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ข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2565 Special Report ฉบับนี้ขอ
เสนอเร่ือง ชวนชิมหนู! หนุ่มลงทุนแค่ 700 เลี้ยงหนูนำเดือนเดียวออกลูกขยำยฟำร์มจับขำยเป็นตัว-ช ำแหละ-ปรุงเมนูฮิต ท ำเงินได้
ทุกวันตลอดปี ตำมด้วย การส่งเสริมการมีงานท าในภูมิภาค เกษตรกรหนุ่มรุ่นใหม่ ท ำสวนมะไฟสร้ำงรำยได้ปีละ 3 แสนบำท

ส่วน English for Career ฉบับนี้ขอเสนอค ำศัพท์ Who, Whom, Whose, Which, That ใช้ยังไง ที่นี่มีค ำตอบ! 
รู้ทันโลก “รถแทรกเตอร์อัตโนมัติ” สัญญำณกำรเปลี่ยนแปลงอุตสำหกรรมเกษตร Smart DOE กระทรวงแรงงำน รุกขยำยกำรจ้ำงงำน
ผู ้ส ูงอำยุเพิ ่ม สร้ำงโอกำสกำรมีงำนท ำ อาชีพมั ่นคง ทักษะ Multitasking กับโอกำสกำรท ำงำนที ่หลำกหลำย และ 
THAILAND 4.0 5 เมกะเทรนด์ ปี 2022-2025 วันที่เทคโนโลยีล้ ำเกินต้ำน “ธุรกิจ” ไปทำงไหนดี ?

หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ วำรสำรฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ตำมสมควร สำมำรถดูรำยละเอียดและติดตำมวำรสำรข่ำวสำร
ตลำดแรงงำน Smart Job Magazine ได้ทำง https://doe.go.th/lmia
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Special Report 

ชวนชิมหน!ู หนุ่มลงทุนแค่ 700 เลี้ยงหนูนาเดือนเดียวออกลูกขยายฟาร์ม
จับขายเป็นตัว-ช าแหละ-ปรุงเมนฮูิต ท าเงินได้ทุกวันตลอดปี

ล าปาง - น่าสน..หนุ่มพนักงานบริษัท-เจ้าของธุรกิจ
ส่วนตัวเล็ก ๆ เจอผลกระทบโควิดรอบแรก เจอคลิปคนเลี้ยงหนูพุก
ลองศึกษา - ลงทุนซื้อพ่อพันธุ์/แม่พันธุ์แค่ 700 บาท เลี้ยงจน
เปิดฟาร์มขายทั้งหนูตัวเป็น ๆ หนูช าแหละ หนูปรุงสุก ท าเงิน
ทุกวันตลอดปี

หนุ่มวัย 48 ปี ณุชนก ขันเชียงทอง อำศัยอยู่บ้ำนแม่เฟือง 
ต.บ้ำนเอื้อม อ.เมืองล ำปำง ก ำลังเป็นที่สนใจและถูกกล่ำวขวัญถึง 
เมื่อเขำตกลงใจท ำฟำร์มเลี้ยงหนูนำ หรือหนูพุก ซึ่งเป็นหนูเนื้อ 
ที่มีกลุ่มคนนิยมรับประทำน เพรำะเนื้อหนูนอกจำกมีโปรตีนสูงแล้ว
ยังมีไขมันต่ ำ ขณะที่รำคำจ ำหน่ำยในร้ำนอำหำรเทียบเท่ำกับ
เป็ดหัน 1 ตัวเลยทีเดียว

ณุชนก ได้น ำเยี่ยมชมฟำร์มหนูของตัวเอง ซึ่งขณะนี้
มีประมำณ 50 บ่อ แยกเป็นบ่อที่ให้พ่อ -แม่พันธุ์ผสมพันธุ์
บ่อส ำหรับแม่ลูกอ่อน และบ่อขุนพร้อมจ ำหน่ำย ซึ่งบำงตัวอ้วนจน
หนักเกือบ 2 กก.ทีเดียว พร้อมเล่ำให้ฟังว่ำ ก่อนหน้ำนี้ท ำงำน
บริษัท และท ำธุรกิจส่วนตัวเล็ก ๆ อยู่ ไม่เคยรู้ถึงเรื่องกำรเลี้ยงหนูพุก
มำก่อน แต่พอเจอพิษโควิดรอบแรก งำนที่ท ำ -ธุรกิจที่มีได้รับ
ผลกระทบหมด กระทั่งได้ไปเห็นกำรเลี้ยงหนูพุกในยูทูบของกลุ่ม
คนเลี้ยงหนู ก็เกิดควำมสนใจและได้สอบถำมคนเลี้ยงจนมั่นใจว่ำ
สำมำรถท ำได้จริง จึงทดลองสั่งพ่อ-แม่พันธ์ุหนูมำลองเลี้ยงครั้งแรก 
5 คู่ ลงทุนไปคู่ละ 700 บำท ส่วนบ่อมำวำงซ้อนกัน 2 บ่อต่อ 1 คู่ 
300 บำท ก่อนหำวัสดุที่มีในบ้ำนมำท ำฝำปิดและอื่น ๆ ซึ่งถือว่ำ
กำรลงทุนน้อยมำกกับสภำวะเศรษฐกิจที่เจอพิษโควิด หลังจำกนั้น 
1 เดือน หนูพุกที่เลี้ยงไว้ก็ออกลูก แม่พันธุ์แต่ละตัวออกลูกอย่ำงน้อย
7 ตัว จึงแยกแม่ลูกออกจำกพ่อพันธุ์เพื่อให้ลูกกินนมแม่อีก 1-1.5 
เดือน ก่อนที่จะแยกลูกออกมำขุน เพิ่มอำหำรบ ำรุงแม่พันธุ์ และ
น ำผสมพันธุ์ใหม่ได้ทันทีก็จะวนกันไปในลักษณะนี้ โดยแม่พันธุ์
ก็จะผสมพันธุ์ไปเรื่อยประมำณ 1 ปี หรือมำกกว่ำนั้นอยู่ที่ควำม
สมบูรณ์ของแต่ละตัว เรื่องอำหำรไม่ยุ่งยำก หนูจะกินพืชผัก
ทำงกำรเกษตรเป็นหลัก อำทิ ข้ำวโพด ยิ่งเป็นข้ำวโพดหวำนยิ่งชอบ

ก็จะซื้อจำกเกษตรกรที่คัดแบบตกเกรดรำคำถูก อ้อย หญ้ำ กล้วย 
ใบกระถิน หนูกินได้หมด แต่จะเสริมอำหำรส ำหรับหนูบ้ำง ซึ่งหนู
จะกินอำหำรไม่เยอะ และจะกินเพียงตอนเย็นเท่ำนั้น กินเสร็จก็จะ
ผสมพันธ์ุคือธรรมชำติของหนู ส่วนกลำงวันจะนอน ดังนั้นคนเลี้ยง
ไม่จ ำเป็นต้องเฝ้ำ มำดูในตอนเย็นหำกอำหำรพร่องก็เติมอำหำร
เติมน้ ำไว้เท่ำนั้น ที่เหลือหนูก็จะอยู่เองตำมธรรมชำติ เมื่อขุนได้
3 - 4 เดือน ก็ชั่งน้ ำหนักดู หำกน้ ำหนักหนูแต่ละตัวได้ขั้นต่ ำ 5 - 6 ขีด
ก็จับขำยได้แล้ว เมื่อมีคนสนใจซื้อเป็นตัว รำคำขำยหน้ำฟำร์มตัว
เป็น ๆ เพื่อเอำไปเป็นพ่อ-แม่พันธุ์ คู่ละ 700 บำท หรือถ้ำจะเลี้ยง
เหมือนกับท่ีฟำร์มของตนเลี้ยงในขณะนี้ คือ 1 บ่อ ใช้พ่อพันธุ์ 1 ตัว 
แม่พันธ์ุ 2 ตัว รวมเป็น 3 ตัว รำคำ 1,000 บำท

ส่วนหนูเป็นเพื่อน ำไปท ำอำหำร กิโลกรัมละ 150 - 180 บำท
ถ้ำเป็นหนูช ำแหละพร้อมน ำไปท ำอำหำร ขำยกิโลกรัมละ 
200 บำท แต่แปรรูปเป็นเมนูเรียบร้อย อำทิ หนูอบโอ่ง ซึ่งเป็นเมนู
ยอดฮิต ขำยที่ตัวละ 150 บำท ซึ่งลูกค้ำก็จะสั่งซื้อทุกวัน 
ทั้งชำวบ้ำนในหมู่บ้ำน-ร้ำนอำหำร นอกจำกนี้ร้ำนอำหำรที่จ ำหน่ำย
บำงร้ำนน ำไปท ำเมนูหนูหันจ ำหน่ำยในรำคำเท่ำกับรำคำเป็ดหัน 
คือตัวละ 250 บำทเลยทีเดียว ซึ่งก็มีลูกค้ำสั่งซื้อหมดตลอด

“คนกินหนูอบโอ่งหรือหนูหันจะบอกว่ำรสชำติออร่อยกว่ำ
เนื้อหมูหรือเนื้อไก่ เพรำะหนังจะกรอบ เนื้อนุ่ม อร่อยมำก” ณุชนก
ยังบอกอีกว่ำ อำชีพนี้ถือว่ำสร้ำงรำยได้อย่ำงดีและมีรำยได้ทุกวัน
ตลอดปี และขณะนี้หนูที่เลี้ยงมีไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของ
ผู้บริโภคด้วยซ้ ำ จึงอยำกให้ชำวบ้ำนทั่วไปที่อยำกมีรำยได้สำมำรถ
เลือกกำรเลี้ยงหนูพุกนี้ได้ เพรำะลงทุนต่ ำมีรำยไดต้ลอดปี ตนพร้อม
ให้ค ำปรึกษำและจ ำหน่ำยพ่อ-แม่พันธุ์ให้ในรำคำพิเศษเพื่อน ำไป
สร้ำงอำชีพให้ได้ หรือหำกอยำกกินหนูก็สำมำรถสั่งซื้อและสั่งท ำได้
ทุกวันเช่นกัน

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

เกษตรกรหนุ่มรุ่นใหม่ ท าสวนมะไฟสร้างรายได้ปลีะ 3 แสนบาท
พะเยา เกษตรกรหนุ่มสืบสานอาชีพพ่อแม่ ท าสวนผลไม้

ผสมผสาน ปลูกต้นมะไฟหวานสร้างรายได้มากกว่า 3 แสนบาทต่อปี
นำยเกียรติศักดิ์ บันลือศรีสกุล เกษตรกรหนุ่มรุ่นใหม่ 

วัย 39 ปี ในพื้นที่บ้ำนต  ำพระแล หมู่ที่ 7 ต ำบลบ้ำนต  ำ อ ำเภอเมือง
จังหวัดพะเยำ ก ำลังเข้ำท ำกำรดูผลผลิตมะไฟหวำน ท่ีพ่อปลูกไว้
มำกกว่ำ 400-500 ต้น เมื่อ 30 ปีที่ผ่ำนมำ ที่ตนเองได้ท ำกำร
สืบสำนดูแลในปัจจุบัน ซึ่งจะมีพันธ์ุไข่เต่ำ เหรียญทอง สีชมพู และ
สีขำว ซึ่งขณะนี้ก ำลังให้ผลผลิตอย่ำงเต็มที่และใกล้ที่จะเก็บเกี่ยว
ผลผลิตออกจ ำหน่ำยได้แล้วภำยในกลำงเดือนนี้ โดยในปีนี้ผลผลิต
ออกลูกดกมำก จนแทบจะเต็มล ำต้น และมะไฟของตนเองที่ปลูก
ในพื้นที่นี้ มีรสชำติหวำน อร่อย ซึ่งในแต่ละปีสำมำรถเก็บผลผลิต
ได้มำกกว่ำ 15 ตัน และในปีนี้คำดว่ำผลผลิตจะมีมำกกว่ำทุกปี

