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บรรณาธิการ
	 ข่าวสารตลาดแรงงาน	Smart	 Job	Magazine ประจ�ำเดือนสิงหำคม 2563 Special Report ฉบับนี้  

ขอเสนอเรื่อง 10 ธุรกิจหลังโควิด-19 มำแรง น่ำสนใจลงทุน ตำมด้วย มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�าในภูมิภาค ขอนแก่น เดินหน้ำโครงกำร 

จ้ำงงำน ประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกโควิด ฟื้นฟูเศรษฐกิจ-สังคมฐำนรำก

 ส่วน English for Career ฉบับนี้ขอเสนอ 11 เคล็ดลับกำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรท�ำงำนอย่ำงได้ผล รู้ทันโลก ไต้หวันประกำศปรับขึ้น 

ค่ำจ้ำงขั้นต�่ำเป็นเดือนละ 24,000 เหรียญ รำยชั่วโมงเพิ่มเป็น 160 เหรียญ มีผล 1 ม.ค. 2021 Smart DOE รมว.แรงงำน ห่วงพี่น้องชำวสวนล�ำไย  

มอบกรมกำรจัดหำงำน เร่งหำแรงงำน อาชีพมั่นคง “อินทผลัม” พืชเศรษฐกิจมำแรง สร้ำงรำยได้งำมกว่ำ 3 แสนบำท/ไร่ และ THAILAND 4.0  

นิวนอร์มอล...ภำคเกษตร อะไรจะเปลี่ยนไปแค่ไหน

 หวงัเป็นอย่ำงยิง่ว่ำ วำรสำรฉบบันีจ้ะเป็นประโยชน์ตำมสมควร สำมำรถดรูำยละเอยีดและตดิตำมวำรสำรข่ำวสำรตลำดแรงงำน Smart Job 

Magazine ได้ทำง https://doe.go.th/lmia

Special Report
-	 10	ธุรกิจหลังโควิด-19	มาแรง	น่าสนใจลงทุน	 3

มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�าในภูมิภาค
-	 ขอนแก่น	เดินหน้าโครงการจ้างงาน	ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด	ฟื้นฟูเศรษฐกิจ-สังคมฐานราก	 4
-	 ปลุกเทรนด์	ไทยเที่ยวไทย	“อพท.	เมืองสุพรรณบุรี”	จับมือ	17	องค์กรพันธมิตร		 5
	 ผลักดันสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวล
-	 จ.สุราษฎร์ธานี	เปิดโรงทอผ้า	“นครบางจ�า”	สืบสาน	รักษาและต่อยอดพระราชปณิธาน	 5
	 ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
-	 “อีวี	ไทย”	มาไกลในชีวิตจริง	 6
-	 พัฒนาคนให้ตรงงาน	“อีอีซีโมเดล”	 6

English for Career
-	 11	เคล็ดลับ	การใช้ภาษาอังกฤษในการท�างาน	อย่างได้ผล	 7

รู้ทันโลก
-	 สิงคโปร์เยียวยา	COVID-19	เพิ่ม	7	เดือน	เน้นแรงงานท่องเที่ยว-การบิน-ก่อสร้าง	 8
-	 ไต้หวันประกาศปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต�่าเป็นเดือนละ	24,000	เหรียญ	รายชั่วโมงเพิ่มเป็น	160	เหรียญ	 8
	 มีผล	1	ม.ค.	2021

Smart DOE
-	 รมว.แรงงาน	กระทุ้ง	ต่างด้าว	ขอใบอนุญาตท�างาน	 8
-	 กรมการจัดหางาน	ขานรับนโยบายรัฐ	บรรจุแต่งตั้งข้าราชการใหม่	 9
-	 รมว.แรงงาน	ห่วงพี่น้องชาวสวนล�าไย	มอบกรมการจัดหางาน	เร่งหาแรงงาน	 10
-	 ก.แรงงาน	แจงสถานการณ์	ไร้งานแรงงานภาคบริการในธุรกิจท่องเที่ยว	มีทางรับมือ	 10
	 ภาครัฐ	เตรียมนโยบายรองรับ	3	มาตรการเร่งด่วน

อาชีพมั่นคง
-	 “อินทผลัม”	พืชเศรษฐกิจมาแรง	สร้างรายได้งามกว่า	3	แสนบาท/ไร่	 11

THAILAND 4.0
-	 นิวนอร์มอล...ภาคเกษตร	อะไรจะเปลี่ยนไปแค่ไหน	 12
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ผู้ดำ เนินการ : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน (Labour Market Information Administration Division)  
	 กรมการจัดหางาน		โทรศัพท์	:	0-2245-1581		หรือที่		E-mail	:	lmi@doe.go.th
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1.	ปลูกยางพาราส่งออก

 ประเทศไทยมพ้ืีนทีป่ลกูยำงพำรำคุณภำพด ีโดยยำงพำรำนีเ้ป็นวตัถดิุบ

ท�ำถุงมือทำงกำรแพทย์ และชุดป้องกันทำงกำรแพทย์ เป็นสิ่งท่ีคุณหมอ 

และบุคลำกรทำงกำรแพทย์ท่ัวโลกต้องกำรใช้ มีข่ำวว่ำกลุ่มประเทศทำง 

ยุโรปและอเมริกำ เตรียมมำลงทุนสร้ำงโรงงำนผลิตถุงมือยำงในประเทศไทย 

อำจจะรวมถึงสินค้ำกลุ่มถุงยำงอนำมัยที่ขำดตลำดช่วงโควิดด้วย

2.	ปลูกพืชผลิตเอทานอล

 ประเทศไทยมีพืน้ทีป่ลกูไร่อ้อยกว่ำ 12 ล้ำนไร่ อนัดบั 1 คอื ภำคตะวนัออก 

เฉยีงเหนอื รองลงมำคอื ภำคเหนือ อ้อยเป็นวัตถุดิบต้ังต้นในกำรผลิตเอทำนอล 

ซึ่งใช้ผลิตแอลกอฮอล์ฆ่ำเชื้อได้ โดยเรำสำมำรถใช้ได้ตั้ง ต้น ก้ำน ใบ เพื่อมำ

ผลิตเอทำนอล รวมถงึพชือืน่ๆ ทีป่ลกูเพือ่ผลติเอทำนอลได้ด ีได้แก่ มนัส�ำปะหลงั 

มะพร้ำว ข้ำวฟ่ำง ข้ำวโพด และหลังโควิดมีควำมต้องกำรเจลแอลกอฮอล์ และ

แอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น กำรลงทุนปลูกพืชกลุ่มนี้จะยังคงเป็นที่ต้องกำรในตลำด 

อีกหลำยปี

3.	ปลูกไม้ดอกไม้ประดับขาย

 หำกคุณมีที่ดินพร้อมที่จะปลูกต้นไม้ขำย ไม้ดอก ไม้ประดับ ยังคงเป็น

ทีน่ยิมในกลุม่ผูร้กักำรแต่งบ้ำน เนือ่งจำกโควดิท�ำให้ผูค้นไม่อยำกออกจำกบ้ำน 

และมเีวลำดแูลให้บรรยำกำศสวนในบ้ำนดสูดใสมำกขึน้ บวกกบัมวีธิีกำรจดัสง่

โดยขนส่งเอกชน ท�ำให้คุณส่งต้นไม้ถึงมือลูกค้ำได้สะดวกขึ้น รำคำของต้นไม้

ตกแต่งบ้ำน เริ่มต้นจำกรำคำหลักสิบจนถึงหลักหมื่น ขึ้นอยู่กับว่ำคุณต้องกำร

ปลูกต้นอะไร โดยเฉพำะไม้มงคลที่ได้รับควำมนิยมสูงตลอดกำล

4.	ธุรกิจอาหารแปรรูป

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ว่ำ โควิดกระตุ้นอุตสำหกรรม

แปรรูปอำหำรสร้ำงโรงงำนแบบลดกำรใช้คนมำกขึ้น แม้ว่ำอนำคตอำจจะ 

ลดจ�ำนวนคนในโรงงำนลง แต่กำรผลติอำหำรกต้็องผลติให้สอดคล้องกบัระดบั

ควำมต้องกำรของผู้บริโภค และกำรท�ำอำหำรแปรรูปเพื่อยืดอำยุจัดเก็บ  

กจ็�ำเป็นส�ำหรบัอนำคตทีค่ำดกำรณ์ไม่ได้ว่ำจะมโีรคระบำดแบบไหนมำอกี อำหำร

แปรรูปที่จ�ำเป็นในช่วงหลังโควิด มีตั้งแต่วัตถุดิบท�ำจำกผัก ผลไม้ ไปจนถึง 

เนื้อสัตว์ หำกจับตลำดถูก ก็จะต่อยอดไปสู่อุตสำหกรรมได้

5.	ออกแบบโลโก้และพิมพ์สติกเกอร์	ท�าป้าย	ออกแบบแพ็กเกจ

 เนื่องจำกช่วงโควิด มีผู้สร้ำงแบรนด์ออกมำจ�ำนวนมำก งำนออกแบบ

โลโก้ในสำยงำนกรำฟิกจึงเข้ำมำเยอะเป็นพิเศษ รวมถงึขัน้ตอนประสำนงำนกับ

โรงพิมพ์เพื่อผลิตสติกเกอร์ก็สร้ำงอำชีพให้กับคนในวงกำรนี้มำก โลโก้และ 

สติกเกอร์ถูกน�ำไปใช้ติดอยู่บนหีบห่อ แพ็กเกจ บนสินค้ำที่ท�ำขำย

	 ท่ามกลางกระแสขาลงของโรคติดเชื้อโควิด-19	จะเกิดธุรกิจหลังโควิด 
ที่มาแรงในครึ่งปี	2020	ที่เหลือ	เพื่อให้คนที่มองหาลู่ทางลงทุนใหม่	ไม่รู้ว่าจะลงทุน
อะไรดี	 ได้ลองเปลี่ยนธุรกิจมาท�าในสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตใหม่แบบนิวนอร์มอล	 
สร้างรายได้	 สร้างอาชีพ	ต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่เดิมให้เดินหน้าต่อไปได้	 วันนี้ไทยรัฐ
ออนไลน์พามาดู	10	ธุรกิจหลังโควิดที่มาแรง	2020	 เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับ 
ทุกคน

10	ธุรกิจหลังโควิด-19	มาแรง	น่าสนใจลงทุน

6.	ธุรกิจขึ้นรูปพลาสติก

 ธรุกจิผลติพลำสตกิท�ำ Face Shield กบัแกลลอนแอลกอฮอล์ เพิม่ข้ึน

อย่ำงเห็นได้ชัด โรงงำนหล่อขึ้นรูปพลำสติกต้องเปลี่ยนสำยกำรผลิตเพื่อ 

ตอบโจทย์ควำมต้องกำรนิวนอร์มอลหลังโควิด ทุกร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร มีขวด 

