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ข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2564 Special Report ฉบับนี้
ขอเสนอเรื่อง สำว อบต.ดอนคลัง น ำร่องต่อยอดพืชผักผลไม้อบกรอบ ตำมด้วย การส่งเสริมการมีงานท าในภูมิภาค “หนุ่มเมือง
สุพรรณบุรี ปลูกไม้ด่ำงช่วงโควิด พลิกชีวิตสร้ำงรำยได้”

ส่วน English for Career ฉบับนี้ขอเสนอค ำศัพท์ เปลี่ยน I’m busy. มำใช้ I’m on the go. รับรองว่ำเก๋! รู้ทันโลก 
อังกฤษ -นอร์เวย์   เชื่อม พลังงำน ผ่ำน สำย เคเบิล ใต้ น้ ำ ยำว ที่สุด ใน โลก Smart DOE รมว.เฮ้ง ปลื้ม เว็บ “ไทยมีงำนท ำ” ตอบโจทย์
คนหำงำน แห่ใช้บริกำรกว่ำ 3.9 แสนคน อาชีพมั่นคง ฝึก Skill ให้ไว เตรียมรับ 7 อำชีพเกิดใหม่ก่อนโลก Metaverse 
มำถึง และ THAILAND 4.0 จับตำมองธุรกิจขนส่งของไทยกับกำรปรับตัวในวันที่โลกโลจิสติกส์ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

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

สาว อบต.ดอนคลัง น าร่องต่อยอดพืชผักผลไม้อบกรอบ
สำว อบต.ดอนคลัง น ำร่องต่อยอดพืชผักผลไม้อบกรอบ 

ปั้นนวัตกรรมเกษตรแปรรูปท้องถิ่นไทยแบรนด์ “พิน” รับยุทธศำสตร์
เกษตร-BCG โมเดล ขำยทั้งในและตำ่งประเทศ บุกตลำดตะวันออกกลำง
สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ 6 หลักต่อเดือน สวนกระแสโควิด-19 ท ำชุมชน
ยั่งยืน

“อรพินท์ ส ำรำญภูมิ” หรือแมว ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม
อบต.ดอนคลัง อ.ด ำเนินสะดวก จ.รำชบุรี ที่กลำยเป็นไอดอลเกษตรกร
รุ่นใหม่ สำมำรถผสำนประสบกำรณ์วัยเด็ก ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อยอดพืชผัก ผลไม้จำกสวนด ำเนินสะดวก
จนกลำยเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อสุขภำพสร้ำงมูลค่ำในช่วง
โรคติดต่อโควิด-19 ได้อย่ำงน่ำทึ่ง พร้อมกับส่งเสริมให้เครือข่ำย
เกษตรกรในพื้นที่ได้รู้จักกับแนวคิด องค์ควำมรู้ในกำรพัฒนำ และ
เรียนรู้สู่กำรปฏิบัติจรงิ พร้อมกับกำรสร้ำงกำรเป็นเกษตรมูลค่ำและ
คุณภำพสูง สำมำรถสร้ำงควำมยั่งยืนให้ชุมชน สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ ตำมยุทธศำสตร์ 20 ปี 
ในด้ำนกำรเกษตร ผสมผสำนเข้ำกับแนวคิดโมเดล BCG Economy
หรือเศรษฐกิจชีวภำพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 
(Bio-Circular-Green Economy) คือ โมเดลเศรษฐกิจสู่กำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืนของรัฐบำล ภำยใต้แบรนด์ “พิน” (PIN)

แมว-อรพินท์ เปิดเผยถึงกำรสรำ้งแบรนด์ “พิน” ที่เป็นหน้ำตำ
สินค้ำเกษตรแปรรูปของท้องถิ่นอ ำเภอด ำเนินสะดวกว่ำจำกพ้ืนฐำน
ที่เกิดในครอบครัวเกษตรกร ท้ังท ำนำ ท ำสวนมำตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ ซึ่ง
สวนท่ีเคยท ำจะเป็นสวนองุ่น ถั่วฝักยำว พริก ถั่วลิสง ผักชี มะนำว 
ท ำให้มีประสบกำรณ์ ควำมรู้ และควำมช ำนำญในเรื่องของผัก
ผลไม้มำตั้งแต่เด็ก และต่อมำเมื่อเรียนจบมำท ำงำนในสำยงำนด้ำน
กำรส่งเสริมพัฒนำอำชีพและดูแลงำนสวัสดิกำรสังคมของพื้นที่
ต ำบลดอนคลัง อ ำเภอด ำเนินสะดวก ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 
มีท ำเลเหมำะสม ดินดี น้ ำดี อำกำศดี รวมท้ังสิ่งแวดล้อมท่ีร่มรื่น
เต็มไปด้วยธรรมชำติ บรรยำกำศที่รักษำสภำพดั้งเดิมของกำรท ำกสิกรรม
สิ่งต่ำง ๆ  เหล่ำนี้ท ำให้เข้ำใจวิถีชีวิตเกษตรกรรม และสังคมของเกษตรกร

จำกประสบกำรณ์ ควำมรู้ด้ำนเกษตรพืชผัก และผลไม้ในพื้นที่
ที่สั่งสมมำนำนกว่ำ 30 ปี พร้อมแนวคิดในกำรท ำธุรกิจที่อยำกเห็น
สินค้ำเกษตรทีเ่ป็นอตัลักษณ์ของท้องถิ่นได้น ำมำแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ำ
และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดกลุ่มเป้ำหมำยคนรุ่นใหม่
ที่ใส่ใจในสุขภำพ จึงได้เริ่มก่อตั้งแบรนด์ พิน (PIN) ขึ้นเมื่อประมำณ
ปี 2557 เพื่อให้เป็นเสมือนตัวแทนผลิตภัณฑ์เกษตรมูลค่ำสูงที่มี
เอกลักษณ์เฉพำะถิ่นของ อ.ด ำเนินสะดวก เพิ่มมูลค่ำพร้อมส่งเสริม
และพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์ ด้วยกำรประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญำท้องถิ่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม ควบคู่ไปกับกำร
ช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรทั้งของ อบต.ดอนคลัง และในพื้นที่

ใกล้เคียง ด้วยกำรส่งวัตถุดิบในท้องถิ่นพืชผัก ผลไม้ป้อนเข้ำโรงงำน
แปรรูปต่ำง ๆ กระทั่งกลำยเป็นจุดเริ่มต้นของไอเดียแนวคิดในกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ท่ีจะได้น ำเอำพืชผักในชุมชนที่มีประโยชน์ต่อ
สุขภำพมำต่อยอดเพิ่มมูลค่ำได้อีก 8-10 เท่ำ จำกรำคำผลผลิตสด
ที่รำคำตก และมีแนวโน้มล้นตลำดอยู่ตลอดในช่วงปัจจุบันของ
สถำนกำรณ์โควิด-19

ส ำหรับสินค้ำใหม่ที่แบรนด์เกษตรแปรรูป พิน (PIN) ได้เปิดตัว
น ำเข้ำสู่ตลำดคนรักและห่วงใยสุขภำพ คือ ผักและผลไม้อบกรอบ
จำกวัตถุดิบของท้องถิ่น เช่น ฟักทอง กระเจี๊ยบเขียว ถั่วฝักยำว 
รำกบัว มะม่วง กล้วยหอม ล ำไย มำแปรรูปเพิ่มมูลค่ำเพื่อเป็นกำร
ได้ช่วยเกษตรกรในพื้นที่ได้สำมำรถ สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้อีกทำงหนึ่ง
ด้วยแรงบันดำลใจด้ำนสุขภำพ “หมอที่ดีที่สุดคือตัวเรำเอง” และ
แนวคิดของสินค้ำท่ีว่ำ “กินอำหำรเป็นยำ ดีกว่ำกินยำเป็นอำหำร” 
พร้อมกระบวนกำรผลิตด้วยวิธีกำรที่ทันสมัย สะอำดจำกโรงงำน
ที่ได้มำตรฐำน ท ำให้ผักและผลไม้อบกรอบยังคงควำมสดใหม่ และ
รักษำคุณค่ำของสำรอำหำรไว้ได้อย่ำงครบถ้วน สำมำรถเก็บรักษำ
ไว้ได้นำนถึง 12 เดือน เหมำะส ำหรับกำรเป็นขนมขบเคี้ยวที่สำมำรถ
ตอบโจทย์เด็กและเยำวชนคนรุ่นใหม่ที่ไม่กินผกั ให้หันมำบริโภคผัก
เหมือนขนมกินเล่นแต่ได้ประโยชน์ หรือสแน็กส ำหรับคนรักสุขภำพ
ยุคใหม่ (Healthy Snack) ซึ่งนิยมควำมง่ำย สะดวก รวดเร็ว มีประโยชน์
คุณค่ำต่อร่ำงกำย พร้อมกับสำมำรถสั่งซื้อได้ทำงออนไลน์และส่งถึงบ้ำน
ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็วตำมวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่

นอกจำกมีผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้อบกรอบนี้แล้ว ทำงแบรนด์
พิน (PIN) ยังได้ประสบควำมส ำเร็จในกำรน ำผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป
ไปจัดจ ำหน่ำยในตลำดต่ำงประเทศท่ีมีก ำลังซื้อสูง ณ ห้ำงไทยมำร์ท
ประเทศบำห์เรน รวมทั้งมีจัดจ ำหน่ำยในประเทศอื่น ๆ ท่ีมีศักยภำพ
ด้วยเช่นกัน คือ ประเทศโอมำน มัลดีฟส์ มำเลเซีย ซึ่งถือว่ำเป็น
กำรเปิดตัวในตลำดต่ำงประเทศท่ีประสบผลส ำเร็จได้อย่ำงดี โดยท่ี
ทำงแบรนด์ได้มีกำรวำงแผนที่จะน ำเอำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นผัก 
และผลไม้อบกรอบของไทยไปเปิดใหม่ด้วยเช่นกัน เพรำะผู้บริโภค
ในตลำดต่ำงประเทศมีควำมช่ืนชอบพืชผักผลไม้ไทยที่มีควำมแตกต่ำง
และโดดเด่นอย่ำงชัดเจน ท ำให้ง่ำยต่อกำรสร้ำงแบรนด์สินค้ำเกษตร
ซึ่งแสดงถึงอตัลักษณ์พื้นถิ่นไทยในตลำดต่ำงประเทศ 

“ประสบกำรณ์ ควำมเช่ียวชำญ PIN กำรันตีได้ถึงกำรเพิ่มมูลค่ำ
วัตถุดิบและผลิตผลทำงกำรเกษตรของ อ.ด ำเนินสะดวก และพื้นที่
ใกล้เคียง สำมำรถสร้ำงรำยได้สวนกระแสเศรษฐกิจเฉลี่ยประมำณ 
6 หลักต่อเดือน ถึงแม้จะเป็นช่วงสถำนกำรณ์ไม่ปกติจำกโรคระบำดก็ตำม
เพรำะอย่ำงไรคนก็ยังต้องบริโภคสินค้ำผักผลไม้อยู่เช่นเดิม” อรพินท์ กล่ำว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก
ที่มา : https://mgronline.com
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“หนุ่มเมืองสุพรรณบุรี ปลูกไม้ด่างช่วงโควิด พลิกชีวิตสร้างรายได้”
ในช่วงนี้กระแสไม้ด่างก าลังมาแรงชนิดที่ว่าเปิดชมสื่อโซเชียลต่าง ๆ ก็จะมีแต่รูปไม้ด่างขึ้นมาเต็มไปหมด หรือแม้แต่คนดังก็ยัง

