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บรรณาธิการ

ข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนธันวำคม 2564 Special Report ฉบับนี้ขอเสนอ

เรื่อง แมลงกินได้สร้ำงอำชีพ ครู-หลำน ระยองเลี้ยง “ด้วงมะพร้ำว” เป็นรำยได้เสริม ตำมด้วย การส่งเสริมการมีงานทาในภูมิภาค
ปิ๊งไอเดีย "ถุงคลุมรองเท้ำชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง”
ส่วน English for Career ฉบับนี้ขอเสนอ คำศัพท์อังกฤษเกิดใหม่ในช่วง WFH #ไม่รู้ตกเทรนด์ รู้ทันโลก นักวิจัยชำวฟินแลนด์
คิดค้นวิธีปลูกกำแฟในห้องทดลอง Smart DOE กระทรวงแรงงำน เตือนคนไทย อย่ำคิดลักลอบเป็นแรงงำนผิดกฎหมำยในต่ำงประเทศ
เสี่ยงโดนกักขัง บังคับทำงำน อาชีพมั่นคง อำชีพในอนำคต ไม่ตกงำน 2025 - 2030 และ THAILAND 4.0 อำชีพที่อำจหำยไปภำยใน
ปี 2030 เพรำะเทคโนโลยีแทนที่
หวั งเป็ นอย่ ำงยิ่ งว่ ำ วำรสำรฉบั บ นี้ จะเป็ นประโยชน์ ต ำมสมควร สำมำรถดู รำยละเอี ย ดและติ ดตำมวำรสำรข่ ำ วสำร
ตลำดแรงงำน Smart Job Magazine ได้ทำง https://doe.go.th/lmia
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Special Report
- แมลงกินได้สร้ำงอำชีพ ครู-หลำน ระยองเลี้ยง “ด้วงมะพร้ำว” เป็นรำยได้เสริม
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การส่งเสริมการมีงานทาในภูมิภาค
- ฟอร์ด-พีดีเอ ฉลองฝึกอบรมสร้ำงอำชีพสู้โควิด-19 ครบ 250 ครัวเรือนใน 9 จังหวัด
- เลี้ยงไส้เดือนดิน งำนวัยเกษียณ ทำอยู่บ้ำนสร้ำงเงินได้ง่ำย ๆ
- “ระบบ Smart Guide” จ.สมุทรสงครำม ขำนรับนโยบำยท่องเที่ยวเมืองรอง
- ปิ๊งไอเดีย “ถุงคลุมรองเท้ำชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง”
- เกษตรยุคใหม่ ใส่ใจมำตรฐำนสร้ำงรำยได้สู่ชุมชน กับ “สตำงค์ฟำร์มผักสด” จับเงินล้ำนจำกผักสวนครัว

4
4
5
6
7

English for Career
- คำศัพท์อังกฤษเกิดใหม่ในช่วง WFH #ไม่รู้ตกเทรนด์

8

รู้ทันโลก
- นักวิจัยชำวฟินแลนด์คิดค้นวิธีปลูกกำแฟในห้องทดลอง
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Smart DOE
- กระทรวงแรงงำน เตือนคนไทย อย่ำคิดลักลอบเป็นแรงงำนผิดกฎหมำยในต่ำงประเทศ
เสี่ยงโดนกักขัง บังคับทำงำน
- รมว.สุชำติ ลดอัตรำดอกเบี้ยกองทุนเพื่อผู้รับงำนไปทำที่บ้ำน ปี 65 0% นำน 12 งวด
- รมว.เฮ้ง สรุปผลลงทะเบียนโครงกำรช่วย SMEs รอบ 2 คำดอุดหนุนเม็ดเงินเพิ่มกว่ำ 1 พันล้ำนบำท
- นำยจ้ำง สถำนประกอบกำรที่ใช้แรงงำน 3 สัญชำติ พอใจ กระทรวงแรงงำน เปิดทำงเลือกซื้อประกันเอกชน
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อาชีพมั่นคง
- อำชีพในอนำคต ไม่ตกงำน 2025 - 2030
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THAILAND 4.0
- อำชีพที่อำจหำยไปภำยในปี 2030 เพรำะเทคโนโลยีแทนที่

ผู้ดำเนินกำร : กองบริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน (Labour Market Information Administration Division)
กรมกำรจัดหำงำน โทรศัพท์ : 0-2245-1581 หรือที่ Email : lmi@doe.go.th

15

Special Report
แมลงกินได้สร้างอาชีพ ครู-หลาน ระยองเลี้ยง “ด้วงมะพร้าว” เป็นรายได้เสริม
ครูสำวชำวระยองชวนหลำนสำว วัย 10 ขวบ ทดลองเลี้ยง
ด้วงมะพร้ำวสร้ำงรำยได้เสริม ในช่วงสถำนกำรณ์โควิด -19 หวังให้
เป็นรำยได้หลักหลังจำกเกษียณอำยุรำชกำร เผยเคล็ดลับต้องล้ำง
ท้องด้วงด้วยนม และผลไม้เพิ่มควำมหอมและรสชำติ เพิ่มยอดขำย
ลูกค้ำต้องสั่งจอง
ด้วงมะพร้ำว ภัยร้ำยต้นมะพร้ำวและชำวสวน วันนี้เป็น
อำหำรโอชะด้ วยเมนู สุด ฮิตในหมู่นั กเปิ บแมลงกิน ได้ กลำยเป็ น
โอกำสจำกอำชีพเสริมในช่วงเวลำว่ำง เติมรำยได้ในช่วงโควิด -19
ของครอบครัวครูระยอง ด้วงมะพร้ำวซึ่งเป็นภัยร้ำยของต้นมะพร้ำว
ที่เกษตรกรต้องประสบปัญหำอย่ำงหนัก เมื่อต้นมะพร้ำวในสวน
มักจะถูกด้วงกัดกิน จนต้องยืนต้นตำยมำแล้วจนหมดสวนเมื่อต้น
มะพร้ำวถูกกองทัพด้วงเข้ำกัดกิน ก็จะยืนต้นตำย ชำวสวนต้องโค่นทิ้ง
และจับตัวด้วงที่กำลังชอนไชต้นมะพร้ำวมำประกอบเป็นอำหำร
แล้วรีบเผำทำลำยซำกมะพร้ำวทันที แต่เวลำนี้ด้วงมะพร้ำวก็กำลัง
เป็นอำหำรยอดฮิต เพรำะปรุงได้หลำกหลำยเมนู และยังมีโปรตีนสูง
ทำให้เ กิดอำชี พเลี้ยงด้วงมะพร้ำวขำย ซึ่งกำรเลี้ ยงด้วงมะพร้ำ ว
ไม่ใช่เรื่องยำก ใช้เงินลงทุนไม่มำกนัก ส่วนเวลำก็ทำได้ทั้งกลำงวัน
และกลำงคืน สำมำรถทำเป็นงำนอดิเรกหรืออำชีพเสริม โดยเลือก
ช่วงเวลำที่ว่ำง เช่น ตอนเย็นหลังเลิกงำน เป็นต้น
นำงวสุพร หรือครูหนู ธรรมศิริ อำยุ 58 ปี อยู่บ้ำนเลขที่
50 ม.6 ต.บำงบุตร อ.บ้ำนค่ำย จ.ระยอง ข้ำรำชกำรครู กล่ำวว่ำ
ในช่ว งที่โ ควิด -19 แพร่ร ะบำด โรงเรีย นยัง ไม่เ ปิด ให้นัก เรีย น
ไปเรียนที่โรงเรียน จึงพอมีเวลำบ้ำง เช่น ช่วงเย็นและช่วงกลำงคืน
ก็เลยคิดหำอำชีพเสริมมำช่วยให้เกิดรำยได้เพิ่ม เพื่อนแนะนำให้
เลี้ยงด้วงมะพร้ำวเพรำะไม่ต้องใช้เงินทุนสูง และใช้เวลำตอนไหน
ทำก็ได้ จึงเริ่มทดลองเลี้ยง เริ่มแรกได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์มำ เพื่อน
สอนกำรผสมอำหำรให้ใช้เวลำเลี้ยงเพียง 45 วัน ก็ได้ด้วงที่ส่งขำยได้
จึงช่วยกันทำสองคนกับหลำนสำว วัย 10 ขวบ ซึ่งเป็นช่วงที่เรียน
ออนไลน์อยู่กับบ้ำน โดยใช้เวลำหลังจำกเรียนเสร็จ ก็มำช่วยกันทำ
อย่ำ งมีค วำมสุข เพรำะไม่ยุ่ งยำก ไม่เหน็ด เหนื่ อย และมีรำยได้
ตั้งใจว่ำ จะขยำยเพิ่ มเป็น ฟำร์ ม และทำเป็ น อำชีพ หลั ก หลั งจำก
เกษียณอำยุรำชกำร
กำรเลี้ ยงด้ วงมะพร้ ำว เริ่ ม จำกนำพ่ อพั น ธุ์แ ม่ พัน ธุ์ ใส่ ใ น
กะละมังที่มีอำหำร คือ มันบด หัวอำหำรหมู กำกน้ำตำล และEM
ผสมตำมสัดส่วน ปิดฝำเลี้ยงไว้ในสถำนที่ปลอดภัย ป้องกันแมลง
และสัตว์อื่นที่จะเข้ำไปทำลำยด้วง ประมำณ 45 วัน ก็จับด้วงขำยได้
ส่วนตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ก็จะถูกนำไปเลี้ยง แยกให้อำหำรเพื่อให้
ขยำยพันธุ์ต่อไปได้อีก

ทั้งนี้ ที่เป็นเคล็ดลับของด้วงมะพร้ำวที่นี่คือ ก่อนถึงวันนัด
ส่งด้วงให้ลูกค้ำ ครูหนูจะนำด้วงมำล้ำงท้องเป็นเวลำ 1 คืน โดยแช่
ด้วงในน้ำนมสดและผลไม้ เพื่อให้ด้วงกินน้ำนมและกัดกินผลไม้เข้ำไป
ซึ่ งผลไม้ ที่ จ ะให้ ด้ ว งกิ น นั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ ลู ก ค้ ำ ว่ ำ ต้ อ งกำรให้ ด้ ว งมี
รสชำติอะไร เช่น ส้ม แครอท แอปเปิ้ล แต่ถ้ำลูกค้ำไม่เจำะจง ก็จะ
ใช้เป็ นมะละกอ ผสมในน้ำนมให้ด้ วงกิน จนอิ่ม เป็นเวลำหนึ่งคื น
ก่อนจับมำแช่แข็งจัดส่งให้ลูกค้ำทั่วประเทศต่อไป
ด้ำนเด็กหญิงนำรีรัตน์ ธรรมศิริ หลำนสำว วัย 10 ปี บอกว่ำ
ครั้งแรกก็รู้สึกกลัว แต่พอได้เริ่มจับเริ่มทำก็ไม่กลัวแล้ว ส่วนหน้ำที่
ที่ต้อ งทำทุก วัน คือ ผสมอำหำร และแยกตัว ด้ว งเพื่อ คัด ขนำด
“พอได้ ท ำก็ ส นุ ก และมี ค วำมสุ ข มี ร ำยได้ ใช้ เ วลำว่ ำ งให้ เ กิ ด
ประโยชน์”
กำรเลี้ยงด้วงมะพร้ำวนั้น กลำยเป็นสัตว์เศรษฐกิจ สร้ำง
รำยได้ให้ผู้เลี้ยง ซึ่งมีตลำดผู้บริโภคที่สนใจสั่งซื้อไปประกอบอำหำร
ได้หลำยเมนู เช่น ด้วงคั่ว ด้วงผัดกะเพรำ และประกอบอำหำรอื่น ๆ
รำคำกิโลกรัมละ 300 - 400 บำท ส่วนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ขำยตัวละ
5 บำท ส่วนใหญ่ขำยทำงออนไลน์ และต้องสั่งจองก่อน เนื่องจำก
ตลำดต้องกำรมำกจำกที่มีรสชำติที่เป็นเอกลักษณ์

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มา : www.thansettakij.com
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การส่งเสริมการมีงานทาในภูมิภาค
ฟอร์ด-พีดีเอ ฉลองฝึกอบรมสร้างอาชีพสู้โควิด-19 ครบ 250 ครัวเรือนใน 9 จังหวัด
ฟอร์ ด ประเทศไทย และสมำคมพั ฒ นำประชำกรและ
ชุมชน หรือ พีดีเอ ร่วมจัดฝึกอบรมสร้ำงอำชีพสู้โควิด-19 ครั้งสุดท้ำย
พร้อมปิดโครงกำร ฟอร์ดฟื้นฟูชีวิต (Regenerating Life) สำหรับ
ปี 2564 ณ ศู นย์ เ รี ย นรู้ เ กษตรชุ ม ชนมี ชั ย พั ท ยำ จั งหวั ด ชลบุ รี
หลังจำกที่ได้จัดกิจกรรมมำอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกันยำยน โดย
ในกำรจัดอบรมปีที่ 2 นี้มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมในพื้นที่ 9 จังหวัด
ตลอดโครงกำร รวมทั้งสิ้น 250 ครัวเรือนตำมเป้ำหมำย
“ฟอร์ด ประเทศไทย มีควำมภำคภูมิใจเป็นอย่ำงยิ่งที่ได้ร่วม
ทำงำนกับสมำคมพัฒนำประชำกรและชุมชน หรือ พีดีเอ และมีส่วน
ในกำรพัฒนำทักษะอำชีพให้แก่ 250 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ
ทำงเศรษฐกิ จและสูญ เสี ยรำยได้ ในช่ว งโควิ ด -19 ผ่ ำนโครงกำร
‘ฟอร์ดฟื้นฟูชีวิต ’ ที่ทำงฟอร์ดและพีดีเอ ได้ร่วมกันจัดทำ โดยมี
เป้ำหมำยเพื่อส่งมอบองค์ควำมรู้ในกำรทำกำรเกษตรเพื่อสร้ำงอำหำร
อย่ำงเร่งด่วน อีกทั้งยังได้ทำงำนกับวิทยำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญจำก
หลำกหลำยสำขำเพื่อร่วมถ่ำยทอดประสบกำรณ์จริงเป็นแนวทำง
ให้ครอบครัวจำนวนมำกสำมำรถนำไปประกอบอำชีพหำรำยได้เลี้ยง
ครอบครัวในระยะยำวได้” นำงสำวกมลชนก ประเสริฐสม ผู้อำนวยกำร
ฝ่ำยสื่อสำรองค์กร ฟอร์ดประเทศไทยและตลำดอำเซียน กล่ำว
ในปีนี้ ฟอร์ดและพีดีเอได้ร่วมกันจัดโครงกำรอบรมอำชีพ
'ฟอร์ดฟื้นฟูชีวิต ' รวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง ครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัด
ประกอบด้วย ขอนแก่น มหำสำรคำม กำญจนบุรี เชียงรำย บุรีรัมย์
กระบี่ นครรำชสีมำ กรุงเทพมหำนคร และครั้งสุด ท้ำ ยที่ชลบุรี
ผู้เข้ำอบรมและผู้นำชุมชนได้เรียนรู้ กำรทำอำชีพเกษตรที่ใช้เวลำ
เก็บผลผลิตไม่นำน และสำมำรถนำไปประกอบอำหำรหรือค้ำขำย
เป็นอำชีพได้จริง โดยกำรอบรมเชิงปฏิบัติ ประกอบด้วย 4 ฐำนกำร
เรียนรู้ ได้แก่ กำรเตรียมดินและกำรเพำะปลูกผักบุ้ง กำรเพำะเห็ด
และกำรดูแลรักษำกำรเพำะถั่วงอก และกำรเพำะทำนตะวันงอก