ไว้กดเจลแอลกอฮอล์ล้ำงมือ และคำดว่ำจะต้องใช้กันอีกหลำยปี จึงเร่ิมเห็น

โรงงำนขึ้นรูปพลำสติก เปลี่ยนรูปแบบสินค้ำมำกขึ้นแล้ว

7.	ธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสาร

 เมื่อผู้คนยังลังเลที่จะเดินทำง กำรโทรศัพท์ แชท หรือใช้อินเทอร์เน็ต

ติดต่อกันจะมำกข้ึนเป็นพิเศษ ส่งผลให้อุปกรณ์สื่อสำรเสื่อมอำยุกำรใช้งำน 

ไปเรื่อยๆ รวมถึงอุปกรณ์ไอทีถูกน�ำมำใช้กับกำรเรียนออนไลน์ มีควำมต้องกำร

ใช้สูงในกลุ่มนักเรียนนักศึกษำ หำกคุณต้องกำรเปิดร้ำนซ่อมโทรศัพท์มือถือ  

ร้ำนซ่อมคอมพิวเตอร์ ช่วงนี้คือโอกำสทอง

8.	คอร์สเรียนออนไลน์

 ผู้ท่ีมีควำมสำมำรถหลำยด้ำนสำมำรถใช้โอกำสนี้มำเปิดคอร์สสร้ำง 

รำยได้ให้กับตัวเอง เช่น เปิดกลุ่มออนไลน์ เพ่ือขำยคอร์สเรียนออนไลน์  

สอนภำษำอังกฤษ สอนเทคนิคกำรลงทุน สอดคล้องกับช่วงที่ผู้คนหันมำ 

เพิ่มทักษะให้ตัวเองเมื่อต้องอยู่บ้ำนเป็นเวลำนำนๆ

9.	ให้เช่าเครื่องมือช่าง	หรือ	เครื่องมือท�าเกษตร

 ช่วงโควิดที่ผ่ำนมำ เจ้ำของบ้ำนปรับปรุงที่อยู่อำศัยกันมำกขึ้น และ 

ช่ำงส่วนใหญ่ประสบปัญหำต้องเดินทำงไปท�ำงำนตำมจังหวัดต่ำงๆ อำจจะ 

ไม่สะดวกพกเครื่องมือช่ำงชิ้นใหญ่ๆ ใช้วิธีเช่ำเคร่ืองมือก่อสร้ำงจำกพื้นที่งำน 

โดยจังหวัดที่มีกำรค้นหำร้ำนให้เช่ำเครื่องมือช่ำงยอดนิยม ได้แก่ ชลบุรี 

สมุทรปรำกำร ปทุมธำนี เชียงใหม่ เชียงรำย ขอนแก่น และนครปฐม  

ส่วนเครื่องมือเกษตรก็มำแรงด้วยเหตุผลเดียวกัน

10.	ธุรกิจรับฆ่าเชื้อ

 แม้จะเป็นธุรกิจท่ีเป็นกลุ่มเฉพำะ แต่ช่วงโควิดท่ีผ่ำนมำ ธุรกิจนี้ 

กลำยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องกำรใช้บริกำรมำกที่สุด บริกำรท�ำควำมสะอำด 

ฆ่ำเชื้อโรคที่อยู่อำศัย ร้ำนค้ำ ออฟฟิศ จ�ำเป็นต้องใช้ผู ้ท่ีมีควำมรู้ด้ำน 

ควำมปลอดภยัโดยเฉพำะ ไม่ใช่แค่ประเทศไทยท่ีได้รับผลกระทบจำกโควิด-19 

ทัว่โลกกไ็ด้รบัผลกระทบนีด้้วย เช่ือว่ำถ้ำธรุกจิรบีปรบัตวั กจ็ะกลบัมำสร้ำงงำน

สร้ำงอำชีพได้เร็วขึ้น

รวบรวมโดย		:		ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่มา		:  https://www.thairath.co.th

Special  Report
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มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำ	ในภูมิภาค

  โดยที่ทุกหน่วยงำนจะร่วมกันสร้ำงระบบนิเวศที่เอื้อต่อกำรพัฒนำคน 
smart people and smart economy และสร้ำงควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชน (Local economy) โดยเน้น พัฒนำคนในชุมชน (ซึ่งเป็นผู้ได้รับกำร 
จ้ำงงำนจำกกระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ) ให้มีควำมรู้ ทักษะ ในกำรส�ำรวจ  
“ทุนชุมชน” แล้วน�ำมำต่อยอดด้วยนวัตกรรม อันถือเป็นรำกแก้วของระบบ
เศรษฐกิจและอตุสำหกรรมของประเทศ ในโครงกำรศกึษำวจัิย บรกิำรวชิำกำร 
เพ่ือพัฒนำก�ำลังคนและเศรษฐกิจชุมชน และแก้ไขปัญหำวิกฤติชำติ ภำยใต้
โครงกำรจ้ำงงำนประชำชนท่ีได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ (CIVID-19)
 นายสุเทพ	 มณีโชติ	 รอง	 ผวจ.ขอนแก่น กล่ำวว่ำ ส�ำหรับโครงกำร 
จ้ำงงำนประชำชนท่ีได้รบัผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคตดิเชือ้
ไวรัสโคโรน่ำ (CIVID-19) รัฐบำลมีนโยบำยให้ทุกภำคส่วนด�ำเนินกำรด้วย
มำตรกำรต่ำงๆ เพือ่ป้องกนัควบคมุโรคอย่ำงเข้มงวด ควบคูไ่ปกบักำรใช้มำตรกำร
เยียวยำและช่วยเหลือประชำชนผู้ได้รับผลกระทบ โดยในจังหวัดขอนแก่นนั้น
ได้มอบหมำยให้มหำวิทยำลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.ศุภวัฒนำกร วงศ์ธนวสุ 
เป็นผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ ร่วมกับภำครัฐเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ได้จัดท�ำ
โครงกำรจ้ำงงำนประชำชนผู้ทีไ่ด้รบัผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของ
โรคไวรสัโควดิ-19 จ�ำนวน 1,588 อัตรำ (เป็นจ�ำนวนเฉพำะในจงัหวัดขอนแก่น) 
เป็นระยะเวลำ 3 เดือน ตั้งแต่เดือน กรกฎำคม-กันยำยน 2563 ในอัตรำ 
เงินเดือน เดือนละ 9,000 บำท
  ทั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงอำชีพ สร้ำงชีวิต พร้อมกับเป็นกำรพัฒนำ
ชุมชนชนบท และชุมชนเมือง ด้วยองค์ควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่ำงๆ 
ที่มีอยู่ เพ่ือสู่กำรสร้ำงงำนรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์วิกฤตและเสริม
ศักยภำพให้กับก�ำลังแรงงำนสมัยใหม่ และส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะในกำร
ท�ำงำนในด้ำนต่ำงๆ ให้แก่แรงงำน เช่น กำรวิเครำะห์ และแก้ปัญหำชุมชน  
กำรพฒันำนวัตกรรมทำงสังคม และทักษะทำงวิทยำศำสตร์และสงัคมเฉพำะด้ำน 
เป็นต้น ซึ่งด�ำเนินกำรในพื้นที่กำรดูแลของมหำวิทยำลัยขอนแก่น 8 จังหวัด  
ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ขอนแก่น กำฬสินธุ์ มหำสำรคำม ร้อยเอ็ด 
เลย หนองบัวล�ำภู ชัยภูมิ และหนองคำย
 ด้ำน รศ.ดร.พีรสิทธิ์	 ค�านวณศิลป์	 คณบดีวิทยาลัยการปกครอง 
ท้องถิ่น กล่ำวว่ำ กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ หรือ COVID-19  
ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชนเป็นอย่ำงมำก ทั้งใน 
มิติของทำงด้ำนเศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในมิติทำงเศรษฐกิจ  
กำรชะลอตัวของเศรษฐกิจ ท�ำให้เกิดภำวะกำรว่ำงงำนของประชำชน 
เป็นจ�ำนวนมำก ด้วยเหตุนี้ วิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่น มหำวิทยำลัย  
ขอนแก่น โดยกำรสนับสนุนจำกกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์  
วิจัย และนวัตกรรม จึงได้มีกำรด�ำเนินโครงกำรจ้ำงงำนประชำชนที่ได้รับ 

	 ดร.ยอดย่ิง	 จันทนพิมพ์	 ประธานสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก
เฉยีงเหนอื	กล่ำวว่ำ จำกกำรทีก่องบญัชำกำรต�ำรวจภธูรภำค 4 จงัหวดัขอนแก่น 
ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น สภำอุตสำหกรรมจังหวัดขอนแก่น สันนิบำตเทศบำล
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนำคำรแห่งประเทศไทย ส�ำนักงำนภำคตะวันออก
เฉียงเหนือ ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร หอกำรค้ำจังหวัด
ขอนแก่น สถติจิงัหวัดขอนแก่น มลูนธิพิฒันำชมุชนอย่ำงยัง่ยนืเพือ่คุณภำพชวีติ
ที่ดี สถำบันวิจัยยุทธศำสตร์และประสำนควำมร่วมมือจังหวัดขอนแก่น  

เพือ่พฒันำภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ส�ำนกัพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เพือ่ร่วมมอืกันในกำรด�ำเนนิกำรฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและสงัคมฐำนรำก 
ภำยใต้โครงกำรจ้ำงงำนประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19) ระยะที่ 2

ขอนแก่น
เดินหน้าโครงการจ้างงาน	ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด	

ฟื้นฟูเศรษฐกิจ-สังคมฐานราก

ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่ำ (COVID-19) 
ระยะที่ 2 ขึ้น
 เพ่ือ 1) สร้ำงงำน รองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์วิกฤตและเสริม
ศักยภำพ ให้กับก�ำลงัแรงงำนสมยัใหม่ 2) ส่งเสรมิกำรพฒันำทกัษะในกำรท�ำงำน
ในด้ำนต่ำงๆ ให้แก่แรงงำน อำทิ ทักษะในกำรวิเครำะห์และแก้ปัญหำชุมชน 
ทกัษะทำงกำรพฒันำนวตักรรมทำงสงัคม และทกัษะเฉพำะทำงด้ำนวทิยำศำสตร์ 
เป็นต้น 3) ค้นหำศักยภำพ และ “ทุน” อันรวมถึง ทุนทำงสังคม ทุนทำง 
สิ่งแวดล้อม ทุนทำงวัฒนธรรม เป็นต้น ในแต่ละพื้นที่ อันจะน�ำไปสู่กำรพัฒนำ
เศรษฐกิจฐำนรำก (Local Economy) 4) พัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ 
อนัเกดิกำรเสรมิสร้ำงศกัยภำพในกำรลงทนุและจ้ำงงำนในพืน้ทีเ่ป้ำหมำย และ 
5) ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
ให้แก่หน่วยงำนเครือข่ำย เพื่อไปถ่ำยทอดหรือฝึกอบรมในชุมชนทั้งในชนบท
และชุมชนเมืองต่อไป
	 รศ.ดร.ศุภวัฒนากร	 วงศ์ธนวสุ	 ผู้รับผิดชอบโครงการจ้างงานฯ  
ส�ำหรบัโครงกำรจ้ำงงำนประชำชน ทีไ่ด้รบัผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19) ระยะที่ 2 กล่ำวว่ำรัฐบำลมีนโยบำย
ให้ทุกภำคส่วนด�ำเนินกำรด้วยมำตรกำรต่ำงๆ เพ่ือป้องกันควบคุมโรค 
อย่ำงเข้มงวด ควบคู่ไปกับกำรใช้มำตรกำรเยียวยำและช่วยเหลือประชำชน 
ผู้ได้รับผลกระทบ โดยในจังหวัดขอนแก่นนั้น ได้มอบหมำยให้วิทยำลัย 
กำรปกครองท้องถิน่ มหำวทิยำลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.ศุภวฒันำกร วงศ์ธนวสุ 
เป็นผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ ร่วมกับภำครัฐและภำคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น
 กำรจดัโครงกำรในคร้ังนีไ้ด้มุ่งไปทีก่ลุม่เป้ำหมำยคอื ประชำชนทีไ่ด้รบั
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่ำ (COVID-19) 
จ�ำนวน 1,588 คน ในชุมชนพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เลย และหนองบัวล�ำภู  
โดยมีระยะเวลำกำรจ้ำงงำน 3 เดือน ในอัตรำเดือนละ 9,000 บำท โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ “สร้ำงอำชีพ สร้ำงชีวิต สร้ำงชำติ” พร้อมกับเป็นกำรพัฒนำ
ชุมชนชนบทและชุมชนเมือง ด้วยองค์ควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่ำงๆ 
ท่ีมีอยู่ สู่กำรสร้ำงงำนรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์วิกฤตและเสริม 
ศักยภำพให้กับก�ำลังแรงงำนสมัยใหม่ และส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะในกำร
ท�ำงำนในด้ำนต่ำงๆ ให้แก่แรงงำน เช่น กำรวิเครำะห์ และแก้ปัญหำชุมชน  
กำรพัฒนำนวัตกรรมทำงสังคม และทักษะทำงวิทยำศำสตร์และสังคม  
ซึ่งด�ำเนินกำรในพื้นที่กำรดูแลของมหำวิทยำลัยขอนแก่น 8 จังหวัด ในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ขอนแก่น กำฬสินธุ์ มหำสำรคำม ร้อยเอ็ด เลย 
หนองบัวล�ำภู ชัยภูมิ และหนองคำย

