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ส่วน English for Career ฉบับนี้ขอเสนอค ำศัพท์ กำรใช้ Can และ Could ให้ถูกต้องตำมหลักแกรมม่ำ รู้ทันโลก 
6 เทรนด์เทคโนโลยี Metaverse มำแน่…องค์กรพร้อมรับมือหรือเปล่ำ Smart DOE รมว.สุชำติ ใส่ใจผู้พิกำรเปิดตัวระบบให้-รับสิทธิ
คนพิกำร ม.35 เพิ่มควำมสะดวกกำรใช้บริกำรภำครัฐ อาชีพมั่นคง ทรำบหรือไม่ว่ำ 93% ของนำยจ้ำงต้องกำรเห็น Soft Skills ในเรซูเม่
ของคุณ และนี่คือ 10 ทักษะที่เป็นที่ต้องกำรมำกที่สุด และ THAILAND 4.0 EV conversion รักษำกำรจ้ำงงำน สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก

หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ วำรสำรฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ตำมสมควร สำมำรถดูรำยละเอียดและติดตำมวำรสำรข่ำวสำร
ตลำดแรงงำน Smart Job Magazine ได้ทำง https://doe.go.th/lmia
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อดีตพนักงานมาร์เก็ตติ้งสาว ผันตัวเป็นแม่ค้า ใช้แค่ครัวคอนโดฯ 30 ตร.ม. 
ขายครอฟเฟิลเมนูเดียว รับทรัพย์ 6 หมื่น/เดือน

ปัจจุบัน ครัวในบ้ำน หรือ ครัวคอนโดฯ กลำยเป็นสถำนที่
สร้ำงรำยได้ยอดนิยมที่เรียกว่ำ เป็นกระแสและได้รับควำมสนใจ
อย่ำงมำกเลยทีเดียว ส ำหรับผู้ที่ต้องกำรเริ่มท ำธุรกิจเกี่ยวกับอำหำร
เส้นทำงเศรษฐีออนไลน์ ได้พูดคุยกับ คุณณัฐ-ณัฐชำ ปัทธิสำมะ วัย 25 ปี 
หนึ่งในคนรุ่นใหม่ที่เลือกลำออกจำกงำนประจ ำ แล้วผันตัวมำเป็น
แม่ค้ำขำยขนมบนแอพ โดยใช้ครัวคอนโดฯ เป็นแหล่งผลิต แถมรำยได้
ต่อวันอยู่ที่ 3,000-4,000 บำท เฉลี่ยรับทรัพย์ 60,000 บำทต่อเดือน!

คุณณัฐ เล่ำว่ำ เดิมเมื ่อเรียบจบมำก็ได้งำนประจ ำท ำ 
เป็นออนไลน์มำร์เก็ตติ้งของบริษัทแห่งหนึ่ง ท ำได้ประมำณ 7 เดือน
ก็ลำออกเพรำะรู้สึกว่ำงำนท่ีท ำไม่ค่อยตอบโจทย์ชีวิต “คืองำนมันก็
มีบอกว่ำเข้ำเวลำนี้ เลิกงำนเวลำนี้ ทั้ง ๆ ที่แบบเรำมองว่ำงำนออนไลน์
อยู ่ที่ไหนมันก็สำมำรถท ำได้เหมือนกัน เพรำะที่บริษัทก็บอกว่ำ 
เลิกงำนแล้วก็ยังต้องตอบแชตอะไรแบบนี้ เรำก็คิดว่ำมันไม่มีควำม
จ ำเป็นที่ต้องเข้ำบริษัท แต่มันก็ยังต้องเข้ำบำงทีท ำงำนเสร็จแล้ว
ก็ยังต้องแกล้งท ำนั่นท ำนี่รอเวลำเลิกงำน ก็เลยรู้สึกว่ำมันไม่ตอบโจทย์
เท่ำไหร่ แล้วมันช่วงโควิดมีประกำศให้ท ำงำนที่บ้ำน แต่ก็ยังให้เรำ
เข้ำไปท ำงำนที่บริษัท ประกอบกับเรำก็อยำกไปท ำงำนในที่ใหม่ ๆ ด้วย
ก็เลยตัดสินใจลำออก”

“ตอนนั้นไม่ได้มีควำมคิดจะค้ำขำยอะไรเลยค่ะ แต่ช่วงที่
หำงำนท ำกร็ู้สึกว่ำตัวเองว่ำงมำกออกจำกงำนได้ประมำณสักเกือบเดือน
น่ะค่ะ ก็คิดว่ำเดี๋ยวมำท ำอะไรที่เรำถนัดแล้วกัน เกี่ยวกับพวกขำยออนไลน์
อะไรแบบนี้ เพรำะณัฐก็เคยขำยเสื้อผ้ำออนไลน์มำตอนสมัยยังเรียน
อยู่เหมือนกัน แต่เสื้อผ้ำคนก็ไม่ได้ซื้อกันบ่อย ๆ เป็นอำหำรดีไหม 
ขำยบนแอพเดลิเวอรี่ เพรำะคนก็ชอบสั่งแบบนี้กันและไม่ต้องเสีย
ค่ำที่ด้วย”

“แต่ด้วยควำมที่ณฐัไม่มีสกิลท ำขนม ก็ดูยูทูบไปเรื่อย ก็เห็นว่ำ
ที่เกำหลีมันมีขนมอันหนึ่งฮิตมำก ซึ่งก็คือ ครอฟเฟิล เก๋ด้วย เลยสนใจ
ก็หำข้อมูลว่ำมันคือกำรเอำแป้งครัวซองตม์ำอบบนเตำวอฟเฟิลนั่นแหละ 
ดูแล้วท ำไม่ยำก แล้วขนมแบบนี้ณัฐมองว่ำ มันจะมีขำยตำมคำเฟ่
ตำมร้ำนในห้ำง ถ้ำจะกินก็ต้องเดินทำงไปบำงทีก็ล ำบำก บำงทีก็รำคำสูง
เลยตกลงกับตัวเองว่ำโอเคขำยครอฟเฟิลนี่แหละ แต่ท ำให้รำคำ
เป็นรำคำที่ทุกคนสำมำรถซื้อทำนได้ทุกวัน” คุณณัฐ เล่ำอย่ำงนั้น 
ในช่วงแรก คุณณัฐใช้เวลำลองผิดลองถูกกับครอฟเฟิล ประมำณ 2 
สัปดำห์ ทั้งหำข้อมูลกำรท ำในยูทูบ ลงเรียนคอร์สสอนท ำสั้น ๆ 
แล้วมำปรับสูตรท ำชิมเองแจกจ่ำยให้เพื่อน ๆ และญำติ ๆ ช่วยติชม
จนในท่ีสุดก็มั่นใจว่ำท ำขำยได้

รวบรวมโดย :ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง
ที่มา : https://www.sentangsedtee.com

“อย่ำงที่บอกว่ำณัฐไมม่ีพื้นฐำนกำรท ำเบเกอรีเ่ลย ก็จะเลือกใช้
วัตถุดิบแบบส ำเร็จทั้งหมด ก็ใช้เวลำนำนพอสมควรค่ะในกำรหำตัวแป้ง
ครัวซองต์ได้ส ำเร็จ จำกนั้นก็ลงทุนเรื่องเครื่องอบว่ำยี่ห้อไหน
กระจำยควำมร้อนได้ดี แล้วก็พวกวัตถุดิบแต่งหน้ำ ก็เลือกที่สำมำรถ
เก็บไว้ได้นำนหน่อย เพรำะเรำยังไม่รู้ว่ำผลตอบรับจะดีแค่ไหน พอพร้อม
ก็ลงกลุ่มขำยในเฟซบุ๊กกลุ่มของกินย่ำนสำยไหม เพรำะตอนนั้นณัฐ
อยู่ที่บ้ำนแถวสำยไหม ผลตอบรับดีเลยค่ะ แต่เรำจะได้แค่ลูกค้ำที่
อยู่แถวนั้น แต่ที่บ้ำนคนอยู่กันเยอะ ทีน้ีเลยย้ำยมำอยู่คอนโดฯ กับแฟน”

“ก็ท ำขำยมำเรื่อย ๆ ถ่ำยรูปออกมำให้สวย ๆ ดูน่ำทำน 
เพรำะเรำขำยออนไลน์ เรำต้องพรีเซนต์สินค้ำเรำว่ำมันน่ำกินขนำดไหน
ชวนให้คนซื้อ ลูกค้ำก็เข้ำมำซื้อเพรำะรูปและปำกต่อปำกจำกญำติ ๆ
ที่เคยกินของเรำจนส่งกันเองกับแฟนไม่ไหว เลยตัดสินใจเข้ำแอพ 
เดลิเวอรี่ก็ช่วยผ่อนตรงนี้ไปได้ แต่มันก็มีช่วงที่ยอดขำยร้ำนดรอป 
ณัฐก็เอำขนมอย่ำงอื่นเข้ำมำเสริม เข้ำไปหำสูตรขนมใน TikTok ก็เห็นว่ำ
แอพมันเล่นไม่ยำก รูปสวย ๆ เรำก็เยอะ เลยท ำเป็นวิดีโอโพสต์ลงบ้ำง”

“แล้วก็ท ำคลิปแชร์ประสบกำรณ์ลำออกมำขำยครอฟเฟิล
คนก็เห็นแล้วเขำก็สนใจ ตำมมำซื้อตำมมำคุยด้วยเยอะมำก ลูกค้ำ
เรำมันไม่ใช่แค่ในเขตสำยไหมแล้ว มันกลำยเป็นว่ำจำกทุกที่เลย   
ที่เข้ำมำสั่งซื้อจำกกำรที่เห็นเรำจำก TikTok เริ่มแรกณัฐท ำขำย
แค่ 5 หน้ำ เริ่มจำกหน้ำง่ำย ๆ  ที่คนรู้จักกัน ขำยได้ประมำณ 20-30 ช้ิน
เพรำะเป็นขนมแนวใหม่ รำคำไม่สูงมำก เพรำะขำยรำคำเริ่มต้น 30 
บำทเองค่ะ จนตอนนี้ก็พัฒนำมำเรื่อย ๆ  กลำยเป็น 12 หน้ำ ณัฐเปิดร้ำน
มำได้ 1 ปีกับ 1 เดือนแล้วค่ะตอนน้ี ก็ขำยเกือบทุกวันแต่ขำยแค่ 5 
ช่ัวโมง ยอดขำยมำกสุด 120 ช้ินต่อวัน ยืนพื้นก็ประมำณ 80 ช้ิน 
เฉลี่ยมีรำยได้ 3,000-4,000 บำท ตกประมำณ 60,000 บำท     
ต่อเดือนค่ะ ยังไม่หักต้นทุนค่ำใช้จ่ำยนะคะ” คุณณัฐ ว่ำอย่ำงน้ัน

นอกจำกนั้น เธอยังได้ต่อยอดช่วยสร้ำงอำชีพส ำหรับผู้ที่สนใจ
ด้วยกำรท ำหนังสือที่รวบรวมเอำกำรเริ่มต้นธุรกิจครอฟเฟิลไว้ใน
หนังสือขนำด A5 ซึ่งจ ำหน่ำยในรำคำ 450 บำท และเจ้ำของร้ำนสำว
ยังวำงแผนจะเปิดหน้ำร้ำนในเร็ว ๆ นี้ด้วย ติดตำมกันได้เลย!
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การส่งเสริมการมีงานท าในภูมิภาค

เปิดแล้ว “อาคารด่านพรมแดนสิงขร” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าชายแดน

อาคารด่านพรมแดนสิงขร รองรับการเข้าออกของบุคคล 
ยานพาหนะ และสิ่งของ กระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดน และ
การท่องเท่ียว

ปัจจุบันจุดผ่อนปรนพิเศษด่ำนสิงขรยังคงผ่อนผันให้เฉพำะ
กำรขนถ่ำยสินค้ำข้ำมแดนเท่ำนั้น ส่วนกำรเปิดให้มีกำรเข้ำออก
ของบุคคล ยำนพำหนะ และสิ่งของ ขณะนี้ยังต้องรอกำรเจรจำ 
เพื่อท ำควำมตกลงร่วมกันกับทำงกำรพม่ำอีกครั้งเกี่ยวกับแนวทำง
ปฏิบัติระหว่ำง 2 ประเทศ ภำยใต้เง่ือนไขของจุดผ่อนปรนพิเศษ 
หำกรัฐบำลพม่ำอนุญำตให้บุคคลเข้ำและออกได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
ทั้ง 2 ประเทศ เพรำะเรำมีเจ้ำหน้ำที่ประจ ำอยู่ที่อำคำรด่ำนพรมแดนสิงขร
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหำกทุกอย่ำงมีควำมพร้อมในก้ำวต่อไปจะได้
ผลักดันให้จุดผ่ำนแดนพิเศษด่ำนสิงขรเป็นด่ำนถำวรต่อไปในอนำคต

นำยคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ กล่ำวว่ำข้อมูลกำรค้ำชำยแดนจุดผ่อนปรนพิเศษ
ด่ำนสิงขร เป็นด่ำนชำยแดนที่มีศักยภำพ สำมำรถกระตุ้นเศรษฐกิจ
สร้ำงรำยได้แก่ผู้ประกอบกำรและประชำชนในพื้นที่ได้อย่ำงดียิ่ง 
โดยในปี 2563 มีมูลค่ำกำรค้ำชำยแดน 1,168 ล้ำนบำท ในปี 2564
เหลือมูลค่ำกำรค้ำชำยแดนเพียง 331 ล้ำนบำท เนื่องจำก
สถำนกำรณ์โควิด-19 ส่วนในปี 2565 หลังสถำนกำรณ์คลี่คลำย   
มีมูลค่ำกำรค้ำชำยแดน ตั้งแต่เดือนมกรำคม-สิงหำคม รวม 148 ล้ำนบำท
ซึ่งมีสินค้ำที่น ำเข้ำเป็นอำหำรทะเลร้อยละ 90 จำกจังหวัดมะริด    
ไม่ว่ำจะเป็นกุ้งมังกร ปูทะเล หอยแครง ปลำ และสัตว์น้ ำ

ด้ำนนำยนิพนธ์ สุวรรณำวำ ประธำนสภำอุตสำหกรรม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่ำวยอมรับว่ำ รู้สึกดีใจที่วันนี้เปิดอำคำร
ด่ำนพรมแดนสิงขร และมีเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับด่ำนสิงขร
เข้ำไปท ำหน้ำท่ีแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป มีควำมพร้อมท้ังก ำลัง
เจ้ำหน้ำที่ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นกำร
ประกำศให้พม่ำทรำบว่ำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมรองรับกำร
เข้ำและออกทั้งของยำนพำหนะและบุคคลของทั้ง 2 ประเทศ  
ซึ่งมั่นใจว่ำทำงพม่ำคงจะใช้เวลำไม่นำนที่จะออกประกำศให้บุคคล
เข้ำออกเพรำะจะส่งผลดีต่อทั้งสองประเทศ ทั้งกำรค้ำ กำรลงทุน 
และกำรท่องเที่ยว เพรำะที่ผ่ำนมำสถำนกำรณ์โควิด-19 เกือบ 3 ปี
ส่งผลกระทบต่อกำรค้ำชำยแดนอย่ำงหนัก

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก
ที่มา : https://mgronline.com