ยิ่งไปกว่ำนั้น อีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นจุดเด่นในปีนี้ก็คือกำรฝึกสอน
วิธีกำรใช้ช่องทำงกำรสื่อ สำรแบบออนไลน์ เพื่อ นำผลผลิต ที่ไ ด้
ไปขำยและหำรำยได้ เสริ ม ซึ่ งเป็น กำรพั ฒ นำทั ก ษะดิ จิ ทั ล โดย
ทีมงำนและวิทยำกรผู้เชี่ยวชำญ หลังจบกำรฝึกอบรม ผู้เข้ำร่วม
กิ จ กรรมจะได้ รั บ อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ ในกำรประกอบอำชี พ
เบื้องต้น ประกอบด้วย ชุดเพำะเห็ดนำงฟ้ำ ชุดเพำะถั่วงอกและชุด
เพำะทำนตะวันงอก กล้ำพืชผักสวนครัว รวมทั้งชุดป้องกันโควิด-19
เพื่อนำไปใช้เพำะปลูก และจุนเจือกำรบริโภคในครัวเรือนหรือสร้ำง
รำยได้ด้วยตัวเองได้ทันที โดยกิจกรรมที่ผ่ำนมำ ผู้นำชุมชนจำนวนมำก
ได้ให้ควำมสนใจ และมีควำมตั้งใจที่จ ะส่งต่อ ควำมรู้แ ละทัก ษะ
ที่ได้รับให้กับครัวเรือนต่ำง ๆ ภำยในชุมชนของตนเอง นับเป็นกำร
เสริมแกร่ งให้แก่ชุมชน และช่วยให้ ครอบครั วที่ได้รับ ผลกระทบ
ในช่วงโควิด-19 สำมำรถฟื้นฟูสภำพควำมเป็นอยู่ได้อย่ำงทันท่วงที
ฟอร์ ด มุ่งมั่ น ที่ จะด ำเนิ น กิ จ กรรมเพื่อ สั งคมเพื่ อ ยกระดั บ
คุ ณ ภำพชี วิ ต ของผู้ ค นในประเทศไทย และบรรเทำปั ญ หำใน
หลำกหลำยประเด็น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงกำรแพร่ระบำดของ
โรคโควิด-19 ซึ่งฟอร์ดประเทศไทยได้มีส่วนร่วมในกำรช่วยเหลือ
สังคมในหลำกหลำยกิจกรรม โดยในโครงกำร ‘ฟอร์ดฟื้นฟูชีวิต ’
ประจำปี 2564 ฟอร์ดประเทศไทย ได้สนับสนุนงบประมำณรำว
930,000 บำท ในกำรจัดอบรมเพื่อมอบองค์ควำมรู้ที่ยั่งยืนและ
สำมำรถประยุกต์ใช้ได้อย่ำงทันท่วงทีอย่ำงกำรสร้ำงอำชีพเกษตร
แบบเร่งด่วน เพื่อช่วยให้ครัวเรือนจำนวนมำกสำมำรถปรับตัวและ
นำเอำควำมรู้และทักษะที่ได้รับไปพัฒนำเป็นโอกำสและช่องทำง
ในกำรหำรำยได้ ตลอดจนฟื้นฟูสภำพควำมเป็นอยู่ให้ดีขึ้น
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มา : www.bangkokinternationalautosalon.com

เลี้ยงไส้เดือนดิน งานวัยเกษียณ ทาอยู่บ้านสร้างเงินได้ง่าย ๆ
ปัจจุบัน เรื่องของสิ่งแวดล้อมได้รับควำมสนใจและให้ควำมร่วมมือกันอย่ำงกว้ำงขวำง หนึ่งในสำเหตุของปัญหำสิ่งแวดล้อมคือ กำรกำจัด
ขยะอินทรีย์ต่ำง ๆ เช่น เศษอำหำร เศษผักและผลไม้ เป็นต้น หำกกำจัดไม่ถูกวิธี อำจก่อให้เกิดปัญหำหลำยประกำร เช่น มลพิษทำงน้ำ
และกลิ่น ปัญหำขยะล้นเมือง แหล่งเพำะเชื้อโรค แมลง ที่ส่งผลต่อมวลมนุษย์ วิธีกำรหนึ่งในกำรกำจัดขยะอินทรีย์ คือ กำรใช้ไส้เดือนดิน
เพื่อกำจัดขยะ ในทำงตรงข้ำมแล้วยังทำให้เกิดประโยชน์ด้ำนกำรเกษตรหลำยชนิด ได้เป็นปุ๋ยไส้เดือนดิน และปุ๋ยน้ำหมักไส้เดือนดิน
ครูพิศมัย ลิ้มสมวงศ์ อดีตข้ำรำชกำรครู โรงเรียนบ้ำนแม่โจ้ ตำบลหนองหำร อำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่ เล่ำให้ฟังว่ำ
หลังจำกจบกำรศึกษำด้ำนกำรเกษตรที่โรงเรียนเกษตรกรรมพิษณุโลก หรือเกษตรบ้ำนกร่ำง รุ่นที่ 8 ได้สอบบรรจุเป็นครูสอนในจังหวัด
พิษณุโลกหลำยปี ล่ำสุดย้ำยมำสอนที่โรงเรียนบ้ำนแม่โจ้ ที่เป็นถิ่นกำเนิดของตนเอง ประมำณ 2 ปี ที่ผ่ำนมำ ในฐำนะที่เป็นครูเกษตร
จึงได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำอบรมเรื่องกำรเลี้ยงไส้เดือนดิน ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนำไส้เดือนดิน มหำวิทยำลัยแม่โจ้ จำกนั้นจึงสร้ำงโรงเรือน
เลี้ยงไส้เดือนดินขนำดเล็ก ๆ ภำยในโรงเรียน สอนเด็กนักเรียนตั้งแต่กำรเลี้ยงไส้เดือนดินในถังน้ำสีดำ เลี้ยงในลิ้นชักพลำสติก แบบ 4 ชั้น
จนเด็กนักเรียนสำมำรถนำไปปฏิบัติและใช้ที่บ้ำนของตนเองได้
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ในปี 2558 ครูพิศมัย เกษียณอำยุรำชกำร จึงเริ่มเลี้ยง
ไส้เดือนบริเวณบ้ำน และจัดเป็นศูนย์เรียนรู้ไส้เดือนดินสำหรับ
นักเรียนและเกษตรกรทั่วไป เนื่องจำกบ้ำนและโรงเรียนที่เคยสอน
นั้นอยู่ใกล้กัน ไส้เดือนดินมีหลำยสำยพันธุ์ แต่ที่นิยมเลี้ยงในบ้ำนเรำ
มี 2 สำยพันธุ์ คือ สำยพันธุ์สีแดงออกม่วง ตัวขนำดเล็ก ชอบอำศัย
ผิวดินอยู่ในขยะอินทรีย์ มูลสัตว์ กินอำหำรเก่ง ที่เรียกกันว่ำ “ขี้ตำแร่”
ไส้เดือนดินอีกชนิดหนึ่งลำตัวสีเทำ มีขนำดใหญ่ ชอบอำศัยอยู่ใต้ดิน
ค่อนข้ำงลึก พบได้ในสวนผลไม้ สนำมหญ้ำ กินอำหำรน้อย เมื่อ
เลือกสำยพันธุ์ไส้เดือนดินที่ต้องกำรได้แล้วจึงจัดเตรียมสถำนที่
ต้องไม่เป็นบริเวณที่น้ำท่วมขัง อยู่ใกล้กับแหล่งขยะอินทรีย์ หรือ
ใกล้แหล่งผลิตจำหน่ำยผัก ผลไม้ หรือตลำดผักสด บ้ำนครูพิศมัย
อยู่ใกล้ตลำดสดแม่โจ้ มีเศษผักที่แม่ค้ำตัดและคัดใบผักออกทิ้ง
จึงมีอำหำรเลี้ยงไส้เดือนดินตลอดเวลำ จำกนั้นสร้ำงบ่อเลี้ยงด้วย
ปูนซีเมนต์แบบสี่เหลี่ยม ยำวตำมขนำดของพื้นที่ นำดิน 4 ส่วน
ผสมกับมูลวัว 1 ส่วน ผสมให้เข้ำกัน เกลี่ยให้สม่ำเสมอ รดน้ำให้มี
ควำมชื้น หมักทิ้งไว้ประมำณ 7 วัน จำกนั้นจึงปล่อยไส้เดือนดิน
พื้นที่ 1 ตำรำงเมตร ใช้เลี้ยงไส้เดือนได้ประมำณ 1 กิโลกรัม
ให้อำหำรด้วยกำรนำเศษผักวำง หรือขุดหลุมไว้เป็นจุด ๆ ไม่ควร
เทกองรวมกัน ซึ่งจะเป็นสำเหตุให้แมลงวันมำวำงไข่ได้ หรืออำจใช้
ลวดตำข่ำย ตะแกรง ปิดด้ำนบน ป้องกันแมลงวัน นก หนู เข้ำไป
กินอำหำรในที่เลี้ยง หลังจำกที่ไส้เดือนดินขึ้นมำกินอำหำรแล้ว

อำหำรและดินบำงส่วนจะถูกย่อยสลำยภำยในลำไส้ของไส้เดือน
แล้วถ่ำยออกมำเป็นมูล มีลักษณะเป็นเม็ดสีดำปนน้ำตำล จะมีธำตุ
อำหำรสูงและมีจุลินทรีย์จำนวนมำก จึงเรียกว่ำ “ปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน”
จึงตักปุ๋ยที่อยู่บริเวณผิวหน้ำดินเหล่ำนี้ออกไปตำกแห้ง ร่อนให้แตก
และเม็ดเท่ำ ๆ กัน พร้อมที่จะนำไปใช้ได้ ในขณะเดียวกันภำยในบ่อ
ซีเมนต์หรือถังที่ใช้เลี้ยงไส้เดือนดินก็จะเกิดน้ำที่ได้จำกกระบวนกำร
ผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน ที่เกิดจำกกำรเน่ำสลำยของเศษขยะอินทรีย์
ที่ใช้เป็นอำหำรของไส้เดือนดิน เรียกว่ำน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน มีลักษณะ
เป็นของเหลวสีน้ำตำลดำไม่มีกลิ่นเหม็น และมีส่วนประกอบของ
ธำตุอำหำรพืช ฮอร์โมนพืช และจุลินทรีย์หลำยชนิด

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคเหนือ
ที่มา : www.technologychaoban.com

“ระบบ Smart Guide” จ.สมุทรสงคราม ขานรับนโยบายท่องเที่ยวเมืองรอง
สำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) กระทรวงกำรอุดมศึกษำ
วิทยำศำสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยทีมนักวิจัยจำก
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร นำโดย ดร.นิตินันท์
ศรีสุวรรณ และคณะลงพื้นที่ต่อยอดผลผลิตงำนวิจัย จำกโครงกำร
กำรพัฒนำเทคโนโลยีระบบไกด์อัจฉริยะในเส้นทำงกำรท่องเที่ยว
เชิงอำหำร เพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของ
จังหวัดสมุทรสงครำม ชูเอกลักษณ์ด้ำนอำหำรในแต่ละท้องถิ่นของ
จังหวัด พลิกฟื้นชุมชนและจังหวัด หลังสถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด-19
โดยใช้วิจัยและนวัตกรรมอย่ำงยั่งยืน

ดร.วิภำรัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ
เปิดเผยว่ำ วช.ในฐำนะหน่วยงำนบริหำรทุนวิจัยและนวัตกรรม
มุ่งสนับสนุนและขับเคลื่อนงำนวิจัยเพื่อตอบโจทย์ประเด็นสำคัญ
และเร่งด่วนของประเทศ ทั้งในมิติวิชำกำร นโยบำย ชุมชนสังคม
และพำณิ ชย์ สำหรับ แผนงำนวิจั ย “กำรพัฒนำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐำนรำกของจังหวัดท่องเที่ยว
เมืองรอง” ที่ วช.ให้กำรสนับสนุนแก่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ทั้ง 9 แห่ง เป็น กำรเชื่อ มกำรใช้ป ระโยชน์ และหนุ นเสริม กำร
ขยำยผลงำนวิจัยสู่กำรพัฒนำชุมชนกำรท่องเที่ยวจังหวัดเมืองรอง
โดยเฉพำะในช่ วงกำรแพร่ ร ะบำดของโรคโควิ ด -19 ที่เ ข้ ำ มำมี
ผลกระทบ ทำให้ทรำบว่ำงำนวิจัยและนวัตกรรม สำมำรถเข้ำมำ
สนั บ สนุ น และตอบโจทย์ ค วำมต้ อ งกำรของเกษตรกรและ
ประชำชนได้เป็นอย่ำงดี นับเป็นกำรยกระดับและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ให้กลับมำฟื้นตัวอีกครั้ง
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โครงกำรวิจัยนี้ต่อยอดมำจำกโครงกำรในปีแรก (กำรพัฒนำ
สื่อดิจิทัล 3 ประเภท อำทิ แอปพลิเคชัน Go Samutsongkhram)
โดยมีแนวคิดกำรใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และสื่อดิจิทัล เพื่อพัฒนำ
เศรษฐกิจท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครำม ตำมแผนงำนกำร
พัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐำนรำกของ
จังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง โดยตระหนักว่ำ จังหวัดสมุทรสงครำม
มีผลผลิตทำงกำรเกษตร และอำหำรที่มีชื่อเสียงโดดเด่นหลำยอย่ำง
สำมำรถนำมำพัฒนำเป็นสถำนที่ท่องเที่ยวในแนวคิด “กำรท่องเที่ยว
เชิงอำหำร” ได้ ซึ่งครอบคลุมกับเศรษฐกิจอื่น ๆ อำทิ กำรเกษตร กำรประมง
และกำรบริโภคสินค้ำจังหวัด นักวิจัยได้ออกแบบเส้นทำงอำหำรที่
น่ำสนใจ พร้อมชุดข้อมูลอำหำร ถ่ำยทอดเป็นเรื่องเล่ำ (Story telling)
ช่วยเพิ่มมูลค่ำอำหำร ประกอบด้วย 3 เส้นทำง คือ เส้นทำงพืชผล
ทำงกำรเกษตรและชุมชนเกษตรท่องเที่ยว ที่ปรำกฏผลิตผล อำทิ
มะพร้ำว ส้มโอ ลิ้นจี่พันธุ์ค่อม และใบชะครำมจำกนำเกลือ เส้นทำง
ปลำทูและอำหำรทะเลชำยฝั่งของดีเมืองแม่กลอง อำทิ กะปิคลองโคน
หอยหลอด และสุดท้ำย คือ เส้นทำงขนมหวำนเมืองสมุทร ที่ดึงจุดเด่น
และเรื่องเล่ำของขนมหวำนที่ทำจำกน้ำตำลมะพร้ำว ซึ่งทั้งสำม
เส้นทำงล้วนสอดแทรกเอกลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงครำมไว้ทั้งสิ้น
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก
ที่มา : www.pimthai.co.th