โดย นำยเกียรติศักดิ ์ บอกว่ำ สวนมะไฟของตนเองนั้น
พ่อเป็นคนปลูกไว้มำแล้วประมำณ 30 ปี แต่ต่อมำตนเองก็เข้ำมำ
ดูแลซึ่งจะปลูกมะไฟ ซึ่งจะมีพันธุ์ไข่เต่ำ เหรียญทอง สีชมพู และ
สีขำวรวมแล้วกว่ำ 400-500 ต้น ซึ ่งขณะนี ้ก ำลังให้ผลผลิต
อย่ำงเต็มที่ และใกล้ที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตออกจ ำหน่ำยได้แล้ว 
ซึ่งแต่ละปีจะมีพ่อค้ำแม่ค้ำเดินทำงมำรับซื้อถึงสวน แต่ละปีก็จะ
สำมำรถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เฉลี่ยแล้วมำกกว่ำ 15 ตัน โดยรำคำ
จ ำหน่ำยแล้วท่ัวไปจะอยู่ท่ีเฉลี่ย 10 บำทขึ้นไป

โดยเฉพำะพันธุ์เหรียญทอง ที่เป็นที่นิยมจะมีรำคำสูง
มำกกว่ำกิโลกรัมละ 20 บำท เนื่องจำกมีรสชำติหวำน หอม และ
ลูกโตเนื้อมำก ส ำหรับมะไฟของสวนตนเองนั้นจะมีรสชำติที่อร่อย 
เนื่องจำกในพื้นที่ถือว่ำเป็นแหล่งที่มีดินดี จึงท ำให้ผลผลิตผลไม้
ของที่นี ่แทบทุกชนิดมีรสชำติดี และเป็นที่ต้องกำรของตลำด 
ซึ่งในแต่ละปีก็จะมีพ่อค้ำแม่ค้ำเดินทำงมำรับซื้อโดยตลอด และในปีนี้
ผลผลิตมะไฟของตนเองนั้นออกลูกดกมำกคำดว่ำผลผลิตจะมี
มำกกว่ำทุกปีท่ีผ่ำนมำ ซึ่งสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้เป็นอย่ำงดี

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคเหนือ
ที่มา : https://www.ejan.co

“กลุ่มจักสานผักตบชวา บ้านห้วยหวาย” สุพรรณบุรี สรรค์สร้างงานจากธรรมชาติ
“กลุ่มจักสำนผักตบชวำ บ้ำนห้วยหวำย” เป็นกำรรวมตัวจัดตั้งของชำวบ้ำนในพื้นที่ต ำบลโคกช้ำง อ ำเภอเดิมบำงนำงบวช จังหวัด

สุพรรณบุรี น ำผักตบชวำมำจักสำนเป็นของใช้และประดับที่มีควำมสวยงำมอันเกิดจำกฝีมือถักทออย่ำงประณีต พิถีพิถัน มีคุณค่ำไม่แพ้
แบรนด์นอก เป็นที่ชื่นชอบทั้งชำวไทยและต่ำงประเทศ

คุณณัฐณิชำ ดอกมะสัง ประธำนกลุ่มฯ บอกว่ำ กลุ่มนี้ตั้งอย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อปี 2535 มีสมำชิก 18 คน ตอนนั้นตัวเธอท ำหน้ำที่
เป็นเลขำฯ กลุ่ม โดยสมัยเริ่มแรกในพื้นที่ชุมชนมีต้นกกจ ำนวนมำกแต่ชำวบ้ำนยังไม่มีควำมสำมำรถด้ำนกำรถักทอ จนได้รับกำรส่งเสริม
ควำมรู้ทักษะเสริมสร้ำงอำชีพจำกภำครำชกำรฝึกฝนเรียนรู้กำรทอเสื่อเพื่อไว้ใช้ในครัวเรือน แต่ไม่ได้น ำไปขำยเพรำะเส้นทำงสัญจรล ำบำก 
ต่อมำเจ้ำหน้ำที่เกษตรอ ำเภอเดิมบำงนำงบวชได้ประสำนงำนเพื่อส่งเสริมอำชีพเพิ่มเติมให้ โดยน ำผักตบชวำที่มีจ ำนวนมำกในพื้นที่มำผลิต
จักสำนเป็นของใช้และของประดับ เพระผักตบชวำเกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ท้ังยังสร้ำงปัญหำต่อล ำน้ ำคูคลอง

ในช่วงแรกต้องประสบปัญหำและเผชิญอุปสรรคหลำยด้ำน แต่โชคดีได้โชว์ผลงำนเป็นท่ีประทับใจของลูกค้ำเมื่อได้ออร์เดอร์เข้ำมำ 
กว่ำ 500 ช้ิน ถือเป็นกำรเติมก ำลังใจให้กับสมำชิกที่ได้อดทนกันมำ จำกนั้นเริ่มมีออร์เดอร์เข้ำมำอย่ำงต่อเนื่องท ำให้สมำชิกจำกเดิมมี 18 คน
ค่อยเพิ่มขึ้นจำกสิบเป็นเกือบสองร้อยคนในปัจจุบัน ทั้งยังแตกไลน์ส่งสินค้ำไปขำยต่ำงประเทศ อย่ำงญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกำ

กำรผลิตสิ่งของจักสำนจำกผักตบชวำมีทั้งกำรถักเป็นเกลียวแบบถักเชือก หรือถักเป็นเปีย 3, 4, 6 หรือ 8 ส่วนผักตบชวำที่มี
ลักษณะล ำต้นแก่จะตัดโคนสีด ำทิ้ง ตัดปลำยยอดออก แล้วหั่นเป็นท่อนที่มีควำมยำว 2 ขนำด คือ 1 นิ้ว กับ 5 เซนติเมตร ให้ผึ่งแดดไว้ก่อน
แล้วจึงบรรจุใส่ถุง ถุงละ 5 กิโลกรัม เพื่อส่งไปขำยท่ีประเทศญี่ปุ่น เพื่อน ำไปเป็นวัสดุรองกันกระแทก เพรำะผู้ซื้อมองว่ำผักตบชวำเป็นวัสดุ
ทำงธรรมชำติที่ย่อยสลำยได้ ไม่เกิดผลเสียต่อสภำพแวดล้อม นอกจำกนั้น ยังน ำไปใช้รองในกรงสัตว์เพื่อให้สัตว์คุ้ยเขี่ย ปัจจุบันสินค้ำชนิดนี้
ได้รับควำมนิยมมำก ตลำดมีควำมต้องกำรต่อเนื่องจนผลิตไม่ทัน
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ผลิตภัณฑ์จักสำนผักตบชวำของกลุ่มมีด้วยกัน 4 แบบ 
ได้แก่ 1. งำนที่สร้ำงแบบขึ้นมำเองด้วยกำรพันมือ เช่น ตะกร้ำสำมแม่ลูก
2. งำนท่ีมีแบบ มีแม่พิมพ์หรือบล็อกก็จะสำนตำมแบบที่ก ำหนดไว้ 
3. เป็นงำนลงเข็มปักเย็บ งำนลักษณะนี้ต้องอำศัยควำมช ำนำญ 
ทักษะและประณีตมำก เป็นช้ินงำนที่เสียเวลำท ำมำก และ 4. งำนเย็บ
ผักตบชวำที่เป็นเส้นร่วมกับเข็มเพื่อเย็บเป็นชิ้นงำนโดยจะเริ ่ม
แล้วจบเพียงครั้งเดียว งำนประเภทนี้ มีหลำยรูปทรง ทั้งสี่เหลี่ยม
หรือวงรี โดยต้องใช้ทักษะและฝีมือมำก

ประธำนกลุ่มเผยว่ำ อำชีพจักสำนผักตบชวำช่วยให้ชำวบ้ำน
มีรำยได้เพิ่มขึ้น บำงครั้งรำยได้ดีกว่ำกำรท ำเกษตรกรรมด้วยซ้ ำ 
ชำวบ้ำนที่เป็นสมำชิกล้วนมีควำมสำมำรถ มีกำรพัฒนำปรับปรุง
ฝีมืออยู่ตลอดเวลำท ำให้ได้ผลงำนมีคุณภำพ สวย เป็นที่ถูกใจ
ของลูกค้ำ ท ำให้มียอดสั่งท ำเข้ำมำอย่ำงต่อเนื่อง จึงเป็นรำยได้
ที่แน่นอนของสมำชิก ปัจจุบันมีสมำชิกกลุ่มอยู่จ ำนวน 180 คน 
พร้อมกับเครือข่ำยตำมอ ำเภอในจังหวัดสุพรรณบุรี สำมำรถรองรบั
กำรผลิตได้เดือนละกว่ำ 5,000 ช้ิน

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์จักสำนทุกช้ินไม่เพียงเกิดจำกฝีมือ
กำรถักทอที่มีควำมสวยงำม แต่ส่วนประกอบทุกชิ้นยังผลิตขึ้นจำก
ผักตบชวำล้วน ไม่สอดแทรกวัสดุอื่นไม่ว่ำจะเป็นหนังหรือโลหะ 
เนื่องเพรำะเจตนำรมณ์ทำงกลุ่มต้องกำรท ำให้ผักตบชวำมีคุณค่ำ
ในตัวมันเอง อย่ำงหูหิ้ว สำยคล้อง ถ้ำถักทอเส้นสำยจำกผักตบชวำ
ขึ้นมำแล้วดูมีควำมสวยงำม มีคุณค่ำน่ำใช้ และสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของตลำด งำนจักสำนผักตบชวำถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท ำจำก
วัสดุธรรมชำติล้วนมีควำมสวยงำมทั้งลวดลำยถักทอ รูปทรง และ
กำรออกแบบที่ทันสมัย ดูดีไม่แพ้สินค้ำจำกต่ำงประเทศ เสริมสร้ำงบุคลิก
และสง่ำงำมให้กับผู้ใช้  จึงอยำกเชิญชวนกันมำอุดหนุนเพรำะสินค้ำไทย
ไม่เป็นรองชำติใดในโลก

สนใจผลิตภัณฑ์จักสำนผักตบชวำของกลุ่มจักสำนผักตบชวำ
บ้ำนห้วยหวำย ติดต่อได้ที ่ คุณณัฐณิชำ ดอกมะสัง โทรศัพท์ 
08-1858-3548 หรือเข้ำไปชมควำมสวยงำมของสินค้ำได้ที่ fb : 
กลุ่มจักสำนผักตบชวำ บ้ำนห้วยหวำย     
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก
ที่มา : https://www.technologychaoban.com

ท าเกษตรพอเพียง ปลดหนี้เงินล้านใน 4 ปี
ศุภธิดำ เกิดและเติบโตในครอบครัวเกษตรกร ในหมู่บ้ำนหนองกอง หมู่ที่ 3 ต ำบลโดด อ ำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 

เธอไปเรียนรู้เรื่องกำรท ำเห็ดฟำงจำกเพื่อนรำยหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรำ เธอควักเงินก้อนแรก 5 พันบำท เพื่อลงทุนเพำะเห็ดฟำงกองเตี้ย 
จ ำนวน 8 แปลง ในแปลงนำของครอบครัว เมื่อเก็บผลผลิตออกขำยและหักต้นทุนกำรผลิตแล้ว ยังเหลือผลก ำไร 10,000 บำท ถือว่ำ 
คุ้มค่ำกับกำรลงทุน เธอจึงตัดสินใจท ำอำชีพเพำะเห็ดฟำงอย่ำงเต็มตัว

เนื่องจำกอำชีพกำรเพำะเห็ดฟำง ใช้เงินลงทุนน้อยหักค่ำใช้จ่ำย เหลือผลก ำไรเป็นกอบเป็นก ำแถมได้ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มในแปลงนำ
อีกต่ำงหำก เธอจึงร่วมมือกับชำวบ้ำนในชุมชน จดทะเบียนวิสำหกิจชุมชน ช่ือว่ำ “สวนเห็ดบ้ำนลุงจอม” โดยเธอรับหน้ำที่เป็นประธำนกลุ่มฯ
เธอและสมำชิกกลุ่มจะลงมือเพำะเลี้ยงเห็ดฟำงกองเตี้ยบริเวณทุ่งนำ หลังสิ้นสุดฤดูท ำนำ