ทั้งนี้  ในกำรประชุมคณะท ำงำนประสำนงำนภำครัฐ 
เอกชนไทย-พม่ำ ได้มีกำรหำรือเตรียมพร้อมเปิดจุดผ่อนปรนพิเศษ
ด่ำนสิงขร โดยได้ข้อสรุปเสนอคณะกรรมกำรศูนย์สั่งกำรชำยแดนไทย
กับประเทศเพื่อนบ้ำนด้ำนพม่ำ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเจรจำ    
ท ำควำมตกลงกับฝ่ำยพมำ่ ดังนี้ 1) มำตรกำรเดินทำงเข้ำออกของบุคคล
อนุญำตให้บุคคลที่มีสัญชำติไทยและพม่ำ เดินทำงเข้ำออกจุดผ่อนปรน
พิเศษด่ำนสิงขรเท่ำนั้น โดยไทยสำมำรถเดินทำงได้ถึงจังหวัดมะริด 
พ ำนักได้ไม่เกิน 14 วัน 13 คืน ส่วนพม่ำสำมำรถเดินทำงเข้ำมำได้
เฉพำะในเขตพื้นที่ อ.เมืองประจวบฯ พ ำนักได้ไม่เกิน 4 วัน 3 คืน 
โดยใช้เอกสำรกำรเดินทำงเข้ำออกได้แก่ บัตรผ่ำนแดน และบัตร
ผ่ำนแดนช่ัวครำว อีกทั้งประชำชนทั้งไทยและพม่ำจะต้องปฏิบัติ
ตำมมำตรกำรควบคุมโรคอย่ำงเคร่งครัด 2) มำตรกำรเดินทำงเข้ำออก
ของยำนพำหนะ อนุญำตให้ยำนพำหนะตั้งแต่ 4 ล้อข้ึนไปของทั้ง 2 
ประเทศ สำมำรถเดินทำงเข้ำออกได้เฉพำะเพื่อกำรบรรทุกสินค้ำ 
โดยสำมำรถเข้ำออกได้เฉพำะพื้นที ่จุดขนถ่ำยสินค้ำเท่ำนั ้น 
ส่วนยำนพำหนะอื่น ๆ หรือเจ้ำหน้ำที่ต้องแจ้งด่ำนศุลกำกร และ
ตรวจคนเข้ำเมืองก่อนกำรเข้ำออกทุกครั้ง โดยไทยสำมำรถน ำ
ยำนพำหนะไปได้ถึงบ้ำนมูด่อง ต.ตะนำวศรี อ.ตะนำวศรี จังหวัดมะริด
ส่วนพม่ำสำมำรถน ำยำนพำหนะเข้ำมำได้ถึงตลำดด่ำนสิงขร 
3) มำตรกำรเดินทำงเข้ำออกของสิ่งของ ก่อนกำรน ำเข้ำส่งออก 
ผู้ประกอบกำรต้องแจ้งรำยละเอียดให้ทำงจังหวัดทรำบล่วงหน้ำ
ก่อน 1 วัน และต้องมีใบอนุญำตก่อนกำรน ำเข้ำ-ส่งออกแสดงต่อ
เจ้ำหน้ำที่ทุกครั้ง อีกทั้งผู้ประกอบกำรต้องให้ควำมร่วมมือกับ
เจ้ำหน้ำที่ส ำหรับกำรสุ่มตรวจสินค้ำที่น ำเข้ำ-ส่งออก เพื่อป้องกัน
สิ่งของผิดกฎหมำย 4) กำรเดินทำงเข้ำออกของบุคคล ยำนพำหนะ 
และสิ่งของ สำมำรถด ำเนินกำรได้ตั้งแต่วันจันทร์ - เสำร์ เวลำ 
06.30 - 18.30 น.ของทุกวัน         
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‘จักสานไม้ไผ่’ การงานแห่งวิถีชีวิตของผู้เฒ่าช่างฝีมือเมืองน่าน

ในวันท่ีคนรุ่นใหม่ทยอยเข้ำเมืองไปประกอบอำชีพอย่ำงอ่ืน 
และให้ควำมสนใจงำนจักสำนน้อยลง วันเดียวกันกับที่ข้ำวของ
เครื่องใช้จำกวัสดุธรรมชำติถูกแทนที่ด้วยวัสดุอื่นที่ผลิตจำกโรงงำน 
สิ่งของที่ท ำด้วยภูมิปัญญำชำวบ้ำนกลำยเป็นตัวเลือกรอง เป็นของ
ที่เข้ำถึงเฉพำะคนบำงกลุ่ม ไม่ได้รับควำมนิยมมำกเหมือนสมัยก่อน 
อีกท้ังยังปฏิเสธไม่ได้ว่ำ งำนจักสำนมักจะถูกมองว่ำเป็นเพียงงำน
ของคนเฒ่ำคนแก่ ใช้เวลำท ำนำนได้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่ำกับแรง
ที่ลงไปแต่ส ำหรับ อินทร์ ไชยสลี หรือ อุ๊ยอินทร์ วัย 86 ปี ผู้เฒ่ำ
เมืองเหนือแห่งหมู่บ้ำนนำเตำ อ ำเภอท่ำวังผำ จังหวัดน่ำน ไม่มีงำนไหน
ที่ท ำแล้วไม่คุ้มค่ำ เพรำะมำกกว่ำมูลค่ำของงำนที่ท ำก็คือ ‘คุณค่ำ’ 
ที่ได้จำกกำรท ำงำน และอุ๊ยอินทร์ยังเช่ือเสมอว่ำ ไม่ว่ำเวลำจะผ่ำนไป
นำนเพียงใด งำน ‘จักสำน’ จะไม่มีวันสูญสลำยไปจำกโลกใบนี้ 
มนุษย์ต่ำงวัยชวนแอ่วน่ำน ตำมอุ๊ยอินทร์เข้ำป่ำไปตัดไผ่มำท ำ
เครื่องใช้ พร้อมฟังเรื่องรำวของอำชีพจักสำน กำรงำนที่สัมพันธ์กับชีวิต
ผู้คนตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน
‘จักสานไม้ไผ่’ ภูมิปัญญาบนแผ่นดินเมืองเหนือ

กริยำ ‘จักสำนไม้ไผ่’ อธิบำยให้เห็นภำพได้ด้วยควำมหมำย
ของแต่ละค ำ ค ำว่ำ ‘จัก’ คือกำรน ำล ำไผ่มำผ่ำ ฉีก จนได้เป็นเส้นบำง ๆ
‘สำน’ คือกำรน ำเส้นไผ่ที่จักแล้วมำขัด สอด ไขว้ ขึ้นโครงเป็นรูปทรงต่ำง ๆ
ตำมแต่ลักษณะที่ต้องกำรใช้งำน เมื่อน ำทั้ง 2 ขั้นตอน มำรวมกัน 
จึงได้เป็นงำนจักสำนไม้ไผ่ ถ้ำพูดถึงช่ำงฝีมือที่ถนัดงำนจักสำนไม้ไผ่ 
คนเฒ่ำคนแก่ทำงแถบภำคเหนือส่วนใหญ่ล้วนมีฝีมือทำงนี้กัน 
ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่มีไม้ไผ่เป็นพืชที่พบมำกกว่ำแหล่งอื่น 
วิถีชีวิตของคนเหนือจึงผูกพันกับไม้ไผ่มำหลำยช่ัวอำยุคน ตั้งแต่
น ำมำท ำเป็นภำชนะใช้สอยในครัวเรือน ท ำเป็นอุปกรณ์ดักจับสัตว์
เพื่อยังชีพ ไปจนถึงน ำไผ่มำใช้สร้ำงที่อยู ่อำศัยอุ๊ยอินทร์เล่ำว่ำ 
งำนจักสำนต้องอำศัยกำรเรียนรู้ สังเกต และอดทนทดลองท ำจน
เกิดควำมช ำนำญ คนเฒ่ำคนแก่สมัยก่อนเมื่อท ำเป็นแล้วก็จะ
ถ่ำยทอดวิชำให้กับลูกหลำนในครอบครัว กลำยเป็นภูมิปัญญำที่สืบทอด
ต่อเนื่องกันมำจนถึงปัจจุบัน

ช่ำงจักสำนไม้ไผ่แห่งบ้ำนนำเตำเป็นเวลำกว่ำ 20 ปี ที่อุ๊ยอินทร์
ตัดสินใจเลิกท ำนำ แล้วหันมำยึดเอำงำนจักสำนไม้ไผ่เป็นอำชีพ
สร้ำงรำยได้ในวัยเกษียณ หำกแต่จุดเริ่มต้นของกำรเป็นช่ำงจักสำน
ของอุ๊ยอินทรไ์ม่ได้เกดิจำกวิชำควำมรู้ที่ได้รบัถ่ำยทอดมำจำกบรรพบุรุษ
เหมือนช่ำงคนอื่น ๆ อุ๊ยอินทร์เล่ำว่ำ เดิมทีไม่รู้ว่ำพอไม่ได้ท ำนำ
แล้วจะท ำอะไร วัน ๆ ได้แต่นั่ง ๆ นอน ๆ อยู่กับบ้ำนไม่ได้ท ำอะไร
เป็นพิเศษ จึงเกิดควำมคิดอยำกลองท ำข้องใส่ปลำ ตะกร้ำ กระบุง 
เอำไว้ใช้เอง จนเป็นที่มำของกำรลองผิดลองถูกด้วยตัวเองอยู่หลำยหน
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคเหนือ
ที่มา : https://www.manoottangwai.com

ตำอยู่บ้ำนว่ำง ๆ เห็นคนอื่นเขำจักสำนของใช้ไว้ใช้เอง  
บำงคนก็ท ำขำยเป็นอำชีพ ตำก็สนใจ ช่วงแรก ๆ ไม่มีใครสอนหรอก
อำศัยไปแอบดูเขำท ำ แล้วก็กลับมำฝึกเอง นำนอยู่นะกว่ำจะรู้ว่ำ
ต้องเริ่มต้นยังไง พอเริ่มท ำเป็นหลำยช้ินท ำแล้วก็ห้อยไว้หน้ำบ้ำน
แขกไปใครมำเขำผ่ำนมำเห็นบอกว่ำสวยดีเขำก็ขอซื้อ หลังจำกนั้นมำ
ก็ 20 ปีแล้ว ท่ียึดเป็นอำชีพเพรำะงำนนี้ท ำอยู่บ้ำนได้ ไม่ต้องเสีย
ค่ำใช้จ่ำยอะไรได้เงินด้วย แถมยังเป็นงำนฝีมือที่ได้ใช้ตำ ใช้มือ 
ได้ขยับร่ำงกำยตลอด คิดว่ำดีที่ได้ท ำเพรำะอำยุตำปูนนี้แล้ว มันจะได้
ไม่เหงำดีกว่ำนอนอยู่บ้ำนเฉย ๆ งำนละเอียดที่ต้อง ‘ครำฟต์’ ในทุกขั้น
แต่ละวันของอุ๊ยอินทร์จะเริ่มตั้งแต่เช้ำหลังกินข้ำวงำย (มื้อเช้ำ)   
อุ๊ยอินทร์จะเริ่มจำกหยิบไม้ตอกที่จักไว้มำสำนขัดกันไปมำ สำนขึ้น 
ขัดลง หมุนขวำ มำซ้ำย ใช้ทั้งมือทั้งเท้ำช่วยกันดึงรั้งให้ลำยสำนยึด
กันแข็งแรงไม่นำนก็ได้ไม้สำนที่เรียกว่ำ ลำยตำแหลว ซึ่งเป็นลำย
พื้นถิ่นทำงภำคเหนือ มีลักษณะเป็นลำยเรขำคณิตรูปหกเหลี่ยม 
จำกนั้นจึงเอำไม้สำนที่ได้ไปเข้ำขอบม้วนวงให้กลมมน พร้อมร้อยเส้น
สำนตะกร้ำเพ่ิมควำมแข็งแรง อุ๊ยอินทร์กะไม่ได้ว่ำวันหน่ึงท ำได้กี่ช้ิน
รู้เพียงค่อย ๆ ท ำไป เพรำะงำนจักสำนต้องท ำให้เสร็จทีละขั้นตอน 
เช่นวันนี้ออกไปตัดไม้ไผ่ก่อนจะเอำมำตัดเป็นท่อน ๆ แล้วจักตอก
เก็บไว้ อีกวันเอำมำสำนตัวพื้นเข่ง วันต่อไปขึ้นขอบเข่ง “ปลำตะเพียน
ตะแกรง ฝำชี กระด้ง ตะกร้ำ เข่งปลำทู ข้องปลำ สุ่มไก่ ลูกค้ำ
ต้องกำรแบบไหนเอำไปใช้สอยอะไรบอกมำได้เลย ตำยินดีรับท ำ... 
สิบบำท ซำวบำทก็เอำ พอได้ซื้อเมี่ยงกิ๋น (ยิ้ม) “ขออย่ำงเดียว 
ตำไม่รับงำนเร่งนะ เพรำะตำไม่รีบท ำมันเป็นงำนละเอียด ต้องให้เวลำ”
มูลค่าที่วัดด้วยคุณค่า 

ส ำหรับอุ๊ยอินทร์แล้ว แม้จักสำนจะเป็นงำนที่ใช้เวลำ 
แต่ไม่มีงำนไหนท่ีท ำแลว้ไม่คุ้มคำ่ เพรำะมำกกว่ำมูลค่ำของงำนท่ีท ำ
ก็คือ ‘คุณค่ำ’ ที่ได้จำกกำรท ำงำน เม็ดเงินจำกลูกค้ำเป็นเพียง
ปัจจัยรองที่ต้องกำร ปัจจัยหลักคือกำรมีกิจกรรมให้ท ำ ได้แสดงให้เห็น
ว่ำคนเฒ่ำคนแก่ยังฝีมือดี ไม่ใช่สักแต่ท ำเป็นอีกท้ังยังได้ฝึกฝนสมอง
ให้หมั่นพัฒนำช้ินงำนใหม่ ๆ อยู่เสมอ ส่วนสิ่งที่ส ำคัญยิ่งไปกว่ำนั้น
อยู่ในค ำพูดของอุ๊ยอินทร์ที่บอกว่ำ “ของบำงอย่ำงที่เอำพลำสติก 
ลวด เหล็กมำท ำใช้ทดแทนงำนจักสำนไม่ได้ อย่ำงไซ สุ่ม เครื่องมือ
ดักปูหำปลำ หรือแม้แต่เข่งปลำทู พวกนี้ยังไงก็ต้องใช้ของที่ท ำจำก
งำนจักสำนของจำกฝีมือคนเฒ่ำคนแก่นี่ละ”

ด้วยเหตุนี้ อุ๊ยอินทร์จึงมั่นใจว่ำ แม้ในปัจจุบันกำรท ำเครื่อง
จักสำนจะลดจ ำนวนลงและคนรุ่นหลังจะให้ควำมสนใจงำน
ประเภทนี้น้อยลง แต่ภูมิปัญญำนี้จะไม่มีทำงสูญไปจำกโลกใบนี้
แน่นอนและอย่ำงน้อยที่สุด ช่ำงจักสำนแห่งบ้ำนนำเตำคนนี้ก็ยัง
ยืนยันว่ำจะท ำงำนจักสำนทุก ๆ วันจนกว่ำจะถึงวันท่ีจักตอกไม่ไหว
อีกต่อไป
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เตมเป หรือเทมเป้ เป็นอำหำรพื้นเมืองของประเทศ
อินโดนีเซีย ซึ่งถือเป็นซูปเปอร์ฟู้ดที่หล่อเลี้ยงชีวิตชำวชวำมำกว่ำ 
200 ปี เป็นอำหำรท่ีเกิดจำกกำรหมักบ่มถั่วท้ังเมล็ดด้วยเช้ือรำชนิดดี
จนเกิดเป็นเส้นใยสีขำวนวลช่วยยืดถั่วให้ติดกันแน่นจนเป็นก้อน ซึ่ง
ถั่วเหลืองที่หมักด้วยเชื้อรำ Rhizopus oligosporus (โรไซปัส โอลิ
โกสปอรัส) มีโพรไบโอติกส์ (Probiotics) ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มี
ประโยชน์ต่อร่ำงกำย ดีต่อหัวใจ

