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Special Report 

ผ้าขาวม้าหมักโคลนแม่น  าโขง “ดารานาค”ี สินค้าผ้าคุณภาพดีที่บึงกาฬ
ผ้ำหมักโคลน ไม่ใช่เรื่องใหม่หรือเรื่องแปลก เป็นภูมิปัญญำ

เก่ำแก่ของชำวบ้ำนที่ปฏิบัติกันมำยำวนำนเพื่อดูแลรักษำให้
เสื้อผ้ำที่ใช้มีควำมทนทำน อำยุกำรใช้งำนนำน มีควำมนุ่ม สีสดเขม้
แนวทำงนี้กลับมำได้รับควำมสนใจแล้วถูกน ำมำใช้มำกขึ้น 
โดยเฉพำะในวงกำรทอและย้อมผ้ำพื้นถิ่นภำยหลังสังคมปฏิเสธ
กำรใช้สำรเคมี กลุ่มทอผ้ำฝ้ำยพื้นเมืองบ้ำนสะง้อ เลขที่ 91 
หมู่ที่ 2 บ้ำนสะง้อ ต ำบลหอค ำ อ ำเภอเมือง จังหวัดบึงกำฬ 
มีผลิตภัณฑ์ที่จ ำหน่ำยเป็นงำนผ้ำขำวม้ำทอมือที่ย้อมด้วยสี
ธรรมชำติจำกเปลือกไม้ที่มีในชุมชน แล้วน ำไปหมักโคลนแม่น้ ำโขง
ช่วยท ำให้ผ้ำนุ่ม สีเข้มสวย มีควำมทนทำน

คุณสุพัตรำ แสงกองมี หรือ คุณแยม กล่ำวถึงที่มำของ
กลุ่มว่ำ ท ำเป็นธุรกิจเข้ำปีที่ 6 แต่ควำมจริงแล้วหัตถกรรมทอผ้ำ
เป็นงำนที่ชำวบ้ำนในพื้นที่ท ำกันเป็นประจ ำ ทอใช้บ้ำง ทอขำย
เล็กน้อยบ้ำง แต่เมื่อคุณยำยของคุณแยมเห็นว่ำท ำแล้วมีรำยได้
เกิดขึ้นจึงริเร่ิมก่อตั้งกลุ่มทอผ้ำพื้นเมืองบ้ำนสะง้อขึ้นเมื่อรำวปี 
2523 ทอผ้ำพื้นเมืองที่เกิดจำกกำรย้อมด้วยครำมหรือลำยผ้ำขำวม้ำ
อย่ำงที่เห็นวำงขำยทั่วไป จนเมื่อปี 2558 คุณสมพร แสงกองมี 
หรือ แม่สมพร ที่มีประสบกำรณ์ตัดเย็บผ้ำในโรงงำนมำนำน
หลำยปีได้มำรับช่วงจำกคุณยำยพร้อมสำนต่องำนทอผ้ำของกลุ่ม
เพื่อน ำออกขำย แต่มองว่ำสินค้ำผ้ำที่ตัดเย็บยังขำดจุดเด่นและ
เอกลักษณ์เฉพำะที่จะดึงดูดคนซื้อ จึงให้ลูกสำวคือคุณแยมเข้ำ
มำช่วยงำน

คุณแยมวิเครำะห์และประเมินผลงำนของกลุ่มเพื่อหำ
สำเหตุที่สินค้ำได้รับควำมนิยมไม่มำก พบว่ำมีจุดอ่อนด้ำนกำร
ออกแบบลวดลำย สีสัน แต่ส ำคัญไปกว่ำนั้นคือคุณภำพเนื้อผ้ำ
แข็งสวมใส่ไม่สบำย ดังนั้น จึงต้องหำทำงแก้ไขปัญหำทันที 
ชำวบ้ำนในชุมชนต่ำงร่วมกันหำทำงแก้ไขเรื่องคุณภำพผ้ำที่
แข็งกระด้ำง ลองหลำยวิธีแต่ไม่ได้ผล กระทั่งพบว่ำผู้สูงอำยุมัก
น ำโคลนมำหมักผ้ำเพื่อให้นุ่มและมีควำมทนทำนใช้งำนได้นำน 
เนื่องจำกเป็นภูมิปัญญำดั้งเดิม จึงได้ลองใช้โคลนจำกหลำยแหล่ง
มำหมักก็ยังไม่พอใจ จนได้ลองน ำโคลนจำกแม่น้ ำโขงซึ่งบ้ำน
สะง้อเป็นชุมชนที่ใกล้แม่น้ ำโขงมำกที่สุดมำใช้แล้วพบว่ำได้ผล
เป็นที่พอใจ ข้อดีของกำรใช้โคลนหมักผ้ำย้อมไม่เพียงช่วยให้ผ้ำ
มีควำมนุ่มมำกขึ้น แต่ยังช่วยเพิ่มควำมเข้มของสีผ้ำให้มำกขึ้นด้วย

ด้ำนกำรออกแบบจำกเดิมที่ชำวบ้ำนคุ้นเคยกับกำรทอ
ผ้ำขำวม้ำด้วยลวดลำยแนวเดิมเป็นวิถีอยู่ กำรสร้ำงผลิตภัณฑ์
ขึ้นมำใหม่จ ำเป็นต้องแสวงหำรูปแบบให้ทันสมัยกับสินค้ำทุกชิ้น

แต่ยังคงรักษำเอกลักษณ์เฉพำะของภูมิปัญญำท้องถิ่นไว้ เรียกได้ว่ำ
เป็นกำรผสมผสำนทั้งแบบเก่ำและใหม่ เพียงแต่ดัดแปลง
ประยุกต์รูปแบบลวดลำยให้มีควำมทันสมัย ดูสวยงำมแปลกไป
จำกแนวเดิมเพื่อสร้ำงจุดต่ำงที่น่ำสนใจให้กับลูกค้ำมำกขึ้น 
“นอกจำกนั้น บำงคอลเล็กชั่นใช้เส้นลำยผ้ำขำวม้ำเพียงเส้นเดียว
ผสมลงในลำยแบบใหม่ท ำให้เกิดคุณค่ำมีควำมแปลกตำเป็น
ลำยทอที่ ไม่ซ้ ำกับสินค้ำผ้ำทอชนิดอ่ืน ดังนั้น ผลิตภัณฑ์
ผ้ำขำวม้ำหมักโคลน “ดำรำนำค”ี จึงมีลักษณะสวมใส่สบำยไม่รัดรูป
ใส่ได้ทุกเพศวัย ให้ควำมส ำคัญกับควำมละเอียด กำรตัดเย็บมี
คุณภำพ ใช้วัสดุที่ได้มำตรฐำน”

กลุ่มทอผ้ำฝ้ำยพื้นเมืองบ้ำนสะง้อ ยังคงรักษำเอกลักษณ์
กระบวนกำรทอและกำรย้อมผ้ำแบบเดิมไว้ ทั้งทำงด้ำนวิธีและ
อุปกรณ์เครื่องมือเคร่ืองใช้ เส้นใยผ้ำน ำมำจำก 2 แหล่ง คือที่มี
อยู่ในพื้นที่ของชำวบ้ำนประมำณ 30 เปอร์เซ็นต์น ำมำผลิตเป็น
งำนผ้ำขำยเกรดพรีเมี่ยมกับเส้นใยฝ้ำยอีกส่วนที่สั่งซื้อมำจำก
โรงงำนประมำณ 70 เปอร์เซ็นต์แล้วน ำมำย้อมเอง ปั่นเอง 
โดยใช้กี่แบบดั้งเดิมเป็นอุปกรณ์กำรทอ

จัดเตรียมวัตถุดิบและวัสดุทำงธรรมชำติที่ใช้ย้อม 
ไม่ว่ำจะเป็นเส้นใย โคลน เปลือกไม้ ส ำหรับเปลือกไม้ใช้เปลือกไม้
จำกต้นหมำกค้อเขียวหรือผลไม้พันปี ต้นชมพู่ป่ำ และแก่นคูน
ที่รับซื้อจำกชำวบ้ำนที่ตัดไม้เพื่อใช้ท ำถ่ำนโดยลอกเปลือกไม้
ออกน ำมำขำยให้กลุ่ม ส่วนโคลนจะตักจำกแม่น้ ำโขง ต้องเป็น
โคลนใหม่ถึงจะได้ประโยชน์อย่ำงเต็มที่ ดังนั้น ถ้ำตักมำแล้ว
ต้องใช้ให้หมด ถ้ำเหลือจะไม่เก็บไว้ โคลนที่ตักมำต้องผ่ำนกำร
กรองก่อนน ำมำใช้หมัก ให้สับเปลือกไม้เป็นชิ้นเล็กแล้วน ำไป
ต้มน้ ำในอัตรำส่วน 1 : 1 ต้มไปจนกว่ำจะมีสีเข้มหรือใช้เวลำ
ประมำณครึ่งวัน เมื่อได้น้ ำต้มเปลือกไม้แล้วให้น ำมำกรองน ำ
เศษไม้ออกเพื่อไปใช้ท ำปุ๋ย

คุณแยม ชี้ว่ำ กระบวนกำรต้มสีจำกวัสดุธรรมชำติที่กลุ่ม
ท ำอยู่มีควำมต่ำงจำกที่อ่ืนคือเป็นกำรย้อมผ้ำในน้ ำอุ่น โดยน ำ
เส้นใยฝ้ำยที่ล้ำงสะอำดใส่ลงแช่ในน้ ำเปลือกไม้เป็นน้ ำอุ่น แช่ไว้
1 คืน เสร็จแล้วจึงน ำไปแช่ในโคลน ระหว่ำงแช่ในโคลนต้อง
หมั่นขยี้ เส้นใยเพื่อให้สัมผัสกับน้ ำโคลนทั้ งหมดใช้ เวลำ
ประมำณ 20 นำที หรือถ้ำต้องกำรให้นุ่มมำกทิ้งไว้สักครึ่งวัน 
พอน ำเส้นใยผ้ำออกมำบิดน้ ำโคลนจะพบว่ำเส้นใยมีสีเข้มขึ้น
กว่ำก่อนหมักโคลน แล้วให้น ำไปล้ำงน้ ำเปล่ำอีกครั้งก่อนน ำไปตำก
ให้แห้งในโรงย้อม เมื่อแห้งแล้วจึงส่งไปยังแผนกทอต่อไป
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กำรทอผ้ำมีหลำยลำยที่คิดค้น แต่ลำยหลักที่ใช้เป็นประจ ำ
ได้แก่ ลำยสองฝั่งโขง ลำยดำรำนำคี ลำยปทุมทิพย์ และลำย
รุ่งโรจน์ ส่วนลำยอื่นมักจะประยุกต์จำกลำยประจ ำผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนเพื่อให้มีควำมหลำกหลำย ผลิตภัณฑ์ผ้ำขำวม้ำหมักโคลน
ที่ขำยอยู่ ได้แก่ 1. ผ้ำผืน แบ่งเป็นผ้ำขำวม้ำ ผ้ำคลุมไหล่ที่มี
ขนำดกว้ำง 80 เซนติเมตร ยำว 200 เซนติเมตร กับผ้ำพันคอ
ขนำดกว้ำง 50 เซนติเมตร ยำว 200 เซนติเมตร 2. งำนเสื้อผ้ำ 
แบ่งเป็นเสื้อ-กำงเกง ชุดเดรส กระโปรง เสื้อคลุม และ 3. 
หมวก กระเป๋ำสะพำย และของช ำร่วย

กลุ่มทอผ้ำพื้นเมืองบ้ำนสะง้อ มีแม่สมพรท ำหน้ำที่
ประธำนกลุ่ม มีสมำชิกประจ ำจ ำนวน 35 คน กับสมำชิก
เครือข่ำยอีกเป็นจ ำนวนมำกทั่วบึงกำฬ ถ้ำนับจ ำนวนทั้งหมด
ประมำณ 70 กว่ำกี่ กลุ่มนี้รวบรวมสำวโรงงำนตัดเย็บผ้ำที่มี
ประสบกำรณ์มำยำวนำนในโรงงำนใหญ่หลำยแห่งมำร่วมงำน
เพื่อต้องกำรยกระดับกำรตัดเย็บผ้ำให้เป็นมืออำชีพได้มำตรฐำน
จนได้รับรำงวัลด้ำนกำรออกแบบจำกกรมพัฒนำชุมชน อีกทั้ง
ยังได้รับมำตรฐำน 5 ดำวทำงด้ำนคุณภำพเนื้อผ้ำประจ ำ
จังหวัดบึงกำฬ ผลิตภัณฑ์ผ้ำขำวม้ำหมักโคลน “ดำรำนำค”ี มีขำย
ตำมงำนแสดงสินค้ำโดยเฉพำะงำนใหญ่ที่จัดในกรุงเทพฯ แล้วยัง
ขำยหน้ำร้ำนของกลุ่มที่ตั้งอยู่ที่ชุมชนเพรำะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วย
เนื่องจำกมีนักท่องเที่ยวนิยมเข้ำมำชมกระบวนกำรทอผ้ำและ
เลือกซื้อสินค้ำ นอกจำกนั้น ยังมีเครือข่ำยสั่งสินค้ำไปขำยที่อื่น

และขำยทำงออนไลน์ด้วย จุดเด่นและจุดแข็งของกลุ่มจะ
มุ่งเน้นกำรทอผ้ำขำวม้ำที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นถิ่น โดยยึด
แนวทำงธรรมชำติเป็นหลัก ทั้งวัสดุย้อมอย่ำงเปลือกไม้และ
โคลนแม่น้ ำโขง ต้องกำรบอกเล่ำเรื่องรำวของผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ธรรมชำติ ขณะเดียวกัน รำยได้ส่วนหนึ่งยังกลับไปสู่กลุ่มในเรื่อง
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต กำรสร้ำงอำชีพให้กับผู้สูงอำยุ และ
ทุนกำรศึกษำ

คุณแยม มองว่ำ ตลำดผ้ำพื้นเมืองยังได้รับควำมนิยม
อยู ่อย่ำงต่อเนื ่องทั ้ง ในระดับประเทศและต่ำงประเทศ 
โดยเฉพำะงำนผ้ำทอมือที่มีกำรตอบรับเป็นอย่ำงดี จึงเป็น
ควำมน่ำยินดีที่ชำวบำ้นมีรำยได้เกิดขึ้น จึงอยำกให้ทุกท่ำนช่วย
สนับสนุนกิจกรรมทอผ้ำจำกกลุ่มชำวบ้ำนไม่ว่ำจะเป็นกลุ่มใดก็ตำม 
เพรำะแรงซื้อจะลงไปยังชุมชนทุกแห่ง เป็นกำรสร้ำงรำยได้  
จะช่วยให้ชุมชนเข้มแข็ง แล้วพร้อมแสดงศักยภำพที่มีอยู่
ออกมำในรูปของผลิตภัณฑ์ เมื่อแต่ละชุมชนมีรำยได้เข้ำมำจะ
สร้ำงควำมสุขให้กับครัวเรือน

สอบถำมรำยละเอียดกำรสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ้ำขำวม้ำ
หมักโคลนได้ที่ คุณสุพัตรำ แสงกองมี หรือ คุณแยม โทรศัพท์ 
083-357-3456 FB : ดำรำนำคี