ทำงกลุ่มฯ จะใช้เศษฟำงข้ำวที่เหลือจำกกำรท ำนำ เป็นวัสดุในกำรเพำะเห็ดฟำง โดยทั่วไป พื้นที่ 1 ไร่ จะมีเศษฟำงข้ำวประมำณ 
3,000 กิโลกรัม สำมำรถน ำมำเพำะเห็ดฟำงได้ถึง 300 กิโลกรัม ทำงกลุ่มเก็บเห็ดฟำงออกขำยได้ในรำคำ กิโลกรัมละ 50-90 บำท 
สร้ำงรำยได้เข้ำกลุ่มไม่ต่ ำกว่ำ 15,000-27,000 บำท พอเข้ำฤดูท ำนำ เธอไม่สำมำรถเพำะเห็ดฟำงกองเตี้ยในแปลงนำได้อีก จึงตัดสินใจ
สร้ำงโรงเรือนเพำะเห็ดที่บ้ำนแทน โดยโรงเรือนแห่งนี้ ใช้ถัง 200 ลิตร เป็นอุปกรณ์ส ำหรับต้มน้ ำเพื่อท ำไอน้ ำ ใช้ไม้ฟืนต้มน้ ำ เฉลี่ยวันละ 
500 กิโลกรัม ต้องเผำฟืนต้มน้ ำท้ังวันท้ังคืน ท ำให้มีต้นทุนกำรผลิตสูง

ส ำนักงำนพลังงำนจังหวัดศรีสะเกษ จึงเข้ำมำช่วยสร้ำงเตำประหยัดพลังงำนรูปแบบใหม่ ที่ประหยัดพลังงำนจำกเดิมที่เคยเผำฟืน
ตลอด 24 ช่ัวโมง ก็เหลือแค่ 12 ช่ัวโมง ช่วยประหยัดไม้ฟืนได้มำกขึ้น โดยใช้เพียงวันละ 100 ก.ก. เท่ำนั้น ประหยัดเวลำและต้นทุน ท ำให้เหลือ
ผลก ำไรมำกขึ้น เธอแบ่งเวลำว่ำงไปสมัครเรียนกับ กศน. เพื่อน ำควำมรู้มำใช้พัฒนำอำชีพและรับหน้ำที่เป็นวิทยำกรอบรมควำมรู้เรื่อง
กำรเพำะเห็ดให้กับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนท่ัวไป

ปลดหนี้เงินล้านได้ เพราะยึดหลัก “พอเพียง”
ศุภธิดำ กล่ำวว่ำ ปัจจุบัน เธอปลดหนี้เงินล้ำนได้หมดแล้ว เพรำะน้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 9 มำใช้ในกำรด ำเนินชีวิต สำมำรถขจัดควำมยำกจนของตัวเอง เธอและครอบครัวด ำเนินชีวิตแบบ “พออยู่ พอกิน 
แลกเปลี่ยน เหลือขำย” ทุกวันน้ี เธอมีรำยได้หลักจำกอำชีพเพำะเห็ดฟำง และขำยวัสดุอุปกรณ์เพำะเห็ด นอกจำกน้ี แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งมำ
ท ำบ่อเลี้ยงปลำ ท้ังปลำหมอเทศ ปลำนิลแปลงเพศ และปลำดุก
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นอกจำกขำยปลำเป็นรำยได้หลักแล้ว เธอยังมีรำยได้เสริม
ในฐำนะตัวแทนจ ำหน่ำยพันธุ์ปลำให้กับฟำร์มปลำแห่งหนึ่งในจังหวัด
มหำสำรคำม ปัจจุบันเธอขำยพันธุ์ปลำหมอ ขนำด 3-4 เซนติเมตร
ในรำคำตัวละ 1.50 บำท โดยแนะน ำให้เพ่ือนบ้ำนท่ีรู้จักเลี้ยงปลำหมอ
ประมำณ 5 เดือน โดยจับปลำออกขำยได้เมื่อเลี้ยงได้น้ ำหนักตัว 
ประมำณ 4-5 ตัว/ก.ก. ซึ่งปลำชนิดนี้เป็นที่ต้องกำรของตลำดท้องถิ่น
ตลอดทั้งปี ประกำรต่อมำ เธอใช้พื้นที่ว่ำงที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ปลูกไม้ผลรอบบ้ำน เช่น เสำวรส ฟักข้ำว มะม่วง แบ่งพื้นที่
ส่วนหน่ึงส ำหรับเลี้ยงไก่ไข่ ไก่เนื้อ รวมทั้งปลูกพืชผักปลอดสำรพิษ
ไว้รอบบ้ำน ปลูกกล้วยหอมและกล้วยน้ ำว้ำปำกช่อง 50 ไว้ริมคันนำ 
เพื่อเก็บเครือกล้วยและหน่อพันธุ์ออกขำยในรำคำต้นละ 50 บำท
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : https://www.technologychaoban.com

เธอใช้ “เฟซบุ๊ก” เป็นช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์
สินค้ำออกสู่ตลำด ช่วยให้มีฐำนลูกค้ำกระจำยในวงกว้ำงทั่วประเทศ
ขำยสินค้ำได้มำกขึ้น รำยได้ก็สูงขึ้น สำมำรถปลดหนี้เงินล้ำน
ได้หมดภำยในระยะเวลำ 4 ปี ผลงำนของเธอเป็นท่ียอมรับในสังคม 
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ จึงส่งผลงำนของเธอ
เข้ำประกวดในโครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง ปรำกฏว่ำ ผลงำนของเธอ
ได้รับรำงวัลชนะเลิศระดับประเทศ สร้ำงควำมภำคภูมิใจให้แก่เธอ
และครอบครัวเป็นอย่ำงมำก

ปัจจุบัน เธอเปิดบ้ำนเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องกำรเพำะเห็ดและ
กำรท ำเกษตรแบบผสมผสำน เพื่อแบ่งปันควำมรู้และประสบกำรณ์
ด้ำนเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชำชนทั่วไป ทั้งนี้  ผู้ที่สนใจ
สำมำรถแวะเข้ำชมกิจกำรได้ที่บ้ำนของเธอ หรือพูดคุยกับเธอได้ที่
เบอร์โทร. 080-707-4431 รับรองไม่ผิดหวังอย่ำงแน่นอน

“ปาเต๊ะเพ้นตล์ายปักมุก” นครศรีธรรมราช

ผ้าปาเต๊ะ หรือ บาเต๊ะ นั้น เป็นค ำที่ใช้เรียกช่ือผ้ำชนิดหนึ่ง 
ที่มีวิธีกำรท ำโดยใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องกำรให้ติดสี หรือบำงคน
อำจรู้จักกันดีในช่ือ ผ้ำบำติก แต่สิ่งที่ต่ำงกันคือ ลวดลำยของผ้ำ ถ้ำผ้ำ
นั้นมีลวดลำยที่สวยงำม ซับซ้อน ตั้งแต่สองลำยขึ้นไปบนผ้ำผืนเดียว 
จะนิยมเรียกผ้ำชนิดนั้นว่ำ ผ้ำปำเต๊ะ มำกกว่ำผ้ำบำติก ซึ่งสำมำรถ
ดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้หลำยรูปแบบ เช่น ผ้ำเช็ดหน้ำ 
ผ้ำผันคอ ผ้ำคลุมผม เสื้อ และอื่น ๆ

คุณดรุณี ภู ่ท ับทิม ประธำนกลุ ่มต ัดเย ็บเสื ้อผ้ำสตรี 
ต ำบลหินตก จังหวัดนครศรีธรรมรำช กล่ำวว่ำ ก่อนจะมำท ำผ้ำ
ปำเต๊ะขำย ส่วนใหญ่คนในกลุ่มมีอำชีพกรีดยำง ปลูกผัก ท ำไร่ท ำสวน
กันมำก่อน เป็นผู้หญิงในชุมชน ว่ำงงำน ไม่มีรำยได้ ทำงศูนย์เรียนรู้
กำรพัฒนำสตรีและครอบครัวภำคใต้ จังหวัดสงขลำ จึงเข้ำมำ
สนับสนุน ให้ควำมรู้เรื่องกำรตัดเย็บเสื้อผ้ำ

เริ่มต้นด้วยกำรก่อตั้งกลุ่มท ำผ้ำปำเต๊ะเป็นอำชีพเสริม 
ช่วยกันคิดให้ผ้ำปำเต๊ะที่เป็นเอกลักษณ์ของทำงภำคใต้ที่ใช้นุ ่ง
เป็นผ้ำถุงอย่ำงเดียว มำเป็นผ้ำปำเต๊ะที่มีควำมโดดเด่นมีเอกลักษณ์
มำกขึ้น สำมำรถสวมใส่ได้หลำกหลำย จึงจะน ำมำปัก เพนต์และ
แปรรูปเป็นเสื้อผ้ำ กำงเกง ที่มีควำมเป็นแฟช่ันดูทันสมัย ปัจจุบันมี
สมำชิกรำว 20 คน จำกอำชีพเสริมในตอนแรกตอนนี้กลำยเป็น
อำชีพหลักไปแล้ว สร้ำงรำยได้ให้กลุ่มประมำณเดือนละ แสนกว่ำบำท

ส ำหรับควำมโดดเด่นของผ้ำปำเต๊ะของกลุ่มนั้น จะใช้กำรปัก
ลูกปัดเข้ำไปบนผืนผ้ำ ท ำให้ผ้ำดูเด่น มีลวดลำยมำกขึ้น ส่วนกำรเพ้นต์
จะใช้สีกำกเพชร ซึ่งจะไม่หลุดร่วงจำกกำรซัก เวลำสวมใส่ตอนกลำงคืน
จะมีควำมแวววำว โดดเด่นขึ้นกว่ำผ้ำปำเต๊ะแบบเดิม ด้วยลวดลำย

ที่ไม่เหมือนใคร วิธีกำรปักซึ่งไม่ค่อยมีคนมำท ำในผ้ำแบบนี้ ผนวกกับ
สินค้ำท่ีหลำกหลำย ท้ังเสื้อเช้ิตผู้ชำย กระโปรงสตรี กำงเกงส ำหรับ
ผู้ชำยและผู้หญิง รวมทั้งชุดเดรส จึงเป็นที่ต้องกำรของตลำด
เป็นอย่ำงมำก โดยลูกค้ำส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชำวไทยมุสลิมที่ใส่เครื่อง
แต่งกำยเป็นผ้ำปำเต๊ะอยู่แล้ว และชำวต่ำงชำติอย่ำงสหรัฐอเมริกำ
และเกำหลีใต้ จะช่ืนชอบประเภทกระโปรง

โดยผ้ำหนึ่งผืนจะใช้คนท ำเพียงหนึ่งคน และถ้ำเป็นคนที่
ช ำนำญในกำรปักหรือเพ้นตจ์ะใช้เวลำไม่เกิน 2 วัน ผ้ำก็จะแล้วเสร็จ
โดยรำคำแบ่งเป็น 2 แบบ คือ ผ้ำผืนท่ีไม่ได้แปรรูป รำคำ 1,800 บำท
ส ำหรับที่แปรรูปแล้ว รำคำก็จะอยู่ที่ 250 บำทไปจนถึง 1,800 บำท
ซึ่งทั้งแบบเพ้นต์และแบบปักมุกนั้นรำคำเท่ำกัน และมีช่องทำง
จ ำหน่ำยทั้งในห้ำงสรรพสินค้ำ ตลำดถนนคนเดินอ ำเภอเมือง
นครศรีธรรมรำช โทรศัพท์ (081) 268-7992 และ Facebook 
ดรุณี ผ้ำปำเต๊ะเมืองคอน