คุณสุวัฒนำ ลิ้มยุ่นทรง ผู้ที่ ได้มี โอกำสสัมผัสอำหำร
พื้นเมืองอินโดนีเซียชนิดนี้จำกกำรที่สำมีไปศึกษำต่อที่ประเทศ
อินโดนีเซีย สัมผัสควำมนิยมกินเทมเป้ของคนอินโดนีเซีย และ
ทรำบถึงสรรพคุณที่ดีต่อสุขภำพรวมทั้งสำมำรถพลิกแพลง
ท ำอำหำรได้หลำกหลำย จึงเห็นเป็นโอกำสที่จะต่อยอดสู่เชิงพำณิชย์
จ ึงน ำกล ับมำท ำในประเทศบ้ำนเกิดตนเองภำยใต ้แบรนด์ 
“Bavashi Tempe” (บำวำชิ เตมเป) ซึ่ง ‘บำวำชิ’ คือ ‘เชฟ หรือ พ่อครัว’
สื่อถึงกำรเริ่มต้นของครอบครัวเล็ก ๆ ที่ช่วยกันปลุกปั้นธุรกิจนี้ขึ้นมำ
ตั้งแต่ปี 2556 มีหน้ำร้ำนช่ือ เตมเป ปัตตำนี แต่ด้วยข้อจ ำกัดของ
เทมเป้ที่มีกลิ่นและรสชำติที่คนไทยอำจไม่คุ้นรวมทั้งอำยุกำรเก็บ
รักษำที ่สั ้น จึงเป็นปัญหำในกำรขยำยฐำนลูกค้ำให้กว้ำงขึ ้นได้ 
“เรำด ำเนินธุรกิจนี้มำหลำยปี ลองผิดลองถูกและพัฒนำผลิตภัณฑ์
ให้ดีขึ้น แต่ก็ยังมีข้อเสียคือ เรื่องกลิ่นแอมโมเนียที่ฉุนเกินไป และ
ขอบถุงมีจุดรำด ำ รวมถึงระยะเวลำในกำรเก็บรักษำที่ยังสั้นเกินไป 
หรือหำกไม่ได้อยู่ในที่เย็นก็เน่ำเสียได้ง่ำย กำรขนส่งจำกจังหวัด
ปัตตำนีไปยังภำคเหนือ หรือกรุงเทพฯ สินค้ำมักจะเสียเร็ว ดังนั้น
จึงต้องหำวิธีก ำจัดปัญหำเหล่ำนี้ให้หมดไปเพื่อธุรกิจจะได้เติบโต
และไปได้ไกลกว่ำในจังหวัดปัตตำนี หรือจังหวัดใกล้เคียง” 

ทำงร้ำนฯ ได้เงินอุดหนุนในโครงกำร “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน”
ภำยใต้กำรสนับสนุนในโครงกำรนวัตกรรมแบบเปิด ของส ำนักงำน
นวัตกรรมแห่งชำติ และได้ร่วมกับนักวิจัยจำกสถำบันค้นคว้ำและ
พัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พัฒนำกรรมวิธี

กำรแปรรูปเพื่อแก้ปัญหำกลิ่นยีสต์ในเนื้อถั่ว และปรับปรุงเนื้อสัมผัส
โดยกำรพัฒนำสูตรส่วนผสมต่ำง ๆ ปรุงรสชำติให้ถูกปำกคนไทย 
มีกำรผสมข้ำวสังหยดเพื่อเพิ่มอตัลักษณ์ให้แก่ผลิตภัณฑ์ และท ำให้
ผลิตภัณฑ์มีอำยุกำรเก็บรักษำที่ยำวนำนขึ้น ท ำให้ทำงร้ำนฯ 
สำมำรถขนส่งสินค้ำไปยังกลุ่มเป้ำหมำยทั่วประเทศ และขยำยฐำน
ลูกค้ำจำกกลุ่มลูกค้ำมังสวิรัติไปยังกลุ่มลูกค้ำทั่วไปได้ด้วย ด้วยกำร
แปรรูปเทมเป้ให้เป็นขนมอบกรอบ (Tempe snack) โดยอำศัย
กระบวนกำรเอ็กซ์ทรูชัน (extrusion) และท ำให้ผลิตภัณฑ์มีอำยุ
กำรเก็บรักษำที่ยำวนำนขึ้น ท ำให้ทำงร้ำนฯ สำมำรถขนส่งสินค้ำ
ไปยังกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยทั่วประเทศ และสำมำรถขยำยตลำดไปสู่
บุคคลทั่วไปเพิ่มเติมจำกผู้รับประทำนมังสวิรัติ โดยปัจจุบันสำมำรถ
เก็บในช่องแช่แข็งในอุณหภูมิติดลบ 21 องศำเซลเซียส ได้นำน 60 วัน
ส่วนในตู้เย็นธรรมดำเก็บได้ 15 วัน จำกอำหำรข้ำมชำติในวันนั้น 
ด้วยกำรคิดค้นและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องใช้วัตถุดิบภำยในประเทศ 
100% ได้แก่ ถ่ัวเหลือง แป้ง เครื่องปรุงรส และสำรเติมแต่งต่ำง ๆ 
ส ำหรับอุตสำหกรรมอำหำร และยังคงเป็นอำหำรที่มำกด้วย
คุณประโยชน์ของแหล่งโปรตีน มีกรดอะมิโนที่ง่ำยต่อกำรดูดซึม 
และจำกสินค้ำที่สำมำรถขำยได้เฉพำะพื้นที่ในจังหวัดปัตตำนี และ
ใกล้เคียง รวมทั้งได้ก้ำวข้ำมข้อจ ำกัดต่ำง ๆ ด้วยกำรไม่หยุดนิ่ง
ในกำรเรียนรู้พัฒนำในกำรผลิต จนปัจจุบันนี้สำมำรถส่งขำย
ผลิตภัณฑ์ได้ทั่วประเทศผ่ำนร้ำนค้ำช้ันน ำ อำทิ ท็อป ซูเปอร์มำร์เก็ต 
เซ็นทรัล โรบินสัน และ Viila market 35 เป็นต้น  

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

เตมเป : เทมเป้ : Tempeh : Tempe

หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 นครนายก
หมู่บ้ำนไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 ต ำบลคลองใหญ่ 

อ ำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนำยก เป็นตลำดไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศไทย และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ได้รับ
คัดเลือกให้เป็นหนึ่ง Unseen Thailand ประจ ำจังหวัดนครนำยก 

จำกอำชีพเสริมสู่อำชีพหลัก ในอดีตชำวบ้ำนย่ำนคลอง 15
ต ำบลคลองใหญ่และต ำบลบำงปลำกด อ ำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนำยก
ประกอบอำชีพท ำนำเป็นอำชีพหลัก และได้พัฒนำปรับเปลี่ยนท้องทุ่ง
ให้เป็นแปลงปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และขยับขยำยพื้นที่ปลูกจน
ปัจจุบันพ้ืนท่ีสองฟำกฝั่งถนนคลอง 15 หนำแน่นด้วยพันธุ์ไม้ดอก 

ไม้ประดับนำนำชนิด และสร้ำงอำชีพใหม่ให้กับชำวบ้ำนจนกลำยเป็น
อำชีพหลักสร้ำงรำยได้ให้กับเกษตรกรคลอง 15 ชำวองครักษ์
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จุดเด่นของหมู่บ้ำนไม้ดอกไม้ประดับ คือ เป็นท่ีรวบรวมพันธุ์
ไม้ดอกไม้ประดับหลำกชนิดนำนำพรรณ ซึ่งนับว่ำเป็นแหล่ง
เพำะพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีให้คัดสรรทั้งไม้ดอกไม้ประดับ
บอนไซ ไม้ถัก ไม้ล้อม และอุปกรณ์ในกำรจัดสวนในรำคำขำยส่ง มีร้ำน
จ ำหน่ำยพันธ์ุไม้ทั่วทุกภำคในประเทศมำซื้อจำกที่นี่ไปขำยต่อ หรือ
หำกมีโอกำสได้แวะเวียนมำท่องเที่ยวในภูมิภำคนี้ นักท่องเที่ยวที่หลงใหล
ในสีสันของพันธุ์ไม้ไม่ควรพลำดที่จะแวะชมไม้ประดับ เลือกไม้ดอก 
คัดไม้ล้อมเพื่อปลูกให้ร่มเงำเพิ่มควำมสุขและสดชื่นให้กับบ้ำน หรือ
สถำนที่ท ำงำน หรือจะเลือกซื้อเป็นของฝำก ของขวัญมอบให้ใน
โอกำสพิเศษก็มีไม้มงคลให้เลือกมำกมำย

จำกซุ้มประตูเข้ำสู่ถนนสำยไม้ดอกไม้ประดับด้วยระยะทำง
กว่ำ 8 กิโลเมตร รวมเนื้อท่ีกว่ำ 900 ไร่ สองฟำกฝั่งเลียบคลอง 15 
ประดับประดำด้วยสีสันของไม้ประดับสลับกับไมด้อกที่แบ่งสรรปันส่วน
จัดสวนอย่ำงเป็นระเบียบสวยงำม นักท่องเที่ยวหัวใจหลำกสีจะเลือกชม
เลือกซื้อพรรณไม้นำนำชนิด ไปประดับตกแต่งบ้ำนเรือนตั้งแต่รำคำ
เรือนบำทถึงเรือนหมื่น พร้อมอุปกรณ์จัดสวน หำกเป็นนักจัดสวน
มือใหม่สอบถำมข้อมูลเรื่องพันธุ์ไม้และกำรปลูกดูแลรักษำจำก
เจ้ำของสวนได้โดยตรง หรือเลือกไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลเป็นของฝำก
แวะชมได้ตลอดแนวคลอง 15 และบริเวณใกล้เคียงริมเส้นทำงสำย
รังสิต - นครนำยก เป็นแหล่งเพำะพันธุ์พืชทั้งไม้ดอกไม้ประดับต่ำง ๆ

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มา : http://me-story.com, https://traveleastthailand.com, 
https://www.lovethailand.org

มีพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนำนำชนิดที่เพำะช ำ ทำบกิ่ง ทั้งขนำดเล็ก
และขนำดใหญ่จัดส่งไปยังแหล่งจ ำหน่ำยต่ำง ๆ ทั่วประเทศและ
ต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ยังมีบอนไซ ไม้ถัก ซึ่งนักท่องเที่ยวสำมำรถ
แวะชมและเลือกซื้อได้ในรำคำขำยส่ง และที่ศูนย์สำธิตกำรตลำด 
หมู่ที่ 11 ซึ่งตั้งอยู่ในที่ท ำกำรกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรสันติธรรมสำมัคคี
(บริเวณสวนป้ำผำด) มีวัสดุเพำะช ำต้นไม้ขำยในรำคำถูกหำไม่ยำก
จำกปำกคลองตรงไปตำมถนนเรื่อย ๆ ถึงวัดสันติธรรมรำษฎร์บ ำรุง 
เลี้ยวขวำไปประมำณ 4.5 กิโลเมตร กระแสตอนนี้นอกจำกต้นไม้
ฟอกอำกำศท่ีมำแรงและรำคำแรงแล้ว เหล่ำคนรักต้นไม้ก็ไม่ได้หยุด
แต่เพียงเท่ำนี้  เพรำะแต่ละคนก็สรรหำต้นไม้แบบอื่น ๆ เช่น       
ไม้มงคล ไม้สีสันสวยงำม ยิ่งใครมีต้นหำยำกและภูมิใจ บอกเลยว่ำ
คลอง 15 มีต้นไม้เริ่มตั้งแต่รำคำหลักสิบบำท นักท่องเที่ยวสำมำรถ
ขับรถชมทิวทัศน์ วิถีชีวิตชำวสวนไม้ดอก หรือจะจอดชมแล้ว
เช่ำจักรยำนน้ ำปั ่นชมทิวทัศน์สองฝั่งคลอง และถ่ำยรูปเก็บไว้
เป็นที่ระลึก ชำวสวนก็มีควำมยินดีพร้อมให้ค ำแนะน ำกำรปลูกไม้ดอก 
ไม้ประดับแต่ละชนิดอย่ำงละเอียด

ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส ำนักงำน ททท.ภำคกลำง
เขต 8 โทร.037-312282, 037-312284 www.tat8.com หมู่บ้ำน
ไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 โทร.081-734 2133 ส ำนักงำนเกษตร
อ ำเภอองครักษ์ โทร. 037-391295 กำรเดินทำง ใช้ทำงหลวง
หมำยเลข 305 - รังสิต - องครักษ์ - คลอง 15 เลี้ยวซ้ำยผ่ำนซุ้มประตู
เข้ำสู่หมู่บ้ำนไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15 (วันเปิดท ำกำร: ทุกวัน 
เวลำเปิดท ำกำร: 08.00 - 16.30 น.)

