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ประจ�าเดือนมกราคม	 2561	 Special Report	 ฉบับนี้		

ขอน�าเสนอ	ลีโอนาร์ไดต์	สู่	“ฮวิมสั”	ล้านปี	สร้างรายได้สู่ชุมชน	

ตามด้วย	 มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�าในภูมิภาค	

“ขอนแก่น”	ต้นแบบสมาร์ทซิตี	้ผดุ	IoT	เตม็เมอืง	เก็บบิก๊ดาต้า

ต่อยอด	 ทางหลวงเล็งเปิดระดมก๋ึนมอเตอร์เวย์	 2	 สาย		

BGRIM	จะเข้าลงทนุโรงไฟฟ้าขยะอตุสาหกรรมในจงัหวัดราชบรีุ	

48%	ขนาด	4.8	MW	แล้วเสร็จเดอืนมกราคม	61	และเปิดแผน	

พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา	ปี	62

	 ส่วน	 English for Career	 ฉบับนี้	 เป็นบทสนทนา	

ภาษาอังกฤษ	At	the	Bank	(ที่ธนาคาร)	ตามด้วย	รู้ทันโลก	

ทัว่โลกหนัพ่ึง	“แรงงานสูงอาย”ุ	แก้วิกฤตขาดแคลน	“ทกัษะสูง”	

Smart DOE	ก.แรงงาน	สร้างงานให้วัยเก๋าได้	บรรจุงานแล้ว	

กว่า	 1,400	 คน	 ก.แรงงาน	 เร่ง!!	 เด็กไทยเรียนสายอาชีพ		

รองรับความต้องการแรงงานเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก	

ก.แรงงาน	 หนุนสร้างงานคนพิการใช้สิทธิ	 ม.35	 แล้วกว่า		

2	 หมื่นราย	 ก.แรงงาน	 ปรับโฉมศูนย์พิสูจน์สัญชาติฯ	 พบให้

บริการได้มากขึ้น	 ใช้เวลาน้อยลง	 “บิ๊กอู๋”	 สั่งเดินหน้าหางาน	

ให้นักเรียน	 นักศึกษาท�าช่วงพาร์ทไทม์	อาชีพมั่นคง	 เดือนนี้

น�าเสนออาชีพ	 นักกายภาพบ�าบัด	 อาชีพที่ต่างจากหมอนวด	

และ	 THAILAND 4.0	 บทบาทเทคโนโลยีออโตเมช่ัน		

กับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในยุค	4.0
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ลีโอนำร์ไดต์	สู่	“ฮิวมัส”	ล้ำนปี
สร้างรายได้สู่ชุมชน

Spacial Report

	 คร้ังหน่ึงมีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมพ้ืนที่อ�าเภอแม่เมาะ		

เห็นผู้คนบางกลุ่มก�าลังขะมักเขม้นท�างานอยู่กับ	ถุงปุ๋ย	และคลุกคลี

กับกองดนิสดี�ากองใหญ่	ด้วยสงสัยและความอยากรู้อยากเห็นทีเ่ป็น

นิสัยเฉพาะตัว	จึงเดินเข้าไปถามคุณลุงท่าทางใจดีท่านหนึ่ง	คุณลุง

สน่ัน ใจงาม ประธานผูก่้อต้ังกลุม่วิสาหกิจชมุชนผลติสารปรับปรุง

ดินฮิวมัสล้านปีอินทรีย์แม่เมาะ เล่าว่า “กองดินกองใหญ่ท่ีเห็น  

น่ันคือ ลีโอนาร์ไดต์ คือแร่ธาตุท่ีเกิดจากการทับถมของซากพืช

ซากสัตว์ในชั้นถ่านหิน เป็นเวลาหลายล้านปี มีสีน�้าตาลเข้ม 

ไปจนถึงสีด�า”	 จากการสอบถามและเท่าที่มองไปรอบๆ	 ก็เข้าใจ	

เองได้ว่าตอนนี้เราก�าลังยืนอยู่ในโรงงานแห่งหน่ึง	 ท่ามกลาง	

เครื่องโม่	เครื่องปั้นเม็ดและคนงาน

	 คณุลงุสนัน่เล่าต่อ	“เดมิคณุลงุเป็นพนักงาน	กฟผ.	ได้คลุกคลี

กับงาน	และเรียนรู้ว่าเหมอืงแม่เมาะได้ถูกเปิดหน้าดนิออกมาเพ่ือน�า

ถ่านหินไปใช้ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า	 ก่อนจะขุดถึงช้ัน

ถ่านหนิ	จะพบช้ันของแร่ลโีอนาร์ไดต์	ซ่ึงตอนนัน้จะมกีารจ�าหน่ายดนิ

ลีโอนาร์ไดต์ให้แก่ผู้ประกอบการต่างๆ	เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์	ต่อมา

ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ	จึงได้ศึกษาจากการวิจัยพบว่าลีโอนาร์ไดต์

มีประโยชน์ในการผสมในอาหารสัตว์เพ่ือเป็นตัวช่วยป้องกันโรค	

ในสัตว์	ใช้ผลิตยาและเครื่องส�าอางทาผิว	รวมถึงใช้เป็นอาหารเสริม

เพื่อสุขภาพได้อีกด้วย	ในด้านของภาคเกษตรกรรม	ดินลีโอนาร์ไดต์	

เป็นส่วนผสมหลักในการผลิตสารปรับปรุงดิน	 และปุ๋ยที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่เป็น

ประโยชน์ต่อพืช	 ลุงสนั่นมีโอกาสทดลองน�าไปใช้ด้วยตนเองในการเกษตร	 พบว่า	

มีผลผลิตเพ่ิมข้ึน	 จึงเข้าใจได้ว่าท�าให้ได้ผลที่ดีข้ึนจริงๆ”	 ปัจจุบันจึงได้มีการก่อตั้ง	

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตสารปรับปรุงดินฮิวมัสล้านปีอินทรีย์แม่เมาะข้ึน	 เมื่อปี	 2557	

บริหารจดัการในลกัษณะการร่วมกันเป็นผูถื้อหุน้โดยผูท้ีจ่ะเป็นสมาชิกต้องมอีายุตัง้แต่	

18	ปีข้ึนไป	มภีมูลิ�าเนาอยูใ่นต�าบลแม่เมาะ	อ�าเภอแม่เมาะ	จงัหวัดล�าปาง	จงึจะสามารถ

ซื้อหุ้นได้	ในราคาหุ้นละ	100	บาท	ในสัดส่วนไม่เกินคนละ	20	หุ้น	ปัจจุบันมีสมาชิก

รวมกว่า	1,600	คน	ทกุส้ินปีจะมกีารจ่ายปันผลคนืสมาชิกตามผลประกอบการ	ประกอบกับ	

ได้รับการสนับสนุนจาก	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 และเทศบาล	

ต�าบลแม่เมาะ	 จึงสามารถตั้งโรงงานผลิตสารปรับปรุงดินฮิวมัส	 โดยมีส่วนผสมหลัก		

6	ชนิด	ได้แก่	ดินลีโอนาร์ไดต์	น�้าหมักชีวภาพ	ยิปซัม	ฟอสเฟต	ซีโอไลต์	และโดโลไมต์	

ซ่ึงล้วนแต่เป็นธรรมชาติ	 ปรับปรุงจนได้สูตรที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมสารปรับปรุงดิน	

จากภูมิปัญญาไทยของคนไทย	 ช่วยปรับปรุงสภาพดินให้ร่วนซุย	 แก้ปัญหาดินเสีย		

ดินเป็นกรด	หรือให้เข้าใจง่ายๆ	คือท�าให้ดินฟื้นชีวิตขึ้นมาอีกครั้งนั่นเอง	 ใช้ได้กับพืช

ทุกชนิดใบงาม	 ทั้งนี้	 ฮิวมัสยังมีสารที่ออกฤทธิ์ระคายเคือง	 และขับไล่แมลงศัตรูพืช	

เช่น	หมัด	และหอยเชอรี่ในนาข้าวได้อีกด้วย

 เห็นรอยย้ิมและความภาคภูมิใจของลุงสน่ัน ท่ีเล่าไปด้วยย้ิมไปด้วย 

ก็พลอยชื่นใจ แกคือหนึ่งก�าลังหลักที่เป็นแรงใจช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวบ้าน

ในชุมชนมีรายได้เพ่ิม ถือว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนท่ีเป็นท่ียอมรับ และสร้างรายได้ 

ให้แก่ชุมชน อนาคตคาดว่า ฮิวมัสจะต้องเป็นท่ีรู ้จักของแวดวงเกษตรกร 

อย่างแพร่หลาย สิ่งดีๆ ก็อยากบอกต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อคุณลุงสนั่น 

08-1746-6857 หรือ คุณนนท์ โทร. 08-8415-9468 หรือ 08-6373-7507 สุดท้าย

ลงุสน่ันยังกระซบิต่ออีกว่า “ตอนน้ีเปิดรับตัวแทนจ�าหน่าย ใครท่ีสนใจต้องรบีติดต่อ

เข้ามาได้ครับ”

	 “จังหวัดล�ำปำง”	 หลำยคนได้ยินช่ือน้ี	 จะต้องนึกถึง 

โรงไฟฟ้ำแม่เมำะ	 หรือเหมืองลิกไนต์	 เพรำะเป็นท่ีรู้จักกันมำ

อย่ำงยำวนำน	ในด้ำนกำรผลิตไฟฟ้ำให้คนไทยได้ใช้กัน	แต่ถ้ำ

พูดถึง	 ลีโอนำร์ไดต์	 (Leonadite)	 หลำยคนอำจไม่รู้จักหรือ 

คุ้นชื่อนี้ซะด้วยซ�้ำ	ว่ำคืออะไรกันนะ..

