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บรรณาธิการ

ข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนกรกฎำคม 2564 Special Report ฉบับนี้

ขอเสนอเรื่อง กฟผ.แม่เมำะ เดินหน้ำนำเชื้อเพลิงชีวมวลเผำไหม้ร่วมกับถ่ำนหิน ลดปริมำณกำรปล่อย CO2 และฝุ่นละอองขนำดเล็กจำก
กำรเผำพื้นที่เกษตรกรรม ตำมด้วย การส่งเสริมการมีงานทาในภูมิภาค “หอมละหนำ” บ้ำนแป้นใต้ ชูจุดขำยกินแล้วไม่อ้วน
ส่วน English for Career ฉบับนี้ ขอเสนอคำศัพท์ รวมวลีภำษำอังกฤษที่คนทำงำนต้องรู้ รู้ทันโลก เวียดนำม ทำแผน
ยุทธศำสตร์ชำติ 5 ปี มุ่งพัฒนำ e-government รัฐบำลท้องถิ่นต้องใช้เทคโนโลยีบริกำรประชำชน Smart DOE กระทรวงแรงงำน
สัมมนำเครือข่ำยกำรแนะแนวอำชีพ ปี 64 แบบออนไลน์ อาชีพมั่นคง อำชีพยุคดิจิทัล รำยได้ดีพร้อมควำมมั่นคง และ THAILAND 4.0 "ดีแทค"
แนะไทยต้องพลิกโฉมสู่อุตสำหกรรม 4.0 ชูหมัดเด็ดด้วย "5G Private Network"
หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ วำรสำรฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ตำมสมควร สำมำรถดูรำยละเอียดและติดตำมวำรสำรข่ำวสำรตลำดแรงงำน
Smart Job Magazine ได้ทำง https://doe.go.th/lmia
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Special Report
- ขอเสนอเรื่อง กฟผ.แม่เมำะ เดินหน้ำนำเชื้อเพลิงชีวมวลเผำไหม้ร่วมกับถ่ำนหิน ลดปริมำณกำรปล่อย CO2
และฝุ่นละอองขนำดเล็กจำกกำรเผำพื้นที่เกษตรกรรม
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การส่งเสริมการมีงานทาในภูมิภาค
- ศอ.บต.หนุนปลูกไผ่ พืชพลังงำนสร้ำงรำยได้ นำร่องโครงกำร Yala Bamboo
- “หอมละหนำ” บ้ำนแป้นใต้ ชูจุดขำยกินแล้วไม่อ้วน
- “หนองหญ้ำปล้อง” มะละกอพันธุ์ดี ลูกดก ทนต่อโรค ทำเงินอย่ำงต่อเนื่อง
- ส่อง EEC…โอกำส-ท้ำทำย ฐำนยำนยนต์ไฟฟ้ำภูมิภำค
- ชำว ต.พระบุ ขอนแก่น เลี้ยงจิ้งโกร่ง ขำยในหมู่บ้ำนยังไม่พอ
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English for Career
- รวมวลีภำษำอังกฤษที่คนทำงำนต้องรู้
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รู้ทันโลก
- เวียดนำม ทำแผนยุทธศำสตร์ชำติ 5 ปี มุ่งพัฒนำ e-government รัฐบำลท้องถิ่นต้องใช้เทคโนโลยี
บริกำรประชำชน
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Smart DOE
- กระทรวงแรงงำน สัมมนำเครือข่ำยกำรแนะแนวอำชีพ ปี 64 แบบออนไลน์
- “กระทรวงแรงงำน” จับมือ “โอสถสภำ” ร่วมโครงกำร Life must go on พลังเพื่อก้ำวต่อไป
- กระทรวงแรงงำน เตรียมฉีดวัคซีน 8,200 แรงงำนไทย ก่อนบินเก็บผลไม้ป่ำสวีเดน-ฟินแลนด์
- รมว.แรงงำน เผยควำมคืบหน้ำช่วยเหลือแรงงำนในแคมป์ก่อสร้ำง
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อาชีพมั่นคง
- อำชีพยุคดิจิทัล รำยได้ดีพร้อมควำมมัน่ คง
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THAILAND 4.0
- "ดีแทค" แนะไทยต้องพลิกโฉมสู่อุตสำหกรรม 4.0 ชูหมัดเด็ดด้วย "5G Private Network"

ผู้ดำเนินกำร : กองบริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน (Labour Market Information Administration Division)
กรมกำรจัดหำงำน โทรศัพท์ : 0-2245-1581 หรือที่ Email : lmi@doe.go.th
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Special Report
กฟผ.แม่เมาะ เดินหน้านาเชื้อเพลิงชีวมวลเผาไหม้ร่วมกับถ่านหิน ลดปริมาณการปล่อย CO2
และฝุ่นละอองขนาดเล็กจากการเผาพื้นที่เกษตรกรรม
หมอกควันและฝุ่นละอองขนำดเล็ก กลำยเป็นปัญหำสำคัญ
ของภำคเหนือซึ่งมักจะเกิดขึ้นทุกต้นปี ด้วยสำเหตุหลัก จำกกำรเผำชีวมวล
ในพื้นที่เกษตรและไฟป่ำ ทั้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่และเกิดขึ้นในฝั่งประเทศ
เพื่อนบ้ำน ทำให้หลำยปีที่ผ่ำนมำจังหวัดในภำคเหนือติดอันดับเมืองที่มี
มลพิษทำงอำกำศน่ำเป็นห่วงที่สุดในโลก อีกทั้งปัจจุบันหลำยประเทศ
ทั่วโลกยังตื่นตัวกับกำรจัดกำรกับภำวะเรือนกระจก ซึ่งประเทศไทย
ได้ให้ควำมสำคัญในประเด็นดังกล่ำวโดยร่วมลงนำมควำมตกลงเพื่อ
ลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์จำกกิจกรรมต่ำงๆ
ภำยในประเทศ โดย กฟผ. เป็นอีกหนึ่งหน่วยงำนที่ตั้งเป้ำลดปริมำณ
ก๊ำซเรือนกระจกในระบบกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ ตลอดจนให้ควำมร่วมมือ
กับหน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรแก้ไขปัญหำหมอกควันและไฟป่ำอย่ำงจริงจัง
ปี 2560 ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่โรงไฟฟ้ำแม่เมำะได้ทำวิจัยเกี่ยวกับกำรนำ
เศษวัชพืชทำงกำรเกษตรอย่ำง ข้ำว ข้ำวโพด อ้อย มันสำปะหลัง และ
ปำล์มน้ำมัน เป็นต้น มำแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (Biomass
Pellet) ซึ่งผลกำรวิจัยพบว่ำเชื้อเพลิงชีวมวลมีค่ำควำมร้อนเพียงพอ
ที่สำมำรถนำมำเผำไหม้ร่วมกับถ่ำนหิน (Co-Firing) โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อเครื่องจักรในระบบกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ
หำกนำมำใช้ในสัดส่วนที่เหมำะสมล่ำสุด โรงไฟฟ้ำแม่เมำะเตรียมนำ
เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งที่แปรรูปจำกเศษวัสดุเหลือทิ้ง ในพื้นที่
เก็บเกี่ยว มำใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วม โดยจะเริ่มนำเข้ำใช้จริงในระบบ

กำรผลิตของโรงไฟฟ้ำแม่เมำะเครื่องที่ 12 และ 13 ปลำยปี 2564 ถือเป็น
โรงไฟฟ้ำถ่ำนหินแห่งแรกของประเทศไทยที่ใช้ระบบกำรเผำไหม้ร่วม
(Co-Firing)
ทั้งนี้ กำรใช้เชื้อเพลิงชีวมวลร่วมกับถ่ำนหินในกระบวนกำรผลิต
กระแสไฟฟ้ำ จะช่วยลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็น
สำเหตุ หนึ่งของก๊ำซเรือนกระจก ที่มีผลต่อสภำพภูมิอำกำศและ
ชั้นบรรยำกำศของโลก ทั้งยังช่วยลดกิจกรรมกำรเผำวัสดุทำงกำรเกษตร
กลำงแจ้ง อันเป็นแหล่งกำเนิด Hot Spot และฝุ่นละอองขนำดเล็ก
PM2.5 ตลอดจนส่งเสริมรำยได้แก่วิสำหกิจชุมชนในกำรรวมกลุ่ม
ซื้อขำยเศษวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรอย่ำงเหมำะสมอีกด้วย

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

การส่งเสริมการมีงานทาในภูมิภาค
ศอ.บต.หนุนปลูกไผ่ พืชพลังงานสร้างรายได้ นาร่องโครงการ Yala Bamboo
ศูนย์อำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ศอ.บต.) สนับสนุนปลูกไผ่พืชพลังงำน สนองควำมต้องกำรของโรงไฟฟ้ำชีวมวลในพื้นที่
หวังให้มีกำรใช้พื้นที่ว่ำงเปล่ำสร้ำงรำยได้ นำร่องโครงกำร Yala Bamboo เป้ำหมำยพื้นที่ปลูกไม่น้อยกว่ำ 300,000 ไร่ ในปี 2565
ศูนย์อำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ศอ.บต.) ได้ร่วมลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน
ในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ด้วยแนวทำงกำรส่งเสริมเกษตรผสมผสำนผ่ำนกำรปลูกไผ่เศรษฐกิจ พืชแห่งอนำคตจังหวัดชำยแดนใต้ ขณะที่
จังหวัดยะลำนำร่องไปแล้วกว่ำ 5,000 ไร่ รวมทั้งวำงแผนที่จะจัดตั้งโรงไฟฟ้ำชุมชนโดยสนับสนุนให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมโดยระยะแรก
ทำงภำครัฐจะเป็นผู้สนับสนุนเงินทุน ภำยใต้ชื่อ “Yala Bamboo” เป้ำหมำยพื้นที่ปลูกไม่น้อยกว่ำ 300,000 ไร่ ในปี 2565 กรอบเวลำดำเนินกำร
21 ปี เพื่อกำรสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ให้แก่ประชำชน และผลักดันให้เป็นพืชพลังงำนส่งออกโดยกำรพัฒนำแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงพลังงำนชีวมวลอัดเม็ด
นอกจำกตัดลำไผ่ส่งโรงไฟฟ้ำแล้ว ชำวบ้ำนยังสำมำรถนำต้นไผ่มำแปรรูปเป็นสินค้ำต่ำงๆ ตำมควำมต้องกำรของตลำด เพื่อสร้ำงรำยได้รำยวัน
ก่อนได้รับโบนัสรำยปีในช่วงที่ตัดลำไผ่ส่งจำหน่ำยให้กับโรงไฟฟ้ำ ซึ่งรับซื้อประมำณตันละ 800 บำท โดยเดินหน้ำขับเคลื่อนกำรเพำะปลูกพืช
พลังงำนเต็มสูบ และหวังว่ำภำยภำคหน้ำ ภำคใต้ตอนล่ำงจะเป็นศูนย์ของฐำนพลังงำนชีวภำพ เอสเคิร์ฟ (S-Curve) ของประเทศไทย
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้
ที่มา : https://www.thairath.co.th
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“หอมละหนา” บ้านแป้นใต้ ชูจุดขายกินแล้วไม่อ้วน

