Smart Job
Magazine

วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน
ปีที่ 29 ฉบับที่ 1
ประจาเดือนมกราคม 2565
http://www.doe.go.th/lmia

รู ้ทันโลก "หุน
่ ยนต ์บริกร"

ช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคบริการออสเตรเลีย

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2245-1581
E-mail : lmi@doe.go.th สายด่วน 1694

บรรณาธิการ

ข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนมกรำคม 2565 Special Report ฉบับนี้ขอเสนอ

เรื่อง กฤษณะ สิทธิหำญ : จำกชีวิตช่ำงไปเป็นเกษตรกร ปลูกสับปะรดพันธุ์หอมเขลำงค์แบบอินทรีย์ ตำมด้วย การส่งเสริมการมี
งานทาในภูมิภาค ทั้งหวำนทั้งน่ำทึ่ง! หนุ่มภูกำมยำวสกัด “ฟีโรโมน” เปิดรีสอร์ทล่อผึ้งป่ำทำน้ำผึ้งเดือนห้ำขำยได้ทั้งปี
ส่วน English for Career ฉบับนี้ขอเสนอคำศัพท์ How To เขียนอีเมลสมัครงำนภำษำอังกฤษ แบบที่ไม่โดน HR ปัดตก
รู้ทันโลก “หุ่นยนต์บริกร” ช่วยแก้ปัญหำขำดแคลนแรงงำนภำคบริกำรออสเตรเลีย Smart DOE กระทรวงแรงงำน จับมือทำงกำร
เมียนมำ เปิดศูนย์ CI พร้อมให้บริกำรตั้งแต่บัดนี้ - 1 ส.ค. 65 อาชีพมั่นคง เปิด “เทรนด์อำชีพ ปี 2022” อำชีพมำแรงในอนำคต
น่ำสมัครงำนยุคโควิด-19 และ THAILAND 4.0 “เทคโนโลยี” เพื่อนร่วมงำนคนใหม่ที่ต้องทำควำมรู้จักให้ดี
หวั งเป็ นอย่ ำงยิ่ งว่ ำ วำรสำรฉบั บ นี้ จะเป็ นประโยชน์ ต ำมสมควร สำมำรถดู รำยละเอี ย ดและติ ดตำมวำรสำรข่ ำ วสำร
ตลำดแรงงำน Smart Job Magazine ได้ทำง https://doe.go.th/lmia
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Special Report
- กฤษณะ สิทธิหำญ : จำกชีวิตช่ำงไปเป็นเกษตรกร ปลูกสับปะรดพันธุ์หอมเขลำงค์แบบอินทรีย์
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การส่งเสริมการมีงานทาในภูมิภาค
- ทั้งหวำนทั้งน่ำทึ่ง! หนุ่มภูกำมยำวสกัด “ฟีโรโมน” เปิดรีสอร์ทล่อผึ้งป่ำทำน้ำผึ้งเดือนห้ำขำยได้ทั้งปี
- วิทยำลัยสำรพัดช่ำงระยอง เปิดคำเฟ่ทันสมัยรำคำไม่แพง ให้เป็นทั้งโรงเรียน และศูนย์กำรเรียนรู้
สอนอำชีพบำเรสต้ำ สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ พร้อมเปิดสอนให้บุคคลทั่วไปที่อยำกมีอำชีพเป็นของตัวเอง
เข้ำมำเรียนอย่ำงมืออำชีพ
- เกษตรกรปรำณบุรไี อเดียเจ๋ง แปรรูปใบสับปะรดเป็นผลิตภัณฑ์สร้ำงรำยได้เสริม
- ส่งเสริมปลูกไผ่ป้อนโรงไฟฟ้ำ
- มูลนิธิขวัญชุมชน ยกระดับแรงงำนนอกระบบด้วย “ผ้ำไหม” ย้อมสีธรรมชำติ
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English for Career
- How To เขียนอีเมลสมัครงำนภำษำอังกฤษ แบบที่ไม่โดน HR ปัดตก
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รู้ทันโลก
- “หุ่นยนต์บริกร” ช่วยแก้ปัญหำขำดแคลนแรงงำนภำคบริกำรออสเตรเลีย
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Smart DOE
- กระทรวงแรงงำน จับมือทำงกำรเมียนมำ เปิดศูนย์ CI พร้อมให้บริกำรตั้งแต่บัดนี้ - 1 ส.ค. 65
- รมว.เฮ้ง ห่วงใยนำยจ้ำง และแรงงำนต่ำงด้ำวในสถำนประกอบกำร แนะปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโควิด
- รมว.แรงงำน แจงผลกำรดำเนินกำรโครงกำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนคนพิกำรเชิงสังคม ปี 65
จ้ำงงำนเกินเป้ำ 40%
- รมว.แรงงำน ส่งพล.ต.ต. นันทชำติ ลงเมืองลำพูน ตรวจเยี่ยมสถำนประกอบกำรที่ใช้แรงงำนต่ำงด้ำว
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อาชีพมั่นคง
- เปิด “เทรนด์อำชีพ ปี 2022” อำชีพมำแรงในอนำคต น่ำสมัครงำนยุคโควิด-19
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THAILAND 4.0
- “เทคโนโลยี” เพื่อนร่วมงำนคนใหม่ที่ต้องทำควำมรู้จักให้ดี

ผู้ดำเนินกำร : กองบริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน (Labour Market Information Administration Division)
กรมกำรจัดหำงำน โทรศัพท์ : 0-2245-1581 หรือที่ Email : lmi@doe.go.th
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Special Report
กฤษณะ สิทธิหาญ : จากชีวิตช่างไปเป็นเกษตรกร ปลูกสับปะรดพันธุ์หอมเขลางค์แบบอินทรีย์
ไม่ว่าจะทาอะไรก็ตาม ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ พิสูจน์
ด้ ว ยตั ว เอง และเมื่ อ พิ สู จ น์ แ ล้ ว ก็ ต้ อ งเดิ น หน้ ำ ต่ อ อย่ ำ หยุ ด
ไม่อย่ำงนั้นก็จะไม่ประสบควำมสำเร็จ คุณกฤษณะมีหลักคิดสำหรับ
อำชีพเกษตรอยู่สำมอย่ำงคือ หนึ่งต้องทาให้มันง่าย สองต้องให้
ยั่ง ยื น สามต้ อ งส่ งต่ อ อาชี พนี้ ให้ ลู ก หลานได้ ถ้ ำ เรำทำถู ก ต้ อ ง
ลูกหลำนเรำต้องทำตำมแล้วเขำจะอยู่ในพื้นที่แล้วมีควำมสุข ไม่ต้อง
ไปเสี่ยงกับชีวิตข้ำงนอก อันนี้ก็คือหัวใจหลักของคุณกฤษณะแล้วก็
เป็นคติประจำใจด้วย
คุ ณ กฤษณะหรื อ ช่ า งเอก มี ค วำมสุ ข กั บ กำรได้ ป ลู ก
สับปะรดขำยซึ่ งเป็นอำชี พเก่ ำของพ่อแม่ เนื่อ งจำกเป็น อำชีพ ที่
สร้ำงรำยได้เลี้ยงดูครอบครัวได้เป็นอย่ำงดี แถมยังสำมำรถต่อยอด
และส่งต่ ออำชีพ ให้ แก่ลู กหลำนได้อี กด้ วย คุณ กฤษณะยืนยั นว่ ำ
ควำมสุขมีทุกหย่อมหญ้ำทุกอณูในกำรทำกำรเกษตร อย่ำงน้อยได้อยู่
กับอำกำศที่ดี ได้อยู่กับอำหำรที่ดี ได้อยู่กับชุมชนที่เป็นบ้ำนเกิด
เป็นชุมชนที่ไม่ต้องแก่งแย่งแข่งขันมำกมำย สำมำรถอยู่ได้อย่ำง
ยั่งยืน ไม่ต้องไปดิ้นรน ไม่ต้องห่วงเรื่องเจ็ดวันอันตรำย ไม่ต้องดิ้นรน
กลับบ้ำนในช่วงเทศกำลต่ำง ๆ ไม่ต้องแย่งกันซื้อตั๋ว ทำให้สุขภำพ
ทั้งกำยและใจดี
คุ ณ กฤษณะยื น ยั น ว่ ำ นอกจำกสร้ ำ งรำยได้ แ ล้ ว อำชี พ
เกษตรสำมำรถสร้ ำ งชื่ อ เสี ย งได้ ด้ ว ยกำรสร้ ำ งควำมแตกต่ ำ ง
สร้ำงอัตลักษณ์ของตัวเอง คุณกฤษณะจึงมีกำรพัฒนำพันธุ์สับปะรด
จำกแต่เดิมก็ปลูกขำยกันตำมมีตำมเกิด ปลูกแบบเอำปริมำณและ
ไม่สำมำรถต่อรองรำคำได้ ซึ่งทำให้ขำดทุน ก็มีกำรพัฒนำสำยพันธุ์
จนได้พันธุ์ที่ชื่อ หอมเขลางค์ ซึ่งได้จำกกำรเพำะเนื้อเยื่อ โดยได้รับ
ควำมร่วมมือจำกถำบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรของมทร.ล้ำนนำ ซึ่ง
พันธุ์นี้เหมำะกับสภำพอำกำศของจังหวัดลำปำงเป็นอย่ำงมำก โดย
คุณกฤษณะตั้งควำมหวังไว้ว่ำสับปะรดพันธุ์หอมเขลำงค์จะเป็นที่
รู้จักและเป็นที่ต้องกำรของตลำดมำกขึ้นในวันข้ำงหน้ำเนื่องจำกพ่อแม่
ปลูกสับปะรดอยู่แล้ว เมื่อตัดสินใจรับช่วงต่อจำกท่ำน คุณกฤษณะ
ก็คิดว่ำคงไม่ยำกอะไร แต่พอลงมือทำจริง ๆ ก็พบว่ำมีปัญหำและ
อุป สรรคให้ แ ก้ ไขตลอดเวลำ ปัญ หำแรกที่ เ จอก็ คื อ ปั ญหำรำคำ
สับปะรด เพรำะเกษตรกรไม่มีโอกำสตั้งรำคำเองได้ สืบเนื่องมำจำก
สับปะรดลำปำงไม่มีชื่อเสียง ไม่มีใครรู้จัก และเป็นกำรปลูกเพื่อส่ง
โรงงำนจึงมีกำรใช้สำรเคมีเต็มที่ คุณกฤษณะจึงเปลี่ยนมำทำเกษตร
แบบปลอดสำรเคมี เริ่มจำกทดลองหักดิบ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลย ก็เจอปัญหำ
ทั้งเรื่องของวัชพืช เรื่องของดินเสื่อมสภำพ จึงคิดหำทำงแก้ไขต่อไป
ด้วยกำรปลูกด้วยกำรคลุมพลำสติก ซึ่งก็ต้องมีเทคนิคกำรคลุม กำรเจำะ
พลำสติกให้ได้รูที่เหมำะสม กำรให้น้ำให้ปุ๋ยหมักที่พอเหมำะ ซึ่งจะ
ทำให้สับปะรดมีรสชำติหอม อร่อย แต่แม้เมื่อมีสำยพันธุ์พร้อม กำรปลูก