รวบรวมโดย		:  ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา		:  หนังสือพิมพ์บ้ำนเมือง
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	 นายทวพีงษ์	วชิยัดิษฐ	ผูอ้�านวยการองค์การบรหิารการพฒันาพ้ืนท่ี
พเิศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื	(องค์การมหาชน) เปิดเผยว่ำ กำรจบัมือกนั 
ในครัง้นี ้มเีป้ำหมำยเพือ่ร่วมกนัพฒันำพืน้ทีท่ีจ่ะรองรบักำรท่องเทีย่วท่ีจะเกดิขึน้ 
ภำยจังหวัดให้มีกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวที่มีควำมพร้อมด้ำนอำรยสถำปัตย์ 
(Friendly Design) เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและเป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยว
เพือ่คนท้ังมวล (Tourism for All) พร้อมสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมอืทกุภำคส่วน 
ที่เก่ียวข้องกับอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว เพ่ือน�ำไปสู่กำรปรับปรุงแหล่ง 
ท่องเที่ยวสถำนบริกำรต่ำงๆ อย่ำงรวดเร็วและเป็นรูปธรรม
 ส�ำหรับจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ใกล้กรุงเทพ มีกำร 
เดินทำงที่สะดวกถือเป็นพื้นท่ีเป้ำหมำยส�ำคัญของกำรพัฒนำให้เป็นพื้นที ่
ท่องเที่ยวพิเศษและพื้นท่ีเช่ือมโยง ที่เป็นไปตำมแผนยุทธศำสตร์ของกำรจัด 
กำรท่องเท่ียวอย่ำงย่ังยืน ท่ีมุ่งเน้นเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน อพท. 
จะเข้ำไปประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดกำรบริหำรจัดกำร 
ด้ำนควำมปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม และกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกท่ีเตรียมพร้อมรองรับกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรม 

 โรงทอผ้ำนครบำงจ�ำ เกิดจำกควำมต้องกำรด้ำนกำรพัฒนำอำชีพของ
พี่น้องประชำชนบ้ำนบำงจ�ำ หมู่ที่ 15 ต�ำบลตะกุกเหนือ ที่มีควำมสนใจในกำร
ทอผ้ำ เพื่อสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพและรำยได้ จึงรวมกลุ่มขึ้นมำเป็นกลุ่มอำชีพ
และศึกษำเรียนรู้กำรทอผ้ำจำกศูนย์ศิลปำชีพบ้ำนท่ำนหญิง จึงได้จัดซ้ือวัสดุ
อปุกรณ์และสร้ำงโรงทอขึน้ในหมูบ้่ำน โดยกำรรวมกลุม่ของพีน้่องประชำชนใน
ชมุชนเอง เพือ่เป็นศูนย์กลำงในกำรด�ำเนนิกจิกรรมของกลุม่ และทอผ้ำเพือ่ผลติ
และจ�ำหน่ำย โดยเน้นกำรเป็นภำคีเครือข่ำยกับศูนย์ศิลปำชีพบ้ำนท่ำนหญิง
 ทั้งนี้ สืบเนื่องจำกอ�ำเภอวิภำวดี ได้รับพระมหำกรุณำธิคุณจำกสมเด็จ
พระนำงเจ้ำสริกิติิ ์พระบรมรำชนินีำถ พระบรมรำชชนนพีนัปีหลวง พระรำชทำน
ศูนย์ศิลปำชีพบ้ำนท่ำนหญิง หมู่ที่ 1 ต�ำบลตะกุกเหนือ เมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 
2537 เพื่อให้พี่น้องประชำชนในพ้ืนที่บ้ำนท่ำนหญิงและพื้นที่ใกล้เคียง  
ได้มีอำชีพเพ่ือสร้ำงงำนสร้ำงรำยได้ ซึ่งได้ด�ำเนินกำรผลิตผ้ำทอ ส่งให้มูลนิธิ 
ศูนย์ศิลปำชีพสวนจิตรลดำและจ�ำหน่ำยให้ประชำชนทั่วไป
 จงัหวัดสรุำษฎร์ธำน ีส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคณุเป็นล้นพ้น จงึน้อมน�ำ
พระปฐมบรมรำชโองกำรของ พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดี 

	 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน	 (องค์การมหาชน)	หรือ	อพท.	 โดยส�านักงานพื้นที่พิเศษ	7	 
หรือ	อพท.7	จังหวัดสุพรรณบุรี	 ได้ร่วมมือกับ	17	องค์กร	ภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาชน	ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	
(MOU)	การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อ	คนทั้งมวล	จังหวัดสุพรรณบุรี

	 จ.สุราษฎร์ธานี	 เปิดโรงทอผ้านครบางจ�าและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ	 เนื่องในวโรกาส
วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิพ์ระบรมราชินนีาถ	พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง	
ณ	บ้านบางจ�า	หมู่ที่	15	ต�าบลตะกุกเหนือ	อ�าเภอวิภาวดี	จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปลุกเทรนด์	ไทยเที่ยวไทย
“อพท.	เมืองสุพรรณบุรี”	จับมือ	17	องค์กรพันธมิตร

ผลักดันสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวล

จ.สุราษฎร์ธานี	 เปิดโรงทอผ้า	“นครบางจ�า”	สืบสาน 
รักษาและต่อยอด	พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กำรท่องเทีย่ว ส่งเสรมิกำรเข้ำถงึและกำรรองรบักำรท่องเทีย่วปรำศจำกอปุสรรค
ของคนทั้งมวล (Tourism for All)
	 นายณฐัปคลัภ์	อคัรวชิญ์	ผู้อ�านวยการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	
(ททท.)	 ส�านักงานสุพรรณบุรี กล่ำวว่ำ กำรท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล หรือ 
Tourism for All เป็นสิ่งที่ทั่วโลกก�ำลังให้ควำมส�ำคัญ เนื่องจำกเป็นกำรเปิด
ประสบกำรณ์เดินทำงท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีอำรยสถำปัตย์ เพื่อกำร
รองรบันกัท่องเทีย่วทกุกลุ่ม โดยเฉพำะผู้พกิำรและผู้สูงอำย ุซึง่จงัหวดัสพุรรณบรุี
ถือเป็นพ้ืนที่กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน และเป็นพื้นที่เช่ือมโยงอีกหนึ่งเส้นทำง
เพื่อขับเคลื่อนกำรท่องเที่ยวให้เติบโตอย่ำงมั่นคง และพร้อมบูรณำกำรร่วมกับ
โครงกำร Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) 
เพื่อท�ำให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบกำรณ์ที่ดี มีควำมสุข และมั่นใจ ในควำม
ปลอดภยัด้ำนสขุอนำมยั ปลอดภยัจำกกำรแพร่ระบำยของโรคไวรสั COVID-19

รวบรวมโดย		:  ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก

ที่มา		:  https://www.thansettakij.com

ศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ์  
พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว มำเป็น
หลักคิดในกำรด�ำเนินงำนเพื่อ
แสดงออกถึงควำมจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ 
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง จึงได้ขยำยผลต่อยอดให้เกิด
โรงทอผ้ำนครบำงจ�ำ อันเป็นกำรสืบสำนรักษำภูมิปัญญำกำรทอผ้ำให้ด�ำรง 
คงอยู่ ธ�ำรงไว้ซึ่งคุณค่ำอัตลักษณ์ที่ภำคภูมิใจของชำติ และยังเป็นกำรเผยแพร่
ผ้ำไทยศิลปะอันล�้ำค่ำ ให้เกิดกระแสควำมนิยมในหมู่พี่น้องประชำชน ในกำร
สวมใส่จนเป็นประเพณีนิยม ตำมแนวทำงของมติคณะรัฐมนตรี ที่รณรงค์ให้ 
ทกุส่วนรำชกำรและพีน้่องประชำชนใช้และสวมใส่ผ้ำไทย นอกจำกนัน้ยงัเป็นกำร
ส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ พัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก
ให้เกิดควำมเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืนในโอกำสต่อๆ ไป

รวบรวมโดย		:  ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้

ที่มา		:  ส�ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
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	 ยานยนต์ไฟฟ้า	(อวีี)	หรอือุตสาหกรรม
ยานยนต์แห่งอนาคต ในควำมหมำยของ 
โครงกำรเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก หรือ อีอีซี 
ที่ก�ำลังมีควำมก้ำวหน้ำอย่ำงมำกในห้องทดลอง  
แต่ในกำรใช้งำนจริง อีวีมีอยู่บนถนน ใช้งำนใน 
ชีวิตประจ�ำวันของคนไทยมำกน้อยแค่ไหน 
 ข้อมูลจำกกำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.)  
เผยว่ำในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรนโยบำย
พลังงำน (กบง.) มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรส่งเสริม
พื้นท่ีติดตั้งสถำนีอัดประจุยำนยนต์ไฟฟ้ำ (EV  
Mapping) โดยกรอบนโยบำยครอบคลมุพืน้ทีชุ่มชน 
สถำนีบริกำรน�้ำมัน ห้ำงสรรพสินค้ำ อำคำรพำณิชย์ 
อำคำรส�ำนักงำน ถนนสำยหลักระหว่ำงเมือง
	 ส�าหรับผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่อาศัยอยู ่
ในพื้นที่นั้น	 หรือรองรับที่เดินทางมาจากเมืองอื่น	
โดยให้ภาครัฐและเอกชนสามารถยื่นขอรับ 
การสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานได้	 เพื่อให้มีจ�านวนสถานีเพิ่มข้ึน	 
สร้างความเชื่อมั่นผู้ใช้รถ	 EV	 และกระตุ้นตลาด	 
EV	ในภาพรวม