“ข้าว..ขายยากมาก” คาบอกเล่าที่ว่าการขายข้าวไม่ใช่เรื่องงาย เพราะที่ไหนก็มีแต่ข้าวขายเต็มท้องตลาด
แล้วขายข้าวอะไรให้ได้ราคา ในฐานะผลิตภัณฑ์ชุมชน?
คำถำมที่ท้ำทำย ของกลุ่มวิสำหกิจข้ำวกล้องบ้ำนแป้นใต้
ต.บ้ำนสำ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปำง รวมตัวจำกชำวบ้ำนกลุ่มเล็กๆ ทำข้ำวกล้อง
พันธ์หอมล้ำนนำชื่อทำงกำรค้ำว่ำ “หอมละหนำ” ขำยเป็นผลิตภัณฑ์
สร้ำงรำยได้เข้ำชุมชน และเป็นอำชีพเสริมให้กับสมำชิกโรงสีข้ำว
วริษษำ จิตใหญ่ อดีตผู้ใหญ่บ้ำนบ้ำนแป้นใต้ รู้จักกันในชื่อ
แม่หลวงเล็ก เป็นประธำนกลุ่ม โรงสีข้ำวกล้องบ้ำนแป้นใต้ เล่ำถึง
ที่มำของผลิตภัณฑ์ข้ำว “หอมละหนำ” ว่ำเป็นควำมโชคดีที่บ้ำน
แป้นใต้เป็นหนึ่งพื้นที่ส่งเสริมปลูกข้ำวกล้องพันธุ์หอมล้ำนนำ เช่นเดียวกับ
บ้ำนสำมขำ อำเภอแม่ทะ ซึ่งทำงมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ล้ำนนำ วิทยำเขตลำปำง ได้เข้ำมำช่วยเหลือสนับสนุนกำรปลูกข้ำว
ให้ได้ผลดีด้วยวิธีกำรปลูกแบบปลอดสำรเคมีตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งผลผลิต
ข้ำวกล้องได้มีคุณภำพดีมำก
“เมื่อผลผลิตดี เรำก็ต่อยอดด้วยกำรรวมกลุ่มกันเป็นวิสำหกิจ
โรงสีข้ำว เอำข้ำวจำกสมำชิกกลุ่มมำรวมกันเข้ำโรงสีและมีชำวบ้ำน
ซึ่งเป็นผู้สูงอำยุมำร่วมหุ้น วิสำหกิจขำยข้ำวกล้องของหมู่บ้ำนในยุคแรกๆ
ก็ได้รับกำรสนับสนุนจำก บริษัทปูนซิเมนต์ ซึ่งเป็นโรงงำนอุตสำหกรรม
ที่ตั้งอยู่ในอำเภอแจ้ห่ม มำช่วยสนับสนุนงบประมำณสมทบกำรทำ
โรงสีข้ำว และให้งบประมำณ และให้ยืมเมล็ดพันธุ์ข้ำว เมื่อปลูกแล้ว
ก็ส่งเมล็ดพันธุ์คืน ทำให้เรำเติบโตสร้ำงเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ค่อนข้ำง
เร็วตำมเป้ำหมำยว่ำเรำจะขำยข้ำวปีละ 4,000 กิโลกรัม” แม่หลวงเล็ก
เล่ำไปยิ้มไป
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคเหนือ
ที่มา : www.lannapost.net

เริ่มแรกๆ ขำยข้ำวในชุมชน หน่วยงำนรำชกำร รวมถึงขำยส่ง
ให้กับบริษัทปูนซิเมนต์ หน่วยงำนจำกพัฒนำชุมชน และกรมส่งเสริม
อุตสำหกรรม เข้ำมำช่วยหลำยด้ำน ให้ค่อยๆ พัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์
ให้ได้มำตรฐำน อย. และเข้ำเป็นสินค้ำหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP
ที่มีบรรจุภัณฑ์แพคสูญญำกำศ ฉลำกสินค้ำสวยงำมระดับมำตรฐำน
ออกสู่ตลำดผู้บริโภคทั่วไป ในแบบของกำรออกร้ำนค้ำชุมชนใน
ห้ำงสรรพสินค้ำ และงำนเทศกำล งำนส่งเสริมกำรตลำด ขำยในรำคำ
กิโลกรัมละ 90 บำท
จุดเด่นของสรรพคุณข้ำวกล้อง “หอมละหนำ” เป็นข้ำว
ปลอดสำรพิษ มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรสูง และที่สำคัญคือ “ทำน
แล้วไม่อ้วน” เพรำะมีกำกใยอำหำรสูงเกือบ 2 เท่ำของข้ำวกล้องทั่วไป
มีโปรตีนสูง มีวิตำมิน และมีแร่ธำตุเหล็กสูงกว่ำข้ำวกล้องชนิดอื่น
30 เท่ำ เพรำะมีสำรแอนโทไซยำนีล (Anthocyanin) ช่วยต้ำนอนุมูล
อิสระสูงกว่ำข้ำวหอมมะลิถึง 7 เท่ำ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ข้ำวหอมละหนำ
จึงเป็นที่ภำคภูมิใจของคนบ้ำนแป้นใต้ ที่มีข้ำวคุณภำพขำยสร้ำงชื่อเสียง
กลับสู่ชุมชน
อีกไม่นำน ข้ำวกล้อง “หอมละหนำ” กำลังจะถูกนำไปต่อยอด
สร้ำงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หลำกหลำย ทั้งสบู่ข้ำวกล้อง และข้ำวกล้อง
ทอดกรอบคลุกสมุนไพร ยกระดับคุณค่ำ จำกข้ำวในนำปี เป็นผลิตภัณฑ์
ที่ขำยตลอดทั้งปี บ่งบอกว่ำลำปำงเป็นแหล่งของดี ข้ำวดี อำหำรดี
พบเห็น ที ่ไ หนก็ช่ว ยอุด หนุน เป็น ก ำลัง ใจให้ผ ลิต ภัณ ฑ์ชุม ชน
“หอมละหนำ” บ้ำนแป้นใต้ ให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ตั้งใจทำโดยชุมชน
ให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน

“หนองหญ้าปล้อง” มะละกอพันธุ์ดี ลูกดก ทนต่อโรค ทาเงินอย่างต่อเนื่อง
พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของเกษตรกรในอำเภอหนองหญ้ำปล้อง จังหวัดเพชรบุรี นอกจำกมะนำว กล้วยไข่แล้ว ยังมีมะละกอ ถึงแม้พื้นที่ปลูก
ไม่มำกนัก รำว 50-100 ไร่ หมุนเวียนตลอดปี แต่ก็สร้ำงรำยได้ให้เกษตรกรไม่น้อย
จุดเริ่มต้นของงำนปลูกมะละกอที่อำเภอหนองหญ้ำปล้อง มีขึ้นเมื่อปี 2541 สำนักงำนเกษตรอำเภอหนองหญ้ำปล้อง โดย คุณบุญส่ง
พูลพัฒน์ อดีตเจ้ำหน้ำที่เกษตร และคุณชำญณรงค์ พวงสั้น รับรำชกำรอยู่สำนักงำนเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ได้มีโครงกำรแปลงจัดไร่นำ
ให้กับเกษตรกร พืชหนึ่งที่บรรจุในโครงกำรคือมะละกอ เมื่อโครงกำรแปลงจัดไร่นำผ่ำนไป ปรำกฏว่ำ เกษตรกรติดใจงำนปลูกมะละกอ
จึงปลูกมำถึงปัจจุบันนี้ คุณบุญส่ง บอกว่ำ เกษตรกรปลูกมะละกอรำว 10 รำย พื้นที่ปลูกส่วนใหญ่ อยู่ที่หมู่บ้ำนห้วยเกษม ตำบลยำงน้ำกลัดเหนือ
สำยพันธุ์มะละกอที่นำมำปลูก ได้มำจำกอำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี ลักษณะของสำยพันธุ์ ก้ำกึ่งระหว่ำงพันธุ์แขกดำและสำยน้ำผึ้ง
เกษตรกรได้เก็บสำยพันธุ์สืบทอดมำจนถึงทุกวันนี้ อำจจะเรียกว่ำสำยพันธุ์ “หนองหญ้ำปล้อง” ก็ได้
“จุดเด่นของพันธุ์นี้ ดก ค่อนข้ำงทนต่อโรค เมื่อสุกเปลือกนิ่ม เนื้อในยังกินได้ ลักษณะผลยำว เนื้อสีแดงส้ม เนื้อไม่เละ เป็นได้ทั้ง
มะละกอกินสุกและมะละกอส้มตำ ชั่วอำยุของมะละกอต้นหนึ่ง มีผลผลิตไม่ต่ำกว่ำ 150 กิโลกรัม อย่ำงแน่นอน”คุณบุญส่งพูดถึงคุณสมบัติ
มะละกอที่หนองหญ้ำปล้อง คุณบุญส่ง บอกว่ำ พื้นที่ปลูกมะละกอที่หนองหญ้ำปล้อง หมุนเวียนปีหนึ่งรำว 100 ไร่ อำยุของมะละกอที่ปลูก
อยู่ได้อย่ำงน้อย 2 ปีครึ่ง หำกดูแลดีเกษตรกรจะเก็บผลผลิตได้ 15 ตัน ต่อไร่ ต่อปี มีกำรคิดคำนวณกันแล้ว พื้นที่ปลูก 8 ไร่ จำนวน 2,000 ต้น
มีรำยได้ไม่ต่ำกว่ำ 5 แสนบำทต่อปี ต้นทุนกำรผลิตไร่ละ 1.5 หมื่นบำท แต่ระบบน้ำต้องดี คือมีระบบสปริงเกอร์ให้
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คุณบุญส่ง บอกว่ำ กำรผลิตมะละกอที่หนองหญ้ำปล้อง เน้นป้องกันโรค โดยมีหลักปฏิบัติดังนี้
หนึ่ง…ตรวจแปลงทุกวัน หำกพบโรคใบด่ำงวงแหวน ให้รีบตัดต้น เผำทำลำยทันที
สอง…เครื่องมือเก็บ อย่ำงตะกร้ำและเครื่องมือสอย ต้องใช้แปลงใครแปลงมัน ตะกร้ำของแม่ค้ำ จะไม่สับเปลี่ยนกับของเกษตรกร แต่ใช้วิธีขนถ่ำย เพรำะอำจจะ
มีเชื้อจำกแปลงของเกษตรกรรำยอื่น ทำให้เกิดกำรติดเชื้อได้
สำม…เมื่อมะละกอหมดอำยุ ต้องรีบตัดต้นแล้วเผำทำลำยทันที หำกปล่อยไว้ จะเป็นแหล่งสะสมโรค ดูตัวเลขแล้ว ถือว่ำ มะละกอสร้ำงรำยได้ดี แต่ก็มีปัจจัยที่
ทำให้เจ๊งได้เหมือนกัน
เกษตรกรบำงรำยปลูกมะละกอ 10 ไร่ ถึงวันใกล้เก็บ เห็นเงินล้ำนในอีก 4-5 เดือน แต่เมื่อมีลมพำยุมำ เงินหำยวับไปกับตำ เก็บผลผลิตได้หลักหมื่นบำท
เรื่องแบบนี้แม้แต่คุณบุญส่งก็เคยประสบมำ ดังนั้นเกษตรกรต้องเลือกพื้นที่ปลูกให้ปลอดภัยจำกลมพำยุ คุณสุวิทย์ ทับทิม เกษตรกรอยู่บ้ำนเลขที่ 71
หมู่ 2 ตำบลยำงน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้ำปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ปลูกมะละกอมำตั้งแต่ปี 2541 ถือว่ำเป็นลูกศิษย์ของคุณบุญส่ง
คุณสุวิทย์เล่ำว่ำ ตนเองเคยปลูกอ้อยเป็น 100 ไร่ เมื่อมำปลูกมะละกอ 10 ไร่ มีรำยได้ดีกว่ำ ปัจจุบันเกษตรกรรำยนี้ปลูกขนุน เงำะ และมะละกอ
พื้นที่ปลูกของเขำไม่แน่นอน แต่หมุนเวียนมีมะละกอเฉลี่ยตลอดปี 1,000 ต้น โดยทยอยปลูก เกษตรกรรำยนี้แนะนำว่ำ กำรคัดพันธุ์มะละกอนั้น
ผลต้องสวย ผลยำว เก็บมำผ่ำชิมเนื้อเป็นขั้นตอนสุดท้ำย ถึงแม้ผลสวย แต่เนื้อไม่หวำนใช้ทำพันธุ์ไม่ได้ ดังนั้น ต้องเลือกผลที่สวยและเนื้อหวำน
วิธีกำรปลูก เริ่มจำกเพำะเมล็ดในถุง 3 ต้น ปลูกลงดิน ระยะระหว่ำงต้นระหว่ำงแถว 2.50 เมตร คูณ 2.50 เมตร เมื่อมีดอก คัดต้นที่มีดอกกะเทยไว้
6 เดือน มะละกอเริ่มติดผล จนกระทั่ง 9 เดือน จึงเก็บผลสุกส่งตลำดได้ กำรดูแลรักษำมะละกอ เป็นเรื่องละเอียดอ่อน เกษตรกรต้องใส่ใจ โดยเฉพำะ
โรคใบด่ำงวงแหวนต้องตรวจดูแปลงทุกวัน เรื่องน้ำ คุณสุวิทย์ให้น้ำโดยระบบสปริงเกอร์ ลงทุนในส่วนนี้ไร่ละ 6,000-7,000 บำท น้ำมีควำมสำคัญมำก
หำกไม่มีระบบน้ำ ไม่ควรปลูกมะละกอเชิงกำรค้ำอย่ำงเด็ดขำด ปุ๋ย เจ้ำของเน้นปุ๋ยคอก เมื่อมีผลผลิตใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ระยะเวลำที่ใส่ให้ 2 เดือน
ต่อครั้ง หำกฝนชุก ต้องเปลี่ยนเป็นสูตร 13-13-21 เพื่อเพิ่มควำมหวำน เรื่องของควำมหวำน แม่ค้ำจะเป็นผู้บอกให้ผู้ปลูกทรำบอีกทีหนึง่
หำกควำมหวำนน้อยเขำก็บอก ผู้ปลูกก็จะปรับปรุง ส่วนใหญ่แล้วคุณสุวิทย์ ขำยมะละกอที่ปลูกเป็นมะละกอสุก
“แม่ค้ำมำซื้อมีคนเดียว เขำส่งตลำดศรีเมือง รำชบุรี งำนปลูกมะละกอถือเป็นอำชีพที่ดี แต่ต้องเลือกทำเล เช่น หลบหลีกเรื่องลม อยู่ไกล
จำกชุมชนพอสมควร คนปลูกมะละกอด้วยกันเองต้องเข้ำใจ เมื่อโละต้นทิ้ง ต้องทำลำย เพรำะขืนปล่อยไว้เมื่อเกิดโรค ติดต่อกัน จะสร้ำงควำม
เสียหำยได้” คุณสุวิทย์บอก ต้นทุนกำรผลิตมะละกอ ของเกษตรกรหนองหญ้ำปล้องไร่ละหมื่นเศษๆ หำกดูแลดี จะให้ผลตอบแทนแก่เจ้ำของได้
เป็นแสนบำท หำกดูแลไม่ดี หรือมีลมพำยุ อำจจะขำยมะละกอได้ไร่ละไม่ถึงหมื่นบำท เรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้ว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก
ที่มา : www.technologychaoban.com