ดร.นิตินันท์ ศรีสุวรรณ อำจำรย์ประจำสำขำวิชำกำรท่องเที่ยว
คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ในฐำนะ
หัวหน้ำโครงกำร เผยว่ำ จำกกำรวิจัยและออกแบบเส้นทำงท่องเที่ยวแล้ว
จึงได้ผลิตผลจำกกำรวิจัย คือ ระบบเทคโนโลยีไกด์อัจฉริยะ และระบบ
AR ชุดข้อมูลอำหำรท่องเที่ยว ที่เป็นรู ปธรรรม สำมำรถตอบโจทย์
ควำมต้องกำรของชุมชนและเกษตรกร ในกำรใช้เทคโนโลยีประกอบ
อำชี พในยุ คดิ จิ ทัล และช่ วงกำรระบำดโรคโควิ ด -19 ที่ต้ องลดกำร
สัมผัส และเว้นระยะห่ำงทำงสังคม โดยได้รับกำรตอบรับที่ดีจำกกลุ่ม
ชุ มชน เกษตรกร หน่ วยงำนระดั บจั งหวั ด ได้ แก่ ส ำนั กงำนกำร
ท่องเที่ ยวและกี ฬำจั งหวั ดสมุ ทรสงครำม หน่ วยงำนระดั บท้ องถิ่ น
ได้แก่ องค์กำรบริหำรส่วนตำบล ธุรกิจท่องเที่ยว ร้ำนอำหำร รวมทั้ง
นักท่ องเที่ ยว ภำยใต้กำรสนั บสนุนทุ นวิ จั ยจำกส ำนั กงำนกำรวิ จั ย
แห่ งชำติ นั บ เป็ น กำรกระตุ้ น เศรษฐกิ จ จำกฐำนรำกได้ อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ ชุมชนสำมำรถต่อยอดเพื่อสร้ำงรำยได้ทำงอื่นได้อีก เช่น
กำรจำหน่ำยสินค้ำออนไลน์ กำรสร้ำงสื่อประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยว
ปั จจุ บั นหน่ วยงำนภำครั ฐ ให้ ควำมส ำคั ญกั บกำรน ำเทคโนโลยี ไป
สนับสนุนโครงกำร/นโยบำย เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กำรท่องเที่ยว
ของจังหวัดสมุทรสงครำม พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมำเยือน
ภำยหลังกำรเปิดประเทศจำกสถำนกำรณ์โควิด-19

ปิ๊งไอเดีย “ถุงคลุมรองเท้าชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง”
กลุ่มสตรีอัยเยอร์เวง ผลิตถุงคลุมรองเท้าสาหรับใช้เดิน
บนสกายวอล์คชมทะเลหมอก รักษาพื้นกระจก ขายนักท่องเที่ยว
สร้างรายได้เสริมครอบครัวสัปดาห์ละ 5,000 บาท หลังได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19
สมำชิกกลุ่มแม่บ้ำนบ้ำนวังใหม่ ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลำ
ได้ ร่ ว มกั น ผลิ ต ถุ ง ผ้ ำ คลุ ม รองเท้ ำ ส ำหรั บ ใช้ เ ดิ น บนพื้ น กระจก
สกำยวอล์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวง เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดโรค
โควิ ด -19 และป้ อ งกั น พื้ น กระจกที่ ร ะเบี ย งชมวิ ว ได้ รั บ ควำม
เสียหำย โดยทำงสำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13 สำขำนรำธิวำส
และ อบต.อัยเยอร์เวง ได้ให้กำรส่งเสริมชำวบ้ำนในชุมชนผลิตถุง
ผ้ำคลุมรองเท้ำ จำกวัสดุอุปกรณ์ง่ำย ๆ ที่มีเพียงจักรเย็บผ้ำ ผ้ำโทเรย์
หลำกสีสัน ยำงยืด เข็ม และด้ำย เพื่อเป็นกำรสร้ำงรำยได้ให้กับ
กลุ่มสตรี ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลำ
นำงมธุรส ดีเสมอ ประธำนกลุ่มแม่บ้ำนบ้ำนวังใหม่ กล่ำวว่ำ
ถุงผ้ำคลุมรองเท้ำสำหรับเดินบนสกำยวอล์ค เป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่
ของกลุ่มแม่บ้ำนบ้ำนวังใหม่ หลังจำกที่เคยผลิตหน้ำกำกผ้ำ และ
กระเป๋ ำ รั ก ษ์ โ ลกมำก่ อ นหน้ ำ นี้ โดยหลั ง จำกที่ มี ก ำรเปิ ด ให้
ประชำชนและนักท่องเที่ยวเข้ำชมสกำยวอล์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

สถำนที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของ อ.เบตง จ.ยะลำ มีนักท่องเที่ยวชำวไทย
จำกทั่วทุกสำรทิศ เดินทำงมำชมควำมงำมของทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
และชมทิวทัศน์ของผืนป่ำฮำลำบำลำ บนอำคำรสกำยวอล์ค ทะเล
หมอกอัยเยอร์เวง ทำให้ ทำงสำนักจัด กำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ 13
สำขำนรำธิวำส และ อบต.อัยเยอร์เวง ได้ให้กลุ่มสตรี ต.อัยเยอร์เวง
ผลิ ต ถุ ง ผ้ ำ คลุ ม รองเท้ ำ ขึ้ น จ ำหน่ ำ ยแก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม ำขึ้ น ชม
สกำยวอล์ค
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โดยแบ่งกำรผลิตจำก 9 หมู่บ้ำน เป็นกลุ่มแม่บ้ำนละ 1 สี
สมำชิ ก ต้ อ งผลิ ต ให้ ไ ด้ ค นละ 50 ชิ้ น รวมกั น ให้ ไ ด้ สั ป ดำห์ ล ะ
1,000 ชิ้น เพื่อนำไปรวมกันในนำมกลุ่มสตรี ต.อัยเยอร์เวง และ
นำไปวำงจำหน่ำยตรงจุดทำงขึ้นสกำยวอล์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
มีทั้งขนำดเท้ำเด็กและผู้ใหญ่ เด็กรำคำ คู่ละ 25 บำท ผู้ใหญ่รำคำ
คู่ละ 30 บำท เฉลี่ยแล้วกลุ่มแม่บ้ำนจะมีรำยได้ 5,000 บำทต่อสัปดำห์
ถือเป็นรำยได้เสริมที่ดี ในช่วงที่ทุกคนได้รับผลกระทบจำกกำร
ระบำดของโควิด -19 และไม่มีรำยได้จำกผลผลิตทำงกำรเกษตร
ทำให้ครอบครัวมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย
นำยอำรี หนูชูสุข ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลอัยเยอร์เวง
ปฎิบัติหน้ำที่ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล อัยเยอร์เวง กล่ำวว่ำ
อำคำรสกำยวอล์ ค ทะเลหมอกอั ย เยอร์ เ วง กลำยเป็ น สถำนที่
ท่องเที่ยวที่ติดอันดับของประเทศไปแล้ว มีนักท่องเที่ยวทั่วทุกภำค
ของประเทศเดินทำงมำเที่ยวช่วงวันหยุดยำวที่ผ่ำนมำเป็นจำนวนมำก

ในกำรขึ้ น ชมสกำยวอล์ ค นั ก ท่ อ งเที่ ย วจะต้ อ งสวมถุ ง ผ้ ำ คลุ ม
รองเท้ำ เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดโรคโควิด -19 และป้องกันพื้น
กระจกที่ระเบียงชมวิวเสียหำย โดยจะมีตัวแทนกลุ่มสตรี ต.อัยเยอร์เวง
นำมำจำหน่ำยในแต่ละวัน ซึ่งรำยได้บำงส่วนจำกกำรจำหน่ำยถุงผ้ำ
คลุ ม รองเท้ ำดั งกล่ำ ว จะน ำไปบริ หำรภำยใน เช่ น เป็ น ค่ำ จ้ ำ ง
พนักงำนทำควำมสะอำดห้องน้ำ และบริเวณอำคำรสกำยวอล์ค
ทั้งนี้ เนื่องจำกทำงสกำยวอร์ คยังไม่ได้เก็บค่ำธรรมเนียม
ในกำรเข้ำชม นักท่องเที่ยวยังคงเข้ำชมได้ฟรีในช่วงนี้ โดยจะมี
เจ้ำหน้ำที่ป่ำไม้ อบต.อัยเยอร์เวง คอยอำนวยควำมสะดวก และ
ตรวจคัดกรองตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโควิด-19 ในวิถี New Normal
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้
ที่มา : สำนักข่ำวอิศรำ

เกษตรยุคใหม่ ใส่ใจมาตรฐานสร้างรายได้สู่ชุมชน กับ “สตางค์ฟาร์มผักสด”
จับเงินล้านจากผักสวนครัว
จำกแปลงผักเล็ก ๆ ในสวนที่บ้ำน “ปริญญำ และ บุศรำ รัตนปทุมวรรณ” พัฒนำสร้ำงมำตรฐำนและต่อยอดเป็น “บริษัท
สตำงค์ฟำร์มผักสด จำกัด” ผู้ผลิตและจำหน่ำยผักผลไม้รำยสำคัญแห่งเมืองโครำช มียอดสั่งสินค้ำเข้ำห้ำงสรรพสินค้ำชื่อดังกว่ำ 4 ตันต่อวัน
และมีส่วนช่วยสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่น
จุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2560 จำกควำมชอบด้ำนกำรเกษตร ประกอบกับต้องกำรหำรำยได้เสริมจำกงำนประจำ ทั้งสองช่วยกันลงมือ
ลงแรงปลูกผักบุ้งจีนที่สวนภำยในบ้ำนของตนเอง ซึ่งอยู่ที่ อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ โดยศึกษำหำควำมรู้จำกอินเตอร์เน็ต เมื่อได้ผลผลิตแล้ว
นำไปขำยให้แก่ร้ำนหมูกระทะ และร้ำนอำหำรตำมสั่งในตัวเมืองโครำช ด้วยกระบวนกำรปลูกที่เอำใจใส่ ปลอดภัย และไร้สำรเคมี ทำให้
ได้กำรตอบรับอย่ำงดียิ่งจำกลูกค้ำ จำกนั้นจึงขยำยพื้นที่ปลูกผักเพิ่มเติมอย่ำงต่อเนื่อง จนเมื่อมีปริมำณผักมำกเพียงพอแล้ว จึงตัดสิ นใจ
ยกระดับธุรกิจติดต่อเสนอขำยผักสดให้แก่ห้ำง “แม็คโคร” สำขำโครำช “กำรจะส่งสินค้ำเข้ำห้ำง สิ่งสำคัญต้องมีมำตรฐำน ทำให้เรำ
มุ่งมั่นปรับปรุงแปลงปลูกผัก และกระบวนกำรให้ได้ตำมมำตรฐำนที่ห้ำงกำหนด ทั้ง GAP (Good Agricultural Practice) และ GMP
(Good Manufacturing Practice) จนได้รับควำมไว้วำงใจส่งเข้ำห้ำงสำเร็จ”
เทคนิคสร้างธุรกิจเติบโตก้าวกระโดด
เมื่อผักจำก “สตำงค์ฟำร์มผักสด” ส่งเข้ำขำยในห้ำงสรรพสินค้ำ ช่วยให้ธุรกิจเติบโตก้ำวกระโดด มีคำสั่งซื้อเพิ่มมำกขึ้นเรื่อย ๆ
จนเกินศักยภำพตัวเองจะผลิตได้เองทั้งหมด ดังนั้นก้ำวต่อมำจึงได้เชิญชวนเกษตรกรในพื้นที่โครำชและใกล้เคียงมำเป็นเครือข่ำย
ด้วยกำรเข้ำไปสอนกระบวนกำรปลูกผักด้วยมำตรฐำนควำมปลอดภัยไร้สำรเคมี พร้อมจูงใจด้วยกำรรับซื้อในรำคำประกันสูงกว่ำ
ท้องตลำด ช่วยให้เกษตรกรมีควำมต้องกำรที่จะมำทำเกษตรปลอดสำรเคมี ซึ่งเกษตรกรจะมีรำยได้เพิ่มขึ้น รวมถึงมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
อีกทั้งดีต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญผู้บริโภคได้รับประทำนผักที่สดใหม่ สะอำดปลอดภัย
ปัจจุบัน มีเครือข่ำยเกษตรกรกว่ำ 30 กลุ่ม ทั้งใน จ.นครรำชสีมำ และใกล้เคียง โดยจะส่งผักและผลไม้ชนิดต่ำง ๆ กว่ำ 20 ชนิด
เช่น ผักบุ้ง กระเพรำ พริก มะเขือเทศ แตงกวำ แครอท มะนำว ถั่วฝักยำว ฯลฯ มำยังโรงงำนของ “สตำงค์ฟำร์มผักสด” เพื่อทำควำม
สะอำดตัดแต่ง และบรรจุก่อนนำส่งเข้ำห้ำงแม็คโครประมำณ 9 สำขำ ในพื้นที่อีสำนตอนล่ำง โดยมีปริมำณส่งวัตถุดิบเฉลี่ยกว่ำ 4 ตันต่อวัน
ด้วยกระบวนกำรต้องรับซื้อผลผลิตจำนวนมำกจำกกลุ่มเกษตรกร จำเป็นต้องมีเงินทุนมำกเพียงพอจะสำรองเป็นค่ำใช้จ่ำย ธนำคำร
พัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ได้เข้ำมำช่วยสนับสนุนเติมทุนเสริมสภำพคล่อง
มีส่วนสำคัญช่วยให้ธุรกิจของ “สตำงค์ฟำร์มผักสด” เดินหน้ำได้ไม่สะดุด รวมถึงเกษตรกรในเครือข่ำยได้รับประโยชน์ต่อเนื่องไปด้วย
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สุดท้ำยนี้ตลำดผักและผลไม้ยังคงเปิดกว้ำง มีควำมต้องกำรจำกผู้บริโภคอีกปริมำณสูงมำก อย่ำงไรก็ตำม ผู้ปลูกจำเป็นต้องให้ควำมสำคัญ
เรื่องมำตรฐำนควำมปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้สินค้ำเป็นที่ยอมรับสำมำรถเพิ่มมูลค่ำและตอบเทรนด์รักสุขภำพได้เป็นอย่ำงดี
ดังนั้น “สตำงค์ฟำร์มผักสด” จะยึดมั่นแนวทำงเป็นผู้ผลิตและจำหน่ำยผักและผลไม้สดที่ได้มำตรฐำนควำมปลอดภัย ไร้สำรเคมี
รวมถึงส่งต่อแนวคิดนี้และสนับสนุนกระบวนกำรปลูกผักปลอดภัยไปสู่เกษตรกรในเครือข่ำย เพื่อจะเป็นต้นแบบกำรทำเกษตรยุคใหม่ช่วย
ยกระดับอำชีพเกษตรกรรมให้เติบโตได้อย่ำงมั่นคง และยั่งยืนต่อไป
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : https://mgronline.com

