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ข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนกุมภำพันธ์ 2564 Special Report ฉบับนี้

ขอเสนอเรื่อง เกษตรกรนครพนมสุดเจ๋ง! ปลูกไม้ผลผสมผสำน สร้ำงรำยได้สู่วิถีที่มั่นคง “ทุเรียน” รำชำผลไม้ ตำมด้วย การส่งเสริม
การมีงานทาในภูมิภาค เปลี่ยน “ด้อย” เป็น “เด่น” สร้ำงอำชีพให้ผู้พิกำร
ส่วน English for Career ฉบับนี้ขอเสนอคำศัพท์กิจวัตรประจำวัน (Daily Routine) รู้ทันโลก งำนแห่งอนำคต Smart DOE
กระทรวงแรงงำน ตั้งเป้ำจัดส่งแรงงำนทำงำนต่ำงประเทศ 1 แสนคน ในปี 64 อาชีพมั่นคง เจ้ำของร้ำนเบเกอรี่ เพิ่มมูลค่ำข้ำวเม่ำ
ต่อยอดทำเค้กขำยเป็นของฝำก จ.อุดรธำนี และ THAILAND 4.0 รวมที่สุดของเทคโนโลยีล้ำสมัย 2021 ให้คุณได้รู้ทันเทรนด์ก่อนใคร
หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ วำรสำรฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ตำมสมควร สำมำรถดูรำยละเอียดและติดตำมวำรสำรข่ำวสำรตลำดแรงงำน
Smart Job Magazine ได้ทำง https://doe.go.th/lmia
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Special Report
- เกษตรกรนครพนมสุดเจ๋ง! ปลูกไม้ผลผสมผสำน สร้ำงรำยได้สู่วิถีที่มั่นคง “ทุเรียน” รำชำผลไม้
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การส่งเสริมการมีงานทาในภูมิภาค
- ดึง สปก. 7 หมื่นไร่ ปั้นเมืองใหม่ EEC ชง กพอ. ไฟเขียว 3 ตำบล จังหวัดชลบุรี
- กองทัพบก ผนึก กฟผ. นำที่รำชพัสดุพัฒนำโซลำร์ฟำร์มผลิตไฟฟ้ำ 3 หมื่นเมกะวัตต์
นำร่องตำบลแก่งเสี้ยน 3 พันไร่ 3 พันเมกกะวัตต์
- เกษตรหนุนปลูกพืชสมุนไพร ชี้โควิดเพิ่มมูลค่ำ
- เปลี่ยน “ด้อย” เป็น “เด่น” สร้ำงอำชีพให้ผู้พิกำร
- มูซังคิง รำชำแห่งทุเรียนมำเลย์ คนเบตง ปลูกส่งออก
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English for Career
- คำศัพท์กิจวัตรประจำวัน (Daily Routine)
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รู้ทันโลก
- งำนแห่งอนำคต
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Smart DOE
- กระทรวงแรงงำน เตือนแรงงำนต่ำงด้ำว และนำยจ้ำง ตรวจสอบข้อมูลบริษัทนำคนต่ำงด้ำว
เข้ำมำทำงำนกับนำยจ้ำงในประเทศก่อนตัดสินใจให้ดำเนินกำรแทน
- กระทรวงแรงงำน ชวน แรงงำนไทยที่ต้องกำรทำงำนประเทศญี่ปุ่นทดสอบทักษะฝีมอื แรงงำน
ภำคอุตสำหกรรม
- จับกัง1 เผย จ้ำงล่ำม/ผู้ประสำนงำนด้ำนภำษำ ช่วยงำนเจ้ำหน้ำที่ มุ่งแก้ปัญหำค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำนต่ำงด้ำว
- กระทรวงแรงงำน ตั้งเป้ำจัดส่งแรงงำนทำงำนต่ำงประเทศ 1 แสนคน ในปี 64
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อาชีพมั่นคง
- เจ้ำของร้ำนเบเกอรี่ เพิ่มมูลค่ำข้ำวเม่ำ ต่อยอดทำเค้กขำยเป็นของฝำก จ.อุดรธำนี

13

THAILAND 4.0
- รวมที่สุดของเทคโนโลยีล้ำสมัย 2021 ให้คุณได้รู้ทันเทรนด์ก่อนใคร

ผู้ดำเนินกำร : กองบริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน (Labour Market Information Administration Division)
กรมกำรจัดหำงำน โทรศัพท์ : 0-2245-1581 หรือที่ Email : lmi@doe.go.th
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Special Report
เกษตรกรนครพนมสุดเจ๋ง! ปลูกไม้ผลผสมผสาน สร้างรายได้สู่วิถีที่มั่นคง
“ทุเรียน” ราชาผลไม้
ได้รับกำรแจ้งจำกสำนักงำนเกษตรจังหวัด นครพนมว่ำ
กำรปรับเปลี่ยนจำกกำรปลูกพืชเชิงเดี่ยวมำเป็นกำรปลูกพืชที่หลำกหลำย
เป็นวิธีที่จะช่วยกระจำยควำมเสี่ยงในช่วงรำคำผลผลิตตกต่ำและ
จำกกำรเข้ำทำลำยของศัตรูพืช ดังนั้น กำรปลูกพืชแบบผสมผสำน
ถือเป็นแนวทำงที่จะช่วยให้กำรประกอบอำชีพของเกษตรกรยุคใหม่
มีโอกำสประสบควำมสำเร็จมำกยิ่งขึ้น
นำยเอนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่ำ
จังหวัดนครพนมเป็นพื้นที่ที่มีศักยภำพในกำรปลูกไม้ผลหลำกหลำยชนิด
เช่น ทุเรียน เงำะ มังคุด และส้มโอ เป็นต้น ซึ่งที่ผ่ำนมำได้มีเกษตรกร
ในพื้นที่ทดลองปลูกและสร้ำงเป็นสวนไม้ผลเชิงกำรค้ำจนประสบ
ควำมสำเร็จหลำยรำย สำนักงำนเกษตรจังหวัดนครพนมเห็นถึง
ควำมสำคัญในกำรพัฒนำและยกระดับสินค้ำเกษตรของจังหวัด
นครพนมให้สำมำรถแข่งขันได้ในระดับอำเซี่ยน จำกกำรขับเคลื่อน
โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร ซึ่งมีกิจกรรมในกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรพร้อมมอบต้นพันธุ์
ไม้ผลให้กับเกษตรกรนำไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง
สำหรับไม้ผลที่เกษตรกรให้ควำมนิยมนำไปปลูกส่วนมำก
เป็นทุเรียน เพรำะทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจที่ตลำดมีควำมต้องกำรมำก
อีกทั้งรำคำจำหน่ำยก็ค่อนข้ำงสูงจึงทำให้เกษตรกรเกิดควำมสนใจ
ที่จะปลูกมำกขึ้น ในกำรปลูกทุเรียนในช่วงแรก ต้นทุเรียนจะต้องกำร
ร่มเงำ ซึ่งพืชที่อยู่ร่วมกับทุเรียนได้ดี คือ กล้วย เพรำะจะช่วยให้ร่มเงำ
และควำมชุ่มชื้นกับต้นทุเรียนในช่วงฤดูแล้ง และในพื้นที่ว่ำงระหว่ำงต้น
เกษตรกรสำมำรถนำพืชผัก หรือไม้ผลต่ำงๆ มำปลูกแซมได้ แต่จะต้อง
คำนึงถึงชนิดและประเภทของพืชที่จะปลูกร่วมกันด้วย โดยพิจำรณำจำก
ระบบรำก ลักษณะทรงพุ่ม ควำมต้องกำรธำตุอำหำร น้ำ แสงแดด
ควำมทนทำนต่อควำมแห้งแล้งของพืชแต่ละชนิดที่จะนำมำปลูก
จะต้องมีกำรศึกษำทำควำมเข้ำใจให้ดี เพรำะผลกระทบของพืช
แต่ละชนิดสำมำรถที่จะมีต่อกันและกันได้ และเพื่อเป็นกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินให้เกิดควำมคุ้มค่ำ
เกษตรจังหวัดนครพนม กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ ประโยชน์ของ
กำรปลูกพืชที่หลำกหลำยชนิดภำยในสวนไม้ผล จะมีผลในด้ำนของ
กำรสร้ำงควำมสมดุลทำงธรรมชำติให้เกิดขึ้น เมื่อมีควำมหลำกหลำย
ของชนิดพืชจะทำให้เกิดควำมหลำกหลำยของชนิดแมลงศัตรูพืช
และศัตรูธรรมชำติที่ควบคุมศัตรูพืชให้อยู่ในระดับที่ไม่เกิดกำรระบำด

ได้เช่นเดียวกับควำมสมดุลที่เกิดขึ้นในสภำพป่ำธรรมชำติ ทำให้มี
กำรใช้ที่ดินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้นจำกเดิมที่เคยมีกำรปลูก
พืชเพียงอย่ำงเดียว ช่วยลดปัญหำในเรื่องของวัชพืช และที่สำคัญก็คือ
ช่วยลดควำมเสี่ยงในเรื่องของผลผลิตและรำคำที่ตกต่ำเมื่อมีกำร
ปลูกพืชเพียงอย่ำงเดียว
สิ่งที่เกษตรกรจะต้องเจอและคงจะหลีกไม่พ้นในกำรปลูก
ไม้ผล นั่นก็คือ ปัญหำเรื่องของโรคและกำรเข้ำทำลำยของแมลง
เช่น ทุเรียน ซึ่งมีปัญหำในเรื่องของโรครำกเน่ำ โคนเน่ำ เกษตรกร
สำมำรถป้องกันและกำจัดได้ด้วยกำรปลูกพืชสมุนไพรล้อมโคนต้น
สมุนไพรไม่ว่ำจะเป็น กระวำน หน่อแดง เร่วหอม ว่ำนสำวหลง ชะพลู
เป็นพืชจำพวกรำกสะสมน้ำมันหอมระเหยที่ช่วยป้องกันและยับยั้ง
กำรเจริญเติบโตของเชื้อรำไฟทอฟธอร่ำ สำเหตุของกำรเกิดโรครำก
เน่ำ-โคนเน่ำทุเรียน ที่มีกำรสะสมอยู่ในดินได้ดี ด้วยกำรนำสมุนไพร
ดังกล่ำวมำปลูกใต้ต้นทุเรียนโดยปลูกให้ห่ำงจำกโคนต้น 60 - 80 เซนติเมตร
รอบๆ ทรงพุ่ม ดังนั้นในกำรปลูกไม้ผลให้ประสบควำมสำเร็จเกษตรกร
จะต้องมีกำรปลูกพืชอื่นร่วมด้วย และมีกำรบริหำรจัดกำรสวนที่ดี
เพื่อให้ไม้ผลเจริญเติบโตและให้ผลผลิตที่มีคุณภำพ