สนใจในการปลูกไม่น้อย ในมุมของนักสะสมหน้าใหม่ที่เข้ามาปลูกอย่างจริงจังจนสามารถเกิดเป็นรายได้ชนิดที่ว่าเขาเองก็ไม่คาดฝัน
ว่าจะท าได้ และเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลาย ๆ คนในเวลานี้
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คุณปรัชญำวัต มะนำวหวำน ท ำสวนไม้ด่ำงอยู่ที่อ ำเภอเดิมบำง
นำงบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เขำได้ปรับเปลี่ยนกำรสร้ำงรำยได้ของเขำ
มำเพำะพันธุ์ไม้ด่ำงจ ำหน่ำย โดยหมั่นเรียนรู้อยู่เสมอ พร้อมทั้งมี
กำรหำไม้ท่ีเป็นควำมต้องกำรของตลำดเข้ำมำปลูก จึงช่วยให้ลูกค้ำ
มีตัวเลือกในกำรจับจองเป็นเจ้ำของมำกขึ้น สวนของเขำจึงเป็นที่
พูดกันออกไปปำกต่อปำกและเป็นที่รู้จักในวงกำรคนช่ืนชอบไม้ด่ำง

คุณปรัชญำวัต ก่อนหน้ำนี้ได้ท ำธุรกิจทำงด้ำนอื่นก่อนเกิด
วิกฤตต่ำง ๆ จนเริ่มมีกำรสะสมของหนี้สิน ต่อมำมีอำจำรย์ที่สนิทกัน
ได้เสนอแนะให้มำปลูกไม้ด่ำง จึงได้ปรับเปลี่ยนจำกสิ่งที่ท ำแล้วรู้สึกว่ำ
ไม่ใช่อำชีพที่สร้ำงรำยได้ที่ดี มำท ำสวนไม้ด่ำงอย่ำงเต็มตัว ไม้ที่เลือก
เข้ำมำปลูกหลัก ๆ จะเป็นไม้ด่ำงจ ำพวก ตระกูลเงินไหลมำ ตระกูล
มอนสเตอร่ำ ตระกูลพลู และอีกมำกมำยหลำยชนิด

ตลำดของกำรขำยไม้ด่ำงที่ดีท่ีสุดนั้น โลกโซเชียลมีเดียถือว่ำ
มีควำมส ำคัญมำกในกำรขำยยุคนี้ เพรำะลูกค้ำที่อยู่ไกลออกไปในหลำย ๆ
จังหวัด สำมำรถดูสินค้ำผ่ำนสื่อที่ทำงสวนน ำไปลงไว้ และติดต่อเข้ำมำ
ซื้อขำยผ่ำนทำงกำรพูดคุย เมื่อตกลงในเรื่องของรำคำกันได้แล้วก็จะ
ท ำกำรส่งไม้ด่ำงไปถึงบ้ำนลูกค้ำอย่ำงปลอดภัย เพรำะระบบกำรขนส่ง
ในปัจจุบันที่ค่อนข้ำงตอบโจทย์ของกำรซื้อขำยออนไลน์ได้เป็นอย่ำงดี

“ตอนมำเริ่มท ำต้องบอกว่ำ เรำไม่ได้เอำไม้มำลงทีเดียว เรำค่อย ๆ
ทยอยแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยน ำเงินที่ได้มำซื้อทีละไม่มำก เพรำะเรำ
ค่อนข้ำงที่จะเป็นมือใหม่ท ำอะไรที่ต้องใช้เงินทุนเรำต้องยิ่งระวัง จึงท ำ
ให้มีกำรปรับตัว เรียนรู้กำรปลูกอย่ำงมีระบบแบบแผนมำกขึ้น เมื่อไม้
ขำยได้เรำก็จะเก็บต้นแม่ไว้ท ำพันธุ์ต่อไป ท ำให้เรำเริ่มมีกำรพัฒนำ
และควำมช ำนำญสำมำรถสร้ำงรำยได้มำถึงปัจจุบัน กำรท ำสวนไม้ด่ำง
ต้องท ำด้วยใจรัก ท ำให้สำมำรถท ำออกมำได้ดี ท ำให้เรำได้ลุ้นว่ำไม้
ที่เลี้ยงน้ันจะออกมำด่ำงมำกน้อยแค่ไหน เรำได้มีจินตนำกำรในกำร
ที่จะท ำไปเรื่อย ๆ ได้เรียนรู้อยู่กับไม้พวกนี้ไม่สิ้นสุด พร้อมทั้งให้เรำ
ได้เจอเพื่อนใหม่ ๆ ที่เขำชอบเหมือนกันกับเรำ ฝำกบอกกับทุกคน
ที่ก ำลังจะเริ่มเข้ำมำท ำว่ำ ไม้ด่ำงต้องเรียนรู้เยอะพร้อมกับมีเงินทุน
ที่ลงทุนได้พอสมควรจะช่วยให้ท ำได้เรื่อย ๆ และเกิดรำยได้แน่นอน”

ส าหรับท่านใดที่สนใจในเร่ืองของการปลูกไม้ด่างและ
ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณปรัชญาวัต
มะนาวหวาน หมายเลขโทรศัพท์ 081-711-1166

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก
ที่มา : www.technologychaoban.com

การส่งเสริมการมีงานท าในภูมิภาค

มูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาลหนองคาย ลดความเหลื่อมล้ าทางเพศ ผ่านการพัฒนาอาชีพ
เกษตรวิถีใหม่

ในอดีตสังคมไทยมีค่ำนิยมว่ำผู้หญิงจะต้องอยู่กับเหย้ำ
เฝ้ำกับเรือน ส่งผลให้ผู้หญิงไม่สำมำรถก้ำวมำเป็นผู้น ำในด้ำนต่ำงๆ ได้
แต่ปัจจุบันค่ำนิยมเหล่ำนั้นได้เปลี่ยนไปเพรำะกำรเปลี่ยนแปลงเข้ำสู่
ยุคเทคโนโลยีและอุตสำหกรรม ท ำให้ผู้หญิงและผู้ชำยมีคุณค่ำเท่ำเทียมกัน 
แต่ในบำงครั้งผู้หญิงก็ยังมีข้อจ ำกัดในกำรใช้ศักยภำพที่ตัวเองมีอยู่
มำใช้ประโยชน์ เช่น กำรที่ผู้หญิงหลำยพื้นที่ยังถูกจ ำกัดว่ำไม่อยู่ในกลุ่ม
แรงงำน กลำยเป็นแม่บ้ำนซึ่งจัดว่ำไม่ได้เป็นผู้ท ำงำนในเชิงเศรษฐกิจ
หรืองำนประเภทท่ีต้องใช้แรงงำนผู้หญิงก็มักจะถูกเลิกจ้ำงก่อนเสมอ
เป็นต้น จำกกำรว่ำงงำนนี้ท ำให้เกิดควำมเครียดสะสม จึงเกิดควำมรุนแรง
ขึ้นในหลำยครอบครัวส่งผลถึงกำรมีปัญหำในชุมชนและสังคมต่อไป

มูลนิธิภคินีศรีชุมพำบำลหนองคำย มองว่ำในพื้นที่ต ำบลโพธิ์ชัย
ต ำบลวัดธำตุและต ำบลบ้ำนฝำง จังหวัดหนองคำย พื้นที่ใกล้ชิดกับ
มูลนิธิฯ เองก็พบปัญหำเช่นนี้เหมือนกัน ซึ่งปัญหำกำรว่ำงงำนของ
แม่บ้ำนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท ำให้หลำยครอบครัวไม่มีเงินมำกพอในกำร

ด ำรงชีวิต ทั้งยังมีปัญหำหนี้สิน แต่ก็ยังไม่มีทำงออกอย่ำงไรก็ตำม 
ด้วยควำมที่กลุ่มแม่บ้ำนมีอำชีพหลักคือกำรท ำนำเพรำะฉะนั้น
ควำมต้องกำรของพวกเธอคือ กำรที่ผลผลิตนั้นสำมำรถเข้ำถึงตลำด
และขำยได้จริง แม้ที่ผ่ำนมำกลุ่มแม่บ้ำนจะเคยได้รับกำรส่งเสริม
องค์ควำมรู้ทำงกำรเกษตรมำก่อนบ้ำงแล้ว แต่เนื่องจำกพวกเธอยัง
ไม่สำมำรถเข้ำถึงกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในกำรขำยสินค้ำได้ 
ส่งผลให้รำยได้ที่เกิดขึ้นนั้น จำกกำรจัดกิจกรรมครั้งที่แล้วจึงเป็น
เพียงรำยได้ท่ีช่วยพยุงค่ำใช้จ่ำยประจ ำวันเพียงเท่ำนั้น เพ่ือพัฒนำ
และส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้ำนยืนได้ด้วยล ำแข้งตัวเองอย่ำงยั่งยืน 
มูลนิธิฯ จึงจัดตั้ง ‘โครงกำรเกษตรวิถีใหม่พัฒนำอำชีพกลุ่มสตรี
แบบขั้นบันไดจำกพื้นที่เรียนรู้สู่ชุมชนอย่ำงยั่งยืน’ ขึ้น เพื่อมอบ
โอกำสกำรเข้ำถึงอำชีพและรำยได้ให้กับกลุ่มแม่บ้ำน โดยโครงกำรฯ
ในครั้งนี้จึงมีกำรออกแบบหลักสูตรขั้นบันได 4 ขั้น เพื่อเข้ำมำช่วย
แก้ไขปัญหำดังกล่ำว อย่ำงค่อย ๆ เป็น ค่อย ๆ ไป กล่ำวคือ 
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ขั้นบันไดที่ 1 กำรเรียนรู้หลักกำรและท ำควำมเข้ำใจในเรื่อง
กำรท ำเกษตรและกำรประกอบอำชีพแบบวิถีใหม่ เป็นกำรช่วยให้
กลุ่มแม่บ้ำนสำมำรถปรับตัวและรับมือเพ่ือน ำไปใช้กับกำร
ประกอบอำชีพช่วงกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัส โคโรนำ (covid-19)
ได้มำกยิ่งขึ้น 

ขั้นบันไดที่ 2 กำรฝึกปฏิบัติเรื่องกำรท ำเกษตรและกำร
ประกอบอำชีพแบบวิถีใหม่ เพื่อให้กลุ่มแม่บ้ำนเห็นภำพกำร
ท ำงำนจริงท่ีจะเกิดขึ้น 

ขั้นบันไดที่ 3 กำรสร้ำงมูลค่ำผลิตภัณฑ์และกำรประชำสัมพันธ์
ผ่ำนโซเชียลมีเดีย เป็นกำรพัฒนำวิธีกำรคิดในกำรผลิตสินค้ำให้
กลุ่มแม่บ้ำนท้ังยังสอนให้มองช่องทำงกำรขำยผ่ำนตลำดออนไลน์
และเข้ำถึงได้มำกยิ่งขึ้น 

ขั้นบันไดที่ 4 กำรถอดบทเรียนและกำรพัฒนำต่อยอดไปเป็น
กำรประกอบอำชีพเกษตรแบบวิถีใหม่ เป็นกำรช่วยให้กลุ่มแม่บ้ำน
เข้ำใจในอำชีพของตนเองมำกท่ีสุดและสำมำรถปรับใช้นวัตกรรม
ที่เกิดขึ้นได้ 

