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ข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2565 Special Report ฉบับนี้ขอเสนอเรื่อง
เห็ดหูหนูกู้วิกฤต “แก้จน” คนรำชบุรีต่อยอดท ำ “เปี๊ยะเห็ดหูหนู” เพิ่มมูลค่ำสร้ำงควำมหลำกหลำยสู่ผู้บริโภค ตำมด้วย การส่งเสริม
การมีงานท าในภูมิภาค ผู้สูงอำยุกับอำชีพจำกภูมิปัญญำและร่วมรักษำวัฒนธรรม

ส่วน English for Career ฉบับนี้ขอเสนอค ำศัพท์ ค ำศัพท์ภำษำอังกฤษยืนหนึ่งที่ชำวออฟฟิศต้องใช้ รู้ทันโลก Food Tech
อำหำรไทยเปลี่ยนโลก Smart DOE รมว.เฮ้ง จับมือสมำคมธนำคำรไทย ดึง 15 ธนำคำร ยักษ์ใหญ่เข้ำร่วมจ้ำงงำนคนพิกำรเชิงสังคม
อาชีพมั่นคง ครีเอเตอร์ (Creator) อำชีพมำแรงในกลุ่ม Millennials และ THAILAND 4.0 ฟำร์มเกษตรยุคใหม่! ใช้หุ่นยนต์และ 
AI ปลูกผัก ลดกำรใช้น้ ำลงกว่ำ 90%

หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ วำรสำรฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ตำมสมควร สำมำรถดูรำยละเอียดและติดตำมวำรสำรข่ำวสำร
ตลำดแรงงำน Smart Job Magazine ได้ทำง https://doe.go.th/lmia
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Special Report 

เห็ดหูหนูกู้วิกฤต “แก้จน” คนราชบุรีต่อยอดท า “เปี๊ยะเห็ดหูหนู”เพิ่มมูลค่า 
สร้างความหลากหลายสู่ผู้บริโภค

จังหวัดรำชบุรีเป็นแหล่งผลิต “เห็ดหูหน”ู เชิงกำรค้ำแหล่งใหญ่
ของประเทศ โดยเฉพำะที่ชุมชนบ้ำนเชิงสะพำน ต.เจดีย์หัก อ.เมือง 
จ.รำชบุรี ซึ่งเดิมทีชำวบ้ำนมีอำชีพท ำนำแต่ประสบปัญหำขำดทุน 
จึงหันมำเรียนรู้เรื่องกำรเพำะเห็ดเป็นรำยได้เสริมและเริ่มมีรำยได้ดีขึ้น
มีตลำดมำรองรับ จึงเปลี่ยนมำเป็นอำชีพหลักมีกำรรวมกลุ่มกัน
เพ่ือจัดตั้งเป็นกลุ่ม “วิสำหกิจชุมชน” โดยเริ่มมำตั้งแต่ปี 2549-ปัจจุบัน
สมำชิกจ ำนวน 98 รำย มีโรงเรือนเพำะเห็ดรวมกันกว่ำ 500 
โรงเรือน และในปี 2561 มีกลุ่มเพำะเห็ดที่จัดตั้งขึ้นมำใหม่เพิ่มอีก
คือ ชุมชนวัดแก้ว อ.บำงแพ จ.รำชบุรี มีโรงเรือนเพำะเห็ดรวมกัน
ประมำณ 100 โรงเรือน ซึ่งกำรผลิตได้รับงบประมำณสนับสนุน
จำกภำครัฐผ่ำนทำงโครงกำรต่ำง ๆ ด้วย แต่เกษตรกรทั้งสองกลุ่ม
ยังคงประสบปัญหำที่คล้ำยกันคือ กำรผลิต “หัวเช้ือ” ไม่ได้คุณภำพ
ท ำให้ดอกเห็ดเล็กลง ออกดอกไม่สม่ ำเสมอ กำรใช้สูตรอำหำร
ยังไม่เหมำะสมท ำให้มีต้นทุนกำรผลิตสูง และในกระบวนกำรท ำก้อน
กำรนึ่งฆ่ำเช้ือยังไม่ได้ประสิทธิภำพจึงเป็นสำเหตุท ำให้เกิดเช้ือ
ปนเปื้อนและปัญหำศัตรูเห็ด ได้แก่ โรคและแมลง ท่ีตำมมำ

ก้อนเชื้อเห็ดสูตรใหม่! ช่วยลดต้นทุนเพ่ิมผลผลิต ดร.วิศรำ
ไชยสำลี นักวิจัยจำก สวทช. เล่ำให้ฟังว่ำ เดิมปัญหำของเกษตรกร
จำกกำรได้พูดคุยกัน มีปัญหำมำตั้งแต่เรื ่องของกำรผลิตก้อน 
หรือว่ำหัวเชื้อ เขำใส่วัตถุดิบตำมสูตรอำหำรเลี้ยงเชื้อเห็ดโดยที่
ไม่เคยรู้เลยว่ำแต่ละอย่ำงช่วยในเรื่องอะไรบ้ำง บำงครั้งใส่ไปเกิน
ควำมจ ำเป็น เพรำะท ำตำมแบบท่ีเคยท ำต่อ ๆ กันมำ ซึ่งพอทีมวิจัย
เข้ำไปให้ควำมรู้โดยโครงกำรนี้ได้รบักำรสนับสนุนจำก วช.เพื่อสร้ำง
ควำมยั่งยืนในกำรประกอบอำชีพของเกษตรกร ก็จะบอกกับเกษตรกรวำ่
บำงอย่ำงสำมำรถที่จะปรับ-ลดได้ เพรำะว่ำบำงอย่ำงถ้ำใส่มำก
เกินไปมันก็ไม่ดีกับเช้ือ ยิ่งท ำให้เช้ือเห็ดอ่อนแอมำกกว่ำ ท ำให้เช้ืออื่น
เข้ำไปง่ำย ซึ่งเห็ดหูหนูเป็นเช้ือท่ีอ่อนแอถ้ำเทียบกับเห็ดชนิดอ่ืน 
เกษตรกรจึงยอมปรับเปลี่ยนกระบวนกำรตำมที่แนะน ำเขำในเรื่องแรก
ต่อมำคือเรื่องของกำรผลิตที่มักจะมีปัญหำเรื่องของ “โรคและแมลง”
เดิมใช้สำรเคมีอย่ำงเดียวโดยที่ไม่รู้ว่ำใช้สำรเคมีตัวไหนที่จะช่วย
เรื่องโรคและแมลงได้ ดังนั้นจึงได้เข้ำไปแนะกระบวนกำรจัดกำร
ควำมสะอำดในโรงเรือนก่อน และช่วยดูว่ำในช่วงไหนท่ีมีโรค-แมลง
ชนิดใดจะระบำดบ้ำง หลังจำกนั้นก็มีกำรสร้ำงควำมเข้ำใจเรื่องของกำรใช้
“ชีวภัณฑ์” เข้ำมำเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยส ำหรับกำรบริโภค 
โดยแนะน ำให้ใช้ชีวภัณฑ์ในกลุ่มพืชสมุนไพรเป็นหลักทดแทน
กำรใช้สำรเคมี

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

โดยในกำรผลิตของเกษตรกรโรงเรือนเพำะเห็ด 1 โรง จะบรรจุ
ก้อนเช้ือเห็ดส ำหรับทยอยในกำรให้ผลผลิต (ดอกเห็ด) ได้ประมำณ 
3,000 ก้อน/โรงเรือน เป็นลักษณะของกำรผลิตต่อครั้งในจ ำนวนมำก
ดังนั้นหำกสำมำรถควบคุมทั้งเรื่องของต้นทุนกำรผลิตและคุณภำพที่ได้
ก็จะช่วยให้เกษตรกรมีควำมคุ้มค่ำจำกผลผลิตต่อรอบที่ได้เพิ่ม
มำกข้ึนไปด้วย

ต่อยอดผลผลิตสู่ “ขนมเปี๊ยะไส้เห็ดหูหนู” เมนูสร้าง
มูลค่าเพ่ิม ปกติเกษตรกรจะเน้นขำยผลผลิตแบบสด เห็ดที่เก็บได้
จะช่ังขำยเป็นกิโลกรัมโดยมีผู้รับซื้อเข้ำมำรับถึงที่เลยแต่ว่ำก็จะมี 
“กำรแปรรูป” บ้ำงในช่วงที่รำคำเห็ดถูกลง เหลืออยู่ที่ 10-20 บำท/กก.
มีกำรน ำมำท ำแปรรูปเป็น “แหนมเห็ด” ควบคู่ไปกับเห็ดชนิดอื่น ๆ  ด้วย
หรือว่ำท ำเป็น “น้ ำเห็ดเฉำก๊วย” ที่ใช้เห็ดหูหนูท ำ เป็นต้น 
ซึ่งเกษตรกรเองก่อนหน้ำนี้ก็ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้เรื่องกำรแปรรูป
มำจำกหน่วยงำนของกระทรวงเกษตรฯ ที่ได้เข้ำมำช่วย ส่วนเรื่องของ
“ขนมเปี๊ยะ” ที่เพิ่งจะมำท ำเพิ่มในตอนหลังนี้ ก็เป็นกำรพัฒนำ
ร่วมกับทีมวิจัยเพื่อสร้ำงควำมหลำกหลำยเพิ่มทำงเลือกให้กับ
ผู้บริโภคด้วย

ปัจจุบันกำรแปรรูปเห็ดท ำเป็น “ขนมเปี๊ยะไส้เห็ดหูหนู” 
โดยกลุ่มเพำะเห็ดชุมชนวัดแก้ว มีกำรเปิดรับออเดอร์และผลิตส่ง
ให้กับลูกค้ำแบบท ำตำมค ำสั่งซื้อเป็นหลัก และมีออเดอร์ที่สั่งเข้ำมำ
อยู่เรื่อย ๆ  ในรำคำกล่องละ 40 บำท และส่วนทำงกลุ่มของบ้ำนเชิงสะพำน
จะมีควำมถนัดในเรื่องของกำรท ำ “แหนมเห็ด” มีส่วนผสมที่เป็น
เนื้อหมูใส่อยู่ในนั้นด้วย ก็มีกำรเปิดรับออเดอร์ผลิตส่งตำมที่ลูกค้ำ
สั่งมำเช่นเดียวกัน ถือเป็นอีกทำงเลือกเพิ่มรำยได้ส ำหรับเกษตรกร
เพื่อเสริมทั้งในช่วงที่มีผลผลิตออกมำกเกิน หรือแม้แต่ในช่วงที่รำคำ
ดอกสดตกต่ ำก็สำมำรถน ำมำสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้อีกทำง

จำกกระบวนกำรผลิตเห็ดท่ีดีและมีประสิทธิภำพ ซึ่งนอกจำก
ช่วยแก้ปัญหำของเกษตรกรให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น มีคุณภำพ มีควำม
ปลอดภัย และเป็นที่ต้องกำรของตลำดแล้ว ยังช่วยยกระดับและ
พัฒนำทักษะของเกษตรกรเกิดนวัตกรรมชุมชน เพื่อส่งต่อควำมรู้
ให้คนในชุมชนและผู้ที่มีควำมสนใจท ำเป็นอำชีพต่อไป นอกจำกนี้
ทำงกลุ่มเกษตรกรยังได้รับรำงวัลเลิศรัฐประจ ำปี 2565 รำงวัลดีเด่นฯ
ประเภทร่วมใจแก้จนผลงำน “เห็ดหูหนูกู ้วิกฤตแก้จนชุมชน
บ้ำนเชิงสะพำน” จำกส ำนักงำน กพร. อีกด้วย สอบถำมเพิ่มเติม 
โทร. 081-692-5485 (ดร.วิศรำ) 085-183-2577 (กลุ่มเพำะเห็ด
บ้ำนเชิงสะพำน) และ 087-997-6049 (กลุ่มชุมชนวัดแก้ว)    
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การส่งเสริมการมีงานท าในภูมิภาค

