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บรรณาธิการ
	 ข่าวสารตลาดแรงงาน	Smart	Job	Magazine ประจ�ำเดือนพฤษภำคม 2563 Special Report ฉบับนี้ 
ขอเสนอเรื่อง โควิดเปลี่ยนโลก ภำคธุรกิจปรับตัว รับ “นิว นอร์มอล” ตำมด้วย มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�าในภูมิภาค คว้ำโอกำส
ช่วงวิกฤต ชวนคิด นโยบำยท้องถิ่น หลังโควิด

 ส่วน English for Career ฉบับนี้ขอเสนอ บทสนทนำภำษำอังกฤษเกี่ยวกับเอกสำรในที่ท�ำงำน รู้ทันโลก ผลส�ำรวจ 95 ธุรกิจ 
ในญี่ปุ่น 82.1% ระบุจะทบทวนรูปแบบกำรท�ำงำนของพนักงำน Smart DOE กรมกำรจัดหำงำน เตือนภัยสื่อสังคมออนไลน์!! พฤติกรรม
กำรหลอกลวงคนหำงำนไปท�ำงำนต่ำงประเทศ อาชีพมั่นคง 9 อำชีพที่ “ได้ไปต่อ” หลังจบ COVID-19 และ THAILAND 4.0 เปิดลิสต์
อำชีพไหนที่บริษัท(ยัง) ต้องกำร

 หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ วำรสำรฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ตำมสมควร สำมำรถดูรำยละเอียดและติดตำมวำรสำรข่ำวสำรตลำดแรงงำน 
Smart Job Magazine ได้ทำง https://doe.go.th/lmia 
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-	 อินโดนีเซียเตรียมอนุญาตให้คนที่มีอายุต�่ากว่า	45	ปี	กลับมาท�างานได้อีกครั้ง	 8
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 ปัจจุบันสถำนกำรณ์เริ่มเบำบำงลง ผู้ติดเชื้อน้อยลง แม้จะยังวำงใจ 
ไม่ได้ ต้องดแูลเข้มงวด แต่สัญญำณของกำรปลดลอ็กดำวน์กเ็ร่ิมเหน็ชัดเจนแล้ว
แม้จะไม่ 100%
 เม่ือเป็นเช่นนี้ควำมหวังในกำรกลับมำใช้ชีวิตปกติของประชำชน  
ธุรกิจต่ำงๆ จะกลับมำเดินหน้ำปกติ ร้ำนรวงกลับมำเปิดกิจกำร มีกำรจ้ำงงำน 
แรงงำนกลับมำมีรำยได้ มีควำมมั่นคงอีกครั้ง เป็นเรื่องที่หลำยภำคส่วนนั่งนับ
วันรอ
 อย่ำงไรก็ตำม ควำมหวังว่ำทุกอย่ำงจะกลับมำเหมือนเดิมคง 
เป็นไปไม่ได้ เพรำะทั้งโลกเป็น “นิว นอร์มอล” หรือ “สภำพเศรษฐกิจ สังคม 
และพฤติกรรมปกติ ที่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงถำวร ภำยหลังจำกผ่ำนพ้น 
วิกฤต”
 “ณัฐพล รังสิตพล” อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม (กสอ.) กระทรวง
อุตสำหกรรม แสดงควำมเห็นว่ำ ถ้ำโลกผ่ำนพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้สิ่งที่เจอ 
หลงัจำกนีร้วมทัง้ประเทศไทยคือ นิว นอร์มอล หรอืสภำพเศรษฐกจิ สงัคม และ
พฤติกรรมปกติ ที่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงถำวร ภำยหลังจำกผ่ำนพ้นวิกฤต 
พฤตกิรรมของคนจะเปลีย่นไป ทัง้ด้ำนควำมคดิ กำรใช้ชวีติ สะท้อนไปยงัธรุกจิ
ต่ำงๆ จะมธีรุกจิเกดิใหม่ แต่หลำยธุรกจิจะล้มหำยถ้ำไม่ปรบัตวั ซึง่เรือ่งนี ้กสอ.
ก�ำลังติดตำมและเข้ำแนะน�ำช่วยเหลือผู้ประกอบกำรโดยเฉพำะธุรกิจ 
ขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME) ของไทย
 “ตอนนี้ถ้ำไทยจบโควิด-19 ได้เป็นข่ำวดี เป็นเรื่องที่ดีส�ำหรับประเทศ
แน่นอน แต่กำรขับเคล่ือนประเทศ ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิหลงัจำกนีจ้ะเป็นอย่ำงไร
ต้องเตรียมกำรอย่ำงเร่งด่วน ยกตัวอย่ำงให้เห็นภำพง่ำยๆ คือกรณีแรก คือ 
ไทยจบ เคลียร์โรคระบำดนี้ได้ แต่ไทยเป็นไข่แดงอยู่ตรงกลำงที่ล้อมรอบด้วย
ประเทศอ่ืนทีย่งัไม่จบ ท้ังในเอเชีย หรือยโุรปท่ีไทยพ่ึงพำกำรส่งออกจำกประเทศ
เหล่ำนั้น หำกเป็นเช่นนี้จะท�ำอย่ำงไร แต่หำกเป็นกรณีสองคือ ทุกประเทศจบ 
ถ้ำกรณีนี้ไม่น่ำกังวล เพรำะเศรษฐกิจจะขับเคลื่อนต่อไป ท่ำมกลำงกำรฟื้นฟู
ของทุกประเทศ”
 “ณัฐพล” ยังชี้ว่ำ สถำนกำรณ์ที่ไทยจบเพียงประเทศเดียวแต่ต้อง 
ขับเคลื่อนประเทศไทยให้เดินหน้ำต่อไป อำจถึงเวลำที่ไทยต้องน�ำรูปแบบ 
“ชำตนิยิม” มำใช้อย่ำงเร่งด่วนในระยะสัน้ หมำยถงึคนไทยเองต้องหันมำพึง่พำ
กันเอง ต้องกระตุ้นกำรบริโภคภำยในประเทศ กำรใช้สินค้ำจำกผู้ผลิตไทย  
หรือเมดอินไทยแลนด์ ตำมที่ สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)  
เสนอ เป็นจังหวะที่เหมำะมำกที่สุดแล้ว โดยเฉพำะสินค้ำจำกเอสเอ็มอีที่มี
คุณภำพสูง ต้องสนับสนุนกำรท่องเที่ยวในประเทศ ทุกอย่ำงต้องปรับ  
ไม่เหมือนเดิม

	 จากปรากฏการณ์ล็อกดาวน์ในทุกภาคส่วน	โดยเฉพาะในภาคธุรกิจ	
ทีท่�าให้หลายกจิการปิดตวัลงจากค�าสัง่รัฐบาล	หรือจากสถานการณ์ทีบ่งัคับ	
ส่วนธรุกจิทีย่งัเดนิไปได้ก็ต้องปรบัในการท�างาน	ส่วนใหญ่ต้องให้พนกังาน
ท�างานจากที่บ้าน	ทั้งหมดก็เพื่อยุติเจ้าโควิด-19	โดยเร็วที่สุด

โควิดเปลี่ยนโลก
ภาคธุรกิจปรับตัว	รับ	“นิว	นอร์มอล”

 “กำรหวังพ่ึงพำกำรส่งออกทั้งที่ตลำดต่ำงๆ ยังไม่ฟื้นตัว กำรหวัง 
นักท่องเท่ียวต่ำงชำติที่อำจน�ำเชื้อโรคมำแพร่อีกคร้ัง คงไม่ใช่ค�ำตอบ 
ในระยะสั้นนี้”
 ด้ำน “เกรยีงไกร เธยีรนุกลุ” รองประธำนสภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
(ส.อ.ท.) ระบุว่ำ จำกตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของไทยที่มีแนวโน้มลดลง
ถอืเป็นกำรบ่งชีถ้งึศกัยภำพทีท่กุภำคส่วนได้ร่วมมอืกันอย่ำงเข้มแขง็ แต่หำกรฐั
จะผ่อนปรน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ก็ต้องอยู่บนเงื่อนไขที่ทุกฝ่ำยจะต้องมีแผน 
และมำตรกำรคุมเข้มในกำรป้องกันกำรระบำดของโควิด-19 อย่ำงรัดกุมด้วย
 อย่ำงไรก็ตำม หลังสถำนกำรณ์โควิด-19 ดีขึ้นและจบลง ทุกภำคส่วน
ของไทยจะต้องเตรียมรองรับนโยบำยด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุนจะเปลี่ยนไป 
นักวิเครำะห์ต่ำงชำติเริ่มออกมำส่งสัญญำณให้เห็นแล้วว่ำ โควิด-19 ได้ท�ำให้
ประเทศที่พัฒนำแล้วขำดแคลนอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์อย่ำงหนัก เพรำะฐำน
กำรผลิตเหล่ำน้ีถูกเคลื่อนย้ำยออกจำกประเทศโดยเฉพำะสหรัฐมำอยู่ในแถบ
เอเชีย อำทิ จีน แทน ดังนั้น อนำคตอันใกล้หลังจบโควิด-19 อำจมีกำรโยกย้ำย 
ฐำนกำรผลิตกลับคร้ังใหญ่อกีคร้ังหน่ึงของโลกได้ เพ่ือให้ประเทศได้มกีำรพึง่พำ
ตนเองมำกขึ้นยำมเหตุฉุกเฉิน
 ปัจจบัุนไทยพึง่พำกำรส่งออกและกำรท่องเทีย่วจำกต่ำงชำตริวมสัดส่วน
สูงถึงกว่ำ 80% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ดังนั้น เมื่อเกิดเหตุ
ฉกุเฉนิกรณโีควดิ-19 น้ีท�ำให้ไทยจ�ำเป็นต้องทบทวนบทบำทดังกล่ำว เช่นเดียว
กับภำคกำรผลิตและธุรกิจที่จะต้องปรับตัวรองรับกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ  
ท่ีจะเปลี่ยนไป โดยเฉพำะธุรกิจในอนำคตท่ีจะมำมีบทบำทมำกข้ึนคือ ไอที 
และดิจิทัล กำรค้ำขำยที่จะเปลี่ยนรูปแบบเป็นออนไลน์มำกขึ้น ธุรกิจกำรเงิน 
ที่จะก้ำวสู่สังคมไร้เงินสดมำกขึ้น
 “สงครำมกำรค้ำท�ำให้เกิดกำรย้ำยฐำนกำรลงทุนไปแล้วบำงส่วน  
แต่โควดิ-19 อำจจะเกดิกำรย้ำยฐำนกำรผลติกลบัครัง้ใหญ่สดุ และต่อไปนโยบำย
กำรค้ำและกำรลงทุนจะเปลี่ยนไปท�ำให้หลำยประเทศต้องมำทบทวนควำม
มั่นคงกำรผลิตด้ำนสำธำรณสุข อำหำร สำธำรณูปโภค และพลังงำนมำกขึ้น 
เช่นเดยีวกบักตกิำกำรค้ำโลก อำทิ องค์กำรกำรค้ำเสร ีและเขตกำรค้ำเสรีต่ำงๆ 
อำจมีกำรทบทวน” เกรียงไกรระบุ
	 น่าติดตามว่า	 ไทยจะฟื้นฟูประเทศ	 และเศรษฐกิจท่ามกลาง	 
“นิว	 นอร์มอล”	 ได้ดีแค่ไหน	 หลังมีแนวโน้มว่าจะประสบความส�าเร็จ 
ในการหยุดยั้งโรคระบาดโควิด-19	ในไม่ช้านี้…

รวบรวมโดย	: ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก

ที่มา	: https://www.matichon.co.th

Special  Report
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มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำ	ในภูมิภาค

