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Special Report 

ไชโป้ว ตราชฎา ต านานของดังราชบุรี ขายมานาน 64 ปี
ไชโป้ว หรือ หัวไชโป้ว คือ ผักกำดหัวหรือหัวไชเท้ำดอง 

เป็นวิธีถนอมอำหำรอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เกษตรกรไม่จ ำเป็นต้องรีบ
ขำยหัวผักกำดสดให้แก่พ่อค้ำไปในรำคำถูก และยังสำมำรถเก็บไว้
บริโภคได้นำน ท ำอำหำรได้หลำยชนิด

โดยต ำบลเจ็ดเสมียน ในจังหวัดรำชบุรี ถือเป็นแหล่งที่มี
โรงงำนไชโป้วอยู่หลำยแห่ง แต่ละแห่งก็มีช่ือเสียงเรื่องควำมอร่อย
ไม่น้อยหน้ำกันเลย ซึ่งเส้นทางเศรษฐีออนไลน์ ได้พูดคุยกับ คุณว่าน
ธนพร หยู่เอ่ียม วัย 31 ปี หนึ่งในเจ้าของโรงงาน ไชโป้วตราชฎา 
รุ่นที่ 3 ที่ถือเป็นหนึ่งในแบรนด์ไชโป้วที่ครองใจผู้บริโภคมำอย่ำง
ยำวนำนกว่ำ 64 ปี

คุ ณ ว่ ำ น  เ ล่ ำ ใ ห้ ฟั ง ว่ ำ  เ รี ย น จ บ ป ริ ญ ญ ำ ต รี ที่
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ แล้วไปต่อปริญญำโทที่ต่ำงประเทศ 
กลับมำท ำงำนที่กรุงเทพฯ ได้ 2-3 ปี แล้วก็กลับมำท ำงำนที่บ้ำน 
เพรำะรู้สึกอิ่มตัวกับกำรท ำงำน ซึ่งทำงบ้ำนท ำโรงงำนไชโป้ว
ตรำชฎำ มำนำนกว่ำ 64 ปีแล้ว โดยมีผู้ก่อตั้งคือ คุณน้อย หยู่เอี่ยม 
(อำม่ำน้อย) ส่งต่อมำยัง คุณกัล-กัลยำณี หยู่เอี่ยม ผู้เป็นมำรดำ 
แล้วจึงมำอยู่ที่รุ่นลูกอย่ำงคุณหวำย (ธนดล หยู่เอี่ยม) ผู้เป็นพี่ชำย 
และคุณว่ำน

“บ้ำนว่ำนท ำโรงงำนไชโป้วกันมำอยู่แล้ว เพรำะแถวนี้
เมื่อก่อนชำวบ้ำนเขำจะปลูกไชเท้ำกันเยอะ พอปลูกเยอะ ขำยไม่ทัน
เขำก็เอำมำแปรรูปดองเค็ม ดองหวำน เหมือนพอลืมตำมำ ก็เห็น
ไชโป้วมำตั้งแต่เด็ก แต่หลังจำกเรียนจบก็ยังไม่ได้คิดจะกลับมำท ำที่บ้ำน
เลยไปท ำงำนที่กรุงเทพฯ จนรู้สึกอิ่มตัวพอโตขึ้นเห็นอะไรมำกขึ้น 
ควำมคิดอ่ำนก็โตตำม ก็เห็นว่ำโรงงำนของที่บ้ำนท ำมำนำนแล้วนะ 
ไม่ใช่อะไรที่สร้ำงมำวันเดียว ในเมื่อมันอยู่มำนำนขนำดนี้ก็ควรจะ
อยู่ต่อไปอีกนำน ๆ ท่ีบ้ำนคนน้อยเลยลำออกกลับมำช่วยพี่ชำย
ที่เขำก็ดูแลอยู่ น ำเอำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้จำกกำรท ำงำน
ในกรุงเทพฯ มำพัฒนำปรับใช้ในธุรกิจ”

โดยคุณว่ำนเล่ำถึงผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่โรงงำนท ำขำยคือ 
ไชโป้วสดหมักเค็ม หรือที่เรียกกันว่ำ ไชโป้วเค็ม ต่อมำมีกำรน ำมำ
ดองหวำนด้วยสูตรเฉพำะของทำงบ้ำน ท ำให้ได้ไชโป้วหวำนท่ีกรอบ 
รสชำติหวำนเค็มลงตัว จำกนั้นก็มีกำรพัฒนำต่อยอดให้ทำนได้ง่ำยขึ้น
โดยกำรน ำมำท ำเป็นแบบเส้น ลูกเต๋ำ สับละเอียด และหั่นแว่น

“โรงงำนไชโป้วตรำชฎำ เรำใช้กรรมวิธีกำรท ำแบบดั้งเดิม
ที่ตกทอดกันมำตั้งแต่รุ่นอำม่ำที่เป็นผู้ก่อตั้งก็เลยได้ไชโป้วที่มีควำม
เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร คือ ไชโป้วเรำจะเนื้อแน่น เพรำะเรำ
คัดแต่ไชโป้วเกรด A มำแปรรูป สะอำด และมีควำมกรอบ ฉ่ ำ 
หวำนเค็มลงตัว และก็กำรบริกำรลูกค้ำที่เรำใส่ใจมำก ว่ำนคิดว่ำ
เพรำะแบบนี้  เลยท ำให้ไชโป้วของเรำครองใจลูกค้ำมำอย่ำง
ยำวนำน ท ำให้ปีหนึ่งสร้ำงรำยได้เป็นหลักสิบล้ำนเลยค่ะ” คุณว่ำน กล่ำว

เมื่อถำมถึงสถำนกำรณ์ในช่วงโควิด-19 ที่ก ำลังแพร่ระบำด 
คุณว่ำน เล่ำว่ำ ช่วงโควิดระบำดรอบแรก คนเกิดควำมกลัวและ
มำกักตุนอำหำร ท ำให้มีกำรสั่งเข้ำมำเพื่อส่งขำยขึ้นห้ำงเยอะ ซึ่งไชโป้ว
เป็นสินค้ำท่ีน ำไปประกอบอำหำรได้หลำยอย่ำง มีรสชำติกลมกล่อม
แถมเก็บได้นำน ท ำให้ยอดขำยไชโป้วของเธอมียอดขำยที่เรียกได้ว่ำ 
ดีมำกเลยทีเดียว

“ถำมว่ำกระทบไหม มันก็กระทบค่ะ ในส่วนของคนที่เขำ
เข้ำมำรับของเรำไปขำยตำมตลำดนัดอะไรแบบนี้ แต่ก็ไม่ได้กระทบมำก
เพรำะเรำมียอดขำยในช่องทำงอื่นที่มีควำมต้องกำรเพิ่มขึ้น
มำทดแทน เช่น กำรสั่งซื้อออนไลน์ และยอดขำยจำกในห้ำง”

นอกจำกตั้งใจจะพัฒนำกำรท ำกำรตลำด ผลิตของอร่อย
มีคุณภำพต่อไปเรื่อย ๆ แล้ว เธอยังบอกอีกว่ำในอนำคต โรงงำนไชโป้ว
ตรำชฎำแห่งนี้ จะไม่ได้เป็นแค่โรงงำนที่มีหน้ำร้ำนขำยของเพียง
อย่ำงเดียวแต่เธอจะสร้ำงคำเฟ่เล็ก ๆ เป็นแลนด์มำร์ก ท่ีมีสินค้ำ
ตรำชฎำวำงจ ำหน่ำยควบคู่กัน ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ำมำเยี่ยมชม 
และแวะซื้อติดไม้ติดมือกลับไปเป็นของฝำกกันด้วย
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก
ที่มา : https://www.sentangsedtee.com
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การส่งเสริมการมีงานท าในภูมิภาค

อีอีซีไอมุ่งยกระดับผลผลิตลดตน้ทุน เพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้อย่างย่ังยืน
ในกำรจะพัฒนำประเทศไทยให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย

แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ที่จะยกระดับประเทศไทยให้ก้ำวไปสู่
ประเทศที่มีรำยได้สูง หรือประเทศที่พัฒนำแล้วที่มีรำยได้ต่อหัว
มำกกว่ำ 15,000 ดอลลำร์สหรัฐต่อคนต่อปีภำยในปี 2580 หรืออีก 
15 ปีข้ำงหน้ำ ปัจจัยหลักส ำคัญที่จะท ำให้ไปถึงเป้ำหมำยดังกล่ำวก็คือ
กำรวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นของตัวเอง เพื่อน ำมำ
ต่อยอดไปสู่กำรผลิตสินค้ำใหม่ ๆ ซึ่งมีมูลค่ำสูง           

ทั้งนี้ คณิศ แสงสุพรรณ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรนโยบำย
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (อีอีซี ) เปิดเผยว่ำเ พ่ือไปสู่
เป้ำหมำยดังกล่ำว ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำ
พิเศษภำคตะวันออก (สกพอ.) และส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) ได้ร่วมมือกันจัดตั้ง เขตนวัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก หรือ อีอีซีไอ ซึ่งเป็นหนึ่งใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ส ำคัญของโครงกำรอีอีซี มีภำรกิจหลักในกำร
วิจัยและพัฒนำเพื่อสร้ำงเทคโนโลยีและนวัตกรรมของคนไทย

โดยหนึ่งในเป้ำหลักคือ อีอีซีไอจะสร้ำงเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้ำนกำรเกษตรและเทคโนโลยีชีวภำพ เพื่อน ำควำมรู้ที่ได้
ไปยกระดับรำยได้ให้กับเกษตรกรและภำคอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับกำรเกษตร ให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมีมูลค่ำสูงและเป็นท่ีต้องกำร
ของตลำดโลก ซึ่งจะเป็นส่วนส ำคัญในกำรช่วยเกษตรกรที่ส่วนใหญ่
มีรำยได้น้อยให้มีรำยได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น และมีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
สุดท้ำยก็จะท ำให้ประเทศไทยก้ำวไปสู่ประเทศที่มีรำยได้สูง
ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้

เจนกฤษณ์ คณำธำรณำ ผู้อ ำนวยกำรอีอีซีไอ กล่ำวว่ำ 
โครงสร้ำงพื้นฐำนกำรวิจัยด้ำนกำรเกษตรและเทคโนโลยีชีวภำพ
ที่ส ำคัญของอีอีซีไอได้แก่ กำรก่อสร้ำงศูนย์กำรวิจัยกำรเพำะปลูก
สมัยใหม่ ซึ่งจะประกอบด้วย โรงเรือนฟีโนมิกส์ เพื่อใช้ในกำรศึกษำ
กำรเจริญเติบโตและกำรตอบสนองของพืชต่อสภำวะแวดล้อมต่ำง ๆ
เพ่ือให้ได้พันธุ์พืชท่ีมีคุณสมบัติตำมต้องกำร โรงเรือนปลูกพืช
อัจฉริยะเพื่อทดลองปลูกพืชสมุนไพรในสภำพแวดล้อมที่มีกำร
ควบคุมโรงงำนผลิตพืช ซึ่งเป็นเทคโนโลยีกำรปลูกพืชในระบบปิด 
เพื่อสนับสนุนกำรผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชสมุนไพรในเชิง
อุตสำหกรรม โดย อีอีซีไอ จะใช้เทคโนโลยีในกำรคัดเลือกและ
พัฒนำสำยพันธุ์เฉพำะทำงที่มีสำรออกฤทธิ์สูง ศึกษำสูตรกำรปลูกพืช
ที่เหมำะสม ยกระดับผลผลิต ลดเวลำและลดต้นทุน รวมทั้งกำรเพิ่ม
มูลค่ำสร้ำงจุดเด่นและจุดขำยให้กับพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่ำสูง 
ซึ่งอีอีซีไอจะน ำเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นนี้ไปถ่ำยทอดให้กับเกษตรกร
และภำคอุตสำหกรรมต่อไป

นอกจำกนี้ อีอีซีไอ ได้สร้ำงโรงงำนต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี
ที่จะเป็นแพลตฟอร์มแบบเปิด และน ำผลกำรวิจัยจำกห้องทดลอง
มำขยำยผลเป็นจ ำนวนมำก เพื่อประเมินควำมเป็นไปได้ทั้งในเชิง
เทคโนโลยีและเชิงเศรษฐศำสตร์ โดยโรงงำนไบโอรีไฟเนอรีแห่งนี้
จะยกระดับผลิตผลกำรเกษตรและวัสดุเหลือทิ้งทำงกำรเกษตร
ไปสู่กำรผลิตสินค้ำท่ีมีมูลค่ำสูงใน 3 กลุ่ม คือ 1. อำหำรเสริม และ
โภชนเภสัช ซึ่งโรงงำนไบโอรีไฟเนอรีจะสกัดสำรให้ประโยชน์
เชิงหน้ำที่ สำรเพิ่มรสชำติ สำรต้ำนอนุมูลอิสระประสิทธิภำพสูง 
โปรตีนทำงเลือก คำร์โบไฮเดรตชนิดพิเศษ และกรดไขมันท่ีมีมูลค่ำสูง
2. เวชส ำอำง ซึ่งจะผลิตสำรออกฤทธิ์ทำงชีวภำพ และ 3. เคมี
ชีวภำพและวัสดุชีวภำพเพื่อน ำไปผลิตเป็นเม็ดพลำสติกชีวภำพ 
รวมไปถึงสำรลดแรงตึงผิวทำงชีวภำพ ผลิตภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช
ทำงชีวภำพ และเอนไซม์ที่ใช้ในอุตสำหกรรม