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้
ที่มา : https://www.sentangsedtee.com
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ครม. ไฟเขียวแผนด าเนินการโครงสร้างพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภค 3.37 แสนล้าน ปี 66 - 70 มั่นใจ EEC จะเป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจของไทย-อาเซียน ในอนาคตสร้างงานอีก 1 
แสนต าแหน่ง ใน 5 ปี ลดต้นทุนโลจิสติกส์ได้ 16%

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรมว.กลำโหม
เปิดเผยภำยหลังกำรประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบแผน
ด ำเนินกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนและสำธำรณูปโภค รวมทั้งมำตรกำร
ส่งเสริมและเทคโนโลยี ในพื้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
ภำคตะวันออก (อีอีซ)ี เพื่อยกระดับโครงข่ำยคมนำคม พ.ศ.2566-2570
ทั้งหมดรวม 77 โครงกำร วงเงินรวม 3.37 แสนล้ำนบำท

โดยรัฐบำลมีควำมเช่ือมั่นว่ำในอนำคตอันใกล้นี้พื้นที่อีอีซี
จะกลำยเป็นศูนย์กลำงส ำคัญทำงเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีทั้งของไทย
และภูมิภำคอำเซียนในอนำคต ซึ่งก็เป็นควำมภูมิใจของไทยทุกคนด้วย

“เรื่องอีอีซีเป็นโครงกำรส ำคัญของรัฐบำลก็คือกำรพัฒนำ
พื้นที่ EEC ซึ่งรัฐบำลได้วำงรำกฐำนไว้อย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2561 
ทั้งกำรจัดสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนสำธำรณูปโภค ระบบโครงข่ำย
คมนำคมไร้รอยต่อ ทั้งทำงถนน ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ หลำยอย่ำง
อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำร แม้ว่ำจะมีปัญหำและอุปสรรคอยู่บ้ำง 
ก็ต้องด ำเนินกำรหำวิธีกำรที่เหมำะสม และให้เป็นไปตำมกฎหมำย
ทุกประกำร เพื่อยกระดับระบบกำรขนส่ง โลจิสติกส์ เพื่อรองรับ
เมืองใหม่ อัจฉริยะ อุตสำหกรรมอัจฉริยะพลังงำนสะอำด

นำยธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี
เปิดเผยว่ำ ที่ประชุมครม.รับทรำบมติคณะกรรมกำรนโยบำย
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (กพอ.) พร้อมเห็นชอบ (ร่ำง) 
แผนปฏิบัติกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนฯ พ.ศ. 2566-2570 ในพื้นที่
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (อีอีซ)ี

ประกอบด้วย โครงกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและ
สำธำรณูปโภค รวมถึงมำตรกำรส่ง เสริมและเทคโนโลยี 
เพื่อยกระดับโครงข่ำยคมนำคม 77 โครงกำร กรอบวงเงินรวม 
337,797 ล้ำนบำท แบ่งเป็น กำรลงทุนโดยภำครัฐ 53% จำกงบประมำณ
ประจ ำปี เงินกู้ เงินรัฐวิสำหกิจ เงินกองทุน จ ำนวน 61 โครงกำร 
วงเงินรวม 178,578 ล้ำนบำท และกำรลงทุนโดยเอกชน โครงกำร
ร่วมลงทุนกับภำคเอกชน (พีพีพ)ี 16 โครงกำร วงเงินรวม 159,219
ล้ำนบำท คิดเป็น 47%

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพโครงข่ำยระบบคมนำคม สนับสนุน
ระบบโลจิสติกส์ และระบบขนส่งสำธำรณะแบบไร้รอยต่อให้ทันสมัย
โดยสำมำรถลดต้นทุนด้ำนกำรขนส่งของประเทศลงได้ประมำณ 
16% ต่อปี เช่ือมต่อกำรเดินทำงจำกพื้นที่อีอีซีเข้ำสู่พื้นที่ของ
กรุงเทพมหำนครภำยในระยะเวลำ 1 ช่ัวโมง ด้วยรถไฟควำมเร็วสูง และ
ช่วยยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนและให้อีอีซีเป็นศูนย์กลำง
เศรษฐกิจของภูมิภำค โดยโครงกำรในภำพรวม แบ่งเป็นหลำยระยะ ได้แก่

1. ระยะเร่งด่วน เริ่มต้นปี 2566 จ ำนวน 29 โครงกำร 
วงเงิน 125,599 ล้ำนบำท เช่น โครงกำรก่อสร้ำงระบบขนส่ง
มวลชนรองเพื่อรองรับ รถไฟควำมเร็วสูง (HSR) ระยะท่ี 1 (ชลบุรี-
บ้ำนบึง-EECi และระยอง-บ้ำนค่ำย-EECi) โครงกำรก่อสร้ำงไฮท์ สปรีด
แท็กซี่ เวย์ และแท็กซี่ เวย์ เพิ่มเติม ของท่ำอำกำศยำนอู่ตะเภำ 
โครงกำรพัฒนำระบบกำรจรำจรขนส่งอัจฉริยะ โครงกำรจัดหำ
พลังงำนสะอำด

2. ระยะกลำง (2567-2570) จ ำนวน 48 โครงกำร วงเงิน
รวม 212,197 ล้ำนบำท ได้แก่ โครงกำรรถไฟทำงคู่สำยใหม่ ช่วง
ศรีรำชำ-ระยอง โครงกำรติดตั้งโครงสร้ำงพื้นฐำนของระบบ M-Flow
บนมอเตอร์เวย์สำย 7 โครงกำรพัฒนำกำรให้บริกำรท่ำเรือเชิงพำณิชย์
(ท่ำเรือสัตหีบ) โครงกำร Dry Port ฉะเชิงเทรำ โครงกำรก่อสร้ำง 
ท่ำเทียบเรือแหลมบำลีฮำย ระยะที่ 1

นำยธนกร กล่ำวว่ำจำกกำรลงทุนตำมแผนในพื้นที่อีอีซี
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ ด้ำนเศรษฐกิจ เช่น เกิดกำรจ้ำงงำน
ระหว่ำงก่อสร้ำง ปี 2566-2570 เฉลี่ยประมำณ 20,000 ต ำแหน่ง/ปี
รวม 1 แสนต ำแหน่งใน 5 ปี และปี 2571-2580 ประมำณ 12,000
ต ำแหน่ง/ปี

รวมทั้งเป็นกำรยกระดับ National Gateway สนับสนุน
กำรพัฒนำพื้นที่กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยวของพื้นที่อีอีซีด้ำนสังคม
เช่น มีระบบขนส่งมวลชนที่ทันสมัย คุณภำพสูง เช่ือมกำรเดินทำง 
แบบไร้รอยต่อ สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ และมีระบบ
ไฟฟ้ำที่มีเสถียรภำพที่ดี รองรับควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำที่เพิ่มขึ้น 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ส่วนผลประโยชน์ด้ำนโลจิสติกส์ เช่น มีเส้นทำงรถไฟทำงคู่
เพิ่มขึ้น 275 กิโลเมตร และมีเส้นทำงรถไฟควำมเร็วสูง 155 
กิโลเมตร สนำมบินอู่ตะเภำสำมำรถรองรับผู้โดยสำรเพิ่มขึ้นเป็น 
60 ล้ำนคน/ปี ท่ำเรือแหลมฉบัง สำมำรถรองรับตู้สินค้ำได้เพิ่มขึ้น
เป็น 18 ล้ำนตู้/ปี และรองรับรถยนต์ได้ 3 ล้ำนคัน/ปี และท่ำเรือ
มำบตำพุด สำมำรถรองรับสินค้ำได้เพิ่มขึ้นเป็น 60 ล้ำนตัน/ปี

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

เปิดแผนลงทุน EEC 3.3 แสนล้าน ปี 66 - 70 ยกระดับคมนาคมภาคตะวันออก
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English for Career

Who, Whom, Whose, Which, That ใช้ยังไง ที่นี่มีค าตอบ!
Who, Whom, Whose, Which, That จัดเป็น Relative 

Pronoun หรือ Pronoun สรรพนำมที่เอำไว้ใช้ขยำยประธำนหรือกรรม
ในประโยคให้ละเอียดมำกขึ้น ซึ่งส่วนขยำยนี้เรียกว่ำ Adjective 
clause หรือ Relative clause ซึ่งเป็น Pronoun ที่ได้ใช้บ่อยมำก ๆ
แต่คนก็สับสนกันเยอะมำก ๆ เช่นกัน ว่ำ Pronoun แต่ละตัว  
ต้องตำมด้วยอะไร ใช้ยังไงดี วันนี้ Globish จะมำไขข้อข้องใจ
1. Where, When, Why + Subject + Verb
เช่น
I went back to the store where I bought my sweater. 
ฉันกลับไปท่ีร้ำนท่ีฉันซื้อเสื้อกันหนำวมำ
I felt sorry for her when I heard her story. ฉันรู้สึกเสียใจ
กับเธอมำก ๆ เมื่อได้ฟังเรื่องรำวของเธอ
I don't know why he is so secretive. ฉันไม่รู้ว่ำท ำไมเขำต้อง
ท ำตัวลึกลับขนำดนั้น
2. Which + Verb + (Object)
Which + Subject + Verb
**Which ห้ำมใช้กับคนเด็ดขำด**
เช่น
We have seen a lot of changes which are good for 
business. เรำได้เห็นกำรเปลี่ยนแปลงหลำยอย่ำงที่ดีต่อธุรกิจ
He wants water from the fountain which he claims to be
the magic one. เขำอยำกได้น้ ำจำกน้ ำพุน้ัน ที่เขำอ้ำงว่ำเป็นเวทมนตร์

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง
ที่มา : https://www.globish.co.th

3. That + Verb
That + Subject + Verb
** That ท ำหน้ำที่เหมือน Which แต่ห้ำมใช้กับคนเด็ดขำด**
เช่น
I think that is sufficient. ฉันคิดว่ำนั่นก็เพียงพอแล้ว
She selected a pink dress that Alex liked. เธอเลือกใส่ชุด
สีชมพูท่ีอเล็กซ์ชอบ
4. Who + Verb 
เช่น
It was a house full of people who happened to be 
related to him. นี่เป็นบ้ำนที่เต็มไปด้วยคนที่บังเอิญเกี่ยวโยงกับเขำ
5. Whom + Subject + Verb 
เช่น
He saw a gentleman whom he presumed to be the 
director. เขำเห็นสุภำพบุรุษคนท่ีเขำเดำว่ำเป็นผู้ก ำกับ
6. Whose + Noun
เช่น
I bought eggs from a farmer whose chickens roam free. 
ฉันซื้อไข่มำจำกชำวสวนท่ีไก่ของเขำเลี้ยงแบบปล่อย
7. Of which + Noun (Pronoun แสดงความเป็นเจ้าของ)
เช่น
She ate three ice creams, of which her favourite flavour
was orange. เธอกินไอศกรีมที่รสโปรดของเธอคือรสส้ม

ทริคส าคัญในการใช้ Relative Pronoun คือ ต้องเช็ค
ให้ดีว่า Pronoun ตัวนั้นตามด้วยอะไร เช่น ตามด้วยประโยค 
(Subject + Verb), ค านาม (Noun) หรือ ค ากริยา (Verb)

รู้ทันโลก

กำรเดินหน้ำควำมพยำยำมพัฒนำนวัตกรรมใหม่ ๆ ในอุตสำหกรรมกำรเกษตร เพื่อช่วยทุ่นแรงงำนมนุษย์พร้อม ๆ กับ
เพิ่มก ำลังกำรผลิต เพิ่งผนวกเอำเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์เข้ำมำยกระดับควำมก้ำวหน้ำไปอีกข้ันเมื่อเร็ว ๆ นี้