ส่อง EEC…โอกาส-ท้าทาย ฐานยานยนต์ไฟฟ้าภูมิภาค
ปฏิเสธไม่ได้ว่ำ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่ำนมำ อุตสำหกรรมยำนยนต์ไฟฟ้ำทั่วโลกเติบโตไปอย่ำงรวดเร็ว ทั้งจำกทัศนคติของผู้บริโภคที่เปิดรับ
ยำนยนต์ไฟฟ้ำมำกขึ้นกว่ำแต่ก่อน ท่ำทีของหลำยประเทศที่เริ่มประกำศยกเลิกกำรขำยยำนยนต์เครื่องยนต์สันดำปภำยใน (ICE) จำกควำมกังวล
เกี่ยวกับประเด็นด้ำนสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงกำรปรับตัวของผู้นำอุตสำหกรรมที่มุ่งพัฒนำยำนยนต์ไฟฟ้ำมำกขึ้น ซึ่งแน่นอนว่ำ ย่อมสร้ำง
แรงกระเพื่อมมำถึงประเทศไทยที่มียำนยนต์ ICE เป็น Product Champion และมี Supply Chain ที่แข็งแกร่งในพื้นที่ EEC มำนำนนับสิบปี
สำหรับประเทศไทย ยำนยนต์ไฟฟ้ำถือเป็นอุตสำหกรรมยำนยนต์แห่งอนำคตที่เป็น 1 ใน 5 อุตสำหกรรมเดิมที่มีศักยภำพ (First S-Curve)
ที่จะกลำยเป็นอนำคตที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป โดยภำครัฐพยำยำมวำงรำกฐำนปรับเปลี่ยนไปสู่ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำและ
ชิ้นส่วนที่สำคัญของภูมิภำคตำมนโยบำย “30/30” หรือเพิ่มกำลังกำรผลิตรถที่ปรำศจำกกำรปล่อยไอเสีย (ZEV) ให้ได้อย่ำงน้อย 30%
ภำยในปี 2030 พร้อมตั้งเป้ำใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำสะสมทั่วประเทศให้ได้ 1 ล้ำนคันภำยในปี 2025
อย่ำงไรก็ดี กำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่ฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำของไทยอำจไม่ใช่เรื่องง่ำยอย่ำงที่คิดไม่เพียงแต่จะต้องเตรียมควำมพร้อม
ในแง่ของกำรเร่งพัฒนำอุตสำหกรรมชิ้นส่วนและประกอบตัวรถ ควบคู่ไปกับกำรเร่งพัฒนำฝีมือแรงงำนทั้งกำร New Skill Up - skill และ Re - skill
ที่เข้ำใจและสำมำรถใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีใหม่ๆ แล้ว กำรเร่งพัฒนำชิ้นส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญของยำนยนต์ไฟฟ้ำอย่ำง “แบตเตอรี่” ก็เป็น
อีกองค์ประกอบที่สำคัญของกำรพัฒนำยำนยนต์ไฟฟ้ำให้เดินหน้ำได้อย่ำงเต็มที่
ทั้งนี้ แม้เรำจะเห็นผู้ประกอบกำรในประเทศประกำศตั้งโรงงำนผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมกระจำยในพื้นที่ EEC บ้ำงแล้ว ทั้งจำกบริษัท โกลบอล
เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน) (GPSC) ธุรกิจพลังงำนไฟฟ้ำในเครือ ปตท. บริษัท พลังงำนบริสุทธิ์ จำกัด (มหำชน) (EA) รวมถึง
กำรร่วมมือระหว่ำงสวนอุตสำหกรรมโรจนะและบริษัท EVLOMO จำกสหรัฐฯ แต่ดูเหมือนว่ำไทยจะยังขำดทรัพยำกรต้นน้ำที่เป็นหัวใจหลัก
ของแบตเตอรี่ยำนยนต์ไฟฟ้ำอย่ำง “แร่ลิเธียม” และ “แร่นิกเกิล” ที่จะเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักลงทุนต่ำงชำติให้เข้ำมำลงทุนใน EEC สะท้อนจำก
สถิติกำรลงทุนจำกต่ำงชำติที่ยื่นขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนผ่ำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) ในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ
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ส่วนใหญ่อยู่ในกิจกำรผลิตยำงล้อสำหรับยำนพำหนะสูงถึง 1.1 แสนล้ำนบำท รองลงมำเป็นกิจกำรผลิตรถยนต์ไฟฟ้ำแบบผสม (Hybrid
Electric Vehicle: HEV) 4.3 หมื่นล้ำนบำท และกิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ 3.4 หมื่นล้ำนบำท ตำมลำดับ
นอกจำกนี้ ไทยยังเจอคู่แข่งจำกชำติอำเซียนด้วยกันที่หวังจะเป็นฐำนผลิตรถยนต์ไฟฟ้ำอย่ำง “อินโดนีเซีย” จำกควำมได้เปรียบที่มีแหล่ง
แร่นิกเกิลมำกที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลกหรือรำว 20% ของทรัพยำกรทั่วโลก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบสำคัญในกำรผลิตแบตเตอรี่สำหรับ
ยำนยนต์ไฟฟ้ำ ส่งผลให้แบรนด์ผู้ผลิตยำนยนต์หลำยค่ำย เช่น Toyota Hyundai และ Tesla รวมไปถึงบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่ระดับโลก
อำทิ บริษัท CATL ของจีน LG ของเกำหลีใต้ ต่ำงก็ให้ควำมสนใจลงทุนในอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นอย่ำงมำกในระยะหลัง
ดังนั้น กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มในขั้นตอนกำรผลิตแบตเตอรี่ขั้นกลำงน้ำและปลำยน้ำ โดยเฉพำะธุรกิจติดตั้งและประกอบแบตเตอรี่ ซึ่งมีมูลค่ำ
ตลำดในประเทศปี 2020 สูงถึงเกือบ 1.5 หมื่นล้ำนบำท ควบคู่ไปกับกำรเร่งส่งเสริมโครงสร้ำงพื้นฐำนในประเทศ และมำตรกำรที่ดึงดูด
กำรลงทุนอย่ำงรอบด้ำน นอกจำกจะช่วยให้ไทยยังสำมำรถรักษำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับฐำนผลิตยำนยนต์ประเทศอื่นแล้ว ยังจะช่วย
ดึงดูดให้พื้นที่ EEC เป็นจุดหมำยปลำยทำงหลักของนักลงทุนในแง่ของกำรลงทุนอุตสำหกรรมสมัยใหม่อื่นๆ ของภูมิภำคอำเซียนอีกด้วย
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มา : www.bangkokbiznews.com

ชาว ต.พระบุ ขอนแก่น เลี้ยงจิ้งโกร่ง ขายในหมู่บ้านยังไม่พอ
“จิ้งหรีด” เป็นแมลงที่หลายคนคุ้นชื่อรู้จักดี ส่วน “จิ้งโกร่ง” เป็นแมลงประเภทไหน ฟังชื่อแล้วไม่ค่อยคุ้น แต่ทาไมจึงมีชื่อคล้ายกัน?
จิ้งโกร่ง มีชื่อวิทยำศำสตร์ว่ำ : Brachytrupes portentosus
เป็นแมลงชนิดหนึ่งที่สำมำรถรับประทำนได้ มีลักษณะคล้ำยกับจิ้งหรีด
และชื่อพื้นเมืองของญำติจิ้งหรีดนี้มีแตกต่ำงกัน ได้แก่ อ้ำยโกร่ง หัวตะกั่ว
จี้กุ่ง ขี้กุ่ง จี่นำยโม้ ขี้หนำย จี่ป่ม และจี่โป่ง จิ้งโกร่ง รูปร่ำงคล้ำยกับ
จิ้งหรีดแต่ค่อนข้ำงอ้วน มีลำตัวยำวประมำณ 4.5 เซนติเมตร กว้ำง
1 เซนติเมตร มีสีน้ำตำล หนวดยำวแบบเส้นด้ำย หัวกลมและใหญ่
ปำกแบบกัดกิน ปีกมีลำยเส้นเล็กน้อย ตัวผู้สำมำรถทำเสียงได้โดยใช้
ขอบปีกคู่หน้ำสีกัน มีอวัยวะฟังเสียงอยู่ที่บริเวณขำหน้ำ ในทำงโภชนำกำร
ชี้ว่ำ จิ้งโกร่งเป็นแหล่งโปรตีนเช่นเดียวกับจิ้งหรีด
ในปัจจุบันผู้คนนิยมบริโภคแมลงมำกขึ้น เนื่องจำกพิสูจน์
แล้วว่ำบำงประเภทไม่เป็นอันตรำย แถมยังให้ประโยชน์และคุณค่ำ
มำกกว่ำเนื้อสัตว์เสียด้วยซ้ำ และจิ้งโกร่งก็เป็นแมลงอีกชนิดที่นิยม
นำมำปรุงเป็นเมนูต่ำงๆ รับประทำนกัน ที่จังหวัดขอนแก่น ชำวบ้ำน
ตำบลพระบุ รวมกันตั้งกลุ่มเพำะเลี้ยง “จิ้งโกร่ง” ขำยเป็นรำยได้เสริม
ยำมว่ำงเว้นจำกงำนในไร่ในนำ อีกทั้งจิ้งโกร่งเป็นแมลงหำยำก
ตลำดต้องกำรสูงจึงทำให้มีรำคำสูงกว่ำจิ้งหรีด ช่วยให้ชำวบ้ำนมีรำยได้
เพิ่มขึ้น หำกรำยใดมีควำมพร้อมก็อำจเพำะเลี้ยงเป็นหลักช่วยให้
มีรำยได้นับหมื่นบำทต่อเดือน แต่ที่สำคัญขำยในพื้นที่ยังไม่พอ
คุณภรณ์กุลยำ ประจวบ หรือ คุณอ้อย เจ้ำของ “จิ้งโกร่ง
บ้ำนสวนฟำร์ม” และเป็นหัวหน้ำกลุ่มผู้เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจตำบล
พระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น เล่ำถึงที่มำของกำรเลี้ยงแมลงทำเงิน
ชนิดนี้ว่ำ หลังจำกต้องเดินทำงกลับมำดูแลพ่อ-แม่ ที่บ้ำนเกิดจึงคิด