ด้ำนกำรประมง อีอีซีไอได้มีศูนย์วิจัยในกำรเพำะเลี้ยง
สัตว์น้ ำสมัยใหม่ ด้วยเทคโนโลยีกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำที่มีควำมหนำแน่นสูง
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีจ ำนวนมำกกว่ำกำรเพำะเลี้ยงแบบเดิม ซึ่งจะ
ช่วยให้เกษตรกรมีต้นทุนลดลงและมีรำยได้เพิ่มขึ้น และจะพัฒนำ
เทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชนิดใหม่ ๆ เพื่อลดกำรจับสัตว์น้ ำ
ในทะเล ซึ่งจะช่วยให้ทรัพยำกรสัตว์น้ ำในทะเลไทยมีควำมสมบูรณ์ 
และรักษำสภำพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งยังช่วยเพิ่มวัตถุดิบ
ให้กับโรงงำนแปรรูปอำหำร และลดกำรน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ

ในส่วนของกำรน ำผลกำรวิจัยและนวัตกรรมด้ำนกำรเกษตร
มำถ่ำยทอดควำมรู้ไปสู่เกษตรกรและผู้ประกอบกำรนั้น อีอีซีไอ
ได้ก่อตั้งศูนย์สำธิตนวัตกรรมเกษตรในอีอีซี ซึ่งจะเป็นพื้นที่วิจัย
ขยำยผลในระบบแปลงเปิดส ำหรับนวัตกรรมภำคเกษตรและ
ประมง และเป็นศูนย์กลำงในกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมไปสู่กลุ่มเกษตรกร และเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร
ในพื้นที่อีอีซี รวมไปถึงกำรสนับสนุนให้เกิดกำรแบ่งปัน กำรต่อยอด 
และขยำยผล เพ่ือสร้ำงควำมรู้ เทคนิค และประสบกำรณ์ ท่ีจะน ำไปสู่
กำรสร้ำงเกษตรกรสมัยใหม่ เกษตรอัจฉริยะ และเกษตรนวัตกรรม 
ผ่ำนกิจกรรมเยี่ยมชม กำรฝึกปฏิบัติกำร กำรทดสอบ ทดลองด้วย
ประสบกำรณ์จริงในกำรขยำยผลเพื่อประยุกต์ใช้ต่อไป
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ทั้งนี้  ที่ผ่ำนมำแม้ว่ำโครงกำรอีอีซี ไอจะยังไม่ได้ เปิด
ด ำเนินกำรเต็มรูปแบบ แต่ก็ได้เร่งวิจัยด้ำนกำรเกษตรเพื่อเพิ่ม
รำยได้ให้กับเกษตรกรเป้ำหมำยในอีอีซี โดยได้ถ่ำยทอดเทคโนโลยี
สมัยใหม่ให้กับเกษตรกรไปแล้ว 317 รำย ใน 12 ชุมชน ประกอบด้วย
5 เทคโนโลยี ได้แก่ 1. เทคโนโลยีระบบตรวจวัดอำกำศด้วย
เซ็นเซอร์แบบเครือข่ำยไร้สำย เพื่อกำรติดตำมสภำวะแวดล้อม 
2. เทคโนโลยีกำรผลิตก้อนเชื้อสตรำบิวเวอเรียพร้อมใช้ส ำหรับ
ก ำจัดศัตรูพืชอย่ำงมีประสิทธิภำพ 3. เทคโนโลยีผลิตและใช้ปุ๋ยหมัก
ไม่พลิกกลับกองอย่ำงมีประสิทธิภำพ 4. เทคโนโลยีกำรเกษตร
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภำพดีและปลอดภัย (GAP) และ 5. เทคโนโลยี
กำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร

ส ำหรับโครงกำรอีอีซีไอนี้ ตั้งอยู่ในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ 
จ.ระยอง มีพื้นที่รวม 3,454 ไร่ ประกอบด้วยโซนกำรศึกษำ 1,186 ไร่
โซนนวัตกรรม 1 จ ำนวน 989 ไร่ โซนนวัตกรรม 2 จ ำนวน 946 ไร่ 
ซึ่งโซนนวัตกรรมทั้งสองโซนนี้จะเปิดให้เอกชนเข้ำมำเช่ำเพ่ือท ำกำร
วิจัยสร้ำงนวัตกรรม ศูนย์กำรเรียนรู้เกษตรนวัตกรรม 155 ไร่ และ
โซนส ำหรับกำรอยู่อำศัย 178 ไร่ โครงกำรอีอีซีไอได้รับกำรจัดสรร
งบบูรณำกำรระหว่ำงปี 2562-2567 จ ำนวนทั้งสิ้น 5,755 ล้ำนบำท
แบ่งออกเป็นโครงกำรของส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชำติ 3 โครงกำร ได้แก่ 
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มำ : www.thaipost.net

1. กำรก่อสร้ำงกลุ่มอำคำรส ำนักงำนใหญ่ อีอีซีไอ 1 โครงกำร
ใช้งบประมำณ 1,323 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วย พื้นที่ส ำหรับกำร
ท ำวิจัยขยำยผล อำทิ โรงงำนต้นแบบ พื้นที่ทดสอบนวัตกรรม 
รวมทั้งยังมีพื้นที่สนับสนุนกำรท ำงำน เช่น ศูนย์จัดแสดงนิทรรศกำร
Co-Working Space พื้นที่รวมกว่ำ 40,000 ตำรำงเมตร จะเสร็จ
พร้อมด ำเนินกำรในเดือนมิถุนำยน 2565

2. โครงกำร BIOPOLIS หรือศูนย์กลำงกำรพัฒนำนวัตกรรม
ฐำนชีวภำพ จ ำนวน 8 โครงกำร ใช้งบประมำณ 3,005 ล้ำนบำท

3 .  โครงกำร  ARIPOLIS หรื อศูนย์ กลำงกำรพัฒนำ
นวัตกรรมด้ำนระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ จ ำนวน 
5 โครงกำร ใช้งบประมำณ 1,152 ล้ำนบำท และโครงกำรของ
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร มี 1 โครงกำร คือ สร้ำงสนำมมำตรฐำน
กำรทดสอบและสนำมทดสอบรถอัตโนมัติ (EV AV) จ ำนวน 1 โครงกำร
ใช้งบประมำณ 275 ล้ำนบำท 

หลังจำกท่ีอีอีซไีอได้ด ำเนินงำนเต็มรูปแบบ จะมุ่งไปสู่กำรวิจัย
และพัฒนำเทคโนโลยีด้ำนกำรเกษตรตั้งแต่ ต้นน้ ำ ในกำรคัดเลือก
สำยพันธ์ุและวิธีกำรเพำะปลูก กำรใช้เทคโนโลยีสมำร์ทฟำร์มเมอร์
และเกษตรแม่นย ำ กำรใช้เครื่องจักรกลกำรเกษตรและโดรน
กำรเกษตร ไปจนถึงปลำยน้ ำในกำรผลิตอำหำรมูลค่ำสูง ผลิตภัณฑ์
ทำงกำรแทพย์ และวัสดุชีวภำพและเคมีชีวภำพ ที่จะเพิ่มมูลค่ำ
ให้กับเศรษฐกิจไทยอย่ำงมหำศำลในอนำคต

เด็ดจริง! ร้านดังเชียงใหม่ไอเดียเจ๋งท าขาย “ไส้อั่วปลาหมึก” 
แหวกแนวครบเครื่อง-พลิกวิกฤตหมูแพงเป็นโอกาส

เชียงใหม่ - เถ้าแก่เนี้ยร้านยางเชียงใหม่ปิ๊งไอเดียท าขาย
“ไส้อั่วปลาหมึก” พลิกวิกฤตช่วงเนื้อหมูราคาแพงเปลี่ยนเป็น
โอกาสสร้างสรรค์เมนูแหวกแนวคัดสรรวัตถุดิบจากท้องทะเล
พาขึ้นเหนือแอ่วดอย ผสมผสานสูตรเด็ดอาหารพ้ืนเมืองจัดเต็ม
ครบเคร่ืองย่างเตาถ่านร้อน ๆ หอมกรุ่น รสชาติอร่อยกลมกล่อม 
ท าลูกค้าติดอกติดใจเป็นแถว ส่งขายทั่วประเทศ

รำยงำนจำกจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่ำ ในช่วงตั้งแต่ปลำยปี 
2564 ต่อเนื่องมำจนถึงต้นปี 2565 นี้ ที่เกิดสถำนกำรณ์รำคำ
เนื้อหมูสดปรับสูงขึ้นเป็นเท่ำตัวจนส่งผลกระทบทั้งต่อประชำชน
ผู้บริโภคและผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรที่ต่ำงต้องปรับตัวไปตำม ๆ 
กันนั้น ที่ “ร้ำนนงพรรณไส้อั่ว” ที่เปิดเป็นร้ำนขำยอำหำรพื้นเมืองเหนือ
พร้อมกับธุรกิจเดิมของครอบครัวที่เป็นร้ำนขำยยำงยนต์ ตั้งอยู่
ถนนเชียงใหม่-ล ำปำง ขำเข้ำเมืองเชียงใหม่ ก่อนถึงไฟแดงสี่แยก

ข่วงสิงห์ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีชื ่อเสียงโด่งดังระดับต ำนำน
จำกเมนูเด็ด “ไส้อั่วเห็ดถอบ” ที่ท ำออกขำยเพียงปีละครั้งเฉพำะ
ช่วงฤดูเห็ดถอบเท่ำนั้นต่อเนื่องมำตลอด 6-7 ปีที่ผ่ำนมำ เป็นอีก
ร้ำนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่ำงมำกจำกสถำนกำรณ์เนื้อหมูสด
รำคำแพง เพรำะเนื้อหมูถือเป็นวัตถุดิบหลักของกำรท ำไส้อั่ว



อย่ำงไรก็ตำม พบว่ำทำงร้ำนนงพรรณไส้อั่ว ซึ่งขึ้นช่ืออยู่แล้ว
ในเรื่องควำมอร่อยและกำรคิดค้นพัฒนำเมนูไส้อั่วด้วยวัตถุดิบ
แปลกใหม่ ได้ถือวิกฤตที่เกิดขึ้นพลิกผันเป็นโอกำสด้วยกำรน ำ 
“ปลำหมึก” ที่เป็นวัตถุดิบจำกท้องทะเลมำประยุกต์ใช้เป็นวัตถุดิบ
ในกำรท ำอำหำรเหนืออย่ำงไส้อั่ว ด้วยกำรผสมผสำนวัตถุดิบและ
ปรุงรสอย่ำงครบเครื่อง พร้อมผ่ำนกำรปรับปรุงสูตรอย่ำงพิถีพิถัน
และพิสูจน์รสชำตินับครั้งไม่ถ้วนนำนนับเดือน จนกระทั่งได้สูตรลงตัว
ในกำรท ำไส้อั่วปลำหมึกที่มีรสชำติอร่อยกลมกล่อม และออกวำงขำย
ซึ่งลูกค้ำหลำยรำยที่ได้ลิ้มลองแล้วต่ำงถูกปำกจนต้องยกนิ้วให้

นำงอนงพรรณ โฆษิตสกุลชัย อำยุ 67 ปี เจ้ำของร้ำน 
เปิดเผยว่ำ ช่วงที่เนื้อหมูรำคำแพงทำงร้ำนได้รับผลกระทบอย่ำงมำก
เพรำะเนื้อหมูถือเป็นวัตถุดิบหลักของกำรท ำไส้อั่ว อย่ำงไรก็ตำม 
โดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบท ำอำหำรอยู่แล้ว และมักจะประยุกต์
วัตถุดิบต่ำง ๆ น ำมำปรุงเป็นเมนูอำหำรใหม่ ๆ จึงเกิดแนวควำมคิด
ว่ำในเมื่อเนื้อหมูรำคำแพงก็น่ำจะถือโอกำสนี้น ำอำหำรทะเลสด
อย่ำงปลำหมึกมำใช้เป็นวัตถุดิบในกำรท ำไส้อั่วบ้ำง จำกนั้นจึง
เริ่มต้นทดลองท ำไส้อั่วปลำหมึก ด้วยควำมตั้งใจว่ำอยำกให้ได้ไส้อั่ว
ที่ให้ควำมรู้สึกและรสชำติของกำรรับประทำนอำหำรทะเล 
แต่ขณะเดียวกันยังคงเอกลักษณ์ควำมเป็นอำหำรพื้นเมืองเหนือ
เอำไว้อย่ำงผสมผสำนกลมกลืนและอร่อยกลมกล่อม