  เม่ือวิเครำะห์ถึงสถำนภำพของฟ้ำทะลำยโจรในไทย จะพบว่ำ ในปี 
2561 ไทยมีเนื้อที่เพำะปลูกฟ้ำทะลำยโจรประมำณ 138 ไร่ ใน 3 จังหวัดหลัก 
คือ นครปฐม รำชบุรี และล�ำปำง ซึ่งให้ผลผลิตรำว 188,724 กก./ปี โดยผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่กำรผลิตฟ้ำทะลำยโจรจะมีอยู่ 3 กลุ่มหลัก คือ ผู้ผลิต
ขั้นต้น (กลุ่มเกษตรกร) ผู้ผลิตขั้นกลำง (โรงงำนแปรรูปสมุนไพร) และผู้ผลิต 
ขั้นปลำย (กลุ่มธุรกิจยำและโรงพยำบำล) โดยผลผลิตส่วนใหญ่ที่ผลิตได้จะถูก
แปรรูปและน�ำมำสกัดเป็นสำรตั้งต้นเพ่ือน�ำไปใช้ในอุตสำหกรรมต่อเนื่อง  
ซึ่งหลักๆ ก็คือกำรผลิตสินค้ำในกลุ่มยำ เพื่อทดแทนยำแผนปัจจุบัน
  ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่ำ หลังเกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ 
COVID-19 ควำมต้องกำรฟ้ำทะลำยโจรทีเ่พิม่มำกขึน้ ทัง้จำกลกูค้ำทัว่ไป (B2C) 
และกลุม่ลกูค้ำในอุตสำหกรรมต่อเนือ่ง (B2B) น่ำจะผลกัดนัให้ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง
ในห่วงโซ่กำรผลติขยำยก�ำลงักำรผลติฟ้ำทะลำยโจร อย่ำงไรก็ด ีกำรผลติสมนุไพร
กลุม่ฟ้ำทะลำยโจร ในไทยยงัมคีวำมท้ำทำยอยูไ่ม่น้อย ประเดน็แรกคอื ผลผลติ
ในปัจจุบันที่ยังมีไม่มำกนัก ซ่ึงหำกมีควำมต้องกำรในตลำดเพ่ิมสูงในระยะส้ัน 
ดงัเช่นช่วง COVID-19 อำจเกดิควำมไม่เพยีงพอของผลผลติ แม้ว่ำในระยะหลงั
จะมีกำรส่งเสริมให้สำมำรถเพำะปลูกได้ทั่วประเทศ แต่ก็ยังมีควำมท้ำทำย
ประกำรที่สอง นั่นคือ ควำมไม่สม�่ำเสมอของผลผลิต และปริมำณสำระส�ำคัญ
ที่ได้จำกผลผลิต ภำยใต้กำรผลิตแบบระบบเปิด ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสภำพแวดล้อม 
โดยเฉพำะสภำพอำกำศและพื้นที่เพำะปลูกเป็นส�ำคัญ ส่งผลให้ปัจจุบันไทย 
ยังไม่สำมำรถขยำยกำรผลิตได้อย่ำงรวดเร็วหรือแม้กระทั่งจะขยับไปสู่ 
กำรส่งออก ดังนั้นภำครัฐจึงสนับสนุนให้มีกำรปลูกสมุนไพรในโรงงำนผลิตพืช 
(Plant Factory) ทีม่รีะบบปิดเพือ่ให้ได้คณุภำพของสมนุไพรทีส่งูและสำมำรถ
ควบคุมสภำพแวดล้อม ซึ่งจะได้ปริมำณสำรส�ำคัญมำกขึ้นและผลผลิตมีควำม

	 ฟ้าทะลายโจร	ถูกพูดถึงมากขึ้นในช่วง
ของการระบาดของ	COVID-19	ในไทย	เน่ืองจาก
เป็นสมุนไพรท่ีมีสารส�าคัญอย่าง	 แอนโดร 
กราโฟไลด์	ที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันไวรัสที่ท�าให้
เกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจได้	ด้วยเหตุนี	้ 
ในช่วง	 1-2	 เดือนที่ผ่านมา	ฟ้าทะลายโจร
จึงเริ่มเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น

 ก่อนอืน่มำรูจั้กโครงสำรกำรแพทย์และสำธำรณสขุของไทย ท่ีมีควำมพร้อม 
ทีจ่ะสยำยปีกธรุกจิให้เตบิโตออกไปได้ในอนำคต โดยไม่กระทบขดีควำมสำมำรถ
ด้ำนสำธำรณสุขของคนไทย โดยแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยำบำลวิชำชีพ 
พยำบำลเทคนิค ตั้งแต่ปี 2558-2561 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยปี 2561 มีจ�ำนวน
เพิ่มขึ้นจำกปี 2559 จ�ำนวน 3%
  ส�ำหรับแนวโน้มด้ำนกำรลงทุนของต่ำงชำติเมื่อต้นปี 2563 เพิ่มขึ้นถึง 
48.80% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้ม
กำรลงทุน เช่น ระบบเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ (Digital Health) รวมทั้ง 

	 “การแพทย์ครบวงจร”	 เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ	อีอีซี	 จะส่งเสริมให้เกิด 
การลงทุน	โดยธุรกิจคลินิกโรคทั่วไป	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแพทย์ครบวงจรนั้นพบว่า	มีแนวโน้มการเติบโตที่น่าจับตามอง

ฟ้าทะลายโจร
ยกระดับการผลิต
สมุนไพรไทย

สู่อุตสาหกรรมยา

“ธุรกิจการแพทย์”	สดใสในอีอีซี

สม�่ำเสมอ สำมำรถป้อนสู่ตลำดอุตสำหกรรมต่อเนื่อง แต่ก็คงไม่ใช่เรื่องง่ำยนัก 
โดยเฉพำะส�ำหรับกลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่ที่มีข้อจ�ำกัดเรื่องงบประมำณในกำร
ลงทนุ เพรำะต้นทนุกำรผลติเริม่ต้นยงัสงูอยูท่ีร่ำว 3 ล้ำนบำท ซึง่หำกจะสำมำรถ
ท�ำได้คงต้องอำศยัเวลำ ทัง้ในเร่ืองของควำมพร้อมด้ำนกำรลงทุนและองค์ควำมรู ้
ด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตขั้นสูง นอกจำกนี้ หำกวิเครำะห์มิติด้ำนกำรตลำดของ
ฟ้ำทะลำยโจร ก็อำจจะต้องแข่งขันกับสินค้ำทดแทนอื่นๆ ที่มีสรรพคุณทำงยำ
ที่ใกล้เคียงกัน อำทิ ยำพำรำเซตำมอล เอ็กไคเนเซีย (Echinacea : สมุนไพร
ท้องถิ่นของสหรัฐฯ/แคนำดำ) รวมถึงต�ำรับยำจีนและต�ำรับยำไทยบำงกลุ่ม
	 ทั้งนี้	ศักยภาพการเติบโตของฟ้าทะลายโจรในไทย	ประการส�าคัญ
คงอยูท่ีก่ารเพิม่ประสทิธภิาพการเพาะปลกูและการสร้างมลูค่าเพิม่ไปสูก่าร
ใช้เป็นสารตั้งต้นในกลุ่มยาและอาหารเสริม	 เพื่อให้สอดรับไปกับนโยบาย
ภาครัฐ	 ที่ต้องการยกระดับการผลิตพืชสมุนไพรและต่อยอดการแปรรูป
สมนุไพรไปสู่อุตสาหกรรมต่อเนือ่ง	เป้าหมายตามแผนพฒันาเศรษฐกจิชวีภาพ	
(Bioeconomy)	 ซึ่งทุกฝ่ายคงต้องร่วมกันสนับสนุนอย่างจริงจัง	 อนึ่ง	 
หากในอกี	3	ปีข้างหน้า	ภายใต้เงือ่นไขผลผลติฟ้าทะลายโจรระบบเปิด	สามารถ 
เพิม่ขึน้เฉลีย่ร้อยละ	5	และมโีรงงานผลติพชืเพือ่ใช้ในการผลติฟ้าทะลายโจร
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย	5	แห่ง	ประเมินว่าจะสามารถท�าให้ผลผลิตฟ้าทะลายโจร
ทั้งระบบเพ่ิมขึ้น	 ราว	 17-22%	 จากผลผลิตในปัจจุบัน	 เป็น	 220,800-
230,200	กก./ปี	โดยผลผลิตที่ได้จากโรงงานผลิตพืชที่มีปริมาณสารส�าคัญ
มากขึ้น	น่าจะสามารถจ�าหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น	ราว	1.5-2.0	เท่า

รวบรวมโดย		:  ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มา		:  ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, https://kasikornresearch.com

กำรสนับสนุนจำกนโยบำยภำครัฐ ได้ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำง
สุขภำพภูมิภำค (Medical Hub)
	 นอกจากนี้	 ยังมีปัจจัยการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับนักลงทุน	
สทิธิประโยชน์ด้านการลงทุน	เพือ่ดงึดดูให้นกัลงทนุเข้ามาลงทนุในอตุสาหกรรม
การแพทย์มากยิ่งขึ้น

รวบรวมโดย		:  ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันออก
ที่มา		:  www.bangkokbiznews.com
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 ภำยหลังโครงกำรดังกล่ำว ติดหล่มในข้ันตอนเปิดซองข้อเสนอที่ 3  
มำนำนร่วมปี เหตุจำกเอกชนผู้ยื่นข้อเสนอประมูลโครงกำร หรือ บริษัท  
ธนโฮลด้ิง จ�ำกัด (กลุ่มซีพี) ร้องต่อศำลปกครอง เพ่ือพิจำรณำในประเด็น 
ของกำรถูกตัดสิทธิ์พิจำรณำข้อเสนอ จำกเหตุผลของคณะกรรมกำรคัดเลือกฯ 
ที่ชี้แจงว่ำเอกชนยื่นข้อเสนอล่ำช้ำกว่ำเวลำก�ำหนด
 ขัน้ตอนกำรคัดเลือกเอกชนจงึถกูแช่แขง็ไว้ในกำรพจิำรณำซองข้อเสนอ
ที่ 2 ซึ่งเป็นข้อเสนอด้ำนเทคนิค ก่อนที่จะถูกปลดล็อคจำกศำลปกครองสูงสุด 
เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2563 โดยศำลปกครองสูงสุด อ่ำนค�ำพิพำกษำคดี ตัดสิน 
ให้สิทธ์ิบริษัท ธนโฮลดิ้ง จ�ำกัด (กลุ่มซีพี) ประมูลสนำมบินอู่ตะเภำและ 
เมอืงกำรบนิภำคตะวันออก เป็นผลให้กำรคดัเลอืกเอกชนกลบัเข้ำสูก่ระบวนกำร
ปกติ
 คณะกรรมกำรคัดเลือกฯ นัดเปิดซองข้อเสนอที่ 3 ซึ่งเป็นข้อเสนอ 
ด้ำนกำรเงินของกลุ่มซีพี เม่ือวนัที ่17 ม.ค. 2563 ภำยหลงัจำกเปิดซองข้อเสนอ
ของเอกชนรำยอืน่ไปก่อนหน้ำนีแ้ล้ว ผลปรำกฏว่ำ เอกชนท่ีเสนอรำคำสงูสดุ คือ 
กลุ่มกิจกำรร่วมค้ำบีบีเอส เสนอให้ผลตอบแทนรัฐ 3.01 แสนล้ำนบำท
  ขณะที่กลุ่มซีพี เสนอให้ผลตอบแทนรัฐประมำณ 1.1 แสนล้ำนบำท 
ส่วนข้อเสนอของกลุม่ Grand Consortium ยืน่ข้อเสนออยูท่ีร่ำว 1 แสนล้ำนบำท 
ท�ำให้กลุม่บบีเีอส เป็นผูเ้สนอรำคำสงูสดุ และเข้ำสูขั่น้ตอนกำรเจรจำรำยละเอียด
ร่วมกับคณะกรรมกำรคัดเลือกฯ
 โดยกำรเจรจำรำยละเอียด เริ่มต้นด�ำเนินกำรมำในช่วงปลำยเดือน  
ก.พ. 2563 ซึง่ทำงคณะกรรมกำรคัดเลือกฯ ได้จัดตั้งคณะท�ำงำนเพื่อสนบัสนนุ
กำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรคัดเลือกฯ 2 ชดุ ได้แก่ คณะท�ำงำนเจรจำ
เงือ่นไขร่ำงสัญญำร่วมลงทุน และคณะท�ำงำนเจรจำรำยละเอียดด้ำนเทคนคิ
 คณะท�ำงำนทั้ง 2 ชุด และบริษัทที่ปรึกษำ ได้มีกำรเจรจำกับเอกชน 
จนบรรลุผลกำรเจรจำในเบื้องต้น พร้อมทั้งเสนอให้คณะกรรมกำรคัดเลือกฯ 
พิจำรณำเห็นชอบผลกำรเจรจำ และร่ำงสัญญำเมื่อวันที่ 9 เม.ย. ที่ผ่ำนมำ
 รำยงำนข่ำวจำกคณะกรรมกำรคัดเลือกฯ ระบุว่ำ ภำยหลัง 
คณะกรรมกำรคัดเลือกฯ ได้เห็นชอบผลกำรเจรจำอย่ำงเป็นทำงกำร พร้อมทั้ง
อนุมัติร่ำงสัญญำที่จัดท�ำร่วมกับกลุ่มกิจกำรร่วมค้ำบีบีเอส ไปเมื่อวันท่ี  
9 เม.ย. ที่ผ่ำนมำ และด�ำเนินกำรส่งร่ำงสัญญำดังกล่ำวให้อัยกำรสูงสุด 
ช่วยตรวจสอบแล้ว คณะกรรมกำรคัดเลือกฯ จึงด�ำเนินกำรในขั้นตอนต่อไป
ทันที คือกำรเปิดซอง 4 ข้อเสนอพิเศษ เพื่อตรวจสอบข้อเสนอของทำงเอกชน 
หำกพบว่ำเป็นประโยชน์แก่รัฐ ก็จะเร่งพิจำรณำรำยละเอียด
 “ข้อเสนอซอง 4 ไม่ใช่ข้อเสนอที่เป็นผลตัดสินต่อกำรประมูลอยู่แล้ว 
เพียงแต่พิจำรณำว่ำจะรับไว้หรือไม่เท่ำนั้น ดังนั้นเมื่อเรำจัดท�ำร่ำงสัญญำ 
แล้วเสร็จ ส่งให้อัยกำรตรวจสอบ จึงกลับมำเปิดซอง 4 ดูว่ำเป็นประโยชน์ไหม 
เพรำะข้อเสนอส่วนนี้ไม่ได้เป็นผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียด หรือสำระ
ส�ำคัญของร่ำงสัญญำร่วมทุน”
 อย่ำงไรก็ดี หลังจำกเปิดซองข้อเสนอพิเศษดังกล่ำว เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 
ที่ผ่ำนมำ ซ่ึงคณะกรรมกำรคัดเลือกฯ ได้เชิญตัวแทนของกลุ่มกิจกำรร่วมค้ำ 
บีบีเอสเข้ำร่วมด้วย ก็พบว่ำข้อเสนอส่วนใหญ่เป็นข้อเสนอที่ไม่มีเงื่อนไขและ 
ไม่ได้กระทบ หรือเกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินโครงกำร เป็นเพียงข้อเสนอพิเศษ 
ที่จะด�ำเนินกำรให้เกิดประโยชน์กับภำครัฐ และส่วนใหญ่เป็นประโยชน์ต่อ
กองทัพเรือ อำทิ กำรตั้งศูนย์กำรแพทย์และอุปกรณ์กำรแพทย์ให้กองทัพเรือ 