การผลิตหอมแดง-ดอกหอมแดงนอกฤดู นวัตกรรมท าเงิน จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอมแดง เป็นทั้งพืชสมุนไพรที่ให้ผลผลิตทั้งกำรใช้ดอก

ในลักษณะพืชผัก และใช้หัวสดส ำหรับปรุงอำหำร หอมแดง 
มีสรรพคุณทำงยำที่เป็นประโยชน์ต่อร่ำงกำยอย่ำงมำก เช่น ช่วยขับลม
แก้อำกำรท้องอืด แน่นท้อง ปวดหลัง ปวดเอว ปวดประจ ำเดือน 
แก้หวัด คัดจมูก ขยำยหลอดลม ช่วยให้ผู้ป่วยที่มีอำกำรหอบหืด
สำมำรถหำยใจได้สะดวกขึ้น ปัจจุบันได้มีกำรน ำหอมแดงไปใช้
ในวงกำรอุตสำหกรรมอำหำรต่ำง ๆ มำกมำย ประเทศไทยมีพ้ืนท่ี
ปลูกหอมแดงประมำณ 4 หมื่นไร่ สำมำรถปลูกหอมแดงได้ตลอดทั้งปี
เนื่องจำกหอมแดงเป็นพืชน้ ำน้อย ระยะปลูกสั้นแค่ 75 วัน จึงเป็น
พืชทำงเลือกที่เกษตรกรนิยมปลูกกันมำกในช่วงฤดูแล้ง ทดแทน
กำรท ำนำปรัง กำรเพำะปลูกหอมแดงในประเทศไทย ส่วนใหญ่
นิยมเพำะปลูกในพ้ืนท่ีภำคเหนือที่มีแหล่งน้ ำเพียงพอ ซึ่งเกษตรกร
สำมำรถเพำะปลูกหอมแดงได้มำกถึง 3 ครั้งต่อปี ในช่วงฤดูหนำว 
ฤดูร้อน และฤดูฝน แต่จะมีเพียงช่วงฤดูหนำวเท่ำนั้น ที่เกษตรกร
สำมำรถเก็บเกี่ยวดอกหอมแดงไปจ ำหน่ำยเป็นรำยได้เพิ่มจำกกำร
ขำยหัวหอมแดงปกติ เนื่องจำกหอมแดงจ ำเป็นต้องได้รับควำมเย็น
ท่ีเพียงพอจึงจะสำมำรถแทงช่อดอกได้ และสำมำรถออกดอกช่วง
ระยะแตกกอหรือประมำณ 45 วัน หลังกำรปลูก
นวัตกรรมการผลิตดอกหอมแดงนอกฤดู

แม้ดอกหอมแดงจะมีศักยภำพด้ำนกำรตลำดเป็นที่นิยม
ของผู้บริโภคในวงกว้ำงก็ตำม แต่มีปัญหำด้ำนช่วงเวลำกำรผลิตให้ตรง
ต่อควำมต้องกำรนับเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรผลิต ซึ่งสำมำรถผลิต
ในช่วงฤดูหนำว ดอกหอมแดงมักออกดอกพร้อมกันส่งผลให้เกิด
กำรกระจุกตัวของผลผลิตดอกหอมแดงและเกิดปัญหำรำคำตกต่ ำ
ตำมมำ ขณะเดียวกันผู้บริโภคมีควำมกังวลเกี่ยวกับกำรตกค้ำงของ
สำรเคมีทำงกำรเกษตร ดังนั้น เพื่อลดปัญหำผลผลิตกระจกุตัว และ
ช่วยเพิ่มมูลค่ำดอกหอมแดงของเกษตรกร คณะเกษตรศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จึงได้น ำนวัตกรรมกำรผลิตดอกหอมแดง
นอกฤดู โดยกำรใช้เทคนิคกระตุ้นตำดอกด้วยควำมเย็น (Vernalization)
ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสำมำรถผลิตดอกหอมออกสู่ตลำดได้
ตำมต้องกำร เกษตรกรสำมำรถเก็บผลผลิตดอกหอมแดงจ ำหน่ำย
นอกฤดู ในรำคำกิโลกรัมละ 100-300 บำท ภำยใต้กำรควบคุมกำรใช้
สำรเคมีทำงกำรเกษตรอย่ำงถูกต้องและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

นวัตกรรมกำรผลิตหอมแดง-ดอกหอมแดงนอกฤดู
ของคณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เป็นประโยชน์ต่อ
เกษตรกรโดยตรง ถูกบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรเกษตรเพื่ออำหำร
สุขภำพดีวิถีล้ำนนำของกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน ล ำปำง และล ำพูน) ภำยใต้กำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพำณิชย์ 
ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) เป็นต้น 
ดอกหอมแดงนอกฤดู ขายได้ราคาดี

ปกติหอมแดง เป็นพืชที่เพำะปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่สำมำรถ
เจริญเติบโตและสร้ำงหัวได้ดี เมื่อเพำะปลูกในพื้นที่ที่มีอำกำศเย็น 
และพบกำรออกดอกเฉพำะในฤดูหนำวเท่ำนั้น ทีมนักวิจัยของ 
คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย ผศ.ดร. ศิวำพร
ธรรมดี ผศ.ดร. จุฑำมำส คุ้มชัย และ รศ.ดร. เกวลิน คุณำศักดำกุล 
ได้ใช้นวัตกรรมควำมเย็นกระตุ้นกำรออกดอกหอมแดงนอกฤด ูและ
กำรผลิตเมล็ดพันธุ์หอมแดง โดยใช้อุณหภูมิต่ ำเข้ำมำช่วยในกำร
กระตุ้นหรือบังคับให้หอมแดงเกิดกำรสร้ำงตำดอกขึ้นภำยในหัว 
และแทงช่อดอกหลังปลูกได้ในระยะเวลำอันสั้น รวมท้ังบังคับให้มี
กำรออกดอกอย่ำงสม่ ำเสมอพร้อมกันทั้งแปลง ดอกที่ได้มีคุณภำพสูง
น้ ำหนักดี สำมำรถเก็บเกี่ยวได้พร้อมกัน เกษตรกรสำมำรถจ ำหน่ำย
ผลผลิตดอกหอมแดงนอกฤดูในรำคำสูงกว่ำเดิม และบำงส่วนที่
ไม่ได้ตัดดอกขำย เกษตรกรสำมำรถรอเก็บเมล็ดพันธุ์หอมแดงเพื่อใช้
ในกำรปลูกทดแทนกำรใช้หัวพันธุ์เดิม เนื่องจำกมีกำรสะสมของโรค
ที่ติดกับหัวพันธุ์มำเป็นระยะเวลำนำนจำกกำรปลูกโดยใช้เมล็ด 
จะมีควำมสมบูรณ์และให้หัวหอมแดงมีขนำดใหญ่
วิธีผลิตดอกหอมแดงนอกฤดู

กำรคัดเลือกพันธุ์ ควรใช้หัวพันธุ์หอมแดงปลอดโรคที่เก็บ
รักษำไว้เป็นเวลำ 2-3 เดือน หลังกำรเก็บเกี่ยว คัดแยกหัวพันธุ์ที่ไม่
สมบูรณ์หรือเป็นโรคทิ้ง จำกนั้นท ำควำมสะอำดหัวพันธุ์โดยกำรตัดใบ
และเปลือกที่แห้งออก คัดขนำดโดยใช้หัวพันธุ์ขนำดกลำง-ใหญ่ 
(เส้นผ่ำศูนย์กลำง 1.5-2.5 เซนติเมตร) ซึ่งเหมำะสมต่อกำรผลิตดอก
และได้ดอกหอมแดงที่มีคุณภำพ กำรใช้ควำมเย็นกระตุ้นเพื่อให้
หอมแดงเกิดกำรสร้ำงตำดอก สำมำรถท ำได้โดยน ำหัวพันธุ์แช่ในตู้ควบคุม
อุณหภูมิที่ 10 องศำเซลเซียส เป็นระยะเวลำ 3 สัปดำห์ เมื่อน ำไปปลูก
หอมแดงจะแทงช่อดอกในระยะเวลำ 25-26 วัน หลังกำรปลูก
ขั้นตอนการกระตุ้นตาดอกหอมแดง

กำรเตรียมหัวพันธุ์หอมแดง เพื่อน ำไปกระตุ้นกำรออกดอก
ด้วยควำมเย็นในสภำพห้องเย็น ควรใช้ภำชนะที่สำมำรถระบำย
อำกำศได้ดี อำจใช้ตะกร้ำพลำสติกเล็กวำงไว้ตรงกลำงในกำรเพ่ิม
พื้นที่ระบำยอำกำศ เพื่อให้ควำมเย็นกระจำยได้อย่ำงทั่วถึง 
หลังจำกนั้นน ำไปเก็บไว้ในห้องเย็นที่มีอุณหภูมิ 10 องศำเซลเซียส
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เป็นระยะเวลำ 3 สัปดำห์ เมื่อครบระยะเวลำกำรกระตุ้นด้วยควำมเย็นแล้ว
อำจสังเกตได้ว่ำ หัวพันธุ์จะมีใบอ่อนงอกออกมำ ควรตัดใบอ่อนที่งอกทิ้ง
และปล่อยไว้ให้แผลแห้ง ประมำณ 1 วัน หลังจำกนั้นจึงน ำไปปลูก
หลังจำกน ำหัวพันธุ์ออกจำกห้องเย็น ควรวำงผึ่งในที่ร่มและน ำไป
ปลูกภำยใน 3 วัน ไม่ควรน ำหัวพันธุ์ไปตำกแดด เพรำะจะท ำให้
อุณหภูมิในหัวพันธุ์เพ่ิมขึ้นอย่ำงรวดเร็ว และอำจส่งผลให้กำรออกดอก
ลดลง หัวพันธุ์หอมแดงที่ได้รับกำรกระตุ้นด้วยควำมเย็นจะงอก
สม่ ำเสมอกว่ำหัวพันธุ์หอมแดงที่ไม่ได้รับกำรกระตุ้นด้วยควำมเย็น 
ซึ่งในช่วงสัปดำห์ที่ 1-2 หอมแดงที่ได้รับกำรกระตุ้นด้วยควำมเย็น
จะมีกำรเจริญเติบโตที่ เร็วกว่ำ ซึ่งจะเห็นได้จำกควำมสูงของ
ต้นหอมแดงที่มำกกว่ำ และหอมแดงที่ได้รับกำรกระตุ้นด้วยควำมเย็น
ใบจะมีสีที่เข้มกว่ำ
มช. เผยแพร่งานวิจัยสู่เกษตรกร

หอมแดงที่เกษตรกรปลูกในปัจจุบันส่วนใหญ่มักมีโรคอยู่ภำยใน
เพรำะหัวพันธุ์มีเชื้อไวรัสวนเวียนซ้ ำแล้วซ้ ำเล่ำ ท ำให้เกิดโรคแทรก
มำกมำยผลผลิตจึงลดลง สำเหตุที่โรคเข้ำท ำลำยหอมแดงมำกท่ีสุด 
ได้แก่
1. โรคหอมเลื้อย : C. gloeosporioides เช้ือรำสำเหตุเข้ำท ำลำย
บริเวณใบหอมพบกำรสร้ำง spore mass เป็นจุดเล็ก ๆ สีส้มบนใบ 
เกษตรกรส่วนใหญ่รู้จักลักษณะอำกำรของโรคหอมเลื้อย-หอมไหล 
(หมำนอน) และโรคหัวเน่ำ (ตำยจอย) เป็นอย่ำงดี เกษตรกรในแต่ละ
พื้นที่นิยมใช้สำรเคมีในกำรควบคุมโรค แต่มักละเลยในกำรป้องกัน
ตัวเองจำกอันตรำยของสำรเคมี
2. โรคเน่ำและเหี่ยว : F. oxysporum f.sp. cepae หัวหอมแสดง
อำกำรลีบ เนื้อเยื่อยุบตัวบำงส่วน เน่ำเละ และมีเส้นใยสีขำวของ
เชื้อรำเจริญบนบริเวณที่แสดงอำกำร
3. โรคแอนแทรคโนส : C. circinans พบเชื้อรำสำเหตุเข้ำท ำลำยบริเวณ
กำบหอม สร้ำง fruiting body เป็นจุดสีด ำเล็ก ๆ กระจำยทั่วบริเวณ
ที่ถูกท ำลำย
4. โรคเน่ำแห้ง หรือ รำสีขำว : S. cepivorum หัวหอมแสดงอำกำรเน่ำเละ
แผลแห้งยุบตัวเป็นแอ่งลึก พบเส้นใยและเม็ด sclerotium ของเช้ือรำ
เจริญบนบริเวณที่ถูกท ำลำย
5. โรครำด ำ : A. niger หัวหอมไม่แสดงอำกำรเน่ำ พบสปอร์สีด ำ
เป็นก้อนกลมอยู่บนก้ำนชูสปอร์เจริญบนหัวหอม
6. โรคใบไหม้ : S. vesicarium บริเวณกำบหอมเป็นแผลสีน้ ำตำล 
ปนเขียวข้ีม้ำ พบเส้นใยและสปอร์ของเช้ือสำเหตุเจริญบนบริเวณที่
เข้ำท ำลำย
7. โรคเน่ำแห้ง : S. cepivorum ต้นหอมใบเหลืองเน่ำทั้งแปลง