‘วิสาหกิจชุมชนทุเรียนและพืชสวน’ เมืองโคราช ต้นแบบความส าเร็จผลักดันทุเรียน
ปากช่องเป็นสินค้า GI

นำงสุจำรีย์ พิชำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 5 นครรำชสีมำ (สศท.5) ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (สศก.) 
เปิดเผยว่ำ “ทุเรียนปำกช่องเขำใหญ่” เป็นสินค้ำเกษตรล่ำสุดที่ได้รับกำรรับรองสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ (GI) ของจังหวัดนครรำชสีมำ 
ซึ่งทุเรียนปำกช่องเขำใหญ่ พบปลูกในพ้ืนท่ีอ ำเภอปำกช่อง ตั้งอยู่บนเทือกเขำดงพยำเย็นเป็นแหล่งโอโซนอันดับ 7 ของโลก มีควำมอุดม
สมบูรณ์จำกดินภูเขำ และสภำพอำกำศท่ีเหมำะสมท ำให้ผลผลิตทุเรียนมีคุณภำพ รสชำติหวำน มัน เนื้อเนียนละเอียดแห้ง และมีเส้นใยน้อย
เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกพันธ์ุหมอนทอง ซึ่งเป็นพันธุ์ทำงกำรค้ำ และเป็นที่นิยมของผู้บริโภค

ส ำหรับทุเรียนปำกช่องเขำใหญ่ ได้ช่ือว่ำเป็นทุเรียนที่มีคุณภำพ สร้ำงชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครรำชสีมำ ซึ่งทำงจังหวัด 
โดยหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ และกลุ่มเกษตรกร ได้ผสำนควำมร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ 
ส่งเสริมด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร และสร้ำงรำยได้ให้กับท้องถิ่น ผลักดันทุเรียนปำกช่องเขำใหญ่จนได้รับมำตรฐำน GAP
และได้รับรองตรำสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ GI จำกกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ เมื่อวันที่ 18 เมษำยน 2565 ครอบคลุมพื้นที่
ปลูกทุเรียนในอ ำเภอปำกช่อง
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สศท.5 ลงพื้นที่ติดตำมสถำนกำรณ์กำรผลิตทุเรียนปำกช่อง GI
ของจังหวัดนครรำชสีมำ พบว่ำ กลุ่มวิสำหกิจชุมชนทุเรียนและ  
พืชสวน ต ำบลหนองน้ ำแดง อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ 
เป็นกลุ่มต้นแบบที่มีศักยภำพกำรผลิต และเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับ
สินค้ำ GI ปัจจุบันมีสมำชิกเกษตรกร 39 รำย พื้นที่ปลูกรวม 2,000 ไร่
ครอบคลุม 4 ต ำบล ได้แก่ หนองน้ ำแดง ปำกช่อง กลำงดง และ
คลองม่วง โดยมี นำยมำโนช รูปสมดี เป็นประธำนกลุ่ม และเป็นหนึ่ง
ในผู้ผลักดันให้ได้รับสินค้ำ GI ส ำหรับฤดูกำลผลิตทุเรียนของกลุ่ม  
ปี 2565 ผลผลิตจะออกสู่ตลำดเดือนมิถุนำยน-สิงหำคม ให้ผลผลิต
รวมประมำณ 800 ตัน/ปี ผลผลิตเฉลี่ย 400 กิโลกรัม/ไร่ เกษตรกร
จ ำหน่ำยผลผลิตแบบคละ รำคำกิโลกรัมละ 150-200 บำท (รำคำขำย
ณ เดือนกรกฎำคม 2565) ซึ่งรำคำจะสูงกว่ำทุเรียนทั่วไปตำมท้องตลำด
ที่มีรำคำกิโลกรัมละ 120 บำท เนื่องจำกทุเรียน GI มีกระบวนกำร
ผลิตตำมมำตรฐำน GAP พร้อมส่งตรงถึงมือผู้บริโภคทุกลูกและ
มีกำรรับประกันคุณภำพสินค้ำ

ด้ำนมำตรฐำน GI ของกลุ่ม คือกำรรักษำคุณภำพผลผลิต 
ซึ่งขึ้นอยู่กับกำรจัดกำรเรื่องน้ ำและธำตุอำหำร เกษตรกรจึงต้อง
เข้มงวดกับกำรดูแลรักษำผลผลิต ซึ่งทำงกลุ่มได้ส่งเสริมและ
แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู ้ร่วมกันอย่ำงต่อเนื่องโดยในระยะต่อไป 
ทำงกลุ่มมีแนวทำงในกำรผลิตทุเรียนคุณภำพด้วยกำรให้สมำชิก
กลุ่มผลิตทุเรียนตำมมำตรฐำน GAP กำรขยำยจ ำนวนสมำชิก
ผู้ปลูกทุเรียน เพื่อรวบรวมพื้นที่และจ ำนวนผลผลิตให้มีปริมำณมำก
ให้สำมำรถส่งออกผลผลิตไปต่ำงประเทศได้ รวมถึงกำรขยำย
ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยผ่ำนตลำดออนไลน์มำกยิ่งขึ้น สำมำรถ
สอบถำมเพิ ่ม เติมได้ที ่ นำยมำโนช รูปสมดี ประธำนกลุ ่ม 
โทร. 094-516-6864

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

English for Career

การใช้ Can และ Could ให้ถูกต้องตามหลักแกรมม่า
ภำษำอังกฤษจะไม่ใช่เรื่องยำกอีกต่อไป หำกทุกคนมี

พื้นฐำนภำษำอังกฤษที่แข็งแรง โดยสำมำรถเริ่มต้นจำกกำรเข้ำใจ
แกรมม่ำภำษำอังกฤษง่ำย ๆ ก่อน เช่น กำรใช้ Can และ Could
แกรมม่ำท่ีคนไทยผิดนิยมผิดบ่อย เพรำะถนัดกำรใช้ can ในกำร
แต่งประโยคภำษำอังกฤษซะมำกกว่ำ ดังนั้น วันนี้เรำจะมำสอน
ไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเรื่องนี้ เพื่อให้ทุกคนเก่งภำษำอังกฤษมำกขึ้นกันค่ะ
ความต่างของ Can กับ Could

Can และ Could มีควำมหมำยเหมือนกัน คือ ควำมสำมำรถ
แต่ที่ต่ำงกันในเรื่องของแกรมม่ำคือ Can นั้นใช้บอกควำมสำมำรถ
ที่ท ำได้อยู่หรือควำมสำมำรถทั่ว ๆ ไป แต่ Could ใช้ส ำหรับบอก
ควำมสำมำรถท่ีท ำได้ตั้งแต่อดีต
การใช้ Can และ Could
1. การใช้ Can เพ่ือบอกความสามารถว่าใครสามารถท าอะไรได้บ้าง
รูปแบบประโยค : ประธำน + can + bare infinitive + …
ตัวอย่ำง กำรแต่งประโยค : They can swim = พวกเขำสำมำรถว่ำยน้ ำได้
ถ้ำจะบอกว่ำท ำไม่ได้ ให้เปลี่ยนจำก Can เป็น Cannot หรือ Can’t แทน
ตัวอย่ำง กำรแต่งประโยค : I can’t swim = ฉันว่ำยน้ ำไม่ได้
2. การใช้ could เพ่ือบอกความสามารถที่ท าได้ต้ังแต่ในอดีต
รูปแบบประโยค : ประธำน + could + bare infinitive + …
ตัวอย่ำง กำรแต่งประโยค : I could sing very well = ฉันเคย
ร้องเพลงดีมำก

3. การใช้ can และ could เพ่ือขอความช่วยเหลือ ขอร้องให้
ท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และขออนุญาตจริง ๆ แล้ว ในภาษาอังกฤษ
สามารถใช้ได้ทั้ง Can และ could ในการขอความช่วยเหลือ 
หรือขอร้อง แต่ถ้าจะพูดให้สุภาพ โชว์ความเก่งภาษาอังกฤษ ผู้พูด
ควรใช้ Could ถึงจะดูสุภาพกว่า แต่ทั้งนี้ต้องมีการเติม Please 
ต่อท้ายประโยคด้วย
รูปแบบประโยค : Can หรือ Could + ประธำน + bare infinitive + … + 
please?
ตัวอย่ำง กำรแต่งประโยค : Could you open the window please?
= คุณช่วยเปิดหน้ำต่ำงให้หน่อยได้มั้ย?

จบไปแล้ว กับ วิธีกำรใช้ Can และ Could ให้ถูกต้องตำม
หลักแกรมม่ำ ไม่ยำกเลยใช่ไหมล่ะ! ใครที่อยำกเก่งภำษำอังกฤษ 
ต้องอย่ำลืมเพิ่มพูนควำมรู้ด้ำนไวยำกรณ์พื้นฐำนด้วยนะ

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

6 เทรนด์เทคโนโลยี Metaverse มาแน…่องค์กรพร้อมรับมือหรือเปล่า
แม้กำรน ำเทคโนโลยี Metaverse มำใช้จนเป็นท่ีแพร่หลำย

ในตลำดนั้นจะกินเวลำนำนกว่ำ 10 ปี แต่ยังมีแนวทำงปฏิบัติที่
องค์กรสำมำรถน ำไปใช้ได้ในขณะนี้ อำทิ ใช้ในโปรแกรมกำรอบรม
และพัฒนำพนักงำนใหม่ เพิ่มควำมสำมำรถทำงกำรขำย ใช้เพื่อ
กำรศึกษำระดับสูง หรือจัดอบรมทักษะทำงกำรแพทย์และกำรทหำร
รวมถึงสร้ำงประสบกำรณ์ช็อปปิ้งเสมือนจริง โดยเฉพำะ 6 เทรนด์
ที่จะช่วยผลักดันกำรน ำเทคโนโลยี Metaverse มำใช้ในปัจจุบัน 
และจะยังเป็นเทรนด์หลักที่ขับเคลื่อนกำรใช้งำนต่อไปอีก 3-5 ปี
ข้ำงหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง

มำร์ตี้ เรสนคิ รองประธำนฝ่ำยวิจัยของกำร์ทเนอร์ กล่ำวในงำน
Gartner IT Symposium/Xpo ว่ำ วันนี้ Metaverse ยังอยู่ในขั้น
เริ่มต้นทว่ำแนวโน้มเทคโนโลยี กรณีกำรใช้งำนที่ได้รับกำรยอมรับ
และผลลัพธ์ทำงธุรกิจต่ำง ๆ ที่เกิดจำก Metaverse ก ำลังเริ่มน ำ
คุณค่ำด้ำนนวัตกรรมเทคโนโลยีมำสู่องค์กร ซึ่ง Metaverse คือหน่ึง
ในเทคโนโลยีที่จะดิสรัปอุตสำหกรรมภำพรวม ถ้ำองค์กรลงทุน
ระยะยำวและสร้ำงควำมแตกต่ำงได้อย่ำงแท้จริง

กำร์ทเนอร์ให้ค ำจ ำกัดควำม Metaverse ว่ำเป็น “กำรมี
ปฏิสัมพันธ์ท่ีเหนือขึ้นไปอีกขั้นระหว่ำงโลกเสมือนและโลกควำมจริง”
โดยเทคโนโลยี Metaverse ท ำให้ผู้คนสำมำรถมีตัวตนเสมือนหรือ
เสริมกิจกรรมทำงกำยภำพได้ ด้วยกำรส่งต่อหรือเพ่ิมกิจกรรมทำง
กำยภำพไปยังโลกเสมือน หรือในทำงกลับกันจำกกิจกรรมในโลก
เสมือนจริงไปยังเป็นกิจกรรมจริง ๆ

กำรน ำเทคโนโลยีต่ำง ๆ ของ Metaverse มำใช้นั้นยังถือ
เป็นเรื่องใหม่และกระจัดกระจำย และกำร์ทเนอร์ขอย้ ำเตือน
องค์กรให้ระมัดระวังกำรลงทุนสูง ๆ ในตลำด Metaverse เฉพำะ
ว่ำมันยังเร็วเกินไปที่จะทรำบว่ำควรลงทุนแบบใดเพื่อสร้ำงควำมส ำเร็จ
ในระยะยำว รวมถึงควำมเสี่ยงด้ำนจริยธรรม กำรเงิน และช่ือเสียง
องค์กรในกำรลงทุนระยะแรก ๆ ที่ยังไม่ทรำบควำมแน่ชัดของตลำด
“ใช้เวลำนี้เรียนรู้ ส ำรวจ และเตรียมพร้อมรับมือโลก Metaverse
ด้วยกำรจ ำกัดกำรน ำมำใช้งำน และลองพิจำรณำ 6 เทรนด์นี้ท่ีอำจ
สร้ำงโอกำสใหม่ ๆ ให้แก่องค์กร” เรสนคิ กล่ำว
1. เกม (Gaming)

อุตสำหกรรมเกมโดยเฉพำะ “วิดีโอเกม” คือผู้ริเริ่มประสบกำรณ์
และเทคโนโลยี Metaverse มำแล้วหลำยปี ซึ่ง Metaverse จะใช้
เทคโนโลยีกำรเล่นเกม วิธีกำร เครื่องมือพัฒนำต่ำง ๆ หรือแม้กระทั่ง
ทฤษฎีของเกมมำสร้ำงประสบกำรณ์ทั้งในด้ำนกำรจ ำลองควำม
บันเทิงและกำรอบรม โดยองค์กรธุรกิจจะน ำ “Serious Games”
หรือเกมที่ได้รับกำรออกแบบมำเพื่อวัตถุประสงค์มำกกว่ำแค่ควำม
บันเทิง มำใช้เป็นเทคโนโลยีกำรเล่นเกม สร้ำงประสบกำรณ์ใหม่ ๆ 
และกำรเล่ำเรื่องรำวเพื่ออบรม รวมถึงจ ำลองภำระงำนหรือฟังก์ช่ัน
ท ำงำนท่ีมีควำมเฉพำะ

กำร์ทเนอร์คำดกำรณ์ว่ำ ภำยในปี พ.ศ. 2568 ตลำด Serious 
Games จะเติบโตเพิ่มขึ้น 25% จำกผลกระทบเทคโนโลยี Metaverse
2. มนุษย์ดิจิทัล (Digital Humans)

มนุษย์ดิจิทัล หรือ Digital Humans เป็นรูปแบบกำรสื่อสำร
โต้ตอบที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งมีบุคลิกลักษณะ องค์ควำมรู้ และ
ควำมคิดควำมอ่ำนแบบเดียวกับของมนุษย์ ปกติแล้วมักแสดงผล
ในรูปแบบของฝำแฝดดิจิทัล (Digital Twin) อวตำรดิจิทัล (Avatar Digital)
หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ (Humanoid Robots) หรือผ่ำนหน้ำอินเทอร์เฟซ
กำรสนทนำของผู้ใช้ ซึ่งสำมำรถตีควำมค ำพูด ท่ำทำงและรูปภำพ 
รวมถึงออกแบบค ำพูด ปรับโทนเสียง และภำษำกำยของตนได้

องค์กรธุรกิจก ำลังวำงแผนใช้มนุษย์ดิจิทัล ท ำหน้ำที่เป็น
ตัวแทนดิจิทัลภำยในสภำพแวดล้อม Metaverse ส ำหรับงำน
บริกำรลูกค้ำ งำนสนับสนุน งำนขำย และกำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์
ร่วมกับกลุ่มลูกค้ำปัจจุบันและลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย กำร์ทเนอร์
คำดกำรณ์ว่ำ ภำยในปี พ.ศ. 2570 ผู้บริหำรซีเอ็มโอในองค์กร B2C 
ส่วนใหญ่จะทุ่มงบประมำณเฉพำะส ำหรับ “Digital Humans” 
เพื่อสร้ำงประสบกำรณ์ Metaverse
3. พ้ืนที่เสมือนจริง (Virtual Spaces)

พื้นที่เสมือนจริง หรือโลกเสมือนจริง นั้นคือสภำพแวดล้อม
ท่ีสร้ำงขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เป็นพ้ืนท่ีท่ีเปิดให้กลุ่มคนต่ำง ๆ 
มำใช้ชีวิตออนไลน์ร่วมกันผ่ำนร่ำงอวตำรหรือโฮโลแกรมส่วนบุคคล 
โดย Virtual Space นี้จะเปิดให้ผู้คนได้มีส่วนร่วมผ่ำนควำมรู้สึก
หลำกหลำย รับประสบกำรณ์เสมือนจริงและสร้ำงปฏิสัมพันธ์กัน
ในพื้นที่ได้ อำทิ ใช้เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำที่ไม่สำมำรถ
หรือไม่สะดวกนัดหมำยเจอหน้ำกันตัวต่อตัว ใช้เป็นทำงเลือกใหม่
ในกำรเดินทำง หรือใช้เป็นพื้นที่ท ำงำนร่วมกันของพนักงำน

กำร์ทเนอร์คำดว่ำภำยในปี พ.ศ. 2568 พนักงำน 10% จะใช้
Virtual Space เป็นประจ ำ (กับกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น กำรขำย กำรอบรม
ทีมงำนใหม่ หรือกำรสื่อสำรกับทีมผ่ำนระยะไกล) เพิ่มขึ้นจำก 1% 
ในปี 2565
4. ประสบการณ์แบ่งปันร่วมกัน (Shared Experiences)