สักวันหนึ่งเกษตรกรทั่วประเทศและทั่วโลก อำจเลิกใช้งำนรถแทรกเตอร์ของพวกเขำ แล้วหันมำใช้งำนรถแทรกเตอร์ระบบ
อัตโนมัติที่สำมำรถควบคุมกำรท ำงำนจำกระยะทำงไกลผ่ำนแอพพลิเคช่ันในโทรศัพท์สมำร์ทโฟนแทน แต่บรรดำเกษตรกร ไม่ว่ำจะรำย
ใหญ่หรือรำยย่อยจะไว้วำงใจในเทคโนโลยีนี้หรือไม่ ขณะที่ เทคโนโลยีในอุตสำหกรรมกำรเกษตรนั้นมีพัฒนำกำรรุดหน้ำอย่ำงรวดเร็วอยู่
อีกไม่นำน เกษตรกรจะมีรถแทรกเตอร์ไร้คนขับใช้ในเรือกสวนไร่นำของตนเพื่อให้ท ำงำนตลอด 24 ช่ัวโมง ในขณะที่พวกเขำคอยควบคุม
และตรวจสอบจำกระยะทำงไกลผ่ำนแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์สมำร์ทโฟนเท่ำนั้น

“รถแทรกเตอร์อัตโนมัติ” สัญญาณการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเกษตร
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อีเจโน่ คำฟีอีโร (Igino Cafiero) ซีอโีอและผู้ก่อตั้ง แบร์ แฟล็ก
โรโบติกส์ (Bear Flag Robotics) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ จอห์น เดียร์
(John Deere) บริษัทผลิตอุปกรณ์กำรเกษตรในสหรัฐฯ บอกกับ 
วีโอเอ ว่ำ หำกแวดวงกำรเกษตรเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ 
ทุกฝ่ำยก็จะสำมำรถใช้ประโยชน์จำกนวัตกรรมทั้งหลำยในกำร
พัฒนำกระบวนกำรท ำงำนต่ำง ๆ ได้อย่ำงมำก

คำฟีอีโร ให้ควำมเห็นว่ำ เมื่อตอนที่สหรัฐฯ ก่อตั้งขึ้นมำ 
ชำวอเมริกันรำว 50% ล้วนเป็นเกษตรกร แต่ตอนนี้มีเกษตรกร
เหลืออยู่ เพียงไม่ถึง 1% ดังนั้นกำรผลิตรถแทรกเตอร์ระบบ
อัตโนมัตินี้ จะช่วยให้เกษตรกรมีเครื่องมือที่ช่วยให้ท ำกำรเกษตร
ได้อย่ำงมีประสิทธิผลมำกขึ้น รถแทรกเตอร์ไร้คนขับรุ ่นใหม่
จำก จอห์น เดียร์ ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์ในกำรตรวจจับภำพ
ระบบปัญญำประดิษฐ์ หรือ AI และระบบน ำทำง GPS ในกำรไถพรวน
และปลูกพืชผักในไร่นำโดยไม่หยุดพัก แต่ค ำถำมในเวลำนี้คือ 
บรรดำเกษตรกรน้อยใหญ่จะยินดีไว้วำงใจให้รถแทรกเตอร์
ที่ขับเคลื่อนด้วยตนเองนี้ท ำงำนให้ส ำเร็จลุล่วงได้หรือไม่? คนที่ยัง
ไม่แน่ใจ อำจลองฟังควำมเห็นของ ดั ก นิมส์ (Doug Nimz) 
เกษตรกรรุ่นที่ 4 จำกบลูเอริ์ธ รัฐมินนโิซตำ ซึ่งเป็นหนึ่งในคนกลุ่มแรก ๆ
ที่ทดลองใช้รถแทรกเตอร์ขับเคลื่อนอัตโนมัติของ จอห์น เดียร์
ในกำรปลูกข้ำวโพดและถั่วเหลืองในพ้ืนท่ีประมำณ 800 เฮกตำร์ 
หรือรำว 5,000 ไร่ ของเขำดูแล้ว

นิมส์ กล่ำวว่ำ ด้วยเทคโนโลยีนี้ เขำสำมำรถใช้แอพฯ
ในโทรศัพท์สมำร์ทโฟนตรวจสอบระดับน้ ำมันเช้ือเพลิงในรถ
แทรกเตอร์ และตรวจดูว่ำ ยังมีพื้นที่ในไร่นำเหลืออยู่เท่ำใดที่ยัง
ไม่ได้ไถพรวน ขณะที่ ระบบของรถแทรกเตอร์ยังสำมำรถส่ง
สัญญำณเตือนเขำทันที กรณีที่พบกับสิ่งกีดขวำงเพื่อให้เขำไปท ำ
กำรตรวจสอบได้ด้วย

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง
ที่มา : https://www.voathai.com

ทั้งนี้ บริษัท จอห์น เดียร์ เปิดเผยว่ำ กล้องที่ติดอยู่กับรถ
แทรกเตอร์ยังช่วยให้เกษตรกรสำมำรถเห็นภำพหรือสวนไร่นำ
ได้ตลอดเวลำ และช่วยให้ท ำกำรหว่ำนเมล็ดพืชลงหลุมอย่ำง
แม่นย ำ ขณะท่ี เทคโนโลยีกำรฉีดพ่นของรถแทรกเตอร์ท ำให้กำร
ฉีดพ่นสำรก ำจัดวัชพืชนั้นตรงจุดและแม่นย ำ ซึ่งเป็นกำรประหยัดเงิน
ให้เกษตรกร พร้อม ๆ กับช่วยรักษำสิ่งแวดล้อมไปในตัว แต่ส ำหรับ
เกษตรกรบำงคน ประโยชน์ที่ ชัดเจนที่สุดจำกเทคโนโลยีรถ
แทรกเตอร์อัตโนมัติก็คือ กำรประหยัดเวลำ และซำรำห์ รอคเคอร์ 
(Sarah Rachor) เกษตรกรรุ่นที่ 4 เจ้ำของฟำร์ม หัวบีท ข้ำวสำลี 
และถั่วเหลือง ในรัฐมอนแทนำ คือ หนึ่งในกลุ่มเกษตรกรที่เห็นด้วย
กับประเด็นนี้

รอคเคอร์ กล่ำวว่ำ ข้อแตกต่ำงอย่ำงมำกระหว่ำงรถ
แทรกเตอร์ขับเคลื่อนด้วยระบบน ำทำง GPS ที่เธอใช้อยู่ในตอนนี้ 
กับรถแทรกเตอร์ขับเคลื่อนอัตโนมัติเต็มรูปแบบ หลัก ๆ แล้วจะ
เป็นเรื่องของเวลำ โดยเทคโนโลยีที่อัพเกรดเหล่ำนี้ช่วยให้เธอ
สำมำรถปลูกพืชผลในที่ดินได้มำกขึ้นและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น

ขณะที่ ดั ก นิมส์ เกษตรกรจำกรัฐมินนิโซต้ำ กล่ำวเสริมว่ำ 
แม้ปกติ เกษตรกรจะเป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้ำงชอบอะไรแบบดั้งเดิม 
เขำรู้สึกว่ำ เมื่อเกษตรกรเหล่ำนั้นได้ทดลองใช้รถแทรกเตอร์
ไร้คนขับนี้แล้ว พวกเขำจะต้องยอมรับในเทคโนโลยีนี้อย่ำงแน่นอน

ท้ายสุด บริษัท จอห์น เดียร์ ผู้พัฒนารถแทรกเตอร์
ล้ าสมัยนี้ เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนที่จะเปิดตัวรถขับเคลื่อนระบบ
อัตโนมัติออกสู่ตลาดส าหรับเกษตรกรในปลายปีนี้แล้ว          

Smart DOE

กระทรวงแรงงาน รุกขยายการจ้างงานผู้สูงอายุเพิ่ม สร้างโอกาสการมีงานท า
นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เปิดเผยว่ำ จำกกำรที่ประเทศไทยก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุอย่ำงสมบูรณ์ 

รัฐบำลโดยกำรน ำของพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ซึ่งก ำกับดูแล
กระทรวงแรงงำน ตระหนักถึงกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำผู้สูงอำยุ ซึ่งกระทรวง
แรงงำน ได้ด ำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนผู้สูงอำยุในอำชีพท่ีเหมำะสมกับวัยและประสบกำรณ์ ใน 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมสำนพลัง
ประชำรัฐ จัดหำงำนให้ผู้สูงอำยุ (Civil State Project for Elderly) กิจกรรม 1 อ ำเภอ 1 ภูมิปัญญำ และกิจกรรมสร้ำงโอกำสกำรมีงำนท ำ
ให้ผู้สูงอำยุเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบรรจงุำน รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพอิสระ และพัฒนำต่อยอดผลิตภัณฑ์ สู่ตลำดออนไลน์
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“ผู้สูงอำยุเป็นทรัพยำกรที่ส ำคัญอย่ำงยิ่งของสังคมและ
ประเทศชำติ  เป็นต้นทุนทำงสังคมที่มีค่ ำมำกในฐำนะผู้มี
ประสบกำรณ์ ซึ่งมีผู้สูงอำยุจ ำนวนมำกที่มีศักยภำพและพร้อม
ที่จะท ำงำน ผมจึงได้มอบหมำยกรมกำรจัดหำงำนเร่งเข้ำพบสถำน
ประกอบกำรภำคเอกชนเพื่อประชำสัมพันธ์ให้เห็นถึงควำมส ำคัญ
ของกำรจ้ำงงำนผู้สูงอำยุ เพื่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนผู้สูงอำยุ ขยำยโอกำส
กำรมีงำนท ำให้ผู้สูงอำยุ รวมทั้งเชิญชวนนำยจ้ำงให้ประกำศ
ต ำแหน่งงำนผู ้ส ูงอำยุ ผ่ำนระบบออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม 
“ไทยมีงำนท ำ” ซึ่งพร้อมให้บริกำรโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยทั้งนำยจ้ำง
และประชำชน” รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน กล่ำว

ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน 
กล่ำวว่ำ กรมกำรจัดหำงำนรับข้อสั่งกำรรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
แรงงำน ลงพื้นที่ประชำสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบกำรเห็นถึ ง
ควำมส ำคัญของกำรจ้ำงงำนผู้สูงอำยุแล้ว 900 แห่ง ท ำให้เกิดกำร
จ้ำงงำนผู้สูงอำยุ 649 คน โดยล่ำสุดบริษัท เอ็ม บี ซี แลนด์ จ ำกัด 
ได้แจ้งควำมต้องกำรจ้ำงงำนผู้สูงอำยุ ในต ำแหน่ง บำริสต้ ำ

จ ำนวน 34 อัตรำ เพื่อท ำงำนที่ร้ำน Café Amazon ในพื้นที่
ก รุ ง เ ท พ ม ห ำ น ค ร  แ ล ะ จั ง ห วั ด อื่ น  ๆ  ไ ด้ แ ก่  จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมรำช สงขลำ ภูเก็ต เชียงใหม่ ลพบุรี  ขอนแก่น 
บุรีรัมย์ สกลนคร และอ ำนำจเจริญ ในส่วนกิจกรรม 1 อ ำเภอ  
1 ภูมิปัญญำ มีกำรจ้ำงงำนผู้สูงอำยุมำเป็นวิทยำกรแล้ว จ ำนวน 12 คน
ก่อให้เกิดรำยได้ จ ำนวน 201,600 บำท และกิจกรรมสร้ำงโอกำส
กำรมีงำนท ำให้ผู้สูงอำยุเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบรรจุงำน
มีผู้สูงอำยุมำใช้บริกำรกับกรมกำรจัดหำงำนทั้งสิ้น 20 คน 
ซึ่งทั้งหมดได้รับกำรบรรจุงำนแล้ว ส ำหรับกำรส่งเสริมกำร
ประกอบอำชีพอิสระ และพัฒนำต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่ตลำด
ออนไลน์ มีกำรพัฒนำผลผลิตเพื่อสร้ำงมูลค่ำกำแฟโรบัสต้ ำ
กำรท ำเสื้อมัดย้อม ผลิตภัณฑ์กระเป๋ำจำกหนังเทียม ผลิตภัณฑ์
จักสำนจำกไม้ไผ่ และถุงผ้ำจำกผ้ำขำวม้ำ