จำกหลักสูตรกำรทั้งหมดนี้ โครงกำรฯ มุ่งหวังว่ำกลุ่มแม่บ้ำน
เกษตรกรจะมีทักษะทำงอำชีพตำมแนววิถีใหม่มำกขึ้น ทั้งยัง
เข้ำถึงกำรตลำดแหล่งกำรสร้ำงรำยได้ส ำคัญ เพื่อน ำมำพัฒนำวิถี
ชีวิตควำมเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัวเกิดควำมคิดริเริ่มสร้ำง
ผลิตภัณฑ์ของตนเอง ลดปัญหำกำรว่ำงงำนและควำมเหลื่อมล้ ำ
ทำงเพศสภำพภำยในใจของกลุ่มแม่บ้ำนเหล่ำนี้ได้

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ   
ที่มา : www.eef.or.th

ธุรกิจกะปิเยาะฟ้ืนตัว ต้อนรับการเปิดประเทศ
"หมวกกะปิเยำะ" คือหมวกที่เป็นเอกลักษณ์อย่ำงหนึ่ง 

ที่บ่งบอกถึงลักษณะของชำวไทยที่นับถือศำสนำอิสลำม เป็นหมวก
ที่ผู้ชำยมุสลิมจะใช้สวมใส่ในกำรประกอบศำสนกิจ ตลอดจนสวมใส่
ในชีวิตประจ ำวัน ซึ่งถือได้ว่ำเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมำ
อย่ำงยำวนำน ท ำให้เกิดธุรกิจกะปิเยำะในพื้นที่สำมจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ โดยเฉพำะใน ต.กะมิยอ อ.เมือง จ.ปัตตำนี มีกำรท ำ
ธุรกิจกะปิเยำะส่งออกไปต่ำงประเทศ แต่ธุรกิจกะปิเยำะต้องปิดตัว
ลงช่ัวครำว เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด และมีกำรปิดประเทศ หลังมี
กำรประกำศเปิดประเทศทั้งไทย และมำเลเซีย ท ำให้กลุ่มธุรกิจ
กะปิเยำะกลับมำคึกคัก และเตรียมควำมพร้อมในกำรเปิดประเทศ
อีกครั้ง ท ำให้ตอนนี้เริ่มมีกำรออกแบบลำยใหม่ สั่งซื้อผ้ำ เพื่อเตรียม
สินค้ำส่งออกสู่ตลำดในต่ำงประเทศอีกครั้ง

นำยอับดุลกำรีม กำรีมะ เจ้ำของธุรกิจกะปิเยำะ แบรนด์ 
Kopiah Haji Abdulkareem เผยว่ำ ตอนนี้มีกำรส่งออกไปประเทศ
มำเลเซียบ้ำง แต่ไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อน เนื่องจำกมีกำรหยุด
ผลิตช่ัวครำวตอนสถำนกำรณ์โควิดระบำดหนัก ตอนนี้เริ่มมีกำร
ผลิตกะปิเยำะบ้ำง แต่ยังไม่ได้ผลิตแบบ 100% เหมือนเมื่อก่อน 
คำดว่ำกำรเปิดประเทศในครั้งนี้จะท ำให้เรำสำมำรถส่งออกได้มำขึน้
เนื่องจำกลูกค้ำมีควำมต้องกำรมำสักระยะหนึ่งแล้ว เพรำะทำงเรำได้
สอบถำมไปยังลูกค้ำมำเรื่อย ๆ แต่ทำงเรำไม่สำมำรถผลิตกะปิเยำะได้
เนื่องจำกโควิดยังระบำดหนัก และผ้ำที่สั่งไปยังมำไม่ถึง โดยปกติแล้ว
ผ้ำที่น ำเข้ำมำจะมำถึงประมำณเดือนกว่ำ ๆ แต่สถำนกำรณ์โควิด

ท ำให้เกิดกำรล่ำช้ำ ท ำให้เรำไม่สำมำรถผลิตส่งแบบเมื่อก่อนได้ 
และอีกหลำยโรงงำนก็เจอปัญหำและกระทบเช่นเดียวกัน ท ำให้
ไม่สำมำรถผลิตได้ 100% เหมือนเมื่อก่อน 

ตอนนี้ก็เริ่มสั่งผ้ำแบบใหม่ ออกแบบลำยใหม่ ๆ เพื่อสร้ำง
แรงจูงใจให้กับลูกค้ำ เพื่อเพิ่มควำมต้องกำรของลูกค้ำให้มำกขึ้น 
ในครั้งนี้เรำได้สั่งท ำผ้ำเฉพำะของแบรนด์เรำ ที่ไม่มีขำยในท้องตลำด
และออกแบบรุ่นล่ำสุด ที่ถือเป็นรุ่นที่ดีที่สุด เพื่อสร้ำงควำม
ประทับใจให้กับลูกค้ำ โดยในครั้งนี้คำดว่ำจะไม่เหมือนใคร และ
หำซื้อที่ไหนไม่ไดน้อกจำกที่เรำอย่ำงเดียว ส ำหรับใครที่สนใจกะปิเยำะ
ที่มีเอกลักษณ์ ทรงสวย ใส่สบำย มั่นใจในคุณภำพ สำมำรถสั่งซื้อ
ได้ที่เพจ Kopiah haji Abdulkareem

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้
ที่มา : https://www.songkhlafocus.com 
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ตัดเย็บเสื้อไต สืบทอดวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวไทใหญ่ 
สร้างรายได้สู่ชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ตัดเย็บเสื้อไต สืบทอดวัฒนธรรมกำรแต่งกำยของชำวไทใหญ่
สร้ำงรำยได้สู่ชุมชน กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้ำต ำบลจองค ำ สืบทอด
ภูมิปัญญำและวัฒนธรรมด้ำนกำรแต่งกำยของชำติพันธุ์ไทใหญ่
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชน สร้ำงรำยได้
อย่ำงยั่งยืน ภำยใต้โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว อำชีพ รำยได้ 
บนฐำนวัฒนธรรมล้ำนนำ และชำติพันธุ์ภำคเหนือ

เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2564 นำงอำรีย์ ประดิษฐ์พันธุ์ 
ประธำนกลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้ำต ำบลจองค ำ เปิดเผยว่ำ กลุ่มสตรี
ตัดเย็บเสื้อผ้ำต ำบลจองค ำ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 มีสมำชิกทั้งหมด
จ ำนวน 15 คน เป็นกลุ่มที่มำเรยีนรู้เรื่องกำรตัดเย็บเสื้อผ้ำ แล้วรับงำน
ไปท ำที่บ้ำน โดยกลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้ำต ำบลจองค ำ รับตัดเย็บทั้ง
เสื้อผ้ำชุดชนเผ่ำ และเน้นตัดเย็บชุดเสื้อผ้ำไทใหญ่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์
ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สิ่งส ำคัญ กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้ำต ำบลจองค ำ ได้รับประทำน
ลำยผ้ำ ลำยขอ เจ้ำฟ้ำสิริวัณณวรีฯ ได้น ำมำปักด้วยมือ ตัดเย็บ
เป็นเสื้อไทใหญ่ ซึ่งได้รับควำมนิยมจำกลูกค้ำเป็นอย่ำงมำก อีกท้ัง
กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้ำต ำบลจองค ำ ได้รับกำรสนับสนุนจักรเย็บผ้ำ
จำกศูนย์ศิลปำชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน และประธำนกลุ่มเอง เป็นครูผู้สอน 
และเป็นวิทยำกรให้กับหน่วยงำนหลำยหน่วยงำนในจังหวัดฯ 
ท ำให้กลุ่มฯ มีโอกำสในกำรรับสมำชิกเข้ำมำเรียนรู้ กำรตัดเย็บ
เสื้อผ้ำอยู่ตลอด คนที่มีควำมรู้และช ำนำญแล้ว ก็ออกไปประกอบ

อำชีพเองได้ ปัจจุบันก็ยังคงเปิดรับสมำชิกเข้ำมำเรียนรู้กำรตัดเย็บ
เสื้อผ้ำ ส่วนรำยได้ ก็ข้ึนอยู่กับควำมขยันของแต่ละคน โดยกลุ่มได้มี
กำรแบ่งงำนตำมควำมถนัดของสมำชิกแต่ละคน เช่น กำรปักผ้ำ 
กำรเย็บผ้ำ กำรอัดผ้ำกำว กำรท ำกระดุม เป็นต้น

ส ำหรับผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้ำต ำบลจองค ำ
ได้แก่ เสื้อไต ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชำวไทใหญ่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
จะมีหลำยแบบ แบบปัก แบบไม่ปัก แบบดั้งเดิมหรือแบบโบรำณ
จะไม่ปัก แบบสมัยใหม่จะมีทั้งปักลำยดอก และปักฉลุ และจะเน้น
ที่กระดุม เป็นกระดุมขอดด้วยมือหรือที่เรียกกันว่ำกระดุมขอด 
หรือกระดุมไต ผู้ที่สนใจจะเรียนรู้กำรตัดเย็บเสื้อไต หรือสั่งตัด 
ติดต่อได้ที่กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้ำต ำบลจองค ำ ร้ำนตั้งอยู่ซอยหลัง
ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือโทร 082 1959459

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคเหนือ
ที่มา : www.chiangmainews.co.th 

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 64 สาขาท าไร่ นายสุทธิ ที่หมาย ใช้นวัตกรรมพร้อมแปรรูป
เพิ่มมูลค่าสับปะรดทองระยอง สร้างเงินปีละ 1.9 ล้าน

กรมส่งเสริมกำรเกษตร น ำเสนอผลงำนควำมส ำเร็จ 
Smart Farmer ต้นแบบเมืองระยอง นำยสุทธิ ที่หมำย เจ้ำของ
รำงวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชำติ ปี 64 สำขำอำชีพท ำไร่ ขับเคลื่อน
อำชีพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มมูลค่ำสับปะรดทอง
ระยองด้วยกำรแปรรูป สร้ำงรำยได้เฉลี่ยปีละกว่ำ 1.9 ล้ำนบำท

นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร 
เปิดเผยว่ำ นำยสุทธิ ที่หมำย เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด อ ำเภอ
บ้ำนฉำง จังหวัดระยอง เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรของ
กรมส่งเสริมกำรเกษตร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 และได้รับกำรส่งเสริม
และพัฒนำจนได้รับกำรยกระดับเป็น Smart Farmer ที่ประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรปลูกสับปะรดพันธ์ุทองระยอง ภำยใต้มำตรฐำน 
GAP โดยใช้ควำมรู้ที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนในสังกัด

กรมส่งเสริมกำรเกษตร เช่น ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดระยอง และ
ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอบ้ำนฉำง ผสมผสำนกับประสบกำรณ์ของ
ตนเอง เกิดเป็นหลักคิดและวิธีพัฒนำที่ เน้นกำรขับเคลื่อน
กำรเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงกำรต่อยอด
ด้ำนกำรตลำด จนประสบควำมส ำเร็จ ส่งผลให้ได้รับเลือกจำก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ำรับรำงวัล เกษตรกรดีเด่น
แห่งชำติ ประจ ำปี 2564 สำขำอำชีพท ำไร่