English for Career
คาศัพท์อังกฤษเกิดใหม่ในช่วง WFH #ไม่รู้ตกเทรนด์
ถ้ำอยำกเก่งทุกสกิล ทั้งฟัง-พูด-อ่ำน-เขียน ต้องรู้คำศัพท์อังกฤษเยอะ ๆ เพรำะคำศัพท์อังกฤษถือว่ำเป็นพื้นฐำนของทุกสกิ ลเลย
ก็ว่ำได้ค่ะ ยิ่งรู้คำศัพท์อังกฤษเยอะเท่ำไหร่ก็จะยิ่งทำให้คุณฟังออก พูด โฟลว์ พูดได้อย่ำงมั่นใจ แต่คำศัพท์อังกฤษใหม่ ๆ เกิดขึ้นทุกวัน
ตำมเทรนด์โลก เช่น โควิด -19 ทำให้เรำต้องหมั่นอัพเดตคลังคำศัพท์อังกฤษอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้ตกเทรนด์เพรำะฉะนั้นอย่ำติดอยู่กับ
คำศัพท์อังกฤษพื้นฐำนที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน แต่ต้องหัดใช้ศัพท์ใหม่ ๆ ด้วยนะคะ
หำกใครที่ยังไม่รู้ว่ำจะไปหำคำศัพท์อังกฤษใหม่ ๆ จำกที่ไหน Globish ได้รวบรวมคำศัพท์อังกฤษเกิดใหม่ในช่วง WFH พร้อม
ตัวอย่ำงประโยคมำให้ทุกท่ำนได้ลองนำไปใช้แล้วค่ะ
1) Blursday
ตัวอย่างประโยค
เกิดจำกกำรนำคำว่ำ Blur (เบลอ พร่ำมัว ไม่ชัดเจน) + Day Stop telling people the virus will be over in two more
(วัน) = Blursday อำกำรหลงลืมวัน เช่น ลืมไปแล้วว่ำวันนี้เป็นวัน days - you're acting like a covidiot.
อะไรในสัปดำห์ ซึ่งอำกำรแบบนี้เกิดจำกกำรที่ต้อง WFH อยู่ที่บ้ำน หยุดบอกคนอื่นว่ำไวรัสจะหมดไปใน 2 วันได้แล้ว คุณทำตัวเหมือนพวก
ใช้ชีวิตแบบซ้ำซำกจำเจ จนทำให้ตัวเรำเองลืมวันลืมคืน หรือสับสน Covidiot เลย
ว่ำวันนี้คือวันอะไร
4) Quaranteam
ตัวอย่างประโยค
เกิดจำกกำรนำคำว่ำ Quarantine (กักตัว) + Team (กลุ่ม)
It's 5 o'clock somewhere on this Blursday
= Quaranteam คือกำรที่แต่ละคนจับกลุ่มเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อ
ตอนนี้ 5 โมงแล้ว แต่วันอะไรไม่รู้นะ
กักตัวและทำงำนด้วยกัน เรียกอีกอย่ำงว่ำ Social Bubble
2) Coronacation
ตัวอย่างประโยค
เกิดจำกกำรนำคำว่ำ Corona (โควิด-19) + Vacation This weekend, I'm having quarantines with my quaranteam.
(ไปเที่ยวพักร้อน) = Coronacation ใช้เรียกแทนช่วงเวลำที่ต้อง สุดสัปดำห์นี้ ฉันจะไปกักตัวกับทีมกักตัวของฉัน
กักตัว เรียน ทำงำนอยู่ที่บ้ำน
5) Quarantini
ตัวอย่างประโยค
เกิดจำกกำรนำคำว่ำ Quarantine (กักตัว) + Martini
Do you want to throw a Zoom party during coronacation? (เหล้ำประเภทค็อกเทล) = Quarantini คือกำรทำค็อกเทลดื่มเอง
อยำกจัดปำร์ตี้ซูมระหว่ำงกักตัวอยู่บ้ำนไหม?
คนเดียวในช่วงกักตัว เพรำะร้ำนเหล้ำ ผับ บำร์ ปิดหมด
3) Covidiot
ตัวอย่างประโยค
เกิดจำกกำรนำคำว่ำ Covid (โควิด-19) + Idiot (โง่) = A Quarantini is simple! It's made with whatever you've
Covidiot ใช้เรียกผู้ที่ไม่ยอมทำตำมข้อปฏิบัติที่ช่วยลดควำมเสี่ยง got in your kitchen
ในกำรติดเชื้อโควิด-19 เช่น ไม่ยอมใส่หน้ำกำก หรือใช้เรียกคนที่ ค็อกเทลฉบับกักตัวทำง่ำยมำก แค่ใช้วัตถุดิบที่คุณมีในห้องครัว
ชอบปล่อยข่ำวเท็จเกี่ยวกับโควิดก็ได้
เท่ำนั้นเอง
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6) Zooming
Zooming เป็นคำกริยำที่ใช้บอกว่ำเรำกำลังประชุมอยู่ผ่ำน
แอปพลิเคชัน Zoom
ตัวอย่างประโยค
Don’t talk to me while I’m zooming.
อย่ำคุยกับฉันขณะที่ฉันกำลังประชุมซูมอยู่
7) Spendemic
เกิดจำกกำรนำคำว่ำ Spend (ใช้จ่ำย) + Pandemic (โรคระบำด)
= Spendemic คือ กำรซื ้อ ของออนไลน์ใ นช่ว งกัก ตัว อยู ่บ ้ำ น
เพื่อคลำยเครียด
ตัวอย่างประโยค
Spending online started a spendemic in many households.
กำรซื้ อ ของออนไลน์ ท ำให้ เ กิ ด ช่ ว ง Spendemic ในหลำย ๆ
ครอบครัว
8) Workation
เกิดจำกกำรนำคำว่ำ Work (ทำงำน) + Vacation (ไปเที่ยวพักร้อน)
= Workation คือกำรเที่ยวไปด้วย ทำงำนไปด้วย หรือกำรทำงำน
ที่ไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องทำที่บ้ำนหรือที่ออฟฟิศ

ตัวอย่างประโยค
I'm going on workation next week to be closer to nature
while I work.
ฉันกำลังจะไปเวิร์คเคชั่นอำทิตย์หน้ำเพื่อจะได้ใกล้ชิดธรรมชำติ
ตอนทำงำน
9) Infit
เกิดจำกกำรนำคำว่ำ In (ภำยใน) + Outfit (ชุด, เสื้อผ้ำ) =
Infit คื อ กำรเอำชุ ด ที่ ต้ อ งใส่ อ อกไปข้ ำ งนอก มำแต่ งอยู่ ใ นบ้ ำ น
เพื่อให้ตัวเองดูดีแค่ท่อนบนตอนประชุมแบบเปิดกล้อง แต่ท่อนล่ำง
อำจจะเป็นกำเกงนอน หรือรองเท้ำใส่อยู่บ้ำน
ตัวอย่างประโยค
An infit is your lockdown look.
แต่งตัวแบบ Infit คือลุคช่วงล็อคดำวน์ของคุณเลย

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : www.globish.co.th

รู้ทันโลก
นักวิจัยชาวฟินแลนด์คิดค้นวิธีปลูกกาแฟในห้องทดลอง
นักวิจัยชาวฟินแลนด์เปิดเผยว่า พวกเขาได้ผลิตกาแฟในห้องทดลองที่มีกลิ่นและรสชาติคล้ายกับของจริงมาก และยังรายงาน
ด้วยว่ากาแฟที่ปลูกในห้องทดลองนี้อาจมีความสาคัญเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังคงเป็นภัยคุกคามต่อการทาไร่
กาแฟแบบดั้งเดิม
นักวิทยำศำสตร์จำกศูนย์วิจัยทำงเทคนิค VTT Technical Research Center ของฟินแลนด์ ได้สร้ำงระบบกำรเพำะเลี้ยงเซลล์จำก
ใบของต้นกำแฟ กระบวนกำรนี้คือกำรแขวนลอยเซลล์เพำะเลี้ยงในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภำพที่เต็มไปด้วยสำรอำหำรที่จำเป็นต่ำง ๆ ซึ่งเป็นวิธีกำร
เดียวกันกับกำรผลิตผลิตภัณฑ์จำกสัตว์และพืชชนิดอื่น ๆ ในห้องทดลอง
Heikki Aisala นักวิจัย VTT ซึ่งเป็นผู้ดูแลกระบวนกำรนี้ บอกกับสำนักข่ำวรอยเตอร์ว่ำกำแฟเซลลูลำร์อำจจะไม่ผ่ำนกำรทดสอบ
รสชำติเมื่อเทียบกับกำแฟแบบดั้งเดิม เนื่องจำกรสชำติจะไม่เหมือนกำแฟดั้งเดิม 100 เปอร์เซ็นต์ แต่รสชำติจะเหมือนกำรผสมผสำนของ
กำแฟชนิดต่ำง ๆ รวมกัน นักวิจัยกล่ำวเสริมว่ำ แม้ว่ำกำแฟเซลลูลำร์จะยังไม่พร้อมสำหรับออกสู่ตลำดในตอนนี้ แต่รสชำติของกำแฟ
เซลลูลำร์นั้นก็มีควำมคล้ำยกับกำแฟจริง ๆ Aisala กล่ำวต่อไปอีกว่ำ เป็นไปได้ว่ำในวันหนึ่งกำแฟที่ปลูกในห้องทดลองนี้อำจสำมำรถ
พัฒนำไปเป็นอุตสำหกรรมที่มีมูลค่ำหลำยพันล้ำนดอลลำร์ได้
Heiko Rischer หัวหน้ำทีมวิจัย VTT กล่ำวว่ำ กำรเพำะเลี้ยงเซลล์เป็นวิธีที่ยั่งยืนกว่ำในกำรผลิตกำแฟ เนื่องจำกอัตรำควำมต้องกำร
กำแฟที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ประเทศต่ำง ๆ เปิดพื้นที่ปลูกเมล็ดกำแฟมำกขึ้น ซึ่งทำให้เกิดกำรตัดไม้ทำลำยป่ำเพิ่มมำกขึ้นตำมไปด้วย
Rischer กล่ำวว่ำ ประโยชน์ด้ำนสิ่งแวดล้อมของกำแฟที่ปลูกในห้องทดลอง ได้แก่ กำรลดกำรใช้สำรกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ย และควำม
จำเป็นในกำรขนส่งเมล็ดกำแฟในระยะทำงไกลไปสู่ตลำดต่ำง ๆ ก็น้อยลงด้วย ในยุโรปกำแฟที่ปลูกในห้องทดลองจะต้องได้รับกำรอนุมัติก่อน
จึงจะออกวำงตลำดได้แต่ยังมีคำถำมสำคัญที่ว่ำ บรรดำคนรักกำแฟจะดื่มเครื่องดื่มที่ปลูกในห้องทดลองได้จริงหรือไม่?
ผู้สื่อข่ำว Reuters ถำมคำถำมนี้กับ Satu พนักงำนเสิร์ฟในร้ำนกำแฟในเฮลซิงกิ และเธอให้คำตอบว่ำเธอคิดว่ำสักวันหนึ่งเรำทุกคน
ก็จะต้องดื่มกำแฟที่ปลูกในห้องทดลอง เพรำะแหล่งกำแฟธรรมชำติกำลังจะหำยไป
ดังนั้น เรำก็ต้องปรับตัวให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ และถ้ำกำแฟดังกล่ำวมีรสชำติดีและมีกลิ่นหอมของกำแฟเป็นพื้นฐำน เรื่องนี้ก็น่ำจะเป็นไปได้
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : www.voathai.com
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Smart DOE
กระทรวงแรงงาน เตือนคนไทย อย่าคิดลักลอบเป็นแรงงานผิดกฎหมายในต่างประเทศ
เสี่ยงโดนกักขัง บังคับทางาน
รมว.แรงงำน สั่ ง ขยำยผลข้ อ เท็ จ จริ ง และรวบรวม
พยำนหลักฐำนจำกคนหำงำนชำวไทย ที่ถูกหลอกทำงำนกัมพูชำ
ย้ำแรงงำนไทยไม่อยำกเป็นเหยื่อ อย่ำหลงเชื่อสำย/นำยหน้ำเถื่อน
นำยสุ ชำติ ชมกลิ่ น รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงแรงงำน
เปิดเผยว่ำ ขณะนี้พบสำย/นำยหน้ำเถื่อนหลอกคนไทยทำงำน
บ่อนปอยเปต ประเทศกัมพูชำจำนวนมำก ซึ่งข้อมูลจำกคนหำงำนไทย
ที่ถูกหลอกลวงและได้รับกำรช่วยเหลือกลับประเทศ พบว่ำสำย/
นำยหน้ำเถื่อนจะชักชวนไปทำงำนในบ่อนกำรพนัน หรือทำงำนใน
เว็บพนันออนไลน์โดยอ้ำงว่ำมีรำยได้ดี แต่เมื่อเดินทำงไปถึงกลับให้
ทำงำนไม่ตรงตำมข้อตกลง ถูกกักขัง และบังคับให้ทำงำน ซึ่งหำก
ไม่ยอมทำงำนหรือไม่สำมำรถทำงำนได้จะถูกทำร้ำยร่ำงกำย
“พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และ พล.อ.
ประวิ ตร วงษ์ สุ วรรณ รองนำยกรั ฐมนตรี ซึ่ งก ำกั บดู แลกระทรวง
แรงงำน กำชับให้กระทรวงแรงงำนบูรณำกำรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ติดตำมสำย/นำยหน้ำเถื่อนกลุ่มดังกล่ำว ซึ่งผมได้สั่งกำรกรมกำร
จัดหำงำนให้ขยำยผลข้อเท็จจริงและรวบรวมพยำนหลักฐำนจำก
คนหำงำนชำวไทยที่ถูก หลอกทำงำนกัม พูช ำ เพื่อ ดำเนิน คดี
กับสำย/นำยหน้ำเถื่อน หำกพบว่ำฝ่ำฝืนพระรำชบัญญัติจัดหำงำน
และคุ้มครองคนหำงำน พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในส่วน
คนหำงำนที่ต้องกำรเดินทำงไปทำงำนต่ำงประเทศ ไม่ว่ำประเทศใด
หำกไม่อยำกเป็นเหยื่ อ อย่ำหลงเชื่อกำรโฆษณำชักชวนทำงสื่ อ
ออนไลน์ หรือสำย/นำยหน้ำเถื่อนโดยง่ำย ให้ตรวจสอบข้อมูลกับ
กรมกำรจั ด หำงำนก่ อ นว่ ำ มี ง ำนจริ งหรื อ ไม่ ” รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำร
กระทรวงแรงงำน กล่ำว
ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน
กล่ำวว่ำ ขอให้คนหำงำนพิจำรณำให้ดี เพรำะทันทีที่ตัดสินใจไป
ทำงำนต่ำงประเทศด้วยวิธีลักลอบเป็นแรงงำนผิดกฎหมำยจะมี
ควำมเสี่ยงหลำยด้ำน ไม่ว่ำจะเสี่ยงโดนนำยหน้ำหลอกไปลอยแพ
เสี่ยงโดนล่อลวงไปเป็นแรงงำนทำส/ค้ำมนุษย์ และตกเป็นเป้ำของ
อำชญำกรรมอื่น ๆ ได้ง่ำย เนื่องจำกไม่สำมำรถสื่อสำร เพื่อขอ