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : www.sentangsedtee.com
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การส่งเสริมการมีงานทาในภูมิภาค
ดึง สปก. 7 หมื่นไร่ ปั้นเมืองใหม่ EEC ชง กพอ. ไฟเขียว 3 ตาบล จังหวัดชลบุรี
พลิกที่ สปก.-ไร่มันสำปะหลังชลบุรี ปั้นเมืองใหม่อีอีซี 7 หมื่นไร่
รับซีพีปรับสถำนีจำกพัทยำมำห้วยใหญ่ สกพอ. โฟกัสพื้นที่ 3 ตำบล
“โป่ง-ห้วยใหญ่-เขำไม้แก้ว” ของอำเภอบำงละมุง ประเดิม 7 พันไร่
ผุดสมำร์ทซิตี้
กำรขับเคลื่อนนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกหรือ
อีอีซี ที่ขณะนี้มีควำมคืบหน้ำเป็นลำดับ แม้จะได้รับผลกระทบจำกกำร
แพร่ระบำดไวรัสโควิด-19 ไม่ว่ำจะเป็นโครงกำรรถไฟฟ้ำควำมเร็วสูง
เชื่อม 3 สนำมบิน โครงกำรพัฒนำท่ำเรือแหลมฉบังเฟส 3 โครงกำร
พัฒนำท่ำเรืออุตสำหกรรมมำบตำพุดเฟส 3 และโครงกำรสนำมบิน
อู่ตะเภำและเมืองกำรบิน ที่เป็นเมกะโปรเจ็กต์โครงสร้ำงพื้นฐำน
ขณะที่โครงกำรพัฒนำเมืองใหม่ถือเป็น 1 ในโครงกำรขนำดใหญ่
ที่รัฐบำลกำลังผลักดันให้เกิดขึ้นตั้งเป้ำหมำยให้เกิดเม็ดเงินลงทุน
รำว 4 แสนล้ำนบำท เริ่มเห็นภำพชัดมำกขึ้น หลังจำกได้มีกำรศึกษำ
และเปิดรับฟังควำมเห็นจำกประชำชนในพื้นที่มำเป็นระยะๆ จำกที่
ก่อนหน้ำนี้อีอีซี มีกรอบตั้งโมดูลเมืองใหม่อัจฉริยะที่มีขนำด 12,500 ไร่
รองรับประชำกรได้ 150,000 คน โดยจะใช้พื้นที่เป็นแบบผสมผสำน
(Mixed-Use Land) และอำจขยำยอีก 5 โมดูลเพื่อรองรับประชำกร
1 ล้ำนคนใน 15 ปี
ล่ำสุดโครงกำรพัฒนำเมืองใหม่ได้ดำเนินกำรศึกษำเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว โดยจะใช้พื้นที่ในอำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี
เป็นพื้นที่เป้ำหมำย และจะนำเสนอโครงกำรให้คณะกรรมกำรนโยบำย
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (กพอ.) มีนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน
พิจำรณำเห็นชอบในหลักกำรในเดือนมกรำคม 2564 นี้
เจาะ 3 พื้นที่ 7 หมื่นไร่
แหล่งข่ำวจำก สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษ
ภำคตะวันออก (สกพอ.) ยืนยันว่ำกำรพัฒนำพื้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจ
อีอีซี อยู่ระหว่ำงเร่งรัดเดินหน้ำตำมแผนที่วำงไว้ โดยเฉพำะ เมืองใหม่
อัจฉริยะ 7 หมื่นไร่ ครอบคลุม 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลโป่ง ,ตำบล
ห้วยใหญ่ และ ตำบลเขำไม้แก้ว อำเภอบำงละมุงจังหวัดชลบุรี
เพื่อรองรับคนที่จะเข้ำมำอยู่ในอนำคต 10-20 ปี ข้ำงหน้ำ โดยเฟสแรก
มีเป้ำหมำยพัฒนำ 7,000 ไร่
ล่ำสุดช่วงเดือนที่ผ่ำนมำทีมงำนได้เปิดรับฟังควำมคิดเห็น
ประชำชน นักลงทุนในพื้นที่ กรณีกำรจัดโซนพัฒนำเมืองใหม่ ให้สอดรับ
กับกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนรัฐ โครงกำรรถไฟควำมเร็วสูง สนำมบิน
อูต่ ะเภำ และมหำนครกำรบิน ภำคตะวันออก ส่วนกำรย้ำยสถำนีรถไฟ
ควำมเร็วสูง จำกพัทยำมำที่ตำบลห้วยใหญ่ บำงละมุงนั้น ขณะนี้
สกพอ.ยังรอคำตอบจำกเอกชนผู้รับสัมปทำน

ไม่ลืมเกษตรกร
ขณะเดียวกันยังไม่ลืมกลุ่มเกษตรกรโดยวำงแผนใช้เทคโนโลยี
ทันสมัย ยกระดับสินค้ำเกษตร อย่ำงไรก็ตำมเมืองอัจฉริยะมีเป้ำหมำย
พัฒนำรูปแบบมิกซ์ยูส ทั้งที่อยู่อำศัย โรงแรม อำคำรสำนักงำนทันสมัย
รองรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ทำงำนในเมืองอุตสำหกรรม
สอดคล้องกับกรมโยธำธิกำรและผังเมือง ได้จัดทำร่ำงผังเมือง
รวมรำยอำเภอ 30 แห่ง กำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้สอดคล้อง
กับนโยบำยพัฒนำเมืองอีอีซี ทั้งที่อยู่อำศัย อุตสำหกรรม พำณิชยกรรม
โดยเฉพำะพื้นที่รอบสถำนีรถไฟควำมเร็วสูง และสมำร์ทซิตี้ ท่ำเรือ
จุกเสม็ด เมืองกำรบิน
พลิกไร่มันสู่สมาร์ทซิตี้
ขณะกำรสำรวจพื้นที่ตั้งเมืองใหม่ส่วนใหญ่ สถำนะปัจจุบัน
เป็นไร่มันสำปะหลัง ไร่อ้อย ที่ดินรกร้ำง ที่ดิน เขตปฏิรูปเกษตรกรรม
หรือ ส.ป.ก. มีประชำชนจำนวนมำก ใช้เป็นที่ทำกิน ปลูกบ้ำนอยู่อำศัย
ซึ่งที่ผ่ำนมำ นำยสุนทร ธัญญวัฒนกุล ประธำนหอกำรค้ำกลุ่มภำคตะวันออก
(ชลบุรี ระยอง ตลำด) เปิดเผย “ฐำนเศรษฐกิจ” ว่ำพื้นที่ 3 ตำบล
ดังกล่ำว เป็นที่ตั้งเมืองใหม่จริงเพรำะช่วง 1 เดือนที่ผ่ำนมำ ทีมงำนอีอีซี
โดยบริษัทที่ปรึกษำ ลงพื้นที่ จังหวัดชลบุรี พร้อมเชิญกลุ่มกำรค้ำ
ภำคตะวันออก หอกำรค้ำ จังหวัด คณะกรรมกำรร่วมภำครัฐบำล
และเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหำทำงเศรษฐกิจระดับจังหวัด หรือ กรอ.จังหวัด
ร่วมรับฟังควำมคิดเห็นกำรใช้พื้นที่ตั้งเมืองใหม่ และดึงควำมสนใจ
ให้เอกชนในพื้นที่ ร่วมพัฒนำโครงกำร
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มา : www.thansettakij.com
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กองทัพบก ผนึก กฟผ. นาที่ราชพัสดุพัฒนาโซลาร์ฟาร์มผลิตไฟฟ้า 3 หมื่นเมกะวัตต์
นาร่องตาบลแก่งเสี้ยน 3 พันไร่ 3 พันเมกกะวัตต์
พลโทรังสี กิติญำณทรัพย์ กรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่ สถำนีวิทยุ
โทรทัศน์กองทัพบก เปิดเผยว่ำ ได้ดำเนินกำรร่วมมือกับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ศึกษำควำมเป็นไปได้พัฒนำโรงไฟฟ้ำพลังงำน
ทำงเลือก โดยนำพื้นที่รำชพัสดุที่มอบให้กองทัพบกปกครองดูแล
กระจำยอยู่ทั่วภูมิภำคของประเทศมีพื้นที่ในควำมรับผิดชอบกว่ำ
4.5 ล้ำนไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมำะแก่กำรทำโซลำร์ ฟำร์ม โดยเป็น
ควำมร่วมมือในกำรสร้ำงโซลำร์ฟำร์มในพื้นที่ 6 แสนไร่ ผลิตกระแสไฟฟ้ำได้
3 หมื่นเมกะวัตต์ โดยให้ภำคเอกชนเข้ำมำร่วมลงทุน ซึ่งถือว่ำ เป็น
กำรปฏิรูปพลังงำนไฟฟ้ำครั้งใหญ่ และเป็นกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำง
พลังงำนไฟฟ้ำของประเทศไทย อีกทั้ง ประเทศไทยและประชำชนยัง
ได้รับผลประโยชน์จำกโครงกำรนี้ 7 ประกำร ได้แก่
1. ประชำชนจะจ่ำยค่ำไฟในอัตรำที่ลดลง
2. ประเทศจะลดกำรขำดดุลจำกกำรซื้อไฟฟ้ำและนำเข้ำก๊ำซ
3. เป็นกำรระดมทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในสภำวะเศรษฐกิจตกต่ำ
4. เป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพของประชำชนที่ตกงำน
5. เป็นกำรสร้ำงควำมมั่นคงในด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำโดยที่ไม่ต้องพึ่งพำใคร
6. ช่วยเกษตรกรไทยในกำรจำหน่ำยสินค้ำทำงกำรเกษตรด้วยวิธีกำร
Barter Trade กับประเทศที่จำหน่ำยเทคโนโลยีของโซลำร์เซลล์
7. ลดมลภำวะและสภำวะโลกร้อน
8. เพิ่มช่องทำงจำหน่ำยสินค้ำเกษตรของไทย เนื่องจำกโครงกำรนี้
ใช้วิธี Barter Trade
“จำก 8 ข้อดังกล่ำวนี้ จึงเป็นที่มำของควำมร่วมมือ โดยต่อจำกนี้
จะเริ่มโครงกำรแรกของกำรสร้ำงโซลำร์ฟำร์มพื้นที่ตำบลแก่งเสี้ยน
อำเภอเมือง จังหวัดกำญจนบุรี บนพื้นที่ 3 พันไร่ ผลิตกระแสไฟฟ้ำ
ได้ 3 พันเมกะวัตต์”
ในปัจจุบัน พลังงำนสะอำด (Green Energy) ที่เคยมีสถำนะเป็น
พลังงำนสำรอง กำลังจะเปลี่ยนเป็นพลังงำนหลักที่จะมีบทบำทสำคัญ

ในอนำคตอันใกล้ ขณะเดียวกันหลำยๆ ประเทศ ได้มีควำมร่วมมือกัน
ด้ำนพลังงำน เพื่อให้สำมำรถก้ำวสู่ยุคเปลี่ยนผ่ำนด้ำนพลังงำนจำกกำรใช้
เชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่กำรผลิตและกำรใช้พลังงำนสะอำดในอนำคต
โดยเฉพำะประเทศมหำอำนำจทำงเศรษฐกิจ เช่น จีน
"พลังงำนทดแทนจำกแสงอำทิตย์จึงเป็นอีกทำงเลือกหนึ่ง
ของประเทศ เพรำะเป็นพลังงำนสะอำดที่ไม่มีวันหมดสิ้น ไม่ก่อให้เกิด
มลพิษ และไม่ก่อก๊ำซเรือนกระจก กำรพัฒนำพลังงำนจำกแสงอำทิตย์
จึงมีบทบำทที่สำคัญต่อกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนพลังงำนของ
ประเทศ ช่ ว ยเสริ มสร้ ำงเสถีย รภำพทำงเศรษฐกิจ และอนุรั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม ประกอบกับภูมิประเทศของไทยอยู่ในพื้นที่โซน A คือ
มีแสงอำทิตย์เฉลี่ยวันละ 8 ชั่วโมง ตลอดทั้งปีเหมำะสมกับกำรผลิต
ไฟฟ้ำจำกโซลำร์เซลล์ อีกทั้งปัจจุบันสภำวะเศรษฐกิจของโลกเข้ำสู่
สภำวะถดถอยเนื่องจำกกำรระบำดของไวรัสโควิด-19 (Covid-19)
ซึ่งประเทศไทยก็ประสบปัญหำเช่นเดียวกัน ดังนั้น ประเทศไทยมี
ควำมจำเป็นจะต้องปรับยุทธศำสตร์ในเรื่องต้นทุนกำรผลิตของทุกภำคส่วน
ซึ่งไฟฟ้ำเป็นปัจจัยสำคัญในกำรลดต้นทุนกำรผลิต” พลโทรังสี กล่ำว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก
ที่มา : www.thansettakij.com

