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Special Report 

หนุ่มวิศวกร ลาออกท าธุรกิจ เบอร์เกอร์ ขายข้างทางจนมีร้าน พีกสุด 200 ชิ้นต่อวัน
จำกกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้ำง

ไม่ว่ำจะเป็นกำรแพทย์ ธุรกิจ คมนำคม วิถีชีวิต รวมถึง อำชีพกำรงำน
ที่หลำยคนโดนจ้ำงออกฟ้ำผ่ำ บ้ำงก็เครียดกับอะไรหลำย ๆ อย่ำง 
จนเข้ำสู่ภำวะหมดไฟ หมดแพชช่ันในกำรท ำงำนจนลำออกไปพักใจ
หรือเริ ่มท ำธุรกิจเป็นของตัวเองกันไม่น้อย คุณโบ๊ท-อลงกรณ์ 
พิมพ์ศักดิ์ วัย 24 ปี เอง ก็เป็นหนึ่งในนั้น

คุณโบ๊ทให้สัมภำษณ์ กับเส้นทำงเศรษฐีออนไลน์ ว่ำ 
ตนเป็นชำวหนองคำย และเรี ยนจบปริญญำตรีจำกคณะ
วิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมเครื่องกล เมื่อเรียนจบมำก็ได้เข้ำมำ
ท ำงำนเป็นวิศวกรในโครงกำรก่อสร้ำงที่สนำมบินสุวรรณภูมิ เฟส 2 
แต่พอท ำงำนได้ปีครึ่ง คุณโบ๊ทก็รู้สึกว่ำสิ่งที่ท ำอยู่ไม่ใช่งำนที่ถนัด 
อีกทั้งเกิดกำรระบำดของโควิด-19 ขึ้น ท ำให้หน้ำที่กำรงำน
หยุดชะงัก คุณโบ๊ทจึงได้เกิดค ำถำมกับตัวเองว่ำ ตกลงแล้วตัวเขำ
ชอบอะไร อยำกท ำอะไรกันแน่

เมื ่อมีเวลำว่ำง มีเวลำเข้ำร้ำนหนังสือ ได้ฟังพอตแคส 
สร้ำงแรงบันดำลใจจนตกตะกอนควำมคิดบำงอย่ำง ประกอบกับ
คุณโบ๊ทมีเพื่อนสนิทคนหนึ่ง ที่โตและเรียนมำด้วยกันตั้งแต่เด็ก ๆ 
อย่ำง คุณเวฟ-ธนพนธ์ โฉมพูดดี วัย 25 ปี ที่คุยกันปรับทุกข์กันบ่อย
และมีควำมคิดตรงกันว่ำ เบื่องำนประจ ำที่ท ำอยู่เหมือนกัน ลองมำ
ท ำธุรกิจกันไหม น่ำจะสบำยใจและแฮปปี้กว่ำ

“แล้วประกอบกับที่พวกผมเป็นคนชอบกิน เลยตกลงว่ำ 
โอเค ง้ันเรำมำท ำธุรกิจกัน แต่จะท ำอะไรล่ะ เพรำะร้ำนของกินมัน
ก็มีเยอะเนอะ ในเมืองหลวง ด้วยควำมที่ผมอยำกกลับบ้ำนไปตั้งหลัก
ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์เรื่อย ๆ ก็คุยปรึกษำปรับทุกข์กันมำ 7-8 เดือน 
ก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่ำจะท ำอะไร แต่ตกลงลงขันกันนะว่ำ ง้ันเก็บเงินกัน
ทุกเดือน คนละพัน รวมกันเดือนนึงก็ 2 พัน ไว้เป็นทุนท ำธุรกิจ 
และก็มำเห็นว่ำ เออ หนองคำย ร้ำนอำหำรวัยรุ่น ๆ มันมีไม่ค่อยเยอะ
ถึงมีก็เข้ำถึงยำก รำคำสูง”

“บำงอย่ำงเรำชอบกินที่กรงุเทพ อย่ำง เบอร์เกอร์ พอกลับบ้ำน
มันไปหำกินไม่ได้ หรือต้องเข้ำไปซื้อของแบรนด์ดัง ๆ ในห้ำง 
แต่รำคำมันก็สูง ก็เลยอยำกให้คนท่ีบ้ำน ได้กินของอร่อยเหมือนกัน
แต่รำคำไม่สูง เลยคิดว่ำ เรำจะยกเบอร์เกอร์ลงมำ ให้คนจับต้องได้
ดีไหม จะได้กินได้ทุกเพศทุกวัย รำคำเริ่มต้น 44 บำท 55 บำท 
และ 66 บำท เลือกได้ทั้ง ไก่ หมู เนื้อไปเลย หลังจำกนั้น 2 เดือน
ก็ลำออกแล้วกลับมำพักที่บ้ำน ใช้เงินเก็บไปซื้อของมำลองท ำ 
ไปดีลซัพพำยเออร์ผัก ซอส อะไรพวกนี้ แล้วก็มำเปิดเป็นเต้นท์
ขำยเล็ก ๆ ตำมฟุตบำทกลำงเมือง” คุณโบ๊ท เล่ำ

หลังจำกที่ 2 หนุ่มตัดสินใจเอำดีทำงด้ำนธุรกิจเบอร์เกอร์ 
ก็ได้รับผลตอบรับดีจำกบรรดำเพื่อน ๆ ที่มำช่วยกันอุดหนุน 
ช่วยโปรโมทลงโซเชียล และเกิดกำรบอกปำกตอ่ปำก กระทั่งขำยได้
เพียง 11 เดือน ก็สำมำรถขยับขยำยเปิดเป็นร้ำนเล็ก ๆ เป็น
กิจจะลักษณะได้ส ำเร็จ จำกวันนั้นถึงวันนี้ก็เป็นเวลำกว่ำ 1 ปีแล้ว
ที่กิจกำรด ำเนินมำ

“จุดเด่นของร้ำนเรำคือ 1. ช่ือร้ำนท่ีเรำบอกตรงตัวเลยว่ำ 
ลำออกจำกกำรไม่เป็นตวัเอง มำท ำในสิ่งที่เรำต้องกำร กับ 2. กำรบริกำร
ลูกค้ำที่เรำมีควำมเป็นกันเอง เฮฮำ มำกกว่ำร้ำนใหญ่ ๆ และ
สุดท้ำยก็เป็นเรื่องรสชำติที่ลูกค้ำพูดกันว่ำมันอร่อย ซึ่งช่วงพีก ๆ 
ที่ขำยดีเลย ก็ขำยได้ประมำณ 200 ชิ้นต่อวัน แต่มันก็ขึ้น ๆ ลง ๆ 
ตำมสถำนกำรณ์” คุณโบ๊ท ว่ำอย่ำงน้ัน

นอกจากเบอร์เกอร์แล้ว ทางร้านเบอร์เกอร์ลาออกก็มี
สินค้าอื่น ๆ ขายเช่นเดียวกัน สามารถเข้าไปสอบถามเพิ่มเติม
ได้ที่ เฟซบุ๊ก BURGER ลาออก

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง
ที่มา : https://www.msn.com
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การส่งเสริมการมีงานท าในภูมิภาค

อาหารสุนัขเพ่ือสุขภาพภายใต้แบรนด์ “ข้าวแกงน้องหมากาญจนบุรี”
จำกอำหำรสุนัขมัดปำกถุงที่วำงขำยตำมตลำดนัด

มำยำวนำนถึง 11 ปี กลำยมำเป็นอำหำรสุนัขเพื่อสุขภำพภำยใต้
แบรนด์ข้ำวแกงน้องหมำ ขำยผ่ำนออนไลน์จนมีลูกค้ำจำก
ทั่วประเทศ สำมำรถสร้ำงรำยได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่ำงสบำย

เจ้ำของแบรนด์ “ข้ำวแกงน้องหมำกำญจนบุรี” สุรเชษฐ์ 
กังลี่ บอกว่ำ ไอเดียในกำรเริ่มต้นท ำข้ำวแกงน้องหมำขำย เป็นเพรำะ
แม่มีอำชีพขำยข้ำวแกงในตลำดเจเจมอลล์ กำญจนบุรี ซึ่งจะมี
ลูกค้ำบำงส่วนมำซื้ออำหำรรสจืดเพื่อน ำไปให้สุนัข เช่น ต้มข่ำไก่ 
พะโล้ แกงจืด ซึ่งอำหำรเหล่ำนี้ไม่ได้มีผลดีต่อสุขภำพของน้องหมำ 
ตนจึงมีควำมคิดท ำอำหำรเพื่อสุขภำพที่ดีของน้องหมำโดยเฉพำะ 
ในช่วงแรกที่เริ่มท ำขำยใช้วัตถุดิบวันละประมำณ 4 กิโลกรัม พบว่ำ
ได้ผลตอบรับที่ดีจำกลูกค้ำ และมีกำรบอกต่อกันแบบปำกต่อปำก 
ท ำให้ยอดขำยเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ปัจจุบันใช้วัตถุดิบในกำรท ำ
ข้ำวแกงน้องหมำวันละ 10-15 กิโลกรัม

สำเหตุที่ท ำให้ข้ำวแกงน้องหมำกำญจนบุรีได้รับควำมนิยม
และมียอดสั่งซื้อต่อเนื่อง เป็นเพรำะคุณภำพของวัตถุดิบและ
กรรมวิธีกำรท ำที่สะอำด ปลอดภัย ที่ส ำคัญดีต่อสุขภำพของน้องหมำ
โดยข้ำวแกงน้องหมำจะมี 2 รสชำติ คือ รสเนื้อและรสหมู ในส่วน
ของรสหมูเรำจะใช้เนื้อหมูไม่ติดมันบดละเอียด ส่วนเนื้อจะใช้
เนื้อโคขุนแบบเนื้อล้วนไม่ติดมันบดละเอียด น ำมำรวนผสมกับ
เนื้อไก่บดละเอียดแบบไม่มีกระดูกโดยใช้กระทะไร้น้ ำมันในกำรผลิต

ข้ำวแกงน้องหมำกำญจนบุรี รำคำเริ่มต้น 15 - 50 บำท 
ส่วนแบบแช่แข็งขำยในรำคำแพ็คละ 60 บำท วำงขำยทั้งในตลำดนัด
เจเมอลล์ สนำมยิงธนู YNC และขำยผ่ำนออนไลน์ ทำงแฟนเพจเฟสบุ๊ก
https://www.facebook.com/DogFood.Kanchanaburi/

หวังว่ำ ข้ำวแกงน้องหมำ จะเป็นกำรจุดประกำยทำง
ควำมคิดในกำรต่อยอดธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในวงกำรของคน
รักน้องหมำได้ไม่มำกก็น้อย เห็นได้ว่ำคนเรำถ้ำคิดต่ำง และ
ลองลงมือท ำ ก็สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับเรำ จำกรำยได้เสริม
อำจเพิ่มเป็นรำยได้หลัก สำมำรถเลี ้ยงตนเองและครอบครัวได้
แบบยั่งยืนต่อไป

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก
ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com

ชลบุรีหนุนแปลงใหญ่ฝรั่งหนองข้างคอกสู่ GI ผลอร่อย สร้างรายได้เกษตรกร
กลุ่มแปลงใหญ่ฝรั่งต ำบลหนองข้ำงคอกผนึกก ำลังผลิต 

และจ ำหน่ำยฝรั่งผลอร่อยเลิศรส ทั้งแบบปกติ และออนไลน์ 
เตรียมขอใบรับรอง GI เพื่อสร้ำงรำยได้มั่นคงแก่เกษตรกร

นำยธนชำต ผ่องใส ประธำนกลุ่มแปลงใหญ่ฝรั่งต ำบล
หนองข้ำงคอก กล่ำวว่ำ เดิมกลุ่มแปลงใหญ่ฝรั่งหนองข้ำงคอก
มีกำรรวมกลุ่มกันเองภำยในพื้นที่เพื่อแปรรูปผลผลิต ต่อมำ
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดชลบุรี ได้เล็งเห็นถึงประสิทธิภำพของ
สมำชิกภำยในชุมชน จึงแนะน ำให้เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริม
กำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรจำกต่ำงคนต่ำงท ำสู่กำรรวมกลุ่มร่วมกันผลิตและ
จ ำหน่ำย เกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ภำยในกลุ่มสมำชิก ปัจจุบันมีสมำชิก 38 รำย พื้นที่ปลูกฝรั่ง
ประมำณ 157 ไร่

“กำรเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่
ถือว่ำประสบควำมส ำเร็จมำก มีตลำดที่แน่นอนและกว้ำงขึ้น
กว่ำเดิม สินค้ำเป็นที่รู้จักของผู้บริโภค มีจุดศูนย์กลำงในกำรรับซื้อ
และกระจำยผลผลิตในพื้นที่ อีกทั้งยังจ ำหน่ำยสินค้ำทำงออนไลน์
อีกด้วย ท ำให้เกษตรกรภำยในชุมชนมีรำยได้ที่มั่นคงและยั่งยืน”



ปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้กลุ่มแปลงใหญ่ฝรั่งต ำบลหนองข้ำงคอก
มีควำมเข้มแข็ง คือ กลุ่มมีกำรประชุมร่วม แลกเปลี่ยนแนวคิด 
วิธีกำรร่วมแก้ไขปัญหำ วำงแผนพัฒนำผลิตภัณฑ์ มีกำรเรียนรู้
ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่กรมส่งเสริมกำรเกษตรและเกษตรกรอย่ำง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้กลุ่มมีกำรขับเคลื่อนพัฒนำต่อยอดรักษำคุณภำพ
ผลผลิตให้คงควำมโดดเด่นมีเอกลักษณ์ ลักษณะพิเศษของฝรั่ง
หนองข้ำงคอกที่แตกต่ำงจำกฝรั่งในท้องตลำดที่สำมำรถสังเกตได้
คือ กำรปลิดกลีบเลี้ยงใต้ผลฝรั่งออกก่อนห่อท ำให้ไม่พบกลีบเลี้ยง
ในผลฝรั่งเมื่อแก่เต็มที่ นอกจำกกำรขำยฝรั่งผลสดแล้ว ยังมีสินค้ำ
แปรรูปโดยรับท ำตำมออร์เดอร์เท่ำนั้น ได้แก่ น้ ำฝรั่ง ฝรั่งกวน 
ยำสระผม น้ ำยำล้ำงจำน เป็นต้น

ด้ำนนำงสำววรำภรณ์ เฮงไล้ เกษตรอ ำเภอเมืองชลบุรี 
กล่ำวว่ำ ในส่วนของกรมส่งเสริมกำรเกษตร ได้ให้ค ำแนะน ำ 
สนับสนุนองค์ควำมรู้ในด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรจัดกำรสวนฝรั่ง กำรใส่
ปุ๋ยที่เหมำะสมกับค่ำวิเครำะห์ดิน กำรตรวจวิเครำะห์ดิน และกำร
พัฒนำผลผลิตให้ได้มำตรฐำน GAP เป็นต้น ทั้งนี้ยังส่งเสริมด้ำน
กำรตลำดของกลุ่ม สร้ำงควำมเช่ือมั่นโดยผู้บริโภคสำมำรถ
ตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับถึงแหล่งผลิตทำง QR Code ได้อีกด้วย 
ทั้งนี้ฝรั่งต ำบลหนองข้ำงคอกอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรขอกำรรับรอง
ให้เป็นสิ่งบ่งช้ีทำงภูมิศำสตร์ของชลบุรีเป็น “ฝรั่ง GI หนองข้ำงคอก”

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มา : www.thairath.co.th
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เที่ยวล าปาง อย่าลืมไปลอง “กาแฟสับปะรดน้ าผึ้ง” สัมผัสรสชาติที่ไม่เหมือนใคร

ชวนไปลอง “กาแฟสับปะรดน้ าผ้ึง” เจ้าแรกของไทย 
และเป็นเมนูซิกเนเจอร์ ร้าน The Moon Coffee @ไร่มายมิ้นต์
จ.ล าปาง หลังจากที่ประสบปัญหาโควิด 19 มาเกือบ 1 ปี 
กลับมาลงทุนเปิดร้านกาแฟ ต่อยอดผลิตผลผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ในพื้นที่ผสมผสานกันจนส าเร็จ

พูดถึง ต.บ้ำนเสด็จ อ.เมือง จ.ล ำปำง สิ่งแรกที่จะต้องนึกถึง
ก็คือ “สับปะรด” เพรำะ ต.บ้ำนเสด็จ เป็นแหล่งปลูกสับปะรดชั้นดี 
สำยพันธุ์ปัตตำเวีย ส่งออกไปยังหลำยจังหวัด และผู้ ช่ืนชอบ
สับปะรด ต้องพลำดไม่ได้กับเมนูที่จะแนะน ำในวันนี้ คือ “กำแฟ
สับปะรดน้ ำผึ้ง” เมนูซิกเนเจอร์ของ ร้ำน The Moon Coffee@ไร่มำยมิ้นต์
ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน สำยล ำปำง-งำว เขตบ้ำนทรำยทองพัฒนำ 
หมู่ 10 ต.บ้ำนเสด็จ อ.เมืองล ำปำง ซึ่งกำแฟสับปะรดน้ ำผึ ้ง 
ของร้ำนนี้เขำเคลมว่ำเป็น เจ้ำแรกของ จ .ล ำปำง และยังเป็น 
เจ้ำแรกของไทย เลยก็ว่ำได้

นำยวรเชษฐ์ ยำนะเครือ เจ้ำของร้ำน เล่ำให้ฟังว่ำ เดิมตนเอง
ท ำงำนอยู่ที่กรุงเทพฯ แต่ในช่วงที่เกิดสถำนกำรณ์โควิด-19 แพร่ระบำด
จึงได้เดินทำงกลับมำอยู่บ้ำนท่ี จ.ล ำปำง ซึ่งครอบครัวมีไร่สับปะรด
อยู่แล้ว จึงมำเปิดร้ำนกำแฟและคิดสูตร น ำเนื้อสับปะรดน้ ำผึ้งท่ีเรำ
ปลูกอยู่แล้วมำท ำเป็นน้ ำสับปะรดธรรมชำติโดยไม่ปรุงแต่ง 
ได้มีกำรเรียนรู ้และปรับสูตรมำเรื ่อย ๆ จนได้รสชำติที่พอใจ 
รวมระยะเวลำเปิดร้ำนถึงตอนนี้ท ำมำได้ 9 เดือนแล้ว มีทั้งคนรู้จัก 
นักท่องเที่ยวไทยและชำวต่ำงชำติ มำแวะเวียนอุดหนุนอย่ำง
ต่อเนื่อง ท ำให้เป็นท่ีรู้จักมำกขึ้น

นำยวรเชษฐ์ บอกอีกว่ำ ถ้ำพูดถึงกำแฟสับปะรด หลำยคน
อำจจะคิดว่ำร้ำนอื่น ๆ ก็มี แต่ร้ำนส่วนใหญ่จะใช้น้ ำสับปะรดที่ปรุง
แต่งกลิ่นใส่สีลงไป แต่จุดเด่นของเรำคือ กำรน ำสับปะรดน้ ำผึ ้ง
พันธุ์ปัตตำเวียผลสดมำสกัดเป็นน้ ำสับปะรด หำกใครชอบควำมหวำน

ก็จะใส่น้ ำผึ้งเพิ่มให้ โดยเมนูซิกเนเจอร์ หรือเมนูแนะน ำของเรำคือ
“กำแฟสับปะรดน้ ำผึ้ง” ซึ่งของเรำเป็นเจ้ำแรกของไทยที่ท ำ และ
เมนูนี้รำคำเพียง 45 บำทเท่ำนั้น เมื่อลองชิมแล้วจะได้สัมผัสกับ
น้ ำสับปะรดน้ ำผึ้งหอมหวำน อมเปรี้ยวนิด ๆ ท็อปด้วยกำแฟด ำด้ำนบน
รสชำติกลมกล่อมเข้ำกันอย่ำงลงตัวเลยทีเดียว 

นอกจำกนั้นน้ ำสับปะรดของเรำยังน ำมำท็อปได้ทุกอย่ำง 
ไม่ว่ำจะเป็น กำแฟนม นมสด ชำไทย ชำเขียวนม โซดำ จะท ำให้ได้
รสชำติที่แตกต่ำง แต่มีควำมอร่อยกลมกล่อมไม่แพ้กัน แต่หำกใคร
ที่อยำกทำนเมนูชำ กำแฟทั่วไป หรือเมนูสับปะรดต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็น
สับปะรดชีส ขนมแครกเกอร์สับปะรด ชีสทำร์ตสับปะรด สับปะรดกวน
สับปะรดสด และยังมีอำหำรให้บริกำรด้วย ส่วนรำคำบอกได้เลยว่ำ 
เริ่มต้นท่ี 25 บำทเท่ำนั้น ใครที่ได้ผ่ำนมำทำงบ้ำนทรำยทองพัฒนำ 
ต.บ้ำนเสด็จ อ.เมืองล ำปำง ร้ำนหำไม่ยำก อยู่ติดถนนพหลโยธิน 
ให้สังเกตป้ำย The Moon Coffee ไร่มำยมิ้นต์ ห่ำงจำกตัวเมือง
ประมำณ 16 กิโลเมตร ภำยในร้ำนมีกำรตกแต่งด้วยบรรยำกำศ
แบบธรรมชำติ มีซุ้มนั่งพัก มีมุมให้ถ่ำยรูปสวย ๆ โดยมีฉำกหลัง
เป็นไร่สับปะรด เป็นอีกร้ำนหนึ่งที่แนะน ำเลย หรือโทรศัพท์
สอบถำมได้ที่คุณวรเชษฐ์ ท่ีเบอร์ 088-4008755

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคเหนือ
ที่มา : https://www.komchadluek.net
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โควิด-19 ท ำให้คนท ำธุรกิจเดือดร้อน ทั้งหยุดชะงัก ปิดตัว
เลิกกิจกำร และดิ้นรนเอำตัวรอด จนเจอโอกำสกลำยเป็นธุรกิจใหม่
ที่ไปได้ดีกว่ำธุรกิจเดิม ดังเช่น คลอเทียร์ปำเต๊ะที่ใช้เวลำเพียง 
8 เดือน เริ่มธุรกิจใหม่ก็มีรำยได้แตะหลักล้ำนบำทต่อเดือน

ธรรฐรากร เพชรคง และ ตฤณ วิวัธท์ธาดากร ซึ่งเป็น
หุ้นส่วนร่วมกันท ำธุรกิจให้เช่ำชุดแฟนซีโดยเฉพำะชุดเชียร์ลีดเดอร์ 
ซึ่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์และจุฬำฯ ต่ำงก็มำใช้บริกำรที่นี่ 
โดยในสถำนกำรณ์ปกติถือว่ำเป็นธุรกิจท่ีประสบควำมส ำเร็จด้วยดี
มำตลอด มีลูกค้ำอยู่ทั่วประเทศ แต่เมื่อต้องมำเจอกับกำรแพร่ระบำด
โควิค-19 ท ำให้ธุรกิจหยุดชะงัก และสถำนกำรณ์กลับเลวร้ำย 
ยืดเยื้อออกไปเรื่อย ๆ จนธุรกิจเริ่มประคองต่อไปไม่ไหว พวกเขำจึง
ตัดสินใจหันมำตัดชุดจำกผ้ำปำเต๊ะโดยออกแบบใหม่ให้ดูทันสมัย

