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บรรณาธิการ

ข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนตุลำคม 2564 Special Report ฉบับนี้ขอเสนอ

เรื่อง บอกต่อ 5 วิธีสร้ำงผลไม้แปรรูปส่งออก สร้ำงรำยได้เรือนแสนให้ชำวสวน ตำมด้วย การส่งเสริมการมีงานทาในภูมิภาค “เพำะเลี้ยง
ด้วงมะพร้ำวจำกพิษโควิด สร้ำงเศรษฐกิจทำรำยได้งำม”
ส่วน English for Career ฉบับนี้ขอเสนอคำศัพท์ 10 สำนวนภำษำอังกฤษเกี่ยวกับกำรทำงำน ที่คุณอำจไม่เคยรู้ รู้ทันโลก
รู้หรือไม่? เรำสำมำรถเปลี่ยนขยะจำกกำกกำแฟให้เป็นไบโอดีเซลเติมรถยนต์ได้ Smart DOE เตือนคนไทยระวังสำย-นำยหน้ำเถื่อน
หลอกทำงำนเกษตรออสเตรเลีย อาชีพมั่นคง แนะ 17 อำชีพรุ่ง ที่ยังตอบโจทย์คนทำงำนในยุคโควิด 19 และ THAILAND 4.0 "ไทย" จับมือ
"กัมพูชำ" ลุยธุรกิจดิจิทัล ฝ่ำวิกฤติโควิด
หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ วำรสำรฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ตำมสมควร สำมำรถดูรำยละเอียดและติดตำมวำรสำรข่ำวสำรตลำดแรงงำน
Smart Job Magazine ได้ทำง https://doe.go.th/lmia
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Special Report
- บอกต่อ 5 วิธีสร้ำงผลไม้แปรรูปส่งออก สร้ำงรำยได้เรือนแสนให้ชำวสวน
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การส่งเสริมการมีงานทาในภูมิภาค
- โครงกำรต้นแบบกำรพัฒนำเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไข่รำยย่อยในจังหวัดสงขลำ
สู่เชิงพำณิชย์โดยใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วม ภำยใต้ “สงขลำโมเดล”
- “เพำะเลี้ยงด้วงมะพร้ำวจำกพิษโควิด สร้ำงเศรษฐกิจทำรำยได้งำม”
- อีอีซี พื้นที่ต้นแบบดันไทยท็อป 10 ประเทศประกอบธุรกิจง่ำยที่สุด
- กลุ่มชำวนำอินทรีย์ตำบลกุดประทำย เตรียมควำมพร้อมสู่วิถีชีวิตใหม่ ใส่ใจสุขภำพ
เกษตรปลอดภัยที่ตำบลกุดประทำย จังหวัดอุบลรำชธำนี
- ยก “บ้ำนศรีดอนชัย เชียงรำย” สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”
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English for Career
- 10 สำนวนภำษำอังกฤษเกี่ยวกับกำรทำงำน ที่คุณอำจไม่เคยรู้
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รู้ทันโลก
- รู้หรือไม่? เรำสำมำรถเปลี่ยนขยะจำกกำกกำแฟให้เป็นไบโอดีเซลเติมรถยนต์ได้
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Smart DOE
- โครงกำรส่งเสริมและรักษำระดับกำรจ้ำงงำนในธุรกิจ SMEs
- กกจ. รับรำงวัลหน่วยงำนที่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนกำรให้บริกำรของศูนย์รำชกำรสะดวก ประจำปี 2564
- รมว.เฮ้ง ขำนรับนโยบำยเปิดประเทศ 1 พ.ย. 64 หลังโควิดทุเลำ เตรียมตำแหน่งงำนว่ำงกว่ำ 2 แสนอัตรำ
- เตือนคนไทยระวังสำย-นำยหน้ำเถื่อนหลอกทำงำนเกษตรออสเตรเลีย
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อาชีพมั่นคง
- แนะ 17 อำชีพรุ่ง ที่ยังตอบโจทย์คนทำงำนในยุคโควิด 19
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THAILAND 4.0
- "ไทย" จับมือ "กัมพูชำ" ลุยธุรกิจดิจิทัล ฝ่ำวิกฤติโควิด

ผู้ดำเนินกำร : กองบริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน (Labour Market Information Administration Division)
กรมกำรจัดหำงำน โทรศัพท์ : 0-2245-1581 หรือที่ Email : lmi@doe.go.th
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Special Report
บอกต่อ 5 วิธีสร้างผลไม้แปรรูปส่งออก สร้างรายได้เรือนแสนให้ชาวสวน
ฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทำงกำรเกษตร ใกล้มำถึงแล้ว ได้เวลำ
ที่ชำวไร่ชำวสวนต้องรีบเตรียมรถบรรทุกขนสินค้ำให้พร้อม เพื่อนำส่ง
ไปยังตลำดค้ำขำย ทั้งตลำดในไทยหรือตลำดผลไม้ส่งออกต่ำงประเทศ
แต่ในช่วงนี้ที่เศรษฐกิจฝืดเคือง อำจทำให้รำยได้ที่เคยมีหดหำยไปบ้ำง
เงินติดล้อจึงอยำกบอกต่อ วิธีทำผลไม้แปรรูปส่งออก และส่งในไทย
ที่จะช่วยสร้ำงรำยได้เพิ่มขึ้นให้กับชำวไร่ชำวสวนเป็นจำนวนเงินหมื่น
เงินแสนเลยนะครับ!
5 วิธีสร้างรายได้นับหมื่นเรือนแสนด้วยการแปรรูปผลไม้ส่งออก
อยำกมีรำยได้มำกขึ้น กำรส่งผลไม้สดๆ ไปตำมตลำดสี่มุมเมือง
หรือส่งออกผลไม้ไปต่ำงประเทศคงไม่เพียงพอ ดังนั้น ถ้ำเก็บเกี่ยว
ผลผลิตทำงกำรเกษตรเสร็จแล้ว อย่ำเพิ่งขนไปขำยทันที ดับเครื่อง
และปิดไฟรถบรรทุกก่อน แล้วลองแบ่งผลไม้ 1 ใน 4 ส่วนที่จะนำส่ง
มำลองทำผลไม้แปรรูปส่งออก เพื่อเป็นอีกช่องทำงหนึ่งที่จะช่วยสร้ำง
รำยได้ให้เพิ่มมำกขึ้นกว่ำกำรส่งขำยผลไม้สดๆ ซึ่ง 5 วิธีที่ว่ำ คือ
1. แปรรูปผลไม้ให้เป็นผลไม้อบแห้ง
ผลไม้อบแห้ง คือ กำรถนอมผลไม้ให้มีอำยุนำนขึ้น ไม่เน่ำเสียง่ำย
เหมำะสำหรับกำรแปรรูปผลไม้เพื่อส่งออก ขำยได้ทั้งในประเทศไทย
และต่ำงประเทศเลย โดยกำรทำผลไม้อบแห้งสำมำรถทำได้ในผลไม้
หลำยชนิด เช่น สตรอเบอรี่ ขนุน ส้ม องุ่น หรือผลไม้ตำมฤดูกำลทุกชนิด
วิธีนี้จะช่วยเพิ่มคุณค่ำให้กับผลไม้ เพรำะแปรรูปจำกผลไม้สดเป็นผลไม้
กินเล่นแต่ดีต่อสุขภำพ ดังนั้น กำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร
ให้กลำยเป็นผลไม้อบแห้ง จึงช่วยให้ผลไม้มีหลำยรูปแบบให้ลูกค้ำ
เลือกซื้อ นั่นหมำยควำมว่ำโอกำสที่จะสร้ำงเงินก็มีมำกขึ้นอีกด้วย
2. ผลไม้แปรรูปที่ทาให้เป็นชาผลไม้
“ชำ” เป็นสิ่งที่มนุษย์ดื่มกันมำตั้งแต่นมนำนแล้ว ในสมัยก่อนนั้น
ก็เป็นชำจีนที่ต้มดื่มกันทุกเช้ำ แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปจึงมีกำรแปรรูป
ผลผลิตทำงกำรเกษตรใหม่ๆ ออกมำ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ “ชำผลไม้”
โดยชำผลไม้จะทำให้อร่อยต้องทำจำกผลไม้ที่สดใหม่ ดังนั้น ผลไม้
ที่ถูกเก็บเกี่ยวออกมำจำกสวนหมำดๆ จึงเหมำะสำหรับกำรนำมำ
ทำชำผลไม้เพื่อสร้ำงรำยได้อีกช่องทำงหนึ่งให้กับธุรกิจผลไม้ ชำผลไม้
อำจทำกำรแปรรูปผลไม้แบบเพียวๆ ไม่มีส่วนผสมอื่นเลยก็ได้ หรือ
จะนำไปผสมกับสมุนไพรเพื่อเพิ่มสัมผัสใหม่ของกำรดื่มชำให้กับลูกค้ำ
ที่ซื้อไปก็ได้เช่นกัน อีกทั้งยังเป็นกำรเติมหวำนจำกธรรมชำติแบบ 100%
นี่จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีในกำรทำผลไม้แปรรูปส่งออกในรูปแบบของชำผลไม้
ที่สำมำรถเก็บรักษำได้นำนขึน้ เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำยให้ลูกค้ำ
ได้เลือกซื้ออีกด้วย