เกษตรหนุนปลูกพืชสมุนไพร ชี้โควิดเพิ่มมูลค่า
เกษตรหนุนปลูกพืชสมุนไพรหลังโควิดระบำด ดันควำมต้องกำรสูง เพิ่มมูลค่ำกว่ำ 5.2 หมื่นล้ำนบำท เฉลี่ยโต 10.3% แนะเร่ง
เพิ่มศักยภำพ แข่ง CLMV ที่ต้นทุนถูกกว่ำ
นำยทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่ำ แนวโน้มกำรบริโภคสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรในไทย
ระหว่ำงปี 2560 - 2562 มีอัตรำกำรเติบโตประมำณ 10% ต่อปี โดยปี 2560 มีกำรบริโภคสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 4.31 หมื่นล้ำนบำท
แบ่งเป็นกำรนำเข้ำสมุนไพร 1.12 หมื่นล้ำนบำท กำรส่งออก 2,200 ล้ำนบำท ปี 2561 มีกำรบริโภคสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
4.76 หมื่นล้ำนบำท แบ่งเป็นกำรนำเข้ำสมุนไพร 1.15 หมื่นล้ำนบำท กำรส่งออก 2,400 ล้ำนบำท และปี 2562 มีกำรบริโภคสมุนไพร
และผลิตภัณฑ์สมุนไพร 5.21 หมื่นล้ำนบำท แบ่งเป็นกำรนำเข้ำสมุนไพร 1.24 หมื่นล้ำนบำท กำรส่งออก 2.19 ล้ำนบำท ส่วนพื้นที่ปลูก
สมุนไพรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นปี 2562 มีพื้นที่กำรผลิต 37,128 ไร่ ปริมำณผลผลิตรวม 92,820 ตัน ปี 2563 มีพื้นที่กำรผลิต 45,990 ไร่
ปริมำณผลผลิตรวม 114,975 ตัน
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อย่ำงไรก็ดี กำรผลิตพืชสมุนไพรที่เพิ่มขึ้นนี้ เนื่องมำจำก
นโยบำยของกระทรวงสำธำรณสุข ส่งเสริมให้โรงพยำบำลของรัฐ
นำสมุนไพรมำใช้ในกำรรักษำโรคควบคู่กับกำรใช้ยำแผนปัจจุบัน
รวมถึงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ทำให้ประชำชน
สนใจและต้องกำรใช้พืชสมุนไพรในกำรดูแลสุขภำพมำกขึ้น จึงเกิดกำร
ตื่นตัวในกำรขยำยปลูกพืชสมุนไพรเพิ่มมำกขึ้น อีกทั้งปัจจุบันคนรุ่นใหม่
หันมำบริโภคสมุนไพร เนื่องจำกมีผลข้ำงเคียงน้อย และเสียค่ำรักษำ
ที่ต่ำกว่ำ รวมถึงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ทำให้
ประชำชนมีควำมสนใจและต้องกำรใช้พืชสมุนไพรในกำรดูแลสุขภำพ
มำกขึ้น นอกจำกนี้มูลค่ำกำรบริโภคสมุนไพรในตลำดโลกก็มีแนวโน้ม
มำกขึ้น สมุนไพรจึงเป็นพืชที่มีอนำคตสดใส

สำหรับมูลค่ำของผลิตภัณฑ์สมุนไพรภำยในประเทศมีอัตรำ
กำรเติบโตเฉลี่ย 10.3% ภำยหลังประกำศใช้แผนแม่บทแห่งชำติ
ว่ำด้วยกำรพัฒนำสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-64 ซึ่งเป็นอัตรำ
กำรเติบโตมำกกว่ำจีน ที่เติบโตเฉลี่ย 5.06% ญี่ปุ่น 0.85% และ
เกำหลีใต้ 5.43%
ทั้งนี้กำรเปิดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนและข้อตกลงกำรค้ำ
แบบทวิภำคี ไทยมีข้อได้เปรียบด้ำนประสบกำรณ์กำรศึกษำวิจัยและ
พัฒนำเทคโนโลยี แต่จำเป็นต้องเร่งเพิ่มศักยภำพและขีดควำมสำมำรถ
ของเกษตรกร เพื่อแข่งขันกับวัตถุดิบรำคำถูกจำกประเทศสมำชิก CLMV
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคเหนือ
ที่มา : www.bangkokbiznews.com

เปลี่ยน “ด้อย” เป็น “เด่น” สร้างอาชีพให้ผู้พิการ
ข้ำมคำว่ำ “น่ำสงสำร” สร้ำงโอกำสด้วยกำรสร้ำงอำชีพให้แก่
ผู้พิกำร ได้ลืมตำอ้ำปำกและมีควำมภำคภูมิใจที่ยืนได้ด้วยตัวเอง
เมื่อเอ่ยถึง “ควำมพิกำร” หรือ “ผู้พิกำร” ควำมรู้สึกแรกที่เกิดขึ้น
ตำมมำคืออะไร? ควำมสงสำร ควำมเห็นใจ น่ำจะเป็นหนึ่งในควำมรู้สึก
ของใครหลำยๆ คน แน่น อนว่ำ ผู้ พิก ำรไม่ สำมำรถใช้ ร่ำ งกำยได้
เหมือนคนปกติ แต่นิยำมของกำรใช้ร่ำงกำยได้ไม่เหมือนคนปกติ
ไม่ได้หมำยควำมว่ำผู้พิกำรไม่สำมำรถทำอะไรได้เลย ควำมเป็นจริง
ที่ไม่ได้ถูกเผยแพร่ออกไปเท่ำไรนัก นอกจำกภำพควำมน่ำสงสำร
ของผู้พิก ำร คือ ศักยภำพและควำมสำมำรถของผู้พิกำรอีกเป็ น
จำนวนมำกที่ได้รับกำรฝึกฝนและพัฒนำทักษะด้ำนต่ำงๆ จนทำ
อะไรได้มำกกว่ำคนปกติทั่วไปด้วยซ้ำ
ควำมพิกำรสำหรับผู้พิกำรหลำยคนกลำยเป็นเรื่องปกติธรรมดำ
ไม่ใช่เรื่องของ “ควำมด้อยค่ำ” หรือ “ด้อยโอกำส” โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
หำกพวกเขำได้รั บโอกำส ควำมอดทนและควำมพยำยำมท ำให้
หลำยคนสำมำรถทลำยขีดจำกัดควำมไม่พร้อมทำงกำยภำพ ลุกขึ้นมำ
ประกอบอำชีพเลี้ยงตัวเองได้
ปัจจุบันมีกฎหมำยที่ส่งเสริมให้บริษัทต่ำงๆ จ้ำงคนพิกำร
เข้ำทำงำนในองค์กร แต่กลับมีคนพิกำรเพียงส่วนน้อยเท่ำนั้นที่มีงำนทำ
เนื่องจำกผู้พิกำรจำนวนไม่น้อยที่อยูห่ ่ำงไกลเมืองใหญ่ยังไม่สำมำรถ
เข้ำถึงโอกำสเหล่ำนั้นได้ รำยงำนข้อมูลสถำนกำรณ์ด้ำนคนพิกำรใน
ประเทศไทย กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร ณ วันที่ 30 กันยำยน
2563 ระบุว่ำ ประเทศไทยมีผู้พิกำรที่อยู่ในวัยทำงำน (15-59 ปี)
ทั้งหมด 853,504 คน ในจำนวนนี้ไม่ได้ประกอบอำชีพด้วยสำเหตุต่ำงๆ
182,031 คน ภำคอีสำนเป็นภำคที่มีผู้พิกำรมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ
40.08 ของประเทศ จึงเป็นที่มำของ “โครงกำรเสริมศักยภำพอำชีพ
คนพิกำรระดับตำบล จังหวัดเลย” โครงกำรนำร่องที่ “มูลนิธนิ วัตกรรม

ทำงสังคม” ได้ริเริ่มขึ้นจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำระบบทดลอง
กำรพัฒนำทั กษะแรงงำนที่ ขำดแคลนทุ นทรั พย์ และด้อ ยโอกำส
ภำยใต้กำรสนับสนุนของ “กองทุนเสมอภำคทำงกำรศึกษำ” (กสศ.)
มูลนิธิฯ เข้ำมำรับบทบำทขับเคลื่อนให้ "งำนอำชีพ" และ "โอกำส"
เชื่อมโยงไปถึงผู้พิกำรที่ยังเข้ำไม่ถึงสิทธิที่ควรได้รับ เนื่องจำกจังหวัดเลย
มีปริมำณผู้พิกำรที่ยังไม่ได้ระบุอำชีพอำศัยอยู่จำนวนมำก
“โครงกำรเพำะเลี้ยงหนูนำทำงกลุ่มตั้งใจไว้ว่ำจะให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์
กับสมำชิกคนพิกำรในตำบลกกดู่ที่สนใจเลี้ยงเป็นอำชีพ ให้ผู้ที่สนใจ
มำลงทะเบียนเอำไว้และคำดว่ำสิ้นปีนี้จะได้แจกจ่ำย หลังได้รับควำมรู้
ด้ำนกำรเพำะเลี้ยงเรียบร้อยแล้ว” อนุสรณ์ วันหำกิจ ประธำนชมรม
คนพิกำร ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย กล่ำว
แนวทำงกำรดำเนินโครงกำรเป็นกำรฝึกฝนกำรประกอบอำชีพ
ของผู้พิกำร “เชิงบุคคล” ด้วยกำรให้ควำมรู้ พัฒนำทักษะ รวมถึง
สนับสนุนวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์สำหรับกำรประกอบอำชีพ นอกจำกนี้
ยังมีกระบวนกำรพัฒนำวิธีคิดให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมองเห็นเป้ำหมำย
ในกำรดำเนินชีวิต สร้ำงแรงบันดำลใจที่ทำให้ผู้พิกำรดึงศักยภำพที่มีอยู่
มำใช้ในกำรพัฒนำตนเองและสังคมที่ตนอยู่อำศัย เมื่อคนหนึ่งพลิกฟื้น
ชีวิตของตนเองได้ เกิดกำรรวมกลุ่มในชุมชนที่มีกำรช่วยเหลือเกื้อกูล
และเห็นคุณค่ำของกันและกัน นั่นหมำยถึงชุมชนและสังคมที่จะ
ค่อยๆ พัฒนำขยำยวงกว้ำงต่อไปเป็นลำดับ
เช่นเดียวกันกับ “โครงกำรสร้ำงพลังคนพิกำรประกอบอำชีพ
และสร้ำงรำยได้” เครือข่ำยกลุ่มคนพิกำร “มูลนิธิเพื่อพัฒนำคนพิกำร”
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ ที่สร้ำงทั้งแรงบันดำลใจและ
โอกำสซึ่งเป็นแสงสว่ำงให้ผู้พิกำรกว่ำร้อยคนใน 4 อำเภอสำมำรถ
ยืดหยัดใช้ชีวิตได้อย่ำงเต็มศักยภำพ ได้รับกำรให้เกียรติและมีควำม
เสมอภำคเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม

Smart Job Magazine
6

พัชรำภรณ์ ชนภัณฑำรักษ์ ผู้รับผิดชอบโครงกำรสร้ำงพลัง
คนพิกำร ประกอบอำชีพและสร้ำงรำยได้ เครือข่ำยกลุ่มคนพิกำร
ของมูลนิธิเพื่อพัฒนำคนพิกำร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ
กล่ำวว่ำ กำรดำเนินโครงกำรเริ่มต้นจำกกำรเลือกประเภทสินค้ำ
จำกกำรวิจัยตลำด และอำชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน เช่น
กำรเลี้ยงหม่อน เลี้ยงไหม เลี้ยงวัวควำย งำนซ่อม งำนจักรสำน ตัดผม
และค้ำขำยผักตำมฤดูกำล ถ้ำเป็นงำนฝีมือและบริกำรผู้พิกำรจะได้รับ
กำรฝึกฝนทักษะกำรผลิตสินค้ำและบริกำร หัวใจสำคัญ คือ กำรเปิดพื้นที่
ให้กลุ่มเป้ำหมำยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกันจำกประสบกำรณ์
ของแต่ละบุคคล แล้วส่งต่อกำรเรียนรู้ผ่ำนรุ่นสู่รุ่น
“คนประกอบอำชีพเดียวกันมีรำยได้แตกต่ำงกัน คนที่มีรำยได้
มำกกว่ำยินดีแบ่งปันเทคนิคแก่เพื่อน เพรำะเกิดควำมภำคภูมิใจในตนเอง
ได้สอนเพื่อนและได้รับกำรชื่นชม มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคปำกแหว่ง
เพดำนโหว่ เขำโดนคนล้อเลียนจนเคยคิดฆ่ำตัวตำย แต่พอคิดได้ว่ำ
ตัวเองก็มีมือมีเท้ำและสมองยังดี เลยเปลี่ยนใจไปเป็นสำวโรงงำน
แต่คนพิกำรทำงกำยภำพส่วนมำกโดนล้อเลียนเยอะ น้องคนนี้เลย
อยำกกลับมำอยู่ที่บ้ำน ได้เข้ำร่วมโครงกำร เข้ำมำเรียนรู้กำรสำนเปล
เพรำะทำแล้วมีควำมสุขมำกกว่ำ”
เมี่ยงน้ำปลำร้ำ ปลำดุกย่ำง ส้มตำใส่ผักก้ำนจอง ข้ำวปุ้นฮ้อน
หรือขนมจีนร้อน เป็นเมนูอำหำรพื้นถิ่นที่จัดเตรียมขึ้นโดยกลุ่มผู้พิกำร
ในโครงกำรเสริมศักยภำพอำชีพคนพิกำรระดับตำบล จังหวัดเลย อำหำร
รสเยี่ยมที่ปรุงขึ้นด้วยวัตถุดิบสด สะอำดและปลอดภัย จำกพืชผักสวนครัว
ที่ปลูกเอง และจำกปลำที่เลี้ยงในบ่อตำมธรรมชำติ

