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บรรณาธิการ

ข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนสิงหำคม 2564 Special Report ฉบับนี้

ขอเสนอเรื่อง สภำองค์กรชุมชนตำบลสังคม พัฒนำอำชีพเกษตรกรและประมง รับมือกับควำมเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ และสังคมใน
ตำบลสังคม จังหวัดหนองคำย ตำมด้วย การส่งเสริมการมีงานทาในภูมิภาค 'ศูนย์ฯ บ้ำนตำล' เอกชนต้นแบบ แปรขยะเป็นเงิน
ส่วน English for Career ฉบับนี้ขอเสนอคำศัพท์ เติมไฟพนักงำนในช่วง WFH ด้วย 5 ประโยคภำษำอังกฤษ รู้ทันโลก
‘อังกฤษ’ ตั้งเป้ำหยุดใช้พลังงำนไฟฟ้ำถ่ำนหินปี 67 เร็วขึ้น 1 ปี Smart DOE กรมกำรจัดหำงำน แนะประชำชนรับบริกำรผ่ำน
ระบบออนไลน์ ปลอดภัยจำก COVID-19 อาชีพมั่นคง หนุ่มขอนแก่น ต่อยอดภูมิปัญญำ เนรมิตชุมชนเลี้ยง‘ปูนำ’ แปรรูปขำย
ออนไลน์กำไรงำม และ THAILAND 4.0 'บลูบิค' ผุดวิชั่น ‘เอไอ ทรำนส์ฟอร์ม’
หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ วำรสำรฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ตำมสมควร สำมำรถดูรำยละเอียดและติดตำมวำรสำรข่ำวสำรตลำดแรงงำน
Smart Job Magazine ได้ทำง https://doe.go.th/lmia
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Special Report
- สภำองค์กรชุมชนตำบลสังคม พัฒนำอำชีพเกษตรกรและประมง รับมือกับควำมเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
และสังคมในตำบลสังคม จังหวัดหนองคำย
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การส่งเสริมการมีงานทาในภูมิภาค
- วิทยำลัยชุมชนยโสธรแก้ปัญหำรำยได้เกษตรกรสูงอำยุ โดยเปิดสอนกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำก
‘ผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง’ ที่หลงเหลือจำกกระบวนกำรทำผ้ำไหม
- ภูมิปัญญำกำรทำขนมลำ....สู่อุตสำหกรรมครัวเรือน
- 'ศูนย์ฯ บ้ำนตำล' เอกชนต้นแบบ แปรขยะเป็นเงิน
- HUG YOU BOX กระตุ้นเศรษฐกิจฐำนรำกสมุทรสำคร
- 'อีอีซ'ี จับมือ 'หัวเว่ย อำเซียน อะคำเดมี' พัฒนำทักษะบุคลำกร รับ 5G
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English for Career
- เติมไฟพนักงำนในช่วง WFH ด้วย 5 ประโยคภำษำอังกฤษ
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รู้ทันโลก
- ‘อังกฤษ’ ตั้งเป้ำหยุดใช้พลังงำนไฟฟ้ำถ่ำนหินปี 67 เร็วขึ้น 1 ปี
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Smart DOE
- กรมกำรจัดหำงำน แนะประชำชนรับบริกำรผ่ำนระบบออนไลน์ ปลอดภัยจำก COVID-19
- รมว.แรงงำน เร่งจัดส่งแรงงำนไทยทำงำนต่ำงประเทศตำมเป้ำปี 64 เผยสร้ำงรำยได้เข้ำประเทศแล้ว
1.5 แสนล้ำนบำท
- รมว.แรงงำน ชื่นชมแรงงำนไทยที่ทำงำนต่ำงประเทศ มอบอธิบดีกกจ. ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแรงงำน
ก่อนเดินทำงไปเก็บผลไม้ป่ำประเทศฟินแลนด์ และประเทศสวีเดน
- กระทรวงแรงงำน เตรียมสถำนที่กักกันสำหรับแรงงำนไทยที่กลับจำกกำรทำงำนในต่ำงประเทศ
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อาชีพมั่นคง
- หนุ่มขอนแก่น ต่อยอดภูมิปัญญำ เนรมิตชุมชนเลี้ยง‘ปูนำ’ แปรรูปขำยออนไลน์กำไรงำม
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THAILAND 4.0
- 'บลูบิค' ผุดวิชั่น ‘เอไอ ทรำนส์ฟอร์ม’

ผู้ดำเนินกำร : กองบริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน (Labour Market Information Administration Division)
กรมกำรจัดหำงำน โทรศัพท์ : 0-2245-1581 หรือที่ Email : lmi@doe.go.th
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Special Report
สภาองค์กรชุมชนตาบลสังคม พัฒนาอาชีพเกษตรกรและประมง รับมือกับความเปลี่ยนแปลง
ของพื้นที่และสังคมในตาบลสังคม จังหวัดหนองคาย
เมื่อชุมชนใดมีแหล่งน้ำ ชุมชนนั้นก็จะมีควำมอุดมสมบูรณ์
เนื่องจำกมีปริมำณพืชและสัตว์ที่เป็นแหล่งอำหำรเพิ่มขึ้น ทั้งยังกลำยเป็น
แหล่งทำมำหำกินของมนุษย์ ดังเช่นพื้นที่ตำบลสังคม อำเภอสังคม
จังหวัดหนองคำย ที่รำยล้อมไปด้วยหุบเขำน้อยใหญ่และมีแหล่งน้ำ
ที่สำคัญอย่ำงริมน้ำโขง ส่งผลให้ชำวชุมชนมีสภำพแวดล้อมที่อุดม
สมบูรณ์ ดำเนินชีวิตและประกอบอำชีพโดยพึ่งพำธรรมชำติเป็นหลัก
เช่น อำชีพเกษตรกรและกำรทำประมง แต่ด้วยยุคสมัยและสภำพแวดล้อม
ของพื้นที่ที่เปลี่ยนไป ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อแม่น้ำโขง กล่ำวคือ
ชุมชนพึ่งพำแหล่งอำหำรจำกธรรมชำติไม่ได้เหมือนเดิม
ประกอบกับกำรเกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส
โคโรนำ (covid-19) ยิ่งส่งผลให้ชำวบ้ำนในพื้นที่แถวนั้นลำบำกมำกยิ่งขึ้น
กล่ำวคือ มีหลำยครอบครัวต้องปิดกิจกำรลง หรือถูกเลิกจ้ำงทำให้ชำวบ้ำน
มีรำยได้ไม่เพียงพอต่อกำรใช้ชีวิตและชำระหนี้สิน รวมถึงกำรเกิด
แรงงำนคืนถิ่นเพิ่มมำกขึ้น ส่งผลให้ทรัพยำกรต่ำงๆ ที่เคยมีแต่ไม่
เพียงพออยู่แล้วยิ่งลดลงไปอีก จำกปัญหำและผลกระทบดังกล่ำว
ทำให้สภำองค์กรชุมชนตำบลสังคม จังหวัดหนองคำย เกิดแนวคิด
ที่อยำกจะพัฒนำและฟื้นฟูคุณภำพชีวิตของเกษตรกร ชำวประมง
และผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่โดยกำรนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงเข้ำ
มำปรับใช้สู่กำรปฏิบัติจริง เพื่อลดรำยจ่ำย เพิ่มรำยได้และมีภูมิคุ้มกัน
ในกำรรับมือกับผลกระทบต่ำงๆ ในอนำคต
สภำองค์กรฯ จึงจัดตั้ง ‘โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ
เกษตรกรรมชุมชนลุ่มน้ำโขงและทำตลำดออนไลน์ ตำบลสังคม อำเภอสังคม
จังหวัดหนองคำย’ ขึ้น โดยเริ่มจำกกำรพัฒนำทักษะอำชีพของเกษตรกร
และชำวประมงในตำบล ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ได้รับกำรยอมรับ
ตำมมำตรฐำน จำกนั้นจึงแก้ไขปัญหำค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือนของแต่ละ
ครอบครัวโดยกำรสร้ำงอำชีพให้เกิดรำยได้เพิ่มมำกขึ้นเพื่อให้มีเงินออม
เหลือเก็บมำกพอ และที่สำคัญที่สุดคือกำรเพิ่มแหล่งอำหำรที่ปลอดภัย

ให้กับคนในชุมชน ซึ่งทั้งหมดที่กล่ำวทำงโครงกำรฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินกำร
ให้ครอบคลุมกำรเรียนกำรสอนในพื้นที่ดำเนินงำน 7 หมู่บ้ำนในตำบลสังคม
โดยโครงกำรฯ ได้ออกแบบหลักสูตรกำรเรียนรู้ที่มองจำกรำกฐำนของ
ชุมชนเป็นหลัก เริ่มตั้งแต่กำรสำรวจข้อมูลพื้นฐำนที่ตำบลมีไปจนกระทั่ง
ขั้นตอนกำรลงมือปฏิบัติจริง เช่น กำรฝึกอบรมเพำะเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่น
กำรเพำะพันธุ์ปลำและกำรทำอำหำรปลำจำกวัสดุท้องถิ่น กำรทำกำรเกษตร
แบบผสมผสำนตำมควำมเหมำะสมของพื้นที่ กำรแปรรูปสินค้ำเพื่อ
สร้ำงมูลค่ำ กำรส่งเสริมกำรปลูกกล้วยเพื่อนำมำแปรรูปเป็นสินค้ำ OTOP
กำรเพิ่มทักษะเพื่อขำยสินค้ำออนไลน์ เป็นต้น
โดยกำรผลักดันทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้อย่ำงสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ
ได้รับควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยที่คุ้นเคยกับชุมชน เช่น สำนักงำน
เกษตรจังหวัดและสำนักงำนประมงจังหวัดที่คอยให้ควำมรู้กับกลุ่มเป้ำหมำย
เกี่ยวกับกำรทำกำรเกษตรและกำรทำกำรประมงทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ สำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนหนองคำยที่ช่วยเหลือในกำรพัฒนำ
อำชีพเพื่อเป็นรำยได้เสริมสำหรับคนว่ำงงำนหรือเกษตรกรในช่วง
นอกฤดูทำนำ และสำนักงำนพัฒนำชุมชนที่ส่งเสริมควำมเป็นอยู่
ตำมแบบวิถีชีวิตเดิมของคนในพื้นที่ เพื่อต่อยอดไปสู่กำรท่องเที่ยว
ในอนำคต จำกกำรร่วมกิจกรรมนี้โครงกำรฯ จึงมุ่งหวังว่ำชุมชนจะ
ยืนหยัดได้ด้วยต้นทุนที่ตนเองมีอยู่ สำมำรถเพิ่มแหล่งอำหำรให้พอ
กับควำมต้องกำรของคนชุมชน มีรำยได้ที่แน่นอน สำมำรถรับมือ
กับควำมเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และสังคม และกลำยเป็นชุมชนเข้มแข็ง
ต่อไปได้ในอนำคต จำกกำรร่วมกิจกรรมนี้โครงกำรฯ จึงมุ่งหวังว่ำชุมชน
จะยืนหยัดได้ด้วยต้นทุนที่ตนเองมีอยู่ สำมำรถเพิ่มแหล่งอำหำรให้พอ
กับควำมต้องกำรของคนในชุมชน มีรำยได้ที่แน่นอนและลดควำม
เหลื่อมล้ำทำงสังคม ทำให้ชุมชนเข้มแข็งต่อไปได้ในอนำคต
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : www.eef.or.th