3. ผลไม้แปรรูปให้กลายเป็นแยมผลไม้
กำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรของผลไม้ไทยให้กลำยเป็น
“แยมผลไม้” เป็นอะไรที่เข้ำท่ำสุดๆ เพรำะผลไม้ไทยมีหลำยชนิด
สำมำรถรังสรรค์แยมผลไม้ในกลิ่นใหม่ๆ ที่ไม่มีที่ไหนมำก่อนเลยด้วยซ้ำ
เช่น แยมผลไม้ทุเรียน แยมผลไม้มะม่วง ที่เป็นผลไม้ขึ้นชื่อของไทย
แล้วลองคิดดูว่ำถ้ำได้ทำกำรแปรรูปผลไม้สดให้กลำยเป็นแยมผลไม้
จะทำให้กำรส่งออกผลไม้แปรรูปสร้ำงรำยได้ให้กับธุรกิจผลไม้ขนำดไหน!
เพรำะปกติก็มีกำรส่งออกผลไม้เป็นผลไม้สดๆ ดังนั้นนี่จึงเป็นกำรเปิดไลน์
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ที่กินง่ำยขึ้น เก็บรักษำได้ง่ำยขึ้น และเข้ำถึง
ได้ทุกวัยอีกด้วย ทำให้มีรำยได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทำง และเพื่อเพิ่มคุณค่ำ
ให้กับกำรแปรรูปผลไม้กลำยเป็นแยม คือกำรออกแบบกำรบรรจุผลิตภัณฑ์
ให้ดูโดดเด่นมำกขึ้น และช่วยเก็บรักษำแยมผลไม้ให้ดีขึ้น เช่น ใช้กระปุก
ฝำเกลียว เพรำะทนควำมร้อน ช่วยเก็บควำมเย็น นี่จึงเป็นอีกหนึ่งวิธี
ที่จะแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรแล้วเพิ่มมูลค่ำให้กับผลไม้
4. แปรรูปผลไม้จากผลไม้สดเป็นผลไม้ทอดกรอบ
อีกหนึ่งวิธีในกำรสร้ำงรำยได้ให้กับธุรกิจผลไม้หลังจำกเก็บเกี่ยว
ผลไม้แล้ว คือ กำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรให้กลำยเป็น ผลไม้ทอดกรอบ
ซึ่งแน่นอนว่ำตอบโจทย์ของกลุ่มคนที่ชอบกินอะไรจุกจิกแน่นอน
หำกคิดไม่ออกว่ำจะแปรรูปผลไม้อะไรที่ทำให้คนกลุ่มมำกอยำกกิน
ลองหยิบผลไม้ขึ้นชื่อของไทยมำทำเช่นเดียวกับแยมผลไม้ครับ เช่น
ทุเรียนทอด มะม่วงทอด เป็นกำรแปรรูปผลไม้ที่สร้ำงรำยได้ได้จริงๆ
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ต้องเป็นผลไม้แปรรูปส่งออกต่ำงประเทศ แค่ขำยที่ไทย
ก็สร้ำงกำไรให้กับธุรกิจผลไม้แล้ว เพรำะบำงคนก็ไม่ชอบกินทุเรียนสดๆ
แต่หลงรักทุเรียนทอด ซึ่งก็มีโอกำสที่จะทำให้ยอดขำยเพิ่มขึ้นได้ด้วย
อีกทั้งกำรแปรรูปผลไม้ให้กลำยเป็นผลไม้ทอด ก็เป็นกำรยืดอำยุของผลไม้
ให้อยู่ได้นำนขึ้น
5. นาผลไม้ ผลไม้แปรรูปส่งออกทั่วไทย
น้ำผลไม้เพื่อสุขภำพ น้ำผลไม้ไร้น้ำตำล ผลไม้ปั่นเพื่อสุขภำพ
ไม่ว่ำจะแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรรูปแบบใด ก็สำมำรถสร้ำงรำยได้
ให้กับธุรกิจผลไม้ของคุณแน่นอน เพรำะในยุคนี้คือยุคที่ต้องดูแลสุขภำพ
ถ้ำว่ำกันตรงๆ จะทำผลไม้แปรรูปในรูปแบบน้ำผลไม้โดยเป็นน้ำผลไม้
อย่ำงเดียวเลยก็ได้ แต่ถ้ำอยำกให้ผลิตภัณฑ์แตกต่ำงมำกขึ้นอำจจะ
ใส่ส่วนผสมอื่นๆ ที่เป็นธรรมชำติลงไปด้วย เช่น ดอกเก๊กฮวย นี่เป็นกำร
แปรรูปผลไม้ที่ผลเห็นได้บ่อยที่สุด และสำมำรถทำได้เองง่ำยๆ โดยไม่ต้อง
ลงทุนอะไรมำกเท่ำวิธีอื่น หำกอยำกลองหำรำยได้เพิ่มขึ้น ก็ลองทำ
ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ออกมำขำยคู่กันก่อนส่งออกก็ได้

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : www.tidlor.com
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การส่งเสริมการมีงานทาในภูมิภาค
โครงการต้นแบบการพัฒนาเกษตรกรผู้เลียงเป็ดไข่รายย่อยในจังหวัดสงขลา
สู่เชิงพาณิชย์โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ภายใต้ “สงขลาโมเดล”
“สงขลำโมเดล” โครงกำรใช้ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อสร้ำงรำยได้เพิ่มให้เกษตรกรอย่ำงน้อย 10,000 บำท
ต่อเดือน ของคณะทรัพยำกรธรรมชำติ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
คือโครงกำรต้นแบบกำรพัฒนำเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไข่รำยย่อยใน
จังหวัดสงขลำสู่เชิงพำณิชย์โดยใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วม
ดร.นุจิรำ ทักษิณำนันต์ อำจำรย์ประจำสำขำนวัตกรรมกำรผลิตสัตว์
และกำรจัดกำร คณะทรัพยำกรธรรมชำติ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ เล่ำว่ำ โครงกำรต้นแบบกำรพัฒนำเกษตรกร
ผู้เลี้ยงเป็ดไข่รำยย่อยในจังหวัดสงขลำสู่เชิงพำณิชย์โดยใช้กระบวนกำร
มีส่วนร่วม สำมำรถสร้ำงเกษตรกรต้นแบบ 3 รำยจำก 3 ตำบลตำมเป้ำหมำย
คือ ตำบลกำแพงเพชร ตำบลเขำพระ ตำบลคูหำใต้ ซึ่งทั้ง 3 รำยไม่เคย
เลี้ยงเป็ดไข่มำก่อน โดยเน้นให้เกษตรกรเลี้ยงเพื่อบริโภคในครัวเรือน
เหลือบริโภคก็ขำย และขยำยเชิงกำรพำณิชย์ในอนำคต
ดร.นุจิรำให้ข้อมูลว่ำ แต่เดิมกำรเลี้ยงเป็ดไข่มีต้นทุนค่ำอำหำร
สูงถึงกว่ำ 70 เปอร์เซ็นต์ โครงกำรจึงมีเป้ำหมำยลดต้นทุนค่ำอำหำร
โดยใช้วัตถุดิบที่หำได้จำกท้องถิ่น ส่วนองค์ควำมรู้อื่นที่โครงกำรฯ ถ่ำยทอด

ให้กับเกษตรกรมือใหม่มีหลำยประเด็น เช่น กำรเตรียมพื้นที่ เตรียมโรงเรือน
กำรจัดกำรสุขภำพและโรค กำรเพำะแหนแดงแหล่งอำหำรโปรตีนสำคัญ
สำหรับเป็ดไข่ กำรผสมอำหำร เป็นต้น
โครงกำรฯ ได้มอบเป็ดให้กับเกษตรกรต้นแบบรำยละ 20 ตัวและ
เพิ่มเป็น 50 ตัวในลำดับถัดไป ดร.นุจิรำยังให้ควำมรู้เพิ่มอีกว่ำ กำรเลี้ยง
เป็ดไข่ให้ประสบควำมสำเร็จต้องมีกำรตรียมโรงเรือนที่เหมำะสม
เตรียมที่วำงไข่ สถำนที่ฟักไข่ เพื่อให้เป็นระเบียบ ไม่มีรอยปนเปื้อน
ไข่เป็ดจะเก็บไว้บริโภคได้นำน ต้องมีกำรพ่นฆ่ำเชื้อโรงเรือนและโรยปูนขำว
ล่วงหน้ำ 7 วัน ปูฟำงแห้งครึ่งหนึ่งของโรงเรือน แบ่งเป็นส่วนเปียก
และส่วนแห้ง อำหำรต้องเหมำะสม กำรดูแลสุขภำพก็สำคัญมำก
ดร.นุจิรำเล่ำว่ำควำมคำดหวังของโครงกำร คือต้องกำรลดรำยจ่ำย
เพิ่มรำยได้ให้กับเกษตรกร ถ้ำเกษตรกรในพื้นที่อื่นสนใจกำรเลี้ยงเป็ดไข่
สำมำรถติดต่อโครงกำรสงขลำโมเดลหรือคณะทรัพยำกรธรรมชำติ
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ได้
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้
ที่มา : หนังสือพิมพ์หำดใหญ่โฟกัส

“เพาะเลียงด้วงมะพร้าวจากพิษโควิด
สร้างเศรษฐกิจทารายได้งาม”
คุณวิไลวรรณ บุญเจริญ อำยุ 27 ปี อดีตพนักงำนขำยห้ำงดัง
ในกรุงเทพมหำนคร เจอพิษวิกฤตโควิด - 19 ระบำดหนักรอบแรก
ทำให้ตกงำน จึงตัดสินใจเดินทำงกลับมำภูมิลำเนำที่จังหวัดกำญจนบุรี
เพื่อตั้งหลักในกำรหำอำชีพใหม่ หวังที่จะทำเป็นอำชีพหลักที่จะสร้ำง
รำยได้จุนเจือครอบครัว โดยติดตำมช่องทำงทำมำหำกินทำงสื่อโซเซียล
ต่ำงๆ พบว่ำ กำรเลี้ยงด้วงมะพร้ำวเป็นอีกธุรกิจที่น่ำสนใจที่ใช้เวลำสั้นๆ
ก็ได้ผลผลิตแล้ว จึงทำกำรศึกษำข้อมูลต่ำงๆ พร้อมสั่งตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์
มำทดลองเลี้ยง
คุณวิไลวรรณ ได้สำธิตกำรทำรังเพำะพันธุ์พร้อมเล่ำว่ำ “กำรเลี้ยงดู
ไม่ยำก เพียงแค่เตรียมกะละมังพลำสติกทั่วไปขนำดประมำณ 20 นิ้ว
แล้วนำรำข้ำวที่เตรียมไว้มำผสมกับน้ำ นำมำกวนให้เป็นเนื้อเดียวกัน
แล้วนำเปลือกมะพร้ำวแห้งสับเป็นชิ้นมำวำงบนอำหำรที่กวนไว้
ก่อนจะนำเปลือกมะพร้ำวสดสีเขียววำงขั้นตอนสุดท้ำย และโรย
น้ำตำลแดงไว้บนเปลือกมะพร้ำวสดอีกที จำกนั้นนำตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์

ประมำณ 4 คู่ มำปล่อยในภำชนะอำหำรที่เตรียมไว้ และนำฝำพลำสติก
ที่มีรูไม่ถี่มำกมำปิดทับ เพื่อกันไม่ให้พ่อพันธ์แม่พันธุ์ออกไป ทิ้งไว้ประมำณ
15-20 วัน ก็มำเปิดภำชนะที่ทำกำรเพำะพันธุ์ออกเพื่อดูกำรเจริญเติบโต
และเติมอำหำรให้ตัวอ่อนอนุบำลไปอีกจนครบ 30-35 วัน ค่อยคัดแยก
ตัวที่ได้ขนำดมำตรฐำนตำมควำมต้องกำรออกมำทำควำมสะอำด
บรรจุถุงแช่แข็ง หรือนำไปจำหน่ำยได้เลย”
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สำหรับกำรเลี้ยงด้วงมะพร้ำวเพื่อบริโภคส่วนตัวคิดว่ำไม่ยำก เนื่องจำกใช้พื้นที่ไม่มำก กำรดูแลไม่ซับซ้อน หมั่นดูแลหนอนตัวอ่อนของแมลง
บำงชนิดที่เป็นศัตรูของด้วงตัวอ่อน และหมั่นดูแลภำชนะให้มีควำมสะอำดสม่ำเสมอ โดยปล่อยให้เจริญเติบโตตำมธรรมชำติ ก็จะได้ด้วงมะพร้ำว
ที่มีขนำดใหญ่ตำมควำมต้องกำรประมำณนิ้วหัวแม่มือ ในอนำคตแมลงจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มนุษย์นำมำรับประทำน เนื่องจำกจะมีเพียงพอ
ต่อควำมต้องกำร แทนกำรบริโภคเนื้อปลำ เนื้อหมู เนื้อวัว โดยสำรอำหำรก็มีครบถ้วนเช่นกัน ส่วนวิธีกำรปรุงอำหำรนั้นก็ไม่ยำกอย่ำงที่คิด
อำทิเช่น กำรนำมำทอด หรือผัด สำมำรถทำได้หลำกหลำยเมนู เช่น นำมำทอดกรอบเติมด้วยซอสปรุงรสพริกไทยกินเล่น ทำผัดกระเพรำ
ทำน้ำพริกด้วงดุ๊กดุ๊ก ทำไข่ตุ๋นด้วงมะพร้ำวหรือต้มจืดก็ทำได้เพียงแค่นำด้วงมะพร้ำวที่เรำนำมำทำควำมสะอำดแล้ว นำไปรวกด้วยน้ำร้อน
จำกนั้นนำมำตัดปำกหรือใช้ไม้ทิ่มที่ส่วนบนของตัวด้วงเพื่อไม่ให้ไปทิ่มแทงเวลำรับประทำนและจะไม่แตกกระเด็นเวลำนำมำปรุงอำหำร
“รู้สึกมีควำมสุขกับสิ่งที่ได้ทำ กระแสตอบรับค่อนข้ำงดี มีผู้ที่สนใจติดต่อตนมำเพื่อขอข้อมูล วิธีกำรเลี้ยง และสั่งซื้อกันเป็นจำนวนมำก
ทำให้รำยได้ต่อเดือนนับแสนบำท ตอนนี้กลุ่มเป้ำหมำยหลักอยู่ในช่วงอำยุ 25-44 ปี เป็นคนที่ต้องกำรรำยได้เสริม สร้ำงอำชีพใหม่ และผู้บริโภค
ที่ชื่นชอบกำรทำนแมลง สำหรับผู้ที่สนใจที่จะเรียนรู้ ตนก็พร้อมจะให้คำปรึกษำหรือสั่งซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปทดลองเลี้ยงได้โดยตรง ผ่ำนเพจ
เฟสบุ๊ก ‘ฉันมีเขำ’ หรือติดตำมข้อมูลข่ำวสำรได้ที่ช่องยูทูป ‘ฉันมีเขำ’ ที่อยู่ตำบลบ้ำนเก่ำ อำเภอเมือง จังหวัดกำญจนบุรี เบอร์โทร 061-565-9623”
จำกวิกฤตกลับกลำยเป็นโอกำสทอง และนี่ถือเป็นอีกหนึ่งอำชีพที่สำมำรถสร้ำงรำยได้
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก
ที่มา : www.posttoday.com