ช่วงแรก ๆ เรำท ำรำคำค่อนข้ำงแพง กำงเกงตัวละ 2,500 บำท
เพรำะเรำเน้นงำนตัดระดับสูงมีควำมประณีต ซึ่งลูกค้ำก็จะบอกว่ำ
แพงจัง มันเลยจ ำกัดลูกค้ำอยู่ที่คนกลุ่มหนึ่งเท่ำนั้น เรำเลยพยำยำม
ลดเกรดช่ำงลงมำ ให้รำคำเหลือตัวละ 899 บำท เพื่อให้ลูกค้ำ
จับต้องได้ง่ำยขึ้น แต่ที่ท ำให้คลอเทียร์ปำเต๊ะเป็นที่รู้จักมำกขึ้นนั้น 
มำจำกไวรัลคลิปที่ลงใน TikTok ซึ่งได้ท ำคลิปถ่ำยชุดจำกคลอเทียร์
ปำเต๊ะแล้วใส่เพลงภำคใต้จังหวะสนุก ๆ ท ำให้เข้ำถึงคนดูได้ง่ำยขึ้น 
เลยเกิดเป็นไวรัล ท ำให้คนรู้จักคลอเทียร์ปำเต๊ะมำกข้ึน และก็ท ำให้
ขำยดีขึ้นมำ “คลิปแรกเรำท ำตัวอย่ำงกำงเกง 10 ตัว ลง TikTok 
ปรำกฏว่ำคนให้ควำมสนใจ มีคนติดต่อเข้ำมำมำก เรำก็ท ำคลิป
ออกไปเรื่อย ๆ ท ำเป็น Collection ใหม่ ๆ ออกมำให้ลูกค้ำดู 
หลังจำกนั้นยอดซื้อก็มีแต่เพิ่มขึ้นตลอด”

หลังจำกนั้นยอดสั่งตัดชุดจำกผ้ำปำเต๊ะก็เพิ่มมำกขึ้นเรื่อย ๆ
จำกที่เคยออร์เดอร์ผ้ำปำเต๊ะมำจำกอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นแหล่งผลิต
ผ้ำปำเต๊ะที่ใหญ่ที่สุด ก็เริ่มมีควำมคิดที่จะออกแบบลวดลำยผ้ำปำเต๊ะ
ที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เองขึ้นมำ “เรำไม่อยำกแค่ซื้อของคนอ่ืน
แต่อยำกท ำลวดลำยที่คนไทยออกแบบเอง ก็เริ่มมีกำรออกแบบ
ลวดลำยที่เป็นของทำงคลอเทียร์ปำเต๊ะเองเป็นลำยลิขสิทธิ์ 
เรำพยำยำมพัฒนำลวดลำยใส่ควำมเป็นไทยเข้ำมำแต่มีควำมร่วมสมัยด้วย
เพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงได้ทุกวัย” ผลตอบรับดีเกินคำด เพรำะปรำกฏว่ำ
มียอดสั่งตัดชุดจำกผ้ำปำเต๊ะที่ออกแบบเองเยอะมำกจนตกใจ 
เพรำะลำยเหล่ำนั้นมีแค่ท่ีคลอเทียร์ปำเต๊ะที่เดียวเท่ำนั้นไม่สำมำรถ
ไปหำซื้อที่ไหนได้ รำยได้มำกกว่ำตอนท ำชุดแฟนซีอีก เพรำะเจำะตลำด
ได้กว้ำงกว่ำขำยได้ตลอดทั้งปี อย่ำงแฟนซีได้ตลำดกลุ่มที่เกี่ยวกับ
กีฬำสีก็จะมีแค่ในช่วงเทศกำลเท่ำนั้น แต่ปำเต๊ะมันอยู่ได้ตลอดก็ไม่คิด
ว่ำเรำจะไปได้ขนำดนี้ ท ำมำประมำณ 6 เดือนรำยได้ก็ขึ้นเรื่อย ๆ 
ไม่มีเดือนไหนท่ีลดลงมำเลย

งำนจำกคลอเทียร์ปำเต๊ะจะเป็นงำนสั่งกำรตัดตำมไซส์
ของลูกค้ำ จึงไม่ใช่งำนโหลที่มีไซส์ให้เลือก ดังนั้นจึงใช้เวลำนำน 
10-15 วันในกำรสั่งตัด โดยแม้ร้ำนคลอเทียร์ปำเต๊ะจะอยู่ที่
หำดใหญ่ แต่ก็ไม่มีปัญหำในกำรสั่ งตัดและวัดตัวแต่อย่ำงใด 
นอกจำกจะมีลูกค้ำในประเทศแล้ว ลูกค้ำจำกต่ำงประเทศก็เยอะ
เช่นกัน โดยเขำจะใช้วิธีกำรวัดไซส์ผ่ำนวิดีโอคอลเพื่อควำมแม่นย ำ 
“จะบอกไซส์มำให้เรำตัดให้ หรือจะนัดวัดตัวออนไลน์ก็ได้ซึ่งจะ
แม่นย ำกว่ำ คือให้ลูกค้ำระบุวันเวลำท่ีตัวเองว่ำง เตรียมเชือก 1 เส้น
สำยวัด 1 เส้น กำรวัดตัวแบบที่เรำเห็นด้วยจะช่วยให้ถูกต้องมำกขึ้น
เพรำะถ้ำวัดตัวเองบำงทีอำจจะวัดผิดจุดได้ วิดีโอคอลท ำให้เรำเห็น
หน้ำกันแล้วเรำจะได้ช่วยดูด้วยว่ำเขำวัดถูกต้องไหม แต่ถ้ำตัดไป
แล้วลูกค้ำใส่ไม่พอดีก็ส่งมำให้แก้ได้เรำก็มีบริกำรแก้ให้”

ส ำหรับช่ำงตัดตอนนี้มีช่ำงอยู่ถึง 30 คน ทั้งประจ ำที่ร้ำน
และกระจำยงำนทั่วประเทศไทย แต่ทุกชุดที่สั่งตัดช่ำงต้องส่งกลับ
มำคิวซีที่ร้ำนก่อนท่ีจะส่งลูกค้ำทุกครั้ง ข้อดีคือเรำจะแยกชัดเจนว่ำ
ช่ำงคนนี้เป็นช่ำงกำงเกง ช่ำงเดรส แยกตำมฝีมือเขำจริง ๆ เป็นกำร
ท ำงำนตำมควำมถนัด ดังนั้นงำนทุกช้ินจึงออกมำเนี้ยบจริง ๆ ตรงนี้
เรำก็ถือว่ำได้ช่วยสร้ำงงำนให้กับช่ำงเย็บทั่วประเทศด้วย

ในตอนท้ำย ธรรฐรำกร ยังได้ฝำกค ำแนะน ำส ำหรับคนท ำ
ธุรกิจที่ก ำลังประสบปัญหำด้วยว่ำ “ท้อได้แต่อย่ำถอยเพรำะว่ำ
เมื่อไหร่ที่ถอย ไม่ใช่แค่ตัวเรำคนเดียว มีอีกหลำยคนมำกมำยที่จะ
พังไปด้วยกัน พยำยำมหำอะไรใหม่ ๆ ท ำที่คนอื่นยังไม่เคยท ำมำก่อน
อย่ำงเรำไม่เคยคิดว่ำกำรท ำชุดจำกผ้ำปำเต๊ะจะแมสขึ้นมำได้ 
ซึ่งจริง ๆ ก็มีคนท ำอยู่ก่อนแล้ว แต่ไม่ได้แมสด้วยดีไซน์ คนมองว่ำ
เชย พอเรำมำท ำให้ทันสมัยขึ้น ออกแบบลำยผ้ำเองมันก็ดูร่วมสมัย 
ด้วยดีไซน์ท่ีอิงแฟช่ันปัจจุบัน ก็ท ำให้แตกต่ำงได้”

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้
ที่มา : www.smethailandclub.com

เจาะไอเดียกู้วิกฤตธุรกิจชุดเชียร์ สู่ปาเต๊ะเงินล้าน
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‘โอกาส’ ส าหรับผู้ต้องการพิสูจน์ตัวเอง …อีกครั้งเปิดเส้นทาง “ช่างไฟฟ้า ฝีมือดี”

“เยำวชนที่เคยก้ำวพลำดไป ใจของเขำจะมีแต่ควำมบอบช้ ำ
จมอยู่ในควำมคิดว่ำตนเองไม่มีคุณค่ำ ฉะนั้นสิ่งที่เขำต้องกำรที่สุด
และเรำสำมำรถให้เขำได้ คือโอกำสในกำรแก้ไขควำมผิดพลำด 
โดยเฉพำะถ้ำท ำให้ค้นพบศักยภำพในตัวเองได้ วงจรควำมเสี่ยงต่ำง ๆ
รอบตัวของเขำจะหยุดเวียนซ้ ำ แล้วเปิดไปสู่ชีวิตใหม่ ทัศนคติใหม่ 
และหำทำงไปต่อได้ด้วยก ำลังควำมสำมำรถของเขำเอง”

ผศ.บุญเยี่ยม ยศเรืองศักดิ์ อำจำรย์คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
มหำวิทยำลัยนครพนม ผู้รับผิดชอบ ‘โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ
ช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี’ ให้แก่เยำวชนในสถำนพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยำวชน จังหวัดนครพนม กล่ำวย้ ำควำมส ำคัญ
ของ ‘โอกำส’ อันเป็นสิ่งที่น้อง ๆ รอคอยจะได้รับ

โครงกำรฯ น้ีเป็นหนึ่งในโครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนจำก
กองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ โดยทุนพัฒนำอำชีพและ
นวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐำน ในพื้นที่ จ.นครพนม ท ำงำนกับ 3 
กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ 1. เด็กเยำวชนนอกระบบกำรศึกษำ 2. เด็กเยำวชน
กลุ่มเสี่ยงหลุดจำกระบบกำรศึกษำ และ 3. เด็กเยำวชนใน
กระบวนกำรยุติธรรม เพื่อช่วยเหลือดูแลให้น้อง ๆ ได้รับโอกำสพัฒนำ
ทักษะอำชีพ เข้ำถึงกำรศึกษำตำมควำมเหมำะสมของแต่ละบุคคล 
ซึ่งด ำเนินงำนต่อเนื่องมำแล้วเป็นเวลำ 2 ปี
หลักสูตรที่ใช้ ‘หัวใจ’ น าทาง

ส่วนใหญ่ของน้อง ๆ ในสถำนพินิจฯ จะสนใจทักษะที่เน้น
ลงมือท ำมำกกว่ำนั่งเรียนทฤษฎีเพียงอย่ำงเดียว ทำงโครงกำรฯ 
จึงออกแบบให้เป็นหลักสูตรเฉพำะทำงต่ำงจำกระบบกำรศึกษำปกติ
โดยมีแนวคิดในเรื่องกำรใช้ ‘ใจ’ หรือ ‘ควำมชอบควำมถนัด’ 
มำเป็นแรงกระตุ้น โดยหลักสูตรเฉพำะทำง จะจัดอบรมทักษะ
พื้นฐำน 5 หลักสูตรที่น้อง ๆ ให้ควำมสนใจกันมำกที่สุด ได้แก่ 
1. ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ำ-ระบบไฟฟ้ำในที่พักอำศัย 2. ติดตั้งไฟฟ้ำ
ในอำคำร 3. ซ่อมจักรยำนยนต์ 4. เชื่อมอำร์กโลหะด้วยมือ และ 
5. สร้ำงสื่อดิจิทัล ทุกหลักสูตรจะแบ่งเป็นประเภทระยะสั้น 30 
ชั่วโมง และระยะยำว 120 ชั่วโมง เมื่ออบรมเสร็จสิ้น น้อง ๆ 
จะได้รับใบประเมินควำมรูค้วำมสำมำรถตำมมำตรฐำนฝีมือแรงงำน
แห่งชำติ ซึ่งน ำไปใช้ต่อยอดท ำงำนได้