บทสนทนำที่เกิดขึ้นจำกกำรผลัดเปลี่ยนกันเล่ำเรื่องย้อนวันวำน
ของกลุ่มผู้พิกำร ตั้งแต่วันที่ไม่ยอมรับในควำมพิกำร ไม่กล้ำออกมำ
พบปะผู้คน ไม่ยอมรับนับถือตัวเอง ไม่แม้แต่อยำกเจอคนพิกำรด้วยกันเอง
มำจนถึงวันนี้ที่สำมำรถพูดคุยถึงควำมไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองได้อย่ำง
สรวลเสเฮฮำ ไม่มีใครในกลุ่มพะวงอยู่กับควำมพิกำรของตนเองอีกแล้ว
เรื่องเล่ำของพวกเขำเต็มไปด้วยควำมภำคภูมิใจที่สำมำรถทำมำหำเลี้ยงชีพ
ได้เหมือนคนทั่วไป ควำมสัมพันธ์ที่ดีทำให้พวกเขำเห็นพลังของกำร
ใช้ชีวิตร่วมกัน ซ้ำยังเป็นต้นแบบที่สร้ำงแรงบันดำลให้กับผู้พิกำร
คนอื่นๆ ได้อีก
มองอีกมุมหนึ่งอำจไม่ใช่เพรำะควำมไม่สมบูรณ์ทำงร่ำงกำย
ที่ทำให้ผู้พิกำรรู้สึกท้อแท้ หมดกำลังใจและสิ้นหวัง จนทำให้ผู้พบเห็น
เกิดควำมรู้สึกสงสำรและเห็นใจ แต่เพรำะข้อจำกัด ควำมไม่เข้ำใจ
และควำมไม่เสมอภำคหลำยด้ำนที่ปิดกั้นโอกำส ทำให้ผู้พิกำรไม่สำมำรถ
เติมเต็มควำมสมบูรณ์ให้กับชีวิตของพวกเขำ กำรประกอบอำชีพ
ไม่ใช่แค่เรื่องของกำรหำรำยได้ แต่เป็นสิ่งที่ทำให้คนที่เคยรู้สึกว่ำตัวเอง
ไม่มีที่ยืน ไม่มีศักดิ์ศรี เพรำะไม่ปกติเหมือนคนทั่วไป กลับมำเห็นคุณค่ำ
ในตัวเองได้อย่ำงเต็มเปี่ยม เพรำะกำรสร้ำงอำชีพให้กับผู้พิกำรเป็นกำร
พัฒนำควำมไม่สมบูรณ์ทำงกำยภำพที่ช่วยพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้พิกำร
ให้ดีขึ้นได้จำกศักยภำพของพวกเขำเอง

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
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มูซังคิง ราชาแห่งทุเรียนมาเลย์ คนเบตง ปลูกส่งออก
ทุเรียนพันธุ์มูซังคิง ทุเรียนสำยพันธุ์มำเลเซีย ที่มีปลูกในพื้นที่ภำคตะวันออก และในภำคใต้ของประเทศไทย ที่มีผลผลิตออกสู่ตลำด คือ
พื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลำ ซึ่งมีสภำพภูมิประเทศและสภำพภูมิอำกำศใกล้เคียงกับมำเลเซียมำก
โกผอม หรือ คุณมั่นกู่ แซ่เซ่น เป็นเจ้ำของสวนทุเรียนในพื้นที่หมู่ 2 ต.ตำเลำะเมเลำะ อ.เบตง จ.ยะลำ ทั้งยังเป็นล้งรับซื้อเพื่อคัดแยกทุเรียน
และส่งออกไปยังมำเลเซีย สิงคโปร์ และจีน โกผอมเล่ำว่ำ เขำชอบกินทุเรียน จึงคิดปลูกทุเรียนไว้ และปลูกในพื้นที่ 10 ไร่ โดยก่อนหน้ำนี้
ปลูกพันธุ์หมอนทอง และพวงมณี กระทั่งเมื่อ 15 ปีก่อน เดินทำงไปมำเลเซียเห็นทุเรียนมูซังคิงขำยได้รำคำสูง หลังจำกนั้นเดินทำงเข้ำออก
เป็นระยะ ก็พบว่ำ รำคำทุเรียนมูซังคิงในมำเลเซียไม่เคยตก และทรำบว่ำผลผลิตในมำเลเซียไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของชำวจีนในมำเลเซีย
และนักท่องเที่ยวชำวจีน จึงคิดปลูกทุเรียนมูซังคิงเพื่อส่งขำยไปยังมำเลเซีย
โกผอมเล่ำว่ำ “ผมซื้อพันธุ์จำกมำเลเซีย เอำมำเสียบยอดกับต้นทุเรียนในสวนที่มีอยู่ ผมไม่มีควำมรู้ด้ำนเกษตร เสียบยอด 7-8 ครั้ง
กว่ำจะได้ ตอนนี้ในสวนเป็นทุเรียนมูซังคิงเกือบทั้งหมด” เพรำะสภำพภูมิประเทศและสภำพอำกำศคล้ำยคลึงกับมำเลเซีย ถิ่นกำเนิดทุเรียนมูซังคิง
ทำให้ไม่ต้องดูแลทุเรียนมำก ใส่ปุ๋ย 2-3 กก./ต้น 3-4 เดือน/ครั้ง ติดตั้งสปริงเกอร์สำหรับรดน้ำทั้งสวน หำกฝนไม่ตกติดต่อกันนำนเกิน 10 วัน
จึงรดน้ำ โรคและแมลงรบกวนก็เหมือนทุเรียนทั่วไป หำกพบก็ใช้สำรกำจัด หลังติดดอกประมำณ 90 วัน ผลผลิตก็สำมำรถตัดมำจำหน่ำยได้
จำกกำรบอกเล่ำของโกผอม ผู้คร่ำหวอดในวงกำรทำสวนทุเรียนพื้นที่ อ.เบตง ได้ควำมว่ำ อ.เบตงเป็นพื้นที่ทเี่ กษตรกรคนไทยเริม่ นำกิ่งพันธุ์
ทุเรียนมูซังคิงเข้ำมำปลูกอย่ำงแพร่หลำย โดยรวมพื้นที่ปลูกทุเรียนมูซังคิงใน อ.เบตงรำว 1,600 ไร่
คุณสัญชัย ปุรณะชัยคีรี อดีตนำยกสมำคมผู้ค้ำและผู้ส่งออกผลไม้ไทย เป็นอีกท่ำนที่ร่วมเดินทำงไปพิสูจน์ทุเรียนมูซังคิงถึงถิ่นมำเลเซีย
ทั้งยังสำรวจสวนทุเรียนมูซังคิงใน อ.เบตง เพรำะกระแสข่ำวที่ออกไปยังโลกออนไลน์ว่ำ ทุเรียนมูซังคิงเป็นทุเรียนที่รำคำแพงและเป็นที่ต้องกำร
ของตลำดต่ำงประเทศ ด้วยเหตุผลนี้จึงสัมภำษณ์คุณสัญชัย ในประเด็นกำรขยำยพื้นที่ปลูกทุเรียนพันธุม์ ูซังคิงในประเทศ เพื่อสนับสนุนกำรส่งออก
ไปยังต่ำงประเทศ
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คุณสัญชัยระบุว่ำ กำรขยำยพื้นที่ปลูกทุเรียนพันธุ์มูซังคิงใน
ประเทศไทย เพื่อให้เกษตรกรไทยมีรำยได้จำกกำรส่งออกไปยัง
ต่ำงประเทศนั้น เป็นเรื่องดี เพรำะต่ำงประเทศให้กำรยอมรับและ
รู้จักทุเรียนพันธุ์มูซังคิงมำกกว่ำในประเทศไทย ซึ่งกำรยอมรับทุเรียน
พันธุม์ ูซังคิงในต่ำงประเทศอยู่ในระดับพรีเมียม และตลำดต่ำงประเทศ
ที่ใหญ่ที่สุดในกำรบริโภคทุเรียน คือ ตลำดจีน ซึ่งปกติประเทศไทย

ส่งออกทุเรียนวันละประมำณ 6,000 ตัน เป็นทุเรียนที่นำเข้ำจำก
ประเทศไทยสูงถึง 80% ดังนั้น หำกมีกำรส่งเสริมกำรปลูกเพื่อกำร
ส่งออกน่ำจะเป็นเรื่องที่ดี
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้
ที่มา : www. www.matichon.co.th

