นเอง”

ควำมสุขของคนท ำเมี่ยง ที่นี่ เป็นเหมือนเครื่องช้ีวัดทำงสังคม
แห่งควำมเรียบง่ำย ที่อำศัยทรัพยำกรในท้องถิ่น สร้ำงรำยได้ ในควำม
สงบสุข ณ มุมเล็กๆ ในหุบเขำดอยป่ำเหมี้ยงท่ีน่ำไปเยือนนอนพัก
กับชำวบ้ำน แล้วตื่นมำ “อมเมี่ยง ซดน้ ำชำ กำแฟ” อุ่นๆ ในวันหยุด
กันสักครำ 
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มะม่วงเบา ผลไม้สร้างรายได้ของคาบสมุทรสทิงพระ ปรับตัวตามยุคสมัย
มะม่วงเบำ เป็นผลไม้พ้ืนเมืองของภำคใต้ ออกลูกท้ังปี 

คนสมัยโบรำณจึงตั้งช่ือว่ำ มะม่วงเบำ เพรำะเขำจะออกดอก ออกช่อ
และติดผลมำให้เรำรับประทำนกันตลอดปี ผลของมะม่วงเบำ ลูกจะ
ไม่ใหญ่มำก ผลคล้ำยกับลูกแอปเปิ้ล แต่จะใหญ่กว่ำมะม่วงกะล่อน 
ไม่มีกลิ่นเหม็นขี้ใต้ มีแต่กลิ่นหอม กินได้ทั้งดิบและสุก ยิ่งถ้ำผลสุก 
ใครได้ดมกลิ่นอยำกจะกลืนกินเข้ำไปทันที เพรำะหอมมำกๆ เรื่อง
ของรสชำดมะม่วงเบำ ไม่ต้องพูดถึงถ้ำดิบจะเปรี้ยวสุดๆ มะม่วงชนิดใด
ก็แล้วแต่ ถ้ำตอนดิบเปรี้ยว เมื่อผลสุกงอมเมื่อไหร่ จะหอมหวำนมำก
เช่นเดียวกัน ถ้ำคุณเคยกินมะม่วงอกร่องและกะล่อน หรือพิมเสนเปรี้ยว 
ท่ำนจะทรำบดีกว่ำ มะม่วงทั้ง 3 ชนิดนั้น เมื่อเวลำผลสุกมันอร่อย
แค่ไหน ซึ่งมะม่วงเบำก็ไม่ต่ำงกัน คนสงขลำนิยมน ำมำท ำมะม่วงแช่อ่ิม 
และท ำมะม่วงย ำ กินร่วมกับอำหำรชนิดอื่นๆ เป็นเครื่องเคียงในกำร
ปรุงแต่ง เพื่อให้อำหำรที่ท ำนั้น มีรสชำดดียิ่งข้ึน 

มะม่วงเบำปัจจุบันนี้ เริ่มหำกินยำกเข้ำไปทุกขณะแล้ว เพรำะ
คนรุ่นใหม่โค่นทิ้ง หรือน ำไปท ำไม้กระดำนกันหมดแล้ว จะมีเหลือ
แต่บำงท้องถิ่นเท่ำนั้น ที่ยังอนุรักษ์กันไว้ ในจังหวัดสงขลำปลูกมำกใน
อ ำเภอสทิงพระ และอ ำเภอสิงหนคร 

สุพิท จิตรภักดี ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำ 
กำรเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลำ เคยเล่ำว่ำมะม่วงเบำมีต้นก ำเนิดใน 
อ ำเภอสิงหนคร พบต้นที่มีอำยุมำกที่สุดกว่ำ 100 ปี จำกสภำพแวดล้อม
ท่ีเหมำะสม ติดทะเลฝั่งทะเลสำบสงขลำ ท ำให้ดินมีแร่ธำตุสมบูรณ์ 
มะม่วงจึงมีรสชำดดี แตกต่ำงจำกมะม่วงที่น ำไปปลูกในพ้ืนท่ีอื่นๆ 

คือมีกลิ่นหอมอ่อน  ๆรสเปรี้ยวก ำลังดี ไม่เปรี้ยวจัด เนื้อกรอบ เปลือกบำง 
เป็นเอกลักษณ์เฉพำะ ท ำให้เป็นที่ต้องกำรของตลำด ปัจจุบันในคำบสมุทร
สทิงพระ โดยเฉพำะอ ำเภอสิงหนคร มีพ้ืนท่ีปลูกมำกท่ีสุดกว่ำ 2,000 ไร่ 
ในจ ำนวนนี้มีเกษตรกรรวมกลุ่มกว่ำ 20 คน ท ำเกษตรแบบปลอดภัย 
ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน GAP จำกกรมวิชำกำรเกษตร ในพื้นที่
รำวกว่ำ 100 ไร่ พื้นที่ปลูกมำกท่ีสุดคือต ำบลสะทิ้งหม้อ เกษตรกร
ได้จัดตั้งกลุ่มวิสำหกิจเพื่อแปรรูปท ำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่ำ 
อำทิ มะม่วงเบำแช่อิ่ม ของอร่อยยอดฮิตจำกสงขลำ น้ ำมะม่วงพร้อมดื่ม 
แยมมะม่วง มะม่วงอบแห้ง น้ ำพริกมะม่วง เป็นต้น โดยมีตลำดหลัก
ในพื้นที่หำดใหญ่ และสุรำษฎร์ธำนี และขำยผ่ำนออนไลน์  ส่งทั่วประเทศ
รวมถึงห้ำงสรรพสินค้ำด้วย

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้
ที่มา : https://kasettumkin.com

เกษตรอินทรีย์ : พัฒนาอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน
รัฐบำลมีโครงกำรเงินกู้โควิด-19 จ ำนวน 4 แสนล้ำนบำท เพื่อเป้ำหมำยฟื้นฟูเศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชนที่เน้นสร้ำงงำนรองรับ

กำรกลับสู่ต่ำงจังหวัด หน่วยรำชกำรกระทรวง ทบวง กรม ได้ส่งเข้ำมำมำกกว่ำ 34,263 โครงกำร เงินงบประมำณมำกถึง 841,269 ล้ำนบำท 
กำรวิเครำะห์ท ำให้เห็นเนื้องำน กำรก่อสร้ำงถนน ขุดสระ พัฒนำแหล่งน้ ำ ฟื้นฟู SMEs กำรฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงและอื่นๆ ด้วยจ ำนวนเงิน
และโครงกำรมำกมำยมหำศำลจะคุ้มค่ำยั่งยืนเพียงใด น ำโครงกำรเก่ำมำปัดฝุ่นใหม่ใช่หรือไม่ เป็นเรื่องด ำเนินกำรปกติหรือเปล่ำ ชุมชนมี
ส่วนร่วมเป็นเจ้ำของมำกน้อยแค่ไหน กองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ (กสศ.) ขอเสนอทำงเลือกกำรใช้ชุมชนเป็นฐำนตำมสังคมบริบท
ที่น่ำสนใจดังนี้