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : https://www.technologychaoban.com 
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ของกินเล่นพันธุ์ใหม่ขายดี! สายเฮลตี เลิฟ “อัญชันอบกรอบปรุงรส” เพิ่มมูลค่าดอกไม้กินได้
“รสสัมผัสแรกเลยคือ อำรมณ์กินปลำกรอบ หอม! และมีรสต่ำง ๆ ให้เลือกได้ ต้มย ำ สำหร่ำย บำร์บีคิว และธรรมชำติ 

เป็นของกินเล่นกรอบ ๆ เพลินหรือปรุงเมนูย ำก็อร่อยอีกแบบ ซึ่งเวลำไปออกบูธที่กรุงเทพฯ จะได้รับควำมสนใจ ขำยดี สำยเฮลตี้ชอบมำก”
จำกดอกอัญชันเกษตรอินทรีย์ที่เน้นกำรตำกแห้งเพื่อส่งขำย ช่วงเมื่อหลำยปีก่อนถึงตอนนี้ “คุณแอน-ภัทราพร ประพันธ์”

แกนน ำกลุ่มและเจ้ำของผลิตภัณฑ์ “อัญชันอบกรอบปรุงรส” จำกวิสำหกิจชุมชนต้นน้ ำวัง อ.วังเหนือ จ.ล ำปำง บอกว่ำ กำรผลิตที่ยังคง
แนวทำงเกษตรปลอดภัยอยู่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือ กำรพัฒนำสู่ผลิตภัณฑ์แปรรูปโดยเฉพำะขนม หรืออัญชันอบกรอบปรุงรส ซึ่งมี
จุดเร่ิมต้นที่มำจำกควำมบังเอิญช่วงหน้ำฝนกำรท ำตำกแห้งโดยอำศัยแสงแดด อุปสรรคส ำคัญท ำให้ไม่สำมำรถผลิตตำมสเปกของ
คนซื้อได้ สถำนกำรณ์รำคำที่เร่ิมผันผวนหน ำซ้ ำยังมีปัญหำเรื่องกำรเกิดเชื้อรำเข้ำท ำลำยอีกด้วยจึงลองหำวิธีกำรแปรรูปเพิ่มมูลค่ำ
ขึ้นมำทดแทน“ด้วยควำมที่เสียดำยของ ช่วงนั้นเป็นหน้ำฝนไม่ค่อยจะมีแดดให้ตำกผลผลิต เร่ิมเกิดปัญหำเรื่องเชื้อรำตำมมำก็เลย
ลองน ำมำอบดูซิว่ำออกมำมันจะเป็นยังไง ก็ใช้หม้ออบลมร้อนเล็ก ๆ ที่มีอยู่ในครัวปรำกฏว่ำ พออบแล้วซึ่งในช่วงแรกมันจะมีกลิ่น
เหม็นเขียวอยู่บ้ำง แต่หลังจำกนั้นกลิ่นจะหอมอำรมณ์แบบกินปลำกรอบแทนลองกินแบบเปล่ำ ๆ ดูซิ เอ้อมันก็อร่อยดีนะ ! พอดี
ตอนนั้นเห็นหลำนก ำลังกินมันฝรั่งทอดรสสำหร่ำยอยู่ก็เลยได้ไอเดีย ไปหำซื้อผงคลุกรสเดียวกันมำใส่ลองดูบ้ำง ให้หลำนชิมดูซิว่ำ
มันจะเป็นอย่ำงไร ปรำกฏว่ำเด็กปกติคือจะไม่ชอบกินผักเลยก็กินได้ ! และยังบอกด้วยว่ำอร่อย! จำกจุดเริ่มต้นตอนนั้นมำก็เลย
เดินหน้ำพัฒนำเร่ืองกำรท ำขนมเพิ่มมำเร่ือย ๆ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นด้วย”



ก่อนโควิดขายดีมาก ก าลังได้รับความสนใจจาก “ทัวร์จีน”
คุณแอน เล่ำว่ำ ตอนที่ตัดสินใจเริ่มปลูก “อัญชัน” 

เป็นครั้งแรก ช่วงนั้นประมำณปี 2561 เพรำะว่ำมีน้องที่รู้จักกัน
เขำท ำงำนอยู่ที่โครงกำรหลวง มำชวนให้ปลูกและส่งขำย
ผลผลิตแห้งกับเขำได้โดยตรง แต่มีเงื่อนไขคือต้องท ำแบบ
เกษตรอินทรีย์เท่ำนั้น กำรตำกแห้งโดยวิธีธรรมชำติ (ใช้แสงแดด)
และมีรำคำกำรรับซื้อผลผลิตให้อยู่ที่ 300 บำท/กก. ตนเห็นว่ำ
เป็นอำชีพเสริมที่น่ำสนใจก็เลยชักชวนชำวบ้ำนให้มำร่วมกลุ่มฯ 
กำรลงทุนด้ำนกำรผลิตทุกอย่ำงรับผิดชอบเอง ส่วนชำวบ้ำน 
ซึ่งจะเป็นคนแก่ที่อยู่ว่ำง ๆ  ก็ให้มำช่วยเปน็แรงงำนเก็บดอกอัญชัน
โดยมีค่ำจ้ำงให้ตำมน้ ำหนักที่เก็บมำได้ชั่งเป็นกิโล ๆ ละ 20 บำท
ซึ่งพอสถำนกำรณ์รำคำรับซื้อเริ่มผันผวนประกอบกับมองเห็น
ช่องทำงใหม่ กำรขำยขนมที่ลองท ำขึ้นมำดู โดยมีเพื่อน ๆ ที่เปิด
ร้ำนขำยของฝำกอยู่ตำมแหล่งท่องเที่ยวแถวเวียงป่ำเป้ำ-แม่ก ำปอง
ช่วงนั้นก่อนโควิด-19 จะมีทัวร์จีนที่เข้ำมำท่องเที่ยวค่อนข้ำงเยอะ
ตอนแรกที่ฝำกขำย “ชำอัญชัน” อยู่ก่อนก็ลองเสริม “อัญชัน
อบกรอบปรุงรส” ไปขำยดูด้วย มีรสต่ำง ๆ ให้เลือกตำมผง
คลุกรส อำทิ ต้มย ำ สำหร่ำย บำร์บีคิว รสลำบ หมำล่ำ รสชีส ฯลฯ
ใส่ในซองเล็ก ๆ ขนำดบรรจุ 5 กรัม ตั้งรำคำขำยปลีกไว้คือ 25 บำท
ก็ปรำกฏขำยดีมำก รสที่คนจีนชอบจะออกแนวจัดจ้ำน คือ ต้มย ำ
สำหร่ำย และบำร์บีคิว เป็นต้น ส่วนบำงรสเช่น รสลำบและ
หมำล่ำ คนจีนกลับไม่ค่อยสนใจสักเท่ำไร กำรขำยขนมในช่วง
นั้นยังคงเป็นแบบครัวหลังบ้ำนท ำง่ำย ๆ อยู่
OTOP บ้าน ๆ ที่พัฒนาสู่สินค้านวัตกรรม

จนกระทั่งพอเกิดโควิด-19 ขึ้นมำ ซึ่งท ำให้ทุกอย่ำง
ต้องหยุดชะงักทันทีทั้งตลำดกำรค้ำกำรขำยและทัวร์จีน
ก็หำยไปด้วย ตอนนั้นกำรผลิตก็เลยได้แค่เพียงท ำแห้งเพรำะยัง
สำมำรถขำยเรื่อย ๆ รำคำมีช่วงถูกช่วงแพงบ้ำงก็ตำมสถำนกำรณ์
ที่พอท ำได้ไปก่อน และเร่ิมมำขยับใหม่อีกครั้ง เมื่อสถำนกำรณ์
โควิดมีกำรคลำยมำตรกำรเพื่อผ่อนปรนให้คนออกมำท ำ
กิจกรรมต่ำง ๆ ได้บ้ำง แนวคิดเรื่องกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ก็เลยเริ่มขึ้นอีกจำกตอนนั้น สอบถำมผู้รู้ รวมทั้งเสำะแสวงหำ  
แหล่งเพื่อกำรฝึกฝนวิชำเพิ่มพูนควำมรู้เกี่ยวกับเร่ืองที่อยำกจะรู้
ในครั้งนี้ สมัครเข้ำโครงกำรต่ำง ๆ ทั้งของภำครัฐและเอกชน  
ที่เปิดกว้ำงให้กับผู ้ประกอบกำรเข้ำไปฝึกฝนและพัฒนำ 
เพื่อเติมเต็มในส่วนที่ตนเองยังขำด ตอนนั้นก็เดินสำยไปพิชชิ่ง
ในหลำย ๆ เวทีเพื่อแสวงหำควำมรู้และหำทุนด้วย ได้รับควำม
ช่วยเหลือจำกทำง สสว. เป็นอย่ำงดี มีโอกำสได้น ำสินค้ำไป
ออกงำนที่กรุงเทพฯ และเริ่มเรียนรู้ได้ว่ำทิศทำงกำรตลำดของ
อำหำรเพื่อสุขภำพก ำลังเป็นที่สนใจและต้องกำรของผู้บริโภค

กำรพัฒนำสินค้ำเริ่มชัดขึ้นเรื่อย ๆ ตำมฐำนควำมรู้ใหม่
ที่ออกไปเสำะแสวงหำเพิ่มมำ จนถึงช่วงปี 2564 ตอนนั้นก็ได้
เข้ำโครงกำร “คูปองโอทอป” ของกระทรวง อว. หลังจำกที่ผ่ำน
กำรคัดเลือกเข้ำไปแล้ว ครำวนี้ท ำให้สำมำรถพัฒนำผลิตภัณฑ์
จำกเรียกว่ำ OTOP บ้ำน ๆ ให้กลำยเป็นสินค้ำเชิงนวัตกรรม  
ที่สำมำรถไปต่อด้ำนกำรตลำดได้อย่ำงไม่มีขีดจ ำกัดใด ๆ 
มำขวำงกั้นอีกแล้ว เพรำะมีทีมนักวิชำกำรเข้ำมำช่วยดูให้ทั้งใน
เรื่องของกระบวนกำรผลิต อำทิ กำรอบแห้งต้องใช้อุณหภูมิ
เป็นอย่ำงไรเพื่อช่วยเก็บรักษำคุณค่ำทำงยำของสำรส ำคัญ
เอำไว้ให้ยังมีอยู่ได้มำกที่สุด กำรควบคุมเรื่องควำมชื้นก่อน
กำรแพ็คบรรจุซองเพื่อช่วยเก็บรักษำควำมกรอบให้อยู่ได้นำน 
รวมถึงขนำดบรรจุต่อ 1 เสิร์ฟที่เหมำะสม/แนะน ำต่อคนต่อวัน 
กำรวิเครำะห์สำระส ำคัญหรือคุณค่ำทำงโภชนำกำรของสินค้ำ 
ที่จ ำเป็นต้องมีแสดงไว้บนซองหรือฉลำกบรรจุภัณฑ์ด้วย และ 
ที่ส ำคัญที่สุดก็คือต้องมี อย. และกำรรับรองมำตรฐำนอ่ืน ๆ   
ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น นอกจำกนี้ ในส่วนของแปลงผลิตซึ่งเป็น
ต้นทำงของวัตถุดิบหลักที่น ำมำแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ก็มีกำรปรับ
ในเรื่องของ “สำยพันธุ์” ใหม่โดยใช้พันธุ์อัญชันของศูนย์วิจัย
และพัฒนำกำรเกษตรพิจิตร ซึ่งมีกำรศึกษำวิจัยมำแล้วว่ำมี
ปริมำณของสำรส ำคัญ (แอนโทไซยำนิน) ที่เป็นประโยชน์ในเรื่อง
สำรต้ำนอนุมูลอิสระสูงกว่ำสำยพันธุ์อ่ืน ๆ และยังตอบโจทย์
กำรผลิตในเรื่องของผลผลิตต่อไร่ที่คุ้มค่ำอีกด้วย มีกำรขอรับรอง
มำตรฐำนกำรผลิต Organic Thailand
สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตเกษตร

จำกเดิมที่ขำยผลผลิตแบบแห้ง รำคำรับซื้อที่ผันแปร
ไปตำมกลไกของตลำดยำกต่อกำรควบคุมได้ คุณแอนบอกว่ำ
ตอนนี้ทำงกลุ่มฯ สำมำรถที่จะขำยแบบแห้งแต่ว่ำได้รำคำที่
คุ้มค่ำมำกขึ้น จำกกำรที่มีมำตรฐำน Organic Thailand รับรอง
ซึ่งปัจจุบันรำคำจ ำหน่ำยที่ได้จะอยู่ที่ 550 บำท/กก. เป็นรำคำ
ที่สำมำรถจ ำหน่ำยได้เองโดยตรง และยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปอีก
ได้แก่ อัญชันอบกรอบปรุงรส มี 4 รสชำติให้เลือก ต้มย ำ 
สำหร่ำย บำร์บีคิว และรสธรรมชำติ ขนำดบรรจุ 15 กรัม/ซอง 
ในรำคำขำยปลีกซองละ 59 บำท ซึ่งปริมำณในกำรบรรจุนี้ก็มี
ควำมส ำคัญมำกเพรำะว่ำมีสำรส ำคัญ (แอนโทไซยำนิน) ที่อำจ
ส่งผลกระทบต่อคนป่วยโรคไตและโลหิตจำงได้ ดังนั ้นจึง
จ ำเป็นต้องค ำนึงเรื ่องปริมำณที ่เหมำะสม/แนะน ำต่อวัน 
(ไม่ควรเกินจำกนี้) เพื่อให้กับผู้บริโภคได้ทรำบด้วย รวมถึงมี
ชำอัญชัน และชำดอกดำวเรือง (สำยพันธุ์เฉพำะ) จ ำหน่ำย
ควบคู่ด้วย มีผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นนวัตกรรมอีกอย่ำงหนึ่งที่เพิ่มเข้ำ
มำด้วยคือ “ผงโรยข้ำว” ไอเดียได้มำจำกทำง มช. ในระหว่ำงที่
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มีกำรออกไปน ำเสนอผลงำน มีส่วนผสมของ “อัญชันกับดำวเรือง”
ที่ปลูกเองและมีธัญพืชต่ำง ๆ ที่ผสมอยู่ข้ำงในเพื่อช่วยเพิ่ม
รสชำติ ใช้ทดแทนโปรตีนจำกเนื้อสัตว์ตอบโจทย์ส ำหรับกลุ่ม 
“วีแกน” ได้
ตอบโจทย์ส าหรับคนรักสุขภาพ