การส่งเสริมการมีงานทาในภูมิภาค
วิทยาลัยชุมชนยโสธรแก้ปัญหารายได้เกษตรกรสูงอายุ โดยเปิดสอนการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
‘ผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง’ ที่หลงเหลือจากกระบวนการทาผ้าไหม
บ้ำนน้ำอ้อมและบ้ำนโนนยำง จังหวัดยโสธร เป็นชุมชนที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสำหรับทอผ้ำไหมกันอย่ำงกว้ำงขวำง ผู้ทอผ้ำส่วนมำก
คือกลุ่มสตรีสูงอำยุในชุมชน ช่วงแรกผลิตภัณฑ์ก็เป็นที่ต้องกำรของตลำด แต่เนื่องจำกผ้ำไหมมีรำคำแพง ควำมนิยมจึงลดลง ทำให้ รำยได้
จำกกำรทอผ้ำไหมลดตำมไปด้วย เมื่อกำรขำยผ้ำไหมไม่เป็นไปตำมเป้ำประสงค์ที่วำงไว้ จึงเกิดปัญหำเรื่องรำยได้ วิทยำลัยชุมชนยโสธร จังหวัด
ยโสธร จึงผลักดันโครงกำรพัฒนำทักษะเกษตรกรเพื่อเพิ่มมูลค่ำของผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ จำกกำรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และทอผ้ำขึ้น
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เนื่องจำกคณะทำงำนเล็งเห็นว่ำ กำรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของคน
ในชุมชน มีวัตถุดิบที่สำมำรถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้มำกมำย
อำทิ ลูกหม่อน รังไหม ดักแด้ และมูลไหม เป็นต้น โครงกำรนี้จึง
มุ่งเน้นกำรสร้ำงรำยได้จำกวัตถุดิบข้ำงต้น เพื่อเสริมรำยได้ควบคู่
กับกำรทอผ้ำไหม ทุกกระบวนกำรผลิตสินค้ำ มักเกิดสิ่งที่เรียกว่ำ
วัสดุ ‘เหลือทิ้ง’ อยู่เสมอ ซึ่งวัสดุเหล่ำนี้มักถูกเมิน ไม่มีใครนำกลับมำ
ใช้ประโยชน์ และกลำยเป็นขยะที่ต้องกำจัดทิ้ง สวนทำงกับกำรที่
ทรัพยำกรโลกที่มีอยู่จำกัดกำลังลดลง กำรนำวัสดุเหลือทิ้งจำก
กระบวนกำรผลิตมำ ‘สร้ำง’ ผลิตภัณฑ์ใหม่ จึงเป็นทำงออกที่กำลัง
ได้รับควำมสนใจ
ชัยวิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์ ผู้รับผิดชอบโครงกำร เล่ำว่ำ “ตอนแรก
ที่เรำเข้ำมำในหมู่บ้ำน เห็นชำวบ้ำนปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นคนที่อำยุเยอะ ก็พลันคิดว่ำ อีกไม่นำนอำชีพนี้คงหมดไปจำกชุมชน
พอสอบถำมชำวบ้ำนก็ได้ข้อมูลว่ำ งำนทอผ้ำเป็นงำนหนัก ต้องใช้เวลำ
ฝึกฝน เพรำะส่วนใหญ่ทำเองทุกขั้นตอน ตั้งแต่กำรเลี้ยงไหม ปลูกหม่อน
ตัดใบหม่อน สำวเส้นไหม ไปจนถึงกำรทอ กว่ำจะได้เป็นผ้ำหนึ่งผืน
ใช้เวลำประมำณสองเดือน” ซึ่งจำกกำรลงพื้นที่ ชัยวิวัฒน์พบว่ำ
ทั้งสองชุมชนมีปัญหำเรื่องกำรขำดแคลนน้ำ ทำให้ปลูกใบหม่อน
ได้ไม่พอสำหรับเลี้ยงหนอนไหม เนื่องจำกชุมชนขำดแหล่งน้ำที่สำคัญ
ต้องเสียค่ำไฟหรือค่ำน้ำมันเพื่อสูบน้ำจำกอีกหมู่บ้ำนหนึ่งมำใช้รด
ต้นหม่อน ทำให้ต้องเสียต้นทุนในส่วนนี้เป็นจำนวนมำก ด้วยเหตุนี้
กำรดำเนินโครงกำรในช่วงเริ่มต้น จึงมุ่งไปที่เรื่องกำรจัดกำรระบบ
น้ำก่อน เพรำะเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อกำรปลูกหม่อน
“เป้ำหมำยโครงกำรเรำคือกำรสร้ำงอำชีพให้กลุ่มผู้ด้อยโอกำส
และผู้มีรำยได้น้อย ด้วยกำรเพิ่มรำยได้จำกวัสดุเหลือทิ้งจำกกระบวน
กำรผลิต เรำเลยมองว่ำหำกส่งเสริมให้ชำวบ้ำนทำได้ เขำจะมีรำยได้
เพิ่มขึ้น และเมื่อคนรุ่นหลังเห็นว่ำกำรทอผ้ำมีรำยได้มำกพอที่จะเลี้ยง
ครอบครัว พวกเขำก็อำจกลับมำรักษำภูมิปัญญำด้ำนนี้ แต่จำกกำรสอบถำม
พบว่ำ ต้นทุนหลักของกำรทอผ้ำคือกำรเลี้ยงไหม ซึ่งมีระบบน้ำ
เป็นปัจจัยสำคัญ เรำก็เลยต้องปรับแผนมำช่วยเรื่องนี้ก่อน ถ้ำไม่จัดกำร
เรื่องนี้ เรำก็ทำขั้นตอนอื่นๆ ไม่ได้” ชัยวิวัฒน์เล่ำ
โครงกำรนี้มีกลุ่มเป้ำหมำยจำนวน 50 คน ซึ่งในเบื้องต้นจะต้อง
เป็นผู้ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม และทอผ้ำ โดยมีกำรวำงแผนพัฒนำ
ทักษะต่ำงๆ ตำมเป้ำประสงค์ ซึ่งต้องกำรช่วยเกษตรกรให้สำมำรถ
เพิ่มรำยได้จำกกำรปลูกหม่อน เลี้ยงไหม และทอผ้ำ ผ่ำนกำรใช้ประโยชน์
จำก ‘ผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง’ ที่เกิดขึ้นระหว่ำงกระบวนกำรผลิต เช่น
ผลหม่อน ดักแด้ มูลไหม เศษใบหม่อน เศษรังไหม และเศษผ้ำไหม
เป็นต้น ซึ่งวัสดุเหล่ำนี้สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มด้วยกำรแปรรูปและ
จัดจำหน่ำยได้ เช่น ดักแด้สำมำรถแปรรูปเป็นอำหำรได้ เศษผ้ำไหม
สำมำรถประดิษฐ์เป็นของใช้ได้ นอกจำกกำรอบรมทักษะกำรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องแล้ว คณะทำงำนยังให้ควำมสำคัญกับด้ำน ‘Digital

Marketing’ หรือกำรตลำดแบบดิจิทัล เนื่องจำกเป็นช่องทำงกำรจำหน่ำย
ที่มีควำมสำคัญมำกในปัจจุบัน ที่รัฐบำลรณรงค์ให้ประชำชนอยู่บ้ำน
หยุดเชื้อ เพื่อชำติ ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ด้วยกำรนำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยให้กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำถึงลูกค้ำ และสื่อสำร
กับลูกค้ำได้โดยตรง เช่น กำรเปิดร้ำนบนสื่อสังคมออนไลน์ อย่ำงเฟซบุ๊ก
ไลน์ และอินสตำแกรม เป็นต้น
ส่วนปัญหำเรื่องน้ำ ซึ่งคณะทำงำนมองว่ำเป็นปัญหำที่ต้องแก้
เป็นอย่ำงแรกนั้น คณะทำงำนได้ประสำนไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ เป็นกำรช่วยลดต้นทุน
ของกำรปลูกต้นหม่อน โดยชำวบ้ำนช่วยกันดูแลระบบน้ำ เพื่อรักษำ
ประโยชน์ส่วนรวม ส่งผลให้ในปัจจุบัน มีเครื่องสูบน้ำรอบอ่ำงเก็บน้ำ
ใกล้ชุมชน ซึ่งเป็นเครื่องมือสำธำรณะที่ชำวบ้ำนสำมำรถใช้ประโยชน์
ร่วมกัน เมื่อมีแหล่งน้ำสมบูรณ์และเข้ำถึงได้ง่ำยขึน้ ก็สำมำรถลดต้นทุน
เรื่องค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรปลูกต้นหม่อนไปกว่ำ 7,500 บำท/เดือน
ซึ่งผลสำเร็จจำกกำรแก้ปัญหำนี้ สำมำรถกำรันตีได้จำกรอยยิ้มของ
แสงจันทร์ รัตนวัน หนึ่งในกลุ่มเป้ำหมำย ที่เล่ำอย่ำงมีควำมสุขว่ำ
“ดีใจมำกๆ เพรำะตอนนี้ไม่ต้องเสียเงินเยอะ สำหรับปลูกต้นหม่อน
เมื่อก่อนเสียค่ำไฟเดือนนึงก็หลำยบำท”
นอกจำกนี้ แสงจันทร์ยังกล่ำวถึงกำรนำวัสดุเหลือทิ้ง เช่น รังไหม
มำแปรรูปเพื่อสร้ำงรำยได้อีกว่ำ เป็นสิ่งที่อยำกรู้มำนำนแล้ว “จริงๆ
เรำก็พอรู้มำบ้ำง ว่ำของพวกนี้นำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้
แต่เรำไม่มีควำมรู้ ไม่รู้ว่ำเขำทำกันอย่ำงไร จะออกไปอบรมข้ำงนอก
ก็ไม่ได้อีก เพรำะต้องดูแลบ้ำน ยิ่งช่วงเลี้ยงไหม เรำแทบออกไปไหน
ไม่ได้เลย กิจกรรมที่โครงกำรนี้มำทำร่วมกับชำวบ้ำน ทำให้เรำเห็น
โอกำสสำหรับหำรำยได้เพิ่ม และได้ควำมรู้ด้ำนกำรแปรรูป ต่อจำกนี้
ก็คงไม่ต้องทิ้งวัสดุเหลือทิ้งเหล่ำนี้อีกต่อไป” สิ่งที่เกิดขึ้นกับแสงจันทร์
และกลุ่มเป้ำหมำยคนอื่นๆ ที่บ้ำนน้ำอ้อมและบ้ำนโนนยำง เป็นผลสำเร็จ
จำกกำรประสำนงำนระหว่ำงคณะทำงำนจำกวิทยำลัยชุมชนยโสธร
ที่จัดหำวิทยำกรที่เชี่ยวชำญด้ำนต่ำงๆ มำให้ควำมรู้ ทั้งกำรรับรอง
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ กำรจำหน่ำย และกำรตลำด
ทั้งนี้ แม้ว่ำสถำนกำรณ์โควิด-19 จะกระทบให้กำรดำเนินโครงกำร
ล่ำช้ำไปบ้ำง แต่จำกคำยืนยันของกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมโครงกำร
ก็สำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำ โครงกำรนี้ช่วยพัฒนำทักษะให้เกษตรกรสำมำรถ
เพิ่มมูลค่ำให้วัสดุเหลือทิ้งอย่ำงตรงจุด อีกทั้งยังนำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วย
ด้ำนกำรขำย ซึ่งกำรพัฒนำทักษะ และกระบวนกำรคิดเรื่องกำรแปรรูป
วัสดุเหลือทิ้ง ทำให้กลุ่มเป้ำหมำยสร้ำงรำยได้เพิ่มจำกอำชีพปลูกหม่อน
เลี้ยงไหม และทอผ้ำ ซึ่งเป็นอำชีพดั้งเดิมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ลดกำรสูญเสียต้นทุนไปอย่ำงเปล่ำประโยชน์
รวบรวมโดย :ศูนย์บ ริห ำรข้ อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ที่มา : www.eef.or.th
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ภูมิปัญญาการทาขนมลา....สู่อุตสาหกรรมครัวเรือน
ขนมลำ เป็นขนมพื้นบ้ำนภำคใต้ ซึ่งแหล่งที่มีกำรผลิตและ
มีชื่อเสียงมำกที่สุดอยู่ในพื้นที่อำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
ขนมลำเป็นขนมพื้นบ้ำนที่นิยมทำกันมำกในช่วงเทศกำลเดือนสิบ
ซึ่งเป็นประเพณีประจำภำคใต้ เพื่อทำบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
โดยในวันดังกล่ำวจะใช้ขนม 5 ชนิด ได้แก่ ขนมลำ ขนมพอง ขนมบ้ำ
ขนมเจำะหู และขนมไข่ปลำ เป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งของที่จะส่งไปให้แก่
บรรพบุรุษ เช่น ขนมลำ ใช้แทนเสื้อผ้ำ และใช้เป็นอำหำร ขนมบ้ำ
ใช้เป็นลูกสะบ้ำไว้สำหรับเล่น ขนมเจำะหูไว้สำหรับเป็นเงินใช้จ่ำย
ขนมพองใช้เป็นพำหนะแทนเรือ และแพ เป็นต้น ในส่วนของขนมลำ
ของภำคใต้มี 2 ชนิด คือ ลำเช็ด และลำลอยมัน ซึ่งขนมลำทั้งสองชนิดนี้
มีวิธีกำรทำแตกต่ำงเพียงวิธีกำรทอด
ณรงค์ บุญสวยขวัญ ได้กล่ำวประวัติควำมเป็นมำของกำรทำ
ขนมลำ ไว้ในหนังสือ “เดือนสิบ”41 ว่ำ “ขนมลำ” เป็นส่วนประกอบหลัก
ของงำนเทศกำลบุญสำรทเดือนสิบ มีควำมสำคัญมำกในแง่ของพิธีกรรม
กล่ำวคือ ลำ เป็นขนมสำคัญที่ขำดไม่ได้ เชื่อกันว่ำขนมลำมีแหล่งกำเนิด
จำกลุ่มน้ำปำกพนัง ซึ่งมีเหตุผลพอจะสนับสนุนควำมเชื่อดังกล่ำว
ไว้ดังนี้ ประกำรที่หนึ่ง วัตถุดิบที่นำมำทำขนมต่ำงๆ สำหรับใช้ในงำน
ทำบุญเดือนสิบส่วนใหญ่เป็นแป้งที่ทำจำกข้ำวเจ้ำ โดยเฉพำะขนมลำ
ซึ่งต้องใช้ข้ำวสำรมำโม่เป็นแป้งในปริมำณมำก และพื้นที่ลุ่มน้ำปำกพนัง
เป็นพื้นที่ที่มีกำรปลูกข้ำวมำกที่สุด จึงมีข้ำวมำกพอที่จะนำมำทำ
ขนมลำได้โดยไม่ยำกลำบำก ประกำรที่สอง น้ำผึ้งหรือน้ำตำล เป็นวัสดุ
ส่วนผสมที่สำคัญมำกอีกประกำรหนึ่งของกำรทำขนมลำ น้ำตำล
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มำจำกต้นตำลโตนด ซึ่งเป็นพืชที่ขึ้นตำมคันนำ
มีมำกในอำเภอระโนด จังหวัดสงขลำ อำเภอหัวไทร และอำเภอ
เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช หรือน้ำผึ้งที่มำจำกต้นจำก ซึ่งเป็นพืช
ที่พบมำกในบริเวณ ลุ่มน้ำปำกพนัง และคลองสำขำที่มำกกว่ำร้อยสำย
ประกำรที่สำม น้ำมัน เป็นปัจจัยสำคัญอีกอย่ำงหนึ่งในกำรทอดลำ
ชำวบ้ำนส่วนใหญ่นิยมใช้น้ำมันมะพร้ำว สำหรับแหล่งปลูกมะพร้ำว
ทีส่ ำคัญในจังหวัดนครศรีธรรมรำช คือ พื้นที่ลุ่มน้ำปำกพนัง ประกำรที่สี่
กำรเตรียมขนมสำหรับร่วมงำนประเพณีเดือนสิบ ต้องทำในปริมำณมำก
และต้องเป็นขนมที่สำมำรถเก็บไว้รับประทำนได้นำน เพื่อถนอมอำหำร