“กำรท ำเกษตรอินทรีย์ เป็นกำรผลิตอำหำรที่ปลอดภัยจำกพ้ืนท่ีที่สภำพแวดล้อมดี ท้ังดิน น้ ำ ปุ๋ย และอำกำศที่สะอำด ซึ่งพื้นที่
กำรเกษตรของเรำมีควำมสมบูรณ์ครบทุกด้ำนเพรำะเรำไม่ได้ใช้สำรเคมีเลย พืชผักท่ีส่งไปยังผู้บริโภคจึงมีคุณภำพ และดีต่อสุขภำพแน่นอน” 
จำกค ำบอกเล่ำของป้ำทองม้วน พวงจันทร์ รองประธำนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้ำนโนนง้ิว ต ำบลหนองสนิท อ ำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 
หนึ่งในเกษตรกรตัวอย่ำงท่ีท ำเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนท่ีที่ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของผู้บริโภคมำกกว่ำรำยได้  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองสนิท อ ำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ท่ีต้องกำรให้นักเรียนในพื้นที่ ได้บริโภคอำหำรกลำงวันจำกวัตถุดิบ
ที่มีคุณภำพ ซึ่งนอกจำกเนื้อสัตว์ที่ต้องสะอำดแล้ว พืชผักท่ีน ำมำประกอบอำหำรก็ควรปลอดภัย ไร้สำรเคมีเช่นกัน จึงจัดท ำ “โครงกำร
พัฒนำศักยภำพเกษตรกรในกำรเพิ่มคุณภำพและมำตรฐำนผลผลิตทำงกำรเกษตร” ขึ้น โดยทุนพัฒนำอำชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐำน กสศ. 
โดยมีป้ำทองม้วน เกษตรกรอินทรีย์ต้นแบบเข้ำร่วมโครงกำรด้วย
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“ป้ำเห็นว่ำนี่เป็นกำรสร้ำงโอกำสในกำรประกอบอำชีพให้คน
ในชุมชน ท ำให้มีรำยได้ ไม่ว่ำงงำน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมคุณภำพ
ชีวิตเกษตรกร และคุณภำพผลผลิตทำงกำรเกษตรด้วย” ป้ำทองม้วน
บอกเหตุผล ป้ำทองม้วนเล่ำต่อว่ำ ป้ำท ำเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ปี 2550 
ก่อนหน้ำนี้เป็นแกนน ำกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในชุมชน เมื่อหมดฤดูปลูกข้ำว
ก็ชักชวนเกษตรกรในชุมชนที่สนใจลงมือปลูกพืชหลังนำ ด้วยกำรปลูก
ผักอินทรีย์เพ่ือสร้ำงรำยได้ ป้ำตั้งใจมำตลอดว่ำอยำกจะรวมกลุ่ม
เพื่อให้กำรท ำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน ดีใจที่มีโครงกำรนี้เข้ำมำในชุมชน
เพรำะช่วยให้กำรท ำเกษตรอินทรีย์ให้เป็นรูปธรรมมำกขึ้น โดยมี
กำรให้ควำมรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ให้กับปรำชญ์ชำวบ้ำนที่มีควำมสนใจ 
และมีควำมรู้เรื่องเกษตรปลอดภัยเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ซึ่งป้ำเองก็เป็น
ทั้งผู้เข้ำร่วมโครงกำรและเป็นปรำชญ์ชำวบ้ำนที่ให้ควำมรู้กับคน
ในชุมชนด้วย โดยกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมโครงกำรจะมี 10 หมู่บ้ำน 
แต่ละหมู่บ้ำนจะมีปรำชญ์ชำวบ้ำนหมู่ละ 1 คน คอยเข้ำไปชวน
กลุ่มเป้ำหมำยพูดคุย แลกเปลี่ยนทัศนคติ และถ่ำยทอดควำมรู้
ให้กับชำวบ้ำน เช่น ก่อนเริ่มเพำะปลูกก็จะสอบถำมว่ำต้องกำร
ปลูกพืชอะไรบ้ำง ใครถนัดด้ำนใด ดูควำมต้องกำรของชำวบ้ำน
เป็นตัวตั้ง แล้วหลังจำกนั้นก็แบ่งกลุ่มท ำเกษตรอินทรีย์ ให้กับสมำชิก
ทั้ง 80 คน โดยจัดสรรแบ่งพื้นที่เพำะปลูกส่วนกลำงของกลุ่ม 9 ไร่ 
ให้กับสมำชิก 36 คน ส่วนสมำชิกกลุ่ม 44 คน ใช้พื้นที่เพำะปลูก
ของตัวเอง

ส ำหรับกำรเพำะปลูก สมำชิกจะปลูกผักตำมตำรำงที่ก ำหนด 
ซึ่งแต่ละกลุ่มจะปลูกไม่ซ้ ำกัน เพื่อให้สอดคล้องกับกำรจัดเมนูอำหำร
กลำงวันของโรงเรียนในชุมชน และหมุนเวียนตำมควำมต้องกำร
ของตลำดภำยนอกด้วย โดยกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่ใช้พื้นที่เพำะปลูก
ส่วนกลำงทั้ง 36 คน จะแบ่งเป็น 6 กลุ่มย่อย เพื่อปลูกผักแต่ละชนิด
ตำมช่วงวันท่ีก ำหนด อย่ำงเช่น ผักชี ต้นหอม โหระพำ ผักบุ้ง คะน้ำ 
กวำงตุ้ง จะต้องปลูกทุกวันที่ 5, 10 และ 15 ตำมล ำดับ ในส่วนของ
ป้ำทองม้วนจะปลูกผักอินทรีย์ในพื้นที่เพำะปลูกของตัวเอง ผักที่ปลูก
จะมีทั้งฟักทอง ฟักเขียว มันเทศ แตงโม และผักสลัด เป็นหลัก แต่ช่วงนี้
จะปลูกผักกำดแก้ว ฟักทอง และแตงไทย เมื่อได้พืชผักตำมต้องกำร
จึงจัดส่งไปยังพื้นที่ส่วนกลำงของกลุ่มเพื่อด ำเนินกำรจัดส่งไปยัง
โรงเรียนในชุมชนเพื่อประกอบอำหำรกลำงวันต่อไป ส่วนตลำดภำยนอก
ก็จะส่งให้กับห้ำงสรรพสินค้ำ โรงพยำบำล และวำงขำยที่หน้ำแปลงผักด้วย 
ท ำให้เกษตรกรมีรำยได้เฉลี่ยวันละ 400-600 บำท

“แต่ก่อนชำวบ้ำนนิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น อ้อย มันส ำปะหลัง 
เพรำะปลูกขำยแต่ละครั้งจะได้เงินเยอะ แต่เงินก็หมดไปกับกำรใช้หนี้
ที่เป็นต้นทุนกำรปลูก เมื่อเปลี่ยนมำท ำเกษตรอินทรีย์ถึงแม้จะไม่มี
รำยได้เป็นกอบเป็นก ำ แต่ก็มีรำยได้ทุกวัน ต้นทุนในกำรเพำะปลูกลดลง 

เพรำะไม่ได้ใช้สำรเคมี ผักที่ปลูกขำยกบ็ริโภคเอง รำยจ่ำยในครัวเรือน
ก็ลดลงตำมไปด้วย ถึงรำยได้จะเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยแต่ชำวบ้ำน
กลับภูมิใจ และกระตือรือร้นในกำรท ำเกษตรอินทรีย์มำกขึ้น ซึ่งป้ำเช่ือว่ำ
กำรท ำเกษตรอินทรีย์จะเป็นกำรสร้ำงรำยได้ สร้ำงอำชีพและสร้ำง
ควำมมั่นคงทำงอำหำรให้กับคนในชุมชนหนองสนิท และเป็นส่วนหนึ่ง
ในกำรส่งต่ออำหำรปลอดภัยไปยังผู้บริโภคอีกด้วย”

ปัจจุบันโครงกำรพัฒนำศักยภำพเกษตรกรในกำรเพ่ิมคุณภำพ
และมำตรฐำนผลผลิตทำงกำรเกษตร โดย อบต.หนองสนิท อ ำเภอจอมพระ 
จังหวัดสุรินทร์ เป็นจุดเริ่มต้นที่ท ำให้เกิดสหกรณ์กำรเกษตรพืชผัก
อินทรีย์หนองสนิท จ ำกัด ที่บริหำรจัดกำรโดยกลุ่มเป้ำหมำยในโครงกำร 
ส่งผลผลิตผักอินทรีย์ที่ได้รับมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ ออร์แกนิค

ไทยแลนด์ระยะปรับเปลี่ยนของกรมวิชำกำรเกษตร ออกจ ำหน่ำย
ให้แก่คนในชุมชนหน้ำแปลงปลูกทุกวัน สร้ำงรำยได้หมุนเวียนในชุมชน
ทั้งยังส่งผักให้โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทุกแห่งในต ำบลหนองสนทิ 
ส่งให้โรงพยำบำลจอมพระใช้ประกอบอำหำรให้ผู้ป่วย ส่งให้ท็อปส์
ซูเปอร์มำร์เก็ต โรบินสันสุรินทร์ และยังมีธนำคำรผักอินทรียห์นองสนทิ 
ดิลิเวอรี ส่งผู้บริโภคในต ำบลอีกด้วย

กำรใช้ชุมชนเป็นฐำนจึงต้องเริ่มจำกคนในชุมชนช่วยกันคิด 
เป็นเจ้ำของโจทย์โครงกำร กำรมีส่วนร่วมจำกภำยในทุกภำคส่วน 
(Inside Out) วิเครำะห์ชุมชน ส ำรวจทุนทรัพยำกร งบประมำณ 
ผู้น ำคนรุ่นใหม่ เครือข่ำยชุมชน ร่วมกันออกแบบกำรเรียนรู้ ฝึกอบรม 
สร้ำงงำนต่อยอดองค์ควำมรู้ เช่ือมโยงตลำดแรงงำนและสินค้ำ ผ่ำน
ออนไลน์ ทุกคนช่วยเหลือพึ่งพำกัน สิ่งเหล่ำนี้ล้วนสร้ำงควำมมั่นคง
ยั่งยืนของชุมชนได้ ผิดกับโครงกำร 4 แสนล้ำนบำท กว่ำ 3 หมื่นโครงกำร
ของรัฐบำลที่ดูเหมือนจะต ำน้ ำพริกละลำยแม่น้ ำอีกครั้ง จึงน่ำจะ
พิจำรณำทบทวนกันให้ดี