อีอีซี พืนที่ต้นแบบดันไทยท็อป 10 ประเทศประกอบธุรกิจง่ายที่สุด
กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรกำรพัฒนำเขตพัฒนำพิเศษ
ภำคตะวันออก (กบอ.) ครั้งที่ 5/2564 โดยมี นำยสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชำว์
รองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน เป็นประธำน
ซึ่งเป็นกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้รับทรำบและพิจำรณำ
ควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (อีอีซ)ี
โดยเฉพำะโครงกำรด้ำนกำรลงทุน นับตั้งแต่มี พ.ร.บ. อีอีซี ปี 2561 –
มิ.ย. 2564 ช่วง 3 ปี เกิดกำรลงทุนรวมที่ได้รับอนุมัติแล้ว 1.6 ล้ำนล้ำนบำท
หรือคิดเป็นร้อยละ 94 จำกเป้ำหมำยแผน 5 ปี (2561-65) ของอีอีซี
1.7 ล้ำนล้ำนบำท เร็วกว่ำเป้ำที่กำหนดไว้ แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่
1. กำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนเอกชนร่วมลงทุน (PPP) 4 โครงกำรหลัก
(รถไฟฯ/สนำมบินฯ/2 ท่ำเรืออุตสำหกรรม) มูลค่ำรวม 633,401 ล้ำนบำท
แบ่งเป็น ทุนจำกภำคเอกชน 387,018 ล้ำนบำท (ร้อยละ 61) จำกภำครัฐ
196,940 ล้ำนบำท (ร้อยละ 39)
2. กำรลงทุนอุตสำหกรรมเป้ำหมำย (จำกกำรออกบัตรส่งเสริมบีโอไอ)
มูลค่ำ 878,881 ล้ำนบำท (โครงกำรที่ขอยื่นส่งเสริมลงทุน ช่วงปี
2560 – มิ.ย. 2564 ลงทุนจริงแล้วกว่ำร้อยละ 85)
3. กำรลงทุนผ่ำนงบบูรณำกำรอีอีซี มูลค่ำ 82,000 ล้ำนบำท
สำหรับกำรลงทุนช่วง 6 เดือนที่ผ่ำน (ม.ค.-มิ.ย. 64) มีกำรขอรับ
ส่งเสริมลงทุน 232 โครงกำร เงินลงทุน 126,643 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 53 (จำกช่วงเดียวกันปี 63) กำรอนุมัติส่งเสริมลงทุน 195 โครงกำร
เงินลงทุน 74,250 ล้ำนบำท และออกบัตรส่งเสริม 187 โครงกำร

เงินลงทุน 88,083 ล้ำนบำท โดยจำนวนขอโครงกำรสูงสุด คือ อุตสำหกรรม
ยำนยนต์และชิ้นส่วน ส่วนเงินลงทุนสูงสุดคือเครื่องใช้ไฟฟ้ำอิเล็คทรอนิกส์
สำหรับกำรลงทุนตรงจำกต่ำงประเทศ (FDI) คิดเป็นร้อยละ 64 ของคำขอ
ลงทุนในอีอีซี ซึ่งนักลงทุนที่สนใจมำกที่สุดคือ ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง ตำมลำดับ
ปักหมุดอนาคต 5 ปี ลงทุนไม่น้อยกว่า 2.2 ล้านล้าน
นำยคณิศ แสงสุพรรณ เลขำธิกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก กล่ำวถึงกำรปรับเพิ่มแผนกำรลงทุน
ในอีอีซี 5 ปีข้ำงหน้ำ (ปี 2565-2569) ไว้ไม่น้อยกว่ำ 2.2 ล้ำนล้ำนบำท
โดยจะมีโครงกำรหลัก ประกอบด้วย กำรลงทุนเมืองกำรบินภำคตะวันออก
ประมำณ 1 แสนล้ำนบำท กำรพัฒนำพื้นที่รอบสถำนีรถไฟควำมเร็วสูง
1 แสนล้ำนบำท กำรลงทุนในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยเฉลี่ยอีกปีละ
4 แสนล้ำนบำท โดยส่วนนี้จะแบ่งเป็นกำรลงทุนพื้นฐำนที่บีโอไอทำได้
ปีละ 2 แสนล้ำนบำท และจะมีกำรเร่งรัดอีกปีละ 1.5 แสนล้ำนบำท
ในอุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่เฉลี่ยปีละ 4 หมื่นล้ำนบำท อุตสำหกรรม
5G อิเล็กทรอนิกส์ปีละ 5 หมื่นล้ำนบำท กำรแพทย์สมัยใหม่ปีละ
3 หมื่นล้ำนบำท อุตสำหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ปีละ 3 หมื่นล้ำนบำท
ซึ่งทั้งหมดยังไม่นับโครงกำรเมืองใหม่และอสังหำริมทรัพย์ที่จะเกิดขึ้น
ในพื้นที่ และโครงกำรภำยใต้งบบูรณำกำรอีอีซี อย่ำงไรก็ตำม ที่ประชุม
ได้มอบหมำยให้ไปพิจำรณำกำรลงทุนด้ำนอื่นๆ โดยเฉพำะเกษตร
อุตสำหกรรมในพื้นที่ที่กำลังเติบโต
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จัดสิทธิประโยชน์ ลดอุปสรรค ดึงดูดนักลงทุน ที่ประชุม กบอ.
ยังได้พิจำรณำกำรวำงกรอบสิทธิประโยชน์เพื่อจูงใจนักลงทุนที่ใช้
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยกำรให้สิทธิประโยชน์แก่
ผู้ประกอบกำรกิจกำรในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ นำร่องเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษเมืองกำรบินภำคตะวันออก หรือ EECa ให้เป็นพื้นที่
ต้นแบบ (Sandbox) “กำรปฏิรูปและยกระดับประเทศไทย ก้ำวสู่
10 อันดับของประเทศที่ประกอบธุรกิจง่ำยที่สุด” และที่ประชุมได้
มอบหมำยให้ สกพอ. จัดทำ (ร่ำง) ประกำศสิทธิประโยชน์สำหรับ
ผู้ประกอบกิจกำรในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ที่ครอบคลุม สิทธิ
ประโยชน์ด้ำนภำษีอำกรและที่มิใช่ภำษีอำกร เพื่อสนับสนุนกำรลงทุน
ในพื้นที่ออี ีซี โดยมุ่งเน้นกลุ่มนักลงทุนที่มีศักยภำพ ใช้นวัตกรรมขั้นสูง
และเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ภำยใต้กำรออกแบบสิทธิประโยชน์ที่ตรงตำม
ควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร (Demand Driven Customization)
เป็นต้นแบบกำรปฏิรูประบบรำชกำรที่ใช้กฎหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ลดอุปสรรคในกำรลงทุน และเน้นกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำง
ภำครัฐและเอกชน
ดัน EECd เมืองดิจิทัลระดับโลกแห่งภูมิภาค นอกจำกนี้
ยังเตรียมพัฒนำพื้นที่โครงกำรเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมและนวัตกรรม
ดิจิทัล (EECd) เป็นเมืองดิจิทัลแห่งภูมิภำค ดึงดูดกำรลงทุนสู่พื้นที่
อีอีซี กำหนดแผนปฏิบัติกำร ปี 2564 – 2565 จำนวน 4 แผนหลัก
คำดว่ำจะแล้วเสร็จในเดือนกันยำยนนี้ ได้แก่

1) จัดทำแผนกำรดำเนินโครงกำร (Master Plan)
2) จัดทำแนวคิดออกแบบโครงกำรฯ (Conceptual Design)
3) วำงแผนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสำธำรณูปโภค
4) จัดทำแผนดึงดูดนักลงทุนและสิทธิประโยชน์
โดยตั้งเป้ำหมำยไตรมำส 4 จะทำควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
ภำครัฐ-เอกชน เพื่อศึกษำกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสำธำรณูปโภค
ต่ำงๆ ของโครงกำรฯ พร้อมเจรจำร่วมกับบริษัท-หน่วยงำนที่สนใจ
เข้ำร่วมลงทุน ออกแบบรำยละเอียดกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
และสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ภำยในพื้นที่โครงกำรฯ ช่วงไตรมำส 1-2
ของปี 2565
สำหรับกำรพัฒนำโครงกำร EECd แบ่งเป็น 4 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสำธำรณูปโภค ระยะที่ 2 พัฒนำ
พื้นที่เชิงพำณิชย์ ศูนย์เรียนรู้ ศูนย์บริกำรต่ำงๆ ระยะที่ 3 พัฒนำพื้นที่
กลุ่มอุตสำหกรรมดิจิทัล และ ระยะที่ 4 พัฒนำพื้นที่ธุรกิจเชิงพำณิชย์
ผสมผสำนระบบนิเวศน์ เพื่อกำรอยู่อำศัยในโลกยุคใหม่
โดยตั้งเป้ำให้ EECd เป็นเมืองดิจิทัลระดับโลกในภูมิภำค
เป็นศูนย์กลำงลงทุนและพัฒนำอุตสำหกรรมด้ำนดิจิทัลแห่งอนำคต
และเป็นเมืองอัจฉริยะโดยใช้หลักคิดกำรพัฒนำเมืองที่เติบโตอย่ำงยั่งยืน
และพึ่งพำตนเองได้
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มำ : www.salika.com