กำรดูแลไม่มีปัญหำแล้ว ก็ยังคงมีปัญหำของกำรขำยอยู่ดี คุณกฤษณะ
ก็ต้องค่อย ๆ คิดแก้ปัญหำไปเรื่อย ๆ จนในที่สุดก็สำมำรถแก้ไขได้
ด้วยกำรใช้ตลำดออนไลน์มำกขึ้น และต่อยอดไปสู่กำรพัฒนำสำยพันธุ์
ของสับปะรด จำกแต่เดิมปลูกแต่พันธุ์ปัตตำเวีย ก็ได้สำยพันธุ์หอม
เขลำงค์ สำมำรถสร้ำงรำยได้เข้ำสวนอำทิตย์ละประมำณ 15,000
บำทเป็นอย่ำงต่ำ สำมำรถดูแลครอบครัวได้เป็นอย่ำงดี
เมื่อสวนของตัวเองสำมำรถสร้ำงรำยได้ สร้ำงควำมสุขให้
ตัวเองกับครอบครัวได้แล้ว คุณกฤษณะก็อยำกแบ่งปันควำมรู้แก่
เพื่อนบ้ำนด้วย จึงได้จัดตั้งวิสำหกิจแปลงใหญ่สับปะรดปลอดภัย
ต ำบลบ้ ำนเสด็ จ แล้ ว ชั ก ชวนเกษตรกรในชุ มชนมำเข้ ำร่ ว มเป็ น
สมำชิก โดยมีเป้ำหมำยให้เกษตรกรทำน้อยได้มำก ทำแล้วเกษตรกร
มีชีวิตที่ดี และเน้นสับปะรดคุณภำพ ปลอดสำรเคมี ซึ่งตรงกับวำระ
ของจังหวัดพอดี จึงได้รับกำรสนับสนุนจำกทำงจังหวัด จนตอนนี้มี
สมำชิก 159 รำย มีพื้นที่ 1,000 กับอีก 35 ไร่ พื้นเพเดิมคุณกฤษณะ
เป็นคนจังหวัดลำปำง เป็นลูกชำวสวนสับปะรดที่ฐำนะทำงบ้ำน
ค่อนข้ำงลำบำก ดังนั้นเอง พอเรียนจบชั้นมัธยมศึกษำชั้นปีที่สำม
คุณกฤษณะจึงต้องหยุดเรียน และเดินทำงเข้ำกรุงเทพเพื่อหำงำนทำ
ส่งเสียพ่อแม่ แต่เพรำะเห็นควำมสำคั ญของกำรศึก ษำ ระหว่ำ ง
ทำงำน คุ ณ กฤษณะจึ งขวนขวำยหำทำงเรีย นต่ อ ด้ว ยกำรสมั ค ร
เรียนกศน.จนจบชั้นมัธ ยมศึกษำปีที่หก โดยงำนที่กรุงเทพที่คุ ณ
กฤษณะทำจะเป็นสำยงำนด้ำนช่ำงทั้งหมด จนใคร ๆ ก็เรียกว่ำช่ำงเอก
หลังจำกใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพหลำยสิบปี ในขณะที่พ่อกับแม่ก็แก่ตัว
ลงเรื่อย ๆ ในที่สุดคุณกฤษณะก็ตัดสินใจย้ำยกลับบ้ำนเพื่อดูแลท่ำน
โดยตั้งใจกลับมำทำกำรเกษตร เพรำะมีควำมเชื่อ มั่นว่ำ อำชีพ นี้
จะสร้ำงควำมมั่นคงได้ จึงได้ทำกำรต่อยอดอำชีพของพ่อแม่ แต่ใน
รุ่นพ่อรุ่นแม่นั้นเป็นกำรปลูกเน้นปริมำณ และปลูกเพื่อส่งโรงงำน
อุตสำหกรรม จึงมีกำรใช้สำรเคมีล้วน ๆ ขณะเดียวกันก็เกษตรกร
ไม่สำมำรถกำหนดรำคำได้ คุณกฤษณะจึงคิดจะเปลี่ยนแปลงตรงนี้
ให้ได้ อยำกทำสับปะรดปลอดสำร อยำกให้สับปะรดของตนเอง
มีอัตลักษณ์ มีชื่อเสียง และสำมำรถกำหนดรำคำเองได้ ซึ่งตอนแรก
คุณกฤษณะใช้วิธีงดใช้สำรเคมีโดยเฉียบพลัน แต่ผลผลิตที่ได้ก็ยังไม่ดี
เพรำะดินได้เสียไปแล้ว จึงต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่โดยเริ่มต้นที่กำร
บำรุงดินเสียก่อน โดยคุณกฤษณะจะใช้วิธีทั้งเรียนรู้ ลองผิดลองถูก
ด้วยตัวเอง ปรึกษำผู้เชี่ยวชำญบ้ำง ไปอบรมบ้ำง และศึกษำเองจำก
ยูทูปบ้ำง ซึ่งไม่เพียงปรับเปลี่ยนวิธีกำรปลูก กำรดูแลเท่ำนั้น แต่
คุณกฤษณะยังคิดถึงกำรพัฒนำสำยพันธุ์ของสับปะรดให้แตกต่ำง
จำกท้องตลำดอีกด้วย โดยใช้วิธีเพำะเนื้อเยื่อ ซึ่งในตอนนี้สับปะรด
สำยพันธุ์หอมเขลำงค์ หรือ BL1 ที่คุณกฤษณะได้พัฒนำขึ้นก็พร้อม
จำหน่ำยในท้องตลำดแล้ว
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สาหรับคนรุ่นใหม่หนุ่มสาวชาวออฟฟิศ ที่อยำกกลับบ้ำน
มำทำเกษตร คุณกฤษณะได้เสนอควำมเห็นไว้ได้น่ำสนใจว่ำ สิ่งหนึ่ง
ที่ต้องมีไว้คืออย่ำคิดทำเป็นอำชีพ เพรำะมันไม่ง่ำยอย่ำงที่เรำคิด
เนื่องจำกกำรเกษตรมันมีปัจจัยเสี่ยงค่อนข้ำงเยอะ ทั้งเรื่องรำคำที่เรำ
กำหนดเองไม่ได้ ทั้งเรื่องดินฟ้ำอำกำศ แต่ขอให้คิดว่ำมันคือวิถีชีวิต
เพรำะจริง ๆ แล้วคนเรำก็ต้องทำนอำหำรต้องทำนน้ำ เพรำะนี่คือ
ปัจจัยสี่ที่สำคัญที่สุด คิดแบบนี้ต่ำงหำกที่เป็นควำมมั่นคงที่แท้จริง
สับปะรดพันธุ์หอมเขลางค์ เป็นกำรผสมพันธุ์ระหว่ำงสับปะรด
พันธุ์น้ำหรือพันธุ์ปัตตำเวียกับสำยพันธุ์ควีน ซึ่งเป็นสำยพันธุ์แห้ง
มีลักษณะเด่นคือเป็นพันธุ์ที่เหมำะกับสภำพอำกำศของจังหวัดลำปำง
ซึ่งเป็น จังหวัด หนึ่งที่มีค วำมร้อ นติด อัน ดับ 1 2 3 ของประเทศ
เป็นสำยพันธุ์ที่มีควำมหอม หวำน มีกรดที่พอเหมำะ เป็นควำม
หอมหวำนที่ไม่ต้องปรุงแต่งด้วยสำรเคมีใด ๆ ในกำรปลูกก็แทบไม่
ต้องลงทุนอะไร นอกจำกกำรปรับปรุงดินให้ดี จะมีก็ในเรื่องของ
กำรใช้ น้ ำหมั ก ชี ว ภำพบ้ ำ งแค่ นั้ น สำยพั น ธุ์ นี้ จ ะเป็ น สำยพั น ธุ์ ที่
เหมำะกับกำรปลูกอินทรีย์ เพรำะดูแลรักษำง่ำย จุดเด่นอีกอย่ำงคือ
พันธุ์นี้หนำมน้อย สำมำรถปลูกประดับได้ด้วยดินปลูก ควรเป็นดินร่วน
หรือดินร่วนปนทรำย ระบำยน้ำได้ดี หน้ำดินลึก ดินมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อน
ระหว่ำง 4.5-6.0 มีปริม ำณน้ำฝนตลอดปี 1,000-1,200 เมตร
กำรกระจำยตัวของน้ำฝนดี อุณหภูมิที่พอเหมำะอยู่ระหว่ำง 24-30
องศำเซลเซียส โรคที่เกี่ยวกับสับปะรดหอมเขลางค์ ตำมปกติแล้ว
สับปะรดจะมีโรคหลัก ๆ อยู่แค่ 2 3 โรค หนึ่งคือโรครำกเน่ำ สอง
จะเป็นพวกไวรัส สำมพวกโรคเหี่ยว แต่ตัวหอมเขลำงค์จะไม่มีโรคนี้
อำจจะด้วยกำรปลูกที่ไม่ได้เร่งให้เขำโตเร็วจนเกินไปหรือกำรใช้เคมี
นั่นเอง โรคเดียวที่เจอในกำรปลูกหอมเขลำงค์ก็น่ำจะเป็นพวกหนู
พวกโรคแมลงมำกกว่ำการปลูกและระยะเวลาการปลูกหน่อที่ปลูกนั้น

ได้จำกกำรเพำะเนื้อเยื่อ ซึ่งใช้เวลำเพำะประมำณแปดเดือนรวม
อนุบำลแล้ว จำกนั้นจึงเอำมำลงแปลง ก็ใช้เวลำอีกประมำณปีครึ่งก็
เก็บเกี่ยวได้ แต่ถ้ำหน่อใหญ่ก็อำจจะใช้เวลำประมำณหนึ่งปี ความ
แตกต่างระหว่างการเพาะเนื้อเยื่อกับต้นพันธุ์ แบบเดิมกำรเพำะ
เนื้อเยื่อจะให้จำนวนต้นพันธุ์ที่เหมือนต้นแม่ในระยะเวลำที่ไม่นำน
แต่ได้จำนวนเยอะ เช่นถ้ำอยำกจะได้สัก 10,000 ต้น ถ้ำใช้วิธีโดย
ธรรมชำติอำจจะต้องใช้เวลำเป็น 10 หรือ 20 ปี แต่ถ้ำกำรเพำะ
เนื้อเยื่อจะใช้เวลำเพียงสองปีเท่ำนั้นการให้น้าใช้ระบบระบบสปริงเกอร์
ซึ่งเป็นน้ำที่ผสมน้ำหมักชีวภำพ น้ำขี้ปลำโดยจะใช้วิธียิงเข้ำไปใน
ระบบสปริงเกอร์
คุณกฤษณะมีตลำดที่ขำยประจำอยู่ในตัวเมืองลำปำง คือ
ตลำดวี ม ำร์ เ ก็ ต เป็ นกำรรวมกลุ่ ม ตลำดสุข ภำพ เป็ น ตลำดเพื่ อ
คุณภำพที่ดีของคนลำปำง โดยขำยทุกวันอำทิตย์ นอกจำกนี้ยังมี
กำรออกงำนเวลำจังหวัดมีงำนอีกด้วย แต่ในช่วงหลังนี้คุณกฤษณะ
ให้ควำมสำคัญกับกำรตลำดในโลกออนไลน์มำกขึ้น เป็นกำรขำย
สับปะรดผลสด ส่งทั่วไทย กล่องละ 300 บำท รวมค่ำขนส่ง โดย
จะมีอยู่ประมำณหกถึงแปดลูก นอกจำกนี้ยังมีกำรขำยผลิตภัณฑ์
แปรรูปจำกสับปะรด อย่ำงสับปะรดกวน สับปะรดแผ่นด้วย ซึ่งก็
ได้รับผลตอบรับจำกลูกค้ำดีมำก

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคเหนือ
ที่มา : https://www.rakbankerd.com