English for Career
คาศัพท์กิจวัตรประจาวัน (Daily Routine)
เรียนรูก้ ิจกรรมระหว่างวัน ที่เรามักทาบ่อยๆ เป็นประจาทั้งคาศัพท์และรูปภาพประกอบ มีดังนี้
กิจวัตรประจาวันเหล่านี้ เป็นหนึ่งในหัวข้อสนทนาที่เราพบบ่อยที่สุด คือการพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมประจาวันที่เรา กระทา
ในทุกๆ วัน ตั้งแต่เริ่มตื่นนอนตอนเช้า กิจกรรมระหว่างวัน จนถึงดึกและเข้านอน เพื่อให้ทุกคนได้ประโยชน์ในการเรียนรู้คาศัพท์และวลี
เพื่อฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ ให้ดีมากยิ่งขึ้น เรามาดูกันค่ะ มีวลีที่สาคัญและคากริยาทั่วไปอะไรบ้าง
Do the laundry แปลว่ำ ซักผ้ำ
Play with friends แปลว่ำ เล่นเกมกับเพื่อนๆ
I often do the laundry on Saturday morning.
One day while playing with my friends,
Hang the clothes แปลว่ำ ตำกผ้ำ
I accidentally broke a window in a store near our home.
You should hang the clothes when the sun shines.
Go to school แปลว่ำ ไปโรงเรียน
Iron the clothes แปลว่ำ รีดผ้ำ
You don’t have to go to school to day.
My mom loves ironing the clothes.
Go shopping แปลว่ำ ไปซื้อของ
Make the bed แปลว่ำ จัดเตียงนอน
I’d love to go shopping, too, but we have no money.
We are taught to make the bed after getting up
Exercise แปลว่ำ ออกกำลังกำย
Vacuum the floor แปลว่ำ ดูดฝุ่นบนพื้น
My fater often stay up early in the morning and do exercise.
I vacuum the floor once a week.
Put on makeup แปลว่ำ แต่งหน้ำ
Go to bed แปลว่ำ เข้ำนอน
Should I put on some makeup?
Go to bed late will have bad effect to our health.
Wash the car แปลว่ำ ล้ำงรถ
Wake up แปลว่ำ ตื่นนอน
On his last day, while washing the managing director’s car,
I often wake up at 6 o’clock in the morning.
Wilson found money in the trunk.
Brush the teeth แปลว่ำ แปรงฟัน
Get dressed แปลว่ำ แต่งตัว
The doctors advise us to brush the teeth twice a day.
Don’t you think she ought to get dressed while we
Drive to work แปลว่ำ ขับรถไปทำงำน
discuss it?
My father sometimes drives to work instead of taking a bus. Go out with a friend แปลว่ำ ออกไปเที่ยวกับเพื่อน
Get home แปลว่ำ กลับบ้ำน
I’m gonna go out with my friends.
It’s time to get home.
Take pictures แปลว่ำ ถ่ำยรูป
Brush your hair แปลว่ำ หวีผม, แปรงผม
He brought her to our house before the dance so we
Take a bath แปลว่ำ อำบน้ำ
could take pictures.
When exactly, when did you last take a bath?
Play the guitar แปลว่ำ เล่นกีต้ำร์
Do not brush your hair with too much force.
I was gonna sing and play the guitar in the bar.
Surf the net แปลว่ำ เล่นอินเตอร์เน็ต
Water the plant แปลว่ำ รดน้ำต้นไม้
He surfed the net looking for ways to study.
My mom is watering the plants in the garden.
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : w.edufirstschool.com
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รู้ทันโลก
งานแห่งอนาคต
จำกกำรประชุม World Economic Forum เมื่อเดือนตุลำคม
2020 ที่ผ่ำนมำ ในประเด็นเรื่อง อำชีพกำรงำนในอนำคตที่กำลัง
มำถึงภำยใน 2025 ท่ำมกลำงภำวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่ำงหนักทั่วโลก
อันเป็นผลกระทบจำกวิกฤติโลกระบำดโควิด -19 สร้ำงผลกระทบ
ต่อคนจำนวนมหำศำล อีกทั้งยังกลำยเป็นกลไกในกำรผลักดันให้
มนุษย์ต้องเอำตัวรอดด้วยกำรคิดค้นพัฒนำ และพึ่งพิงเทคโนโลยี
เพิ่มสูงขึ้น โดยมีกำรคำดกำรว่ำในอีก 5 ปีข้ำงหน้ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง
ครั้ ง ใหญ่ ข องโลก เพรำะ 10 ต ำแหน่ งงำนจะหำยไป อำทิ เ ช่ น
พนักงำนบัญชี คนทำงำนโรงงำน เสมียน แผนกลูกค้ำ สัมพันธ์ฯลฯ
ซึ่งจะกระทบต่อคนประมำณ 85 ล้ำนคน ในขณะเดียวกันจะก่อเกิด
ตำแหน่งงำนใหม่ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ AI, Data Data, ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำน Digital Transformation, ฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล,
นักวำงแผนกำรตลำดบนแพลตฟอร์มดิจิทัล ไปจนถึง ผู้พัฒนำซอฟแวร์
และ Application ต่ำงๆ กำลังเป็นที่ต้องกำรกว่ำ 97 ล้ำนคนทั่วโลก
(อ้ำงอิง www.weforum.org)
กำรคำดกำรนี้หมำยควำมว่ำ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
จะต้องกำรคนทำงำนเพิ่ มขึ้นในอนำคต ดั งนั้ น เรำควรจะปรับตั ว
เรียนรู้ และพัฒนำตัวเองอย่ำงเร็วที่สุด เพื่อพัฒนำตัวเองให้ทันกับ
ควำมเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และพร้อมรับมือกับรูปแบบงำนใหม่ๆ
ที่กำลังจะมำถึง และข่ำวดีคือมีงำนวิจัยพบว่ำ กำรย้ำยจำกสำยงำน
ที่กำลังจะหำยไป แล้วก้ำวเข้ำสู่งำนรูปแบบใหม่ จะใช้เวลำในกำร
เรียนรู้อย่ำงจริงจังเพียงแค่ 2 - 6 เดือนเท่ำนั้น เพรำะฉะนั้นนี่คือโอกำส
ครั้งสำคัญสำหรับทุกคนที่จะเรียนรู้ ปรับตัว และเปลี่ยนทักษะกำร
ทำงำนเพื่อให้อยู่ได้ต่อไปในอนำคต ยิ่งเร็ว ยิ่งดี
สำหรับประเทศไทยเอง ได้มีสถำนกำรณ์ของกำรเติบโต
อย่ำงต่อเนื่องของ บริษัทพัฒนำซอฟแวร์ออกมำให้เห็นเป็นระยะๆ
โดยเฉพำะ Finema (ฟินีม่ำ) บริษัท ผู้พัฒนำแพลตฟอร์ม Enterprise
Decentralized Digital Identity และเทคโนโลยี Verifiable Credential
(VC) แห่งแรกในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นผู้นำในเอเชียแปซิฟิกที่เป็น
สมำชิกขององค์กรระดับโลก อย่ำง Decentralized Identity Foundation

(DIF) ที่มีสมำชิกเป็นบริษัทชั้นนำด้ำนเทคโนโลยีของโลก อำทิ Microsoft,
IBM, Accenture ฯลฯ เพรำะหลังจำกได้รับเงินลงทุนรอบ Seed Round
มูลค่ำ 1.3 ล้ำนดอลลำร์ในปี 2019 ที่ผ่ำนมำ บริษัทได้นำมำพัฒนำ
เทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกอย่ำง Self-Sovereign Identity (SSI) หรือ
ระบบพิสูจน์และกำรยืนยันอัตลักษณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ "คนทุกคน
ได้เป็นเจ้ ำของตัวตนของตนเองโดยสมบูรณ์ " ด้ วยกำรใช้ งำนผ่ำน
แพลตฟอร์ม Decentralized Digital Identity ที่มีกำรเก็บข้อมูล
แบบกระจำยศูนย์ผ่ำน Blockchain ที่มีคุณสมบัติกำรเก็บข้อมูล
แบบไม่ ส ำมำรถแก้ ไ ขหรื อ เปลี่ ย นแปลงได้ ซึ่ งจะช่ ว ยให้ ก ำรท ำ
ธุรกรรมดิจิทั ล ต่ำงๆ เป็น ไปอย่ำงรวดเร็ว และมีค วำมปลอดภั ย
สูงสุดกับกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องสวนกระแสทุกธุรกิจที่หลำยแห่ง
จำเป็นต้องลดจำนวนพนักงำน ในขณะที่บริษัท ฟินีม่ำ ประเทศไทย
ต้อนรับปี 2021 นี้ด้วยกำรประกำศรับพนักงำนเพิ่มอีกกว่ำ 22 ตำแหน่ง
เพื่อเสริมทีมให้แข็งแรงและก้ำวหน้ำขึ้นไปอีก เพื่อเตรียมพร้อมรับยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล กับกำรก้ำวเข้ำสู่ยุคดิจิทัลโดยสมบูรณ์ทั้งของไทย
และของโลก หำกใครที่สนใจจะเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทที่พัฒนำ
แพลตฟอร์มและ Identity Tech ส่งใบสมัครกันได้ที่ job@finema.com
เพื่อเข้ำไปสัมผัสกับบรรยำกำศกำรทำงำนของเหล่ำ Tech Geek และ
กำรเทรนนิ่งให้ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีแบบเจำะลึกกันเน้นๆ แบบ
อำทิตย์ละครั้ง เพื่อกำรพัฒนำตัวเองแบบไม่สิ้นสุดร่วมกันนั้นเป็นยังไง
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : https:// www.ryt9.com

Smart DOE
กระทรวงแรงงาน เตือนแรงงานต่างด้าว และนายจ้าง ตรวจสอบข้อมูลบริษัทนาคนต่างด้าว
เข้ามาทางานกับนายจ้างในประเทศก่อนตัดสินใจให้ดาเนินการแทน
นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เตือนแรงงำนต่ำงด้ำว และนำยจ้ำง อย่ำหลงเชื่อนำยหน้ำเถื่อนหลอกเดินเรื่อง
ทำเอกสำรต่อวีซ่ำ/ขออนุญำตทำงำน พร้อมเผยกระบวนกำรนำยหน้ำเถื่อนมีทั้งคนไทย และคนต่ำงด้ำวหลอกลวงกันเอง โดยอำศัยควำมไม่รู้
ข้อมูล และชูควำมสะดวกสบำยเป็นจุดขำย สร้ำงควำมเดือดร้อนช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ โควิด - 19
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นำยสุชำติฯ กล่ำวว่ำ รัฐบำลภำยใต้กำรนำของ พล.อ. ประยุทธ์
จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และกำรกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร
วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ให้ควำมสำคัญกับกำรคุ้มครองแรงงำน
ต่ำงด้ำวให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตำมกฎหมำยและมำตรฐำนสำกลและ
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรตรวจแรงงำนกลุ่มเสี่ยงและดำเนินคดีกับ
ผู้กระท ำควำมผิดเกี่ย วกับกำรละเมิ ดสิทธิแ รงงำนอย่ำงเข้มงวด
เพื่อขจัดกำรค้ำมนุษย์ให้หมดสิ้นไปจำกประเทศไทยตำมเจตนำรมณ์
ของรัฐบำล และยกระดับประเทศไทยสู่ Tier 1 ในปี 2564
“กระทรวงแรงงำน ให้ควำมสำคัญในกำรดูแลคุณภำพชีวิต
และควำมปลอดภัยทั้งของผู้ใช้แรงงำนไทย และแรงงำนต่ำงด้ำว
อย่ำงเท่ำเทียมกัน จึงขอเตือนให้แรงงำนต่ำงด้ำวหำข้อมูลที่ถูกต้อง
ก่อนตัดสินใจใช้บริกำรนำยหน้ำที่อ้ำงว่ำสำมำรถติดต่อกับหน่วยงำน
ต่ำงๆ ทั้งในประเทศต้นทำงของแรงงำนต่ำงด้ำว และหน่วยงำน
รำชกำรไทย เพื่อดำเนินกำรเรื่องหนังสือเดินทำง กำรต่ออำยุวีซ่ำ
และใบอนุญำตทำงำนได้ เนื่องจำกปัจจุบันเกิดกำรแพร่ระบำดของ
โรคโควิด–19 ระลอกใหม่ ทำให้ต้องมีมำตรกำรลดกำรเดินทำงที่ไม่จำเป็น
เว้นระยะห่ำงจำกผู้อื่น เพื่อป้องกันกำรได้รับ เชื้อ แรงงำนต่ำงด้ำว
และนำยจ้ำงจึงหันไปใช้บริกำรสำย/นำยหน้ำให้ดำเนินกำรแทน มีกำร
เรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยสูงเกินจริง และอำจถูกหลอกลวงได้ ซึ่งนำยจ้ำง
และแรงงำนต่ำงด้ำวสำมำรถตรวจสอบข้อมูลบริษัทนำคนต่ำงด้ำว
เข้ำมำทำงำนกับนำยจ้ำงในประเทศที่ถูกกฎหมำยกับกรมกำรจัดหำงำนได้”
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน กล่ำว

ด้ำนนำยสุชำติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน
กล่ ำ วว่ ำ บริ ษั ทน ำคนต่ ำ งด้ ำ วมำท ำงำนกับ นำยจ้ ำ งในประเทศ
(บริษัทนำเข้ำ ) ที่ได้รับอนุญำตจำกกรมกำรจัดหำงำน ปัจจุบันมี
ทั้งสิ้น 250 แห่ง เป็นผู้รับอนุญำตฯ ที่บริษัทตั้งอยู่ในกรุงเทพมหำนคร
75 แห่ง และส่วนภูมิภำค 175 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกรำคม 2564)
“กรมกำรจัดหำงำน จะใช้มำตรกำรทำงกฎหมำยอย่ำงจริงจัง
หำกพบผู้กระทำผิด จะดำเนินคดีตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด โดยผู้ที่
หลอกลวงผู้อื่นว่ำสำมำรถนำคนต่ำงด้ำวมำทำงำนกับนำยจ้ำงในประเทศ
หรือสำมำรถหำลูกจ้ำงซึ่งเป็นคนต่ำงด้ำวให้กับนำยจ้ำง และโดยกำร
หลอกลวงดังว่ำนั้น ได้ไปซึ่งเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
จำกผู้ถูกหลอกลวง จะต้องระวำงมีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 - 10 ปี หรือ
ปรับตั้งแต่ 600,000 - 1,000,000 บำท ต่อคนต่ำงด้ำว 1 คน หรือทั้งจำ
ทั้งปรับ” อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำว
ทั้งนี้ สำมำรถตรวจสอบรำยชื่อบริษัทนำคนต่ำงด้ำวเข้ำมำ
ทำงำนฯ ที่ได้รับอนุญำตจำกกรมกำรจัดหำงำน ได้ที่ www.doe.go.th
หรื อ แจ้ งเรื่ อ งรำวร้ อ งทุ ก ข์ ที่ ถู ก สำย/นำยหน้ ำ เถื่ อ นหลอกลวง
สำมำรถติดต่อได้ที่สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด สำนักงำนจัดหำงำน
กรุ ง เทพมหำนครพื้ น ที่ 1-10 หรื อ สำยด่ ว นกระทรวงแรงงำน
โทร.1506 กด 2 กรมกำรจัดหำงำน ซึ่งมีกำรจัดล่ำมในภำษำกัมพูชำ
เมียนมำ และอังกฤษ ให้บริกำรด้วย
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : https://www.doe.go.th