กลุ่มชาวนาอินทรีย์ตาบลกุดประทาย เตรียมความพร้อมสู่วิถีชีวิตใหม่
ใส่ใจสุขภาพ เกษตรปลอดภัยที่ตาบลกุดประทาย จังหวัดอุบลราชธานี
กำรทำเกษตรอินทรีย์ เป็นระบบกำรทำเกษตรกรรมที่ไม่ใช้สำรเคมีในกำรทำเกษตรกรรม เป็นวิถีที่ให้ควำมสำคัญกับธรรมชำติเป็นหลัก
โดยมีเป้ำหมำยอยู่บนฐำนของกำรอยู่ร่วมกับธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน ไม่ว่ำจะเป็นกำรอนุรักษ์ธรรมชำติ กำรฟื้นฟูควำมอุดมสมบูรณ์ของธรรมชำติ
เพรำะกำรทำเกษตรอินทรีย์คือกำรปรับสมดุลให้กับธรรมชำติ อย่ำงไรก็ดีระบบเกษตรอินทรีย์นั้น มีควำมซับซ้อนมำกกว่ำกำรปลูกโดยใช้
สำรเคมีเร่ง ต้องได้รับควำมใส่ใจและควำมดูแลเป็นพิเศษ
เกษตรกรในตำบลกุดประทำย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลรำชธำนี เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่จำกเดิมมีกำรทำเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
กล่ำวคือ นิยมใช้สำรเคมี แต่หลังจำกที่ชำวบ้ำนในพื้นที่ได้รบั ผลกระทบจำกปัญหำสำรเคมีตกค้ำง ทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภำพ อีกทั้งยังลุกลำม
ไปถึงกำรเกษตรส่งผลให้ดินเสื่อมโทรม จึงไม่สำมำรถเก็บผลผลิตได้ตำมต้องกำร จึงเกิดกำรรวมกลุ่ม ‘ชำวนำอินทรีย์ตำบลกุดประทำย’ ขึ้น
เพื่อแก้ไขปัญหำดังกล่ำว
แม้ชุมชนจะมีควำมตั้งใจจริงในกำรปรับปรุงวิถีเกษตรกรรมตนเองให้เป็นในลักษณะระบบกำรเกษตรอินทรีย์มำกขึ้น อย่ำงไรก็ดี
ควำมเป็นจริงไม่ได้ง่ำยดำยเช่นนั้น เมื่อชุมชนพบว่ำหลังจำกเปลี่ยนระบบกำรเกษตรที่ใช้สำรเคมีมำเป็นระบบกำรเกษตรอินทรีย์กลับทำให้พวกเขำ
ได้ผลผลิตน้อยลงจำกเดิมอย่ำงเห็นได้ชัด ซึ่งนั่นหมำยควำมว่ำ พวกเขำไม่สำมำรถขำยผลผลิตให้เพียงพอต่อกำรเป็นรำยได้หลักของตนเอง
ซ้ำร้ำยกว่ำนั้น ชุมชนยังได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดโควิด-19 กำรส่งออกจำกผลผลิตทำงเกษตรจึงยำกเข้ำไปใหญ่ เกษตรกรจำต้องแบกรับ
ค่ำใช้จ่ำยในชีวิตมำกขึ้นกว่ำเดิม จำกปัญหำที่เกิดขึ้น กลุ่มชำวนำฯ จึงอยำกบรรเทำควำมรุนแรงของปัญหำเหล่ำนี้ด้วยกำรปลูกผักอินทรีย์
ระยะสั้น ภำยใต้โจทย์ใหญ่คือ กำรได้ผลผลิตเร็วและนำออกขำยหำรำยได้ให้ไวขึ้น
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‘โครงกำรพัฒนำศักยภำพเกษตรกรในกำรปลูกผักอินทรีย์
เพื่อเพิ่มรำยได้’ จึงเกิดขึ้น เพื่อสนับสนุนและเป็นตัวช่วยสำคัญในกำร
ผลักดันให้เกษตรกรในตำบลกุดประทำย สำมำรถไปถึงเป้ำหมำยที่ต้องกำร
ดังกล่ำวได้สำเร็จภำยใต้เงื่อนไขกำรก้ำวเข้ำสู่ยุควิถีชีวิตใหม่ (New normal)
โดยเฉพำะด้ำนควำมปลอดภัยของอำหำรซึ่งถือเป็นเรือ่ งที่ผู้คนให้ควำม
สำคัญเป็นลำดับแรก
ดังนั้นโครงกำรฯ จึงได้มีกำรออกแบบหลักสูตรบนฐำนต้นทุนเดิม
ของชุมชน แต่ต้องสร้ำงควำมต่อเนื่องของรำยได้ให้แก่เกษตรกร
อย่ำงยั่งยืน และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผลผลิตทำงกำรเกษตรไปควบคู่กัน
ซึ่งทั้งสำมที่กล่ำวไปนั้นถือเป็นหัวใจสำคัญของเกษตรกรยุคใหม่ที่ควรรู้
และต้องเริ่มลงมือปฏิบัติเพื่อให้กำรทำเกษตรที่พึ่งสำรเคมีหมดไป
ด้วยเหตุนี้เนื้อหำของกำรอบรมส่วนใหญ่จึงครบถ้วนตั้งแต่
ต้นน้ำถึงปลำยน้ำสำหรับกำรปลูกผักอินทรีย์ กำรอบรมกำรปลูกผักอินทรีย์
กำรอบรมเรื่องมำตรฐำนกำรปลูกผักอินทรีย์ และกำรฝึกปฏิบัติ
กำรตรวจแปลง และกำรกำกับควบคุมมำตรฐำนกำรปลูกผักอินทรีย์

กำรศึกษำดูงำนในพื้นที่ที่ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรปลูกผักอินทรีย์
หรือปฏิบัติกำรเรื่องกำรตลำดผักอินทรีย์ โดยผู้เข้ำร่วมโครงกำร
ในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นชำวบ้ำนจำกพื้นที่อำเภอเดชอุดม จำนวน 8 หมู่บ้ำน
โดยแบ่งเป็น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ว่ำงงำน กลุ่มผู้มีรำยได้น้อย
และกลุ่มผู้พิกำร เพรำะท้ำยสุดแล้ว นอกเหนือจำกกำรส่งเสริม
กำรพัฒนำทักษะอำชีพให้กับกลุ่มเป้ำหมำยแล้ว โครงกำรฯ ยังคำดหวังว่ำ
องค์ควำมรู้ต่ำงๆ จะสำมำรถพัฒนำกลุ่มเป้ำหมำยให้เป็นทุนมนุษย์
ที่สำคัญของชุมชน โดยเริ่มจำกกำรปรับทัศนคติในกำรทำกำรเกษตร
วำงแผนกำรผลิตที่เหมำะสมกับบริบทชุมชน รวมไปถึงกำรทำงำน
เป็นทีมที่คนในชุมชนต้องพึ่งพำอำศัยกัน เพรำะนอกจำกตัวเรำ
จะก้ำวหน้ำแล้ว หำกคนทั้งชุมชนก้ำวหน้ำไปด้วยกัน ก็จะเป็นสิ่งที่
ทำให้เรำอยู่ได้อย่ำงยั่งยืนมำกยิ่งขึ้น
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : www.eef.or.th

ยก “บ้านศรีดอนชัย เชียงราย”
สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”
กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ยกย่องชุมชนคุณธรรมฯ บ้ำน
ศรีดอนชัย เชียงรำย สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
สร้ำงรำยได้สู่ชุมชน ฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศหลังโควิด-19
นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย
ผู้บริหำรกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้นำชุมชน
พลัง ”บวร” และชำวชุมชนคุณธรรมฯ บ้ำนศรีดอนชัย ต.ศรีดอนชัย
อ.เชียงของ จ.เชียงรำย ซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนที่กระทรวงวัฒนธรรม
ประกำศให้เป็น ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”
เป็นชุมชนที่มีศักยภำพและมีควำมพร้อมด้ำนกำรท่องเที่ยวในทุกมิติ
โดยผู้นำชุมชนพลัง ”บวร” และชำวชุมชนคุณธรรมฯ ได้ให้กำรต้อนรับ
นำงยุพำ ทวีวัฒนะกิจบวร กล่ำวว่ำ นโยบำยของ นำยอิทธิพล
คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวัฒนธรรม มุ่งขับเคลื่อนโมเดล
เศรษฐกิจใหม่ BCG ตำมนโยบำยของรัฐบำล และผลักดัน "Soft Power"
ไทย โดยนำทุนทำงวัฒนธรรมมำต่อยอดสร้ำงสรรค์สินค้ำและบริกำร
(Creative Culture) เพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ สร้ำงรำยได้จำก
กำรท่องเที่ยว และบริกำรทำงวัฒนธรรมโดยเฉพำะอุตสำหกรรม
วัฒนธรรมที่มีศักยภำพ 5F ประกอบด้วยอำหำร (Food) ภำพยนตร์และ
วีดิทัศน์ (Film) ผ้ำไทยและกำรออกแบบแฟชั่น (Fashion) มวยไทย
(Fighting) และกำรอนุรักษ์และขับเคลื่อนเทศกำล ประเพณีสู่ระดับโลก
(Festival) เพื่อสร้ำงโอกำส สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ให้แก่ประชำชนและ

ชุมชนเสริมสร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำกของชุมชน ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของ
ประเทศ หลังสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
(โควิด-19) คลี่คลำย
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่ำวอีกว่ำ กระทรวงวัฒนธรรม
จึงได้ขับเคลื่อนโครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ โดยเฉพำะกำรส่งเสริม
กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ล่ำสุด วธ. ได้ดำเนินกำรโครงกำร“เที่ยวชุมชน
ยลวิถี” โดยประกำศ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”
เป็นชุมชนที่มีศักยภำพและมีควำมพร้อมด้ำนกำรท่องเที่ยวในทุกมิติ
และมีผลกำรดำเนินงำนดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และมีชุมชนคุณธรรมฯ
ที่มีควำมพร้อม 228 แห่งทั่วประเทศ เข้ำร่วมโครงกำรฯ ซึ่งชุมชน
คุณธรรมฯ บ้ำนศรีดอนชัย เป็นหนึ่งใน10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ
“เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ที่มีควำมโดดเด่นเป็นชุมชนชำวไทลื้อที่อพยพ
มำจำกสิบสองปันนำเมื่อร้อยกว่ำปีก่อน ยังคงรักษำภำษำไทลื้อ
กำรแต่งกำยด้วยผ้ำทอไทลื้อ และวัฒนธรรมประเพณีที่มีควำมเป็น
เอกลักษณ์ ดังสโลแกน“เที่ยวศรีดอนชัย เหมือนได้ไปสิบสองปันนา”
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นอกจำกนี้ชุมชนยังมีเสน่ห์วิถีชีวิต พึ่งพำแม่น้ำ อิงสำยน้ำ
แห่งวัฒนธรรม เช่น พิธีบวงสรวงศำลเจ้ำบ่อ หรือพิธีเข้ำกรรมเจ้ำบ่อ
พิธีสืบชำตำ ประเพณี 12 เดือน โดยเฉพำะ ประเพณี “จุลกฐินถิ่นไทลื้อ
ศรีดอนชัย” รวมทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรมและประวัติศำสตร์
อำทิ วัดท่ำข้ำมศรีดอนชัย ศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ ศูนย์กำรเรียนรู้ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น เช่น พิพิธภัณฑ์ลื้อลำยคำ เฮือนคำแพง บ้ำนไทลื้อร้อยปี
(เฮือนเอื้อยคำ) ศูนย์สตรีผ้ำทอศรีดอนชัย ศูนย์เรียนรู้ผ้ำทอไทลื้อบ้ำนแม่ครู
ดอกแก้ว ธีระโครต และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
“วธ. จะขยำยผลกำรพัฒนำต่อยอดงำนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ไปสู่อีก 9 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ได้แก่ ชุมชน
คุณธรรมฯ บ้ำนโนนบุรี จ.กำฬสินธุ์ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้ำนโคกเมือง
ต.จรเข้มำก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้ำนสำมช่องเหนือ
จ.พังงำ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีดอนคำ จ.แพร่ ชุมชนคุณธรรมฯ
บ้ำนผำบ่อง จ.แม่ฮ่องสอน ชุมชนคุณธรรมฯ บ้ำนเก่ำริมน้ำประแส
จ.ระยอง ชุมชนคุณธรรมฯ บ้ำนท่ำมะโอ จ.ลำปำง ชุมชนคุณธรรมฯ