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ
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มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�าในภูมิภาค

“ขอนแก่น”	ต้นแบบสมำร์ทซิตี้
ผุด IoT เต็มเมือง เก็บบิ๊กดาต้าต่อยอด

	 ตั้งเป้าว่าอีก	 50	 ปี	 ขอนแก่นจะกลายเป็นโกลบอลซิตี้	 ให้บริษัท	

ข้ามชาตเิลอืกเข้ามาลงทนุและตัง้ส�านกังานโดยขับเคล่ือนแล้วหลายโครงการ

ทั้ง	“สมาร์ทซิตี้	บัส”	โดยบริษัทขอนแก่นซิตี้บัส	ที่มีระบบติดตามต�าแหน่งรถ	

เซ็นเซอร์อัจฉริยะที่ท�าให้ทั้งบริษัทและผู้โดยสารสามารถตรวจสอบผ่าน	

แอปพลิเคชั่น	“kktransit”	ได้	ว่ารถแต่ละคันอยู่	ณ	จุดใด	อีกกี่นาทีจะถึง

จุดที่รออยู่	ท�าให้บริหารจัดการการเดินทางได้ดีขึ้น	โครงการระบบการจัดการ

รถ	รพ.	แบบรวมศูนย์	ด้วยรถฉุกเฉินอัจฉริยะ	ฯลฯ

สมำร์ทเฮลท์สู่เมดิคอลฮับ

 “ผศ.นพ.ชวกิจ ภมูบิญุช”ู รองคณบดีฝ่ายศูนย์กลางบริการสุขภาพ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ผูแ้ทนผูอ้�านวยการ รพ.ศรีนครนิทร์	

กล่าวเสริมว่า	 ขอนแก่นสามารถเป็นโกลบอลซิตี้ได้เร็วกว่าเป้าหมายแน่นอน	

แต่ต้องเตรียมรับมอืด้านสาธารณสุข	“รพ.ศรีนครินทร์	จะใช้เวลา	10	ปี	ขยาย

ศักยภาพรองรับผู้ป่วย	3,500	เตียง	และศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์”	

ทั้งยังมีโครงการ	“มณี”	เทคโนโลยีอัจฉริยะ	และระบบนิเวศชุมชนครบวงจร	

เพื่อสังคมสูงวัยสุขภาพดี	 ด้วยการติดเซ็นเซอร์ในบ้านเพื่อเตือนภัยและเก็บ

ข้อมูลที่น�าไปสู่การลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วย	โดยน�าร่องไปแล้วที่ชุมชน

บ้านหนองหิน	30	ครัวเรือน	ปลายปี	2561	จะเริ่มเห็นผลจากการเก็บข้อมูล	

ทั้งยังจะผลักดันขอนแก่นสมาร์ทซิตี้คลาวด์ดาต้าเซ็นเตอร์	 รวบรวมข้อมูล	

จาก	รพ.	ร้านขายยา	เพื่อวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ	ซึ่งในปี	2561	น่าจะเห็น

ความชัดเจนขึ้น	โดยใช้งบประมาณร่วมกันระหว่าง	รพ.	จังหวัด	DEPA	และ

สร้างกลไกสิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูดเอกชนด้วย

รถฉุกเฉินอัจฉริยะเชื่อมดำต้ำ

 นพ.สมคิด เลิศสินอุดม ผู้ช่วยผู้อ�านวยการด้านอุบัติเหตุและ 

ผู้อ�านวยการศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบ�าบัด รพ.ขอนแก่น	กล่าวว่า	ปัจจุบัน

ขอนแก่นรถฉุกเฉิน	 50	 คัน	 จาก	 26	 อ�าเภอมีระบบเชื่อมสัญญาณชีพและ

คลืน่หัวใจจากรถฉกุเฉนิเข้าศูนย์ส่ังการแล้ว	แต่ยงัต้องแจ้งข้อมลูผ่านโทรศพัท์	

จงึตัง้เป้าจะยกระดบัให้เช่ือมต่อแบบโมบายเข้ากับระบบมอนเิตอร์ที	่รพ.ศนูย์	

ซ่ึงจะรู้ได้ทั้งพิกัดรถฉุกเฉิน	 สภาพอาการเจ็บป่วยของคนไข้	 สัญญาณชีพ		

คลื่นหัวใจ	ข้อมูลผู้ป่วยที่ครอบคลุมจากทุก	รพ.ศูนย์	รพ.ชุมชน	เพื่อให้แพทย์

เรียกดูข้อมูลได้จากสมาร์ทดีไวซ์และแจ้งสั่งการได้ทันที	 ปิดช่องว่างในการ	

ส่งต่อข้อมูล	“แต่ละปีขอนแก่นมีแจ้งเหตุฉุกเฉินมาที่ศูนย์	1.2	แสนเคสต่อปี	

ขณะที่การลงทุนเพ่ืออัพเกรดรถฉุกเฉินต้องลงทุนทั้งหมด	 50	 คัน		

	 “ขอนแก่น	 2561”	 เซ็นเซอร์เต็มเมือง	 

ดึงเทคโนโลยี	 “ลอร่ำ”	 กรุยทำงเก็บบ๊ิกดำต้ำ 

สู่สมำร์ทซิตี้	 พร้อมเปิดเมืองทดลองนวัตกรรม	

ต่อยอดควำมส�ำเร็จสมำร์ทซติีบั้ส	ด้ำน	DEPA	ชง

ของบฯ	จังหวัด	50	ล้ำนบำท	สร้ำงดำต้ำเซน็เตอร์	

SCOPC	เสริมแกร่งบิ๊กดำต้ำ

	 นำยสมศกัดิ	์จังตระกูล	ผูว่้ำรำชกำรจังหวดั

ขอนแก่น	 เปิดเผยว่า	 ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้	 เป็นการ	

ร่วมกันพฒันาจงัหวัดทีม่มีลูค่าเศรษฐกิจ	1.9	แสนล้านบาท		

ตามนโยบายประชารัฐ	 ต่อยอดที่จังหวัดได้อานิสงส์	

จากโครงการรถไฟรางคู่	 เส้นทางพัฒนารถไฟเช่ือม	

เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	 มอเตอร์เวย์ใหม่

จากนครราชสีมา	 ทั้งเป็นเมืองที่รัฐบาลให้สิทธิพิเศษ	

ด้านภาษีส�าหรับการลงทนุด้านดจิทิลั	และไบโอเมดคิอล

โดยเน้นพัฒนาด้านไมซ์ซิตี้ทรานส์ปอร์เทช่ัน	 และด้านโมบิลิตี้	 การเป็นเมืองทันสมัยภาครัฐไม่ต้องลงทุนเองทั้งหมด	 แต่มีหน้าที่ขจัดตัวเองไม่ให้เป็นปัญหา		

ให้เอกชนมาลงทุนได้เร็วขึ้น	เพิ่มขีดความสามารถของนักธุรกิจท้องถิ่นให้เข้าไปเกาะเกี่ยวทุนใหญ่ให้ได้ประโยชน์ด้วย

เซิร์ฟเวอร์กลางส�าหรับศูนย์ส่ังการอีก	 1	 ล้านบาท	 จึงต้องทยอยทีละเฟส		

โดยหาโมเดลการลงทุนร่วมกับเอกชนที่เหมาะสม	 แต่พยายามให้อัพเกรด	

ให้ครบทั้งหมดภายใน	5	ปี”

ติดเซ็นเซอร์เก็บบิ๊กดำต้ำ

 ด้านนายเจียมศักดิ์ ทองรุ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง 

บริษัท จัมป์ อัพ จ�ากัด ผู้พัฒนาระบบขนส่งอัจฉริยะ	กล่าวว่า	ในปี	2561	

จะเร่ิมน�าระบบขนส่งอัจฉริยะมาใช้กับรถสองแถวของจังหวัด	 ภายใต	้

แอปพลิเคชั่น	“ยูไส”	ซึ่งมีรูปแบบเดียวกับสมาร์ทซิตี้	บัส	และน�าเทคโนโลยี

ลอร่า	มาใช้ส่งข้อมลูจากเซ็นเซอร์บนอปุกรณ์ต่างๆ	ใน	3	โครงการ	คอื	Smart	

Parking	 บริหารลานจอดรถอัจฉริยะและจองคิวติดต่อธุรกรรมกับเทศบาล	

SmartPollution	 Metering	 วัดมลพิษทางอากาศด้วยการติดเซ็นเซอร	์

บนสมาร์ทซิตี้บัส	 และ	 Smart	 Disaster	 Warning	 ติดตั้งเซ็นเซอร	์

เตือนระดับน�้าในชุมชนเมืองและพ้ืนที่เส่ียงน�้าท่วม	 เพ่ือให้แจ้งเตือน		

“คร่ึงปีแรก	 2561	 น่าจะติดตั้งเซ็นเซอร์ได้เสร็จ	 ท�าให้ทั้งเมืองขอนแก่น	

จะมีเซ็นเซอร์ส�าหรับเก็บข้อมูลเพ่ือบริหารเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ	 และ	

เป็นบิ๊กดาต้าที่น�าไปต่อยอดได้”

SCOPC	ดำต้ำเซ็นเตอร์จังหวัด

 นายธวัชชยั โคตรวงษ์ ผูจ้ดัการสาขาภาคอีสานตอนกลาง ส�านักงาน

ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA	เปิดเผยว่า	ก�าลงัอยูร่ะหว่างขอสนบัสนนุ

งบประมาณ	50	ล้านบาทจากส�านกังานจงัหวัดขอนแก่น	เพ่ือให้อพัเกรดดาต้า

เซ็นเตอร์เดิมของจังหวัดให้เป็น	SCOPC	(Smart	City	Operation	Center)	

ศูนย์กลางรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ทั้งหมดของขอนแก่น		

ด้วยแพลตฟอร์มเดียวกัน	 เพ่ือให้เกิดการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่าง

ครบวงจร	ซึ่งน่าจะเริ่มด�าเนินการได้ราว	ต.ค.	2561	“สมาร์ทซิตี้ที่ขอนแก่น	

จะเป็นโมเดลที่อาศัยความร่วมมือแบบประชารัฐ	 ซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดเอง	

ก็มีนโยบายชัดเจนว่า	ยินดีให้ขอนแก่นเป็นเมืองแห่ง	SandBox	เป็นพื้นที่ใน

การทดลองนวัตกรรมใหม่ๆ	ทีส่อดรับกับจริตของเมอืงขอนแก่น	เพ่ือเปิดกว้าง

ในการเข้ามาลงทนุ	ซ่ึงปัจจบุนัมเีอกชนทัง้จากองักฤษ	แคนาดา	สวีเดน	สนใจ

จะเข้ามาทดลองนวัตกรรมด้าน	IoT	(อินเทอร์เน็ตออฟทิงส์)	บิ๊กดาต้า	และ

ขนส่งอัจฉริยะ	โดยก�าลังอยู่ในช่วงการประสานงาน”

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่มา : www.prachachat.net
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ทำงหลวงเล็งเปิดระดมกึ๋นมอเตอร์เวย์ 2 สาย

BGRIM	จะเข้ำลงทุน
โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ในจังหวัด 