หำอำชีพทำ พอเห็นว่ำจิ้งหรีดหรือสะดิ้ง เลี้ยงไม่ยำกก็เลยไปหำข้อมูล
ในเน็ตแล้วลองซื้อพันธุ์มำทดลองเลี้ยง โดยไปหำซื้อจำกฟำร์มใหญ่
ในรำคำขันละ 50 บำท เพรำะมีทั้งขำยพันธุ์และอุปกรณ์ต่ำงๆ ลงทุนไป
แสนกว่ำบำท พร้อมได้รับคำแนะนำวิธีเลี้ยง ขณะเดียวกันยังรับซื้อ
เป็นตัวคืนเพื่อป้องกันปัญหำขำดทุนในกรณีที่รำคำลดลง จนเมื่อ
คุณอ้อยเลี้ยงจิ้งหรีดจนเกิดควำมชำนำญ จำกนั้นจึงขยับไปเลี้ยง
จิ้งโกร่งเพรำะมองว่ำตอนนั้นมีคนเลี้ยงกันน้อย และตลำดขำดแคลน
กำรริเริ่มเลี้ยงจิ้งโกร่งของคุณอ้อยในตอนแรกมีหลำยคนทักท้วงว่ำ
ยำกกว่ำจิ้งหรีดแล้วเสี่ยงมำก และเธอก็แอบซื้อไข่มำเพำะเลี้ยง จำนวน
1 ขัน ซึ่งมีรำคำขันละ 500 บำท นับว่ำสูงกว่ำไข่จิ้งหรีดที่ขำยเพียง
ขันละ 50 บำท ทั้งนี้ หลังจำกที่เริ่มเลี้ยงระยะหนึ่งเธอยอมรับ ว่ำ
ยำกจริง แต่ไม่ท้อ แล้วรู้ทันทีว่ำทำไมรำคำไข่จิ้งโกร่งจึงแพงกว่ำ
จิ้งหรีด “ตอนแรกที่เพำะเลี้ยงจิ้งโกร่งจับเป็นตัวได้ประมำณ 3 ขีด
จำกไข่ 1 ขัน แต่ยังไม่ละควำมพยำยำมจึงค่อยๆ เพำะเลี้ยงต่อไป
แล้วขยำยจำนวนได้เป็น 1 กิโลกรัม แล้วพอจับหลักได้ก็เพิ่มจำนวน
ไปเรื่อยๆ เป็นเท่ำทวีคูณ จึงทำให้ลงทุนซื้อไข่ ขันละ 500 บำท
เพียงครั้งเดียว” จิ้งโกร่ง ใช้เวลำเลี้ยงประมำณ 2 เดือน หรือ 60 วัน
ก็จะได้ตัวเต็มวัย จำกนั้นตัวเต็มวัยชุดนี้ก็จะผสมพันธุ์แล้วมีไข่จึงนำไข่
ไปขยำยพันธุ์ต่อ ทำให้กำรเลี้ยงจิ้งโกร่งทำได้ตลอดเวลำทั้งปี จับขำย
มีรำยได้ทุก 2 เดือน เพียงแต่หน้ำหนำวอำจช้ำออกไปอีกเดือน
ส่วนฤดูอื่นๆ เป็นปกติ
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ในช่วงตัวเต็มวัยทั้งตัวผู-้ เมีย จะผสมพันธุ์ โดยใช้ถำดขนำดใหญ่
ใส่ขุยมะพร้ำวผสมกับดินวำงไว้ในกล่องเลี้ยงเพื่อวำงไข่ เนื่องจำก
โดยธรรมชำติแล้วจิ้งโกร่งเป็นแมลงที่ชอบควำมชื้นแต่ไม่แฉะ จำกนั้น
แยกไข่ออกมำอบในภำชนะ อำจเป็นกะละมังแล้วใช้ฝำปิดเจำะรู
เล็กน้อยเพื่อให้ระบำยอำกำศ จะฟักตำมกำหนด 10-12 วัน แล้วตัวอ่อน
จะเดินออกจำกขุยมะพร้ำวเอง จำกนั้น 3-5 วัน ให้นำขุยมะพร้ำว
ที่แห้งแล้ว แล้วให้เลี้ยงต่อโดยนับอำยุวันแรกตั้งแต่เมื่อตอนที่แมลง
ฟักเป็นตัว ควำมจริงโดยธรรมชำติจิ้งโกร่งกินพืชผักเป็นอำหำร
ซึง่ ถ้ำทำแบบนั้นอำจมีค่ำใช้จ่ำยน้อย แต่ข้อเสียคือโตช้ำและไม่แข็งแรง
แต่ถ้ำเป็นกำรเลี้ยงในเชิงกำรค้ำแล้วอำหำรจิ้งโกร่งควรเป็นอำหำรข้น
หรืออำหำรสำเร็จของแมลงขนำดเล็กและเป็นชนิดเดียวกับจิ้งหรีด
กำรใช้อำหำรประเภทนี้ถึงจะลงทุนสักหน่อย ก็เพื่อต้องกำรให้จิ้งโกร่ง
มีขนำดตัวใหญ่ แข็งแรง มีภูมิต้ำนทำนโรค ลดกำรตำยในช่วงลอกครำบ
และช่วงติดปีก ตลำดที่ขำยจะมีลูกค้ำที่เป็นชำวบ้ำนในพื้นที่ซึ่งเป็นกำร
ขำยในรำคำปลีก ส่วนพ่อค้ำที่มีรำยเล็ก-ใหญ่จะมำรับที่ฟำร์มในรำคำ
ขำยส่ง โดยลูกค้ำทุกประเภทจะต้องสั่งจองล่วงหน้ำเพรำะมีจำนวน
จิ้งโกร่งไม่มำก สำหรับรำคำจำหน่ำย ถ้ำเป็นแบบขำยปลีกรำคำ
กิโลกรัมละ 220 บำท รำคำขำยไข่ ขันละ 250 บำท ส่วนรำคำขำยส่ง
จะเป็นเกณฑ์ตำมท้องตลำดซึ่งปกติจะอยู่ที่รำคำเฉลี่ย กิโลกรัมละ
140-160 บำท และถ้ำรับซื้อคืนในรำคำกิโลกรัมละ 140 บำท จิ้งโกร่ง
จะแบ่งเพศเมื่ออำยุได้ประมำณ 30 วัน โดยตัวผู้-เมีย โดยสำมำรถ
สังเกตเพศได้จำกรูปร่ำงลักษณะ ถ้ำตัวเมียจะมีท่อนำไข่ที่เห็นชัด
ทั้งนี้ กำรให้กินโปรตีนสูงอย่ำงอำหำรข้นจะช่วยทำให้ได้เพศเมีย
จำนวนมำก ซึ่งส่งผลทำให้จิ้งโกร่งสำมำรถออกไข่ขยำยพันธุ์ได้จำนวนมำก
อันเป็นผลดีต่อผู้เลี้ยงอย่ำงมำก คุณอ้อยชี้ว่ำ สมำชิกในกลุ่ม จำนวน
25 รำย ยังเพิ่งหัดเพำะเลี้ยงแบบมือใหม่ โดยเลี้ยงกันรำยละเพียง
1 กล่อง ก่อน ทั้งนี้ หำกผลผลิตที่ได้เฉลี่ยรำยละ 12 กิโลกรัม (อย่ำงต่ำ)
สมำชิกรำยหนึ่งจะมีรำยได้เกือบ 3,000 บำท ในช่วงเวลำ 60 วัน
แล้วหำกต่อไปมีควำมชำนำญเลี้ยงเพิ่มขึ้นก็จะใช้เวลำเลี้ยงเท่ำเดิม
แต่จะมีรำยได้มำกขึ้น
“เพรำะถ้ำคำนวณรำยได้อย่ำงต่ำที่เลี้ยง กล่องละ 12 กิโลกรัม
ขำยรำคำกิโลกรัมละ 220 บำท ก็จะมีรำยได้เกือบ 3,000 บำท ในเวลำ
60 วัน แล้วถ้ำเลี้ยงไว้หลำยกล่องก็คูณเข้ำไปได้อีกมำก แถมยังขำยได้
ทันทีไม่ต้องรอ เห็นเงินแน่นอน ยิ่งถ้ำขยันแล้วปรับมำทำเป็นอำชีพหลัก
เชิงพำณิชย์ก็ทำให้มีรำยได้เป็นกอบเป็นกำ”คุณอ้อยเลี้ยงจิ้งโกร่ง
มำได้สัก 3 ปี ก่อนหน้ำนี้เพำะเลี้ยงจิ้งหรีดขำยมำ 6 ปี มีโรงเรือนเดียว
แล้วกำลังอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงเพิ่มเติม ขนำดโรงเรือนมีควำม
กว้ำง 10 ยำว 20 เมตร ส่วนควำมสูงขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสม แต่
ควรให้มีอำกำศถ่ำยเทสะดวก ด้ำนข้ำงต้องโปร่ง หำซำแรน หรือผ้ำใบ
มำปิดถ้ำมีลมแรงเกิน ในโรงเรือนสำมำรถวำงกล่องเลี้ยงจิ้งโกร่งและ
จิ้งหรีดได้จำนวน 40 กล่อง กำรเรียงแผงไข่ในกล่องเลี้ยง ถ้ำจิ้งโกร่ง

ไม่ต้องเต็มพื้นที่ เพรำะต้องกำรกระตุ้นให้พวกมันออกมำกินอำหำร
ได้ง่ำย ช่วยทำให้โตเร็ว ทั้งนี้ แผงไข่ถือเป็นวัสดุเลี้ยงที่ช่วยให้ทำงำนง่ำย
สะดวก รวดเร็ว เมื่อต้องกำรเก็บตัวขำยก็เพียงเคำะแผงไข่ที่จิ้งโกร่งเกำะ
ให้ตกลงในภำชนะที่เตรียมรองไว้เท่ำนั้นเอง
ส่วนวัสดุที่นำมำประกอบเป็นกล่องเลี้ยง คุณอ้อยบอกว่ำ
ที่ผ่ำนมำเคยทดลองใช้วัสดุมำหลำยชนิดก็ไม่ดีเท่ำสมำร์ทบอร์ด
อย่ำงในตอนนี้ แล้วหำกใช้วัสดุตำมที่แนะนำมีค่ำลงทุนประมำณ
4,300 บำท (รวมค่ำไข่และอุปกรณ์แล้ว ) แต่ไม่เกี่ยวกับโรงเรือน
ขณะนี้ทั่วประเทศให้ควำมสนใจบริโภคจิ้งโกร่งกันเป็นจำนวนมำก
ทำให้ผลิตไม่ทัน เมนูใช้จิ้งโกร่งปรุงเป็นอำหำรได้หลำยอย่ำง ไม่ว่ำจะทอด
คั่ว ยำ ใส่แกง หรือน่ำจะทำเป็นข้ำวเกรียบ
ดังนั้น กำรเพำะเลี้ยงจิ้งโกร่งจึงเพียงพอขำยเฉพำะในพื้นที่ชุมชน
เท่ำนั้น สำหรับฟำร์มคุณอ้อยจะขำยให้เฉพำะชำวบ้ำนในพื้นที่เท่ำนั้น
เนื่องจำกผลิตไม่ทัน ฉะนั้นจึงไม่เพียงพอกับตลำดที่อื่น อย่ำงไรก็ตำม
ตลำดนอกจะเน้นขำยไข่มำกกว่ำเนื่องจำกมีลูกค้ำที่กำลังเริ่มสนใจเลี้ยง
เพื่อหำรำยได้กันเพิ่มขึ้น โดยมีกำรแนะนำวิธีเลี้ยงอย่ำงละเอียดไว้
ในกลุ่มไลน์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มควำมสะดวกให้แก่ลูกค้ำเป็นอย่ำงมำก
เจ้ำของฟำร์มจิ้งโกร่งบอกต่ออีกว่ำ แมลงชนิดนี้สำมำรถ
เพำะเลี้ยงที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศ ใช้พื้นที่ไม่มำกหำกเลี้ยงเป็นรำยได้เสริม
สำหรับใครที่สนใจขอให้ดูแลจริงจัง พอผ่ำนไปสักระยะจนเกิดควำมชำนำญ
ก็จะพบว่ำเลี้ยงไม่ยำกเลย ที่ผ่ำนมำไม่นิยมเลี้ยงกันเพรำะเจอปัญหำ
ก็ท้อแล้ว
“ถึงแม้จิ้งโกร่งจะเป็นแมลงที่ต้องดูแลเอำใจใส่สักหน่อย
จนผู้เลี้ยงเปรียบพวกมันเหมือนลูกน้อย แต่แมลงชนิดนี้ขำยได้เงินดี
เมื่อเทียบกับกำรที่ต้องเฝ้ำดูแล เพียงแต่ขอให้สร้ำงภำชนะสำหรับ
เลี้ยงตำมคำแนะนำ แล้วควรตั้งภำชนะในสถำนที่สภำพแวดล้อมที่โปร่ง
ไม่อับชื้นมำกเกินไป รวมถึงควรมีลมผ่ำนด้วย” แทบไม่น่ำเชื่อว่ำ
เจ้ำแมลงตัวเล็กเช่นนี้จะทำเงินให้กับชำวบ้ำนได้อย่ำงดีโดยไม่จำเป็น
ต้องออกไปตระเวนตำกแดดให้เสียเหงื่อ