วัดบำงใบไม้ จ.สุรำษฎร์ธำนี และชุมชนคุณธรรมฯ เมืองลับแล จ.อุตรดิตถ์”
นำงยุพำ กล่ำว
นอกจำกนี้ นำงยุพำ ยังกล่ำวอีกว่ำ ขณะนี้ วธ. อยู่ระหว่ำงจัดทำ
Mobile Application “เที่ยวเท่ๆ เสน่ห์เมืองไทย” ทั้งในระบบ iOS
และ Android ซึ่งเป็นแอปพลิเคชัน ที่รวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
และกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่โดดเด่น ร้ำนอำหำร สินค้ำทำงวัฒนธรรม
และที่พัก ฯลฯ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในกำรท่องเที่ยวชื่นชมควำมงดงำม
ของแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ เยี่ยมยลเสน่ห์ของวิถีชีวิต ผลิตภัณฑ์
ภูมิปัญญำต่ำงๆ ของชุมชน ตลอดทั้งเพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรสืบค้น
ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเป็นช่องทำง
สำคัญในกำรประชำสัมพันธ์กระตุ้นให้เกิดกำรเดินทำงท่องเที่ยวในประเทศ
พร้อมจัดทำเป็นเส้นทำงท่องเที่ยวแต่ละจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัดด้วย
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคเหนือ
ที่มา : www.lannapost.net

English for Career
10 สานวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการทางาน ที่คุณอาจไม่เคยรู้
นอกจำกประโยคภำษำอังกฤษทั่วไปที่เรำมักจะได้ยินบ่อยๆ ในที่ทำงำนแล้ว ยังมีสำนวนน่ำใช้ อีกมำกมำยเลยค่ะ อย่ำงเช่น 10 สำนวน
ที่ Globish ยกมำในวันนี้ อำจจะแปลกใหม่สำหรับหลำยๆ ท่ำน แต่บอกเลยว่ำ ฝรั่งใช้กันจริงๆ ค่ะ
1. To axe someone (ทึ แอกซ ซัมวัน)
ตัวอย่าง
แปลว่ำ ไล่ออก
It was nice to see you, but now I’ve got to get back to
ตัวอย่าง
the salt mines.
She was axed because her boss found her using social
ดีใจที่ได้เจอคุณนะ แต่ฉันต้องกลับไปทำงำนแล้ว
networks during working hours.
4. White collar worker (ไวท์ คอลล่ำร์ เวอะเคอะ)
เธอโดนไล่ออกเพรำะหัวหน้ำของเธอจับได้ว่ำเธอเล่นโซเชียลใน
แปลว่ำ พนักงำนออฟฟิศ
เวลำงำน
ตัวอย่าง
2. Back to the drawing board (แลค ที เดอะ ดรออิ่ง บอร์ด) This place is full of white collar workers.
แปลว่ำ เริ่มต้นใหม่
ที่นี่เต็มไปด้วยพนักงำนออฟฟิศ
ตัวอย่าง
5. Deadwood (เดด วูด)
I worked really hard on this project, but my boss
แปลว่ำ คนที่ไม่มีประโยชน์
rejected it, so now it’s back to the drawing board.
ฉันทุ่มเททำงำนหนักมำกกับโปรเจคนี้ แต่หัวหน้ำของฉันไม่ให้ผ่ำน ตัวอย่าง
I believe that John is a complete deadwood to the
ฉันเลยต้องกลับไปเริ่มต้นทำใหม่
company. He should be axed.
3. Back to the salt mines (แบค ทึ เดอะ ซอลท์ ไมนส)
ผมเชื่อว่ำจอห์นเป็นคนที่ไม่ทำประโยชน์อะไรเลยให้กับบริษัท
แปลว่ำ ได้เวลำที่ต้องกลับไปทำงำน
เขำควรถูกไล่ออก
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6. Bust someone’s buns (บัสท ซัมวันส บันส)
แปลว่ำ ทำงำนหนัก
ตัวอย่าง
I have busted my buns for an entire week on this project.
ทั้งสัปดำห์นี้ ฉันทำงำนหนักมำกกับโปรเจคนี้

9. Burn the midnight oil (เบิร์น เดอะ มิดไนท์ ออยล์)
แปลว่ำ ทำงำนหำมรุ่งหำมค่ำ
ตัวอย่าง
If you often burn the midnight oil, you'll burn yourself out.
ถ้ำคุณทำงำนหำมรุ่มหำมค่ำบ่อยๆ คุณจะหมดไฟเอำได้นะ

7. Bump up (บัมพ อัพ)
แปลว่ำ เลื่อนตำแหน่ง
ตัวอย่าง
Congratulations! You got bumped up.
ยินดีด้วยนะที่คุณได้เลื่อนตำแหน่ง

10. In the works (อิน เดอะ เวิร์คส)
แปลว่ำ อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ
ตัวอย่าง
He said there were dozens of economic plans in the
works.
เขำบอกว่ำแผนเศรษฐกิจเป็นสิบๆ แผนอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ

8. Desk Jockey (เดสค จอคคี)
แปลว่ำ คนทำงำนออฟฟิศ
ตัวอย่าง
I am tired of being a desk jockey. I think I need to find a
new job.
ฉันเบื่อที่จะทำงำนออฟฟิศแล้ว ฉันว่ำฉันต้องหำงำนใหม่แล้วล่ะ

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : www.globish.co.th

รู้ทันโลก
รู้หรือไม่? เราสามารถเปลี่ยนขยะจากกากกาแฟให้เป็นไบโอดีเซลเติมรถยนต์ได้
How To ใช้ประโยชน์จากกากกาแฟที่กลายเป็นขยะให้เป็น
พลังงาน ด้วยวิธีนาไปผลิตเป็นนามันไบโอดีเซลเติมรถเมล์ มีใช้จริงแล้ว
ในประเทศอังกฤษ
สิ่งแรกที่หลำยคนนึกถึง เมื่อลืมตำตื่นขึ้นในเช้ำวันใหม่ คือ
กลิ่นหอมของกำแฟที่โชยมำปลุกให้พร้อมเริ่มต้นวันใหม่ ขณะที่หลำยคน
นิยมดื่มกำแฟเพื่อสร้ำงควำมสดชื่นในยำมบ่ำย กระตุ้นให้ตื่นตัวทำงำนต่อ
อย่ำงรำบรื่น ด้วยควำมนิยมดื่มกำแฟของผู้คนทั่วโลก ทำให้แต่ละปี
เรำมีขยะจำกกำกกำแฟมำกกว่ำ 7 พันตันต่อปีและกำกกำแฟเหล่ำนี้
หำกเรำไปทำลำยแบบไม่ถูกวิธีจะกลำยเป็นกำรเพิ่มมลภำวะในอำกำศ
ให้กับโลกของเรำ วิธีกำรกำจัดกำกกำแฟอย่ำงสร้ำงสรร ก็คือ กำรนำไปผลิต
เป็นไบโอดีเซล และทำเป็นถ่ำนสำหรับใช้ในครัวเรือนและภำคอุตสำหกรรม
ข้อมูลจำกกลุ่มปตท.ระบุว่ำ ปริมำณกำแฟที่คนทั่วโลกดื่ม
เฉลี่ยอยู่ที่ 2,000 ล้ำนแก้วต่อปี ทำให้เกิดขยะจำกกำกกำแฟ มำกกว่ำ
6 ล้ำนตันต่อปี เพื่อกำจัดกำกกำแฟ จึงต้องฝังกลบให้ย่อยสลำย
แต่กลำยเป็นกำรสร้ำงคำร์บอนไดออกไซด์ออกมำจำนวนมำก สตำร์ทอัพ
ที่ชื่อว่ำ Bio-Bean จึงคิดวิธีเปลี่ยนกำกกำแฟกว่ำ 7,000 ตันต่อปี
มำผลิตเป็นไบโอดีเซล เพื่อใช้ในด้ำนขนส่งสำธำรณะ และนำขยะ

จำกกำกกำแฟไปผลิตเป็นถ่ำนสำหรับใช้ในครัวเรือนและอุตสำหกรรม
ซึ่งหำกนำมำเผำไหม้จะให้ควำมร้อนได้นำนกว่ำถ่ำนไม้
Bio-Bean เป็นสตำร์ทอัพจำกประเทศอังกฤษ นำเศษขยะ
กำกเมล็ดกำแฟหลังจำกชงกำแฟแล้ว นำไปผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซล B20
นำกลับมำเติมให้รถเมล์ในกรุงลอนดอน ที่ผู้คนดื่มกำแฟในแต่ละวัน
เป็นจำนวนมำกถึง 2 แสนตันต่อปี
B20 Coffee-Bio-Diesel บริษัท Bio-Bean ได้รับควำมร่วมมือ
จำกบริษัทพลังงำนยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่ำงเชลล์ โดยปี 2016 ที่ผ่ำนมำ
ยังได้รับเงินทุนสูงถึง 5 ล้ำนดอลลำร์
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ผลวิจัยพบว่ำ กำกกำแฟเหลือทิ้ง 10 กิโลกรัม สำมำรถผลิต
น้ำมันไบโอดีเซลได้ถึง 2 ลิตร โดยนำเอำกำกกำแฟเหลือทิ้งมำทำให้แห้ง
จำกนั้นนำมำปรับสภำพเพื่อลดกรดไขมันอิสระ แต่หำกไม่นำเอำกรดไขมัน
อิสระออกไปจะทำให้เกิดสบู่ทันที เมื่อปรับสภำพกำกกำแฟเรียบร้อยแล้ว
จึงนำมำผ่ำนกระบวนกำร กำรสกัดทำงเคมีจนได้ออกมำเป็นน้ำมัน
ไบโอดีเซลดิบ แต่เรำยังไม่สำมำรถนำมำใช้ได้จึงต้องทำให้น้ำมันไบโอดีเซลดิบ
ที่ได้มำบริสุทธิ์ไร้สำรปนเปื้อนเสียก่อน จนได้ออกมำเป็นน้ำมันไบโอดีเซล
บริสุทธิ์จำกกำกกำแฟ เพียงเท่ำนี้ก็สำมำรถนำมำใช้เติมเครือ่ งยนต์ได้แล้ว
แต่ในกระบวนกำรผลิต พบว่ำ มีต้นทุนสูงและต้องใช้เครื่องมือที่มี
ประสิทธิภำพ รำคำค่อนข้ำงแพง ทำให้มีกำรศึกษำหำวิธีกำรสกัด
เพื่อลดต้นทุนของสำรเคมีที่ใช้ เพื่อให้คุ้มค่ำที่สุด ปัจจุบันได้พัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่องจนสำมำรถนำมำใช้ได้จริง เช่น ประเทศอังกฤษได้มี
กำรเริ่มใช้น้ำมันไบโอดีเซลจำกกำกกำแฟเหลือทิ้งสำหรับเติมในรถขนส่ง
ซึ่งสำมำรถใช้กำรได้เป็นอย่ำงดี รถเมล์ที่เติมด้วยไบโอดีเซลจำกกำกกำแฟ