“เรำปรับกระบวนกำรให้ลดทฤษฎี มุ่งปฏิบัติให้เก็บเกี่ยว
ควำมรู้ ควำมช ำนำญ ประสบกำรณ์ จำกกำรท ำงำนจริง นอกจำกน้ี
ยังเน้นควำมยืดหยุ่น ปรับปรุงหลักสูตรตลอดเวลำ เพื่อให้เหมำะ
กับกำรเรียนรู้เฉพำะกลุ่ม เฉพำะคน หรือเฉพำะสถำนกำรณ์ โดยมี
วิทยำกรท่ีเรำเชิญเข้ำมำสอน รวมถึงร่วมในกระบวนกำรออกแบบ
กำรเรียนกำรสอนด้วย “จำกช่วงเวลำ ที่ด ำเนินโครงกำรผ่ำนมำ 
เรำพบว่ำผลลัพธ์ที่ได้คือประสิทธิภำพกำรเรียนรู้ของเด็ก ๆ เพิ่มขึ้น 
และยังเป็น ‘โมเดล’ กำรเรียนรู้ ที่เรำสำมำรถน ำมำปรับใช้และ
ออกแบบได้หลำกหลำย สำมำรถรองรับกลุ่มผู้เรียนที่มีพื้นฐำน
แตกต่ำง และมีควำมต้องกำรแตกต่ำงกัน”

เปิดเส้นทาง ‘ช่างไฟฟ้าฝีมือด’ี
‘ดรีม’ วัย 19 ปี เป็นเยำวชนคนหนึ่งที่เคยผ่ำนชีวิตใน

สถำนพินิจฯ แต่วันน้ี เขำเป็นนักศึกษำสำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำ และเป็น
ช่ำงไฟฟ้ำฝีมือดีคนหนึ่ง ที่สำมำรถน ำทักษะซึ่งร่ ำเรียนฝึกฝนมำใช้
หำรำยได้ และน ำวิชำชีพมำช่วยเหลือคนในชุมชนของเขำได้

“ผมผ่ำนหลักสูตรจนได้รับใบรับรอง มีพื้นฐำนกำรซ่อม
และต่อแผงวงจรไฟฟ้ำในอำคำร แต่นั่นยังไม่เท่ำกับกำรได้ค้นพบ
ตัวเองว่ำเรำชอบหรือสนใจอะไร ทีแรกผมชอบเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้ำ
อยู่แล้ว เคยต่อปลั๊กหรือเปลี่ยนหลอดไฟมำบ้ำง จึงเลือกหลักสูตรนี้ 
พอได้เข้ำมำเรียนก็ยิ่งท ำให้เริ่มมั่นใจว่ำ ผมอยำกท ำอำชีพเป็นช่ำง
ไฟฟ้ำจริง ๆ และจะท ำให้ดีที่สุด

“ตอนนี้ผมได้กลับมำเรียนในวิทยำลัยอำชีวะ และผ่ำนกำร
ทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ สำขำอำชีพช่ำงไฟฟ้ำ
ภำยในอำคำรระดับ 1 แล้ว และยังคงพยำยำมฝึกฝนฝีมือตัวเอง
ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ทั้งตั้งใจว่ำจะเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรซ่อมแอร์ 
และซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ำด้วย” ดรีมเล่ำว่ำหลังกลับมำอยู่บ้ำนอีกครั้ง 
เขำรู้สึกเหมือนเป็นคนใหม่ มองเห็นโอกำสต่ำง ๆ รอบตัวมำกกว่ำเดิม
ท ำให้เขำอยำกเรียน อยำกท ำงำนเพื่อพัฒนำตัวเองไม่รู ้จบ 
เขำกลำยเป็นคนที่ช่วยท ำงำนบ้ำนทุกอย่ำง ออกหำงำนรับจ้ำง
ทุกช่องทำง ทั้งซ่อมไฟ ขับรถเกี่ยวข้ำว พยำยำมหำรำยได้พิเศษ
เท่ำที่ท ำได้

นอกจำกนั้น ดรีมยังใช้ทักษะด้ำนไฟฟ้ำที่มีมำช่วยเหลือ
เพื่อนบ้ำนและคนในชุมชนโดยไม่คิดมูลค่ำ ด้วยต้องกำรสื่อสำร
ให้สังคมว่ำ วันนี้เขำไม่ใช่คนเดิมอีกแล้ว และนี่คือสิ่งที่ดรีมบอกว่ำ 
ต้องใช้ทั้งควำมอดทนพยำยำมและตั้งใจจริงอย่ำงต่อเนื่อง 
ซึ่งถึงวันน้ี ดรีมได้พิสูจน์กับตัวเองและสังคมแล้วว่ำ ‘เขำท ำส ำเร็จ’ 
และไม่เพียงแค่ตนเอง แต่เรื่องรำวของดรีม จะช่วยจุดประกำย
ให้เด็กเยำวชนอีกหลำยคนที่เคยก้ำวผิดพลำด และมีควำมตั้งใจ
อยำกจะกลับมำเริ่มต้นใหม่ให้ตระหนักว่ำ ‘หำกมีโอกำสอีกครั้ง 
พวกเขำจะสำมำรถท ำมันให้ดีกว่ำเดิมได้’

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : https://www.eef.or.th
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เอำใจชำวออฟฟิศหรือมนุษย์เงินเดือนด้วยบทสนทนำภำษำองักฤษ ประโยคที่เอำไว้ใช้ตอนประชุมภำษำอังกฤษในบริษัท ไม่ว่ำจะ
เป็นกำรประชุมผ่ำนวิดีโอคอลหรือกำรพรเีซนต์งำนต่ำง ๆ โดยสำมำรถเลือกใช้ประโยคภำษำอังกฤษด้ำนล่ำงท่ีเรำได้รวบรวมไว้ได้เลย เช่น 
ประโยคสนทนำภำษำอังกฤษส ำหรับเริ่มประชุม ประโยคค ำถำมภำษำอังกฤษ ประโยคสนทนำภำษำอังกฤษเพื่อสรุปตอนท้ำย เป็นต้น

English for Career

เอาใจชาวออฟฟิศหรือมนุษย์เงินเดือนดว้ยบทสนทนาภาษาอังกฤษ        
ที่เอาไว้ใช้ตอนประชุมภาษาอังกฤษในบริษัท

ประโยคภาษาอังกฤษง่าย ๆ ส าหรับเร่ิมประชุม
“Good morning / afternoon”
: สวัสดีตอนเช้ำ/สวัสดีตอนบ่ำย
“Let’s begin”
: มำเริ่มกันเลยดีกว่ำ
“Thank you for attending”
: ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ำร่วมประชุม
“Since everyone is here, let’s get started”
: มำกันครบแล้ว เรำมำเริ่มประชุมกันเลย
“I’d like to welcome everyone here today”
: ขอต้อนรับทุกคนที่เข้ำร่วมประชุมวันนี้
ประโยคอังกฤษที่ขอให้ช่วยอธิบายใหม่และขอบคุณส าหรับค าถาม
“Sorry I didn’t quite hear that, can you say it again?”
ขอโทษนะครับ/ค่ะ ไม่ค่อยได้ยินเลย รบกวนพูดใหม่อีกครั้งได้มั้ย
ครับ/คะ
“I don’t fully understand what you mean. Could you 
explain it from a different angle?”
ฉันไม่ค่อยเข้ำใจเลย รบกวนอธิบำยด้วยมุมมองอื่นได้มั้ยครับ/คะ
“Could you explain to me how that is going to work?”
คุณช่วยอธิบำยให้ฟังหน่อย ว่ำมันจะได้ผลยังไง
“Just to be clear, do you mean …”
ขอเคลียร์ตรงนี้อีกรอบหน่อย ว่ำคุณหมำยถึง …(พูดถึงสิ่งตนเอง
เข้ำใจเพื่อเช็คอีกรอบ)
“Just to clarify are you saying that …”
เพื่อควำมเข้ำใจตรงกัน คุณหมำยถึง …
“That is a really good comment”
เป็นคอมเมนท์ที่ดีมำก
ประโยคค าถามภาษาอังกฤษเพ่ือทราบความคิดเห็น
“Are there any more comments?”
: มีควำมเห็นอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับ/คะ?
“What do you think about this proposal?”
: คุณคิดว่ำข้อเสนอนี้เป็นอย่ำงไรบ้ำง?
“Are there any areas of this project we are not thinking 
about?”

: มีส่วนไหนของโครงกำรนี้ที่เรำลืมนึกถึงไปบ้ำงหรือเปล่ำ?
Sorry, would you mind if I asked a suggestion about this 
project?
: ขอโทษนะคะ/ครับ จะเป็นไรหรือเปล่ำ ถ้ำฉันจะถำมถึงค ำแนะน ำ
เกี่ยวกับโครงกำรนี้?
ประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการสรุปประชุม
“To summarize then, let me just run through what 
we’ve agreed here”
: ฉันขอพูดแบบเร็ว ๆ อีกครั้งเกี่ยวกับข้อตกลงที่เรำได้ตกลงกันนะ
คะ/ครับ
“Before we end, let me just summarize the three main 
points”
: ก่อนจะจบไป ฉันขอสรุปสั้น ๆ สำมหัวข้อหลักนะคะ/ครับ
“To sum up what I’ve presented…”
: สรุปเกี่ยวกับเรื่องที่ฉันได้น ำเสนอไปนั้น…
“That brings me to the end of my presentation, thank 
you everyone for listening”
: มำถึงตอนท้ำยของกำรพรีเซนต์กันแล้ว ขอขอบคุณทุกคนที่ฟัง
ผม/ดิฉันพูดในวันนี้

จบไปแล้วกับ บทสนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับประชุม
ภาษาอังกฤษที่รวบรวมมาให้ชาวออฟฟิศหรือมนุษย์เงินเดือน
โดยเฉพาะ ซ่ึงอัดแน่นไปด้วยตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษง่าย ๆ
สามารถจ าแล้วน าไปใช้ได้เลย

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง
ที่มา : https://speakup.ac.th
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การพัฒนาและผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของเดนมาร์ก

รู้ทันโลก

เมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2565 องค์กร Food Nation Denmark
ได้จัดกำรอภิปรำยเรื่อง “Global Food Talk” ซึ่งมีท้ังผู้แทนจำก
ทั้งภำครัฐและเอกชน มำกกว่ำ 110 เข้ำร่วม ซึ่งได้มีกำรอภิปรำย
และเสนอแนวทำงในกำรพัฒนำและผลิตสินค้ำเกษตรอินทรีย์
เพื่อผลักดันให้เกิดควำมก้ำวหน้ำในกำรเปลี่ยนผ่ำนสู่ธุรกิจสีเขียว 
(green transition) วิธีกำรท ำให้ผู้บริโภคหันมำบริโภคสินค้ำ
เกษตรอินทรีย์ และกำรท ำให้สินค้ำเกษตรอินทรีย์มีควำมยั่งยืน
ในระดับโลก

ท้ังนี้ กำรท ำเกษตรอินทรีย์และกำรบริโภคสินค้ำเกษตร
อินทรีย์ในช่วง 2 - 3 ทศวรรษที ่ผ่ำนมำได้เปลี ่ยนแปลงไป 
โดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ ่งได้ช่วยเพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตร
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก แต่พัฒนำกำร
ดังกล่ำวได้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ควำมเสื่อมโทรม
ของดิน กำรสูญเสียควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ มลพิษทำงดิน
และน้ ำ และกำรเพิ่มกำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจก เป็นต้น จึงจ ำเป็นต้อง
จัดกำรกับควำมท้ำทำยเหล่ำนี้ โดยมีกำรท ำเกษตรอินทรีย์และ
กำรบริโภคสินค้ำเกษตรอินทรีย์เป็นส่วนหนึ่งของแนวทำงกำรแก้ไข
ซึ่งประเทศต่ำง ๆ ได้ตั้งเป้ำหมำยกำรแปลงพื้นที่เพำะปลูกให้เป็น
แบบเกษตรอินทรีย์และกระตุ้นให้ผู้บริโภคนิยมสินค้ำเกษตร
อินทรีย์มำกข้ึน

ประเด็นตรงนี้สอดคล้องกับนโยบำย European Green Deal
ของสหภำพยุโรป ซึ่งนำย Henri Delanghe Deputy Head of 
Unit (Organic) ของ European Commission ได้น ำเสนอว่ำ
ทำงสหภำพยุโรปได้ตั้งเป้ำหมำยขยำยพื้นที่เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 25 ภำยในปี 2573 และมียุทธศำสตร์ส ำคัญ ได้แก่ (1)
ยุทธศำสตร์ ‘Farm to Fork’ มุ่งเน้นกำรท ำให้เกิดระบบอำหำร
ที่ยุติธรรม ดีต่อสุขภำพ มีควำมยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และ (2) ยุทธศำสตร์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ มุ่งเน้นกำร