การส่งเสริมการมีงานทาในภูมิภาค
ทั้งหวานทั้งน่าทึ่ง! หนุ่มภูกามยาวสกัด “ฟีโรโมน” เปิดรีสอร์ทล่อผึ้งป่า
ทาน้าผึ้งเดือนห้าขายได้ทั้งปี
พะเยา-ผึ้งพลิกชีวิต..อดีตครูเก่าหนุ่มภูกามยาว เมืองกว๊านพะเยา-ศิษย์เก่าเกษตรฯ มช. ค้นคว้าจนพบ-ส่งแล็บสกัด “ฟีโรโมน
นางพญาผึ้ง” ฉีดล่อผึ้งป่าเข้ารีสอร์ทผึ้งที่สร้างเรียงกันเป็นตับ ผลิตน้าผึ้งเดือน 5 แท้ 100% ขายได้ปีละเป็นล้านบาท ล้างหนี้-สร้างตัว
ได้สบาย
ขณะนี้ชำวบ้ำนหำดแฟน ต.อิงโค้ง อ.ภูกำมยำว จ.พะเยำ ที่มีอยู่กว่ำ 100 หลังคำเรือน..แทบทุกบ้ำนล้วนตั้งรังเลี้ยงผึ้งป่ำไว้ใน
บริเวณบ้ำนตัวเองไม่ต่ำกว่ำ 1 รัง มีน้ำผึ้งเดือน 5 ไว้บริโภคเองภำยในบ้ำนไม่ต้องพึ่งควำมหวำนจำกน้ำตำลสังเครำะห์ หลังนำยสยำม
สกุณำ หนุ่มวัย 47 ปี ศิษย์เก่ำเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (มช.) อดีตครูเกษตร ที่แสวงหำคิดค้น “ฟีโรโมนนำงพญำผึ้ง” มำใช้
เป็นตัวล่อ สร้ำงรีสอร์ทให้ผึ้งป่ำเข้ำรังทำงำนผลิตน้ำหวำนแทนคน จนสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้ครอบครัวเป็นกอบเป็นกำ ได้สร้ำงรังพร้อมฟีโรโมน
แจกให้คนในชุมชนได้ทดลองเลี้ยง
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นำยสยำมกล่ำวว่ำ ตนเป็นศิษย์เก่ำเกษตรฯ มช. เคยเป็นครูเกษตร
อยู่ได้ 4-5 ปี ก็ลำออกมำทำนำในยุคนโยบำยจำนำข้ำว ลงทุนกู้เงิน
มำทำนำหลำยร้อยไร่ กระทั่งเกิดกำรประท้วง ปฏิวัติ รัฐบำลใหม่
ล้มเลิกนโยบำยรับจำนำข้ำว ปล่อยรำคำลอยตัว จนรำคำข้ำวตกต่ำเหลือ
กิโลละ 4 บำทเศษ ทำให้ขำดทุนตกเป็นหนี้มำกกว่ำ 3,000,000 บำท
“ช่วงนั้นยอมรับว่ำจิตตกเลยทีเดียว เพรำะจะกลับไปเป็นครู
อีกก็ไม่ได้ แถมยังมีหนี้ก้อนโตติดตัวอีก ถึงขั้นหนีเจ้ำหนี้เข้ำป่ำไป
หลำยวัน ก่อนไปเจอกลุ่มพรำนผึ้งท้องถิ่น ก็ขอออกล่ำผึ้งป่ำไปกับเขำ
เดินหำกันเป็น 10 วัน เจอบ้ำงไม่เจอบ้ำง แต่ถ้ำเจอรังหนึ่ง ก็เห็น
ชำวบ้ำนได้น้ำผึ้งไม่ต่ำกว่ำ 10-20 ขวด พอเอำมำขำยตำมรำคำ
ชำวบ้ำนขวดละ 200-250 บำท ก็ได้เงินไม่น้อยกว่ำ 3,000-4,000 บำท
ก็ม องว่ำ เป็ น รำยได้ที่ ดีไ ม่ น้อ ย” หลังจำกนั้น เมื่ อกลั บบ้ ำนก็เ ริ่ ม
ตระเวนล่ ำผึ้ ง ..พร้อ มกั บพยำยำมศึก ษำแนวทำงกำรเลี้ย งผึ้ งป่ ำ
เพรำะแค่รังเดียวก็ทำเงินได้ไม่ต่ำกว่ำ 3,000 บำท หำกมีเป็นร้อย ๆ
รังขึ้นไปก็จะทำรำยได้เพิ่มเป็นหลักแสนได้สบำย ๆ แต่..เนื่องจำกผึ้งป่ำ
มีลักษณะนิสัยผิดกับผึ้งพันธุ์ ทำให้กำรเลี้ยงผึ้งป่ำเป็นไปได้ยำกมำก
นำยสยำมบอกว่ำ พยำยำมลองผิดลองถูกอยู่ 4-5 ปี ใช้ทั้ง
ยำงรถยนต์เก่ำ ท่อซีเมนต์ ลังไม้ ฯลฯ มำทำเป็นรังแล้วจับผึ้งป่ำ
มำเลี้ยงพร้อม ๆ กับออกล่ำผึ้งป่ำไปด้วย โดนผึ้งต่อยมำแบบนับไม่ถ้วน
แต่เมื่อเอำเขำมำเลี้ยงในรังแล้ว เขำไม่อยู่กับเรำเพรำะเขำไม่ชอบ
ถูกบังคับ กระทั่งครั้งหนึ่งหลังเจอรังผึ้งในดินได้ขุดเอำน้ำผึ้ง และ
จับ นำงพญำผึ้งกลับ มำด้ว ย เมื่อ นำนำงพญำผึ้งกลับ มำขังในรัง
วันหนึ่งด้วยควำมบังเอิญ..ก็พบว่ำหลังจำกนำงพญำผึ้งหลบหนีไปแล้ว
ได้ทิ้ง กลิ่น บำงอย่ำ งติด ไว้ที่รัง ทำให้มีผึ้ง ตำมมำทำรัง เพิ่ม ขึ้น
จึงพยำยำมศึกษำพร้อมกับพยำยำมให้ห้องแล็บพรรคพวกสกัดจนได้
“ฟีโรโมนผึ้ง” นำมำเป็นตัวล่อผึ้งทำรัง จำกนั้นก็ได้จำลองพื้นที่
ม่อนปู่ยำในเขตบ้ำนของตัวเอง สร้ำงรีสอร์ทให้ผึ้งอยู่ตำมธรรมชำติ
แบบผึ้งป่ำ เพรำะในชุมชนและพื้นที่โดยรอบเป็นป่ำ มีแหล่งดอกไม้
ป่ำอยู่แล้ว ก่อนใช้ “ฟีโรโมนผึ้ง” ล่อให้ผึ้งมำทำรัง ค่อย ๆ เรียนรู้
และขยำยรีสอร์ทผึ้งเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จำก 10 เป็น 100 เป็น 1,000
รัง..ในที่สุดก็ทำให้สำมำรถดึงดูดผึ้งมำทำรังในรีสอร์ทผึ้งได้ทุกหลัง
ผลิตน้ำผึ้งได้ปีละไม่ต่ำกว่ำ 3-4 ตัน ขำยได้ตลอดทั้งปี ในรำคำขำย
ส่งตันละ 300,000 บำทเป็นอย่ำงต่ำ

“ตลอด 10 ปีมำนี้ผมยึดอำชีพผลิตน้ำผึ้งป่ำ 100% ออก
ขำยสร้ำงรำยได้ภำยใต้แบรนด์ม่อนปู่ยำรักษ์ผึ้งป่ำ จนสำมำรถใช้
หนี้สินที่เคยมี ยิ่งในช่วงเกิดโควิดแพร่ระบำด คนยิ่งแสวงหำน้ำผึ้ง
ไปผสมสมุนไพรกินกันมำกขึ้น ยิ่งขำยได้จนไม่พอขำย ทำรำยได้
เพิ่มไปด้วย” แต่กำรทำน้ำผึ้งของม่อนปู่ยำรักษ์ผึ้งป่ำจะทำเฉพำะ
“น้ำผึ้งเดือน 5” เท่ำนั้น..โดยเริ่มล่อผึ้งเข้ำรังตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน
ซึ่งเป็ นช่ วงที่ด อกไม้ ป่ำ ที่เ ป็น แหล่งอำหำรของผึ้งตำมธรรมชำติ
กำลังเบ่งบำน หลังจำกนั้นก็ปล่อยให้ผึ้งทำงำนผลิตน้ำหวำนแทนเรำ
จนถึงเมษำยนก็จะได้ผลผลิตน้ำผึ้งที่เขำเรียกว่ำน้ำผึ้งเดือน 5 ที่เป็น
น้ำผึ้งคุณภำพดีมีกลิ่นหอมจำกเกสรดอกไม้ธรรมชำติรสชำติหวำน
“ปกติทั่วไปผึ้งจะทำรังประมำณ 3 เดือน ก็จะมีน้ำผึ้งแล้ว แต่ที่นี่
จะเก็บน้ำผึ้งที่มีคุณภำพดีที่สุด คือน้ำผึ้งเดือน 5 จำกผึ้งป่ำเท่ำนั้น
และจะไม่กินตัวอ่อน-ไม่ทำร้ำยผึ้ง เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ผึ้งและผืนป่ำด้วย”
นำยสยำมบอกว่ำ หลังจำกทดลองและทำฟีโรโมนล่อผึ้งป่ำ
เข้ำรังจนสำเร็จเป็นเจ้ำแรกและเจ้ำเดียวในประเทศไทยเลยก็ว่ำได้
ก็ได้พยำยำมเผยแพร่แนวทำง-วิธีกำรเลี้ยงผึ้งป่ำดังกล่ำวออกไป
ด้วยกำรเปิดรีสอร์ทผึ้งป่ำม่อนปู่ยำเป็นศูนย์เรียนรู้ แจกรังผึ้งให้
ชำวบ้ำนในชุมชนได้เลี้ยง จนบ้ำนหำดแฟน ต.อิงโค้ง อ.ภูกำมยำว
ที่มีอยู่ร้อยกว่ำหลังคำเรือน เลี้ยงผึ้งป่ำกันทุกบ้ำนอย่ำงน้อยบ้ำนละ
1 รัง นอกจำกนี้ยังเป็นวิทยำกรสอน-สร้ำงเครือข่ำยผู้เลี้ยงผึ้งใน
พื้ น ที่ ต่ ำ ง ๆ ทั้ ง ใกล้ แ ละไกล จนมี ก ำรพั ฒ นำต่ อ ยอดกลำยเป็ น
วิสำหกิจชุมชนแล้วหลำยพื้นที่ เช่น เขต อ.จุน ก็มีวิสำหกิจชุมชน
เลี้ยงผึ้งระดับ 1,000 รังขึ้นไปแล้ว 2 แห่ง เชียงคำ-ภูซำงก็มีหลำยรำย
รวมถึงภูมิภำคอื่น ๆ ด้วย เพรำะตลำดน้ำผึ้งป่ำจนถึงวันนี้ยังโตได้
แบบไม่มีลิมิต “ตอนนี้น้ำผึ้งเดือน 5 ม่อนปู่ยำรักษ์ผึ้งป่ำขำยปลีก
กั น ขวดละ 400 บำท ผลผลิ ต ที่ ไ ด้ มี ทั้ ง ลู ก ค้ ำ ที่ สั่ ง จองไว้ แ ละ
ขำประจำมำซื้อแทบจะไม่พอขำย ซึ่งผู้ที่สนใจสั่งซื้อและเข้ำศึกษำ
วิธีกำรเลี้ยงผึ้งป่ำแบบธรรมชำติ 100% สำมำรถติดต่อได้ที่เบอร์
06-5006-9870”

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

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เปิดคาเฟ่ทันสมัยราคาไม่แพง ให้เป็นทั้งโรงเรียน และศูนย์การเรียนรู้
สอนอาชีพบาเรสต้า สร้างงาน สร้างรายได้ พร้อมเปิดสอนให้บุคคลทั่วไปที่อยากมีอาชีพ
เป็นของตัวเองเข้ามาเรียนอย่างมืออาชีพ
ควินินคำเฟ่ ตั้งอยู่ในวิทยำลัยสำรพัดช่ำงระยอง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือ ง จังหวัด ระยอง มีน ำยกิต ติพ งศ์ อุต ตมะเวทิน
เป็นผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงแห่งนี้ ซึ่งออกแบบในสไตล์คำเฟ่ทันสมัย มีมุมให้ถ่ำยภำพเช็คอิน ท่ำมกลำงธรรมชำติ น้ำตก และ
พรรณไม้ร่มรื่น พร้อมเสริฟเครื่องดื่มและอำหำรหลำกหลำย จัดแต่งสวยหรูแต่รำคำไม่แพง
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นำยกิตติพงศ์ อุตตมะเวทิน บอกว่ำร้ำนควินินคำเฟ่ เปิดขึ้นมำ
เพรำะต้องกำรให้นักเรียนนักศึกษำได้มีอำชีพนำไปเลี้ยงตัวเองได้
ตั้งเป็น “ศูนย์บ่มเพาะ ควินินคาเฟ่” เรำมีโรงคั่วกำแฟเอง กำแฟ
บำงอย่ำงเรำคิดเอง อย่ำงเช่น COLD BREW coffee ซึ่งเป็นกำแฟ
สกัดเย็นใช้เวลำสกัด 12 ชั่วโมง นำมำใส่ขวดขำยขวดละ 50 บำท
เสิร์ฟพร้อมกับไอซ์บอล น้ำแข็งที่มเี รมอลอยู่ในน้ำแข็ง อันนี้ก็ขำยดี
รสชำติ จ ะนิ่ ม นวลกลมกล่ อ มส ำหรั บ คอกำแฟ ยั งมี ก ำแฟลิ้ น จี่
กำแฟลำไย ถ้ำประเภทน้ำก็มีเหมือนร้ำนทั่ว ๆ ไป สตอเบอรี่ นมสด
โยเกิร์ต รำคำแก้วละ 35-40 บำท คุกกี้เรำก็ทำพิเศษเป็นรสขิง
กับรสกะชำยผสมลงไป เวลำทำนจะมีกลิ่นหอม และเป็นสมุนไพร
ที่ต้ำนไวรัสโควิด ที่ร้ำนควินิน มีอำหำรทำนเล่นหลำยอย่ำง เช่น
ถุงทอง ชีสบอล เฟรนฟำย ปอเปี๊ยะ กุ้งวุ้นเส้น เป็นต้น รำคำจำนละ
59 บำท และอำหำรหลักที่เป็นซิกเนเจอร์ คือสปำเก็ตตี้คำโบนำร่ำ
สปำเก็ตตี้ขี้เมำทะเล ข้ำวผัด ข้ำวคลุกกะปิ ฯลฯ รำคำจำนละ 60 บำท
ทั้งหมดนี้เรำให้นักเรียน นักศึกษำได้ลงมือปฏิบัติจริง คิดเมนูซิกเนเจอร์
ต่ำง ๆ ขึ้นมำเอง ลงมือทำเอง ขำยเอง รำยได้ส่วนหนึ่งก็เป็นของ
นักศึกษำเอง มีนักศึกษำที่เรียนบำเรสต้ำจบแล้วก็ได้ไปทำงำนเป็น
บำเรสต้ำ ที่ประเทศบรำซิล มีหลำยคนที่ไปทำงำนต่ำงประเทศ

ร้ำนควินินคำเฟ่ เปิดตั้งแต่วันอำทิตย์ ถึงวันศุกร์ หยุดวันเสำร์
วันเดียว ถ้ำประชำชน สถำนประกอบกำร หน่วยงำนภำครัฐและ
เอกชน ต้ อ งกำรให้ ร้ ำ นกำแฟนี้ ไ ปบริ ก ำรในงำนต่ ำ ง ๆ ก็ ยิ น ดี
รำคำเป็นกันเอง ที่สำคัญคือ เป็นกำรให้นักเรียน นักศึกษำ ได้ออกไป
ปฏิ บั ติ ง ำนจริ ง ไปเจอกั บ สถำนกำรณ์ จ ริ ง เด็ ก ก็ จ ะมี ค วำมรู้
ควำมสำมำรถในเรื่องของกำรบริกำรมีประสบกำรณ์ พร้อมที่จะ
ออกไปทำงำนมีรำยได้เลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัว
นอกจำกนี้ ยังเปิดสอนบำเรสต้ำให้กับบุคคลที่สนใจเข้ำมำเรียน
มีทั้งสอนตัวต่อตัว หรือสอนเป็นกลุ่ม ส่วนใครที่ต้องกำรเปิดร้ำนกำแฟ
ทำงวิทยำลัยมีฝ่ำยออกแบบ แผนกตัดเย็บ และแผนกอื่น ๆ ครบวงจร
โดยมีต้นแบบ คือร้ำนควินินคำเฟ่ ที่เปิดให้บริกำรอยู่เป็นตัวอย่ำง
ผู้สนใจสำมำรถติดต่อขอคำปรึกษำได้ที่วิทยำลัยสำรพัดช่ำงระยอง