นอกจำกน้ี ยังพบปัญหำกำรแพร่ระบำดของศัตรูพืช ได้แก่ 
หนอนกระทู้หอม เพลี้ยไฟ และแมลงวันหนอนชอนใบ ตำมล ำดับ 
เกษตรกรยังละเลยในกำรตรวจแปลงเพื่อประเมินควำมเสียหำย
จำกโรคและแมลง จึงก่อให้เกิดกำรใช้สำรเคมีในปริมำณที่สูงขึ้น 
และเพิ่มต้นทุนมำกขึ้นด้วย ทีมนักวิจัย มช.ได้ทดสอบสำรเคมีป้องกัน

ก ำจัดเช้ือรำทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ propineb, copper hydroxide,
mancozeb และ difenoconazole ต่อกำรยับยั้งเชื้อรำสำเหตุโรค
พบว่ำ สำรเคมีป้องกันก ำจัดเช้ือรำ 2 ชนิด คือ สำร mancozeb
และ difenoconazole สำมำรถยับยั้งเช้ือรำสำเหตุโรคหอมได้ 3 ชนิด
คือ เช้ือรำ F. oxysporum f. sp. cepa, S. cepivorum และ A. niger
ท่ีควำมเข้มข้นตำมอัตรำแนะน ำ และครึ่งอัตรำแนะน ำ ส่วนเช้ือรำ 
C. circinans และ C. gloeosporioides พบว่ำ มีเพียงสำร difenoconazole
ที่สำมำรถยับยั้งได้ที่ควำมเข้มข้นตำมอัตรำแนะน ำ และครึ่งอัตรำแนะน ำ
และเช้ือรำ Stemphylium vesicarium พบว่ำ สำร copper hydroxide
สำมำรถยับยั้งได้ที่ควำมเข้มข้นตำมอัตรำแนะน ำและครึ่งอัตรำแนะน ำ

ทีมนักวิจัย มช.ได้สร้ำงแปลงสำธิตเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
แก่เกษตรกรทั้งระบบกำรผลิตพืชแบบอินทรีย์ และระบบกำรปฏิบัติ
ทำงกำรเกษตรที่ดี (GAP) ข้อมูลสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมต่อกำร
ผลิตหอมแดง ไม่ว่ำจะเป็นสภำพอำกำศ สภำพพื้นที่ สภำพดิน 
รวมถึงขั้นตอนกำรผลิตหอมแดงไทย เช่น วิธีกำรปลูกและกำรดูแลรักษำ
กำรใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมแมลงศัตรูพืช เพ่ือลดกำรใช้สำรเคมี ฯลฯ 
เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้ ทดลอง กำรแลกเปลี่ยนมุมมอง ควำมคิดเห็น
และเกิดกำรเรียนรู้ร่วมกันของทั้งสองฝ่ำย ซึ่งส่งผลให้เกิดกำร
ปรับเปลี่ยนวิถีกำรเพำะปลูกแบบเดิมของเกษตรกรให้สอดรับกับ
กำรท ำเกษตรในยุคปัจจุบันมำกยิ่งขึ้น ที่ผ่ำนมำทีมนักวิจัยคณะ
เกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ได้ถ่ำยทอดน ำนวัตกรรมที่ได้
จำกงำนวิจัยหอมแดงถ่ำยทอดแก่เกษตรกรอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ 
กำรพัฒนำระบบกำรผลิตสินค้ำหัวพันธุ์หอมแดงปลอดโรคเพื่อลด
กำรใช้สำรเคมีเกษตรและกำรปรับปรุงกำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว
เพื่อลดควำมเสียหำยจำกกำรฝ่อของหัวพันธุ์

กำรส่งเสริมให้ทำยำทเกษตรกรมีบทบำทในกำรแข่งขัน
ด้ำนกำรตลำดสินค้ำหอมแดงไทย โดยเจรจำธุรกิจร่วมกับ
ผู้ประกอบกำร เพิ่มโอกำสและขยำยช่องทำงกำรตลำดของสินค้ำ
หัวพันธุ์ที่ ได้ รับรองคุณภำพไปสู่กำรเ ช่ือมโยงตลำดกับผู้ค้ ำ
ภำยในประเทศ กำรสร้ำงควำมเช่ือมั่นในคุณภำพสินค้ำผ่ำนระบบ
กำรตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability System) โดยใช้ QR Code
โดยมีเกษตรกรสมำชิกโครงกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเจรจำธุรกิจในครั้งนี้
ได้แก่ ตัวแทนกลุ่มวิสำหกิจชุมชนผู้ผลิตหัวพันธุ์หอมแดงและ
กระเทียม อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัดล ำพูน กลุ่มวิสำหกิจชุมชนแปรรูป
กระเทียมและหอมแดงต ำบลวังผำง อ ำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัด
ล ำพูน กลุ่ม young smart farmer จังหวัดเชียงใหม่ และมีตัวแทน
จำกบริษัท ผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำร โรงแรม ห้ำงร้ำน และผู้ส่งออก
เป็นต้น

หำกผู้สนใจนวัตกรรมนี้ สำมำรถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โครงกำรกำรผลิตหอมแดงและดอกหอมแดงนอกฤดู คณะเกษตรศำสตร์
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 239 ต ำบลสุเทพ อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคเหนือ
ที่มา : https://www.technologychaoban.com
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กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานใบลานบ้านทับลาน
จำกธรรมชำติสู่ควำมงำมแห่งอัตลักษณ์ชุมชน ควำมงำม

เครื่องจักสำนใบลำนที่บ้ำนทับลำน ต ำบลบุพรำหมณ์ อ ำเภอนำดี 
จังหวัดปรำจีนบุรี เป็นหนึ่งหมู่บ้ำน OTOP เพื่อกำรท่องเที่ยวของ
จังหวัดปรำจีนบุรี ภำยใต้กำรสนับสนุนของกรมกำรพัฒนำชุมชน 
กระทรวงมหำดไทย ด้วยเป็นหมู่บ้ำนท่ีมีสภำพอำกำศดีเหมำะส ำหรับ
กำรท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และตั้งอยู่ในโครงกำรหมู่บ้ำนป่ำไม้
ตำมโครงกำรพระรำชด ำริ บริเวณริมถนนสำย 304 (ฉะเชิงเทรำ-
นครรำชสีมำ) ส่งผลให้มีกำรคมนำคมไปมำสะดวก บ้ำนทับลำน 
เป็นหมู่บ้ำนที่มีต ำนำนมำอย่ำงยำวนำน โดยก่อตั้งมำประมำณ 200 
กว่ำปี เริ่มต้นจำกกำรอพยพมำของผู้คนจำกภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ด้วยเห็นว่ำเป็นพ้ืนท่ีที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมท่ีดีจึงได้ตัดสินใจตั้งถิ่นฐำนอยู่ที่บริเวณนี้ พร้อมทั้ง
ได้ตั้งช่ือหมู่บ้ำนว่ำ “บ้ำนทับลำน” เนื่องจำกมีต้นลำนขึ้นอยู่เป็น
จ ำนวนมำก ต้นลำนที่มีมำกเหล่ำนี้ได้ถูกน ำมำใช้ประโยชน์อย่ำง
หลำกหลำย 

กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสำนใบลำน บ้ำนทับลำน จะตัดยอดลำน
มำใช้งำนเมื่อมีอำยุประมำณ 30-40 ปีขึ้นไป เป็นกำรช่วยไม่ให้มี
กำรตัดต้นลำนไปใช้ก่อนเวลำอันควรในทำงอ้อม นอกจำกนี้ ต้นลำน
ยังมีคุณสมบัติเด่น คือ เนื้อเหนียว เรียบ และทนทำน อันเป็นข้อดี
ต่ำงจำกเครื่องจักสำนจำกพืชชนิดอื่น

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มา : https://nalanthailand.com, https://th.readme.me/p/25567, 
https://traveleastthailand.com และ https://thi.worldorgs.com

ขั้นตอนในกำรน ำลำนมำท ำผลิตภัณฑ์ เริ่มจำกตัดยอดลำน
มำผ่ำเป็นส่วน ๆ น ำมำฉีกแล้วตำกให้แห้งประมำณ 4-5 วัน ใช้มีด
เลำะก้ำนใบออก แล้วชักเรียดเพื่อให้ได้เส้นลำนตำมขนำดต้องกำร 
ใช้ผงฟอกขำวฟอกทิ้งไว้ 1 คืน หำกต้องกำรสีสันที่สวยงำมก็น ำไปย้อม
ประมำณ 40 นำที เพ่ือให้สีซึมเข้ำเนื้อในก่อนน ำไปตำกเช่นเดิม 
แขวนห้อยลงให้เส้นลำนคลำยตัว แล้วใช้กรรไกรรีดให้เหยียดตรง
อีกครั้ง หลังจำกนั้นจึงสำนโดยใช้หุ่นไม้ที่มีอยู่หลำยแบบมำเป็นตัว
ขึ้นแบบ ระหว่ำงสำนใช้น้ ำฉีดเส้นลำนเพื่อให้นุ่มและสำนง่ำย 
หลังจำกสำนเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเก็บริมและรีดด้วยเตำรีดให้เรียบ 
ทำน้ ำยำเคลือบเงำท้ิงไว้ให้แห้งเป็นอันเสร็จสิ้นข้ันตอน

ดังนั้นสินค้ำแต่ละช้ินจะมีควำมเปน็อตัลักษณ์ในแต่ละช้ินงำน
ถึงแม้จะเป็นแบบเดียวกัน ลำยเดียวกัน แต่ด้วยใบลำนจำกคนละต้น
คนละกิ่งที่แตกต่ำงกัน กำรจักสำนกำรท ำมือด้วยชำวบ้ำนแต่ละคน 
ท ำให้มีควำมพิเศษในแต่ละสินค้ำที่มีควำมสวยงำม มีเอกลักษณ์ 
เต็มไปด้วยควำมตั้งใจ ควำมใส่ใจลงไปในสินค้ำมำกกว่ำแค่เครื่อง
จักสำน มันคืองำนศิลป์จำกธรรมชำติท ำให้คนที่ถือท่ีใช้ มีควำมสวย 
สง่ำ แสดงถึงควำมรักธรรมชำติ มีควำมคิด สุขุม เรียบ เฉียบ มีสไตล์
ที่โดดเด่นมีควำมเป็นตัวของตัวเอง ถือได้ว่ำเป็น “งำนศิลปะ
แห่งอตัลักษณ์ ภูมิปัญญำไทย”