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : www.sentangsedtee.com
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English for Career
รวมวลีภาษาอังกฤษที่คนทางานต้องรู้
วลีภำษำอังกฤษบำงคำ ต่อให้แปลควำมหมำยตรงตัวแล้ว ก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่ำมันหมำยถึงอะไร ยกตัวอย่ำงเช่น Artificial intelligence
แค่เห็นก็ยำกแล้วใช่ไหมคะ อีกทั้งบำงครั้งยังต้องเจอกับวลีแบบนี้ในที่ทำงำนอีก Globish เลยรวบรวมคำศัพท์ประเภทนี้มำฝำกกันค่ะ
‘Live interactions’ (Phrase)
‘Low-context culture’ (Phrase)
หมำยถึง กำรโต้ตอบผ่ำนทำงวิดีโอ
หมำยถึง วัฒนธรรมที่ยึดติดกับสภำพแวดล้อมน้อย
คำอธิบำยของวลีนี้ กล่ำวคือ กำรโต้ตอบหรือมีสื่อสำรกันผ่ำนทำง คำอธิบำยของวลีนี้ กล่ำวคือ สังคมที่มีวัฒนธรรมกำรเจรจำแบบตรงไป
วิดีโอแบบเรียลไทม์
ตรงมำ เน้นกำรทำงำนมำกกว่ำสร้ำงควำมสัมพันธ์ เช่น สังคมอเมริกัน
E.g. You can go live on Instagram to interact with your E.g. People in low-context cultures such as the UK tend
followers in real time.
to have short-term relationships, follow rules and standards
คุณสำมำรถไลฟ์สดผ่ำนทำงอินสตำแกรมเพื่อสร้ำงปฏิสัมพันธ์กับ closely and are generally very task-oriented.
ผู้ติดตำมได้แบบเรียลไทม์
คนที่อยู่ในสังคมแบบยึดติดกับสภำพแวดล้อมน้อย เช่น คนอังกฤษ
‘Diverse workforce’ (Phrase)
มักจะมีควำมสัมพันธ์ระยะสั้น เน้นทำตำมกฎระเบียบ บรรทัดฐำน
หมำยถึง ควำมหลำกหลำยของบุคลำกรในองค์กร
และให้ควำมสำคัญกับกำรทำงำนมำก
คำอธิบำยของวลีนี้ กล่ำวคือ กำรที่ในองค์กรประกอบด้วยคนจำก ‘Machine learning’ (Phrase)
หลำกหลำยวัฒนธรรม เชื้อชำติ หรือมีอำยุที่ต่ำงกัน
หมำยถึง กำรเรียนรู้ด้วยตนเองของสมองกล
E.g. If you take a look around your office, you will see
คำอธิ บำยของวลี นี้ กล่ำ วคื อ กำรท ำให้ร ะบบคอมพิ วเตอร์ห รื อ
a diverse workforce, a mixture of men and women
ปัญญำประดิษฐ์เรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยใช้ข้อมูล เช่น Apple Siri
who are of different nationalities.
E.g. Machine learning has been used in multiple fields
ถ้ำคุณมองไปรอบๆ ออฟฟิศของคุณ คุณจะเห็นควำมหลำกหลำย and industries, for example, medical diagnosis.
ของบุคลำกรในองค์กร มีทั้งผู้ชำยและผู้หญิงที่มำจำกสัญชำติที่ต่ำงกัน กำรเรียนรู้ด้วยตนเองของสมองกลถูกใช้ในสำยงำนและอุตสำหกรรมต่ำงๆ
‘High-context culture’ (Phrase)
เช่น กำรวินิจฉัยโรค
หมำยถึง วัฒนธรรมที่ยึดติดกับสภำพแวดล้อมมำก
หวังว่าคาศัพท์เฉพาะทางเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน
คำอธิบำยของวลีนี้ กล่ำวคือ สังคมที่มีวัฒนธรรมกำรเจรจำ พูดคุย เพราะการที่รู้ความหมายคาที่ถูกต้อง จะช่วยให้การสื่อสารงาน
กันแบบอ้อมค้อม เน้นกำรถนอมน้ำใจอีกฝ่ำย เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ เป็นไปอย่างราบรื่น และทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะ
ระยะยำว เช่น สังคมญี่ปุ่น
E.g. High-context cultures are more common in the eastern
nations than in western.
สังคมที่เน้นสร้ำงควำมสัมพันธ์ระยะยำวมักจะพบได้ในประเทศ รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : www.globish.co.th
แถบตะวันออกมำกกว่ำตะวันตก

รู้ทันโลก
เวียดนาม ทาแผนยุทธศาสตร์ชาติ 5 ปี มุ่งพัฒนา e-governmentรัฐบาลท้องถิ่นต้องใช้เทคโนโลยีบริการประชาชน
สื่อท้องถิ่นของเวียดนำม รำยงำนว่ำ เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน ที่ผ่ำนมำ นำยกรัฐมนตรีเวียดนำมได้ออกมติอนุมัติให้ดำเนินกำรยุทธศำสตร์ใหม่
ที่จะพัฒนำระบบ e-gov หรือ e-government รัฐบำลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินกำรภำยใต้กลยุทธ์รัฐบำลดิจิทัลปี 2021-2025
และมีวิสัยทัศน์ยำวถึงปี 2030 นับเป็นครั้งแรกของกำรพัฒนำในส่วนของรัฐบำล เพื่อมุ่งสู่ 3 เสำหลักของกำรพัฒนำในโลกยุคใหม่อย่ำง
รัฐบำลดิจิทัล เศรษฐกิจดิจิทัล และสังคมดิจิทัล ซึ่งกลยุทธ์นี้สอดคล้องกับทิศทำงของรัฐในกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคม และยุทธศำสตร์ของชำติ
ว่ำด้วยกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมครั้งที่ 4 สอดคล้องกับ National Digital Transformation Program และยังสอดคล้องกับมติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำร
พัฒนำที่ยั่งยืนของประเทศ โดยกำรกำหนดวิสัยทัศน์ในปี 2030 คือกำรมุ่งให้เวียดนำมอยู่ใน 30 ประเทศชั้นนำของโลกในด้ำนรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์และรัฐบำลดิจิทัลตำมกำรจัดอันดับของสหประชำชำติ
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ยุทธศำสตร์นี้จะเน้นย้ำถึงมุมมอง 6 ประเด็น ซึ่งทำหน้ำที่
เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล ตลอดจนเศรษฐกิจดิจิทัล
และสังคมในยุคใหม่ ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดใน 6 ประเด็นนี้คือกำรพัฒนำ
รัฐบำลดิจิทัลด้วยกำรดำเนินกำรที่ปลอดภัยในสภำพแวดล้อมดิจิทัล
และกำรดำเนินงำนด้วยข้อมูลและเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดกำรบริกำร
ที่มีประสิทธิภำพ รวมทั้งกำหนดนโยบำยที่รับกับกำรพัฒนำ มุ่งใช้
ทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสมที่สุด และแก้ไขปัญหำสำคัญๆ ในกำรพัฒนำ
เพื่อที่จะจัดกำรเศรษฐกิจและสังคมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เป้าหมายหลักของการดาเนินการแบ่งออกเป็น 5 ส่วนได้แก่
1. กำรให้บริกำรที่มีคุณภำพแก่สังคม
2. กำรขยำยกำรมีส่วนร่วมของสำธำรณชน
3. ปรับปรุงกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนรัฐ
4. กำรจัดกำรประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ
และสังคมอย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงก้ำวกระโดดในกำรจัดอันดับด้ำนรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์และรัฐบำลดิจิทัล ตำมกำรประเมินของสหประชำชำติ
เพื่อที่จะบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว จึงมีกลยุทธ์ที่ในกำรดำเนินกำร
6 ด้ำนที่อยู่ในกับขอบเขตกำรดำเนินงำนของกระทรวงและอุตสำหกรรม
ท้องถิ่น ประกอบด้วย กำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมทำงกฎหมำย,
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัล , กำรพัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัล
และระบบระดับประเทศ, กำรพัฒนำข้อมูลดิจิทัลของประเทศ, กำรพัฒนำ
แอปพลิเคชันและบริกำรระดับชำติ, กำรรับรองควำมปลอดภัยและ
ควำมมั่นคงของเครือข่ำยระดับชำติ

โดยเน้นการดาเนินงานที่พัฒนาบริการสาธารณะผ่านช่องทางออนไลน์
ตามความต้องการ งานหลักๆ บางส่วนได้แก่ :
- กำรพัฒนำฐำนข้อมูลระดับชำติ โดยจัดลำดับควำมสำคัญของฐำนข้อมูล
ระดับชำติเกี่ยวกับประชำกร ที่ดิน และวิสำหกิจ กำรพัฒนำข้อมูล
เฉพำะด้ำนกำรเงิน กำรประกันภัย กำรเกษตร กำรศึกษำ สุขภำพ
กำรจ้ำงงำน และประกันสังคม
- พัฒนำระบบจัดเก็บข้อมูลแห่งชำติเพื่อกำรบริกำรสำธำรณะ สร้ำง
แพลตฟอร์มที่เอื้อต่อกำรทำงำนในหลำยส่วน ทั้งกำรประชุม กำรสร้ำง
งบประมำณ กำรจัดทำรำยงำน
- กำรสร้ำงระบบเพื่อตรวจสอบควำมปลอดภัย ที่สำมำรถวิเครำะห์
และประมวลผลข้อมูลขนำดใหญ่ สนับสนุนกำรประสำนงำนและ
ตอบสนองด้ำนควำมปลอดภัยในระบบ
นอกจำกนี้ ยังมีกำรระบุบทบำทและควำมรับผิดชอบของ
กระทรวงอุตสำหกรรม และรัฐบำลท้องถิ่นในกำรใช้ประโยชน์จำก
เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ เช่น Cloud Computing, Big Data, Mobility,
Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), Blockchain,
social media เพื่อประหยัดเวลำและค่ำใช้จ่ำยในกำรสร้ำงและดำเนินกำร
ระบบข้อมูล