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มา : http://www.atrayong.net

เกษตรกรปราณบุรีไอเดียเจ๋ง แปรรูปใบสับปะรดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้เสริม
ส ำนั ก งำนพั ฒ นำชุ ม ชนอ ำเภอปรำณบุ รี จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขัน ธ์ เปิด เผยว่ำ วิส ำหกิจ ชุม ชนแม่บ้ำ นเกษตรกร
วังยำวพัฒนำ หมู่ที่ 3 บ้ำนวังยำว ต.วังก์พง อ.ปรำณบุรี จัดตั้งขึ้น
ตั้งแต่ปี 2527 เพื่อเรียนรู้กำรแปรรูปวัตถุดิบในชุมชน โดยนำต้น
สับปะรดที่เหลือทิ้งจำกกำรเกษตรมำสร้ำงมูลค่ำเพิ่มด้วยกำรทำ
เป็นกระดำษใยสับปะรด ปัจจุบันได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นสินค้ำ
OTOP ระดับ 3 ดำว ของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีกำรจำหน่ำยให้กับ
ผู้ประกอบกำรนำไปทำเป็นบรรจุภัณฑ์ของฝำกของที่ระลึก หรือ
นำไปทำผลิตภัณฑ์ของใช้ของตกแต่งต่ำง ๆ สำมำรถสร้ำงรำยได้เสริม
ให้กับคนในพื้นที่ซึ่งมีอำชีพกำรเกษตรเป็นอำชีพหลักได้เป็นอย่ำงดี
นอกจำกนี้ยังมีกำรต่อยอดนำกระดำษใยสับปะรดมำพัฒนำต่อยอด
เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลำยรู ป แบบจ ำหน่ ำ ยเองด้ ว ย อำทิ กล่ อ งใส่
กระดำษทิชชู กล่องของขวัญ สมุดบันทึก กรอบรูป งำนเปเปอร์มำเช่
ภำพนูนต่ำ ซึ่งคุณสมบัติเด่นของกระดำษใยสับปะรดอยู่ที่ควำมเหนียว
ทนทำน สำมำรถย้อมสีได้หลำกหลำยสีสันตำมต้องกำร ที่ผ่ำนมำ
หน่วยงำนภำครัฐหลำยหน่วยงำนให้กำรสนับสนุนวิสำหกิจชุมชน
แม่บ้ำนเกษตรกรวังยำวพัฒนำ ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของวัสดุอุปกรณ์
กำรอบรมให้ ค วำมรู้ เ กี่ ย วกั บ กำรต่ อ ยอดพัฒ นำผลิ ตภั ณ ฑ์ ใ ห้ มี
ควำมหลำกหลำยมำกขึ้น

โดยล่ ำ สุ ด ทำงกลุ่ ม ได้ มี ก ำรน ำใบสั บ ปะรดมำผ่ ำ น
กระบวนกำรทำเป็ น เส้ น ใยแล้ ว ถั กเข้ ำ กั บลู ก ปั ด ประดิษ ฐ์ เ ป็ น
สร้ อ ยข้ อ มื อ สร้ อ ยคอ พวงกุ ญ แจ หมวก ได้ รั บ กำรตอบรั บ
ค่ อ นข้ ำ งดี จ ำกกำรออกร้ ำ นจ ำหน่ ำ ยในงำนต่ ำ ง ๆ นอกจำกนี้
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอปรำณบุรี ได้ส่งเสริมสมำชิกกลุ่ม
ให้มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรทำกำรตลำดออนไลน์ นำสินค้ำไปขำยในช้อปปี้
ลำซำด้ำ เว็บไซต์โอทอปสำมอ่ำว รวมทั้งมีกำรจัดทำเพจเฟซบุ๊ก
กระดำษใยสับปะรดและสินค้ำแปรรูป ถือเป็นกลุ่มวิสำหกิจชุมชน
ที่มีศักยภำพ มีควำมเข้มแข็ง มีกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มที่ดี และจะ
ส่งเสริมให้เยำวชนคนรุ่นใหม่ในสถำนศึกษำ กศน.มำอบรมเรียนรู้
เพื่อพัฒนำทักษะอำชีพ เกิดกำรส่งต่องำนจำกรุ่นสู่รุ่นต่อไป

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก
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ส่งเสริมปลูกไผ่ป้อนโรงไฟฟ้า
พื้นที่สวนไผ่กว่ำ 10 ไร่ ของชำวบ้ำนในตำบลสะเตงนอก
อำเภอเมืองยะลำ จังหวัดยะลำ เป็นพื้นที่แปลงทดลองปลูกไผ่ อำยุ
1 ปี 7 เดือน ที่วันนี้เปลี่ยนสภำพจำกนำรกร้ำง กลำยเป็นสวนไผ่
ที่ร่มรื่นเขียวขจีด้วยต้นไผ่ และที่สำคัญวันนี้เจ้ำของสวนไผ่ มีรำยได้
จำกกำรตัดลำต้นไผ่ขำยเป็นครั้งแรก จนสร้ำงรอยยิ้มและลดควำม
เหนื่อยล้ำลงได้อย่ำงเห็นได้ชัดบนใบหน้ำ
นำยอั บ ดุ ล รอเซะ เจ้ำ ของสวนไผ่ เล่ ำ ให้ ทีม ข่ ำ วฟั งว่ ำ
ตนเองปลูกไผ่จำนวน 10 ไร่ มีไผ่รวมกันกว่ำ 400 กอ ถ้ำไผ่โตเต็มวัย
จะขำยรำคำไผ่ที่ตัดได้ตันละ 800 - 1,000 บำท ตกไร่ละ 12,000
บำทต่ อ ปี ท ำให้ ช ำวบ้ ำ นในพื้ น ที่ เ อง เริ่ ม มองเห็ น โอกำสและ
ช่องทำงรำยได้จำกกำรปลูกไผ่ ซึ่งยังไม่รวมกับกำรนำไผ่ไปผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตำมควำมต้องกำรของตลำด ที่จะช่วยสร้ำงอำชีพ
และเพิ่ มรำยได้ใ ห้ชำวบ้ำนในอนำคต ซึ่ งยอมรับ ว่ำ ก่อ นหน้ำ นี้
ตัวเองก็ยังไม่มั่นใจว่ำปลูกไผ่แล้วจะสร้ำงรำยได้อย่ำงไร และแหล่ง
รับซื้อไผ่ จะเข้ำถึงกลุ่มเกษตรกรหรือไม่ จนวันนี้มีควำมมั่นใจขึ้น
เพรำะหน่วยงำนภำครัฐในพื้นที่ได้จัดหำแหล่งตลำดรับซื้อไผ่จำก
ชำวบ้ำ นไว้รองรั บแล้ว ซึ่งสำมำรถรับซื้ อได้ใ นปริมำณมำกและ
ต้องกำรอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงโรงงำนไฟฟ้ำชีวมวลในพื้นที่จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ โดยจังหวัดยะลำมีถึง 4 แห่ง และใน 5 จังหวัด
รวมกันถึง 15 แห่ง ทำให้ต้นไผ่ กลำยเป็นที่ต้องกำรอย่ำงมำก และ
ในอนำคตอำจมีรำคำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้ตนเองและ
เพื่อนบ้ำน เตรียมขยำยพื้นที่ปลูกไผ่ในที่รกร้ำง และปลูกแซมลงไป
ในสวนยำงพำรำที่รำคำตกต่ำ เพื่อปลูกทดแทนไปเรื่อย ๆ
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้
ที่มา : https://news.ch7.com

พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขำธิกำรศูนย์อำนวยกำร
บริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่ผลักดัน
ให้ชำวบ้ำนในพื้นที่ 5 จังหวัดปลูกไผ่ ระบุว่ำ ไผ่จะเป็นพืชเศรษฐกิจ
ที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องกำรของตลำดมำกขึ้นในอนำคต และจะเป็น
พืชที่สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับเกษตรกรได้อย่ำงยั่งยืน แม้ในปัจจุบัน
จะยังมีผลผลิตไผ่ที่ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของตลำด โดยเร่ง
ส่ ง เสริ ม ให้ ชำวบ้ ำ นปลู ก เป็ น พื ชเศรษฐกิ จ หลั ก ในพื้ น ที่ จั งหวั ด
ชำยแดนภำคใต้ และส่ งเสริ ม ให้ เ กษตรกรหั น มำปลู ก ไผ่ ใ นเชิ ง
พำณิ ช ย์ ใ ห้ ม ำกขึ้ น พร้ อ มทั้ ง ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นำองค์ ค วำมรู้
นวัตกรรมเข้ำมำให้ชำวบ้ำนสำมำรถใช้ประโยชน์จำกไผ่ ไปสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มให้กับพื้นที่ ก่อนนำส่วนที่เหลือของไผ่ส่งโรงไฟฟ้ำชีวมวล
ซึ่งล่ำสุดมีพื้นที่ปลูกไผ่ไปแล้ว 6,000 ไร่ และมีเป้ำหมำยปลูกไผ่
ป้อนให้โรงไฟฟ้ำ เพรำะกำรผลิตไฟฟ้ำของโรงงำนชีวมวล 1 เมกะวัตต์
ต้องใช้เชื้อเพลิงถึง 35 ตัน ซึ่งโรงไฟฟ้ำชีวมวลทั้ง 15 แห่ง จะต้อง
มีกำลั งผลิต ถึง 220 เมกะวัตต์ต่ อวัน หำกใช้ไม้ ไผ่เป็ นเชื้อ เพลิ ง
เพียงครึ่งเดียว จะต้องใช้ไผ่ถึงวันละ 800 ตัน นั้นหมำยควำมว่ำ
จะต้องใช้ไผ่ไม่ต่ำกว่ำ 300,000 ตันต่อปี และต้องขยำยพื้นที่กำร
ปลูกไผ่ให้ได้สูงถึง 150,000 ไร่ เท่ำกับว่ำจะเป็นทำงเลือก และ
สร้ำงงำนให้กับคนในพื้นที่ จะเป็นกำรสร้ำงรำยได้ให้กับชำวบ้ำนในชุมชน
ได้อย่ำงยั่งยืน
ทั้ ง นี้ กำรปลู ก ไผ่ จ ะเป็ น แนวทำงที่ จ ะสร้ ำ งรำยได้ ใ ห้
ชำวบ้ำนในพื้นที่อย่ำงยั่งยืน และยังเป็นกำรนำพื้นที่ที่ถูกปล่อยรกร้ำง
ให้กลับมำใช้ประโยชน์ ช่วยสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ให้กับคนในพื้นที่
คืนควำมร่มเย็นให้กับพื้นที่ได้อีกทำงด้วย

มูลนิธิขวัญชุมชน ยกระดับแรงงานนอกระบบด้วย “ผ้าไหม” ย้อมสีธรรมชาติ
ในวันที่วิกฤตโควิด-19 ยากที่จะรับมือ โดยเฉพาะเรื่อง
อาชีพ รายได้ และการดาเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป บางคนต้องละทิ้ง
อาชีพเดิมที่เคยทามาทั้งชีวิตไปทาอย่างอื่นเพื่อหารายได้
จังหวัดสุรินทร์ขึ้นชื่อเรื่องผ้ำไหม ที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อน
วิถีชีวิตและภูมิปัญญำท้องถิ่น จนได้รับควำมนิยมทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ สร้ำงรำยได้ให้จังหวัดปีละไม่ต่ำกว่ำ 600 ล้ำนบำท
มี แ รงงำนนอกระบบอยู่ ใ นสำยกำรผลิ ต ประมำณ 60,000 คน
ตั้งแต่กลุ่มคนเลี้ยงไหม คนรับจ้ำงย้อมและมัดไหม ไปจนถึงคนทอผ้ำ
ผ้ ำ ไหมจึ ง เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ำคั ญ ที่ ช่ ว ยโอบอุ้ ม เศรษฐกิ จ แต่
เบื้องหลังควำมสวยงำมที่ปรำกฏบนผืนผ้ำ แรงงำนผลิตผ้ำไหมที่อยู่
ในชุม ชนยั งคงติด กั บดั กรำคำขำยผ้ำ ทอได้ต่ ำกว่ ำ ต้น ทุน หลำย
ครอบครัวมีหนี้สินจำกกำรกู้ยืมเงินมำซื้อวัตถุดิบทอผ้ำ