และเก็บไว้รับประทำนในฤดูกำลทำนำ ซึ่งเป็นช่วงที่เกษตรกรใน
พื้นที่ลุ่มน้ำปำกพนังต้องใช้เวลำส่วนใหญ่กับกำรทำนำ ซึ่งเป็น
ช่วงที่ฝนตกไม่เหมำะกับกำรเตรียมอำหำรอื่นๆ ประกำรที่ห้ำ ขนมลำ
จัดเป็นเอกลักษณ์ของงำนประเพณีเดือนสิบ เนื่องด้วยเป็นขนมที่มี
ควำมยำกลำบำกในกระบวนกำรผลิต อีกทั้งเป็นขนมที่มีกำรเชื่อมโยง
ไปสู่มิติอื่นๆ เช่น กำรปฏิสัมพันธ์กันในทำงสังคมวิทยำ ขนมลำ จึงเป็น
ผลผลิตจำกกำรขัดเกลำทำงสังคมที่ต้องถ่ำยทอดควำมรู้ ประสบกำรณ์
เพื่อให้มีกำรทำกันอย่ำงกว้ำงขวำง
จำกเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น จึงเชื่อได้ว่ำ กำรทำขนมลำ น่ำจะมี
ต้นกำเนิดมำจำกพื้นที่ลุ่มน้ำปำกพนัง และยังคงรักษำภูมิปัญญำ
กำรทำขนมลำในเทศกำลบุญสำรทเดือนสิบมำจนถึงปัจจุบัน ผู้มี
ควำมชำนำญในกำรผลิตขนมลำ และมีชื่อเสียง ขนมมีรสชำติดี
เป็นที่นิยมของคนทั่วไป ทำให้บำงชุมชนยึดเป็นอำชีพโดยทำเป็น
อุตสำหกรรมในครัวเรือน โดยทอดลำขำยในช่วงเทศกำลเดือนสิบ
และทำเป็นของฝำกจำกเมืองนครศรีธรรมรำชที่มีจำหน่ำยตลอดปี
คือ ลำหอยรำก ซึ่งเป็นขนมลำที่ขึ้นชื่อของตำบลหูล่อง อำเภอปำกพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมรำช

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้
ที่มา : www.artscultural.psu.ac.th
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'ศูนย์ฯบ้านตาล' เอกชนต้นแบบ แปรขยะเป็นเงิน
ขณะที่กระแสดรำม่ำเรื่อง ลดใช้ถุงพลำสติกและขยะ ในประเทศไทย
กำลังร้อนผ่ำว เพรำะคนส่วนหนึ่งยังไม่ยอมรับกำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม จึงเป็นเรื่องน่ำทึ่งกึ่งน่ำตกใจ เมื่อศูนย์ข่ำวพลังงำนได้นำ
สื่อมวลชนท้องถิ่นไปเยี่ยมชมศูนย์กำจัดขยะขนำดใหญ่ของจังหวัด
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รู้จักกันในชื่อ “ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย
แบบผสมผสำนบ้ำนตำล" โดย หจก. ธเนศกำรก่อสร้ำง ตั้งอยู่บริเวณ
บ้ำนแม่ยุย ตำบลบ้ำนตำล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ รับกำจัดขยะ
องค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นในเชียงใหม่ รวมถึงขยะจำกเทศบำล
นครเชียงใหม่ เชียงรำยและพะเยำบำงส่วน รวมแล้ว ร่วม 1,000 ตันต่อวัน
สิ่งที่น่ำสนใจ ของศูนย์กำจัดขยะแห่งนี้ คือกำรจัดกำรขยะแบบผสมผสำน
เน้นกำรสร้ำงประโยชน์ เพิ่มมูลค่ำจำกขยะกลับมำใช้ใหม่
ศูนย์กำจัดขยะแห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมดกว่ำ 2,000 ไร่ ส่วนหนึ่ง
ของพื้นที่เป็นภูเขำขยะที่รอกำรคัดแยกมหำศำล ภำยในแบ่งเป็น
พื้นที่หลุมฝังกลบขยะมูลฝอยที่ปิดไปแล้วประมำณ 150 ไร่ หลุมฝังกลบ
ขยะมูลฝอยที่ กำลังดำเนินกำรในปัจจุบันประมำณ 50 ไร่ และพื้นที่
อำคำรสำนักงำน โรงผลิตไฟฟ้ำ บ่อบำบัดน้ำเสียอีกประมำณ 125 ไร่
ส่วนที่เหลือกันไว้เป็นพื้นที่สำหรับรอรับขยะที่เพิ่มขึ้นในอนำคต
ขยะมูลฝอยกองรวมกันเป็นภูเขำเพื่อรอกำจัดด้วยกระบวนกำรฝังกลบ
คลุมปำกหลุมเป็นโดม เพื่อนำเอำก๊ำซที่เกิดขึ้นจำกหลุมฝังกลบขยะ
ไปใช้ในโรงงำนผลิตไฟฟ้ำ ขำยให้กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ส่วนควำมร้อนทิ้ง
ที่เหลือจำกกระบวนกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ ผันไปใช้ในโรงงำนลำไย
อบแห้ง ที่สร้ำงไว้เพื่อบริกำรอบลำไยให้กับเกษตรกรในพื้นที่
ขณะเดียวกันก๊ำซที่ได้บำงส่วน นำส่งก๊ำซชีวภำพจำกบ่อฝังกลบ
ขยะมูลฝอยไปยังชุมชนเพื่อใช้เป็นพลังงำนทดแทนในกำรหุงต้ม
ของครัวเรือนในชุมชน ผ่ำนโครงกำร Biogas Network ซึ่ง กระทรวง
พลังงำน สนับสนุนงบประมำณ ร้อยละ 70 ส่วนที่เหลือ ศูนย์กำจัดขยะ
และเทศบำลตำบลบ้ำนตำล สมทบอีกร้อยละ 30 เพื่อก่อสร้ำงสถำนี
เพิ่มแรงดัน เพื่อส่งจ่ำยก๊ำซชีวภำพ ตำมท่อส่งก๊ำซชีวภำพไปยังหมู่บ้ำน
รอบพื้นที่ 200 ครัวเรือน ส่วนน้ำชะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจะส่งเข้ำระบบบำบัด
แบบไร้อำกำศ บ่อผึ่ง และระเหยแห้งในพื้นที่ นอกจำกนี้กำลังศึกษำ
กระบวนกำรเร่งกำรหมักและย่อยสลำยของกองขยะมูลฝอย และ
ขุดรื้อร่อนกองขยะมูลฝอยเก่ำ แยกโลหะ แก้วนำไปขำย เอำดินกลับมำ
ใช้ฝังกลบขยะที่เข้ำมำใหม่ ส่วนสำรอินทรีย์ที่ย่อยสลำยแล้ว จะนำมำใช้
เป็นปุ๋ยปลูกพืชที่ให้ร่มเงำและควำมเขียวคืนสภำพแวดล้อม สิ่งที่ใช้
เป็นเชื้อเพลิงได้ส่งเข้ำระบบกำรเผำไหม้โรงไฟฟ้ำแบบพลังงำนควำมร้อน
ในอนำคต มีแผนจะนำก๊ำซชีวภำพจำกกองขยะมูลฝอยมำปรับปรุง
คุณภำพ และอัดลงถัง เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับรถบรรทุกขนำดใหญ่
ขนส่งขยะมูลฝอยจำกจุดขนถ่ำยขยะเข้ำมำยังศูนย์กำจัดขยะ กว่ำจะมำเป็น
วงจรของกำรกำจัดขยะที่เห็น ผ่ำนกำรคัดค้ำนและต่อต้ำนมำมำกมำย
เพียงเพรำะคนทั่วไปต่ำงเข้ำใจว่ำ ขยะ คือสิ่งน่ำรังเกียจ และสร้ำงมลพิษ