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : https://techsauce.co

Smart DOE
กระทรวงแรงงาน สัมมนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ปี 64 แบบออนไลน์
กระทรวงแรงงำน จัดสัมมนำเครือข่ำยกำรแนะแนวอำชีพ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 วันที่ 21 มิถุนำยน 2564 เตรียมควำมพร้อม
ครู อำจำรย์ บุคลำกรด้ำนกำรศึกษำ ที่เกี่ยวข้องกับกำรแนะแนวอำชีพ ผ่ำนระบบออนไลน์ จำนวน 155 คน
นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เปิดเผยว่ำ นำยกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชำ และรองนำยกรัฐมนตรี
พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐำนะที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงำน ได้มอบยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ไว้
เพื่อเป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่สำคัญ มุ่งพัฒนำคนในทุกมิติ ทุกช่วงวัย ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภำพ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
รักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่กำรเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ที่มีสัมมำชีพตำมควำมถนัด
ของตนเอง ซึ่งสอดคล้องอย่ำงยิ่งกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยเผชิญภำวะกำรเปลี่ยนแปลงหลำกหลำย ทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม
กำรระบำดของโรคโควิด - 19 และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีกำรพัฒนำอย่ำงไม่หยุดยั้ง กำรเตรียมควำมพร้อมของบุคคลำกรเครือข่ำยด้ำนกำร
แนะแนวอำชีพให้สำมำรถแนะแนวอำชีพนักเรียน นักศึกษำที่จะเป็นกำลังแรงงำนที่สำคัญของชำติได้จึงมีควำมสำคัญยิ่ง
“กระทรวงแรงงำน โดยกรมกำรจัดหำงำน เห็นถึงควำมสำคัญของกำรจัดสัมมนำเครือข่ำยกำรแนะแนวอำชีพ ที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ำร่วม
กำรสัมมนำซึ่งประกอบด้วย ครูแนะแนว ครู อำจำรย์ บุคลำกรทำงด้ำนกำรศึกษำ และเจ้ำหน้ำที่ของกรมกำรจัดหำงำนที่เกี่ยวข้องด้ำนกำร
แนะแนวอำชีพในกรุงเทพมหำนคร ได้นำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์เพื่อกำรแนะแนวหรือให้คำปรึกษำแก่นักเรียน นักศึกษำ ในกำรเลือกเรียน
เลือกประกอบอำชีพอย่ำงเหมำะสม สอดคล้องควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนในอนำคต ลดปัญหำกำรผลิตกำลังแรงงำนไม่ตรงกับควำมต้องกำร
ตลอดจนให้นักเรียน นักศึกษำ ได้ทรำบถึงพระรำชปณิธำนใหม่ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว "เรำทำควำมดี เพื่อชำติ ศำสน์ กษัตริย์ "
และเพื่อให้โครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนได้ดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องและขยำยผล ตลอดจนเป็นกำรสร้ำงควำมร่วมมือในกำรดำเนินกำรด้ำนกำร
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แนะแนวอำชีพระหว่ำงกรมกำรจัดหำงำนกับหน่วยงำนทำงด้ำนกำรศึกษำ โดยในปีนี้ผู้เข้ำร่วมสัมมนำจำนวน 155 คน ในรูปแบบออนไลน์
ผ่ำนระบบ Zoom เพื่อควำมปลอดภัยด้ำนสุขภำพ หลีกเลี่ยงกำรรวมตัวกันของคนจำนวนมำก ตำมมำตรกำรควบคุมโรคของศบค.” รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงแรงงำน กล่ำว
นำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำวว่ำ ในภำวะปกติแบบใหม่หรือ New Normal หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องปรับตัว
ในกำรใช้ชีวิต กำรทำงำน กำรประกอบอำชีพ ซึ่งเครือข่ำยด้ำนกำรแนะแนวอำชีพที่ผ่ำนกำรสัมมนำในครั้งนี้จะถ่ำยทอดข้อมูล เพื่อให้นักเรียน นักศึกษำ
ได้รับทรำบ “เทรนด์อำชีพมำแรงในศตวรรษที่ 21” “อุดมกำรณ์และสถำบันพระมหำกษัตริย์” “องค์ควำมรู้จิตอำสำ” และ “ทักษะที่ต้อง
เรียนรู้เพื่อรับมือกับโลกของกำรทำงำนในอนำคต” กำรรับทรำบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ จะเป็นแนวทำงในกำรตัดสินใจประกอบอำชีพ และช่วย
ลดปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน และกำรผลิตกำลังแรงงำนที่ไม่ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดงำน ที่นอกจำกจะส่งผลต่อกำรประกอบอำชีพ
ในอนำคตแล้วยังส่งผลต่อกำรพัฒนำประเทศอีกด้วย
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน ที่มา : https//www.doe.go.th

“กระทรวงแรงงาน” จับมือ “โอสถสภา” ร่วมโครงการ Life must go on พลังเพื่อก้าวต่อไป
กระทรวงแรงงำน โดยกรมกำรจัดหำงำน บูรณำกำรร่วมกับ
กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน และบริษัท โอสถสภำ จำกัด (มหำชน) ช่วยเหลือ
กลุ่มเปรำะบำง สนับสนุนส่งมอบอุปกรณ์ประกอบอำชีพสำหรับคนพิกำร
และผู้ดูแลคนพิกำร มูลค่ำ 20,000 บำทต่อคน ในพื้นที่ 4 จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร สมุทรปรำกำร พระนครศรีอยุธยำและสระบุรี
นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เปิดเผยว่ำ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้กำชับทุกหน่วยงำนรำชกำร
ให้ดูแลประชำชนทุกคนอย่ำงดีที่สุดตำมภำรกิจหน้ำที่ของหน่วยงำน
ที่สังกัด โดยเฉพำะกลุ่มเปรำะบำง ซึ่งครอบคลุม เด็ก ผู้สูงอำยุ และคนพิกำร
โดยมุ่งเน้นกำรบูรณำกำรระหว่ำง หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน
และภำคีเครือข่ำย
“ภำครัฐ โดยหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงแรงงำน กรมกำรจัดหำงำน
และกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน และภำคเอกชน โดยบริษัท โอสถสภำ จำกัด
(มหำชน) ร่วมมือกันสนับสนุนผู้ด้อยโอกำสทำงสังคมให้มีอำชีพที่เหมำะสม
ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร สมุทรปรำกำร พระนครศรีอยุธยำ
และสระบุรี โดยร่วมมือต่อยอด “โครงกำร Life must go on พลัง
เพื่อก้ำวต่อไป” ในโอกำสครบรอบ 130 ปี ของบริษัท โอสถสภำ จำกัด
(มหำชน) ซึ่งกรมกำรจัดหำงำนจะเป็นผู้สนับสนุนรำยชื่อ และประสำนงำน
เพื่อคัดเลือกผู้เข้ำเกณฑ์คุณสมบัติ ด้ำนกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน จะเป็น
ผู้สนับสนุนฝึกอบรมและพัฒนำอำชีพตำมหลักสูตรของกรมพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน เพื่อฝึกอบรมให้แล้วเสร็จภำยในเดือนสิงหำคม 2564
หลังจบหลักสูตรดังกล่ำว โอสถสภำและภำคีจะร่วมสนับสนุนส่งมอบ
อุปกรณ์ประกอบอำชีพแก่ผู้เข้ำเกณฑ์คุณสมบัติ จำนวน 25 คน
ภำยในเดือนกันยำยน 2564 มูลค่ำ 20,000 บำท/คน คิดเป็นมูลค่ำ
ทั้งสิ้น 500,000 บำท” รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน กล่ำว
ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำวว่ำ
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโควิด -19 คนพิกำรซึ่งเป็นกลุ่มเปรำะบำง
ที่ต้องให้ควำมดูแลเป็นพิเศษตำมนโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน

เพื่อให้มีอำชีพ มีรำยได้ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรดำรงชีวิต ซึ่งขณะนี้กองส่งเสริม
กำรมีงำนทำ ได้แจ้งคุณสมบัติของคนพิกำรและผู้ดูแลคนพิกำรตำม
หลักเกณฑ์ ที่ประสงค์จะขอรับกำรสนับสนุนอำชีพให้สำนักงำนจัดหำงำน
กรุงเทพมหำนครพื้นที่ 2 - 4 สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสมุทรปรำกำร
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ และสำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดสระบุรี เพื่อคัดเลือกผู้พิกำรเข้ำร่วม “โครงกำร Life must go on
พลังเพื่อก้ำวต่อไป” โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. อำยุ 18-60 ปี เชื้อชำติไทย สัญชำติไทย
2. ขึ้นทะเบียนคนพิกำร หรืออยู่ระหว่ำงกำรรอขึ้นทะเบียนคนพิกำร
3. ผู้พิกำรเป็นผู้หำรำยได้ให้ครอบครัว หรือผู้ดูแลคนพิกำรเป็นผู้หำรำยได้
หลักที่ดูแลคนพิกำร (ระบุตำมหลังบัตรคนพิกำร หรือรับรองจำกผู้นำชุมซน
ว่ำเป็นผู้ดูแลคนพิกำร)
4. มีควำมประพฤติดี ได้รับกำรยอมรับจำกคนในชุมชน
5. มีควำมสนใจในกำรประกอบอำชีพ มีควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำย จิตใจ
และสังคม
6. ยังไม่ได้ รับ สิทธิ์ ในกำรประกอบอำชี พจำกหน่วยงำนอื่น เช่ น
มำตรำ 33,34,35
สำหรับคนพิกำรและผู้ดูแลคนพิกำรที่ประสงค์ร่วมโครงกำร
สำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนคร
พื้นที่ 2 – 4 สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสมุทรปรำกำร สำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ และสำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสระบุรี
หรือสำยด่วนกระทรวงแรงงำน 1506 กด 2 กรมกำรจัดหำงำน ซึ่งผู้มีคุณสมบัติ
ตำมหลักเกณฑ์ที่ได้รับกำรคัดสรร จะได้รับแจ้งและเริ่มฝึกอบรม
กำรประกอบอำชีพคนพิกำร ตำมอำชีพที่ภำครัฐสนับสนุนองค์ควำมรู้
อำทิ ตัดผม ตัดเย็บเสื้อผ้ำ ทำอำหำร/ขนม นวดแผนไทย ณ สำนักงำน
พัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัด/สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำนภำค เมื่อจบ
หลักสูตรจะได้รับอุปกรณ์ประกอบอำชีพ มูลค่ำ 20,000 บำท/คน
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน ที่มา : https://www.doe.go.th
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กระทรวงแรงงาน เตรียมฉีดวัคซีน 8,200 แรงงานไทย ก่อนบินเก็บผลไม้ป่าสวีเดน-ฟินแลนด์
กระทรวงแรงงำน ประสำนกรมควบคุมโรค ขอรับกำรจัดสรร
วัคซีนโควิด - 19 ให้กับแรงงำนไทย ที่เดินทำงเก็บผลไม้ป่ำในฟินแลนด์
และสวีเดน ฤดูกำลปี 2021 ช่วงเดือนกรกฎำคมถึงเดือนกันยำยน
จำนวน 8,200 คน แบ่งเป็นคนงำนเก็บผลไม้ป่ำในสวีเดน จำนวน
5,200 คน และฟินแลนด์ จำนวน 3,000 คน
นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เปิดเผยว่ำ
ในช่วงเดือนกรกฎำคมถึงเดือนกันยำยนของทุกปี จะมีคนงำนไทย
เดินทำงไปทำงำนเก็บผลไม้ป่ำในฟินแลนด์และสวีเดน ช่วงสั้นๆ ระยะเวลำ
ไม่เกิน 90 วัน แต่ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด - 19
ในประเทศไทยที่ยังคงรุนแรงและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น กระทรวงแรงงำน
จึงได้กำหนดมำตรกำรเพิ่มเติมสำหรับคนหำงำนที่จะเดินทำงไปเก็บ
ผลไม้ป่ำในฟินแลนด์และสวีเดน ฤดูกำลปี 2021 ให้คนงำนสนับสนุน
(Staff) และคนงำนตำมฤดูกำล (Seasonal Work) ที่จะเดินทำงไป
ทำงำนและเก็บผลไม้ป่ำจะต้องได้รับกำรฉีดวัคซีนโควิด 19 ก่อนเดินทำง
ทุกคน ซึ่งกรมกำรจัดหำงำนได้ประสำนกับกรมควบคุมโรคในกำรขอรับ
กำรจัดสรรวัคซีนโควิด 19 ให้กับคนหำงำนแล้ว
“รัฐบำลภำยใต้กำรนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี
และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ในฐำนะที่กำกับดูแล
กระทรวงแรงงำน ให้ควำมสำคัญกับแรงงำนไทยที่เดินทำงไปทำงำน
ในต่ำงประเทศมำโดยตลอด และได้กำชับให้กระทรวงแรงงำนคำนึงถึง
ควำมปลอดภัยด้ำนสุขภำพของแรงงำนเป็นสำคัญ รวมทั้งดูแลแรงงำนไทย
ที่เดินทำงไปทำงำนต่ำงประเทศให้ได้รับสวัสดิกำรที่เหมำะสม ได้รับ
กำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และควำมคุ้มครองตำมหลักสำกล”
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน กล่ำว
ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำวว่ำ
แรงงำนไทยที่เดินทำงไปเก็บผลไม้ป่ำในประเทศฟินแลนด์และสวีเดน
ได้สร้ำงชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในเรื่องควำมสำมำรถและควำม
เชี่ยวชำญในกำรเก็บผลไม้ป่ำมำอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้แรงงำนไทย