	 ปิดบิ๊กดีลอย่างรวดเร็วในระยะเวลาไม่ถึง	2	 เดือน	ส�าหรับ 
การเจรจาข้อเสนอ	ร่างสัญญา	และเปิดซอง	4	ข้อเสนอพิเศษ	 
ในการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและ 
เมืองการบินภาคตะวันออก

เปิดข้อเสนอซอง	4	“บีบีเอส”	ไร้เงื่อนไขพิเศษชิงอู่ตะเภา

กำรสร้ำงสวนสำธำรณะภำยในเมืองกำรบนิ และกำรจ้ำงงำนครอบครวับคุลำกร
กองทัพเรือ
 “กำรพิจำรณำซอง 4 ข้อเสนอพิเศษนี้ ตำมหลักกำรไม่จ�ำเป็นต้องใช้
เวลำนำน เพรำะเป็นข้อเสนอที่ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับเงื่อนไขร่ำงสัญญำอยู่แล้ว 
เพียงแต่ต้องพิจำรณำว่ำเป็นประโยชน์ต่อรัฐ ควรรับไว้หรือไม่เท่ำนั้น ดังนั้น 
ตำมข้อเสนอท่ีเห็นครัง้นี ้ส่วนใหญ่เป็นข้อเสนอท่ีเป็นประโยชน์ คณะกรรมกำร
คัดเลือกฯ จึงพิจำรณำรับไว้ และไม่ต้องเจรจำอะไรอีก เพียงแต่ต้องนัดเอกชน
ให้คยุรำยละเอยีดกบัทำงกองทพัเรอื ว่ำส่วนใดท�ำได้และส่วนใดท�ำไม่ได้เท่ำน้ัน”
 	 ส�าหรับแผนพัฒนาโครงการที่ทางกลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอสเสนอ	
เบื้องต้นพบว่าแบ่งระยะการพัฒนาออกเป็น	2	ระยะ	โดยระยะที่	1	มีแผน
สร้างอาคารผู้โดยสารรองรับปริมาณผู้โดยสาร	16	ล้านคนต่อปี	ซึ่งมากกว่า	
ทีเ่อกสารยืน่ข้อเสนอโครงการ	(RFP)	ก�าหนดให้รองรบัไม่ต�า่กว่า	12	ล้านคน 
ต่อปี	รวมทั้งจะพัฒนาโรงแรม	คลังสินค้า	และพื้นที่เชิงพาณิชย์	ในรูปแบบ
ของ	Business	area	ส่วนระยะที	่2	พบว่าจะมกีารก่อสร้างอาคารผูโ้ดยสาร
เพิ่มเติมอีก	1	อาคาร
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 นักเศรษฐศำสตร์ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) ท่ีคลุกคลี 
และแลกเปลี่ยนควำมเห็นกับประชำชนในภูมิภำคทั้งภำคเหนือ อีสำน กลำง 
และใต้ สังเกตว่ำ ในช่วงวิกฤตน้ีบำงท้องถิ่นคิดและได้ทดลองใช้บำงนโยบำย 
ในพื้นที่เล็กๆ จนได้ผลดี เรำจึงอยำกเล่ำสู่กันฟังเผื่อมีโอกำสต่อยอดและ 
ขยำยผลเป็นวงกว้ำง บำงนโยบำยท�ำได้เลยในระยะสั้น บำงนโยบำยอำจต้อง
ใช้เวลำในระยะยำว 
สร้างรายได้ให้ฐานราก	ด้วยนโยบาย	“เปิดตลาดฟรีให้ชุมชน”
 แนวคดินีเ้ป็นกำรหำพืน้ทีใ่ห้พ่อค้ำแม่ค้ำมำขำยของได้ฟร ีจริงๆ คนให้
พื้นที่ฟรีเป็นได้ทั้งภำครัฐและเอกชน อำทิ มหำวิทยำลัย สนำมกีฬำ ลำนห้ำง
สรรพสินค้ำ ซ่ึงปัจจุบันมีมหำวิทยำลัยบำงแห่งเปิดพื้นที่ให้ขำยของฟรีช่วง 
โควิด จึงปิ๊งไอเดียวำ่ แนวคิดนี้ขยำยในวงกว้ำงได้ อีกทั้งอำจพลิกให้น่ำสนใจ
มำกกว่ำกำรเป็นตลำดทั่วๆ ไป เช่น เปิดตลำดฟรีกับฟู๊ดทรัก ในบำงจังหวัดก็
จะเพิ่มควำมเก๋ให้ตลำดกลำยเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ลูกค้ำตระเวนถ่ำยรูปแบบ
เท่ๆ โดยธุรกิจน้ีมีจุดเด่นตรงที่ใช้ต้นทุนน้อยกว่ำเปิดร้ำนอำหำรเองโดยเฉลี่ย
เกือบ 6 เท่ำ ไม่เสียค่ำเช่ำ ค่ำมัดจ�ำ ค่ำเฟอร์นิเจอร์ แถมยังคล่องตัวขับได้ 
ไม่จ�ำกัดท�ำเล สิ่งส�ำคัญ คือ ท�ำยังไงให้เกิดขึ้นได้และยั่งยืนซึ่งควรค�ำนึงถึง 
 1) จัดกำรพ้ืนท่ีให้มีต้นทุนต�่ำ เพรำะถึงจะเป็นที่รัฐ ก็ยังคงมีต้นทุน 
เช่น ค่ำจัดกำรขยะ ค่ำท�ำควำมสะอำด จ้ำงคนดูแลควำมเรียบร้อย 
 2) กำรจัดกำรควรมีควำมโปร่งใส เช่น กำรคัดเลือกผู้ขำย มีสินค้ำ
บริกำรที่หลำกหลำยตอบสนองควำมต้องกำรลูกค้ำ และ 
 3) หำกเป็นท่ีของเอกชน ภำครัฐอำจช่วยสนับสนุนผ่ำนกำรสร้ำง 
แรงจูงใจ (Incentive) เช่น ลดหย่อนภำษีให้เจ้ำของพื้นที่ 

	 ค�าว่า	 “ว่างงาน”	และ	 “ประกันสังคม”	 ถูกค้นในกูเกิลเพิ่มสูงขึ้นถึง	3	 เท่าในช่วง	3	 เดือนท่ีผ่านมา	 เศรษฐกิจและวิถีชีวิตหลังจากนี้	 
คงบอกได้ค�าเดียวว่า	“อาการหนัก”	โดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน	3	สถาบัน	ประเมินว่า	คนไทยมีความเสี่ยงที่จะตกงานจากโควิดถึง	 
7	ล้านคน	บางคนคิดว่า	 “ปีนี้เงินเดือนไม่ข้ึนไม่เป็นไร	ขอแค่ไม่ตกงานก็เป็นบุญมากแล้ว”	พูดมาขนาดนี้หมดหวังแล้ว	จริงหรือ	 ในวิกฤต 
ยังมีโอกาสเสมอ...

คว้าโอกาสช่วงวิกฤต	ชวนคิด	นโยบายท้องถิ่น	หลังโควิด

งานใหม่	กับนโยบาย	“วินมอ’ไซค์	ไม่ใช่แฟนแต่ท�าธุระแทนได้”
 ช่วยคนตกงำนผ่ำน วินมอ’ไซค์ โดยสร้ำงแพลตฟอร์มกลำงที่จ้ำงพี่วิน
ท�ำธุระแทนได้ เช่น ซื้อของในตลำด รับผ้ำร้ำนซักรีด พำพ่อแม่ไปหำหมอ  
ซ่ึงจะเป็นใครก็ได้ท่ีมีมอเตอร์ไซด์ ท้ังพี่วิน แท็กซ่ีรับจ้ำง หรือคุณลุงแถวบ้ำน 
ซึ่งหำกจะเร่ิมนโยบำยนี้ อำจเริ่มจำกกำรไปคุยกับแพลตฟอร์มที่มีอยู่แล้ว  
เช่น Buddy-สงขลำ WeServe-ภูเก็ต Dino Khon Kaen-ขอนแก่น เพรำะ 
เข้ำถึงง่ำย ใช้งำนสะดวก มีต้นทุนไม่สูง โดยผู้ริเริ่มก่อตั้งแพลตฟอร์มควรมี 
ควำมช�ำนำญด้ำน 
 1) กำรจับคู่ระหว่ำงพี่วินและลูกค้ำ 
 2) กำรสร้ำงระบบตรวจสอบ เช่น รีวิวหรือจัดอันดับ 
 3) กำรดูแลต้นทุนและผลประโยชน์ให้ลงตัวอย่ำงเป็นธรรมทั้งกับ 
พี่วินและเจ้ำของแพลตฟอร์ม และ 
 4) กำรสร้ำงเครือข่ำยลูกค้ำ เช่น ให้ส่วนลด สมัครสมำชิก 
สร้างรายได้ให้กระจายในจงัหวดั	ด้วยนโยบาย	“พลกิกจิกรรม	สู่เงนิหมุนเวียน
ในชุมชน”
 เปลี่ยนกิจกรรมหรืองำนอดิเรกมำสร้ำงรำยได้และเงินหมุนเวียน 
ในท้องถิ่น เช่น จัดกิจกรรมวิ่งมำรำธอน ฟุตบอล Thai league มีตัวอย่ำงแล้ว
ในแม่ฮ่องสอน ครอสคันทรี่ หรือ บุรีรัมย์โมเดล พื้นที่อื่นสำมำรถน�ำไปต่อยอด
และใช้จุดเด่นของจังหวัดจัดมหกรรมกำรแข่งขันให้ยิ่งใหญ่ ใช้โปรโมทที่เที่ยว
ในจังหวัด กิจกรรม แบบนี้จะดึงดูดคนให้มำใช้จ่ำยในท้องถิ่น นักกีฬำมีรำยได้ 
ที่พัก ที่กิน ที่เที่ยว ร้ำนค้ำ รถรับจ้ำง มีเงินหมุนเวียน จ้ำงงำนต่อเป็นทอดๆ 
กุญแจดอกส�ำคัญที่จะท�ำให้คึกคัก ต้องมีภำคเอกชน คนในท้องถิ่น และ 