คุณแอนยังบอกด้วย ทุกครั้ งที่มีกำรน ำสินค้ำไป
ออกบูธที่กรุงเทพฯ จำกกำรได้รับเชิญไปของหน่วยงำนต่ำง ๆ 
ที่จัดงำนขึ้น อย่ำงเช่น งำนของธนำคำรออมสินปรำกฏว่ำ
เตรียมของส ำหรับขำย โดยคำดว่ำน่ำจะเพียงพอแล้วส ำหรับงำน
ที่มีกำรจัด 4 วันแต่สรุปคือ ของขำยหมดเกลี้ยง! ตั้งแต่เปิดได้ 
2 วันแรกแล้ว ซึ่งสังเกตว่ำกลุ่มลูกค้ำจะเป็นคนท ำงำนออฟฟิศ
ที่มำเดินและเลือกซื้อของในงำน และพอได้ลองชิมเป็นคร้ังแรก
แล้วมีหลำยคนที่กลับมำซื้อซ้ ำด้วย ท ำให้เห็นได้ว่ำกลุ่มลูกค้ำ
หลักของสินค้ำนี้ก็คือคนเมืองและเป็นกลุ่มที่สนใจเรื่องกำร
รักษำสุขภำพ เพรำะจะเป็นอะไรที่มีกำรปรุงแต่งที่น้อยที่สุด
โดยเน้นรสที่เป็นธรรมชำติเป็นหลัก อีกทั้งยังได้ไอเดียมำจำก 
“เชฟ” ด้วยตอนไปออกงำนได้มีกำรน ำอัญชันอบกรอบฯ 
ไปสำธิตกำรท ำเมนูแบบย ำแล้วปรำกฏพอใครได้ลองชิม 
ต่ำงบอกว่ำอร่อยและติดใจในรสชำติที่แปลกใหม่ ก็เลยน ำมำใช้

เพื่อแนะน ำกับลูกค้ำว่ำอัญชันอบกรอบฯ ยังท ำเป็นอำหำรได้ด้วย
โดยเฉพำะเมนูย ำ ที่นอกจำกเป็นของกินเล่นกรอบ ๆ เพลินแล้ว
ซึ่งจำกก ำลังกำรผลิตในปัจจุบันคุณแอนบอกว่ำ สำมำรถเก็บ
ดอกอัญชันสดจำกแปลงได้วันละกว่ำ 100 กก. บนพื้นที่ผลิต
เพียง 1 ไร่เท่ำนั้น และเมื่อผ่ำนกำรแปรรูปตำกแห้งแล้วคิดเป็น
น้ ำหนักที่ได้จะอยู่รำว ๆ 10 กก. (แห้ง) ต่อวัน ในปีนี้ยังเตรียม
เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มอีก 3 รำยกำรด้วย คือ เบอร์เกอร์
จิ้งหรีด (ข้ำวเหนียวอัญชัน) เยลลี่อัญชันมะนำว แก้วมังกร 
และยังมี Snack Bar ที่ต่อยอดมำจำกผงโรยข้ำวเดิมน ำมำอัดแท่ง
เพื่อเป็นโปรตีนทำงเลือกส ำหรับกลุ่มคนรักสุขภำพ

ทั้งนี้ หำกใครสนใจผลิตภัณฑ์ที่กล่ำวมำคุณแอนฝำกบอก
ด้วยว่ำมีส่วนลด 30% ตำมจ ำนวนกำรสั่งซื้อต่อครั้งที่ก ำหนดให้อีกด้วย

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

รวมพลัง 3 หน่วยงานชุมชน สร้างต้นแบบศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะ จ.สมุทรสาคร 
ฝึกทักษะอาชีพให้นักเรียน เสริมรายได้ให้ชุมชน

บริษัทไทยพลำสติกรีไซเคิล กรุ๊ป จ ำกัด รวมพลัง 3 หน่วยงำนชุมชน โครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ สร้ำงต้นแบบศูนย์กำร
เรียนรู้กำรบริหำรจัดกำรขยะ ตำมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยร่วมลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียน
บ้ำนดอนไก่ดี ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลดอนไก่ดี และส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร เพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อน
กำรจัดกำรขยะมูลฝอยในสถำนศึกษำ และส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อมภำยใน และภำยนอกโรงเรียน สร้ำงควำมตระหนักรู้
และควำมรับผิดชอบต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียน โดยมีแนวทำงที่สอดคล้องกับโครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero waste school) สร้ำงกำรมีส่วนร่วมและเรียนรู้ผ่ำนกำรบูรณำกำรกิจกรรมเรื่องกำรจัดกำรขยะอย่ำงเป็นรูปธรรมให้แก่นักเรียน
โรงเรียน และชุมชน โดยมีนำยพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนำ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมลงนำม เมื่อวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2566

บริษัทไทยพลำสติกฯ พร้อมร่วมมือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคมในกำรเป็นพลังขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำขยะอย่ำงยั่งยืน
โดยบทบำทของบริษัทจะเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ และรับซื้อขวดพลำสติกจำกโรงเรียน ให้ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรขยะ เปิดกว้ำงให้
นักเรียน บุคลำกร เข้ำศึกษำดูงำน และสนับสนุนกำรท ำงำนร่วมกับสังคม โรงเรียน และชุมชน เพื่อสิ่งแวดล้อม สิ่งส ำคัญร่วม
ส่งเสริมควำมร่วมมือกำรใช้มูลไส้เดือนจำกกำกตะกอนอุตสำหกรรมของบริษัท เพื่อส่งเสริมสังคมเกษตรกรและชุมชนรอบข้ำง 
รวมถึงกำรฝึกทักษะอำชีพให้นักเรียน และให้บริกำรทำงกำรเกษตร พัฒนำ ส่งเสริม และถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรผลิต เพื่อสร้ำง
และเสริมรำยได้กำรประกอบอำชีพกำรเกษตรในชุมชน สอดคล้องกับนโยบำยบริษัทมุ่งสู่ Zero Waste ตำมแนวคิดกำรจัดกำรขยะ
ให้เหลือศูนย์ หรือลดจ ำนวนขยะของเสียในกระบวนกำรผลิตให้เหลือน้อยที่สุด เกิดต้นแบบศูนย์กำรเรียนรู้กำรบริหำรจัดกำรขยะ
ตำมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน สอดคล้องกับแนวทำง BCG Model (Bio Economy ระบบเศรษฐกิจชีวภำพ Circular Economy 
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และ Green Economy ระบบเศรษฐกิจสีเขียว) ของภำครัฐต่อไป 
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก
ที่มา : https://thethaipress.com
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หนุ่มขอนแก่น เลี ยงสัตว์ปีกผสมผสาน ท าตลาดออนไลน์ ขายง่าย ได้ก าไรเร็ว
รำยได้เสริมจำกกำรท ำปศุสัตว์ในระยะไม่กี่ปีมำนี้ ผู้เลี้ยง

จ ำนวนไม่น้อยหันมำใช้พื้นที่ว่ำงรอบบ้ำนมำท ำกำรเลี้ยงสัตว์
แบบผสมผสำน โดยน ำสัตว์ที่อยำกจะเลี้ยงหลำย ๆ ชนิดมำเลี้ยง
รวม ๆ กัน เพื่อกระจำยควำมเสี่ยงของรำคำจ ำหน่ำย เพรำะ
กำรเลี้ยงสัตว์หลำย ๆ  ชนิด อำจตอบโจทย์ส ำหรับผู้ที่มีต้นทุนน้อย
หรือต้องกำรท ำเป็นอำชีพเสริมควบคู่ไปกับกำรท ำงำนประจ ำ 
จึงถือว่ำตอบโจทย์ส ำหรับผู้ที่ท ำเป็นงำนอดิเรกยำมว่ำง

คุณวิณณวิชญ์ ศรีประสงค์ อยู่บ้ำนเลขที่ 19/14 หมู่ที่ 
14 ถนนโภชนำ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ได้เกิดแนวควำมคิดที่อยำกจะหำรำยได้เสริม ด้วยกำรน ำสัตว์ปีก
หลำย ๆ ชนิด หลำย ๆ สำยพันธุ์เข้ำมำเลี้ยงภำยในบ้ำน โดยจัดสรร
พื้นที่รอบบ้ำนเป็นแหล่งเลี้ยง จำกเดิมที่คิดว่ำจะเลี้ยงเพื่อ
ควำมสวยงำม ต่อมำเมื่อสัตว์ปีกหลำย ๆ ชนิดมีกำรขยำยพันธุ์เพิ่ม
จ ำนวนมำกขึ้น จึงท ำให้เกิดเปน็รำยได้เสริมต่อเดือนไม่น้อยทีเดียว

คุณวิณณวิชญ์ เล่ำให้ฟังว่ำ ครอบครัวของเขำเปิด
ร้ำนอำหำรและค้ำขำยทั่วไป ด้วยอุปนิสัยส่วนตัวของเขำที่ชอบ
เลี้ยงสัตว์มำตั้งแต่เด็ก จึงท ำให้ตั้งแต่เด็กจนโตก็เลี้ยงสัตว์มำตลอด
โดยกำรเลี้ยงไก่ไข่ไว้กินไข่เป็นสิ่งแรก ๆ ที่เขำท ำ ต่อมำได้
ท ำกำรศึกษำข้อมูลต่ำง ๆ  ในเบื้องต้นว่ำไก่ไข่ไม่ได้มีเพียงสำยพันธุ์เดียว
แต่ยังมีไก่ไข่สำยพันธุ์อ่ืน ๆ ที่เป็นไก่ไข่พันธุ์สวยงำม สำมำรถ
น ำมำเลี้ยงกินไข่ได้ด้วยเช่นกัน จึงเป็นจุดเร่ิมต้นเล็ก ๆ ของกำร
ได้เลี้ยงสัตว์ปีกครบวงจรของเขำตั้งแต่นั้นมำ

“พอไปศึกษำข้อมูลมำ กำรที่จะเลี้ยงสัตว์ปีกแบบทั่วไป
เรำมองว่ำก็จะเหมือนคนอ่ืน ๆ ผมก็เลยไปหำซื้อสำยพันธุ์ไก่ไข่
แปลก ๆ มำลองเลี้ยงดู ก็ทยอยซื้อเข้ำมำครับ คิดว่ำเลี้ยงเป็น
งำนอดิเรก หรือสวยงำมรอบ ๆ บ้ำนก่อน พอเลี้ยงมำได้ระยะหนึ่ง
มีจ ำนวนมำกขึ้น และเรำสำมำรถเพำะพันธุ์เองได้ ท ำไปท ำมำ
เกิดควำมชอบและหลงรักกำรเลี้ยงไก่มำก ๆ และตำมมำด้วย
สัตว์ปีกอ่ืน ๆ อีกหลำยชนิด เรียกได้ว่ำในฟำร์มของผมมีสัตว์ปีก
เลี้ยงแบบผสมผสำนไปเลยก็วำ่ได้ตอนนี้ครับ” คุณวิณณวิชญ์ บอก

จำกกำรที่ต้องกำรประหยัดต้นทุนกำรเลี้ยงนี้เอง คุณวิณณวิชญ์
บอกว่ำ กำรเลี้ยงแบบผสมผสำนควบคู่ไปกับกำรท ำเกษตรอ่ืน ๆ
ด้วย เช่น กำรปลูกผักสวนครัว ก็สำมำรถมีรำยได้มำซื้ออำหำร
ส ำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกได้ด้วยเช่นกัน พื้นที่ส ำหรับเลี้ยงสัตว์ปีก
ภำยในฟำร์ม จะเน้นดูพื้นที่ว่ำงรอบบริเวณบ้ำนเป็นหลัก มีที่
ว่ำงตรงไหนท ำโรงเรือนหรือคอกให้กับพ่อแม่พันธุ์ไก่และเป็ด
อยู่ พร้อมทั้งมีพื้นที่ส ำหรับอนุบำลให้กับลูกไก่ที่เพิ่งออกจำกไข่
ด้วย เพื่อเป็นกำรกกและเลี้ยงให้โตก่อนที่จะส่งจ ำหน่ำย

กำรขยำยพันธุ์ไก่เริ่มแรกที่เลี้ยงเป็นไก่ไข่สำยพันธุ์ทั่วไป
จะปล่อยให้ไก่ออกไข่และฟักเองเป็นหลัก ต่อมำเมื่อซื้อเป็นไก่ไข่
สำยพันธุ์สวยงำมเข้ำมำเลี้ยง และสัตว์ปีกอ่ืน ๆ อีกหลำยชนิด 
กำรปล่อยให้ฟักไข่เองจึงเป็นเรื่องที่ใช้เวลำนำน จึงท ำให้เขำซื้อตู้
ฟักไข่เข้ำมำช่วยฟัก นอกจำกจะประหยัดในเรื่องของเวลำแล้ว 
ยังท ำให้ลูกไก่ที่เกิดแต่ละรอบมีควำมสมบูรณ์และขยำยพันธุ์ได้
อย่ำงครบวงจรมำกขึ้น ไข่ที่ผ่ำนกำรผสมเชื้อจนสมบูรณ์จะน ำมำ
เข้ำตู้ฟักที่เตรียมไว้ โดยใช้เวลำฟักประมำณ 21 วันส ำหรับไข่ไก่
และไข่เป็ดใช้เวลำฟักอยู่ที่ประมำณ 30-32 วัน หลังจำกที่
ลูกไก่และลูกเป็ดฟักออกจำกไข่แล้ว จะมำท ำกำรอนุบำลต่อในพื้นที่
ที่เตรียมไว้ให้มีอำยุอย่ำงต่ ำอยู่ที่ 2-3 เดือน จึงจะท ำกำรจ ำหน่ำย

“อำหำรที่ให้ไก่ในฟำร์มกิน ผมจะให้กินแบบสลับกัน 
วันหนึ่งก็จะเน้นเป็นอำหำรข้น สลับกับอำหำรลดต้นทุน จะมี
หยวกกล้วยและแหนแดงเข้ำมำเสริมด้วย หรือบำงช่วงฤดูกำล
ก็จะเสริมด้วยพืชผักที่หำได้จำกชุมชน วิธีนี้ก็สำมำรถลดต้นทุน
กำรเลี้ยงได้ ส่วนในเรื่องของกำรป้องกันโรคให้กับไก่และสัตว์ปีก
ในฟำร์มจะมีเรื่องของกำรท ำแผนวัคซีนอย่ำงเป็นระบบ ก็จะช่วยให้
สัตว์ปีกไม่เกิดโรคและมีควำมแข็งแรงอยู่เสมอ” คุณวิณณวิชญ์ บอก

ส ำหรับกำรท ำตลำดเพื่อจ ำหน่ำยนั้น คุณวิณณวิชญ์ เล่ำว่ำ
จะเน้นใช้ระบบกำรขำยออนไลน์เข้ำมำช่วยเป็นหลัก โดยเฉพำะ
กลุ่มลูกค้ำที่ต้องกำรน ำไก่ไข่สำยพันธุ์สวยงำมเลี้ยงเพื่อควำม
สวยงำมในพื้นที่บ้ำน โดยไม่เน้นเพียงแต่น ำไข่ไปประกอบอำหำร
แต่ไก่ไข่ที่เลี้ยงยังสำมำรถเปน็สัตวส์วยงำมดูเล่นไปด้วยพร้อม ๆ กัน