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

รมว.สุชาติ ย้ า นายจ้างใช้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย ฝ่าฝืนมีโทษทั้งนายจ้าง-ลูกจ้าง

กระทรวงแรงงำน ย้ ำ นำยจ้ำงพำแรงงำน 3 สัญชำติ 
ที่ได้รับอนุญำตท ำงำนถึงวันที่ 13 ก.พ. 66 แล้ว เร่งด ำเนินกำรขอ
หนังสือเดินทำง/เอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำงฉบับใหม่
กรณีเอกสำรเดิมหมดอำยุ ภำยใน 1 ส.ค. 65

นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน 
เปิดเผยว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และพล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ซึ่งก ำกับดูแลกระทรวง
แรงงำน ก ำชับให้กระทรวงแรงงำนบริหำรจัดกำรแรงงำนข้ำมชำติ 
ภำยหลังสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด - 19 โดยค ำนึง  
ถึงสภำพเศรษฐกิจ และควำมส ำคัญของก ำลังแรงงำนอันเป็นปัจจัย
ท่ีขำดไม่ได้ในกำรฟ้ืนฟูประเทศ ซึ่งกระทรวงแรงงำนมีกำรปรับกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับให้ยืดหยุ่นสอดคล้องตำมสถำนกำรณ์จริง 
โดยมุ่งหวังให้นำยจ้ำง สถำนประกอบกำร และแรงงำนข้ำมชำติ 
ปฏิบัติตำมมติครม.ในครำวต่ำง ๆ เพื่อน ำไปสู่กำรจ้ำงแรงงำน
ข้ำมชำติอย่ำงถูกต้อง

“ขอฝำกถึงนำยจ้ำง สถำนประกอบกำรที่ใช้แรงงำน
ข้ำมชำติ 3 สัญชำติ (กัมพูชำ ลำว เมียนมำ) ที่ได้รับอนุญำตท ำงำน
ถึงวันที่ 13 ก.พ. 66 พำลูกจ้ำงในควำมดูแลของท่ำนด ำเนินกำร

ขอหนังสือเดินทำง/เอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำงฉบับใหม่กรณี
เอกสำรเดิมหมดอำยุ ภำยใน 1 ส.ค. 65 เพื่อขอรับกำรตรวจ
อนุญำตอยู่ในรำชอำณำจักรภำยในก ำหนด มิเช่นนั้นหำกกำร
อนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักรสิ้นสุด จะส่งผลให้กำรอนุญำต
ท ำงำนสิ้นสุดลงเช่นกันและกลำยเป็นแรงงำนผิดกฎหมำย ซึ่งเมื่อ
ตรวจพบกำรกระท ำควำมผิดนำยจ้ำงที่รับคนต่ำงด้ำวเข้ำท ำงำน
โดยไม่มีใบอนุญำตท ำงำน จะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 - 100,000 บำท
ต่อคนต่ำงด้ำวหนึ่งคน หำกท ำผิดซ้ ำมีโทษถึงจ ำคุก และห้ำมจ้ำง
คนต่ำงด้ำวท ำงำนอีก 3 ปี ส่วนคนต่ำงด้ำวที่ลักลอบท ำงำน
โดยไม่ได้รับอนุญำตมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บำท และ
ถูกส่งตัวกลับออกไปนอกรำชอำณำจักร และไม่สำมำรถขอรับ
ใบอนุญำตท ำงำนได้จนกว่ำจะพ้นโทษมำแล้วเป็นระยะเวลำ 2 ปี” 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน กล่ำว

ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน 
กล่ำวว่ำ กรมกำรจัดหำงำนสนับสนุนให้นำยจ้ำง สถำนประกอบกำร
ให้ควำมส ำคัญกับกำรใช้แรงงำนอย่ำงถูกต้อง เพรำะท ำให้ลูกจ้ำง
ในควำมดูแลได้รับกำรคุ้มครองตำมสิทธิที่พึงมี หำกเจ็บป่วย
จะได้รับกำรรักษำพยำบำลตำมสิทธิโดยไม่ต้องหลบซ่อน
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“กรณีที่หนังสือเดินทำงหรือเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำง
ของแรงงำนข้ำมชำติสิ้นอำยุ ให้แรงงำนข้ำมชำติด ำเนินกำรเพื่อให้
ได้มำซึ่งเอกสำรดังกล่ำวภำยในวันที่ 1 ส.ค. 65 ในส่วนของกำร
ออกเอกสำรรับรองบุคคล (Certificate of Identity : CI) ทำงกำร
เมียนมำจะออกเอกสำรรับรองบุคคล (CI) ให้ ณ ศูนย์บริกำร 
จ ำนวน 5 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรปรำกำร 
จังหวัดระนอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดเชียงใหม่ ส ำหรับคน
สัญชำติลำว และกัมพูชำสำมำรถขอเอกสำรดังกล่ำวได้ที่สถำน
เอกอัครรำชทูตตำมสัญชำติของตนที่ประจ ำอยู่ในประเทศไทย” 
อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำว

ส ำหรับนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร และคนสัญชำติ
กัมพูชำ ลำว และเมียนมำ สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม 
ไ ด้ ที่ ส ำนั ก ง ำนจั ดห ำ ง ำนจั งห วั ด  ส ำ นั ก ง ำนจั ดห ำ ง ำน
กรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1 - 10 หรือท่ีไลน์ @Service_Workpermit
และสำยด่วนกระทรวงแรงงำน โทร.1506 กด 2 กรมกำรจัดหำงำน 
หรือสำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน โทร.1694 ซึ่งมีกำรจัดล่ำมในภำษำ
กัมพูชำ เมียนมำ และอังกฤษ ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร

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

รมว.เฮง้ เตือน อย่าหลงเชื่อเว็บหลอกลวง งานเกษตรเกาหลี ส่งโดยกรมการจัดหางานเท่านั้น
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เผย มิจฉำชีพยกข่ำวดีงำนเกษตรตำมฤดูกำลเกำหลีหลอกคนหำงำน เตือน ติดตำมข่ำวจำก

กรมกำรจัดหำงำนก่อนโอนเงิน 
นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เปิดเผยว่ำ จำกกำรเดินทำงไปสำธำรณรัฐเกำหลีเพื่อเจรจำเรื่องโควตำ

งำนเกษตรตำมฤดูกำลกับเมืองต่ำง ๆ และได้รับข่ำวดีเมื่อสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ท ำให้มีกลุ่มมิจฉำชีพฉวยโอกำสหลอกลวงคนหำงำนโดยสร้ำงเพจ
โฆษณำชวนเช่ือ หรือเปิดบริษัทเพื่อเพิ่มควำมน่ำเช่ือถือ หลอกคนหำงำนว่ำสำมำรถพำไปท ำงำนเกำหลีได้ ท ำให้มีผู้หลงเชื่อเป็นจ ำนวนมำก
เกี่ยวกับเรื่องนี้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ซึ่งก ำกับดูแลกระทรวง
แรงงำน ให้ควำมส ำคัญอย่ำงมำก ย้ ำเตือนให้กระทรวงแรงงำน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องดูแลคนหำงำน และตรวจสอบด ำเนินคดี
ผู้มีพฤติกำรณ์หลอกลวงคนหำงำนอย่ำงถึงที่สุด

“ขอย้ ำเตือนว่ำล ำดับแรกกระทรวงแรงงำนและเมืองท้องถิ่นของประเทศเกำหลีต้องมีกำรท ำข้อตกลง (MOU) เรียบร้อยเสียก่อน 
จึงจะจัดส่งแรงงำนไปท ำงำนได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ปรับปรุงร่ำง MOU ให้แล้วเสร็จ และจะเสนอเข้ำที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
ภำยใน 1 เดือน จำกนั้นคำดว่ำจะสำมำรถจัดส่งแรงงำนตำมฤดูกำลในภำคเกษตรได้ภำยใน 60 วัน โดยกำรจัดส่งแรงงำนเกษตร
ตำมฤดูกำลจะเป็นแบบรัฐบำล (กรมกำรจัดหำงำน) จัดส่งเท่ำนั้น ขออย่ำหลงเชื่อผู้แอบอ้ำงว่ำสำมำรถพำท่ำนไปท ำงำนเกำหลี และ
งำนเกษตรตำมฤดูกำลเป็นงำนระยะสั้น 6 - 8 เดือน ผู้ที่ไม่มีควำมเช่ียวชำญภำษำต่ำงประเทศก็สำมำรถสมัครท ำงำนได้ เพรำะนำยจ้ำง
ไม่มีข้อจ ำกัดด้ำนภำษำ” รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน กล่ำว

ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำวว่ำ นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน ได้สั่งกำร
กรมกำรจัดหำงำนประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรหลอกลวงดังกล่ำวในทุกช่องทำง และตรวจสอบสื่อโซเซียลมีเดียต่ำง ๆ เมื่อมีกำรโพสต์
ข้อควำมชักชวนคนหำงำน ไปท ำงำนในต่ำงประเทศที่อำจเข้ำข่ำยกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติจัดหำงำนและคุ้มครองคนหำงำน 
พ.ศ. 2528 โดยผู้ใดจัดหำงำนให้คนหำงำนเพื่อไปท ำงำนในต่ำงประเทศ โดยไม่ได้รับใบอนุญำตจำกนำยทะเบียนจัดหำงำนกลำง 
ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่ 3 ปี - 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 60,000 บำท - 200,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ และกำรโฆษณำกำรจัดหำงำน
โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกกรมกำรจัดหำงำน มีควำมผิด ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
โดยปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 มีกำรด ำเนินคดีสำย/นำยหน้ำเถื่อนแล้ว 88 รำย พบกำรหลอกลวงคนหำงำนท้ังสิ้น 115 คน คิดเป็นมูลค่ำ
ควำมเสียหำย จ ำนวน 10,730,600 บำท

ท้ังนี้ ผู้ที่สนใจเดินทำงไปท ำงำนเกษตรตำมฤดูกำลท่ีเกำหลี สำมำรถลงทะเบียนได้ท่ีเว็บไซต์ toea.doe.go.th ของกองบริหำร
แรงงำนไทยไปต่ำงประเทศ และติดตำมข่ำวสำรจำกกรมกำรจัดหำงำนอย่ำงใกล้ชิดที่ เว็บไซต์ doe.go.th/overseas หรือสอบถำมได้ที่
ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด ส ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1 - 10
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รมว.เฮง้ สั่งการกกจ. จับตาสื่อโซเชียล ก่อนเร่งเตือนประชาชน ป้องกันถูกหลอกค้ามนุษย์
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน ห่วงคนไทยถูกหลอก

ท ำงำนประเทศเพื่อนบ้ำน ย้ ำคนหำงำนอย่ำหลงเชื่อผู้ชักชวน
ไปท ำงำนต่ำงประเทศที่แนะน ำให้ท ำผิดกฎหมำย เสี่ยงถูกหลอก
ให้เป็นเหยื่อขบวนกำรค้ำมนุษย์

นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน 
เปิดเผยว่ำ จำกกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นคนไทยที่ถูกหลอกลวง
ไปท ำงำนในประเทศกัมพูชำ ไลฟ์สดขอควำมช่วยเหลือโดยอ้ำงว่ำ
ตนและคนไทยกว่ำ 30 คน ตกเป็นเหยื่อกำรถูกหลอกชักชวน
ไปท ำงำนที่ประเทศเพื่อนบ้ำน ก่อนถูกบังคับใช้แรงงำน และขำยต่อ
เป็นทอด ๆ นั้น ขณะนี้ได้สั่งกำรกรมกำรจัดหำงำนเร่งประชำสัมพันธ์
ให้คนหำงำนทรำบถึงอันตรำยและกลวิธีที่สำย-นำยหน้ำเถื่อน
ใช้หลอกลวงประชำชน โดยระยะหลังพบพฤติกำรณ์หลอกลวง
คนหำงำนด้วยกำรประกำศชักชวนไปท ำงำนในคำสิโนผ่ำนสื่อ
สังคมออนไลน์ แลกกับค่ำตอบแทนที่สูง จำกนั้นจะมีนำยหน้ำ
ติดต่อเหยื่อผ่ำนทำงแอปพลิเคชัน WeChat (วีแชต) เมื่อตกลง
เรื่องกำรจ้ำงงำนและนัดหมำยเรื่องกำรเดินทำงข้ำมชำยแดนแล้ว 
จะพำเหยื่อลักลอบข้ำมพรมแดนผ่ำนช่องทำงธรรมชำติ เพื่อเข้ำไป
ในเขตของประเทศเพื่อนบ้ำนโดยผิดกฎหมำย เมื่อไปถึงจะให้เหยือ่
ไปท ำงำนอื่นที่ไม่ได้ตกลงกันไว้และเป็นงำนผิดกฎหมำย เช่น 
กำรหลอกลวงคนไทยด้วยกันผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์อีกต่อ หรือ
หลอกชักชวนให้คนไทยลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลผ่ำนสื่อสังคม
ออนไลน์ หำกไม่ยินยอมอำจถูกขำยต่อเป็นทอด ๆ ให้กับนำยจ้ำง
รำยอื่น หรือถูกกักขังและท ำร้ำยร่ำงกำย และหำกต้องกำรกลับ
ประเทศไทยจะต้องจ่ำยค่ำไถ่ เป็นเงินร่วมแสนบำท

“พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และ พล.อ. 
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ซึ่งก ำกับดูแลกระทรวง
แรงงำน ห่วงใยคนไทยที่ถูกหลอกลวงไปท ำงำนในประเทศเพื่อนบ้ำน
อย่ำงยิ่ง โดยมอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องร่วมกันเร่งช่วยเหลือ
คนไทยกลับบ้ำนอย่ำงปลอดภัย ซึ่งผมขอฝำกถึงพี่น้องคนไทย
ที่ก ำลังหำงำนในต่ำงประเทศ ไม่ว่ำประเทศใด หำกสำย-นำยหน้ำ
มีพฤติกำรณ์แนะน ำให้ท ำผิดกฎหมำย ไม่ว่ำจะเป็นชักชวนท ำงำน
ผิดกฎหมำย กำรลักลอบเข้ำประเทศ หรือไปท ำงำนต่ำงประเทศ
โดยไม่แจ้งกำรท ำงำน ให้สันนิษฐำนเป็นล ำดับแรกว่ำท่ำนก ำลัง
ถูกหลอกลวง โปรดอย่ำหลงเช่ือเพรำะไม่เพียงเสียทรัพย์ แต่อำจ
ถูกบังคับใช้แรงงำน หรือขำยต่อให้นำยจ้ำงรำยใหม่เป็นทอด ๆ 
หรือถูกท ำร้ำย บำงกรณีหำกไม่สำมำรถท ำงำนได้มีกรณีถ่ำยเลือด 
และเอำอวัยวะไปขำย ซึ่งเข้ำข่ำยกำรค้ำมนุษย์” รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงแรงงำน กล่ำว 

ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน 
กล่ำวว่ำ กรมกำรจัดหำงำนรับข้อสั่งกำรรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
แรงงำน โดยมอบหมำยกองทะเบียนจัดหำงำนกลำงและคุ้มครอง
คนหำงำน จับตำสื่อโซเชียลมีเดีย หำกพบผู้มีพฤติกำรณ์โฆษณำ
จัดหำงำนโดยไม่ได้รับอนุญำตจำกกรมกำรจัดหำงำน หรือ
หลอกลวงว่ำสำมำรถหำงำน และได้ เ งินหรือทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจำกผู้ถูกหลอกลวงให้เร่งขยำยผล หำกพบมีควำมผิด
ให้ด ำเนินคดีตำมกฎหมำยต่อไป นอกจำกนี้ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดทั่วประเทศ จะประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้กับคนหำงำน
ในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบอย่ำงใกล้ชิด เพื่อให้รู้ทันเล่ห์กลของนำยหน้ำเถื่อน
สำมำรถช่วยสอดส่องผู้มีพฤติกำรณ์น่ำสงสัยที่เข้ำมำหลอกลวง
คนในชุมชน และแจ้งเบำะแสต่อเจ้ำหน้ำที่ได้

ทั้งนี้ กรมกำรจัดหำงำนมีศูนย์ประสำนกำรปรำบปรำม
ผู้เป็นภัยต่อคนหำงำน ท ำหน้ำที่ตรวจสอบ ป้องปรำม และ
ปรำบปรำมกำรหลอกลวงไปท ำงำนต่ำงประเทศ โดยปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 มีกำรด ำเนินคดีสำย/นำยหน้ำเถื่อนแล้ว 88 รำย 
พบกำรหลอกลวงคนหำงำนทั้งสิ้น 115 คน คิดเป็นมูลค่ำควำมเสียหำย
จ ำนวน 10,730,600 บำท

“ส ำหรับผู้ที่ต้องกำรแจ้งเบำะแสหรือร้องทุกข์สำมำรถ
ติดต่อได้ที่ ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด ส ำนักงำนจัดหำงำน
กรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1-10 หรือ ที่สำยด่วนกระทรวงแรงงำน 
โทร.1506 กด 2 กรมกำรจัดหำงำน หรือสำยด่วน 1694 
กรมกำรจัดหำงำน หรือแจ้งเบำะแสโดยตรงที่กองทะเบียน
จัดหำงำนกลำงและคุ้มครองคนหำงำน โทร. 0 2354 1729” 
อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำว
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อาชีพมั่นคง

ทักษะ Multitasking กับโอกาสการท างานท่ีหลากหลาย
หำกกล่ำวถึงทักษะในกำรท ำงำนเมื่อหลำยปีก่อนเรำจะ

เห็นได้ว่ำกำรท ำงำนนั้น อำจเป็นทักษะเฉพำะด้ำนในวิชำชีพนั้น ๆ 
เพียงด้ำนเดียว ซึ ่งมักแบ่งหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ชัดเจน
ตำมต ำแหน่งที่พนักงำนแต่ละคนได้รับ แต่เมื่อยุคสมัยเริ่มมีกำร
เปลี่ยนแปลง รูปแบบในกำรท ำงำนก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตำมนั้น
เช่นกัน ปัจจุบันในบรรดำทักษะที่องค์กรต้องกำรมำกที่ส ุด
จำกพนักงำนคงหนีไม่พ้น Multitasking หรือควำมสำมำรถในกำร
ท ำงำนที่หลำกหลำย เพื่อรองรับลักษณะงำนที่มีควำมท้ำทำย
กับกำรแข่งขันที่สูงข้ึน หำกเปรียบเทียบง่ำย ๆ ก็เหมือนกำรได้เป็น
พนักงำนในร้ำนสะดวกซื้อ ที่ไม่ได้มีหน้ำที่เฉพำะเจำะจง พนักงำน
แต่ละคนสำมำรถท ำงำนได้หลำยหน้ำที่ในคนเดียวกัน
Multitasking คืออะไร

คือกำรท ำงำนด้วยควำมสำมำรถที่หลำกหลำย มีควำมสำมำรถ
ในหลำกหลำยด้ำน ถึงแม้เรำอำจท ำงำนในต ำแหน่งเดียวก็ตำม 
เช่น คุณมีต ำแหน่งในกำรเขียนบทควำม แต่ถ้ำคุณมีควำมสำมำรถพอ
ก็สำมำรถท ำงำนกรำฟิกร่วมได้เช่นกัน แต่ไม่จ ำเป็นต้องท ำในเวลำ
เดียวกัน ในปัจจุบันโลกอินเทอร์เน็ตท ำให้เรำสำมำรถฝึกทักษะ
ในกำรท ำงำนด้ำนต่ำง ๆ  ได้ง่ำยขึ้น หำกเรำมีกำรพัฒนำทักษะอยู่เรื่อย ๆ  
ย่อมเป็นผลดีกับเทรนด์ของกำรท ำงำนที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ
ทักษะการท างานแบบ Multitasking

หลำยคนสำมำรถก้ำวหน้ำในอำชีพกำรงำนได้ส ำเร็จ เป็นเพรำะ
เขำสำมำรถวำงแผนและควบคุมงำนอย่ำงเป็นระบบจำกควำมสำมำรถ
และควำมเช่ียวชำญที่มีอยู่  จึงเห็นได้ว่ำทักษะกำรท ำงำนที่
หลำกหลำยท ำให้คุณได้รับโอกำสในกำรท ำงำนท่ีหลำกหลำยเช่นกัน
ความหลากหลายสร้างความส าเร็จ

กำรท ำงำนที่หลำกหลำยท ำให้ “กำรสร้ำงอำชีพ” เป็นเรื่อง
ที่อำจมองว่ำมันช่ำงแตกต่ำงจำกควำมคิดแบบดั่งเดิมเสียจริง 
ควำมจริงแล้วกำรท ำงำนมันควรส ำเร็จในสำยงำนอำชีพที่ท ำอยู่
แบบขั้นบันได หรือแบบค่อยเป็นค่อยไปมำกกว่ำ แต่ถ้ำเรำเคยได้ยิน
ค ำว่ำ “รักในสิ่งที่ท ำ ท ำในสิ่งที่รัก” ในกำรท ำงำนที่หลำกหลำยมัก
สร้ำงควำมรู้สึกที่เป็นพลังบวกให้กับตัวเอง เรำมองเห็นคุณค่ำตัวเอง
ในกำรท ำงำนมำกขึ้น ซึ่งเรำอำจใช้สติปัญญำเพื่อสร้ำงควำมส ำเร็จ
ในอีกงำนหนึ่ง เพื่อกระตุ้นควำมคิดสร้ำงสรรค์ให้อีกงำนหนึ่งได้
ความหลากหลายสร้างโอกาส

จริงอยู่ที่หลำยคนอำจมองว่ำกำรท ำงำนหลำยอย่ำงใน
เวลำเดียวกัน มักได้ผลงำนออกมำไม่ดีนัก แต่ถ้ำหำกมองถึงทักษะ
และควำมสำมำรถในกำรท ำงำน ที่เรำสำมำรถท ำงำนได้หลำย
รูปแบบในคน ๆ เดียว พวกเขำก็สำมำรถยกระดับให้กับอำชีพ
ของตนเองได้ อำจได้รับหน้ำท่ีรับผิดชอบในงำนท่ีใหญ่ขึ้น ได้รับ
โอกำสในกำรเลื่อนต ำแหน่งที่สูงขึ้น หรือแม้แต่ไม่พลำดโอกำส
ในกำรสมัครงำน จำกทักษะที่ตัวเองมีอยู่
ความหลากหลายสร้างอาชีพ

กำรท ำ งำนแบบ Multitasking ไม่ เพี ยงแต่ เพิ่ มพูน
ประสบกำรณ์ให้คุณเก่งขึ้นเพียงอย่ำงเดียว ถ้ำคุณเป็นพนักงำน
สำมำรถน ำประสบกำรณ์นี ้ไปต่อยอดในงำนที ่เกี ่ยวข้องได้ 
สร้ำงผลงำนช้ินโบว์แดงให้บริษัทได้ช่ืนชม แต่หำกคุณอยำกเป็น
เจ้ำของกิจกำร กำรได้เรียนรู้งำนในทุกส่วนอำจเป็นจุดเริ่มต้น 
ที่ได้ก้ำวข้ึนไปอีกข้ันของควำมส ำเร็จช้ันเยี่ยมก็เป็นไปได้
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคเหนือ
ที่มา : https://tonkit360.com

THAILAND 4.0

5 เมกะเทรนด์ ปี 2022-2025 วันที่เทคโนโลยีล้ าเกินต้าน “ธุรกิจ” ไปทางไหนดี ?
ส่อง 5 เทรนด์หลักด้านเทคโนโลยีช่วง ปี 2022-2025 เทคโนโลยีไหนบ้างที่จะเข้ามามีอทธิพลกับธุรกิจทั้งของไทยและ

ของโลกนับจากนี้
ปรำกฏกำรณ์ “เต่าบิน” ตู้ขำยเครื่องดื่มอัตโนมัติฟีเวอร์ในกลุ่มคนเมือง “หุ่นยนต์ขายกาแฟ” ของคำเฟ่อเมซอนท่ีใคร ๆ 

ก็อยำกลองใช้ ตู้แคชเชียร์อัตโนมัติในท็อปส์ ซูเปอร์มำร์เก็ต ที่ท ำหน้ำที่ได้ใกล้เคียงกับพนักงำนเข้ำไปทุกที หรือแม้แต่ตู้เก็บค่ำที่จอดรถ
อัตโนมัติให้ห้ำงสรรพสินค้ำที่ช่วยให้กำรเก็บเงินค่ำท่ีจอดรถสะดวกรวดเร็วแบบไม่ต้องใช้พนักงำนสักคน ..สิ่งเหล่ำนี้ก ำลังจะบอกอะไร ?