ประสบกำรณ์แบ่งปันร่วมกันน ำกลุ ่มคนที่สนใจหรือมี 
ไลฟ์สไตล์ในเรื ่องเดียวกันมำรวมตัวกันภำยในพื้นที่เสมือน 
ซึ่ง Metaverse จะย้ำยประสบกำรณ์ที่แบ่งปันร่วมกันออกจำก
แอปพลิเคชันเดี่ยว ๆ ที่ให้ประสบกำรณ์เสมือนจริง และสร้ำง
โอกำสกำรพบปะ ท ำงำนร่วมกัน พูดคุยโต้ตอบมีส่วนร่วม และ
แบ่งปันประสบกำรณ์ในแอปพลิเคชันที่ใช้งำนร่วมกัน รวมถึง
กิจกรรมส ำหรับผู้บริโภค และบริกำรอื่น ๆ โดย Metaverse จะท ำ
ให้เกิดประสบกำรณ์เสมือนจริงได้แบบมีอิสระ
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กำร์ทเนอร์คำดกำรณ์ว่ำ ภำยในปี พ.ศ. 2571 กำรจัดกิจกรรม
สำธำรณะ 10% (อำทิ กำรแข่งกีฬำและศิลปะกำรแสดงต่ำง ๆ) จะเพิ่ม
กำรมีส่วนร่วมในโลก Metaverse ซึ่งเป็นกำรโหมให้เกิดกระแส
กำรแบ่งปันประสบกำรณ์เชิงพำณิชย์ใน Metaverse เติบโตรวดเร็ว
5. สินทรัพย์โทเคน็ (Tokenized Assets)

สินทรัพย์โทเค็น (Tokenized Assets) น ำเสนอโมเดลธุรกิจใหม่
ให้กับเหล่ำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ โดยสินทรัพย์โทเค็นใน Metaverse
ส่วนใหญ่จะใช้เทคโนโลยี (Non-Fungible Token Technologies
หรือ NFTs) ที่ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ นอกจำกนี้ เทคโนโลยี 
NFTs ยังรองรับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ๆ อำทิ ให้คอนเทนต์ครีเอเตอร์
สำมำรถเก็บรักษำรำยได้ส่วนใหญ่จำกกำรขำยผลงำนของตนไว้ได้
ตลอดไป พร้อมยังมีฟีเจอร์และฟังก์ชันท ำงำนใหม่ ๆ ให้ใช้งำนได้
ใน Metaverse ช่วยสร้ำงแรงบันดำลใจในวิธีกำรสรำ้งสรรค์ผลงำนใหม่ ๆ
ที่ไม่เพียงแต่แข่งขันกันและสร้ำงรำยได้จำกผลิตภัณฑ์และบริกำร
เสมือนจริง แต่ยังได้รับสินค้ำจริง ๆ ได้ (ในโลกควำมเป็นจริง)
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง
ที่มา : https://www.salika.co

กำร์ทเนอร์คำดกำรณ์ว่ำ ภำยในปี พ.ศ. 2570 องค์กรธุรกิจ
ค้ำปลีกที่มีระบบอีคอมเมิร์ซ 25% จะมีกำรทดลองออกสินทรัพย์
โทเค็นอย่ำงน้อยหนึ่งรำยกำรโดยใช้เทคโนโลยี Metaverse
6. การค านวณเชิงพ้ืนที่ (Spatial Computing)

กำรค ำนวณเชิงพื้นที่ผสมผสำนวัตถุทำงกำยภำพและดิจิทัล
เข้ำไว้ด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ชีวิตในโลกจริง และยังช่วย
ให้องค์กรได้รับประโยชน์จำกสินทรัพย์ทำงกำยภำพและดิจิทัลมำกขึ้น
ผ่ำนกำรแสดงข้อมูลดิจิทัลที่เกี่ยวข้องและที่อำจ “มองไม่เห็น” 
รวมถึงเนื้อหำที่ยึดโยงผู้คน สถำนที่ และสิ่งต่ำง ๆ ตัวอย่ำงเช่น 
เนื้อหำดิจิทัลสำมำรถเพิ่มวัตถุหรือสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพได้ 
เช่น กำรท ำสีดิจิทัลบนรูปปั้นกรีกและโรมัน หรือเพิ่มข้อมูลของ
ผลิตภัณฑ์หรือวัตถุเข้ำไป

กำร์ทเนอร์คำดกำรณ์ว่ำ ภำยในปี พ.ศ. 2569 แว่นตำค ำนวณ
เชิงพื้นที่ (Spatial Computing Glasses) รุ่นที่สองและสำมจะมำถึง
ในตลำด ก่อให้เกิดประสบกำรณ์ Metaverse ที่เช่ือมโยงกับโลกจริง ๆ
ได้รับควำมนิยมมำกยิ่งขึ้น

Smart DOE

รมว.เฮง้ สนับสนุนจ้างงานคนพิการ ปี 65 ทะลุเป้า 149% เดินหน้าต่อ
ชวนภาคเอกชนให้สิทธิคนพิการ ปี 66

กระทรวงแรงงำน โดยกรมกำรจัดหำงำน ชวนภำคเอกชน สร้ำงโอกำสเท่ำเทียม เพื่อคนพิกำร มีงำนท ำ มีพื้นที่ท ำกิน ยื่นขอให้
สิทธิคนพิกำร ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 65

นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เปิดเผยว่ำ กระทรวงแรงงำนภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ พล .อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี รักษำรำชกำรแทนนำยกรัฐมนตรี ขำนรับนโยบำยขจัดควำมเหลื่อมล้ ำ ด้วยกำรสร้ำงโอกำสที่เท่ำเทียม
เป็นธรรม ดูแลผู้มีรำยได้น้อย ผู้ด้อยโอกำส กลุ่มเปรำะบำง และคนพิกำรอย่ำงเหมำะสม ด้วยกำรส่งเสริมกำรมีงำนท ำให้คนพิกำร
ที่ประสงค์จะท ำงำน เพื่อสร้ำงโอกำสให้คนพิกำร มีงำน มีอำชีพ มีรำยได้ สำมำรถพึ่งพำตนเอง และอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีศักดิ์ศรี 
โดยในปีงบประมำณ 2565 กระทรวงแรงงำน ได้เชิญชวนสถำนประกอบกำรภำคเอกชน จ ำนวน 196 แห่ง เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริม
กำรจ้ำงงำนคนพิกำรเชิงสังคม ประเภทจ้ำงเหมำบริกำร และได้ด ำเนินกำรให้สิทธิแก่คนพิกำรหรือผู้ดูแลคนพิกำรตำมมำตรำ 35 แล้ว
ทั้งสิ้น 1,499 คน จำกเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 1,000 คน ซึ่งถือว่ำเกินเป้ำหมำย 149% ก่อให้เกิดรำยได้แก่คนพิกำร 171,253,255 บำทต่อปี

“ปี 2566 กระทรวงแรงงำนมีนโยบำยส่งเสริมกำรจ้ำงงำนคนพิกำรเชิงสังคม ประเภทจ้ำงเหมำบริกำร โดยขยำยกำรมีงำนท ำให้
ผู้พิกำรเพิ่มขึ้น 20% จำกปีนี้ที่มีกำรจ้ำงงำนคนพิกำร 1,499 คน จะเพิ่มเป้ำหมำยเป็น 1,800 คน ในปีหน้ำ นอกจำกนี้ส ำหรับผู้พิกำร
ที่ไม่พร้อมรับงำนจ้ำงเหมำบริกำร ท ำงำนในหน่วยบริกำรสำธำรณะ ยังสำมำรถรับสิทธิในสัมปทำนพื้นที่ท ำกิน พื้นที่เพื่อจ ำหน่ำยสินค้ำ
แทนได้” รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน กล่ำว

ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำวว่ำ กรมกำรจัดหำงำนขอเชิญชวนนำยจ้ำงสถำนประกอบกำร 
ด ำเนินกำรขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตำมมำตรำ 35 เพื่อรับสิทธิในกำรให้สัมปทำนพ้ืนท่ีท ำกิน พื้นที่เพ่ือจ ำหน่ำยสินค้ำหรือบริกำร จ้ำงเหมำ
บริกำร ฝึกงำน ให้กำรอบรมในหลักสูตรประกอบอำชีพและให้ควำมช่วยเหลืออื่นใด โดยมีกรมกำรจัดหำงำนเป็นหน่วยงำนรับเรื่อง
กำรขอใช้สิทธิของคนพิกำร และรับเรื่องยื่นให้สิทธิตำมมำตรำ 35 จำกนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร ซึ่งเปิดรับแจ้งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม - 31 
ธันวำคม 2565
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“มีหลักเกณฑ์ว่ำ กำรจัดท ำสัญญำขอใช้สิทธิของทั้งสองฝ่ำย
เป็นไปโดยสมัครใจ มูลค่ำของสัญญำไม่น้อยว่ำ 114,245 บำทต่อปี
และรำยช่ือคนพิกำรที่ขอใช้สิทธิจะต้องไม่ซ้ ำซ้อนกัน จำกกำร
ด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 2565 (ต.ค. 64 - ส.ค. 65) ที่ผ่ำนมำ 
มีคนพิกำรหรือผู้ดูแลคนพิกำรได้รับสิทธิตำมมำตรำ 35 จ ำนวน 
14,546 รำย แบ่งเป็นคนพิกำรรับสิทธิ 10,531 คน ผู้ดูแลฯ 
รับสิทธิแทน 4,015 คน จำกนำยจ้ำงภำครัฐ และเอกชน 1,956 แห่ง
ก่อให้เกิดรำยได้ โดยประมำณ 1,661,807,770 บำทต่อปี” อธิบดี
กรมกำรจัดหำงำน กล่ำว

ส ำหรับคนพิกำรที่ต้องกำรหำงำน และสถำนประกอบกำร
ที่มีควำมประสงค์จะให้สิทธิจ้ำงคนพิกำรเข้ำท ำงำนในหน่วย
บริกำรสำธำรณะสำมำรถติดต่อขอรับบริกำรได้ที ่ส ำนักงำน
จัดหำงำนจังหวัด ส ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1-10
หรือสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำยด่วนกระทรวงแรงงำน 
โทร.1506 กด 2 กรมกำรจัดหำงำน
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รมว.เฮง้ เตือน อย่าหลงเชื่อสาย-นายหน้าเถื่อนอ้างท า MOU ส่งท างานเกาหลีถูกกฎหมาย
กระทรวงแรงงำน เตือนคนหำงำนต่ำงประเทศ ตรวจสอบ

ข้อมูลกับกรมกำรจัดหำงำนก่อนหลงเช่ือนำยหน้ำเถื่อน หลังพบ
บริษัทเอกชนแอบอ้ำงจัดส่งไปท ำงำนได้ถูกต้องตำมกฎหมำย 
เพรำะท ำ MOU กับเกำหลีใต้แล้ว

นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เผยว่ำ
กระทรวงแรงงำนได้รับกำรประสำนจำกฝ่ำยแรงงำน ประจ ำสถำน
เอกอัครรำชทูต ณ กรุงโซล สำธำรณรัฐเกำหลีว่ำมีบริษัทเอกชน  
มีพฤติกำรณ์โฆษณำชวนเช่ือ หลอกคนหำงำนว่ำสำมำรถพำไป
ท ำงำนเกำหลีได้ โดยอ้ำงว่ำได้ท ำบันทึกควำมเข้ำใจ MOU กับ
หน่วยงำนภำคเอกชนของสำธำรณรัฐเกำหลีท ำให้สำมำรถจัดส่ง
แรงงำนไทยไปท ำงำนสำธำรณรัฐเกำหลีได้อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย
และยังแอบอ้ำงถึงฝ่ำยแรงงำนประจ ำสถำนเอกอัครรำชทูต 
ในกำรรับรองเอกสำรสัญญำจ้ำงเพื่อน ำมำใช้ประกอบในกำรขอ
อนุญำตเพื่อเพ่ิมควำมน่ำเช่ือถือ ท ำให้มีผู้หลงเช่ือเป็นจ ำนวนมำก 
เกี่ยวกับเรื่องนี้พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี 
รักษำรำชกำรแทนนำยกรัฐมนตรี ซึ่งก ำกับดูแลกระทรวงแรงงำน 
ให้ควำมส ำคัญอย่ำงมำก ย้ ำเตือนให้กระทรวงแรงงำน และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องดูแลคนหำงำน และตรวจสอบด ำเนินคดีผู้มี
พฤติกำรณ์หลอกลวงคนหำงำนอย่ำงถึงที่สุด

“ขอย้ ำเตือนว่ำกำรจัดส่งคนหำงำนไปท ำงำนที่สำธำรณรัฐ
เกำหลีเป็นกำรด ำเนินงำนภำยใต้บันทึกควำมเข้ำใจ (MOU)
ระหว่ำงรัฐบำลไทยโดยกระทรวงแรงงำน กับกระทรวงแรงงำน
และกำรจ้ำงงำนสำธำรณรัฐเกำหลี ซึ่งมอบหมำยให้กรมกำรจัดหำงำน
เป็นผู้จัดหำและจัดส่งคนหำงำนไปท ำงำนเท่ำนั้น หำกภำคเอกชน
เป็นผู้ด ำเนินกำรจัดส่งจะต้องได้ใบอนุญำตจัดหำงำนให้คนหำงำน
เพื่อไปท ำงำนในต่ำงประเทศเสียก่อนดังนั้นขอให้คนหำงำน
ตรวจสอบบริษัทจัดหำงำนท่ีได้รับอนุญำตฯ กับกรมกำรจัดหำงำน
ก่อนหลงเชื่อ” รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน กล่ำว

ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน 
กล่ำวว่ำ นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน  
เน้นย้ ำกรมกำรจัดหำงำนให้ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรหลอกลวง
ดังกล่ำวในทุกช่องทำง และตรวจสอบสื่อโซเซียลมีเดียต่ำง ๆ
เมื่อมีกำรโพสต์ข้อควำมชักชวนคนหำงำนไปท ำงำนในต่ำงประเทศ
ที่อำจเข้ำข่ำยกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติจัดหำงำนและ
คุ้มครองคนหำงำน พ.ศ. 2528 โดยปีงบประมำณ 2565 มีกำร
ด ำเนินคดีสำย/นำยหน้ำเถื่อนแล้ว 113 รำย พบกำรหลอกลวง
คนหำงำนทั้งสิ้น 164 คน คิดเป็นมูลค่ำควำมเสียหำย จ ำนวน 
13,029,610 บำท (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กันยำยน 2565) โดยกรมกำร
จัดหำงำนขอเตือนว่ำผู้ใดจัดหำงำนให้คนหำงำนเพื่อไปท ำงำน
ในต่ำงประเทศ โดยไม่ได้รับใบอนุญำตจำกนำยทะเบียนจดัหำงำนกลำง
ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่ 3 ปี - 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 60,000 บำท
- 200,000 บำท หรือท้ังจ ำทั้งปรับ และกำรโฆษณำกำรจัดหำงำน
โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกกรมกำรจัดหำงำน มีควำมผิดต้องระวำงโทษ
จ ำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บำท หรือท้ังจ ำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจไปท ำงำนต่ำงประเทศสำมำรถศึกษำหำ
ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศที่ตนจะเดินทำงไปท ำงำน เพื่อป้องกันกำร
หลอกลวงผ่ำนระบบ e - Service กรมกำรจัดหำงำน ที่เว็บไซต์ 
doe.go.th หรือเว็บไซต์กองบริหำรแรงงำนไทยไปต่ำงประเทศ 
doe.go.th/overseas หรือตรวจสอบรำยช่ือบริษัทจัดหำงำน
ที่ได้รับอนุญำตให้จัดส่งคนหำงำนไปท ำงำนต่ำงประเทศได้ที่
เว็บไซต์  doe.go.th/ipd และสอบถำมข้อมูล เพิ่ ม เติมได้ที่
หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2245 6763 และ 0 2245 6708 หรือสำยด่วน
กระทรวงแรงงำน โทร. 1506 กด 2 และสำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน
โทร. 1694
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รมว.สุชาติ ใส่ใจผู้พิการเปิดตัวระบบให้-รับสิทธคินพิการ ม.35 เพิ่มความสะดวกการใช้บริการภาครัฐ
กระทรวงแรงงำน เปิดช่องทำงกำรแจ้งให้สิทธิ + รับสิทธิ