“Smart Farmer ผู้นี้ ถือเป็นอีกหนึ่งควำมส ำเร็จภำยใต้
กำรส่งเสริมภำคเกษตรของไทยให้เข้ำสู่กำรเป็น Smart Agriculture
ซึ่งสอดรับกับนโยบำยของรัฐบำลและกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ในกำรช่วยเหลือดูแลและสร้ำงรำยได้ให้แก่เกษตรกรอย่ำง
ยั่งยืน” อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตรกล่ำว
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นำยสุทธิ ถือเป็นเกษตรกรผู้ประสบควำมส ำเร็จท่ีสำมำรถ
เป็นต้นแบบแห่งกำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร ดังนั้นกรมส่งเสริม
กำรเกษตร จึงได้มีกำรขยำยผลไปสู่เกษตรกรรำยอื่นที่สนใจ 
ให้เข้ำมำศึกษำเรียนรู้แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนต่ำง ๆ เพื่อน ำไป
ปรับใช้ในกำรก้ำวสู่ควำมส ำเร็จในอำชีพเช่นกัน

นำยสุทธิ ท่ีหมำย อยู่บ้ำนเลขท่ี 82 ม.2 ต ำบลส ำนักท้อน 
อ ำเภอบ้ำนฉำง จังหวัดระยอง กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ เดิมครอบครัว
ปลูกอ้อยและมันส ำปะหลังเป็นหลัก ต่อมำ พ.ศ. 2537 ได้มี
โรงงำนสับปะรดมำตั้งในพื้นที่อ ำเภอนิคมพัฒนำ ซึ่งเป็นพื้นที่
ใกล้เคียง จึงได้เริ่มต้นปลูกสับปะรด เนื่องจำกเป็นพืชที่ปลูกและ
ดูแลง่ำย สำมำรถจ ำหน่ำยผลผลิตได้หลำยทำงท้ังผลสด เข้ำโรงงำน
รวมถึงน ำมำแปรรูป มีตลำดรองรับที่แน่นอน ซึ่งปัจจุบันปลูก
สับปะรดพันธ์ุทองระยองเป็นหลัก โดยเป็นสำยพันธุ์ท่ีได้รับกำรขึน้
ทะเบียนเป็นสินค้ำ GI

นำยสุทธิ กล่ำวต่อไปว่ำ ด้วยประสบกำรณ์กำรปลูก
สับปะรด 26 ปี ผสำนกับองค์ควำมรู้ที่ได้รับจำก กรมส่งเสริม
กำรเกษตรท ำให้ได้แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรที่น ำมำสู่ควำมส ำเร็จ
ในกำรปลูกสับปะรดพันธุ์ทองระยอง ภำยใต้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมต่ำง ๆ เช่น ปรับสภำพพื้นที่และโครงสร้ำงดินโดยปั่น
ตอสับปะรด และเศษที่ เหลือจำกกำรเก็บเกี่ยวแล้วไถกลบ 
ขณะเดียวกันยกร่องปลูกตำมแนวทำงระดับ เพื่อป้องกันกำร
ชะล้ำงพังทลำยดิน

“จำกที่ได้น ำควำมรู้ทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรแนะน ำจำก
เกษตรอ ำเภอ และเกษตรต ำบลมำใช้จึงท ำให้ประสบควำมส ำเร็จ  
เช่น ขั้นตอนกำรคัดหน่อพันธุ์ ที่ขนำดหน่อต้องเท่ำกัน เป็นหน่อสด
หักจำกไร่ไม่เกิน 15 วัน และกำรบังคับผลสับปะรดให้ออกพร้อมกัน
ทั้งแปลงจะให้น้ ำก่อนกำรบังคับ 1 วัน ตลอดจนเทคนิคกำรคลุมผล
ด้วยฟำงหรือตำข่ำยพรำงแสง เพื่อป้องกันกำรเผำไหม้จำก
แสงแดด พร้อมกันนี้ยังให้ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ร่วมกับปุ๋ยน้ ำหมัก
จำกเปลือกสับปะรดที่คิดค้นเอง”

นอกจำกนี้ นำยสุทธิ มีกำรประยุกต์ใช้เครื่องจักรอย่ำง
เหมำะสมกับสภำพพื้นที่และกำรใช้งำน เช่น กำรปรับโครงสร้ำงดิน
โดยไถระเบิดดินดำนและปรับพ้ืนท่ีให้มีควำมเหมำะสมในกำรปลูก
สับปะรด รวมถึงกำรน ำถังดับเพลิงเก่ำมำประยุกต์ใช้ในกำรให้น้ ำ
สับปะรดที่มีประสิทธิภำพมำก ขณะเดียวกันมีกำรใช้รถไถปั่นต้นตอ
และใบสับปะรดที่เหลือจำกกำรเก็บเกี่ยว แล้วไถกลบเพื่อเพิ่ม
อินทรีย์วัตถุในดิน และมีกำรออกแบบดัดแปลงรถไถขนำดเล็ก
ก ำจัดวัชพืชในแปลงสับปะรด กำรเพิ่มมูลค่ำผลผลิตด้วยกำรน ำผลสด
สับปะรดมำแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จ ำหน่ำย ประกอบด้วย 
สับปะรดกวน และน้ ำสับปะรดบรรจุกระป๋อง ส่งจ ำหน่ำยให้กับ

ร้ำนค้ำในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง และกำรจ ำหน่ำยผ่ำนช่องทำงตลำด
ออนไลน์ ซึ่งได้รับกำรตอบรับจำกตลำดเป็นอย่ำงดี เช่น น้ ำสับปะรด
มียอดกำรจ ำหน่ำยเฉลี่ยอยู่ท่ีประมำณ 1,000 – 3,000 กระป๋อง

“จุดเริ่มต้นของกำรแปรรูปเพรำะในช่วงแรกนั้นมีผลผลิต
บำงส่วนที่มีคุณภำพไม่ได้ตำมเกณฑ์ของโรงงำน หรือที่เรียกว่ำ 
ตกเกรด เช่น มีขนำดลูกที่ใหญ่เกินไป หรือเล็กไป จึงเห็นว่ำ 
แทนท่ีปล่อยทิ้งควรที่จะน ำมำแปรรูป ซึ่งได้รับค ำแนะน ำและกำร
สนับสนุนจำกส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอบ้ำนฉำงในด้ำนองค์ควำมรู้
และวิธีกำรผลิตที่ได้มำตรฐำน จึงน ำมำผสำนกับวิธีกำรผลิตแบบ
ภูมิปัญญำชำวบ้ำนที่สืบทอดกันมำท ำให้ได้วิธีกำรผลิตที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพำะ เช่น สับปะรดกวนท่ีใช้สูตรแบบโบรำณเน้นกำร
กวนด้วยเตำฟืนและมีกำรปรุงรสให้กลมกล่อมแบบโบรำณ หรือ
กำรท ำน้ ำสับปะรดกระป๋องที่ได้คิดค้นวิธีกำรที่เรียกว่ำ น๊อคเช้ือ 
ท ำให้ไม่ต้องใส่สำรกันบูด และสำมำรถเก็บรักษำได้นำนหลำยเดือน
จำกกำรผลิตที่มีเอกลักษณ์เฉพำะจึงท ำให้ได้รับกำรตอบรับจำก
ลูกค้ำเป็นอย่ำงดี มีกำรสั่งซื้อเข้ำมำอย่ำงต่อเนื่อง” นำยสุทธิ กล่ำว

ส ำหรับในช่วงสถำนกำรณ์กำรระบำดของเชื้อโควิด-19  
ที่เกิดขึ้นขณะนี้ นำยสุทธิ กล่ำวว่ำ ได้รับผลกระทบในเรื่องของ
กำรขนส่งสินค้ำ ด้วยบริษัทที่รับส่งของได้หยุดให้บริกำร จึงมีกำร
ปรับแนวทำงด้วยกำรท ำตลำดในพ้ืนท่ี โดยเน้นกำรกระจำยสินค้ำ
ไปยังอ ำเภอต่ำง ๆ ของจังหวัดระยองให้มำกขึ้นท้ังกำรเพ่ิมจุด
จ ำหน่ำยและกำรจ ำหน่ำยผ่ำนสื่อออนไลน์ของจังหวัดระยอง

“จำกกำรประยุกต์ใช้นวัตกรรม และกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนต่ำง ๆ ท ำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น เฉลี่ยไร่ละ 7 ตัน แต่ละปีจะมี
รำยได้ประมำณ 1,953,375 บำท จำกกำรจ ำหน่ำยผลผลิต 
ซึ่งร้อยละ 14 จ ำหน่ำยเป็นผลสด อีกร้อยละ 80 ส่งเข้ำโรงงำน 
ที่เหลืออีกร้อยละ 6 จำกผลิตภัณฑ์แปรรูป” นำยสุทธิกล่ำวในที่สุด

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มา : www.matichon.co.th
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เปลี่ยน I’m busy. มาใช้ I’m on the go. รับรองว่าเก!๋
เวลำอยำกบอกว่ำ “ยุ่งมำก” หรือ “ไม่มีเวลำเลย” หลำย ๆ  คน

มักจะชอบพูดว่ำ “I’m busy.” อยู่บ่อย ๆ ใช่ไหมคะ? นั่นก็เพรำะว่ำ
คนไทยไม่ค่อยรู้จักส ำนวนที่ฝรั่งนิยมใช้กันสักเท่ำไหร่ ยกตัวอย่ำง
เช่น ส ำนวนกำรพูดอย่ำง “I’m on the go.” ที่ดูจะไม่คุ้นหู
คนไทยนัก

“I’m on the go.” เป็นส ำนวนกำรพูดมีควำมหมำย
เหมือนกับ “I’m busy.” และมักใช้ในกำรพูดทั่วไป บริบทที่ไม่
เป็นทำงกำรนัก ทีน้ีลองมำดูตัวอย่ำงกำรใช้กันค่ะ
“I'm usually on the go all day long.”
แปลว่ำ ปกติฉันมักจะยุ่งตลอดทั้งวัน
“She’s always on the go. I wish she would just sit 
down and relax sometimes.”
แปลว่ำ เธอยุ่งอยู่เสมอ ฉันหวังว่ำเธอจะได้นั่งพักและผ่อนคลำยบ้ำง

ไม่ยำกเลยใช่ไหมคะกับประโยคเก๋ ๆ ท่ีเรำน ำมำฝำกใน
วันนี้ ต่อไปนี้หำกเพื่อน ๆ  คนไหนเบื่อจะพูดว่ำ ‘I’m busy’ สำมำรถใช้
‘I’m on the go’ แทนได้เลยนะคะ รับรองว่ำฝรั่งไม่งงแน่นอนค่ะ

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

รู้ทันโลก

อังกฤษ -นอร์เวย์   เชื่อม พลังงาน ผ่าน สาย เคเบิล ใต้ น้ า ยาว ที่สุด ใน โลก
อังกฤษ-นอร์เวย์ เชื่อมต่อพลังงานผ่านสายเคเบิลใต้น้ ายาวที่สุดในโลก ในโครงการ North Sea Link เพื่อช่วยให้ 

2 ประเทศมีพลังงานใช้พอเพียงในช่วงฤดูหนาว

ผลกระทบจำกกำรถอนตัวออกจำกสหภำพยุโรปของอังกฤษ
หรือ Brexit ส่งผลให้เกิดกำรขำดแคลนพลังงำนและแรงงำน เมื่อน ำมำ
รวมกับรำคำท่ีสูงขึ้นของพลังงำนในช่วงฤดูหนำว ยิ่งท ำให้ชำวอังกฤษ
เกิดควำมกังวลใจว่ำอำจจะไม่มีพลังงำนใช้อย่ำงเพียงพอ แต่ปัญหำ
ดังกล่ำวก ำลังจะได้รับกำรแก้ไขด้วยกำรเช่ือมต่อพลังงำนผ่ำนสำย
เคเบิลใต้น้ ำ จำกประเทศนอร์เวย์ ซึ่งผลิตพลังงำนได้มำกถึง 700
เมกะวัตต์