ราชบุรี 48% ขนาด 4.8 MW แล้วเสร็จ

เดือนมกราคม 2561

	 ส�าหรับโครงการดังกล่าวจะด�าเนินงานในรูปแบบ	PPP	Gross	Cost	

โดยมีระยะเวลาด�าเนินงานโครงการแบ่งเป็น	2	ระยะ	คือ	ระยะที่	1	เอกชน

จะเป็นผู้ออกแบบและลงทุนก่อสร้างงานระบบ	เช่น	ระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง	

ระบบบริหารและควบคุมการจราจร	ระบบสื่อสารต่างๆ	หลังจากนั้นระยะที่	2	

เอกชนจะต้องรับผดิชอบการด�าเนนิงานและบ�ารุงรักษาโครงการ	(Operation	

&	 Maintenance)	 ซึ่งรวมถึงงานโยธาที่ภาครัฐเป็นผู้ก่อสร้างและงานระบบ	

ที่เอกชนเป็นผู้ด�าเนินการก่อสร้างเอง	 โดยรายได้จากการจัดเก็บค่าผ่านทาง

ทั้งหมดจะเป็นของภาครัฐ	 ในขณะที่เอกชนจะได้รับค่าตอบแทนในส่วนที	่

ลงทนุก่อสร้างงานระบบและในส่วนของค่าด�าเนนิงานและบ�ารุงรักษา	ซ่ึงการ

ด�าเนินงานดังกล่าว	เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	22	สิงหาคม	2560	

ที่อนุมัติ	 และมอบหมายให้กรมทางหลวง	 และคณะกรรมการคัดเลือก	

ตามมาตรา	35	แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	

พ.ศ.2556	 ด�าเนินโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-

นครราชสีมา	และสายบางใหญ่–กาญจนบุรี	

	 กรมทำงหลวงได้เตรียมจัด	“งำนสัมมนำเผยแพร่ 

ข้อมูลโครงกำรก่อนประกำศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนใน

กำรด�ำเนินงำนและบ�ำรุงรักษำ	(O&M)	โครงกำรทำงหลวง

พิเศษระหว่ำงเมือง	สำยบำงปะอิน-นครรำชสีมำ	และสำย

บำงใหญ่-กำญจนบรุ”ี	หรอื	Pre-Tender	Announcement	

ในวนัท่ี	31	มกรำคม	2561	ณ	โรงแรมอนิเตอร์คอนตเินนตลั	

กรุงเทพมหำนคร	เพือ่เผยแพร่ข้อมูลรำยละเอยีดโครงกำร

แก่นักลงทุน	พร้อมเปิดรับฟังควำมคิดเหน็และข้อเสนอแนะ

ท่ีเป็นประโยชน์	 ก่อนท่ีจะสรุปและออกประกำศเชิญชวน

เอกชนร่วมลงทุนอย่ำงเป็นทำงกำร

	 บริษัท	บี.กริม	เพำเวอร์	(BGRIM)	จ�ำกัด	แจ้งว่า	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	เมื่อวันที่	13	ธันวาคม	2560	ที่ผ่านมา	ได้มีมติอนุมัติการลงทุน

ในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอตุสาหกรรม	ก�าลงัการผลติตดิตัง้รวม	4.8	เมกะวัตต์	(MW)	ปริมาณเสนอขาย	4.0	เมกะวัตต์	โดยมกี�าหนดเปิดด�าเนนิการเชิงพาณชิย์

ภายในวันที่	31	ธันวาคม	2562	ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(กฟภ.)	ระยะเวลา	20	ปี	ที่อัตราการรับซื้อไฟฟ้า	6.08	บาทต่อหน่วย	และ

มอีตัราการรับซ้ือไฟฟ้าเพ่ิมอกี	0.70	บาทต่อหน่วย	รวมเป็นอตัราการรับซ้ือไฟฟ้า	6.78	บาทต่อหน่วยในช่วง	8	ปีแรก	โครงการดงักล่าวตัง้อยูท่ีน่คิมอตุสาหกรรม

ราชบุรี	อ�าเภอโพธาราม	จังหวัดราชบุรี	โดยบริษัทจะเข้าซื้อหุ้นของโปรเกรส	อินเตอร์เคม	จาก	บริษัท	เมโทร	เอเนอร์ยี่	จ�ากัด	(เมโทร)	ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม	

ที่ไม่ใช่บุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจ�านวน	 480,000	 หุ้น	 คิดเป็นสัดส่วน	 48%	 ของทุนจดทะเบียนของ	 โปรเกรส	 อินเตอร์เคม	 โดยบริษัทจะเข้าเป็น	

ผู้ร่วมบริหารและจัดการโครงการดังกล่าว	ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้พิจารณาตรวจสอบสถานะกิจการ	และประเมินมูลค่าของ	 โปรเกรส	อินเตอร์เคม	ที่ประเมินโดย	

ผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วเห็นว่าเป็นการลงทุนที่เหมาะสม

	 ในส่วนของการให้เอกชนร่วมลงทนุในการด�าเนนิงานและบ�ารุงรักษา	

(Operation	 &	 Maintenance)	 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย

บางปะอิน–นครราชสีมา	 มีระยะทางรวมประมาณ	 196	 กิโลเมตร	 มีด่าน	

เก็บค่าผ่านทางทั้งระบบ	Manual	 Toll	 Collection	 และ	 Electronic	 Toll	

Collection	 (ETC)	 จ�านวน	 9	 ด่าน	 ได้แก่	 ด่านบางปะอิน	 ด่านวังน้อย		

ด่านหนิกอง	ด่านสระบรีุ	ด่านแก่งคอย	ด่านมวกเหลก็	ด่านปากช่อง	ด่านสีคิว้	

และด่านนครราชสีมา	และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมอืงสายบางใหญ่-

กาญจนบุรี	 มีระยะทางรวมประมาณ	 96	 กิโลเมตร	 มีด่านเก็บค่าผ่านทาง	

ทั้งระบบ	Manual	Toll	Collection	และ	Electronic	Toll	Collection	(ETC)	

จ�านวน	8	ด่าน	ได้แก่	ด่านบางใหญ่	ด่านนครชัยศรี	1	ด่านนครชัยศรี	2	ด่าน

นครปฐมตะวันออก	ด่านนครปฐมตะวันตก	ด่านท่ามะกา	ด่านท่าม่วง	 และ

ด่านกาญจนบุรี

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก

ที่มา : ส�านักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)
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English for Career

บทสนทนำภำษำอังกฤษ
At the Bank (ที่ธนาคาร)

เปิดบัญชี	ที่ธนำคำร

	 I	would	like	to	open	an	account.	 ผมต้องการเปิดบัญชีครับ

	 How	much	will	your	opening	deposit	be?	 คุณต้องการเปิดบัญชีเท่าไหร่คะ

	 What	kind	of	account	do	you	want?	 คุณต้องการเปิดบัญชีประเภทไหนค่ะ

	 I’d	like	to	open	a	deposit	account.	 ผมต้องการเปิดบัญชีเงินฝาก

	 savings	account	 บัญชีออมทรัพย์

	 current	account	 บัญชีกระแสรายวัน

	 personal/business	account	 บัญชีบุคคล/บัญชีธุรกิจ

	 I	would	like	to	open	a	savings	account	and	also	want	an	ATM	card.	 ผมอยากจะเปิดบัญชีออมทรัพย์และต้องการบัตรเอทีเอ็มด้วยครับ

	 Please	fill	up	all	these	forms.	 โปรดกรอกแบบฟอร์มเหล่านี้ด้วยครับ

	 Please	sign	your	name	here.	 โปรดเซ็นชื่อของคุณตรงนี้ด้วยครับ

	 Have	you	got	an	identification	card/ID	card?	 คุณมีบัตรประจ�าตัวประชาชนไหม

	 I’ve	got	my	ID	card/passport/driving	licence.	 ผมมีบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ใบขับขี่

เปิดแผนพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ปี 62

	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ	 ในด้านของการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศ

เพื่อนบ้านเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในพ้ืนที่	 เช่น	 การพัฒนาเมืองหาดใหญ่ให้เป็นเมือง	

น่าอยู	่โดยสนบัสนนุการพัฒนาปรับปรุงถนนสายหลกัถนนสายรองระบบขนส่งสาธารณะ	เพ่ือบรรเทา

ปัญหาการจราจรในเขตเมือง	เร่งพัฒนาด่านชายแดนไทย	-	มาเลเซีย	และเมืองชายแดน	โดยพัฒนา

ด่านชายแดนให้มีส่ิงอ�านวยความสะดวกที่เพียงพอและได้มาตรฐานสากล	 ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม	่

ในการอ�านวยความสะดวกด้านการค้า	และการขนส่งระหว่างประเทศ	ส�าหรับจัดระเบียบการใช้พื้นที่

บริเวณด่านชายแดน	 รวมทั้งพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและการขนส่ง	 เพ่ือลดปัญหาความแออัด	

ของการจราจรบริเวณชายแดน	เช่น	ด่านชายแดนสะเดา	ด่านชายแดนปาดังเบซาร์	อีกทั้งการพัฒนา

พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน	 โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา	 (สะเดาและ

ปาดังเบซาร์)	ให้เป็นประตูเชื่อมโยงกับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจเชื่อมโยงอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย

 เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลาครอบคลุมพื้นที่ 4 ต�าบล ของอ�าเภอสะเดา (552.30 ตาราง

กิโลเมตร) ประกอบด้วยอ�าเภอสะเดา ปาดังเบซาร์ ส�านักขามและส�านักแต้ว ซึ่งติดกับชายแดน

มาเลเซีย ท้ังน้ี บริเวณชุมชนส�านักขาม ด่านนอก ก�าหนดให้เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดน 

การขนส่ง และการบรกิาร ชมุชนสะเดา-เมอืงใหม่ ก�าหนดให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าและ

การลงทุน การบริการ การบริการที่พักอาศัยในระดับดี เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและ

การพัฒนาเมอืงใหม่ และชมุชนปาดังเบซาร์ ก�าหนดให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางราง หากเขต

เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลาเสร็จ คาดว่าจะช่วยสนับสนุนการค้าชายแดนและการท่องเท่ียว 

น�าเม็ดเงินลงทุนเข้าประเทศอีกหลายล้านบาท

	 นำยขจรศักดิ์	 เจริญโสภำ	 รองผู้ว่ำ

รำชกำรจังหวัดสงขลำ	 กล่ำวว่ำ	 ทิศทำงกำร

พฒันำภำคใต้ชำยแดน	ในแผนพฒันำเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชำต	ิฉบับท่ี12	(พ.ศ.2560-2564)	