ผลิตภัณฑ์จำกต้นลำนถือเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 4 ดำว
และ 5 ดำว ที่สร้ำงช่ือเสียงให้กับหมู่บ้ำนทับลำน เป็นอย่ำงมำก 
อำทิ หมวก กระเป๋ำรูปทรงต่ำง ๆ กล่องทิชชู และโคมไฟแต่งบ้ำน 
โดยลำยขัดและลำยดอกพิกุล ได้รับควำมนิยมจำกลูกค้ำอย่ำงมำก 
นอกจำกจะมีจ ำหน่ำยที่ศูนย์จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์โอท็อปบ้ำนทับลำน
เองแล้ว ยังมีจ ำหน่ำยที่ห้ำงเจเจมอลล์ สวนจตุจักรอีกด้วย

สถำนท่ีตั้ง : ผู้น ำชุมชนและกลุ่มผลิตภัณฑ์จักสำนใบลำน
บ้ำนทับลำน : นำยสุจริต รำษดีผ โทร : 08 1996 0036 และ 08 9831
3369 บ้ำนทับลำน เลขที่ 525 หมู่ที่ 1 ถนนกบินทร์บุรี-นครรำชสีมำ
ต ำบลบุพรำหมณ์ อ ำเภอนำดี จังหวัดปรำจีนบุรี 25220

GC จับมือ อบต.ล าเหย เปิดศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิล ต้นแบบแห่งแรก
ของจังหวัดนครปฐม สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ให้ชุมชน

GC จับมือองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำเหย เปิดศูนย์บริหำร และจัดกำรขยะรีไซเคิล ต้นแบบบริหำรจัดกำรขยะพลำสติกแห่งแรก
ในจังหวัดนครปฐม มุ่งหวังเพื่อสร้ำงโอกำส สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ให้แก่ชุมชน เป็นกำรขยำยผลจำกโครงกำรกำรบริหำรจัดกำรขยะ
ชุมชนอย่ำงครบวงจร (Community Waste Model) จำกพื้นที่จังหวัดระยองมำสู่จังหวัดนครปฐม โดยน ำระบบ “YOU เทิร์น แพลตฟอร์ม”
เข้ำมำช่วยจัดกำรพลำสติกใช้แล้วทั้งขวดชนิดใส หรือขวดน้ ำดื่ม (PET Bottle) และขวดชนิดขุ่น (HDPE Bottle) ตั้งแต่วิธีกำร คัดแยก
กำรจัดเก็บ กำรขนส่ง ไปจนถึงกำรน ำพลำสติกใช้แล้วไปรีไซเคิลอย่ำงครบวงจร เพื่อน ำพลำสติกใช้แล้วเข้ำสู่กระบวนกำรจัดกำรอย่ำงถูกวิธี
จนถึงกำรจัดกำรด้ำนกำรขำยให้กับโรงงำนเอ็นวิคโค (ENVICCO) 
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นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่ำวว่ำ รู้สึกเป็นเกียรติและ
ยินดีเป็นอย่ำงยิ่งที่ได้มำเป็นประธำนในพิธีเปิดศูนย์บริหำรและ
จัดกำรขยะรีไซเคิลฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นควำมร่วมมือกันระหว่ำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำเหย ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ำกัด (มหำชน) หรือ GC บริษัท เอ็นวิคโค จ ำกัด และวิสำหกิจ
ชุมชนรวมใจขยะรีไซเคิลต ำบลล ำเหย ที่มีเจตนำรมณ์ร่วมกันในกำร
ด ำเนินโครงกำรพัฒนำศูนย์บริหำรและจัดกำรขยะรีไซเคิลฯ เพื่อให้
เป็นชุมชนต้นแบบที่มีกำรบริหำรและจัดกำรขยะพลำสติกอย่ำง
ครบวงจรแห่งแรกในจังหวัดนครปฐม ตอบรับกับนโยบำยของ
ประเทศในกำรขับเคลื่อน BCG (Bio-Circular-Green Economy) 
เป็นวำระแห่งชำติ อีกทั้งยังมีมำตรกำรในกำรขับเคลื่อน BCG โดยกำร
น ำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มำช่วยในกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ นอกจำกนี้ ยังเป็นกำรสร้ำงโอกำส สร้ำงอำชีพ
สร้ำงรำยได้ให้แก่ชุมชน ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและลดค่ำใช้จ่ำย
ของหน่วยงำนภำครัฐในกำรจัดกำรขยะชุมชนอีกด้วย 

นายมงคล โสภาพ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย
จังหวัดนครปฐม กล่ำวว่ำ กำรด ำเนินงำนพัฒนำศูนย์บริหำร
จัดกำรขยะรีไซเคิลฯ แห่งนี้ได้รับควำมร่วมมืออย่ำงเต็มที่จำก
ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) หรือ GC บริษัท
เอ็นวิคโค จ ำกัด และวิสำหกิจชุมชนรวมใจขยะรีไซเคิลต ำบลล ำเหย
เพื่อลดปัญหำสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เกิดจำกกำรจัดกำรขยะไม่ถูกต้อง
ส่งเสริมให้ชุมชนมีกำรบริหำรและจัดกำรขยะพลำสติกอย่ำงครบวงจร
ตั้งแต่ต้นทำงจนถึงปลำยทำง ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกำรจ้ำงงำน 
ช่วยสร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ให้คนในชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง ยกระดับ
กำรจัดกำรขยะจำกธนำคำรขยะรีไซเคิลชุมชนสู่ศูนย์บริหำรจัดกำร
ขยะรีไซเคิล ที่สำมำรถคัดแยกและจัดเตรียมพลำสติกรีไซเคิล
จ ำหน่ำยให้แก่โรงงำนโดยตรง เป็นกำรเพ่ิมรำยได้และสร้ำงกำร
มีส่วนร่วมในชุมชน ทั้งในกำรคัดแยกและกำรบริหำรจัดกำรขยะ
อย่ำงถูกวิธี และขยำยผลต่อยอดควำมรู้สู่ชุมชนข้ำงเคียงและในวงกว้ำง
ท ำให้ชุมชนสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืน

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

ผู้สูงอายุกับอาชีพจากภูมิปัญญาและร่วมรักษาวัฒนธรรม
นำงประภำ เมืองนก คุณยำยวัย 83 ปี อดีตนำงมโนรำห์ ใช้เวลำว่ำงปักชุดมโนรำห์ และหน้ำฉำกหนังตะลุงที่ร้อยจำกลูกปัดและด้ำย

รวมทั้งยังเย็บจอหนังตะลุงสีขำวส่งขำย
คุณยำยประภำ เล่ำอย่ำงภำคภูมิใจว่ำ ตนเองเป็นชำวจังหวัดนครศรีธรรมรำช สืบสำยเลือดมโนรำห์มำจำกคุณพ่อ โดยคุณยำย

เริ่มร ำมโนรำห์ตั้งแต่อำยุได้ 16 ปี จำกนั้นไปอยู่กับคณะมโนรำห์ที่จังหวัดสงขลำ และเดินทำงมำร่วมร ำให้คณะมโนรำห์ที่จังหวัดตรัง จึงได้
รู้จักแต่งงำนกับสำมีซึ่งเป็นนำยหนังตะลุงช่ือดังชำวอ ำเภอนำโยง จึงได้มำอยู่ท่ีจังหวัดตรังจนถึงปัจจุบัน 

เมื่อเลิกร ำมโนรำห์เนื่องจำกอำยุมำก จึงหันมำร้อยชุดมโนรำห์ หรือเครื่องทรงมโนรำห์จำกลูกปัด ซึ่งแต่ละชุดประกอบด้วยเครื่องทรง
หลำยช้ิน เช่น ผ้ำยำว กำงเกง หน้ำผ้ำข้ำงหน้ำ หัวไหล่ รอบตัว สร้อยคอ ปิ้งคอ ตะโพก หรือหำงหงส์ที่เอำไปเย็บให้ติดกับเขำควำย เป็นต้น
รวมทั้งยังเย็บจอหนังตะลุงสีขำว และร้อยหน้ำฉำกหนังตะลุงขำยด้วย โดยคุณยำยเย็บมำนับ 10 ปีแล้ว โดยจะเย็บตำมออเดอร์ของลูกค้ำ   
ที่สั่งเข้ำมำ ส ำหรับชุดมโนรำห์ 1 ชุด เนื่องจำกมีหลำยช้ินจะต้องใช้เวลำในกำรร้อยลูกปัดนำนนับเดือน และต้องใช้ลูกปัดมำกกว่ำ 5 ถุง 
เพรำะต้องให้หลำกสี โดยชุดมโนรำห์มีรำคำชุดละ 5,500 บำท ส่วนจอสีขำว และ หน้ำม่ำนหนังตะลุงที่ร้อยจำกลูกปัด จะขำยรำคำขำย
เมตรละ 500 บำท แล้วแต่ลูกค้ำจะสั่ง โดยจอหนังตะลุงมีทั้งหมด 3 ขนำด คือ ยำว 3 เมตร ยำว 5 เมตรครึ่ง และยำวเต็มพื้นที่ 7 เมตร 
ซึ่งจะเย็บจำกผ้ำขำว ใช้เวลำประมำณ 3-4 วันก็แล้วเสร็จ 

“กำรร้อยชุดมโนรำห์ไม่ยำก เพียงแต่ต้องอดทน มีสมำธิ ขณะนี้ได้ถ่ำยทอดกำรร้อยชุดมโนรำห์ และกำรร ำมโนรำห์ให้หลำน ๆ 
รวมทั้งผู้ที่สนใจ เพรำะมโนรำห์เป็นวัฒนธรรมเก่ำโบรำณของชำวภำคใต้ ขอให้ลูกหลำนอย่ำทิ้งให้ช่วยกันรักษำ”

หำกผู้ใดอยำกอุดหนุนชุดมโนรำห์ฝีมือคุณยำย สำมำรถติดต่อได้ที่บ้ำนเลขที่ 139 หมู่ที่ 1 ต.นำโยงเหนือ อ.นำโยง จ.ตรัง 
โทรศัพท์ 06-5758-1143
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้
ที่มา : ผู้จัดกำรออนไลน์
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วันนี้ แวะเยี่ยมไร่นำสวนผสม 1 ไร่ รำยได้ทุกวัน ปีละกว่ำแสนบำท
ของลุงประคอง บุญสะอำด อำยุ 64 ปี บ้ำนเลขที่ 82 หมู่ที่ 5 บ้ำนนำน้อย
ต ำบลม่วงนำ อ ำเภอดอนจำน จังหวัดกำฬสินธุ์ “ถิ่นน้ ำด ำ เมืองคนใจดี”
พร้อมภรรยำ คือ ป้ำบุญจันทร์ บุญสะอำด โทร. 083-870-6378

ลุงประคอง มีบุตร 1 คน คือ นำงสำวชนัดดำ บุญสะอำด 
ท ำงำนที่เทศบำลต ำบลม่วงนำ ได้เข้ำร่วมโครงกำรโคกหนองนำโมเดล
ปี 2564 กระทรวงพลังงำนติดตั้งระบบสูบน้ ำพลังงำนแสงอำทิตย์
เพื่อกำรเกษตรฯ ส่งเสริมระบบน้ ำอย่ำงมีประสิทธิภำพในพื้นที่ดิน 
ที่มีอย่ำงจ ำกัด ปลูกมะละกอพืชหลักเป็นแถวคู่ 2 คูณ 2 เมตร   
ร่องระหว่ำงต้นปลูกพืชผักสวนครัว คะน้ำ ผักกำดจ้อน ผักชี สลัด 
มะเขือเทศ ผักกำด รอบแปลงปลูกตะไคร้ พริก มะเขือ ฝรั่งไร้เมล็ด 
ร่องฝรั่งปลูกข่ำ บ่อซีเมนต์เลี้ยงปลำดุก ปลำช่อน ปลำหมอ มีบ่อน้ ำ
ของกรมพัฒนำที่ดินขนำด 1,260 ลูกบำศก์เมตร เลี้ยงปลำกินพืช 
หอยขม หอยเชอรี่ ปูนำ กบ ขอบบ่อท ำคอกโคขุน 12 ตัว รำคำ
ขณะนี้ประมำณ 1 ล้ำนบำท