ควำมช่วยเหลือจำกเจ้ำหน้ำที่ในต่ำงประเทศ หรือกังวลว่ำจะถูก
ดำเนินคดีตำมกฎหมำยคนเข้ำเมืองของประเทศนั้น ๆ นอกจำกนี้
ยังต้องอยู่อย่ำงหลบซ่อน ไม่ได้รับสวัสดิกำร/กำรรักษำพยำบำล
ที่ควรได้รับ รวมถึงเสี่ยงโดนคนไทยด้วยกันที่ลักลอบทำงำนผิด
กฎหมำยอยู่ก่อนแล้วหลอกลวงด้วย
“ส ำหรั บ ผู้ ที่ มี พ ฤติ ก รรมโฆษณำชั ก ชวนคนหำงำนไป
ทำงำนต่ำ งประเทศ ขอให้ท รำบว่ำ กำรโฆษณำกำรจัด หำงำน
โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกกรมกำรจัดหำงำน จะมีควำมผิดต้องระวำง
โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บำท หรือทั้งจำ
ทั้ งปรั บ และผู้ ใ ดหลอกลวงผู้ อื่ น ว่ ำ สำมำรถหำงำน หรื อ ส่ งไป
ฝึกงำนในต่ำงประเทศได้ โดยกำรหลอกลวงดังว่ำนั้นได้ไปซึ่งเงิน
หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกผู้ถูกหลอกลวง ต้องระวำง
โทษจำคุก 3-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 60,000 - 200,000 บำท หรือ
ทั้งจำทั้งปรับ โดยปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม
2563 - 25 พฤศจิกำยน 2564) มีกำรดำเนินคดีสำย/นำยหน้ำเถื่อน
แล้ว 4 รำย คิดเป็นมูลค่ำควำมเสียหำย จำนวน 467,000 บำท”
อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำว
นำยไพโรจน์ กล่ ำ วทิ้ ง ท้ ำ ยว่ ำ หำกคนหำงำนต้ อ งกำร
เดิ น ทำงไปท ำงำนต่ ำ งประเทศสำมำรถขอรั บ ค ำปรึ ก ษำจำก
เจ้ำหน้ำที่ได้ที่สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงำน
จัด หำงำนกรุ งเทพมหำนครพื้ น ที่ 1-10 และตรวจสอบรำยชื่ อ
บริษัทจัดหำงำนที่ได้รับอนุญำตที่เว็บไซต์ www.doe.go.th/ipd
ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทฯ ที่ได้รับอนุญำต จำนวน 124 บริษัท ตั้งอยู่ใน
พื้นที่กรุงเทพมหำนคร 85 บริษัท และอยู่ในจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ
39 บริ ษั ท หรื อสอบถำมข้ อมู ลเพิ่ มเติ ม ได้ ที่ ส ำยด่ วนกระทรวง
แรงงำน โทร. 1506 กด 2 กรมกำรจั ด หำงำน หรื อ สำยด่ ว น
กรมกำรจัดหำงำน โทร. 1694
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : https//www.doe.go.th

รมว.สุชาติ ลดอัตราดอกเบี้ยกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้าน ปี 65 0% นาน 12 งวด
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เตรียมงบกองทุนเพื่อ แรงงำนนอกระบบที่เป็นผู้รับงำน/กลุ่มผู้รับงำนไปทำที่บ้ำน สำมำรถ
ผู้รับงำนไปทำที่บ้ำน 5,000,000 บำท เพื่อผู้กู้รำยใหม่ เริ่มยื่นคำขอ เข้ำถึงแหล่งเงินทุนถูกกฎหมำย ไม่ถูกเอำรัดเอำเปรียบซ้ำเติมใน
บัดนี้ - 31 ส.ค. 65
สถำนกำรณ์โควิด ซึ่งในปีนี้มีมำตรกำรช่วยเหลือโดยลดอัตรำดอกเบี้ย
นำยสุ ชำติ ชมกลิ่ น รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงแรงงำน เหลือร้อยละ 0 ต่อปี ในงวดที่ 1 - 12 โดยมีเป้ำหมำยปล่อยกู้เงินกองทุนฯ
เปิดเผยว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กระทรวงแรงงำนได้อนุมัติ จำนวน 44 กลุ่ม สำหรับผู้ที่สนใจสำมำรถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 1
วงเงินกู้ยืม จำนวน 5,000,000 บำท เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับ ธ.ค. 64 - 31 ส.ค. 65 และทำสัญญำกู้ยืมเงิน ภำยใน 30 ก.ย. 65
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“นำยกรั ฐ มนตรี พล.อ. ประยุ ท ธ์ จั นทร์ โ อชำ และรอง
นำยกรัฐมนตรี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ ซึ่งกำกับดูแลกระทรวง
แรงงำน มีควำมห่วงใยแรงงำนนอกระบบที่ได้รับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์ ก ำรแพร่ ร ะบำดโรคโควิ ด โดยก ำชั บ ผมในฐำนะ
รัฐมนตรีว่ ำกำรกระทรวงแรงงำน ให้ดู แลคนกลุ่ม แรงงำนนอก
ระบบให้ได้รับกำรเยียวยำอย่ำงทั่วถึง เข้ำถึงโอกำสและได้รับควำม
เสมอภำคทำงสังคม รวมทั้งส่งเสริมอำชีพ และกำรมีงำนทำให้มี
คุณภำพชีวิตที่ดี ซึ่งกระทรวงแรงงำนโดยกรมกำรจัดหำงำน ได้ลด
อัตรำดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0 ต่อเนื่องมำปีนี้เป็นปีที่ 3 เพื่อบรรเทำ
ควำมเดือดร้อนแก่ผู้รับงำนไปทำที่บ้ำน” รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
แรงงำน กล่ำว
ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน
กล่ำวว่ำ สำหรับคุณสมบัติผู้กู้จะต้องเป็นผู้รับงำนไปทำที่บ้ำนที่จด
ทะเบียนไว้กับกรมกำรจัดหำงำน มีผลกำรดำเนินกำรและมีรำยได้
จำกกำรรับงำนไปทำที่บ้ำน หรือมีหลักฐำนกำรรับงำนไปทำที่บ้ำน
จำกผู้จ้ำงงำน ซึ่งมีทั้งประเภทบุคคลและกลุ่มบุคคล โดยประเภท
บุค คลต้อ งมีท รัพ ย์ส ิน หรือ เงิน ทุน ไม่น ้อ ยกว่ำ 5,000 บำท
ส่วนประเภทกลุ่มบุคคลจะต้องมีผู้นำกลุ่มและสมำชิกกลุ่มกู้ร่วมกัน

ไม่น้อยกว่ำ 5 คน มีทรัพย์สินหรือเงินทุนในกำรดำเนินกิจกรรม
ของกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่ำ 10,000 บำท รำยบุคคลกู้ได้ไม่เกิน
50,000 บำท ระยะเวลำชำระคืนภำยใน 2 ปี และรำยกลุ่มบุคคล
ไม่เกิน 300,000 บำท ระยะเวลำชำระคืนภำยใน 5 ปี โดยตั้งแต่ปี
2548 - ปัจจุบัน มีผู้รับงำนไปทำที่บ้ำนที่จดทะเบียนกับกรมกำร
จัดหำงำน จำนวน 1,082 รำย/กลุ่ม สมำชิกจำนวน 6,102 คน และ
มีผู้กู้เงินจำกกองทุนฯ แล้วจำนวน 545 รำย/กลุ่ม (34 รำย/511 กลุ่ม)
เป็นเงิน 57,566,000 บำท
“สำหรับผู้ที่สนใจกู้ยืมเงินกองทุนฯ ตรวจสอบคุณสมบัติ
และยื่นคำขอกู้เงินได้ที่สำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่
1-10 หรือสำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด ในท้องที่ที่ผู้รับงำนไปทำที่บ้ำน
ได้จดทะเบียนไว้กับกรมกำรจัดหำงำน ภำยใน 31 สิงหำคม 2565
และทำสัญญำกู้ยืมให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 30 กันยำยน 2565
หรือสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมที่ สำยด่วนกระทรวงแรงงำน
โทร. 1506 กด 2 กรมกำรจัดหำงำน หรือสำยด่วนกรมกำรจัดหำงำน
โทร. 1694” อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : https://www.doe.go.th

รมว.เฮ้ง สรุปผลลงทะเบียนโครงการช่วย SMEs รอบ 2
คาดอุดหนุนเม็ดเงินเพิ่มกว่า 1 พันล้านบาท
กระทรวงแรงงำน ปิดลงทะเบียนร่วมโครงกำรช่วย SMEs
รอบที่ 2 เผยช่วยสถำนประกอบกำร 21,348 รำย รักษำระดับกำร
จ้ำงงำนคนไทยเพิ่ม 171,347 คน
นำยสุ ช ำติ ชมกลิ่ น รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงแรงงำน
เปิดเผยว่ำ โครงกำรส่งเสริมและรักษำระดับกำรจ้ำงงำนในธุรกิจ
SMEs ได้ปิดรับลงทะเบียนร่วมโครงกำรรอบที่ 2 ทั้งทำงระบบ
ออนไลน์และสำนักงำนตำมกำหนด ในวันที่ 20 ธันวำคม 2564
โดยผลกำรลงทะเบียนรอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. 64 - 20 ธ.ค. 64
มีสถำนประกอบกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมโครงกำร 21,348 รำย
ช่วยรักษำระดับกำรจ้ำงงำนลูกจ้ำงสัญชำติไทย 171,347 คน คิดเป็น
เม็ดเงินอุดหนุนตลอดโครงกำร (2 เดือน) ประมำณ 1,028,082,000 บำท
(หนึ่งพันยี่สิบแปดล้ำนแปดหมื่นสองพันบำท) เมื่อรวมกับผลกำร
ลงทะเบียนในรอบที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 20 ต.ค. - 20 พ.ย. 64 ที่มี
สถำนประกอบกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมโครงกำร 223,834 รำย
ช่วยรักษำระดับกำรจ้ำงงำนลูกจ้ำงสัญชำติไทย 3,068,075 คน
และผลกำรลงทะเบียนรอบทบทวนสิทธิ์ วันที่ 21 - 27 พ.ย. 64 ที่มีสถำน
ประกอบกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมโครงกำร 917 รำย ช่วยรักษำระดับ
กำรจ้ำงงำนลูกจ้ำงสัญชำติไทย 34,596 คน ทำให้ผลกำรลงทะเบียน
ในโครงกำรส่งเสริมและรักษำระดับกำรจ้ำงงำนในธุรกิจ SMEs ในทุกรอบ

มีสถำนประกอบกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมโครงกำรถึง 246,099 รำย
ช่วยรักษำระดับกำรจ้ำงงำนลูกจ้ำงสัญชำติไทย 3,274,018 คน
“โครงกำรส่งเสริมและรักษำระดับกำรจ้ำงงำนในธุรกิจ SMEs
มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนำดเล็ก - กลำงที่ได้รับผลกระทบ
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด ให้มีกำลังพร้อมรับ
กำรเปิดประเทศและกลับมำแข็งแรงประสบผลสำเร็จดั่งในอดีต
ก่อนมีโรคโควิด ตำมควำมตั้งใจของรัฐบำลโดยกำรนำของพล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนำยกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงำน ที่ห่วงใยธุรกิจ
ในกลุ่ม SMEs อย่ำงยิ่งนอกจำกกำรอุดหนุนเงินแก่นำยจ้ำงตำม
จำนวนลูกจ้ำงคนไทยที่มีอยู่เดิม ณ วันที่ 16 ตุลำคม 2564 แล้ว
หำกมีกำรจ้ำงงำนเพิ่มขึ้นจำกยอดกำรจ้ำงงำน ณ วันที่ 16 พฤศจิกำยน
2564 จะได้รับเงินส่งเสริมกำรจ้ำงงำนใหม่ จำนวน 3,000 บำทต่อ
ลูกจ้ำงสัญชำติไทย 1 คนต่อเดือน ตำมจำนวนกำรจ้ำงงำนจริง โดย
ให้ สิ ท ธิ์ 1 ลู ก จ้ ำ ง ต่ อ 1 นำยจ้ ำ ง จนครบตำมจ ำนวนลู ก จ้ ำ ง
สัญชำติไทยทั้งหมดที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำร เดือนละไม่เกิน
201,647 รำย ซึ่งจำกเดือนตุลำคม - ธันวำคม 64 (2 เดือน) มีกำร
จ้ำ งงำนคนไทยเพิ่ม ขึ้น 44,856 คน แบ่งเป็ นกิ จกำรขนำดเล็ ก
(ลูกจ้ำง 1 - 50 คน) จ้ำงงำนลูกจ้ำงสัญชำติไทยเพิ่มขึ้น 34,739 คน
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และกิจ กำรขนำดกลำง (ลู กจ้ำง 51 - 200 คน) จ้ ำงงำนลูกจ้ำ ง
สัญชำติไทยเพิ่มขึ้น 10,117 คน โดยประเภทกิจกำรที่มีกำรจ้ำงงำน
ลูกจ้ำงสัญชำติไทยเพิ่ม 5 อันดับแรก ได้แก่ ประเภทกิจกำรโรงแรม
รี ส อร์ ท ประเภทกิ จ กำรรั ก ษำควำมปลอดภั ย ประเภทกิ จ กำร
บริกำรทำควำมสะอำดทั่วไปของตัวอำคำรประเภทกิจกำรบริกำร
ด้ำนอำหำรในภัตตำคำรร้ำนอำหำรและประเภทกิจกำรร้ำนสะดวก
ซื้อมินิมำร์ท” รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน กล่ำว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : https//www.doe.go.th