แก่สิ่งแวดล้อม และอำจเป็นเพรำะควำมไม่มั่นใจในระบบกำรจัดกำร
กำจัดขยะที่ปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม ของ
คนในพื้นที่ใกล้เคียงพิกัดที่ตั้งแหล่งกำจัดขยะก่อให้เกิดกำรต่อต้ำน
และหลำยโครงกำรต้องชะงักไป ในส่วนของจังหวัดลำปำงเองก็มี
ศูนย์จัดกำรขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ลำปำง ซึ่งได้รับอนุญำตจำกจังหวัดลำปำงให้เข้ำประกอบกิจกำร
ในที่ดินของรัฐเนื้อที่ประมำณ 450 ไร่ ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ
ประจำปี 2552 จำกสำนักนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
และกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย 695 ล้ำนบำท
นำยเฉลิมพล มิ่งเชื้อ หัวหน้ำฝ่ำยสำธำรณะภัยและสิ่งแวดล้อม
อบจ.ลำปำง เผยว่ำศูนย์กำจัดขยะครบวงจรของ อบจ.ลำปำง มีระบบ
กำรคัดแยกขยะมูลฝอยด้วยเครื่องจักรร่วมกับกำรใช้แรงงำนคน
เพื่อคัดแยกนำขยะรีไซเคิล รวบรวมไว้ประมูลขำย นำรำยได้เข้ำรัฐ
โดยเศษพลำสติกจะแยกไว้อัดก้อนรอขำยเป็นเชื้อเพลิงขยะ (Refuse
Derived Fuel: RDF) ส่วนขยะเปียกจะลำเลียงไปยังระบบกำรหมักปุ๋ย
ชีวภำพ ส่งมอบให้ท้องถิ่นที่ต้องกำรนำไปใช้เป็นปุ๋ย แต่ไม่มีระบบ
กำรสร้ำงก๊ำซชีวภำพ เนื่องจำกอำจมีควำมเสี่ยงต่อกำรจัดกำรระบบ
ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ อบจ.ลำปำงมีแนวทำงศึกษำเพื่อแปรรูปเปลี่ยนขยะ
เป็นพลังงำนควำมร้อน ในรูปแบบของโรงไฟฟ้ำขยะ เพื่อนำขยะ RDF
มำสร้ำงมูลค่ำเพิ่มเป็นไฟฟ้ำในอนำคต ซึ่งต้องรอศึกษำผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและกำรทำประชำพิจำรณ์ตำมขั้นตอน “กำรกำจัดขยะ
ที่ศูนย์ของ อบจ.ลำปำง ปัจจุบันเรำมีรำยได้จำกกำรขำยขยะรีไซเคิล
นำเงินเข้ำรัฐแล้วประมำณ 3 ล้ำนบำท นอกจำกนี้เรำยังแบ่งเก็บรำยได้
ค่ำขนขยะ จำกบริษัทเอกชน ตันละ 30 บำท เข้ำเป็นเงินกองทุนฟื้นฟู
พื้นที่และชุมชนรอบพื้นที่ศูนย์กำจัดขยะ ขณะนี้มีเงินรำว 3 ล้ำนบำท
เอำไว้สำหรับชุมชนที่ขอสนับสนุนงบประมำณเพื่อโครงกำรที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน แต่ขณะนี้ยังไม่มีกำรใช้จ่ำยเงินส่วนนี้ ซึ่งในอนำคต
รำยได้จำกขยะก็จะกลับคืนสู่ชุมชน” นำยเฉลิมพลกล่ำว
จำกข้อมูลของ ศูนย์กำจัดขยะที่เชียงใหม่และลำปำง อำจมี
ข้อแตกต่ำงกัน ระหว่ำงศูนย์กำจัดขยะโดยธุรกิจเอกชน กับภำครัฐ
แต่ประเด็นที่น่ำคิด คือ กำรจัดกำรขยะที่ดีมีรำยได้ และสร้ำงประโยชน์
กลับคืนสู่สิ่งแวดล้อมและชุมชน หำกหน่วยงำนท้องถิ่นขนำดเล็ก
หรือวิสำหกิจชุมชน กล้ำจะลงทุน วำงระบบกำรจัดกำรขยะขนำดเล็กที่ดี
ช่วยลดค่ำใช้จ่ำยและสร้ำงรำยได้เข้ำชุมชน ดีกว่ำควักเงินจ่ำยค่ำขนขยะ
เป็นเรื่องที่น่ำสนใจ...พิจำรณำ
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคเหนือ
ที่มา : www.lannapost.net
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HUG YOU BOX กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสมุทรสาคร

สมุทรสาคร หนึ่งในเมืองเศรษฐกิจสาคัญ เนื่องจากเป็นแหล่งรวมโรงงานถึง 6000 แห่ง ถือเป็นฐานการผลิตที่สร้างรายได้ในการส่งออก
สินค้าให้กับประเทศไทยหลายแสนล้านบาทต่อปี
ปัจจุบันสมุทรสำครกำลังเผชิญกับกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ภำคประชำชน วิสำหกิจชุมชนในกำรส่งเสริมช่องทำงกำรจำหน่ำย
อย่ำงหนัก ติดอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อกำร สินค้ำของชุมชน และเป็นกำรประชำสัมพันธ์ของดีเมืองสมุทรสำคร
ดำรงชีวิตของประชำชนในพื้นที่ ร้ำนค้ำ และกิจกำรหลำยประเภท ส่งต่อแทนควำมรักและควำมห่วงใยให้คนที่เรำรักได้ทั่วประเทศอีกด้วย
ถูกสั่งปิดกิจกำรชั่วครำว
ภำยใต้กล่องส่งควำมรัก และอ้อมกอดของควำมห่วงใย “HUG YOU BOX”
นำยวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสมุทรสำคร ผุดไอเดีย ด้วยกำรนำของดีจำกจังหวัดสมุทรสำครต่ำง ๆ มำบรรจุภัณฑ์ใส่กล่อง
เพื่อช่วยชำวบ้ำนสร้ำงรำยได้ กระตุ้นเศรษฐกิจฐำนรำกด้วยกำรสนับสนุน ที่สวยงำม พร้อมจัดเป็นชุดสินค้ำขำยในรำคำพิเศษ โดยลูกค้ำแต่ละคน
กลุ่มพี่น้องประชำชน วิสำหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้ำ OTOP ในพื้นที่ ที่ซื้อไปจะไม่ทรำบว่ำจะได้รับอะไร รู้เพียงแค่ว่ำหำกซื้อแล้วจะได้
สมุทรสำครที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 ให้ประชำชนใน ของดีเมืองสมุทรสำครไปใช้ หำกใครสนใจสั่งซื้อส่งให้คนที่รักเป็นของ
พื้นที่มำขำยสินค้ำร่วมกันภำยใต้กิจกรรม “HUG YOU BOX” สมุทรสำคร ที่ ร ะลึ ก สำมำรถสอบถำมได้ ที่ ส ำนั ก งำนพั ฒ นำชุ ม ชนจั งหวั ด
โดยมอบหมำยให้สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด สำนักงำน โทร.034-411-717 หรือทำงเพจ OTOP Today สมุทรสำคร
พำณิชย์จังหวัด หอกำรค้ำจังหวัดสมุทรสำคร และภำคประชำชน รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก
วิสำหกิจชุมชน OTOP ในกำรประชำสัมพันธ์และส่งเสริมช่วยเหลือ ที่มา : www.prachachat.net

'อีอีซี' จับมือ 'หัวเว่ย อาเซียน อะคาเดมี' พัฒนาทักษะบุคลากร รับ 5G

"อีอีซี" จับมือ หัวเว่ย อาเซียน อะคาเดมี เดินหน้าพัฒนาทักษะบุคลากร ด้วยนวัตกรรม 5G สู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามแนวทาง
"อีอีซี โมเดล" สร้างคนตรงความต้องการ มีงานทา รายได้สูง
สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี ร่วมกับ หัวเว่ย อำเซียน อะคำเดมี (Huawei
ASEAN Academy) และมหำวิทยำลัยบูรพำ จัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร (work shop) รูปแบบออนไลน์ หัวข้อ“Technology Seeker vs Competence
Development Workshop” โดยมี ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขำธิกำร อีอีซี และนำยอำเบล เติ้ง (Mr. Abel Deng) ประธำนกรรมกำรบริหำร
บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเปิดกำรสัมมนำฯ พร้อมคณะวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิในเทคโนโลยีดิจิทัล 5G มำให้ควำมรู้
ซึ่งมีผู้เข้ำร่วมสัมมนำจำนวนมำก อำทิ ผู้บริหำรระดับสูงและผู้ประกอบกำรในพื้นที่อีอีซี กลุ่มเอสเอ็มอีและกลุ่มสตำร์ทอัพ ที่มีควำมสนใจ
ต่อกำรนำนวัตกรรมดิจิทัล 5G เข้ำมำผนวกกับกำรพัฒนำบุคลำกร
กำรจัดสัมมนำฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นตำมแนวทำง อีอีซี โมเดล สร้ำงคนตรงควำมต้องกำร มีงำนทำ รำยได้สูง พร้อมขับเคลื่อนหลักสูตร
นวัตกรรมที่มีต่อภำคอุตสำหกรรมในอีอีซี อีกทั้งมุ่งให้เกิดกำรเรียนรู้เทคโนโลยี 5G ระดับโลกของ หัวเว่ย ที่ได้พัฒนำระบบดิจิทัลในภำคอุตสำหกรรม
ให้มีประสิทธิภำพ และเพื่อรวบรวมองค์ควำมรู้และข้อมูล สำหรับสร้ำงหลักสูตรกำรฝึกอบรม ให้กับนักศึกษำคนรุ่นใหม่ ผู้ที่มีควำมสำมำรถ
ด้ำนเทคโนโลยี ICT ในพื้นที่อีอีซี โดยในกำรสัมมนำฯ จะมีผู้เชี่ยวชำญจำก หัวเว่ย ร่วมถ่ำยทอดควำมรู้ที่น่ำสนใจ เช่น เทคโนโลยี 5G,
ระบบกำรจัดเก็บข้อมูล Cloud, Big Data, และ IoT รวมทั้งกำรยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมโยงในภำคอุตสำหกรรม เป็นต้น นอกจำกนี้
จะได้รวบรวมข้อเสนอแนะ และควำมต้องกำรในมิติต่ำงๆ จำกผู้เข้ำสัมมนำภำคอุตสำหกรรม ซึ่งถือเป็นข้อมูลสำคัญ ที่ Huawei ASEAN Academy
จะได้นำไปปรับกำรจัดทำหลักสูตร เพื่อเตรียมควำมพร้อม และพัฒนำอุตสำหกรรมในพื้นที่อีอีซี สู่อุตสำหกรรม 4.0 ในอนำคต
ดร.คณิศ แสงสุพรรณ กล่ำวถึงควำมร่วมมือระหว่ำง อีอีซี หัวเว่ย และมหำวิทยำลัยบูรพำ ครั้งนี้ถือเป็นก้ำวแรกเพื่อร่วมกันขับเคลื่อน
โครงกำร "Huawei ASEAN Academy (Thailand) EEC Branch“ ที่จะสร้ำงโอกำสกำรพัฒนำทักษะบุคลำกรด้ำนดิจิทัล ที่ไม่เพียงแค่ตอบโจทย์
กำรสร้ำงงำนให้ตรงควำมต้องกำรภำคอุตสำหกรรม แต่จะขยำยผลไปสู่กำรสร้ำงควำมสำเร็จ เพื่อนำเทคโนโลยี 5G มำเสริมศักยภำพอุตสำหกรรม 4.0
เพิ่มผู้ใช้ 5G ในภำคกำรผลิต โดย "อีอีซี" ได้ตั้งเป้ำหมำยให้เกิดกำรใช้สูงถึง 8,000 โรงงำนในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นก้ำวสำคัญผลักดันให้ประเทศไทย
ก้ำวสู่อุตสำหกรรม 4.0 อย่ำงยั่งยืน
ด้ำนนำยอำเบล เติ้ง กล่ำวว่ำ เป้ำหมำยของ Huawei ASEAN Academy จะพัฒนำทักษะบุคลำกรด้ำนดิจิทัล 5G ให้ได้ 30,000 คน
ภำยในระยะเวลำ 3 ปี ซึ่งทำง หัวเว่ย พร้อมจะให้กำรสนับสนุนร่วมกับ อีอีซี และมหำวิทยำลัยบูรพำ ในกำรสร้ำงควำมพร้อมอย่ำงรอบด้ำน
ทั้งด้ำนองค์ควำมรู้ หลักสูตรด้ำนดิจิทัล และทรัพยำกรต่ำงๆ ซึ่งหัวเว่ย พร้อมจะร่วมผลักดัน ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงด้ำนกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลของภูมิภำค (Digital Hub of the ASEAN) รองรับกำรลงทุนในอุตสำหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง เพิ่มควำมสำมำรถกำรแข่งขัน
ทำงธุรกิจ รวมทั้งกำรสร้ำงบุคลำกรด้ำนดิจิทัล ที่หัวเว่ย จะให้กำรสนับสนุนและยินดีให้ควำมร่วมมืออย่ำงต่อเนื่อง
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก

ที่มา : www.bangkokbiznews.com
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English for Career
เติมไฟพนักงานในช่วง WFH ด้วย 5 ประโยคภาษาอังกฤษ
ด้วยสถานการณ์ COVID-19 หลายๆ บริษัทยังคงประกาศให้พนักงาน Work From Home กันต่อไป และแม้ว่าวิธีนี้จะลดการแพร่กระจาย
ของเชื้อโรค แต่ก็อาจทาให้คนในทีมของคุณรู้สึกเครียดและหมดไฟแบบไม่รู้ตัว ส่งผลทั้งด้านจิตใจ และด้านร่างกาย
เพื่อสร้ำงขวัญกำลังใจ และจุดไฟในกำรทำงำนให้กัน นอกจำก
จะต้องหำเวลำพูดคุยกันทั้งแบบตัวต่อตัว และแบบทีมแล้ว อีกวิธีหนึ่ง
ที่ได้ผลลัพธ์ที่ดี และมองข้ำมไม่ได้เลย นั่นก็คือกำรให้กำลังใจกัน
ด้วยคำพูดชื่นชมค่ะ แต่ถ้ำใครเป็นคนพูดไม่เก่ง หรือคิดไม่ออกว่ำ
จะพูดอย่ำงไรดี วันนี้ Globish มี 5 ประโยคที่เป็นเชื้อไฟอย่ำงดีที่
ไม่ว่ำใครฟังแล้วก็ต้องมีแรงฮึดมำฝำกกันค่ะ
Having you in the team makes a huge difference.
กำรมีคุณอยู่ในทีมสร้ำงควำมแตกต่ำงอย่ำงมำก
Thank you for always speaking up in team meetings
and providing a unique perspective.
ขอบคุณที่แสดงควำมคิดเห็นในที่ประชุม และมีแนวคิดใหม่ๆ
มำนำเสนอตลอด

Your role is important to our success and we can’t
improve further without your expertise.
บทบำทของคุณมีผลต่อควำมสำเร็จของเรำ เรำคงไปได้ไกลกว่ำนี้ไม่ได้
ถ้ำไม่มีคุณ
Your attitude helps the team focus on coming up
with solutions.
ทัศนคติของคุณช่วยคนในทีมให้โฟกัสกับกำรแก้ปัญหำ
Thank you for being someone we can always count
on! I’m so grateful for all of your hard work.
ขอบคุณที่คุณทำงำนหนัก และเป็นที่พึ่งให้คนอื่นเสมอมำ
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : www.globish.co.th

รู้ทันโลก
‘อังกฤษ’ ตั้งเป้าหยุดใช้พลังงานไฟฟ้าถ่านหินปี 67 เร็วขึ้น 1 ปี
อังกฤษ ประกาศยุติใช้พลังงานไฟฟ้าถ่านหินปี 67 เร็วขึ้น 1 ปี ปูทางผู้นาโลก เปลี่ยนผ่านจากพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล และลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระบบพลังงาน ให้ได้ภายในปี 2593
แอน มำรี เทร็ฟเวเลียน รัฐมนตรีด้ำนพลังงำนและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของอังกฤษ ประกำศว่ำ อังกฤษจะยุติกำรใช้ถ่ำนหิน
เพื่อผลิตพลังงำนไฟฟ้ำตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2567 ซึ่งเร็วกว่ำที่วำงแผนไว้ 1 ปี กำรประกำศนี้เป็นส่วนหนึ่งของคำมั่นของรัฐบำลอังกฤษ ในกำรเลิกใช้
เชื้อเพลิงฟอสซิล และกำรไม่ปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ในภำคพลังงำน เพื่อพำอังกฤษออกจำกกำรเป็นต้นเหตุของกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศให้ได้ภำยในปี 2593 กำรประกำศในวันนี้ ยืนยันถึงเจตนำรมณ์ของนำยกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสัน ที่ได้ประกำศไว้เมื่อปีที่แล้วว่ำ
จะเร่งยุติกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกกำรเผำถ่ำนหินให้เร็วยิ่งขึ้น กำรประกำศนี้ ทำให้อังกฤษต้องยุติกำรใช้พลังงำนถ่ำนหินในกำรผลิตไฟฟ้ำ
ให้เร็วกว่ำเดิม 1 ปี ตอกย้ำให้เห็นควำมเป็นผู้นำที่จะขับเคลื่อนกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกให้ได้เร็วกว่ำ และล้ำหน้ำกว่ำประเทศอื่นๆ
โดยดำเนินกำรเป็นตัวอย่ำงในกำรแก้ปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศก่อนถึงกำรประชุม COP26 ณ เมืองกลำสโกว์ ในเดือน พ.ย. นี้
ซึ่งอังกฤษเป็นเจ้ำภำพ พร้อมกันนี้ ขอเรียกร้องให้ประเทศอื่นๆ เร่งกำรยุติกำรใช้พลังงำนจำกถ่ำนหิน
พลังงำนถ่ำนหิน เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ปล่อยคำร์บอนมำกที่สุดตัวหนึ่ง และเป็นตัวกำรที่ทำให้เกิดมลพิษในอำกำศ หำกยุติกำรใช้พลังงำน
ถ่ำนหินในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำได้ อังกฤษจะมีบทบำทสำคัญในกำรช่วยจำกัดอุณหภูมิโลกให้ไม่เกิน 1.5 องศำเซลเซียส โดยเมื่อปี 2563
อังกฤษ มีสัดส่วนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกถ่ำนหินคิดเป็น 1.8% ลดลงอย่ำงมำก เมื่อเทียบกับสัดส่วน 40% เมื่อเกือบสิบปีก่อน กำรประกำศนี้
ออกมำก่อนที่รัฐมนตรีด้ำนพลังงำนและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของอังกฤษ จะขึ้นกล่ำวในงำนประชุม Powering Past Coal Alliance (PPCA)
Europe Roundtable ในวันที่ 30 มิ.ย. ที่ผ่ำนมำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัปดำห์แห่งกำรดำเนินกำรด้ำนสภำพภูมิอำกำศลอนดอน (London Climate
Action Week) โดยเธอได้กล่ำวถึงควำมสำคัญที่ประเทศต่ำงๆ จะต้องยุติกำรให้เงินสนับสนุนพลังงำนถ่ำนหิน และแนวทำงกำรดำเนินงำนที่บริษัทเอกชน
จะสำมำรถร่วมผลักดันประเด็นนี้ได้
“วันนี้เรำส่งสัญญำณชัดเจนไปทั่วโลกว่ำ อังกฤษเป็นผู้นำในกำรปิดฉำกพลังงำนถ่ำนหินให้อยู่เพียงในหน้ำประวัติศำสตร์ และว่ำ
เรำจริงจังกับกำรหยุดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ในระบบพลังงำน เพื่อเรำจะได้บรรลุเป้ำด้ำนสภำพภูมิอำกำศที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับต้นๆ
ของโลก” เทร็ฟเวเลียนระบุ และกล่ำวว่ำ Net Zero หรืออนำคตแห่งกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกสุทธิของอังกฤษจะเป็นศูนย์ พร้อมขับเคลื่อนด้วย
พลังงำนหมุนเวียน และเทคโนโลยีนี้ จะหนุนปฏิวัติอุตสำหกรรมสีเขียวและสร้ำงงำนใหม่ๆ ทั่วประเทศ
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อังกฤษ หยุดใช้ถ่ำนหินผลิตกระแสไฟฟ้ำได้เป็นเวลำ 5,000 ชั่วโมง
ในปี2563 และเมื่อต้นปีที่ผ่ำนมำได้ทำลำยสถิติด้ำนพลังงำนลม
ด้วยกำรใช้ผลิตไฟฟ้ำได้มำกกว่ำ 1 ใน 3 ของไฟฟ้ำในประเทศ กำรใช้พลังงำน
หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมำจำกกำรแข่งขัน ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี
และกำรอุดหนุนจำกรัฐบำล เพื่อกระตุ้นให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ ส่งผลให้
ต้นทุนพลังงำนสีเขียวลดลงจนปัจจุบันพลังงำนถ่ำนหินในประเทศ
ส่วนมำกมีรำคำแพงกว่ำพลังงำนอื่นๆ อังกฤษ ในฐำนะประเทศแรกๆ
ที่ได้ให้คำมั่นที่จะยุติกำรใช้พลังงำนถ่ำนหินประกอบกับควำมสำเร็จ
ในกำรขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนพลังงำนหมุนเวียน อังกฤษจึงเป็น
ผู้นำโลกในกำรเปลี่ยนผ่ำนจำกพลังงำนเชื้อเพลิง ฟอสซิลและลด
กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ในระบบพลังงำนอย่ำงมีนัยสำคัญ
ในฐำนะประธำนกำรประชุม COP26 อังกฤษขอเชิญชวนให้ประเทศต่ำงๆ
ดำเนินกำรเช่นเดียวกันและไม่กลับมำใช้พลังงำนถ่ำนหินอีกต่อไป
ในกำรประชุมรัฐมนตรีด้ำนสภำพอำกำศและสิ่งแวดล้อมของกลุ่ม
ประเทศอุตสำหกรรมชั้นนำ 7 ประเทศ (G7) ซึ่งอังกฤษเป็นประธำน
เมื่อเดือน พ.ค. ที่ผ่ำนมำ รัฐมนตรีจำกประเทศต่ำงๆ ได้ตกลงยุติ
กำรให้เงินสนับสนุนพลังงำนถ่ำนหินภำยในสิ้นปีนี้และได้ตกลงที่จะเร่ง
กำรเปลี่ยนผ่ำนจำกกำรใช้พลังงำนถ่ำนหินแบบไม่มีกำรควบคุม
กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนได้ออกไซด์ที่เพียงพอ (unabated coal) ไปสู่
ระบบพลังงำนแบบคำร์บอนต่ำในสัดส่วนมำกที่สุดในช่วงทศวรรษข้ำงหน้ำ
นำยอล็อก ชำร์มำ ว่ำที่ประธำนกำรประชุม COP26 กล่ำวว่ำ
ทศวรรษต่อไปจะชี้ชะตำโลกของเรำ และวิธีที่จะสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลง
ได้มำกที่สุดก็คือกำรยุติกำรพึ่งพำถ่ำนหิน “ก่อนที่จะถึงกำรประชุม COP26
ผมหวังว่ำก้ำวที่เด็ดขำดไปสู่อนำคตที่สะอำดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยิ่งขึ้นของอังกฤษ จะส่งสัญญำณชัดเจนไปสู่พันธมิตรรอบโลกว่ำ
พลังงำนสะอำดคือแนวทำงก้ำวไปข้ำงหน้ำ ก้ำวย่ำงนี้จะยิ่งส่งผลทวีคูณ
หำกเรำนำโลกทั้งใบไปด้วยกัน ดังนั้นประเด็นกำรเจรจำหลักของผม
บนเส้นทำงสู่กำรประชุม COP26 จึงเกี่ยวกับกำรที่เรำต้องกำรสนับสนุน
กำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่พลังงำนสะอำดอย่ำงเป็นธรรม” นำยชำร์มำ กล่ำว
อย่ำงไรก็ตำม วำระหลักของกำรเป็นประธำนกำรประชุม
COP26 ของสหรำชอำณำจักรคือ กำรเร่งกำรเปลี่ยนผ่ำนด้ำนพลังงำน
ในระดับโลกจำกกำรใช้พลังงำนถ่ำนหินไปสู่พลังงำนสะอำด รัฐบำล
สหรำชอำณำจักรกำลังเจรจำขอให้รัฐบำลประเทศต่ำงๆ กำหนดวัน
ที่จะยุติกำรใช้พลังงำนถ่ำนหินและยุติกำรลงทุนด้ำนพลังงำนถ่ำนหิน
ในต่ำงประเทศ และเรำได้จัดตั้งสภำกำรเปลี่ยนผ่ำนด้ำนพลังงำน
(Energy Transition Council) รวมตัวพันธมิตรเพื่อทำให้พลังงำน
สะอำดเป็นทำงเลือกที่น่ำสนใจมำกที่สุดสำหรับประเทศกำลังพัฒนำ
และเพื่อสนับสนุนกำรเปลี่ยนผ่ำนนี้