ทั้งนี้ใช้เวลำในกำรคิดค้นส่วนผสมและปรับสูตรต่ำง ๆ 
นำนนับเดือน พร้อมกับรับประทำนกันในครอบครัวและแจกจ่ำยให้
เพื่อนฝูงคนรู้จักน ำไปลองชิม ซึ่งทุกคนต่ำงช่ืนชอบและบอกว่ำ
รสชำติอร่อยแปลกใหม่ลงตัว โดยเฉพำะเมื่อรับประทำนตอนที่
เพิ่งย่ำงไฟเสร็จใหม่ ๆ จำกนั้นจึงเริ่มต้นท ำออกวำงขำย โดยสั่งซื้อ
ปลำหมึกคุณภำพดีส่งตรงจำกทะเลมำใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิต 
เปรียบเทียบเหมือนเอำปลำหมึกขึ้นเหนือมำเที่ยวดอย ซึ่งลูกค้ำ
ต่ำงตอบรับเป็นอย่ำงดี

ส่วนข้ันตอนกำรท ำนั้น เริ่มจำกกำรน ำปลำหมึกมำหั่นล้ำง
ท ำควำมสะอำดอย่ำงดีแล้วน ำไปต้มสุก จำกนั้นน ำไปบดหยำบ 
ก่อนท่ีจะผสมเข้ำกับเนื้อหมู ใบมะกรูดสับ ต้นหอมสับ และผักชีสับ 
รวมทั้งพริกแกงและน้ ำปรุงรสสูตรเฉพำะของทำงร้ำน จำกนั้น
ท ำกำรตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ำกัน เสร็จแล้วจึงน ำส่วนผสมที่ได้
ออกมำท ำกำรยัดใส่ไส้หมูแท้ท ำเป็นไส้อั่ว ก่อนที่จะน ำไปย่ำงเตำถ่ำน
กะลำมะพร้ำวขำยหน้ำร้ำนและแพ็กสุญญำกำศแช่เย็น ขำยในรำคำ
กิโลกรัมละ 550 บำท ซึ่งหลังจำกที่เริ่มท ำออกขำยปรำกฏว่ำ
ผลตอบรับค่อนข้ำงดี โดยเฉพำะกลุ่มลูกค้ำขำประจ ำดั้งเดิมที่ได้ชิม
แล้วต่ำงช่ืนชอบติดใจรสชำติแปลกใหม่และมีกำรสั่งซื้อแล้วจ ำนวนมำก
ขณะเดียวกัน นำงอนงพรรณบอกว่ำ นอกจำกนี้ทำงร้ำนยังมีเมนู
แนะน ำอ่ืน ๆ อีก ได้แก่ ไส้อั่วสะตอ ไส้อั่วเห็ดหอมขำหมู ไส้อั่วสูตร
ดั้งเดิม ไส้อั่วสำมเซียน (เห็ดสำมอย่ำง) ซี่โครงหมูย่ำง สันคอหมูย่ำง
น้ ำพริกหนุ่ม และน้ ำพริกตำแดง ส่วนไส้อั ่วเห็ดถอบที่ถือเป็น
ซิกเนเจอร์ของร้ำนนั้น ต้องอดใจรอให้ถึงฤดูเห็ดถอบอีกประมำณ 
2 เดือน เพรำะทำงร้ำนมีจุดยืนชัดเจนว่ำจะใช้เห็ดถอบสดใหม่
เท่ำนั้นเนื่องจำกให้รสชำติอร่อยและคุณภำพดีกว่ำกำรใช้เห็ดถอบ
ต้มแช่แข็งหรือเห็ดถอบกระป๋อง

ลูกค้ำที่สนใจเลือกซื้อไส้อั่วและอำหำรพื้นเมืองต่ำง ๆ นั้น 
นำงอนงพรรณบอกว่ำ สำมำรถเลือกซื้อได้ที่หน้ำร้ำน ที่แบ่งพื้นที่
ส่วนหนึ่งบริเวณหน้ำร้ำนยำงรถยนต์ที่ เป็นธุรกิจดั้ งเดิมของ
ครอบครัวตั้งเตำย่ำง ทั้งแบบพร้อมรับประทำน และแบบที่แพกแช่เย็น
ไว้อย่ำงดี ขณะเดียวกันทำงร้ำนยังมีกำรเปิดขำยผ่ำนช่องทำง
ออนไลน์เฟซบุ๊ก “นงพรรณไส้อั่วย่ำง” ด้วย ซึ่งสำมำรถสอบถำม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ ทำงร้ำนพร้อมจัดส่งให้ลูกค้ำทั่วประเทศโดยคิด
ค่ำส่งตำมจริง

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคเหนือ
ที่มา : https://mgronline.com
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ปั้นไม่ทันขาย เตาอั้งโล่ เมืองเจดีย์ใหญ่ ออเดอร์พุ่ง
เจ้ำของธุรกิจผลิตเตำอั้งโล่ เมืองเจดีย์ใหญ่ จ.นครปฐม เผยน้ ำมันแพง แก๊สขึ้นรำคำ ท ำให้ประชำชน พ่อค้ำ แม่ค้ำหันมำใช้เตำถำ่น 

ส่งผลยอดขำยดีผลิตไม่ทัน โดยพร้อมเปิดสอนฟรี มีออเดอร์ให้ส ำหรับคนตกงำน หรือคนที่สนใจ ในช่วงธุรกิจพลังงำนมีกำรถีบตัวขึ้นรำคำ
อย่ำงต่อเนื่องทั้งน้ ำมันและแก๊สหุงต้ม ซึ่งปัจจัยดังกล่ำวส่งผลให้มีประชำชนไม่น้อยที่หันมำหำพลังงำนทำงเลือก ซึ่งหนึ่งในกำรปรับ
พฤติกรรมของผู้บริโภคและประชำชน นั่นคือกำรหำแหล่งพลังงำนที่มีรำคำถูกกว่ำพลังงำนหลักที่ยังไม่มีทิศทำงว่ำจะขยับตัวลง ส่งผลให้
ต้นทุนกำรประกอบอำหำรสูงขึ้น ท่ำมกลำงสถำนกำรณ์ของวัตถุดิบในกำรประกอบอำหำรที่มีรำคำปรับตัวสูงเช่นกัน

นำยธนพล ค ำแสน อำยุ 38 ปี บ้ำนเลขที่ 93 ม.4 ต.ล ำเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม ช่ำงปั้นเตำอั้งโล่โบรำณซึ่งมีประสบกำรณ์
ในกำรผลิตรังผึ้งและเตำอ้ังโล่มำนำนกว่ำ 10 ปี บอกว่ำตอนนี้ยอดสั่งซื้อเตำอ้ังโล่ มีเข้ำมำเพ่ิมขึ้นโดยเป็นผลสืบเนื่องจำกท้ังรำคำน้ ำมัน
และแก๊สหุงต้มมีรำคำแพง กำรหันมำใช้พลังงำนถ่ำน เพื่อประกอบอำหำรจำกเตำอั้งโล่ ซึ่งเรำใช้กันมำตั้งแต่รุ่นปู่ย่ำ ตำทวด และได้ลด
ควำมนิยมลงไป เพรำะปัจจุบันประชำชนหันมำใช้เตำแก๊สและเตำไฟฟ้ำกันแทบทุกครัวเรือน แต่เมื่อเกิดสถำนกำรณ์ข้ำวของแพง น้ ำมันแพง
สินค้ำมีรำคำแพง เตำถ่ำนหรือที่เรียกว่ำเตำอั้งโล่ได้กลับมำได้รับควำมนิยมอีกครั้งเพรำะมีรำคำต้นทุนที่ถูกกว่ำ ท ำให้ตอนนี้มีพ่อค้ ำ
คนกลำงเข้ำมำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นทุกเดือน และยังไม่มีกำรลดยอดกำรสั่งผลิตลง
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นำยธนพล บอกว่ำ กำรผลิตเตำอั้งโล่ของตัวเอง เกิดจำก
ควำมอยำกรู้ เพรำะตอนแรกที่บ้ำนได้รับท ำตะแกรง หรือรังผึ้ง
ที่วำงในเตำอั้งโล่ ก่อนจะศึกษำวิธีท ำเตำด้วยตัวเองเพรำะเห็นว่ำ
ถ้ำท ำทั้งใบจะเพิ่มรำยได้ในครัวเรือนได้ จำกท่ีเคยท ำแผ่นตระแกรง
วันละ 1 พันช้ิน ได้เงิน 1 พันกว่ำบำทต่อวัน ก็ขยับมำผลิตเตำ 
เบอร์ 1-4 โดยจะมีกำรสั่งหน้ำดินเหนียวมำผลิตเตำได้ถึงวันละ 
600 ลูกต่อวัน และจะส่งให้ลูกค้ำในภำคตะวันออก เช่นจังหวัด
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง อีกส่วนก็จะส่งลง
ภำคใต้ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรี สุรำษฎร์ธำนี ซึ่งจะขำยส่งในรำคำ
ลูกละ 90 บำท หักทุนแล้วก็จะได้ก ำไรลูกละ 20 บำท

นำยธนพล บอกต่อว่ำ ส ำหรับขั้นตอนกำรผลิตจะน ำเตำดิบ
เข้ำไปเผำไฟไว้ประมำณ 12 ช่ัวโมง หลังจำกนั้นพักไฟเอำไว้อีก 1 วัน
และน ำเตำดิบมำประกอบ ในกำรประกอบมีกำรผสมขี้เถ้ำแกลบ 
น ำขี้เถ้ำแกลบมำพอกรอบเตำ แล้วน ำมำกดลงถังที่เตรียมเอำไว้ 
น ำมำแต่งหน้ำประตูเตำถ่ำน ใส่ลิ้นเตำ (ตระแกรงเตำ) ป้ำยขอบ
ตะแกรงเตำ และใส่หูหิ้วเป็นอันเสร็จ ซึ่งเตำที่จังหวัดนครปฐม
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก
ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com

เป็นเตำอั้งโล่ที่คนนิยมซื้อไปใช้ในครัวเรือนเนื่องจำกเป็นดินเหนียว
เตำทนทำนแข็งแกร่ง ยิ ่งร้อนยิ่งแข็ง เตำ 1 ลูกใช้งำนเป็นปี 
จึงได้รับควำมนิยมท ำให้ผลิตไม่ทันควำมต้องกำร 

“หำกมีผู ้ที่สนใจหรือผู้ที ่ตกงำน ไม่มีงำนท ำ อยำกท ำ
เตำอั้งโล่เป็นอำชีพ ยินดีจะสอนให้ฟรีพร้อมมีงำนรองรับให้ท ำ 
โดยใช้เวลำฝึกท ำ เตำแค่ 1-2 วัน ก็ท ำได้แล้ว สร้ำงรำยได้
สร้ำงอำชีพและเป็นมรดกภูมิปัญญำชำวบ้ำนอีกด้วย หำกมีผู้ที่
สนใจมำฝึกกำรท ำเตำอ้ังโล่ สำมำรถโทรสอบถำมได้ท่ีหมำยเลข
โทรศัพท์ 061-4837666”

“โหนดทิ้ง” หัตถกรรมเส้นใยตาล 
Nodthing หรือ โหนดทิ้ง ผลิตภัณฑ์เส้นใยตำลแปรรูป 

หนึ่งเดียวควำมภำคภูมิใจประจ ำอ ำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลำ 
ที่ต่อยอดพัฒนำภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มีมำนับร้อยปีจำกเชือกผูก
เรือประมงท่ีแข็งแรงทนทำนมำแปรรูป ถักทอเป็นหัตถกรรมสุดหรู 
ที่ผ่ำนกำรผลักดัน ปลุกปั้นโดยนำงเสริญศิริ หนูเพชร ครูช่ำง
ศิลปะหัตถกรรมปี 2554 ของศูนย์ส่งเสริมศิลปำชีพระหว่ำงประเทศ
(องค์กำรมหำชน) เจ้ำของผลิตภัณฑ์และสมำชิกกลุ่มแรงงำนในชุมชน

กว่ำ 20 ปี ท่ีผลิตภัณฑ์โหนดท้ิงได้อวดโฉมควำมสวย คลำสสิค
ในรูปแบบงำนหัตถกรรมที่ผลัดเปลี่ยนรูปแบบ ดีไซน์หลำกหลำย
ไปตำมยุคสมัย กำรันตีด้วยรำงวัลที่หลำกหลำย อำทิ รำงวัลภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นไทย หมู่บ้ ำนหัตถกรรมดี เด่น ผ่ำนมำตรฐำน ชุมชน 
ผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัดสงขลำ รำงวัลโอท็อป 5 ดำวระดับประเทศ และ
เป็น 1 ใน 10 ผลิตภัณฑ์เอสเอ็มอีในปี 2559 ที่ได้ดีไซเนอร์เข้ำมำ
ช่วยพัฒนำสินค้ำให้มีควำมเป็นสำกล ผลักดันเป็นสินค้ำส่งออก
รวมทั้งวำงแผนตีตลำดกลุ่มคนซื้อที่มีอำยุน้อยมำกขึ้น จนได้มีโอกำส
เข้ำไปวำงขำยอยู่ในคิง เพำเวอร์ ทั้งออนไซต์ และออนไลน์รวมทั้งส่งขำย
ไปในหลำยประเทศ อำทิ สิงคโปร์ มำเลเซีย อินโดนีเซีย ออสเตรีย ฯลฯ