รักษำสิ่งแวดล้อมและพลิกฟื้นควำมเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ 
ตลอดจนวำงแผนพัฒนำกำรผลิตสินค้ำเกษตรอินทรีย์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงสมดุลประโยชน์ทั้งต่อเกษตร ชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และผู้บริโภค อย่ำงไรก็ตำม ยังมีควำมท้ำทำยเรื่อง
ควำมสำมำรถในกำรขยำยพื้นที่เกษตรอินทรีย์ของแต่ละประเทศ
สมำชิกสหภำพยุโรปที่แตกต่ำงกัน เช่น ออสเตรียสำมำรถขยำย
พื้นที่กำรท ำเกษตรอินทรีย์ได้ร้อยละ 25 ในขณะที่เดนมำร์กและ
มอลตำขยำยได้เพียงร้อยละ 11.5 และร้อยละ 0.5 ตำมล ำดับ เป็นต้น

ภำยในงำน นำย Rasmus Prehn รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
อำหำรและเกษตรกรรมของเดนมำร์ก ได้เน้นย้ ำถึงปัจจัยส ำคัญ
ที่ท ำให้ผู้บริโภคในเดนมำร์กหันมำบริโภคสินค้ำเกษตรอินทรีย์มำกขึ้น
เนื่องจำกกำรสนับสนุนทำงกำรเมืองและกำรเงินจำกภำครัฐ 
กำรสร้ำงโลโก้ให้เป็นตัวแทนของสินค้ำเกษตรอินทรีย์ กำรเผยแพร่
ประโยชน์ของกำรบริโภคสินค้ำเกษตรอินทรีย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
และคุณภำพชีวิตของสัตว์ และกำรใช้สินค้ำเกษตรอินทรีย์ในโรง
อำหำรของหน่วยงำนภำครัฐในเดนมำร์ก จนท ำให้เกิดควำม
ต้องกำรที่จะบริโภคสินค้ำเกษตรอินทรีย์ในครัวเรือนด้วยเช่นกัน

ดังนั้น อำจกล่ำวได้ว่ำ เดนมำร์กได้ให้ควำมส ำคัญเรื่อง
กำรผลิตสินค้ำเกษตรอินทรีย์ และกำรกระตุ้นกำรบริโภคสินค้ำ
เกษตรอินทรีย์อย่ำงมำก ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในตลำดโลกที่มีผลต่อ
กิจกรรมทำงกำรเกษตรและอำหำรของไทยในทุกภำคส่วนของ
ห่วงโซ่กำรผลิต โดยเฉพำะกำรสร้ำงควำมเช่ือมั่นในคุณภำพของ
สินค้ำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งผู้ประกอบกำรและภำคธุรกิจไทยควร
ติดตำมและปรับตัวเพื่อให้ผู้บริโภคหันมำสนใจสินค้ำเกษตร
อินทรีย์มำกขึ้น เพื่อน ำไปสู่กำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่ธุรกิจสีเขียวอย่ำง
ยั่งยืนต่อไปในอนำคต
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง       
ที่มา : https://globthailand.com

Smart DOE

อธิบดีกรมการจัดหางาน ยันไทยมีความพร้อมน าเข้าแรงงาน แจงส่งดีมานด์ให้ประเทศ
คู่สัญญา MOU แล้วเกือบหน่ึงแสนห้าหมื่นคน

นำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน เปิดเผยว่ำ จำกกรณีแรงงำนต่ำงด้ำวลักลอบเข้ำเมืองผิดกฎหมำย เป็นเหตุให้
ประชำชนมีควำมกังวลในเรื่องกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด - 19 รวมทั้งตั้งขอสังเกตถึงกระบวนกำรน ำเข้ำแรงงำนข้ำมชำติว่ำมีควำม
พร้อมและควำมรวดเร็วเพียงพอหรือไม่ เกี่ยวกับเรื่องนี้กรมกำรจัดหำงำน กระทรวงแรงงำน มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ
โดยค ำนึงถึงปัญหำขำดแคลนแรงงำนของนำยจ้ำง สถำนประกอบกำร และควำมเสี่ยงในกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นควำม
ปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัยของประชำชนในประเทศ
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กระทรวงแรงงำน โดยกำรน ำของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน
นำยสุชำติ ชมกลิ่น มุ่งแก้ปัญหำพร้อมกัน 2 มิติ คือ 1. กำรเปิดให้
น ำเข้ำแรงงำนข้ำมชำติ 3 สัญชำติ มำท ำงำนกับนำยจ้ำงในประเทศ
ตำม MoU ซึ่งล่ำสุดมีกำรยื่นดีมำนด์ขออนุญำตจ้ำงคนต่ำงด้ำว
ตำมระบบ MoU แล้ว 167,961 คน โดยแบ่งเป็นนำยจ้ำงที่มีควำม
ต้องกำรจ้ำงแรงงำนสัญชำติเมียนมำ 117,029 คน กัมพูชำ 38,933 คน
และลำว 11,999 คน มีกำรอนุญำตตำมค ำร้องและส่งให้ประเทศ
ต้นทำงรวม 144,709 คน ซึ่งแรงงำนสัญชำติกัมพูชำ และลำวมีกำร
ทยอยเข้ำมำมำท ำงำนตำม MoU แล้วอย่ำงต่อเนื่องแล้วกว่ำ 6 พันคน

อย่ำงไรก็ดีแรงงำนข้ำมชำติสัญชำติเมียนมำซึ่งเป็นที่
ต้องกำรของนำยจ้ำงมำกที่สุด ยังคงติดอุปสรรค ด้ำนควำมพร้อม
ในกำรจัดส่งแรงงำนจำกผลกระทบควำมไม่สงบภำยในประเทศ
ของประเทศต้นทำง ซึ่งกำรน ำเข้ำแรงงำนข้ำมชำติถือเป็นควำม
ร่วมมือ 2 ฝ่ำยทั้งประเทศไทย และประเทศต้นทำงของแรงงำนเอง 
ฝ่ำยไทยไม่สำมำรถแก้ไขให้ได้ และ 2. กำรผ่อนผันอนุญำตให้
แรงงำนข้ำมชำติ สัญชำติ เมียนมำ ลำว กัมพูชำ ที่อยู่ในประเทศไทย
ซึ่งมีจ ำนวน 2,132,469 คน สำมำรถขออนุญำตท ำงำนและขออยู่
ในรำชอำณำจักรไทยโดยไม่ต้องเดินทำงกลับประเทศ ซึ่งเป็นทั้ง
กำรรักษำจ ำนวนแรงงำนท่ีมีอยู่ในประเทศ และเพ่ิมจ ำนวนแรงงำน

ไปพร้อมกัน ในส่วนกำรตั้ง One Stop Service ณ ประเทศต้นทำง 
เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนขณะนี้ยังไม่สำมำรถท ำได้ เพรำะ
เกี่ยวข้องถึงกำรบริหำรจัดกำรของรัฐบำลทั้ง 3 ประเทศ (เมียนมำ 
ลำว กัมพูชำ)

“ขอควำมร่วมมือนำยจ้ำง สถำนประกอบกำรที่คิดจ้ำง
แรงงำนผิดกฎหมำย ให้ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยด้ำนสุขภำพของคน
ในประเทศ ควำมเสี่ยงจำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 ไม่จ้ำง
แรงงำนต่ำงด้ำวที่เข้ำมำโดยผิดกฎหมำย กรมกำรจัดหำงำน
มีกระบวนกำรน ำแรงงำนต่ำงด้ำวมำท ำงำนกับนำยจ้ำงในประเทศ
ตำม MoU อย่ำงเป็นระบบ รวมทั้งมำตรกำรใช้ก ำลังแรงงำนที่มี
อยู่ในประเทศเป็นล ำดับแรก โดยมีกำรวำงแผนให้ประเทศไทย
มีแรงงำนต่ำงด้ำวในระบบกำรท ำงำนได้ถึงวันที่ 13 ก.พ. 66 
ซึ่งคนต่ำงด้ำวที่ได้รับผ่อนผันตำมมติคณะรัฐมนตรีในวำระต่ำง ๆ 
หำกด ำเนินกำรตำมขั้นตอนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ก็จะ
สำมำรถอยู่ในรำชอำณำจักรและท ำงำนในประเทศไทยได้อย่ำง
ถูกต้องตำมกฎหมำย ไม่ต้องหลบซ่อน มีสวัสดิกำรและสิทธิตำม
กฎหมำยแรงงำนไม่ต่ำงจำกคนไทย” อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำว

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

รมว.แรงงาน ชวนสมัครงานผ่านเว็บไซต์ “ไทยมีงานท า” 
มีต าแหน่งงานรองรับกว่า 1.5 แสนอัตรา

กระทรวงแรงงำน ชวนคนหำงำนใช้บริกำรเว็บไซต์ “ไทยมีงำนท ำ.doe.go.th” และแอปฯ “ไทยมีงำนท ำ” ให้บริกำรฟรี! 
ไม่มีค่ำใช้จ่ำย รวมต ำแหน่งงำนภำครัฐ เอกชน และต ำแหน่งงำนจำกบริษัทจัดหำงำนเพื่อผู้หำงำน

นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เปิดเผยว่ำ กระทรวงแรงงำน เตรียมต ำแหน่งงำนว่ำง จ ำนวน 159,703 อัตรำ
รองรับผู้ว่ำงงำน ผู้จบกำรศึกษำใหม่ กลุ่มผู้เปรำะบำง กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด - 19 และ
ทุกคนที่ต้องกำรมีงำนท ำ โดยพร้อมให้บริกำรประชำชนผ่ำนระบบออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม “ไทยมีงำนท ำ” ซึ่งให้บริกำรทั้ง Web 
Application และ Mobile Application ประชำชนสำมำรถหำงำนเข้ำถึงต ำแหน่งงำนที่สนใจเหมำะสมกับตนเอง และสมัครหลักสูตร
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนำทักษะและเพิ่มโอกำสกำรมีงำนท ำ ซึ่งปัจจุบันมีต ำแหน่งงำน (Active ในระบบ) จำกทั่วประเทศ จ ำนวน 159,703 อัตรำ
โดยต ำแหน่งงำน 5 อันดับแรกท่ีมีควำมต้องกำรมำกท่ีสุด ได้แก่ 1. แรงงำนด้ำนกำรประกอบ 2. แรงงำนบรรจุผลิตภัณฑ์ 3. พนักงำนขำย
ของหน้ำร้ำนและสำธิตสินค้ำ 4. ตัวแทนจัดหำบริกำรทำงธุรกิจและนำยหน้ำกำรค้ำอื่น ๆ 5. ตัวแทนฝ่ำยขำยด้ำนเทคนิคและกำรค้ำ

“รัฐบำลโดยกำรน ำของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี 
ซึ่งก ำกับดูแลกระทรวงแรงงำน ไม่เคยนิ่งนอนใจกับปัญหำกำรว่ำงงำน ซึ่งเป็นปัญหำเริ่มต้นที่กระทบต่อกำรด ำเนินชีวิต กำรใช้จ่ำย
ในชีวิตประจ ำวันของภำคครัวเรือน ตลอดจนเศรษฐกิจในระดับประเทศเป็นลูกโซ่ ท่ำนห่วงใยผู้ว่ำงงำน ผู้ถูกเลิกจ้ำง คนหำงำน 
และผู้ได้รับผลกระทบจำกโควิด - 19 รวมทั้งนักศึกษำจบใหม่ที่ยังไม่สำมำรถเข้ำสู่ตลำดแรงงำนได้เพรำะขำดประสบกำรณ์ท ำงำน จึงได้ก ำชับ
กระทรวงแรงงำนส ำรวจและเตรียมต ำแหน่งงำนไว”้ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน กล่ำว

ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำวว่ำ แพลตฟอร์ม “ไทยมีงำนท ำ” เป็นเว็บไซต์ส ำหรับคนหำงำน
ที่ก ำลังมองหำงำน และหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภำพ โดยคนหำงำนสำมำรถค้นหำข้อมูลต ำแหน่งงำนที่เหมำะสมกับตัวเอง
มำกที่สุด โดย Matching ต ำแหน่งงำนตำมพื้นที่ และ ภูมิล ำเนำ รวมถึงจับคู่ต ำแหน่งงำนจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะที่มีอยู่ 
และยังมีกำรให้บริกำรส ำหรับนำยจ้ำง สถำนประกอบกำร ที่ต้องกำรช่องทำงรับสมัครงำน โดยกำรลงทะเบียนนำยจ้ำง เพื่อประกำศ
ต ำแหน่งงำน และคัดลอกรำยชื่อผู้หำงำน ซึ่งปัจจุบันมีกำรปรับปรุงและรวบรวมข้อมูลกำรจ้ำงงำนจำกภำครัฐที่เชื่อมโยงข้อมูล
จำกส ำนักงำน ก.พ. ซึ่งมีต ำแหน่งงำนจำกหน่วยงำนรำชกำรกว่ำ 300 หน่วยงำน ต ำแหน่งงำนภำคเอกชน และบริษัทจัดหำงำนช้ันน ำ
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โดยปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2564 -
เดือนกุมภำพันธ์ 2565) มีผู้สมัครงำนมำใช้บริกำร 108,094 คน 
บรรจุ งำนแล้ว  75,336 คน ก่อ เกิ ดรำยได้ โดยประมำณ 
9,725,640,600 บำท (เก้ำพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้ำล้ำนหกแสนสี่หมื่น
หกร้อยบำทถ้วน) โดยกิจกำรท่ีผู้สมัครงำนได้รับกำรบรรจุงำน 
5 อันดับแรก ได้แก่ 1. กำรผลิต 2. กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก 
กำรซ่อมยำนยนต์ และจักรยำนยนต์ 3. ที่พักแรมและบริกำรด้ำนอำหำร
4. กำรบริหำรรำชกำร กำรป้องกันประเทศ และกำรประกันสังคมภำคบังคับ
5 กิจกรรมทำงวิชำชีพ วิทยำศำสตร์ และกิจกรรมทำงวิชำกำร ตำมล ำดับ

ส ำหรับผู้ที่ ต้ องกำรมี งำนท ำ  และนำยจ้ ำง /สถำน
ประกอบกำร หำกต้องกำรสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมสำมำรถติดต่อได้ที่
ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1 - 10 หรือสำยด่วนกระทรวงแรงงำน 
1506 กด 2 กรมกำรจัดหำงำน หรือสำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 
1694

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง       
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รมว.เฮง้ เตรียมการจัดส่งแรงงานไทยท างานซาอุ ภายใน 3 เดือน หลังลงนาม MoU
กระทรวงแรงงำน ชวนคนหำงำนที่สนใจท ำงำนซำอุดีอำระเบีย ภำคกำรบริกำรสุขภำพ ภำคอุตสำหกรรมและภำคกำรท่องเที่ยว 

ลงทะเบียนผ่ำนเว็บไซต์ toea.doe.go.th พร้อมแจงค่ำใช้จ่ำยเดินทำงท ำงำนซำอุฯ
นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เปิดเผยว่ำ สืบเนื่องจำกกระทรวงแรงงำนแห่งรำชอำณำจักรไทย และ

กระทรวงทรัพยำกรมนุษย์ และกำรพัฒนำสังคมแห่งซำอุดีอำระเบีย ได้ลงนำมข้อตกลงควำมร่วมมือ จ ำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย 
1. ข้อตกลงว่ำด้วยกำรจัดหำแรงงำน และ 2. ข้อตกลงว่ำด้วยกำรจัดหำแรงงำนท ำงำนในบ้ำน เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 65 ที่ผ่ำนมำ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และพล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ได้มอบหมำยกระทรวงแรงงำน เร่งด ำเนินกำร
ขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม ทั้งกำรเตรียมควำมพร้อมพัฒนำก ำลังแรงงำนมีทักษะฝีมือให้ตรงกับควำมต้องกำรของนำยจ้ำง และสถำน
ประกอบกำรของซำอุดีอำระเบีย และด ำเนินกำรรับสมัครคนหำงำนที่ประสงค์จะเดินทำงไปท ำงำนในซำอุดีอำระ เบีย โดยเบื้องต้น
ตั้งเป้ำจัดส่งแรงงำนไทยภำคกำรบริกำรสุขภำพ ที่อยู่ทำงภำคใต้ของประเทศไทย เนื่องจำกมีควำมคล้ำยคลึงทำงศำสนำ และวัฒนธรรม 
และเป็นประเภทแรงงำนท่ีทำงซำอุฯ มีควำมต้องกำรมำกท่ีสุด โดยหลังจำกท่ีนำยจ้ำงซำอุฯ แจ้งควำมต้องกำรต ำแหน่งงำน เง่ือนไขกำร
จ้ำงงำนและคุณสมบัติของแรงงำน มำยังกระทรวงแรงงำนแล้ว กรมกำรจัดหำงำนจะคัดเลือกคนหำงำนจำกศูนย์ทะเบียนคนหำงำนที่
ลงทะเบียนแจ้งควำมประสงค์ไว้เป็นล ำดับแรก และหำกคนหำงำนในศูนย์ทะเบียนไม่เพียงพอหรือไม่มีคุณสมบัติตรงตำมควำมต้องกำร
ของนำยจ้ำง จะด ำเนินกำรประกำศรับสมัครต่อไป โดยจะจัดเร่งส่งแรงงำนกลุ่มแรกภำยใน 3 เดือนหลังกำรลงนำม MoU

ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำวว่ำ ท่ำนรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน นำยสุชำติ ชมกลิ่น 
มีข้อสั่งกำรให้กรมกำรจัดหำงำนเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรจัดหำแรงงำนไทย ในภำคบริกำรสุขภำพ งำนดูแลผู้ป่วย และงำนดูแล
ผู้สูงอำยุ ภำคอุสำหกรรม งำนช่ำง วิศวกร ภำคท่องเที่ยว โรงแรม นวดสปำ และเชฟ โดยจะมีกำรลงพื้นที่ 3 จังหวัดชำยแดนใต้ 
เพื่อหำรือข้อรำชกำรเกี่ยวกับกำรจัดส่งแรงงำนไทยไปท ำงำนซำอุฯ นอกเหนือจำกก่อนหน้ำที่ได้มอบนโยบำยกำรขยำยตลำดแรงงำน
แก่จัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด ให้ประชำสัมพันธ์ข้อมูลแก่คนหำงำนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ และประสำนหน่วยงำนในพ้ืนท่ีท้ังภำครัฐ 
และเอกชน

“เบื้องต้นคนไทยท่ีต้องกำรเดินทำงไปท ำงำนท่ีประเทศซำอุดีอำระเบีย สำมำรถติดต่อได้ที่ส ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนคร
พื้นที่ 1-10 หรือส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทั่วประเทศ หรือลงทะเบียนผ่ำนเว็บไซต์ toea.doe.go.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ส ำหรับลงทะเบียน
แจ้งควำมประสงค์ไปท ำงำนต่ำงประเทศ ของกองบริหำรแรงงำนไทยไปต่ำงประเทศ กรมกำรจัดหำงำน โดยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปท ำงำน กรณีจัดส่งโดยรัฐ ประมำณ 32,800 บำท ประกอบด้วย ค่ำบัตรโดยสำรเครื่องบินไปซำอุดีอำระเบีย ประมำณ 20,000 บำท 
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นขอวีซ่ำแบบเข้ำออกครั้งเดียว 6,000 บำท ค่ำหนังสือเดินทำง 1,500 บำท ค่ำตรวจสุขภำพ 2,300 บำท ค่ำตรวจ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ประมำณ 1,000 บำท ค่ำประกันสุขภำพโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ประมำณ 1,000 บำท ค่ำทดสอบ
ฝีมือแรงงำน 500 บำท ค่ำตรวจสอบประวัติอำชญำกรรม 100 บำท ค่ำสมำชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหำงำนไปท ำงำนในต่ำงประเทศ 
400 บำท” อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำว

ส ำหรับผู้ที่สนใจไปท ำงำนต่ำงประเทศ สำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมที่สำยด่วนกระทรวงแรงงำน โทร.1506 กด 2 
กรมกำรจัดหำงำน หรือหำกสนใจเข้ำรับกำรฝึกอบรมหรือทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน สอบถำมข้อมูลได้ที่ สำยด่วนกระทรวงแรงงำน 1506 กด 4
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง       
ที่มา : https//www.doe.go.th
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ก.แรงงาน อ านวยความสะดวกนายจ้าง-แรงงานเมียนมา ขยายศูนย์ TDCC อีก 1 ปี
ครม. เห็นชอบขยำยกำรด ำเนินกำรศูนย ์TDCC ต่ออีก 1 ปี 

ตำมที่กระทรวงแรงงำนเสนอ เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรแรงงำน
เมียนมำในไทยเป็นไปอย่ำงเรียบร้อยและต่อเนื่อง

นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เผยว่ำ
เมื ่อวันที ่ 8 กุมภำพันธ์ 2565 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
ขยำยกำรด ำเนินกำรของศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงำนเมียนมำช่ัวครำว
(The Temporary Data Collection Centre: TDCC) ของทำงกำร
เมียนมำ ณ จังหวัดสมุทรสำคร ออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 
มีนำคม 2565 ถึงวันที่ 20 มีนำคม 2566 เพื่อให้กำรบริหำร
จัดกำรแรงงำนเมียนมำเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย กำรด ำเนินกำร
ให้แรงงำนมีเอกสำรประจ ำตัว สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง 
โดยไม่ต้องเดินทำงกลับประเทศเพื่อขอมีหนังสือ เดินทำง 
(Passport: PP) ฉบับใหม่ ลดควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดของ
โรคโควิด - 19 โดยศูนย์ TDCC จัดตั้งขึ้นตำมควำมเห็นชอบของ
มติครม. เมื่อวันที่ 5 มีนำคม 2562 มีเป้ำหมำยเพื่อจัดเก็บข้อมูล
แรงงำนเมียนมำที่ประสงค์ขอมีหนังสือเดินทำง (Passport: PP)
ในเบื้องต้น ก่อนที่หน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่จะพิจำรณำออก
หนังสือเดินทำงต่อไป โดยแรงงำนเมียนมำสำมำรถไปรับได้ที่
สถำนเอกอัครรำชทูตเมียนมำประจ ำประเทศไทยหรือศูนย์
ออกหนังสือเดินทำงบริเวณชำยแดน เกี่ยวกับเรื่องนี้  พล .อ. 
ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และพล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนำยกรัฐมนตรี ซึ่งก ำกับดูแลกระทรวงแรงงำน ให้ควำมส ำคัญ
กับกำรจัดกำรกำรท ำงำนของแรงงำนต่ำงด้ำวมำอย่ำงต่อเนื่อง 
กำรด ำเนินกำรของศูนย์ TDCC เป็นกำรสนับสนุนนโยบำยรัฐบำลไทย
ที่ต้องกำรให้แรงงำนต่ำงด้ำวมีเอกสำรประจ ำตัวเพื่อให้สำมำรถอยู่
และท ำงำนได้อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย รวมถึงได้รับกำรคุ้มครอง
และสิทธิท่ีพึงได้รับ ทั้งนี้ ได้รับควำมเห็นชอบและสนับสนุนให้ขยำย
กำรด ำเนินกำรของศูนย์ฯ จำกกระทรวงกำรต่ำงประเทศ กระทรวงมหำดไทย
ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ และส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