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : www.bangkokbiznews.com

Smart DOE
กรมการจัดหางาน แนะประชาชนรับบริการผ่านระบบออนไลน์ ปลอดภัยจาก COVID-19
อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน แนะนำประชำชนใช้บริกำรช่องทำงออนไลน์ของกรมกำรจัดหำงำน เลี่ยงกำรเดินทำงไปสำนักงำนจัดหำงำน
กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ 1 – 10 และสำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตำมมำตรกำรล็อกดำวน์
นำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน เปิดเผยว่ำ ตำมที่นำยกรัฐมนตรีได้ประกำศข้อกำหนดและข้อปฏิบัติออกตำมควำม
ในมำตรำ 9 แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ข้อ 9 ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ
ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สั่งกำรให้เจ้ำหน้ำที่และบุคลำกรในควำมรับผิดชอบ ดำเนินมำตรกำรปฏิบัติงำนนอกสถำนทีตั่ ้ง
ขั้นสูงสุดเต็มจำนวน และมุ่งเน้นกำรปฏิบัติงำนหรือจัดกิจกรรมโดยวิธีทำงอิเล็กทรอนิกส์ให้มำกที่สุด เพื่อลดจำนวนและจำกัดกำรเคลื่อนย้ำย
กำรเดินทำงของบุคล ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎำคม 2564 เป็นต้นไป
“อย่ำงไรก็ดี กรมกำรจัดหำงำนได้เตรียมช่องทำงกำรให้บริกำรประชำชน ผ่ำนทำงออนไลน์ (E-Services) เพื่อให้ประชำชนได้รับ
บริกำรที่สะดวก รวดเร็ว ลดควำมเสี่ยงรับเชื้อโควิด -19 จำกกำรเดินทำงและกำรรวมกลุ่มของคนจำนวนมำก โดยสำมำรถใช้บริกำรผ่ำน
ช่องทำงต่อไปนี้
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1. ผู้ที่ต้องกำรหำงำนทำ หรือนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำรที่ต้องกำร
หำคนทำงำน สำมำรถใช้บริกำรได้ที่ smartjob.doe.go.th หรือ
ไทยมีงำนทำ.com
2. ขึ้นทะเบียน/ รำยงำนตัวผู้ประกันตนกรณีว่ำงงำน ใช้บริกำรได้ที่
empui.doe.go.th
3. ลงทะเบียนเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนใหม่ สำหรับผู้จบ
กำรศึกษำใหม่โดยภำครัฐและภำคเอกชน (Co-Payment) ได้ที่
www.จ้ำงงำนเด็กจบใหม่.com
4. ลงทะเบียนแจ้งควำมประสงค์ไปทำงำนต่ำงประเทศ แจ้งกำรเดินทำง
ไปทำงำนต่ำงประเทศด้วยตนเอง /แจ้งกำรเดินทำงกลับไปทำงำน
ต่ำงประเทศ ใช้บริกำรได้ที่ toea.doe.go.th
5. ระบบแจ้งกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว ทำง Application ชื่อ e-inform

นอกจำกนี้ยังมีสำยด่วนกระทรวงแรงงำน โทร.1506 กด 2
กรมกำรจัดหำงำน หรือสำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน โทร. 1694 ให้บริกำร
ตอบข้อซักถำมแก่ประชำชน ซึ่งหำกมีควำมจำเป็นต้องเดินทำงไป
ติดต่อรำชกำร ณ สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด หรือสำนักงำนจัดหำงำน
กรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1 – 10 ขอให้ตรวจสอบวันและเวลำให้บริกำร
ก่อนเดินทำงเพื่อไม่เป็นกำรเสียเวลำหำกมีกำรปิดสถำนที่ให้บริกำร
รวมทั้งสวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดระยะเวลำที่ใช้บริกำร และปฏิบัติตำม
มำตรกำรที่เจ้ำหน้ำที่แนะนำอย่ำงเคร่งครัด” อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน
กล่ำว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : https//www.doe.go.th

รมว.แรงงาน เร่งจัดส่งแรงงานไทยทางานต่างประเทศตามเป้าปี 64 เผยสร้าง
รายได้เข้าประเทศแล้ว 1.5 แสนล้านบาท
รมว.แรงงำน เผยเป้ำหมำยจัดส่งแรงงำนทำงำนต่ำงประเทศ
จำนวน 100,000 คน จัดส่งแล้ว 38,019 คน เตรียมส่งตำมแผน
61,981 คน สร้ำงรำยได้เข้ำประเทศกว่ำ 153,006 ล้ำนบำท
นำยสุ ช ำติ ชมกลิ่ น รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงแรงงำน
เปิ ด เผยว่ ำ กระทรวงแรงงำนมี เ ป้ ำ หมำยจั ด ส่ ง แรงงำนไทย
ไปท ำงำนต่ ำ งประเทศ ในปี ง บประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำนวน
100,000 คน โดยจัดส่งแล้ว 38,019 คน แบ่งเป็นไต้หวัน 10,641 คน
อิส รำเอล 5,593 คน สวี เ ดน 5,287 คน ฟิ น แลนด์ 3,363 คน
ญี่ปุ่น 1,948 คน ประเทศอื่นๆ 11,187 คน และอยู่ระหว่ำงจัดส่ง
ตำมแผนอีก 61,981 คน ซึ่งจำกข้อมูล ณ เดือน ก.ค. 64 มีแรงงำนไทย
ที่ยั งท ำงำนอยู่ ในต่ำ งประเทศรวม 110 ประเทศ จ ำนวนทั้งสิ้ น
118,572 คน ส่ ง รำยได้ ก ลั บ ประเทศผ่ ำ นระบบธนำคำรแห่ ง
ประเทศไทยแล้ว 153,006 ล้ำนบำท
“รั ฐ บำลภำยใต้ ก ำรน ำของพล.อ.ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชำ
นำยกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี
ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงำน ให้ควำมสำคัญกับกำรจัดส่งแรงงำนไทย
ไปทำงำนต่ำงประเทศอย่ำงมำก โดยในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคโควิด –19 จะมุ่งเน้นกำรรักษำตลำดแรงงำนเดิม ซึ่งก็คือ
กำรส่ง เสริม กำรจ้ำ งงำนอย่ำ งต่อ เนื่อ งกับ งำนภำคกำรเกษตร
ในรัฐ อิส รำเอล ภำยใต้โ ครงกำร “ควำมร่ว มมือ ไทย-อิส รำเอล
เพื่อกำรจัดหำงำน (TIC) งำนภำคอุตสำหกรรมในประเทศญี่ปุ่น
ผ่ำนองค์กร IM JAPAN และงำนภำคก่อสร้ำง อุตสำหกรรม และ
กำรเกษตรในสำธำรณรัฐเกำหลี ผ่ำนระบบ EPS ควบคู่กำรขยำย
ตลำดแรงงำนใหม่ ที่ มี แ นวโน้ ม ควำมต้ อ งกำรแรงงำนไทย ”
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน กล่ำว

ด้ ำ นนำยไพโรจน์ โชติ ก เสถี ย ร อธิ บ ดี ก รมกำรจั ด หำงำน
กล่ ำ วว่ ำ กรมกำรจั ด หำงำน มี กำหนดกำรจั ด ส่ ง แรงงำนไทย
ไปทำงำนต่ำงประเทศ ก่อนสิ้นเดือนสิงหำคมนี้ จำนวน 410 คน
แบ่งเป็น สำธำรณรัฐเกำหลี 60 คน เดินทำงระหว่ำงวันที่ 17 – 19
สิ ง หำคม และรั ฐ อิ ส รำเอล 350 คน ทยอยเดิ น ทำงวั น ที่ 25
สิงหำคม จำนวน 150 คน และวันที่ 30 สิงหำคม จำนวน 200 คน
โดยแรงงำนไทยสำมำรถเดินทำงไปทำงำนต่ำงประเทศอย่ำงถูก
กฎหมำย 5 วิธี คือ 1.กรมกำรจัดหำงำนเป็นผู้จัดส่ง 2.บริษัทจัดหำงำน
จั ด ส่ ง 3.นำยจ้ ำ งในประเทศไทยพำลู ก จ้ ำ งของตนไปท ำงำน
ต่ำงประเทศ 4.นำยจ้ำงในประเทศไทยส่งลูกจ้ำงของตนไปฝึกงำน
ในต่ำงประเทศ 5.คนหำงำนแจ้งกำรเดินทำงไปทำงำนต่ำงประเทศ
ด้วยตัวเอง ซึ่งวิธีเดินทำงถูกกฎหมำยดังกล่ำวจะทำให้แรงงำนไทย
ได้รับกำรคุ้มครองตำมกฎหมำย ได้ค่ำจ้ำงที่เหมำะสม และยังได้รับ
กำรดูแลที่ดีตำมสิทธิที่พึงมีด้วย
ทั้งนี้ สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงำน
จัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนคร
พื้นที่ 1 -10 หรือสำยด่วนกระทรวงแรงงำน 1506 กด 2 กรมกำร
จัดหำงำน หรือสำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1694 หรือเว็บไซต์กองบริหำร
แรงงำนไทยไปต่ำงประเทศ www.doe.go.th/overseas

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : https//www.doe.go.th
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รมว.แรงงาน ชื่นชมแรงงานไทยที่ทางานต่างประเทศ มอบอธิบดีกกจ. ตรวจเยี่ยมและให้กาลังใจ
แรงงานก่อนเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าประเทศฟินแลนด์ และประเทศสวีเดน
วันที่ 21 กรกฎำคม 2564 นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงแรงงำน มอบหมำยอธิบดีกกจ. ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจ
แรงงำนไทย จำนวน 384 คน ก่อนเดินทำงไปทำงำนเก็บผลไม้ป่ำ
และทำงำนในตำแหน่งคนงำนตำมฤดูกำล (Seasonal Work) ในประเทศ
ฟินแลนด์ และประเทศสวีเดน
นำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน เปิดเผยว่ำ
ในวันนี้ นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน ได้มอบหมำย
ให้ตน ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแรงงำนไทยที่กำลังจะเดินทำงไปทำงำน
เก็บผลไม้ป่ำ และทำงำนในตำแหน่งคนงำนตำมฤดูกำล (Seasonal Work)
ในประเทศฟินแลนด์ และประเทศสวีเดน ณ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ
สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปรำกำร สำหรับวันนี้ มีแรงงำนเดินทำง
จำนวน 384 คน แบ่งเป็นฟินแลนด์ จำนวน 296 คน สวีเดน จำนวน 88 คน
ก่อนที่ทั้งหมดจะเดินทำงด้วยเครื่องบินของสำยกำรบิน QATAR AIRWAYS
เที่ยวบิน QR 833
นำยไพโรจน์ กล่ำวต่อว่ำ ท่ำนรัฐมนตรี สุชำติ ยังฝำกแสดง
ควำมห่วงใยและมอบคำกล่ำวให้กำลังใจแก่แรงงำนไทยที่จะเดินทำงว่ำ
ขอให้ทุกคนตั้งใจทำงำน ตั้งใจเรียนรู้ และดูแลสุขภำพให้ดี หำกรู้จัก
เก็บออม เมื่อกลับมำจะสำมำรถยกระดับคุณภำพชีวิต ให้ตนเอง

และครอบครัวได้ นอกจำกนี้ขอให้ทุกคนภูมิใจในตัวเอง ในสถำนกำรณ์
ที่ประเทศอยู่ในช่วงวิกฤตินี้ ทุกคนคือฮีโร่ ที่นำรำยได้กลับเข้ำสู่
ประเทศไทย
“สำหรับฤดูกำลเก็บผลไม้ป่ำปี 2021 มีเป้ำหมำยจัดส่งแรงงำนไทย
เดินทำงไปเก็บผลไม้ป่ำในฟินแลนด์และสวีเดน จำนวน 8,200 คน
โดยเดินทำงไปเก็บผลไม้ป่ำในฟินแลนด์ จำนวน 3,000 คน เดินทำงแล้ว
1,112 คน และเดินทำงไปเก็บผลไม้ป่ำในสวีเดน จำนวน 5,200 คน
เดินทำงแล้ว 833 คน ซึ่งจะทยอยเดินทำงตั้งแต่ต้นเดือน ไปจนถึง
สิ้นเดือนกรกฎำคม 2564 จนครบจำนวนตำมเป้ำหมำย" อธิบดี
กรมกำรจัดหำงำน กล่ำว
ทั้งนี้ คนหำงำนที่ต้องกำรเดินทำงไปทำงำนในต่ำงประเทศ
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด
ทุกจังหวัด สำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1 - 10 หรือ
สำยด่วนกระทรวงแรงงำน 1506 กด 2 กรมกำรจัดหำงำน หรือสำยด่วน
กรมกำรจัดหำงำน 1694 หรือเว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas
ที่มา : https//www.doe.go.th
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน

กระทรวงแรงงาน เตรียมสถานที่กักกัน
สาหรับแรงงานไทยที่กลับจากการทางานในต่างประเทศ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน มอบหมำยกรมกำรจัดหำงำน เตรียมสถำนที่กักกันทำงเลือก (Alternative Quarantine: AQ)
21 แห่ง สำมำรถรองรับแรงงำนไทยที่กลับจำกกำรทำงำนในต่ำงประเทศ สูงสุด 5,614 คน
นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เปิดเผยว่ำ สืบเนื่องจำกศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19 ยกเลิกสถำนที่กักกัน
ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine: SQ) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2564 เป็นต้นมำ จึงมอบหมำยกรมกำรจัดหำงำนจัดเตรียมสถำนที่กักกัน
สำหรับแรงงำนไทยที่เดินทำงกลับจำกกำรทำงำนในต่ำงประเทศ โดยเชิญชวนสถำนประกอบกำรธุรกิจโรงแรมที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
เป็นสถำนที่กักกันทำงเลือก (Alternative Quarantine: AQ) จำกกระทรวงสำธำรณสุข ซึ่งมีสถำนประกอบกำรที่สนใจเสนออัตรำค่ำใช้จ่ำย
สำหรับกำรบริกำรแบบครบวงจร ในรำคำพิเศษสำหรับแรงงำนไทย จำนวน 87 แห่ง หลังพิจำรณำจำกอัตรำค่ำใช้จ่ำยที่เหมำะสมและคุ้มค่ำ
สำหรับแรงงำนแล้ว คณะทำงำนได้คัดเลือกสถำนประกอบกำรธุรกิจโรงแรมเข้ำร่วมเป็นสถำนที่กักกันทำงเลือก (AQ) ทั้งสิ้นจำนวน 21 แห่ง
โดยมีให้เลือกทั้งแบบห้องพักเดี่ยว และห้องพักคู่ มีค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรบริกำรแบบครบวงจรตลอดระยะเวลำกำรกักตัว 14 วัน สำหรับ
ห้องพักเดี่ยว 20,000 - 24,000 บำท/ห้อง และห้องพักคู่ 32,450 - 47,800 บำท/ห้อง ขึ้นอยู่กับโรงแรมที่ผู้ใช้บริกำรสมัครใจเลือก ซึ่งนอกจำก
ช่วยให้แรงงำนไทยประหยัดค่ำใช้จ่ำย ทั้งได้ใช้บริกำรสถำนที่กักกันที่มีมำตรฐำนกำรป้องกันและควบคุมโรคแล้ว ค่ำใช้จ่ำยที่แรงงำนจ่ำย
ยังสร้ำงรำยได้ให้สถำนประกอบกำรธุรกิจโรงแรมที่ประสบปัญหำจำกสถำนกำรณ์โควิดไปพร้อมกัน
“ข้อมูลจำกกรมกำรจัดหำงำนพบว่ำ เดือนมิถุนำยนที่ผ่ำนมำ แรงงำนไทยในต่ำงประเทศส่งรำยได้กลับประเทศ ผ่ำนระบบธนำคำรแห่งประเทศไทย
จำนวน 16,662 ล้ำนบำท หำกรวมยอดสะสมในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ต.ค. 63 - มิ.ย. 64) มีรำยได้ที่ส่งกลับมำทั้งสิ้น จำนวน 134,409 ล้ำนบำท
ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ต้องให้ควำมสำคัญ ตำมที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนำยกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงำน กำชับกระทรวงแรงงำน ดูแลให้คนไทยเดินทำงไปทำงำนต่ำงประเทศอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย
มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เพื่อได้รับสวัสดิกำร และกำรปฏิบัติตำมสิทธิที่พึงมี” รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน กล่ำว
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ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำวว่ำ
กำรจองสถำนที่กักกันทำงเลือก (Alternative Quarantine: AQ)
สำหรับแรงงำนไทยที่เดินทำงกลับจำกกำรทำงำนในต่ำงประเทศ
จะต้องแนบสำเนำแบบรำยกำรกำรเดินทำงออกไปนอกรำชอำณำจักร
(แบบจง. 12) หรือสำเนำหลักฐำนรอยตรำประทับของพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ประจำด่ำนตรวจคนหำงำนที่แสดงว่ำแรงงำนไทยนั้นได้แจ้ง
กำรเดินทำงไปทำงำนต่ำงประเทศตำมพระรำชบัญญัติจัดหำงำน
และคุ้มครองคนหำงำน พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีแรงงำนไทย
ไม่มีเอกสำรหรือหลักฐำนดังกล่ำว ให้ติดต่อขอรับหนังสือรับรองกำรเดินทำง
ไปทำงำนต่ำงประเทศ ณ สำนักงำนแรงงำนไทย สถำนเอกอัครรำชทูตไทย
หรือสถำนกงสุลไทยที่ประจำอยู่ในประเทศที่แรงงำนนั้นทำงำนอยู่
โดยแรงงำนไทยเป็นผู้ดำเนินกำรจองสถำนที่กักกันและชำระค่ำใช้จ่ำย
เต็มจำนวนแก่สถำนประกอบกำรจนแล้วเสร็จก่อนเดินทำงกลับ
เพื่อนำเอกสำรกำรจองห้องพักประกอบกำรยื่นขอใบ Certificate
of entry: COE เพื่อเข้ำรำชอำณำจักรกับสถำนเอกอัครรำชทูต ในประเทศ
นั้นๆ ซึ่งหำกแรงงำนไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ด้วยตนเอง สำมำรถ
ติดต่อสำนักงำนแรงงำนในต่ำงประเทศหรือสถำนเอกอัครรำชทูต
ในประเทศนั้นๆ ให้ช่วยดำเนินกำร หรือประสำนกับเจ้ำหน้ำที่ของ
กองบริหำรแรงงำนไทยไปต่ำงประเทศ เพื่อติดต่อญำติในประเทศไทย
ให้ดำเนินกำรได้

“ปัจจุบันสถำนประกอบกำรธุรกิจโรงแรม จำนวน 21 แห่ง
ที่เข้ำร่วมเป็นสถำนที่กักกันทำงเลือก (AQ) มีห้องพักเพื่อให้บริกำร
ทั้งสิ้น 3,546 ห้อง รองรับผู้ใช้บริกำรสูงสุด 5,614 คน แบ่งเป็นห้องพักเดี่ยว
จำนวน 1,478 ห้อง และห้องพักคู่ 2,068 ห้อง อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร
จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ ข้ำวสำร เวียงใต้
โรงแรม บำงกอก พำเลซ โรงแรม เอวำน่ำ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์
โรงแรม แอสพิรำ สกำย สุขุมวิท 1 โรงแรม อัญญำ นำนำ แอท สุขุมวิท
โรงแรม รอแยล รัตนโกสินทร์ และโรงแรม เมเปิล พื้นที่จังหวัดนนทบุรี
จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรม ลักซอร์ และโรงแรม เดอะ เล็คกำชี
พื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงแรม ทรอปิคำน่ำ พัทยำ
โรงแรม แกรนด์ เบลลำ พัทยำ โรงแรม โฮเทล เจ เรสสิเด้นซ์ โรงแรม เจ โฮเทล
พัทยำ และโรงแรม เจ อินสไปร์ พัทยำ พื้นที่จังหวัดสมุทรปรำกำร
จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ โรงแรม เดอะโขทัย ลัคซูรี่ ดีไซน์ โรงแรม เอ็นวำยซิตี้
โรงแรม โอทู ลักซ์ชัวรี่ โรงแรม เอชไฟว์ ลักซ์ซูรี่ โรงแรม โซ บูทิค
โรงแรม เดอ โทรจันทร์ และ โรงแรม เดอะกรีนวิว
สำหรับสถำนประกอบกำรโรงแรมที่ต้องกำรเข้ำร่วมเป็นสถำนที่
กักกันสำหรับแรงงำนไทย ยังสำมำรถยื่นแจ้งข้อเสนอต่อกรมกำรจัดหำงำนได้
โดยคณะทำงำนฯ จะพิจำรณำควำมเหมำะสมและประกำศเพิ่มเติมต่อไป”
อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : https://www.doe.go.th

อาชีพมั่นคง
หนุ่มขอนแก่น ต่อยอดภูมิปัญญา เนรมิตชุมชนเลี้ยง‘ปูนา’
แปรรูปขายออนไลน์กาไรงาม
ที่ฟำร์มปูนำแห่งใหม่ พื้นที่ประมำณ 200 ตำรำงวำ ในหมู่บ้ำน
เลคไซค์กำร์เด้นวิว ริมบึงหนองโคตร ต.บ้ำนเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ชุมชนย่ำนเศรษฐกิจที่สำคัญของ จ.ขอนแก่น เป็นพื้นที่ทำฟำร์ม
ขนำดพอเหมำะ ที่บริหำรจัดกำรพื้นที่เป็นฟำร์มปูนำแบบครบวงจร
โดยมีกำรแบ่งสัดส่วนกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ แบ่งเป็นพื้นที่ฟำร์มปูนำ
100 ตำรำงวำ พื้นที่ปลูกผักอินทรีย์ปลอดสำรพิษ 50 ตำรำงวำ
และพื้นที่จัดกิจกรรม รวมทั้งพื้นที่ส่วนกลำงเพื่อรองรับผู้ที่มำเที่ยวชมฟำร์ม
50 ตำรำงวำ โดยมี นำยวธชสิทธิ์ ศรีสร้อย อำยุ 37 ปี เจ้ำของฟำร์มปูนำ
“อำเธอร์” พร้อมด้วยพนักงำนร่วมให้กำรต้อนรับอย่ำงเป็นกันเอง
นำยวธชสิทธิ์ ศรีสร้อย เจ้ำของฟำร์มปูนำอำเธอร์ จ.ขอนแก่น
กล่ำวว่ำ เดิมเป็นพนักงำนบริษัทโดยทำหน้ำที่กำรตลำด เมื่อ 1 ปีที่ผ่ำนมำ
ได้มีกำรศึกษำข้อมูลกำรเลี้ยงปูนำ รวมทั้งกำรเรียนรู้จำกฟำร์มปูนำ
รำยใหญ่หลำยแห่ง จนกระทั่งตัดสินใจทำฟำร์มปูนำแบบครบวงจรขึ้น
ที่บ้ำนเกิดของตนเองที่ อ.โคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น จนกระทั่งสถำนกำรณ์