ได้ก�ำหนดกำรพัฒนำคุณภำพแหล่งท่องเท่ียว

และบริกำรให้มีมำตรฐำน	 ซึ่งจะมีแนวทำงกำร

พฒันำปรับปรุงภมิูทัศน์แหล่งท่องเท่ียว	บริหำร

จัดกำรท่องเท่ียวให้สอดคล้องกับควำมสำมำรถ

ในกำรรองรับของพื้นท่ีรวมท้ังส่งเสริมรูปแบบ

กำรท่องเท่ียวชุมชนท่ีหลำกหลำย	และสอดคล้อง

กับศักยภำพของพื้นที่

	 ธนำคำร	(Bank)	คือ	สถาบันรับฝากเงินให้ประชาชนทั่วไปใช้บริการและธุรกรรมทางการเงิน	

เช่น	การฝาก-ถอน	การเปิดบัญชี	เกี่ยวกับเช็ค	แลกเปลี่ยนเงินตรา	สอบถามเรื่องอื่นๆ	การใช้ตู้เอทีเอ็ม	

การแจ้งบตัรเอทเีอม็หาย	ในฉบบันีจ้ะเป็นประโยคภาษาองักฤษ	พูดภาษาองักฤษทีธ่นาคาร	และการสนทนา

ที่ธนาคาร	ดังตัวอย่างต่อไปนี้

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้ 

ที่มา : https://www.hatyaifocus.com
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กำรฝำก-ถอน	ที่ธนำคำร

	 I’d	like	to	withdraw	cash.	 ฉันต้องการถอนเงิน

	 I’d	like	to	withdraw…baht,	please.	 ฉันต้องการถอนเงิน…บาทค่ะ

	 I	want	to	make	a	withdrawal,	please.	 ผมต้องการถอนเงินครับ

	 I’d	like	to	withdraw	the	money	from	my	account.	 ผมอยากจะถอนเงินจากบัญชีของผมครับ

	 How	would	you	like	the	money?	 คุณต้องการเงินแบบไหน

	 I’d	like…baht	notes,	please.	 ฉันต้องการธนบัตรใบละ…บาท

	 Please	give	me	small	notes.	 ผมขอแบงค์ย่อยครับ

	 Your	account	is	overdrawn.	 คุณถอนเงินเกินบัญชีครับ

	 Could	you	give	me	some	smaller	notes?	 ขอธนบัตรย่อยกว่านี้ได้ไหม

	 I’d	like	to	pay	this	in,	please.	 ฉันต้องการจ่ายเงินนี้เข้าบัญชีค่ะ

	 I’d	like	to	pay	this	cheque	in	please.	 ผมต้องการจ่ายเช็คนี้เข้าบัญชีครับ

	 I’d	like	to	transfer	some	money	to	this	account.	 ฉันต้องการโอนเงินไปบัญชีนี้

	 I’d	like	to	deposit	the	money	in	my	saving	account.	 ผมต้องการฝากเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์ของผมครับ

	 I’d	like	to	cash	my	traveller’s	cheque.	 ผมอยากจะขึ้นเงินสดเช็คเดินทางของผมครับ

	 Could	I	have	a	statement,	please?	 ฉันขอใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารได้ไหม

เกี่ยวกับเช็ค	ที่ธนำคำร

	 I’d	like	to	deposit	a	cheque.	 ฉันต้องการเอาเช็คมาขึ้นเงิน

	 I’d	like	to	cash	my	cheque.	 ฉันต้องการเอาเช็คมาขึ้นเงิน

	 I’d	like	to	cancel	a	cheque.	 ฉันต้องการยกเลิกเช็ค

	 I’d	like	to	cancel	this	standing	order.	 ฉันต้องการยกเลิกค�าสั่งหักจ่ายอัตโนมัติ

	 How	many	days	will	it	take	for	the	cheque	to	clear?	 ใช้เวลากี่วันในการเคลียร์เช็ค

	 Could	I	order	a	new	chequebook,	please?	 ผมขอซื้อสมุดเช็คเล่มใหม่ได้ไหมครับ

	 I’d	like	to	purchase	travelers	cheques.	 ผมต้องการซื้อเช็คเดินทางครับ

แลกเปลี่ยนเงินตรำ	ที่ธนำคำร

	 I’d	like	to	change	some	money.	 ผมต้องการแลกเงินหน่อยครับ

	 I’d	like	to	order	some	foreign	currency.	 ฉันต้องการซื้อเงินตราต่างประเทศ

	 What	is	the	exchange	rate	today?	 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราวันนี้เป็นอย่างไรครับ

	 What’s	the	exchange	rate	for	Euros?	 อัตราแลกเปลี่ยนส�าหรับเงินยูโรอยู่ที่เท่าไหร่

	 What	is	the	Dollars-Yen	exchange	rate?	 อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินดอลลาร์กับเงินเยนอยู่ที่เท่าไหร่

	 I’d	like	to	change	Thai	baht	into	pounds,	please.	 ผมต้องการจะแลกเงินไทยเป็นเงินปอนด์ครับ

	 The	rate	is…baht	to	a	pound.	 อัตราแลกเปลี่ยน…บาทต่อ	1	ปอนด์

	 I’d	like	to	exchange	the	money,	please.	 ผมต้องการแลกเงินหน่อยครับ

	 I’d	like	some	Japanese	Yen.	 ผมต้องการเงินเยนญี่ปุ่นสักหน่อย

สอบถำมเรื่องอื่นๆ	ที่ธนำคำร

	 I’d	like	to	ask	about	interest	rates	and	bank	charges.	 ผมจะสอบถามเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย	และค่าธรรมเนียมธนาคารอื่นๆ

	 I’d	like	to	get	a	monthly	statement.	 ผมต้องการขอใบแจ้งยอดประจ�าเดือน

	 I’d	like	to	check	my	balance.	 ผมต้องการเช็คยอดเงินในบัญชี

	 What	interest	rates	do	you	offer	on	saving	accounts?	 ธนาคารให้ดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเท่าไหร่

	 I’d	like	to	take	out	a	loan.	 ผมต้องการกู้ยืมสินเชื่อ

เมนูกำรใช้งำนตู้	ATM	ธนำคำร

	 Insert	your	card	 ใส่บัตรของคุณ

	 Enter	your	PIN	 ใส่รหัส

	 Incorrect	PIN	 รหัสไม่ถูกต้อง

	 Correct	 ถูกต้อง

	 withdraw	cash	 ถอนเงิน

	 enter	 ตกลง

	 please	wait	 กรุณารอสักครู่

	 cancel	 ยกเลิก

เมนูกำรใช้งำนตู้	ATM	ธนำคำร

	 I	want	to	report	a…	 ผมต้องการแจ้งเรื่อง…

	 lost	credit	card	 บัตรเครดิตหาย

	 stolen	credit	card	 บัตรเครดิตถูกขโมย

	 I’ve	lost	my	bank	card.	 ผมท�าบัตรหาย

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

ที่มา : http://engenjoy.blogspot.com

	 balance	 ยอดคงเหลือ

	 Your	cash	is	being	counted.	 ก�าลังนับเงินของคุณอยู่

	 Insufficient	funds	 เงินไม่พอ

	 Would	you	like	a	receipt?	 ต้องการใบเสร็จรับเงินไหม?

	 Other	amount	 ยอดอื่นๆ

	 Another	service?	 ต้องการใช้บริการอื่นไหม?

	 Remove	card	 เอาบัตรออก

	 I’ve	stolen	my	credit	card.	 ผมถูกขโมยบัตรเครดิต
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รู้ทันโลก

Smart DOE

	 รายงานจาก	“OECD”	หรือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

และการพัฒนาของประเทศกลุม่ยโุรป	ระบวุ่า	การจ้างแรงงานผูสู้งอายุแม้ว่า

ไม่ใช่เร่ืองใหม่ที่เพิ่งเกิดข้ึน	 แต่ก็ถือว่าอัตราจ้างงานผู้สูงอายุสูงข้ึนเร่ือยๆ		

หากดูภาพรวมของอัตราส่วนการจ้างงานผู้สูงอายุระหว่าง	 55-64	 ปี	 โดย	

พบว่าในช่วงปี	2000-2016	เพิ่มขึ้นมากกว่า	14%	จาก	44%	สู่ระดับ	58.4%	

ในปี	2016

	 ขณะเดียวกันการเพิ่มขึ้นของกลุ่มแรงงานที่มีอายุระหว่าง	24-54	ปี	

ปรับเพิ่มเพียงเล็กน้อย	จาก	76.8%	ในปี	2000	เป็น	79.5%	ในปี	2016

	 นอกจากนี้	 รายงานฉบับล่าสุดระบุว่าอัตราส่วนของประเทศทั่วโลก	

ที่มีอัตราการจ้างแรงงานผู้สูงอายุ	 หรือคนท�างานที่อายุระหว่าง	 65-69	 ปี	

เพิ่มขึ้น	โดย	“อินโดนีเซีย”	ครองแชมป์อันดับหนึ่งของประเทศที่มีผู้สูงอายุ

อยู่ในตลาดแรงงานมากที่สุดถึง	50.6%

	 ส่วนอันดับ	2	และ	3	ได้แก่	เกาหลีใต้	45%	และ	ญี่ปุ่น	มีสัดส่วนที่	

42.8%	ที่น่าตกใจคือ	จากผลการศึกษาของ	OECD	ยังพบว่า	อายุเกษียณใน

ประเทศเกาหลใีต้และญีปุ่น่ถูกจดัอนัดบัว่าสูงทีส่ดุในภมูภิาคเอเชีย	โดยเฉพาะ

แรงงานผู้สูงอายุผู้ชายในเกาหลีใต้ที่เกษียณอายุ	72	ปี	ส่วนญี่ปุ่นอยู่ที่	70	ปี	

2	เดือน

	 นักวิเคราะห์จาก	OECD	กล่าวว่า	ทัศนคติ	วัฒนธรรม	และกฎหมาย	

ถือเป็นปัจจยัส�าคญัของความแตกต่างทีเ่กิดข้ึนในแต่ละประเทศ	ขณะทีอ่ตัรา

การเกิดต�่าถูกจัดว่าเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ไม่อาจละเลยได้	โดยประเทศที่