 นายยศพงษ์	ลออนวล	นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย เปิดเผยว่ำ 
แนวทำงที่รัฐบำลส่งเสริมกำรผลิตรถยนต์ไฟฟ้ำ (อีวี) ทุกประเภท ตั้งแต ่
รถยนต์ไฟฟ้ำ 4 ล้อ รถยนต์ไฟฟ้ำ 3 ล้อ รถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้ำ รวมไปถึง  
รถโดยสำรไฟฟ้ำ จะท�ำให้อุตสำหกรรมยำนยนต์ไฟฟ้ำของไทยไปได้รวดเร็วขึ้น 
ซ่ึงขณะนีถ้อืได้ว่ำนโยบำย กำรส่งเสรมิของไทยดทีีส่ดุในอำเซยีน ถ้ำไม่ติดปัญหำ
โควิด-19 ก็จะไปได้เร็วกว่ำนี้ รวมทั้งบริษัทของไทยก็ได้ทุ่มเทกำรวิจัยพัฒนำ
และผลิตอุปกรณ์หลักๆ ในรถยนต์ไฟฟ้ำท�ำให้ไทยพึ่งพำตนเองได้มำกขึ้น
 อย่ำงไรก็ตำม มองว่ำหลังวิกฤติโควิด-19 เศรษฐกิจโลกจะเกิดกำร
ถดถอยครั้งใหญ่ จะท�ำให้โครงกำรลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้ำขนำดใหญ่เกิด 
ยำกขึน้ ถ้ำหำกรฐับำลจะดงึดดูบรษิทัผลติรถยนต์ไฟฟ้ำ และชิน้ส่วนเข้ำมำลงทนุ 
ในไทย จะต้องปรับมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนให้มีควำมจูงใจมำกขึ้น แต่ทั้งนี้ 
ยังคงม่ันใจในศักยภำพของประเทศไทยในกำรเป็นฐำนกำรผลิตรถยนต์ไฟฟ้ำ
ของภมูิภำคนี ้ซึง่คำดว่ำยอดกำรผลติรถยนต์ไฟฟ้ำของไทยจะสงูกว่ำเป้ำหมำย
ที่ตั้งไว้ที่ 1.2 ล้ำนคัน ในปี ค.ศ. 2036 อย่ำงแน่นอน
 นอกจำกนี้ มองว่ำภำยหลงัจำกวกิฤติโควิด-19 ผ่ำนพ้นไป คำดว่ำยอด
กำรผลิต และกำรใช้รถยนต์ไฟฟ้ำจะเพ่ิมสงูขึน้ เนือ่งจำกในช่วงกำรรณรงค์อยูบ้่ำน

		 สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย	แนะรัฐเพิ่มมาตรการดึงดูดลงทุนรถยนต์ไฟฟ้าหลังวิกฤต ิ
โควิดท�าเศรษฐกิจทั่วโลกถดถอยครั้งใหญ่	ท�าให้ดึงลงทุนยากขึ้น

เอกชนห่วงเศรษฐกจิโลกถดถอย	แนะเพิม่ดงึดูดลงทนุรถอีวี

ป้องกนักำรแพร่กระจำยของ
โควิด-19 ท�ำให้ยอดกำรใช้
รถยนต์ลดลงมำก ส่งผลให้
ปัญหำฝุ่นมลพิษพีเอ็ม 2.5 
ในเขตเมืองใหญ่คล่ีคลำย 
ในทันที แสดงให้เห็นว่ำรถยนต์ที่ใช้น�้ำมันเป็นสำเหตุที่ส�ำคัญของมลพิษ
	 โดยในปัจจุบนัแม้ว่าจะมวีกิฤตโิควดิ-19	ยอดการผลติรถยนต์ไฟฟ้า
ในต่างประเทศก็ไม่ได้รบัผลกระทบมากนัก	บรษิทัผลิตรถยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่
ต่างผลิตในอัตราเท่าเดิม	ส่วนในประเทศไทยยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา	 โดยตัวเลข 
เดือนกุมภาพันธ์	 2563	 ประเทศไทยมีรถยนต์จดทะเบียนใหม่	 (ป้ายแดง)	 
ที่เป็นรถ	 BEV	 (ไฟฟ้าล้วน	 100%)	 194	 คัน	 เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล	 
184	คัน	และรถแท็กซี่	10	คัน
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English for Career

ตัวอย่าง
A : Could you file these papers for me?
  ช่วยเก็บเอกสำรพวกนี้ให้ผมหน่อยนะครับ?
B : Yes, of course.
  ได้สิคะ 
B : How would you like me to file them, in  
  alphabetical order or according to dates?
  คุณต้องกำรให้ฉันเก็บอย่ำงไรค่ะ ให้จัดเรียนตำมล�ำดับ 
  ตัวอักษรหรือว่ำตำมวันที่?
A : According to dates.
  ตำมวันที่ครับ
A : However, it is better if you can do both of  
  them.
  เก็บไว้ทั้งสองแบบก็ดีครับ
B : OK, I will make copies and file them both.
  ได้ค่ะ ฉันจะถ่ำยส�ำเนำแล้วเก็บไว้ทั้งสองแบบเลย
A : Thanks.
  ขอบคุณครับ
B : You are welcome.
  ไม่เป็นไรค่ะ

	 บทสนทนาภาษาองักฤษเกีย่วกบัเอกสารในทีท่�างาน	จะกล่าวถงึการพดูคยุและการขอความช่วยเหลอื
เกี่ยวกับเรื่องเอกสารในที่ท�างาน	ซึ่งอาจจะเป็นการสนทนาระหว่างเพ่ือนกับเพื่อน	 เจ้านายกับลูกน้อง	หรือ
เจ้านายกับเลขาฯ	ก็ได้	เช่น	ต้องการให้ถ่ายเอกสารต่างๆ	ให้	การให้เก็บเอกสารรายงานต่างๆ	ให้เป็นระเบียบ	
ดังเช่นบทสนทนาต่อไปนี้

บทสนทนาภาษาองักฤษ
เกี่ยวกับเอกสารในที่ท�างาน

ตัวอย่าง
A : Please photocopy all the documents in this file and keep them in that folder.
  ช่วยถ่ำยเอกสำรทั้งหมดที่อยู่ในแฟ้มนี้แล้วน�ำไปเก็บไว้ในตู้นั้นให้หน่อยนะครับ
B : Yes sir!
  ค่ะ
A : Thanks a lot.
  ขอบคุณมำกครับ
B : It’s my pleasure.
  ยินดีค่ะ
ตัวอย่าง
A : Sara, Could you please fax these reports before noon?
  ซำร่ำคุณช่วยส่งแฟ็กซ์รำยงำนพวกนี้ก่อนเที่ยงได้ไหม?
B : Sure.
  ได้ค่ะ
A : Many thanks.
  ขอบคุณมำกครับ
B : No, problem.
  ไม่เป็นไรค่ะ

รวบรวมโดย		:  ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน

ที่มา		:  www.speakingenglishone.blogspot.com

ผูม้อีทิธพิลบนสือ่โซเชยีล (Influencer) เป็นหวัเรอืใหญ่คอยกระตุ้นให้คนสนใจ 
พูดปำกต่อปำก ส่วนภำครัฐที่เก่ียวข้องกับกำรท่องเท่ียวและกีฬำสำมำรถ 
ช่วยสนับสนุนและอ�ำนวยควำมสะดวกให้กับคนในท้องถ่ิน (Facilitator)  
ได้หลำยด้ำน อำทิ กำรประชำสัมพันธ์ กำรดูแลที่เที่ยวในจังหวัดให้สะอำด
สวยงำม
ต่อยอดธุรกิจ	อัพเกรดสินค้า	กับนโยบาย	“สองวัย	“เก๋า”	“เก๋”	ร่วมด้วย 
ช่วยกันคิด”
 รวมคนสองวัยท�ำธุรกิจร่วมกัน โดยใช้จุดเด่นด้ำนทักษะของ  
“คนรุ่นเก๋ำ” ผสมกับ “คนหนุ่มสำว” ยกระดับธุรกิจหรือภำคเกษตรไทย  
(Skill and Business Matching) เพรำะคนรุ่นเกำ๋มีประสบกำรณ์ผ่ำนร้อน 
ผ่ำนหนำว ส่วนคนหนุ่มสำวมักมีควำมคิดเก๋ๆ ชอบแข่งขัน ชอบปรับเปลี่ยน  
มีควำมรู้กำรค้ำออนไลน์และเทคโนโลยี อยำกลองชวนคิดให้เห็นภำพว่ำ  
สมมตมิเีกษตรกรรุน่เก๋ำภำคอสีำนต้องกำรขำย “ข้ำวฮำง” แต่ลูกหลำนทีต่กงำน
จำกเมืองใหญ่มีไอเดียเก๋ๆ เลยช่วยรุ่นเก๋ำออกแบบถุงให้มีควำมชิคและตรงใจ
วัยรุ่น แล้วขำยผ่ำนตลำดออนไลน์สร้ำงรำยได้เป็นกอบเป็นก�ำ ปัจจุบันมีกำร
รวมกลุ่ม Young Smart Farmer เกือบทั่วประเทศ แต่ไม่ค่อยเห็นคนรุ่นเก๋ำ
จับมือหนุ่มสำวมำกนัก หำกไอเดียบรรเจิดแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ หัวใจส�ำคัญ 
คงอยู่ท่ีทัศนคติของรุ่นเก๋ำและคนหนุ่มสำวต้องมีเป้ำหมำยเดียวกัน อีกทั้ง 
ภำครัฐอำจมีบทบำทเป็นผู้สนับสนุนอ�ำนวยควำมสะดวก รวมถึงสร้ำงแรง 
จูงใจต่ำงๆ เช่น จัดหำผู้เชี่ยวชำญให้ค�ำปรึกษำ สนับสนุนกำรประชำสัมพันธ์ 

เสนอเงินลงทุนดอกเบี้ยต�่ำ ลดหย่อนภำษีให้คนซื้อของ หรือช่วยรับซื้อของ 
จำกกลุ่มนี้
สร้างงาน	สร้างคน	ด้วยนโยบาย	“ดูแลสูงวัย	พัฒนาการศึกษาทางเลือก”	
 ปลดล็อคปัญหำควำมไม่เท่ำเทียมด้ำนสุขภำพและกำรศึกษำระหว่ำง
เมืองใหญ่และท้องถิ่น แถมยังช่วยสร้ำงงำนให้ชำวบ้ำนตอบโจทย์โควิด 
ควบคูก่นั โดยกำรพฒันำทกัษะและจ้ำงงำนคนในท้องถิน่ให้เป็นคนดแูลผูส้งูวยั
และครสูอนกำรศกึษำทำงเลอืก (Active learning) เพือ่ให้พวกเขำมชีวีติทีอ่ยูด่ี
กินดี ปัจจุบันมีหลำยท้องถิ่นพยำยำมผลักดันโครงกำรเช่นนี้ เช่น กำฬสินธุ์ 
ลพบุรี แต่โครงกำรดีๆ เหล่ำนี้ยังสำมำรถขยำยไปยังพื้นท่ีอ่ืนๆ ได้อีก  
สิ่งส�ำคัญ คือภำครัฐสำมำรถมีบทบำทในกำรเป็นผู้สนับสนุนในหลำยด้ำน เช่น 
ด้ำนงบประมำณ กฎระเบียบที่เอื้อในทำงปฏิบัติ 
	 นี่เป็นเพียง	 5	 ตัวอย่างนโยบายชวนคิดจากท้องถิ่น	 บางนโยบาย 
ท�าไปแล้วแต่อยู่วงเล็กๆ	 ยังมีอีกหลายนโยบายที่น่าสนใจแต่ยังไม่ได้ท�า	 
จึงอยากชวนคดิว่ายุคหลังโควดิจะมีนโยบายอะไรอกีบ้างท่ีจะช่วยขบัเคลือ่น
เศรษฐกิจไทยให้ไปต่อได้	 มักมีคนพูดเสมอว่า	 ในวิกฤตย่อมมีโอกาส	 
หากอยากเปลี่ยนสิ่งยาก	 ให้เปลี่ยนช่วงวิกฤตเวลาน้ีจึงเป็นโอกาสที่จะมา
ร่วมด้วยช่วยกันคิด	แล้วเราคนไทยจะผ่านโควิดนี้ไปด้วยกัน...