 กำรลงทนุในเขตพฒันำพิเศษภำคตะวนัออก 
หรือ อีอีซี ไม่เพียงกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
อย่ำงเดียว แต่ต้องค�ำนึงถึงกำรพัฒนำด้ำนบุคลำกร
ด้วย เมื่อเร็วๆ นี้ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก หรือ สกพอ. ได้จัด
สัมมนำ “ขับเคลื่อนอำชีวศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษ
ภำคตะวันออก อีอีซี” เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำ 
ทกัษะบคุลำกรแบบตรงตำมควำมต้องกำร Demand 
driven (EEC Model) และ ศูนย์ควำมเป็นเลิศ 
ทำงกำรอำชีวศึกษำในพ้ืนที่อีอีซี (Excellence 
Center) รวมถึงกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น  
ด้ำนกำรพัฒนำทักษะบุคลำกรร่วมกับผู้บริหำร 
วิทยำลัยอำชีวศึกษำกว่ำ 40 แห่ง ในพื้นที่อีอีซี 
	 สกพอ.	 ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ	
กระทรวงอดุมศกึษาวทิยาศาสตร์วจิยัและนวตักรรม	
กระทรวงแรงงาน	 และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 
ขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะบุคลากรตรงตาม 
ความต้องการ	 Demand	 driven	 ภาคเอกชน 
ร่วมจ่าย	 โดยประมาณความต้องการบุคลากร 
ในพืน้ทีอ่อีซี	ีระยะเวลา	5	ปี	(2562-2566)	จ�านวน	
475,668	อัตรา

รวบรวมโดย		:  ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก

ที่มา		:  www.bangkokbiznews.com

รวบรวมโดย		:  ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก

ที่มา		:  www.bangkokbiznews.com

	 EEC	Model	คือการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะบุคลากรแบบตรงตามความต้องการ	Demand	driven	มีสาระส�าคัญน่าสนใจดังนี้

“อีวี	ไทย”	มาไกลในชีวิตจริง

พัฒนาคนให้ตรงงาน	“อีอีซีโมเดล”
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11	วิธีการใช้ภาษาอังกฤษในการท�างานอย่างได้ผล
  ต่อไปนี้เป็น เคล็ดลับ 11 ประกำรในกำรใช้ภำษำอังกฤษ ในที่ท�ำงำน
อย่ำงมืออำชีพ ให้เห็นถึงควำมส�ำเร็จในกำรท�ำงำนของคุณแม้จะมีอุปสรรค 
ด้ำนภำษำในที่ท�ำงำนก็ตำม 11 วิธีนี้ จะช่วยให้กำรใช้ภำษำอังกฤษในที่ท�ำงำน
ของคุณเป็นเรื่องปกติ
1.	 พกสมุดโน้ตไว้จดค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ
 ซื้อสมุดโน้ตเล็กๆ ที่คุณพกติดตัวไปตลอดเวลำ เมื่อคุณได้ยินค�ำศัพท์ที ่
คุณไม่เข้ำใจให้เขียนบันทึก เพื่อให้คุณสำมำรถดูได้ในภำยหลังได้
 ในท�ำนองเดียวกัน ถ้ำมีเพื่อนร่วมงำนเป็นชำวต่ำงชำติ ให้ลองพูดคุยหรือ
ให้เขำช่วยอธบิำยค�ำศพัท์ภำษำอังกฤษค�ำใหม่นีไ้ด้หรอืไม่ เป็นวธีิทีด่ทีีค่ณุจะได้
เริ่มต้นกำรสนทนำภำษำอังกฤษและได้ท�ำควำมคุ้นเคยกับเพื่อนที่ท�ำงำน
2.	 คุยกับเพื่อนร่วมงานนอกสถานที่ท�างาน
 ถ้ำเพือ่นร่วมงำนชวนไปดืม่หรอืสงัสรรค์หลงัเลกิงำนก็ถอืว่ำเป็นโอกำสทีด่ี 
ท่ีจะได้สร้ำงควำมคุน้เคยกนัมำกขึน้ หรอืเพือ่นๆ อำจชวนคุณไปทำนข้ำวกลำงวัน
 ถึงแม้ว่ำคุณจะขี้อำย แต่กำรพูดคุยภำษำอังกฤษกับเพื่อนร่วมงำน  
นอกที่ท�ำงำนก็เป็นประโยชน์ ด้วยวิธีนี้จะช่วยให้คุณจะคุ้นเคยกับวิธีสื่อสำร
ภำษำอังกฤษและพูดคุยกันมำกขึ้น
 พวกเขำก็จะคุน้เคยกบัส�ำเนยีงภำษำองักฤษและวธิทีีค่ณุพดูมำกขึน้ เป็นกำร
สร้ำงมติรภำพทดีใีนกำรท�ำงำน ท�ำให้ง่ำยต่อกำรขอควำมช่วยเหลอืในภำยหลงั
3.	 เรียนรู้ค�าแสลงและส�านวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณ
 อย่ำลืมพยำยำมที่จะเรียนรู้ศัพท์ ค�ำแสลง และส�ำนวน ที่เพื่อนร่วมงำน
ของคุณใช้บ่อยๆ เพ่ือให้คุณเข้ำใจได้ดีขึ้นและสื่อสำรภำษำอังกฤษกับ 
พวกเขำได้ดีขึ้น เริ่มต้นจำกกำรพูดคุยที่เกี่ยวข้องกับงำน จะช่วยฝึกทักษะ 
กำรพูดภำษำอังกฤษในแต่ละวัน และสร้ำงควำมคุ้นเคย จะท�ำให้คุณมั่นใจ 
กับกำรพูดภำษำอังกฤษมำกยิ่งขึ้น
4.	 คุณสามารถถามเพื่อนร่วมงานได้	 ด้วยการใช้ค�าว่า	 “ฉันไม่เข้าใจ”	 
	 เพื่อขอความช่วยเหลือ
 เจ้ำนำยหรอืผู้บังคับบัญชำและเพือ่นร่วมงำนส่วนใหญ่ จะชอบให้คณุพดูว่ำ 
“ฉันไม่เข้ำใจ” หรือ “ฉันไม่รู้ว่ำคุณพูดอะไรแค่ไหน” มำกกว่ำแกล้งท�ำเป็นว่ำ
คุณเข้ำใจ ไม่ยอมรับว่ำคุณไม่เข้ำใจกับเรื่องที่เขำพูด และจะท�ำให้เกิดปัญหำ 
ในกำรท�ำงำนในภำยหลัง และควำมซ่ือสัตย์เป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับกำรสื่อสำร 
ในกำรท�ำงำนที่ดี
 มำท�ำควำมเข้ำใจกบัค�ำว่ำ “ฉนัไม่เข้ำใจ” กำรขอให้เพ่ือนร่วมงำน/เจ้ำนำย
ของคุณ ช่วยอธิบำยให้ช้ำลง หรือพูดซ�้ำอีกคร้ัง หรือคุณสำมำรถอธิบำย 
กลับตำมที่คุณเข้ำใจซ�้ำอีกครั้งแล้วถำมว่ำ คุณเข้ำใจถูกต้องหรือไม่
ตวัอย่าง ประโยคภำษำองักฤษเพือ่กำรสือ่สำร กำรท�ำงำนในสถำนกำรณ์ต้องกำร
ให้อธิบำยซ�้ำอีกครั้ง หรือกำรขอควำมช่วยเหลือ :
 • Sorry, I didn’t understand. Can you explain that again?
  ขออภัยฉันไม่เข้ำใจ คุณสำมำรถอธิบำยได้ไหม?
 • I’m not sure I understood, could you [show me/demonstrate]  
  how to do this task?
  ฉันไม่แน่ใจว่ำฉันเข้ำใจคุณสำมำรถ [แสดง/สำธิต] วิธีกำรท�ำงำนนี้
 • Sorry, could you please repeat that slower?
  ขอโทษคุณช่วยท�ำซ�้ำได้ไหม?
 • Could you please say that again slowly?
  คุณช่วยพูดช้ำลงได้ไหม?
 • I think you mean ~. Is that correct?
  ฉันคิดว่ำคุณหมำยถึง ~. ถูกต้องหรือไม่?

	 เราทุกคนต้องการท�างานในฝันที่เราอยากท�า	 ในองค์กรขนาดใหญ่เริ่มแข่งขันกันตั้งแต่	การเขียน	 ใบสมัครงาน	 (Resume)	 ให้มี 
ความน่าสนใจ	รวมถงึสมัภาษณ์งานภาษาอังกฤษ	และเมือ่คณุได้รบัเลอืกรบัเข้าท�างานในองค์กรขนาดใหญ่	คณุจ�าเป็นจะต้องใช้ภาษาองักฤษ
ทุกวันในการสนทนาจริงๆ	 ในที่ท�างาน	 เพราะองค์กรที่มีขนาดใหญ่	จะมีความเป็นมืออาชีพในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร 
ในการท�างานของคุณอาจจะได้ใช้ภาษาอังกฤษในการน�าเสนอธุรกิจก็อาจเป็นได้	 บางคนอาจเริ่มกังวลใจในการใช้ภาษาอังกฤษ	แต่เรา 
จะมาแนะน�าเคล็ดลับ	11	วิธีที่จะท�าให้คุณใช้ภาษาอังกฤษในที่ท�างานอย่างได้ผล

11	เคล็ดลับ
การใช้ภาษาอังกฤษในการท�างานอย่างได้ผล

5.	 ถ้าเพื่อนร่วมงานไม่เข้าใจ	 การพูดภาษาอังกฤษของคุณในตอนแรก	 
	 ให้ลองใช้ค�าพูดแบบอื่นๆ	
 กำรพูดอธบิำยด้วยภำษำองักฤษกับเพ่ือนร่วมงำนหรือเจ้ำนำย ไม่ใช่เรือ่งง่ำย 
พวกเขำอำจแสดงออกถงึกำรไม่เข้ำใจ ส่ำยหวัแล้วพดูว่ำ “ขอโทษฉนัไม่เข้ำใจ” 
เม่ือเกิดเหตุกำรณ์แบบน้ีขึ้น อย่ำพูดภำษำอังกฤษซ�้ำด้วยประโยคเดิม  
ให้ลองพูดอธิบำยอีกครั้งด้วยกำรใช้ประโยคท่ีมีควำมหมำยใกล้เคียงและ 
ยกตัวอย่ำงที่แตกต่ำงจำกเดิม
ตัวอย่าง ประโยคภำษำอังกฤษเพื่อกำรท�ำงำน ในสถำนกำรณ์อธิบำยปัญหำ 
แก่เพื่อนร่วมงำน
 ถ้ำคุณพูดในตอนแรกว่ำ…
 • “How do I fix this error?”
  ฉันจะแก้ไขข้อผิดพลำดนี้ได้อย่ำงไร?
 อำจจะอธิบำยใหม่อีกครั้งด้วยค�ำว่ำ…
 • “There is a mistake, how can I correct it?”
  มีข้อผิดพลำดฉันสำมำรถแก้ไขได้อย่ำงไร?
 บำงครั้งกำรอธิบำยในครั้งที่สอง อำจท�ำให้เพื่อนร่วมงำน เข้ำใจที่คุณพูด
อธิบำยมำกขึ้นกว่ำเดิม
6.	 คุณสามารถถามเพื่อนร่วมงานได้	 ด้วยการใช้ค�าว่า	 “ฉันไม่เข้าใจ”	 
	 เพื่อขอความช่วยเหลือ
 ก่อนที่คุณจะถำมค�ำถำม เนื่องจำกคุณพูดภำษำอังกฤษ มีโอกำสที่คุณพูด
ช้ำกว่ำภำษำไทย เนื่องจำกไม่ใช่ภำษำแม่ หรืออำจยังไม่เข้ำใจ (intonations)
ตัวอย่าง ประโยคภำษำอังกฤษเพื่อกำรท�ำงำน เมื่อต้องกำรถำมค�ำถำม
 เมื่อต้องกำรถำมค�ำถำมกับเพื่อนร่วมงำน ให้เริ่มต้นด้วยกำรพูดว่ำ…
 • “I want to ask a question.”
  ฉันต้องกำรถำมค�ำถำม
 ถ้ำคุณมีควำมคิดที่คุณต้องกำรอธิบำยให้พูดว่ำ…
 • “I have an idea”
  ฉันมีควำมคิดอื่นๆ
 ถ้ำคุณต้องกำรอธิบำยบำงสิ่งบำงอย่ำงให้พูดว่ำ…
 • “Let me explain, please.”
  โปรดให้ฉันอธิบำย
7.	 ระวังการออกเสียงสูงต�่า
 ในท�ำนองเดียวกัน ต้องระวังกำรออกเสียงภำษำอังกฤษเมื่อคุณพูด  
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรออกเสียงภำษำอังกฤษ คุณจะต้องใส่ใจกับรำยละเอียด
เหล่ำนี้ เพื่อให้กำรสื่อสำรภำษำอังกฤษประสบควำมส�ำเร็จ
ตัวอย่าง เช่น ถ้ำคุณถำมค�ำถำมและลืมยกระดับเสียงในตอนท้ำย คนที่คุณพูด
ภำษำอังกฤษด้วยอำจไม่สำมำรถตอบค�ำถำมได้ ถ้ำคุณพูดภำษำอังกฤษด้วย 
น�้ำเสียงรำบเรียบ เพื่อนร่วมงำนอำจคิดว่ำคุณเบื่อ หรือไม่ให้ควำมสนใจ  
พวกเขำอำจจะไม่ทรำบอำรมณ์ของคณุและอำจท�ำให้เกดิปัญหำในกำรท�ำงำนได้
8.	 ฝึกสนทนาทั่วไปแบบตัวต่อตัว
 เมื่อคุณเริ่มท�ำงำน หำเพื่อนหรือครูสอนกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษเพื่อ 
กำรท�ำงำน และฝึกพูดภำษำอังกฤษในสถำนกำรณ์กำรท�ำงำนต่ำงๆ ซึ่งจะช่วย
ให้คุณรู้สึกมั่นใจในกำรพูดภำษำอังกฤษในที่ท�ำงำน คุณจะกล้ำพูดภำษำ 
องักฤษได้อย่ำงไม่มคีวำมเครยีด และครจูะช่วยแก้ไขข้อผิดพลำดในกำรพดูภำษำ
อังกฤษ