มีการจ้างแรงงานสูงอายุต�่าสุด	ได้แก่	“สเปน”	ที่มีผู้สูงอายุท�างานในประเทศ

เพียง	5.3%	เท่านั้น	ส่วนรองอันดับสุดท้าย	คือ	ฝรั่งเศส	มีราว	6.3%

	 โดยปัจจยัหลกัมาจากกฎหมายข้อบงัคบัทีเ่คร่งครัด	ทีร่ะบวุ่า	พนกังาน

จะถูกลงโทษหากมีความต้องการที่จะท�างานหลังจากเกษียณอายุไปแล้ว		

ขณะทีบ่างประเทศในยโุรปยงัมกีารประท้วงเพ่ือเรียกร้องให้รัฐบาลเพ่ิมโควตา

จ�านวนแรงงานสูงอายุ	รวมถึงขยายอายุการเกษียณงานเพิ่มขึ้น

	 นำยอนุรักษ์	 ทศรัตน์	 อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน	 กล่ำวว่ำ	 

พลต�ำรวจเอก	อดลุย์	แสงสิงแก้ว	รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน	

มีนโยบายส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ	 โดยมอบหมายให้กรมการจัดหางาน

เร่งสร้างและขยายโอกาสในการมีงานท�าให้แก่ผู้สูงอายุ	 ลดการพ่ึงพิงและ	

ลดภาระการเลี้ยงดูครอบครัว	 เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี	 ทั้งยังช่วยแก้ไขปัญหา	

การขาดแคลนแรงงานอกีด้วย	โดยกรมการจดัหางานได้ส�ารวจความต้องการ

ท�างานของผูส้งูอายทุีต้่องการท�างานโดยผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	เช่น	

เทศบาล	อบต.	เป็นต้น	ขณะเดยีวกันก็ส�ารวจข้อมลูนายจ้าง/สถานประกอบการ	

	 พลต�ำรวจเอก	 อดุลย์	 แสงสิงแก้ว	 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน	 เร่งส่งเสริมจ้ำงงำนผู้สูงอำยุ	 เผยยอดให้บริกำรจัดหำงำน 

ผู้สูงอำยุของศูนย์ทะเบียนจัดหำงำนผู้สูงอำยุ	พบได้รับกำรบรรจุงำนแล้วกว่ำ	1,400	รำย	ส่วนใหญ่เป็นแรงงำนด้ำนกำรผลิต	สร้ำงรำยได ้

แก่ผู้สูงอำยุกว่ำ	189	ล้ำนบำทต่อปี	ขณะที่ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพอิสระไปแล้วกว่ำ	1,700	คน

	 ปรำกฏกำรณ์ใหม่ของโลกท่ีมี	 “ผู้สูงอำยุ”	 ในตลำดแรงงำนมำกข้ึนชัดเจน	 

ไม่เพยีงแต่เกิดข้ึนเฉพำะในประเทศเอเชีย	แต่ลุกลำมไปท่ัวโลก	ไม่เว้นแต่ประเทศในยุโรป

และตะวันตก	 กำรเกษียณอำยุงำนถูกปรับข้ึนไปอยู่ท่ี	 65	 ปี	 ขณะท่ีบำงประเทศ 

มีนโยบำยขยำยอัตรำส่วนกำรจ้ำงแรงงำนผู้สูงอำยุที่มีทักษะมำกขึ้น

	 ขณะเดียวกัน	บลูมเบิร์ก	และ	เวิล์ด	อีโคโนมิก	ฟอรัม	รายงานว่า	

ปัจจุบันบางประเทศในเอเชียเร่ิมปรับตัวกับแนวโน้มประชากรผู้สูงอายุ		

ขณะเดยีวกันก็เป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานมฝีีมอื	หรือบางต�าแหน่งงาน

ที่เป็นสายเฉพาะทาง	 เช่นกรณี	 รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศขยายอายุเกษียณงาน

เพ่ิมข้ึนจากเดิม	 60	 ปี	 เป็น	 65	 ปี	 ภายในปี	 2025	 ทั้งยังจะเปิดกว้างต่อ	

ต�าแหน่งงานเฉพาะด้านที่ขาดแคลนในประเทศส�าหรับกลุ่มผู้สูงอายุด้วย

	 ส่วนอเมริกา	ได้ประกาศเป้าหมายใหม่โดยจะเปิดรับผู้สูงอายุท�างาน

มากข้ึนจากปัจจบุนัมสัีดส่วนที	่19%	ของแรงงานในประเทศ	เป็น	29%	ในปี	2060

	 ทัง้นี	้ในปัจจบุนัมหีลายบริษัททีอ่ยูใ่นอเมริกา	อาท	ิธนาคารบาร์เคลย์,	

ฟอร์ด	และบริษัทที่ปรึกษา	บูซ	อัลเลน	แฮมิลตัน(Booz	Allen	Hamilton)		

มโีครงการเพ่ือสนบัสนนุการรับกลุม่ผูสู้งอายเุข้าท�างาน	โดยต้องมปีระสบการณ์

และทักษะตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัท	เป็นต้น

	 หรือแม้แต่	สหราชอาณาจกัร	(UK)	ทีต่ัง้เป้าจะรับคนท�างานวัยเกษียณ

เพ่ิมข้ึน	 12%	 ภายในปี	 2022	 เพ่ือแก้วิกฤตการขาดแคลนแรงงานที	่

ก�าลังประสบอยู่ในตอนนี้	โดยเฉพาะใน	“ลอนดอน”	ซึ่งนับตั้งแต่ที่เกิดวิกฤต	

“เบร็กซิต”	 ภาวะความไม่แน่นอนต่างๆ	 ส่งผลให้เศรษฐกิจอังกฤษที่เป็น	

หัวหอกของ	 UK	 ชะลอตัว	 สร้างความไม่เช่ือมั่นต่อนักลงทุนทั้งในแง่ของ	

การเติบโตทางธุรกิจ	และกลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบ

 “คาร์ลอส สลิม เอลู” มหาเศรษฐีธุรกิจส่ือสาร ชาวเม็กซิกัน 

เชื้อสายเลบานอน เคยกล่าวไว้ว่า “โลกจะค่อยๆ เปลี่ยนและให้พ้ืนท่ี 

กับคนท�างานผูสู้งอายุมากข้ึน เพราะไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ปัญหาแรงงาน

ผู้สูงอายุที่ว่างงาน ยังช่วยให้ประเทศนั้นๆ สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ไปข้างหน้าอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ผ่านกลุ่มแรงงานท่ีมีทักษะต่างๆ  

ส่วนผมก็ต้ังเป้าว่าจะท�างานจนถึงอายุ 75 ปี หรือมากกว่าเท่าท่ีจะไหว  

ผมเชื่อว่าอายุไม่ใช่อุปสรรคในการท�างาน ความเชี่ยวชาญยังสร้างมูลค่า

ได้เสมอ”

ทั่วโลกหันพึ่ง “แรงงำนสูงอำยุ”
แก้วิกฤตขาดแคลน “ทักษะสูง”

ก.แรงงำน สร้างงานให้วัยเก๋า ได้บรรจุงานแล้วกว่า 1,400 คน

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

ที่มา : www.prachachat.net

ที่ตัองการจ้างผู้สูงอายุท�างาน	 โดยเปิดให้บริการศูนย์จดทะเบียนจัดหางาน	

ผู้สูงอายุทุกจังหวัดทั่วประเทศ	รวมทั้งให้ผู้สูงอายุลงทะเบียนหางานในระบบ

สารสนเทศและข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุทางเว็ปไซต์	 www.doe.go.th/elderly	

ซึ่งตั้งแต่เดือนตุลาคม	2559	จนถึงกันยายน	2560		มีผู้สูงอายุมาใช้บริการ

จัดหางานทั้งสิ้น	6,450	ราย	มีต�าแหน่งงานงานว่าง	2,464	อัตรา	ได้รับการ

บรรจงุาน	1,477	ราย	โดยได้รับการบรรจงุานในต�าแหน่งแรงงานด้านการผลติ	

มากทีสุ่ด	รองลงมาเป็นพนกังานดแูลความปลอดภยั	แม่บ้าน	เสมยีนพนกังาน

ทั่วไปตามล�าดับ	สร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ	189,630,000	บาทต่อปี
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	 นำยอนุรักษ์	 ทศรัตน์	 อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน	 กล่าวว่า		

กรมการจัดหางานได้รับแจ้งแนวโน้มความต้องการจ้างงานในเขตระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก	(EEC)	ในพ้ืนทีจ่งัหวัดชลบรีุ	ระยอง	และฉะเชิงเทรา	

จากศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก�าลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนา	

พิเศษภาคตะวันออกว่า	อีก	5	ปี	 (2560-2564)	มีความต้องการแรงงานใน	

10	 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	 จ�านวน	 1.77	 แสนคน	 โดยม	ี

ความต้องการแรงงานมากในสาขาเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ	จ�านวน	

0.35	 แสนคน	 รองลงมา	 คือ	 ยานยนต์สมัยใหม่	 จ�านวน	 0.34	 แสนคน	

อเิลก็ทรอนกิส์อจัฉริยะ	จ�านวน	0.33	แสนคน	การท่องเทีย่วกลุม่รายได้ดแีละ

	 นำยอนุรักษ์	 ทศรัตน์	 อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน	 กล่าวว่า		

การสร้างงานให้คนพิการเพ่ือให้มีรายได้	 เป็นนโยบายที่พลต�ำรวจเอก	 

อดุลย์	แสงสิงแก้ว	รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำนให้ความส�าคัญ

เป็นอย่างยิง่	โดยได้มอบหมายให้กรมการจดัหางานเร่งสร้างการรับรู้เก่ียวกับ

มาตรา	35	ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	พ.ศ.	2550	

ให้แก่คนพิการและนายจ้าง/สถานประกอบการ	พร้อมทัง้ส่งเสริมและสนบัสนนุ

ให้คนพิการได้รับสิทธิมากยิง่ข้ึน	ซ่ึงทีผ่่านมานัน้	กรมการจดัหางานได้สนบัสนนุ

ให้คนพิการใช้สิทธิตามมาตรา	35	ใน	7	ประเภทกิจกรรม	ได้แก่	1)	ให้สัมปทาน	

เช่น	 ให้สัมปทานพ้ืนที่ท�าการเกษตร	 ตู ้เคร่ืองดื่มอัตโนมัติในบริเวณ	

สถานประกอบการ	ให้ช่องสัญญานวิทยุ/โทรทัศน์	จัดสรรเสื้อโปโลของสถาน

ประกอบการให้คนพิการไปจ�าหน่าย	เป็นต้น	2)	จดัสถานทีจ่�าหน่ายสินค้าหรือ

บริการ	เช่น	โรงพยาบาลจดัพ้ืนทีใ่ห้คนพิการเปิดร้านขายดอกไม้	สถานประกอบ

การจัดพื้นที่ให้เปิดบริการรับฝากรถ	เป็นต้น	3)	จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้าง