ด้ ำ นนำยไพโรจน์ โชติ ก เสถี ย ร อธิ บ ดี ก รมกำรจั ด หำงำน
กล่ำวว่ำ ขอฝำกถึงนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร ที่ยังไม่ลงทะเบียน
สมัครใช้บริกำรระบบ e-Service ของสำนักงำนประกันสังคม ให้เร่ง
ดำเนินกำร เมื่อสมัครแล้วจะต้องนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่ำนระบบ
e-Service ของสำนักงำนประกันสังคมภำยในวันที่ 15 ของเดือน
เพื่อมีสิทธิรับเงินอุดหนุนในเดือนดังกล่ำว ทั้งนี้ นำยจ้ำงต้องรักษำ
ระดับกำรจ้ำงงำนไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 95 ในระหว่ำงเข้ำร่วมโครงกำรฯ
หำกไม่ส ำมำรถรักษำระดับกำรจ้ำงงำนให้ไ ม่ต่ำกว่ำ ร้อ ยละ 95
จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น

นายจ้าง สถานประกอบการที่ใช้แรงงาน 3 สัญชาติ พอใจกระทรวงแรงงาน
เปิดทางเลือกซื้อประกันเอกชน
นำยสุชำติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน เปิดเผยว่ำ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และพล.อ. ประวิตร
วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงำน กำชับกระทรวงแรงงำนให้บริหำรจัดกำรกำรทำงำนของแรงงำนข้ำมชำติ
อย่ำงเป็นระบบ เพื่อให้แรงงำนข้ำมชำติสำมำรถทำงำนได้อย่ำงถูกต้อง และอยู่ในระบบกำรจ้ำงงำนตำมกฎหมำยประเทศไทย ซึ่ง
กระทรวงแรงงำนได้บูรณำกำรกำรทำงำนระหว่ำงภำครัฐและเอกชน เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นำยจ้ำง สถำนประกอบกำรที่ใช้แรงงำนข้ำมชำติ
โดยตั้งแต่มติครม. วันที่ 13 ก.ค. 64 มีผลบังคับใช้ นำยจ้ำงที่ใช้แรงงำนข้ำมชำติ สำมำรถเลือกทำประกันสุขภำพกับโรงพยำบำลรัฐ
ที่กระทรวงสำธำรณสุขกำหนด หรือบริษัทประกันภัยเอกชนซึ่งครอบคลุมกำรรักษำโรคโควิดก็ได้ ซึ่งนอกจำกทำให้นำยจ้ำง สถำน
ประกอบกำร สำมำรถปฏิบัติตำมมติครม.ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพแล้ว ยังเป็นกำรลดภำระและควำมหนำแน่นในกำรให้บริกำรของ
สถำนพยำบำลของรัฐในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 อีกด้วย
“ล่ำสุดผมได้สั่งกำรให้กรมกำรจัดหำงำน อำนวยควำมสะดวกแก่นำยจ้ำง สถำนประกอบกำรที่ดำเนินกำรตำมมติครม. วันที่ 28
ก.ย. 64 เพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรตำมมติครม. ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพทันตำมกำหนดเวลำโดยประสำนบริษัทประกันภัยเอกชน
ที่รับประกันสุขภำพกับคนต่ำงด้ำว 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท อำคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหำชน) บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
และบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหำชน) ตั้งโต๊ะให้บริกำรนำยจ้ำง ณ สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด และสำนักงำนจัดหำงำน
กรุงเทพมหำนคร” รมว.แรงงำน กล่ำว
ด้ำนนำยไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำวว่ำ กรมกำรจัดหำงำนรับข้อสั่งกำรรัฐมนตรีสุชำติ โดยเร่งจัดเตรียม
สถำนที่สำหรับกำรให้บ ริกำรจัดทำประกั นสุขภำพของบริษั ทประกันภัย ณ ส ำนักงำนจัด หำงำนจังหวัด และสำนักงำนจัดหำงำน
กรุงเทพมหำนคร ซึ่งนอกจำกอำนวยควำมสะดวกแก่นำยจ้ำง สถำนประกอบกำรที่ดำเนินกำรตำมมติครม. วันที่ 28 ก.ย. 64 แล้ว ยังมี
กำหนดให้บริกำรต่อไปสำหรับนำยจ้ำงที่ต้องกำรนำแรงงำนข้ำมชำติเข้ำทำงำนในประเทศตำม MoU ที่ต้องกำรซื้อประกันสุขภำพกับ
บริษัทประกันภัยเอกชน
“กำรเข้ำมำทำงำนในประเทศไทยของแรงงำนข้ำมชำติอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย เงื่อนไขสำคัญข้อหนึ่ง คือ แรงงำนข้ำมชำติ
จะต้องทำประกันสุขภำพ โดยนำยจ้ำงที่กิจกำรอยู่ในระบบประกันสังคมต้องนำแรงงำนข้ำมชำติขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ในระหว่ำงที่
ยังไม่เกิดสิทธิหรืออยู่ระหว่ำงเข้ำสู่ระบบประกันสังคม จะต้องทำประกันสุขภำพตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขกำหนด หรือทำ
ประกันสุขภำพกับบริษัทประกันภัยเป็นเวลำ 4 เดือน สำหรับกิจกำรที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม แรงงำนข้ำมชำติต้องทำประกัน
สุขภำพตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขกำหนด ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 64" อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กล่ำว
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : https//www.doe.go.th
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อาชีพมั่นคง
อาชีพในอนาคต ไม่ตกงาน 2025 – 2030
หำกเรำลองนึกย้อนหลังกลับไปสัก 10 - 15 ปี ใครจะนึกว่ำ
อำชี พ ที่ มี ค วำมมั่ น คง รำยได้ สู ง อย่ ำ งนั ก บิ น แอร์ โ ฮสเตส หรื อ
แม้กระทั่งอำชีพสำยงำนกำรเงินกำรธนำคำรจะต้องตกงำน โลกของเรำ
เปลี่ยนแปลงรุนแรงและรวดเร็วมำก ด้วยควำมเจริญก้ำวหน้ำของ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งกำรประดิษฐ์คิดค้นปัญญำประดิษฐ์ (Ai)
และหุ่นยนต์ที่สำมำรถทำงำนทดแทนมนุษย์ ทั้ง Droid และ Drone
ที่กำลังจะเข้ำมำทำงำนแทนเรำ ประกอบกับกำรแพร่ระบำดของ
เชื้อโรคร้ำยและเชื้อไวรัส ซึ่งไม่มีทีท่ำว่ำจะหำยไปจำกโลกของเรำ
ส่งผลให้ทุกวันนี้จึงมีกำรตั้งคำถำมเกี่ยวกับควำมอยู่รอดของมนุษย์
ว่ำอำชีพในอนำคตจะเป็นเช่นไร อำชีพในอนำคต 2025 - 2030
ใดบ้ำงที่จะยังคงอยู่รอดได้ และจะมีอำชีพในอนำคต ไม่ตกงำน
ใดบ้ำงที่จะเกิดขึ้นใหม่ วันนี้เรำจะมำพูดคุยกันกับบทควำมอำชีพ
ในอนำคต ไม่ตกงำน 2025 - 2030
อาชีพในอนาคตจะเป็นเช่นไร
แม้ว่ำ อำจจะยำกเกิน กำรคำดเดำ แต่อ ำชีพ ในอนำคต
จะเป็นเช่นไรนั้น ก็มีนัก วิชำกำรและผู้เ ชี่ย วชำญด้ำ นเศรษฐกิจ
ได้พ ยำยำมทำนำยไว้ม ำกมำยหลำกหลำยอำชีพ โดยส่ว นใหญ่
จะพิจำรณำจำกฐำนข้อมูลและควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี
ที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนผ่ำนสังคมโลกไปสู่สังคมสมัยใหม่ ที่เต็มไป
ด้วยหุ่นยนต์ ปัญญำประดิษฐ์และควำมทันสมัยทำงด้ำนเทคโนโลยี
โดยอำชีพในอนำคต ไม่ตกงำนแน่ ๆ สำหรับมนุษย์ในอีก 10 - 15 ปี
ข้ำงหน้ำ อำจจะเป็นงำนที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมำก่อนและเป็นงำนที่
เป็นกำรผสมผสำนงำนเก่ำเข้ำกับเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งอำจจะยังไม่มี
ชื่อเรียกอย่ำงเป็นทำงกำรในปัจจุบันเสียด้วยซ้ำ โดยเรำลองมำดูกันว่ำ
อำชีพในอนำคตจะเป็นเช่นไรบ้ำง โดยมีรำยละเอียดดังนี้
นักพัฒนาซอฟท์แวร์ และแอพพลิเคชั่น
เรำมำเริ่ ม กั น ที่ อ ำชี พ ในอนำคต ไม่ ต กงำน 100%
นั ก พั ฒ นำแอพพลิ เ คชั่ น หรื อ นั ก พั ฒ นำซอฟต์ แ วร์ สำเหตุ ห ลั ก
ที่สำคัญของกำรเป็นอำชีพในอนำคต 2025 - 2030 ของนักพัฒนำ
ด้ำน IT ก็คือแนวโน้มของอุปสงค์และอุปทำนในด้ำนเทคโนโลยีและ
แอพพลิเคชั่นต่ำง ๆ ยังคงเป็นสิ่งสำคัญ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่ม
สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในทุก ๆ ภำคส่วน เรำจะได้เห็นโปรแกรมหรือ
แม้แต่กำรทำงำนโดยมนุษย์อีกหลำยงำนและหลำยอำชีพ ที่จะถูก
แทนที่ด้วยกำรสั่งกำรจำกระบบแอพพลิเคชั่น และซอฟต์แวร์ต่ำง ๆ
เพื่อควำมสะดวก รวดเร็วและที่สำคัญคือ ควำมสำมำรถในกำรลด
ต้นทุน ดังเช่นในปัจจุบันที่เรำแทบจะไม่ต้องเดินทำงไปทำธุรกรรม
ทำงกำรเงินที่ธนำคำรกับพนักงำน เพรำะคุณสำมำรถโอน จ่ำย ฝำก
ผ่ำนแอพพลิเคชั่นได้อย่ำงสะดวกและง่ำยดำย