จำกกำรใช้สื่อโซเชียลมีเดียเพื่อท ำตลำดอย่ำงต่อเนื่อง
และมีผลดีนี้เอง เขำยังเสริมกำรขำยด้วยกำรท ำคลิปวิดีโอที่
เป็นเชิงกำรให้ควำมรู้ส ำหรับกำรเลี้ยงสัตว์ภำยในฟำร์ม 
นอกจำกจะมีลูกค้ำเข้ำมำติดต่อซื้อแล้ว ยังมีผู้สนใจท่ำนอ่ืน ๆ 
เข้ำมำติดตำมเพิ่มขึ้นอีกด้วย ถือเป็นกำรโปรโมตสินค้ำและยังเกิด
ควำมน่ำเชื่อถือให้กับฟำร์มเขำตำมมำด้วยเช่นกัน รำคำไก่และ
สัตว์ปีกอ่ืน ๆ รำคำจ ำหน่ำยไก่ไข่ลูกผสมทั่วไปเป็นพ่อแม่พันธุ์
รำคำอยู่ที่คู่ละ 1,000 บำท พันธุ์ไก่ไข่ไลท์ซัซเซคพ่อแม่พันธุ์อยู่ที่
คู่ละ 5,000 บำท และไก่ไข่สวยงำมสำยพันธุ์อ่ืน ๆ และสัตว์ปีก
อ่ืน ๆ รำคำอยู่ที่คู่ละ 1,000-5,000 บำท
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“ช่วงแรก ๆ ที่ผมท ำ ต้องบอกก่อนเลยว่ำ ผมยังไม่ได้
เห็นผลก ำไรมำกนัก เพรำะผมได้ก ำไรมำ จะน ำผลก ำไรที่ได้ไปท ำ
กำรลงทุนเพิ่ม เพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไป ในอนำคตผมก็จะท ำให้
ครบวงจรมำกขึ้น แต่ตอนนี้พอผมได้มำท ำ ผมรู้สึกว่ำมี
ควำมสุขกับสัตว์พวกนี้มำก ท ำให้ผมรู้สึกว่ำงำนอดิเรกแต่ก็สำมำรถ
ท ำรำยได้ให้เรำได้พอควร อยำกฝำกคนที่สนใจอยำกจะท ำว่ำ 
ต้องศึกษำก่อนว่ำเรำชอบสัตว์ประเภทนี้จริงไหม ถ้ำชอบจริง ๆ 
มีใจรักพอสมควร จำกนั้นก็ลงมือท ำสิ่งเหล่ำนี้แบบค่อยเป็น
ค่อยไป ควำมส ำเร็จมีให้เห็นแน่นอนครับ” คุณวิณณวิชญ์ บอก

ส ำหรับท่ำนใดที่สนใจในเรื่องของกำรเลี้ยงสัตว์ปีก 
หรือต้องกำรพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกำรท ำปศุสัตว์
ผสมผสำน สำมำรถติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ ่มเติมได้ที่ 
คุณวิณณวิชญ์ ศรีประสงค์ หมำยเลขโทรศัพท์ 092-603-9987

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

กระบองเพชร (Cactus) เป็นพรรณไม้ที่ยังได้รับควำมนิยม
อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเกษตรกรหลำยท่ำนก่อนที่จะประสบผลส ำเร็จ
และท ำเป็นกำรค้ำได้นั้น ล้วนแล้วผ่ำนกำรปลูกที่เร่ิมต้นมำจำก
ควำมรักควำมชอบมำก่อน จำกนั้นจึงค่อย ๆ พัฒนำและ
ขยำยพันธุ์กระบองเพชรให้มีจ ำนวนมำกขึ้น เมื่อเกิดควำมช ำนำญ
และเชี่ยวชำญในสิง่เหลำ่นีจ้ึงช่วยให้เกิดรำยได้ตำมมำ สำมำรถสร้ำง
เป็นอำชีพหลักเลี้ยงดูครอบครัวได้เป็นอย่ำงดี

กระบองเพชรเป็นไม้ที่มีขนำดต้นเล็กไปจนถึงปำนกลำง
ส่วนของล ำต้นมีสีเขียวหรือเขียวคล้ ำ บำงสำยพันธุ์มีขนและ
หนำมรอบล ำต้น และมีดอกและสีที่ต่ำงกันไป เช่น สีแดง สีเหลือง
และสีขำว ซึ่งขนำดของดอกเล็กใหญ่ตำมชนิดสำยพันธุ์ 
นอกจำกนี้ ยังเป็นไม้ที่นิยมน ำมำปลูกประดับบนโต๊ะท ำงำนหรือ
ประดับในพื้นที่ต่ำง ๆ  ตำมต้องกำร จึงท ำให้เข้ำถึงได้ทุกเพศทุกวัย

คุณธิติพร จตุพงษ์ หรือ คุณเฟิร์น เจ้ำของสวน Sahara Cactus
(ซำฮำร่ำแคคตัส) ถือเป็นอีกหนึ่งท่ำนที่ปลูกกระบองเพชรโดยเริ่ม
จำกควำมชอบและปลูกเล่น ๆ และต่อมำได้ขยำยกำรปลูกเรื่อย ๆ
จนมีกระบองเพชรมำกขึ้น จำกนั้นเธอได้ทดลองจ ำหน่ำยและ
เห็นว่ำสำมำรถท ำตลำดได้ จึงท ำให้เธอได้น ำกระบองเพชร
หลำกหลำยสำยพันธุ์ มำปลูก จนท ำให้จำกที่เป็นผู้ปลูกเลี้ยงดู
เล่น กลับกลำยเปน็นกัพัฒนำสำยพันธุก์ระบองเพชร จนสร้ำงรำยได้
หลักให้กับครอบครัวของเธอมำจนถึงปัจจุบัน

“ช่วงแรกไม่ได้คิดที่จะท ำเป็นกำรค้ำเลย แฟนซื้อมำ
ประดับโต๊ะท ำงำนเพียงอย่ำงเดียว แต่พอเลี้ยงกระบองเพชร
ออกดอกสวยมำก กลำยเป็นจุดเริ่มต้นให้เรำเกิดก ำลังใจ 
จำกนั้นก็ไปเที่ยวตลำดต้นไม้กับแฟนอยู่เสมอ ต้นไม้เริ่มเยอะขึ้น
พื้นที่คอนโดฯ ตรงระเบียงก็มำปลูกด้วย โดยหลังจำกที่มี
กระบองเพชรเยอะขึ้น ท ำให้มองว่ำน่ำจะท ำเป็นกำรค้ำได้ 
เพรำะด้วยประสบกำรณ์ท ำให้เรำรู้ว่ำต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร และ

จะมีจุดขำยอย่ำงไรบ้ำง เพื่อให้กระบองเพชรในสวนติดตลำด” 
ช่วงแรกที่ทดลองน ำกระบองเพชรมำจ ำหน่ำยเข้ำสู่ตลำดนั้น 
คุณเฟิร์น บอกว่ำ แฟนด ำเนินกำรท ำเพียงคนเดียวก่อน และ
เมื่อท ำตลำดได้อย่ำงต่อเนื่องและสร้ำงรำยได้สม่ ำเสมอ จึงท ำ
ให้เธอลำออกจำกงำนประจ ำมำเป็นนักพัฒนำกระบองเพชร
อย่ำงเต็มตัวด้วยเช่นกัน กระบองเพชรทั้งหมดที่มีอยู่ภำยในสวน
เป็นทั้งกระบองเพชรที่สะสมมำเรื่อย ๆ ตั้งแต่เริ่มแรกที่ปลูก
และบำงส่วนซื้อเข้ำมำจำกสวนอ่ืนเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ แต่ที่
เป็นจุดเด่นของสวนจะเป็น ยิมโนเขียว เอกลักษณ์มีลักษณะ
พิเศษคือไม่ใช่ในเรื่องของควำมด่ำง แต่จะมีเอกลักษณ์คือพื้นผิว
ลักษณะของหนำม และสีเขียวเข้มที่ไม่มีควำมด่ำง โดยยึดกำร
ท ำรูปแบบที่มีเอกลักษณ์เช่นนี้ตลอดมำกกว่ำ 10 ปี

กำรเลือกพ่อแม่พันธุ์กระบองเพชรส ำหรับพัฒนำสำยพันธุ์
ใช้ต้นที่มีเอกลักษณ์เฉพำะมำผสมเข้ำด้วยกัน อย่ำงเช่น น ำพ่อพันธุ์
ที่มีผิวสีม่วงเข้ำมำผสมกับแม่พันธุ์ที่ไม่มีหนำม เมื่อได้ลูกไม้
ออกมำบำงครั้งได้อย่ำงที่ใจจินตนำกำรไว้ หรือถ้ำเกินควำม
คำดหมำยอำจจะได้ลูกไม้ใหม่ที่แปลกหรือดีกว่ำที่คิดไว้ไปเลย 
ซึ่งอำยุของพ่อแม่พันธุ์ที่เหมำะสมจะใช้อยู่ที่ 8-9 ปีขึ้นไป ก็จะช่วย
ให้ลูกไม้ที่เกิดขึ้นมำค่อนข้ำงมีคุณภำพ

“หลังจำกผสมเกสรเรียบร้อยแล้ว รอประมำณ 2 อำทิตย์
ก็จะได้เมล็ดออกมำให้เห็น หรือบำงต้นใช้เวลำเป็น 1 เดือน ก็มี
หลังจำกได้เมล็ดมำแล้ว น ำล้ำงเมือกออกตำกให้แห้ง และ
น ำมำเพำะลงในวัสดุเพำะจ ำพวกพีทมอส ผสมกับพวกเพอร์ไลท์
และดินใบก้ำมปูละเอียดนิดหน่อย น ำเมล็ดกระบองเพชร 
มำเพำะลงไป พร้อมทั้งมัดปำกถุงปิดให้สนิท ประมำณ 3 วัน 
เมล็ดก็งอกออกมำ หรือบำงสำยพันธุ์ก็ใช้เวลำมำกกว่ำ 1 อำทิตย์
ก่อนที่เรำจะย้ำยออกจำกถุง เพำะเมล็ดก็จะให้อยู่แบบนี้
ประมำณ 6 เดือน”

สาวชลบุรี จากปลูกกระบองเพชรเล่น ๆ สู่นักพัฒนา สร้างลูกไม้ใหม่ขายติดตลาด



Smart Job Magazine
9 

หลังจำกที่ต้นกระบองเพชรโตเป็นต้นใหญ่ครบอำยุ 6 
เดือนแล้ว จะท ำกำรคัดลูกไม้ใหม่ทั้งหมด โดยเลือกต้นที่มี
ลักษณะเด่นไว้ส ำหรับเลี้ยงต่อไป ส่วนต้นที่มีลักษณะพื้น ๆ ทั่วไป
หำกไม่ต้องกำรจะก ำจัดออกทันที เพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองพื้นที่
ภำยในสวน จำกนั้นน ำกระบองเพชรที่เป็นลูกไม้ใหม่ที่คัดแล้ว 
มำปลูกลงในภำชนะที่เตรียมไว้ และวัสดุปลูกที่ใช้จะเน้นเป็นดิน
ใบก้ำมปูให้มีปริมำณที่เพิ่มขึ้น ผสมดินภูเขำไฟเบอร์ 00 เพอร์ไลท์
และใส่ปุ๋ยละลำยช้ำเข้ำมำผสมด้วย จำกนั้นดูแลในช่วงนี้ต่อไปอีก
3-6 เดือน จึงย้ำยลงไปปลูกลงในกระถำง 2 นิ้วต่อไป หรือถ้ำมี
ลูกค้ำสนใจก็สำมำรถจ ำหน่ำยได้ทันที

“หำกยังไม่ได้ขำยในกระถำง 2 นิ้ว ที่มีอำยุ 1 ปี เรำก็
จะดูแลต่อไปให้มีอำยุประมำณ 2 ปี จึงจะขำย โดยกำรดูแลไม้
จะรดน้ ำอำทิตย์ละ 1 ครั้ง รดให้ชุ่ม ๆ เลย พร้อมทั้งมีกำรให้
ยำกันเชื้อรำและยำป้องกันเพลี้ยต่ำง ๆ เดือนละ1 คร้ัง ดูแลอยู่
ประมำณนี้เรื่อย ๆ ก็จะช่วยป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชได้ 
ท ำให้กระบองเพชรไม่ได้รับควำมเสียหำยและโตสมบูรณ์เป็นที่
ต้องกำรของตลำด” เน้นออกร้ำน ท ำตลำด ช่วยเข้ำใจควำม
ต้องกำรลูกค้ำ สมัยก่อนที่โควิด-19 จะเข้ำมำระบำด กำรท ำตลำด
กระบองเพชรก็ยังจ ำหน่ำยได้เรื่อย ๆ เพรำะยังมีกลุ่มลูกค้ำที่
สนใจอยู่เสมอ แต่เมื่อสถำนกำรณ์โควิด-19 รุนแรงมำกขึ้น ท ำให้
ทุกคนต้องหยุดอยู่บ้ำนระยะหนึง่ จึงท ำให้กระบองเพชรค่อย ๆ 
กลับมำจ ำหน่ำยได้ดี ไม่ว่ำจะเป็นกำรท ำตลำดออนไลน์หรือ
กำรไปออกร้ำนที่ตลำดนัดจตุจักร ท ำให้กระบองเพชรในสวน 
มีลูกค้ำทั้งรำยใหม่และรำยเก่ำแวะเวียนมำซื้ออยู่เป็นประจ ำ 
โดยกำรผลิตกระบองเพชรให้เป็นที่ต้องกำรของตลำด แต่ละรอบ
ก็จะแตกต่ำงกันไป จำกกำรที่ได้ออกร้ำนอยู่เป็นประจ ำนี้เอง

จึงท ำให้เข้ำใจและทรำบควำมต้องกำรของลูกค้ำ ว่ำแต่ละช่วงต้องกำร
กระบองเพชรสำยพันธุ์แบบไหนออกมำจ ำหน่ำย เพรำะแต่ละช่วง
ลูกค้ำจะนิยมกระบองเพชรที่แตกต่ำงกันไป และรำคำจ ำหน่ำย
กระบองเพชรในสวนของเธอมีรำคำให้ลูกค้ำได้เลือกซื้อหลำกหลำยอีกด้วย

“กำรจะท ำให้ไม้ติดตลำดได้ตลอด เรำต้องพัฒนำสำยพันธุ์
อยู่เสมอ เพื่อให้กระบองเพชรในสวนของเรำมีควำมหลำกหลำย
และมีลูกไม้ใหม่ๆ ให้ลูกค้ำได้เลือกซื้ออยู่เสมอ กำรปรับตัวก็จะ
ช่วยให้มีไม้ตำมควำมนิยมอยู่ตลอด โดยรำคำขำยของสวนเรำ
ถูกสุดรำคำอยู่ที่ 20 บำท ส่วนกระบองเพชรที่พัฒนำสำยพันธุ์
ขึ้นมำใหม่เรื่อย ๆ รำคำก็จะมีตั้งแต่หลักร้อย หลักพัน และ
หลักหมื่นบำทจะเป็นกระบองเพชรพ่อแม่พันธุ์”

มุมมองกำรท ำตลำดกระบองเพชรในอนำคตกำรปลูก
เป็นกำรค้ำนั้น คุณเฟิร์น บอกว่ำ ตลำดกระบองเพชรยังสำมำรถ
ไปต่อได้เรื่อย ๆ เพรำะยังมีกลุ่มลูกค้ำที่สนใจซื้ออย่ำงต่อเนื่อง 
เพียงแต่ผู้ผลิตต้องพัฒนำสำยพันธุ์ให้เกิดลูกไม้ใหม่ ๆ ออกมำ 
ท ำให้ลูกค้ำมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นก็สำมำรถท ำตลำดได้แนน่อน ส่วนคนที่
อยำกท ำเป็นกำรค้ำ ถ้ำเป็นผู้ปลูกรำยใหม่ต้องเริ่มต้นจำกควำมชอบก่อน 
จำกนั้นจะมองเห็นช่องทำงอ่ืนตำมมำเองในอนำคตอย่ำงแน่นอน

ส ำหรับท่ำนใดที่สนใจอยำกสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม 
สำมำรถติดต่อได้ที่ คุณธิติพร จตุพงษ์ หรือ คุณเฟิร์น เจ้ำของสวน
Sahara Cactus (ซำฮำร่ำแคคตัส) ตั้งอยู่บ้ำนเลขที่ 5/7 หมู่ที่ 7
ต ำบลบ้ำนสวน อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี หมำยเลขโทรศัพท์ 
086-970-7191 หรือพบได้ที่ ตลำดนัดจตุจักร วันอังคำรตั้งแต่ 
12.00-20.00 น. และวันพุธ-พฤหัสบดี เวลำ 09.00-18.00 น.