เหมาบริการโดยวิธีพิเศษ	 เช่น	 จ้างเหมาบริการให้คนพิการนวดผ่อนคลาย	

ท�าความสะอาดส�านกังาน	เป็นต้น	4)	ฝึกงาน	เช่น	จดัหลกัสตูรฝึกการเจยีระไน

อัญมณี	 การซ่อมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน	 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ	 เป็นต้น		

5)	 จัดให้มีอุปกรณ์หรือส่ิงอ�านวยความสะดวก	 เช่น	 ติดตั้งลิฟท์ส�าหรับ	

คนพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว	 สร้างพ้ืนผิวต่างสัมผัสส�าหรับ	

คนพิการทางการเห็น	 เป็นต้น	 6)	 ล่ามภาษามือ	 เช่น	 จ้างล่ามภาษามือเพื่อ	

คนพิการทางการได้ยินให้ส่ือสารกับหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงาน	 เป็นต้น		

	 กรมกำรจัดหำงำนเผยแนวโน้มควำมต้องกำรจ้ำงงำนในเขตระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก	 (EEC)	 อีก	 5	 ปี	 (2560-2564)	 

พบ	3	ล�ำดับแรกที่ตลำดต้องกำร	คือ	แรงงำนอุตสำหกรรมสำขำเช้ือเพลิงชีวภำพและเคมีชีวภำพ	ยำนยนต์สมัยใหม่	อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	

แนะเด็กไทยเรียนสำยอำชีพ	รองรับควำมต้องกำรแรงงำน

 รมว.แรงงำนหนุนสร้ำงงำนคนพกิำร	เผยคนพกิำรใช้สิทธติำม	พ.ร.บ.ส่งเสริมและพฒันำคุณภำพชีวติคนพกิำร	มำตรำ	35	โดยจัดสถำนท่ี 

ให้จ�ำหน่ำยสินค้ำหรือบริกำร	 ให้สัมปทำนพื้นที่	 และให้ควำมช่วยเหลือต่ำงๆ	แล้วกว่ำ	2	หมื่นรำย	คิดเป็นร้อยละกว่ำ	96	จำกยอดคนพิกำร 

มำขอรับบริกำรกว่ำ	2	หมื่นรำย	ขณะเดียวกันได้น�ำร่องจ้ำงงำนคนพิกำรในหน่วยงำนภำครัฐทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคร่วม	90	รำย

ก.แรงงำน	เร่ง!! เด็กไทยเรียนสายอาชีพ
รองรับความต้องการแรงงานเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก

ก.แรงงำน หนุนสร้างงานคนพิการ ใช้สิทธิ ม.35 แล้วกว่า 2 หมื่นราย

	 นอกจากนี้	 กรมการจัดหางานยังส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ		

โดยให้ทดลองปฏิบัติ	 ให้ค�าแนะน�า	 ให้ความรู้ด้านการประกอบการ	 เช่น	

การบริหารจัดการ	บัญชี	การตลาด	การคิดต้นทุน	ก�าไร	เป็นต้น	รวมทั้งให้มี

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน	 ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาและต่อยอด	

ความรู้	มีผู้สูงอายุรับบริการดังกล่าวไปแล้ว	1,720	คน	นอกจากนี้	รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงแรงงานยังมีนโยบายให้บูรณาการกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	

ซ่ึงหากผูสู้งอายใุดประสงค์จะฝึกอบรมในหลกัสูตรระยะยาว	30	ช่ัวโมงข้ึนไป	

ก็จะประสานส่งข้อมูลให้กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานต่อไป

การท่องเทีย่วเชิงสุขภาพ	จ�านวน	0.21	แสนคน	และหุ่นยนต์	จ�านวน	0.16	แสนคน

ขณะที่ประมาณการว่าจะมีผู้จบการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาเพียงจ�านวน	

1.19	แสนคน	ดังนั้น	เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการส่งเสริม

การลงทุนในพื้นที่กว่า	32	โครงการ	มูลค่ากว่าพันล้านบาท	ที่จะน�ามาสู่การ

จ้างงานโดยเฉพาะในกิจการภาคอตุสาหกรรม	นกัเรียน	นกัศึกษาจงึควรเลอืก

เรียนในสายอาชีพเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานและรองรับ

การจ้างงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	(EEC)

7)	ให้ความช่วยเหลืออื่นใด	เช่น	มอบเงินให้คนพิการซื้ออุปกรณ์ท�าไม้กวาด

เพือ่จ�าหน่าย	ซ้ือสินค้าทีค่นพิการท�าเพ่ือเป็นของขวัญปีใหม่	สร้างร้านจ�าหน่าย

สินค้าในชุมชน	สร้างศูนย์การเกษตร	เป็นต้น	ซึ่งมีหลักเกณฑ์ว่า	การจัดท�า

สัญญาขอใช้สิทธิของทั้งสองฝ่ายเป็นไปโดยสมัครใจ	 และรายช่ือคนพิการ	

ที่ขอใช้สิทธิจะต้องไม่ซ�้าซ้อนกัน	 โดยเจ้าหน้าที่จะลงพ้ืนที่พบคนพิการหรือ	

ผู้ดูแลคนพิการว่าได้รับสิทธิเป็นไปตามค�าขอใช้สิทธิหรือไม่

 จากการด�าเนินงานที่ผ่านมา ขณะนี้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ

มาใช้บริการข้ึนทะเบยีนขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 แล้ว จ�านวน 21,868 ราย 

ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 จ�านวน 21,073 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.36 

นอกจากน้ี กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจดัหางานซึง่เป็นหน่วยงานหลกั

น�าร่องการจ้างคนพิการท�างานในหน่วยงานภาครัฐได้บรรจุคนพิการเข้า

ท�างานจ�านวน 90 ราย เป็นข้าราชการ จ�านวน 2 ราย พนักงานราชการ 

1 ราย และจ้างเหมาบริการตามโครงการส่งเสริมคนพิการท�างานใน 

หน่วยงานภาครัฐ โดยท�างานท่ีกรมการจัดหางานท้ังในส่วนกลางและ 

ส่วนภมูภิาค จ�านวน 87 ราย  ติดต่อขอรับบรกิารหรอืสอบถามรายละเอียด

เพ่ิมเติมได้ท่ีส�านักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ส�านักงานจัดหางาน

กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทรสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694 

นายอนุรักษ์ กล่าว

 นายอนุรกัษ์ กล่าวอีกว่า หากผูสู้งอายุใดต้องการหางานท�าสามารถ

มาใช้บริการได้ท่ี ศูนย์บริการจัดหางานผู้สูงอายุ ซึ่งต้ังอยู่ท่ีศูนย์บริการ

จัดหางานเพื่อคนไทย (Smart job Center) ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง 

กรุงเทพฯ ส�านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี หรือส�านักงาน 

จัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสมัครทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/

elderly สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี สายด่วนกรมการจัดหางาน 

โทร. 1694
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	 นำยอนุรักษ์	 ทศรัตน์	 อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน	

เปิดเผยว่า	ตามที่พลต�ำรวจเอก	อดุลย์	แสงสิงแก้ว	รัฐมนตรี

ว่ำกำรกระทรวงแรงงำนได้มอบหมายให้กรมการจัดหางานเป็น

เจ้าภาพหลกัในการบริหารจดัการภายในศนูย์พิสจูน์สัญชาตแิรงงาน

ต่างด้าวสัญชาตเิมยีนมาและกัมพูชา	โดยให้ปรับกระบวนการท�างาน

การให้บริการให้มีความสะดวก	รวดเร็วยิ่งขึ้น	ซึ่งกรมการจัดหางาน

ได้ปรับสถานที่ให้มีความสะอาด	 ห้องน�้าสะดวกสบาย	 และมีการ

ประชาสมัพนัธ์เพ่ือให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวทราบถึงข้ันตอน

การด�าเนนิการตลอดเวลา	พร้อมกับมป้ีายบอกข้ันตอนไว้อย่างชัดเจน	

นอกจากนี้ยังปรับระบบคิวใหม่	 เพ่ือให้การบริการมีความสะดวก	

รวดเร็วยิ่งข้ึน	 ซ่ึงจากการปรับกระบวนการใหม่ในคร้ังนี้สามารถ	

ให้บริการได้เพิ่มขึ้นจาก	500-600	คิวต่อวัน	เป็น	900-1,200	คิว

ต่อวัน	ขณะเดียวกันยังลดระยะเวลาจากเดิมประมาณ	13	ชั่วโมง

ต่อคน	ลดลงเป็นขั้นต�่า	1	ชั่วโมง	40	นาที	ซึ่งนายจ้างและแรงงาน

ต่างด้าวมคีวามพึงพอใจมากข้ึน	แต่อย่างไรก็ตาม	กรมการจดัหางาน	

และทุกหน่วยที่เก่ียวข้องทั้งฝ่ายไทยและเมียนมากับกัมพูชา	

ก็จะพัฒนาปรับปรุงให้ดีข้ึนต่อไปจนกว่าการพิสูจน์สัญชาติและ	

การขออนุญาตท�างานจะแล้วเสร็จ

	 นำยอนุรักษ์	 ทศรัตน์	 อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน	เปิดเผยว่า		

พลต�ำรวจเอก	อดลุย์	แสงสิงแก้ว	รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน	

ได้มอบหมายให้กรมการจดัหางานเร่งหางานพิเศษให้นกัเรียน	นกัศึกษาท�างาน

ในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน	 เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ	์

ในการท�างาน	ฝึกความอดทน	ปลูกฝังความรับผดิชอบและสร้างวินยัในตนเอง	

ทั้งยังสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	 ไม่ต้องไปมั่วสุ่มหรือยุ่งเก่ียวกับ	

ยาเสพติดหรือประพฤติตนเสื่อมเสีย	 นอกจากนี้ยังมีรายได้ระหว่างเรียน	

จากการประกอบอาชีพทีเ่หมาะสม	เป็นการเพ่ิมรายได้ให้ตนเอง	ช่วยแบ่งเบา

ภาระผูป้กครองรวมทัง้ไดเ้หน็คณุค่าของเงนิ	ซึง่จะเป็นแนวทางในการเรยีนรู้

โลกแห่งอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน	 เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการหางานท�า	