ดังนั้น นักพัฒนำแอพพลิเคชั่นจึงจะเป็นอำชีพในอนำคต
ไม่ตกงำนอย่ำงแน่นอน โดยจำกข้อมูลกำรจ้ำงงำน ปี 2018 - 2020
มีควำมต้องกำรนักพัฒนำแอพพลิเคชั่นมำกกว่ำ 3 แสนตำแหน่ง
และที่สำคัญ คุณอำจจะสำมำรถทำงำนนี้ที่บ้ำนได้อีกด้วย ซึ่งเป็น
อำชีพในอนำคต 2025 - 2030 ที่น่ำจับตำมองเป็นอย่ำงมำกอำชีพหนึ่ง
งานดูแลคนป่วย ผู้สูงอายุ
ขณะนี้หลำยประเทศกำลังเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุอย่ำงเต็มตัว
ไม่เพียงแต่ประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศโซนยุโรป แต่ประเทศไทย
ของเรำก็เช่นเดียวกัน ที่มีจำนวนผู้สูงอำยุเพิ่มมำกขึ้นทุก ๆ ปี
ดังนั้น อำชีพในอนำคต ไม่ตกงำนอีกอำชีพหนึ่งที่เกี่ยวข้อง
กับผู้สูงอำยุโดยตรงก็คือ อำชีพ “ผู้ดูแล” ซึ่งในที่นี้ไม่ได้จำกัดควำม
เฉพำะอำชีพที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอำยุเพียงอย่ำงเดียว แต่ยังรวมไปถึง
อำชีพ ในอนำคต 2025 - 2030 ที่เ ป็นผู้ดู แลเด็กและผู้ที่มี ควำม
ต้องกำรพิเศษอีกด้วย (และอำจจะรวมไปถึงอำชีพผู้ดูแลสัตว์เลี้ยง)
เพรำะหลำยครอบครั ว ที่ มี เ ด็ ก ผู้ ที่ มี ค วำมต้ อ งกำรพิ เ ศษและมี
ผู้สูงอำยุ แต่ไม่สำมำรถอยู่ดูแลพวกเขำได้ตลอดเวลำ เนื่องจำกต้อง
ทำงำนหรือ อำจจะอยู่ห่ำงกัน
ดังนั้น เพื่อให้ควำมดูแลที่ดีพร้อม จึงมีควำมจำเป็นต้องจ้ำง
ผู้ดูแล เพื่อเข้ำมำช่วยในกำรดูแลเอำใจใส่ โดยอำชีพนี้กำลังเป็นที่
ต้องกำรอย่ำงมำกสำหรับประเทศญี่ปุ่นและประเทศโซนยุโรป และ
จะเป็นอำชีพในอนำคต ไม่ตกงำนแน่ ๆ อย่ำงน้อยก็จนกว่ำจะมีกำร
คิ ด ค้ น หุ่ น ยนต์ ม ำท ำหน้ ำ ที่ แ ทนคนทั้ ง หมด แต่ อ ย่ ำ งไรก็ ต ำม
หุ่นยนต์ก็ไม่มีทำงดูแลและเอำอกเอำใจได้ดีเท่ำกับคนจริง ๆ
นักประดิษฐ์อวัยวะ
คุณทรำบหรือไม่ว่ำกว่ำ 85% ของอำชีพในอนำคต 2025 - 2030
ที่บรรดำวัยรุ่นและวัยทำงำนจะทำกันนั้น ยังไม่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
เสียด้วยซ้ำ เพรำะโลกของเรำกำลังจะพัฒนำไปสู่สังคมสมัยใหม่ที่มี
ควำมล้ำหน้ำในทุก ๆ ด้ำนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในอนำคตจะมีกำร
ผสมผสำนศำสตร์ต่ำง ๆ เข้ำด้วยกันจนเกิดเป็นสำขำกำรเรียนรู้ใหม่
เช่ น วิ ศวกรรมกำรออกแบบทำงกำรแพทย์ ซึ่ งเป็ น กำรรวมกั น
ระหว่ำงองค์ควำมรู้ด้ำนวิศวกรรมกำรออกแบบกับองค์ควำมรู้ด้ำน
กำรแพทย์ โดยจะนำมำซึ่งหนึ่งในอำชีพในอนำคตไม่ตกงำน อำชีพ
นั้นคือ “Organ Creator” หรือ “Body Part Maker”
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นักประดิษฐ์อวัยวะ จะเป็นอีกอำชีพหนึ่งที่มีควำมสำคัญ
อย่ำงมำกต่อกำรรักษำพยำบำล และกำรเปลี่ยนถ่ำยอวัยวะในอนำคต
เพรำะมนุษย์จะมีควำมจำเป็นและมีควำมต้องกำรในกำรเปลี่ยน
ถ่ำยอวัยวะ ไม่ว่ำจะด้วยสำเหตุด้ำนโรคภัยไข้เจ็บ กำรรักษำอำกำร
บำดเจ็บจำกอุบัติเหตุ หรือกำรทำศัลยกรรมเพื่อเสริมควำมงำม ก็ล้วน
ต้องอำศัยควำมเชี่ยวชำญของนักประดิฐ์อวัยวะซึ่งแม้ในปัจจุบันจะยัง
ไม่มีอำชีพนี้เกิดขึ้นจริง ๆ ก็ตำม แต่ในอนำคตงำนนี้จะกลำยเป็น
อำชีพในอนำคต ไม่ตกงำนแน่นอน
ผู้จัดการร่วมกับหุ่นยนต์
โลกเรำในอีก 10 - 15 ปีข้ำงหน้ำ คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่
จะต้อ งนำหุ่น ยนต์เ ข้ำ มำใช้ง ำนร่ว มกับ กำรทำงำนของมนุษ ย์
แต่คำถำมที่น่ำสนใจเกี่ยวกับกำรทำงำนร่วมกันคือ แล้วอำชีพใน
อนำคตจะเป็นเช่นไร หำกเรำต้องทำงำนร่วมกับหุ่นยนต์ ซึ่งคงไม่ใช่
เรื่ อ งง่ ำ ยเพรำะมนุ ษย์ กั บ หุ่ น ยนต์ มี ค วำมแตกต่ ำ งกั น ทั้ งในด้ ำ น
กำยภำพและในด้ำนควำมรู้สึกนึกคิด จริงอยู่ที่ปัญหำหลำย ๆ ด้ำน
อำจจะหมดไป เช่น กำรเจ็บป่วยของพนักงำน เพรำะแทนที่ด้วยหุ่นยนต์
กำรทะเลำะกันระหว่ำงเพื่อนร่วมงำนเพรำะหุ่นยนต์ไม่ทะเลำะกัน
ซึ่งหำกกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงหุ่นยนต์กับมนุษย์เกิดขึ้นจริง ๆ
ระบบกำรทำงำนรูปแบบนี้จะต้องมีคนเข้ำมำกำกับและดูแล
ดังนั้นอำชีพในอนำคต 2025 - 2030 ที่น่ำสนใจสำหรับ
กำรแก้ปัญ หำประเด็นนี้ก็คือ อำชีพผู้จัดกำรร่ว มมนุษย์หุ่น ยนต์
โดยอำชีพในอนำคต 2025 - 2030 นี้จะเข้ำมำทำหน้ำที่เป็นคนวำงระบบ
และคิดคำนวณกำรทำงำนต่ำง ๆ ที่จะต้องดึงจุดแข็งของทั้งมนุษย์
และหุ่นยนต์ออกมำให้ลักษณะของกำรทำงำนเป็นทีม เพื่อประสิทธิภำพ
ของงำนที่จะมีมำกมำยและหลำกหลำยมำกขึ้น โดยเฉพำะสำยงำน
ด้ำนอุตสำหกรรมที่ต้องใช้หุ่นยนต์ในกำรปฏิบัติงำนเป็นหลัก โดยมี
มนุษย์ค่อยเป็นผู้ป้อนคำสั่ง
นักบินโดรน/ผู้บังคับจราจรโดรนทางอากาศ
หลำยคนคงพอจะจำได้ว่ำเคยมีนวนิยำยวิทยำศำสตร์หลำย ๆ
เรื่องเคยกล่ำวถึงกำรใช้ “โดรน” ซึ่งเข้ำมำมีส่วนช่วยในกำรทำงำน
ของมนุษย์ ทั้งเพื่อรักษำควำมปลอดภัยช่วยคุณตำรวจ เพื่อถ่ำยภำพ
และเสียงแทนนักข่ำว หรือเพื่อกำรทำกำรเกษตร เช่น พ่นยำหรือ
รดน้ำพืชผล อีกทั้งในยุคต่อมำกำรใช้โดรนก็เป็นจริงมำกขึ้น ซึ่งใน
ปัจจุบันก็มีกำรใช้กันอย่ำงแพร่หลำย จนถ้ำวันหนึ่งเรำหันมำใช้โดรน
ส่งสินค้ำ ไปซื้อของแทนคนจะเกิดอะไรขึ้น?
ดังนั้น “นักบินโดรน” หรือ “ผู้ควบคุมโดรน” จึงสำมำรถ
กลำยเป็นอำชีพในอนำคต 2025 - 2030 ได้อ ย่ำ งไม่ต้อ งสงสัย
ด้วยทักษะเฉพำะที่ต้องได้รับกำรฝึกฝน ประกอบกับเทคนิคกำรควบคุม
โดรนจะเป็น คุณ สมบัติสำคัญ ที่กำหนดขึ้น สำหรับ กระบวนกำร
ในกำรผลิตและพัฒนำอำชีพในอนำคตนี้ขึ้นมำ และสิ่งที่หลีกเลี่ยง

ไม่ ไ ด้ อี ก ประกำรก็ คื อ “กำรสอบใบขั บ ขี่ โ ดรน” หำกอำชี พ ใน
อนำคต 2025 - 2030 ผู้ควบคุมโดรนกลำยเป็นอำชีพจริง ๆ ขึ้นมำ
ทุกคนที่จะประกอบอำชีพนี้จะต้องผ่ำนกำรสอบใบขับขีแ่ ละควบคุม
โดรนแน่นอน ซึ่งจะมีทั้งภำคข้อเขียนและภำคปฏิบัติด้วยอย่ำหำว่ำ
เรำกำลังฝันนะแต่มันจะเกิดขึ้นจริง ๆ (องค์กรเกี่ยวกับนักบินโดรน
AOPA Aircraft Owners & Pilots Association)
นักออกแบบและจัดการขยะ
จำกรำยงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมขององค์กำรสหประชำชำติ
คุ ณ รู้ ห รื อ ไม่ ว่ ำ มนุ ษ ย์ เ รำสร้ ำ งขยะมำกถึ ง 2 พั น ล้ ำ นตั น ต่ อ ปี
ปริมำณมำกพอที่จะนำมำถมทะเลให้ กลำยเป็ นเกำะขยะได้เลย
ที เ ดี ย ว ซึ่ ง หำกจะพู ด กั น ตรง ๆ ก็ คื อ โลกของเรำจะมี พื้ น ที่ ไ ม่
เพียงพอต่อกำรกำจัดขยะ ดังนั้นอำชีพในอนำคต ไม่ตกงำนใน 5 - 10 ปี
ข้ ำ งหน้ ำ อย่ ำ งแน่ น อนก็ คื อ อำชี พ นั ก จั ด กำรขยะ หรื อ “Trash
Engineer”
เพรำะนอกจำกจะต้องทำหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรขยะ
จำนวนมหำศำลแล้ว อำชีพในอนำคตนักจัดกำรขยะนั้นจะต้องคิด
หำวิธีกำรนำขยะเหล่ำนั้นกลับมำใช้ใหม่ หรือแม้กระทั่งวิธีกำรลด
พฤติ ก รรมที่ อ ำจจะก่ อ ขยะอี ก ด้ ว ย ทั้ ง กระบวนกำร Re-use/
Recycle ยิ่งไปกว่ำนั้นงำนอีกชนิดที่อยู่ในสำยนี้ก็คือ “Garbage
Designer” อำชี พ ในอนำคต 2025 - 2030 ที่ ยึ ด หลั ก กำร
“Upcycling” หรือกระบวนกำรยืดอำยุของวัสดุให้เป็นขยะช้ำลง
โดยนั ก ออกแบบประเภทนี้ จ ะต้ อ งท ำหน้ ำ ที่ ใ นกำรคิ ด และ
สร้ำงสรรค์ไอเดียสำหรับกำรใช้วัสดุต่ำง ๆ ให้เต็มศักยภำพ ซึ่งจะ
ทำให้สิ่งของเหล่ำนั้นกลำยเป็นขยะช้ำลงหรืออำจจะไม่มีทำงเป็นขยะ
เช่น ถังน้ำมันที่ใช้แล้วสำมำรถนำไปทำเป็นเตำย่ำงเนื้อหรือเก้ำอี้
โลหะ เป็ น กำรน ำวั ส ดุ ที่ เ หลื อ ใช้ ม ำประดิ ษ ฐ์ แ ละออกแบบให้
กลำยเป็นของใช้ในรูปแบบใหม่ สมดั่งอำชีพนักออกแบบขยะ ซึ่ง
เป็นอำชีพในอนำคต ไม่ตกงำน 2025 - 2030