เป็นที่ต้องกำรของบริษัทผู้รับซื้อผลไม้ป่ำในฟินแลนด์ และนำยจ้ำง
ในสวีเดนเป็นอย่ำงมำก ทั้งในฤดูกำลปี 2021 นี้ ทำงกำรไทย ฟินแลนด์
และสวีเดน ได้มีกำรหำรือและเพิ่มควำมชัดเจนในกำรวำงมำตรกำร
สำหรับแรงงำนไทยที่เดินทำงไปเก็บผลไม้ป่ำในสวีเดนและฟินแลนด์
ฤดูกำล 2021 เป็นอย่ำงดี โดยคำดว่ำจะมีแรงงำนไทยเดินทำงประมำณ
8,200 คน โดยแบ่งเป็นคนงำนเก็บผลไม้ป่ำในสวีเดน จำนวน 5,200 คน
และฟินแลนด์ จำนวน 3,000 คน ซึ่งมำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำในช่วงเวลำ
เดียวกัน (ฤดูกำลเก็บผลไม้ป่ำ 2020) ที่มีแรงงำนไทยได้รับอนุญำต
เดินทำงไปเก็บผลไม้ป่ำฯ ทั้งสิ้น 5,254 คน แบ่งเป็นคนงำนเก็บผลไม้ป่ำ
ในสวีเดน จำนวน 3,040 คน และฟินแลนด์ จำนวน 2,214 คน
“แรงงำนไทยที่เดินทำงไปเก็บผลไม้ป่ำในฟินแลนด์และสวีเดน
ฤดูกำลปี 2021 จะได้รับกำรอบรมก่อนเดินทำง ณ ศูนย์อบรมคนหำงำน
ก่อนไปทำงำนต่ำงประเทศ กองบริหำรแรงงำนไทยไปต่ำงประเทศ
เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสภำพกำรทำงำน กำรปฏิบัติ
ตำมมำตรกำรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
ของฟินแลนด์และสวีเดน โดยกำรอบรมผ่ำนระบบวีดีทัศน์ทำงไกล
(VDO Conference) โปรแกรม Zoom เพื่อลดกำรรวมตัวกันของ
คนจำนวนมำก และป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด -19 ตำม
นโยบำยของศบค. รวมทั้งต้องได้รับกำรฉีดวัคซีนโควิด 19 ก่อนเดินทำง
และนำหลักฐำนหนังสือรับรองกำรฉีดวัคซีนมำแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่
ก่อนแจ้งกำรเดินทำงไปทำงำน
ทั้งนี้ คนหำงำนที่ต้องกำรเดินทำงไปทำงำนในต่ำงประเทศ
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด
ทุกจังหวัด สำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1 -10 หรือ
สำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน 1506 กด 2 กรมกำรจัดหำงำน หรือเว็บไซต์
www.doe.go.th/overseas” อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : https://www.doe.go.th

รมว.แรงงาน เผยความคืบหน้าช่วยเหลือแรงงานในแคมป์ก่อสร้าง
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน มอบหมำยกรมกำรจัดหำงำน ลงพื้นที่ให้ควำมช่วยเหลือด้ำนอำหำรคนงำนแคมป์ก่อสร้ำง ตั้งแต่วันที่
12 -27 ก.ค. 64
นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เปิดเผยว่ำ จำกกรณีที่รัฐบำลออกมำตรกำรควบคุมและป้องกันกำรแพร่ระบำด
ในกลุ่มแรงงำนก่อสร้ำงในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร ปทุมธำนี นนทบุรี สมุทรสำคร สมุทรปรำกำร นครปฐม เพื่อควบคุมโรค
และป้องกันกำรแพร่ระบำดเป็นวงกว้ำง โดยมีคำสั่งปิดสถำนที่ก่อสร้ำง และที่พักอำศัยชั่วครำวสำหรับคนงำนทั้งภำยในและภำยนอกสถำนที่ก่อสร้ำง
รวมทั้งมีคำสั่งให้หยุดงำนก่อสร้ำง ห้ำมกำรเดินทำงและเคลื่อนย้ำยแรงำนเป็นกำรชั่วครำวอย่ำงน้อย 30 วัน นั้น
“ท่ำนนำยกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชำ และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงำน
ต่ำงห่วงใยทั้งแรงงำนไทย และแรงงำนต่ำงด้ำวที่ได้รับผลกระทบจำกกำรให้ควำมร่วมมือปฏิบัติตำมมำตรกำรควบคุมโรคของรัฐบำล จึงกำชับให้
กระทรวงแรงงำน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องดูแลแรงงำนทีไ่ ด้รับผลกระทบอย่ำงทั่วถึง ซึ่งผมในฐำนะรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน ได้รับฟังปัญหำ
หลำยด้ำน ทั้งจำกผู้ค้ำหำบเร่แผงลอย และสมำคมภัตตำคำรไทย ทีไ่ ด้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 เช่นกัน
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จึงได้ให้ผู้ค้ำหำบเร่แผงลอย และสมำคมภัตตำคำรไทยทำข้ำวกล่อง
เพื่อส่งแคมป์คนงำน ทีถ่ ูกกักตัวช่วงที่มีกำรปิดสถำนที่ก่อสร้ำง เพื่อ
บรรเทำ ควำมเดือดร้อนแก่แรงงำนภำยในแคมป์ไปพร้อมกับช่วยเหลือ
ผู้ค้ำหำบเร่แผงลอย และสมำคมภัตตำคำรไทยให้มีรำยได้ โดยมีกระทรวง
แรงงำนเป็นผู้สนับสนุนค่ำอำหำร จนครบกำหนดตำมประกำศ ซึ่งใน
ระหว่ำงวันที่ 12 – 27 กรกฎำคม 2564 ได้มอบหมำยให้กรมกำรจัดหำงำน
รับผิดชอบดูแลในเรื่องนี้” รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน กล่ำว
ด้ำนนำย ไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำวว่ำ
กรมกำรจัดหำงำน รับข้อสั่งกำรรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน
จัดทำโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือแรงงำนในแคมป์ก่อสร้ำง ด้ำนอำหำร
โดยล่ำสุดได้มอบหมำยสำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1-10
ซึ่งมีแคมป์คนงำน จำนวน 520 แห่ง และสำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดปทุมธำนี สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนนทบุรี สำนักงำน

จัดหำงำนจังหวัดสมุทรสำคร สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดนครปฐม
และสำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสมุทรปรำกำร ซึ่งมีแคมป์คนงำน
รวม 797 แห่ง เป็นผู้ประสำนงำนและอำนวยควำมสะดวกในกำร
ให้ควำมช่วยเหลือด้ำนอำหำร ระหว่ำงกลุ่มผู้ค้ำหำบเร่แผงลอย
และสมำคมภัตตำคำรไทย ที่เป็นผู้จัดทำอำหำร และสมำคมอุตสำหกรรม
ก่อสร้ำงไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ที่เป็นผู้ดูแลแจกจ่ำยอำหำรให้แก่
แรงงำนในแคมป์ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งกรมกำรจัดหำงำนหวังอย่ำงยิ่งว่ำ
ระหว่ำงวันที่ 12 – 27 กรกฎำคม 2564 ที่ดำเนินกำรโครงกำรฯ นี้
จะได้มีส่วนร่วมในกำรช่วยเหลือแบ่งเบำภำระค่ำใช้จ่ำย ค่ำอำหำร
แก่แรงงำนในแคมป์ก่อสร้ำง ทำให้สำมำรถผ่ำนพ้นช่วงเวลำที่ต้อง
หยุดงำนได้จนครบกำหนด
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : https://www.doe.go.th

อาชีพมั่นคง
อาชีพยุคดิจิทัล รายได้ดีพร้อมความมั่นคง
ควำมหมำยของอำชีพที่มั่นคงของแต่ละคนย่อมแตกต่ำงกัน
ขึ้นอยู่กับว่ำเรำให้ควำมสำคัญกับสิ่งไหน บำงคนวัดที่ควำมสุขในกำร
ทำงำน ในขณะที่หลำยคนเอำค่ำตอบแทนเป็นที่ตั้ง ซึ่ง 5 อำชีพทั้งหมดนี้
ถือได้ว่ำครอบคลุมควำมต้องกำรพื้นฐำนของชีวิต เป็นอำชีพที่มีรำยได้สูง
มีสวัสดิกำรดี เป็นที่ต้องกำรของตลำดแรงงำนในอนำคต และที่สำคัญคือ
ได้ทำประโยชน์ให้กับสังคม มำดูกันว่ำจะมีอำชีพไหนที่ตรงใจคุณบ้ำง
นักวางแผนการเงิน (Financial Planer/Insuranger)
นักวำงแผนกำรเงิน เป็นอำชีพที่มั่นคงในสำยงำนกำรเงิน
เพรำะมีรำยได้และผลตอบแทนในระยะยำว มีหน้ำที่ให้คำปรึกษำ
ทำงกำรเงินอย่ำงครบวงจร แนะนำผลิตภัณฑ์กำรเงินที่เหมำะสม
คิดกลยุทธ์ธุรกิจหรือกำรตลำดให้ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ
นักวำงแผนกำรเงินจะต้องสอบผ่ำน CFP (Certified Financial Planning)
โดยสมำคมนักวำงแผนกำรเงินไทย เพื่อรับรองคุณวุฒิของผู้ประกอบ
วิชำชีพ นอกจำกนี้ยังต้องมีทักษะทำงกำรสื่อสำรร่วมด้วย เพรำะต้อง
สร้ำงมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำ เก็บข้อมูลทำงด้ำนสังคมและกำรเงิน
แล้วนำมำวิเครำะห์สร้ำงกลยุทธ์กำรเงินอย่ำงเหมำะสม สำหรับรำยได้
หลักของอำชีพ นี้มำจำกค่ำคอมมิชชั่ นแนะนำสินค้ ำ ค่ำวำงแผน
คำปรึกษำ และส่วนแบ่งผลประโยชน์จำกกำรแนะนำลูกค้ำ เท่ำกับว่ำยิ่ง
หำลูกค้ำได้มำกเท่ำไหร่ รำยได้ก็จะมำกขึ้นเท่ำนั้น สำมำรถทำงำน
ในสถำบันกำรเงิน บริษัทประกัน หรือเลือกทำเป็นอำชีพอิสระก็ได้
อัตราเงินเดือน 30,000 – 100,000
นักวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล (Digital Strategic Planner)
สื่อออนไลน์ได้กลำยเป็นสื่อกระแสหลักที่คนเข้ำถึงได้ง่ำย
แบรนด์และผู้ผลิตสินค้ำต่ำงให้ควำมเชื่อมั่นว่ำกำรทำกำรตลำดออนไลน์
จะช่วยเพิ่มมูลค่ำให้กับธุรกิจได้ในเวลำรวดเร็ว ซึ่งกำรจะวำงแผน