ที่มา		:  ธนำคำรแห่งประเทศไทย

รวบรวมโดย		:  ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคใต้
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 อินโดนีเซียเตรียมอนุญำตให้คนที่มีอำยุต�่ำกว่ำ 45 ปี 
กลับมำท�ำงำนได้อีกครั้ง เพื่อลดโอกำสในกำรปลดพนักงำน
และช่วยขับเคลื่อนภำคเศรษฐกิจที่แทบจะหยุดชะงักมำนำน
หลำยเดอืน โดยให้เหตผุลว่ำคนกลุม่นีเ้ป็นกลุ่มแรงงำนทีส่�ำคญั
ของประเทศ ท้ังยังมีอัตรำกำรเสียชีวิตจำกโรคติดเช้ือไวรัส 
COVID-19 ต�ำ่เมือ่เทยีบกบักลุม่คนท่ีมอีำย ุ60 ปี ขึน้ไปท่ีอตัรำ
เสียชีวิตอยู่ที่ 45%

อินโดนีเซียเตรียมอนุญาต
ให้คนที่มีอายุต�่ากว่า	45	ปี	กลับมาท�างาน
ได้อีกครั้ง

	 ทั้งนี้	 แรงงานที่มีอายุต�่ากว่า	 45	 ปีใน	 11	 ภาคธุรกิจ	 ในด้านความมั่นคง	 สุขภาพ	
อาหาร	 การเงิน	 การสื่อสาร	 และโลจิสติกส์จะเร่ิมกลับมาท�างานก่อน	 โดยยังคงมาตรการ 
คมุเข้มทางสงัคมทีจ่�าเป็นเอาไว้เพือ่ป้องกนัการระบาดระลอกใหม่	นอกจากนีช้าวอนิโดนเีซยี 
รายใดกต็ามทีล่ะเมดิค�าส่ังเว้นระยะห่างทางสังคม	อาจถกูลงโทษด้วยการขัดห้องน�า้สาธารณะ 
และปรับเงิน	 ซึ่งหน้าท่ีท�าความสะอาดห้องน�้าเป็นหนึ่งมาตรการลงโทษต่างๆ	 ที่ปรากฏอยู ่
ในกฎระเบียบใหม่ซึ่งมีเป้าหมายสกัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ	COVID-19

รวบรวมโดย		:  ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน

ที่มา		:	 https://www.prachatai.com

 บริษัท 95 แห่งในญี่ปุ่นตอบแบบสอบถำม NHK 82.1% ระบุจะปรับ
รูปแบบกำรท�ำงำนส�ำหรับวิถีชีวิตแบบใหม่ เช่น กำรท�ำงำนทำงไกล และ 
กำรลดจ�ำนวนพนักงำนในส�ำนักงำน 32.6% จะปรับลดพนักงำนในวัน 
ธรรมดำลงมำกกว่ำครึ่งหนึ่ง
 เมือ่ปลำยเดอืน พ.ค. 2563 สือ่ NHK รำยงำนว่ำได้จดัท�ำแบบสอบถำม
บริษัทต่ำงๆ 100 แห่ง ในหลำยอุตสำหกรรม เช่น กำรผลิต ค้ำปลีก และ 
กำรเงิน ตั้งแต่วันที่ 19-29 พ.ค. ซึ่งมีบริษัท 95 แห่งได้ตอบแบบส�ำรวจนี้  
โดยบรษิทัทีต่อบแบบสอบถำมร้อยละ 82.1 ตอบวำ่จะปรบัรปูแบบกำรท�ำงำน
ส�ำหรับวิถีชีวิตแบบใหม่ เช่น กำรท�ำงำนทำงไกล และกำรลดจ�ำนวนพนักงำน
ในส�ำนกังำน ร้อยละ 22.1 จะลดกำรลงทุน และร้อยละ 15.8 จะกำรปรบัเปลีย่น
ห่วงโซ่อุปทำนและกำรขนส่งสินค้ำ
 นอกจำกนี้ แบบส�ำรวจยังสอบถำมบริษัทต่ำงๆ ว่ำจะปรับลดจ�ำนวน
พนักงำนที่จะมำยังส�ำนักงำนในวันธรรมดำหรือไม่ ร้อยละ 32.6 ตอบว่ำจะลด
จ�ำนวนลงกว่ำคร่ึงหนึ่ง ขณะท่ีร้อยละ 48.4 ระบุว่ำจะลดลงจนถึงระดับหนึ่ง
เท่ำนัน้ และอกีร้อยละ 8.4 ระบวุ่ำจะเพิม่จ�ำนวนกลบัมำให้เท่ำกับช่วงก่อนหน้ำ
กำรระบำดของโรค COVID-19
 ด้ำนพรรคเสรีประชำธิปไตย หรือ LDP แกนน�ำรัฐบำลญี่ปุ ่น 
จะเรียกร้องให้รัฐบำลบรรจุเรื่องกำรส่งเสริมรูปแบบใหม่ๆ ของกำรท�ำงำน 
และเร่ืองกำรเร่งแปรเป็นระบบดิจิทัล ลงในแกนนโยบำยหลักๆ ของปีนี้  
เนื่องจำก COVID-19 ส่งผลกระทบต่อสังคม 
 โดยพรรค LDP มแีผนทีจ่ะจดัตัง้คณะท�ำงำนเพือ่จดัท�ำมำตรกำรรบัมอื
กับสิ่งที่อำจจะเกิดขึ้น เพื่อที่ว่ำญี่ปุ่นจะได้พร้อมในครั้งหน้ำยำมเมื่อเจอวิกฤต 
โดยคณะท�ำงำนมีแผนจะพิจำรณำเรื่องรูปแบบใหม่ๆ ของกำรท�ำงำน กำรเร่ง
แปรรูปเป็นระบบดิจิทัล กำรส่งเสริมโครงสร้ำงสำธำรณูปโภคด้ำนสำรสนเทศ 
และกำรรื้อปรับโครงสร้ำงห่วงโซ่อุปทำน เป็นต้น

ผลส�ารวจ	95	ธุรกิจ
ในญี่ปุ่น	82.1%	ระบุจะทบทวนรูปแบบการท�างานของพนักงาน

 ทั้งนี้ คณะท�ำงำนมีแผนจะขอให้รัฐบำลบรรจุข้อแนะน�ำต่ำงๆ ที่เป็น 
ผลลพัธ์จำกกำรศึกษำของตนลงในแกนนโยบำยหลกัๆ ของปี 2563 นี ้นอกจำกนี ้
สมำชิกคณะท�ำงำนจะพิจำรณำผลกระทบของควำมตึงเครียดในควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงสหรัฐฯ กับจีนที่มีต่อควำมสงบเรียบร้อยระหว่ำงประเทศและบทบำท
ของญ่ีปุ่นในระยะกลำงถึงระยะยำว รวมทั้งแผนจะจัดตั้งคณะท�ำงำนขึ้น 
เพื่อส่งเสริมกำรท�ำงำนทำงไกลและกำรใช้ “My Number” ซึ่งเป็นระบบ 
ระบุตัวประชำชนทั่วประเทศ
	 อนึ่งในเดือน	 เม.ย.	 2563	 ที่ผ่านมา	 อัตราการว่างงานในญี่ปุ่น 
เพิ่มเป็นร้อยละ	 2.6	 โดยเป็นผลจากการระบาดใหญ่ของเชื้อ	 COVID-19	 
ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่	 2	 ติดต่อกัน	 สัดส่วนตัวเลขจ�านวน 
ต�าแหน่งงานว่างเทียบกับจ�านวนผู้ท่ีต้องการท�างานในเดือนเมษายนลดลง
เช่นกันโดยเป็นเดือนที่	 4	 ติดต่อกัน	ตัวเลขนี้อยู่ที่	 1.32	ซึ่งหมายความว่า 
มีต�าแหน่งงานว่าง	132	ต�าแหน่งต่อผู้ที่ก�าลังหางาน	100	คนความต้องการ
แรงงานลดลงในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ	 ส่วนมาก	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ในธุรกิจโรงแรม	ร้านอาหาร	และภาคการผลิต

รวบรวมโดย		:  ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน

ที่มา		:  https://www.prachatai.com

รู้ทันโลก
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Smart DOE

	 นายสุชาติ	 พรชัยวิเศษกุล	 อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่ำ  
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้รับงำน/กลุ่ม 
ผู้รับงำนไปท�ำที่บ้ำน ซึ่งเป็นกลุ่มแรงงำนนอกระบบที่มีควำมส�ำคัญต่อระบบ
เศรษฐกจิ ดังน้ัน เพือ่เป็นกำรบรรเทำควำมเดอืดร้อน ในทีป่ระชุมคณะกรรมกำร
บริหำรกองทุนเพื่อผู้รับงำนไปท�ำที่บ้ำน ครั้งที่3/2563 ของกรมกำรจัดหำงำน 
จึงได้เห็นชอบให้ปรับลดอัตรำดอกเบี้ยกู้ยืมกองทุนฯ 0% ต่อปี เป็นระยะเวลำ 
3 เดือน ส�ำหรับลูกหนี้ที่อยู่ระหว่ำงผ่อนช�ำระ แต่ยกเว้น ลูกหนี้ที่ถูกบอกเลิก
สัญญำ และลูกหนี้ด�ำเนินคดี
 “กรมกำรจดัหำงำนในฐำนะหน่วยงำนท่ีให้ควำมส�ำคัญกับกำรส่งเสรมิ
กำรมีงำนท�ำให้กับแรงงำนนอกระบบ จะเร่งหำมำตรกำรเพื่อช่วยเหลือ และ
บรรเทำควำมเดือดร้อนให้กับแรงงำนในทุกกลุ่ม กำรปรับลดอัตรำดอกเบี้ย 
ในครั้งน้ี เป็นกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มแรงงำนนอกระบบในกำรลดต้นทุน 
ด้ำนอตัรำดอกเบ้ีย ซึง่เป็นหนึง่ในปัจจยัส�ำคญัของต้นทนุกำรรบังำนไปท�ำทีบ้่ำน 
เพือ่เสรมิศกัยภำพในกำรรบัมอืโรคโควดิ-19 ซึง่อัตรำดอกเบีย้อัตรำใหม่ดงักล่ำว
จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2563 เป็นต้นไป”

	 นายสุชาติ	พรชัยวิเศษกุล	อธิบดีกรมการจัดหางาน เผยพฤติกรรม
กำรหลอกลวงคนหำงำนไปท�ำงำนต่ำงประเทศรูปแบบใหม่ นิยมใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์ในกำรโฆษณำกำรจัดหำงำน (ทั้งบุคคลธรรมดำและนิติบุคคล) เช่น 
เฟสบุ๊คหรือไลน์ แทนกำรเดินทำงเข้ำไปชักชวนคนหำงำนในพื้นที่ต่ำงๆ หรือ
โดยอำศัยควำมใกล้ชิดจำกญำติ พ่ีน้อง โดยต�ำแหน่งงำนที่แอบอ้ำงส่วนใหญ่ 
จะเป็น กรรมกร พนักงำนเสริฟ พนักงำนนวด คนงำนในภำคเกษตรกรรม  
(เก็บผลไม้ ฟำร์มเลี้ยงสัตว์) และคนงำนในภำคอุตสำหกรรม ส่วนประเทศที่มี
กำรหลอกลวงไปท�ำงำน ได้แก่ ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ แคนำดำ สำธำรณรัฐเกำหลี 
(เกำหลีใต้) สวีเดน สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ออสเตรเลีย โปแลนด์ สิงคโปร์ 
เนเธอร์แลนด์(ฮอลแลนด์) กำตำร์ เยอรมนี อังกฤษ ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส นอร์เวย์ 
สำธำรณรัฐมัลดีฟส์ ฟิลิปปินส์ และมำเก๊ำ
 “จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) ท�ำให้เกิดกำรชะลอกำรจ้ำงงำนในประเทศ  
และกำรส่งแรงงำนไทยไปท�ำงำนต่ำงประเทศ แต่ทว่ำยังมีสำย/นำยหน้ำ 
จัดหำงำนเถื่อน ลงประกำศโฆษณำกำรจัดหำงำนโดยไม่ได้รับอนุญำต และมี
กำรชักชวนไปท�ำงำนต่ำงประเทศทำงเฟสบุ๊คหรือไลน์อยู่ ซึ่งท�ำให้กำรสืบหำ
ตัวผู้กระท�ำควำมผิดเป็นเรื่องยำก อย่ำงไรก็ดี กรมกำรจัดหำงำนมีเจ้ำหน้ำที่ 
เฝ้ำระวัง ติดตำม ตรวจสอบอย่ำงเข้มงวด และท�ำรำยงำนกำรสืบสวน หำกพบ