ในประเทศอังกฤษให้บริกำรจริงตั้งแต่ปี 2560 โดยบริษัท Bio-Bean
คำดว่ำ กำกกำแฟ ประมำณ 2.6 ล้ำนถ้วย จะสำมำรถสกัดเป็นเชื้อเพลิง
ให้เพียงพอต่อกำรใช้งำนของรถบัส 1 คัน ได้นำนถึง 1 ปี นับเป็นวิธีกำร
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแนวใหม่ โดยกำรเปลี่ยนกำกกำแฟ ที่เคยถูกทิ้ง
โดยเปล่ำประโยชน์ ให้เป็นพลังงำนทดแทนทำงเลือก
ส่วนกำกกำแฟที่นำมำผลิตเป็นถ่ำน ช่วยในกำรเผำไหม้ได้ดี
สำมำรถให้ควำมร้อนได้มำกกว่ำถ่ำนไม้ถึง 20% สำมำรถนำมำใช้ได้
ในภำคครัวเรือนและภำคอุตสำหกรรม แม้ว่ำกำรเผำไหม้ขยะจำกกำกกำแฟ
ยังเป็นกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกอยู่ แต่ก็น้อยกว่ำพลังงำนเชื้อเพลิงอื่นๆ
ถึง 80%

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : www.pptvhd36.com

Smart DOE
โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs
นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เปิดเผยว่ำ วันที่ 20 ตุลำคม 2564 เป็นวันแรกที่เปิดให้นำยจ้ำง สถำนประกอบกำร
ลงทะเบียนร่วมโครงกำรส่งเสริมและรักษำระดับกำรจ้ำงงำนในธุรกิจ SMEs ผ่ำนทำงระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ ส่งเสริมกำรจ้ำงงำนเอสเอ็มอี.doe.go.th
โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนจนถึง 20 พฤศจิกำยน 2564 ภำพรวมวันแรกมีผลตอบรับที่ดีมำก ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลำคม เวลำ 17.00 น.
พบว่ำมีสถำนประกอบกำรได้รับกำรอนุมัติเข้ำร่วมโครงกำรแล้ว 5,091 รำย จำนวนลูกจ้ำงคนไทยที่ได้รับสิทธิ์ 123,847 คน ส่วนใหญ่เป็นกิจกำร
ในพื้นที่กรุงเทพมหำนครถึง 2,231 รำย จำนวนลูกจ้ำงคนไทยที่ได้รับสิทธิ์ 53,548 คน ปริมณฑล 1,101 รำย จำนวนลูกจ้ำงคนไทยที่ได้รับสิทธิ์
29,218 คน ภำคกลำง 687 รำย จำนวนลูกจ้ำงคนไทยที่ได้รับสิทธิ์ 18,247 คน ภำคใต้ 454 รำย จำนวนลูกจ้ำงคนไทยที่ได้รับสิทธิ์ 8,799 คน
ภำคเหนือ 365 รำย จำนวนลูกจ้ำงคนไทยที่ได้รับสิทธิ์ 6,975 คน และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 253 รำย จำนวนลูกจ้ำงคนไทยที่ได้รับสิทธิ์ 7,060 คน
“สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ในช่วงที่ผ่ำนมำทำให้สถำนประกอบกำรจำนวนหนึ่งประสบปัญหำจนต้องหยุดกิจกำร
ชั่วครำว บำงแห่งมีกำรลดกำรจ้ำงงำนอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ และมีจำนวนมำกที่พยำยำมพยุงกิจกำรไปพร้อมกับรักษำระดับกำรจ้ำงงำนไว้
อย่ำงสุดกำลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงำน
เห็นถึงควำมจำเป็นที่รัฐบำลจะต้องมีนโยบำยรักษำระดับกำรจ้ำงงำนและส่งเสริมกำรจ้ำงงำนใหม่ โดยอุดหนุนค่ำจ้ำง 3,000 บำทต่อ
ลูกจ้ำงสัญชำติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลำ 3 เดือน ในเดือนพฤศจิกำยน 2564 - มกรำคม 2565 เพื่อให้สถำนประกอบกำรขนำด
เล็ก-กลำงเกิดสภำพคล่อง สำมำรถฟื้นฟูกิจกำรสร้ำงควำมแข็งแรงในธุรกิจพร้อมรับกำรเปิดประเทศที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้ ทั้งยังเป็นกำรตอบแทน
ธุรกิจในกลุ่ม SMEs ที่เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของกำรจ้ำงงำนในประเทศไทย” รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน กล่ำว
ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำวว่ำ สำหรับสถำนประกอบกำรที่ต้องกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ จะต้องเป็น
นำยจ้ำงภำคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม (ฐำนข้อมูลประกันสังคม ม.33 สถำนะ Active) ที่มีลูกจ้ำงรวมทุกสำขำไม่เกิน 200 คน ณ
วันที่ 16 ตุลำคม 2564 โดยที่นำยจ้ำงจะต้องรักษำระดับกำรจ้ำงงำนไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 95 ในระหว่ำงเข้ำร่วมโครงกำรฯ หำกไม่สำมำรถ
รักษำระดับกำรจ้ำงงำนให้ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 95 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น และกรณีนำยจ้ำงมีกำรจ้ำงงำนเพิ่มขึ้นจำกยอดกำรจ้ำงงำน
ณ วันที่ 16 พฤศจิกำยน 2564 จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตำมจำนวนกำรจ้ำงงำนจริงไม่เกินร้อยละ 5 ทั้งนี้ นำยจ้ำงจะต้องจ่ำยค่ำจ้ำงไม่ต่ำกว่ำ
อัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดตำมประกำศคณะกรรมกำรค่ำจ้ำงฯ โดยหลักเกณฑ์สำคัญอีกประกำรที่นำยจ้ำงสถำนประกอบกำรจะได้รับ
กำรอนุมัติร่วมโครงกำร คือนำยจ้ำงจะต้องส่งเงินสมทบประกันสังคมผ่ำนช่องทำง e-service (e-payment) ของสำนักงำนประกันสังคม ภำยใน
วันที่ 15 ของเดือนถัดไป จึงจะได้รับเงินอุดหนุนจำกโครงกำรฯ
ทั้งนี้ ผู้สนใจที่ต้องกำรสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมสำมำรถติดต่อได้ที่สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงำนจัดหำงำน
กรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1 - 10 หรือที่สำยด่วนกระทรวงแรงงำน โทร.1506 กด 2 กรมกำรจัดหำงำน หรือสำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน โทร.1694”
อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำว
Smart Job Magazine
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : https//www.doe.go.th
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กกจ. รับรางวัลหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ของศูนย์ราชการสะดวก ประจาปี 2564
กรมกำรจัดหำงำน ได้ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนกำรให้บริกำรของศูนย์รำชกำรสะดวก (GECC) ประจำปี 2564 จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่
ศูนย์บริกำรจัดหำงำนเพื่อคนไทย (Smart Job Center) สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดเชียงรำย และสำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดระยอง
วันที่ 30 กันยำยน 2564 นำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน เข้ำรับมอบโล่และตรำรับรองมำตรฐำนกำรให้บริกำร
ของศูนย์รำชกำรสะดวก ประจำปี 2564 จำกนำยอนุชำ นำคำศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนำยกรัฐมนตรี ผ่ำนระบบ VDO Conference : Zoom Meeting
ซึ่งกรมกำรจัดหำงำนได้รับรำงวัลทั้งสิ้น จำนวน 3 รำงวัล คือ ศูนย์บริกำรจัดหำงำนเพื่อคนไทย (Smart Job Center) สำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดเชียงรำย และสำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดระยอง โดยทั้งหมดได้รับรำงวัลระดับฟ้ำ (ระดับพื้นฐำน)
สำหรับกำรจัดงำนในครั้งนี้จัดขึ้นโดยสำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี เพื่อเป็นเกียรติแก่หน่วยงำนที่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน
จำกคณะกรรมกำรอำนวยกำรศูนย์รำชกำรสะดวก และเพื่อให้กำรบริกำรประชำชนของทุกหน่วยงำนของรัฐมีควำมสะดวก รวดเร็ว เข้ำถึงง่ำย
เป็นไปตำมนโยบำยของรัฐบำลภำยใต้กำรนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี โดยในปีนี้มีหน่วยงำนที่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน
กำรให้บริกำรของศูนย์รำชกำรสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 888 ศูนย์
"กรมกำรจัดหำงำนจะพัฒนำและยกระดับกำรให้บริกำรประชำชนตำมภำรกิจของกรมกำรจัดหำงำน เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ของประชำชนให้ดียิ่งขึ้น มุ่งสู่มำตรฐำนศูนย์รำชกำรสะดวก หรือ Government Easy Contact Center (GECC) ตำมนโยบำยรัฐบำล"
อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
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รมว.เฮ้ง ขานรับนโยบายเปิดประเทศ 1 พ.ย. 64 หลังโควิดทุเลา
เตรียมตาแหน่งงานว่างกว่า 2 แสนอัตรา
กระทรวงแรงงงำน รวบรวมตำแหน่งงำน 222,871 อัตรำ
จำกทั่วประเทศ พร้อมจับมือสถำนประกอบกำร โปรโมทตำแหน่งงำน
รำยได้ สวัสดิกำร ผ่ำนคลิป VDO หวังเพิ่มข้อมูลช่วยตัดสินใจให้
คนว่ำงงำน
นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เปิดเผยว่ำ
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคโควิดในช่วงที่ผ่ำนมำ พล.อ. ประยุทธ์
จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี
ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงำน ต่ำงห่วงใยพี่น้องแรงงำนไทยมำโดยตลอด
รัฐบำลจำเป็นต้องทำงำนอย่ำงหนักเพื่อปกป้องชีวิตประชำชนไปพร้อมกับ
ปกป้องกำรทำมำหำกินตำมปกติของประชำชน วันนี้ควำมเสี่ยงที่จะ
เสียชีวิตจำกกำรแพร่ระบำดโรคโควิด-19 ในประเทศไทยกำลังค่อยๆ
ลดลง และมีกำหนดเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 พฤศจิกำยน
2564 ภำคธุรกิจท่องเที่ยว บริกำร กำรเดินทำง และควำมบันเทิง
จะมีสถำนกำรณ์ที่ดีขึ้นอย่ำงแน่นอน ในฐำนะรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
แรงงำนได้ติดตำมสถำนกำรณ์กำรจ้ำงงำนอย่ำงใกล้ชิด และมีข้อสั่งกำร
ให้อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน ติดตำมกำรรวบรวมตำแหน่งงำนทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ โดยเน้นกำรทำงำนเชิงรุก ลงพื้นที่หำรือและสำรวจควำมต้องกำร