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

สร้างรายได้จากย าสาหร่ายเพื่อสุขภาพ

หำกนึกถึงอำหำรพื้นเมืองขึ้นชื่อของเมืองเกำะยอ หนึ่งในนั้นจะต้องมีชื่อ “ย าสาหร่ายผมนาง” อำหำรเพื่อสุขภำพที่มี
รูปแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพำะถิ่น ที่อยู่คู่ท้องถิ่นมำยำวนำน

สำหร่ำยผมนำง ที่มีชื่อว่ำ กรำซิลำเรีย ฟิชเชอไร (Gracilaria fisheri) มีกระจำยอยู่ทั่วโลกในเขตร้อนและเขตอบอุ่น 
จะอยู่บริเวณน้ ำขึ้น-น้ ำลงบริเวณใต้น้ ำตลอดเวลำ โดยทั่วไปพบบริเวณน้ ำตื้นชำยฝั่งที่ลมไม่แรงในทะเลสำบสงขลำมีสำหร่ำย
ชนิดนี้มำกบริเวณทะเลสำบตอนล่ำง ซึ่งเป็นน้ ำกร่อยและน้ ำเค็ม โดยเฉพำะบริเวณรอบ ๆ เกำะยอ สำหร่ำยผมนำงถือเป็นพืชที่มี
คุณค่ำทำงโภชนำกำรสูง เช่น โปรตีน คำร์โบไฮเดรต เกลือแร่ กรดไขมันที่ไม่อ่ิมตัว และวิตำมินต่ำง ๆ สำมำรถน ำมำบริโภคและ
ใช้ในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ เช่น อุตสำหกรรมอำหำรกระป๋องและเครื่องดื่ม อำหำรสัตว์บก อำหำรสัตว์น้ ำ อำหำรเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ 
ส่วนประกอบของยำรักษำโรค และส่วนประกอบของเคร่ืองส ำอำง เป็นต้น
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ขั้นตอนกำรท ำสำหร่ำยสดมำตำกแห้งมีขั้นตอนค่อนข้ำง
ยุ่งยำก แต่สำมำรถเก็บสำหร่ำยไว้ได้นำนปี และขำยได้รำคำ
ที่สูงขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่กำรน ำมำล้ำงน้ ำเปล่ำเก็บเศษสิ่งต่ำง ๆ 
ออกสลับกับกำรน ำไปตำกแดดข้ำมวันข้ำมคืน ท ำแบบนี้ซ้ ำ ๆ กัน
10 รอบ นำน 1 สัปดำห์ หรือจนกว่ำสำหร่ำยจำกสีด ำกลำยเป็น
สีแดงและสีขำว ถือว่ำสิ้นสุดกระบวนกำร โดยมีเคล็ดลับกำร
ท ำให้สำหร่ำยขำวโดยธรรมชำติ คือ กำรตำกน้ ำค้ำงแล้วล้ำง
ด้วยน้ ำฝน สำหร่ำยจะนุ่มและมีควำมกรอบ

กำรเก็บสำหร่ำยสด กำรท ำสำหร่ำยตำกแห้ง และ
กำรแปรรูปสำหร่ำยเป็นอำหำรขำย สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้แก่
คนในท้องถิ่นปีละไม่น้อย กำรท ำย ำสำหร่ำยผมนำง จึงเป็นอีก
หนึ่งเมนูอำหำรพื้นถิ่นที่ขึ้นชื่อเลื่องลือรสชำติของชำวเกำะยอ
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้
ที่มา : 1. https://kohyor.go.th/otop/detail/1160

2. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมในกำรเพำะเลี้ยงสำหร่ำยผมนำง
(พลำกร สัตย์ซ่ือ, ปุรวิชญ์ พิทยำภินันท์)

เป็นอำหำรที่เรียกควำมสนใจทั้งจำกคนในพื้นถิ่นและนักท่องเที่ยว
ต่ำงถิ่น ด้วยรสสัมผัสที่ประกอบด้วย กะทิ  มะขำมเปียก 
มะพร้ำวคั่ว กุ้งแห้ง ถั่วคั่ว และพริกสด ห่อด้วยใบชะพลูสด ๆ 
หอม ๆ จึงได้ทั้งคุณค่ำทำงอำหำรและควำมอร่อยที่ลงตัว
ตำมอัตลักษณ์อำหำรปักษ์ใต้ หำกแวะมำสงขลำ อย่ำลืมชิม
อำหำรเพื่อสุขภำพที่มีเอกลักษณ์เฉพำะถิ่นอย่ำง “ย าสาหร่าย
ผมนาง” รับรองจะติดใจ

English for Career

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษยืนหนึ่งที่ชาวออฟฟิศต้องใช้

หำกใครก ำลังตำมหำ ค ำศัพท์ภำษำอังกฤษ เกี่ยวกับ กำรท ำงำน ต้องกระทู้นี้เลย วันนี้เรำรวบรวมศัพท์อังกฤษ 
ที่คนท ำงำนต้องเจอ ต้องใช้ในกำรท ำงำนไว้มำกกว่ำ 20 ค ำศัพท์ ไม่ว่ำจะเป็นศัพท์อังกฤษที่ต้องเจอเวลำไปห้อง HR หรือศัพท์
อังกฤษในกำรท ำงำนที่ห้องประชุม ดังนั้น แค่อ่ำนกระทู้นี้ ก็สำมำรถเพิ่มทักษะภำษำอังกฤษในเร่ืองค ำศัพท์ได้
ศัพท์อังกฤษที่คนท างานต้องเจอ ต้องใช้ในการท างานมากกว่า 20 ค าศัพท์ 

Priority กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ
Decision กำรตัดสินใจ, กำรตัดสิน, ค ำตัดสิน
Handle กำรรับมือ, จัดกำร, ควบคุม
Material ส่วนประกอบ, เนื้อหำ
Draft ฉบับร่ำง
Contact ติดต่อ, พบปะ
Brief สรุป, รวบรัด
Minute Meeting วำระประชุม
Proof ตรวจสอบ, พิสูจน์
Layout องค์ประกอบในงำนออกแบบ
Competitor คู่แข่ง, ผู้แข่งขัน
Opportunity โอกำสดี
Benchmarking กำรเปรียบเทียบ

Awareness กำรรับรู้, ควำมตระหนัก
Attendance กำรเข้ำงำน, กำรเข้ำร่วม, ควำมสนใจ
Candidate ผู้สมัครเพื่อรับกำรคัดเลือกเข้ำท ำงำน
Incentive สิ่งจูงใจ, กระตุ้น
Vacancy ต ำแหน่งงำนว่ำง
Negotiate เจรจำต่อรอง
Coordinate ประสำนงำน, ประสำน

เมื่ออ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการท างาน 
จบแล้ว ก็อย่าลืมน าศัพท์อังกฤษเหล่านี ไปใช้เพื่อเพิ่มทักษะ
ภาษาอังกฤษให้กับตัวเอง เพื่อความเป๊ะ ปังเรื่องค าศัพท์ 
ในภาษาอังกฤษ จนใคร ๆ ก็ต้องชมกันนะคะ
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง
ที่มา : https://speakup.ac.th
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รู้ทันโลก

นักท่องเที่ยวเปลี่ยนเทรนด์ ผู้ประกอบการปรับตัวหรือยัง

การเดินทางและการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่มีอิทธิพล
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั่วโลก สร้างงาน กระตุ้นการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ และยกระดับชุมชนให้พ้นจากความยากจน

รำยงำนล่ำสุดของ สภำกำรเดินทำงและกำรท่องเที่ยวโลก
(World Travel & Tourism Council หรือ WTTC) และทริป 
ดอทคอม กรุ๊ป (Trip.com Group) ร่วมกับ ดีลอยท์ (Deloitte)
ระบุว่ำ ควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยวต่อกำรท่องเที่ยวแบบ
ยั่งยืนเพิ่มสูงขึ้น โดยร้อยละ 69 ของนักท่องเที่ยว ตั้งใจที่จะ
มองหำตัวเลือกด้ำนกำรท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

ส ำหรับรำยงำนฉบับล่ำสุดนี้ เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ WTTC
ร่วมมือกับผู้ให้บริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวชั้นน ำระดับโลก อย่ำง 
Trip.com Group และแบรนด์ผู้ให้บริกำรหลักของทำงบริษัทฯ
ซึ่งได้แก่ ทริปดอทคอม (Trip.com) ซีทริป (Ctrip) และสกำย
สแกนเนอร์ (Skyscanner) ประกอบกับข้อมูลจำก Deloitte
เพื่อวิเครำะห์ถึงเทรนด์ที่ส่งผลต่อควำมเปลี่ยนแปลงในอุตสำหกรรม
กำรเดินทำงท่องเที่ยวในปีที่ผ่ำนมำ และคำดว่ำจะยังคงส่งผล
ต่อเนื่องในปี 2566

ทั้งนี้ ในรำยงำนที่ใช้ชื่อว่ำ “โลกและกำรเปลี่ยนแปลง 
: เทรนด์ของกำรท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปนับจำกปี 2565 และในอนำคต”
(A world in motion: shifting consumer travel trends in 
2022 and beyond) ระบุว่ำ ควำมยั่งยืนเป็นองค์ประกอบ
ส ำคัญต่อกำรวำงแผนเดินทำงท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวมีควำม
ต้องกำรที่จะลด คำร์บอน ฟุตพรินต์ (carbon footprint) 
หรือผลกระทบจำกกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก และสนับสนุน
กำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ผลส ำรวจในรำยงำนแสดงให้เห็นว่ำ 
3 ใน 4 ของนักท่องเที่ยวก ำลังพิจำรณำถึงกำรท่องเที่ยวแบบ
ยั่งยืนเพิ่มมำกขึ้นส ำหรับกำรเดินทำงในอนำคต และนักท่องเที่ยว
เกือบร้อยละ 60 ได้ตัดสินใจเลือกกำรท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
มำกขึ้นในช่วงสองปีที่ผ่ำนมำ

ส ำหรับปีที่แล้ว สืบเนื่องจำกกำรท่องเที่ยวที่หยุดชะงัก
มำมำกกว่ำ 2 ปี นักท่องเที ่ยวได้แสดงให้เห็นชัดเจนว่ำ 
ควำมปรำรถนำที่จะเดินทำงท่องเที่ยวนั้นยังคงสูงเป็นอย่ำงมำก
โดยมีอัตรำนักท่องเที่ยวพักค้ำงคืนในต่ำงประเทศเพิ่มขึ้นถึง
ร้อยละ 109 เมื่อเทียบกับปี 2564 จำกรำยงำนพบว่ำ ในปีที่แล้ว
นักท่องเที่ยวยินดีที่จะเพิ่มงบค่ำใช้จ่ำยส ำหรับแผนกำร
ท่องเที่ยวในวันหยุดพักผ่อนมำกข้ึน ซึ่งนักท่องเที่ยวร้อยละ 86

วำงแผนใช้จ่ำยเงินเพื่อท่องเที่ยวต่ำงประเทศในจ ำนวนเดียวกับ
หรือมำกกว่ำที่ใช้ในปี 2562 โดยนักท่องเที่ยวชำวสหรัฐฯ 
เป็นผู้จับจ่ำยใช้สอยรำยใหญ่ที่สุด เมื่อเทียบกับนักท่องเที่ยวชำติอื่น

ส ำหรับสถำนกำรณ์กำรใช้จ่ำยของนักท่องเที่ยวในปีนี้
มีทิศทำงที่ดีขึ้น ท่ำมกลำงควำมกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและ
วิกฤตค่ำครองชีพทั่วโลก แต่นักท่องเที่ยวเกือบ 1 ใน 3 (หรือ 
ประมำณร้อยละ 31) ระบุว่ำ พวกเขำยินดีที่จะใช้จ่ำยเงินเพื่อ
ท่องเที่ยวต่ำงประเทศมำกกว่ำในปี 2565

นอกจำกนี้ จำกข้อมูลกำรติดตำมสถำนกำรณ์ผู้บริโภค
ทั่วโลก โดย Deloitte (Deloitte’s ‘Global State of the 
Consumer Tracker) ซึ่งท ำกำรส ำรวจในช่วงฤดูร้อนปีที่แล้ว 
พบว่ำ มำกกว่ำครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบส ำรวจ (ร้อยละ 53)
วำงแผนจะเข้ำพักโรงแรมในอีก 3 เดือนถัดไปด้วย

จูเลีย ซิมป์สัน (Julia Simpson) ประธำนและซีอีโอของ
WTTC กล่ำวว่ำ “อุปสงค์ด้ำนกำรท่องเที่ยวในขณะนี้สูงขึ้น
มำกกว่ำเดิม และรำยงำนของเรำก็แสดงให้เห็นว่ำ ในปีนี้จะได้
เห็นควำมต้องกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวกลับมำอย่ำง     
มีนัยส ำคัญ โดยปี 2566 จะเป็นปีที่แข็งแกร่งมำกส ำหรับกำร
เดินทำงและกำรท่องเที่ยว โดยควำมยั่งยืนเป็นวำระส ำคัญ
อันดับต้น ๆ ของนักเดินทำง และผู้บริโภคเน้นย้ ำถึงคุณค่ำ    
ต่อกำรปกป้องธรรมชำติและกำรเดินทำงอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ”

ด้ำน เจน ซัน (Jane Sun) ซีอีโอของ Trip.com Group
กล่ำวว่ำ “ภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกซึ่งมีกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็ว
ของชนชั้นกลำงและพลวัตทำงเศรษฐกิจ จะสำมำรถใช้
ประโยชน์จำกกำรเติบโตของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว ก้ำวสู่
กำรเป็นผู้น ำเศรษฐกิจกำรท่องเที่ยวระดับโลก ทั้งนี้ ทำงเรำ
มองเห็นโอกำสและแรงผลักดันเชิงบวกด้ำนกำรฟื้นคืนและกำร
เติบโตของกำรท่องเที่ยวทั่ วโลกในปี 2023 ซึ่ งมีปัจจัย
ขับเคลื่อนหลักจำกผู้บริโภคชำวจีนแผ่นดินใหญ่ ที่จะช่วยเร่ง
กำรฟื้นตัวและกำรพัฒนำทั่วโลก”
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สกอตต์ โรเซนเบอร์เกอร์ (Scott Rosenberger) 
หัวหน้ำภำคธุรกิจนำนำชำติด้ำนกำรขนส่ง โรงแรมและกำร
บริกำรของ Deloitte กล่ำวว่ำ “กำรเดินทำงก ำลังฟื้นตัวจำก
โรคระบำด ในขณะเดียวกันก็สร้ำงสรรค์นวัตกรรมที่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรด้ำนทำงเลือกกำรเดินทำงที่ทันสมัยมำกขึ้น 
ตลอดจนถึงกำรเดินทำงอย่ำงยั่งยืน กำรเดินทำงในระดับที่
หรูหรำ และอ่ืน ๆ อีกมำก ควำมกังวลด้ำนกำรเงินที่เพิ่มสูงขึ้น
จำกอัตรำเงินเฟ้อไม่สำมำรถชะลอกำรเติบโตของกำรเดินทำง