รวบรวมโดย		:  ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา		:  https://www.edufirstschool.com
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รู้ทันโลก

 รัฐบำลสงิคโปร์ประกำศเพิม่เงนิเยยีวยำผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบจำก COVID-19 
เพิ่มถึง 8,000 ล้ำนเหรียญสิงคโปร์ (รำว 180,000 ล้ำนบำท) ในโครงกำร “Jobs 
Support Scheme” โดยแรงงำนในประเทศสงิคโปร์กว่ำ 2 ล้ำนรำย จะได้เงินเยยีวยำ
ก้อนดังกล่ำวแตกต่ำงกันไป แต่ผู้ที่ได้รับเงินเยียวยำมำกที่สุดคือแรงงำนที่ท�ำงำนใน
อุตสำหกรรมด้ำนท่องเที่ยว กำรบิน และอุตสำหกรรมก่อสร้ำง จะได้รับเงินเยียวยำ
มำกที่สุดถึง 50% ของเงินเดือนไปจนถึง เดือนมิถุนำยน 2021 ขณะที่แรงงำนใน
อุตสำหกรรมอื่นๆ เช่น อำหำร ขนส่ง ขุดเจำะน�้ำมันและก๊ำซธรรมชำติ จะได้รับเงิน
เยียวยำ 30% และแรงงำนในภำคส่วนอื่นๆ จะได้รับเงินเยียวยำ 10%
 ส�ำหรบัเงนิเยยีวยำของรฐับำลสงิคโปร์นีค้ำดหวงัว่ำธรุกจิมำกกว่ำ 150,000 แห่ง 
จะช่วยให้พนักงำนถูกปลดออกจำกต�ำแหน่งน้อยที่สุด และรัฐบำลเองยังได้ให้ 
ค�ำแนะน�ำกับธุรกิจต่ำงๆ เสริมทักษะให้กับพนักงำนเพิ่มเติม เพื่อที่หลัง COVID-19 
แล้วจะสำมำรถฟื้นตัวได้ไวที่สุด

 คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำจ้ำงข้ันต�่ำ ประกำศเมื่อเดือนสิงหำคม  
หลังประชุมหำรือกันเป็นเวลำกว่ำ 4 ชม. โดยที่ประชุมเห็นพ้องกันว่ำให้ปรับ
ข้ึนค่ำจ้ำงขั้นต�่ำจำกเดือนละ 23,800 เหรียญไต้หวัน เป็นเดือนละ 24,000 
เหรียญ หรือคิดเป็น 0.84% ขณะท่ีค่ำจ้ำงรำยช่ัวโมงส�ำหรับแรงงำนท้องถ่ิน
ปรับขึ้นจำกช่ัวโมงละ 158 เหรียญ เป็น 160 เหรียญ หรือคิดเป็น 1.26%  
นับว่ำเป็นกำรปรับข้ึนในอัตรำที่ต�่ำที่สุดตั้งแต่รัฐบำล ปธน. ไช่อิงเหวิน  
ขึ้นบริหำรประเทศเม่ือปี 2016 ซึ่งขณะนั้นค่ำจ้ำงขั้นต�่ำอยู่ที่เดือนละ  

	 นายสุชาติ	 ชมกลิ่น	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่ำ รัฐบำลภำยใต้กำรน�ำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม ให้ควำมส�ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรกำรท�ำงำนของแรงงำนต่ำงด้ำว 3 สัญชำติ (กัมพูชำ ลำว และเมียนมำ) โดยเฉพำะในช่วง
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 เนื่องจำกอำจเชื่อมโยงถึงกำรแพร่ระบำดระลอกใหม่ในประเทศได้ คณะรัฐมนตรีจึงได้เห็นชอบแนวทำง 
กำรบริหำรจัดกำรตำมที่กระทรวงแรงงำนเสนอ ซึ่งขณะน้ีได้ลงนำมในประกำศกระทรวงแรงงำน เพ่ือรองรับกำรอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวท�ำงำนในรำชอำณำจักร
เป็นกำรเฉพำะ ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 จ�ำนวน 2 ฉบับ และมีผลใช้บังคับแล้ว

	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	ย�้า	 แนวทางการบริหารจัดการการท�างานของแรงงานต่างด้าว	3	 สัญชาติ	กัมพูชา	ลาว	และ 
เมยีนมา	ภายหลงัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที	่4	สงิหาคม	2563	ให้แรงงานต่างด้าว	4	กลุ่ม	
ทีเ่คยมใีบอนุญาตท�างาน	แต่การอนญุาตสิน้สดุ	และยงัอยูใ่นราชอาณาจกัร	ให้สามารถอยูใ่นราชอาณาจกัรได้เป็นการชัว่คราว	และให้ท�างาน
ได้เป็นการเฉพาะ	 เพื่อติดต่อขอใบอนุญาตท�างานกับกรมการจัดหางาน	ซึ่งขณะนี้	 ได้ลงนามในประกาศกระทรวง	2	ฉบับ	 เพื่อรองรับ 
การอนุญาตให้คนต่างด้าวท�างานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะแล้ว	พร้อมก�าชับให้ด�าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก�าหนด

สิงคโปร์เยียวยา	COVID-19	เพิ่ม	7	เดือน
เน้นแรงงานท่องเที่ยว-การบิน-ก่อสร้าง

ไต้หวนัประกาศปรบัข้ึนค่าจ้างขัน้ต�า่เป็นเดอืนละ	24,000	เหรียญ
รายชั่วโมงเพิ่มเป็น	160	เหรียญ	มีผล	1	ม.ค.	2021

รมว.แรงงาน	กระทุ้ง	ต่างด้าว	ขอใบอนุญาตท�างาน

	 ด้านนาย	 Heng	 Swee	 Keat	 รองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร ์
เผยว่าเงินเยียวยาดังกล่าวนี้ไม่สามารถที่จะให้ได้เท่าก่อนหน้านี้ได้	ซึ่ง
สูงถึง	75%	ของเงินเดือน	ไม่อย่างนั้นแล้วเงินทุนส�ารองของสิงคโปร์
เองจะร่อยหรอลงไปซึง่จะสร้างความเสีย่งทันที	นอกจากนีร้ฐับาลยงัได้
เพิ่มเงินเยียวยาอีก	1,000	ล้านเหรียญสิงคโปร์	เพื่อเสริมการจ้างงาน
ในอุตสาหกรรมท่ีมีอนาคตสดใส	 เช่น	 ICT	 อุตสาหกรรมการแพทย	์
อุตสาหกรรมด้านชีวะภาพ	 ซึ่งถ้าหากมีการจ้างงานชาวสิงคโปร์ด้วย
กันเอง	รัฐบาลจะช่วยเพิ่มเงินให้อีก	25%	ของเงินเดือนในระยะเวลา	
1	ปี

รวบรวมโดย		:  ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน

ที่มา		:  South China Morning Post

20,008 เหรียญ และครั้งน้ีเป็นกำรปรับขึ้นค่ำจ้ำงขั้นต�่ำต่อเน่ืองเป็นคร้ังที่ 5 
ซึ่งจะมีผลใชับังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ปีหน้ำเป็นต้นไป โดยตำมกฎหมำย 
แรงงำนต่ำงชำติ (ยกเว้นผู้ช่วยงำนบ้ำนและผู้อนุบำลในครัวเรือน) จะได้รับ 
กำรปรับขึ้นค่ำจ้ำงทุกคน

รวบรวมโดย		:  ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน

ที่มา		:  Radio Taiwan International
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	 นายสุชาติ	 ชมกล่ิน	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผย  
ตำมทีค่ณะรฐัมนตร ีมมีตใิห้ทกุส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ เร่งด�ำเนนิกำร 
บรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรประจ�ำ ทั้งจำกผู้ที่เพิ่งจบกำรศึกษำและผู้ว่ำงงำน 
หรอืถกูเลกิจ้ำงทีไ่ด้รบัผลกระทบจำกโควดิ-19 เพือ่ลดปัญหำกำรว่ำงงำนภำยใน
ประเทศนั้น หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงแรงงำน ได้เร่งร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อ
แก้ไขปัญหำ ซึ่งล่ำสุดได้รับรำยงำนจำกอธิบดีกรมกำรจัดหำงำนว่ำ ได้ขำนรับ
นโยบำย และน�ำไปปฏิบัติแล้ว โดยขณะนี้ กรมกำรจัดหำงำน ได้บรรจุแต่งตั้ง
ข้ำรำชกำรใหม่ จ�ำนวน 40 คน ปฏิบัติงำนทั้งในส่วนกลำง และส่วนภูมิภำค 
 “รฐับำลภำยใต้กำรน�ำของพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม ให้ควำมส�ำคัญกับปัญหำกำรว่ำงงำน 
ของพี่น้องแรงงำน และตระหนักดีว่ำ หำกแรงงำนในประเทศไม่มีงำนท�ำ  
ย่อมส่งผลต่อกำรใช้จ่ำยของคนในประเทศ และส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ 
ถึงภำคส่วนอื่นๆ อย่ำงไรก็ดี รัฐบำลจะเร่งหำมำตรกำรเพื่อรักษำสภำพ 
กำรจ้ำงงำนในประเทศ และส่งเสริมให้เกิดกำรจ้ำงงำน เพรำะกำรมีงำนท�ำ  
มีรำยได้ ในช่วงเวลำนี้ นับเป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่สุด” นำยสุชำติฯ กล่ำว