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : www.matichon.co.th
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English for Career
บทสนทนาภาษาอังกฤษ Get promoted (ได้เลื่อนต าแหน่ง)

บทสนทนำกำรได้เลื่อนต ำแหน่งภำษำอังกฤษ (Get promoted) หรือได้รับกำรเลื่อนขั้นเป็นสิ่งที่คนท ำงำนทุกคนคำดหวัง ไม่ว่ำจะเป็น
องค์กร บริษัท หรือหน่วยงำนต่ำงๆ ถือว่ำเป็นรำงวัลของคนท ำงำนท่ีได้จำกงำน เรำมำดูตัวอย่ำงประโยคพูดภำษำอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับได้เลื่อนต าแหน่ง (Get 
promoted)
I have been promoted to …. 
ไอ แฮฝ บีน พรอโมทเทด ทู .....
ฉันได้เลื่อนต ำแหน่งเป็น .....
I have been promoted to Marketing Director.
ไอ แฮฝ บีน พรอโมทเทด ทู มำร์เคทท่ิง ไดเรคเทอร์
ผมได้เลื่อนต ำแหน่งเป็นผู้บริหำรกำรตลำดแล้ว
I have recently been promoted to the post of 
finance manager.
ไอ แฮฝ รีเซนทลิ บีน พรอโมทเทด ทู เธอะ โพส ออฟ ไฟแนนซฺ
แมเนเจอร์
ผมเพิ่งได้รับกำรเลื่อนต ำแหน่งเป็นผู้จัดกำรกำรเงินครับ
I just got a promotion to head of my department.
ไอ จัสทฺ กอท เออะ พรอเมอชึน ทู เฮด ออฟ มำย ดิพำร์ทเมินทฺ
ผมเพิ่งได้รับกำรเลื่อนต ำแหน่งเป็นหัวหน้ำแผนกครับ
Congratulations on your promotion.
คอนแกรชชูเลชัน ออน ยัวร์ พรอเมอชึน
ยินดีกับกำรเลื่อนต ำแหน่งของคุณนะ

บทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation) เกี่ยวกับการเลื่อนขั้น / 
เลื่อนต าแหน่ง 
Somkid: Hi Paul. I’ve got good news to tell you.
ไฮ พอล ไอฝฺ กอท กูด นิวสฺ ทู เทล ยู
หวัดดีพอล ฉันมีข่ำวดีจะบอกนำย
Paul: Wow! What’s that?
ว้ำว วอทสฺ แธท
ว้ำว เรื่องอะไรเหรอ
Somkid: I have been promoted to Marketing Director.
ไอ แฮฝ บีน พรอโมทเทด ทู มำร์เคทท่ิง ไอเรคเทอร์
ฉันได้เลื่อนต ำแหน่งเป็นผู้บริหำรฝำ่ยกำรตลำดแล้ว
Paul: Congratulations! It’s a big challenge for you.
คอนแกรททิวเลชึนสฺ อิทสฺ เออะ บิ๊ก ชำลเล้นจฺ ฟอร์ ยู
ยินดีด้วยนะ มันท้ำทำยส ำหรับนำยทีเดียว
Somkid: Yeah. I will do my best.
เย่ ไอ วิล ดู มำย เบสทฺ
ใช่เลย ฉันจะท ำให้ดีที่สุด

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : https://engenjoy.blogspot.com

รู้ทันโลก

“ถังขยะสมาร์ทบิน” แจ้งเตือน บีบอัดขยะ 7 เท่า
ถังขยะสมำร์ทบิน แจ้งเตือนเมื่อขยะใกล้เต็ม ช่วยแก้ไขปัญหำ

ขยะล้นถังจนท ำลำยวิวทิวทัศน์ สำมำรถบีบอัดและจุขยะได้มำกกว่ำ
ถังทั่วไป 7 เท่ำ ตัวถังท ำงำนด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์

ยุคนี้เป็นยุคของเทคโนโลยีที่อะไรๆ ก็ดูจะสมำร์ทไปหมด 
สมำร์ทโฟน สมำร์ทวอท์ช สมำร์ทโฮม จนล่ำสุดที่อังกฤษได้คิดค้น
สมำร์ทบิน ถังขยะอัจฉริยะ ที่ท ำงำนด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์เพื่อ
ช่วยให้กำรทิ้งขยะในพื้นที่ชนบทเป็นระเบียบขึ้น ไม่ให้ขยะท ำลำย
วิวทิวทัศน์ที่สวยงำม 

ถังขยะนี้ท ำงำนด้วยกำรส่งอีเมลแจ้งเตือนไปที่เจ้ำหน้ำที่เมื่อขยะ
ในถังเต็ม เพื่อที่เจ้ำหน้ำที่จะได้มำจัดกำรเก็บขยะไปก่อนที่มันจะเอ่อล้น
ออกมำ ส่วนตัวถังเองก็บรรจุขยะได้มำกกว่ำถังขยะแบบทั่วไปถึง 7 เท่ำ 
เพรำะมีระบบในกำรบีบอัดขยะให้ในถังพื้นที่มำกขึ้น          

ต้นคิดของสมำร์ทบินนั้นมำจำกเทศบำล North Devon เมืองที่ต้อง
เผชิญกับขยะมำกมำยในแต่ละวัน ถังขยะเหล่ำนี้จึงเป็นมำตรกำรที่
เข้ำมำช่วยจัดกำรกับปัญหำขยะที่เกลื่อนเมือง โดยคำดว่ำจะเป็นส่วนช่วย
สร้ำงควำมตระหนักรู้แก่ผู้คน ว่ำกำรทิ้งขยะไม่ลงถัง ไม่เป็นที่เป็นทำง 
เป็นเรื่องยอมรับไม่ได้
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กำรท ำงำนของถังขยะอัจฉริยะขับเคลื่อนด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ 
แต่ในกรณีท่ีตัวถังไม่ได้รับแสงอย่ำงสม่ ำเสมอ ถังจะมีกำรใช้เทคโนโลยี
อินฟำเรดรวบรวมพลังงำนมำใช้ท ำงำนแทน ตัวถังขยะยังมีกำรออกแบบฝำ
ให้ปิดอย่ำงสนิท เพื่อป้องกันไม่ให้นกหรือสัตว์อ่ืน  ๆมำวุ่นวำย โดยทุกคน
สำมำรถเปิดได้โดยใช้เท้ำเหยียบหรือใช้ที่จับตรงบริเวณฝำ

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : www.blockdit.com

ถังขยะนี้จะช่วยลดปัญหำขยะเกลื่อนเมืองท ำลำยวิวทิวทัศน์
ลงไปได้ไม่มำกก็น้อย แต่ถึงอย่ำงไรประชำชน หน่วยงำนภำครัฐต่ำงๆ 
ก็ต้องร่วมมือกันจัดกำรกับขยะอย่ำงถูกต้องด้วย เพรำะสุดท้ำยขยะ
ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อวิวทิวทัศน์และควำมสวยงำมเท่ำนั้น แต่มันส่งผล
ต่อควำมสะอำด ควำมเป็นอยู่ของผู้คน และควำมเป็นอยู่ของสัตว์
น้อยใหญ่อีกด้วย   

Smart DOE
กระทรวงแรงงาน ก าชับนายจ้าง/สถานประกอบการ ดูแลคนต่างด้าวตามมาตรการป้องกันโควิด – 19

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน ห่วงกังวลกำรแพร่เช้ือใน
สถำนประกอบกำร ก ำชับนำยจ้ำงดูแลสถำนที่ท ำงำน และแรงงำน
ต่ำงด้ำวปฏิบัติตำมมำตรกำรควบคุมโรคของกระทรวงสำธำรณสุข

นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน  เปิดเผยว่ำ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และพลเอก ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ในฐำนะผู้ก ำกับดูแลกระทรวงแรงงำน 
ห่วงใยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคโควิด - 19 จำกกรณีที่พบกำรติดเช้ือ
ในแคมป์คนงำนก่อสร้ำงช่วงสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ เกี่ยวกับเรื่องนี้ กระทรวง
แรงงำนได้มอบหมำยกรมกำรจัดหำงำนเร่งประชำสัมพันธ์วิธีกำรป้องกัน 
และปฏิบัติตัวในสถำนที่ท ำงำนตำมมำตรกำรของ ศบค. แก่นำยจ้ำง/
สถำนประกอบกำร รวมทั้งประชำสัมพันธ์เป็นภำษำประจ ำชำติ
(ภำษำกัมพูชำ ลำวและเมียนมำ) ของแรงงำนต่ำงด้ำว เพื่อให้เกิด
ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง อย่ำงไรก็ดีขอให้นำยจ้ำงก ำชับให้แรงงำนต่ำงด้ำว  
ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบกำรจ้ำงงำนของตน ปฏิบัติตำมข้อก ำหนด
และมำตรกำรป้องกันโรคอย่ำงเคร่งครัด

ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำวว่ำ 
ที่ผ่ำนมำส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด และส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1 - 10 มีกำรประสำนนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร

ในพื้นที่ของตนเอง ให้ทรำบมำตรกำรป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งกำร
อยู่ร่วมกันในสถำนประกอบกำร โดยก ำชับนำยจ้ำงให้ดูแลสถำนประกอบกำร 
ใหม้ีควำมสะอำดปลอดภัย ถูกสุขลักษณะตำมมำตรกำรป้องกันโรค
ที่กระทรวงสำธำรณสขุก ำหนด ท ำควำมสะอำด เช็ดถูพ้ืนผิววัสดุอุปกรณ์ 
ท่ีมีกำรใช้ร่วมกันอย่ำงสม่ ำเสมอ ท้ังต้องควบคุมให้แรงงำนต่ำงด้ำว
ในควำมดูแลเข้ำใจและปฏิบัติตำมมำตรกำรอย่ำงเคร่งครัด เพื่อตัวแรงงำน
ต่ำงด้ำวเอง เช่น สวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำ      
ที่ท ำงำน หรือท ำกิจกรรมอื่นๆ หมั่นล้ำงมือ หรือท ำควำมสะอำดด้วยเจล
แอลกอฮอล์ โดยเฉพำะก่อนทำนอำหำร และหลังเข้ำห้องน้ ำ ทำนอำหำร
ในจำนตนเอง งดเว้นกำรรวมกลุ่มกัน เน้นทำนอำหำรปรุงสุก เพื่อป้องกัน
กำรปนเปื้อนของเชื้อ งดกำรรวมกลุ่มสังสรรค์หลังเลิกงำน อำบน้ ำ
ท ำควำมสะอำดร่ำงกำยทันทีท่ีถึงที่พัก เพื่อป้องกันเช้ือที่ติดตำมร่ำงกำย 
แพร่สู่ครอบครัว และหำกมีอำกำรผิดปกติ อย่ำนิ่งนอนใจ ควรแจ้ง
หัวหน้ำงำน หรือนำยจ้ำงทันที

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

รมว.แรงงาน สั่งเดินหน้า โครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม
รมว.แรงงำน มอบหมำย 2 กรมฯ ใต้สังกัด จูงมือโน้มน้ำวสถำนประกอบกำร เปลี่ยนไปใช้กำรจ้ำงงำนคนพิกำรเชิงสังคม ประเภท

กำรจ้ำงเหมำบริกำร แทนกำรส่งเงินเข้ำกองทุนฯ เป้ำหมำยช่วยคนพิกำรมีงำนท ำ มีรำยได้ บรรเทำควำมเดือดร้อนได้ทันที
นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เปิดเผยว่ำ รัฐบำลภำยใต้กำรน ำของพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และ

กระทรวงแรงงำนภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริมกำรมีงำนท ำให้แก่
ประชำชน และให้ควำมช่วยเหลือแรงงำนกลุ่มเปรำะบำง ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 อย่ำงยิ่ง โดยเฉพำะกลุ่มคนพิกำร
ที่ยังมีทั้งศักยภำพ และควำมต้องกำรในกำรท ำงำน จึงเป็นเรื่องส ำคัญที่ต้องส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงโอกำสกำรมีงำนท ำ มีอำชีพ 
มีรำยได้ อย่ำงเหมำะสมและยั่งยืน 
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“ตำมพ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ.2550 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก ำหนดให้สถำนประกอบกำรที่มีลูกจ้ำงตั้งแต่ 
100 คนขึ้นไป จ้ำงคนพิกำรเข้ำท ำงำนในอัตรำส่วน 100 : 1 หำก
ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ จะต้องน ำส่งเงินเข้ำกองทุนส่งเสริมและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตคนพิกำรในอัตรำ 114,245 บำทต่อปี ตำมจ ำนวนคนพิกำร
ที่ไม่ได้จ้ำง ซึ่งกองทุนฯ จะน ำเงินดังกล่ำว ไปส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตคนพิกำรต่อไป อย่ำงไรก็ดีในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค
โควิด–19 ส่งผลกระทบต่อประชำชนเป็นวงกว้ำง ครอบคลุมทุกกลุ่ม 
ทุกช่วงวัย รวมทั้งกลุ่มเปรำะบำง และกลุ่มคนพิกำร ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือ
ให้คนพิกำรมีงำนท ำ มีรำยได้สำมำรถดูแลตนเองและครอบครัว 
โดยได้รับกำรจ้ำงงำนจำกสถำนประกอบกำรในรูปแบบอื่น ที่เป็น
ทำงเลือกตำมกฎหมำยและสำมำรถด ำเนินกำรได้ จึงมอบหมำย
กรมกำรจัดหำงำน ให้ประชำสัมพันธ์เชิงรุกให้สถำนประกอบกำร
เลือกใช้วิธีกำรจ้ำงเหมำบริกำรคนพิกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของรัฐ
ในจังหวัดที่คนพิกำรอำศัยอยู่ ซึ่งเป็น 1 ในกิจกรรมกำรด ำเนินกำร
ตำมมำตรำ 35 ที่จะท ำให้คนพิกำรเกิดรำยได้ทันที สำมำรถมีงำนท ำ
และได้รับกำรจ้ำงงำนโดยตรง” รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน กล่ำว

ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำวว่ำ 
ล่ำสุดได้สั่งกำร ส ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นท่ี 1 - 10

และส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทั่วประเทศ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
สถำนประกอบกำร โดยมีกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนร่วมบูรณำกำร
ภำรกิจ ตำมนโยบำยท่ำนรัฐมนตรี เพื่อส ำรวจควำมต้องกำรจ้ำงงำน
ของสถำนประกอบกำร รวมทั้งสร้ำงกำรรับรู้แนวทำงกำรด ำเนินกำร
ตำมมำตรำ 35 และโน้มน้ำวให้นำยจ้ำง/สถำนประกอบกำรหันมำใช้
กำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนคนพิกำรเชิงสังคม ประเภทกำรจ้ำงเหมำ
บริกำร โดยจ้ำงงำนคนพิกำรเป็นพนักงำนเพื่อปฏิบัติงำนสนับสนุน
องค์กรในท้องถิ่นที่มีภำรกิจสำธำรณะประโยชน์ เช่น โรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบล โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์ฟื้นฟูอำชีพคนพิกำร 
ศูนย์บริกำรคนพิกำรของท้องถิ่น/เทศบำล เป็นต้น  ซึ่งช่วยให้คนพิกำร
ในพื้นที่ห่ำงไกล ได้รับโอกำสมีอำชีพ มีงำนท ำอย่ำงทั่วถึง สำมำรถ
พึ่งพำตนเองได้ทัดเทียมคนท่ัวไป

“ส ำหรับสถำนประกอบกำรที่สนใจร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำน
คนพิกำรเชิงสังคม มำตรำ 35 สำมำรถสอบถำมได้ที่ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดทุกจังหวัด ส ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1-10 หรือที่
สำยด่วนกระทรวงแรงงำน โทร.1506 กด 2 กรมกำรจัดหำงำน หรือสำยด่วน
กรมกำรจัดหำงำน โทร. 1694” อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : https://www.doe.go.th

รมว.แรงงาน คาดโทษ เจ้าหน้าที่รัฐ หากละเลยไม่ตรวจสอบ จับกุม ด าเนินคดี คนต่างด้าว 
และนายจ้างที่กระท าผิด มีโทษผิดวินัย และอาจได้รับโทษทางอาญา

นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เปิดเผยว่ำ เมื่อวันที่ 24 พฤษภำคม 2564 ได้ออกประกำศกระทรวงแรงงำน 
เรื่อง มำตรกำรควบคุมกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำวในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ลงวันที่ 24 พฤษภำคม 2564 
โดยประกำศดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำวและป้องกันกำรลักลอบท ำงำนโดยไม่ได้รับอนุญำตในสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด - 19 ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภำพอนำมัยของประชำชน ตลอดจนควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจของ
ประเทศ รวมทั้งย้ ำเตือนให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ หำกพบว่ำเจ้ำหน้ำที่พบกำรกระท ำควำมผิดแล้วไม่ด ำเนินกำร
ตรวจสอบ ปรำบปรำม จับกุม หรือด ำเนินคดีกับคนต่ำงด้ำว และนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร จะถือว่ำกระท ำผิดวินัย และอำจได้รับโทษ
ทำงอำญำ ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และพล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ในฐำนะที่ก ำกับดูแลกระทรวงแรงงำน 
สั่งกำรให้กระทรวงแรงงำน กระทรวงมหำดไทย และส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหำ
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโควิด-19 ในกลุ่มแรงงำนต่ำงด้ำว ทั้งยังก ำชับเจ้ำหน้ำที่ หำกพบว่ำมีกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ จะมีโทษทำงวินัย 
และโทษทำงอำญำไม่มีละเว้น นอกจำกนี้ กระทรวงแรงงำนขอฝำกถึงพี่น้องแรงงำนต่ำงด้ำว ให้เคำรพกฎหมำยของประเทศไทย อย่ำลักลอบท ำงำน
โดยผิดกฎหมำย เพรำะหำกเป็นแรงงำนต่ำงด้ำวที่อยู่ในรำชอำณำจักรและท ำงำนอย่ำงถูกกฎหมำยแล้ว กรณีเจ็บป่วย หรือติดเช้ือโควิด -19 จะได้รับ
กำรคุ้มครองและรักษำตำมสิทธิประกันสุขภำพ หรือหำกอยู่ในกิจกำรท่ีมีประกันสังคม จะถือเป็นผู้ประกันตนและได้รับกำรดูแลรักษำตำมสิทธิ
ไม่ต่ำงจำกคนไทย ท้ังสำมำรถท ำงำนอย่ำงมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ไม่ต้องคอยหลบหนีกำรตรวจสอบของเจ้ำหน้ำที่” รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
แรงงำน กล่ำว 
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ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำวว่ำ 
กรมกำรจัดหำงำนมีเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ ปรำบปรำม จับกุม หรือด ำเนินคดี
กับคนต่ำงด้ำว และนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำรที่กระท ำควำมผิด
ตำมพระรำชก ำหนดกำรบริหำรจัดกำรกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว 
พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งนำยจ้ำงที่รับคนต่ำงด้ำวเข้ำท ำงำน
โดยไม่มีใบอนุญำตท ำงำน มีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 - 100,000 บำท 
ต่อคนต่ำงด้ำวหนึ่งคน หำกท ำผิดซ้ ำมีโทษถึงจ ำคุก และห้ำมจ้ำง 
คนต่ำงด้ำวท ำงำนอีก 3 ปี ส่วนคนต่ำงด้ำวที่ลักลอบท ำงำนโดย
ไม่ได้รับอนุญำตมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บำท และถูกส่ง

ตัวกลับออกไปนอกรำชอำณำจักร และไม่สำมำรถขอรับใบอนุญำต
ท ำงำนได้จนกว่ำจะพ้นโทษมำแล้วเป็นระยะเวลำ 2 ปี

ทั้งนี้ ผู้ใดพบเห็นหรือสงสัยว่ำมีคนต่ำงด้ำวลักลอบท ำงำน
ผิดกฎหมำย สำมำรถแจ้งเบำะแสได้ที่ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด
ทุกจังหวัด ส ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1-10 หรือ 
สำยด่วนกระทรวงแรงงำน โทร. 1506 กด 2 กรมกำรจัดหำงำน 
สำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน โทร. 1694

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

นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เปิดเผยว่ำ กระทรวงแรงงำนได้รับกำรประสำนจำกองค์กรฝึกงำนด้ำนเทคนิค
ส ำหรับชำวต่ำงชำติแห่งประเทศญี่ปุ่น (Organization for Technical Intern Training : OTIT) ขอควำมร่วมมือประชำสัมพันธ์ ข้อแจ้งที่ส ำคัญ
ส ำหรับผู้ฝึกปฏิบัติงำนเทคนิคไทยในประเทศญี่ปุ่น ท่ีประสบปัญหำเนื่องจำกกำรตั้งครรภ์ระหว่ำงกำรฝึกปฏิบัติงำนเทคนิคฯ เพ่ือให้ผู้ฝึก
ปฏิบัติงำนเทคนิคฯ ทรำบกำรปฏิบัติตนเมื่อตั้งครรภ์ในประเทศญี่ปุ่น สิทธิประโยชน์ และกำรรับควำมช่วยเหลือต่ำงๆ ส ำหรับประเทศญี่ปุ่น
ถือได้ว่ำเป็นอีกตลำดแรงงำนส ำคัญที่แรงงำนไทยจ ำนวนมำกนิยมเดินทำงไปท ำงำน ด้วยจ ำนวนรำยได้ สภำพควำมเป็นอยู่ ตลอดจนเทคนิค 
ทักษะกำรท ำงำนเฉพำะ ที่สำมำรถน ำมำปรับใช้ และยกระดับกำรท ำงำนในประเทศไทย ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่ำนมำมีแรงงำนไทย
เดินทำงไปท ำงำนในประเทศญี่ปุ่น 1,700 คน และ Re-entry 137 คน รวมทั้งสิ้น 1,837 คน

“นำยกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ในฐำนะผู้น ำรัฐบำล และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ซึ่งก ำกับดูแล
กระทรวงแรงงำน มีควำมห่วงใยต่อแรงงำนไทยซึ่งเป็นก ำลังส ำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่ำงยิ่ง โดยเฉพำะแรงงำนไทย  
ที่เดินทำงไปท ำงำนในต่ำงประเทศ ยิ่งมิให้ละเลย ก ำชับให้กระทรวงแรงงำน ติดตำมดูแลควำมเป็นอยู่ กำรเข้ำถึงสวัสดิกำรที่ต้องได้รับ
ตำมกฎหมำย และช่องทำงช่วยเหลือหำกประสบปัญหำอย่ำงใกล้ชิดเสมอ” รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน กล่ำว

ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำวว่ำ ผู้ฝึกปฏิบัติงำนเทคนิคไทยในญี่ปุ่นเมื่อตั้งครรภ์ไม่ต้องกังวล 
ขอให้รับทรำบและปฏิบัติตำมข้อแจ้งท่ีส ำคัญจำกองค์กรฝึกงำนด้ำนเทคนิคฯ (OTIT) ดังน้ี

1. กำรปฏิบัติตนเมื่อทรำบว่ำตั้งครรภ์ - ผู้ฝึกปฏิบัติงำนฯ ที่ทรำบว่ำตนตั้งครรภ์ให้ติดต่อแจ้งกำรตั้งครรภ์ไปยังเขตปกครองในท้องที่
ที่อำศัยอยู่ หรืออำจขอรับค ำปรึกษำจำกองค์กรฝึกงำนด้ำนเทคนิคส ำหรับชำวต่ำงชำติแห่งประเทศญี่ปุ่น (OTIT) ที่เปิดให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ
ในท้องที่ท่ีอำศัยอยู่ เมื่อติดต่อยื่นเรื่องแจ้งกำรตั้งครรภ์แล้วทำงอ ำเภอหรือต ำบลจะออกคู่มือประจ ำตัวแม่และทำรก รวมทั้งบัตรรับตรวจ
สุขภำพผู้ตั้งครรภ์ เพื่อเข้ำรับกำรตรวจครรภ์ตำมก ำหนด

2. กำรฝึกปฏิบัติงำนระหว่ำงตั้งครรภ์ - กำรตั้งครรภ์ไม่ถือเป็นสำเหตุให้ออกจำกงำน หรือให้ควำมไม่เป็นธรรมต่อบุคคลนั้นๆ 
หำกผู้ฝึกปฏิบัติงำนฯ ประสงค์ที่จะท ำงำนต่อ สำมำรถท ำได้ตำมที่ต้องกำร โดยขอลำหยุดงำนได้ก่อนถึงก ำหนดคลอด 6 สัปดำห์ และ
หำกช่วงที่ลำหยุดงำนไม่ได้รับเงินเดือน ทั้งก่อนและหลังคลอดสำมำรถรับเงินช่วยเหลือค่ำคลอดได้จำกประกันสวัสดิกำรสุขภำพจำกเงิน
ที่จ่ำยประจ ำ ประมำณร้อยละ 60