คนพิกำร ม.35 ผ่ำนระบบ e - Service เชิญชวนผู้พิกำร และ
นำยจ้ำงใช้บริกำรได้ตั้งแต่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 65

นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน 
เปิดเผยว่ำ กระทรวงแรงงำน ยกระดับกำรให้บริกำรประชำชน
ผ่ำนบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐรับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ตำมเทคโนโลยี Digital Platform ควบคู่กับกำรขจัดควำมเหลื่อมล้ ำ
ด้วยกำรสร้ำงโอกำสที่เท่ำเทียม ให้ผู้มีรำยได้น้อย ผู้ด้อยโอกำส 
และผู้พิกำร สำมำรถเข้ำถึงโอกำส มีงำน มีรำยได้ พึ่งพำตนเองได้
ตำมศักยภำพ ตำมนโยบำยพล .อ .ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 
รองนำยกรัฐมนตรี รักษำรำชกำรแทนนำยกรัฐมนตรี ซึ่งก ำกับ
ดูแลกระทรวงแรงงำน โดยล่ำสุดกรมกำรจัดหำงำน ได้เปิด
ให้บริกำรระบบกำรให้สิทธิและขอรับสิทธิ์ส ำหรับผู้พิกำรตำม
มำตรำ 35 ผ่ำนเว็บไซต์ e-service.doe.go.th ซึ่งเป็นศูนย์รวม
บริกำรออนไลน์ทุกระบบของกรมกำรจัดหำงำน อำทิ ระบบไทย
มีงำนท ำ ให้บริกำรส ำหรับผู้ต้องกำรหำงำนท ำ หรือนำยจ้ำง/
สถำนประกอบกำรที่ต้องกำรหำคนท ำงำน ระบบขึ้นทะเบียนและ
รำยงำนตัวผู้ประกันตนกรณีว่ำงงำน และระบบจัดหำงำนต่ำงประเทศ
โดยนำยจ้ำงหรือเจ้ำของสถำนประกอบกำร และคนพิกำรที่ประสงค์
จะใช้สิทธิตำมมำตรำ 35 สำมำรถด ำเนินกำรผ่ำนระบบออนไลน์
ได้ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม - 31 ธันวำคม 2565

“ระบบ e - Service กำรให้สิทธิและขอรับสิทธิ์ส ำหรับผู้พิกำร
ตำมมำตรำ 35 จะช่วยให้ทั้งนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร และ
ผู้พิกำร สำมำรถแจ้งกำรให้และรับสิทธิได้สะดวก รวดเร็ว 
ประหยัดเวลำและค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงเพื่อมำติดต่อรำชกำร 
สำมำรถด ำเนินกำรด้วยตนเองได้ตลอด 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร
และยังป้องกันปัญหำกำรขอรับสิทธิซ้ ำซ้อน ด้วยระบบกำรจับคู่ 
(matching) โดยผู้พิกำรที่ขอรับสิทธิ สำมำรถเลือกประเภทสิทธิ

ที่ต้องกำรขอรับในระบบ และนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร เลือกให้สิทธิ
กับผู้พิกำรที่มีควำมประสงค์รับสิทธิในประเภทสิทธิตรงกันได้” 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน กล่ำว

ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน 
กล่ำวว่ำ พรบ.ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ. 2550
มำตรำ 35 ก ำหนดให้นำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร หรือหน่วยงำน
ของรัฐ ที่ไม่ประสงค์จะจ้ำงงำนคนพิกำร หรือส่งเงินเข้ำกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร สำมำรถเลือกให้สิทธิ
ตำมมำตรำ 35 แทนได้ โดยมูลค่ำของสัญญำต้องไม่น้อยกว่ำ 
114,245 บำทต่อปี แบ่งเป็น 7 ประเภทสิทธิ ได้แก่ 1. กำรให้
สัมปทำน 2. จัดสถำนท่ีจ ำหน่ำยสินค้ำหรือบริกำร 3. จัดจ้ำงเหมำ
ช่วงงำนหรือจ้ำงเหมำบริกำรโดยวิธีกรณีพิเศษ 4. ฝึกงำน 5. จัดให้มี
อุปกรณ์หรือสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 6. ล่ำมภำษำมือ และ7. กำรให้
ควำมช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิกำรหรือผู้ดูแลคนพิกำร โดยต้องขอ
อนุญำตจำกกรมกำรจัดหำงำนก่อนด ำเนินกำร ในช่วงวันที่ 1
ตุลำคม - 31 ธันวำคม ของแต่ละปี

“กำรน ำระบบอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐมำช่วยจะท ำให้เกิด
ควำมสะดวกแก่นำยจ้ำง สถำนประกอบกำร และผู้พิกำร ในส่วน
ภำครัฐก็สำมำรถให้บริกำรประชำชนและบริหำรจัดกำรได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ซึ่งส ำหรับนำยจ้ำง สถำนประกอบกำร
ท่ีต้องกำรให้สิทธิ และผู้พิกำรท่ีต้องกำรขอรับสิทธิหำกไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองสำมำรถติดต่อ
เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดหรือส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุงเทพมหำนครพื้นที่  1 - 10 เพื่อช่วยด ำเนินกำรได้ หรือ
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำยด่วนกระทรวงแรงงำน 
โทร.1506 กด 2 กรมกำรจัดหำงำน” อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง       
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กระทรวงแรงงาน เตือนนายหน้าเถื่อนระบาดโซเชียล หลอกคนไทยใช้วีซ่าท่องเที่ยว 
เดินทางเข้า UAE ท างานผิดกฎหมาย

นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เผยว่ำ ได้รับรำยงำนจำกฝ่ำยแรงงำนประจ ำสถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุงอำบูดำบี
สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ว่ำมีผู้เสียหำยจำกกรณีถูกสำย-นำยหน้ำเถื่อน โฆษณำชักชวนไปท ำงำนในประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ทำงสื่อ
ออนไลน์ ผ่ำนเพจ Facebook ชักชวนผ่ำนกำรแชท เพื่อให้ไปท ำงำนในต ำแหน่งนวดสปำ นวดแอบแฝงค้ำบริกำร โดยอ้ำงว่ำมีรำยได้ดี 
ค่ำจ้ำงเดือนละ 50,000 - 100,000 บำท และจะเป็นผู้จัดกำรเรื่องค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง พร้อมทั้งจะออกค่ำตั๋วเครื่องบิน ค่ำวีซ่ำท่องเที่ยว
ค่ำหนังสือเดินทำง และค่ำที่พักให้ก่อน เมื่อผู้เสียหำยหลงเช่ือตกลงเดินทำง สำย-นำยหน้ำเถื่อนจะเป็นคนจัดกำรเรื่องกำรเดินทำง ให้ลบ
ข้อควำมแชทเพ่ือไม่ให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบได้ เมื่อเดินทำงไปถึงจะถูกให้เซ็นสัญญำกำรรับสภำพหนี้ และพำไปท ำงำนอื่นที่ไม่ได้ตกลงไว้ 
อำทิ งำนในร้ำนนวดท่ีมีกำรลักลอบขำยบริกำรทำงเพศ งำนด้ำนกำรพนันออนไลน์ ระหว่ำงนี้จะยึดหนังสือเดินทำงไว้เพ่ือไม่ให้เหยื่อหนี 
ซึ่งกำรโฆษณำรับสมัครงำนดังกล่ำว เป็นโฆษณำชักชวนคนไทยให้เดินทำงเข้ำมำท ำงำนในธุรกิจที่ผิดกฎหมำย มีหญิงไทยตกเป็นเหยื่อถูกบังคับ
ค้ำประเวณี และขอรับควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนภำครัฐเป็นจ ำนวนมำก
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“พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี รักษำรำชกำร
แทนนำยกรัฐมนตรี ซึ่งก ำกับดูแลกระทรวงแรงงำน ห่วงใยคนไทย
ที่ถูกหลอกไปท ำงำนประเทศสหรฐัอำหรบัเอมิเรตส์อย่ำงยิ่ง โดยเน้นย้ ำ
มำตลอดว่ำแต่ละประเทศมีกฎหมำย ไปท ำงำนประเทศใดต้องเคำรพ
และปฏิบัติตำมกฎหมำยประเทศนั้นอย่ำงเคร่งครัด กรณีสหรัฐ
อำหรับเอมิเรตส์นั้น มีกฎหมำยที่เข้มงวดและรุนแรง ซึ่งกำรค้ำ
ประเวณีถือเป็นกำรกระท ำที่ผิดกฎหมำย มีโทษทั้งจ ำทั้งปรับหรือ
ตำมท่ีศำลพิจำรณำและจะถูกเนรเทศผมในฐำนะรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงแรงงำนไม่เคยนิ่งนอนใจได้สั่งกำรกรมกำรจัดหำงำนเพิ่ม
ควำมเข้มงวดในกำรตรวจสอบกำรลักลอบเดินทำง และประชำสัมพันธ์
ให้ควำมรู้กับคนหำงำนในพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่ำงใกล้ชิด เพื่อให้
รู้ทันเล่ห์กลของสำย-นำยหน้ำเถื่อน สำมำรถช่วยสอดส่องผู้มี
พฤติกำรณ์น่ำสงสัยที่เข้ำมำหลอกลวงคนในชุมชน และแจ้งเบำะแส
ต่อเจ้ำหน้ำท่ีได้” รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน กล่ำว

ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน 
กล่ำวว่ำ ขอให้คนไทยท่ีก ำลังหำงำนในต่ำงประเทศ ท ำควำมเข้ำใจ
ว่ำหำกสำย-นำยหน้ำมีพฤติกำรณ์ชักชวนให้ท ำงำนผิดกฎหมำย 
แนะน ำให้ลักลอบเข้ำประเทศ หรือไปท ำงำนต่ำงประเทศโดยไม่แจ้ง
กำรท ำงำนต่ำงประเทศกับกรมกำรจัดหำงำน ให้สันนิษฐำน
เป็นล ำดับแรกว่ำท่ำนก ำลังถูกหลอกลวง โปรดอย่ำหลงเช่ือ 
ส ำหรับสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์จะมีกำรตรวจสอบกำรเดินทำงของ
นักท่องเที่ยวคนไทย โดยให้แสดงเอกสำรหลักฐำน เช่น ตั๋วเครื่องบิน
ขำกลับ กำรจองที่พักในสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ทั้งนี้ เจ้ำหน้ำที่
ต ำรวจที่ UAE มีควำมเข้มงวดอย่ำงมำกในกำรจับกุมผู้ใช้วีซ่ำ

ผิดประเภทเพื่อลักลอบท ำงำนผิดกฎหมำย และผู้ถือวีซ่ำหมดอำยุ 
โดยกรณีผู้ที่เดินทำงเข้ำมำด้วยวีซ่ำท่องเที่ยว หรือวีซ่ำเยี่ยมเยือน 
และลักลอบท ำงำนมีโทษปรับ 50,000 ดีแรห์ม หำกกระท ำผิดซ้ ำ
จะถูกปรับสองเท่ำ และถูกเนรเทศ หำกไม่มีเงินค่ำปรับ ต้องจ ำคุก
แทนค่ำปรับวันละ 100 ดีแรห์ม กรณีอยู่เกินวีซ่ำ (Overstay)
จะโดนปรับวันแรก 200 ดีแรห์ม และวันต่อไปวันละ 100 ดีแรห์ม
และค่ำธรรมเนียมอีก 100 ดีแรห์ม (อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 28 
กันยำยน 2565 : 1 ดีแรห์ม เท่ำกับ 10.44 บำท) นอกจำกนี้
กำรค้ำประเวณีในสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์มีโทษจ ำคุกอย่ำงน้อย 
2 เดือน ถูกปรับหรือตำมที่ศำลพิจำรณำและถูกเนรเทศ 

“กำรลักลอบไปท ำงำน อย่ำงไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย 
เสี่ยงต่อกำรถูกเอำรัดเอำเปรียบจำกนำยจ้ำง กำรไม่ได้เงินเดือน
และไม่ได้ท ำงำนตำมข้อตกลง โดยเฉพำะใน UAE ที่หน่วยงำน
ภำครัฐไม่มีอ ำนำจในกำรให้ควำมช่วยเหลือในเคหสถำน ต้องให้
เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจเป็นผู้รับแจ้งควำมและให้ควำมช่วยเหลือเท่ำนั้น 
ซึ่งท ำให้ผู้ร้องทุกข์ส่วนใหญ่ไม่ต้องกำรแจ้งควำมเพรำะเกรงว่ำ
จะถูกจับกุมเนื่องจำกเดินทำงเข้ำมำโดยวีซ่ำท่องเที่ยวและลักลอบ
ท ำงำน อย่ำงไรก็ตำมหำกถูกกักขัง ท ำร้ำยร่ำงกำย หรือเกรงว่ำจะเกิด
อันตรำยแก่ตนเอง ขอให้แจ้งควำมกับเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจโดยทันที 
หรือขอควำมช่วยเหลือโดยกดหมำยเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (999) หรือ 
Facebook ต ำรวจดูไบ Dubai Police” อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำว

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

อาชีพมั่นคง

ทราบหรือไม่ว่า 93% ของนายจ้างต้องการเห็น Soft Skills ในเรซเูม่ของคุณ 
และนี่คือ 10 ทักษะที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด

เมื่อต้องการสมัครงาน มีหลายวิธีในการเพ่ิมประสิทธิภาพเรซูเม่ของคุณให้น่าสนใจและดึงดูดใจมากกว่าเคย ด้วยการ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เน้นสิ่งท่ีส าคัญและตรงกับความต้องการของนายจ้าง โดยรวมความส าเร็จที่ส าคัญ ๆ นอกเหนือจากคุณวุฒิ
ทางการศึกษาหรือความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง เช่น ท ายอดขายเกินเป้าหมาย ซ่ึงมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับ Soft Skills

Ian Siegel ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอโีอของ ZipRecruiter มำร์เก็ตเพลสจ้ำงงำนออนไลน์ที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์นิวยอร์กกล่ำวว่ำ
สิ่งส ำคัญที่ต้องรวมไว้ในเรซูเม่ของคุณ คือ Soft Skills เพรำะนำยจ้ำงส่วนใหญ่หรือกว่ำ 93% เห็นพ้องต้องกันอย่ำงท่วมท้นว่ำ “Soft Skills
มีบทบำทส ำคัญในกำรตัดสินใจว่ำจะจ้ำงใคร”