กำรพัฒนำที่ไม่หยุดยั้งทั้งวิธีกำร และรูปแบบผลิตภัณฑ์
จำกเดิมที่มีกำรถักทอด้วยมือ เกิดกำรพัฒนำเป็นเครื่องตีใยตำล 
เครื่องทอเส้นใย กำรพัฒนำรปูแบบผลิตภัณฑ์ ช่วยเพิ่มปริมำณกำรผลิต
และรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น

นอกจำกควำมภำคภูมิใจในภูมิปัญญำท้องถิ่นที่สำมำรถ
ต่อยอดพัฒนำเป็นสินค้ำหรูหรำที่ใช้ได้ทุกวัย ใครเห็นเป็นหลงเสน่ห์
เส้นใยที่สวยโดดเด่น แข็งแรงทนทำนไม่เป็นเชื้อรำแม้จะโดนน้ ำ
ก็ตำมทีสำมำรถไปร่วมออกงำนแสดงสินค้ำทั้งในและต่ำงประเทศ 
รวมทั้งวำงขำยที่คิง เพำเวอร์ และส่งออกต่ำงประเทศแล้วงำนทุกช้ิน
ทุกขั้นตอนล้วนมำจำกฝีมือคนในชุมชน ทั้งกำรตีเส้นใย กำรฟั่นเชือก
กำรท ำโครงกระเป๋ำจำกไม้ตำลโตนด กำรทอ กำรถัก กำรประกอบ
เป็นตัวกระเป๋ำ ประมำณ 40 คน แม้สถำนกำรณ์โควิด-19 ท ำให้
ไม่สำมำรถออกร้ำนตำมงำนต่ำง ๆ ได้เช่นเคย แต่กำรจ้ำงงำน
สมำชิกที่ร่วมถักทอผลิตภัณฑ์ก็ยังคงด ำเนินไปเพื่อหล่อเลี้ยงช่ำงที่มี
ฝีมือและช ำนำญงำนด้ำนกำรถักทอที่ร่วมงำนกันมำนำนให้อยู่คู่
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่อไป

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้
ที่มา : www.facebook.com/Nodething
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โปรตีนทางเลือกอัดเม็ด ไอเดียเพ่ิมมูลค่า จิ้งหรีด จาก สัตวแพทย์สาวชาวอีสาน 

ยกระดับ ฟำร์มจิ้งหรีด! สัตวแพทย์สำว ผุดโรงงำน แปรรูป 
โปรตีนจิ้งหรีดอัดเม็ด ตีตลำดอำหำรเสริมต่ำงประเทศ ปัจจุบัน
โปรตีนจำกแมลง ได้รับกำรยอมรับให้เป็นแหล่งโปรตีนใหม่
แห่งอนำคต ซึ่งในต่ำงประเทศเกิดกระแสกำรบริโภคโปรตีน
จำกแมลงกันอย่ำงกว้ำงขวำง แต่ในประเทศไทยแล้วนั้น กำรทำน
แมลงยังเรียกว่ำเป็นกำรบริโภคที่เฉพำะกลุ่ม เฉพำะพื้นท่ีกันอยู่

คุณลลัน์ลลิต สุคนธรัตนสุข ผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่ ที่มีดีกรี
เป็นถึงสัตวแพทย์เจ้ำของกิจกำร ProteGo ผู้พัฒนำผลิตภัณฑ์แปรรูป
จำกจิ้งหรีด โดยเธอได้เล่ำให้ฟังว่ำ ProteGo มำจำกค ำว่ำ Protein 
on the Go ซึ่งหมำยควำมถึง โปรตีนที่สำมำรถพกติดตัวไปได้ในทุกที่

“ในประเทศไทย กำรบริโภคแมลงหรือโปรตีนจำกแมลง
ยังไม่แพร่หลำยนัก คือยังถือว่ำเป็นอำหำรเฉพำะกลุ่ม นอกจำกนั้น 
คนบ้ำนเรำยังมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องของโปรตีนจำกแมลง   
ยังไม่แพร่หลำยนักเรำก็เลยเห็นโอกำสว่ำ ต่ำงประเทศโปรตีนแบบนี้
เป็นที่นิยมมำก”

“ท้องถิ่นที่เรำอยู่อย่ำงขอนแก่น ซึ่งก็อยู่ในภำคอีสำน เขำมี
พวกฟำร์มเลี้ยงจิ้ งหรีดอยู่ เยอะมำก มี  Supply ค่อนข้ำงสูง 
สำมำรถน ำมำต่อยอดท ำส่งออกได้เพรำะตลำดก็มีรองรับ เรำเอง
จบสัตวแพทย์ รู้ว่ำแมลงมันมีโปรตีนเยอะจึงช่วยแนะน ำให้เอำ
จิ้งหรีดมำแปรรูป จัดระเบียบและยกระดับฟำร์มเลี ้ยงแมลง
ของเกษตรกรแถวบ้ำนให้อยู่ในมำตรฐำนส่งออก” คุณลลันล์ลิต เล่ำ

นอกจำกนั้น สัตวแพทย์สำวเจ้ำของกิจกำร ยังเล่ำอีกว่ำ 
ก่อนหน้ำท่ีจะมีกำรน ำจิ้งหรีดมำแปรรูปอัดเม็ด เกษตรกรส่วนใหญ่
จะเลี้ยงเพื่อขำยเป็นวัตถุดิบเป็นตัว ๆ ให้กับพ่อค้ำคนกลำงเท่ำนั้น 
และเนื่องจำกผู้บรโิภคส่วนใหญ่ ยังไม่คุ้นเคยกับกำรทำนแมลงเป็นตัว ๆ
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : https://www.sentangsedtee.com

ในช่วงแรกที่มีกำรแปรรูปได้ใช้นวัตกรรมกำรน ำจิ้งหรีดมำท ำให้กลำยเป็น
โปรตีนเข้มข้นที่สำมำรถละลำยน้ ำได้ และมีกำรพัฒนำมำสู่กำรน ำไปอัด
เป็นเม็ด เพื่อให้อยู่ในรูปลักษณ์ที่ผู้บริโภคสำมำรถรับประทำนได้ง่ำยในที่สุด

“ช่วงแรก ๆ ที่ท ำผู้บริโภคหลำยคนยังไม่เข้ำใจ และยังไม่
ค่อยรู้เรื่องโปรตีนจำกจิ้งหรีดเลยค่ะ แต่พอปัจจุบันผู้บริโภคเริ่มมี
ควำมเข้ ำใจและรับรู้ ว่ ำจิ้ งหรีดนั้นเป็นแมลง ท่ีมี โปรตีนสู ง 
ต่ำงประเทศเขำมีเทรนด์กำรบริโภคโปรตีนจำกแมลงกันเยอะ
จนกลำยเป็นเบสต์โปรตีนของบ้ำนเขำ เทรนด์เหล่ำนี้ก็ย้อนกลับ
เข้ำมำในประเทศไทยด้วย โปรตีนจำกแมลงจึงได้เข้ำไปอยู่ในพวก
อำหำรเสริมหรือในรูปแบบอำหำรอื่น ๆ”

“และเมื่อผู้บริโภครับรู้ว่ำโปรตีนจำกแมลงมำจำกแหล่ง
ผลิตในประเทศก็ท ำให้เขำยอมรับและเปิดใจกันมำกขึ้นด้วย 
ซึ่งโปรตีนทำงเลือกนี้ สำมำรถทำนในปริมำณที่น้อยแต่ให้โปรตีนสูง 
จึงเหมำะกับกลุ่มผู้สูงอำยุและกลุ่มผู้ที่เล่นกีฬำ เพรำะทำนง่ำย 
ย่อยเร็ว” คุณลลันล์ลิต ว่ำอย่ำงน้ัน

โดยปัจจุบัน คุณลัลน์ลลิต มีโรงงำนแปรรูปเล็ก ๆ ที่ได้
มำตรฐำน อย. GMP และ มำตรฐำน HACCP3 ซึ่งท ำให้สำมำรถ
ผลิตสินค้ำส่งออกได้อย่ำงรำบรื่น โดยส่งออกไปแล้วหลำยประเทศ 
ไม่ว่ำจะเป็น แคนำดำ อเมริกำ เม็กซิโก ญี่ปุ่น และเกำหลี เป็นต้น

ในด้ำนกำรตลำด ProteGo มีกำรสื่อสำรแบรนด์ผ่ำน
ช่องทำงออนไลน์ ไม่ว่ำจะเป็นเว็บไซต์หรือทำงเฟซบุ๊ก เพื่อสร้ำง
กำรรับรู้ให้ผู้บริโภคได้รับรู้และเข้ำใจเกี่ยวกับโปรตีนทำงเลือกที่ได้
จำกแมลงนอกจำกนั้น สัตวแพทย์สำวยังเผยอีกว่ำเป้ำหมำยต่อไป
ของ ProteGo คือพยำยำมแปรรูปวัตถุดิบหลัก อย่ำงจิ้งหรีด 
ออกมำเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำย ไม่ว่ำจะในรูปแบบกำรชง
เพื่อดื่มส ำหรับผู้สูงอำยุและผู้ที่ออกก ำลังกำย หรือในรูปแบบของ 
Functional Food เป็นต้น          

English for Career

ประโยคลางานเป็นภาษาอังกฤษเด็ด ๆ
คุณเคยคิดไม่ตกกับกำรแจ้งลำงำนเป็นภำษำอังกฤษ

หรือไม่ หลำยคนประสบปัญหำนี้ เมื่อต้องกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ
สักประโยค แต่นึกไม่ออกว่ำควรจะพูดยังไง หลำยครั้งข้อมูล
ใน Internet จึงเป็นคุณครูที่ดีที่สุดในช่วงเวลำที่คับขันเช่นนี้ 
แต่วันนี้สถำบันสอนภำษำอังกฤษ Speak Up Thailand จะมำ
น ำเสนอประโยคง่ำย ๆ ที่น่ำสนใจในกำรใช้แจ้งลำงำน รับรองว่ำ
สำมำรถน ำไปใช้ให้ในกำรท ำงำนของเรำได้อย่ำงแน่นอน

เรำมำเริ่มต้นจำกค ำศัพท์ท่ีควรรู้กันก่อนค่ะ อย่ำงที่ทุกท่ำน
ทรำบกันอยู่แล้วว่ำ สำเหตุที่ใช้ในกำรลำงำนมีอะไรบ้ำง แต่ทรำบ
กันไหมคะว่ำสำเหตุเหล่ำนั้น ในภำษำอังกฤษจะใช้กันว่ำยังไง วันนี้
เรำเลยรวบรวมสำเหตุกำรลำงำนเป็นภำษำอังกฤษ ที่ใช้กำรบ่อย ๆ 
ดังนี้เลยค่ะ
• Take a leave of absence / take time off
= ลำงำน
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• Sick leave
= ลำป่วย
• Personal leave of absence
= ลำกิจ
• Maternity leave
= ลำคลอด
• Bereavement leave
= ลำไปงำนศพ
• Annual leave
= ลำพักร้อน
การแจ้งเวลา
I will be out of the office for two weeks starting 
September 24.
ฉันจะลำงำนเป็นเวลำ 2 สัปดำห์โดยเริ่มตั้งแต่วันท่ี 24 กันยำยน
Tip : นอกจำกค ำว่ำ be out of the office ที่บ่งบอกถึงสถำนะ
ในกำรลำงำนแล้ว ยังมีค ำอื่น ๆ อีก เช่น
- be on leave อยู่ระหว่ำงลำพัก
- be out of the office ไม่อยู่ออฟฟิศ
- be on a business trip อยู่ระหว่ำงเดินทำงไปติดต่องำน
- be on holiday / vacation อยู่ระหว่ำงท่องเที่ยว

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

การบอกกล่าวถึงงานที่ท าอยู่
- I am currently working on a sales presentation for 
Jackson company.
ฉันก ำลังเตรียมน ำเสนอเสนอกำรขำยใหกับบริษัทแจ็คสัน
การแจ้งว่าจะมีคนมาดูแลงานแทน
- Jack will be stepping in to handle my responsibilities.
แจ็คจะเข้ำมำดูแลงำนท่ีผมรับผิดชอบอยู่
Tip : นอกจำกค ำว่ำ step in ที่แปลว่ำ ‘ท ำหน้ำที่แทน’ แล้ว ยังมี
ค ำว่ำ deal with, fill in และ substitute ที่ใช้ในควำมหมำย
เดียวกันด้วยค่ะ
การแจ้งช่องทางการติดต่อด่วน
- You will contact me by cell phone / via email at any time
คุณสำมำรถติดต่อฉันได้ทำงมือถือ / ทำงอีเมลได้ตลอดเวลำ