“ทำอย่ำงไรให้กำรทอผ้ำซึ่งเป็นวิถีชีวิต และเป็นที่มำของ
รำยได้สำคัญหล่อเลี้ยงครอบครัว แรงงำนนอกระบบให้ก ลับ มำ
มีโอกำสและทำงรอดอีกครั้ง ” นี่คือโจทย์ท้ำทำยสำหรับโครงกำร
ส่งเสริมกำรประกอบกำรผ้ำไหมสร้ำงสรรค์ในกลุ่มแรงงำนนอกระบบ
ขำดโอกำสและขำดแคลนทุนทรัพย์สู่ตลำดเป็นธรรม พื้นที่จังหวัด
สุรินทร์ ที่ได้ “มูลนิธิขวัญชุมชน” หน่วยงำนพัฒนำอำชีพในจังหวัด
สุรินทร์ มำเป็น แม่งำนผลัก ดัน กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่ว มโครงกำร
ทั้งหมด 90 คน เป็นแรงงำนนอกระบบในวัยทำงำน ผู้สูงอำยุ ผู้ว่ำงงำน
เยำวชนนอกระบบ และผู้พิกำร ในพื้นที่ตำบลจำรพั ตและตำบล
หนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ภำยใต้กำรสนับสนุน
โดยทุนพัฒนำอำชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐำน กองทุนเพื่อ
ควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ (กสศ.)
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สุภำพร ทองสุข ผู้ประสำนงำนโครงกำร กล่ำวว่ำกำรส่งเสริม
อำชีพทอผ้ำไหม ด้วยกำรพัฒนำกำรเรียนรู้และยกระดับทักษะ
เช่น กำรย้อมผ้ำด้วยสีธรรมชำติ กำรมัดย้อม กำรทอ และกำรส่งเสริม
กำรขำยออนไลน์ รวมถึงกำรพัฒนำ กำรคิด ทำให้กลุ่มเป้ำหมำย
เกิดควำมมั่นใจ สำมำรถนำควำมรู้และทักษะไปปรับปรุงกระบวนกำรผลิต
เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ ำ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และยั งสนั บ สนุ น ให้ มี ก ำรจั ด ตั้ งกลุ่ ม
วิสำหกิจผ้ำไหมสร้ำงสรรค์เพื่อกำรผลิต ออมทรัพย์และสวัสดิกำร
กำรรวมกลุ่มซื้อขำยและกำรผลิตบำงขั้นตอน เพื่อช่วยลดค่ำใช้จ่ำย
เพิ่มคุณภำพกำรผลิต และยกระดับรำคำผ้ำไหมสีธรรมชำติ ไม่ให้มี
กำรขำยตั ดรำคำกั น เอง ท ำให้เ กิ ด ตลำดที่ ยั่ งยืน กระบวนกำร
ทั้งหมดส่งเสริมให้เกิด “มำตรฐำนกำรผลิตผ้ำไหมสร้ำงสรรค์” ทำให้
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรเกิดควำมเชื่อมั่นในตนเองและชุมชน ช่วยสร้ำง
โอกำสทำงรำยได้ ลดหนี้ครัวเรือน มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น และที่สำคัญ
คือช่วยสืบทอดภูมิปัญญำกำรทอผ้ำให้อยู่คู่จังหวัดสุรินทร์ต่อไป

“กำรฝึกอบรมทักษะและกำรจัดกำรกำรเงินครัวเรือน มีกำร
ปรับระบบกำรผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กระตุ้นให้ช่ำงทอ
มีควำมตื่นตัวที่จะพัฒนำผลิตภัณฑ์และทักษะ เพรำะช่วยให้ขำย
ผลิตภัณฑ์ได้ใ นรำคำที่สูงขึ้น และเป็น ที่ส นใจของผู้ซื้อ รุ่น ใหม่
มี ก ำรรวมกลุ่ ม เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ในระดั บ หมู่ บ้ ำ น
ควำมสัมพันธ์ของคนชุมชน โดยเฉพำะช่ำงทอจำกเดิมที่ต่ำงคน
ต่ำงทำงำนของตัวเอง ตอนนี้ดีขึ้นกว่ำก่อนมำก” สุภำพร กล่ำวทิ้งท้ำย

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

English for Career
How To เขียนอีเมลสมัครงานภาษาอังกฤษ แบบที่ไม่โดน HR ปัดตก
ไม่ว่ำบริษัทไหน ๆ จะไทยหรือต่ำงชำติ กำรส่งอีเมลสมัครงำน
ในรูปแบบของภำษำอังกฤษก็ดูจะเป็นเรื่องพื้นฐำนที่เรำต้องเจอ
อยู่เสมอ ส่วนหนึ่งก็เพื่อดูว่ำผู้สมัครสำมำรถใช้ภำษำอังกฤษได้
เหมำะสมมำกน้อยแค่ไ หน แต่สำหรับใครที่ยังใช้ภ ำษำอังกฤษ
ไม่คล่อง และไม่มั่นใจเวลำที่ต้องเขียนอีเมลแบบทำงกำร โพสต์นี้
Globish มี How To แบบง่ำย ๆ สำหรับกำรเขียนอีเมลสมัครงำน
ภำษำอังกฤษแบบที่เพื่อน ๆ วัยทำงำนจะไม่เสี่ยงโดน HR ปัดตก
ตั้งแต่รอบแรกมำฝำกกันค่ะ
1) ระบุชื่ออีเมล์ให้ชัดเจน ให้รู้ว่ำส่งมำเพื่อสมัครงำน
เช่น Apply for (ชื่อตำแหน่ง) Position - (ชื่อ-นำมสกุล)
หรือ Job Application: (ชื่อตำแหน่ง) - (ชื่อผู้สมัคร)
2) ใส่ชื่อผู้รับ ตำแหน่ง และบริษัทให้ถูกต้อง
เช่น Mr./Mrs./Ms. (ชื่อ-นำมสกุล)
Human Resources Manager XYZ Company
3) เปิดประโยคให้สุภำพ (Dear Mr. / Mrs. / Ms. (ชื่อผู้รับ)
อย่ำใช้ Hello / Hi หรือ Good Morning
4) เขียนแนะนำตัวคร่ำว ๆ ให้ดูน่ำสนใจ เช่น เหตุผลที่
สมัครตำแหน่งนี้ คุณสมบัติตัวเองแบบสั้น ๆ เช่น

I am writing to apply for the (ชื่อตำแหน่ง) position advertised
in the JobsDB. The opportunity presented in this job
description is very interesting, and I believe that my
experience and my educational background will make
me a very competitive candidate for this position.
5) ก่อนจบอีเมล อย่ำลืมบอกช่องทำงกำรติดต่อกลับ เช่น I can
be reached anytime via email at example@gmail.com or
my cell phone, 099-123-4567.
6) ลงชื่อจบให้เหมำะสม เช่น Best regards, หรือ Yours
sincerely, (ไม่ควรใช้ Thank you) จำกนั้นลงท้ำยด้วยชื่อ-นำมสกุล
ของคุณ เช่น Best regards, (ชื่อ-นำมสกุล)
*เพิ่มเติม
ใช้ชื่ออีเมลที่เป็นทำงกำร (อำจเป็นชื่อตัวคุณเอง) เพื่อเพิ่มควำม
เป็นมืออำชีพ จะได้ไม่เสี่ยงโดนปัดตก!

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง
ที่มา : www.globish.co.th
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รู้ทันโลก
“หุ่นยนต์บริกร” ช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคบริการออสเตรเลีย
ร้ำนอำหำรในนครซิดนีย์ใช้หุ่นยนต์บริกำรพูดได้หลำยภำษำ
ที่ผลิตในประเทศจีนเพื่อแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนพนักงำนที่เป็น
ปัญหำเรื้อรัง ในขณะที่เศรษฐกิจของออสเตรเลียเริ่มฟื้นตัวจำก
กำรล็อกดำวน์ในช่วงวิกฤตโควิด-19 และกำรปิดพรมแดนหุ่นยนต์
พนักงำนเสิร์ฟได้รับกำรตั้งโปรแกรมให้รู้ถึงแผนผังของโต๊ะและ
จัดส่งอำหำรจำกห้องครัว นอกจำกนี้ยังสำมำรถสื่อสำรได้หลำยภำษำ
เช่น ภำษำอังกฤษและภำษำจีนกลำง
หุ่ น ยนต์ ดั งกล่ ำ วมี ชื่ อ ว่ ำ BellaBot สร้ ำ งขึ้ น โดยบริ ษั ท
PuduTech ของประเทศจีน หุ่น ยนต์แ ต่ ละตั วมี ส นนรำคำอยู่ ที่
ประมำณ 17,000 ดอลล่ำร์ และสำมำรถเช่ำได้ในรำคำตัวละ 34
ดอลลำร์ต่อวัน หรือเทียบเท่ำกับอัตรำค่ำจ้ำงพนักงำนร้ำนอำหำร
สองชั่วโมง หุ่นยนต์ดังกล่ำวถูกใช้ตำมร้ำนอำหำรต่ำง ๆ ในออสเตรเลีย
โดยกำรนำเข้ำหุ่นยนต์ไปยังออสเตรเลียนั้นดูเหมือนจะไม่ได้รับ
ผลกระทบใด ๆ จำกควำมตึงเครียดทำงกำรค้ำระหว่ำงสองประเทศ
ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้
Liarne Schai หุ้นส่วนร้ำนอำหำร Matterhorn ในนครซิดนีย์
ถูกใจกับพนักงำนจักรกลคนใหม่ของเธอมำก ๆ เธอบอกว่ำหุ่นยนต์นี้
ทำให้ชีวิตของเธอสบำยขึ้น BellaBot มีลักษณะเหมือนหอคอยที่มี
ถำดสี่ ถ ำด สำมำรถถื อ จำนอำหำรได้ ถึ งแปดจำนในครำวเดี ย ว
นอกจำกนี้ ยั งสำมำรถโปรแกรมแผนที่ ใ นร้ ำ นอำหำร ชื่ อ ลู ก ค้ ำ
ตำแหน่งของโต๊ะ และอื่น ๆ อีกด้วย ที่ผ่ำนมำ อุตสำหกรรมบริกำร
ของออสเตรเลียนั้นต้องพึ่งพำนักศึกษำต่ำงชำติมำโดยตลอด แต่
ตอนนี้ ค นเหล่ ำ นั้ น ไม่ ส ำมำรถเดิ น ทำงเข้ ำ ประเทศหลั ง จำกที่
ออสเตรเลียปิดพรมแดนรับชำวต่ำงชำติส่วนใหญ่เมื่อเดือนมีนำคม
ค.ศ. 2020 เพื่อควำมพยำยำมในกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของ

โคโรนำไวรัส ปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนไม่เพียงส่งผลกระทบ
ต่ อ งำนบริ ก ำรในออสเตรเลี ย เท่ ำ นั้ น แต่ ยั ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ
อุตสำหกรรมต่ำง ๆ ตั้งแต่กำรก่อสร้ำงไปจนถึงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
Liarne Schai กล่ำวว่ำ เธอได้พยำยำมหำพนักงำนมำนำน
หลำยเดือนแล้วแต่ไม่ประสบควำมสำเร็จ และเรื่องนี้เป็นปัญหำ
ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในขณะนี้ ทำงร้ ำ นได้ ล งโฆษณำประกำศรั บ สมั ค ร
ตำแหน่งพ่อครัวแม่ครัว พนักงำนเสิร์ฟ และผู้ช่วยในครัวมำเป็น
เวลำหกเดือนแล้ว แต่ไม่มีผู้สมัครเลย แม้ว่ำจะเสนอค่ำแรงที่สูง
และมีโบนัสให้ด้วยก็ตำม อย่ำงไรก็ตำมปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน
น่ำจะเบำบำงลงเมื่อออสเตรเลียเปิดพรมแดนรับชำวต่ำงชำติอีกครั้ง
แต่นักวิเครำะห์คำดว่ำตำแหน่งงำนจะยังคงว่ำงอยู่เป็นจำนวนมำก
ทั้งนี้ กลุ่มนำยจ้ำงได้เรียกร้องให้รัฐ บำลออสเตรเลียรั บ
แรงงำนข้ำมชำติเพิ่มขึ้น อัตรำกำรว่ำงงำนอย่ำงเป็นทำงกำรของ
ออสเตรเลียอยู่ที่ 5.2 เปอร์เซ็นต์ แต่ด้วยจำนวนชำวออสเตรเลีย
มำกกว่ำ 700,000 คนที่ไม่มีงำนทำจึงมีกำรเรียกร้องให้รัฐบำลส่งเสริม
โครงกำรฝึกอบรมต่ำง ๆ ในประเทศตลอดจนกำรเพิ่มค่ำแรงอีกด้วย

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง
ที่มา : www.voathai.com
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กระทรวงแรงงาน จับมือทางการเมียนมา เปิดศูนย์ CI พร้อมให้บริการตั้งแต่บัดนี้ - 1 ส.ค. 65
กระทรวงแรงงำน พร้อมเปิดให้บริกำรศูนย์พิจำรณำอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร อนุญำตให้ทำงำน และออกเอกสำรรับรอง
บุคคล (Certificate of Identity: CI) จำนวน 5 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เชียงใหม่ ระนอง สมุทรปรำกำร และสมุทรสำคร
นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เปิดเผยว่ำ ทำงกำรไทยโดยกระทรวงแรงงำน และสำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
ร่วมกับทำงกำรเมียนมำจัดตั้งศูนย์พิจำรณำอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร อนุญำตให้ทำงำน และออกเอกสำรรับรองบุคคล (Certificate of
identity: CI) จำนวน 5 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดระนอง จังหวัดสมุทรปรำกำร และจังหวัดสมุทรสำคร ตำมมติครม.
เมื่อวันที่ 13 กรกฎำคม 2564 โดยเริ่มให้บริกำรตั้งแต่วันที่ 10 มกรำคม - 1 สิงหำคม 2565 เปิดทำกำรในวันจันทร์ - วันเสำร์ และหยุด
ทำกำรในวันอำทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ของฝ่ำยไทย) โดยกำหนดจำนวนผู้มำใช้บริกำร ประมำณ 450 - 500 คนต่อวัน หรือเป็นไปตำม
มำตรกำรควบคุมโรคของแต่ละจังหวัด
Smart Job Magazine
9