รำยงำน The Job Market Outlook for Grads ประจ ำปี 2022 โดย ZipRecruiter ระบุว่ำ ในสถำบันกำรศึกษำผู้เรียนอำจจดจ่อ
อยู่กับกำรเลือกวิชำเอกและวิชำอื่น ๆ เหมำะสม รวมถึงรักษำระดับเกรดเฉลี่ยให้สูงที่สุดเท่ำที่จะท ำได้ แต่ ซีอีโอหลำยคน เจ้ำของธุรกิจ 
และผู้จัดกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลยังมีเกณฑ์อื่น ๆ ในกำรว่ำจ้ำงงำน ซึ่งอำจมีควำมส ำคัญมำกกว่ำ “เหนือสิ่งอื่นใด เรำก ำลังมองหำ
คนที่ซื่อสัตย์ น่ำเช่ือถือ มีบุคลิกดี และมีทัศนคติที่เปิดกว้ำงส ำหรับกำรเรียนรู้” ผู้จัดกำรฝ่ำยทรัพยำกรรำยหนึ่งบอกกับ ZipRecruiter
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ด้ำน Kristin Kelley ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรตลำดของ 
CareerBuilder แพลตฟอร์มจัดหำงำนออนไลน์จำกสหรัฐอเมริกำ
กล่ำวว่ำ โดยทั่วไปแล้วทักษะกำรสื่อสำรถือว่ำมีควำมจ ำเป็นและ
มีควำมต้องกำรในระดับสูงมำกในตอนนี้ โดยจะพิจำรณำว่ำผู้คน  
ท ำงำนอย่ำงไร สื่อสำรอย่ำงไรในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่มีควำม
แตกต่ำงกันมำก รวมถึงสถำนกำรณ์กำรท ำงำนที่ต้องผสมผสำนกัน
ทั้งกำรท ำงำนในส ำนักงำนและกำรท ำงำนระยะไกล”

ทั้งนี้ ZipRecruiter ได้รวบรวมทักษะด้ำน Soft Skills ที่เป็น
ที่ต้องกำรมำกที่สุดบนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ โดยต่อไปนี้
คือทักษะอันดับต้น ๆ รวมถึงจ ำนวนงำนบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ที่แสดงทักษะนั้นตำมควำมต้องกำรของนำยจ้ำง
1. Communication Skills

วัตถุประสงค์ของกำรมีทักษะในกำรสื่อสำรในกำรท ำงำนท่ีดี
คือ เพื่อขอควำมช่วยเหลือ ขออนุมัติโครงกำร มอบหมำยงำน 
เจรจำต่อรอง และกำรน ำเสนอไอเดีย โดยจะต้องเริ่มต้นท้ังจำกกำร
เป็นผู้สื่อสำรและรับสำรที่ดี เพื่อให้สื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ชัดเจน และเข้ำใจตรงกัน อันจะน ำไปสู่กำรท ำงำนที่ถูกต้องในทุกขั้นตอน
จ านวนงานที่แสดงทักษะนี้ 6.1 ล้านต าแหน่ง
2. Customer Service

ทักษะในกำรบริกำรลูกค้ำท่ีเหนือระดับ เปรียบเสมือน
ใบเบิกทำงธุรกิจให้ประสบควำมส ำเร็จ เพรำะหนึ่งในปัจจัยส ำคัญ
ในกำรท ำธุรกิจ คือ ต้องสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำ นี่ไม่ได้
หมำยถึงพนักงำนที่ท ำงำนต ำแหน่ง Customer Service แต่หมำยถึง
ทุกต ำแหน่งที่เป็น touchpoint ขององค์กร องค์ประกอบที่ส ำคัญ
ของบริกำรที่ยอดเยี่ยม คือ จงรักษำอำรมณ์ให้ดีที่สุดเท่ำที่จะท ำได้ 
น ำกำรสนทนำไปสู่ผลลัพธ์เชิงบวกด้วยกำรใช้ภำษำเชิงบวก มุ่งเน้น
ไปท่ีกำรแก้ปัญหำเป็นหลัก
จ านวนงานที่แสดงทักษะนี้ 5.5 ล้านต าแหน่ง
3. Scheduling

ทักษะกำรจัดตำรำงเวลำเป็นทักษะในกำรเอำชนะสถำนกำรณ์
ที่ซับซ้อนและน่ำวิตกกังวลในเรื่องของเวลำที่มีจ ำกัดโดยกำรวำงแผน
กิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อให้สำมำรถด ำเนินโครงกำรตำมเป้ำหมำยทั้งหมด
ที่วำงไว้ให้เสร็จสิ้นตำมล ำดับควำมส ำคัญก่อนหลัง โดยหนึ่งใน
เคล็ดลับส ำคัญส ำหรับกำรจัดกำรตำรำงเวลำอย่ำงมืออำชีพ คือ ไม่ว่ำจะ
ท ำงำนอะไร สร้ำงกิจวัตรประจ ำวันให้เกิดขึ้นได้ ด้วยกำรบล็อก
เวลำส ำหรับกิจกรรมเฉพำะ และปฏิบัติตำมแผนนั้นให้ส ำเร็จ 
เปลี่ยนปฏิทินชีวิตให้เป็นบล็อกต่ำง ๆ และใส่กิจกรรมลงในบล็อก
เหล่ำนั้น อะไรไม่ได้วำงแผนไว้ก็ไม่ท ำ หำกต้องกำรเวลำว่ำงก็ให้วำงแผนให้ดี
จ านวนงานที่แสดงทักษะนี้ 5 ล้านต าแหน่ง
4. Time Management Skills

ทักษะกำรบริหำรเวลำประกอบด้วยทักษะที่หลำกหลำย
ที่จะช่วยให้เรำจัดกำรเวลำได้ดี ทักษะกำรบริหำรเวลำที่ส ำคัญที่สุด
บำงประกำร ได้แก่ กำรจัดระเบียบจะช่วยให้รักษำภำพที่ชัดเจน
ของสิ่งที่เรำต้องท ำให้เสร็จและก ำหนดเวลำว่ำจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่

กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ เป็นกำรประเมินควำมรับผิดชอบตำมล ำดับ
ควำมส ำคัญแต่ละอย่ำงเป็นสิ่งส ำคัญในกำรเป็นผู้บริหำรจัดกำร
เวลำที่ดี และกำรตั้งเป้ำหมำย เพรำะเป็นก้ำวแรกสู่กำรเป็นผู้ที่มี
ทักษะในกำรบริหำรจัดกำรเวลำที่ดี กำรตั้งเป้ำหมำยช่วยให้เรำ
เข้ำใจเป้ำหมำยสุดท้ำยอย่ำงชัดเจนและสิ่ งที่ต้องจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย ซึ่งกำรก ำหนดเป้ำหมำยทั้ง
ระยะสั้นและระยะยำว สำมำรถน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในอำชีพกำรงำนได้
จ านวนงานที่แสดงทักษะนี้ 3.6 ล้านต าแหน่ง
5. Project Management

ทักษะในกำรจัดกำรโครงกำรต่ำง ๆ ให้ส ำเร็จไม่ใช่เรื่องง่ำย
เพรำะเป็นเรื่องยำกในทุกกระบวนกำรตั้งแต่กำรเริ่มต้น กำรวำงแผน
กำรด ำเนินกำร กำรควบคุม และกำรปิดโครงกำร ต้องรู้จักใช้
เครื่องมือกำรจัดกำรโครงกำรที่มีประสิทธิภำพ เพื่อจัดระเบียบทุกด้ำน
ของโครงกำร ที่ส ำคัญต้องมีควำมเป็นผู้น ำในกำรช้ีแนะและจูงใจ
สมำชิกในทีมท ำสิ่งต่ำง ๆ ที่วำงแผนไว้ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย 
รวมถึงรู้จักเจรจำต่อรองเพื่อแก้ไขปัญหำข้อขัดแย้งต่ำง ๆ ที่อำจจะ
เกิดขึ้นจำกกำรท ำงำนได้
จ านวนงานที่แสดงทักษะนี้ 2.8 ล้านต าแหน่ง
6. Analytic Thinking

ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ เป็นทักษะพื้นฐำนส ำคัญที่จะช่วย
ลดปัญหำกำรใช้เหตุผลแบบผิด ๆ ท ำให้สำมำรถประเมินและ
ตัดสินเรื่องที่คิดได้อย่ำงถูกต้อง อย่ำงสมเหตุสมผลมำกขึ้น รวมถึง
สำมำรถรับมือกับสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้ดีขึ้น ด้วยกำรจ ำแนก
แยกแยะองค์ประกอบตำ่ง ๆ  และหำควำมสัมพันธ์เชิงเหตุผล เพื่อค้นหำ
สำเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น โดยไม่ด่วนสรุปหรือตัดสินใจ
แบบผลีผลำม
จ านวนงานที่แสดงทักษะนี้ 2.7 ล้านต าแหน่ง
7. Compliance

ทักษะกำรตรวจสอบขั้นตอนกำรท ำงำน และนโยบำยกำร
ท ำงำนต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน บ่งบอกถึงควำมใส่ใจและ
ควำมละเอียดรอบคอบในกำรท ำงำน เพื่อส่งต่องำนที่ถูกต้องให้กับ
เพื่อนร่วมงำนภำยในแผนก หรือแผนกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ลูกค้ำต่ำง ๆ เป็นทักษะส ำคัญที่ช่วยป้องกันกำรท ำงำนที่ผิดพลำด 
และป้องกันไม่ให้ควำมเสียหำยเกิดขึ้นกับองค์กร
จ านวนงานที่แสดงทักษะนี้ 2 ล้านต าแหน่ง
8. Ability to Work Independently

พูดง่ำย ๆ ก็คือ เป็นทักษะที่เรำสำมำรถท ำงำนด้วยตัวเอง
และท ำงำนให้เสร็จโดยมีทิศทำงและกำรดูแลควบคุมจำกคนอื่น
น้อยที่สุด ทักษะนี้ เป็นทักษะขั้นสูงต้องใช้ทักษะหลำยอย่ำง 
ประกอบกัน เริ่มต้นตั้งแต่กำรเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของตนเอง
อย่ำงแจ่มแจ้งว่ำต้องท ำอะไร รวมถึงกำรสร้ำงแรงจูงใจในตนเอง 
ควำมคิดริเริ ่ม ควำมเฉลียวฉลำด ควำมมั่นใจ ควำมน่ำเชื่อถือ
กำรจัดระเบียบ กำรวำงแผน และทักษะในกำรแก้ปัญหำ เป็นต้น
จ านวนงานที่แสดงทักษะนี้ 2 ล้านต าแหน่ง
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9. Interpersonal Skills
ทักษะที่เรำจ ำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ ำวันในกำรติดต่อสื่อสำร

มีปฏิสัมพันธ์ หรือท ำงำนร่วมกับผู้อื่น ทั้งแบบตัวต่อตัวหรือเป็นทีม 
ทักษะระหว่ำงบุคคลนี้ประกอบด้วยทักษะหลำยอย่ำงรวมกัน 
แต่โดยหลัก ๆ แล้ว มักเกี่ยวข้องกับกำรฟัง กำรพูด กำรแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นด้วยควำมเคำรพและให้เกียรติกัน ตลอดจนควำมสำมำรถ
ในกำรควบคุมอำรมณ์ โดยเฉพำะภำยใต้สถำนกำรณ์ที่ตึงเครียด 
หรือกำรท ำงำนที่มีอุปสรรคถำโถม ท ำให้กำรท ำงำนรำบรื่นและ
บรรลุเป้ำหมำยได้โดยง่ำย
จ านวนงานที่แสดงทักษะนี้ 1.3 ล้านต าแหน่ง
10. Flexibility

ทักษะในกำรท ำงำนอย่ำงยืดหยุ่น ไม่ยึดติดสถำนที่ในกำร
ท ำงำนจะท ำงำนในส ำนักงำน ที่บ้ำน หรือท ำงำนระยะไกลจำก
สถำนที่ต่ำง ๆ เช่น ต่ำงจังหวัด ต่ำงประเทศ ก็สำมำรถท ำได้อย่ำง
ไม่ติดขัด โดยไม่มีเงื่อนไขยุ่งยำกหรอืข้อแมอ้ะไร ทั้งยังให้ผลสัมฤทธิ์
ท่ีดีและมีคุณภำพเช่นเดียวกัน
จ านวนงานที่แสดงทักษะนี้ 1.3 ล้านต าแหน่ง

นอกจำกนี้ Ian Siegel ยังให้ค ำแนะน ำว่ำ “คนหนุ่มสำวใช้รำยได้
ส่วนใหญ่ไปกับค่ำอำหำร ค่ำเช่ำ และค่ำน้ ำมัน ดังนั้นอัตรำเงินเฟ้อ
จึงส่งผลกระทบอย่ำงหนัก แต่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำใหม่อยู่ในต ำแหน่ง
ที่ดีท่ีจะไล่ล่ำตำมโอกำสจำกกำรท ำงำนในขณะนี้ ซึ่งท ำให้พวกเขำ
มีควำมพร้อมส ำหรับควำมส ำเร็จในระยะยำว โชคดีที่ปี 2022 เป็นปี
ทีต่ลำดงำนก ำลังมองหำลูกจ้ำงใหม่ ๆ หำกคุณจบกำรศึกษำช้ำกว่ำนี้ 
ผลกระทบด้ำนลบต่อรำยได้ของคุณอำจยำวนำนถึง 10-15 ปี 
แต่ถ้ำคุณเพิ่งจบกำรศึกษำหมำด ๆ และเข้ำสู่ตลำดงำนที่ร้อนแรง
อย่ำงที่เรำพบในทุกวันนี้ คุณจะสำมำรถตักตวงผลประโยชน์นี้ได้ตลอดไป”

“เพื่อต่อสู้กับปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน นำยจ้ำงได้ลด
ข้อก ำหนดด้ำนประสบกำรณ์ในหลำยต ำแหน่งลง ท ำให้ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำใหม่มีสิทธิ์ได้งำนที่เคยอยู่ไกลเกินเอื้อม นำยจ้ำงที่เคย
ระบุว่ำต้องกำรจ้ำงงำนผู้ที่มีประสบกำรณ์อย่ำงต่ ำ 5 ปี ก็ก ำลังเปิด
ประตูให้กับบัณฑิตจบใหม่ที่เพิ่งหำงำนเป็นครั้งแรก โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งผู้ที่มีควำมกระตือรือล้น แสดงควำมอยำกรู้อยำกเห็น 
มีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงรวดเร็ว และท ำงำนอย่ำงอิสระได้”
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง
ที่มา : https://www.salika.co

THAILAND 4.0

EV conversion รักษาการจ้างงาน สร้างเศรษฐกิจฐานราก

เป็นที่ทราบกันดีว่า นโยบายของรัฐบาลไทยต้ังเป้าหมายว่าภายในปี ค.ศ. 2030 หรือ พ.ศ. 2573 จะต้องมีรถยนต์ที่ปล่อย
มลพิษเป็นศูนย์อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมด

กระนั้นก็ตำม กำรจะเปลี่ยนผ่ำนอุตสำหกรรมรถยนต์สันดำปไปสู่รถยนต์ไฟฟ้ำแบบฉับพลัน อำจจะกลำยเป็นกำรดิสรั ปหรือ
ท ำลำยล้ำงระบบอุตสำหกรรมดั้งเดิม ท ำลำยซัพพลำยเชนในอุตสำหกรรมนี้ อำทิ ผู้ผลิตช้ินส่วนยำนยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่สำมำรถ
ปรับตัวได้ภำยในเวลำอันใกล้ขณะที่รำคำรถยนตไ์ฟฟ้ำยังค่อนข้ำงสูง สร้ำงอุปสรรคต่อก ำลังซื้อในภำคประชำชน และถ้ำจ ำนวนผู้ใช้รถยนต์
ไฟฟ้ำน้อยเกินไป เป้ำหมำยลดกำรปล่อยมลพิษและสร้ำงอุตสำหกรรมของภำครัฐก็จะไม่เป็นไปตำมแผนแต่ถ้ำเรำสำมำรถ Transform 
กำรเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ด้วยรถยนต์ไฟฟ้ำดัดแปลง หรือ EV conversion ให้คนสำมำรถน ำรถยนต์เก่ำมำเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้ำได้ 
ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมเกี่ยวข้องก็จะมีเวลำปรับตัวอย่ำงน้อย 7-10 ปี เพ่ือเข้ำสู่ซัพพลำยเชนยำนยนต์ไฟฟ้ำในขณะที่ประชำชน
เสียค่ำใช้จ่ำยไม่แพงในกำรน ำรถเครื่องยนต์สันดำปมำเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้ำ ลดภำระกำรเกิดหนี้ครัวเรือน ผลักดันเป้ำหมำยลดกำร
ปล่อยมลพิษให้ขับเคลื่อนได้ตำมแผนนอกจำกนั้น อุตสำหกรรม EV conversion ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐำนรำก เกิดซัพพลำยเชน
และผู้ประกอบกำรในวงจรจ ำนวนมำก สร้ำงเม็ดเงินหมุนเวียนหลำยแสนล้ำนบำทต่อปี
กระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไร?