จบไปแล้วส ำหรับตัวอย่ำงประโยคที่ส ำคัญและพบเจอ
ได้บ่อย ๆ ในชีวิตมนุษย์เงินเดือน หรือพนักงำนออฟฟิศอย่ำงเรำ
ในกำรจะแจ้งลำงำนในบริบทต่ำง ๆ แล้วนะคะ สำมำรถน ำ
ตัวอย่ำงรูปแบบประโยคข้ำงต้นนี้ไปใช้กันได้เลย หรือจะน ำไป
ประยุกต์และปรับใช้ให้เหมำะสมกับบริบทของตนเองมำกขึ้นก็ได้
เช่นกันค่ะ จ ำง่ำย ใช้ง่ำย แล้วก็ท ำให้ดูเป็นมือโปรอีกด้วย ทีนี้ก็หมด
ปัญหำในกำรแจ้งข้อมูลกำรลำงำนไม่ครบถ้วน ปัญหำงำนติดขัด 
เพื่อนร่วมงำนไม่สำมำรถท ำงำนต่อได้ ในช่วงเวลำที่เรำลำไป 
หำกเรำแจ้งข้อมูลครบถ้วน เรำจะได้ท ำธุระของตนเองให้สบำยใจ 
ไม่ต้องคอยกังวลเรื่องงำนอีกค่ะ

รู้ทันโลก

เสริมความมั่นคงด้านอาหาร! สิงคโปร์ผุดโรงงานผลิต Plant-based 
ขนาดใหญ่แห่งแรก

ปัจจุบันเทรนด์รักสุขภำพและกำรดูแลตนเองก ำลังมำแรง ส่งผลให้โปรตีนจำกพืช (Plant-based Protein) เริ่มเป็นที่นิยมในกำร
รับประทำนกันมำกขึ้น โดยเดิมทีผู้คนเน้นกำรรับประทำนพืชผักเพื่อให้ได้ใยอำหำร วิตำมิน และแร่ธำตุ แต่ก็มีพืชจ ำนวนไม่น้อยที่เป็น
แหล่งของโปรตีน ซึ่งโปรตีนจำกพืชจึงเป็นแหล่งอำหำรทำงเลือกส ำหรับคนหลำยกลุ่ม ทั้งผู้ที่รับประทำนมังสวิรัติ ผู้ที่มีข้อจ ำกัดในกำร
บริโภคเนื้อสัตว์ ไปจนถึงกลุ่มคนรักสิ่งแวดล้อมท่ีเชื่อว่ำกำรท ำปศุสัตว์นั้นส่งผลเสียต่อช้ันบรรยำกำศ

โดยเมื่อปลำยเดือนที่ผ่ำนมำ Growthwell Foods บริษัท Start-up สิงคโปร์ ได้เปิดตัวโรงงำนผลิตโปรตีนจำกพืชแบบอัตโนมัติ
เต็มรูปแบบขนำดใหญ่แห่งแรกแดนลอดช่อง ในพื้นที่อุตสำหกรรมด้ำนอำหำรนวัตกรรมของสิงคโปร์ JTC Food Hub @Senoko โดยโรงงำน
ดังกล่ำวสำมำรถผลิตสินค้ำอำหำร Plant-Based ได้ 4,000 เมตริกตันต่อปี ซึ่งปริมำณดังกล่ำวเพียงพอต่อควำมต้องกำรบริโภคโปรตีน
ของคนมำกกว่ำ 100,000 คนต่อปี และคำดว่ำภำยในต้นปี 2565 ผลิตภัณฑ์ Plant-Based ของ Growthwell Foods อำทิ 
ปลำแซลมอนที่ท ำจำกบุก (Konjac) และนักเก็ตไก่ท่ีท ำจำกถ่ัว Chickpeas จะเริ่มวำงจ ำหน่ำยภำยใต้แบรนด์ Happiee! โดยรำคำขำยปลีก
ของผลิตภัณฑ์จะอยู่ท่ีประมำณ 8 เหรียญสิงคโปร์ต่อโปรตีนจำกพืชส ำหรับสองมื้อ
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นอกจำกน้ี เมื่อเดือนเมษำยน 2564 รัฐบำลสิงคโปร์ยังได้
จัดตั้งกองทุน Agri-Food Cluster Transformation Fund มูลค่ำ
60 ล้ ำนเหรียญสิ งคโปร์  ก ำกับดูแลโดยหน่วยงำนภำครั ฐ 
Singapore Food Agency (SFA) เพื่อสนับสนุนกำรน ำเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเข้ำมำใช้ในกำรปรับปรุงระบบ และกำรด ำเนินงำน
ภำยในฟำร์มของสิงคโปร์ โดยในเดือนเดียวกัน SFA ได้ให้เงินทุน
สนับสนุนเงินกับโครงกำรวิจัย ด้ำนนวัตกรรมวิธีกำรผลิตอำหำรแล้ว
12 โครงกำร มูลค่ำโดยรวมประมำณ 23 ล้ำนเหรียญสิงคโปร์ 

ด้วยกำรสนับสนุนดังกล่ำวจะส่งผลให้สิงคโปร์ก้ำวไปสู่
ควำมส ำเรจ็อีกขั้นของนโยบำย 30x30 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้ำง
ควำมมั่นคงด้ำนอำหำรของสิงคโปร์ โดยกำรเพิ่มศักยภำพกำรผลิต
อำหำรแบบอย่ำงยั่งยืนให้ได้ 30% ของควำมต้องกำรทำงกำร
บริโภคในสิงคโปร์ภำยในปี 2030 และยังได้ถูกรวมเข้ำในแผนพัฒนำ
ประเทศ Singapore Green Plan 2030 อีกด้วย
ส าคัญอย่างไร ท าไม? สิงคโปร์ต้องสร้างความมั่นคงด้านอาหาร

ช่วงก่อนวิกฤตกำรเงินโลกปี 2551 สิงคโปร์ยังไม่มีควำม
ห่วงกังวลเรื่องควำมมั่นคงทำงอำหำรมำกนัก โดยเห็นว่ำหำก
สิงคโปร์สำมำรถขยำยกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจได้ทุกปี ก็จะมี
ควำมมั่งคั่งและสำมำรถน ำเข้ำอำหำรจำกต่ำงประเทศได้มำกขึ้น
และต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำม ภำยหลังเกิดวิกฤตกำรเงินโลก 
ซึ่งประเทศผู้ผลิตอำหำรหลำยประเทศระงับกำรส่งออกสินค้ำ
อำหำรและเกษตรมำยังสิงคโปร์ ท ำให้สังคมแดนลอดช่องเกิด
ควำมกังวลอย่ำงยิ่งว่ำจะเกิดภำวะขำดแคลนอำหำรเรื่อยมำ 
จนเกิด H1N1 ซึ่งมำเลเซียประกำศระงับกำรส่งออกปลำมำยังสิงคโปร์
และล่ำสุด COVID-19 ช่วงกลำงปี 2563 ซึ่งสิงคโปร์ก็เผชิญ
ปัญหำเรื่อง Supply Shock อย่ำงชัดเจน รัฐบำลสิงคโปร์จึงต้อง
เร่งเจรจำกับต่ำงประเทศเพื่อแก้ไขปัญหำ และวำงยุทธศำสตร์
ด้ำนควำมมั่นคงทำงอำหำรอย่ำงจริงจัง

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

ด้วยควำมที่สิงคโปร์ต้องน ำเข้ำอำหำรจำกต่ำงประเทศ
มำกถึงร้อยละ 90 แต่มีพื้นที่เกษตรกรรมในประเทศน้อยกว่ำร้อยละ
1 เมื่อเดือนมีนำคม 2562 รัฐบำลสิงคโปร์จึ ง เริ่ มด ำ เนิน
ยุทธศำสตร์ “30 by 30” เพ่ือส่งเสริมควำมมั่นคงทำงอำหำรคือ 
กำรผลิตอำหำรภำยในสิงคโปร์ให้ได้ร้อยละ 30 ของกำรบริโภค
ภำยในปี 2030 ซึ่งจะช่วยเพิ่มควำมมั่งคงและควำมยืดหยุ่น 
(Resilience) ด้ำนอำหำรให้แก่สิงคโปร์ในระยะยำว ควบคู่ไปกับ
กำรเสริมสร้ำงห่วงโซ่อุปทำนอำหำร เพื่อป้องกันปัญหำ Supply 
Shock โดยกำรกระจำยแหล่งน ำเข้ำอำหำรให้มำกที่สุด ท ำให้ใน
ปัจจุบันสิงคโปร์น ำเข้ำอำหำรจำก 170 ประเทศทั่วโลก เพิ่มขึ้น
จำกปี 2547 ประมำณ 30 ประเทศโดยแหล่งน ำเข้ำอำหำร
ที่ส ำคัญที่สุดของสิงคโปร์ ได้แก่
1. มำเลเซีย (ผัก ผลไม้ เนื้อไก่ และปลำ)
2. บรำซิล (เนื้อไก่ เนื้อวัว และเนื้อหมู)
3. ออสเตรเลีย (เนื้อวัวและเนื้อหมู)
4. อินโดนีเซีย (เนื้อหมูและปลำ)
5. จีน (ผักและผลไม้)
6. สหรัฐฯ (เนื้อวัวและเนื้อไก่)
7. เวียดนำม (ปลำ)
8. แอฟริกำใต้ (ผลไม้)                    
9. ไทย (ผักและข้ำว)
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 30 by 30

เพื่อบรรลุเป้ำหมำย 30 by 30 รัฐบำลสิงคโปร์มุ่งเน้นกำร
พัฒนำเทคโนโลยีทำงอำหำรและกำรเกษตร (Food Tech and Agri
Tech) โดยเฉพำะกำรผลิตโปรตีนจำกพืช (Plant-based/cell-
based/alternative proteins) และเนื้อสัตว์ทำงเลือก (impossible
meat/lab meat) เพื่อแก้ไขปัญหำกำรขำดพื้นที่ปศุสัตว์ในประเทศ
ทั้งยังส่งเสริมกำรปลูกพืชและผักภำยในอำคำร (Indoor Farming)
ด้วยวิทยำกำรใหม่ ๆ เป็นต้น

ตลำดผลิตภัณฑ์อำหำร Plant-based คือโอกำสใหม่ของ 
SME ทั่วโลก เนื่องจำกเป็นเทรนด์อำหำรส ำหรับอนำคต ท ำให้
ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะเปิดใจทดลองสินค้ำแบรนด์ใหม่ โดยข้อมูล
จำก EUROMONITOR เปิดเผยว่ำ มูลค่ำตลำด Plant-based 
Foods ทั่วโลกในปี 2019 มีมูลค่ำ 1.6 หมื่นล้ำนดอลลำร์สหรัฐ 
และจะเติบโตเฉลี่ย 105% โดยมีกำรคำดกำรณว์่ำมูลค่ำตลำดในปี 
2024 จะอยู่ที่ 2.5 หมื่นล้ำนดอลลำร์สหรัฐ จึงเป็นโอกำสดีของ 
SME ไทยในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ Plant-based ตอบโจทย์ตลำด
กลุ่มนี้ เป็นอีกหนึ่งช่องทำงสร้ำงรำยได้พร้อมกับเป็นกำรสร้ำง
ควำมมั่นคงด้ำนอำหำรส ำหรับประเทศไทยอีกด้วย
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รมว.แรงงำน สั่งกำรกรมกำรจัดหำงำน เร่งตรวจสอบหลังพบ
SMS หลอกลวงอ้ำงเป็นบริษัทช่ือดัง เงินเดือนดีให้โอนเงินลงทุน 
2 ร้อยบำท รับก ำไร 1 พันบำทต่อวัน

นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน 
เผยขณะนี้มีผู้แอบอ้ำงว่ำเป็นบริษัทช่ือดัง มีพฤติกำรณ์ส่ง SMS 
ชักชวนคนหำงำนอ้ำงรับสมัครคน จ ำนวน 100 คน อำยุ 23 - 50 ปี
ท ำหน้ำที่ประมวลผลจำกบริษัท ค ำสั่งซื้อจำกแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
เงินเดือน 30,000 - 50,000 บำท และวันละ 1,000 - 5,000 บำท
สำมำรถท ำงำนที่บ้ำนได้งำนง่ำยใช้เวลำ 10 - 15 นำที เมื่อท ำงำนเสร็จ
รับเงินทันที โดยผู้แอบอ้ำงได้ให้ช่องทำงกำรติดต่อผ่ำนทำง
แอปพลิเคชัน Line ซึ่งเมื่อเจ้ำหน้ำที่ได้ติดต่อไปผู้แอบอ้ำงกลับ
ไม่ได้แจ้งรำยละเอียดของงำน แต่ให้โอนเงินลงทุนข้ันต่ ำ 200 บำท
อ้ำงว่ำจะได้ก ำไรจำกยอดเงินฝำก 30% สำมำรถสร้ำงรำยได้ 
800 - 1,000 บำทต่อวัน พร้อมสอนวิธีกำรลงทะเบียน นอกจำกนี้
ยังได้น ำหนังสือจดทะเบียนบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องมำสวมรอยแอบอ้ำงด้วย

“พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และพลเอก
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรีซึ่งก ำกับดูแลกระทรวงแรงงำน
ให้ควำมส ำคัญกับปัญหำกำรหลอกลวงคนหำงำนอย่ำงยิ่ ง 
โดยเฉพำะในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด - 19 
ที่ประชำชนจ ำนวนมำกต่ำงได้รบัผลกระทบ จึงก ำชับกระทรวงแรงงำน
เฝ้ำระวังและติดตำมตรวจสอบผู้มีพฤติกำรณ์หลอกลวงคนหำงำน 
เนื่องจำกน ำมำซึ่งควำมเสียหำย เสียเงิน เสียโอกำส ซ้ ำเติม
คนหำงำนท่ีก ำลังล ำบำก” รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน กล่ำว

ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน 
กล่ำวว่ำ กรมกำรจัดหำงำนเป็นหน่วยงำนที่มีภำรกิจหลักในกำร
ดูแลคุ้มครองคนหำงำน รับเรื่องร้องทุกข์ วินิจฉัยค ำร้องทุกข์และ
ช่วยเหลือคนหำงำนที่ประสบปัญหำจำกกำรหำงำนท ำในประเทศ
และต่ำงประเทศ ตำมพระรำชบัญญัติจัดหำงำนและคุ้มครอง
คนหำงำน พ.ศ. 2528 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม กรณีหลอกลวง
คนหำงำนโดยใช้ต ำแหน่งงำนที่ไม่มีอยู่จริง และรำยได้ที่สูงหลอกล่อ
เพื่อน ำไปสู่กำรลวงให้โอนเงินลงทุนดังกล่ำว มีควำมผิดตำม
ระเบียบกระทรวงแรงงำน ว่ำด้วยกำรโฆษณำกำรจัดหำงำน 
ซึ่งกำรโฆษณำกำรจัดหำงำนโดยไม่ได้รับอนุญำตจำกกรมกำร
จัดหำงำน มีควำมผิดต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 60,000 บำท หรือท้ังจ ำทั้งปรับ 

ส ำหรับผู้ที่ประสบปัญหำสำมำรถแจ้งควำมด ำเนินคดี
ที่สถำนีต ำรวจ ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด หรือส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1 - 10 ตำมท้องที่ที่เกิดเหตุ หรือแจ้ง
เบำะแสได้ที่กองทะเบียนจัดหำงำนกลำงและคุ้มครองคนหำงำน 
โทร. 02 254 6763 หรือโทรสอบถำมเพิ่มเติมได้ที่สำยด่วน
กระทรวงแรงงำน โทร. 1506 กด 2 หรือสำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน
โทร. 1694

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

Smart DOE

ก.แรงงาน เตือนภัย SMS หลอกลวงคนหางาน อ้างชื่อบริษัทดังให้เงินเดือนสูง 
ท างานที่บ้านได้

รมว.เฮง้ ส่งรองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่เมืองล าพูน มอบเครื่องมือท ากินพร้อมทุน
ประกอบอาชีพ ช่วย “เด็กชายขอบ”

วันที่ 19 เมษำยน 2565 นำยสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต 
ประธำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน เปิดงำนมอบเครื่องมือท ำกินพร้อมเงินทุน
ประกอบอำชีพ แก่นำยสุขสันต์ ตำก่ ำ ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมโครงกำร
เพิ่มทักษะด้ำนอำชีพของนักเรียนท่ีไม่ได้เรียนต่อหลังจบกำรศึกษำ
ภำคบังคับ ซึ่งได้รับสิทธิช่วยเหลือตำม ม .35 สนับสนุนกำร
ประกอบอำชีพซ่อมรถจักรยำนยนต์ ณ บ้ำนเลขที่ 72 หมู่ที่ 2 
ต ำบลก้อ อ ำเภอลี้  จั งหวัดล ำพูน โดยมีนำยวรยุทธ เนำวรัตน์            
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดล ำพูน นำยประทีป ทรงล ำยอง อธิบดีกรม
พัฒนำฝีมือแรงงำน และนำงสำวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดี
กรมกำรจัดหำงำน ร่วมเป็นเกียรติในงำน

นำงสำวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมกำรจัดหำงำน 
เปิดเผยว่ำ นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน 
ให้ควำมส ำคัญกับกำรแก้ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำ ในพื้นที่ห่ำงไกล
หรือพื้นที่ชำยขอบ โดยมอบหมำยตนลงพื้นที่จังหวัดล ำพูน
ตรวจเยี่ยมกำรประกอบอำชีพผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมโครงกำร
เพิ่มทักษะด้ำนอำชีพแก่นักเรียนครอบครัวยำกจนที่ไม่ได้เรียนต่อ
หลังจบกำรศึกษำภำคบังคับ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
หรือกลุ่ม “เด็กชำยขอบ” ที่มีกำรน ำควำมรู้จำกกำรฝึกทักษะอำชีพ
ไปประกอบอำชีพเลี้ยงดูครอบครัว ยกระดับควำมเป็นอยู่
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ส ำหรับนำยสุขสันต์  ตำก่ ำ เป็นผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมฯ 
หลักสูตร ช่ำงซ่อมบ ำรุงรักษำรถจักรยำนยนต์ จำกส ำนักงำน
พัฒนำฝีมือแรงงำนล ำพูน หลังผ่ำนกำรอบรมแล้ว กรมกำรจัดหำงำน
โดยส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดล ำพูนได้ติดตำมผลกำรมีงำนท ำ 
พบว่ำนำยสุขสันต์ มีภำระหน้ำที่เป็นผู้ดูแลมำรดำ นำงลั่นทม ตำก่ ำ
ที่เป็นผู้พิกำรทำงกำรเห็นและกำรเคลื่อนไหว แต่มีควำมพยำยำม
ประกอบอำชีพรับซ่อมรถจักรยำนยนต์เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว และ
ยังขำดเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้งำน ทั้งไม่มีพื้นที่ในกำร
ประกอบอำชีพ ซึ่งกรณีนำยสุขสันต์สำมำรถขอใช้สิทธิมำตรำ 35 
แห่งพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ. 2550 
และที่แก้ไขเพิ่ม เติม เพื่อขอรับกำรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
เพื่อประกอบอำชีพจำกสถำนประกอบกำร มูลค่ำ 114,245 บำท
ต่อปีได้ ประกอบกับบริษัท ฮำนำ ไมโครอิเล็กทรอนิกส จ ำกัด 
ได้ยื ่นแบบค ำขอกำรให้ควำมช่วยเหลือ ตำมสิทธิมำตรำ 35 
กับส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดล ำพูน กรมกำรจัดหำงำนจึงเป็นคนกลำง
ประสำนให้ 2 ฝ่ำย ทั้งผู้ขอรับควำมช่วยเหลือ และผู้ต้องกำรให้
ควำมช่วยเหลือได้ปฏิบัติตำมมำตรำ 35 แห่งพ.ร.บ.ส่งเสริมและ
พัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ. 2550 ต่อไป

“ในวันนี้ ดิฉันมีควำมยินดีอย่ำงยิ่งที่ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
มอบวัสดุอปกรณ์ และเงินทุนในกำรประกอบอำชีพ ให้กับนำยสุขสันต์
ตำก่ ำ ซึ่งถือเป็นผู้หนึ่งที่มีควำมพยำยำมพัฒนำตนเอง ยกระดับ

ทักษะควำมสำมำรถเพื่อมีอำชีพ มีรำยได้ สร้ำงโอกำสให้ตัวเอง
และครอบครัวมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น กรมกำรจัดหำงำนในฐำนะ
หน่วยงำนที่มีภำรกิจส่งเสริมกำรมีงำนท ำ ให้ประชำชน มีอำชีพ 
มีรำยได้ที่เหมำะสม พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในกำรผลักดันให้คนไทย 
โดยเฉพำะกลุ่มเปรำะบำงได้รับโอกำส ขจัดควำมเหลื่อมล้ ำ ตำมนโยบำย
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ซึ่งก ำกับดูแลกระทรวงแรงงำน” 
รองอธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำว 

ด้ำนนำยสุขสันต์ ตำก่ ำ ผู้ผ่ำนกำรอบรมฯ และได้รับสิทธิ
ตำมม.35 กล่ำวว่ำ ตนรู้สึกดีใจ และขอบคุณจริง ๆ ตนมีรำยได้ให้แม่
ให้น้อง ครอบครัวเรำดีขึ้นกว่ำแต่ก่อนมำก มีอำชีพเป็นหลักแหล่ง
ได้ท ำงำน หำกต้องท ำงำนไกลบ้ำน จะไม่สำมำรถดูแลแม่ได้ 
ซึ่งบริษัท ฮำนำ ไมโครอิเล็กทรอนิกส จ ำกัด ได้มอบเงิน จ ำนวน 
52,000 บำท เพื่อเป็นค่ำด ำเนินกำรก่อสร้ำงอู่ซ่อมรถจักรยำนยนต์ 
มอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกำรประกอบอำชีพ เช่น ปั้มลม ยำงใน 
ยำงนอก ไขควง ประแจ แบตเตอรรี่ หลอดไฟ น้ ำมันเครื่อง ฯลฯ 
มูลค่ำ 42,345 บำท และช่วยเหลือเงินค่ำไฟฟ้ำ ซื้อวัสดุและ
อะไหล่ ช่วงเดือนพฤษภำคม - กันยำยน 2565 จ ำนวน 19,900 บำท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 114,245 บำท
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง       
ที่มา : https//www.doe.go.th

“บิ๊กโจ๊ก” เร่งหารือ อธิบดีกรมการจัดหางานแก้ปัญหานายหน้าเถื่อน
ระบาดหลอกคนหางานต่างประเทศผ่านสื่อโซเชยีล

วันที่ 21 เมษำยน 2565 พลต ำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพำล ผู้ช่วยผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติและคณะ เดินทำงเข้ำพบเพื่อหำรือ
ร่วมกับนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน อย่ำงเร่งด่วนถึงแนวทำงกำรตรวจสอบและด ำเนินคดีผ่ำนทำงระบบ
อินเตอร์เน็ตและเครือข่ำยสังคมออนไลน์ ณ ห้องประชุมตรีเทพ 1 ช้ัน 12 กรมกำรจัดหำงำน

นำยไพโรจน์ เปิดเผยว่ำ จำกกรณีพบสำย - นำยหน้ำเถื่อนระบำดหลอกลวงคนไทยที่ต้องกำรหำงำนในต่ำงประเทศผ่ำนระบบ
อินเตอร์เน็ตโดยใช้แพลตฟอร์ม Facebook TikTok Twitter และแอปพลิเคชัน Line โดยโพสต์โฆษณำชักชวนและรับสมัครคนหำงำน
ไปท ำงำนต่ำงประเทศจ ำนวนมำก อำทิ กำรเดินทำงไปท ำงำนเกษตรในเครือรัฐออสเตรเลีย งำนนวดสปำในสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ และ
กำรหลอกลวงไปท ำงำนซำอุดีอำระเบียดว้ยวิธีผิดกฎหมำย ซึ่งมีคนหำงำนหลงเชื่อท ำให้สูญเงินจ ำนวนมำก

โดยหลังกำรหำรือได้ข้อสรุปว่ำ กระทรวงแรงงำน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จะเร่งด ำเนินกำรใน 3 มำตรกำรเร่งด่วน ประกอบด้วย 
1. ด้ำนกำรป้องกัน โดยมีกำรจัดอบรม/ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจกับคนหำงำนผู้ถูกระงับกำรเดินทำง ผู้น ำชุมชน บุคคล /นิติบุคคล 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรไปท ำงำนต่ำงประเทศ และตรวจสอบกำรด ำเนินกำรของบริษัทจัดหำงำนทั่วประเทศ เพื่อป้องกันมิให้ฝ่ำฝืนกฎหมำย 
รวมทั้งเพิ่มควำมเข้มงวดในกำรตรวจสอบกำรเดินทำงไปท ำงำนต่ำงประเทศของคนหำงำน ณ ด่ำนตรวจคนหำงำน 2. ด้ำนกำรปรำบปรำม
ตรวจสอบ ติดตำมผู้มีพฤติกำรณ์หลอกลวงคนหำงำน และด ำเนินคดีผู้ฝ่ำฝืนพ.ร.บ.จัดหำงำนและคุ้มครองคนหำงำน พ.ศ. 2528 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม 3. ด้ำนกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์ โดยรณรงค์และประชำสัมพันธ์อย่ำงเข้มข้นต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่อให้คนหำงำนและ
ผู้ที่สนใจจะไปท ำงำนในต่ำงประเทศมีควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงขั้นตอนกำรไปท ำงำนต่ำงประเทศอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยและข้อควรระวัง
ก่อนเดินทำงไปท ำงำนต่ำงประเทศ โดยนอกจำกกำรใช้สื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นสื่อหลัก สื่อออนไลน์ เช่น Facebook 
TikTok Twitter ที่คนหำงำนส่วนใหญ่เข้ำถึงแล้ว ยังมอบหมำยให้ส ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนคร พ้ืนท่ี 1 - 10 ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดทั่วประเทศ ประสำนผู้น ำท้องถิ่น ผู้น ำชุมชน ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อท้องถิ่น หอกระจำยข่ำวประจ ำหมู่บ้ำน เอกสำรแผ่นพับ 
เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ห่ำงไกล มีควำมรู้เท่ำทันกลุ่มมิจฉำชีพ 
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“ท่ำนรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน ห่วงใยคนหำงำน
ที่ถูกหลอกลวง โดยมีข้อสั่งกำรให้กรมกำรจัดหำงำนเร่งตรวจสอบ
ผู้มีพฤติกรรมกระท ำกำรโฆษณำจัดหำงำน และชักชวนคนไทย
ให้เดินทำงไปท ำงำนต่ำงประเทศผ่ำนทำงระบบอินเตอร์เน็ตและ
เครือข่ำยสังคมออนไลน์ หำกสืบสวนพบกำรกระท ำควำมผิด
ให้เจ้ำหน้ำที่รวบรวมพยำนหลักฐำนด ำเนินกำรร้องทุกข์กล่ำวโทษ
ต่อพนักงำนสอบสวนท้องที่เพื่อด ำเนินคดีต่อไป ทั้งนี ้ขอย้ ำว่ำ 
กำรโฆษณำจัดหำงำนโดยไม่ได้รับอนุญำตจำกกรมกำรจัดหำงำน 
มีควำมผิดตำมระเบียบกระทรวงแรงงำน ว่ำด้วยกำรโฆษณำ