เป็นที่น่ ำสนใจอย่ำงยิ่ งว่ ำกำรเดินทำงยั งคงถูกจัดให้มี
ควำมส ำคัญเหนือกว่ำสิ่งอ่ืน โดยวิถีกำรท ำงำนที่ยืดหยุ่นและ
กำรท ำงำนจำกระยะไกลก ำลังสร้ำงโอกำสใหม่ ๆ ซึ่งเรำก็ร่วม
เคียงข้ำงกับลูกค้ำของเรำอย่ำงมุ่งมั่น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ในช่วงเวลำที่พวกเขำเปิดรับเทรนด์ใหม่ ๆ เหล่ำนี้และสร้ำง
ประสบกำรณ์ที่น่ำจดจ ำให้กับผู้บริโภค”

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

Smart DOE

กรมการจัดหางาน ร่วมมือ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดินหน้าผลักดัน
แพลตฟอร์ม “ไทยมีงานท า” แก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน

วันที่ 26 มกรำคม 2566 นำยไพโรจน์ โชติกเสถียร 
อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน เปิดเผยว่ำ นำยสุชำติ ชมกลิ่น 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน มีนโยบำยผลักดันให้เกิดกำร
ส่งเสริมกำรมีงำนท ำ แก่นักเรียน นักศึกษำ ก่อนเข้ำสู่
ตลำดแรงงำนให้เป็นแรงงำนฝีมือ เพื่อสร้ำงควำมมั่นคง
ด้ำนอำชีพ สร้ำงรำยได้ พัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี และเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ซึ่งกระทรวงแรงงำน
ได้มีกำรลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ
กระทรวงศึกษำธิกำร เมื่อวันที่ 19 มกรำคม 2565 เพื่อพัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูล (Big Data) ด้ำนอุปสงค์ อุปทำนของตลำดแรงงำน
รวมทั้งส่งเสริมกำรมีงำนท ำให้แก่ก ำลังแรงงำนทุกระดับ ซึ่งทั้ง 
2 ฝ่ำยมีกำรขับเคลื่อนร่วมกันเรื่อยมำ โดยในวันนี้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ได้จัดประชุมชี้แจงกำรใช้งำน
แพลตฟอร์มไทยมีงำนท ำ ด้วยระบบ Digital ID ผ่ำนระบบ 
Zoom Meeting ให้สถำนศึกษำภำครัฐ และเอกชนในสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กว่ำ 900 แห่ง 
เนื่องจำกเล็งเห็นประโยชน์ของแพลตฟอร์มไทยมีงำนท ำ 
ของกรมกำรจัดหำงำน ต่อนักเรียน นักศึกษำ ซึ่งกรมกำรจัดหำงำน
ได้สนับสนนุเจ้ำหนำ้ที่ที่มีควำมเชี่ยวชำญ จำกกองพัฒนำระบบ

บริกำรจัดหำงำน เป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ในกำรใช้งำนระบบ
ไทยมีงำนท ำ เพื่อให้ครู อำจำรย์ และบุคลำกรด้ำนกำรศึกษำ 
น ำไปแนะน ำต่อยังนักเรียน นักศึกษำ ให้ทรำบช่องทำงกำรใช้
บริกำรจัดหำงำนภำครัฐ เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงต ำแหน่งงำน 
สำมำรถเข้ำไปใช้ประโยชน์จำกแพลตฟอร์มไทยมีงำนท ำ 
ในกำรค้นหำต ำแหน่งงำนว่ำงที่ตรงกับควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ตลอดจนค้นหำหลักสูตรกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำทักษะ
โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย

“กรมกำรจัดหำงำน พร้อมให้ควำมร่วมมือกับ       
ทุกหน่วยงำน ทั้งภำครัฐ และเอกชน ในกำรพัฒนำศักยภำพ
นักเรียน นักศึกษำ และแรงงำนทุกระดับ ให้มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน เพื่อส่งเสริมกำรมีงำนท ำ 
ลดปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน ทั้งด้ำนปริมำณและคุณภำพ 
รองรับกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจในอนำคต และกำรพัฒนำ
ประเทศ” อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำว

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง       
ที่มา : https//www.doe.go.th
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กระทรวงแรงงาน จับมือ 9 หน่วยงานรัฐ + เอกชน MOU ความร่วมมือด้าน 
“การส่งเสริมการมีงานท า”

วั นที่  27 มกรำคม 2566 นำยสุ ชำติ  ชมกลิ่ น 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน มอบหมำยให้ นำยสุรชัย 
ชัยตระกูลทอง ผู ้ช่วยรัฐมนตรีประจ ำกระทรวงแรงงำน 
เป็นประธำนในพิธีลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจว่ำด้วยควำม
ร่วมมือด้ำนกำรส่งเสริมกำรมีงำนท ำ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 
กระทรวงแรงงำน โดยมีนำยวรรณรัตน์ ศรีสุกใส รองปลัด 
กระทรวงแรงงำน นำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำร
จัดหำงำน ผู้บริหำรกระทรวงแรงงำน และผู้แทนจำกหน่วยงำน 
ที่เก่ียวข้อง ร่วมพิธี

นำยสุรชัย กล่ำวว่ำ จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของ
โรคโควิด - 19 ที่เริ่มคลี่คลำย ระบบเศรษฐกิจกลับมำฟื้นตัว 
ควำมต้องกำรแรงงำนเพิ่มขึ้น จนมีแนวโน้มจะเกิดปัญหำกำร
ขำดแคลนแรงงำน กระทรวงแรงงำนจึงได้จัดท ำโครงกำร
เพิ่มประสิทธิภำพระบบกำรให้บริกำรจัดหำงำน เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ว่ำงงำนให้กลับเข้ำสู่ตลำดแรงงำน โดยกำรขับเคลื่อนกำรให้ 
บริกำรประชำชนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Service) เชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงำนภำครัฐ และภำคเอกชน ผ่ำนระบบ
วิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ด้ำนแรงงำน หรือ Big Data โดยในวันนี้
กรมกำรจัดหำงำน กับหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน รวม 9 
หน่วยงำน ประกอบด้วย ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
ส ำนักงำนส่ง เสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย สมำพันธ์เอสเอ็มอีไทย 
สมำคมโรงแรมไทย บริษัทจัดหำงำน จ็อบ มำยเวย์ จ ำกัด 
บริษัทจัดหำงำน กู๊ด จ๊อบ โปรเพสชันแนล (ประเทศไทย) 
จ ำกัด บริษัทจัดหำงำน เก็ทลิงส์ จ ำกัด และบริษัทจัดหำงำน 
อินเทิร์นชิพส์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด ได้ลงนำมในบันทึกควำม
เข้ำใจว่ำด้วยควำมร่วมมือด้ำนกำรส่งเสริมกำรมีงำนท ำ 
เพื่อจัดท ำระบบวเิครำะห์ข้อมูลขนำดใหญด่้ำนแรงงำน หรือ ระบบ
Labour Big Data Analytics ส ำหรับเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล
ด้ำนควำมต้องกำรแรงงำน และด้ำนก ำลังแรงงำน เพื่อใช้
แก้ปัญหำขำดแคลนแรงงำน และกำรว่ำงงำน 

“ข้อมูลมหำศำลเหล่ำนี้จะช่วยเตรียมควำมพร้อม
กำรวำงแผนก ำลังคนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน และแนวทำงกำรพัฒนำประเทศ สอดรับกับ
นโยบำยรัฐบำล ภำยใต้กำรน ำของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี ที่ต้องกำรให้กระทรวงแรงงำนบูรณำกำร

ร่วมกับทุกภำคส่วนเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
ในกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงอำชีพ ให้ประชำชนมีรำยได้ และ
พัฒนำคุณภำพชีวิตให้ดีขึ้น” ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ำกระทรวง
แรงงำน กล่ำว

ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน
กล่ำวว่ำ กรอบควำมร่วมมือที่กรมกำรจัดหำงำน ลงนำม MOU 
ร่วมกับทั้ง 9 หน่วยงำน มีสำระส ำคัญ 5 ด้ำน ดังนี้ 
1. ส่งเสริมกำรมีงำนท ำโดยเพิ่มช่องทำงกำรเข้ำถึงต ำแหน่ง
งำนว่ำงให้ประชำชนได้มีโอกำสเลือกท ำงำนที่เหมำะสมกับ
ควำมรู้ ควำมถนัดและประสบกำรณ์ รวมทั้งกำรวิเครำะห์
ควำมต้องกำรตลำดแรงงำนและแนวโน้มตลำดแรงงำนของ
ประเทศ
2. ส่ ง เสริมให้ประชำชนมี โอกำสในกำรพัฒนำควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และควำมถนัดของตนเองให้เหมำะสมกับควำม
ต้องกำรแรงงำนในอนำคต โดยเพิ่มช่องทำงเข้ำถึงข้อมูล
หลักสูตรกำรฝึกอบรมออนไลน์ผ่ำนแพลตฟอร์มไทยมีงำนท ำ
3. เชื่อมโยงข้อมูลต ำแหน่งงำนว่ำงที่มีในแพลตฟอร์มบริษัท
จัดหำงำนลงในแพลตฟอร์มไทยมีงำนท ำ เพื่อเพิ่มควำมสะดวก
ให้ประชำชน ผู้ว่ำงงำน และผู้ที่ต้องกำรหำงำน สำมำรถใช้
บริกำรหำงำนได้บนแพลตฟอร์มเดียว โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย
4. สนับสนุนข้อมูลทำงเศรษฐกิจ ได้แก่ แนวโน้มภำพรวม
เศรษฐกิจ ดัชนีควำมเชื่อมั่นของอุตสำหกรรม และผลกำร
ส ำรวจของสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย หรือข้อมูลอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์แนวโน้มควำมต้องกำร
แรงงำนในภำคอุตสำหกรรม
5. ร่วมประชำสัมพันธ์ส่งเสริมกำรมีงำนท ำ ให้ควำมรู้ด้ำน
แรงงำนที่มีประโยชน์ต่อประชำชนในกำรหำงำนท ำ และเข้ำร่วม
กิจกรรมนัดพบแรงงำน โดยให้บริกำรจัดหำงำนแก่ผู้สมัครงำน 
โดยไม่เรียกเก็บค่ำบริกำรหรือค่ำใช้จ่ำย

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง       
ที่มา : https//www.doe.go.th
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กระทรวงแรงงำน เตือนผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยว ห้ำมใช้
บริกำร “ไกด์เถื่อน” สงวนสิทธิ์เฉพำะคนไทยเท่ำนั้น หำกฝ่ำฝืน
มีควำมผิดตำมกฎหมำย

นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน 
เปิดเผยว่ำ ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทำงเข้ำมำในประเทศไทย
เป็นจ ำนวนมำก โดยเฉพำะนักท่องเที่ยวจำกสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน ที่ส่วนใหญ่เดินทำงมำในรูปแบบของกรุ๊ปทัวร์หรือ
ผ่ำนบริษัทน ำเที่ยว ท ำให้มีผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยวจ ำนวนหนึ่ง
ใช้บริกำร ไกด์ หรือมัคคุเทศก์ชำวต่ำงชำติที่ลักลอบประกอบ
อำชีพมัคคุเทศก์ในประเทศไทย ซึ่งมีควำมผิดตำมกฎหมำย 
เพรำะอำชีพมัคคุเทศก์หรืองำนจัดน ำเที่ยว เป็นงำนที่กฎหมำย
ก ำหนดให้ผู้ประกอบวชิำชีพต้องมีสัญชำติไทยเท่ำนัน้ และเปน็งำน
ที่ ห้ำมคนต่ำงด้ำวท ำโดยเด็ดขำด ซึ่งระบุไว้ในบัญชีท้ำย
ประกำศกระทรวงแรงงำน เรื่อง ก ำหนดงำนที่ห้ำมคนต่ำงด้ำวท ำ

“รัฐบำลภำยใต้กำรน ำของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี มีนโยบำยส่งเสริมกำรท่องเที่ยว เพื่อน ำเงินตรำ
เข้ำประเทศ เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคโควิดคลี่คลำย ซึ่งหำกผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยวเลือกจ้ำง
ไกด์ต่ำงชำติแทนคนไทย นอกจำกมีควำมผิดตำมกฎหมำยแล้ว
ยังท ำให้เกิดกำรแย่งอำชีพคนไทย ซึ่งกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ เพรำะรำยได้หลักทำงหนึ่ งของไทยมำจำก
อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงและ 
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องทำงอ้อม” รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน กล่ำว

นำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน 
กล่ำวว่ำ กรมกำรจัดหำงำนบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว นำยจ้ำง สถำนประกอบกำร
อย่ำงเคร่งครัด โดยเฉพำะกลุ่มคนต่ำงด้ำวที่เข้ำมำแย่งอำชีพ
ของคนไทย เพื่อเป็นกำรควบคุม ตรวจสอบและด ำเนินคดี   
คนต่ำงด้ำวที่ลักลอบท ำงำนโดยผิดกฎหมำย พร้อมประชำสัมพันธ์
สร้ำงกำรรับรู้ให้นำยจ้ำง สถำนประกอบกำร และคนต่ำงด้ำว

ที่เข้ำมำท ำงำนในประเทศไทยปฏิบัติตำมกฎหมำยอย่ำงถูกต้อง
โดยผู้ที่พบเห็นกำรจ้ำงคนต่ำงชำติท ำงำนโดยผิดกฎหมำย 
สำมำรถแจ้งเบำะแสหรือร้องทุกข์ได้ที่ กองทะเบียนจัดหำงำน
กลำงและคุ้มครองคนหำงำน กรมกำรจัดหำงำน โทร. 02 354 1729
หรือ ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1-10 หรือ ที่สำยด่วนกระทรวงแรงงำน 
โทร.1506 กด 2 กรมกำรจัดหำงำน 

“งำนที่ห้ำมคนต่ำงด้ำวท ำมีทั้งสิ้น 40 งำน โดยงำน
มัคคุเทศก์หรืองำนจัดน ำเที่ยว เป็นงำนที่กฎหมำยก ำหนดไว้
ในบัญชีที่ 1 ห้ำมคนต่ำงด้ำวท ำเด็ดขำดในจ ำนวน 27 งำน 
เพรำะเป็นอำชีพสงวนของไทย คนต่ำงด้ำวจึงไม่สำมำรถขอ
ใบอนุญำตท ำงำนต่อนำยทะเบียนเพื่อท ำงำนดังกล่ำวได้ 
รวมทั้งหำกได้รับใบอนุญำตท ำงำนแล้วแต่ภำยหลังลักลอบ
ท ำงำนมัคคุเทศก์ จะมีควำมผิดตำม พรก.กำรบริหำรจัดกำร
กำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ปรับตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บำท และถูกส่งกลับประเทศ และ
ในส่วนนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำรที่รับคนต่ำงด้ำวท ำงำน
โดยที่คนต่ำงด้ำวไม่มีใบอนุญำตท ำงำน หรือให้คนต่ำงด้ำว
ท ำงำนนอกเหนือจำกที่มีสิทธิจะท ำได้ จะมีควำมผิดเช่นเดียวกัน
ปรับตั้งแต่ 10,000 - 100,000 บำทต่อคนต่ำงด้ำวที่จ้ำงหนึ่งคน
หำกกระท ำผิดซ้ ำมีโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 
50,000 - 200,000 บำทต่อคนต่ำงด้ำวที่จ้ำงหนึ่งคน หรือทั้งจ ำ
ทั้งปรับ และห้ำมจ้ำงคนต่ำงด้ำวท ำงำนเป็นระยะเวลำ 3 ปี 
โดยปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 มีกำรตรวจสอบนำยจ้ำง/สถำน
ประกอบกำรแล้ว จ ำนวน 10,174 แห่ง ด ำเนินคดี 360 แห่ง 
และตรวจสอบคนต่ำงชำติ จ ำนวน 156,471 คน ด ำเนินคดี 
808 คน ในจ ำนวนนี้ เป็นคนต่ำงชำติที่แย่งอำชีพคนไทย 
จ ำนวน 435 คน” อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำว

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

รมว.เฮ้ง เตือนอาชีพ “ไกด์” สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทย

รมว.เฮ้ง ห่วงคนไทยถูกหลอกท างานผิดกฎหมาย UAE
กระทรวงแรงงำน เตือนนำยหน้ำเถื่อนระบำดโซเชียล หลอกคนไทยใช้วีซ่ำท่องเที่ยว เดินทำงเข้ำ UAE ท ำงำนพนัน

ออนไลน์ และ นวดแฝง
นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เผยว่ำ กระทรวงแรงงำน ได้รับรำยงำนจำกฝ่ำยแรงงำนประจ ำ

สถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุงอำบูดำบี สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ว่ำขณะนี้มีสำย นำยหน้ำเถื่อนหลอกลวงคนหำงำนไปท ำงำนพนันออนไลน์
และงำนนวดสปำใน UAE โดยเน้นกำรชักชวนผ่ำนเพจ Facebook และเอเจนซี่เถ่ือน หรือคนรู้จัก โดยแนะน ำให้ใช้วีซ่ำท่องเที่ยว 
หรือวีซ่ำเยี่ยมเยือน (Tourist Visa or Visit Visa) เดินทำงเข้ำประเทศ เพื่อลักลอบท ำงำนเว็บพนันออนไลน์ ร้ำนนวดสปำ ร้ำนอำหำร
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“ข้าวเกรียบหอยสีทอง” ผลิตภัณฑ์แปรรูป สร้างมูลค่า ฟันยอดขายครึ่งแสนต่อเดือน

พร้อมแอบอ้ำงชื่อบริษัทหรือกิจกำรที่จดทะเบียนถูกต้อง
ตำมกฎหมำยมำรับสมัครงำน บำงแห่งเอเจนซี่ออกเงิน
ค่ำใช้จ่ำยให้ก่อน สุดท้ำยเดินทำงถึงประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์
หำกเป็นงำนเวบ็พนันออนไลน์ จะถูกยึดหนังสือเดินทำง ให้ท ำงำน
เกินระยะเวลำที่ตกลง เมื่อขอยกเลิกไม่ท ำงำนจะถูกเรียกค่ำยกเลิกวีซ่ำ
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ด้ำนงำนนวด เมื่อไปถึงพบเป็นงำนนวดแฝง
น ำไปสู่กำรประเวณ ีบำงรำยให้เซ็นสัญญำรับสภำพหนี ้หำกท ำงำน
ไม่ได้หรือไม่มีรำยได้ตำมเป้ำจะถูกส่งขำยเป็นทอด ๆ ท ำให้หนี้
ยิ่งเพิ่มขึ้น

“พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ห่วงใย
คนไทยที่ถูกหลอกไปท ำงำนสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ โดยได้มอบหมำย
กรมกำรจัดหำงำนตรวจสอบคนหำงำนที่มีพฤติกำรณ์ลักลอบ
เดินทำงไปท ำงำนอย่ำงเข้มงวด รวมถึงประชำสัมพันธ์ให้ทรำบ
เพื่อป้องกันกำรหลอกคนไปท ำงำนสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ และ
ขอย้ ำเตือนให้คนหำงำนต่ำงประเทศศึกษำ ตรวจสอบบริษัทที่จะ
เดินทำงไปท ำงำนให้รอบคอบ และศึกษำวิธีกำรเดินทำงไป
ท ำงำนต่ำงประเทศอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ซึ่งต้องเดินทำงผ่ำน
ด่ำนตรวจคนหำงำน กรมกำรจัดหำงำนเท่ำนั้น หำกมีผู้ชักชวน
ไปท ำงำนต่ำงประเทศโดยไม่แจ้งกำรท ำงำน ให้สันนิษฐำนว่ำ
อำจถูกหลอกลวง หรือตกเป็นเหยื่อขบวนกำรค้ำมนุษย์” 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน กล่ำว

ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน 
กล่ำวว่ำ กรมกำรจัดหำงำนรับข้อสั่งกำรจำกรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงแรงงำน โดยมอบหมำยกองทะเบียนจัดหำงำนกลำง
และคุ้มครองคนหำงำน เฝ้ำระวังกำรหลอกลวงไปท ำงำนผ่ำน

สื่อโซเชียลมีเดียและช่องทำงต่ำง ๆ  หำกพบผู้กระท ำผิด จะด ำเนินกำร
ร้องทุกข์กล่ำวโทษเพื่อด ำเนินคดีกับผู้ชักชวนและหลอกลวง
คนหำงำนตำม พรบ.จัดหำงำนและคุ้มครองคนหำงำน พ.ศ. 2528
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำรโฆษณำกำรจัดหำงำนโดยไม่ได้รับ
อนุญำตจำกกรมกำรจัดหำงำน มีควำมผิด ต้องระวำงโทษ
จ ำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ
และผู้ใดหลอกลวงผู้อ่ืนว่ำสำมำรถหำงำน หรือส่งไปฝึกงำนใน
ต่ำงประเทศได้ โดยกำรหลอกลวงดังว่ำนั้นได้ไปซึ่งเงินหรือ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกผู้ถูกหลอกลวง ต้องระวำง
โทษจ ำคุก 3 - 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 60,000 - 200,000 บำท 
หรือทั้งจ ำทั้งปรับ โดยปีงบประมำณ 2566 มีกำรด ำเนินคดี
สำย/นำยหน้ำเถื่อนแล้ว 23 รำย พบกำรหลอกลวงคนหำงำน
ทั้งสิ้น 79 คน คิดเป็นมูลค่ำควำมเสียหำย จ ำนวน 7,979,270 บำท

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจไปท ำงำนต่ำงประเทศสำมำรถศึกษำหำ
ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศที่ตนจะเดินทำงไปท ำงำน เพื่อป้องกัน
กำรหลอกลวงผ่ำนระบบ e - Service กรมกำรจัดหำงำน ที่เว็บไซต์
doe.go.th หรือเว็บไซต์กองบริหำรแรงงำนไทยไปต่ำงประเทศ 
doe.go.th/overseas หรือตรวจสอบรำยชื่อบริษัทจัดหำงำน
ที่ได้รับอนุญำตให้จัดส่งคนหำงำนไปท ำงำนต่ำงประเทศได้ที่
เว็บไซต์ doe.go.th/ipd และสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2245 6763 และ 0 2245 6708 หรือ
สำยด่วนกระทรวงแรงงำน โทร. 1506 กด 2 และสำยด่วน
กรมกำรจัดหำงำน โทร. 1694
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง
ที่มา : https://www.doe.go.th

“หอยเชอรี่สีทอง” สัตว์เศรษฐกิจยอดฮิต เลี ยงอย่างไรให้อยู่รอดท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ น
คุณศิริวัฒน์ ซุยกระเดื่อง อำศัยอยู่บ้ำนเลขที่ 249 หมู่ที่ 6 ต ำบลหนองบัว อ ำเภอบ้ำนฝำง จังหวัดขอนแก่น 

อดีตพนักงำนประจ ำ ผันตัวเป็นเกษตรกร น ำประสบกำรณ์จำกที่เคยไปท ำงำนที่ต่ำงประเทศมำประยุกต์ใช้พัฒนำงำนในสวน 
เน้นให้ควำมส ำคัญกับเวลำในกำรท ำงำน รวมถึงกำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้เป็นเครื่องทุ่นแรง

คุณศิริวัฒน์ เล่ำให้ฟังว่ำ ก่อนที่จะผันตนเองมำเป็นเกษตรกร เคยท ำงำนเป็นพนักงำนประจ ำมำก่อน จำกนั้นได้ลำออก
จำกงำนประจ ำเพื่อไปเก็บเกี่ยวประสบกำรณ์กำรท ำงำนด้ำนกำรเกษตรที่เกำหลีใต้เป็นเวลำกว่ำ 3 ปี ท ำให้เห็นว่ำภำค
เกษตรกรรมของต่ำงประเทศจะเน้นให้ควำมส ำคัญกับเวลำ และกำรใช้เทคโนโลยีเข้ำมำจัดกำรภำยในสวนกว่ำ 90 เปอร์เซ็นต์ 
จะมีกำรจ้ำงแรงงำนคนที่น้อยมำก โดยพื้นที่กำรท ำเกษตรจ ำนวน 10-20 ไร่ ใช้เพียงแรงงำน 2 คนในกำรดูแล แต่ได้
ประสิทธิภำพสูง ซึ่งตนเองก็ได้เก็บเกี่ยวน ำเอำสิ่งที่ได้ไปเรียนรู้ และได้ไปสัมผัสมำประยุกต์ใช้กับกำรท ำเกษตรที่บ้ำนได้เป็นอย่ำงดี

อาชีพมั่นคง
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โดยเริ่มต้นจำกกำรเปลี่ยนไร่อ้อยของพ่อแม่ มำท ำเกษตร
ผสมผสำน ท ำนำปลูกข้ำวไว้กินเอง เลี้ยงกุ้ง ปู และหอยเชอรี่
สีทองเป็นรำยได้เสริม เพรำะถ้ำหำกย้อนไปเมื่อ 2 ปีที่แล้ว 
หอยเชอรี่สีทองก ำลังได้รับควำมนิยมและมองเห็นช่องทำงกำร
สร้ำงรำยได้จำกกำรเพำะพ่อแม่พันธุ์หอยเชอรี่ขำย ซึ่งในช่วง
ปีแรกก็เป็นไปได้สวย แต่หลังจำกนั้นเริ่มมีคนเพำะขยำยพันธุ์
เพิ่มมำกขึ้น ส่งผลท ำให้กำรขำยพ่อแม่พันธุ์ไม่ได้รับควำมนิยม
เท่ำเดิม ตนเองจึงหำทำงออกด้วยกำรแปรรูปที่ต่อยอดมำจำก
ผลิตภัณฑ์ข้ำวเกรียบสมุนไพร ที่ได้ท ำมำก่อนแล้ว

“กำรหำทำงรอดของผมคือกำรน ำเอำหอยเชอรี่ที่มี
มำกเกินควำมต้องกำรของตลำดจับมำแปรรูป ที่เป็นนวัตกรรม
กำรต่อยอดจำกผลิตภัณฑ์ข้ำวเกรียบสมุนไพรที่ท ำขำยสร้ำง
รำยได้มำก่อน ในรูปแบบของกำรน ำผักผลไม้ที่ปลูกเองและ
เน้นที่หำได้ง่ำยในชุมชน อย่ำงเช่น ฟักทอง ใบเตย มันม่วง 
กล้วย รวมถึงกุ้งฝอย และปูนำ ผมก็จับมำแปรรูปท ำขำ้วเกรียบได้
จึงได้มองต่อไปว่ำหอยเชอรี่สีทองที่มีอยู่ก็น่ำจะเอำมำแปรรูป
ท ำข้ำวเกรียบได้เหมือนกัน นี่จึงเป็นจุดเร่ิมต้นของกำรจับหอย
เชอร่ีมำท ำข้ำวเกรียบ และกลำยเป็นกิมมิกของกลุ่มวิสำหกิจ
ชุมชนไปแล้ว”
ขั นตอนการแปรรูป “ข้าวเกรียบหอยเชอร่ีสีทอง”

คุณศิริวัฒน์ อธิบำยว่ำ กำรแปรรูปข้ำวเกรียบไม่ได้มี
วิธีที่ซับซ้อน แต่ในบำงขั้นตอนอำจจะต้องอำศัยประสบกำรณ์
ควำมช ำนำญ และกำรน ำเครื่องจักรเข้ำมำใช้ในกำรทุ่นแรง 
เพรำะถ้ำหำกใช้แรงงำนคนเพียงอย่ำงเดียวคงไม่สำมำรถผลิต
สินค้ำได้ทันควำมต้องกำรของลกูค้ำที่มีออเดอร์เข้ำมำในแต่ละวัน
เป็นจ ำนวนไม่น้อย
การแปรรูป
1. คัดเลือกหอยเชอรี่สีทองที่มีอำยุตั้งแต่ 2-4 เดือน มำท ำให้สุก
ด้วยวิธีกำรนึ่งหรือต้มก็ได้ ใช้เวลำประมำณ 30 นำที (โดยหอย
เชอรีท่ี่น ำมำแปรรูปจะเป็นหอยที่เลี้ยงเองส่วนหนึ่ง และเป็นหอย
ที่รับซื้อมำจำกเกษตรกรในชุมชนอีกส่วนหนึ่ง เพื่อเป็นกำร
สร้ำงงำนสร้ำงเงินให้กับคนในชุมชนอีกทำงหนึ่ง)
2. น ำหอยเชอรี่ที่ผ่ำนกำรนึ่งหรือต้มแล้วมำแกะเอำเฉพำะ
ส่วนเนื้อไปล้ำงท ำควำมสะอำด
3. จำกนั้นน ำส่วนเนื้อของหอยเชอรี่ไปเข้ำเครื่องปั่นให้ละเอียด
4. น ำส่วนของเนื้อหอยเชอรี่ที่ปั่นละเอียดแล้วไปผสมกับแป้งและ
เครื่องปรุงต่ำง ๆ ตำมสูตรเฉพำะของแต่ละที่ (สูตรของที่นี่จะไม่มี
กำรใส่สีผสมอำหำร สีที่ลูกค้ำเห็นคือสีที่มำจำกธรรมชำติล้วน ๆ)

5. คนส่วนผสมให้เข้ำจนเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วน ำมำปั้น
ขึ้นรูป ให้มีลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอก
6. น ำก้อนแป้งที่คลึงขึ้นรูปแล้วจัดเรียง อย่ำให้ติดกัน แล้วนึ่ง
จนกว่ำแป้งจะสุก ใช้เวลำประมำณ 1 ชั่วโมง
7. ทิ้งไว้ให้เย็น แล้วน ำไปแช่ตู้เย็นทิ้งไว้ประมำณ 1 คืน น ำไป
เข้ำเครื่องหั่นตำมขวำง เป็นชิ้น ๆ สม่ ำเสมอ
8. น ำไปตำกแดดจนแห้ง ถ้ำแดดจัดใช้เวลำประมำณ 1 วัน 
(ขั้นตอนตรงนี้จ ำเป็นต้องใช้ประสบกำรณ์ในกำรสังเกตสักหน่อย)
9. เตรียมแพ็กใส่ถุงส่งลูกค้ำมีทั้งแบบแผ่นสด และแบบทอด
แล้วพร้อมกิน บรรจุในแพ็กเกจจิ้งสวยงำม กินไม่หมดสำมำรถ
เก็บไว้กินต่อได้          

นับเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สร้ำงรำยได้ที่ไม่ควรมองข้ำม
เพรำะหลำยคนมองว่ำกำรแปรรูปท ำข้ำวเกรียบได้รำยได้น้อย 
แต่ถ้ำหำกได้ลองลงมือท ำและคลุกคลีอยู่กับตรงนี้ควำมคิด
จะเปลี่ยนไปทันที หรืออธิบำยให้เห็นภำพง่ำย ๆ ก็คือ หอยเชอรี่
จ ำนวน 1 กิโลกรัม หำกขำยเป็นหอยสดจะได้กิโลกรัมละ 60-70 บำท
แต่พอน ำมำแปรรูปท ำข้ำวเกรียบมูลค่ำของหอยเพิ่มขึ้นมำ
เป็นกิโลกรัมละ 200-300 บำท หรือถ้ำเป็นในส่วนของข้ำวเกรียบ
สมุนไพรก็ยิ่งมีก ำไรเพิ่มขึ้นเพรำะผักที่น ำมำแปรรูปส่วนใหญ่
เป็นผักที่คนในชุมชนปลูกกันเองได้เรื่องของควำมปลอดภัย 
และในแง่ของกำรสร้ำงรำยได้สร้ำงอำชีพให้กับผู้สูงอำยุในชุมชน
ที่ออกไปท ำงำนรับจ้ำงไม่ไหว งำนตรงนี้ก็สำมำรถช่วยรองรับ
ได้ในส่วนหนึ่ง
ผลิตได้ขายดี เน้นท าตลาดออนไลน์เป็นหลัก

คุณศิริวัฒน์ บอกว่ำ ตอนนี้เน้นท ำตลำดออนไลน์เป็นหลัก
ผ่ำนช่องทำงเพจเฟซบุ๊ก วิสำหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้ และกำร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร บ้ำนบะยำว จังหวัดขอนแก่น และ
ช่องทำง Tik Tok ที่ก ำลังไปได้สวย สำมำรถสร้ำงรำยได้เฉลี่ย
ต่อเดือนอยู่ที่ประมำณ 50,000-80,000 บำท เป็นรำยได้ที่
เยอะพอสมควรส ำหรับกำรท ำเกษตร
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“ลูกค้ำส่วนใหญ่เป็นพ่อค้ำแม่ค้ำที่ซื้อแผ่นสดครั้งละ
หลำยกิโลแล้วเอำไปทอดขำย รวมถึงลูกค้ำประจ ำรำยเล็กรำยน้อย
ที่สั่งเข้ำมำไปทอดกินเอง รวมถึงซื้อแบบส ำเร็จรูปพร้อมกิน 
ในรำคำกระปุกละ 35 บำท 3 กระปุก 100 เรำมีออเดอร์เข้ำมำ
ทุกวัน ซึ่งผมพอใจกับตรงนี้มำก เพรำะเมื่อหักลบต้นทุนออกแล้ว
ยังมีก ำไรให้เห็นเป็นที่น่ำพอใจ จนท ำให้มีแผนว่ำในอนำคต
อยำกเปิดโรงงำนเพื่อเพิ่มก ำลังกำรผลิต เนื่องจำกตอนนี้
ออเดอร์ล้น ผลิตไม่ทัน ด้วยจุดแข็งที่ เรำมีคือกำรรักษำ
คุณภำพของผลิตภัณฑ์ให้มีควำมสม่ ำเสมอ รวมถึงกำรตลำด
ที่เข้มแข็ง เพรำะตอนนีก้ำรตลำดของเรำน ำกำรผลิตอยู่ ซึ่งถ้ำหำก
ท่ำนใดสนใจและอยำกท ำให้ได้แบบนี ้ก็ต้องแนะน ำว่ำก่อนอ่ืน
ต้องให้มองศักยภำพของตนเองประกอบด้วย บำงคนอำจจะ
ถนัดไม่เหมือนกัน อย่ำงผมมีเกษตรกรหลำยคนที่เข้ำมำขอ
ค ำปรึกษำ อยำกขำยดีแบบนี้บ้ำง ผมก็แนะน ำไปว่ำกำรตลำด

ส ำคัญมำก กับอีกข้อคือให้เน้นท ำเกษตรผสมผสำน ที่มำพร้อม
กับคุณภำพและควำมปลอดภัย อำจจะไม่จ ำเป็นต้องท ำไปถึง
เกษตรอินทรีย์ ให้ท ำเป็นเกษตร GAP เริ่มต้นไปก่อนประเทศ
ไทยก็รับได้แล้ว ซึ่งมำตรฐำนตรงนี้ก็จะไปช่วยเพิ่มควำมมั่นใจ
ให้กับลูกค้ำได้ว่ำสิ่งที่เขำกินเข้ำไปมีควำมปลอดภัย เมื่อเขำ
รู้สึกปลอดภัย สินค้ำเรำก็ขำยได้ดีมำกขึ้น ด้วยทัศนคติที่ผมมี
แบบนี้ท ำให้กำรประกอบอำชีพเกษตรของผมเป็นอำชีพ
ที่มั่นคงได้” คุณศิริวัฒน์ กล่ำวทิ้งท้ำย

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อ
ได้ที่เบอร์โทร. 063-015-5106 หรือติดต่อได้ที่เพจเฟซบุ๊ก : 
วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
บ้านบะยาว จังหวัดขอนแก่น

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

THAILAND 4.0

อีวี คอนเวอร์ชั่น อุตสาหกรรมพันธุ์ไทย ไม่ใช่แค่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 
แต่ยังส่งออกได้อีกด้วย

การประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ดอีวี) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา 
นอกจากจะมีวาระส าคัญพิจารณามาตรการสนับสนุนการผลิตแบตเตอรี่เพื่อส่งเสริมให้เกิดฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
อย่างครบวงจรในประเทศไทยแล้ว ยังมีการพิจารณาประเด็นส าคัญคือการสนับสนุนการน ารถเก่าที่ใช้น  ามันมาเปลี่ยนเป็น
รถยนต์ไฟฟ้า หรือ EV Conversion

ด้วยกำรน ำเสนอมำตรกำรขับเคลื่อนกำรผลิตรถยนต์เครื่องยนต์สันดำปภำยใน (ICE) ซึ่งเป็นรถยนต์กลุ่มใหญ่ของ
ประเทศ ให้สำมำรถเปลี่ยนผ่ำนไปสู่กำรผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงำนไฟฟ้ำได้ โดยจะมีกำรจัดตั้งคณะอนุกรรมกำรที่ดูแล
เร่ืองกำรดัดแปลงรถยนต์ใช้แล้วเป็นรถยนต์ไฟฟ้ำ หรือ EV Conversion ก่อนหน้ำนี้ คณะกรรมำธิกำร (กมธ.) ควำมมั่นคงแห่งรัฐ 
กิจกำรชำยแดนไทย ยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ สภำผู้แทนรำษฎร ก็ได้ออกมำน ำเสนอกำรขับเคลื่อนอุตสำหกรรม
ยำนยนต์ไฟฟ้ำดัดแปลงให้สำมำรถขยำยผลไปสู่กำรสร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ ทั้งผลิตเพื่อใช้งำนในประเทศและส่งออกต่ำงประเทศ
ได้ในอนำคต โดยผลกำรศึกษำของ กมธ.ควำมมั่นคงแห่งรัฐฯ มีข้อเสนอถึงรัฐบำล 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 มาตรการสนับสนุนทางการเงิน (Financial) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มนิติบุคคลที่ท ำกำรดัดแปลงยำนยนต์น้ ำมันให้เป็นไฟฟ้ำ (Converted Vehicles) เช่น กำรยกเว้นภำษีน ำเข้ำ ยกเว้นภำษี
สรรพสำมิตในระยะ 5 ปี กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมด้ำนยำนยนต์ไฟฟ้ำดัดแปลง สนับสนุนเงินลงทุนเครื่องมือ 
อุปกรณ์ที่จ ำเป็นที่ใช้ในสถำนประกอบกำร สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในส่วนของแบตเตอรี่ที่ใช้ในกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำดัดแปลง เป็นต้น
2. กลุ่มผู้ใช้ยำนพำหนะและผู้เดินรถ (Vehicles Users and Fleet Operator) เช่น มำตรกำรช่วยอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรประกันภัย
อุดหนุนค่ำใช้จ่ำยทำงด่วน เป็นต้น
3. กลุ่มโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนระบบสำยส่งและระบบอัดประจุไฟฟ้ำ (Infrastructure) เช่น สนับสนุนค่ำไฟฟ้ำในกำรอัดประจุ สนับสนุน
ค่ำติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้ำประจ ำบ้ำน สนับสนุนให้หน่วยงำนเอกชนติดตั้งสถำนีอัดประจุบนพื้นที่จอดรถและให้ผู้บริกำร เป็นต้น
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ส่วนที่  2 มาตรการสนับสนุนที่ไม่ใช่ทางการเงิน 
(Non-Financial) แบ่งเป็น 3 กลุ่มเช่นเดียวกัน คือ
1. กลุ่มนิติบุคคลที่ท ำกำรดัดแปลงยำนยนต์น้ ำมันให้เป็นไฟฟ้ำ 
เช่น กำรเปิดอู่รถดัดแปลงพร้อมมีประกำศนียบัตรจะได้
ลดหย่อนภำษี ภำครัฐสนับสนุนกำรฝึกอบรม โดยสำมำรถน ำ
ค่ำใช้จ่ำยมำหักภำษีได้ 200% เป็นต้น
2. กลุ่มผู้ ใช้ยำนพำหนะและผู้เดินรถ เช่น กำรก ำหนดให้
หน่วยงำนของรัฐน ำรถที่ใช้งำนอยู่มำดัดแปลงให้เป็นรถไฟฟ้ำ
ไม่ต่ ำกว่ำ 50% ภำยในเวลำ 2 ปี อนุญำตให้ข้ำรำชกำรที่ใช้
รถไฟฟ้ำดัดแปลงสำมำรถน ำรถมำอัดประจุได้ที่หน่วยงำน
รำชกำรที่สังกัดอยู่ เป็นต้น
3. กลุ่มโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนระบบสำยส่งและระบบอัดประจุ
ไฟฟ้ำ เช่น กำรปรับระบบและอนุญำตให้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ
ดัดแปลงใช้บริกำรสถำนีอัดประจุไฟฟ้ำตำมพื้นที่สำธำรณะได้

สอดคล้องกับแนวทำงของ ส ำนักงำนสภำนโยบำย
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชำติ 
(สอวช.) ที่น ำเสนอแนวทำงกำรสนับสนุนกำรสร้ำงอุตสำหกรรม
ยำนยนต์ไฟฟ้ำดัดแปลง (EV Conversion) เพื่อกำรขับเคลื่อน
นโยบำยยำนยนต์ไฟฟ้ำดัดแปลงของประเทศไทย และเพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยควำมเป็นกลำงทำงคำร์บอน (Carbon Neutrality)
และกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG 
Emissions) ของประเทศไทย โดยให้เหตุผลว่ำ สืบเนื่องจำก
วิกฤตพลังงำนเชื้อเพลิงที่มีรำคำสูง กำรดัดแปลงรถยนต์
ใช้น้ ำมันเป็นรถยนต์ไฟฟ้ำจึงช่วยประหยัดค่ำน้ ำมันและค่ำซ่อม
บ ำรุงได้ ขณะเดียวกันประชำชนผู้มีรำยได้น้อยที่ยังไม่สำมำรถ
แบกรับภำระซื้อรถยนต์ไฟฟ้ำป้ำยแดง ก็จะสำมำรถดัดแปลง
รถเก่ำได้ ในส่วนของควำมพร้อมของประเทศไทยหำกจะต้อง
เปลี่ยนแบบฉับพลัน อำจยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ทั้งหมด 
เนื่องจำกยังขำดควำมพร้อมเรื่องเทคโนโลยี เครื่องมือ ตลอดจน

อู่ที่จดทะเบียนที่สำมำรถผลิตและซ่อมบ ำรุงรถไฟฟ้ำได้ยังมี
จ ำนวนจ ำกัด ดังนั้นในระยะแรก ควรเริ่มจำกเปลี่ยนชิ้นส่วน
รถไฟฟ้ำบำงชิ้น เพื่อที่ อู่จะสำมำรถซ่อมและเรียนรู้ ได้ 
นอกจำกนี้ ยังต้องเร่งฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบกำรในช่วง
เปลี่ยนผ่ำนนี้ด้วย

ปัจจุบันประเทศไทยมีรถจดทะเบียนในระบบ 41 ล้ำนคัน
แบ่งเป็นรถมอเตอร์ไซค์ 21 ล้ำนคัน รถยนต์ 20 ล้ำนคัน 
ในจ ำนวนรถยนต์ 20 ล้ำนคันก็มีหลำยประเภท ซึ่งคนไทยใช้
รถยนต์เฉลี่ยประมำณ 20 ปี เพรำะรถยนต์คันหนึ่งรำคำแพง
ส ำหรับครัวเรือนไทย กำรซื้อรถยนต์หนึ่งคันต้องเป็นหนี้ 7 ปี 
เพรำะฉะนั้นรถยนต์จึงเป็นสินทรัพย์มีค่ำที่ต้องบ ำรุงรักษำเพื่อ
ใช้ให้นำนที่สุด กำรขับเคลื่อนอุตสำหกรรม EV conversion 
จึงเป็นกำรรักษำธุรกิจดั้งเดิมให้มีเวลำปรับตัว รักษำกำรจ้ำงงำน
ลดปัญหำนี้ครัวเรือน สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก เป็นทำงเลือก
ให้คนที่ยังไม่พร้อมซื้อรถไฟฟ้ำคันใหม่ ได้ใช้รถยนต์ไฟฟ้ำ
ดัดแปลงรำคำประหยัด จับต้องได้ และมีส่วนร่วมในกำรสร้ำง
สังคมไร้คำร์บอน

นอกจำก EV conversion จะช่วยสร้ำงเศรษฐกิจ
ฐำนรำกแล้ว ยังเป็นอุตสำหกรรมส่งออกได้ด้วย สำมำรถที่จะ
ส่งออก “EV conversion Technology” ได้ โดยไปจับตลำด
ที่ยังไม่พร้อมก้ำวสู่อุตสำหกรรมยำนยนต์ไฟฟ้ำ ตลำดที่คนยัง
ใช้รถยนต์จ ำนวนมำก แต่ยังไม่มีก ำลังซื้อรถยนต์ไฟฟ้ำ 
เหมือนกับเงื่อนไขที่เกิดในบ้ำนเรำ ถ้ำเรำท ำก่อน เรำสำมำรถ
จะมีค ำตอบ หรือ Solution ไม่ใช่กำรขำยชิ้นส่วนหรือขำย
รถยนต์ แต่เรำมีค ำตอบว่ำในประเทศต่ำง ๆ ที่คนยังไม่พร้อม
ในกำรเปลี่ยนผ่ำน ประเทศไทยหำค ำตอบพวกนี้เจอแล้ว 
เรำสำมำรถจะส่งออกค ำตอบหรือส่งออก Solution ได้

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