ลองนึกภำพว่ำปัจจุบันเรำมีรถจดทะเบียนในระบบ 41 ล้ำนคัน แบ่งเป็นรถมอเตอร์ไซค์ 21 ล้ำนคัน รถยนต์ 20 ล้ำนคัน 
ในจ ำนวนรถยนต์ 20 ล้ำนคันก็มีหลำยประเภท ซึ่งคนไทยใช้รถยนต์เฉลี่ยประมำณ 20 ปี เพรำะรถยนต์คันหนึ่งรำคำแพงส ำหรับครัวเรือนไทย
กำรซื้อรถยนต์หนึ่งคันต้องเป็นหนี้ 7 ปี เพรำะฉะนั้นรถยนต์จึงเป็นสินทรัพย์มีค่ำที่ต้องบ ำรุงรักษำเพื่อใช้ให้นำนที่สุด ในช่วงที่ผ่ำนมำ 
เรำเก็บข้อมูลของกรมกำรขนส่งทำงบก ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีควำมชัดเจนอย่ำงมำก บอกไว้ละเอียดว่ำแต่ละจังหวัดทั่วประเทศไทย มีรถจด
ทะเบียนกี่คัน กระบะกี่คัน รถตู้กี่คัน รถบรรทุกกี่คัน อำยุเท่ำไหร่ ท ำให้เรำระบุควำมต้องกำรได้อย่ำงชัดเจนว่ำ ในแต่ละพื้นที่มีคว ำม
ต้องกำรรถไฟฟ้ำดัดแปลงจ ำนวนเท่ำไหร่ และต้องใช้ผู้บริกำรดัดแปลงแบบไหนในกำรสนับสนุนควำมต้องกำรเหล่ำนั้น
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จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูล เรำพบว่ำกำรสร้ำงอุตสำหกรรม 
EV conversion ให้ครอบคลุมอย่ำงแท้จริง ต้องสร้ำงกลุ่ม Supply
ตำม demand segment โดยท ำควำมเข้ำใจควำมต้องกำรที่มี
ลักษณะเฉพำะของรถแต่ละประเภท ซึ่งทีมอีอีซีได้มีกำรวิเครำะห์
แล้วว่ำควำมต้องกำรรถยนต์ไฟฟ้ำดัดแปลงในปัจจุบันมีทั้งหมด 4 
segment ใน 4 segment มี business model ส ำหรับผู้ประกอบกำร
ที่แตกต่ำงกัน ดังนี้
segment ที่ 1 เป็นควำมต้องกำรของผู้บริโภครำยย่อยที่มีรถอยู่แล้ว
อยำกน ำมำดัดแปลงเป็นรถไฟฟ้ำ ไม่ว่ำจะเป็นรถกระบะ รถบรรทุก
รถตู้ หรือ รถส่วนบุคคล
segment ที่ 2 เป็นกลุ่มผู้ให้บริกำรรถยนต์สำธำรณะขนำดเล็ก เช่น
รถสองแถว หรือ รถตู้รำยย่อย เป็นต้น ใน 2 segment นี้ มี business
model ที่คล้ำยกันคือกระจำยอยู่ในหลำยพื้นที่ทั่วประเทศ กำรที่จะ
บริหำรจัดกำรได้เร็วที่สุด และลดควำมเสี่ยงในเรื่องกำรลงทุนทำงธุรกิจ
ต้องใช้ผู้ประกอบกำรแบบ “กองทัพมด” คือใช้เครือข่ำยของ
ผู้ประกอบกำรรำยย่อยเข้ำมำจับควำมต้องกำรตรงนี้ เพรำะรถแบบนี้
กระจำยตัวอยู่ในหลำยพื้นที่ ทั้งยังมีควำมหลำกหลำยของรถแต่ละรุ่น
และมีควำมต้องกำรใช้งำนท่ีอำจจะแตกต่ำงกัน หรือท่ีเรำเรียกว่ำ 
high variety ในขณะเดียวกันกลับมีจ ำนวนรถในแต่ละรุ่นไม่มำกนัก
หรือเรียกว่ำเป็น low volume เกิดเป็นลักษณะ high variety but
low volume ซึ่งไม่เหมำะกับกำรด ำเนินกำรของผู้ประกอบกำรขนำดใหญ่
ที่เป็น mass production เรำเรียกผู้ประกอบกำรกลุ่มนี้ว่ำ “micro 
factory” ถ้ำเรำให้ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่เข้ำไปตั้งโรงงำนดัดแปลง
สร้ำงเครือข่ำยดีลเลอร์ ไม่ทันกำรณ์แน่นอน เรำต้องใช้ “อู่ซ่อมรถ”
ซึ่งเป็นผู้ประกอบกำรเดิมในพื้นที่ท่ีมีควำมใกล้ชิดกับผู้บริโภคอยู่แล้ว
และยังมีควำมยืดหยุ่นในกำรบริกำร สำมำรถรองรับควำมหลำกหลำย
ของรถรุ่นต่ำง ๆ ในขณะที่คงมำตรฐำนควำมปลอดภัยตำมข้อก ำหนด
นอกจำกนั้น ขีดจ ำกัดของพ้ืนท่ีและบุคลำกรในอู่ท่ีรองรับรถยนต์
ได้ไม่มำกในเวลำเดียวกัน กลับเหมำะกับลักษณะที่เป็น high variety
but low volume ของ Segment นี้ โดยอู่ต่ำง ๆ นั้น สำมำรถเพิ่ม
บริกำรจำกอู่ซ่อมรถยนต์มำให้บริกำรดัดแปลงรถยนต์สันดำปภำยใน
ให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้ำด้วย

อย่ำงไรก็ตำม จ ำเป็นต้องสร้ำงระบบบริหำรจัดกำร เพื่อสร้ำง
มำตรฐำนกำรให้บรกิำร มำตรฐำนควำมปลอดภัย โดยใช้คู่มือกำรติดตั้ง
คู่มือกำรทดสอบ และระบบควบคุมคุณภำพ quality inspection and
control เพื่อให้ผู้บริกำรเกิดควำมมั่นใจ และยกระดับควำมสำมำรถ
ของผู้ประกอบกำรในเวลำเดียวกันที่ส ำคัญ จ ำเป็นต้องมีกำรสร้ำง
ระบบเครือข่ำยเช่ือมโยงผู้ประกอบกำรอู่ให้บริกำรเหล่ำนี้เข้ำด้วยกัน
โดยใช้หลัก sharing economy เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล
ทั้งด้ำนเทคนิคและด้ำน demand, supply และกำรโอนถ่ำย 
หยิบยืม stock ร่วมกัน มีกำรส่งต่อลูกค้ำระหว่ำงกัน ในช่วงเวลำ 
ที่มีผู้ขอใช้บริกำรเกินก ำลังกำรให้บริกำร (service capacity) 
เพื่อหลีกเลี่ยงกำรลงทุนขยำยกิจกำรเกินควำมสำมำรถ เกิดเป็นควำมสี่ยง

ด้ำนธุรกิจและกำรลงทุนกำรโอนถ่ำย หยิบยืม stock ร่วมกัน ยังเป็นกำร
จ ำกัดควำมตอ้งกำรเงินทุนหมนุเวียน ลดควำมจ ำเป็นในกำรก่อหนี้เพิ่ม
กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลทำงเทคนิคท ำให้เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกัน 
กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลด้ำน demand, supply ท ำให้ตัดสินใจกำรลงทุน
ได้ตรงตำมสถำนกำรณ์ และท ำให้ผู้ประกอบกำรผลิตชิ้นส่วนต่ำง ๆ
เข้ำร่วมอุตสำหกรรมได้ เกิดเป็น supply chain

โดยกำรด ำเนินงำนลักษณะนี้ จะท ำให้แต่ละอู่ใช้เงินลงทุน
ไม่มำก โดยเฉลี่ยอู ่ละ 3-5 ล้ำนบำท เพื่อปรับปรุงพื้นที่และ
จัดหำอุปกรณ์เพิ่มเติมที่จ ำเป็นเมื่อกำรลงทุนไม่มำก และมีระบบ
จัดกำรควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่ำงเป็นรูปแบบ ธุรกิจมีควำมเสี่ยง
ด้ำนกำรลงทุนน้อย สถำบันกำรเงินที่จะให้ควำมช่วยเหลือก็จะมี
ควำมมั่นใจในกำรปล่อยสินเช่ือ สอดคล้องกับนโยบำยสนับสนุน
สินเช่ือรำยย่อย SME และสินเช่ือเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
green fund ซึ่งเป็นกระแสโลกในปัจจุบัน
segment ที่ 3 เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีควำมต้องกำรใหญ่ขึ้นมำ 
ตัวอย่ำงเช่นผู้ประกอบกำรที่ให้บริกำรขนส่งที่มีรถขนส่งในบริษัท
จ ำนวนมำก หรือผู้ให้บริกำรที่ไปรับสัมปทำนขนส่งพนักงำนตำมโรงงำนต่ำง ๆ
ซึ่งรถกลุ่มนี้จะมีลักษณะเฉพำะที่เหมือนกัน เป็นกลุ่ม low variety
และมีจ ำนวนมำกในผู้ประกอบกำรเดียวกัน เป็น high volume
ท ำให้เกิดเป็นลักษณะ low variety and high volume ซึ่งเหมำะกับ
กำรด ำเนินกำรแบบ mass production ถ้ำเรำน ำผู้ประกอบกำร
บริกำรดัดแปลงกลุ่ม micro factory ไปให้บริกำรผู้บริโภคกลุ่มนี้
จะมีปัญหำ เพรำะผู้ประกอบกำรกลุ่มดังกล่ำวมีขีดจ ำกัดทำงธุรกิจ 
ถ้ำเขำต้องขยำยกิจกำรมำให้บริกำรผู้บริโภคกลุ่มนี้ ต้องใช้เงิน
จ ำนวนมำกในกำรลงทุน ซึ่งผิดลักษณะกำรลงทุน เนื่องจำกเป็นกำร
ลงทุนที่สูงเกินไป กลำยเป็นควำมเสี่ยง เพรำะลักษณะทำงธุรกิจ
ของเขำไม่สำมำรถรองรับควำมต้องกำรของลูกค้ำขนำดใหญ่ได้ 
ลองนึกภำพว่ำอู่ท่ีมีพนักงำนแค่ 5 คน ดัดแปลงรถได้อำทิตย์ละ 3-5 คัน
เดือนหนึ่งไม่เกิน 10 คันจะต้องไปดัดแปลงรถเป็นร้อยคัน เขำต้อง
ใช้เงินมำกขนำดไหนในกำรขยำยกิจกำร ขยำยอู่ เพิ่มพนักงำน 
อำจจะเสี่ยงเกินไป เพรำะฉะนั้นควำมต้องกำรของผู้บริโภคใน 
Segment ที่ 3 นี้ ผู้ประกอบกำรกลุ่ม micro factory รองรับไม่ได้
เรำก็ต้องมีผู้ประกอบกำรขนำดกลำงเข้ำมำให้บริกำร แต่อำจจะ
ท ำงำนร่วมกับเครือข่ำยกลุม่ micro factory ได้ หรือ เปิดเป็นแฟรนไชส์
ให้กลุ่ม micro factory ร่วมบริหำรจัดกำร เป็นธุรกิจในรูปแบบ 
EV conversion Service Provider
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segment ที่ 4 รถยนต์ของหน่วยงำนรัฐ ถ้ำเรำลองดูตัวเลขในกลุ่มนี้
ส่วนใหญ่เป็นรถกระบะกับรถตู้ ซึ่งรัฐบำลประกำศออกมำแล้วว่ำ
อยำกให้รถยนต์ในหน่วยงำนภำครัฐท่ีจะจัดซื้อจัดจ้ำงล็อตใหม่เป็น
รถยนต์ไฟฟ้ำ ถือเป็นเรื่องดีในกำรกระตุ้นอุตสำหกรรมยำนยนต์ไฟฟ้ำ
แต่ขณะเดียวกันรถเดิมที่มีอยู่แล้ว หรือผู้ที่ไปรับสัมปทำนของรัฐ
ที่มีอยู่แล้ว ถ้ำเรำไม่ท ำอะไรก็เป็นกำรเสียโอกำส เพรำะฉะนั้น 
Segment นี้สำมำรถน ำมำท ำ EV conversion ได้ แต่ระเบียบกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครฐัอำจมเีง่ือนไขทีไ่ม่ตอบโจทย์กลุ่ม micro factoring
หรือผู้ประกอบกำรขนำดกลำง เพรำะฉะนั้น เรำก็จะเกิดผู้ประกอบกำร
อีกกลุ่มที่ให้บริกำรดัดแปลงรถยนต์หน่วยงำนของรัฐในแต่ละพื้นท่ี

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

เมื่อเรำมองเป็น segment แบบนี้ จะสำมำรถก ำหนด
ลักษณะควำมต้องกำรรถยนต์ไฟฟ้ำดัดแปลงออกมำได้อย่ำงละเอียด
ภำครัฐสำมำรถก ำหนดนโยบำยกำรสนับสนุนได้ตรงตำมเง่ือนไข 
ผู้ประกอบกำรช้ินส่วนสำมำรถวำงแผนกำรลงทุนได้ชัดเจน 
สถำบันกำรเงินเข้ำใจควำมเสีย่งและกำรเตบิโตของอุตสำหกรรมได้ 
สำมำรถระดมสภำพคล่อง และออกผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินได้ตรงกลุ่ม
ท ำให้เข้ำถึงผู้ประกอบกำรดัดแปลงได้ทั่วถึงในต้นทุนทำงกำรเงิน
ที่ไม่สูงนักถ้ำท ำลักษณะแบบนี้เรำจะขับเคลื่อนอุตสำหกรรม 
EV conversion ได้อย่ำงรวดเร็ว รักษำธุรกิจดั้งเดิมให้มีเวลำปรับตัว
รักษำกำรจ้ำงงำน และสร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำกท่ัวประเทศ