“สถำนกำรณ์ ก ำรแพร่ ร ะบำดของโรคโควิ ด -19 ท ำให้
ประเทศไทยและประเทศเพื่อ นบ้ำ นที่มีแ รงงำนเข้ำ มำทำงำน
ในประเทศไทย ประกำศใช้ ม ำตรกำรด้ ำ นสำธำรณสุ ข และ
มำตรกำรควบคุมโรค ซึ่งต้องปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด ทำให้กำร
เดินทำงกลับประเทศต้นทำงเพื่อขอหนังสือเดินทำงหรือเอกสำร
ใช้ แ ทนหนั ง สื อ เดิ น ทำงของคนต่ ำ งด้ ำ ว มี ขั้ น ตอนปฏิ บั ติ แ ละ
ค่ำใช้จ่ำ ยที่เ พิ่ม ขึ้น ซึ่งส่ งผลกระทบโดยตรงกับ นำยจ้ำ ง/สถำน
ประกอบกำรที่ใช้แรงงำนต่ำงด้ำว กำรร่วมมือระหว่ำงทำงกำรไทย
และเมียนมำในครั้งนี้ จะทำให้แรงงำนเมียนมำมีเอกสำรรับรอง
บุคคล (Certificate of identity: CI) เพื่อดำเนินกำรขอตรวจลงตรำ
อนุญ ำตให้อ ยู่แ ละทำงำนในประเทศไทยต่อไปได้อ ย่ำ งถูก ต้อ ง
ตำมกฎหมำย เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งนี้ พ ล.อ. ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชำ
นำยกรัฐมนตรี และพล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี
ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงำน ให้ควำมสำคัญและติดตำมควำม
คืบหน้ำมำโดยตลอด เนื่องจำกเกี่ยวข้องกับปัญหำกำรขำดแคลน
แรงงำนจนถึ งปั ญ หำกำรลั ก ลอบเข้ ำ เมื อ งเพื่ อ ท ำงำนอย่ ำ งผิ ด
กฎหมำย” รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน กล่ำว
ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน
กล่ำวถึงขั้นตอนกำรดำเนินกำร ดังนี้
1. แรงงำนเมี ย นมำชำระค่ ำ ธรรมเนี ย ม จำนวน 310 บำท
ที่ เ คำน์ เ ตอร์ เ ซอร์ วิ ส เพื่ อ ลงทะเบี ย นนั ด หมำยล่ ว งหน้ ำ โดย
กำหนดจำนวนผู้มำใช้บริกำรต่อวัน จำนวน 450 - 500 คน หรือ
ขึ้นอยู่กับมำตรกำรควบคุมโรคของแต่ละจังหวัด
2. แรงงำนเมียนมำ มำขอรับดำเนินกำรตำมวัน และเวลำที่ระบุ
ซึ่ง แรงงำนเมีย นมำต้อ งได้รับ กำรตรวจคัด กรองโรคโควิด -19
(ทำงศูนย์ฯ) มีบริกำรตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ด้วยวิธี ATK
3. แรงงำนเมียนมำ มำขอรับเอกสำร CI ฉบับใหม่ โดยทำงกำร
เมียนมำจะมีหน่วยงำนประกอบด้วย สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
กระทรวงมหำดไทย และกระทรวงแรงงำนของทำงกำรเมียนมำ
เพื่ อ ด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ เอกสำรของแรงงำนเมี ย นมำ ซึ่ งจะมี
เคำน์เตอร์ให้บริกำร จำนวน 5 จุด ได้แก่ จุดตรวจสอบประวัติ
กำรจัดทำเอกสำร CI และกำรยืนยันตัวตน โดยกำรถ่ำยรูปและ
เก็บประวัติลำยนิ้วมือ จุดปรับปรุงประวัติข้อมูลของแรงงำนเมียนมำ
จุดออกเอกสำรรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI) จุดออก
บัตรประจำตัวแรงงำนในต่ำงประเทศ (Overseas Worker Identification
Card: OWIC) และจุดตรวจสอบข้อมูลในกรณีที่เอกสำรขัดข้อง
4. แรงงำนเมียนมำที่ได้รับเอกสำร CI ฉบับใหม่แล้วให้เข้ำรับกำร
ตรวจสอบเอกสำร โดยเจ้ำหน้ำที่ของกรมกำรจัดหำงำน กระทรวง
แรงงำนของทำงกำรไทย แบ่งเป็น 3 กรณีดังนี้

- กรณีที่ไ ด้รับ อนุญ ำตทำงำนถึงวัน ที่ 13 กุม ภำพันธ์ 2566
แล้วให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบใบอนุญำตทำงำน รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ
เช่น กำรขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน หรือกำรทำประกันสุขภำพ
- กรณีที่ยังไม่ได้ดำเนินกำรขออนุญำตทำงำน ให้แรงงำนเมียนมำ
ดำเนินกำรขอต่ออำยุใบอนุญำตทำงำน ณ ศูนย์ฯ โดยยื่นคำขอ
ตำมแบบ บต.50 ภำยในวันที่ 31 มีนำคม 2565 และให้เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบข้อมูลอื่น ๆ เช่น กำรขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน หรือกำรทำ
ประกันสุขภำพ
- กรณี แ รงงำนเมี ย นมำประสงค์ เ ปลี่ ย นแปลงรำยกำรใน
ใบอนุ ญ ำตท ำงำน อำทิ เปลี่ ย นนำยจ้ ำ ง เปลี่ ย นแปลงที่ อ ยู่
สำมำรถยื่ นคำขอเปลี่ยนรำยกำรในใบอนุญำตทำงำนตำมแบบ
บต.44 ณ ศูนย์ฯ ได้
5. สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองของทำงกำรไทย พิจำรณำตรวจลงตรำ
หรือย้ำยรอยตรำประทับกำรอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักรเป็น
กำรชั่ ว ครำวให้ กั บ แรงงำนเมี ย นมำ ที่ ม ำขอรั บ เอกสำรรั บ รอง
บุคคล (Certificate of Identity: CI) ฉบับใหม่เมื่อแรงงำนเมียนมำ
ดำเนินกำรครบทั้ง 5 ขั้นตอน กำรอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร
อนุญำตให้ทำงำน และออกเอกสำรรับรองบุคคล (Certificate of
Identity: CI) จึงจะครบถ้วนสมบูรณ์
นำยไพโรจน์ กล่ำวต่อไปว่ำ ศูนย์พิจำรณำอนุญำตให้อยู่ใน
รำชอำณำจักร อนุญำตไห้ทำงำน และออกเอกสำรรับรองบุคคล
(Certificate of Identity: CI) จะให้บริกำรและอำนวยควำม
สะดวกให้กับแรงงำนเมียนมำที่จะเดินทำงเข้ำไปดำเนินกำรจัดทำ
เอกสำรรับรองบุคคล (CI) ณ ศูนย์ฯ สอดคล้องกับแนวทำงกำร
ป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ของจังหวัด
โดยศูนย์ ทั้ง 5 แห่ง มีสถำนที่ตั้ง ดังนี้
1. จั ง หวั ด ชลบุ รี ที่ ตั้ ง ตลำดสยำมนิ น จำ ทำงหลวงชนบท
หมำยเลข ชบ. 3023 ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพำนทอง
2. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้งเลขที่ 138 หมู่ 4 ตำบลท่ำศำลำ อำเภอ
เมืองเชียงใหม่
3. จังหวัดระนอง ที่ตั้งเลขที่ 89/296 หมู่ 1 ตำบลปำกน้ำ อำเภอ
เมืองระนอง
4. จังหวัดสมุทรปรำกำร ที่ตั้งเลขที่ 339/2 หมู่ 9 ซอยสุขสวัสดิ์
74 อำเภอพระประแดง
5. จังหวัดสมุทรสำคร ที่ตั้ง บริษัท มหำชัย ออโต้ เพ้นท์ จำกัด
เลขที่ 32/8 ถนนเศรษฐกิ จ 1 ต ำบลท่ ำ ทรำย อ ำเภอเมื อ ง
สมุทรสำคร
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง
ที่มา : https//www.doe.go.th
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รมว.เฮ้ง ห่วงใยนายจ้าง และแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ แนะปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโควิด
กระทรวงแรงงำน มอบกรมกำรจัดหำงำน กรมสวัสดิกำร
คุ้มครองแรงงำน แนะน ำกำรปฏิบั ติต ำมมำตรกำรป้องกัน และ
ควบคุมโรคของกระทรวงสำธำรณสุข ลดควำมเสี่ยงแพร่โอมิครอน
ในสถำนประกอบกำรหลังปีใหม่
นำยสุ ช ำติ ชมกลิ่ น รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงแรงงำน
เปิดเผยว่ำ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และ พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงำน
ห่วงใยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ
2019 (COVID-19) สำยพันธุ์โอมิครอน หลังเทศกำลเฉลิมฉลอง
วันปีใหม่ที่ผ่ำนมำ กำชับกระทรวงแรงงำนตรวจสอบ ดูแลควำม
ปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัย ทั้งแรงงำนไทยและแรงงำนต่ำงด้ำว โดย
ได้มอบหมำยกรมกำรจัดหำงำน และกรมสวัสดิกำรคุ้มครองแรงงำน
ซึ่งเป็นหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงแรงงำน ดูแลให้นำยจ้ำง สถำน
ประกอบกำร และแรงงำนต่ำงด้ำว เข้ำใจและปฏิบัติตำมมำตรกำร
ควบคุมโรคของกระทรวงสำธำรณสุขอย่ำงถูกต้อง
“รัฐบำลมีนโยบำยดูแลแรงงำนไทยและแรงงำนต่ำงด้ำวที่
เข้ำมำทำงำนในประเทศไทยอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยเท่ำเทียม
เช่นเดียวกับคนไทย โดยมีกำรจัดสรรวัคซีนสำหรับแรงงำนต่ำงด้ำว
ที่ ท ำงำนในกิ จ กำรที่ อ ยู่ ใ นระบบประกั น สั ง คม ให้ ไ ด้ รั บ วั ค ซี น
ส ำหรั บ ผู้ ป ระกั น ตนจำกส ำนั ก งำนประกั น สั งคม หำกไม่ อ ยู่ ใ น
กิจกำรดังกล่ำวจะมีกระทรวงสำธำรณสุขและมหำดไทยรับไปดูแล
เรื่องกำรฉีดวัคซีนโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย ผมในฐำนะรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงแรงงำน ขอขอบคุณกระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงมหำดไทย
และผู้ ว่ ำ รำชกำรจั งหวั ด ทุ ก จั งหวั ด ที่ ท ำงำนอย่ ำ งเหน็ ด เหนื่ อ ย
ระดมฉีดวัคซีนทั้งแก่คนไทยและคนต่ำงด้ำว รวมทั้งนำยจ้ำง สถำน
ประกอบกำรที่ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรป้องกัน และควบคุม