เมื่อจบการศึกษาต่อไป

	 ในปีทีผ่่านมากรมการจดัหางานได้จดัหางานพเิศษให้นกัเรียน	นกัศึกษา

ท�างาน	โดยมีเงื่อนไขว่านักเรียน	นักศึกษาจะท�างานได้ต้องมีอายุตั้งแต่	15	ปี

ขึ้นไป	 โดยหากท�างานในหน่วยงานราชการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า	 7	 ชั่วโมง

ต่อวัน	ไม่รวมเวลาหยุดพัก	จะมค่ีาตอบแทนไม่เกินวันละ	300	บาท	หากปฏบิตัิ

งานไม่น้อยกว่า	3	ช่ัวโมงคร่ึงต่อวัน	ค่าตอบแทนไม่เกิน	150	บาท	กรณที�างาน

ในสถานประกอบการภาคเอกชน	 ก�าหนดอัตราค่าจ้างข้ันต�่ารายช่ัวโมง	

ไม่ต�า่กว่าช่ัวโมงละ	40	บาท	ช่วงปิดภาคเรียนท�างานได้ไม่เกินวันละ	7	ช่ัวโมง	

	 รมว.แรงงำน	สั่งเร่งปรับกระบวนกำรท�ำงำนศูนย์พิสูจน์สัญชำติแรงงำนต่ำงด้ำว	พบขณะนี้สำมำรถให้บริกำรสะดวกรวดเร็วขึ้นเป็น	

900-1,200	คิวต่อวัน	ลดเวลำเหลือขั้นต�่ำ	1	ชั่วโมง	40	นำที	ขณะที่ยอดพิสูจน์	3	สัญชำติแตะที่	1,041,043	คน	จำกยอดที่ต้องพิสูจน์สัญชำติ	

1,999,240	คน

	 พลต�ำรวจเอก	 อดุลย์	 แสงสิงแก้ว	 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน	 สั่งกรมกำรจัดหำงำนเร่งหำงำนให้นักเรียน	 นักศึกษำท�ำช่วง 

ปิดภำคเรียนหรือช่วงว่ำงจำกกำรเรียน	 ย�้ำเด็กท�ำงำนจะรู้คุณค่ำของเงินและได้ใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์	 ได้เรียนรู้โลกอำชีพก่อนเข้ำสู ่

ตลำดแรงงำนที่หำไม่ได้ในห้องเรียน	ขณะเดียวกันสถำนประกอบกำรยังได้ท�ำประโยชน์ต่อสังคม

ก.แรงงำน ปรับโฉมศูนย์พิสูจน์สัญชาติฯ

พบให้บริการได้มากขึ้น ใช้เวลาน้อยลง

“บิ๊กอู๋” สั่งเดินหน้าหางานให้นักเรียน นักศึกษาทำาช่วงพาร์ทไทม์

	 ศนูย์พิสูจน์สญัชาตเิมยีนมามจี�านวน	8	จงัหวัด	9	ศนูย์	คอืทีจ่งัหวัดสมทุรสาคร	

2	ศูนย์	 สมุทรปราการ	ตาก	 เชียงใหม่	 เชียงราย	นครสวรรค์	 ระนอง	สงขลา	และ	

รถโมบาย	 2	 ชุด	 ที่ศูนย์การค้าอิมพีเรียล	 ส�าโรง	 จังหวัดสมุทรปราการ	 ส่วนศูนย์	

พิสูจน์สญัชาตกัิมพชูาม	ี3	ศนูย์คือ	ทีศ่นูย์การค้าอมิพเีรียล	ลาดพร้าว	กรุงเทพฯ	จงัหวัด

ระยอง	และสงขลา	และศูนย์พิสูจน์สัญชาตลิาวม	ี1	ศนูย์คอืทีศ่นูย์การค้าไอท	ีสแควร์	

เขตหลักส่ี	 กรุงเทพฯ	 โดยให้บริการกับกลุ่มบัตรสีชมพู	 ส่วนกลุ่มผ่านการคัดกรอง	

ความสัมพันธ์นายจ้าง-ลกูจ้าง	(กลุม่จบัคู)่	แรงงานจะต้องเดนิทางกลบัไปพิสูจน์สัญชาต	ิ

ที่ประเทศต้นทางและกลับเข้ามาตาม	MOU

 นายอนุรักษ์ กล่าวอีกว่า แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา 

ท่ีต้องเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติมีจ�านวนท้ังส้ิน 1,999,240 คน แบ่งเป็นสัญชาติ 

เมียนมา 1,223,645 คน แยกเป็นกลุ่มบัตรสีชมพู 793,576 คน และกลุ่มจับคู่ 

430,069 คน สัญชาติกัมพูชา จ�านวน 616,282 คน เป็นกลุม่บตัรสีชมพู 406,670 คน

และกลุ่มจับคู่ 209,612 คน ขณะที่สัญชาติลาว จ�านวน 159,313 คน เป็นกลุ่มบัตร

สีชมพู 71,521 คน และกลุ่มจับคู่ 87,792 คน ขณะนี้พิสูจน์สัญชาติแล้วจ�านวน 

1,041,043 คน เป็นเมยีนมา 857,595 คน คงเหลอื 366,050 คน กัมพูชา 165,423 คน 

คงเหลือ 450,859 คน ลาว 18,025 คน คงเหลือ 141,288 คน

และไม่เกิน	 36	 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์	 หากท�างานนอกเวลาเรียนในช่วง	

เปิดภาคเรียนปกติ	ท�างานได้ไม่เกินวันละ	4	ชั่วโมง	 วันหยุดเรียน	วันหยุด

ประจ�าสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่เกิน	6	ชั่วโมงต่อวัน	ห้ามท�างานใน

สถานที่เล่นการพนัน	 โรงฆ่าสัตว์	 สถานเต้นร�า	 ร้านอาหารที่มีการจ�าหน่าย

แอลกอฮอล์	 เป็นต้น	 ลักษณะงานส่วนใหญ่เป็นงานขายสินค้า	 และบริการ

ลูกค้า	 งานร้านอาหาร	 ห้างสรรพสินค้า	 ร้านสะดวกซื้อ	 และงานคลังสินค้า	

เป็นงานที่มีความปลอดภัยและไม่เสี่ยงอันตราย	

 นายอนุรักษ์ กล่าวต่อว่า ในปี 2560 มีนักเรียน นักศึกษามาใช้

บริการจัดหางานจ�านวน 13,297 คน และได้รับการบรรจุงาน 8,555 คน 

โดยส่วนใหญ่เป็นระดับมัธยมศึกษา รองลงมาเป็นปริญญาตรี ปวช. ปวส. 

และประถมศึกษาตามล�าดับ โดยท�างานในต�าแหน่งพนักงานบริการลกูค้า

มากท่ีสุด รองลงมาคือพนักงานขายสินค้า แรงงานด้านการผลติ พนักงาน

ต้อนรับ และบริกร ตามล�าดับ ท้ังน้ี หากนักเรียน นักศึกษาประสงค์ 

จะท�างานพาร์ทไทม์ หรือนายจ้าง/สถานประกอบการใดประสงค์จะรับ

นักเรยีน นักศึกษาพาร์ทไทม์ สามารถติดต่อได้ท่ีส�านักงานจดัหางานจงัหวัด

ทุกจังหวัด ส�านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือ โทร.

สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน
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อาชีพมั่นคง

	 นักกำยภำพบ�ำบัด	 มีหน้าที่บ�าบัดรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรค	

เก่ียวกับกล้ามเนือ้	โรคทางกระดกู	โรค	ทางข้อ	โรคทางระบบประสาท	และ

ความพิการต่างๆ	 ที่เกิดจากโรคหรือ	 อุบัติเหตุ	 ตามค�าส่ังแพทย์ด้วยวิธี

กายภาพบ�าบัดเพ่ือฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพปกติ	 ใช้ความร้อนแสง	 เสียง		

ไฟฟ้า	 หลักกลศาสตร์	 การดัด	 การดึง	 การนวด	 การบริหารร่างกาย	

ตลอดจนการใช้เคร่ืองมือทางกายภาพชนิดต่างๆ	 เพ่ือฟื้นฟู	 ป้องกัน		

ปรับปรุง	 แก้ไขสมรรถภาพของร่างกายที่เสื่อมสภาพหรือพิการให้	 กลับสู่

สภาพปกติ	 อาจมีความช�านาญในการรักษาแบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะ	

เช่น	 การรักษาด้วยน�้า	 (วารีบ�าบัด)	 รักษาด้วยเคร่ืองกล	 ไฟฟ้า	 หรือ	

ความร้อน	 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้จะต้องมีความรู้ความ	 สามารถและมีวุฒิ	

ไม่ต�่ากว่าปริญญาตรีทางด้านกายภาพบ�าบัด

ลักษณะของงำนที่ท�ำ

	 แต่เดิมนั้นการบ�าบัดรักษาคือการบีบนวดด้วยมือ	 การอาศัย	

ความร้อน	และการใช้เครื่องมืออื่นๆ	เข้ามาช่วย	ต่อมาได้มีการพัฒนาขึ้น

โดยมกีารจดัตัง้โรงเรียนกายภาพบ�าบดัข้ึนมา	เพ่ือศึกษาวิธีการและส่งเสริม

การท�างาน	 ทางด้านกายภาพบ�าบัดให้มีคุณภาพมากข้ึน	 อีกทั้ง	

ยังมีการประดิษฐ์เคร่ืองมือทางกายภาพบ�าบัดโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย

มาช่วย	 ท�าให้ผลจากการบ�าบัดรักษาเป็นที่น่าพอใจ	 และประชาชนทั่วไป	

ได้รู้จักค�าว่ากายภาพบ�าบัดมากขึ้น	และเป็นที่ยอมรับว่านักกายภาพบ�าบัด

มีบทบาทส�าคัญต่อการแพทย์ในการบ�าบัดรักษาผู้ป่วยให้หายจากโรคภัย	

ไข้เจบ็เร็วข้ึนโดยปราศจากภาวะแทรกซ้อน	สามารถกลบัไปประกอบอาชีพ

การงานได้ตามปกติในเวลาอันรวดเร็ว

คณะ/สำขำ	มหำวิทยำลัยที่เปิดสอน

 • คณะกายภาพบ�าบัด สาขากายภาพบ�าบัด

	 	 มหาวิทยาลยัมหดิล/มหาวิทยาลยัรังสิต/มหาวิทยาลยัหวัเฉยีว	

	 	 เฉลิมพระเกียรติ	และวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

 • คณะกายภาพบ�าบัด สาขากิจกรรมบ�าบัด

	 	 มหาวิทยาลัยมหิดล

 • คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบ�าบัด

	 	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น/มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักกำยภำพบ�ำบัด
อาชีพท่ีต่างจากหมอนวด