กำรตลำดออนไลน์ให้มีประสิทธิภำพนั้น ต้องอำศัยควำมรู้จำกผู้เชี่ยวชำญ
จำกอำชีพนักวำงแผนกลยุทธ์กำรตลำดดิจิทัล (Digital Strategic Planner)
ที่มีควำมรู้ครอบคลุมเรื่องกลยุทธ์กำรตลำด รอบรู้เรื่องสื่อออนไลน์
และเข้ำใจพฤติกรรมของผู้บริโภค ใช้เครื่องมือในโซเชียลมีเดียได้อย่ำง
คล่องแคล่ว แล้วนำข้อมูลเหล่ำนี้มำวิเครำะห์ วำงแผนกำรตลำดให้เหมำะสม
กับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้กลุ่มเป้ำหมำยได้รู้จักและใช้บริกำร อำชีพนักกำรตลำด
ออนไลน์จึงเป็นหนึ่งในอำชีพที่มั่นคงในสำยงำนกำรตลำด และสำมำรถ
เติบโตถึงระดับผู้บริหำร หรือเป็นที่ปรึกษำด้ำนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ให้กับองค์กรได้
อัตราเงินเดือน 20,000 -70,000 บาท
จิตแพทย์
สำยงำนแพทย์ถือได้ว่ำเป็นอำชีพที่มั่นคงมำแต่ไหนแต่ไร เพรำะมี
รำยได้สูงสมกับวิชำควำมรู้ และโอกำสตกงำนน้อย เพรำะกำรมีสุขภำพดี
เป็นปัจจัยที่สำคัญในกำรใช้ชีวิต คนทั่วไปเลยมักจะยอมจ่ำยเงินในกำรรักษำ
และดูแลสุขภำพให้แข็งแรงอยู่เสมอ ซึ่งหนึ่งในสำขำยอดฮิตของสำยงำน
แพทย์ก็คือจิตแพทย์ เพรำะสุขภำพจะแข็งแรงได้ ต้องเริ่มจำกกำรมีสุขภำพจิต
ทีด่ ีก่อน หน้ำที่หลักของอำชีพนี้คือกำรให้คำปรึกษำเรื่องสุขภำพจิต
และรักษำโรคจิตเวช เช่น โรคซึมเศร้ำ โรควิตกกังวล อำรมณ์สองขั้ว
รวมถึงโรคทำงระบบประสำทอย่ำงอัลไซเมอร์ ผู้ที่ประกอบอำชีพจิตแพทย์
ต้องเรียนจบคณะแพทย์ศำสตร์ แล้วศึกษำต่อในสำขำจิตเวชศำสตร์
เมื่อเรียนจบแล้วสำมำรถประกอบอำชีพประจำอยู่โรงพยำบำล คลินิก
เป็นวิทยำกำรให้ควำมรู้ นอกจำกนี้ในปัจจุบันยังมีแอปพลิเคชั่นที่ให้
คำปรึกษำด้ำนสุขภำพจิตมำกมำย ธุรกิจสตำร์ทอัพเหล่ำนี้จึงมองหำ
จิตแพทย์ที่จะมำให้ควำมรู้และร่วมพัฒนำแอปพลิเคชั่นด้วยกัน
อัตราเงินเดือน 50,000 – 300,000 บาท
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นักกายภาพบาบัด
นักกำยภำพบำบัด เป็นอีกหนึ่งในอำชีพที่มั่นคงในสำยงำนแพทย์
เติบโตได้ไกลในหลำยธุรกิจ สำมำรถทำงำนได้หลำกหลำยทั้งในโรงพยำบำล
คลินิก สถำนที่กำยภำพบำบัด ศูนย์แพทย์ชุมชน สถำนีอนำมัย สถำบัน
ควำมงำม หรือที่บ้ำนของผู้ป่วย นักกำยภำพบำบัดมีควำมเชี่ยวชำญ
ด้ำนสรีระมนุษย์ มีหน้ำที่ตรวจประเมิน วินิจฉัย ให้คำแนะนำ และบำบัด
ควำมบกพร่องของร่ำงกำยของผู้ป่วยที่มี่ กำรเคลื่อนไหวผิดปกติจำกโรค
อุบัติเหตุ กำรใช้ชีวิตประจำวัน หรือกำรเล่นกีฬำ โดยใช้วิธีกำยภำพบำบัด
ตำมคำสั่งของแพทย์ เช่น กำรนวด หรือใช้อุปกรณ์ช่วยเสริมให้เหมำะ
กับร่ำงกำยของผู้ป่วย
อัตราเงินเดือน 20,000 – 60,000 บาท
งาน IT
สำยงำน IT ถือได้ว่ำเป็นอำชีพที่มำแรงในยุคดิจิทัล เพรำะเป็น
อำชีพเฉพำะทำงที่มีควำมรู้ครอบคลุมทั้งคอมพิวเตอร์ คณิตศำสตร์
และวิทยำศำสตร์ จึงเป็นที่ต้องกำรของตลำดแรงงำน เพรำะแทบจะทุก
องค์กรต้องมีกำรวำงระบบ IT ไม่ว่ำจะเป็นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น
ต่ำงๆ ตลอดจนระบบอินเทอร์เน็ต ทำให้สำยงำนนี้ได้รับค่ำตอบแทนสูง
ทั้งนี้สำยงำน IT แบ่งออกเป็นหลำยอำชีพด้วยกัน ซึ่งล้วนแต่เป็น
อำชีพที่มั่นคงในตำแหน่งหน้ำที่กำรเงินและฐำนเงินเดือน มีโอกำส
เติบโตเป็นผู้บริหำรในองค์กรและสำมำรถออกมำทำธุรกิจเองได้
อัตราเงินเดือน 20,000 – 100,000 บาท
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคเหนือ
ที่มา : https://th.jobsdb.com/th

งานไอทีที่ได้รับความนิยม
IT Support
ดูแลรับผิดชอบแก้ไข ซ่อม เครื่องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในองค์กร
ดูแล server วำงระบบเครือข่ำยต่ำงๆ ตลอดจนบำรุงรักษำอุปกรณ์
ให้อยู่ในสภำพดี
Programer/Developer
เชี่ยวชำญในกำรเขียนโปรแกรมสั่งงำนคอมพิวเตอร์ ต้องมีควำมรู้
เรื่องภำษำคอมพิวเตอร์เป็นอย่ำงดี เพื่อพัฒนำเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น
ให้รองรับกำรใช้งำนบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ
UX/UI Developer
อำชีพ UX และ UI จะทำงำนร่วมกันเสมอ โดยมีจุดประสงค์
เดียวกันคือกำรพัฒนำ ออกแบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นให้ดูสวยงำม
ใช้งำนง่ำย แต่ในหน้ำที่รับผิดชอบจะต่ำงกันที่ UX (User experience)
จะมุ่งเน้นกำรสร้ำงประสบกำรณ์ที่ถูกใจผู้ใช้งำน เพรำะฉะนั้นต้องมี
ควำมรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ และเข้ำใจ insight ของผู้ใช้งำนเป็นอย่ำงดี
ส่วน UI (User Interface) มีหน้ำที่ออกแบบ จัดวำงสีฟอนต์ของเว็บไซต์
หรือผลิตภัณฑ์ให้ดูสวยงำม จึงจำเป็นต้องมีควำมรู้เรื่องดีไซน์
จะสังเกตได้ว่ำทั้ง 5 อำชีพนี้ เป็นสำยงำนเฉพำะทำงที่หุ่นยนต์
ทำแทนได้ยำก แนวโน้มที่จะตกงำนจึงมีน้อย ทั้งนี้ก่อนจะตัดสินใจ
เลือกประกอบอำชีพไหน ควรพิจำรณำให้ครอบคลุมทั้งค่ำตอบแทน
สวัสดิกำร ทักษะพื้นฐำน และต้องมีใจรักด้วย ลองถำมตัวเองว่ำ
เรำสำมำรถทำอำชีพนี้ได้นำนแค่ไหน มีควำมสุขกับงำนที่ทำหรือไม่
ขอให้ทุกคนค้นหำอำชีพที่ใช่และมั่นคงได้เร็ววัน

THAILAND 4.0
"ดีแทค" แนะไทยต้องพลิกโฉมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ชูหมัดเด็ดด้วย "5G Private Network"
จับมือ AWS จัดพิสูจน์ประสิทธิภำพที่ดีแทคเฮ้ำส์พร้อมเตรียมให้กลุม่ ลูกค้ำองค์กรสัมผัสจริง นำ Private Network ติดปีกไทยสู่
ศูนย์กลำงผู้ผลิต ท่ำเรือ ระบบสำธำรณสุข ชี้องค์กรต้องปลดล็อกสู่ 5G Private Network รองรับ use case ในอนำคต
บมจ.โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) ชูควำมสำคัญหนุนอุตสำหกรรมไทยเติบโตอย่ำงยั่งยืน เดินหน้ำสู่อุตสำหกรรม 4.0
พร้อมยกระดับเครือข่ำยพื้นฐำนเฉพำะองค์กร ติดปีกอุปกรณ์ IoT และหุ่นยนต์ นำอุตสำหกรรมเติบโตสู่ศูนย์กลำงกำรผลิต ชี้ต้องปรับตัว
อย่ำงทันท่วงที ดีแทคชู 5G Private Network ควำมปลอดภัยสูงเมื่อผสำนกับกำรประมวลผลเอดจ์ คอมพิวติ้ง สำมำรถออกแบบขนำด
ได้ตรงควำมต้องกำร เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจำกเทคโนโลยี Massive IoT, Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), Augmented
Reality (AR), Virtual Reality (VR), และกำรวิเครำะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ ทั้งนี้ ดีแทคจัดสำธิตผ่ำนกล้องอัจฉริยะร่วมกับ เอดับบลิวเอส
สโนวบอล เอดจ์ (AWS Showball Edge) อุปกรณ์ที่มำพร้อมสตอเรจและกำรประมวลผลบนคลำวด์คอมพิวติ้งจำกเอดับบลิวเอส ซึ่งนอกจำก
จะสำมำรถรับส่งข้อมูลระหว่ำงสถำนที่ต่ำงๆ กับคลำวด์ของเอดับบลิวเอสแล้ว อุปกรณ์ชิ้นนี้ยังสำมำรถทำกำรประมวลผลและรองรับเอดจ์คอมพิวติ้ง
ได้อีกด้วย
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พลิกฟื้นอุตสาหกรรมทะยานสู่ประสิทธิภาพดิจิทัลเต็มรูปแบบ
ดีแทคมองแนวโน้มอุตสำหกรรมต้องใช้ปัจจัยเทคโนโลยี
หนุนให้เกิดกำรเปลี่ยนผ่ำน โดยประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงของกำร
ลงทุนอุตสำหกรรมต่ำงๆ เช่น โรงงำนผลิตรถยนต์ โรงงำนสินค้ำ
ระบบขนส่งสินค้ำ ท่ำเรือขนส่งสินค้ำ และสนำมบิน ที่มีควำมสำคัญ
ในกำรพัฒนำประเทศและก้ำวสู่กำรฟื้นตัวหลังได้รับผลกระทบจำก
วิกฤตโควิด-19 พร้อมทั้งปรับตัวสู่กำรรองรับพฤติกรรมใหม่ที่เปลี่ยนแปลง
อย่ำงรวดเร็ว โดยดีแทคได้ร่วมกับ AWS พิสูจน์กำรใช้งำนเครือข่ำย
ส่วนตัวขององค์กรร่วมกัน
นำยรำจีฟ บำวำ รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร กลุ่มธุรกิจ
องค์กรและธุรกิจขนำดกลำงและขนำดเล็ก บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส
คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหำชน) หรือดีแทค กล่ำวว่ำ “เทคโนโลยี 5G
Private Network จะมำปลดล็อกอุตสำหกรรมและกลุ่มผู้ประกอบกำร
ที่กำลังเปลี่ยนผ่ำนสู่ดิจิทัล โดยต้องเร่งวำงแผนระยะยำวหลังวิกฤต
โควิด-19 ที่ต้องพัฒนำสู่กำรใช้งำน IoT แอปพลิเคชัน ซึ่งจะก่อให้เกิด
นวัตกรรมกำรเชื่อมต่ออุปกรณ์ในอุตสำหกรรมและองค์กรต่ำงๆ
ที่มีควำมหลำกหลำย ด้วยควำมปลอดภัย และมีประสิทธิภำพสูงสุด
สำมำรถออกแบบได้เฉพำะตำมควำมต้องกำรของแต่ละองค์กรที่มี
ควำมแตกต่ำงกัน โดยเฉพำะอุตสำหกรรมที่ให้บริกำรหรือผลิตสินค้ำ
ที่มีควำมเฉพำะกลุ่ม (Vertical Industry) เช่น อุตสำหกรรมภำค
กำรผลิต กำรประกอบรถยนต์ กลุ่มท่ำเรือขนส่งสินค้ำ กลุ่มคมนำคม
ขนส่ง กลุ่มสำธำรณสุข กลุ่มกำรเกษตร เป็นต้น”

กลุ่มอุตสำหกรรมและกลุ่มองค์กรต่ำงๆ ได้ใช้งำนเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตเป็นหลักทุกองค์กร แต่ควำมสำคัญคือกำรเปลี่ยนผ่ำน
ที่จะนำ IoT หุ่นยนต์ เครื่องจักร และระบบอัตโนมัติต่ำงๆ มำใช้งำน
อย่ำงเต็มประสิทธิภำพและปลอดภัย ดังนั้น เครือข่ำยเฉพำะองค์กร
จึงมีควำมสำคัญยิ่ง วันนี้ 5G Private Network จึงมำตอบโจทย์
ควำมต้องกำรที่เปลี่ยนผ่ำนสู่ดิจิทัลและระบบอัตโนมัติของกลุ่มอุตสำหกรรม
ซึ่งต้องกำรเครือข่ำยที่มีควำมปลอดภัย ควำมเร็วสูงในกำรรับส่งข้อมูล
ตอบสนองกำรทำงำนแบบทันทีทันใดด้วยควำมหน่วงต่ำ (low latency)
พร้อมวำงใจได้ด้วยกำรรับรอง Service Level Agreement (SLA)
ในกำรเชื่อมต่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน
“นอกจำกกำรสร้ำงพื้นฐำนเครือข่ำยสู่องค์กรธุรกิจยุคใหม่
ด้วย 5G Private Network จะทำให้สำมำรถใช้งำนเครือข่ำยด้วย
ประสิทธิภำพสูงสุดที่ออกแบบมำเพื่อกำรทำงำนเฉพำะขององค์กร
แล้ว ยังสำมำรถป้องกันกำรเชื่อมต่อเครือข่ำยภำยนอกที่ต้องเผชิญ
ควำมเสี่ยงทั้งข้อมูลรับ -ส่ง และเสี่ยงต่อกำรโจมตีจำกผู้ไม่หวังดี
หรือแฮกเกอร์ที่สำมำรถใช้ช่องทำงเจำะเครือข่ำยบุกรุกเข้ำมำภำยใน
องค์กรเพื่อเข้ำถึงดำต้ำหรืออุปกรณ์ IoT ซึ่งมีผลต่อควำมปลอดภัย”
นำยรำจีฟ กล่ำว
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