กกจ.ประกาศพักช�าระหนี้ลูกหนี้เงินกู้ยืม
กองทุนเพื่อรับงานไปท�าที่บ้าน
ลดดอกเบี้ย	0%	ต่อปี	3	เดือน

กรมการจัดหางาน	เตือนภัยสื่อสังคมออนไลน์!!	
พฤติกรรมการหลอกลวงคนหางานไปท�างานต่างประเทศ

	 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส�านักงานจัดหางานจังหวัด	
ส�านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นท่ี	 1-10	 และสายด่วนกระทรวง
แรงงาน	โทร.1506	กด	2	กรมการจัดหางาน

รวบรวมโดย		:  ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน

ที่มา		:  http://www.doe.go.th

ผู้กระท�ำควำมผิด จะด�ำเนินคดีตำมมำตรำ 66 แห่งพระรำช
บญัญตัจิดัหำงำนและคุม้ครองคนหำงำน 
พ.ศ. 2528 อย่ำงจริงจัง 
	 ทั้งนี้	 ในส่วนของทางบริษัท
จัดหางานท่ีขึ้นทะเบียนกับกรมการ
จัดหางาน	ได้รับอนุญาตให้จัดส่ง
คนหางานไปท�างานต่างประเทศ	
และจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	 จ�านวน	 130	 แห่ง	 แบ่งเป็น 
ในกรุงเทพมหานคร	จ�านวน	93	แห่ง	และส่วนภูมิภาค	อีก	37	แห่ง	ยังพบ
การให้บริการปกติ	 เพราะมีการก�ากับท่ีเข้มงวดภายใต้กฎหมายของ 
กรมการจัดหางาน	 ส�าหรับผู้สนใจจะไปท�างานในต่างประเทศ	 ควรศึกษา
ข้อมลูการเดนิทางไปท�างานอย่างถกูต้องตามกฎหมาย	โดยสามารถสอบถาม
เพิ่มเติมได้ที่	 ส�านักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด	 ส�านักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่	 1-10	 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน	 โทร.1506	
กด	2	กรมการจัดหางาน”	อธิบดีกรมการจัดหางาน	กล่าว

รวบรวมโดย		:  ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน

ที่มา		:  http://www.doe.go.th
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	 นายสุชาติ	 พรชัยวิเศษกุล	 อธิบดีกรมการจัดหางาน เผย ตำมที ่
กรมกำรจัดหำงำนมีนโยบำยในกำรจัดส่งแรงงำนไทยไปท�ำงำนต่ำงประเทศ 
อย่ำงมศีกัดิศ์รแีละมคีณุภำพชีวิตท่ีดี มุ่งส่งเสรมิกำรจดัส่งแรงงำนไทยไปท�ำงำน
ในประเทศที่มีศักยภำพ มีโอกำสได้รับกำรพัฒนำทักษะฝีมือ เพื่อน�ำกลับมำใช้
ในประเทศโดยเฉพำะในสำขำทีม่คีวำมจ�ำเป็นต่อกำรพฒันำเสรมิสร้ำงศกัยภำพ
ของประเทศ (ตุลำคม 2562-เมษำยน 2563) ส่งแรงงำนไทยไปท�ำงำน 
ต่ำงประเทศแล้ว 47,368 คน คิดเป็นร้อยละ 47.37 ของเป้ำหมำยจัดส่ง 
แรงงำนไทยไปท�ำงำนต่ำงประเทศที่ตั้งไว้ 100,000 คน โดยจัดส่งไปท�ำงำน
ไต้หวันมำกทีส่ดุ 14,071 คน รองลงมำคอื สำธำรณรัฐเกำหล ี5,755 คน มำเลเซีย 
5,059 คน ญี่ปุ่น 4,481 คน และ อิสรำเอล 3,273 คน สร้ำงรำยได้เข้ำประเทศ 
76,362 ล้ำนบำท ซึ่งหำกประเทศไทยสำมำรถส่งแรงงำนไทยได้ตำมเป้ำหมำย 
จะมีรำยได้เข้ำประเทศไม่น้อยกวำ่ปีละ 140,000 ล้ำนบำท นับเป็นแนวทำง 
ในกำรส่งเสริมกำรมีงำนท�ำที่สำมำรถน�ำเงินตรำเข้ำประเทศได้จ�ำนวนมำก

	 นายสุชาติ	 พรชัยวิเศษกุล	 อธิบดีกรมการจัดหางาน เผย 
สถำนเอกอคัรรำชทตูสำธำรณรฐัเกำหลีประจ�ำประเทศไทย แจ้งเพิม่เตมิเอกสำร
เพือ่ประกอบกำรยืน่ขอตรวจลงตรำ (วีซ่ำ) ตำมมำตรกำรป้องกนักำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) แก่แรงงำนต่ำงชำติที่จะเข้ำไป
ท�ำงำนในสำธำรณรัฐเกำหลี ดังนี้ 
 1. ใบรับรองแพทย์ (Medical Certificate) ที่มีระยะเวลำไม่เกิน  
48 ชัว่โมง ในวนัยืน่ค�ำร้องขอวซ่ีำนอกเหนอืจำกหนงัสอืรบัรองกำรตรวจสขุภำพ 
แบบ ค ตำมประกำศกรมกำรจัดหำงำน เรื่อง กำรตรวจสุขภำพคนหำงำน 
ที่จะไปท�ำงำนต่ำงประเทศ ลงวันที่ 22 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 
 2. แบบรำยงำนสุขภำพ (Health Condition Report Form) และ
หนงัสอืแสดงควำมยนิยอมกำรกกัตนเอง โดยคนหำงำนต้องเข้ำรบักำรสมัภำษณ์
เกี่ยวกับสุขภำพ พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองตนเองในวันรับวีซ่ำ

	 นายสุชาติ	 พรชัยวิเศษกุล	 อธิบดีกรมการจัดหางาน  
กล่ำวว่ำ ได้รับแจ้งจำกสมำคมกำรประมงแห่งประเทศไทย ประกำศ
รับสมัครแรงงำนไทยท�ำงำนในภำคประมงทะเล พร้อมเผย ปัจจุบัน 
ยังมีควำมต้องกำรแรงงำน จ�ำนวนกว่ำ 50,000 อัตรำ เช่น ต�ำแหน่ง
นำยท้ำยเรือ/นำยเรือ ผู้ช่วยนำยท้ำยเรือ ช่ำงเครื่อง และกรรมกร/ 
ลูกเรือ เป็นต้น ค่ำจ้ำงและสวัสดิกำรต่ำงๆ ที่ได้รับจะเป็นไปตำม 
ที่กฎหมำยก�ำหนด โดยผู้ที่สนใจสมัครงำนดังกล่ำว สำมำรถประสำน
โดยตรงได้ทำง หมำยเลขโทรศัพท์ 02-452-0571-2 หรือทำง  
thaifisheries@windowslive.com ทั้งน้ีสำมำรถสอบถำม 
รำยละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ส�ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด ส�ำนักงำน 
จดัหำงำนกรงุเทพมหำนครพืน้ที ่1-10 และสำยด่วนกระทรวงแรงงำน 
โทร.1506 กด 2 กรมกำรจัดหำงำน

	 กรมการจัดหางาน	แจ้งช่องทางท�าเงินช่วงโควิด	ชวนท�างานในกิจการประมงทะเล	ปัจจุบันยังมีความต้องการกว่า	50,000	อัตรา

กกจ.	ส่งออกแรงงานไปท�างานต่างประเทศแล้ว 
47,368	คน	สร้างรายได้เข้าประเทศ	76,362	ล้านบาท

กกจ.	เผย	จะไปท�างานในเกาหลี
ต้องตรวจสุขภาพก่อนขอวีซ่าและกักตัว	14	วัน	เมื่อไปถึง

กกจ.ชวนแรงงานไทย	ท�างานภาคประมง

	 อย่างไรกด็	ีจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19	ท�าให้
การจดัส่งแรงงานไทยไปท�างานต่างประเทศอาจต้องใช้ระยะเวลาด�าเนนิการ
มากกว่าเดมิ	และการปฏบิตังิานต่างๆ	ของกรมการจดัหางาน	ได้ด�าเนนิการ
อยูภ่ายใต้มาตรการป้องกนัและควบคมุโรค	และประกาศก�าหนดของรฐับาล
อย่างเคร่งครัด	 ทั้งนี้	 ขอย�้าให้แรงงานไทยที่สนใจเดินทางไปท�างาน 
ต่างประเทศ	 ควรไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	 ซึ่งผู้ที่สนใจไปท�างาน 
ตา่งประเทศ	สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี่ส�านกังานจัดหางาน
จังหวัดทุกจังหวัด	 หรือส�านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่	 1-10	 
หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน	 โทร.1506	 กด	 2	 กรมการจัดหางาน	 
นายสุชาติฯ	กล่าว

รวบรวมโดย		:  ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน

ที่มา		:  http://www.doe.go.th

	 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจ�าประเทศไทย	 จะใช้
เวลาพิจารณาออกวีซ่า	 ไม่น้อยกว่า	 14	 วัน	 ตามมาตรการเฝ้าระวัง	 และ 
ขอให้แรงงานไทยตรวจสขุภาพตามทีส่ถานเอกอคัรราชทตูสาธารณรฐัเกาหลี
ประจ�าประเทศไทย	ระบุไว้	ซึ่งหากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ	คลี่คลาย
ลงหรือเข้าสู่ภาวะปกติ	 กรมการจัดหางานจะแจ้งยกเลิกการตรวจสุขภาพ
แรงงานไทยตามรายการดังกล่าวให้ทราบอีกครั้ง	 สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติมได้ที่	 กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ	 โทร.0-2245-6706	
ส�านกังานจดัหางานจงัหวดัทกุจงัหวดั	และส�านกังานจดัหางานกรงุเทพมหานคร
พื้นที่	1-10

รวบรวมโดย		:  ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน

ที่มา		:  http://www.doe.go.th

	 “การแพร่ระบาดของโควิด-19	 ได้ส่งผลกระทบในทุกภาคส่วน	 รวมท้ัง 
ผลกระทบต่อภาคประมงทะเลทั้งในด้านการประกอบอาชีพ	 ด้านการตลาด	 และ 
การด�ารงชีวิตเป็นอย่างมาก	 ขณะเดียวกัน	 ยังพบว่ามีการขาดแคลนแรงงานใน 
กลุ่มผู้ประกอบการประมง	 ซึ่งทางคณะกรรมการบริหารสมาคมการประมง 
แห่งประเทศไทย	 ได้ขอให้รัฐบาลประชาสัมพันธ์ให้แรงงานไทยท่ีว่างงานจาก 
สถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว	มาท�างาน	ในกิจการประมงทะเล	ซึ่งนับได้ว่า
เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ผู้ว่างงานได้เลือกประกอบอาชีพ	 เพื่อมีรายได้เลี้ยงตนเอง 
และครอบครัว	 อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและลดปัญหา 
การขาดแคลนแรงงานด้วย”	นายสุชาติฯ	กล่าว

รวบรวมโดย		:  ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำน

ที่มา		:  http://www.doe.go.th
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9	อาชีพที่	“ได้ไปต่อ”
หลังจบ	COVID-19