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

“ศูนย์ TDCC ได้เริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่ ปี 62 ขยำยระยะเวลำ
มำแล้ว 1 ครั้ง ตำมมติครม. เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 63 ซึ่งเมื่อศูนย์ฯ 
ได้ยุติกำรด ำเนินกำร ทำงกำรเมียนมำได้ร้องขอผ่ำนช่องทำงกำรทูต 
และกระทรวงกำรต่ำงประเทศได้มีข้อเสนอแนะให้กระทรวงแรงงำน
ขยำยระยะเวลำดังกล่ำว เพื่อเป็นประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำร
แรงงำนต่ำงด้ำวในภำพรวมได้อย่ำงต่อเนื ่อง โดยขณะนี ้อยู่
ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรยกสถำนะศูนย์ TDCC เป็นส ำนักงำนส่วนแยก
ของสถำนเอกอัครรำชทูตประจ ำประเทศไทย” รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงแรงงำน กล่ำว

ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน 
กล่ำวว่ำ กรมกำรจัดหำงำนมีภำรกิจหลักในกำรบริหำรจัดกำร
กำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำวให้เป็นไปตำมกฎหมำย ในส่วนของศูนย์ 
TDCC ตั้งอยู่บริเวณตลำดทะเลไทย ต ำบลท่ำจีน อ ำเภอเมือง
สมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร เป็นกำรด ำเนินกำรเฉพำะกลุ่ม
แรงงำนเมียนมำ มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลของแรงงำนเมียนมำ
ที่ประสงค์ขอมีหนังสือเดินทำง เอกสำรกำรพิจำรณำ ประกอบด้วย 
แบบค ำขอ บัตรประจ ำตัวประชำชนเมียนมำ และส ำเนำทะเบียนบ้ำน
เมียนมำ ทำงศูนย์ฯ จะไม่มีกำรจัดท ำหนังสือเดินทำง กำรขยำย
ระยะเวลำศูนย์ฯ เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่นำยจ้ำงและ
แรงงำนเมียนมำ ท ำให้กำรบริหำรจัดกำรแรงงำนเมียนมำ
ในประเทศไทยเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยทั้งมิติด้ำนควำมมั่นคง
และสำธำรณสุข โดยได้พิจำรณำกำรปฏิบัติงำนของศูนย์ฯ 
ให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนำ 2019 กรณีที่มำตรกำรป้องกันยังมีกำรบังคับใช้

ขอให้นำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร และแรงงำนต่ำงด้ำว ติดตำม
ข่ำวสำรจำกกรมกำรจัดหำงำนอย่ำงใกล้ชิด ทำงwww.doe.go.th/prd
หรือสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด
ทุกจังหวัด ส ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1 - 10 
สำยด่วนกระทรวงแรงงำน โทร.1506 กด 2 กรมกำรจัดหำงำน 
หรือสำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน โทร.1694
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อาชีพมั่นคง

10 แนวโน้มอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ บุคลากรการแพทย์ไม่รู้ไม่ได้
การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ๆ ของโลกโดยเฉพาะในด้าน

เทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมด้านสุขภาพ โดยภาพกว้าง ๆ
จะเป็นการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการบริการ การรักษาพยาบาล
และการดูแลผู้ป่วย เพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการ
ป้องกันและควบคุมโรคระบาด เช่น โรค COVID-19 ด้วย

ตัวอย่ำงของกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ ได้แก่ กำรให้ค ำปรึกษำ
ออนไลน์ (E-consultations) กำรแพทย์ทำงไกล (Telemedicine)
กำรวินิจฉัยแบบเรียลไทม์ (Real-time diagnosis) กำรรักษำแบบ
ดิจิตอล (Digital therapeutics) กำรวิเครำะห์ทำงพันธุกรรม กำรรวบรวม
ข้อมูลทำงคลินิก และกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลขนำดใหญ่ (Big data
management) กำรใช้ปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI)
และระบบอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things, IoT) เป็นต้น
ส าหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมด้านสุขภาพที่ส าคัญ มีดังนี้
1. การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI)
ท ำให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้ให้บริกำรทำงกำรแพทย์ ตัวคนไข้ 
ผู้พัฒนำยำและเครื่องมือแพทย์ รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ 
โดยเทคโนโลยีของ AI สำมำรถท ำให้กำรเข้ำถึงกำรตรวจวินิจฉัย 
กำรพยำกรณ์โรค กำรรักษำ กำรดูแลภำยหลังกำรรักษำ รวมถึง
กำรป้องกันโรคท ำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
ตัวอย่ำงได้แก่ กำรใช้ AI ช่วยจัดคิวให้แพทย์พบผู้ป่วยตำมควำม
เร่งด่วน กำรใช้ AI ช่วยวินิจฉัยมะเร็งผิวหนังและจอประสำทตำจำก
ภำพถ่ำย กำรใช้ AI คัดกรองวัณโรคปอดจำกภำพเอกซเรย์ หรือที่
สหรัฐอเมริกำ มีแพลตฟอร์ม AI ช่วยในกำรดูแลผู้ป่วย ให้มี
คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย หรือที่ลิทัวเนียมี AI ส ำหรับวินิจฉัยควำม
เสี่ยงโรคหัวใจ Cardio Echo สำมำรถลดขั้นตอนกำรตรวจหัวใจ
จำก 30 นำทีเป็น 5 นำที และเพิ่มควำมแม่นย ำโดยรวมด้วย 
2. การใช้ระบบอินเตอร์เนต็ในทุกสิ่ง (Internet of Medical Things,
IoMT) เป็นกำรเช่ือมต่ออุปกรณ์กำรแพทย์เข้ำกับเครือข่ำยทำง
อินเตอร์เน็ต เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและเพิ่มกำรใช้งำนให้หลำกหลำย
มำกขึ้น ตัวอย่ำงเช่น กำรฝังชิปในตัวผู้ป่วยให้สำมำรถติดต่อกับแพทย์
ได้โดยอัตโนมัติหำกมีควำมเจ็บป่วย กำรเช่ือมต่ออุปกรณ์ทำงแพทย์
ตั้งแต่ 2 อุปกรณ์ขึ้นไป เพื่อกำรวินิจฉัยและกำรจัดกำรผู้ป่วยจำก
ระยะทำงที่ไกลกว่ำปกติ เป็นต้น
3. การแพทย์ระยะไกล (Telemedicine) เป็นกำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีท่ีท ำให้บุคลำกรกำรแพทย์สำมำรถให้บริกำรผู้ป่วยได้
โดยไม่ต้องเจอตัวกันจริง ๆ เทคนิคนี้ถูกใช้มำกขึ้นในช่วงระบำด
ของโรค COVID-19 ซึ่งช่วยลดภำระในหลำยด้ำน ทั้งกำรลดภำระ
ด้ำนอุปกรณ์ป้องกันเช้ือโควิด 19 กำรลดภำระด้ำนกำรใช้ห้อง 
ภำระกำรใช้เตียง ภำระด้ำนควำมเสี่ยงในกำรติดเชื้อ

4. การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data & 
Analytics) เทคโนโลยีนี้จะท ำให้ตลำดดูแลสุขภำพได้รับข้อมูลที่
เจำะลึกภำยในเวลำอันรวดเร็ว และสำมำรถน ำมำปรับปรุงบริกำร
ทำงด้ำนสุขภำพ ทั้งกำรตรวจวินิจฉัย กำรรักษำ ให้ดียิ่งขึ้น รวมถึง
กำรพัฒนำบริกำรทำงสุขภำพใหม่ ๆ ให้ตรงกับควำมต้องกำรได้
5. การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Immersive Technology, IMT)
เทคโนโลยีนี้ถูกน ำมำใช้ทำงด้ำนสุขภำพมำกขึ้น ทั้งด้ำนกำรรักษำ
และกำรบ ำบัดฟื้นฟู ตัวอย่ำงเช่น กำรใช้ในกำรรักษำโรควิตกกังวล 
กำรใช้ฟื้นฟูสมรรถภำพกำรรับรู้ กำรฉำยภำพช่วยในกำรผ่ำตัด 
กำรใช้เสมือนผู้ดูแลผู้ป่วย ช่วยจัดกำรควำมเครียด ลดควำมวิตกกังวล
ในบำงโรค 
6. การใช้เทคโนโลยีสุขภาพเคลื่อนที่ (Mobile Health, mHealth)
เป็นกำรใช้เทคโนโลยีระบบติดตำมดูแลสขุภำพผำ่นอุปกรณส์ื่อสำร
เคลื่อนที่ เช่น สมำร์ทโฟน (Smart Phone) สมำร์ทวอทช์ (Smart 
Watch) และอื่น ๆ โดยจะช่วยบันทึกข้อมูลสุขภำพ เช่น ชีพจร 
ควำมดัน กำรนอนหลับ ข้อมูลส ำคัญ ๆ ในขณะเคลื่อนไหวหรือ
ออกก ำลังกำย โดยสำมำรถน ำข้อมูลเหล่ำนั้นไปใช้ประโยชน์ได้ 
เช่น กำรส่งให้แพทย์ตรวจวินิจฉัย เป็นต้น
7. การพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing) สำมำรถช่วยพัฒนำนวัตกรรม
ทำงกำรแพทย์ได้หลำกหลำย เช่น กำรพิมพ์ขำเทียมขึ้นรูปด้วย
วัสดุน้ ำหนักเบำ กำรหล่อเพื่อซ่อมแซมส่วนของร่ำงกำยที่แตกหัก 
กำรพัฒนำแบบจ ำลองอวัยวะและเครื่องมือผ่ำตัดเฉพำะผู้ป่วย 
เพื่อท ำให้กำรผ่ำตัดดีขึ้น เร็วข้ึน และบำดแผลเล็กลง เป็นต้น
8. การใช้บล็อกเชน (Blockchain) ด้วยจุดเด่นในกำรจัดกำร
ข้อมูลท่ีมีควำมถูกต้อง ควำมโปร่งใส มีควำมปลอดภัยและควำม
เป็นส่วนตัว บล็อกเชนจึงได้ถูกน ำมำประยุกต์ใช้ในทำงกำรแพทย์ 
เช่น กำรจัดเก็บและแลกเปลี่ยนข้อมูลเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ กำร
ส่งต่อข้อมูลทำงคลินิก กำรเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเพื่องำนวิจัย 
กำรสร้ำงระบบกำรเบิกจ่ำยชดเชยค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ กำร
สร้ำงระบบ กำรจัดกำร supply chain ของยำ กำรแก้ปัญหำกำร
ปลอมแปลงข้อมูล ช่วยให้กำรจัดเก็บยำสำมำรถท ำได้จำกระยะไกล
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9. การใช้คลาวด์คอมพิวต้ิง (Cloud computing) โดยเทคโนโลยี
ที่สำมำรถใช้ทรัพยำกรคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริกำร เอำชนะ
ข้อจ ำกัดในด้ำนกำรจัดกำรข้อมูลปริมำณมำก ท ำให้สำมำรถ
ให้บริกำรทำงกำรแพทย์แบบดิจิตอล ทั้งกำรบริกำรทำงกำรแพทย์
แบบท่ัวไป และบริกำรทำงกำรแพทย์แบบระยะไกล ทั้งกำรวินิจฉัย 
กำรให้กำรรักษำ กำรประเมินกำรรักษำ กำรดูแลหลังและระหว่ำง
กำรรักษำ ช่วยให้ในแต่ละขั้นตอนท ำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งข้ึน

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง
ที่มา : https://cimjournal.com