กำรจัดหำงำนต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 
60,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ และผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นว่ำ
สำมำรถหำงำน หรือส่งไปฝึกงำนในต่ำงประเทศได้ โดยกำร
หลอกลวงนั้นได้ไปซึ่งเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกผู้
ถูกหลอกลวง ต้องระวำงโทษจ ำคุก 3-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 
60,000 - 200,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ” อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน
กล่ำว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง       
ที่มา : https//www.doe.go.th

รมว.เฮง้ เชิญ 127 บ.รับอนุญาตจัดหางาน เร่งเครื่องหารือขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ
วันท่ี 22 เมษำยน 2565 นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เป็นประธำนกำรประชุมมอบนโยบำยด้ำนกำรจัดส่ง

แรงงำนไทยไปท ำงำนในต่ำงประเทศ ประจ ำปี 2565 โดยมีคณะผู้บริหำรฝ่ำยกำรเมือง นำยวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงำน
ร่วมเป็นเกียรติ นำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำวรำยงำน และผู้รับอนุญำตจัดหำงำนเพื่อไปท ำงำน
ในต่ำงประเทศ จ ำนวน 127 บริษัท ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ช้ัน 5 อำคำรกระทรวงแรงงำน

โดยนำยสุชำติฯ เปิดเผยว่ำ สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ที่ผ่ำนมำท ำให้มีข้อจ ำกัด
ในกำรเดินทำงระหว่ำงประเทศ เพรำะประเทศผู้รับแรงงำนบำงประเทศ มีกำรปรับนโยบำยและชะลอกำรรับแรงงำนต่ำงชำติเข้ำไปท ำงำน
แต่ปัจจุบันประเทศผู้รับแรงงำนเริ่มมีมำตรกำรผ่อนคลำยในกำรเดินทำงระหว่ำงประเทศมำกขึ้น โดยปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
ตั้งเป้ำหมำยจัดส่งแรงงำนไปท ำงำนต่ำงประเทศไว้ประมำณ 50,000 คน ไม่รวมกำรเดินทำงแบบ Re-entry จึงเป็นโอกำสที่ดีส ำหรับ
แรงงำนไทย และภำคเอกชนที่ด ำเนินธุรกิจด้ำนกำรจัดส่งแรงงำนไทยไปท ำงำนในต่ำงประเทศ ในวันนี้กระทรวงแรงงำนได้เชิญผู้รับอนุญำต
จัดหำงำนเพื่อไปท ำงำนต่ำงประเทศ จ ำนวน 127 บริษัท และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องในภำรกิจกำรจัดส่งแรงงำนไปท ำงำนต่ำงประเทศ 
มำร่วมกันหำรือ รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อให้กำรจัดส่งแรงำนไทยไปท ำงำนในต่ำงประเทศเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม 
แรงงำนไทยได้รับประโยชน์สูงสุด รับค่ำจ้ำง สวัสดิกำร และกำรคุ้มครองที่เหมำะสม ตลอดจนป้องกันปัญหำกำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำน 
เพื่อปลดล็อก Tier 2 Watch List

“ผมขอขอบคุณ ผู้รับอนุญำตจัดหำงำนเพื่อไปท ำงำนในต่ำงประเทศที่มีกำรจัดหำงำนอย่ำงมีจริยธรรม ให้ควำมส ำคัญกับ
ประโยชน์สูงสุดของแรงงำนไทยซึ่งเป็นกลไกหลักในระบบเศรษฐกิจของประเทศ และมำร่วมงำนในวันนี้ พล .อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรี และพล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ซึ่งก ำกับดูแลกระทรวงแรงงำน ทั้ง 2 ท่ำนต่ำงให้ควำมส ำคัญกับกำร
สร้ำงโอกำสให้แรงงำนไทยในกำรไปท ำงำนในต่ำงประเทศมำโดยตลอด ในปีน้ีกระทรวงแรงงำนจะเป็นเรี่ยวแรงหลัก ในกำรเจรจำกับทั้ง
หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อกระชับควำมสัมพันธ์ และร่วมกันแก้ไขปัญหำอุปสรรค ตลอดจนสร้ำงควำมเช่ือมั่นและ
เพิ่มแรงจูงใจในกำรจ้ำงแรงงำนไทยของนำยจ้ำงในต่ำงประเทศ เพื่อรักษำตลำดแรงงำนเดิม และเร่งขยำยตลำดแรงงำนใหม่ ” 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน กล่ำว

ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำวว่ำหนึ่งในภำรกิจส ำคัญของกรมกำรจัดหำงำน คือกำรส่งเสริม
แรงงำนไทยไปท ำงำนในต่ำงประเทศ ซึ่งนำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน มีนโยบำยขยำยตลำดแรงงำนใหม่ในต่ำงประเทศ
โดยปีที่ผ่ำนมำสำมำรถจัดท ำข้อตกลงควำมร่วมมือด้ำนแรงงำนกับซำอุดีอำระเบีย ลงนำมบันทึกควำมร่วมมือด้ำนข้อมูลพื้นฐำนเพื่อกำร
จัดระบบและกำรพ ำนักของแรงงำนที่มีทักษะเฉพำะร่วมกับประเทศญี่ปุ่นอยู่ระหว่ำงควำมพยำยำมในกำรจัดท ำบันทึกควำมร่วมมือ
โครงกำรวีซ่ำเกษตรออสเตรเลีย (Australian Agriculture Visa (AAV) Program) กับออสเตรเลีย และเสนอให้มีกำรจัดส่งแรงงำน
รูปแบบ G to G (Government to Government) และ A to A (Agency to Agency) ภำยใต้กำรก ำกับดูแล ควบคุมของกระทรวงแรงงำน
กับสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ โดยด ำเนินกำรควบคู่กับกำรคุ้มครองดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงำนไทยไม่ให้ถูกเอำรัดเอำเปรียบ ป้องกันปรำบปรำม
กำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำน มิให้แรงงำนไทยถูกหลอกลวงจำกสำย/นำยหน้ำจัดหำงำนเถื่อน ที่ปัจจุบันนิยมใช้สื่อโซเชียลมีเดียที่มีอิทธิพล
อย่ำงมำกในกำรโฆษณำเชิญชวนหลอกลวงแรงงำนไทยไปท ำงำนต่ำงประเทศ ซึ่งผู้รับอนุญำตจัดหำงำนฯ และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องในภำรกิจ
กำรจัดส่งแรงงำนไปท ำงำนต่ำงประเทศที่มำร่วมประชุมหำรือในวันนี้ มีบทบำทส ำคัญในกำรส่งเสริมแรงงำนไทยไปท ำงำนต่ำงประเทศ
ผ่ำนช่องทำงที่ถูกต้องตำมกฎหมำย                                                              รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง

ที่มา : https//www.doe.go.th



Smart Job Magazine
14 

อาชีพมั่นคง

EV Engineer อาชีพมาแรง รับเทรนด์รถยนต์ไฟฟ้า
เทรนด์ใหม่มำแรง ไทยพร้อมแค่ไหน Techhub พำไปคุย

กับวิศวกร EV อำชีพที่เนื้อหอมไม่แพ้ใคร ในยุคที่ยำนยนต์ไฟฟ้ำ
ถูกมองว่ำเป็น “นวัตกรรมแห่งอนาคต”

“EV Engineering เป็นสาขาที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า เคร่ืองชาร์จ แบตเตอร์ร่ี ตัวรถยนต์ไฟฟ้า
โดยหน้าที่หลักของวิศวกร EV คือดูแลด้านนวัตกรรม ติดต้ัง
เคร่ืองชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าตามสถานีบริการน้ ามัน การวางระบบ
ไฟฟ้า โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง” ก าปั่น (คุณกีตะภัฏ สู่พานิช)
วิ ศวกรออกแบบสถำนีบริ กำรรถยนต์พลั งงำนไฟฟ้ ำและ
นวัตกรรม PTT Innovation Engineer อธิบำยควำมแตกต่ำงของ
วิศวกรรมศำสตร์ในสำขำท่ีหลำยคนอำจยังไม่คุ้น

คุณก ำปั่นยอมรับว่ำ ตอนนี้คนไทยที่ท ำงำนด้ำน EV
มีจ ำนวนน้อยมำก เรียกว่ำเป็นอำชีพในสำขำที่ขำดแคลนเลยก็ว่ำได้
เพรำะทั่วประเทศมีวิศวกรเฉพำะทำงด้ำน EV ไม่ถึง 1 พันคน 
ที่ท ำงำนด้ำนนี้จริง ๆ ขณะที่สถำบันกำรศึกษำเองก็อยู่ระหว่ำงเร่ง
เครื่องผลิตก ำลังคน ให้เพียงพอกับควำมต้องกำรในอนำคต แม้ตอนนี้
จะมีธุรกิจรำยใหญ่ที่เข้ำมำจับเทรนด์รถยนต์ไฟฟ้ำไม่เกิน 10 รำย 
และรำยย่อยอย่ำงสถำนีชำร์จก็ยังมีจ ำนวนไม่มำกนัก แต่ในอนำคต
คำดกำรณ์ว่ำจ ำนวนจะเพิ่มขึ้นหลำย 10 เท่ำ จำกสถำนกำรณ์รำคำน้ ำมัน
และควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี ในฐำนะวิศวกร EV ในยุคบุกเบิก
เดินทำงเข้ำสู่สำยอำชีพนี้ก่อนใคร มองว่ำเป็นโอกำสที่จะเติบโตได้ในอนำคต

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก
ที่มา https://www.techhub.in.th

ในยุคบุกเบิกของรถไฟฟ้ำในไทย ไม่ต่ำงกับจุดเริ่มต้นของ
ปั๊ม NGV ในยุคน้ ำมันแพง เมื่อหลำยสิบปีที่ผ่ำนมำ งำนแรกของ
วิศวกร EV คนนี้ คือเข้ำไปฝังตัวอยู่ในค่ำยรถแห่งหนึ่งเพื่อร่วมท ำ
วิจัยและพัฒนำ low speed EV เพื่อให้เข้ำใจตลำด รวมถึงเข้ำท ำงำน
กับบริษัทน ำเข้ำเครื่องชำร์จรถไฟฟ้ำ จนล่ำสุดเขำรับหน้ำที่ส ำคัญ
ในกำรผลักดัน สถำนีชำร์จ และนวัตกรรม EV ให้กับ ปตท. OR

“ระยะเวลาเพียง 1 ปี การมาของ EV ในไทยเปลี่ยนไป
ค่อนข้างเร็ว การน าความรู้มาพัฒนาประเทศ เราอาจจะเป็นแค่
พลังมดเล็ก ๆ แต่ช่วยให้ขับเคลื่อนไปได้” ก ำปั่นกล่ำว และย้ ำว่ำ 
ไม่เกิน 10 ปี เครื่องชำร์จจะชำร์จได้เร็วขึ้นมำก ๆ fast charge ได้ใน 
5 นำที ไม่ต้องรอนำนเป็นช่ัวโมง ซึ่งในต่ำงประเทศเริ่มแล้ว ขณะที่
ตัวรถเองจะมีตัวเลือกมำกขึ้น เช่นเดียวสถำนีชำรจ์ที่เติบโตไปพร้อมกนั
ส่วนตัวก ำปั่นเอง มองว่ำ EV ในไทย ไปรอดแน่ แต่อยู่ที่ว่ำเมื่อไหร่ 
เพรำะอุปสรรคส ำคัญที่จะท ำให้ไปไม่ถึง หรือไปได้ช้ำส่วนใหญ่
มำจำกปัจจัยภำยนอก

“ผลกระทบจากสงคราม เป็นตัวแปรส าคัญต่อต้นทุน
วัตถุดิบต้นน้ า ที่มาจากต่างประเทศ เช่น ตัวรถ แร่หายาก และ
แบตเตอร่ี ที่มีความต้องการมากขึ้น จนผลิตไม่ทันดันให้ราคา
ต้นทุนสูงขึ้นในที่สุด”

ก ำปั่น กล่ำวทิ้งท้ำยว่ำ อย่ำงไรก็ตำม เทรนด์ยำนยนต์ไฟฟ้ำ
จะยังเป็นโอกำส และก้ำวส ำคัญของคนที่จะเริ่มต้นเดินทำงเข้ำมำ
ในสำยอำชีพน้ี ท่ียังมีควำมต้องกำรรออยู่อีกมำกในอนำคตอันใกล้ 
ส ำหรับใครที่สนใจศึกษำดำ้น EV อย่ำงจริงจัง ลองมองหำโอกำสใหม่ ๆ
ให้ตัวเอง ผลส ำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