กำรจ้ำงงำนจำกสถำนประกอบกำรอย่ำงเป็นปัจจุบันที่สุด เพื่อผลักดัน
ให้เกิดกำรจ้ำงงำนโดยเร็ว และทำหน้ำที่ผู้ประสำนกำรเคลื่อนย้ำย
แรงงำนอย่ำงเป็นระบบระหว่ำงจังหวัดที่มีควำมต้องกำรจ้ำงงำนแต่ไม่มี
กำลังแรงงำน กับจังหวัดที่มีคนต้องกำรหำงำนทำจำนวนมำกแต่มี
ตำแหน่งงำนว่ำงไม่เพียงพอที่จะรับเข้ำทำงำน
“ผลกำรสำรวจควำมต้องกำรจ้ำงงำนแรงงำนไทยทั่วประเทศ
ณ เดือนตุลำคม 2564 พบว่ำมีตำแหน่งงำนว่ำง 222,871 อัตรำ
โดยตำแหน่งงำนว่ำง 5 อันดับแรกที่นำยจ้ำง/สถำนประกอบกำรต้องกำร
มำกที่สุด ได้แก่ 1. แรงงำนด้ำนกำรประกอบ 2. แรงงำนบรรจุภัณฑ์
3. พนักงำนขำยของหน้ำร้ำน และสำธิตสินค้ำ 4. ตัวแทนจัดหำบริกำร
ทำงธุรกิจและนำยหน้ำกำรค้ำอื่นๆ และ 5. ตัวแทนฝ่ำยขำยด้ำนเทคนิค
และกำรค้ำ ซึ่งประเภทกิจกำรที่ต้องกำรจ้ำงงำนมำกที่สุด 5 อันดับ ได้แก่
1. อุตสำหกรรมกำรผลิต 2. อุตสำหกรรมขำยส่ง/ปลีกจักรยำนยนต์ และ
กำรซ่อมจักรยำนยนต์ 3. อุตสำหกรรมก่อสร้ำง 4.อุตสำหกรรมอุปกรณ์
กำรแพทย์ และ 5. กิจกรรมทำงกำรเงินและกำรประกันภัย” รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงแรงงำน กล่ำว
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ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำวว่ำ
นอกจำกกำรมอบหมำยให้สำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนคร
พื้นที่ 1-10 และสำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่จัดหำงำน
เชิงรุกแล้ว กรมกำรจัดหำงำนยังร่วมมือกับสถำนประกอบกำรชั้นนำ
42 แห่ง ใน 16 จังหวัด ที่มีควำมต้องกำรจ้ำงงำนแรงงำนไทยทดแทน
แรงงำนต่ำงด้ำว อำทิ บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จำกัด จังหวัดลำพูน
บริษัท คำร์กิลมีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดนครรำชสีมำ บริษัท
ไก่สดเซนทำโก จำกัด จังหวัดปทุมธำนี บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิกส์
(ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) จังหวัดเพชรบุรี บริษัท ศรีตรังโกลฟ์
(ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี บริษัท เอก-ชัย
ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด จังหวัดชลบุรี บริษัท เถ้ำแก่น้อย ฟีดแอนด์
มำร์เก็ตติ้ง จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ เป็นต้น ในกำรจัดทำคลิป
วีดีโอแนะนำสถำนประกอบกำร ตำแหน่งงำนและลักษณะงำน รำยได้
รวมถึงสวัสดิกำรต่ำงๆ ที่จะได้รับ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจ
เพิ่มควำมเชื่อมั่น และโอกำสในกำรเข้ำทำงำน แก่กลุ่มผู้สมัครงำน
คนไทยที่มีระดับกำรศึกษำไม่เกินมัธยมศึกษำปีที่ 6 ซึ่งเป็นกลุ่มเป้ำหมำย
เพื่อทำงำนในตำแหน่งพนักงำนฝ่ำยผลิต พนักงำนขำย พนักงำนประจำร้ำน

พนักงำนจัดเรียงสินค้ำ ฯลฯ ซึ่งอย่ำงน้อยจะได้รับอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำ
ตำมวุฒิกำรศึกษำ รวมทั้งค่ำทำงำนล่วงเวลำ เบี้ยขยัน และสวัสดิกำรต่ำงๆ
ที่บริษัทกำหนด ได้มีงำนทำ มีรำยได้ สำมำรถเลี้ยงดูตนเองและ
ครอบครัวต่อไป
ทั้งนี้ คนหำงำน ผู้ว่ำงงำน ผู้ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด -19 ผู้ที่ต้องกำรมีงำนทำ และผู้ที่สนใจ
สำมำรถเข้ำชมคลิปวีดีโอแนะนำสถำนประกอบกำรฯ ได้ที่เว็บไซต์
doe.go.th หรือติดต่อขอรับบริกำรจัดหำงำน ณ ศูนย์บริกำรจัดหำงำน
เพื่อคนไทย (Smart Job Center) สำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนคร
พื้นที่ 1-10 และสำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด หรือสมัครงำน
ผ่ำนช่องทำงกำรให้บริกำรจัดหำงำนรูปแบบออนไลน์ด้วยตนเองได้
ที่เว็บไซต์ ไทยมีงำนทำ.doe.go.th เพื่อหลีกเลี่ยงกำรเดินทำงไปติดต่อ
ที่สำนักงำน ลดกำรรวมตัวกันของคนจำนวนมำก และป้องกันกำรแพร่ระบำด
ของโรค COVID-19
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : https//www.doe.go.th

เตือนคนไทยระวังสาย-นายหน้าเถื่อน
หลอกทางานเกษตรออสเตรเลีย
กระทรวงแรงงำน เตือนคนไทยอย่ำหลงเชื่อสำย-นำยหน้ำเถื่อนที่อ้ำงว่ำจะช่วยเหลือให้ทำงำนในโครงกำรวีซ่ำเกษตรออสเตรเลีย
ย้ำออสเตรเลียยังไม่ออกวีซ่ำเพรำะอยู่ในขั้นตอนเตรียมกำร
นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เปิดเผยว่ำ จำกสื่อโซเชียลมีเดียที่มีกำรรำยงำน เรื่อง รัฐบำลออสเตรเลียอนุมัติวีซ่ำ
รูปแบบใหม่ เรียกว่ำ "วีซ่ำกำรเกษตร" สำมำรถทำงำนเกษตรอยู่ในออสเตรเลียได้ 3 ปี เดินทำงกลับบ้ำนได้ปีละ 3 เดือน และเมื่อทำงำน
ครบ 3 ปี สำมำรถสมัครเป็นผู้อยู่อำศัยถำวร หรือ permanent residency ของออสเตรเลียได้ ทำให้คนไทยที่คิดเดินทำงไปทำงำนต่ำงประเทศ
จำนวนมำกเกิดควำมสนใจ จนมีผู้แอบอ้ำงว่ำสำมำรถช่วยเหลือในกำรจองวีซ่ำดังกล่ำวตลอดจนอำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงไปทำงำน
ที่ประเทศออสเตรเลียได้ ล่ำสุดสถำนเอกอัครรำชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทยได้ออกประกำศเตือนว่ำ กำรยื่นขอวีซ่ำทำงกำรเกษตร
ของออสเตรเลียที่กำลังมีแผนดำเนินกำรอยู่นั้น กำลังอยู่ในขั้นตอนกำรเตรียมกำร และในขณะนี้ยงั ไม่มีกำรออกวีซ่ำทำงกำรเกษตรของออสเตรเลีย
ให้แก่ผู้ใด รวมทั้งขอให้โปรดใช้ควำมระมัดระวัง อย่ำหลงเชื่อกำรโฆษณำจำกองค์กรหรือบุคคลใดที่อ้ำงว่ำสำมำรถช่วยอำนวยควำมสะดวก
ในกำรออกวีซ่ำนี้ได้
“ขอให้คนหำงำนที่ต้องกำรเดินทำงไปทำงำนต่ำงประเทศตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งงำน ลักษณะงำน และสมัครงำนกับบริษัทจัดหำงำน
ที่ถูกต้องตำมกฎหมำย โดยตรวจสอบรำยชื่อบริษัทจัดหำงำนคนหำงำนเพื่อไปทำงำนในต่ำงประเทศได้ที่เว็บไซต์ www.doe.go.th/ipd
ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทฯ ที่ได้รับอนุญำต จำนวน 125 บริษัท และขอให้คนหำงำนทุกคนเดินทำงไปทำงำนต่ำงประเทศอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย
ซึ่งนอกจำกจะทำให้ได้รับกำรคุ้มครองตำมสิทธิที่พึงมีตำมกฎหมำย และได้ค่ำตอบแทนที่เหมำะสมแล้ว ยังสำมำรถทำงำนอย่ำงมีเกียรติ
มีศักดิ์ศรี ไม่ต้องหลบซ่อนรวมทั้งป้องกันปัญหำกำรค้ำมนุษย์ ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบำลภำยใต้กำรนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี
และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงำน ให้ควำมสำคัญและเน้นย้ำมำโดยตลอด” รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงแรงงำนกล่ำว
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ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำวว่ำ ขอให้แรงงำนไทยระมัดระวังอย่ำโอนเงินให้ผู้ใดโดยยังไม่ได้ตรวจสอบ
ข้อมูล และหลีกเลี่ยงกำรจ่ำยค่ำบริกำรหรือค่ำใช้จ่ำยใดๆ เป็นเงินสด ควรชำระผ่ำนธนำคำรหรือแอปพลิเคชันธนำคำรเพื่อเข้ำบัญชีผู้รับอนุญำต
จัดหำงำนโดยตรง ที่สำคัญแรงงำนไทยที่จะเดินทำงไปทำงำนต่ำงประเทศต้องแจ้งกำรเดินทำง กับกรมกำรจัดหำงำนก่อนเดินทำงทุกครั้ง
และต้องเดินทำงออกไปทำงำนโดยผ่ำนด่ำนตรวจคนหำงำนที่ประจำอยู่ ณ ท่ำอำกำศยำน หำกสำย/นำยหน้ำคนใดบอกว่ำไม่จำเป็นต้องผ่ำน
ด่ำนตรวจ ให้สันนิษฐำนเลยว่ำท่ำนกำลังถูกหลอกลวง โดยแรงงำนไทยสำมำรถเดินทำงไปทำงำนต่ำงประเทศอย่ำงถูกกฎหมำย 5 วิธี ดังนี้
1. กรมกำรจัดหำงำนเป็นผู้จัดส่ง 2. บริษัทจัดหำงำนจัดส่ง 3. นำยจ้ำงในประเทศไทยพำลูกจ้ำงของตนไปทำงำนต่ำงประเทศ 4. นำยจ้ำง
ในประเทศไทยส่งลูกจ้ำงของตนไปฝึกงำนในต่ำงประเทศ 5. คนหำงำนแจ้งกำรเดินทำงไปทำงำนต่ำงประเทศด้วยตัวเอง
“อย่ำงไรก็ดี กรมกำรจัดหำงำนมีเจ้ำหน้ำที่ติดตำม ตรวจสอบ และดำเนินคดีผู้มีพฤติกำรณ์หลอกลวงคนหำงำนไทยไปทำงำนต่ำงประเทศ
อย่ำงใกล้ชิด โดยตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2563 - 5 ตุลำคม 2564 มีกำรดำเนินคดีสำยนำยหน้ำเถื่อนแล้ว 96 รำย หลอกลวงคนหำงำนทั้งสิ้น 205 คน
คิดเป็นมูลค่ำควำมเสียหำย จำนวน 17,879,617 บำท ซึ่งประเทศที่พบคนหำงำนถูกหลอกลวง ไปทำงำนมำกที่สุด ได้แก่ แคนำดำ ญี่ปุ่น
สำธำรณรัฐเกำหลี (เกำหลีใต้) สวีเดน และออสเตรเลีย ตำมลำดับ
สำหรับผู้ที่ต้องกำรเดินทำงไปทำงำนต่ำงประเทศสำมำรถขอรับคำปรึกษำจำกเจ้ำหน้ำที่ ได้ที่สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด
สำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1-10 หรือศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์www.doe.go.th/overseas หรือที่สำยด่วนกระทรวงแรงงำน
โทร.1506 กด 2 กรมกำรจัดหำงำน และสำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน โทร. 1694” อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน

ที่มา : https//www.doe.go.th

อาชีพมั่นคง
แนะ 17 อาชีพรุ่ง ที่ยังตอบโจทย์คนทางานในยุคโควิด 19
หลำยอำชีพต้องประสบปัญหำตกงำน หรือรำยได้ลดลงหลังเจอกับ
สถำนกำรณ์โควิด 19 แต่ยังมี 17 อำชีพรุ่ง ที่เป็นที่ต้องกำรของตลำด
ประเทศไทยต้องเจอกับสถำนกำรณ์โควิด 19 มำถึง 3 ระลอก และส่งผลให้
บริษัทหลำยแห่งต้องประสบปัญหำ ภำวะขำดทุน หรือกำไรลดลง
จนต้องมีกำรปรับแผนกำรบริหำร ทั้งหำลู่ทำงในกำรสร้ำงรำยได้เพิ่ม
เพื่อจะหล่อเลี้ยงคนงำนในบริษัทหลำยร้อยคน แต่บำงบริษัทก็สุดยื้อ
กับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น จนต้องงัดมำตรกำรปรับลดเงิน ปรับลดคน
ในตำแหน่งที่ไม่มีควำมจำเป็นออกจำกบริษัท ส่งผลให้ประชำชน
หลำยคนต้องตกงำน
ด้วยควำมที่สถำนกำรณ์เศรษฐกิจที่ยังคงย่ำแย่ จึงยิ่งทำให้
คนเหล่ำนั้นหำงำนได้ยำกขึ้น แต่วันนี้ทีมข่ำว PPTV มี 17 อำชีพ ที่ยังคง
ได้รับกำรตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ในยุคนี้
1. ค้ำขำยออนไลน์ ซึ่งในยุคนี้ คนที่จะประกอบธุรกิจ ถ้ำจะอำศัยแต่เปิดขำย
หน้ำร้ำนอย่ำงเดียวอำจสร้ำงกำไรได้ไม่มำก ประกอบกับไลฟ์สไตล์
ของคนที่เปลี่ยนไป และต้องกำรหลีกเลี่ยงกำรเดินทำงเข้ำไปยังสถำนที่
แออัด ประกอบกับยุคนี้ห้ำงร้ำนไม่สำมำรถดำเนินกำรได้เหมือนแต่ก่อน
2. อำชีพจัดส่งพัสดุ ถือเป็นอำชีพที่เป็นกำลังสำคัญ เพรำะเป็นอำชีพ
ที่ต้องซัพพอร์ต ธุรกิจค้ำขำยออนไลน์

3. อำชีพที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ หรือ IT & Technology
เนื่องจำกปัจจุบันหลำยองค์กรต้องทำงำนในรูปแบบ work from home
จึงส่งผลให้แพลตฟอร์ม โปรแกรมต่ำงๆ กลำยเป็นที่นิยมและเป็นพื้นฐำน
ในกำรทำงำนของคนในองค์กร ให้ควำมต้องกำร IT Helpdesk , Programmer
รวมถึง developer มีควำมต้องกำรสูง
4. อำชีพที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจค้ำปลีกตำมร้ำนสะดวกซื้อและร้ำนขำยของชำ
ยังคงมีควำมต้องกำรสูงในทุกตำแหน่งตั้งแต่พนักงำนเช็กสต็อก จัดเรียง
สินค้ำ แคชเชียร์และพนักงำนขนส่งสินค้ำ
5. อำชีพฝ่ำยผลิตสินค้ำอุปโภคบริโภค ทั้งของกินของใช้ อำหำรแห้ง
อำหำรแช่แข็ง อำหำรแปรรูป
6. งำนร้ำนอำหำรตั้งแต่คนเตรียมอำหำร พ่อครัว พนักงำนแล่เนื้อ
คนทำเบเกอรี่ พนักงำนแพคของ
7. อำชีพที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ที่คนต้องใช้ชีวิตอยู่ที่บ้ำน อำทิ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำหรับตกแต่งบ้ำนประเภทต่ำงๆ
8. อำชีพในสำยธุรกิจ Healthcare ซึ่งอำชีพในกลุ่มนี้ กำลังเป็นที่
ต้องกำรเป็นอย่ำงมำก โดยเฉพำะ แพทย์ พยำบำล จิตแพทย์ นักจิตวิทยำ
เภสัชกร และผู้เชี่ยวชำญด้ำนต่ำงๆ
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9. อำชีพบริกำรต่ำงๆ นับเป็นนิมิตรหมำยใหม่แห่งวิถีกำรปรับตัว
เพื่ออยู่รอดของอำชีพบริกำรได้แก่ งำนบริกำรลูกค้ำทำงโทรศัพท์
แบบ work from home งำนรับซ่อมโทรศัพท์มือถือที่บ้ำน งำนบริกำร
ตัดผมที่บ้ำน เป็นต้น
10. อำชีพไรเดอร์ ซึ่งเป็นอำชีพที่ยังคงมีควำมต้องกำรสูง เนื่องจำก
ประชำชนต้องใช้เวลำในกำรอยู่กับบ้ำน บำงครั้งก็ไม่อยำกออกไปเผชิญกับ
มลพิษ จึงเลือกใช้บริกำรไรเดอร์เหล่ำนี้
11. งำนในกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ยังคงเป็นกลุ่มอำชีพที่มีควำมต้องกำรอยู่
อย่ำงต่อเนื่องเพื่อมำสนับสนุนสินค้ำด้ำนควำมปลอดภัยและสินค้ำ
อุปโภคบริโภคต่ำงๆ
12. งำนในสำยนักวิทยำศำสตร์และ R&D จะเป็นอีกหนึ่งสำขำอำชีพ
ที่มีควำมต้องกำรสูงมำกแห่งอนำคต เนื่องจำกในปัจจุบันเรำยังผลิต
บุคลำกรในส่วนของสำยวิทยำศำสตร์ และ R&D ยังไม่แพร่หลำยกว้ำงขวำง
ขณะที่ยำมเมื่อเกิดวิกฤติสถำนกำรณ์โรคระบำดทำให้ต้องหำทำงป้องกัน
รักษำและดูแลเป็นไปอย่ำงถูกต้องที่สุด อำชีพนี้นับเป็นควำมหวัง
และกำลังสำคัญต่อกำรป้องกันโรคระบำดและสถำนกำรณ์ต่ำงๆ
ที่ไม่คำดคิดต่อไป
13. งำนด้ำน E-Learningทั้งติวเตอร์ออนไลน์ สอนทำอำหำร สอนจัดดอกไม้
หรือกำรฝึกอบรมต่ำงๆ ที่หลำยคนสำมำรถทำเป็นอำชีพเสริมสร้ำง
รำยได้ ได้เป็นกอบเป็นกำ

14. งำนกำรตลำดนับว่ำมีควำมสำคัญเป็นลำดับต้นๆ เช่นกัน ในกำรสื่อสำร
กับผู้บริโภคและประชำชนทั่วไป อำชีพนักสื่อสำรกำรตลำด นักกำรตลำด
ดิจิตอล ต้องทำงำนอย่ำงหนักในกำรสื่อสำรควำมเข้ำใจอย่ำงถูกต้อง
ของสินค้ำและบริกำรรวมถึงกำรสร้ำงควำมต้องกำรท่ำมกลำงสถำนกำรณ์
ที่ยังอยู่ในภำวะแห่งควำมกังวล
15. งำนธุรกิจขำยประกันโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งนำยหน้ำขำยประกัน
นับเป็นอำชีพม้ำมืดท่ำมกลำงวิกฤตโควิด-19 ด้วยควำมต้องกำรท่วมท้น
ของคนที่อยู่ในภำวะกังวลและต้องกำรควำมคุ้มครอง จึงทำให้ธุรกิจนี้
เติบโตสูงมำกในช่วงเวลำอันสั้นนี้
16. งำนด้ำนภำษำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งนักแปล เนื่องจำกหลำยองค์กร
ทำกำรฝึกอบรม กำรประชุมระหว่ำงประเทศผ่ำนระบบออนไลน์
อำชีพนี้จึงมีควำมต้องกำรสูงสำหรับกำรแปลเป็นภำษำต่ำงๆ รวมไปถึง
พนักงำนพิ สูจน์ อักษรซึ่งสำมำรถทำรำยได้เ สริมจำกงำนประจ ำ
ได้เป็นอย่ำงดี
17. อำชีพอิสระต่ำงๆ ที่มำพร้อมกับเทคโนโลยีดิจิตอลสำมำรถทำงำนได้
ทุกที่ทุกเวลำผ่ำนแพลตฟอร์มต่ำงๆ จำกอำชีพทำงเลือกอำจกลำยเป็น
อำชีพหลักและแหล่งรำยได้สำคัญ ได้แก่ blogger reviewer youtuber
นักเขียน แอดมินเพจ เป็นต้น
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : www.pptvhd36.com

THAILAND 4.0
"ไทย" จับมือ "กัมพูชา" ลุยธุรกิจดิจิทัล ฝ่าวิกฤติโควิด
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ ร่วมกับ สถำนเอกอัครรำชทูตกัมพูชำ ประจำกรุงเทพมหำนคร กระชับควำมร่วมมือดิจิทัล เดินหน้ำธุรกิจ
อีคอมเมิร์ซ ก้ำวผ่ำนวิกฤติเศรษฐกิจ ในสถำนกำรณ์โควิด-19
กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงกำรต่ำงประเทศ และศูนย์ศึกษำกำรต่ำงประเทศ ร่วมมือกับสถำนเอกอัครรำชทูตกัมพูชำ ประจำประเทศไทย
ได้จัดกำรสัมมนำออนไลน์ในหัวข้อ "กำรเชื่อมโยงโอกำสทำงดิจิทัล ระหว่ำงไทย - กัมพูชำ" (Connecting Digital Opportunities between
Thailand and Cambodia) เพื่อหำรือแนวทำงกำรส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่ำงไทยและกัมพูชำ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่
กำรเติบโตอย่ำงครอบคลุม และกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังยุคโควิด-19
นำงสำวอำจำรี ศรีรัตนบัลล์ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กล่ำวย้ำควำมสำคัญของควำมร่วมมือในกำรก้ำวสู่ยุคดิจิทัลไปด้วยกัน และกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อภำคธุรกิจและประชำชน โดยเฉพำะวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม และผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่
ในกำรสัมมนำครัง้ นี้ ฝ่ำยกัมพูชำได้เสนอให้มีกำรจัดทำควำมตกลงทวิภำคีด้ำนเศรษฐกิจดิจิทัล ระหว่ำงไทยกับกัมพูชำ ขณะที่ผู้ร่วมสัมมนำ
ได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นอย่ำงกว้ำงขวำง โดยเห็นพ้องว่ำ ไทยและกัมพูชำ ควรให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ กำรสื่อสำร และโลจิสติกส์ รวมถึงระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์และกำรจัดเก็บภำษีธุรกิจดิจิทัล ตลอดจนกำรคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลและควำมมั่นคงทำงไซเบอร์
ส่วนภำคเอกชนต่ำงเล็งเห็นโอกำสทำงธุรกิจพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ซึ่งเกิดจำกปัจจัยเกื้อหนุน ได้แก่ กำรเข้ำถึง
อินเทอร์เน็ต ทำงเลือกในกำรชำระเงินที่มำกขึ้น และบริกำรขนส่งสินค้ำ อย่ำงไรก็ตำม ผลกำรสัมมนำและข้อเสนอแนะข้ำงต้นจะนำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมำธิกำรร่วม ว่ำด้วยควำมร่วมมือทวิภำคี (JC) ไทย - กัมพูชำ ครั้งต่อไปในช่วงปลำยปี 2564
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน

ที่มา : www.bangkokbiznews.com
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