กรมการจัดหางาน	ขานรับนโยบายรัฐ
บรรจุแต่งตั้งข้าราชการใหม่

	 ด้านนายสุชาติ	 พรชัยวิเศษกุล	 อธิบดีกรมการจัดหางาน	 กล่าว 
เพิ่มเติมว่า	 ขณะนี้กรมการจัดหางาน	 ได้บรรจุ	 และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการในต�าแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ	 ตามหลักเกณฑ์วิธีการ
ของ	ส�านกังาน	กพ.	แล้ว	จ�านวน	40	อัตรา	อัตราเงินเดอืน	ระหว่าง	15,000-
16,500	 บาท	 โดยปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลาง	 และส่วนภูมิภาค	 ให้บริการ
ประชาชนตามภารกิจของกรมการจัดหางาน	 ได้แก่	 การบริการจัดหางาน 
ในประเทศ	 การบริหารแรงงานไทยไปท�างานต่างประเทศ	 การคุ้มครอง 
คนหางาน	การควบคุมการท�างานของคนต่างด้าว	และการแนะแนวอาชีพ
และส่งเสริมการประกอบอาชีพ	 ทั้งนี้	 ข้าราชการบรรจุใหม่ทั้ง	 40	 คน	 
จะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่	25	กันยายน	2563	เป็นต้นไป

รวบรวมโดย		:  ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน

ที่มา		:  http://www.doe.go.th

 “กระทรวงแรงงำน ขอย�้ำ เตือนให้ นำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร ที่มี
แรงงำนต่ำงด้ำวตำมมติเมื่อวันที่ 4 สิงหำคม 2563 ได้แก่ กลุ่มที่ 1) แรงงำน
ต่ำงด้ำวสัญชำติกัมพูชำ ลำว และเมียนมำ ที่เข้ำมำท�ำงำนตำมข้อตกลง MoU 
ซึ่งครบวำระกำรจ้ำงงำน 4 ปี กลุ่มที่ 2) แรงงำนต่ำงด้ำวสัญชำติกัมพูชำ ลำว 
และเมียนมำ ทีผ่่ำนกำรพสิจูน์สญัชำต ิถอืเอกสำรประจ�ำตวัได้แก่ หนงัสอืเดนิทำง 
(Passport : PP) เอกสำรเดินทำง (TD) เอกสำรรับรองบุคคล (CI) ที่ใบอนุญำต
ท�ำงำนและกำรได้รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักรสิ้นสุดในช่วงต้ังแต่วันท่ี  
30 กันยำยน 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 แต่ไม่ได้ด�ำเนินกำรตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหำคม 2562 กลุ่มที่ 3) แรงงำนต่ำงด้ำวสัญชำติ
กัมพูชำ ลำว และเมียนมำ ที่เข้ำมำท�ำงำนตำมข้อตกลง MoU ที่กำรอนุญำต
ท�ำงำนสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมำยตำมมำตรำ 50 มำตรำ 53 หรือมำตรำ 55 
แห่งพระรำชก�ำหนดกำรบริหำรจัดกำรกำรท�ำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2560 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น ออกจำกนำยจ้ำงรำยเดิม แต่หำนำยจ้ำงรำยใหม่ไม่ได้
ภำยใน 30 วัน เป็นต้น กลุ่มที่ 4) แรงงำนต่ำงด้ำวสัญชำติกัมพูชำและเมียนมำ 
ที่เข้ำมำท�ำงำนในลักษณะไป-กลับ หรือตำมฤดูกำล โดยใช้บัตรผ่ำนแดน  
(Border Pass) ตำมควำมตกลงว่ำด้วยกำรข้ำมแดน ตำมมำตรำ 64  
แห่งพระรำชก�ำหนดกำรบริหำรจัดกำรกำรท�ำงำนของคนต่ำงด้ำวฯ ซึ่งครบ 
วำระกำรจ้ำงงำน และกำรอนญุำตให้พ�ำนกัในเขตพืน้ทีช่ำยแดนทีไ่ด้รับอนุญำต 
สิ้นสุด นั้น รีบมำด�ำเนินกำรขอใบอนุญำตท�ำงำนกับกรมกำรจัดหำงำน”  
นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน กล่ำว
 ด้ำนนายสุชาติ	 พรชัยวิเศษกุล	 อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่ำวถึง  
ขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรว่ำคนต่ำงด้ำวกลุ่มที่ 1-3 สำมำรถยื่นขอรับใบอนุญำต
ท�ำงำนได้ทีส่�ำนกังำนจดัหำงำนจงัหวัด หรอืส�ำนกังำนจดัหำงำนกรงุเทพมหำนคร
พื้นที่ 1-10 ตำมที่ตั้งของสถำนประกอบกำร ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหำคม 2563- 
วันที่ 31 ตุลำคม 2563 ซึ่งใบอนุญำตท�ำงำนจะสำมำรถใช้ได้ต้ังแต่ วันที่ 1 
พฤศจิกำยน 2563-31 มนีำคม 2565 หลงัจำกนัน้คนต่ำงด้ำวต้องตรวจสขุภำพ/ 
ประกันสุขภำพกับโรงพยำบำลของรัฐท่ีกระทรวงสำธำรณสุขก�ำหนด (กรณ ี
ไม่มปีระกนัสงัคม) และยืน่ขอรบักำรตรวจอนญุำตอยูใ่นรำชอำณำจกัรเป็นกำร
ชั่วครำวต่อไป (Visa) กับส�ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ภำยในวันที่ 31 มกรำคม 
2564 และขั้นตอนสุดท้ำยคือ กำรจัดท�ำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ ออกบัตร

ประจ�ำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย (บัตรสีชมพู) ท่ีมีใบอนุญำตท�ำงำนด้ำน 
หลงับตัร กับกรมกำรปกครอง ตัง้แต่วนัที ่1 กมุภำพนัธ์ 2564-31 มนีำคม 2564 
โดยแรงงำนต่ำงด้ำวสำมำรถท�ำงำนกับนำยจ้ำงได้ทุกประเภทงำนทีมิ่ได้มีประกำศ
ห้ำมคนต่ำงด้ำวท�ำ เช่น เดียวกับคนต่ำงด้ำว MOU และไม่อนุญำตให้เปลี่ยน
นำยจ้ำง เว้นแต่กำรออกจำกงำนเป็นเพรำะควำมผิดของนำยจ้ำงหรือได้ช�ำระ
ค่ำใช้จ่ำยให้นำยจ้ำงรำยเดิมแล้ว
 ส่วนคนต่ำงด้ำวซ่ึงเข้ำมำท�ำงำนในลักษณะไป-กลับ หรือตำมฤดูกำล
บริเวณชำยแดน ที่ถือบัตรบัตรผ่ำนแดน (Border Pass) สำมำรถยื่นขอรับใบ
อนุญำตท�ำงำนได้ที่ส�ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหำคม 2563- 
วันท่ี 31 ตุลำคม 2563 และคนต่ำงด้ำวต้องตรวจสุขภำพ/ประกันสุขภำพ  
(กรณีไม่มีประกันสังคม) ภำยในวันที่ 31 มกรำคม 2564 โดยใบอนุญำตท�ำงำน
มีอำยุครั้งละ 3 เดือน แต่สำมำรถขอต่อเนื่องได้ไม่เกินวันที่ 31 มีนำคม 2565 
และแรงงำนต่ำงด้ำวไม่สำมำรถเปลี่ยนนำยจ้ำงได้ เว้นแต่กำรออกจำกงำน 
เป็นเพรำะควำมผิดของนำยจ้ำง หรือได้ช�ำระค่ำใช้จ่ำยให้นำยจ้ำงรำยเดิมแล้ว 
โดยสำมำรถท�ำงำนในต�ำแหน่งกรรมกร และงำนรับใช้ในบ้ำน และท�ำงำน 
ได้เฉพำะในท้องที่ที่ได้รับอนุญำตอยู่เดิมเท่ำนั้น
	 “กระทรวงแรงงาน	โดยกรมการจัดหางาน	ตระหนกัถงึความจ�าเป็น
ของแรงงานต่างด้าวในประเทศ	 ซึ่งเป็นกลไกหลักสนับสนุนภาคการผลิต 
ของภาคธุรกิจ	 และเป็นกลไกส�าคัญประการหนึ่งในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 
ของประเทศ	 จึงเร่งด�าเนินการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้สอดคล้อง
กับมาตรการของรัฐบาล	 ที่ได้ผ่อนคลายมาตรการในประเทศท่ีให้กิจการ 
และกิจกรรมต่างๆ	 สามารถด�าเนินการได้มากขึ้น	 ซึ่งนายจ้างหรือสถาน
ประกอบการ	 ที่จ้างงานแรงงานต่างด้าว	 3	 สัญชาติ	 สามารถสอบถาม 
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีส�านักงานจัดหางานจังหวัด	 ส�านักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพื้นท่ี	 1–10	 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน	 โทร.	 1506	 
กด	2	กรมการจัดหางาน”	อธิบดีกรมการจัดหางาน	กล่าวเพิ่มเติม

รวบรวมโดย		:  ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน

ที่มา		:  http://www.doe.go.th
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	 นายสุชาติ	 ชมกลิ่น	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  
กล่ำวถึงกรณีที่ เกษตรกรปลูกล�ำไยได้รับควำมเดือดร้อนจำกกำรขำดแคลน
แรงงำนเพื่อนบ้ำนเก็บเก่ียวล�ำไยในฤดูกำล 2563-2564 จำกผลกระทบของ 
โควดิ-19 ทีท่�ำให้มข้ีอจ�ำกดัในกำรเดนิทำงระหว่ำงประเทศมำท�ำงำน ภำยหลงั
ได้รับฟังข้อปัญหำจำกกลุ่มสหกรณ์กำรเกษตรผู้ปลูกล�ำไยในจังหวัดจันทบุร ี
เม่ือสิ้นเดือนสิงหำคมที่ผ่ำนมำว่ำ ขณะนี้ ได้มอบหมำยให้กรมกำรจัดหำงำน 
หำแนวทำงแก้ปัญหำอย่ำงเร่งด่วน แจ้งจัดหำงำนโดยเฉพำะในจังหวัด 
ที่มีเกษตรกรปลูกล�ำไยเร่งประสำนมหำดไทย หำแรงงำนกลุ่มชำติพันธุ์  
มำท�ำงำนทดแทน เพื่อเพิ่มทำงเลือกให้กับชำวสวนล�ำไย
 “หลังจำกที่ได้รบัฟังขอ้ปญัหำจำกกลุม่สหกรณ์กำรเกษตรผู้ปลูกล�ำไย
ในจังหวัดจันทบุรี ในช่วงสิ้นเดือนสิงหำคมที่ผ่ำนมำ ตนไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้เร่ง
หำแนวทำงร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง พร้อมส่ังกำรให้กรมกำรจัดหำงำน  
ซึง่เป็นหน่วยงำนหลกัท่ีดแูลเรือ่งกำรท�ำงำนของแรงงำนต่ำงด้ำวในประเทศไทย
หำมำตรกำรท่ีเหมำะสมทันที โดยควำมคืบหน้ำขณะน้ี กรมกำรจัดหำงำน 
ได้แจ้งจัดหำงำนจังหวัด โดยเฉพำะในจังหวัดที่มีเกษตรกรปลูกล�ำไยเป็นสินค้ำ
ส่งออก เร่งประสำนข้อมูลกับกระทรวงมหำดไทย เพื่อหำควำมเป็นไปได ้
ในกำรน�ำแรงงำนกลุ่มชำติพันธุ์ มำท�ำงำนทดแทนแรงงำนเพื่อนบ้ำน ที่ประสบ
ปัญหำข้อจ�ำกดัในกำรเดนิทำงระหว่ำงประเทศจำกผลกระทบของโรคโควิด-19 
ท�ำให้ไม่สำมำรถเดินทำงกลับเข้ำมำท�ำงำนในประเทศไทยได้ อย่ำงไรก็ดี  