กำรแพร่ระบำดโรคโควิดในสถำนประกอบกำร หลำยแห่งให้ควำม
ร่วมมือพำลูกจ้ำงในควำมดูแลฉีดวัคซีนตำมกำหนด ทำให้เบำใจได้
ส่วนหนึ่งว่ำหำกเกิดกำรติดเชื้อ ยังสำมำรถลดควำมเสี่ยงที่จะเกิด
อำกำรรุนแรงได้” รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน กล่ำว
ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน
กล่ ำวว่ ำ กรมกำรจั ดหำงำนรั บข้ อสั่ งกำรรั ฐมนตรี ว่ ำกำรกระทรวง
แรงงำน โดยให้สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดและสำนักงำนจัดหำงำน
กรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1 -10 ประสำนนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร
ในพื้นที่ของตนเอง เพื่อให้ทรำบมำตรกำรป้องกันและควบคุมโรค
รวมทั้ ง แนะน ำให้ แ รงงำนต่ ำ งด้ ำ วปฏิ บั ติ ต ำมมำตรกำรอย่ ำ ง
เคร่งครัดเพื่อลดกำรแพร่ระบำด เช่น สวมหน้ำกำกอนำมัยหรือ
หน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำที่ทำงำน หรือทำกิจกรรมอื่น ๆ หมั่นล้ำงมือ
หรือทำควำมสะอำดด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่ำงระหว่ำงกัน
ทำควำมสะอำด เช็ดถูพื้นผิววัสดุอุปกรณ์ ที่มีกำรใช้ร่วมกันอย่ำง
สม่ำเสมอ
“สำหรับควำมกังวลเรือ่ งกำรติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนหรือคลัสเตอร์
ในกลุ่มแรงงำนต่ำงด้ำวหลังปีใหม่นั้น ในปีนี้เรำยังไม่มีกำรเปิดให้
แรงงำนต่ ำ งด้ ำ วเดิ น ทำงกลั บ ประเทศต้ น ทำงเพื่ อ ฉลองปี ใ หม่
ในช่วงเทศกำล จึงลดควำมเสี่ยงกำรรับเชื้อจำกภำยนอกประเทศ
หรื อ กำรติ ด เชื้ อ ระหว่ ำ งเดิ น ทำงได้ ส่ ว นหนึ่ ง อี ก ทั้ ง มี ก ำร
ประชำสัมพันธ์ให้เฉลิมฉลองเทศกำลปีใหม่อย่ำงระมัดระวัง และ
เมื่อกลับเข้ำทำงำนให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและควบคุมโรค
ของกระทรวงสำธำรณสุขอย่ำงเคร่งครัด” อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน
กล่ำว
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รมว.แรงงาน แจงผลการดาเนินการโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม
ปี 65 จ้างงานเกินเป้า 40%
กระทรวงแรงงำน ร่วมมือสถำนประกอบกำรภำคเอกชน ส่งเสริมควำมเสมอภำคทำงสังคม สร้ำงโอกำส มีงำนทำให้คนพิกำร
มีงำนทำ 1,400 คน สร้ำงรำยได้ร่วม 160 ล้ำน
นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เปิดเผยว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร
วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงำน ให้ควำมสำคัญกับกำรขับเคลื่อนประเทศอย่ำง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี โดยกระทรวงแรงงำนพร้อมสนองต่อนโยบำยรัฐบำล โดยเฉพำะยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ และด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม โดยเน้นสร้ำงโอกำสแก่ประชำชนที่เป็นกลุ่มเปรำะบำง
คนพิกำร เพื่อให้มีหลักประกันทำงสังคม ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนกลุ่มเปรำะบำง ให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น สำมำรถพึ่งพำ
ตนเองได้ ลดควำมเหลื่อมล้ำ และไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง
“ผมในฐำนะรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำนได้มอบหมำยให้กรมกำรจัดหำงำนจัดทำโครงกำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนคนพิกำรเชิงสังคม
ประเภทจ้ำงเหมำบริกำร เพื่อเชิญชวนนำยจ้ำง สถำนประกอบกำรที่ส่งเงินเข้ำกองทุนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรตำมมำตรำ 34
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ให้ดำเนินกำรให้สิทธิแก่คนพิกำรหรือผู้ดูแลคนพิกำรตำมมำตรำ
35 โดยจ้ำงงำนคนพิกำรเป็นพนักงำนเพื่อปฏิบัติงำนสนับสนุนใน
หน่ ว ยบริ ก ำรสำธำรณประโยชน์ ใ นพื้ น ที่ ชุ ม ชนใกล้ บ้ ำ น เช่ น
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์
ฟื้ น ฟู อ ำชี พ คนพิ ก ำร ศู น ย์ บ ริ ก ำรคนพิ ก ำรของเทศบำลและ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล ซึ่งช่วยให้คนพิกำรในพื้นที่ห่ำงไกล ได้รับ
โอกำสมี อ ำชี พ มี ง ำนท ำอย่ ำ งทั่ ว ถึ ง สำมำรถพึ่ ง พำตนเองได้
ทัดเทียมคนทั่วไป โดยมีกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรจ้ำงงำนคนพิกำร
เชิงสังคม ปี 2565 ไว้ จำนวน 1,000 คน และเตรียมขยำยกำรมี
งำนทำให้คนพิกำรฯ มีงำนและรำยได้เพิ่มขึ้นปีละ 20% ภำยใน 4 ปี
อย่ำงไรก็ดีต้องขอบคุณควำมร่วมมือของสถำนประกอบกำร
ภำคเอกชน จำนวน 181 แห่ง อำทิ บมจ. อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนท์
บมจ.แคล - คอมพ์ อีเล็กโทรนิคส์ (ประเทศไทย) สำขำเพชรบุรี
และสำขำสมุท รสำคร กลุ่ม บริ ษั ท อเด็ ก โก้ ประเทศไทย และ
บริษัท รักษำควำมปลอดภัย กำร์ดฟอร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้
ให้สิทธิคนพิกำรฯ ตำมโครงกำรส่งเสริมจ้ำงงำนคนพิกำรเชิงสังคม
ในปีนี้ ถึง 1,400 คน เพิ่มจำกเป้ำหมำยร้อยละ 40 ก่อให้เกิดรำยได้
159,943,425 บำทต่อปี” รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน กล่ำว
ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน
กล่ำวว่ำ กรมกำรจัดหำงำน มีภำรกิจในกำรส่งเสริมกำรมีงำนทำ

ให้แก่ประชำชนทุกกลุ่มที่ต้องกำรมีงำนทำทั้งนักเรียน นักศึกษำ
ผู้สูงอำยุ ผู้พ้นโทษ และคนพิกำร โดยเฉพำะในช่วงสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด - 19 กำรส่งเสริมให้กลุ่มคนพิกำรที่มี
ทั้ ง ศั ก ยภำพ และควำมต้ อ งกำรที่ จ ะท ำงำนเป็ น เรื่ อ งที่ ต้ อ งให้
ควำมสำคัญ ซึ่งกรมกำรจัดหำงำนรับข้อสั่ งกำรรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงแรงงำน มอบหมำยให้ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่กรมกำร
จัดหำงำน ลงพื้นที่โน้มน้ำวนำยจ้ำง สถำนประกอบกำร ที่ใช้สิทธิ
ตำมมำตรำ 34 ในกำรส่ ง เงิ น เข้ ำ กองทุ น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นำ
คุณภำพชีวิตคนพิกำร เปลี่ยนมำให้สิทธิตำมมำตรำ 35 ประเภท
จ้ำงเหมำบริกำร เพื่อสร้ำงโอกำสให้คนพิกำรมีงำนทำ และได้รับ
รำยได้จำกกำรทำงำนโดยตรง โดยมีผู้พิกำรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ
ทั้งสิ้น 1,400 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้พิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวหรือทำง
ร่ำงกำย กำรได้ ยินหรื อสื่อควำมหมำย ทำงสติปัญญำ ทำงกำร
มองเห็ น และทำงกำรเรี ย นรู้ ตำมล ำดั บ ท ำงำนในต ำแหน่ ง
พนักงำนธุรกำรทั่วไป พนักงำนทำควำมสะอำด คนสวน เป็นต้น
โดยหน่วยบริกำรสำธำรณะ 3 อันดับแรกที่มีควำมพร้อมรับคน
พิก ำรเข้ ำปฏิ บัติ ง ำน ได้แ ก่ โรงพยำบำลส่ง เสริม สุ ขภำพต ำบล
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล และโรงเรียน ตำมลำดับ
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง
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รมว.แรงงาน ส่งพล.ต.ต. นันทชาติ ลงเมืองลาพูน ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าว
วันที่ 29 มกรำคม 2565 พล.ต.ต. นั นทชำติ ศุภมงคล เพอร์ ฟอร์ แม้ นซ์ จ ำกั ด และ 3. บริ ษั ท วสิ ษฐ์ พล คอนสตรั คชั่ น
ประจำสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมสถำนประกอบกำร จำกัด มีกำรจ้ำงแรงงำนไทย จำนวน 123 คน แรงงำนต่ำงด้ำว
พร้ อมให้ ค ำแนะน ำกำรปฏิ บั ติ ตำมมำตรกำรป้ องกั นโควิ ด ณ สถำน จำนวน 175 คน แยกเป็นสัญชำติกัมพูชำ 58 คน ลำว 1 คน และ
ประกอบกำรที่ใช้แรงงำนต่ำงด้ำว 3 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เมียนมำ 116 คน แรงงำนต่ำงด้ำวมีเอกสำรกำรอนุญำตให้อยู่ใน
พบคนต่ำงด้ำวมีใบอนุญำตทำงำนครบ
รำชอำณำจักรและมีใบอนุญำตทำงำนถูกต้อง ไม่พบกำรกระทำ
พล.ต.ต. นั น ทชำติ ศุ ภ มงคล ประจ ำส ำนั ก เลขำธิ ก ำร ควำมผิ ด แต่ อ ย่ ำ งใด โดยได้ แ นะน ำและก ำชั บ ให้ น ำยจ้ ำ งและ
นำยกรั ฐมนตรี เปิด เผยว่ ำ นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐ มนตรี ว่ำกำร แรงงำนต่ำงด้ำวปฏิบัติตำมมำตรกำรควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19
กระทรวงแรงงำน ให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรกำรทำงำน ที่ทำงรำชกำรกำหนดอย่ำงเคร่งครัด” พล.ต.ต. นันทชำติ กล่ำว
ของคนต่ำงด้ำวที่เข้ำมำทำงำนในประเทศไทย โดยเฉพำะในสถำนกำรณ์
ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ได้มอบหมำยตนลงพื้นที่ร่วมกับ กล่ ำวว่ ำ กรมกำรจัด หำงำนมี ภำรกิจ ในกำรควบคุม ดูแ ล และ
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดลำพูน ตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดลำพูน ตรวจสอบกำรทำงำนของคนต่ำ งด้ำ วให้เ ป็น ไปตำมกฎหมำย
กองบังคับกำรปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์และชุดเฉพำะกิจฯ ที่ 1 หำกตรวจสอบพบนำยจ้ำง สถำนประกอบกำรและแรงงำนต่ำง
พร้อมด้วยหน่ว ยงำนที่เกี่ ยวข้ องในพื้น ที่ เพื่ อตรวจสอบดู แลให้ ด้ำ ว ท ำงำนโดยไม่ มี ใ บอนุ ญ ำตท ำงำนทำงกรมฯจะตรวจสอบ
สถำนประกอบกำรใช้แรงงำนต่ำงด้ำวที่ถูกต้องตำมกฎหมำย พร้อมทั้ง จับ กุม เพื่อดำเนิน คดี โดยไม่มีข้อยกเว้น สำหรับ นำยจ้ำงที่รับ
ให้ ค ำแนะน ำกำรปฏิ บั ติ ต นตำมมำตรกำรทำงสำธำรณสุ ข แก่ คนต่ำงด้ำวเข้ำทำงำนโดยไม่มีใบอนุญำตทำงำน จะมีโทษปรับตั้ง
นำยจ้ำงและแรงงำนต่ำงด้ำว เพื่อสร้ำงกำรรับรู้และป้องกันกำรแพร่ แต่ 10,000 - 100,000 บำท ต่อคนต่ำงด้ำวหนึ่งคน หำกทำผิดซ้ำ
ระบำดในสถำนประกอบกำร ณ โครงกำรมูรำตะนิวแลนด์ นิคม มีโทษถึงจำคุก และห้ำมจ้ำงคนต่ำงด้ำวทำงำนอีก 3 ปี ส่วนคนต่ำงด้ำว
อุตสำหกรรมเวิลด์ ณ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ที่ลักลอบท ำงำนโดยไม่ไ ด้รับ อนุญำตมีโ ทษปรับตั้งแต่ 5,000 “จำกกำรตรวจสอบพบบริษัท ไทโทดะ คอเปอเรชั่น จำกัด 50,000 บำท และถูกส่งตัวกลับออกไปนอกรำชอำณำจักร และ
ดำเนินกำรรับเหมำก่อสร้ำง โดยมีผู้รับเหมำรำยย่อย จำนวน 3 ไม่สำมำรถขอรับใบอนุญ ำตทำงำนได้จนกว่ำจะพ้นโทษมำแล้ว
บริษัท ได้แก่ 1. บริษัท วรกิจถำวรก่อสร้ำง จำกัด 2. บริษัท แสตนดำร์ด เป็นระยะเวลำ 2 ปี
Smart Job Magazine ที่มา : https//www.doe.go.th
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อาชีพมั่นคง
เปิด "เทรนด์อาชีพ ปี 2022" อาชีพมาแรงในอนาคต น่าสมัครงานยุคโควิด-19
งานด้านไอทีและ Tech
เรียกได้ว่ำงำนด้ำนไอที เป็นอีกอำชีพที่สำคัญมำกในยุค
ที่ทุก อย่ำ งแทบจะเป็น ดิจิทัล ซึ่งงำนไอทีจ ะควบคู่ม ำกับ Tech
ซึ่งเป็นกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ ๆ นวัตกรรมใหม่ ๆ
ที่ เกิ ดขึ้ นอยู่ ตลอดเวลำ และบุ คคลำกรด้ ำนไอที ยั งน้ อยต่ อควำม
ต้องกำร และเด็กจบใหม่ด้ำนนี้ก็มีจำนวนจำกัด ทำให้ทุกบริษัท
มีควำมต้องกำรบุคลำกรไอที เพิ่มมำกขึ้นตำมเทคโนโลยีของโลก
อาชีพด้านไอทีและ Tech
• Programmer & Developer
• System & Network
• IT Support
• Data Analyst
• Robotics
งานด้านสุขภาพ
หลังจำกสถำนกำรณ์โ ควิด -19 ที่เ ข้ำ มำแพร่ร ะบำดไป
ทั่ว โลกนำนนับปี ทำให้คนเรำเริ่มหัน มำใส่ใ จสุขภำพมำกยิ่งขึ้น
ทั้งกำรกินอำหำรที่มีประโยชน์ กำรดูแลสุขภำพด้วยกำรออกกำลังกำย
กำรเสริม ควำมงำม หรื อกำรบำบั ดจิตใจ กลำยเป็นอี กเทรนด์ ที่
ได้รับควำมนิยมมำกขึ้น ซึ่งเป็นงำนที่หุ่นยนต์ไม่สำมำรถทดแทนได้
เพรำะต้องใช้ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์
อาชีพด้านสุขภาพ
• พยำบำล
• แพทย์
• เภสัชกร
• ทันตแพทย์
• งำนบริกำรทำงด้ำนสุขภำพ เช่น คลินิกกำรแพทย์แผนไทย เจ้ำของธุรกิจยำ
• เชฟอำหำรคลีน
• เทรนเนอร์ฟิตเนสออนไลน์
งานด้านการตลาดออนไลน์
สื่อออนไลน์ เป็นช่องทำงที่คนส่วนใหญ่รับข้อมูลข่ำวสำร
แทบจะทั้งหมดแล้ว เพรำะกำรเข้ำถึงง่ำย รวดเร็ว มีทุกอย่ำงบน
อินเตอร์เน็ต ทำให้กำรตลำดแบบเดิมไม่เพียงพอต่อกำรโฆษณำ
อีก ต่อ ไป จึง ต้อ งมี “กำรตลำดออนไลน์ ” มำวำงแผนกำรขำย
ใช้พื้นที่บนสื่อออนไลน์บนโซเชียลมีเดีย ให้เป็นประโยชน์