	 นักกำยภำพบ�ำบัด	 หลำยคนอำจเข้ำใจ	 และมักจะ 

เห็นภำพเป็นอำชีพเกี่ยวกับกำรนวด	หรือเรียกอีกอย่ำงคือ	

หมอนวด	แต่จริงๆ	แล้วเป็นควำมเข้ำใจท่ียังไม่ถูกต้อง	เพรำะ

อำชีพนักกำยภำพบ�ำบัดน้ันมีลักษณะของงำนท่ีเป็นแนวทำง

ของกำรรักษำ	ซึ่งมีควำมแตกต่ำงจำกกำรนวดผ่อนคลำย	

นวดกดจุด	หรือนวดคลำยเส้น

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ

ที่มา : www.okmd.tv, DoctorMe แอปพลิเคชันเพื่อสุขภาพ

 • คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากิจกรรมบ�าบัด

	 	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • คณะแพทยศาสตร์ สาขากายภาพบ�าบัด

	 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขากายภาพบ�าบัด

	 	 มหาวิทยาลัยคริสเตียน

 • คณะสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบ�าบัด

	 	 มหาวิทยาลัยนเรศวร/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/

	 	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ศูนย์รังสิต	และมหาวิทยาลัยบูรพา

 • ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขากายภาพบ�าบัด

	 	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 • ส�านักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

  สาขากายภาพบ�าบัด	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อัตรำเงินเดือน

	 หากท�างานในโรงพยาบาลรัฐ	เงนิเดอืนจะอยูใ่นช่วง	15,000	บาท/

เดือนข้ึนไป	 หากท�างานในโรงพยาบาลเอกชน	 เงินเดือนจะอยู่ในช่วง	

30,000-60,000	 บาท/เดือน	 หรือสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัว	 หรือ	

หารายได้พิเศษโดยการรับท�ากายภาพบ�าบัดกับผู้ป่วยที่ต้องการให้ท�า

กายภาพบ�าบดัทีบ้่าน	โดยได้รับ	ค่าตอบแทนคร้ังละ	400-500	บาท/ช่ัวโมง	

รายได้ที่ได้รับจึงขึ้นอยู่กับความอุตสาหะของแต่ละบุคคล

ควำมก้ำวหน้ำในกำรท�ำงำน

	 นักกายภาพบ�าบัดที่ได้รับการอบรมในวิชาที่เก่ียวกับงานและ	

มีประสบการณ์ในท�างานมีโอกาสก้าวหน้าในการท�างานตามระบบราชการ	

และระเบยีบทีอ่งค์กรธุรกิจเอกชนก�าหนด	นอกจากนีส้ามารถประกอบอาชีพ

อิสระได้โดยอาจจะเปิดสถานที่ส�าหรับกายภาพบ�าบัด	 หรือรับท�างาน

กายภาพบ�าบัดให้คนไข้ที่บ้าน	 ส�าหรับนักกายภาพบ�าบัดที่มีความสามารถ	

ในการบริหารงาน	 ก็อาจจะเลื่อนข้ันเป็นผู้บริหารทางด้านกายภาพบ�าบัด	

ในสถาบันนั้นๆ	ได้
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THAILAND 4.0

	 รศ.พิชิต	ล�ำยอง	อำจำรย์ประจ�ำภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ	

คณะวิศวกรรมศำสตร์	 สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณ

ทหำรลำดกระบัง	 กล่าวว่า	 อุตสาหกรรมที่เป็นออโตเมช่ัน	 มีส่วนช่วย	

ในการลดต้นทุนด้านแรงงาน	 เนื่องจากระบบออโตเมช่ัน	 สามารถเข้ามา

ทดแทนการท�างานบางอย่างของมนุษย์ได้	และให้ผลลพัธ์ทีม่ปีระสิทธภิาพ

มากกว่า	 แม้ว่าประเทศไทยจะมีการน�าระบบออโตเมช่ันมาใช้งานแล้ว	

ตลอดหลายสิบปีที่ผ่าน	 แต่เป็นไปในลักษณะการใช้งานเฉพาะบางส่วน	

ไม่ใช่เต็มรูปแบบ	 นอกจากนั้น	 ประเทศไทยยังไม่มีศักยภาพเพียงพอ	

ถึงข้ันที่จะสามารถผลิตเทคโนโลยีใช้งานได้เอง	 และถึงแม้จะมีการวิจัย	

และพัฒนาอย่างมากมายแต่ก็ยงัไม่สามารถน�ามาปรับใช้เพ่ืออ�านวยความ

สะดวกไดอย่างเต็มรูปแบบจริงจัง	 และไม่สามารถน�าไปสู่การสร้างสรรค์

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงได้

	 รศ.พิชิต	ให้มุมมองว่ำ	ส�าหรับประเทศไทย	ยังอาจต้องใช้เวลา

อีกยาวนานตราบใดที่คนไทยยังไม่สามารถผลิตเทคโนโลยีได้เอง	 เราต้อง

เปลี่ยนวิธีคิด	 สาระส�าคัญอยู่ที่ว่า	 เราต้องมองให้ออกว่าโลกทุกวันนี้	

มเีทคโนโลยอีะไรทีเ่ราสามารถหยิบมาใช้งานกับการผลติของเราบ้าง	และ

เรามีจุดเด่นอะไรที่สามารถต่อยอดให้ถึงขีดสุดได้บ้าง	 เพ่ือตอบสนอง	

ต่อความต้องการของเศรษฐกิจและสังคม

จุดเด่นของ	อุตสำหกรรม	4.0	คือ	การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสาร

กับเคร่ืองจักรและระบบ	 ในลักษณะ	 Industrial automation		

เพ่ือผลติสนิค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบคุคล	แต่ยงัรักษา

ประสิทธิภาพการผลติทีส่งูในระดบัเดยีวกับการผลติแบบคราวละมากๆ	

อาทิ	การผลิตรถยนต์	เครื่องใช้ในชีวิตประจ�าวัน	เทคโนโลยีการพิมพ์	

3D	 การพัฒนาระบบ	 smart	 grid	 การแพทย์สาขา	 telemedicine	

เป็นต้น	เทคโนโลยอีอโตเมช่ัน	จงึกลายเป็นส่ิงทีม่บีทบาทส�าคญัในการ

ขับเคลือ่นการผลติของภาคอตุสาหกรรมอย่างมากในยคุอตุสาหกรรม	

4.0	นี้	ส�าหรับประเทศไทย	ควรจะปรับตัวและน�าเทคโนโลยีอัตโนมัติ

เข้ามาช่วยงานในการผลติให้มากข้ึนและเหมาะสม	 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ	

ในการผลติและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ

	 นอกจากนั้นแล้ว	 การน�าระบบอัตโนมัติมาใช้งานยังต้องรู้จัก	

เลือกใช้ในงานที่สามารถต่อยอดและเป็นจุดเด่นของประเทศ	 ส�าหรับ

ประเทศไทย	อุตสาหกรรมที่ถือเป็นจุดเด่นของเราคือ	อุตสาหกรรมอาหาร

และเคร่ืองดื่ม	 เราจึงควรผลักดันน�าเอาระบบอัตโนมัติเข้าไปพัฒนา

กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมนี้ให้มากข้ึน	 ตั้งแต่กระบวนการผลิต	

ล�าเลียงวัตถุดิบ	การบรรจุหีบห่อ	และการขนส่ง	เป็นต้น

	 “ออโตเมชัน่	ไม่จ�ากัดอยูเ่พียงในมติขิองการผลติเทคโนโลยเีท่านัน้	

แต่ถูกน�าไปใช้งานในหลากหลายภาคอุตสาหกรรม	 อาทิ	 ยานยนต	์

อิเล็กทรอนิกส์	 เคร่ืองใช้ไฟฟ้า	 แม้แต่ด้านเกษตรกรรม	 โดยเฉพาะ	

ประเทศไทย	มีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรเป็นอันดับต้นๆ	ของโลก	

ก็มีความจ�าเป็นต้องน�าออโตเมช่ันมาใช้กับการผลิตของภาคอุตสาหกรรม

การเกษตรให้มากข้ึน	 ประเทศเราควรน�าเอาออโตเมช่ันมาใช้งาน	

กับการเกษตรอย่างชาญฉลาด	 ให้ครบวงจร	 ตั้งแต่กระบวนการปลูก		

การเก็บเก่ียว	 การผลิต	 แปรรูป	 การบรรจุหีบห่อ	 การขนส่ง	 เป็นต้น		

เรียกว่า	เป็นการน�าระบบออโตเมช่ันมาใช้ให้ครอบคลมุตัง้แต่กระบวนการ

ต้นน�้าจนถึงปลายน�้า”	รศ.พิชิต	กล่าว

 หากเราไม่ใช้เทคโนโลยีออโตเมชั่นเข้ามาช่วยในการผลิต  

เราจะไม่สามารถขับเคลื่อนศักยภาพของประเทศ ไปสู่การเป็นผู้ผลิต

สินค้าระดับโลกได้ เราต้องมองข้ามการผลิตสินค้าส�าหรับบริโภคเฉพาะ

ในระดับประเทศหรือระดับภูมิภาคแต่ต้องมองไปให้ไกลให้สินค้า 

เป็นสินค้าท่ีคนท่ัวโลกต้องใช้ เราต้องเข้าใจว่าความสามารถและศักยภาพ

ของเราว่าเหมาะสมกับด้านไหน เก่งด้านไหน และสามารถน�าออโต 

เมชั่นมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร เป็นการดึงศักยภาพ

ท่ีแท้จริงของประเทศไทยมาพัฒนาโดยใช้ออโตเมชั่นเป็นเครื่องมือ 

สรุปคือภาคอุตสาหกรรมไทยก็ต้องพ่ึงพาออโตเมชั่นในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลติและท่ีส�าคัญคือเพ่ือเป็นการลดปัญหาด้านต้นทุน

แรงงานที่สูงขึ้นในปัจจุบัน

รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

ที่มา : http://www.mmthailand.com

บทบำทเทคโนโลยีออโตเมชั่น
กับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในยุค 4.0