	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	ห่วงชาวสวนล�าไย	ขาดแคลนแรงงานเก็บเกี่ยวผลผลิต	มอบกรมการจัดหางาน	แจ้งจัดหางาน 
ทั่วประเทศ	ประสานมหาดไทย	หาแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์	เพิ่มทางเลือกให้ชาวสวนล�าไย	แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน

 นายสุชาติ	พรชัยวิเศษกุล	อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่ำวว่ำ 
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ประเทศไทย 
ประสบปัญหำเศรษฐกิจชะลอตัวตำมภำวะเศรษฐกิจโลก รวมถึงกำรท่องเที่ยว
ทีซ่บเซำลง ซ่ึงท�ำให้หลำยภำคส่วนได้คำดกำรณ์ว่ำจะมแีรงงำนกลุม่ภำคบริกำร
ในธรุกิจท่องเทีย่ว จะว่ำงงำนถงึ 50,000 คน เกีย่วกบัเร่ืองนี ้กรมกำรจดัหำงำน
ไม่ได้นิ่งนอนใจ เตรียมแนวทำงและมำตรกำรรองรับปัญหำกำรว่ำงงำนไว้แล้ว 
ตำมนโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน ที่ให้ควำมส�ำคัญกับปัญหำ
กำรว่ำงงำนของพี่น้องแรงงำนเป็นอย่ำงมำก
 “ขณะนี้ กรมกำรจัดหำงำน ซึ่งมีภำรกิจด้ำนกำรส่งเสริมกำรมีงำนท�ำ 
ให้แก่ประชำชนทุกช่วงวัย ได้เตรียมต�ำแหน่งงำนว่ำงไว้รองรับแล้ว จ�ำนวน 
305,806 อัตรำ โดยผู้ที่ต้องกำรหำงำนสำมำรถลงทะเบียนสมัครงำนออนไลน์
ได้ที ่smartjob.doe.go.th ขณะเดยีวกนัยงัม ี3 มำตรกำรเร่งด่วนเพือ่ช่วยเหลอื
ผู้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 อย่ำงแรงงำนกลุ่ม 
ภำคบริกำรในธุรกิจท่องเที่ยว ได้แก่ กำรจัดงำน JOB EXPO THAILAND  
2020 ท่ีรวบรวมต�ำแหน่งงำนกว่ำ 1,000,000 อัตรำ ซ่ึงจะมีต�ำแหน่งงำน 
ที่รวมถึงงำนด้ำนบริกำรและกำรท่องเที่ยว ส�ำหรับแรงงำนที่สนใจท�ำงำน 
ลักษณะเดิม ขณะเดียวกัน ส�ำหรับผู้ที่ต้องกำรท�ำงำนในต�ำแหน่งใหม่  
ยังมีต�ำแหน่งงำนอื่นๆ ทั้งจำกหน่วยงำนภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ และภำคเอกชน 
รวมทั้งต�ำแหน่งงำนในต่ำงประเทศ อำทิ ไต้หวัน สำธำรณรัฐเกำหลี ญ่ีปุ่น 

	 ก.แรงงาน	เผย	เตรยีมนโยบายรองรบัการว่างงานของแรงงานในทกุภาคส่วน	รวมถงึแรงงานภาคบรกิารท่องเทีย่ว	หลงัหลายภาค
ส่วนคาดการณ์ว่า	แรงงานภาคบริการในธุรกิจท่องเที่ยว	มีแนวโน้มว่างงานกว่า	50,000	คน		ระบุ	จะส่งเสริมการจ้างงานภาคบริการควบคู่
ไปกับการสนับสนุนเศรษฐกิจภาคการผลิตและบริการให้ฟื้นตัว	เพื่อมิให้เกิดปัญหาไม่มีเงินจ่ายค่าจ้าง-คนงานถูกเลิกจ้าง

รมว.แรงงาน	ห่วงพี่น้องชาวสวนล�าไย
มอบกรมการจัดหางานเร่งหาแรงงาน

ก.แรงงาน	แจงสถานการณ	์ไร้งานแรงงานภาคบริการ
ในธุรกิจท่องเที่ยว	มีทางรับมือ	ภาครัฐ	เตรียมนโยบายรองรับ	

3	มาตรการเร่งด่วน

จะอยู่บนพ้ืนฐำนของควำมปลอดภัยของประชำชนจำกควำมเส่ียงในกำร 
แพร่ระบำดของโรคโควิด-19 เป็นส�ำคัญ” นำยสุชำติฯ กล่ำว
	 ด้านนายสุชาติ	พรชัยวิเศษกุล	อธิบดีกรมการจัดหางาน  
กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ กรมกำรจัดหำงำนตระหนักถึงปัญหำควำมเดือดร้อนของ 
พี่น้องเกษตรกรชำวสวนล�ำไย ในกำรขำดแคลนแรงงำน ซึ่งอำจส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจ เชื่อมโยงถึงกำรส่งออกของประเทศไทยได้ โดยขณะนี้ ได้ก�ำชับ
ให้จดัหำงำนจงัหวดัทีม่แีรงงำนต่ำงด้ำวได้รบัอนญุำตท�ำงำนแบบไปเช้ำเยน็กลบั 
หรือตำมฤดูกำล และมีเกษตรกรปลูกล�ำไย ส�ำรวจควำมต้องกำรแรงงำน  
เพื่อหำแรงงำนกลุ่มอื่นๆ มำท�ำงำนทดแทน อย่ำงไรก็ดี ส�ำหรับกำรน�ำเข้ำ 
แรงงำนต่ำงด้ำวกัมพูชำ ภำยใต้สถำนกำรณ์โควิด-19 ซึ่งเป็นแรงงำนกลุ่มที่
ขำดแคลนนั้น ขณะนี้อยู่ในระหว่ำงกำรหำมำตรกำรที่เหมำะสม ตำมมำตรกำร
ดูแลป้องกันและเฝ้ำระวังกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 อย่ำงเคร่งครัด 
เนือ่งจำกขณะนีเ้กดิสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ-19 ระลอกทีส่อง 
ในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้ำนที่มีชำยแดนติดกับประเทศไทย อย่ำงไรก็ดี จะเร่ง 
หำมำตรกำรและแนวทำงท่ีเหมำะสม ท่ีให้ได้ผลดีและช่วยเหลือพี่น้อง 
เกษตรกรไทยให้ได้มำกที่สุด เพื่อกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

รวบรวมโดย		:  ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา		:  http://www.doe.go.th

อิสรำเอล มำเลเซีย และสิงคโปร์ ไว้รองรับ ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่ำงวันที่ 26-28 
กันยำยน ที่จะถึงนี้
 นอกจำกนี้ ยังมีมำตรกำรสนับสนุนกำรจ้ำงงำนผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำใหม่ 
โดยรัฐบำลอุดหนุนค่ำจ้ำงร้อยละ 50 ของเงินเดือน ในลักษณะ Co-payment 
เป็นเวลำ 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2563 ถึง 30 กันยำยน 2564 และกำร 
จัดท�ำ Platform ไทยมงีำนท�ำ.com ซึง่เป็นกำรหำต�ำแหน่งงำนเชิงรกุทัว่ประเทศ 
โดยส�ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดจะลงพื้นที่พบปะเจ้ำของสถำนประกอบกำร 
เพือ่ขอต�ำแหน่งงำนว่ำงทีม่ ีซึง่จะครอบคลมุถงึงำนด้ำนบรกิำรและกำรท่องเทีย่ว 
 อย่ำงไรก็ดี กรมกำรจัดหำงำน จะหำมำตรกำรรองรับ ให้ตรงกลุ่ม 
เป้ำหมำย ด้วยควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพสูงสุด พร้อมส่งเสริม 
กำรจ้ำงงำนภำคบริกำรควบคู่ไปกับกำรสนับสนุนเศรษฐกิจภำคกำรผลิตและ
บริกำรให้ฟื้นตัว เพื่อมิให้เกิดปัญหำไม่มีเงินจ่ำยค่ำจ้ำง-คนงำนถูกเลิกจ้ำง” 
อธิบดีกรมกำรจัดหำงำนกล่ำว
	 ทัง้นี	้ผูท้ีก่�าลังว่างงาน	สามารถสอบถามข้อมลูเพิม่เตมิได้ที	่ส�านกังาน
จดัหางานกรงุเทพมหานครพืน้ที	่1-10	และส�านกังานจดัหางานจงัหวัด	หรอื
สายด่วนกระทรวงแรงงาน	โทร.	1506	กด	2	กรมการจัดหางาน

รวบรวมโดย		:  ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา		:		http://www.doe.go.th
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“อินทผลัม”
พืชเศรษฐกิจมาแรง	สร้างรายได้งามกว่า	3	แสนบาท/ไร่

อาชีพมั่นคง

 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น (สศท.4) 
ติดตำมสถำนกำรณ์กำรผลิตและผลตอบแทนอินทผลัม พบว่ำ พื้นที่ปลูก
กระจำยอยู่หลำยอ�ำเภอ ส่วนใหญ่พบในอ�ำเภอน�้ำพอง ภูเวียง และ 
หนองเรอื เกษตรกรนยิมปลกูพนัธุบ์ำร์ฮ ี(Barhi) เนือ่งจำกเป็นพนัธุท์ีป่ลูก
และดูแลง่ำย ให้ผลผลิตสูง และมีรสชำติหวำน กรอบ เหมำะส�ำหรับ 
รับประทำนผลสด ส่วนใหญ่เกษตรกรนิยมปลูกโดยใช้ต้นพันธุ์ที่ได้จำก 
กำรเพำะเนื้อเยื่อ ซ่ึงน�ำเข้ำจำกประเทศอังกฤษและสหรัฐอำหรับ 
เอมิเรตส์ รำคำประมำณ 1,800-2,300 บำท/ต้น ท�ำให้ผลผลิตมีคุณภำพ
ใกล้เคียงกันทุกต้น ต้นทุนกำรผลิตเฉลี่ย 37,301 บำท/ไร่ (เริ่มให้ผลผลิต
ในปีที ่3 และเกบ็เก่ียวผลผลติได้ระยะยำว) นยิมปลกูช่วงเดอืนพฤษภำคม-
มิถุนำยน ระยะเวลำเก็บเกี่ยวช่วงเดือนมิถุนำยน–สิงหำคม ให้ผลผลิต
เฉลี่ย 500-2,000 กก./ไร่ (เฉลี่ย 20-80 กก./ต้น) คิดเป็นผลตอบแทน
สุทธิ (ก�ำไร) 383,240 บำท/ไร่ รำคำผลสดที่เกษตรกรขำยได้เฉล่ีย  
300-800 บำท/กก. ซึ่งรำคำขึ้นอยู่กับขนำดและคุณภำพของผลผลิต

	 นางอัญชนา	ตราโช	รองเลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	(สศก.)	
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าปัจจุบัน	 อินทผลัมเป็นพืชเศรษฐกิจ 
ที่ก�าลังมาแรง	 เกษตรกรให้ความสนใจเพาะปลูกกันมากขึ้น	 เน่ืองจากเป็นพืชที่ 
ปลูกง่าย	 เก็บผลผลิตได้ในระยะเวลานาน	 ให้ผลตอบแทนสูง	 และสามารถ 
เจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้ง	โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ	พบว่า	 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมีการปลูกอินทผลัมประมาณ	100	ไร่	
ให้ผลผลิตรวมกว่า	31,835	กก./ปีสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง

 ส�ำหรับกำรจ�ำหน่ำยผลผลิต ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 แบ่งเป็น 
จ�ำหน่ำยทำงออนไลน์และมีลูกค้ำประจ�ำมำเลือกซ้ือที่สวน ส่วนผลผลิต
ร้อยละ 20 มีพ่อค้ำคนกลำงทั้งในและนอกจังหวัดขอนแก่นมำรับซื้อ 
ที่สวนเพื่อส่งขำยต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียง นอกจำกจะจ�ำหน่ำยแบบ 
ผลสดแล้ว เกษตรกรยังน�ำผลผลิตอินทผลัมมำแปรรูปเป็นน�้ำอินทผลัม 
และอินทผลัมอบแห้ง เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม ซ่ึงเป็นกำรสร้ำงรำยได้ 
ให้เกษตรกรอีกทำงหนึ่งด้วย
	 ด้าน	 นายฉกาจ	 ฉันทจิระวัฒน์	 ผู้อ�านวยการ	 สศท.4  
กล่ำวเสริมว่ำ ส�ำหรับกำรปลูกอินทผลัม ถึงแม้จะมีต้นทุนกำรผลิตที่ 
ค่อนข้ำงสูงกว่ำพชือืน่ๆ ในเขตภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ แต่เมือ่เทยีบกบั
ผลตอบแทนที่ได้รับก็ถือว่ำคุ้มค่ำ นอกจำกนี้ เกษตรกรควรเฝ้ำระวัง 
โรคศัตรูพืชและแมลง ที่อำจมำท�ำลำยและส่งผลกระทบต่อคุณภำพ 
ของผลผลิตได้
	 อย่างไรก็ตาม	หากเกษตรกรที่สนใจปลูกอินทผลัม	ควรศึกษา
ความเหมาะสมของพื้นท่ีตนเอง	 เพราะถึงแม้อินทผลัมจะเป็นพืช 
ที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในภูมิภาคที่มีอากาศร้อนและแห้งแล้ง	 
แต่ยังคงต้องการน�้าอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้ผลผลิตโตอย่างเต็มที่	 และ 
มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด	 ท้ังน้ี	 หากเกษตรกรหรือ 
ท่านใดท่ีสนใจข้อมูลการผลติและการตลาดอนิทผลมัจงัหวดัขอนแก่น	
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่	สศท.4	โทร.	0	4326	1513	หรืออีเมล	
zone4@oae.go.th

รวบรวมโดย		:  ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่มา		:  https://cheechongruay.smartsme.co.th/content



นิวนอร์มอล...ภาคเกษตร  อะไรจะเปลี่ยนไปแค่ไหน

THAILAND 4.0

 “กำรส�ำรวจและประเมนิโดยมหำวทิยำลยัวำเคนงิเกน เนเธอร์แลนด์ 
ใน 18 ประเทศแถบเอเชีย แอฟริกำ ละตินอเมริกำ เรื่องผลกระทบจำก
มำตรกำรกำรป้องกนั COVID-19 สรปุว่ำ แม้สถำนกำรณ์ระบำดโควดิ-19 
จะไม่กระทบต่อภำคกำรผลติ แต่กระทบต่อกำรเข้ำถงึทรพัยำกรและปัจจยั
กำรผลิตของเกษตรกร ส่งผลให้เกิดสภำวะควำมไม่มั่นคงด้ำนอำหำร 
ตำมมำ”
	 วิลเลม	สะเคร้าต้า	อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเกษตร	สถานทูต
เนเธอร์แลนด์ประจ�าประเทศไทย กล่ำวว่ำ ผลกระทบท่ีตำมมำใน 
นิวนอร์มอล...แรงงำนภำคเกษตร โดยเฉพำะภำคกำรผลิตที่ต้องพึ่งพำ
แรงงำนจำกประเทศเพื่อนบ้ำน จะมีจ�ำนวนลดลง อำจไม่เพียงพอ ส่งผล
ให้แต่ละประเทศไม่สำมำรถผลิตสินค้ำ
เกษตรและอำหำรได้ครบทุกประเภท  
ต้องพึ่งพำอุปสงค์และอุปทำนจำกแหล่ง
ผลติระหว่ำงประเทศ เป็นตวัเร่งให้ทกุฝ่ำย
ทบทวนห่วงโซ่มูลค่ำสินค้ำเกษตรและ
อำหำร สู่ระบบกำรผลิตท่ียั่งยืน หรือ 
ปรบัระบบกำรผลติภำคกำรเกษตรให้เป็น
มิตรต่อระบบนิเวศ เพื่อควำมมั่นคงด้ำน
อำหำรภำยใต้กำรเปลีย่นแปลงของสภำพ 
ภูมิอำกำศโลก
 “สิง่ท่ีเหน็ได้ชัดเจน กำรลอ็กดำวน์
ท�ำให้คุณภำพอำกำศ ธรรมชำติได้รับ 
กำรฟื้นฟู เกษตรกรน่ำจะใช้ประโยชน์จำกดิน น�้ำธรรมชำติที่ดีขึ้น ขณะที่
แรงงำนภำคเกษตรน่ำจะเพิม่ขึ้นจำกกำรกลับถิน่ฐำน คนเหล่ำนี้มีไมน่้อย
เป็นคนรุ่นใหม่ เข้ำถงึสือ่โซเชียลได้ สำมำรถรับรู้ถงึองค์ควำมรู้ข้อมลูต่ำงๆ 
หำกกลับไปท�ำเกษตรก็น่ำจะยกระดับของเกษตรกรไปอีกขั้น เพรำะ
สำมำรถน�ำเทคโนโลยีมำผสมผสำนกับควำมรู้พื้นฐำนด้ำนเกษตร  
ที่ส่วนใหญ่มีอยู่ในตัวกันอยู่แล้ว” 
 ควำมเห็นของ ดร.นิพนธ์	 พัวพงศกร	นักวิชาการเกียรติคุณ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	 (TDRI) วิเครำะห์ว่ำ  
สถำนกำรณ์นี้จะเป็นตัวเร่งให้คนไทยเข้ำถึงเทคโนโลยีหรือสื่อโซเชียล 
ได้เร็วขึ้น ท�ำให้ผู้บริโภคค�ำนึงถึงควำมปลอดภัย สุขอนำมัยมำกขึ้น
 ฉะนั้น นับแต่นี้เป็นต้นไป เรื่องอำหำรปลอดภัย อำหำรเป็นยำ 
เกษตรอินทรีย์ บทบำทจะค่อนข้ำงมำก ตลำดจะเปิดกว้ำงขึ้น ต่อไป
เกษตรกรจะต้องพฒันำเรือ่งของมำตรฐำน จนสำมำรถตรวจสอบย้อนกลบัได้ 
เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้ผู้บริโภค

	 การระบาดของโควิด-19	กระทบต่อทุกชีวิต	ว่ากันว่านับแต่นี้ต่อไป	นิวนอร์มอลจะกลายเป็นวิถีชีวิตใหม่ของทุกอาชีพ...	
แล้วภาคเกษตรยุคนิวนอร์มอล	การผลิต	การค้าขาย	จะเปลี่ยนในแบบไหน

 “สถำนกำรณ์นี้ท�ำให้คนไทยได้บทเรียน ควำมรู้เพียงด้ำนเดียว 
สำขำใดสำขำหนึ่ง ไม่สำมำรถแก้ปัญหำองค์รวมได้ ช่วยสอนให้คิดถึง
อนำคต เรียนรู้ทักษะกำรปรับตัวแสวงหำควำมรู้ใหม่ ประยุกต์กับควำมรู้
ที่มีอยู่เดิม และต่อยอดองค์ควำมรู้ จำกคนที่ไม่เคยคิดปลูกอะไร เพรำะ
เห็นว่ำไม่จ�ำเป็น ซื้อหำเอำก็ได้ เปล่ียนมำเป็นหำควำมรู้จำกสื่อต่ำงๆ  
โดยเฉพำะสื่อโซเชียล ในเรื่องกำรปลูกพืชผักกินเอง กำรท�ำอำหำรให้ได้
โภชนำกำรสูงสุด ไม่ใช่แค่รสชำติอย่ำงเดียว”
	 ผศ.ดร.มณฑล	 ฐานุตตมวงศ์	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	
(รักษาการ)	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มองว่ำ สถำนกำรณ์โควิด 
ท�ำให้เกษตรกรต้องมำคดิใหม่ ต่อไปคงไม่ต้องเน้นปรมิำณผลผลติ แต่เน้น

ของดี มีคุณภำพ ปลอดภัย ขณะที่วิถี 
ชีวิตคนจะพุ่งเป้ำมำที่กำรเกษตรมำกขึ้น 
แทบทุกคนจะปลูกพืชผักเป็น ปลูกเอง 
กินเอง ทุกคนเป็นเกษตรกรกันได้หมด 
รูปแบบจะเปล่ียนไปคล้ำยอดีต ที่มีกำร
แลกเปล่ียนสินค้ำระหว่ำงกัน รูปแบบ
ตลำดก็เปลี่ยนมำน�ำกำรผลิต
 ในมุมของเกษตรกรอย่ำง มนตรี	
เอราวรรณ์	นายกสมาคมชาวยโสธร  
ผู้สนับสนุนเกษตรกรกลุ่มปลูกฮัก ผลิต
พืชผักอินทรีย์ มองว่ำ กำรล็อกดำวน์ 
ส่งผลกระทบต่อทัง้เกษตรกรและผูบ้รโิภค 

เกษตรกรขำยผลผลิตไม่ได้ ผู้บริโภคก็เข้ำถึงผลผลิตได้ยำก ท�ำให้ช่องทำง
ออนไลน์กลำยเป็นตวัเลอืกทีเ่ข้ำถึงง่ำยทีส่ดุ ส�ำหรบัด้ำนกำรผลติ คงไม่ใช่
ปัญหำส�ำหรับกลุ่มเกษตรกรยโสธร เพรำะท�ำผลผลิตได้มำตรฐำน สด 
สะอำด ปลอดภัย และเป็นสินค้ำออร์แกนิกอยู่แล้ว สำมำรถตอบสนอง
ต่อตลำด ที่มีควำมต้องกำรมำกขึ้นในอนำคตในยุคนิวนอร์มอล ที่คน 
หันมำใส่ใจสุขอนำมัยมำกขึ้น
	 ส่วนการตลาดต้องปรับรูปแบบ	การแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่าง
เครือข่ายเกษตรกร	 ระหว่างพื้นที่	 จะมีให้เห็นมากขึ้น	 อย่างโครงการ
ข้าวของ	 จ.ยโสธร	 แลกกับปลาของชาวเลหาดราไวย์	 จ.ภูเก็ต	 
การเช่ือมโยงเครือข่ายช่วยกันหาตลาดจะเพิ่มข้ึน	 ที่ส�าคัญต้องหันมา
แปรรูปเพิ่มมูลค่า	 แล้วขายทั้งแบบขายตรงแบบมีหน้าร้าน	 ขายส่ง	 
แล้วเพิ่มเติมการค้าขายออนไลน์	ทั้งในสินค้าปกติและสินค้าแปรรูป

รวบรวมโดย		:  ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน

ที่มา		:  กรวัฒน์ วีนิล / https://www.thairath.co.th