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

ลุงประคอง เล่ำว่ำ มะละกอที่ปลูกมำได้ 3-4 ปี ต้นสูงแล้ว 
รุ่นใหม่ก ำลังเจริญเติบโต ให้ผลผลิตตั้งแต่ควำมสูง 80 เซนติเมตร 
ดกมำก ขำยทั่วไปลูกละ 10-50 บำท ขำยมะละกอดิบ ได้ 10-20 
บำทต่อลูก หำกปล่อยเป็นมะละกอก้นแต้ม ใกล้สุกรำคำสูงขึ้น 40-50
บำทต่อลูก

หอยเชอรี่กิโลกรัมละ 20 บำท สั่งทุกวัน วันละ 4-5 กิโลกรัม
จนไม่พอขำย ข่ำ ตะไคร้ ปลำ พริก รำยได้เช้ำ ๆ  เงินเข้ำสวน 500-700 บำท
เหนื่อยแต่มีควำมสุขใจมำก ๆ ตอนเย็นบำงครัวเรือน โทร.สั่งให้เอำ
ไปส่งที่บ้ำน มองเห็นที่ดินข้ำงบ้ำนของคนสั่งตะไคร้ ข่ำ นึกในใจ 
ท ำไมไม่ปลูกไว้กินเองเคยแนะน ำแต่เขำไม่ปลูก “ประสำ 5 บำท 
ประสำ 10 บำท” ประสำร้อยครัง้ พันครั้ง เงินออกเป็นหมื่นแบบไม่รู้ตัว
แปลงด้ำนหน้ำตนเองปลูกหญ้ำเลี้ยงวัวสั่งฟำงก้อนเสริมไว้ด้วย  
เป็นโรงงำนปุ๋ยช้ันดีมำก ที่น่ีคือเกษตรอินทรีย์ รำยได้เข้ำสวนเดือนละ
30,000 บำท ปีละเป็นแสน

“ผมโชคดีมีลูกท่ีดี แม่บ้ำนที่ขยัน ไม่รวมรำยได้รำยปี คือวัว
ในคอก ร่ำงกำยผมแข็งแรง สนุกกับงำน เหนื่อยทั้งวัน เช้ำเงินเข้ำมำ    
ในสวน “หำยเหนื่อยครับ” ลุงประคองยื่นมือให้จับ “มือที่หยำบกร้ำน”
นี่แหละครับคนท ำงำนแล้วก็หัวเรำะร่วนแบบสบำยใจแบบอย่ำง
ของคนสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพตำมหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ โคกหนองนำ

ประคอง บุญสะอาด คนขยันแห่งเมืองน้ าด า ปลูกพืชในพื้นที่น้อย รายได้ดี

English for Career

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษยืนหนึ่งที่ชาวออฟฟิศต้องใช้
หำกใครก ำลังตำมหำค ำศัพท์ภำษำอังกฤษเกี่ยวกับกำรท ำงำน

ต้องกระทู้นี้เลย วันนี้เรำรวบรวมศัพท์อังกฤษที่คนท ำงำนต้องเจอ 
ต้องใช้ในกำรท ำงำนไว้มำกกว่ำ 20 ค ำศัพท์ ไม่ว่ำจะเป็นศัพท์อังกฤษ
ที่ต้องเจอเวลำไปห้อง HR หรือศัพท์อังกฤษในกำรท ำงำนที่ห้องประชุม
ดังนั้นแค่อ่ำนกระทู้น้ีก็สำมำรถเพิ่มทักษะภำษำอังกฤษในเรื่องค ำศัพท์ได้
ศัพท์อังกฤษที่คนท างานต้องเจอต้องใช้ในการท างานมากกว่า 20 ค าศัพท์
Priority กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ
Decision กำรตัดสินใจ , กำรตัดสิน , ค ำตัดสิน
Handle กำรรับมือ , จัดกำร , ควบคุม
Material ส่วนประกอบ , เนื้อหำ
Draft ฉบับร่ำง
Contact ติดต่อ , พบปะ
Brief สรุป , รวบรัด
Minute Meeting วำระประชุม
Proof ตรวจสอบ , พิสูจน์
Layout องค์ประกอบในงำนออกแบบ

Competitor คู่แข่ง , ผู้แข่งขัน
Opportunity โอกำสดี
Benchmarking กำรเปรียบเทียบ
Awareness กำรรับรู้ , ควำมตระหนัก
Attendance กำรเข้ำงำน , กำรเข้ำร่วม , ควำมสนใจ
Candidate ผู้สมัครเพื่อรับกำรคัดเลือกเข้ำท ำงำน
Incentive สิ่งจูงใจ , กระตุ้น
Vacancy ต ำแหน่งงำนว่ำง
Negotiate เจรจำต่อรอง
Coordinate ประสำนงำน , ประสำน

เมื่ออ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการท างานจบแล้ว 
ก็อย่าลืมน าศัพท์อังกฤษเหล่านี้ไปใช้เพ่ือเพ่ิมทักษะภาษาอังกฤษ
ให้กับตัวเองเพ่ือความเป๊ะปังเร่ืองค าศัพท์ในภาษาอังกฤษ จนใคร ๆ
ก็ต้องชมกันนะคะ

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

Food Tech อาหารไทยเปลี่ยนโลก

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และทิศทางสินค้าอาหาร
ที่ก าลังมาแรง พบว่าสินค้าตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ผู้บริโภคมังสวิรัติหรือกลุ่มที่ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ (กลุ่มวีแกน) และ
สินค้าที่ใช้โปรตีนจากพืชมาทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ ก าลังมี
การขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ภำยในปี 2050 หรืออีกไม่ถึง 30 ปี ต่อจำกนี้หน้ำตำของ
อำหำรจะเปลี่ยนไปตำมสภำพกำรณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลง 
คนมำกขึ้น ควำมต้องกำรบริโภคมำกขึ้น แต่พื้นที่ผลิตอำหำร
กลับน้อยลงในอนำคต ฟำร์มหมู ฟำร์มวัว หรือฟำร์มไก่ จะหำยไป
จ ำนวนมำก เนื่องจำกพื้นที่มีปริมำณจ ำกัด และมลภำวะในกำร
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกฟำร์มเหล่ำนี้ที่ส่งผลต่อโลกร้อน ท ำให้
มนุษย์ลดกำรบริโภคเนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อไก่ โดยหันไปบริโภค
โปรตีนทดแทน (Plant Based Food) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แทนตำมควำมนิยมบริโภคเพื่อรักษำสุขภำพ ลดควำมเสี่ยงของโรค
ที่เกิดจำกกำรบริโภคอำหำรประเภทเนื้อสัตว์

ในงำน “NSTDA Deep Tech Acceleration Cohort #2 
Demo Day” กำรผลักดันผลงำนวิจัยสู่เชิงพำณิชย์ด้วยกระบวนกำร
เร่งรัดพัฒนำงำนวิจัยเชิงลึก (Deep Tech Accelerator) ซึ่งคัดเลือก
งำนวิจัยและสตำร์ทอัพ 22 กลุ่ม (Food Technology-Healthcare
Technology-loTs) ณ เกสรทำวเวอร์ เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2565 
น ำเสนอผลงำน แผนกำรท ำงำน รวมถึงแนวทำงในกำรพัฒนำ
เพื่อให้ผู้ลงทุนที่สนใจเข้ำมำร่วมลงทุน ท ำให้ได้เห็นไอเดียและ
งำนวิจัยด้ำนอำหำรของไทยท่ีพัฒนำก้ำวไกลอย่ำงน่ำประหลำดใจ

ยกตัวอย่ำงเช่น “นมที่ไม่ใช่นม” เป็นกำรผลิตจุลินทรีย์
ที่มีคุณภำพเหมือนนมวัว มีรสชำติคล้ำยคลึงกับนมวัว แต่ไม่มี
ฮอร์โมนหรือยำปฏิชีวนะตกค้ำงปรำศจำกคอเลสเตอรอล ดีต่อใจ
เพรำะไม่ต้องทรมำนสัตว์ ส่งผลดีต่อโลก เนื่องจำกลดกำรใช้น้ ำ 
ลดกำรใช้พื้นที่ ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก และสิ่งที่ส ำคัญที่สุด
คือตอบสนองคนชอบดื่มนมวัว โดยแทบไม่ต้องเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมอย่ำงใดเลย

หรือสตำร์ทอัพที่ผลิตกำแฟด ำพรีเมี่ยม เก็บรสชำติของเบอร์รี
ไว้ได้เป็นรำยแรก ๆ ของโลก แม้มนุษย์จะดื่มกำแฟมำนำนถึง 700 ปี
แต่เพิ่งรู้ว่ำกำแฟคือเบอร์รีเมื่อไม่นำนมำนี้ ซึ่งเบอร์รีมีเซลล์สร้ำง
รสชำติมำกกว่ำพันชนิด แม้มนุษย์จะแข่งขันกันว่ำท ำอย่ำงไรจะ
น ำรสชำติพันกว่ำชนิดมำสู่ผู้บริโภค แต่ยังไม่มีผู้ประกอบกำรรำยใด
เก็บรสชำติพันกว่ำชนิดจำกคุณสมบัติของเบอร์รีในกำแฟได้ส ำเร็จ 
สตำร์ทอัพกลุ่มนี้จึงพัฒนำกำแฟด ำพรีเมียมเก็บรสชำติของเบอร์
รีส ำเร็จเป็นรำยแรก ๆ ของโลก บรรจุในขวดคล้ำยไวน์ เก็บไว้ได้
นำนเป็นเดือน ขำยในรำคำ 500-1000 บำท ซึ่งขำยดีมำก

อีกหนึ่งอำหำรยุคใหม่ที่น่ำสนใจคือ “ผงไข่เจียว” ที่มีรสชำติ
ไข่เจียว แต่ไม่ได้ท ำจำกไข่ไก่ เป็นกำรน ำร ำข้ำวมำพัฒนำกระทั่งได้
คุณสมบัติเทียบเท่ำไข่ไก่ สำมำรถฉีกซองเทใส่ถ้วยผสมน้ ำใส่กระทะ
ทอดเป็นไข่เจียวได้เลย นอกจำกจะเป็นอำหำรที่ไม่ต้องเบียดเบียน
สัตว์แล้ว ยังเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำร ำข้ำวที่ได้มำจำกกระบวนกำรสีข้ำว 
ซึ่งมีคุณค่ำทำงอำหำรประกอบด้วย โปรตีน ไขมัน ใยอำหำร เถ้ำ 
วิตำมิน และเกลือแร่ต่ำง ๆ มำสร้ำงสรรค์ให้มีมูลค่ำสูงขึ้น เพิ่มรำยได้
ให้กับเกษตรกร เป็นทำงเลือกให้กับผู้บริโภคยุคใหม่ โครงกำร
ดังกล่ำวอยู่ภำยใต้กำรส่งเสริมของ ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) โดยกำรสนับสนุนของพันธมิตร
หลำยฝ่ำยหนึ่งในนั้นคือ หน่วยบริหำรและจัดกำรทุนด้ำนกำรเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ หรือ บพข.