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มา : https://bkklovehoro.com
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THAILAND 4.0
อาชีพที่อาจหายไปภายในปี 2030 เพราะเทคโนโลยีแทนที่
หลำยวันก่อน มีโอกำสได้อ่ำนเจอบทควำมที่คำดกำรณ์ไว้
ส่ ว นอำชี พ มั ค คุ เ ทศก์ ห รื อ ไกด์ ก็ ดู เ หมื อ นจะหมด
ว่ำในอนำคตเด็กไทยจะเลือกเรียนหมอกันน้อยลง โดยอำจจะหันไป ควำมสำคัญไปเช่นกัน เพรำะปัจจุบัน เทรนด์เที่ยวด้วยตนเองกำลัง
ขำยของออนไลน์ หรือ ทำอะไรก็ ตำมที่ อยู่ บนโลกออนไลน์แ ทน เป็นที่นิยม คนวำงแผนเที่ยวจำกกำรอ่ำนรีวิวที่มีคนเขียนไว้ หรือ
สำเหตุที่กล่ำวอ้ำงในบทควำม คือ หมอนั้นเรียนยำก ทำงำนหนัก รำยกำรพำเที่ยวต่ำง ๆ ส่วนควำมรู้เรื่องสถำนที่ท่องเที่ยวก็หำอ่ำน
และที่สำคัญเงินเดือนน้อยสวนทำงกับภำระงำน ขณะเดียวกันเด็ก ได้ทั่วไปจำกอินเทอร์เน็ต ที่สำคัญสำหรับคนไปเที่ยวเพื่อพักผ่อน
รุ่นใหม่ก็เติบโตมำกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย พวกเขำเล็งเห็นว่ำกำร อำจไม่ ไ ด้ มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ไปหำควำมรู้ เ กี่ ย วกั บ สถำนที่ นั้ น ๆ
ทำงำนอะไรก็ตำมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี หรือใช้ช่องทำงออนไลน์ เพีย งแต่ไปหำประสบกำรณ์ชีวิต ต่ำ งบ้ำ นต่ ำงเมือ ง ชื่นชมควำม
น่ำจะรุ่งกว่ำอำชีพหมอ ที่ใช้เวลำหลำยปีกว่ำจะเริ่มหำเงินได้
สวยงำม ไปถ่ำยรูป ไปช้อปปิ้ง ไปพักผ่อน เพรำะฉะนั้น พวกเขำไม่
นอกจำกนี้ยังมีปัจจัยที่ว่ำในอนำคตอันใกล้ประมำณอีก 10 ปี จำเป็นต้องรู้ขนำดที่มีไกด์มำอธิบำย
ข้ำงหน้ำ เทคโนโลยีที่เรำใช้อยู่ทุกวันนี้จะไปไกลและล้ำสมัยกว่ำ 2. แคชเชียร์
ที่เ ป็น อยู่ปัจ จุบัน ซึ่ง ทุก วัน นี้ก็ถือ ว่ำ เทคโนโลยีห ลำย ๆ อย่ำ ง
เมื่อก้ำวเข้ำสู่สังคมไร้เงินสดอย่ำงเต็มรูปแบบ แคชเชียร์
ล้ำมำกเกินกว่ำที่เรำจะคำดคิดด้วยซ้ำ ชนิดที่ว่ำก้ำวหน้ำไวมำกจน จะเป็นอำชีพที่หำยไป เรำสำมำรถบริกำรตัวเองด้วยกำรจ่ำยเงิน
ปรับตัวแทบไม่ทันที่เห็นได้ชัดก็คือ ควำมฉลำดของ AI และ IoT ผ่ำนเครื่องอัตโนมัติ สแกน จ่ำย จบ รวมถึงในอนำคตอันใกล้ สกุลเงิน
รวมถึงพวกหุ่นยนต์ ต่ำง ๆ เพรำะเทคโนโลยี เหล่ำนี้ มีป ระโยชน์ ดิจิทัลก็กำลั งเติบโต เงินประเภทที่รู้ว่ำมีแ ต่ไม่ได้หยิ บจับใช้จ่ำ ย
มำกมำย ทั้งเรื่องของกำลังกำรผลิต กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต เทคโนโลยีกำลังจะเข้ำมำมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวัน แม้ว่ำจะไม่ใช่
ช่ ว ยลดต้ น ทุ น ควำมเสถี ย รของคุ ณ ภำพ เป็ น ต้ น ที่ จ ริ ง มี ก ำร ทุกคนที่จะเข้ำถึงสังคมไร้เงินสด แต่กำรใช้แรงงำนคนเพื่อจัดกำร
คำดกำรณ์มำนำนแล้วว่ำอำชีพใดบ้ำงที่สุ่มเสี่ยงจะหำยไปในอนำคต กับกำรชำระเงินก็ไม่จำเป็นอยู่ดี
อันใกล้ เท่ำ กับ ว่ำ คนที่ป ระกอบอำชี พเหล่ ำนั้ นอยู่ใ นเวลำนี้ ก็ มี 3. คนทาอาหารร้านฟาสต์ฟดู้
ควำมเสี่ยงสูงมำกเช่นกันที่จะกลำยเป็นคนตกงำนและว่ำงงำนยำว
ร้ำนฟำสต์ฟู้ ดหลำยร้ำนจำเป็นต้องลดต้นทุน ระบบกำร
ในอนำคต นั่นหมำยควำมว่ำอำชีพที่มีแนวโน้มว่ำจะหำยไป อำจหำยไป เตรียมอำหำรอัตโนมัติจึงอำจเกิดขึ้นได้ในอนำคต กำรศึกษำชิ้นหนึ่ง
ด้วยควำมตั้งใจและไม่ตั้งใจ เพรำะควำมทันสมัยของสังคมและพฤติกรรม ในปี 2013 ระบุว่ำพนักงำนร้ำนฟำสต์ฟู้ดกว่ำ 81 เปอร์เซ็นต์ ที่ได้รับ
ผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่ำงเห็นได้ชัด ในขณะเดียวกันก็จะมีอำชีพใหม่ ๆ ผลกระทบจำกกำรท ำงำนของระบบอั ต โนมั ติ ใ นเรื่ อ งของกำร
เกิดขึ้นมำเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภค อำจเป็นอำชีพ ควบคุมคุณภำพ ปริมำณของอำหำร และควำมสะดวกรวดเร็วใน
ที่ชื่อแปลก ๆ มันอำจฟังดูแปลกในวันนี้ แต่ใครจะรู้มันอำจเป็น กำรบริกำรลูกค้ำด้วยกำรตั้งค่ำด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เสถียร
อำชีพทำเงินและเป็นที่ต้องกำรในตลำดแรงงำนมำกในอนำคตก็ได้ กว่ำกำรทำด้วยแรงงำนคน
บทควำมนี้ขอเสนอ 12 อำชีพหลัก ๆ ที่เตรียมจะหำยไป 4. บุรุษไปรษณีย์
ภำยในปี 2030 มำดูว่ำอำชีพของเรำในขณะนี้ ปลอดภัยจำกกำร
แม้ว่ำปัจจุบัน กำรส่งพัสดุภัณฑ์จำกกำรซื้อขำยออนไลน์จะ
แทนที่โดยเทคโนโลยีในอนำคตอันใกล้หรือไม่ ถ้ำยังปลอดภัยเรำก็ เติบโตสูงมำก แต่สำหรับผู้ให้บริกำรแบบเดิม ๆ ที่ไม่ได้ปรับปรุงให้
ค่อนข้ำงปลอดภัยที่จะยังไม่ตกงำนหรือว่ำงงำนในช่วงเวลำนี้ แต่ก็ เข้ำกับควำมทันสมัยของเทคโนโลยีย่อมได้รับผลกระทบแน่นอน
ไม่ได้หมำยควำมว่ำเรำจะเฉื่อยชำไม่พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ เพรำะสิ่งที่พวกเขำเคยจัดส่งอย่ำงพวกเอกสำรหรือจดหมำยต่ำง ๆ
ของตนเอง ในโลกที่กำรแข่งขันสูงมำกเช่นนี้ ถ้ำเรำไม่เจ๋งพอก็เจ๊งได้ อำจจะไม่มีอยู่จริงในอีก 20 ปีข้ำงหน้ำ ทุกวันนี้ก็แทบไม่มีใบเรียก
ถ้ำเรำอ่อนแอ เรำก็ต้องแพ้ไป
เก็บเงินและใบแจ้งยอดบัตรเครดิตที่เป็นกระดำษแล้ว แต่เป็นกำร
1. ตัวแทนท่องเที่ยว
ส่งมำให้ทำงอีเมลแทน และกำรสื่อสำรด้วยวิธีเขียนจดหมำยก็ดูจะ
ที่จ ริงเรำเลิ กใช้บ ริ กำรตั ว แทนมำนำนมำกแล้ ว ตั้ งแต่ ที่ ตำยไปแล้ว ในเมื่อเรำมีโซเชียลมีเดียในกำรพูดคุยกัน
เว็บไซต์กำรจองตั๋วเครื่องบิน จองที่พัก สำมำรถใช้งำนได้สะดวก
ฉะนั้น เรื่องกำรส่งจดหมำยหรือเอกสำรต่ำง ๆ แบบกระดำษ
และง่ำยดำย เรำสำมำรถจัดกำรวันเที่ยวที่แน่นอนของเรำได้เอง ก็ เ ป็ น เรื่ อ งที่ ค ำดกำรณ์ ไ ด้ ว่ ำ จะลดน้ อ ยลงในอนำคต โดยอำจ
เลือกเที่ยวบินที่เรำสะดวกและค้นหำที่พักตำมงบประมำณที่เรำ เปลี่ยนเป็นจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์แทนเกือบทั้งหมด ซึ่งอำจเหลือ
กำหนดเอง ขอเพียงแค่มีบัตรธนำคำรที่ใช้ชำระเงินได้และเวลำว่ำง เพียงกำรส่งเอกสำรสำคัญไม่กี่อย่ำง ส่วนบุรุษไปรษณีย์จะอยู่รอด
ที่จะท่องเว็บไซต์เพื่อหำจุดหมำยปลำยทำงเท่ำนั้น ทำให้ผู้ประกอบกำร ถ้ำเปลี่ยนจำกกำรส่งจดหมำยมำเป็นพนักงำนส่งพัสดุแทน แต่ก็
ท่องเที่ยวหลำยเจ้ำหันมำเลือกใช้บริกำรเว็บไซต์เหล่ำนี้แทน
เผชิญกับกำรแข่งขันสูง
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5. พนักงานธนาคาร
เมื่อก่อน ใครที่ได้เป็นพนักงำนธนำคำรจะดูโก้เก๋ ดูเป็นงำน
ที่ดีดูมั่นคง ได้แต่งตัวหล่อสวย นั่งห้องแอร์ แต่ในอนำคตอำจจะไม่
มีอำชีพนี้อยู่อีกแล้วก็ได้ เพรำะเรำทำธุรกรรมทำงกำรเงินได้โดยไม่
ต้องไปธนำคำร หรือยืนทำผ่ำนตู้หน้ำธนำคำรแทน แม้ว่ำธนำคำร
แต่ละสำขำไม่ได้หำยไปพร้อมกัน แต่หลำยแห่งก็ปิดตัวไป จึงมีกำร
เลิกจ้ำงพนักงำนธนำคำรในสำขำนั้น ๆ แต่คนที่จะอยู่รอดสำหรับ
พนักงำนธนำคำร น่ำจะเป็นปรึกษำทำงกำรเงินและผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนกำรเงิน คนยังต้องกำรคำปรึกษำจำกคนด้วยกัน
6. แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ
นี่เป็นเรื่องน่ำเศร้ำ แรงงำนในอุตสำหกรรมนี้มีไม่น้อยที่
เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือเป็นงำนหลักของชำวบ้ำน ซึ่งเป็นงำน
ฝีมือที่ใช้ควำมประณีตสูง ช่ำงทอผ้ำกลุ่มนี้อำจจะยังอยู่ต่อได้อีก
ช่วงเวลำหนึ่ง แต่เมื่อทุนนิยมรุกคืบ บำงทีเทคโนโลยีอำจจะเข้ำมำ
ทำงำนแทนได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกับโรงงำนอุตสำหกรรมสิ่งทอ
เพรำะเครื่องจักรสำมำรถทำงำนด้ำนกำรผลิตได้เป็นจำนวนมำกใน
ระยะเวลำอันสั้น ที่สำคัญคือแรงงำนกลุ่มนี้แทบจะไม่มีกำรพัฒนำ
ทักษะอะไรเพิ่ม เติม จึงดูเหมือ นจะเป็นแรงงำนที่ไม่มีประโยชน์
หำกเครื่องจักรทำแทนได้
7. อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
มีกำรคำดกำรณ์ถึงอนำคตของอุตสำหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์มำ
ระยะหนึ่งแล้วว่ำจะเป็นอุตสำหกรรมแรก ๆ ที่หำยไปเพรำะทุก
วันนี้ คนจำนวนมำกใช้สื่อสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ ในเวอร์ชันออนไลน์แทน
คนรุ่นใหม่เสพข่ำวสำรจำกโซเชียลมีเดีย และเว็บไซต์ต่ำง ๆ แม้ว่ำ
ควำมน่ำเชื่อถือจะน้อยกว่ำสื่อกระแสหลักก็ตำม จึงมีทำงเลือกไม่มำก
สำหรับอุตสำหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ คือต้องปรับตัวและพัฒนำ หรือจะ
ตำยจำกไป
ถึงแม้ ว่ำผู้ใ หญ่หลำยคนจะรู้ สึกว่ำ กำรอ่ำนข่ ำวออนไลน์
ไม่ได้ฟีลเท่ำกำรอ่ำนหนังสือพิมพ์ที่เคยอ่ำนมำนำน แต่เด็กรุ่นใหม่ที่
เป็นกลุ่มคนที่จะใช้ชีวิตอยู่ในอนำคตไม่คิดเช่นนั้น พวกเขำจะตั้ง
คำถำมว่ำทำไมต้องรอจนถึงพรุ่งนี้เพื่ออ่ำนข่ำวในหนังสือพิมพ์ ในเมื่อ
มีแหล่งข่ำวออนไลน์มำกมำยที่รำยงำนข่ำวแบบเรียลไทม์ ฉะนั้น
ถ้ำควำมต้องกำรอ่ำนข่ำวจำกหนังสือพิมพ์ลดลงเรื่อย ๆ จนไม่คุ้มที่
จะทำต่อมันก็อำจจะหำยไปในอนำคตอันใกล้
8. กรรมการตัดสินกีฬา
ปั จ จุ บั น มี ห ลำยชนิ ด กี ฬ ำ โดยเฉพำะในมหกรรมกำร
แข่งขันกีฬำใหญ่ ๆ แทบไม่ใช้คนในกำรนับคะแนนหรือตัดสินอีก
ต่อไปแล้ว แต่ใช้เทคโนโลยีแทน เพรำะกำรตัดสิน ด้วยสำยตำมี
โอกำสผิ ด พลำดสู ง ยั งไม่ ร วมกำรอคติ ห รื อ ควำมล ำเอี ย งที่ อ ำจ
เกิดขึ้นได้ จึงมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ำมำช่วยในกำรนับคะแนนและ
ตั ด สิ น กำรแข่ ง ขั น เช่ น ระบบผู้ ช่ ว ยผู้ ตั ด สิ น ด้ ว ยวิ ดี โ อ (VAR)
ที่กลำยเป็นมำตรฐำนในกำรตัดสิน กำรแข่งฟุต บอลในลีกชั้นนำ
ของยุโรป นอกจำกนี้ยังมีกีฬำอื่น ๆ เช่น เทนนิส คริกเก็ต และรักบี้
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน
ที่มา : www.sanook.com

9. การตลาดทางโทรศัพท์
หรื อ ที่ เ รำรู้ จั ก กั น ว่ ำ เป็ น บริ ก ำรกำรขำยและแนะน ำ
ผลิตภัณฑ์ทำงโทรศัพท์ ซึ่งถือเป็นอำชีพที่รบกวนชีวิตประจำวัน
ของคนเรำมำกที่สุดอำชีพหนึ่งเลยทีเดียว ทุกวันนี้เรำแทบจะไม่รับ
โทรศัพท์หรือกดตัดสำยทิ้ง ถ้ำรู้ว่ำหมำยเลขนั้นจะโทรมำขำยประกัน
ขำยบัตรเครดิต (มีแอปฯ ที่ทำให้รู้ว่ำหมำยเลขเหล่ำนี้น่ำรับหรือไม่)
ซึ่งถ้ำเป็นแบบนี้ต่อไป คนที่ประกอบอำชีพนี้ก็จะทำยอดไม่ได้ และ
มีโอกำสที่จะตกงำน ฉะนั้น ถ้ำยังจะทำกำรตลำดด้วยวิธีนี้ หลำยบริษัท
เลือกใช้ระบบตอบรับอัตโนมัติแทน รวมถึงถูกแทนที่กำรตลำดออนไลน์
10. เกษตรกร
อำชีพด้ำนเกษตรกรรมทั้งหมด ที่อยู่ในระบบอุตสำหกรรม
ขนำดใหญ่ เป็ น อี ก อำชี พ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจำกกำรแทนที่ ด้ ว ย
เทคโนโลยี อุตสำหกรรมต้องกำรบุคคลที่เชี่ยวชำญเป็นพิเศษเพียง
ไม่กี่คนเพื่อควบคุมเครื่องจักรหน้ำงำน ที่สำมำรถทำงำนได้แบบ
อัตโนมัติ ฉะนั้น ไม่ว่ำจะเกษตรกร ชำวประมง ปศุสัตว์ จะเป็น
อำชีพที่ไม่จำเป็นต้องใช้คน หำกมีหุ่นยนต์ที่ทำงำนแทนได้
11. เลขานุการ
ผู้ช่ว ยจัด กำรชีวิต ที่เ ป็น คนอำจไม่จำเป็น อีก ต่อ ไปแล้ว
ในโลกที่มี AI มี IoT มีระบบ data base ขนำดใหญ่ มีระบบคลำวด์
ที่เก็บข้อมูลได้มำกมำยมหำศำล แถมเรียกใช้งำนง่ำย ทำให้ผู้คน
ทั้ ง ที่ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ำรและคนท ำงำนทั่ ว ไป หั น มำใช้ หุ่ น ยนต์
คอมพิวเตอร์และระบบดิจิทัลทำงำนแทน เลขำนุกำรจึงลดบทบำท
หน้ำที่ลงไปมำกทีเดียว
12. แรงงานโรงงานอุตสาหกรรม
โดยเฉพำะแรงงำนฝ่ำยผลิต เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่มีควำมเสี่ยง
สูงมำก ๆ ที่จะหำยไปเพรำะมีเครื่องจักรและหุ่นยนต์เข้ำมำควบคุม
กระบวนกำรผลิตที่เป็นงำนซ้ำ ๆ เดิม ๆ นี้แทนเพรำะฉะนั้น เมื่อทุกอย่ำง
ผลิตและควบคุมผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์ ทำงำนด้วยหุ่นยนต์แทนได้
ก็จะประหยัดต้นทุนในกำรจ้ำงแรงงำนคนลงไปได้มำก ในอนำคต
ก็คงไม่ มีใครจ้ำงแรงงำนคนมำเป็นฝ่ำ ยผลิต แล้ว แต่อำจจ้ำงคน
ควบคุมเครื่องจักรแทน
ทั้งหมดนี้เป็นอำชีพที่เตรียมจะหำยไปในอีกไม่กี่ปีข้ำงหน้ำ
และมันอำจจะเกิดขึ้นเร็วขึ้น เพรำะมีสถำนกำรณ์โรคระบำดมำเป็น
จุดเปลี่ยนสำคัญ ที่เร่งให้เรำต้องหันมำใช้เทคโนโลยีกันในกำรทำ
กิจกรรมต่ำง ๆ นั่นหมำยควำมว่ำอำชีพที่เทคโนโลยีสำมำรถทำ
แทนได้เหล่ำนี้ อำจจะสูญสลำยหำยไปเร็วกว่ำที่คำดกำรณ์ในปี
2030 ส่วนอำชีพที่ยังปลอดภัย (สำหรับตอนนี้) คืออำชีพที่ต้องใช้
ทักษะเชิงสร้ำงสรรค์และมนุษยสัมพันธ์ เพรำะคนกลุ่มนี้ควบคุม
เทคโนโลยีได้ หรือเทคโนโลยียังทำแทนไม่ได้ เพรำะยังต้องใช้ลักษณะ
“ควำมเป็นมนุษย์” ในกำรทำงำนด้วยกำรทำงำนด้วยหุ่นยนต์หรือ
เทคโนโลยีแบบอัตโนมัตยิ ังไม่อำจแทนทีไ่ ด้ในเวลำอันใกล้ ด้วยข้อจำกัด
เรื่องควำมซับซ้อนทำงอำรมณ์และควำมคิดที่ลึกซึ้งในแบบที่มนุษย์
เท่ำนั้นที่จะทำได้
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