10. การใช้เทคโนโลยีด้านจีโนมกิส์ (Genomics) เป็นนวัตกรรม
กำรบริกำรทำงกำรแพทย์ที่ใช้ข้อมูลพันธุกรรมเฉพำะบุคคลร่วมกับ
ข้อมูลทำงสุขภำพอื่น ๆ มำใช้ในกำรวินิจฉัย รักษำ และท ำนำย
ปัจจัยเสี่ยงที่ท ำให้เกิดโรค ท ำให้สำมำรถรักษำผู้ป่วยได้ตรงจุด 
แม่นย ำ เหมำะสมส ำหรับผู้ป่วยแต่ละรำยมำกขึ้น ตัวอย่ำงเช่น ที่อิตำลี
มีกำรพัฒนำแพลตฟอร์มส ำหรับคำดกำรณ์ควำมเสี ่ยงต่อโร ค 
ระบุบุคคลที่มีควำมเสี่ยงต่อโรคมะเรง็และหัวใจจำกพันธุกรรม และ
ที่สหรัฐอเมริกำ มีกำรพัฒนำกำรทดสอบพันธุกรรมหำควำมเสี่ยง
ต่อโรคต่ำง ๆ ทำงน้ ำลำย อำทิ ควำมผิดปกติของหัวใจ มะเร็ง 
ภำวะมีบุตรยำก อำกำรไม่พึงประสงค์จำกยำ โรคระบบประสำท 
กำรสูญเสียกำรมองเห็น เป็นต้น 

THAILAND 4.0

หุ่นยนต์ - เอไอโจทย์ท้าทาย ทักษะ - รายได้ของแรงงาน

เมื่อเทคโนโลยีก้ำวล้ ำไปข้ำงหน้ำ แรงงำนที่มีทักษะกำร
ท ำงำนในระดับสูงด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ (analytical) และกำร
ปฏิสัมพันธก์ับมนุษย์ (interpersonal) จะสำมำรถพัฒนำและปรับตัว 
เพื่อท ำงำนร่วมกันกับหุ่นยนต์และปัญญำประดิษฐ์ในทำงกลับกัน 
แรงงำนที่มีทักษะต่ ำและค่ำแรงถูก (low-skilled and low-wage 
workers) จะโดนแทนที่ด้วยหุ่นยนต์และปัญญำประดิษฐ์ กำรมุ่งเน้น
พัฒนำแรงงำนที่มีทักษะกำรท ำงำนในระดับสูง จะช่วยพัฒนำ
เศรษฐกิจระดับมหภำค สำมำรถยกระดับไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมระดับสูงและเทคโนโลยีดิจิทัล (high 
value-added & digital economy) ในขณะที่กำรมีทักษะและ
ควำมสำมำรถที่จ ำเป็นต่อกำรท ำงำน จะมีควำมส ำคัญส ำหรับแต่ละคน
ที่จะมีโอกำสท ำงำนในอำชีพที่มีอนำคตมั่นคง และช่วยให้คนที่มำ
จำกครอบครัวยำกจน สำมำรถหลุดจำกวัฏจักรของควำมยำกจนได้ 
(vicious circle of poverty)

งำนวิจัยของผู้เขียนซึ่งตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรของคณะ
เศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และได้รับเลือกให้ตีพิมพ์ใน
หนังสือ “Digitalization and Sustainable Economic 
Development” ของ Asian Development Bank Institute 
แสดงให้เห็นว่ำ จังหวัดที่มีสัดส่วนอำชีพที่มีทักษะด้ำนกำรคิด
วิเครำะห์ และทักษะกำรปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์มำกกว่ำ จะมี
ควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับ GDP ของจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว นั่นคือ 
รำยได้เฉลี่ยของจังหวัดสูงกว่ำ ในขณะที่เมื่อพิจำรณำในระดับ
ปัจเจกบุคคล ผู้ประกอบอำชีพท่ีมีทักษะด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ และ
ทักษะกำรปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์มำกกว่ำ จะมีรำยได้เฉลี่ยต่อช่ัวโมง
สูงกว่ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งทักษะด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ จะเป็น
ทักษะส ำคัญอย่ำงมำกในกำรก ำหนดรำยได้ในระดับสูง

ในทำงกลับกัน อำชีพท่ีใช้ทักษะด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ และ
ทักษะกำรปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ในระดับต่ ำ ซึ่งส่วนมำกจะเป็นคน
ที่ด้อยโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำคุณภำพ เป็นแรงงำนไร้ทักษะ
หรือท ำงำนที่ไม่ต้องใช้ทักษะกำรวิเครำะห์มำก จะถูกแย่งงำน
โดยหุ่นยนต์และปัญญำประดิษฐ์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง อำชีพที่มี
ลักษณะกำรท ำงำนไม่ซับซ้อนหรือไม่ต้องใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
สำมำรถใช้อัลกอริทึมมำท ำงำนได้แม่นย ำมำกกว่ำ และเทคโนโลยี
ที่ก ำลังมีรำคำถูกลงเรื่อย ๆ สำมำรถเข้ำมำท ำงำนแทนได้ ในช่วง
หลำยปีที่ผ่ำนมำ ธนำคำรพำณิชย์ไทยได้ลดจ ำนวนสำขำและ
กำรจ้ำงงำน แต่มุ่งลงทุนในด้ำนเทคโนโลยี เพื่อปรับตัวให้เข้ำกับยุค 
digital disruption ในขณะท่ีเรำได้เห็นตัวอย่ำงในต่ำงประเทศ
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ที่ระบบคลังสินค้ำใช้หุ่นยนต์ท ำงำนแทนแรงงำนมนุษย์ทั้งหมด และ
ระบบขนส่งสำธำรณะที่ไม่ต้องมีคนขับ เรำได้เห็นข่ำวนักศึกษำ
ระดับปริญญำตรีในประเทศไทย พัฒนำหุ่นยนต์ที่สำมำรถ
ท ำอำหำรแบบง่ำย เช่น ข้ำวผัดหรือไข่เจียว หรือ ข่ำวของผู้
ประกอบไทยพัฒนำหุ่นยนต์ชงชำไข่มุกที่สำมำรถกดค ำสั่งเลือก
ประเภทชำนมและระดับควำมหวำน บำงคนเคยมีประสบกำรณ์
ซื้อขำยหุ้นผ่ำนระบบอัจฉริยะ high-frequency algorithm trading
ยิ ่งไปกว่ำนั ้น ทุกคนที ่ใช้อ ินเตอร์เน็ตมีประสบกำรณ์ได ้ร ับ
ค ำแนะน ำจำกปัญญำประดิษฐ์ในกำรแสดงผลและแนะน ำเพื่อน
บน social media เลือกซื้อของหรือสั่งอำหำรทำงออนไลน์ เลือกดูหนัง
ฟังเพลง streaming หรือ แสดงผลกำรค้นหำโดย deep learning 
algorithms เป็นต้น ถึงแม้ในขณะนี ้ยัง ไม่ทรำบชัดเจนว่ำ 
กำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลอย่ำงรุนแรงต่อโครงสร้ำงแรงงำนไทยจะ
เกิดขึ้นเมื่อไหร่ ผลกำรวิเครำะห์ในงำนวิจัยตีพิมพ์ของผู้เขียนพบว่ำ 
แรงงำนไทยเกือบร้อยละ 10 หรือ 3 ล้ำนกว่ำคน มีโอกำสมำกกว่ำ 
95% ที่อำชีพของตนจะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์และปัญญำประดิษฐ์ 
หำกนิยำมอำชีพที่มีควำมเสี่ยงสูง คือ มีโอกำสมำกกว่ำ 70% 
ในกำรถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์และปัญญำประดิษฐ์ งำนวิจัยของ
ผู้เขียนพบว่ำ เกือบครึ่งหน่ึงของแรงงำนไทย หรือ กว่ำ 17 ล้ำนคน 
ประกอบอำชีพที่มี ควำมเสี่ยงสู งที่ จะว่ ำงงำน อันเกิดจำก
ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี

ทั้งนี ้ ผลงำนวิจัยโดย ดร . เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู และ 
ดร. วรประภำ นำควัชระ จำกคณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย น่ำจะมีควำมแม่นย ำมำกกว่ำผลวิเครำะห์ของผู้วิจัย 
เพรำะเป็นกำรค ำนวณโดยปรับวิธีวิเครำะห์และพัฒนำแบบจ ำลอง 
Machine Learning ให้สอดคล้องโดยตรงกับลักษณะแรงงำนไทย 
ซึ่งได้แสดงให้เห็นว่ำ หำกตลำดแรงงำนไทยไมส่ำมำรถเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ำงแรงงำนและยังคงมีองค์ประกอบทักษะแรงงำนเหมือน
อย่ำงปัจจุบัน จ ำนวนแรงงำนที่จะเสี่ยงต่อภำวะกำรไร้งำน (joblessness)
คิดเป็นจ ำนวนสูงถึง 12 ล้ำนคน หรือ ประมำณ 1 ใน 3 ของก ำลัง
แรงงำนไทยทั้งหมด

อุปมำดังเช่น ปรำกฏกำรณ์ El Niño-Southern Oscillation
(ENSO) ท ำให้เรำพยำกรณ์ว่ำ ปีนี้ประเทศไทยจะเจอน้ ำท่วม แต่ไม่รู้
ว่ำจะท่วมหนักขนำดไหน ถึงแม้จะคำดกำรณ์ได้ว่ำพื้นที่ใดมีควำม
เสี่ยงภัยสูง หรือ ภัยคุกคำมจำกแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ (Climate Change) จะท ำให้เรำเผชิญแนวโน้มภัยแล้ง
และน้ ำท่วมเกิดถี่ขึ ้นและรุนแรงมำกขึ้นในอนำคตอย่ำงแน่นอน 
แต่ไม่ทรำบแน่ชัดว่ำ จะหนักหนำขนำดไหน ซึ่งควำมรุนแรงของ
ผลกระทบก็ข้ึนกับควำมสำมำรถในกำรปรับตัวของประเทศ ภำยใต้
กำรบริหำรจัดกำรทิศทำงกำรพัฒนำประเทศที่ชี้น ำโดยภำครัฐ 
จึงสำมำรถอุปมำนได้ว่ำ ในท่ีสุดแล้ว ไม่ว่ำขนำดของผลกระทบจำก
หุ่นยนต์และปัญญำประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจริง จะมีขนำดรุนแรงเพียงใด
ก็ตำม ก็น่ำจะมีข้อสรุปท่ีชัดเจนเดียวกันว่ำ แรงงำนไทยจ ำนวนมำก
หลำยล้ำนคน มีควำมเสี่ยงสูงที่จะถูกแทนที่โดยหุ่นยนต์และ
ปัญญำประดิษฐ์ จึงเป็นผลกระทบต่อควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ
ทั้งระดับจุลภำคและมหภำค เพียงแต่ภำครัฐจะสำมำรถช่วยให้
ทั้งประเทศสำมำรถปรับตัวได้รวดเร็วเพียงใด เพื่อบรรเทำ
ผลกระทบหรือสำมำรถพลิกฟื้นวิกฤตให้เป็นโอกำสได้หรือไม่ 
หำกระบบเศรษฐกิจไทยไม่สำมำรถพัฒนำทักษะแรงงำนได้ทัน
และเพียงพอ จะกลำยเป็นท้ังข้อจ ำกัดและควำมเสี่ยงในกำรพัฒนำ
ประเทศที่ปัจจุบันมีผู้สูงอำยุ (60 ปีขึ้นไป) ร้อยละ 20 ของ
ประชำกรในปี ค.ศ. 2021 และก ำลังจะเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว
เป็นร้อยละ 32 หรือประมำณ 1 ใน 3 ของประชำกร ในปี 2040 
ในขณะที่คนวัยท ำงำนมีจ ำนวนลดลง แต่แรงงำนจ ำนวนมำก
จะไม่มีงำนท ำ และเสี่ยงท่ีจะกลำยเป็นคนยำกจน 

นอกจำกนี้ ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่า ประเทศไทยไม่ได้มี
ความต่ืนตัวที่จะยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจแบบ inclusive 
growth เลย จึงเป็นเร่ืองน่ากังวลมาก เพราะหุ่นยนต์และ
ปัญญาประดิษฐ์ท าให้ประเทศไทยมีแนวโน้มที่ความเหลื่อมล้ าจะ
ยิ่งขยายกว้างมากขึ้น ในขณะที่คนส่วนใหญ่จะไม่สามารถ
แข่งขันได้หรือจะอยู่รอดอย่างยากล าบากในโลกอนาคต
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