อาชีพมั่นคง

ค้าขายออนไลน์
 COVID-19 ท�ำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปล่ียนไป ทั้งกำรกักตัวอยู่บ้ำน 
Work from Home ห้ำงสรรพสินค้ำ ร้ำนค้ำต่ำงๆ ต้องปิดให้บริกำร ท�ำให้ 
คนออกไปไหนมำไหนไม่ได้สะดวก กำรจับจ่ำยใช้สอยทั้งของกินของใช้ถูกย้ำย
มำอยู่บนโลกออนไลน์แทน เพรำะสำมำรถเข้ำไปเลือกซื้อสินค้ำได้ตลอด  
24 ชั่วโมง จำกนั้นก็แค่รอให้ของมำส่งถึงหน้ำบ้ำน เมื่อผ่ำนพ้นช่วงน้ีไปแล้ว 
แน่นอนว่ำคนจะหันมำซื้อของออนไลน์กันมำกข้ึน เพรำะง่ำย สะดวกสบำย 
และไม่จ�ำเป็นต้องออกจำกบ้ำน
พนักงานส่งอาหารเดลิเวอรี่
 อำหำรเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของมนุษย์ ดังนั้น ไม่ว่ำจะสถำนกำรณ์ไหน 
คนก็ยังต้องบริโภคอำหำร แต่จะออกไปหำอะไรกินข้ำงนอกก็ท�ำไม่ได้ อำหำร
แถวบ้ำนก็มีแต่เดิมๆ คนจึงหันไปสั่งอำหำรผ่ำนแอปพลิเคชันแทน
 ปัจจุบันแอปฯ ต่ำงๆ พยำยำมเพิ่มร้ำนอำหำรเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับ 
ผู้บริโภค คนสั่งก็เลือกสั่งเมนูได้หลำกหลำย กำรปักหมุดร้ำนโปรดก็ท�ำได้ 
ไม่ยำก ธรุกจิส่งอำหำรเดลเิวอรีจ่งึเตบิโตได้อกีเรือ่ยๆ และกลำยเป็นอำชพีเสริม
ให้กับใครหลำยๆ คน 
ติวเตอร์ออนไลน์
 COVID-19 สอนให้รู้ว่ำ “อยูท่ีไ่หนกเ็รยีนได้ ไม่จ�ำเป็นต้องเข้ำห้องเรยีน” 
แม้ว่ำกลุ่มเด็กเล็กยังต้องกลับไปโรงเรียนหลังหมดโรคไวรัสระบำด แต่กลุ่ม 
เด็กโตกลับได้อิสระทำงกำรศึกษำมำกขึ้น ด้วยมีควำมรับผิดชอบมำกพอ 
ที่จะน่ังเรียนผ่ำนหน้ำจอคอมพิวเตอร์ได้ รวมถึงกลุ่มนักเรียนที่เรียนพิเศษ 
ตำมสถำบันกวดวิชำต่ำงๆ ก็ไม่จ�ำเป็นต้องออกไปนั่งเรียนรวมกับคนอื่น
 ในอนำคตอันใกล้ เรำจะได้เห็นกำรสมัครเรียนผ่ำนออนไลน์ จ่ำยเงิน
ออนไลน์ เพื่อ log in ไปเรียนแบบออนไลน์จำกมุมใดของโลกกันมำกขึ้น  
ขณะที่ติวเตอร์ อำจำรย์ ที่มีอุปกรณ์พร้อม ก็สำมำรถสอนอยู่ที่บ้ำนได้ เพรำะ
ยังสำมำรถสื่อสำรแบบ interactive กับลูกศิษย์ได้
สตรีมเมอร์
 ในช่วงที่คนกักตัวอยู่บ้ำนว่ำงๆ ก็ย่อมต้องหำอะไรดูแก้เซ็งแก้เครียด 
กันบ้ำง ท�ำให้สตรีมเมอร์เข้ำมำ มีบทบำทมำกขึ้นในกำรสร้ำงควำมบันเทิงใน
ชวีติประจ�ำวนัของคนทีฝั่งตวัอยูใ่นโลกออนไลน์ ใครทีเ่ล่นเกมเก่งๆ เอน็เตอร์เทน
คนเป็น ก็มีชัยไปกว่ำครึ่ง เพรำะสำมำรถเรียกยอดวิว ยอดติดตำมได้มำก ซึ่ง 
ส่งผลให้จ�ำนวนเงนิทีจ่ะเข้ำกระเป๋ำมำกตำมไปด้วย แต่อำชพีน้ีใช่ว่ำแค่เล่นเกม
เป็นแล้วจะหำรำยได้กันง่ำยๆ อย่ำงน้อยต้องมีทักษะท่ีจ�ำเป็น อีกหลำยอย่ำง 
ถึงจะประสบควำมส�ำเร็จได้ในเส้นทำงนี้
เปิดร้านอาหาร
 หลำยคนบ่นแล้วว่ำคิดถึงชำบู หมูกระทะ และอำหำรต่ำงๆ ที่ถูกสั่งงด 
ซึ่งถ้ำร้ำนเหล่ำนี้กลับมำเปิดได้เมื่อไหร่ รับรองว่ำร้ำนแตกแน่นอน โดยเฉพำะ
เมนูหมูกระทะ ชำบู เพรำะเป็นเมนูที่สำมำรถนัดพบเพื่อนฝูงที่ห่ำงหำยไป 
ในช่วงห่ำงกันสักพัก หลังจำกที่ผ่ำนมำท�ำได้เพียงพูดคุยผ่ำนเสียงและหน้ำจอ
 เมื่อได้กลับมำรวมกลุ่มกันแบบเห็นหน้ำ ย่อมมีเรื่องให้พูดคุย แชร ์
เร่ืองรำวในช่วงที่ผ่ำนมำอย่ำงสนุกสนำน กำรกินอำหำรท่ีร้ำนอำหำรจึงได้ 

	 ในช่วงทีส่ถานการณ์ไวรสัระบาดก�าลงัเลวร้าย	หลากหลายอาชพี
ต้องตกอยู่ในสภาวะตกงาน	อกีทัง้พฤตกิรรมต่างๆ	ของคนกต้็องปรบั
เปลี่ยนไปด้วย	เมื่อผ่านพ้นช่วงยากล�าบากนี้ไปแล้ว	จะมีอาชีพไหนบ้างที่ยังอยู่รอดเรารวบรวมมาด้วยกัน	9	อาชีพ	ดังนี้

อิ่มทั้งท้องและอิ่มทั้งใจ นั่นจึงท�ำให้ธุรกิจร้ำนอำหำรจะกลับมำเฟื่องฟูขึ้นมำก
หลังผ่ำนพ้นวิกฤติครั้งนี้
โปรแกรมเมอร์
 เพรำะช่วง COVID-19 ท�ำให้พฤติกรรมของคนเปลี่ยนไป เมื่อทุกอย่ำง
สำมำรถท�ำได้ผ่ำนออนไลน์โดยไม่ต้องออกจำกบ้ำน ท�ำให้ปริมำณกำรใช้งำน
เว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่ำงๆ จึงสูงขึ้น
 โปรแกรมเมอร์จึงน่ำจะไปต่อได้ยำวๆ เพื่อพัฒนำเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน
ต่ำงๆ ให้รองรบักำรใช้งำนทีส่ะดวกและดกีว่ำเดมิ ออกแบบให้ทกุอย่ำงด�ำเนนิกำร 
ได้ผ่ำนหน้ำจอคอมพวิเตอร์หรอืหน้ำจอโทรศพัท์ ทัง้ค้ำขำย กำรเรียน กำรท�ำงำน 
กำรประชุม ธุรกรรมทำงกำรเงิน กำรพักผ่อนหย่อนใจและสื่อบันเทิง
ขายประกันสุขภาพ
 โรคระบำดในครัง้นีจ้ะตรำตรงึอยูใ่นควำมทรงจ�ำของใครหลำยคนไปอกีนำน 
หลำยคนเจ็บป่วยต้องเข้ำโรงพยำบำล แต่ไม่ได้เตรียมตัวรับควำมเสี่ยงนี้ไว้  
ท�ำให้จำกนี้ไป ผู้คนจะหันมำตระหนักและใส่ใจกับสุขภำพมำกขึ้นแน่นอน
 เมื่อไม่มีใครรู้ว่ำวันข้ำงหน้ำจะมีโรคระบำดอะไรเกิดขึ้นอีก และสุขภำพ
เป็นเรือ่งส�ำคญั ท�ำให้ผูค้นเริม่คดิถงึกำรท�ำประกนัสขุภำพเพือ่เตรยีมหลกัประกนั
ท่ีม่ันคงให้กับคุณภำพชีวิต บริษัทประกันจึงต้องเร่งแข่งกันปรับเปลี่ยนควำม
คุ้มครองสุขภำพคนให้ครอบคลุมและเข้ำกับสถำนกำรณ์ ธุรกิจประกันสุขภำพ
จึงน่ำจะไปได้ไกล
เอนเตอร์เทนเมนต์ออนไลน์
 ถึงแม้ไม่ใช่ช่วงโรคระบำด แต่คนในยุคศตวรรษที่ 21 ก็หันมำเสพ 
สื่อออนไลน์กันมำกขึ้นอยู่แล้ว ช่วงที่ Work from home ก็ใช่ว่ำจะนั่งท�ำงำน
อย่ำงเดียวตลอดเวลำเหมือนอยู่ออฟฟิศ คงมีสักแวบที่กดเข้ำไปดูนู่นน่ันน่ี  
ให้หำยเครียด เพื่อเป็นกำรชำร์จแบตให้ตัวเองบ้ำง ส่วนคนที่กักตัวอยู่บ้ำน 
เหงำๆ ก็มักจะหำสิ่งบันเทิงใจเยียวยำจิตใจ เสพควำมบันเทิงผ่ำนช่องทำง 
เอนเตอร์เทนเมนต์อื่นๆ จึงท�ำให้กลำยเป็นแหล่งบันเทิงที่สำมำรถท�ำเงิน 
ได้ต่อเนื่องหลังหมด COVID-19
ธุรกิจที่พัก	ทัวร์	และการท่องเที่ยว
 ปิดท้ำยด้วยธุรกิจที่ซบเซำเงียบเหงำอย่ำงมำกในช่วงที่ COVID-19  
พ่นพิษ แม้แต่คนในประเทศยังออกจำกบ้ำนไม่ได้ นักท่องเที่ยวต่ำงชำต ิ
อย่ำได้หวัง เม่ือบวกกบัสภำพเศรษฐกจิในประเทศท่ีเป็นช่วงขำลงอยูแ่ล้ว ท�ำให้
ทีพ่กัและทีเ่ทีย่วหลำยแห่งต้องปิดตวัลง ทวัร์กข็ำยไม่ได้ คนตกงำนกนัมำกมำย 
แต่หลงัจำกหมดโรคระบำดนีไ้ป คนกจ็ะแห่กนัไปเทีย่วให้สมกบัทีอ่ดัอัน้มำนำน
หลำยเดอืน ซึง่กำรท่องเทีย่วและทีพ่กัจะกลบัมำคกึคกั ต้อนรบัผูค้นทีอ่ยำกเทีย่ว 
ให้ธุรกิจทัวร์ได้เก็บเงินกันแบบรัวๆ แน่นอน
	 ท้ายท่ีสุด	 ขอเป็นก�าลังใจให้ทุกอาชีพท่ีต้องเผชิญกับวิกฤติในช่วงนี้	
สามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากล�าบากนี้ไปได้	และกลับมามีพลังใจที่แข็งแกร่ง
ในการท�างานกันอีกครั้ง

รวบรวมโดย		:  ศูนย์บริหำรข้อมูลตลำดแรงงำนภำคตะวันตก
ที่มา		:  https://tonkit360.com