กระทรวงแรงงาน ชวน แรงงานไทยที่ต้องการ
ทางานประเทศญี่ปุ่นทดสอบทักษะฝีมือแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม

“สำหรับแผนกำรทดสอบงำนภำคอุตสำหกรรม 3 สำขำอำชีพ
ได้แก่ 1.สำขำอำชีพกำรทำชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 2.สำขำอำชีพอุตสำหกรรม
เครื่องจักรอุตสำหกรรมและเครื่องมือสำหรับประกอบอุตสำหกรรม
และ 3.สำขำอำชีพไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์และอุตสำหกรรมสำรสนเทศ
อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน เชิญชวน แรงงำนที่เคยไปฝึกงำน ซึ่งมีประเภทงำนทั้งหมด 19 ประเภทงำน ดังต่อไปนี้ 1.งำนหล่อ
เทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่น และผู้สนใจทั่วไปเข้ำร่วมทดสอบทักษะฝีมือ (Casting) 2.งำนหลอมโลหะ (Forging) 3.งำนหล่อด้วยวิธีฉีดโลหะเหลว
เพื่อสมัครทำงำนในสถำนะแรงงำนที่มีทักษะเฉพำะในประเทศญี่ปุ่น เข้ำไปในแม่พิมพ์ (Die Casting) 4.งำนขึ้นรูป (Machining) 5.งำนใช้แรงอัด
ภำคอุตสำหกรรม 3 สำขำอำชีพ
ในกำรขึ้นรูปโลหะ (Metal Press) 6.งำนหลอมเหล็ก (Iron Work) 7.งำนผลิต
นำยสุชำติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน เปิดเผยว่ำ โลหะแผ่น (Factory Sheet Metal Work) 8.งำนชุบ (Plating) 9.งำนชุบ
กระทรวงยุติธรรมแห่งประเทศญี่ปุ่นได้ประสำนกรมกำรจัดหำงำน ผิวอลูมิเนียม (Aluminum Anodizing Treatment) 10.งำนตกแต่ง
แจ้งแผนกำรทดสอบทักษะฝีมือแรงงำนภำคอุตสำหกรรมสำหรับ ขั้นสุดท้ำย (Finishing) 11.งำนตรวจสอบเครื่องจักร (Machinery Inspection)
แรงงำนไทยที่ต้องกำรไปทำงำนในประเทศญี่ปุ่นประเภทแรงงำน 12.งำนบำรุงรักษำเครื่องจักร (Machinery Maintenance) 13.งำน
ทีม่ ีทักษะเฉพำะ โดยหน่วยงำนประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ดำเนินกำรทดสอบ ประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Equipment Assembly)
เพื่อเปิดโอกำสให้แรงงำนที่เคยไปฝึกงำนเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่น 14.งำนประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้ำ (Electric Equipment Assembly)
และผู้สนใจทั่วไปได้เข้ำร่วมทดสอบทักษะฝีมือเพื่อสมัครทำงำน 15.งำนผลิตแผงวงจรไฟฟ้ำ (Printed Wiring Board Manufacturing)
ในสถำนะแรงงำนที่มีทักษะเฉพำะในประเทศญี่ปุ่น โดยเบื้องต้น 16.งำนขึ้นรูปพลำสติก (Plastic Molding) 17.งำนทำสี (Painting)
กำหนดให้เริ่มกำรทดสอบในเดือนมีนำคม 2564
18.งำนเชื่อม (Welding) 19.งำนบรรจุภัณฑ์ (Industrial Packaging)
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ดำเนินกำรทดสอบโดย หน่วยทดสอบ Mitsubishi UFJ Research and
Consulting Co., Ltd หน่วยทดสอบ Certify Inc. และหน่วยทดสอบ
The Japan Welding Engineering Society ด้วยวิธีสอบผ่ำนระบบ
คอมพิวเตอร์ (Computer Based Test) หรือกำรเขียน หรือกำรสอบ
ภำคปฏิบัติ (Practical skill exam) ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยในกำรทดสอบ
จำนวน 597 บำท
ทั้งนี้ กำหนดกำรทดสอบอำจมีกำรปรับเปลี่ยนให้เหมำะสม
กับสถำนกำรณ์ ตำมมำตรกำรป้องกันและยับยั้งกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) ของศบค.” อธิบดี
กรมกำรจัดหำงำน กล่ำว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา https:// www.doe.go.th

นำยสุชำติ กล่ำวย้ำว่ำ ขอให้แรงงำนไทยที่สนใจร่วมกำรทดสอบ
เตรียมควำมพร้อมล่วงหน้ำเพื่อทดสอบทักษะฝีมือฯ และระมัดระวัง
กำรโฆษณำชัก ชวน รวมทั้ง ไตร่ต รองข้อ มูล ต่ำ งๆ ให้ร อบคอบ
เพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ฉวยโอกำสแสวงหำประโยชน์จำกกระบวนกำร
จัดสอบภำษำและทดสอบทักษะฝีมือในสำขำอำชีพต่ำงๆ ของแรงงำน
ที่มีทักษะเฉพำะ (แรงงำนฝีมือ) ในประเทศไทย
หำกมีข้อสงสัยสำมำรถสอบถำมรำยละเอียดได้ที่กองบริหำร
แรงงำนไทยไปต่ ำงประเทศ หมำยเลขโทรศั พท์ 0 2245 6708
สำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 1–10 สำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดทุกจังหวัด หรือสำยด่วนกระทรวงแรงงำน โทร. 1506 กด 2
กรมกำรจัดหำงำน

จับกัง1 เผย จ้างล่าม/ผู้ประสานงานด้านภาษา ช่วยงานเจ้าหน้าที่
มุ่งแก้ปัญหาค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เผย กรมกำรจัดหำงำน
ได้จัดสรรเงินกองทุนเพื่อกำรบริหำรจัดกำรกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว
ปีงบประมำณ 2564 ตำมโครงกำรป้องกันกำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำน
ต่ำงด้ำวในกิจกำรประมง มกรำคม – กันยำยน 2564 จ้ำงล่ำม/ผู้ประสำนงำน
ด้ำนภำษำ ปฏิบัติงำนประจำศูนย์ประสำนแรงงำนประมง 20 จังหวัด
นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน กล่ำวว่ำ
รัฐบำลภำยใต้กำรนำของพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี
และกำรกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี
ให้ควำมสำคัญกับปัญหำกำรค้ำมนุษย์ในรูปแบบแรงงำนประมง
และมีควำมพยำยำมในกำรแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์มำโดยตลอด
จนได้รับกำรปรับสถำนะ จัดอันดับอยู่ในกลุ่มที่ 2(Tier 2) ติดต่อกัน
เป็นปีที่ 3 โดยปรับขึ้นจำกเดิมในกลุ่ม Tier 2 Watch list เมื่อปี 2560
“กระทรวงแรงงำน ดำเนินกำรตำมนโยบำยของรัฐบำล
ในกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีในเวทีกำรค้ำโลก ซึ่งส่งผลดีต่อกำรส่งออก
สินค้ำของประเทศไทย ด้วยกำรจัดระเบียบแรงงำนต่ำงด้ำวในกิจกำร
ประมงอย่ำงเป็นระบบ ลดปัญหำขบวนกำรค้ำมนุษย์ในรูปแบบ
แรงงำนประมง เพื่อเข้ำสู่ระบบกำรทำงำนอย่ำงถูกต้อง ส่งเสริมให้มี
สภำพกำรทำงำนที่เหมำะสม แรงงำนได้รับค่ำจ้ำงและได้รับกำร
คุ้มครองตำมกฎหมำย รวมทั้งกำรสร้ำงมำตรฐำนกำรทำงำนให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนสำกล ตลอดจนกำรบรรเทำปัญหำควำมเดือดร้อน
ของผู้ประกอบกำรในกำรขำดแคลนแรงงำน เพื่อยกระดับประเทศ
ไทยสู่ Tier 1 ให้ได้ในปี 2564” รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน กล่ำว
ด้ำนนำยสุชำติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน
เปิดเผยว่ำ กรมกำรจัดหำงำน มีเป้ำหมำยจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ตำแหน่ง
ล่ำม/ผู้ประสำนงำนด้ำนภำษำ จำนวน 20 คน เพื่อทำหน้ำที่สื่อสำร
และปฏิบัติงำนร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ประจำศูนย์ประสำนแรงงำนประมง

มีระยะเวลำกำรจ้ำง 9 เดือน แบ่งเป็น ล่ำม(คนไทย) จำนวน 9 คน
ปฏิบัติงำน ณ ศูนย์ประสำนแรงงำนประมงใน 9 จังหวัด ได้แก่ ระยอง
ตรำด สงขลำ ระนอง สมุทรปรำกำร จันทบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
นครศรีธรรมรำช และเป็นผู้ประสำนงำนด้ำนภำษำ (คนต่ำงด้ำว)
จำนวน 11 คน ปฏิบัติงำน ณ ศูนย์ประสำนแรงงำนประมงใน 11 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดสมุทรสำคร สตูล ฉะเชิงเทรำ กระบี่ ตรัง นรำธิวำส
ชุมพร ชลบุรี สมุทรสงครำม พังงำ และปัตตำนี
นำยสุชำติฯ กล่ำวต่อไปว่ำ กรมกำรจัดหำงำนเป็นหน่วยงำนหลัก
ในกำรบริหำรจัดกำรกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำวให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์
ของกฎหมำย โดยคำนึงถึงควำมมั่นคงของชำติ โอกำสในกำรประกอบ
อำชีพและวิชำชีพของคนไทย ซึ่งในส่วนแรงงำนประมงนั้น ประเทศไทย
มีปัญหำขำดแคลนแรงงำนเรื่อยมำ เนื่องจำกเป็นงำนที่คนไทยไม่นิยมทำ
เพรำะไม่ต้องกำรทำงำน 3 ประเภท ที่เรียกว่ำงำนกลุ่ม 3D ได้แก่ Difficult
(งำนลำบำก) Dirty (งำนสกปรก) และ Dangerous (งำนอันตรำย) เช่น
ก่อสร้ำง เกษตร ปศุสัตว์ โรงสี โรงน้ำแข็ง เหมืองแร่ งำนใต้น้ำ และ
งำนประมง จึงจำเป็นต้องจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวมำทดแทน โดยกลุ่ม
แรงงำนต่ำงด้ำวดังกล่ำว ส่วนใหญ่ใช้เฉพำะภำษำประจำท้องถิ่น
ของตนเอง เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนด้ำนภำษำ /ล่ำมเพื่อกำรสื่อสำร
จึงเป็นผู้มีบทบำทสำคัญในกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
ในกำรสื่อสำรให้แรงงำนต่ำงด้ำวเข้ำใจ รับรู้ ขอรับคำปรึกษำ กำรแนะนำ
อบรมชี้แจง กำรยื่นคำขอใบอนุญำตทำงำน กำรประชำสัมพันธ์ เผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำร และบริกำรของภำครัฐ รวมถึงกำรสัมภำษณ์เพื่อคัดกรอง
ในกรณีผู้ที่อำจเข้ำข่ำยเป็นเหยื่อกำรค้ำมนุษย์ ทั้งหมดนี้เพื่อให้คนต่ำงด้ำว
เข้ำสู่ระบบกำรทำงำนอย่ำงถูกต้อง มีค่ำจ้ำง มีสภำพกำรทำงำนที่เหมำะสม
และได้รับกำรคุ้มครองตำมกฎหมำย
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ทั้งนี้ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่ำนมำ (ตุลำคม 2562–กันยำยน 2563) มีกำรออกใบอนุญำตทำงำน 34,914 คน อบรมนำยจ้ำง/ลูกจ้ำง
3,810 คน ให้คำปรึกษำ 85,108 คน รับแจ้งกำรทำงำน 26,201 คน
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : https://www.doe.go.th