North Sea Link เป็นโครงกำรแลกเปลี่ยนพลังงำนระหว่ำง
ประเทศอังกฤษ และประเทศนอร์เวย์ ซึ่งได้เริ่มท ำกำรก่อสร้ำงใน
ปี 2014 และจะแล้วเสร็จภำยในปี 2021 โดยเป็นกำรวำงสำย
เคเบิลใต้น้ ำที่มีควำมยำว 724 กิโลเมตร ซึ่งเป็นสำยเคเบิลที่ยำว
ที่สุดในโลก ผ่ำนอุโมงค์ที่มีควำมยำว 2.3 กิโลเมตร ผ่ำนภูเขำที่อยู่
ใกล้กับโรงไฟฟ้ำ Kvilldal ของนอร์เวย์ ซึ่งปลำยทำงของสำย
เคเบิลจะหยุดอยู่ที่ Blyth เมืองขนำดเล็กที่อยู่ทำงชำยฝั่งตะวันออก
ของประเทศอังกฤษ

จุดประสงค์ของกำรแลกเปลี่ยนพลังงำน คือกำรช่วยให้ทั้งสอง
ประเทศมีพลังงำนใช้อย่ำงพอเพียง โดยเน้นที่แหล่งผลิตพลังงำน
ที่เป็นพลังงำนหมุนเวียน เช่น พลังงำนลม และพลังงำนน้ ำ เป็นต้น

ซึ่งเป็นพลังงำนที่ทั้งสองประเทศสำมำรถผลิตได้ โดยพลังงำนที่
ผลิตได้มำกในประเทศนอร์เวย์ คือ ไฟฟ้ำพลังงำนน้ ำ ในขณะที่
ไฟฟ้ำท่ีได้จำกแรงลม เป็นพลังงำนท่ีผลิตได้มำกในประเทศอังกฤษ 
หำกประเทศใดประเทศหนึ่งมีควำมต้องกำรใช้พลังงำนมำกขึ้น 
ก็สำมำรถแลกเปลี่ยนพลังงำนจำกอีกประเทศหน่ึงได้ หรือช่วงใดที่
สำมำรถผลิตพลังงำนได้เกินควำมต้องกำร ก็สำมำรถถ่ำยโอน
พลังงำนไปให้อีกประเทศหนึ่งได้ ขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถในกำร
ผลิตและควำมต้องกำรใช้พลังงำนในแต่ละช่วงเวลำ

นอกจำกโครงกำร North Sea Link จะเป็นกำรช่วยจัดกำร
ควำมผันผวนของอุปสงค์และอุปทำนในกำรใช้พลังงำนแล้ว ยังเป็น
กำรช่วยผลักดันให้อังกฤษบรรลุเป้ำหมำยในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ ภำยในปี 2050 ได้อีกด้วย เพรำะพลังงำนที่
น ำมำใช้นั้นเป็นพลังงำนหมุนเวียนท่ีได้มำจำกธรรมชำติ และมำกพอท่ี   
จะจ่ำยให้กับ 1.4 ล้ำนครัวเรือน ท ำให้ไม่ต้องพึ่งพำพลังงำนที่ได้
จำกฟอสซิล หรือพลังงำนที่ท ำให้เกิดกำรเผำไหม้ ซึ่งท ำให้เกิดผล
กระทบกับสิ่งแวดล้อมได้
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน       
ที่มา : https://news.thaipbs.or.th
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รมว.เฮง้ ปลื้ม เว็บ “ไทยมีงานท า” ตอบโจทย์คนหางาน แห่ใช้บริการกว่า 3.9 แสนคน
กระทรวงแรงงำน แนะประชำชนหำงำนเว็บไซต์ ไทยมี

งำนท ำ.doe.go.th และผ่ำนแอปฯ “ไทยมีงำนท ำ” และที่รวบรวม
ต ำแหน่งงำนครอบคลุมทั้งภำครัฐ เอกชน และต ำแหน่งงำนจำก
บริษัทจัดหำงำน

นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน 
เปิดเผยว่ำ กระทรวงแรงงำน โดยกรมกำรจัดหำงำน ยกระดับกำรให้บริกำร
จัดหำงำน และจ้ำงงำน ผ่ำนระบบออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม “ไทยมี
งำนท ำ” เว็บหำงำนและหลักสูตรฝึกอบรมที่ประชำชนสำมำรถ
เข้ำถึงต ำแหน่งงำนที่สนใจและเหมำะสมกับตนเอง หลักสูตร
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนำทักษะและเพิ่มโอกำสกำรมีงำนท ำ โดยเป็น
ช่องทำงรองรับควำมต้องกำรจ้ำงงำนทั้งจำกภำครัฐและภำคเอกชน 
ซึ่งพร้อมให้บริกำรท้ัง Web Application และ Mobile Application

“พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และพล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ซึ่งก ำกับดูแลกระทรวง
แรงงำน ก ำชับกระทรวงแรงงำนบูรณำกำรรว่มกับทุกฝ่ำย เพื่อแก้ปัญหำ
กำรว่ำงงำน ดูแลให้คนหำงำนเข้ำถึงกำรจ้ำงงำนที่สะดวกรวดเร็ว 
ส่งเสริมให้คนไทยมีงำนท ำ เพื่อมีรำยได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว
ซึ่งผมได้ส ำรวจและเตรียมต ำแหน่งงำนไว้แล้ว 222,871 อัตรำ 
จำกทั่วประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ในอุตสำหกรรมกำรผลิต ก่อสร้ำง 
อุปกรณ์กำรแพทย์ แต่ภำยหลังจำกเปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ย. 64 
ทิศทำงกำรจ้ำงงำนในภำคกำรท่องเที่ยว กำรบริกำรและโรงแรม 
รวมทั้งภำคควำมบันเทิงจะปรับตัวในทิศทำงที่ดีขึ้น ซึ่ งทั้ ง
คนหำงำนที่ต้องกำรสมัครงำน และนำยจ้ำงที่ต้องกำรประกำศ
รับสมัครงำน สำมำรถใช้บริกำรจัดหำงำนออนไลน์กับกระทรวงแรงงำน
ได้ที่เว็บไซต์ ไทยมีงำนท ำ.doe.go.th หรือ Application “ไทยมีงำนท ำ”
ที่รวบรวมต ำแหน่งงำนไว้มำกที่สุด และพร้อมให้บริกำรโดยไม่มี
ค่ำใช้จ่ำย โดยตั้งแต่เดือนตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564 มีผู้สมัครงำน

มำใช้บริกำร จ ำนวน 396,275 คน บรรจุงำนแล้ว 283,202 คน และ
ยังมีต ำแหน่งงำนว่ำงรองรับคนหำงำนอีก 222,871 อัตรำ” 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน กล่ำว

ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน 
กล่ำวว่ำ แพลตฟอร์ม “ไทยมีงำนท ำ” ได้อัพเดตและรวบรวม
ข้อมูลกำรจ้ำงงำนจำกภำครัฐท่ีเชื่อมโยงข้อมูลจำกส ำนักงำน ก.พ. 
โดยมีต ำแหน่งงำนจำกหน่วยงำนรำชกำรกว่ำ 300 หน่วยงำน 
ต ำแหน่งงำนภำคเอกชน และบริษัทจัดหำงำนช้ันน ำ อำทิ บริษัท 
จัดหำงำน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จ ำกัด บริษัทจัดหำงำน จ็อบ    
ท็อปกัน จ ำกัด บริษัทจัดหำงำน อเด็คโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
บริษัทจัดหำงำน แมนพำวเวอร์ โปรเฟสช่ันแนล แอนด์ เอ็กเซ็กคูทีฟ 
จ ำกัด และบริษัทจัดหำงำน เพอร์ซอลเคลลี่ เอชอำร์ เซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) จ ำกัด และหลักสูตรกำรฝึกอบรมต่ำง ๆ ให้บริกำร
ประชำชนแบบออนไลน์ โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย ซึ่งจะช่วยให้เข้ำถึง
ต ำแหน่งงำนได้มำกขึ้น นอกจำกคนหำงำนจะสำมำรถค้นหำข้อมูล
ต ำแหน่งงำนที่ เหมำะสมกับตัวเองมำกที่สุด โดย Matching 
ต ำแหน่งงำนตำมพื้นที่ และภูมิล ำเนำ กำรจับคู่ต ำแหน่งงำนจำกควำมรู้
ควำมสำมำรถ และทักษะที่มีอยู่แล้ว ยังมีกำรให้บริกำรประกำศรับ
สมัครงำนส ำหรับนำยจ้ำง สถำนประกอบกำร โดยลงทะเบียน
นำยจ้ำง เพื่อประกำศต ำแหน่งงำน และคัดลอกรำยชื่อผู้หำงำน

ทั้งนี้ คนหำงำน ผู้ว่ำงงำน ผู้ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด -19 ผู้ที่ต้องกำรมีงำนท ำ และนำยจ้ำง 
สถำนประกอบกำร หำกมีข้อสงสัยสำมำรถสอบถำมเพิ่มเติมได้ที่ 
สำยด่วนกระทรวงแรงงำน 1506 กด 2 กรมกำรจัดหำงำน หรือ
สำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1694
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน       
ที่มา : www.doe.go.th

รมว.แรงงาน คาด PHUKET SANDBOX จ้างงานเพิ่มกว่า 1.5 หมื่นอัตรา 
หลังผ่อนมาตรการเดินทางเข้าภูเก็ต

กระทรวงแรงงำน ส ำรวจควำมต้องกำรจ้ำงงำนภูเก็ต คำดสถำนประกอบกำรเตรียมจ้ำงงำนเพิ่ม 1.5 หมื่นอัตรำ หลังน ำร่อง 
PHUKET SANDBOX และพร้อมผ่อนคลำยมำตรกำรเดินทำงข้ำมจังหวัด ตั้งแต่ 16 ตุลำคม 64

นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เผย สถำนกำรณ์กำรจ้ำงงำน PHUKET SANDBOX ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลำคม 
2564 ภำยหลังจำกจังหวัดภูเก็ต ได้ออกมำตรกำรผ่อนคลำยกำรเดินทำงเข้ำจังหวัดภูเก็ต จะท ำให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่ำงชำติ 
เดินทำงมำท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเป็นจ ำนวนมำก ซึ่งจะท ำให้เกิดกำรจ้ำงงำนเพิ่มขึ้น เนื่องจำกช่วงเดือนตุลำคม 64 - พฤษภำคม 65 จะเป็น
ช่วงฤดูกำรท่องเที่ยว (High Season) ของจังหวัดภูเก็ต โดยกรมกำรจัดหำงำน กระทรวงแรงงำน ส ำรวจควำมต้องกำรจ้ำงงำนจำกนำยจ้ำง/
สถำนประกอบกำร พบต้องกำรจ้ำงงำนประมำณ 15,000 อัตรำ และคำดว่ำจะมีผู้สมัครงำนประมำณ 10,000 คน
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“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และพล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ซึ่งก ำกับดูแลกระทรวง
แรงงำน ได้ผลักดันโครงกำร PHUKET SANDBOX จนได้เริ่ม
ด ำเนินกำรตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2564 เป็นต้นมำ ซึ่งท ำให้ 3 
เดือนที่ผ่ำนมำ นำยจ้ำง/สถำนประกอบกำรต้องกำรจ้ำงแรงงำน
เพิ่มมำกขึ้น เพื่อรับนักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่เดินทำงเข้ำมำท่องเที่ยว
ในจังหวัดภูเก็ต พร้อมกับที่ทำงจังหวัดเร่งฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ให้กับ
คนภูเก็ต คนที่ท ำงำนในจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งแรงงำนต่ำงด้ำว 
ตำมแนวทำงของ PHUKET SANDBOX ท ำให้ปัจจุบันภูเก็ตมีควำมพร้อม
เต็มที่ที่จะผ่อนคลำยมำตรกำรเดินทำงเข้ำจังหวัดภูเก็ตเพื่อฟื้นฟู
เศรษฐกิจรองรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่ำงประเทศ ซึ่งถือเป็น
ควำมส ำเร็จอีกเรื่องที่น่ำยินด”ี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน 
กล่ำว

ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน 
กล่ำวว่ำ ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม - กันยำยน 64 (ระยะเวลำ 3 เดือน)
ที่ด ำเนินกำรโครงกำร PHUKET SANDBOX มีนำยจ้ำงสถำนประกอบกำร
ต้องกำรจ้ำงงำน 2,727 อัตรำ ผู้สมัครงำน 3,337 คน และบรรจุงำน
ทั้งหมด 2,538 คน ประเภทกิจกำรที่มีกำรบรรจุงำนมำกที่สุด

ได้แก่ กิจกำรร้ำนสะดวกซื้อ ร้ำนขำยของที่ระลึก ในต ำแหน่ง
พนักงำนขำยหน้ำร้ำน กิจกำรก่อสร้ำง และจ ำหน่ำยวัสดุ ในต ำแหน่ง
แรงงำนทั่วไป ช่ำงเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้ำ ช่ำงเทคนิควิศวกรรมโยธำ
(ก่อสร้ำง) ช่ำงก่อสร้ำง ช่ำงเช่ือมโลหะ กิจกำรโรงแรม รีสอร์ท
และห้องชุด ในต ำแหน่ง พนักงำนบริกำรลูกค้ำ พนักงำนเสิร์ฟ 
พนักงำนล้ำงจำน แม่บ้ำน แคชเชียร์ บำร์เทนเดอร์ และกิจกำร
บริกำรด้ำนอำหำรในภัตตำคำร/ร้ำนอำหำร ในต ำแหน่ง พ่อครัว 
บำร์เทนเดอร์ โดยจังหวัดภูเก็ตเดิมเป็นจังหวัดที่มีรำยได้จำก
ภำคธุรกิจท่องเที่ยว บริกำรและโรงแรมเป็นรำยได้หลัก ท ำให้ได้รับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด - 19 อย่ำงชัดเจน
หำกเทียบสถำนกำรณ์กำรจ้ำงงำนก่อนที่จะมี PHUKET SANDBOX
ตั้งแต่เดือนตุลำคม 63 - เดือนมิถุนำยน 64 (ระยะเวลำ 9 เดือน) 
มีนำยจ้ำงสถำนประกอบกำร ต้องกำรจ้ำงงำน 6,141 อัตรำ 
ผู้สมัครงำน 6,858 คน และบรรจุงำน 5,520 คน ซึ่งต้องยอมรับว่ำ
โครงกำรฯ มีส่วนช่วยให้เกิดกำรจ้ำงงำนภำยในจังหวัดเพิ่มขึ้น 
ช่วยคนหำงำนให้มีรำยได้ดูแลตัวเองและครอบครัวต่อไป 
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : www.doe.go.th

ก.แรงงาน เตือนนายจ้าง/สถานประกอบการ ไม่ใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 
ย้ ามีโทษทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

นำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน 
เปิดเผยว่ำ จำกควำมห่วงใยของพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี 
ซึ่งก ำกับดูแลกระทรวงแรงงำนในเรื่องสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
โรคโควิด-19 ว่ำจะกลับมำปะทุอีกครั้ง หลังพบกลุ่มคนต่ำงด้ำว
หลบหนีเข้ำประเทศไทยทำงพรมแดนธรรมชำติ เพื่อลักลอบ
เดินทำงไปท ำงำนยังกรุงเทพมหำนคร และจังหวัดปริมณฑล 
ที่มปีระชำชนอยู่อย่ำงหนำแน่น ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดโรค
โควิด-19 จำกภำยนอกประเทศ นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงแรงงำน จึงมอบหมำยกรมกำรจัดหำงำนตรวจสอบและ
ลงพื้นที่ท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันเหตุ
ดังกล่ำว และย้ ำเตือนนำยจ้ำงสถำนประกอบกำรว่ำกำรใช้แรงงำน
ต่ำงด้ำวที่เข้ำเมืองอย่ำงไม่ถูกต้องมีควำมผิดตำมกฎหมำยทั้งนำยจ้ำง
และลูกจ้ำงชำวต่ำงด้ำว

“ทั้งนี้ หำกตรวจสอบพบกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย นำยจ้ำงที่จ้ำง
คนต่ำงด้ำวโดยไม่มีใบอนุญำตท ำงำน หรือให้คนต่ำงด้ำวท ำงำน
นอกเหนือจำกที่มีสิทธิจะท ำได้ มีโทษปรับตั้งแต่ 10,000-100,000 บำท
ต่อคนต่ำงด้ำวที่จ้ำงหนึ่งคน หำกกระท ำผิดซ้ ำต้องมีโทษจ ำคุก

ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000-200,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ
และห้ำมจ้ำงคนต่ำงด้ำวท ำงำนเป็นเวลำ 3 ปี และคนต่ำงด้ำว
ที่ท ำงำนโดยไม่มีใบอนุญำตท ำงำนหรือท ำงำนนอกเหนือจำกที่มีสิทธิ
จะท ำได้ จะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บำท และถูกผลักดัน
ส่งกลับ โดยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2563 - 30 กันยำยน 2564 
กรมกำรจัดหำงำน มีกำรตรวจสอบนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร
ที่ใช้แรงงำนต่ำงด้ำว จ ำนวน 42,555 รำย ด ำเนินคดี 1,047 รำย 
ตรวจสอบคนต่ำงด้ำว จ ำนวน 585,828 รำย ด ำเนินคดี 1,437 รำย
รวมค่ำปรับเป็นเงิน 5,447,250 บำท ซึ่งขอฝำกค ำเตือนถึง
นำยจ้ำงว่ำแรงงำนต่ำงด้ำวกลุ่มที่หลบหนีเข้ำเมืองนั้น ไม่ได้รับกำร
ตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ก่อนเดินทำงเข้ำประเทศไทยจำก
เจ้ำหน้ำที่ ท ำให้ตัวนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร และชุมชน มีควำม
สุ่มเสี่ยงที่จะรับเชื้อและเกิดเป็นคลัสเตอร์กำรแพร่ระบำดโรค
โควิด-19 ได้ ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อกิจกำรของนำยจ้ำงเอง ชุมชน 
หรือลุกลำมเกิดควำมเสียหำยในระดับประเทศ” อธิบดีกรมกำร
จัดหำงำน กล่ำว 
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : www.doe.go.th 
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ลุงป้อม ห่วง กลุ่มเปราะบางคนพิการสั่งแรงงานร่วมมือเอกชน จ้างงานคนพิการ ทั่วประเทศ
วันที่ 26 ตุลำคม 2564 เวลำ 10.00 น. พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ รองนำยกรฐัมนตรี เป็นประธำน พร้อมร่วมเป็นสักขีพยำน
ในพิธีลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจโครงกำรจ้ำงงำนคนพิกำรเชิงสังคม
ระหว่ำง กรมกำรจัดหำงำน และสถำนประกอบกำรช้ันน ำ 7 แห่ง 
โดยมีนำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน นำยบุญชอบ
สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงำน และผู้บริหำรกระทรวง
แรงงำนร่วมงำน และมีนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำร
จัดหำงำน เป็นผู้ลงนำม ณ ห้องประชุม ช้ัน 5 กระทรวงแรงงำน 
โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี กล่ำวว่ำ ตนมีควำม
ห่วงใยประชำชนในกลุ่มเปรำะบำง โดยเฉพำะคนพิกำร ที่ต้องกำร
ท ำงำน เพื่อหำเลี้ยงตนเองและครอบครัว แต่ยังขำดโอกำส จึงมอบหมำย
นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เร่งด ำเนินกำร
โครงกำรจ้ำงงำนคนพิกำรเชิงสังคม ระหว่ำงภำครัฐและเอกชน 
เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของคนพิกำรให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ ้น 
ลดควำมเหลื่อมล้ ำ และเสริมสร้ำงโอกำสให้คนพิกำรในประเทศไทย
สำมำรถเข้ำถึงสวัสดิกำรและบริกำรของรัฐ สำมำรถประกอบ
อำชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่ำงมีศักดิ์ศรี และไม่ถูกเลือก
ปฏิบัติ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบำยส ำคัญของรัฐบำล ภำยใต้กำรน ำ
ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี โดยได้บันทึก
ข้อตกลงควำมร่วมมือโครงกำรบูรณำกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต
กลุ่มเปรำะบำงรำยครัวเรือนระหว่ำง 12 กระทรวง 1 หน่วยงำน 
เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยรัฐบำลที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง

นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน 
กล่ำวภำยหลังเป็นสักขีพยำนในกำรลงนำมดังกล่ำวว่ำ กระทรวงแรงงำน
ขำนรับนโยบำยรัฐบำล และเร่งด ำเนินกำรสนับสนุนกำรจ้ำงงำน
เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปรำะบำงที่ได้รับผลกระทบจำกโควิด-19 และกำร
สนับสนุนให้คนพิกำรมีงำนท ำตำมศักยภำพ และควำมต้องกำรท ำงำน
โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลภำยใต้
กำรน ำของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และพล.อ. 
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ซึ่งก ำกับดูแลกระทรวงแรงงำน
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำค
ทำงสังคม โดยขจัดควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ

ส ำหรับกำรจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ เป็นกำรสร้ำงควำม
ร่วมมือด้ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจ้ำงงำนคนพิกำรเชิงสังคม
ระหว่ำงกรมกำรจัดหำงำน และสถำนประกอบกำรชั้นน ำ จ ำนวน 7
แห่ง ได้แก่ กลุ่มบริษัท อเด็คโก้ ประเทศไทย บริษัท อิตำเลี่ยนไทย 
ดีเวลล๊อปเมนต์ จ ำกัด (มหำชน) บริษัท รักษำควำมปลอดภัย
กำร์ดฟอรซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำกรุงเทพ
จ ำกัด (มหำชน) บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
กลุ่มบริษัทชัยรัชกำร และบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ำกัด 
(โลตัส) ที่ได้แสดงเจตนำรมณ์ร่วมกันในกำรประสำนควำมร่วมมือ
ระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนตำมแนวทำงประชำรัฐ 
โดยจ้ำงงำนคนพิกำร จ ำนวน 329 อัตรำ

“พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร 
พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก ำหนดให้สถำนประกอบกำรที่มี
ลูกจ้ำงตั้งแต่ 100 คนข้ึนไป จ้ำงคนพิกำรเข้ำท ำงำนในอัตรำส่วน 
100 : 1 หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ จะต้องน ำส่งเงินเข้ำกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรตำมมำตรำ 34 ในอัตรำ 
114,245 บำทต่อปี ตำมจ ำนวนคนพิกำรที่ไม่ได้จ้ำง โดยที่ผ่ำนมำ
มีกำรน ำส่งเงินเข้ำกองทุนฯ ปีละกว่ำ 800 ล้ำนบำท ซึ่งวิธีนี้เป็น
วิธีที่สะดวกต่อนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำรที่จะปฏิบัติตำมกฎหมำย 
แต่คนพิกำรจะไม่ได้รับประโยชน์โดยตรง จึงได้มอบหมำยกรมกำร
จัดหำงำนโน้มน้ำวสถำนประกอบกำรเพื่อเปลี่ยนมำจ้ำงงำน
คนพิกำรเชิงสังคม โดยใช้สิทธิตำมมำตรำ 35 ประเภทจัดจ้ำงเหมำ
ช่วงงำนหรือกำรจ้ำงเหมำบริกำร เงินก้อนเดิมที่ถูกน ำส่งกองทุนฯ 
จะเปลี่ยนไปสร้ำงโอกำสให้คนพิกำรมีงำนท ำใกล้บ้ำน คนพิกำรมีรำยได้
จำกบริษัทโดยตรง ซึ่งจำกควำมร่วมมือของสถำนประกอบกำร
ภำคเอกชนทั่วประเทศ ยืนยันกำรจับคู่ (Matching) พร้อมท ำงำนแล้ว
568 อัตรำ จำกเป้ำหมำย 1,000 อัตรำ แบ่งเป็น จำกสถำน
ประกอบกำรทั้ง 7 แห่งที่ร่วมท ำ MoU จ ำนวน 329 อัตรำ และ
สถำนประกอบกำรเอกชนอื่น ๆ ทั่วประเทศที่ให้ต ำแหน่งรวม 239 
อัตรำ ทั้งหมดจะท ำสัญญำจ้ำง ภำยใน 31 ธันวำคม 2564 และ
เริ่มปฏิบัติงำนในวันที่ 1 มกรำคม 2565 วิธีนี้คนพิกำรจะมีงำนท ำ 
มีอำชีพ มีรำยได้ สำมำรถรับประโยชน์ได้โดยตรง” รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงแรงงำน กล่ำว

ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน 
กล่ำวว่ำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำนมีข้อสั่งกำรให้กรมกำร
จัดหำงำน ประชำสัมพันธ์เชิงรุกให้สถำนประกอบกำรเลือกใช้
วิธีกำรจ้ำงเหมำบริกำรคนพิกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของรัฐ
ในจังหวัดที่คนพิกำรอำศัยอยู่ เช่น โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ต ำบล โรงเรียน ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ศูนย์ฟื้นฟูอำชีพคนพิกำร 
ศูนย์บริกำรคนพิกำรของท้องถิ่น เทศบำล 

โดยครั้งแรกนี้มี เป้ำหมำยจ้ำงงำนคนพิกำรเชิงสังคม 
จ ำนวน 1,000 อัตรำ มีนำยจ้ำง /สถำนประกอบกำรที่ประสงค์ให้
สิทธิคนพิกำรฯ จ ำนวน 568 อัตรำ คนพิกำรหรือผู้ดูแลคนพิกำร
ที่ประสงค์ท ำงำน จ ำนวน 1,285 อัตรำ และมีหน่วยบริกำร
สำธำรณะที่สำมำรถรับคนพิกำรเพื่อปฏิบัติงำน จ ำนวน 1,128 
อัตรำ โดยมีกำรยืนยันกำรจับคู่  (Matching) ครบ 3 ฝ่ ำย 
(นำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร+คนพิกำรฯ+หน่วยบริกำรสำธำรณะ) 
จ ำนวน 568 อัตรำ ซึ่งเจ้ำหน้ำที่กรมกำรจัดหำงำน ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1-10 และส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด
ทั่วประเทศยังเร่งด ำเนินกำรต่อไปเพื่อให้ถึงเป้ำหมำยจ้ำงงำน
คนพิกำรครบ 1,000 อัตรำ

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน                   
ที่มา : www.doe.go.th
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ฝึก Skill ให้ไว เตรียมรับ 7 อาชีพเกิดใหม่ก่อนโลก Metaverse มาถึง
หลังประกำศรีแบรนดิ้ง Meta ของ มำร์ก ซัคเกอร์เบิร์ก

เมื่อเดือนตุลำคมที่ผ่ำนมำ Metaverse ได้กลำยเป็นที่พูดถึงอย่ำง
แพร่หลำย นอกจำกประเด็นว่ำด้วยชีวิตบนพื้นที่ปฏิสัมพันธ์ท่ีบรรจบกัน
ระหว่ำงโลกเสมือนกับโลกจริงแล้วนั้น สิ่งที่น่ำสนใจคือ ควำมเคลื่อนไหว
ของแบรนด์และธุรกิจต่ำง ๆ ท่ีก ำลังเกิดขึ้นมำพร้อมกับกำรพูดถึง
เรื่อง Metaverse

Nike ได้ท ำเรื่องยื่นค ำขอจดเครื่องหมำยกำรค้ำในรูปแบบ
เสมือนจริง พร้อมประกำศรับสมัครพนักงำนเพื่อออกแบบเสื้อผ้ำ
และรองเท้ำสนีกเกอร์ที่จะไปอยู่ในโลก Metaverse ในอนำคต 
กำรซื้อขำยที่ดินในโลกเสมือนนั้น ก็น ำมำต่อยอดและพัฒนำท ำ
ประโยชน์เพื่อสร้ำงมูลค่ำได้จริง เห็นได้จำกโปรเจกต์ MVP Coin ที่ให้
คนซื้อ-ขำยที่ดินด้วยเหรียญ MVP Coin หรือ BUSD อีกทั้งยังมี
แบรนด์ต่ำง ๆ และธุรกิจจำกหลำกหลำยอุตสำหกรรมที่เข้ำมำจด
ทะเบียนกำรค้ำเป็น Metaverse และวำงแผนขยำยธุรกิจครอบคลุม
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งดังกล่ำว

เมื่อธุรกิจต่ำงเตรียมปรับตัวกันแล้ว ก็ย่อมส่งผลถึงลักษณะงำน
หรืออำชีพที่จะเกิดตำมมำด้วยนั่นเอง หำกโลก Metaverse 
กลำยเป็นจริง จะมีอำชีพไหนบ้ำงที่เกิดขึ้นมำใหม่ในอนำคต แต่ละ
อำชีพต้องมีทักษะไหนมำก่อน แล้วทักษะใหม่ที่เสริมต้องมีอะไรอีกบ้ำง
1. Metahuman Doctor

ศึกษำ วินิจฉัย และหำวิธีรักษำไวรัสที่แพร่กระจำยไปยัง
ข้อมูลในตัวอวตำร (avatar) โดยประยุกต์หลักกำรทำงกำรแพทย์
และวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล
ความรู้/ทักษะที่จ าเป็น : ควำมเช่ียวชำญทำงกำรแพทย์, ไวรัสวิทยำ, 
วิเครำะห์ข้อมูล, เขียนโค้ด, AI, คริปโตฯ, และ cybersecurity
2. Construct Architect

ร่ำง วำงผัง และออกแบบโครงสร้ำงโลก Metaverse ที่มี
องค์ประกอบหลำกหลำยและรวมเอำส่วนต่ำง ๆ เข้ำไว้ด้วยกัน จนท ำ
ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่อำจไม่มีที่สิ้นสุด รวมทั้งเอื้อให้ผู้ใช้งำน
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงโลกเสมือนกับโลกจริงได้ไปพร้อมกัน
ความรู้/ทักษะที่จ าเป็น : spatial computing, AI, เขียนโค้ด, กรำฟิก
ดีไซน,์ 3D, สถำปัตยกรรม,  photogrammetry, มำนุษยวิทยำ, และ
cognitive sciences
3. Digital Fashion Designer

สร้ำงสรรค์สิ่งของ เสื้อผ้ำ แฟช่ันต่ำง ๆ ให้กับอวตำรในโลก 
Metaverse ส่วนใหญ่มักเป็นแบรนด์แฟช่ันท่ีต้องกำรผลิตสินค้ำท่ีมี
เอกลักษณ์ และครีเอเตอร์ที่สร้ำงสรรค์งำนเจำะกลุ่มผู้บริโภคจำกวงกำรเกม
ความรู้/ทักษะที่จ าเป็น : styling-modeling, ออกแบบสิ่งทอ, 
illustration และ graphic, animation และ 3D, ประวัติศำสตร์
ศิลปะและแฟช่ัน, และกำรพัฒนำเกม

4. Smart Contract Lawyer
ให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรท ำสัญญำ/ข้อตกลงเกี่ยวกับกำรท ำ

ธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล โดยต้องควบคุมและดูว่ำสัญญำ/ข้อตกลงนั้น
ได้รับกำรเข้ำรหัสในระบบบล็อกเชนอย่ำงถูกต้องและปลอดภัย 
รวมทั้งดูแลสิทธิในกำรปกป้องผลประโยชน์ให้แก่ลูกควำม ท้ังในแง่
กำรได้รับควำมเป็นธรรมและควำมปลอดภัยทำงเทคนิค
ความรู้/ทักษะที่จ าเป็น : ควำมรู้ด้ำน Common law, ควำมรู้ด้ำน
กฎหมำยธุรกิจ, คณิตศำสตร์ประยุกต์, ทักษะเจรจำต่อรอง, เขียนโค้ด,
บล็อกเชน, และกำรด ำเนินงำนขั้นต้น
5. Asset Advisor

เข้ำใจกลไกและควำมเคลื่อนไหวของตลำดสินทรัพย์ดิจิทัล 
ให้ค ำปรึกษำในกำรซื้อ ขำย และลงทุนเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล
ประเภทต่ำง ๆ  แก่ลูกค้ำอย่ำงเหมำะสม ไม่ว่ำจะเป็นคริปโตฯ NFT และอื่น ๆ  
เพื่อให้ต่อยอดมูลค่ำสินทรัพย์นั้นและได้ก ำไรคืนกลับมำในอนำคต
ความรู้/ทักษะที่จ าเป็น : กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่งคั่งทำงกำรเงิน, 
กำรประเมินควำมเสี่ยง, ทักษะกำรวิเครำะห์, บล็อกเชน, ควำมรู้
ด้ำนคริปโตฯ/NFT, วิธีสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ, และกำรพัฒนำธุรกิจ
6. Artifact Chaser

ท ำภำรกิจในกำรแข่งขันด่ำนต่ำง ๆ ในโลก Metaverse 
เหมือนกำรเล่นเกมล่ำไอเทม เพื่อเป็นเจ้ำของ artifact ที่เป็นที่
ต้องกำรในตลำดโลก โดยไอเทมแต่ละช้ินจะมีรำคำแตกต่ำงกันไป 
ขึ้นอยู่กับระดับควำมยำกในกำรได้มำ หรือคุณค่ำที่อยู่ในมือผู้ถือไอเทมนั้น
ความรู้/ทักษะที่จ าเป็น : ทักษะกำรเล่นเกม, virtual combat/eSports,
ควำมเช่ียวชำญด้ำนระบบกิลด์ , ทักษะวำงยุทธศำสตร์, ทักษะ
เจรจำต่อรอง, ควำมรู้ด้ำนวัฒนธรรมและป๊อปคัลเจอร์ 
7. Metaverse Tour Guide

น ำทำงส ำรวจพื้นที่จำกจักรวำลหนึ่งไปยังจักรวำลหนึ่ง 
รวมทั้งให้ควำมรู้ประวัติศำสตร์เกี่ยวกับแพลตฟอร์มที่ทุกคนอำศัยอยู่
เพื่อให้ผู้คนได้สัมผัสประสบกำรณ์กำรท่องโลก Metaverse
ความรู้/ทักษะที่จ าเป็น : ควำมรู้ด้ำนวัฒนธรรม, ประวัติศำสตร์
ศิลปะ, ป็อปคัลเจอร์, ทักษะกำรเล่นเกม, ภูมิศำสตร์, และทักษะ
กำรเดินทำงด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือน

แม้โลก Metaverse จะเป็นเรื่องในอนำคต ซึ่งไม่มีใครรู้ว่ำ
จะเกิดขึ้นจริงได้เมื่อใด แต่เมื่อมีกำรเริ่มต้นแล้วก็ย่อมจะพัฒนำให้
สำมำรถใช้งำนจริงได้ ฉะนั้น หำกเรำมีควำมพร้อมในกำรเตรียมตัว
ที่จะรองรับกับอำชีพใหม่ข้ำงต้น และกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนต่ำง ๆ
ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของกำรศึกษำ กำรฝึกทักษะ ก็จะสำมำรถประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรท ำงำนและอำชีพท่ีตนเองเลือกได้ 
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก
ที่มา : https://thematter.co
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THAILAND 4.0

จับตามอง ธุรกิจขนส่งของไทย กับการปรับตัวในวันที่ โลกโลจิสติกส์ ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
แม้จะยืนอยู่ท่ำมกลำงธุรกิจโลจิสติกส์มำกว่ำ 20 ปี จนเรียก

ได้ว่ำมีควำมเช่ียวชำญ และเป็นผู้น ำในแวดวงธุรกิจ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้
ว่ำผลกระทบจำกวิกฤตกำรระบำดของ COVID-19 รวมถึงกระแส New
Normal ได้สร้ำงผลกระทบให้กับยักษ์ใหญ่ ธุรกิจขนส่ง อย่ำง บริษัท
เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จ ำกัด หรือ SCG Logistics ไม่น้อย
เลยทีเดียว ทว่ำ องค์กรจะมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เป็นประเด็นท่ีน่ำสนใจท่ีควรจับตำมอง

ธุรกิจขนส่ง ที่จะอยู่รอด คือ ธุรกิจที่กล้าใช้ความคิด 
พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส จากงานสัมมนา Service 4.0 พลิกวิกฤต
ยุค New Normal กับ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ซึ่งจัดขึ้นโดย สถำบัน
เพิ่มผลผลิตแห่งชำติ (2 มิถุนำยน 2564) ได้สรุปแนวคิดที่ได้จำก
ตัวแทนของ SCG Logistics อีกหนึ่งผู้น ำในธุรกิจขนส่งของไทยซึ่ง
มำอภิปรำยให้ควำมรู้ในวันนั้นว่ำ ท่ำมกลำงกำรด ำเนินธุรกิจ หลำยองค์กร
อำจต้องเผชิญกับควำมเปลี่ยนแปลงนับครั้งไม่ถ้วน บ่อยครั้งที่
ควำมเปลี่ยนแปลงเหล่ำนั้นน ำมำซึ่งควำมหวำดหวั่นต่อบรรดำ
ผู้ประกอบกำร แต่ SCG Logistics เลือกท่ีจะค้นหำโอกำสจำกควำม
เปลี่ยนแปลงเหล่ำนี้ ภำยใต้แนวคิดที่ว่ำ

“ธุรกิจที่จะอยู่รอด คือ ธุรกิจที่กล้ำใช้ควำมคิด และกล้ำที่จะ
พลิกวิกฤตให้กลำยเป็นโอกำสอันล้ ำค่ำอยู่เสมอ” เพรำะหำกมอง
ย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้น SCG Logistics ได้เริ่มต้นธุรกิจจำกกำร
เป็นหน่วยงำนหนึ่งซึ่งท ำหน้ำที่ขนส่งสินค้ำให้กับปูนซีเมนต์ไทย 
จำกนั้นจึงมีกำรพัฒนำรปูแบบธุรกจิอย่ำงต่อเนื่อง ควบคู่กับกำรไม่หยุด
เดินหน้ำสู่เป้ำหมำย และค้นหำโอกำสใหม่ ๆ ภำยใต้กำรสร้ำงสรรค์
ผลิตภัณฑ์และบริกำร ให้ตอบโจทย์ควำมต้องกำรในแต่ละช่วงเวลำ 
จนในปัจจุบัน SCG Logistics กลำยเป็นผู้ให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์
ท่ีครบวงจร ครอบคลุมหลำกหลำยอุตสำหกรรม สำมำรถตอบสนอง
ต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ต้นทำงจนถึง
ปลำยทำง รองรับลูกค้ำทั้งในประเภท B2C, C2C และ E-Commerce
ซึ่งนี่คือตัวอย่ำงของกำรท ำให้ Change กลำยเป็น Chance ในแบบของ
SCG Logistics นั่นเอง และหำกถำมว่ำอนำคตหลังวิกฤต COVID-19
หรือ New Normal ของโลจิสติกสจ์ะเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงไร?

SCG Logistics มองว่ำ ในอนำคตพฤติกรรมของลูกค้ำ
จะเปลี่ยนไปมำกขึ้น ด้วยสภำวะเศรษฐกิจ และปัจจัยหลำยอย่ำง 
ท ำให้ลูกค้ำนั้นให้ควำมส ำคัญกับ Value Based มำกขึ้น มีกำรช่ัง
น้ ำหนักระหว่ำงคุณประโยชน์ และสิ่งที่ได้รับอย่ำงลึกซึ้ง ด้วยบทบำท
ของโลจิสติกส์ที่ไม่ได้ให้ควำมส ำคัญแค่กำรจัดส่งสินค้ำ แต่ยังต้อง
ให้ควำมส ำคัญอย่ำงครอบคลุมทั้ง Supply Chain ตั้งแต่ต้นทำงจนถึง

ปลำยทำง ดังนั้น เมื่อพฤติกรรมของลูกค้ำที่เปลี่ยนไป จึงน ำมำซึ่ง
กำรค้นหำปัจจัยที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้สำมำรถแขง่ขัน และหำทำงออก
เพื่อตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลูกค้ำมำกท่ีสุดนั่นเอง

ถอดบทเรียนการต่อจิ๊กซอว์ 5 ชิ้น เพ่ือขับเคลื่อน ธุรกิจ
ขนส่งไทย สู่อนาคตสดใสหลังวิกฤต ส ำหรับ SCG Logistics กำรก้ำวผ่ำน
วิกฤตครั้งนี้ไปเปรียบเหมือนกำรต่อจิ๊กซอว์ ที่ถ้ำครบ เสร็จสมบูรณ์ 
นั่นย่อมหมำยควำมถึงภำพอนำคตที่สดใสที่พร้อมเดินหน้ำต่อได้
หลังวิกฤตผ่ำนพ้นไป โดยจิ๊กซอว์ตัวส ำคัญที่ว่ำนี้ มีด้วยกัน 5 ช้ิน

Digital Transformation for Supply Chain Management
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาขับเคลื่อนธุรกิจสู่อนาคต ในมุมมอง
ของ SCG Logistics ไม่ใช่แค่กำรดึงเครื่องมือตัวใดตัวหนึ่งมำใช้เท่ำนั้น
แต่ต้องเป็นกำรรวมหรือเช่ือมโยงกันอย่ำงเป็นระบบบนแพลตฟอร์ม
และมีกำรพัฒนำให้ตรงกับกระแสควำมเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เช่น 
ในปัจจุบันที่กำรขนส่งต้องกำรควำมเร่งด่วน หลำยต้นทำง หลำยปลำยทำง
มำกขึ้น SCG Logistics จึงพัฒนำระบบ Consolidation Management
System ขึ้น ควบคู่กับกำรใช้ Delivery Management System หรือ
ระบบ Track and Trace ที่นอกจำกจะใช้ติดตำมสถำนะกำรจัดส่งแล้ว
ยังเป็นระบบที่ช่วยรวบรวมข้อมูลกำรจัดส่งต่ำง ๆ ท่ีองค์กรสำมำรถ
น ำมำวิเครำะห์ข้อบกพร่อง และน ำข้อมูลไปใช้ในกำรก ำหนด
กลยุทธ์ต่ำง ๆ  เพรำะกำรท ำ Supply Chain ที่ดีคือกำรรู้ข้อมูลมำกที่สุด

E-Logistics for E-Commerce เสริมไอเดียเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการลูกค้าออนไลน์มากขึ้น ผ่ำนบริกำร Fulfillment 
Service โดยเป็นกำรร่วมมือกันกับกลุ่มพันธมิตรที่มีองค์ควำมรู้ 
และควำมเช่ียวชำญ เพื่อรุกตลำดออนไลน์ โดยให้บริกำรจัดเก็บ แพ็ค
และจัดส่งของไปยังปลำยทำงด้วยระบบที่มีประสิทธิภำพ รวดเร็ว 
ตอบโจทย์ลูกค้ำตั้งแต่กลุ่ม SME ไปจนถึงองค์กรขนำดใหญ่
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Warehousing and Transportation in Retail 
บริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 4 กลยุทธ์ส าคัญ 
ประกอบด้วย Strategic Location, Strategic Design & Layout,
Strategic Storage Types และ  Strategic Service Provided 
ทั้งนี้ SCG Logistics ยังมุ่งเน้นในเรื่องของกำรท ำหน้ำที่ได้หลำกหลำย
ของคลังสินค้ำ หรือ Multi Functions สำมำรถเป็นได้ทั้งพื้นที่จัดเก็บ
พื้นที่เปลี่ยนถ่ำยสินค้ำ รวมถึงเป็นศูนย์กระจำย สินค้ำอีกด้วย

Combining Offline and Online Retail ใช้ออฟไลน์
และออนไลน์เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ จำกเดิมที่เคยใช้ช่องทำงใด
ทำงหนึ่ง แต่ปัจจุบันจ ำเป็นที่ต้องใช้ทั้งสองช่องทำงเพื่อให้ธุรกิจ
เกิดควำมคล่องตัว และสำมำรถ ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ
อย่ำงเท่ำทัน

After Sales Services Logistics Solutions เพิ่มบริกำร
หลังกำรขำยเพื่อแก้ไขปัญหำลูกค้ำอย่ำงตรงจุด SCG Logistics 
มุ่งเน้นท่ีกำรดูแลเรื่องซ่อมบ ำรงุต่ำง ๆ โดยตั้งเป้ำหมำยที่จะอ ำนวย
ควำมสะดวกลูกค้ำในกำรรับส่ง สินค้ำ เพื่อท ำกำรเคลมหรือซ่อม
ได้ทันที ลดควำมวุ่นวำยในกำรส่งไปยังศูนย์ซ่อมอื่น ๆ และสำมำรถ
ส่งสินค้ำคืนลูกค้ำได้ในระยะเวลำที่รวดเร็ว

กำรเติบโตภำยใต้วิสัยทัศน์แห่งกำรพัฒนำของ SCG 
Logistics แสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำ สิ่งที่จะท ำให้ ทุกองค์กร
สำมำรถเอำตัวรอดในยุคที่เต็มไปด้วยวิกฤตและควำมท้ำทำย 
อำจไม่ใช่กำรยึดมั่นต่อควำมส ำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ในอดีต แต่กลับเป็น
ควำมพร้อมในกำรปรับตัว ควำมรู้เท่ำทันต่อสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
และอนำคต ยิ่งกว่ำนั้นคือ ควำมกล้ำที่จะปรับเปลี่ยนตนเองไปสู่
สิ่งที่เหมำะสมกว่ำ เพื่อก้ำวสู่กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน พร้อมกับพิชิต
เป้ำหมำย ของธุรกิจดั่งท่ีตั้งใจ

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : www.salika.com