ศ.ดร.ชำลีดำ บรมพิชัยชำติกุล รอง ผอ.บพข. กล่ำวถึงกำร
สนับสนุนดังกล่ำวว่ำ บพข. อยำกเห็นกำรเกิดอุตสำหกรรม sector ใหม่
กำรใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่ำสูงให้กับผลิตภัณฑ์ กำรร่วมมือกัน
ระหว่ำงภำครัฐกับเอกชน น ำงำนวิจัยมำสร้ำงสรรค์ต่อยอด หลุดพ้น
จำกกับดัก OEM กำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงคุ้มค่ำ รักษำสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมขับเคลื่อนงำนวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep 
Science and Technology) ให้เกิดกำรลงทุนในภำคอุตสำหกรรม 
สร้ำงผลิตภัณฑ์และบริกำรมูลค่ำสูงออกสู่เชิงพำณิชย์ ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยทุกระดับ

“ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกมาน าเสนอทั ้ง 22 กลุ ่ม 
หากนักลงทุนสนใจจะเข้ามาร่วมพัฒนาหรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์
การเชื่อมโยงสู่ตลาดต่างประเทศ บพข. พร้อมสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดการน างานวิจัยเชิงลึกออกไปใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม เกิดธุรกิจใหม่ที่เป็นธุรกิจแห่งอนาคต และ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต” รศ. ดร.ชาลีดา กล่าว

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



Smart Job Magazine
10 

Smart DOE

รมว.เฮง้ สั่งลุยต่อ รุกสถานประกอบการต่อเนื่อง เตรียมเสิร์ฟต าแหน่งงาน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน มอบกรมกำรจัดหำงำน 

ลุยสถำนประกอบกำรต่อเนื่อง เตรียมต ำแหน่งงำนรองรับ
คนหำงำนท่ัวประเทศใช้บริกำรได้ผ่ำน “ไทยมีงำนท ำ”

นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน 
เปิดเผยว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และพล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรฐัมนตรี ซึ่งก ำกับดูแลกระทรวงแรงงำน
ให้ควำมส ำคัญในกำรขับเคลื่อนตลำดแรงงำน เพื่อส่งเสริมกำร
เจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ มีกำรจ้ำงงำนเต็มที่ สร้ำงควำมยั่งยืน
ให้กับภำคแรงงำน โดยเฉพำะกำรเตรียมต ำแหน่งงำนรองรับ
คนหำงำนและนักศึกษำจบใหม่ ให้มีหลักประกันมีรำยได้ที่มั่นคง

“ผมได้มอบหมำยกรมกำรจัดหำงำนลงพ้ืนท่ีหำรือสถำน
ประกอบกำรที่มีศักยภำพในกำรจ้ำงงำนมีสวัสดิกำรที่ดี เป็นบริษัทท่ี
คนให้ควำมสนใจร่วมงำนด้วย ที่ผ่ำนมำเรำได้รับควำมร่วมมือที่ดี
จำกหลำยบริษัทชั ้นน ำที ่แจ้งต ำแหน่งงำนผ่ำนแพลตฟอร์ม 
“ไทยมีงำนท ำ” เรำจะด ำเนินกำรเชิงรุกอย่ำงต่อเนื ่องเพื ่อให้
คนหำงำนท่ัวประเทศมีต ำแหน่งงำนรองรับ ขอบคุณบริษัทที่เข้ำมำ
มีส่วนร่วม และเป็นส่วนหนึ่งในกำรขับเคลื่อนภำคแรงงำนให้เติบโต
อย่ำงยั่งยืน” นำยสุชำติ กล่ำว

ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน 
เปิดเผยว่ำ กรมกำรจัดหำงำน รับข้อสั่งกำรจำกรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงแรงงำนเดินหน้ำสร้ำงควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำร
ภำคเอกชนในกำรหำต ำแหน่งงำนว่ำงเพื่อรองรับคนหำงำน ล่ำสุด
ได้มอบหมำย นำยณัฐวุฒิ ภัทรประยูร ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำระบบ
บริกำรจัดหำงำน และนำงเพ็ญศรี ปรำชญ์นครเขตต์ ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 4 เข้ำพบหำรือบริษัท 
เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน จ ำกัด หรือ LOTUS ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้ง
ต ำแหน่งงำนว่ำง ได้แก่ บัญชีกำรเงิน Data Analytic IT Programmer และ
พนักงำนปฏิบัติงำนที่สำขำ รวม 400 อัตรำ ในหลำยจังหวัด
ท่ัวประเทศ เช่น กรุงเทพมหำนคร ฉะเชิงเทรำ ปรำจีนบุรี นครรำชสีมำ
ประจวบคีรีขันธ์ สงขลำ เชียงใหม่ พระนครศรีอยุธยำ เป็นต้น

ทั้งนี้ คนหำงำนทั่วประเทศสำมำรถใช้บริกำรที่เว็บไซต์ 
“ไทยมีงำนท ำ.doe.go.th” หรือแอปพลิเคชัน “ไทยมีงำนท ำ” 
ซึ่งเป็นระบบกำรให้บริกำรจัดหำงำนภำครัฐ บริกำรฟรีไม่มีค่ำใช้จ่ำย
หำกต้องกำรสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่สำยด่วนกระทรวงแรงงำน
1506 กด 2 กรมกำรจัดหำงำน หรือสำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1694
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง       
ที่มา : https//www.doe.go.th

กระทรวงแรงงาน หารือทูตไทยประจ าฟินแลนด์ ฤดูกาลปี 2023 ปรับรูปแบบเดินทาง    
ไปท างานโดยนายจ้างจัดส่ง

วันที่ 25 ตุลำคม 2565 นำยสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ำกระทรวงแรงงำน เปิดเผยว่ำ นำยสุชำติ ชมกลิ่น 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน มอบหมำยตนเป็นประธำนในกำรประชุมหำรือทิศทำงกำรศึกษำวิเครำะห์กรอบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ของฟินแลนด์และของไทย ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ช้ัน 10 กรมกำรจัดหำงำน โดยมีนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน 
และนำงสำวชวนำถ ท่ังสัมพันธ์ เอกอัครรำชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ และคณะ

นำยสุรชัย กล่ำวว่ำ สืบเนื่องจำกท่ีท่ำนรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำนได้เดินทำงไปพบปะเยี่ยมเยียนแรงงำนไทยที่เก็บผลไม้ป่ำ
ในฟินแลนด์และสวีเดน ช่วงเดือนกันยำยน 2565 ท่ำนรัฐมนตรีได้มอบหมำยให้กระทรวงแรงงำนด ำเนินควำมร่วมมือกับสถำน
เอกอัครรำชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ เพื่อร่วมกันศึกษำ วิเครำะห์กรอบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องของฟินแลนด์และของไทย
ต่อมำสถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุงเฮลชิงกิ ได้ประสำนขอหำรือทิศทำงเกี่ยวกับกำรศึกษำ วิเครำะห์กรอบกฎหมำย ดังกล่ำว ซึ่งจำกกำร
ประชุมในวันนี้ได้ข้อสรุปว่ำ ในฤดูกำลปี 2023 กรมกำรจัดหำงำน จะก ำหนดให้ผู้ประสำนงำนในประเทศไทยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
และจัดส่งแรงงำนไทยไปท ำงำนเก็บผลไม้ป่ำที่ฟินแลนด์ด้วยวิธีนำยจ้ำงในประเทศพำลูกจ้ำงไปท ำงำน เพื่อพัฒนำรูปแบบกำรเดินทำง
ไปเก็บผลไม้ป่ำในฟินแลนด์ของแรงงำนไทยให้เกิดควำมยุติธรรมแก่แรงงำนไทย ขับเคลื่อนให้แรงงำนได้เดินทำงไปท ำงำนอย่ำงมีเกียรติ 
ศักดิ์ศรี ได้รับควำมคุ้มครองตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ตำมสิทธิที่พึงได้รับ
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รมว.เฮง้ จับมือสมาคมธนาคารไทย ดึง 15 ธนาคารยักษ์ใหญ่เข้าร่วมจ้างงาน
คนพิการเชิงสังคม

“ในวันนี้ที่ประชุมได้มีกำรหำรือ เรื่องมำตรกำรจัดส่งแรงงำนเก็บผลไม้ป่ำฟินแลนด์ ปี 2023 โดยแบ่งเป็นมำตรกำรในประเทศไทย
และมำตรกำรในต่ำงประเทศ โดยจะเร่งผลักดันรูปแบบกำรไปเก็บผลไม้ป่ำโดยนำยจ้ำงในประเทศไทยพำลูกจ้ำงไปท ำงำน ก ำหนดรำยจ่ำย
ก่อนเดินทำง และค่ำใช้จ่ำยในต่ำงประเทศอย่ำงชัดเจน ก ำหนดสัญญำจ้ำงงำนให้เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำย ก ำหนดมำตรกำรแจ้ง รำยช่ือ
ผู้ประกอบกำรที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจพำลูกจ้ำงไปท ำงำนเก็บผลไม้ป่ำในฟินแลนด์ และมำตรกำรอื่น ๆ หำกมีควำมจ ำเป็น เช่น โรคระบำด 
ภัยสงครำม นอกจำกนี้ยังมีกำรประกันรำคำขั้นต่ ำของผลไม้ในประเทศฟินแลนด์ กำรจัดที่พักอำศัยและอำหำรที่ถูกหลักสุขอนำมัย และ
กำรก ำหนดโควตำแรงงำนที่เหมำะสมในแต่ละฤดูกำล” นำยสุรชัย กล่ำว

ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำวว่ำ กำรเดินทำงไปเก็บผลไม้ป่ำในฤดูกำลปี 2022 ระหว่ำงเดือน
กรกฎำคม - กันยำยน มีแรงงำนไทยเดินทำงไปฟินแลนด์ จ ำนวนรวม 3,966 คน แบ่งเป็นแรงงำนเก็บผลไม้ป่ำ จ ำนวน 3,801 คน และ
พนักงำนสนับสนุน จ ำนวน 165 คน โดยผลส ำรวจควำมพึงพอใจคนงำนเก็บผลไม้ป่ำฟินแลนด์ ฤดูกำลปี 2022 ที่มีกำรตอบแบบสอบถำม 
จ ำนวน 3,801 คน พบว่ำมีแรงงำนไทยรับรำยได้หลังหักค่ำใช้จ่ำย 100,000 บำทขึ้นไป ร้อยละ 8.15 รับรำยได้หลังหักค่ำใช้จ่ำย 
50,001 - 99,999 บำท ร้อยละ 38.55 รับรำยได้หลังหักค่ำใช้จ่ำย 30,000 - 50,000 บำท ร้อยละ 47.61 รับรำยได้หลังหักค่ำใช้จ่ำยต่ ำกว่ำ
30,000 บำท ร้อยละ 5.69 โดยแรงงำนไทยที่มีรำยได้ต่ ำกว่ำ 30,000 บำท ส่วนใหญ่เป็นแรงงำนไทยที่เดินทำงไปเก็บผลไม้ป่ำเป็นครั้งแรก
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง
ที่มา : https://www.doe.go.th

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เน้นย้ ำ ปี 66 ให้ควำมส ำคัญ
โครงกำรจ้ำงงำนคนพิกำรเชิงสังคม มอบหมำยกรมกำรจัดหำงำน
ด ำเนินกำร ล่ำสุดร่วมมือกับสมำคมธนำคำรไทย ดีล 15 ธนำคำร 
ร่วมโครงกำรสร้ำงโอกำสให้คนพิกำรกว่ำ 800 อัตรำ ปฏิบัติงำน
ในหน่วยงำนสภำกำชำดไทย

นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เผย 
กระทรวงแรงงำนมีนโยบำยส่งเสริมกำรมีงำนท ำให้กับกลุ่มเปรำะบำง
เร่งเพิ่มโอกำส สร้ำงอำชีพ ให้มีรำยได้มั่นคง มีหลักประกัน น ำไปสู่
กำรมีคุณภำพชีวิตที่ดี โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคนพิกำร ในปีงบประมำณ
2566 นี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และ พลเอก 
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรฐัมนตรี ซึ่งก ำกับดูแลกระทรวงแรงงำน
ได้เน้นย้ ำ ห่วงใย และให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงโอกำสกำรมีงำนท ำ
ให้คนพิกำร มีรำยได้ พึ่งพำตนเองได้อย่ำงมีศักดิ์ศรี และลดควำม
เหลื่อมล้ ำทำงสังคม ซึ่งกระทรวงแรงงำนขำนรับเดินหน้ำโครงกำร
จ้ำงงำนคนพิกำรเชิงสังคม ในกำรประชำสัมพันธ์ เชิญชวนนำยจ้ำง 
สถำนประกอบกำรที่เคยใช้สิทธิตำมมำตรำ 34 ในกำรส่งเงินเข้ำ
กองทุนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรให้เปลี่ยนมำให้
สิทธิตำมมำตรำ 35 ประเภทกำรจ้ำงเหมำช่วงงำนหรือจ้ำงเหมำ
บริกำรโดยจ้ำงงำนคนพิกำรเข้ำไปปฏิบัติงำนสนับสนุนหน่วยงำน
สำธำรณะประโยชน์ในท้องถิ่น เช่น โรงเรียน /ศูนย์ เด็กเล็ก 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ศูนย์ฟื้นฟูอำชีพคนพิกำร เป็นต้น
ซึ่งปี 2566 นี้ ได้ขยำยเป้ำหมำยเพิ่มอีก 20% จ ำนวน 1800 คน