แม้กำรใช้ “ระบบอัตโนมัติ” ในธุรกิจต่ำง ๆ ไม่ใช่เรื่องใหม่ท้ังในไทย ต่ำงประเทศ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับระบบอัตโนมัติในยุคนี้ 
คือ พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ยอมรบักำรใช้งำนระบบเหลำ่นี้มำกข้ึน ด้วยเทคโนโลยีที่ผู้พัฒนำท ำได้มีประสทิธิภำพมำกขึน้เมื่อเทียบกับอดีต
รวมถึงโควิด-19 ที่เร่งให้คนหลีกเลี่ยงกำรใช้บริกำรที่มีกำรสัมผัสจำกคนสู่คน ท ำให้ระบบอัตโนมัติก ำลังจะมีอิทธิพลในโลกของธุรกิจมำกขึ้น
อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ในอนำคตอันใกล้
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เมื่อมองไปถึง “เมกะเทรนด์” ของธุรกิจช่วง ปี 2022-2025
ก็พบว่ำนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นหนึ่งที่ก ำลังส่งสัญญำณว่ำโลกธุรกิจ
ก ำลังหมุนตำมเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น และไม่ใช่แค่หยิบมำเป็นลูกเล่น
ให้กลุ่มเป้ำหมำยสนใจเท่ำนั้น แต่ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีจะ
เข้ำมำช่วยให้ธุรกิจท ำได้ง่ำยขึ้น ตอบโจทย์ผู้บริโภคมำกขึ้น หรือ
พลิกธุรกิจที่เคยเป็นผู้ตำมให้กลำยเป็นผู้น ำตลำดไปเลยก็ได้

“กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” สรุป 5 เทรนด์หลักที่จะก ำหนด
“ทิศทางธุรกิจ” นับตั้งแต่วินำทีนี้ที่จะมีโอกำสได้เห็นภำยในปี 
2025 ที่ผู้ประกอบกำรต้องรู้ เพื่อเตรียมพร้อมเพื่อรับมือไม่ให้ถูก
สลัดตกเทรนด์ หรือเพื่อเตรียมตัวรับโอกำสจำกเทรนด์เทคโนโลยี
สุดล้ ำก่อนใคร
1. ระบบอัตโนมัติ (Automation)

ปี 2025 เป็นต้นไป คำดกำรณ์ว่ำในอนำคตจะเห็นกำร
สิ้นสุดของงำนบำงงำน หรืออำชีพหลำยอำชีพ โดย McKinsey, 
Oxford และบริษัทอื่น ๆ คำดกำรณ์ว่ำจะมีงำน 800 ล้ำน
ต ำแหน่งท่ีจะหำยไปเนื่องจำกระบบอัตโนมัติภำยในปี 2030

โดยจะเริ่มต้นเทรนด์นี้จำก “hybrid AI” หรือกำรใช้ AI
(Artificial Intelligence) ผสมผสำนกับกำรท ำงำนของมนุษย์ และ
จะมีแนวโน้มถูก AI แทนทั้งหมดในบำงงำน บำงอำชีพ เพรำะใน
หลำยเรื่องเครื่องจักรหรือปัญญำประดิษฐ์จะฉลำดกว่ำมนุษย์ และ
นั่นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพให้กับธุรกิจในต้นทุนที่ต่ ำลง และ
ท ำให้มีงำนแบบใหม่ ๆ หรืออำชีพเกิดขึ้นกับมนุษย์เช่นกัน
2. เมตาเวิร์ส (Metaverse) 

นับตั้งแต่เข้ำปี 2022 ก็เริ่มเห็นหลำยธุรกิจทยอยเข้ำไปในโลก
ของเมตำเวิร์ส เพรำะมองเห็นควำมเป็นไปได้ของโอกำสทำงธุรกิจ 
ที่อยู่สำมำรถสนับสนุนธุรกิจมิติใหม่ ๆ ในอนำคตได้ เช่น ช้อปปิ้ง
ในร้ำนค้ำปลีกและห้ำงสรรพสินค้ำเสมือนจริงด้วยอีคอมเมิร์ซ
รำวเดินทำงไปเอง กำรซื้อเครื่องแต่งกำย เครื่องประดับ และ
สิ่งประดิษฐ์อ่ืน ๆ ส ำหรับอวำตำร์ดิจิทัล กำรจัดซื้องำนศิลปะดิจิทัล
ทรัพย์สิน และของสะสมในรูปแบบ NFT (Non-Fungible Token)
ไปจนถึงกำรโต้ตอบกับผู้ใช้เป็นอวำตำร์ดิจิทัลส ำหรับกำรบริกำรลูกค้ำ
กำรรับพนักงำน กำรขำย กำรบริกำร และกำรสื่อสำรทำงธุรกิจอื่น ๆ
อีกมำกมำย เช่น กำรมีส่วนร่วมในประสบกำรณ์โซเชียลเสมือนจริง
กำรซื้ออสังหำริมทรัพย์ดิจิทัลและกำรพัฒนำบ้ำนเสมือนจริง กำรใช้
ห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อเติมพลังประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่สมจริง

โดยโอกำสทำงธุรกิจในเมตาเวิร์สสำมำรถใช้ประโยชน์
สูงสุดจำกกำรกระจำยอ ำนำจ กำรท ำงำนร่วมกัน และกำรลดกำร
เดินทำง จึงมีควำมเป็นไปได้ที่เมตำ เวิร์ส จะไม่ใช่แค่กระแส
ในช่วงแรก แต่จะมีควำมเป็นไปได้ที่จะสร้ำงโอกำสส ำหรับธุรกิจ
ที่อยู่ในเมตำเวิร์สได้จริงในอนำคต

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคกลำง
ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com

3. 5G 
ในอีกไม่กี่ปีข้ำงหน้ำจะเริ่มเห็นมีกำรขยำยกำรใช้งำน 5G 

หรืออำจไปจนถึง 6G และอินเทอร์เน็ตผ่ำนดำวเทียมมำกขึ้น ซึ่งมี
กำรคำดกำรณว์่ำระบบจะกว้ำงขึ้นเรื่อย ๆ และเกิดเร็วขึ้น โดยจะขยำย
ไปได้เร็วแค่ไหนนั้นก็ข้ึนอยู่กับนโยบำยของรัฐบำลและเงินทุนที่จะ
เป็นตัวก ำหนดด้วย

เทคโนโลยี 5G ที่มีประสิทธิภำพนั้นจะท ำให้กำรเช่ือมต่อ
จ ำนวนมำก ๆ ผ่ำนอินเทอร์เน็ตอย่ำง IoT (Internet of Things) 
อำทิ รถยนต์ไร้คนขับ กำรผ่ำตัดได้จำกระยะไกล หุ่นยนต์ในโรงงำน
สิ่งเหล่ำนี้แสดงให้เห็นถึงกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำนซึ่งถือว่ำ
มีควำมเร็วมำกกว่ำเทคโนโลยี 4G เกิน 10 เท่ำ รวมถึงช่วยให้เกิด
กำรใช้งำน AR และ VR ในกิจกรรมต่ำง ๆ อำทิ กำรส ำรวจภำคสนำม
กำรสำธำรณสุขทำงไกล ควำมบันเทิง และท่อส่งข้อมูลขนำดใหญ่
เพื่อใช้ในกำรเข้ำถึงกำรใช้งำนคลำวด์คอมพิวติง ซึ่งธุรกิจที่ใช้
เทคโนโลยีเหล่ำนี้ในกำรขับเคลื่อน เช่น ระบบค้ำปลีก กำรซื้อขำย
ออนไลน์ รวมถึงกำรใช้เครื่องมือสื่อสำรในกำรท ำงำนต่ำงสถำนที่
จะดีเยี่ยมกว่ำท่ีเป็นอยู่อย่ำงแน่นอน
4. บล็อกเชน (blockchain) 

ข้อมูลจำก arabianbusiness คำดกำรณ์ไว้ว่ำเทคโนโลยี
บล็อกเชนจะกลำยเป็นอุตสำหกรรมมูลค่ำรำว 40 พันล้ำนดอลลำร์
ภำยในปี 2025 ขณะนี้เทคโนโลยีบล็อกเชน ก ำลังจะเข้ำมำ
เปลี่ยนแปลงหลำยอุตสำหกรรม ไม่ว่ำจะเป็นกำรดูแลสุขภำพ 
อสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจบันเทิง ฯลฯ ซึ่งแน่นอนว่ำเมื่อธุรกิจต่ำง ๆ 
น ำบล็อกเชนเข้ำมำใช้ประโยชน์อย่ำงแพร่หลำย ไม่ว่ำจะเป็น
ระบบบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรหรือระบบกำรช ำระเงินก็ตำม 
สิ่งที่จะมีแนวโน้มเติบโตไปด้วยนั่นก็คือ “คริปโทเคอร์เรนซ”ี 

มีกำรคำดกำรณ์ว่ำในปี 2022 เป็นต้นไป สกุลเงินดิจิทัล
จะได้รับกำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงมำกขึ้นในฐำนะแหล่งกำรช ำระเงิน
บริษัทขนำดใหญ่หลำยแห่งยอมรับกำรช ำระเงินด้วย Bitcoin แล้ว 
ซึ่งเทรนด์นี้จะยังมีอิทธิพลอยู่ในอนำคตอีกหลำยปีข้ำงหน้ำ ส่วนจะเกิดขึ้น
ช้ำเร็วข้ึนอยู่กับกฎหมำยและกำรก ำกับดูแลของแต่ประเทศ ซึ่งนั่น
ล้วนมีผลกระทบเกิดขึ้นต่อภำคธุรกิจไม่ทำงใดก็ทำงหนึ่งอย่ำงแน่นอน
5. หุ่นยนต์ (Robot) 

แนวโน้มกำรใช้หุ่นยนต์ในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ และพบเห็น
ได้ชีวิตประจ ำวันของผู้คนจะชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งหุ่นยนต์เหล่ำนี้
ถูกขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยี AI และกำรเรียนรู้ของระบบที่ท ำได้เอง
เพียงมีข้อมูลที่ต้องกำรให้วิเครำะห์เข้ำไปอย่ำงเป็นระบบ

ทั้งนี้ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยประหยัดและสร้ำงรำยได้
แบบมนุษย์จะเหนื่อยน้อยลง ซึ่งตอนนั้นกำรใช้หุ่นยนต์ได้ผ่ำนขั้น 
Minimum Viable Product (MVP) หรือกำรใช้งำนขั้นต้นไปแล้ว 
และจะมี โอกำสเห็นหุ่นยนต์ทุกชนิดจะอำศัยอยู่ตำมบ้ำน 
ส ำนักงำน โรงงำน โรงเรียน ร้ำนค้ำ หรือที่อื่น ๆ ได้ทุกที่ ภำยใน 
5-7 ปีหลังจำกนี้
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