THAILAND 4.0

ทักษะมาแรง ของ 7 สายงาน รันวงการยุคดิสรัป ปี 2022

แม้ว่ำแนวโน้มของกำรจ้ำงงำนในปีนี้จะเพิ่มมำกขึ้นจำกที่หลำยธุรกิจทยอยฟื้นตัวกลับมำ แต่ตลำดแรงงำนในปีนี้ยังคงอยู่ใน
สภำวะเปรำะบำงจำกผลกระทบที่ยืดเยื้อของโควิดที่ท ำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวช้ำ รวมถึงปัจจัยเสี่ยงจำกควำมไม่แน่นอนของภำวะเศรษฐกิจโลก
มีเพียงไม่กี่อุตสำหกรรมท่ีอยู่ในช่วงขำขึ้น เช่น เทคโนโลยี สุขภำพ โลจิสติกส์ แต่ในภำพรวมงำนยังคงหำยำก นี่จึงเป็นสำเหตุและ
ควำมจ ำเป็นเร่งด่วนท่ีคนท ำงำนจึงจ ำเป็นต้องอัปสกิลและใฝ่หำควำมรู้อยู่เสมอเพื่อให้เป็นที่ต้องกำรของตลำด โดยเฉพำะใน 7 สำยงำน
ส ำคัญต่อไปนี้ท่ีมีบทบำทในกำรขับเคลื่อนธุรกิจทุกประเภท ซึ่ง ทักษะมำแรง ที่เป็นคุณค่ำที่คู่ควรส ำหรับทุกสำยงำนก็มีควำมแตกต่ำงกันไป

วันนี้ เรำได้หยิบเอำบทควำมดี ๆ จำก Adecco ประเทศไทย ซึ่งได้กล่ำวถึงทักษะมำแรง ของ 7 สำยงำน ที่ทุกธุรกิจต้องพึ่งพำ    
มำบอกกันเพื่อเป็นแนวทำงในกำรน ำไปอปัสกลิของคนท ำงำนตลอดปี 2022 นี้
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สรุปเทรนด์ตลาดแรงงานและ ทักษะมาแรง ปี 2022 ใน 7 
สายงานส าคัญ
1. การตลาด (Marketing)

โอกำสงำนในสำยงำนกำรตลำดส่วนใหญ่จะเป็นงำนที่เกี่ยวข้อง
กับ digital marketing และ e-commerce ดังนั้นคนท ำงำน
ด้ำนกำรตลำดจึงควรอัปเดตทักษะดิจิทัลและควำมรู้ในสำยงำน
อยู่ตลอดเวลำเพื่อตำมควำมเปลี่ยนแปลงให้ทัน แต่ก่อนกำรท ำ
กำรตลำดจะเน้นเรื่อง creative marketing เป็นส ำคัญแต่ในระยะ
หลังนี้ performance marketing ค่อนข้ำงมำแรงมำกกว่ำ โดยมุ่งเน้น
ที่ผลลัพธ์และควำมคุ้มค่ำของกำรท ำกำรตลำด ซึ่งต้องอำศัย
ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์กลุ่มเป้ำหมำยและน ำข้อมูล big data
มำปรับใช้ ดังนั้นทักษะที่คนสำยกำรตลำดควรอัพสกิลเพิ่มเติม
จึงเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับ data และกำรท ำ performance marketing
ทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาด : กำรวิเครำะห์ข้อมูล (Data analytics)
กำรแสดงข้อมูลในรปูแบบภำพนิ่ง (Data visualization) กำรท ำกำรตลำด
ในเชิงผลประกอบกำร แบบ win-win (Performance marketing)
2. งานขายและการพัฒนาธุรกิจ (Sales& Business Development)

กลุ่มงำนด้ำนกำรขำยเป็นกลุ่มท่ีมีกำรจ้ำงงำนมำกเสมอ
เพรำะเป็นส่วนส ำคัญของทุกธุรกิจ แต่งำนที่เติบโตมำกกว่ำจะเป็น
ในกลุ ่มงำนขำยแบบ B2B หรือในระดับองค์กรต่อองค์กร 
เพรำะงำนขำยแบบ B2C ที่เป็นกำรขำยให้กับผู้บริโภคโดยตรงนั้น
หลำยส่วนถูกทดแทนด้วยกำรขำยออนไลน์ แต่กำรหำลูกค้ำองค์กร
นั้นยังจ ำเป็นต้องใช้คนเข้ำไปติดต่อเพื่อเปิดโอกำสทำงกำรขำย 
ดังนั้น ทักษะที่คนในสำยงำนนี้ควรศึกษำเพิ่มเติมจึงเป็นกำรศึกษำ
ข้อมูลธุรกิจในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ กำรอัปเดตเทรนด์และติดตำม
คู่แข่งอยู่เสมอเพื่อวำงแผนหำช่องทำงและหำควำมเป็นไปได้ในกำร
ท ำธุรกิจใหม่ ๆ กำรบริหำรทีมขำย นอกจำกน้ีภำษำจีนก็เป็นทักษะ
ที่น่ำสนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเพรำะนักลงทุนจีนเข้ำมำลงทุนในไทยมำกขึ้น
ทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาด : ควำมเฉียบแหลมในเชิงธุรกิจ 
(Business acumen) กำรสื่อสำรภำษำจีน (Chinese language) 
ควำมเป็นผู้น ำ (Leadership)
3. การเงินการบัญชี (Finance& Accounting)

กำรจ้ำงงำนคำดว่ำจะทรงตัวเพรำะงำน routine ในสำยนี้
เริ่มถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยี ผู้ที่ท ำงำนด้ำนบัญชีและกำรเงิน
จึงต้องปรับตัวเพิ่มทักษะดิจิทัล ต้องมีควำมสำมำรถในกำรใช้
ซอฟต์แวร์และวิเครำะห์ข้อมูล มีควำมรู้และควำมเท่ำทันในเรื่อง 
digital payment ธุรกิจ Fintech และสินทรัพย์ digital ต่ำง ๆ 
เช่น Bitcoin Ethereum เพื่อปรับตัวให้ทันกับโลกกำรเงินที่เปลี่ยนไป
นอกจำกนี้จำกท่ีช่วงนี้มีข่ำวกำรควบรวมกิจกำรค่อนข้ำงบ่อย
คนท ำงำนท่ีมีควำมรู้หรือประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรควบรวมกิจกำร
มำก่อนก็จะท ำให้ได้เปรียบในกำรหำงำน

ทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาดทักษะ : ดิจิทัล (Digital skill) 
สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital asset literacy) ฟินเทค (Fintech)
4. งานทรัพยากรบุคคล (HR)

ในสำยงำนนี้คืองำนด้ำนสรรหำและงำนด้ำน HRBP 
ค่อนข้ำงโดดเด่นกว่ำหมวดอื่น ๆ โดยกำรจ้ำงงำนพนักงำนสรรหำ
มีแนวโน้มสูงขึ้นจำกกำรขยำยตัวของธุรกิจบำงประเภท เช่น 
เทคโนโลยีที่ต้องกำร recruiter มำช่วยสรรหำพนักงำนด้ำน IT& Digital
ท่ีค่อนข้ำงขำดตลำดขณะที่ในด้ำน HRBP ก็จะเป็นฝ่ำยที่ส ำคัญมำก
เพรำะมีส่วนส ำคัญในกำรบริหำรคนและบริหำรธุรกิจในช่วงที่ได้รับ
ผลกระทบจำกโควิด ดังนั้น HR ยุคนี้ก็จะต้องมีทักษะที่รอบด้ำน
กว่ำที่เคย ท้ังทักษะด้ำนกำรตลำดที่สำมำรถน ำมำปรับใช้ในกำรท ำ
recruitment marketing และกำรท ำ personalization ให้พนักงำน
ในองค์กร ทักษะดิจิทัลในกำรน ำ HR Tech มำปรับใช้ทักษะ
กำรวิเครำะห์ข้อมูล ทักษะด้ำน cost management ในกำรใช้งบ
ที่มีจ ำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงควำมรู้ควำมเข้ำใจในธุรกิจ
ก็เป็นสิ่งท่ีจ ำเป็นที่จะเติบโตในสำยงำนนี้
ทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาด : ควำมเฉียบแหลมในเชิงธุรกิจ 
(Business acumen) กำรตลำด (Marketing) วิเครำะห์แยกแยะข้อมูล
(Data literacy) กำรจัดกำรค่ำใช้จ่ำย (Cost management)
5. ไอทีและดิจิทัล (IT & Digital)

งำนสำยไอทีและดิจิทัลยังคงเป็นงำนที่อยู่ในช่วงขำขึ้น
อย่ำงต่อเนื่องและมีควำมต้องกำรสูงในหลำย ๆ ต ำแหน่ง 
โดยเฉพำะในธุรกิจ e-commerce ธุรกิจ Fintech ที่มีกำรเติบโตสูง
จึงต้องกำรคนมำพัฒนำแพลตฟอร์ม คิดค้นโซลูชัน บริหำรจัดกำร 
data รวมถึงกำรท ำระบบ cloud computing เพื่อรองรับกำรปรับ
มำท ำงำนแบบ remote working ดังนั้น ทักษะที่ควรอัปสกิลเพิ่มเติม
ส่วนใหญ่ยังคงเป็นทักษะและควำมรู้เฉพำะงำนในสำยงำนแทบทั้งหมด
ไม่ว่ำจะเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำ data ทักษะด้ำน cloud 
computing ควำมรู้เกี่ยวกับ blockchain ภำษำคอมพิวเตอร์ต่ำง ๆ
เช่น Python Java mobile ส่วนในต ำแหน่งสูงทักษะที่เพิ่มเติมมำ
จะเป็นเรื่องของกำรบริหำรทีมงำนด้วยกำรใช้ทักษะ agile กำรท ำ scrum
และทักษะกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล
ทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาด : กำรน ำข้อมูลมำใช้ประโยชน์ 
(Data Science) บล็อกเชน (Blockchain) กำรท ำงำนร่วมกับ AI 
(Machine Learning) คลำวด์คอมพิวติง (Cloud Computing)



Smart Job Magazine
16 

6. วิศวกร (Engineering)
กำรเติบโตของสำยงำนวิศวกรรมมีควำมสัมพันธ์กับกำร

เติบโตของภำคกำรผลิตแต่ละธุรกิจ โดยจะมีกำรจ้ำงงำนสูงในบำง
ประเภทอุตสำหกรรม เช่น อุตสำหกรรมพลังงำน กำรผลิตชิ้นส่วน 
อิเล็กโทรนิกส์ กำรผลิตรถยนต์ไฟฟ้ำและรถยนต์ไร้คนขับท่ีต้องกำร 
mechanical engineer process engineer เข้ำมำดูสำยงำนกำรผลิต
ที่ปรับมำใช้เทคโนโลยีมำกขึ้นเพรำะหลำยโรงงำนได้น ำระบบ 
automation เข้ำมำใช้จึงต้องกำรแรงงำนที่มีควำมรู้และทักษะ
ด้ำนกำรท ำ automation machine learning robotics data 
science และกำรท ำ lean process
ทักษะที่ เป็นที่ ต้องการของตลาด :  กำรท ำงำนร่วมกับ AI 
(Machine Learning) หุ่นยนต์ (Robotics) กำรน ำข้อมูลมำใช้ประโยชน์
Data Science
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง
ที่มา : https:// https://www.salika.co

7. ผู้บริหารระดับสูง (Top management)
งำนผู้บริหำรระดับสูงในระดับ C-level ก็ยังเป็นต ำแหน่ง

ที่หลำยองค์กรยังเปิดรับ ไม่ว่ำจะเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นใหม่ใน
อุตสำหกรรมที่ขยำยตัว หรือองค์กรที่มีมำนำนแต่ต้องกำรมือดี
มำ transform องค์กรเพื่อปรับธุรกิจให้ทันกำรเปลี่ยนแปลงและ
รักษำศักยภำพในกำรแข่งขัน อย่ำงไรก็ดี สิ่งที่องค์กรมองหำจำก
ผู้บริหำรในยุคนี้คือวิสัยทัศน์ในกำรท ำธุรกิจ ควำมสำมำรถบริหำร
องค์กรให้ agile และบริหำรแบบเน้นกำรมีส่วนร่วม เปิดใจรับฟัง
ไอเดียของเด็กรุ่นใหม่ที่จะช่วยในกำรขับเคลื่อนนวัตกรรมมีแนวคิด
ที่ทันสมัยไม่ท ำอะไรอยู่ในกรอบเดิม ๆ ปรับตัวเก่ง มีแพสชัน ท ำตัว
เป็นน้ ำไม่เต็มแก้วอยู่เสมอ 
ทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาด : กำรปรับปรุงกระบวนกำรให้ท ำงำน
ให้เร็วขึ้น (Agile Management) กำรจัดกำรกบัควำมเปลี่ยนแปลง 
(Change Management)กำรจัดกำรท่ำมกลำงวิกฤต (Crisis Management)
ควำมเห็นอกเห็นใจ (Empathy)