“ผมได้มอบหมำยกรมกำรจัดหำงำน ด ำเนินโครงกำรฯ 
นี้อย่ำงต่อเนื่อง ท่ีผ่ำนมำได้รับควำมร่วมมือจำกหลำยสถำน
ประกอบกำรเป็นอย่ำงดี ซึ่งล่ำสุดได้หำรือกับธนำคำรกว่ำ 15 แห่ง
ซึ ่งทั ้งหมดย ินด ีช ่วยเหล ือคนพิกำรให ้ม ีค ุณภำพชีว ิตที ่ด ีขึ ้น 
ขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรสร้ำงโอกำสให้คนพิกำรมีงำนท ำ 
มีรำยได้ ผลของโครงกำรฯ นี้จะเกิดประโยชน์ต่อคนพิกำรโดยตรง 
และสร้ำงควำมเสมอภำคในสังคม” นำยสุชำติ กล่ำว

ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน 
เปิดเผยว่ำ กรมกำรจัดหำงำนรับขอ้สั่งกำรรัฐมนตรวี่ำกำรกระทรวงแรงงำน
เชิญชวนสถำนประกอบกำรเอกชนเข้ำร่วมโครงกำรจ้ำงงำน
คนพิกำรเชิงสังคมอย่ำงต่อเนื่อง สอดรับกับกำรเพิ่มเป้ำหมำยให้คน
พิกำรมีงำนท ำ โดยในวันท่ี 21 ตุลำคม 2565 ได้มอบหมำยนำยณัฐวุฒิ
ภัทรประยูร ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำระบบบริกำรจัดหำงำน และ
เจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้อง หำรือสมำคมธนำคำรไทยและธนำคำร 15 แห่ง
ได้แก่ ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำร กสิกรไทย จ ำกัด 
(มหำชน) ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงศรี
อยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกัด (มหำชน) 
ธนำคำรเกียรตินำคินภัทร จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกัด
(มหำชน) ธนำคำรยูโอบี จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรสแตนดำร์ด
ชำร์เตอร์ด (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 
ธนำคำรแลนด์แอนด์เฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) 
จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรไทยเครดิตเพ่ือรำยย่อย จ ำกัด (มหำชน)
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ข่าวดี!!! “ไทยมีงานท า” เสิร์ฟฟีเจอร์ใหม่ ทดสอบระดับภาษาอังกฤษ 
พร้อมออกใบรับรองได้แล้ว

ธนำคำรแห่งประเทศจีน (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) และธนำคำร
กรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) ซึ ่งทุกธนำคำรยินดีเข้ำร่วมโครงกำร 
โดยคำดว่ำจะเกิดกำรจ้ำงงำนคนพิกำรกว่ำ 800 อัตรำ ทั้งนี้
คนพิกำรจะไปปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของสภำกำชำดไทย นับเป็น
ควำมร่วมมืออันดีที่เกิดขึ้นระหว่ำง 4 หน่วยงำน ได้แก่ สมำคมธนำคำรไทย
สภำกำชำดไทย ธนำคำรที่เข้ำร่วมโครงกำร และกรมกำรจัดหำงำน

ส ำหรับสถำนประกอบกำรที่มีควำมประสงค์เข้ำร่วมโครงกำรฯ
และผู้พิกำรที่ต้องกำรใช้สิทธิตำมมำตรำ 35 สำมำรถติดต่อ
ขอรับบริกำรได้ที่ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด ส ำนักงำนจัดหำงำน

กรุงเทพมหำนครพ้ืนท่ี 1 - 10 หรือลงทะเบียนใช้สิทธิผ่ำนระบบ 
e-Services กรมกำรจัดหำงำน และส ำหรับผู้ว่ำงงำน กลุ่มผู้เปรำะบำง
และทุกคนที่ต้องกำรมีงำนท ำ สำมำรถใช้บริกำรผ่ำนระบบออนไลน์
บนแพลตฟอร์ม “ไทยมีงำนท ำ” ซึ่งให้บริกำรทั้ง Web Application
และ Mobile Application หรือสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่สำยด่วนกระทรวงแรงงำน 1506 กด 2 กรมกำรจัดหำงำน 
หรือสำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน โทร 1694

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

กระทรวงแรงงำน ร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร เปิดให้บริกำรวัดระดับควำมรู้ 
ควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำอังกฤษ ผ่ำนเว็บไซต์ “ไทยมีงำนท ำ” 
สะดวก สอบใกล้บ้ำน ผู้ที่สอบผ่ำนได้รับใบรับรอง เพื่อน ำไปประกอบ 
กำรสมัครงำนหรือศึกษำต่อได้

นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เผย 
รัฐบำลภำยใต้กำรน ำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี
และ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ซึ่งก ำกับดูแล
กระทรวงแรงงำน มีนโยบำยพัฒนำทักษะอำชีพ ส่งเสริมกำรมีงำนท ำ
รวมถึงกำรจัดกำรศึกษำให้แก่นักเรียน นักศึกษำ ก่อนเข้ำสู่
ตลำดแรงงำนให้เป็นแรงงำนฝีมือ มีควำมมั่นคงทำงอำชีพ มีรำยได้
มีคุณภำพชีวิตที่ดีและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
โดยที่ผ่ำนมำได้มีกำรท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือว่ำด้วยกำร
ส่งเสริมกำรศึกษำและกำรมีงำนท ำให้แก่นักเรียนนักศึกษำ และ
แรงงำนทุกระดับ ระหว่ำงกระทรวงศึกษำธิกำรกับกระทรวงแรงงำน
โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรบูรณำกำรเพื่อส่งเสริมกำรมีงำนท ำ
ลดปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และทักษะ
ฝีมือท่ีตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนทั้งด้ำนปริมำณและ
คุณภำพ รองรับกำรขยำยตวัของเศรษฐกิจและกำรพัฒนำประเทศ

“ผมรู้สึกยินดีที่มีกำรท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือนี้ขึ้น 
เพรำะกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ให้มคีวำมรู้ มีทักษะ เป็นเรื่องส ำคัญ
ไม่เพียงแต่จะท ำให้พวกเขำเป็นแรงงำนคุณภำพ มีอำชีพมั่นคง 
มีคุณภำพชีวิตที่ดีแล้ว ยังเป็นกำรขับเคลื่อนภำคเศรษฐกิจและ
แรงงำนให้เดินไปข้ำงหน้ำด้วย ซึ่งเรำได้มีเว็บไซต์ “ไทยมีงำนท ำ” 
โดยผมได้มอบหมำยให้กรมกำรจัดหำงำนเป็นผู้ดูแล นอกจำกจะ
บริกำรต ำแหน่งงำนให้กบัประชำชน ยังมีกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำทักษะ
เพิ่มโอกำสในกำรมีงำนท ำ ล่ำสุดได้เปิดให้บริกำรวัดระดับควำมรู้
ควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำอังกฤษ ผู้ที่สอบผ่ำนจะได้รับใบรับรอง
เพื่อน ำไปประกอบกำรสมัครงำนหรือศึกษำต่อได้” นำยสุชำติ กล่ำว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง       

ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำวว่ำ
กรมกำรจัดหำงำนรับข้อสั่งกำรจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน
ในกำรดูแลและพัฒนำเว็บไซต์ ไทยมีงำนท ำ อย่ำงต่อเนื่องเพื่อบริกำร
อ ำนวยควำมสะดวกแก่แรงงำนทุกกลุ่มเป้ำหมำย โดยบูรณำกำร
ร่วมกับหน่วยงำนสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้แก่ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (สพฐ.) หรือส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอก
ระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.) รวมทั้งสถำบันกำรศึกษำเอกชน
ในกำรประชำสัมพันธ์ให้นักเรียนนักศึกษำที่ประสงค์จะท ำงำนขึ้น
ทะเบียนหำงำนที่ระบบไทยมีงำนท ำ และรวบรวมข้อมูลหลักสูตร
กำรเรียนกำรสอนและหลักสูตรกำรฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยำว
ส่งเข้ำแพลตฟอร์ม ไทยมีงำนท ำ เพื่อเป็นกำรเพิ่มโอกำสกำรมีงำนท ำ
ระหว่ำงกำรศึกษำหรือหลังจบกำรศึกษำและเสริมสร้ำงทักษะที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรตลำดแรงงำนและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ

นำยไพโรจน์ กล่ำวต่อไปว่ำ เว็บไซต์ “ไทยมีงำนท ำ” ได้มีระบบ
ทดสอบภำษำอังกฤษ โดย ศูนย์พัฒนำศักยภำพบุคคลเพื่อควำมเป็นเลิศ
(Human Capital Excellent Center : HCEC) ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งเปิดให้บริกำรทดสอบ
วัดระดับควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ และมีใบรับรองให้กับ
ผู้ที่สอบผ่ำน เพื่อใช้ประกอบกำรศึกษำต่อหรือกำรสมัครงำน ผู้ที่สนใจ
สำมำรถเข้ำไปศึกษำข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ศึกษำคู่มือเตรียมตัวสอบ 
สำธิตกำรเตรียมท ำข้อสอบ เป็นต้น โดยสำมำรถจองสนำมสอบ 
เลือกวันสอบเลือกชุดข้อสอบ และจ่ำยเงินค่ำด ำเนินกำรผ่ำน e-payment
ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผ่ำนเว็บไซต์ ไทยมีงำนท ำ.doe.go.th

ทั้งนี้ คนหำงำนและประชำชนที่ประสงค์มีงำนท ำทั่วประเทศ
สำมำรถใช้บริกำรผ่ำนระบบออนไลน์บนแพลตฟอร์ม “ไทยมีงำนท ำ”
ซึ่งให้บริกำรทั้ง Web Application และ Mobile Application โดยไม่มี
ค่ำใช้จ่ำย หรือสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำยด่วนกระทรวงแรงงำน 
1506 กด 2 กรมกำรจัดหำงำน หรือสำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน โทร 1694

ที่มา : https//www.doe.go.th
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อาชีพมั่นคง

ครเีอเตอร์ (Creator) อาชีพมาแรงในกลุ่ม Millennials
Adobe เผย ครีเอเตอร์กลุ่ม Millennials ครองตลำดถึง 

42% เพรำะท ำแล้วรำยได้ดี มีควำมสุข มีอิสระจำกกำรท ำงำน
คนในยุค Millennials ปัจจุบันคือ กลุ่มคนที่เร่ิมต้นชีวิตวัยท างาน
หรือเพ่ิงเรียนจบใหม่ ๆ (เกิดช่วง พ.ศ. 2523 - 2540) พวกเขำ
เติบโตมำพร้อมกับเทคโนโลยีอย่ำงคอมพิวเตอร์ สมำร์ทโฟนและ
ด้วยควำมที่มีนวัตกรรมใหม่ ๆ ทยอยออกมำ คนกลุ่มนี้จึงมีพฤติกรรม
กำรบริโภคที่อิงตำมสภำพแวดล้อมภำยใต้เทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ

ในช่วงโควิดที่ผ่ำนมำ อำชีพท่ีมีกำรเติบโตอย่ำงก้ำวกระโดด
มำกที่สุดคงไม่พ้นอำชีพ “อินฟลูเอนเซอร์ (Influencer)” และ 
“ครีเอเตอร์ (Creator)” เนื่องจำกเป็นงำนที่สำมำรถท ำได้จำกที่บ้ำน
ไม่ต้องพบเจอผู ้คน มีอิสระและเป็นงำนที ่ท ำแล้วมีควำมสนุก 
อำศัยเพียงแค่ “ควำมคิดสร้ำงสรรค์” และ “เครื่องมือครีเอทีฟ” 
สร้ำงสรรค์ผลงำนลงบนแพลตฟอร์ม ช่องทำงออนไลน์ ตลอดจน
โซเชียลมีเดีย อย่ำง อินสตำแกรม เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ พินเทอเรส ติ๊กต่อก
ฯลฯ ซึ่งจำกรำยงำนของ Adobe (อะโดบี) พบว่ำ Creator Economy
เศรษฐกิจที่เน้นกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรท ำคอนเทนต์ สินค้ำและ
บริกำรออนไลน์ โดยใช้ประโยชน์จำกควำมคิดสร้ำงสรรค์มีกำรเติบโต
อย่ำงต่อเนื่อง โดยมีจ ำนวนครีเอเตอร์เพิ่มมำกข้ึนกว่ำ 165 ล้ำนคน
ในช่วงสองปีท่ีผ่ำนมำท ำให้ปัจจุบันมีครเีอเตอร์รำว 303 ล้ำนคนทั่วโลก

Adobe ได้ส ำรวจกลุ่มครีเอเตอร์ตำมช่วงอำยุ พบว่ำ เป็นกลุ่ม
Millennials สูงสุดที่ 42% รองลงมำคือ Gen X 31% กลุ่ม Gen Z 
14% และ BabyBoomers 14% แม้ตลำดจะมีกำรเติบโตสูง หำกแต่งำน
คอนเทนต์ครีเอเตอร์ยังไม่เพียงพอที่จะเป็นรำยได้หลักส ำหรับ
คนส่วนใหญ่ เนื่องจำกครีเอเตอร์มีรำยได้เฉลี่ยอยู่รำว 2,284 บำท 
ต่อ 1 ชม. หรือ 4.19 ล้ำนบำท ต่อหนึ่งปี บรรดำครีเอเตอร์ทั้งหมดนั้น
จะมีครีเอเตอร์อยู่รำว 14% ที่เข้ำข่ำยเป็น ‘อินฟลูเอนเซอร์’ 
รำยได้ของอิลฟลูเอนเซอร์มำกกว่ำครีเอเตอร์ทั่วไปรำว 33% เฉลี่ย
อยู่ที่ 3,033 บำท ต่อ 1 ชม. คิดเป็น 6 ล้ำนบำทต่อปี หำกยึดเป็น
อำชีพหลัก ซึ่งรำยได้ระดับนี้นับว่ำสูสีกับค่ำตอบแทนเฉลี่ยต่อปี
ของวิศวกรซอฟต์แวร์ที่ 5.99 ล้ำนบำท ทนำยควำม 4.83 ล้ำนบำท 
และผู้สอบบัญชี 4.46 ล้ำนบำท จำกกำรส ำรวจครีเอเตอร์ 6 ใน 10 คน
มีงำนประจ ำอยู่แล้ว แต่กระนั้นอำชีพครีเอเตอร์ก็เป็นทำงเลือก
อันดับต้น ๆ ส ำหรับคนกลุ่ม Gen Z และ Millennials ที่อยำกจะ
หลุดพ้นกรอบอำชีพเดิม ๆ
สาย ‘ถ่ายภาพ - เขียนคอนเทนต์ - วาดภาพ’ เป็นที่นิยม

ครีเอเตอร์ส่วนใหญ่มีช่องทำงในกำรสื่อสำรและเผยแพร่
ผลงำนเฉลี่ยคนละ 3 ช่องทำง ซึ่งผลงำนในรูปแบบ ‘ทัศนศิลป์’ 
หรืองำนท่ีเป็นภำพและกำรเขียนท้ังหลำย ได้รับควำมนิยมสูงสุด

นอกจำกนี้ ยังมีครีเอเตอร์ที่สร้ำงผลงำนด้วยเทคโนโลยี 
เช่น กำรสร้ำงภำพยนตร์ กรำฟฟิกดีไซน์ NFTs ผลงำนที่เกิดจำก 
AR/VR งำนแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ เกม หรือแม้แต่กระทั่งสำยดนตรี
พอดแคส ก็ได้ออกมำอวดผลงำนของตัวเองให้โลกออนไลน์เห็น
ซึ่งก็มีสัดส่วนท่ีน่ำสนใจ เมื่อเทียบกับครีเอเตอร์สำยศิลป์ในแขนงอ่ืน ๆ
งานสร้างสรรค์ ที่สร้างความ ‘อารมณ์ดี’ 

ขอบเขตของครีเอเตอร์ ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่สำยถ่ำยภำพ 
เขียนคอนเทนต์ วำดภำพ จะเห็นได้ว่ำ ครีเอเตอร์ที่สร้ำงสรรค์
ผลงำนบนติ๊กต่อก (TikTok) หรือที่เรียกกันว่ำ “TikToker” หลำยคน
เริ่มจำกกำรท ำคลิปวิดีโอในแบบที่ตนเองชอบ จนไปเข้ำตำ
คณะกรรมกำรของบริษัทต่ำง ๆ จึงท ำให้ได้รับโอกำสรับงำนโปรโมท
สินค้ำหรือผลิตภัณฑ์ของธุรกิจนั้น ๆ และยังมีแพลตฟอร์มใหม่ ๆ 
ที่สร้ำงขึ ้นมำตอบโจทย์ธุรกิจสร้ำงสรรค์ เป็นพื ้นที่โชว์ทักษะ 
‘กำรเขียนคอนเทนต์ เน้นภำพถ่ำย’ จำกเรื่องที่ครีเอเตอร์คนนั้นถนัด
เช่น กำรแนะน ำวิธีกำรแต่งตัวให้เข้ำกับสถำนท่ีหรือกิจกรรมต่ำง ๆ 
กำรแนะน ำสถำนที่ท่องเที่ยวในวันหยุด กำรแนะน ำร้ำนอำหำรในย่ำนลับ
หรือแม้กระทั่งสำยแต่งหน้ำท ำผม ทุกคอนเทนต์มำจำกแพชชัน 
ควำมชอบของครีเอเตอร์ทั้งหมด ซึ่งผลกำรศึกษำจำก Adobe ช้ีว่ำ 
ยิ่งครีเอเตอร์ใช้เวลำในกำรสร้ำงและแชร์คอนเทนต์มำกขึ้นเท่ำไร 
เขำก็จะยิ่ง ‘อารมณ์ดี-มีความสุข’ มำกขึ้นเท่ำนั้น โดยครีเอเตอร์ 
(69%) และอินฟลูเอนเซอร์ (84%) ระบุว่ำ กำรสร้ำงและแชร์คอนเทนต์
ออนไลน์ เป็นช่องทำงในกำรปลดปล่อยควำมคิดสร้ำงสรรค์ซึ่งไม่สำมำรถ
หำได้จำกงำนประเภทอ่ืน

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



Smart Job Magazine
14 

THAILAND 4.0

ฟาร์มเกษตรยุคใหม่! ใช้หุ่นยนต์และ AI ปลูกผัก ลดการใช้น้ าลงกว่า 90%
“การจะท าฟาร์มปลูกพืชผักคุณภาพให้ได้ผลดีไม่ใช่เร่ืองง่าย ๆ

ไหนจะต้องควบคุมปัจจัยท้ังน้ า ดิน ไฟ ให้เหมาะสม ล่าสุดเลยมี
สตาร์ทอปัท าฟาร์มแบบใหม่ ใช้เอไอและหุ่นยนต์ดูแล โดยสามารถ
ประหยัดน้ าไปได้กว่า 90%”

สตาร์ทอัปในสหรัฐอเมริกาน าเสนอวิธีการท าฟาร์ม
เกษตรแบบใหม่ โดยใช้หุ่นยนต์และ AI เข้ามาควบคุมการปลูกพืช
แบบไร้ดินในเรือนกระจก โดยบริษัทเคลมว่าวิธีการนี้จะช่วย
ประหยัดน้ าที่ใช้ในการเกษตรไปได้ถึง 90%

โดยบริษัท ไอเอิร์น ออกซ์ (Iron Ox) ใช้ปัญญำประดิษฐ์
ร่วมกับกำรสั่งกำรหุ่นยนต์ ในกำรควบคุมกำรผลิตต่ำง ๆ เพื่อให้
แน่ใจว่ำพืชจะได้รับแสงแดด น้ ำ และสำรอำหำรในระดับที่เหมำะสม
ซึ่งหุ่นยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติที่บริษัทใช้ดูแลกำรท ำฟำร์มตัวแรก
มีช่ือว่ำ โกรเวอร์ (Grover) เป็นหุ่นยนต์ที่ท ำหน้ำที่ขนส่งภำชนะ
บรรจุพืช ซึ่งจะใช้ระบบแขนกลในกำรยกกระถำงใส่พืชผักสวนครัว
ต่ำง ๆ ตัวหุ่นยนต์มีกำรติดตั้งระบบกล้องและเซ็นเซอร์ ไลดำร์
LiDAR ช่วยในกำรเฝ้ำสแกน เช็กคุณภำพผักท่ีปลูก และสำมำรถยก
น้ ำหนักได้มำกกว่ำ 1,000 ปอนด์ หรือประมำณ 450 กิโลกรัม 
ท ำให้ขนย้ำยแปลงผักไปยังจุดต่ำง ๆ ได้อย่ำงง่ำยดำยมำกข้ึน

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

ส่วน ฟิล (Phil) เป็นหุ่นยนต์ที่ท ำหน้ำที่เหมือนคนดูแลพืช
อย่ำงใกล้ชิด โดยจะท ำหน้ำที่ควบคู่ไปกับโกรเวอร์ โดยเน้นไปที่กำร
ตรวจเช็กควำมต้องกำรของพืชแต่ละชนิด เช่น ตรวจวัดระดับ
ไนโตรเจนและควำมเป็นกรดในน้ ำ และส่งข้อมูลไปยังระบบคลำวด์
ร่วมกับกำรท ำงำนของปัญญำประดิษฐ์ จำกนั้นมันก็จะเข้ำรดน้ ำ
และสำรอำหำรอื่น ๆ ให้ตรงควำมต้องกำร เติมเต็มสิ่งที่พืชต้องกำร
ใช้ในกำรเจริญเติบโตตำมปริมำณที่เหมำะสม

ด้วยวิธีนี้บริษัทเคลมว่ำนอกจำกจะลดกำรใช้น้ ำแล้ว ยังลด
กำรใช้พลังงำนกว่ำฟำร์มปลูกพืชแบบแนวตั้ง (Veirtcal Farming)
ถึง 75% และใช้พื้นที่น้อยกว่ำฟำร์มปลูกพืชบนดินถึง 15% 
อย่ำงไรก็ตำมก็ยังมีข้อจ ำกัดคือยังคงต้องใช้มนุษย์ในกำรควบคุม
กำรปลูกพืชอยู่ เพียงแต่ช่วยลดปริมำณแรงคนลง โดยปัจจุบัน
บริษัทก ำลังขยำยฐำนกำรผลิตไปยังรัฐเท็กซัส โดยคำดว่ำ
ด้วยกำรเกษตรแบบใหม่นี้ จะช่วยเพิ่มก ำลังกำรผลิตได้มำกกว่ำ 
100 เท่ำในช่วง 18 เดือนข้ำงหน้ำ

ส่วนเป้ำหมำยใหญ่ต่อไป คือกำรพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อลด
ปริมำณที่ดิน น้ ำ และพลังงำนท่ีจ ำเป็นต่อกำรปลูกพืชต่ำง ๆ ดังนั้น
ถึงแม้กำรใช้หุ่นยนต์ท ำฟำร์มเกษตรแบบนี้อำจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ 
แต่ก็นับว่ำเป็นวิธีที่น่ำสนใจในกำรพัฒนำกำรปลูกพืชที่ยังคงได้
ผลผลิตหล่อเลี้ยงผู้บริโภคได้ และในขณะเดียวกันก็ลดกำรใช้
ทรัพยำกรสิ้นเปลืองอีกด้วย