3. กำรฝึกปฏิบัติงำนหลังจำกคลอดบุตร - หลังจำกคลอดบุตรแล้ว 8 สัปดำห์ ผู้ฝึกปฏิบัติงำนฯ จะสำมำรถกลับไปฝึกปฏิบัติงำนได้
ตำมปกติ แม้ว่ำจะขอลำหยุดงำนและเดินทำงกลับมำคลอดบุตรท่ีประเทศไทย ก็สำมำรถกลับไปฝึกปฏิบัติงำนได้ โดยจะต้องยื่นเรื่องต่อ
องค์กรฝึกงำนด้ำนเทคนิคส ำหรบัชำวต่ำงชำติแห่งประเทศญี่ปุ่น (OTIT) และแจ้งองค์กรก ำกับดูแลเกี่ยวกับกำรกลับเข้ำไปฝึกปฏิบัติงำน
หลังจำกคลอดบุตร         

กระทรวงแรงงาน แจงแนวทางช่วยเหลือผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคไทยในประเทศญี่ปุ่นที่ประสบ
ปัญหาเน่ืองจากตั้งครรภ์ระหว่างฝึกปฏิบัติงาน
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“ทั้งนี้ ผู้ฝึกปฏิบัติงำนฯ สำมำรถติดต่อไปยังองค์กรฝึกงำนด้ำนเทคนิคส ำหรับซำวต่ำงชำติ แห่งประเทศญี่ปุ่น (OTIT) เพื่อปรึกษำ
ขอค ำแนะน ำหรือขอรับควำมช่วยเหลือเป็นภำษำไทยได้ในวันพฤหัสบดี เวลำ 11.00 -19.00 น. และวันอำทิตย์ เวลำ 09.00 -17.00 น. 
(เวลำท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น) หมำยเลขโทรศัพท์ 0120-250-198 เว็บไซต์ https://www.support.otit.go.jp/soudan/th/ ส ำหรับปัญหำหรือ
ข้อกังวลเรื่องกำรตั้งครรภ์หรือเรื่องอื่นๆ ในกำรด ำรงชีพสำมำรถขอรับค ำปรึกษำได้ที่เว็บไซตw์ww.moj.go.jp/isa/content/930004512.pdf และ 
www.clair.or.jp/j/multiculture/association/consultation_list.html

ส ำหรับผู้ที่สนใจสมัครเป็นผู้ฝึกปฏิบัติงำนเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น สำมำรถติดตำมข่ำวสำรกำรรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas
และสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหำรแรงงำนไทยไปต่ำงประเทศ โทร. 02-245-6708 หรือส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด 
ส ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1-10 หรือที่สำยด่วนกระทรวงแรงงำน โทร.1506 กด 2 กรมกำรจัดหำงำน หรือสำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 
โทร.1694” อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำว    

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

อาชีพมั่นคง  

7 กลุ่มอาชีพมาแรงในยุค Digital Disruption จนถึงปี 2022 หลังวิกฤตมีงานแน่นอน
งำนวิจัยล่ำสุดของ World Economic Forum เผย 7 สำยงำน

ที่จะมีอำชีพเกิดใหม่และมีกำรคำดกำรณ์ว่ำจ ำนวนต ำแหน่งงำนในอำชีพ
ใหม่จะเพิ่มขึ้น เพื่อตอบรับกับควำมต้องกำรของตลำดและเทคโนโลยี
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว มีบำงอำชีพท่ีถูกเทคโนโลยี disrupt
เสี่ยงตกงำน บำงอำชีพจะหำยไป บำงอำชีพจะยังมีอยู่แต่เนื้องำน
และทักษะที่ต้องกำรจะเปลี่ยนแปลงไป World Economic Forum 
ประมำณกำรณ์ว่ำจะมีงำนประมำณ 75 ล้ำนต ำแหน่ง ที่จะถูกทดแทน 
แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีโอกำสใหม่ๆ เกิดขึ้นในตลำดแรงงำนเช่นกัน 
คำดว่ำจะมีอำชีพใหม่ๆ เพิ่มขึ้น 133 ล้ำนต ำแหน่งงำนทั่วโลก ภำยใน
ปี 2022 ซึ่งจะเป็นต ำแหน่งงำนประมำณ 27% ของตลำดโดยรวม 
งำน 133 ล้ำนต ำแหน่งทั่วโลกนี้ ส่วนมำกจะอยู่ใน 7 สำยงำนต่อไปนี้
ที่ World Economic Forum มองว่ำเป็นอำชีพแห่งอนำคต ผสมผสำน
ทักษะ digital + human ซึ่งเทคโนโลยีไม่สำมำรถท ำได้

1. Care Economy อำชีพท่ีจะเป็นท่ีต้องกำร: Medical 
Transcriptionists, Physical Therapist Aides, Radiation Therapists, 
Athletic Trainers, Medical Equipment Preparers งำนบริกำร
ที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถควบคู่ไปกับควำมใส่ใจดูแล นี่คือกลุ่มงำน
ที่หุ่นยนต์ไม่สำมำรถทดแทนได้ เพรำะต้องใช้ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงมนุษย์ อย่ำงงำนในกลุ่มดูแลรักษำพยำบำล บริกำรเพื่อสุขภำพ 
จริงอยู่ว่ำหุ่นยนต์สำมำรถช่วยวินิจฉัยโรคได้ แต่ขั้นตอนกำรสื่อสำร
ผลกำรวินิจฉัย โดยเฉพำะในกรณีที่ผลออกมำร้ำยแรง กำรให้ก ำลังใจ 
กำรให้ค ำแนะน ำด้วยควำมใส่ใจเป็นเรื่องส ำคัญมำก เป็นทักษะที่หุ่นยนต์
ไม่มีแน่นอน เพรำะหุ่นยนต์เพียงแค่ท ำตำมค ำสั่ง กำรท ำกำยภำพก็เช่นกนั   
ต้องมีควำมระมัดระวังสูง กำรเคลื่อนไหวสัมผัสผู้ป่วยต้องค่อยเป็นค่อยไป

2. Data and AI อำชีพที่จะเป็นที่ต้องกำร: AI Specialists, Data 
Scientists, Data Engineer, Big Data Developer, Data Analyst
แน่นอนว่ำถ้ำเศรษฐกิจดิจิทัลเติบโตก้ำวไกล นี่คือกลุ่มอำชีพที่ขำดไม่ได้ 
ผลส ำรวจบน LinkedIn ช้ีให้เห็นว่ำมีต ำแหน่งงำนสำยนี้เพ่ิมขึ้นหลำยเท่ำตัว
เทียบกับปีก่อนๆ ยิ่งเวลำผ่ำนไป เทคโนโลยียิ่งเข้ำมำมีบทบำทในชีวิต 
ประจ ำวันเรำมำกขึ้น เกิดข้อมูลเป็นหลำยแสนล้ำนจุดและจะยิ่งเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ หำกกำรใช้ Internet of Things เป็นที่นิยมมำกขึ้น ข้อมูล
ที่เคยเป็น offline กลำยมำเป็น online แทบทั้งหมด แต่ไม่ใช่ข้อมูล
ทุกข้อมูลที่มีประโยชน์ อำชีพเหล่ำนี้มีหน้ำที่คัดกรอง จัดกำรดึงเฉพำะ
ข้อมูลที่น ำมำใช้ประโยชน์ สร้ำงคุณค่ำต่อได้ พัฒนำโมเดล machine 
learning ให้แม่นย ำมำกข้ึน