กระทรวงแรงงาน ตั้งเป้าจัดส่งแรงงานทางานต่างประเทศ
1 แสนคน ในปี 64

รมว.แรงงำน เผยเป้ำหมำยจัดส่งแรงงำนทำงำนต่ำงประเทศ
จำนวน 100,000 รำย โดยภำคเอกชน ประมำณ 89,000 คน ภำครัฐ
ประมำณ 11,000 คน กำหนดส่งแรงงำนไทยชุดแรก 210 คน
เดินทำงไปทำงำนประเทศอิสรำเอล 28 มกรำคม 2564
นำยสุ ชำติ ชมกลิ่ น รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงแรงงำน
เปิดเผยว่ำ กระทรวงแรงงำนมีเป้ำหมำยจัดส่งแรงงำนไทยไปทำงำน
ต่ำงประเทศ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จำนวน 100,000 คน
ซึ่งแบ่งเป็นกำรดำเนินกำร โดยภำคเอกชน ได้แก่ บริษัทจัดหำงำน
จัดส่ง นำยจ้ำงพำลูกจ้ำงไปทำงำน/ฝึกงำน คนงำนแจ้งกำรเดินทำง
ด้วยตนเอง และคนงำนที่กลับมำพักและเดินทำงกลับไปทำงำน
(Re-entry) ประมำณ 89,000 คน และกำรจัดส่งโดยรัฐ ที่กระทรวงแรงงำน
ได้รับโควตำจัดส่งจำกประเทศคู่ภำคีที่มี MOU กับกรมกำรจัดหำงำน
ให้จัดส่งแรงงำนไทยไปทำงำน และนำยจ้ำงต่ำงประเทศมอบหมำยให้
กรมกำรจัดหำงำนเป็นผู้จัดส่ง อีกประมำณ 11,000 คน ได้แก่
ประเทศสำธำรณรัฐเกำหลี จำนวน 5,000 คน ญี่ปุ่น (ผ่ำนองค์กร
IM Japan) จำนวน 400 คน อิสรำเอล จำนวน 5,400 คน และ
ไต้หวัน จำนวน 200 คน
“จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติด เชื้ อ ไวรั ส
โคโรนำ 2019 (COVID-19) ที่ เ กิ ด ขึ้น ในประเทศต่ ำ งๆ ทั่ ว โลก
ส่งผลให้กำรจัดส่งแรงงำนไทยไปทำงำนในต่ำงประเทศมีจำนวน
ลดลงตั้งแต่เดือนมีนำคม 2563 เป็นต้นมำ เมื่อเปรียบเทียบช่วงเดือน
เดียวกันของปีก่อน พบว่ำ เดือนมีนำคม–ธันวำคม 2562 มีแรงงำนไทย
เดินทำงไปทำงำนต่ำงประเทศ จำนวน 94,994 คน แต่ในเดือน
มีนำคม – ธันวำคม 2563 ลดลงเหลือเพียง 26,903 คน ลดลงร้อยละ
71.68 ซึ่งขณะนี้กระทรวงแรงงำน โดยกรมกำรจัดหำงำนได้เตรียมหำ
ตำแหน่งงำน เพื่อกำรจัดส่งแรงงำนไทยไปทำงำน โดยเฉพำะแรงงำน
ภำคเกษตรที่แรงงำนไทยมีควำมถนัดเพิ่มมำกขึ้น เช่น งำนภำคเกษตร
ในประเทศ ญี่ปุ่น ไต้หวัน ตำมนโยบำย “รวมไทยสร้ำงชำติ” ของ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ที่จะผนึกกำลังจำกทุกภำคส่วน
ทุกระดับในสังคม เข้ำมำมีส่วนร่วม และมีบทบำทเพื่อร่วมกันวำงแผน
ในกำรช่วยกันเร่งเยียวยำให้ภำคประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำก
โควิด – 19 กลับมำฟื้นตัวโดยเร็ว” รมว. แรงงำน กล่ำว

ด้ำนนำยสุชำติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน
เปิดเผยว่ำ กรมกำรจัดหำงำนได้กำหนดเป้ำหมำยจัดส่งแรงงำนไทย
ไปทำงำนต่ำงประเทศในปี 2564 จำกค่ำเฉลี่ยผลกำรจัดส่งแรงงำนไทย
ไปทำงำนต่ำงประเทศในรอบ 5 ปี ที่ผ่ำนมำ ของทุกประเภทกำร
เดินทำงทั้งกำรจัดส่งโดยภำครัฐและเอกชน โดยในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2559 มีแรงงำนไทยเดินทำงไปทำงำนต่ำงประเทศ 114,003 คน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จำนวน 114,958 คน ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561 จำนวน 115,554 คน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จำนวน
114,656 คน และปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 58,673 คน
ซึ่งปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่ำนมำ 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค. 63) ได้มีกำร
จัดส่งไปแล้ว จำนวน 9,920 คน
“สำหรับปีนี้แรงงำนไทยชุดแรกที่มีกำหนดเดินทำง ไปทำงำน
ต่ำงประเทศ เป็นแรงงำนไทยที่จะเดินทำงไปทำงำนภำคเกษตรใน
รัฐอิสรำเอล ภำยใต้โครงกำร “ควำมร่วมมือไทย-อิสรำเอล เพื่อกำร
จัดหำงำน (Thailand - Israel Cooperation on the Placement
of Workers : TIC)” ในวันที่ 28 มกรำคม 2564 จำนวน 210 คน
ด้วยเที่ยวบินเช่ำเหมำลำพิเศษ สำยกำรบิน El Al Israel Airlines
เที่ยวบินที่ LY 082 ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ออกเดินทำงจำก
ประเทศไทยเวลำ 09.20 น. และมีกำหนดถึงปลำยทำงกรุงเทลอำวีฟ
เวลำ 15.00 น. ตำมเวลำท้องถิ่น” อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำว
ทั้งนี้ ผู้สนใจเดินทำงไปทำงำนต่ำงประเทศสำมำรถติดตำม
ข่ำวสำรได้ที่เว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas และสอบถำม
รำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรเดินทำงไปทำงำนในต่ำงประเทศ
ที่สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงำนจัดหำงำน
กรุงเทพมหำนครพื้ นที่ 1-10 หรือที่ สำยด่วนกระทรวงแรงงำน
โทร.1506 กด 2 กรมกำรจัดหำงำน

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : https://www.doe.go.th
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อาชีพมั่นคง
เจ้าของร้านเบเกอรี่ เพิ่มมูลค่าข้าวเม่า ต่อยอดทาเค้กขายเป็นของฝาก จ.อุดรธานี
กำรทำข้ำวเม่ำมีมำตั้งแต่สมัยโบรำณซึ่งเรียกว่ำประเพณีตำข้ำวเม่ำ
โดยนำเอำข้ำวห่ำมที่เปลือกข้ำวเป็นสีเขียวเข้มข้น นำมำคั่วจนสุก
แล้วนำมำตำจนเปลือกข้ำวกะเทำะออกจำกเมล็ดแล้วนำมำฝัดเอำ
เปลือกออก จะเหลือแต่เมล็ดข้ำวสีเขียวลักษณะอ่อนนิ่ม มีกลิ่นหอม
และมีรสหวำนในตัว นิยมนำมำรับประทำนเปล่ำๆ และทำเป็นขนมหวำน
โดยคลุกเคล้ำกับน้ำตำลและมะพร้ำวขูดทึนทึก และด้วยคุณสมบัติ
ของข้ำวเม่ำนี่เอง พรเจริญเบเกอรี่ จึงนำข้ำวเม่ำมำแปรรูป ทำเป็น
เค้กข้ำวเม่ำ บอกได้เลยว่ำ ยังไม่เคยมีใครทำมำก่อน
คุณรณภพ เถำว์โท หรือ คุณปืน อำยุ 48 ปี เจ้ำของร้ำน
พรเจริญเบเกอรี่ เล่ำให้ฟังตั้งแต่สมัยยังเด็ก หลำยคนชอบกินข้ำวเม่ำ
และในอีสำนเองก็มีประเพณีตำข้ำวเม่ำ ซึ่งประเพณีนี้กำลังสูญหำย
ไปตำมกำลเวลำ
คุณปืน บอกว่ำ บังเอิญไปเจอหมู่บ้ำนทำข้ำวเม่ำขำยตลอดปี
ที่จังหวัดอุดรธำนี ซึ่งตนทำร้ำนเบเกอรี่อยู่แล้ว จึงคิดสร้ำงรำยได้
ให้ชำวบ้ำน ด้วยกำรเพิ่มมูลค่ำข้ำวเม่ำ นำมำทำเป็นเค้กให้ร่วมสมัย
ให้เด็กรุ่นใหม่ได้รู้จักข้ำวเม่ำ และเป็นกำรรักษำประเพณีนี้ไปในตัว
“ตอนนี้ 1 ปีแล้ว สำหรับเค้กข้ำวเม่ำ ทำขำยสบำยๆ ตัดปัญหำเรื่อง
คู่แข่งไปได้เลย เพรำะเรำเป็นเจ้ำเดียว เจ้ำแรก ไม่กังวล”
จุดเด่นของเค้กข้ำวเม่ำ คุณปืน บอกว่ำ มีควำมหอมจำกข้ำวเม่ำ
หวำนในตัว สีเขียวเป็นธรรมชำติ ส่วนกระแสตอบรับ คุณปืนว่ำดีมำก
ส่วนใหญ่เป็นลูกค้ำกลุ่มผู้สูงอำยุมีประสบกำรณ์ในกำรกินข้ำวเม่ำ
อยู่แล้ว รู้จักเป็นอย่ำงดี ยิ่งมำกินเค้กข้ำวเม่ำจะทำให้นึกถึงควำมหลัง
กลุ่มผู้สูงอำยุจะชอบมำกเป็นพิเศษ รองลงมำคือกลุ่มวัยรุ่น และออฟฟิศ
จะมองว่ำเป็นสินค้ำที่ท้ำทำยควำมคิด เป็นอะไรที่แปลกใหม่

“ช่องทำงทำตลำดก็ได้กรมกำรข้ำว มำสนับสนุน หำกมีงำน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น งำนพัฒนำชุมชน สินค้ำชำวบ้ำน OTOP กรมกำรข้ำว
จะนำไปออกงำน”
ปัจจุบัน เค้กข้ำวเม่ำ สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้ชำวบ้ำนได้ดี
จำกแต่ก่อนที่หำบเร่ขำยได้ไม่กี่ ตังค์ พอเค้กข้ำวเม่ำเริ่มจำหน่ำย
ชำวบ้ำนต้องส่งข้ำวเม่ำให้เป็นตันๆ ไม่ต้องลำบำก
“นอกจำกจำหน่ำยกับกรมกำรข้ำวแล้ว เค้กข้ำวเม่ำยังเป็นของฝำก
เมืองอุดรไปแล้ว” รำคำขำย มี 2 แบบ กล่องละ 60 บำท (4 ชิ้น)
กล่องละ 30 บำท (2 ชิ้น)
สนใจสำมำรถแวะไปซื้อได้ที่หน้ำร้ำนเท่ำนั้น ร้ำนพรเจริญเบเกอรี่
114/35-36 ถ.มิตรถำพ ม.7 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธำนี 41000
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : www.sentangsedtee.com