โควิด-19 ที่เกิดขึ้นที่ทุกฝ่ำยได้รับผลกระทบ ได้มีเพื่อนสนิทมำขอรับ
คำแนะนำในกำรช่วยเหลือด้ำนกำรตลำดให้กับฟำร์มปูนำ จึงนำวิชำ
ที่เรียนมำผสมผสำนกับกำรทำตลำดแบบออนไลน์ และเทคโนโลยี
ที่เป็นปัจจุบัน
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“ซึ่งพบว่ำได้รับกำรตอบรับจำกผู้ที่ชื่นชอบปูนำ ทั้งรูปแบบ
พ่อพันธุ-์ แม่พันธุ์ รวมทั้งกำรนำไปทำอำหำร จึงตัดสินใจกลับมำทำ
ฟำร์มปูนำที่บ้ำนเกิด อ.โคกโพธิ์ชัย อย่ำงจริงจัง ด้วยเทคนิควิธีที่เรียน
ผ่ำนทำงออนไลน์ รวมทั้งหลักวิชำกำรที่เรียนรู้มำจำกฟำร์มขนำดใหญ่
ในพื้นที่ จ.รำชบุรีและสุพรรณบุรี แต่เมื่อกำรทำฟำร์มที่อยู่ในพื้นที่
อำเภอรอบนอก ทำให้กำรแปรสภำพหรือกำรเข้ำถึงช่องทำงทำงกำรตลำด
ได้ยำก จึงขออนุญำตใช้พื้นที่ 200 ตำรำงวำ หรือ 2 งำน ในพื้นที่ทำเลทอง
อีกแห่งหนึ่งของ จ.ขอนแก่น ทำเป็นฟำร์มปูนำ ในเมืองโดยขอเช่ำ
ที่ดินดังกล่ำว แต่ผู้ใหญ่ใจดีเห็นว่ำเป็นกำรนำไปพัฒนำเป็นภำคกำรเกษตร
แบบผสมผสำนและคงไว้ซึ่งภูมิปัญญำท้องถิ่น จึงยังคงไม่เก็บค่ำเช่ำ
จำกนั้นจึงเข้ำสู่ขั้นตอนของกำรวำงแผนกำรทำฟำร์มปูนำ หรือที่เรียกกันว่ำ
“หมู่บ้ำนปู” แบบกะทัดรัดและคงไว้ซึ่งภูมิปัญญำท้องถิ่นดั้งเดิมผสมกับ
กำรเกษตรสมัยใหม่ ที่เป็นกำรผสมผสำนอย่ำงลงตัว”
นำยวธชสิทธิ์ กล่ำวถึงกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ฟำร์มปูนำว่ำ
แบ่งพื้นที่ 1 งำน ทำเป็นฟำร์มปูนำ ที่เป็นกำรทำฟำร์มทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ
กลำงน้ำ และปลำยน้ำ ด้วยปูที่ตลำดต้องกำร 2 สำยพันธุ์ คือพันธุ์พระเทพ
และพันธุ์กำแพง ทำกำรเลี้ยงแบบธรรมชำติและกระชังบก แต่ที่ได้รับ
ควำมสนใจและเป็นที่ต้องกำรของตลำดอย่ำงมำก คือกำรเลี้ยงแบบดั้งเดิม
คือกำรนำพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์มำเลี้ยงในพื้นที่ที่จำลองธรรมชำติ
และเลี้ยงแบบดั้งเดิมตำมสภำพแวดล้อมและสิ่งที่ปูนำต้องกำร ให้อำหำร
วันละ 1 มื้อคือมื้อค่ำ หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปในแต่ละวันที่ไม่ซ้ำกัน
ที่สำคัญในกำรเลี้ยงนั้นจะต้องระวังงูกับปลำเพรำะ 2 สิ่งนี้คือสิ่งที่ปูนำกลัว
ซึ่งฟำร์มเมื่อเลี้ยงในระบบบ่อดินดั้งเดิมแบบธรรมชำติแล้วนั้นจะคัดแยก
ออกเป็น 3 ส่วน คือกลุ่ม 3 เดือน ที่เรียกว่ำปูดอง กลุ่ม 6 เดือนและกลุ่ม
1 ปี ซึ่งเมื่อเลี้ยงปูตำมที่ต้องกำรในแต่ละช่วงอำยุแล้ว ทุกตัวจะต้อง
ถูกจับมำเลี้ยงในกระชังหรือบ่อคอนกรีต หรือในวงกำรกำรเลี้ยงปู
คือกำรเลี้ยงแบบน้ำใส อีก 2 สัปดำห์ เพื่อให้ปูคลำยปรสิตและชำระล้ำง
ตัวเองจำกดินและสิ่งปฏิกูลต่ำงๆ จึงจะสำมำรถจับไปขำยได้

นำยวธชสิทธิ์กล่ำวต่ออีกว่ำ “ปูนำ” เมื่อทำกำรเลี้ยงได้ตำมช่วง
อำยุแล้ว ทั้งตัวมีรำคำทั้งหมด ซึ่งเดิมเกษตรกรส่วนใหญ่จะเลี้ยง
เพื่อขำยพ่อพันธุ์ - แม่พันธุ์ หรือบำงกลุ่มก็จะเลี้ยงแบบชั่งกิโลขำย
แต่เมื่อสถำนกำรณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น และได้ทำกำรตลำดเชิงพำณิชย์
ให้กับปูนำ พบว่ำปูนำนั้นเป็นที่ต้องกำรของผู้บริโภคอย่ำงมำกและ
สำมำรถทำได้มำกกว่ำปูดอง จึงได้กลำยมำเป็นแนวทำงของกำรต่อยอด
ธุรกิจและส่งเสริมกำรตลำดให้กับเกษตรกรเพิ่มขึ้น เพรำะปูนำนั้น
เพำะเลี้ยงเพียง 3 เดือนขึ้นไป ก็สำมำรถขำยได้และได้รำคำดี
ดังนั้นฟำร์มปูนำอำเธอร์ จึงเป็นมำกกว่ำแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรเลี้ยง
ปูนำเพื่อกำรเกษตรเพียงอย่ำงเดียว แต่ยังคงเป็นสถำนที่ถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้ในเรื่องของกำรแปรสภำพปูหรือกำรนำปูไปสู่อุตสำหกรรมอำหำร
ที่ฟำร์มนั้นทำทั้งระบบ โดยมีกำรนำไปแปรสภำพเป็นอำหำร ที่ประกอบด้วย
ปูนำทอดกรอบ, น้ำพริกปูนำ, อ่องมันปูนำ และปูนำสำมรส ซึ่งปัจจุบัน
รำคำปูนำอยู่ที่กิโลกรัมละ 80-150 บำท แต่ถ้ำนำมำชำแหละรำคำจะปรับขึ้น
เป็นกล้ำมปูในกลุ่มรุน่ อำยุ 1 ปี จะอยู่ที่กิโลกรัมละ 200-500 บำท, มันปู
กิโลกรัมละ 800-1,500 บำท,กระดองปูตำกแห้ง ที่เป็นที่ต้องกำร
ของตลำดอย่ำงมำกในขณะนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ 300 บำท, อกปู กิโลกรัมละ
300 บำท ซึ่งเรียกได้เวลำกำรเลี้ยงกับต้นทุนนั้นเป็นอีกหนึ่งช่องทำง
กำรเกษตรเชิงพำณิชย์ที่น่ำสนใจอย่ำงมำก
อย่ำงไรก็ตำม ฟำร์มยังคงมีควำมตั้งใจที่จะต่อยอดภูมิปัญญำ
ประจำถิ่นด้วยกำรทำปูนำสู่อุตสำหกรรมควำมงำม ในกลุ่มไคโตซำน
โดยได้มีกำรหำรือร่วมกับมหำวิทยำลัยขอนแก่น ในกำรสกัดสำรดังกล่ำว
จำกปูนำของฟำร์มแล้ว อีกทั้งในขณะนี้ฟำร์มได้เปิดให้บริกำรในกำร
เป็นแหล่งเรียนรู้หรือสถำนที่ศึกษำดูงำนกำรบริหำรจัดกำรฟำร์มปูนำ
ทั้งระบบ ในพื้นที่กะทัดรัดที่ทุกคนสำมำรถทำฟำร์มปูนำเพื่อเข้ำสู่
อุตสำหกรรมอำหำรที่ทำจำกปู
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : www.matichon.co.th

THAILAND 4.0
'บลูบคิ ' ผุดวิชั่น ‘เอไอ ทรานส์ฟอร์ม’
แนะธุรกิจทา “เอไอ ทรานส์ฟอร์เมชั่น” ดึงปัญญาประดิษฐ์
วิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลเชิงลึก สร้างความได้เปรียบการแข่งขัน เปิด
5 ข้อที่องค์กรต้องรู้ ดึงเอไอสร้างกลยุทธ์ปลุกธุรกิจฝ่ากระแสวิกฤติ
นำยพชร อำรยะกำรกุล ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท บลูบิค
กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) เผยว่ำ ปัจจุบันหลำยธุรกิจหันมำให้ควำมสำคัญ
กับกำรทรำนส์ฟอร์มองค์กรสู่ดิจิทัล ซึ่งมีทั้งเรื่องกำรวำงระบบและ
โครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับกำรทำธุรกิจบนโลกดิจิทัล พร้อมทั้งต่อยอด
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สร้ำงโมเดลธุรกิจใหม่เพื่อขยำยแหล่งรำยได้ เพิ่มคุณค่ำให้ลูกค้ำทั้งในแง่
ฟังก์ชันและประสบกำรณ์กำรใช้งำน แต่สิ่งเหล่ำนี้จะไม่ใช่ข้อได้เปรียบ
อีกต่อไป ในอนำคตเมื่อทุกองค์กรสำมำรถทรำนส์ฟอร์มตัวเองได้สำเร็จ
ทำให้ธุรกิจที่ต้องกำรก้ำวขึ้นมำเป็นผู้นำกลุ่มอุตสำหกรรม นับจำกนี้
ต้องเริ่มสร้ำงควำมแตกต่ำงด้วยกำรนำปัญญำประดิษฐ์ ที่สำมำรถ
คิดวิเครำะห์ และตัดสินใจได้ดกี ว่ำมนุษย์มำยกระดับกระบวนกำรทำงำน
ที่มีดิจิทัลเป็นพื้นฐำน เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรข้อมูล ตั้งแต่ขั้นตอน
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรทำควำมสะอำดและกำจัดข้อมูลที่ไม่จำเป็น
และกำรแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลพร้อมสำหรับกำรใช้งำน
“กำรแข่งขันในภำคธุรกิจทวีควำมรุนแรงอย่ำงต่อเนื่องจำกพฤติกรรม
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป กำรนำศำสตร์ปัญญำประดิษฐ์ หรือเอไอ
เข้ำมำยกระดับกระบวนกำรทำงำน จะช่วยให้ธุรกิจทำควำมเข้ำใจ
ผู้บริโภคได้ลึกซึ้ง นำมำซึ่งกำรวำงกลยุทธ์ และกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ
ที่แม่นยำสูงภำยใต้กำรใช้งบประมำณที่ลดลง" องค์กรที่ต้องกำรก้ำวไปสู่
กำรเป็น Data-Driven Organization ต้องเร่งเสริมศักยภำพนำเอไอมำช่วย
วิเครำะห์ข้อมูลต่ำงๆ ภำยในองค์กร เพื่อเพิ่มควำมแม่นยำและลด
ควำมซ้ำซ้อนในกำรดำเนินงำน
กำรดำเนินกำร 5 ด้ำน ในกำรทำเอไอ ทรำนส์ฟอร์เมชั่น
ประกอบด้วย
1. วำงกลยุทธ์ปัญญำประดิษฐ์ให้ชัดเจน (AI Strategy)
2. ออกแบบกรณีศึกษำที่ใช้ปัญญำประดิษฐ์เป็นแกนหลัก
ในกำรดำเนินงำน

3. วำงโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนปัญญำประดิษฐ์
4. ปรับกระบวนกำรทำงำนด้ำนปัญญำประดิษฐ์ วำงนโยบำย
ที่เกี่ยวข้องกับกำรขับเคลื่อนเอไอในองค์กรให้ชัดเจน หำบุคคลำกร
เฉพำะทำงเข้ำมำรับผิดชอบ
5. ปรับวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมให้ทุกแผนกมีส่วนร่วม
นำข้อมูลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ด้วยเอไอ มำปรับใช้ ในกำรตัดสินใจ
ทำงธุรกิจ กระตุ้นพนักงำนเร่งพัฒนำทักษะ
นำยพชร แนะว่ำ แนวทำงเพื่อให้กำรทำเอไอ ทรำนส์ฟอร์เมชั่น
ให้ประสบควำมสำเร็จ ต้องออกแบบยุทธศำสตร์ ในกำรนำเอไอไป
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ มองหำโอกำสนำเอไอเข้ำมำ
สร้ำงรำยได้ใหม่ๆ ให้องค์กร ขับเคลื่อนแผนดำเนินงำนด้ำนเอไออย่ำงมี
กลยุทธ์ ปรับปรุงและพัฒนำแผนดำเนินงำนเอไอ หนุนให้องค์กรที่มี
กลยุทธ์หรือยุทธศำสตร์ชัดเจนแล้วบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ต้องกำร
“กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยเอไอ ช่วยให้องค์กรเข้ำใจควำมต้องกำร
ของลูกค้ำอย่ำงแท้จริง และมองเห็นโอกำสทำงธุรกิจใหม่ๆ องค์กรที่ขับเคลื่อน
แผนงำนด้ำนเอไอ ทั้งระบบงำนหน้ำบ้ำน และระบบงำนหลังบ้ำน
พบว่ำหลำยองค์กรมีกำรเติบโตของรำยได้เพิ่มขึ้นตั้งแต่ 10-50%
และสำมำรถลดต้นทุนดำเนินงำนได้อย่ำงมีนัยสำคัญ" นำยพชร กล่ำว
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