3. Engineering and Cloud Computing อำชีพท่ีจะเป็น
ที่ต้องกำร: Site Reliability Engineer/ DevOps / Cloud Computing, 
Python Developer, Full Stack Engineers, JavaScript Developer
ดังที่ได้กล่ำวไปแล้วว่ำจะมีจุดข้อมูลเกิดขึ้นอีกมำกมำย ส่งผลให้ต้องมีกำร
จัดเก็บข้อมูลที่ดีและปลอดภัย ซึ่งวิธีที่นิยมก็คือกำรเก็บข้อมูลบนระบบ 
cloud ต ำแหน่งงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน
ไอทีจะมีควำมส ำคัญมำก โดยเฉพำะในองค์กรใหญ่ที่ยิ่งมีผู้ใช้จ ำนวนมำก 
ระบบยิ่งต้องเสถียร ใช้งำนได้ และมีกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล 
วำงระบบกำรพัฒนำแอพพลิเคช่ันและแพลตฟอร์มให้ท ำงำนบน cloud 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอย่ำงยั่งยืน ท ำหน้ำที่เป็นทั้งนักพัฒนำและผู้ดูแล
กำรปฏิบัติกำร ส่วน python และ JavaScript นั้น เป็นภำษำที่ได้รับ
ควำมนิยมมำกที่สุดในโลกเพรำะสำมำรถใช้ท ำได้หลำยอย่ำง ครอบคลุม
ตั้งแต่งำนพัฒนำผลิตภัณฑ์ งำนท่ีเกี่ยวกับ AI ไปจนถึงกำรท ำงำนกับข้อมูล
ส ำหรับ data scientist
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4. Green Economy อำชีพที่จะเป็นที่ต้องกำร: Green Marketers, 
Methane/Landfill Gas Generation System Technicians, Wind 
Turbine Service Technicians, Biofuels Processing Technicians, 
Solar Energy Installation Managers, Water Resource Specialists 
ปัญหำสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่มองข้ำมไม่ได้ ในปีที่ผ่ำนมำมีปัญหำมำกมำย
ส่งผลกระทบทั่วโลก กำรพัฒนำของอุตสำหกรรมต่ำงๆ ก้ำวหน้ำไปมำก 
แต่ในทำงกลับกัน กลับส่งผลให้ปัญหำสิ่งแวดล้อมรุนแรงขึ้นทุกเมื่อ
นี่เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ำยต้องร่วมมือกันแก้ไขอย่ำงเร่งด่วน เกิดเป็นเทรนด์
กำรรณรงค์ให้คิดค้น ให้ใช้พลังงำนทำงเลือกรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่เป็นภัย
ต่อธรรมชำติ มีกำรส่งเสริมให้ปรับใช้แนวคิด sustainability อย่ำง
กว้ำงขวำง ลดปริมำณคำร์บอน อำชีพกลุ่มที่มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญ
ในเรื่องพลังงำนสีเขียวนี้จึงถูกคำดว่ำจะเป็นที่ต้องกำรมำกขึ้น อีกอำชีพ
หนึ่งที่เป็นอำชีพใหม่ที่น่ำสนใจคือ นักกำรตลำดสีเขียว ซึ่งมีหน้ำที่
โปรโมทส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5. People and Culture อำชีพที่จะเป็นที่ต้องกำร: Information 
Technology Recruiter, Human Resources Partner, Talent Acquisition 
Specialist, Business Partner, Human Resources Business Partner 
บทบำทของ HR จะเปลี่ยนแปลงไป จำกสำยงำน support หลังบ้ำน
กลำยมำเป็น partner คู่คิดสำยงำนธุรกิจ บุคลำกรเป็นทรัพยำกร
ที่ส ำคัญมำกในกำรขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้ำวไปข้ำงหน้ำ หำกว่ำ HR มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในลักษณะของธุรกิจ และท ำงำนอย่ำงใกล้ชิดกับ
แผนกอื่นๆ จะช่วยให้ HR สำมำรถเป็น partner จัดสรร talent
ตำมควำมสำมำรถให้ตรงตำมเป้ำหมำยทำงธุรกิจ งำน recruit สรรหำ
บุคลำกรจะยังมีควำมส ำคัญ เพรำะเป็นต ำแหน่งงำนที่ต้องใช้ human 
touch สูง เป็นเรื่องกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงคน ประกอบกับต ำแหน่งงำน
สำย IT จะเป็นที่ต้องกำรมำกขึ้น จึงต้องมีคนท ำหน้ำที่สร้ำง culture
กำรท ำงำนท่ีดึงดูดให้ talent อยำกมำร่วมงำนด้วย

6. Product Development อำชีพที่จะเป็นที่ต้องกำร: Product 
Owner, Quality Assurance Tester/Engineer, Agile Coach, Software 
Quality Assurance Engineer, Product Analyst, Scrum Master
ยิ่งเทคโนโลยีก้ำวหน้ำ ยิ่งเป็นโอกำสส ำคัญของธุรกิจที่จะน ำมำต่อยอด
พัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลำด ดังนั้นผู้ที่มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญ
เรื่องกำรพัฒนำ tech product จึงมีควำมส ำคัญมำก มีหน้ำที่บริหำร
จัดกำรโปรเจค ต้องใช้กำรท ำงำนที่รวดเร็วและยืดหยุ่น วิธีกำรท ำงำน
แบบ agile มีกระบวนกำรทดสอบ เก็บข้อมูล และปรับเปลี่ยนตำม 
feedback อยู่เสมอ เป็นกำรแตกงำนช้ินใหญ่ออกเป็น sprint ย่อย 
วำงแผนระยะสั้น ท ำทีละส่วน ประเมิน แล้วปรับ ท ำให้ผลิตภัณฑ์
ที่ออกสู่ตลำดได้เร็วและตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ ต ำแหน่งงำน
เหล่ำนี้ต้องใช้ทักษะกำรสื่อสำรในทีมสูงมำก รวมถึงกำร coach และช่วย
สนับสนุนคนในทีมอื่นๆ ให้สำมำรถท ำงำนแบบ agile ได้

7. Sales, Marketing and Content อำชีพที่จะเป็นที่ต้องกำร: 
Social Media Assistant / Content Production, Growth Hacker, 
Customer Success, Sales Development Representative, 
Specialist Digital Marketing Specialist ต ำแหน่งงำนยังคงคล้ำยเดิม 
แต่รำยละเอียดเนื้องำนจะเปลี่ยนแปลงไป ผันมำทำง digital มำกขึ้น 
แม้บำงบริษัทที่เป็นธุรกิจแบบดั้งเดิมอำจจะหดหำยไป แต่บริษัทเทคโนโลยี
ยังคงต้องกำรสำยงำนนี้ คนในสำยงำนนี้ควรพัฒนำทักษะดิจิทัล ติดตำม
เทรนด์เทคโนโลยี กำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ หำวิธีสร้ำงควำมสัมพันธ์
ที่แน่นแฟ้นกับกลุ่มลูกค้ำในโลกธุรกิจออนไลน์และออฟไลน์ จะมีช่องทำง
กำรเข้ำถึงลูกค้ำรูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้นมำกมำย กำรท ำโฆษณำออนไลน์
มีแนวโน้มที่จะมีรำคำสูงขึ้นเรื่อยๆ ท ำให้กำรท ำ content ให้น่ำสนใจ
และสร้ำงฐำนผู้ติดตำมกลำยมำเป็นทักษะที่ส ำคัญ ต่ำงจำกยุคก่อน
อย่ำงมำกที่ท ำโฆษณำสื่อสำรจำกแบรนด์ผลักออกสู่ลูกค้ำ ในยุคนี้
ต้องท ำตำมควำมสนใจและพฤติกรรมของลูกค้ำเป็นหลัก จะยึดแบรนด์
เป็นหลักไม่ได้อีกต่อไป เพรำะในเมื่อทุกคนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้
หลำกหลำย สำมำรถสร้ำงแบรนด์ออนไลน์ได้เหมือนๆ กัน กำรแข่งขัน
จึงสูงข้ึนมำก ต้องมีจุดแข็งที่แตกต่ำงจึงจะอยู่รอด

Reskill เตรียมพร้อมรับมือกับควำมเปลี่ยนแปลง งำนดีๆ 
รอคุณอยู่ และนี่คือ 7 กลุ่มอำชีพที่ทำง World Economic Forum
ได้คำดกำรณ์ว่ำจะเป็นที่ต้องกำรไปจนถึงปี 2022 มีอำชีพไหนบ้ำง
ที่คุณคิดว่ำน่ำสนใจ? อำชีพไหนบ้ำงที่น่ำจะเหมำะกับคุณ? ถ้ำเจอ
อำชีพท่ีเข้ำตำแล้ว มำใช้เวลำว่ำงเรียนรู้เพิ่มเติม หำข้อมูลเกี่ยวกับ
อำชีพนั้น พัฒนำทักษะใหม่ที่ตอบโจทย์อำชีพ ตั้งเป้ำหมำยที่ท้ำทำย
ตัวเอง กำรเรียนออนไลน์ ณ ปัจจุบันก้ำวไกลไปมำก มีหลำยคนที่สำมำรถ 
reskill เปลี่ยนอำชีพได้ส ำเร็จผ่ำนกำรเรียนออนไลน์และท ำโปรเจค
ตำมที่คอร์ดก ำหนด หลำยคนได้งำนที่บริษัทช้ันน ำอย่ำง Google, 
Facebook, Amazon ทั้งที่ไม่มีใบปริญญำ reskill ตัวเองโดยเรียนจบ
จำก online bootcamp มีตัวอย่ำงให้เห็นมำกมำย