THAILAND 4.0
รวมที่สุดของเทคโนโลยีล้าสมัย 2021 ให้คุณได้รู้ทันเทรนด์ก่อนใคร
ในปี 2021 ที่กำลังจะมำถึงนั้น ย่อมมำพร้อมกับควำมเปลี่ยนแปลงหลำยอย่ำงของโลก ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของเทรนด์แฟชั่น เทคโนโลยี
ชีวิตประจำวัน กำรสื่อสำร นวัตกรรมต่ำงๆ หรือแม้แต่ New Normal ที่ทุกคนต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ำกับยุคสังคมใหม่ๆ และนอกจำกนี้
เรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่นั้น ก็เป็นอีกเรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมำพูดถึง โดยเฉพำะเมื่อโลกเรำต้องปรับตัวกับกำรรับมือและอยู่ร่วมกับเชื้อโรคระบำด
อย่ำง COVID-19 ทีย่ ังไม่รู้ว่ำจะหมดไปเมื่อไหร่ และเพื่อกำรทันเทรนด์ ทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลก เรำมำดูกันว่ำเทคโนโลยีล้ำสมัย ที่จะเกิดขึ้น
ในปี 2021 นั้นมีอะไรบ้ำง
สิ่งที่ชัดเจนอีกประกำรหนึ่งเลยก็คือ เทรนด์เทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันจะมีส่วนสำคัญในกำรช่วยให้เรำรับมือและปรับตัว
เข้ำกับควำมท้ำทำยมำกมำยที่เรำเผชิญอยู่ โดยเฉพำะจำกโรค COVID-19 ไม่ว่ำจะเป็นกำรเปลี่ยนเป็นกำรทำงำนจำกที่บ้ำนไปสู่กฎเกณฑ์ใหม่ๆ
หรือเกี่ยวกับวิธีที่เรำพบปะและโต้ตอบกันได้ในพื้นที่สำธำรณะ รวมถึงแนวโน้มทำงเทคโนโลยีใหม่ๆ จะเป็นแรงผลักดันในกำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง
ให้เกิดขึ้นอีกด้วย เพรำะฉะนั้น เรำมำดูภำพรวมของแนวโน้มทำงเทคโนโลยีที่สำคัญของปี 2021 ที่ Bernard Marr ได้เขียนไว้ในหนังสือ “Tech
Trends in Practice”
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1. ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
4. 5G และการเชื่อมต่อที่ดีขึ้น
AI เป็นหนึ่งในเทรนด์เทคโนโลยีล้ำสมัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในขณะนี้
อินเทอร์เน็ตที่เร็วขึ้นและเชื่อถือได้มำกขึ้นนั้น ไม่เพียงแต่
อย่ำงไม่ต้องสงสัย และในปี 2021 จะกลำยเป็นเครื่องมือที่มีค่ำ หมำยถึงเรำสำมำรถโหลดหน้ำเว็บได้เร็วขึ้นและใช้เวลำน้อยลงเท่ำนั้น
มำกยิ่งขึ้นในกำรช่วยจัดกำรกับปริมำณข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบบริกำร อย่ำง 3Gจะทำให้กำรท่องเว็บและบริกำรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมีประโยชน์
สุขภำพ อัตรำกำรติดเชื้อโควิด -19 และควำมสำเร็จของมำตรกำร ต่ำงๆ บนอุปกรณ์พกพำนั้น ได้นำไปสู่กำรเติบโตที่มำกขึ้น 4G นำไปสู่
กำรป้องกันกำรแพร่กระจำยของเชื้อ ซึ่งอัลกอริทึม กำรเรียนรู้ของ กำรเติบโตของแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งวิดีโอและเพลงเมื่อแบนด์วิดท์
เครื่องจะได้รับข้อมูลที่ดีขึ้นและมีควำมซับซ้อนมำกขึ้น จะช่วยให้เรำ เพิ่มขึ้น และ 5G จะนำไปสู่เทคโนโลยีล้ำสมัยมำกขึ้น ซึ่ง 5G และ
คำดกำรณ์ควำมต้องกำรในกำรใช้บริกำรจำกโรงพยำบำล และผู้ให้บริกำร เครือข่ำยควำมเร็วสูงขั้นอื่นๆ ที่จะทำให้เทรนด์เทคโนโลยีใหม่ทั้งหมด
ด้ำนสุขภำพอื่นๆ ได้ นอกจำกนี้ในด้ำนของธุรกิจ ควำมท้ำทำยคือ ที่พูดถึงนี้สำมำรถใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลำ และแอปพลิเคชันต่ำงๆ ที่ต้อง
กำรเข้ำใจรูปแบบพฤติกรรมของลูกค้ำที่เปลี่ยนแปลงไป กิจกรรมของ อำศัยกำรเข้ำถึงแหล่งข้อมูลขนำดใหญ่แบบเรียลไทม์ จะสำมำรถ
มนุษย์จะเกิดขึ้นทำงออนไลน์มำกขึ้น ตั้งแต่กำรช้อปปิ้ง กำรเข้ำสังคม ดำเนินกำรได้ผ่ำนระบบอัตโนมัติ ซึ่งจะมีควำมสำคัญมำกขึ้นในปี 2021 นี้
ไปจนถึงสภำพแวดล้อมกำรทำงำนเสมือนจริง เป็นต้น ซึ่งในปี 2021 นั้น และมีควำมสำคัญต่อธุรกิจต่ำงๆ อีกด้วย
เครื่องมือที่เรำใช้ในกำรวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหล่ำนี้ 5. เทคโนโลยีความเป็นจริงขยาย (XR) และเทคโนโลยีโลกเสมือน
จะมีควำมซับซ้อนมำกขึ้น และเหมำะสมกับควำมต้องกำรโครงสร้ำง (VR/AR/MR)
พื้นฐำนขององค์กรมำกขึ้นเรื่อยๆ
ในปีหน้ำเรำจะได้เห็นเทคโนโลยีเหล่ำนี้ร่วมกับแนวโน้มอื่นๆ
2. หุ่นยนต์ โดรน และระบบอัตโนมัติของยานพาหนะ
ที่จะช่วยในกำรจัดกำรกับควำมท้ำทำยที่เกิดจำกสถำนกำรณ์โลกปัจจุบัน
ประสิทธิภำพในเครือข่ำยกำรขนส่งสำธำรณะนั้นจะเป็นสิ่ง ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับกำรช่วยให้เรำหลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์ที่อำจ
สำคัญสำหรับผู้ให้บริกำรและหน่วยงำนของรัฐ ซึ่งกำรลดต้นทุนแรงงำน เป็นอันตรำยหรือมีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่เชื้อไวรัส ตัวอย่ำงเช่น กำรตรวจ
มนุษย์จะช่วยปรับสมดุลของควำมไม่แน่นอนของควำมต้องกำรของ ทำงกำรแพทย์และกำรวินิจฉัยจะสำมำรถทำได้จำกระยะไกลมำกขึ้น
ลูกค้ำได้ กำรนำเอำหุ่นยนต์เข้ำมำใช้ในกำรดูแลและช่วยเหลือจะมี รวมถึงครอบคลุมถึงเทคโนโลยีที่ใช้แว่นตำหรือชุดหูฟังเพื่อฉำยภำพ
ควำมสำคัญมำกขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล ที่สร้ำงด้วยคอมพิวเตอร์โดยตรงในขอบเขตกำรมองเห็นของผู้ใช้
ในสังคมที่เสี่ยงต่อกำรติดเชื้อโควิด-19 มำกที่สุด เช่น ผู้สูงอำยุ แทนที่ นอกจำกนี้เรำยังจะเห็นกำรเพิ่มขึ้นของกำรใช้เครื่องมือ AR และ VR ในด้ำน
จะต้องปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยกัน ในปี 2021 คำดว่ำจะมีกำรใช้ ของกำรศึกษำ ซึ่งจะไปช่วยลดควำมจำเป็นที่เรำต้องทำงำนในสภำพ
อุปกรณ์หุ่นยนต์เพื่อจัดหำช่องทำงกำรสื่อสำรใหม่ๆ เช่น กำรเข้ำถึง ห้องเรียนที่แออัดอีกด้วย ส่วนในด้ำนของกำรนำมำประยุกต์ใช้กับกำร
ควำมช่วยเหลือในบ้ำนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน นอกจำกนี้บริษัทต่ำงๆ แพร่ระบำดของโรค เช่น เมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขและลักษณะ
ที่พบว่ำตัวเองมีสถำนที่ที่ยังคงต้องกำรกำรบำรุงรักษำ ก็จะหันไปหำ ที่เชื้อไวรัสจะเกิดกำรแพร่กระจำย เครื่องมือ AR จะถูกนำมำใช้
ผู้ให้บริกำรด้ำนหุ่นยนต์เพื่อใช้บริกำรต่ำงๆ แทน เช่น ทำควำมสะอำด เพื่อแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เมื่อเรำผ่ำนบริเวณที่มีกำรแพร่กระจำยของเชื้อ
และรักษำควำมปลอดภัย เป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยที่น่ำจับตำมอง ส่วนโดรน นั่นเอง หรือแม้แต่เตือนขั้นตอนง่ำยๆ เช่น เตือนให้เรำล้ำงมือเมื่อเรำ
จะถูกนำมำใช้เพื่อส่งยำที่สำคัญ และติดตั้งอัลกอริทึมกำรมองเห็น สัมผัสกับประตูในพื้นที่สำธำรณะ หรือแจ้งเตือนเมื่ออุปกรณ์รับรู้ว่ำ
ด้วยคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรตรวจสอบกำรเดินเท้ำ ในพื้นที่สำธำรณะ เรำสัมผัสใบหน้ำโดยไม่ล้ำงมือ สิ่งเหล่ำนี้ก็สำมำรถช่วยรักษำชีวิต
เพื่อระบุสถำนที่ที่มีควำมเสี่ยงเพิ่มขึ้นในกำรแพร่เชื้อไวรัส
และหยุดยั้งกำรเจ็บป่วยจำกโรคระบำดได้
3. การปฏิวัติ Software-as-a-Service
ด้วยเพรำะกำรระบำดของโรค COVID-19 ในปี 2020 จึงส่งผล
“As-a-service” จะเป็นบริกำรที่เรำจำเป็นต้องใช้และทำงำน ให้เรำทุกคนคุ้นเคยกับควำมไม่แน่นอน และพยำยำมปรับตัวให้เข้ำกับ
ผ่ำนแพลตฟอร์มแบบออนดีมำนด์บนคลำวด์ และเป็นกุญแจสำคัญ New Normal นอกจำกนี้ยังทำให้เรำเห็นถึงควำมสำคัญของเทคโนโลยี
ที่ทำให้เทรนด์เทคโนโลยีอื่นๆ ในปัจจุบันสำมำรถเข้ำถึงได้จำกทุกคน ที่จะได้รับกำรพัฒนำมำกกว่ำที่เป็นอยู่ อย่ำงเทคโนโลยีล้ำสมัยของ
ในขณะที่กำรแพร่ระบำดของโรคนั้นระบำดไกลไปทั่วโลก ทำให้เรำ ปี 2021 ที่ได้กล่ำวไป ซึ่งทั้งหมดก็จะส่งผลในกำรใช้ชีวิตประจำวัน
ได้เห็นอย่ำงชัดเจนแล้วว่ำ บริษัทต่ำงๆ ที่ใช้ระบบคลำวด์ในกำรจัดหำโซลูชัน ต่ำงๆ ของเรำควบคู่ไปกับกำรมีชีวิตวิถีใหม่ ให้ชีวิตสะดวกและสบำย
ที่ปรับขนำดได้ในรูปแบบ as-a-service นั้นกำลังเติบโต ยกตัวอย่ำงเช่น ยิ่งขึ้น
Zoom เครื่องมือที่ช่วยให้สำมำรถจัดกำรประชุมผ่ำนวิดีโอ ซึ่งได้
กลำยเป็นกำรเข้ำถึงกันอย่ำงรวดเร็วด้วยควำมเร็ว ที่สำมำรถเพิ่ม
เซิร์ฟเวอร์ และเพิ่มควำมครอบคลุมและคุณภำพของกำรบริกำรได้
และในปี 2021 รูปแบบนี้จะมีควำมสำคัญมำกขึ้นเรื่อยๆ และทุกคนจะมี รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : www.shopback.co.th
โอกำสในกำรเข้ำถึงมำกขึ้น และช่วยให้ชีวิตสมำร์ทขึ้น
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