อาชีพด้านการตลาดออนไลน์
• นักขำย และกำรตลำด
• กำรตลำดดิจิทัล
• นักกำรตลำดออนไลน์
• คอนเท้นต์ครีเอเตอร์
ด้านวิเคราะห์ข้อมูล
หน้ ำ ที่ ห ลั ก ของกลุ่ ม อำชี พ นี้ คื อ เตรี ย มพร้ อ ม คั ด กรอง
วิเครำะห์ และสังเครำะห์ ข้อมูลดิบที่มีอยู่อย่ำงมหำศำลให้กลั่น
ออกมำเป็นข้อมูลที่องค์กรเข้ำใจและสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้
อาชีพด้านวิเคราะห์ข้อมูล
• นักวิเครำะห์ข้อมูล
• นักวิทยำศำสตร์ข้อมูล
งานด้าน Start Up เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว
ด้ว ยยุค สมัย ที่ใ คร ๆ ก็ส ำมำรถเข้ำ ถึงข้อ มูล ได้ง่ำ ยขึ้น
กำรเรียนรู้ทักษะต่ำง ๆ เสริมสร้ำงทักษะ และควำมชอบ จนเกิด
เป็นอำชีพที่ทำได้เอง ไม่ต้องทำงำนเป็นพนักงำนประจำจึงเกิดกับ
คนรุ่นใหม่มำกขึ้น และบำงอำชีพที่ทำเองได้ง่ำย ๆ เช่น ขำยของ
ออนไลน์ หรื อ รั บ งำนตำมควำมถนั ด ของตั ว เอง หรื อ ท ำธุ ร กิ จ
Start Up จนกลำยเป็นอำยุน้อยร้อยล้ำน ก็มีเป็นตัวอย่ำงให้เห็น
มำกขึ้นทุกวัน แต่อย่ำลืมว่ำทุกกำรลงทุนย่อมมีควำมเสี่ยงเสมอ
อาชีพงานด้าน Start Up เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว
• พ่อค้ำแม่ค้ำออนไลน์
• เจ้ำของร้ำนอำหำร
• รับจ้ำงออกแบบ
ข้อมูลเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเทรนด์อาชีพที่จะ
เกิดขึ้นในปี 2022 ยังมีอีกหลายรูปแบบอาชีพที่น่าสนใจ และ
เปิดโอกาสให้เราได้พัฒนาตัวเอง ฝึกทักษะการทางาน ให้ไปต่อได้
ตามทันโลก แม้ว่ายังคงต้องเผชิญกับโรคระบาดโควิด-19 อยู่ก็ตาม

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคเหนือ
ที่มา : https://news.trueid.net
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THAILAND 4.0
“เทคโนโลยี” เพื่อนร่วมงานคนใหม่ที่ต้องทาความรู้จักให้ดี
มีข้อมูลและบทควำมให้ควำมรู้มำกมำย ที่พยำยำมจะอธิบำย มีความรู้ทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล
ถึงปรำกฏกำรณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนำคต เกี่ยวกับกำรทำงำนที่เทคโนโลยี
เมื่อเรำต้องทำงำนกับเทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลต่ำง ๆ
เข้ำมำมีบทบำทในกำรทำงำนของเรำมำกขึ้นเรื่อย ๆ สืบเนื่องมำจำก ก็เป็นเรื่องธรรมดำอยู่แล้วที่เรำต้องทำงำนกับพวกมันให้เป็น หลักกำร
ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ชี วิ ต ประจ ำวั น ของเรำ อี ก ทั้ ง เทคโนโลยี แ ละ ทำงำนเป็นอย่ำงไร และรู้ว่ำจะใช้งำนอย่ำงไรให้เกิดประสิทธิภำพ
นวัตกรรมต่ำง ๆ ยังพัฒนำและเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว ชนิดที่ ในกำรทำงำนสูงสุด ซึ่งไม่ใช่แค่ทักษะทำงเทคโนโลยีทั่วไปแบบเปิด
โลกยังหมุนตำมแทบไม่ทัน แม้แต่ Facebook ยังเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ คอมพิวเตอร์ได้ ถ่ำยเอกสำรเป็น แต่คือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะถูกจับคู่
เพรำะต้อ งกำรขยำยขอบเขตของบริษัท เข้ำ สู่โ ลก Metaverse เข้ำกับบุคลำกรที่เหลืออยู่ เช่น ปัญญำประดิษฐ์ (AI) อินเทอร์เน็ต
เพื่ อ เชื่ อ มโยงโลกเสมื อ นและโลกควำมเป็ น จริ งเข้ ำ หำกั น และ ของสรรพสิ่ง (IoT) ข้อมูลขนำดใหญ่และปริมำณมำก (Big Data)
เตรียมรองรับเทคโนโลยีสุด ล้ำในอนำคต เมื่อ เทคโนโลยีเหล่ำ นี้ เทคโนโลยีควำมเป็นจริงเสมือน (VR) หรือบล็อกเชน (Blockchain)
ฉลำดขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลกระทบกับคนที่อยู่ในตลำดแรงงำน ผู้คน จะเข้ำมำมีอิทธิพลต่อกำรทำงำนในอนำคต
หลำกหลำยอำชีพมีควำมเสี่ยงสูงที่จะถูกเลิกจ้ำง โดยที่องค์กรต่ำง ๆ คนต้องทางานร่วมกับเทคโนโลยี
จะนำเทคโนโลยีสุดทันสมัยมำแทนที่แรงงำนคนเหล่ำนั้น เพรำะมัน
แม้ว่ำเทคโนโลยีจะเก่งกำจหรือฉลำดแค่ไหน ก็ยังมีเงื่อนไข
มีประโยชน์มำกมำยต่ออุตสำหกรรมและหลำกหลำยสำยงำน ทั้งเรื่อง และข้อจำกัดบำงอย่ำงที่ทำให้มันยังไม่สำมำรถเข้ำมำแย่งงำนของ
ของกำลั งกำรผลิต กำรปรับปรุงประสิท ธิภำพกำรผลิต ช่ว ยลด มนุษย์ไปอย่ำงสมบูรณ์เร็ว ๆ นี้ได้ แต่บำงสำยงำนหรือบำงตำแหน่ง
ต้นทุน ควำมเสถียรของคุณภำพ และกำจัดอีกสำรพัดปัญหำที่มี จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเป็นกำรทำงำนร่วมกันแทน คนที่มีควำมรู้
จุดเริ่มต้นมำจำกควำมวุ่นวำยของคนถ้ำคุณเป็นคนหนึ่งที่อำจจะ ควำมสำมำรถ มีฝีมือ ก็ยังอยู่แสดงศักยภำพในกำรทำงำนได้ต่อไป
เหลือรอดจำกกำรรุดหน้ำของเทคโนโลยีต่ำง ๆ ไม่ถูกเทคโนโลยี โดยมีเทคโนโลยีเป็นผู้ช่วย ก็ยังทำให้ชีวิตกำรทำงำนเป็นสุขกว่ำที่คิด
แย่งงำนไปล่ะก็ คุณก็อำจจะมีเพื่อนร่วมงำนคนใหม่เป็นเทคโนโลยี แต่ ทั้ งนี้ ห มำยควำมว่ ำ คนท ำงำนต้ อ งไม่ ท ำตั ว เป็ น ภำระหรื อ ได้
อะไรก็ตำมในอนำคตอันใกล้ แทนที่มนุษย์ด้วยกันเองแบบที่เคยมีมำ ผลงำนที่ประสิทธิภำพต่ำกว่ำที่เทคโนโลยีทำ จึงต้องพัฒนำตนเอง
ถ้ำ อย่ำงนั้น เรำต้อ งจะอยู่กับเพื่อนร่ว มงำนที่ไ ม่ใ ช่ค นอย่ำ งไรดี อยู่เสมอ โดยมุ่งไปในงำนที่เทคโนโลยียังทำแทนไม่ได้
แล้วเรำต้องเตรียมรับมืออย่ำงไรบ้ำง
ใช้เทคโนโลยีให้เป็น ควบคุมให้ได้ ก็เป็นคู่หูกับเทคโนโลยีในการทางาน
มีความคิดในเชิงประยุกต์และความสามารถในการปรับตัว
โลกแห่งอนำคต เรำคงได้เห็นคนนั่งทำงำนร่วมกับหุ่นยนต์
เป็นทักษะกำรคิดที่ต้องใช้ทั้งควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรคิด AI อุปกรณ์ IoT หรือเทคโนโลยีต่ำง ๆ ที่ล้ำสมัยมำกกว่ำที่มีอยู่ทุกวันนี้
เชิงวิเครำะห์ กำรคิดเชิงวิพำกษ์ ในกำรทำงำนที่มักจะเกิดปัญหำ แน่นอนว่ำมันคงจะช่วยลดปัญหำและเรื่องน่ำปวดหัวแบบที่ทำงำน
ขึ้ น บ่ อ ยครั้ ง จ ำเป็ น ต้ อ งมี ทั ก ษะกำรคิ ด ในเชิ ง ประยุ ก ต์ แ ละ กับเพื่อนร่วมงำนที่เป็นคนลงไปได้เยอะ เรำไม่ต้องมำคอยรับมือกับ
ควำมสำมำรถในกำรปรับตัวให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ที่กำลังเกิดขึ้น เพื่อนร่วมงำนที่น่ำรังเกียจ หรือเกรงว่ำเพื่อนร่วมงำนจะเกลียดเรำ
อย่ำงในยุคที่เทคโนโลยีหลำยสิ่งอย่ำงสำมำรถทำงำนแทนคนได้ อีกต่อไปแล้ว เพรำะเรำจะทำงำนกับระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
คนที่จะอยู่รอดจึงต้องเป็นคนที่มีควำมสำมำรถไม่แพ้กับเทคโนโลยี ที่ไม่มีปำกมีเสียงบ่น มันจะทำงำนตำมคำสั่งที่เรำป้อนเข้ำไป ได้งำน
เหล่ำนั้น อำจต้องเป็นคนที่ทำงำนได้หลำกหลำย ใฝ่เรียนรู้สิ่งใหม่ ทีละมำก ๆ โดยที่คุณภำพและมำตรฐำนคงที่ แค่เรำเป็นคู่หูกับมัน
เพื่อปรับตัวเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ ที่สำคัญคือมีทักษะที่เทคโนโลยี ก็อยู่กันแบบเอื้อประโยชน์ให้กับกำรทำงำนได้แล้ว
ทำแทนไม่ได้หรือทำแทนได้ไม่สมบูรณ์
การคิดที่ซับซ้อนยังต้องพึ่งมนุษย์
ควำมคิดที่ซับซ้อนแบบมนุษย์ คือ สิ่งที่เทคโนโลยีไม่มีวัน
ทดแทนได้ เพรำะขนำดเทคโนโลยีก็ยังต้องอำศัยสมองของมนุษย์
ในกำรพัฒนำขึ้น ยังต้องใช้คนในกำรออกแบบกำรประมวลผล และ
มันยังต้องอำศัยกำรป้อนข้อมูลเพื่อให้สำมำรถทำงำนได้ โดยมันจะ
ทำงำนซ้ำ ๆ วนไปวนมำในรูปแบบเดิม ๆ ที่โปรแกรมเขียนกำกับไว้
นอกเหนือจำกนั้นมันก็ทำไม่ได้ ในขณะที่มนุษย์สำมำรถคำดกำรณ์
ปัญหำที่จะเกิดขึ้นในอนำคต และหำแนวทำงทำงป้องกันไว้ล่วงหน้ำได้ รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง
อีกทั้งกำรที่มนุษย์มีอำรมณ์และควำมรู้สึก บำงสำยงำนยังจำเป็นต้อง ที่มา : https://tonkit360.com
พึ่งมนุษย์ เช่น งำนด้ำนกำรสื่อสำรเพื่อโน้มน้ำวใจ
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