กำร reskill ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ แต่เป็นเรื่องของควำมขยัน 
หมั่นเพียร ขอเพียงแค่มีควำมตั้งใจก็สำมำรถท ำได้อยำ่งแน่นอน ถ้ำเริ่ม
เรียนๆ ไปแล้วปรำกฏว่ำไม่ชอบ ก็สำมำรถเปลี่ยนไปเรยีนอย่ำงอื่น
ก็ได้ ต้นทุนต่ ำมำก จะเปลี่ยนเมื่อไรก็ได้ ไม่เหมือนกับกำรเรยีนต่อ
ปริญญำที่ต้องทุ่มเททั้งเงินและเวลำ เปลี่ยนสำขำยำกกว่ำ เรำขอเป็น
ก ำลังใจให้ทุกท่ำนและร่วมส่งเสริมให้ทุกคนเห็นควำมส ำคัญของกำร 
reskill และลงมือท ำได้ส ำเรจ็ 

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มา : www.disruptignite.com
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THAILAND 4.0

มนุษย์งานยุคดิจิทัล กับ 5 ทักษะ Soft Skill ที่ป้ันคนให้เป็น T-Shaped ในแบบ LINE ประเทศไทย
อะไรท ำให้บริษัทหนึ่งเป็นที่สถำนท่ีที่คนอยำกท ำงำนด้วย? 

ซึ่งนอกจำกควำมมั่นคงของบริษัทแล้ว ในปัจจุบันโดยเฉพำะในปีที่ผ่ำนมำ
ที่โลกต่ำงเผชิญกับ Double Disruption จำกเทคโนโลยีและผลกระทบ
จำกโรคระบำด ลักษณะธุรกิจและควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีของบริษัท 
เป็นอีกปัจจัยที่คนท ำงำนยุคนี้ยังมองหำ จึงท ำให้ LINE ประเทศไทยนั้น
ติดอันดับ 1 ใน 10 บริษัทท่ีคนรุ่นใหม่อยำกท ำงำนด้วยมำกท่ีสุดในปี
ที่ผ่ำนมำ ทั้งยังมีเรื่องสวัสดิกำรและวัฒนธรรมองค์กรที่สำมำรถสร้ำง
ไลฟ์สไตล์ Quality Work Life ให้แก่พนักงำน จนกลำยเป็นแหล่ง
รวม New Blood คนท ำงำนเลือดใหม่ของวงกำรธุรกิจมำกที่สุดแห่งหนึ่ง

แต่นั่นก็เป็นเพียงส่วนหน่ึง สิ่งส ำคัญคือกำรสร้ำงวัฒนธรรม
องค์กรที่เกิดขึ้นจำก “แนวคิดและวิถีกำรท ำงำนแห่งอนำคต” เป็น 
The Future of Work เป็นสภำพแวดล้อมที่สำมำรถสร้ำงคนให้ขับเคลื่อน
ทีมและขับเคลื่อนองค์กรให้ไปข้ำงหน้ำอีกทอด ท่ำมกลำงกระแส
กำรเปลี่ยนแปลงในทุกระดับที่ดูเหมือนเร่งรัดให้เรำในฐำนะคนท ำงำนนั้น
อยู่เฉยไม่ได้ ซึ่ง LINE ประเทศไทยเปิดโอกำสให้พนักงำนท ำงำนไป
พร้อมๆ กับกำรพัฒนำตัวเองให้รู้กว้ำง ต่อยอดจำกสำยงำนท่ีตัวเองท ำ
และท ำงำนร่วมกันระหว่ำงฝ่ำยในโปรเจคต่ำงๆ เกิดเป็นแนวทักษะ
แบบ T-Shaped ควบคู่ไปกับกำรสร้ำง Soft Skill ซึ่งเป็นควำมสำมำรถ
เชิงสังคมให้สำมำรถท ำงำนร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งจะว่ำไปแล้ว
ก็มีมำกมำยหลำยกลุ่มทักษะ จนบำงคนอำจสับสนได้ว่ำเรำควรพัฒนำ
ทักษะไหนบ้ำง และทักษะไหนเหมำะกับสำยงำนและสภำพแวดล้อมตัวเอง

ชำว LINE ประเทศไทยจึงได้พูดคุยกันบน CLUBHOUSE 
เมื่อวันก่อนเพื่อแชร์แนวคิดและทักษะ Soft Skill ว่ำพวกเขำคิดและท ำ
อย่ำงไรในองค์กรที่มีคนอยำกท ำงำนด้วยมำกแบบนี้

1. ทักษะกำรรับมืองำนหลำยอย่ำง (Multi-Tasking)  ไม่ใช่
เรื่องแปลกท่ีคนเรำในปัจจุบันสำมำรถท ำงำนหลำยอย่ำงได้พร้อมกัน 
ซึ่งต้องกำรวำงแผนอย่ำงรอบคอบ เร็ว และคิดนอกกรอบเพื่อหำวิธีกำร
จัดกำรบริหำรงำนตรงหน้ำให้มีประสิทธิภำพที่สุด ยิ่งในหลำยองค์กร
ที่เป็นแบบ Lean Organization ก็ยิ่งมองหำคนที่มีทักษะรับมือกับงำน
ที่หลำกหลำยได้ดี

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน  
ที่มา : ww.marketingoops.com

2. ทักษะกำรยืดหยุ่นปรับตัว (Resilience) ควำมยืดหยุ่น ล้มได้
แล้วต้องลุกเร็ว ซึ่งทุกเจเนอเรช่ัน ควรมี ไม่ยึดติดควำมผิดพลำดหรือแม้แต่
ควำมส ำเร็จที่เกิดขึ้นไปแล้ว ในองค์กรที่ด ำเนินธุรกิจออนไลน์ที่ต้อง
สร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ พร้อมรับมือกับกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ 
ควำมยืดหยุ่นจะท ำให้สำมำรถท ำงำนต่อไปได้เร็ว

3. ทักษะควำมคล่องแคล่ว (Agility) อีกทักษะท่ีช่วยท ำให้ 
Work Smart คือต้องไวและเร็ว รู้ว่ำ ท ำอย่ำงไรเพื่อให้งำนเดินไปได้
คล่องตัวที่สุด ไม่ยึดติดกับล ำดับขั้นตอนที่ยุ่งยำก ยิ่งธุรกิจปรับตัว
เข้ำสู่โลกออนไลน์มำกขึ้น คนต้องปรับวิธีคิดและกำรท ำงำนเพื่อให้
งำนเดินหน้ำไปต่อโดยไม่หยุดชะงัก

4. ทักษะกำรสื่อสำร (Communication) ยิ่งเฉพำะในช่วง 
Work from Home (และจะเป็น Work from Anywhere) กำรสื่อสำร
เป็นเรื่องที่ส ำคัญมำก คนจะหันมำสื่อสำรและมีปฏิสัมพันธ์ผ่ำน LINE 
(และช่องทำงออนไลน์อ่ืนๆ) มำกยิ่งขึ้น ท ำให้คนท ำงำนจ ำเป็นต้อง
มีทักษะกำรสื่อสำรที่สอดคล้องกับช่องทำง รู้วัตถุประสงค์ สิ่งที่ต้องกำร 
รวมถึงรู้จักผู้ที่ก ำลังสื่อสำร กำรใช้เครื่องไม้เครื่องมือ เพรำะกำรสื่อสำร
ออนไลน์ไม่เหมือนกับสื่อสำรตัวต่อตัว คนท ำงำนยุคนี้จึงจ ำเป็นต้อง
มีทักษะเรื่องนี้เป็นอย่ำงมำก

5. แนวคิด Outward Mindset คือกำรให้ฟังและให้ควำมส ำคัญ
ผู้อื่นไปไม่น้อยกว่ำตัวเอง มีควำมสัมพันธ์ท่ีดีกับเพื่อนร่วมงำน  ซึ่งถือเป็น
แนวคิดที่ส ำคัญเป็นอย่ำงมำกในองค์กรที่มีคนต่ำงเจเนอเรช่ันท ำงำน
ร่วมกัน น้องใหม่ก็สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นต่องำนและมีบทบำท 
เกิดควำมเช่ือมั่นกันและกัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่ดึงดูด
คนทุกรุ่นให้ท ำงำนร่วมกันได้