เปิดลิสต์อาชีพไหน	ที่บริษัท(ยัง)	ต้องการ
THAILAND 4.0

 ณ ตอนนี้เป็นช่วงท่ีหลำยบริษัทเริ่มผ่ำนช่วงกำรปรับตัวและกำรน�ำ Business 
Continuity Plan มำใช้ เพือ่รบัมอืมำตรกำรเว้นระยะห่ำงทำงสงัคม (Social Distancing) 
หรือกำรท�ำงำนที่บ้ำน (Work from Home) อันเนื่องมำจำกสถำนกำรณ์กำรระบำด 
ของโควิด-19 กันไปแล้ว ซึ่งกำรปรับตัวตอนนี้อำจจะยังท�ำได้ไม่เต็มที่เหมือนช่วงก่อนกำร
เกิดโรคระบำด แต่หลำยบริษัทก็เร่ิมเข้ำสู่ขั้นตอนของกำร “ปรับแผนกำรด�ำเนินงำน” 
“ปรบักลยทุธ์ธุรกจิ” และ “หำทำงฟ้ืนฟธูรุกจิ” ซึง่โดยส่วนมำกกจ็ะมหีลกักำรทีค่ล้ำยคลงึ
กันคือ
 1. กำรด�ำเนินธุรกิจโดยมี Covid-19 ไปอย่ำงน้อย 12-18 เดือน
 2. กำรน�ำเทคโนโลยีมำใช้ให้มำกขึ้น 
 3. กำรเตรียมควำมพร้อมกับผู้แข่งขันในรูปแบบใหม่ๆ 
 4. กำรลดต้นทุน 
 ซึ่งแน่นอนว่ำกำรปรับแผนและปรับวิธีกำรด�ำเนินงำนเหล่ำนี้ จะเป็นตัวก�ำหนด 
สภำพตลำดแรงงำน กำรจ้ำงงำน และควำมต้องกำรแรงงำน ว่ำจะเปลี่ยนไปอย่ำงไร 
หลังจำกนี้
งานไหนรุ่ง	งานไหนร่วง	หลังวิกฤติโควิด-19
 ปฏิเสธได้ยำกว่ำสถำนกำรณ์ใน 
ปัจจบัุนมส่ีวนบบีให้ตลำดแรงงำนต้องลดขนำด
ลงไปอย่ำงมำก แต่ก่อนท่ีจะไปดูว่ำจะมีอำชีพ
ใดที่จะได้รับผลกระทบจำกตลำดแรงงำน 
ที่เปล่ียนแปลงไปนี้ ลองมำท�ำควำมเข้ำใจ 
หลักเกณฑ์ที่ทำงบริษัท Pragma and Will 
Group ซึ่งเป็นที่ปรึกษำด้ำนกำรจัดกำรธุรกิจ 
ผ่ำนทำงข้อมูล (Data Driven Management  
Consultant) ใช้ในกำรคดักรองอำชพีหรอืงำน
ท่ีจะได้รับผลกระทบกันก่อน โดยเกณฑ์ที่ใช ้
ในกำรคัดเลือกงำนจะมีดังนี้
 1. งำนที่ถูกทดแทนด้วยช่องทำง 
กำรขำยและกำรติดต่อใหม่ (Replaced by 
new channel)
 2. งำนท่ีถูกทดแทนด้วยผู้ให้บริกำร
ที่ต้นทุนถูกกว่ำ (Replaced by cheaper  
cost)
 3. งำนที่ถูกทดแทนด้วยกำรคิด
วิเครำะห์ผ่ำนระบบหรือเทคโนโลยีใหม่  
(Replaced by technology)
 4. งำนที่ถูกทดแทนด้วยผู้แข่งขัน
ประเภทใหม่ (Replaced by disruptor)
 ซึง่ถ้ำเรำน�ำเกณฑ์เหล่ำนีไ้ปวเิครำะห์
งำนและอำชีพทีมี่ในองค์กรในปัจจบัุน จะพบว่ำ 
มีงำนหลำยงำนในบริษัทซ่ึงเข้ำเกณฑ์เหล่ำนี้ 
และบำงงำนอำจเข้ำเกณฑ์มำกกว่ำหนึ่งเกณฑ์ 
โดยมตีวัอย่ำงงำนทีจ่ะได้รบัผลกระทบดงัตำรำง
ด้ำนล่ำง
 จำกตำรำงด้ำนบนจะแสดงให้เห็นว่ำ
งำนโดยส่วนมำกจะถูกทดแทนด้วย “กำรท�ำงำนแบบใหม่” “กำรมีเครื่องมือใหม่” หรือ 
“กำรตดังำนบำงส่วนไปให้เทคโนโลยหีรือผูใ้ห้บริกำรท�ำแทน” หำกลองยกตวัอย่ำงพนกังำน
บัญชี 4 คน ซ่ึงเดิมต้องลงบัญชีของร้ำน 4 สำขำ โดยต้องท�ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร  
กรอกข้อมูลเข้ำระบบ และน�ำส่งต่อให้เจ้ำนำย ในกรณีนี้ หำกบริษัทหรือร้ำนค้ำนั้นๆ  
น�ำระบบ AI มำใช้ในกำรตรวจสอบเอกสำร มีระบบ Text to Data พร้อมระบบในกำร 
ลงบญัชแีละรวบรวมข้อมลูให้อตัโนมตั ิกจ็ะส่งผลให้บรษิทันีต้้องกำรจ�ำนวนพนกังำนบญัชี
ลดลง พนกังำนทีบ่รษิทัยงัต้องกำรอยูก่จ็ะลดบทบำทในกำรกรอกเอกสำรลง แต่จะสำมำรถ
ตรวจสอบเอกสำรผ่ำนทำงระบบได้รวดเร็วย่ิงขึ้น และแน่นอนว่ำย่อมน�ำมำซึ่งต้นทุน 
ที่ต�่ำลงของบริษัท 
 นอกจำกนี้ ในบำงกรณีบริษัทอำจจะลดต้นทุนให้ต�่ำลงไปได้อีก ถ้ำผู้ที่มำช่วย
ตรวจสอบกำรท�ำงำนของระบบเป็นผู้ให้บริกำรแบบ Outsourced พนักงำนที่เคยคิดว่ำ 
กำร Outsourced เป็นเรื่องไกลตัวหรือท�ำได้ยำก บริษัทไม่น่ำจะท�ำได้ส�ำเร็จ หำกลอง 
มองย้อนกลับไปเมื่อสำมเดือนก่อน ก็จะเห็นว่ำแทบไม่มีบริษัทไหนเลยที่คิดว่ำจะสำมำรถ
เปลี่ยนให้พนักงำนท�ำงำนจำกที่บ้ำนได้ ยิ่งในสถำนกำรณ์ที่มีต้นทุนเป็นตัวบังคับ โอกำส 
ที่จะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ก็ยิ่งเกิดได้ง่ำยขึ้น

 หรอืหำกลองคดิต่อว่ำจำกตวัอย่ำงในกรณทีีผู่บ้รโิภคเปลีย่นกำรซือ้จำกหน้ำร้ำน
มำเป็นออนไลน์ และไปดผูลกระทบของงำนในมุมอืน่ ซึง่ไม่ได้พิจำรณำแค่จ�ำนวนพนกังำน
ขำยทีล่ดลงกนับ้ำง เม่ือธรุกรรมกำรซือ้ออนไลน์เกดิขึน้ กำรท�ำเอกสำรทัง้หมดก็จะเกดิขึน้
ผ่ำนระบบ ตั้งแต่กำรจัดเตรียมสินค้ำไปจนถึงกำรจัดส่งสินค้ำ ซึ่งสำมำรถท�ำได้โดยบริษัท 
Fulfilment1 และขนส่ง ฝั่งลูกค้ำก็สำมำรถติดตำมสินค้ำผ่ำนระบบ เขียนรีวิวผ่ำนระบบ 
ขณะทีเ่อกสำรทำงบญัชทีัง้หมดจำกระบบกส็ำมำรถส่งให้บรษิทับญัชดี�ำเนนิกำรได้โดยง่ำย 
ในเส้นทำงกำรท�ำธุรกรรมออนไลน์นี้ จะเห็นว่ำมีทั้ง “งำนที่หำยไป” จำกบริษัท แต่ย้ำย
ไปเกิดขึ้นในฝั่งผู้ให้บริกำรแทน และ “งำนที่ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำแล้ว” เกิดขึ้น แต่ก็ยังมีงำน
ที่จะต้องเกิดขึ้นดังตำรำงด้ำนบนอยู่ เช่น ผู้พัฒนำระบบ ผู้พัฒนำ AI เพื่อแนะน�ำสินคำ้ 
ให้ลูกค้ำ หรือแม้แต่ผู้ให้บริกำร Fulfilment เป็นต้น
ปรับตัวเพื่อความอยู่รอด
 เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ดังนั้นกำรปรับตัว เรียนรู้ควำมรู้ใหม่และควำมรู้เพิ่มเติม  
เรียนรู้กำรใช้เทคโนโลยี เพื่อตอบรับกับตลำดแรงงำนใหม่จึงเป็นสิ่งส�ำคัญอย่ำงยิ่ง ซึ่งกำร

เรยีนรูใ้นท่ีนีก็้มีได้หลำยรปูแบบ เช่น จำกเดิมที ่
พนกังำนจะต้องรูจั้กงำนของตนเองในรำยละเอยีด 
กจ็ะต้องเรยีนรูก้ำรใช้เทคโนโลย ีและปรบัเปลีย่น
ไปเรียนรู้งำนของเพ่ือนร่วมงำนมำกขึ้น รู้จัก 
หน้ำงำนท่ีกว้ำงข้ึน แต่มีควำมรู้เพียงพอที่จะ
เป็นคนใส่ข้อมูลให้กับระบบ หรือตรวจสอบ
ข้อมูลจำกระบบแทนเพ่ือนร่วมงำนซึ่งอำจจะ
ถูกเลิกจ้ำง เป็นต้น
 หรือจำกเดิมที่พนักงำนเป็นผู้ปฏิบัติ
งำนเอง ก็อำจต้องเปลี่ยนมำเป็นผู้ติดต่อกับ
บรษิทัผูใ้ห้บริกำร (Outsource) ดังน้ันก็จ�ำเป็น
ต้องมคีวำมรูค้วำมเข้ำใจในกระบวนกำรท�ำงำน 
เพื่อสำมำรถที่จะติดตำมหรือตรวจสอบงำนได้ 
นอกจำกนี้ก็จะต้องเพิ่มควำมสำมำรถในกำร
ประสำนงำนให้มำกขึ้นด้วย
 ควำมรู้ที่เคยมีเพื่อคิดวิเครำะห์ตำม
ระบบ ตำมเอกสำร ตำมหลักเกณฑ์ จะไม ่
เพียงพออีกต่อไป เพรำะระบบจะสำมำรถ 
ท�ำแทนแรงงำนได้ ควำมรูเ้กีย่วกับกำรใช้ข้อมูล 
Big Data จะมีควำมส�ำคัญและเป็นที่ต้องกำร
เพิ่มขึ้น ทั้งในมุมที่จะเป็นผู้บอกระบบว่ำควร
วิเครำะห์อะไร และเป็นผู้แปลผลเพิ่มเติมจำก
ผลกำรวิเครำะห์ของระบบ 
 ในส่วนสดุท้ำย หำกควำมสำมำรถของ
ระบบในปัจจุบันท�ำงำนได้ในระดับน้ี อยำกให้
เรำลองคิดตำมกันดูว่ำ “จะมีอำชีพใดบ้ำงที่ได้
รบัผลกระทบและต้องปรบัเปลีย่นตัวเองอย่ำงไร” 
เช่น ในกรณีที่ระบบสำมำรถบอกร้ำนค้ำได้ว่ำ 
ควำมต้องกำรสินค้ำ SKU หนึ่ง มีโอกำสจะ 
เพิ่มสูงขึ้นมำกที่สำขำ A ในเดือนหน้ำ ดังนั้น
ควรท�ำออนไลน์โปรโมชันทำงโซเชยีลมีเดยีและ

อีเมลกับลูกค้ำในฐำนข้อมูลสมำชิกเพศหญิงอำยุ 25-40 ปี แต่ระบบก็คำดกำรณ์ได้อีกว่ำ 
มีพนักงำนแคชเชียร์ในสำขำ A จะลำออก ส่วนแคชเชียร์ในสำขำ B จะมีจ�ำนวนเกิน 
ทีต้่องกำร ดงันัน้ระบบจงึแนะน�ำให้บรษิทัตดิต่อพนกังำนในสำขำ B เพือ่ย้ำยไปปฏบิตังิำน
ที่สำขำ A ชั่วครำว หรือติดตั้งแคชเชียร์ระบบ Self-Checkout เพิ่ม และในอีกทำงหนึ่ง
ระบบก็จะบอกทำงบริษัทให้ปรับแผนกำรส�ำรองสินค้ำ ติดต่อซัพพลำยเออร์เพื่อวำงแผน
ในกำรจดัส่งสินค้ำ SKU ดงักล่ำวมำพร้อมสนิค้ำอืน่ เพ่ือประหยดัต้นทุนในกำรขนส่ง รวมถงึ 
ระบบยังจะบอกฝ่ำยกำรเงินให้เตรียมบริหำรเงินสดเพื่อช�ำระค่ำสินค้ำได้อย่ำงครบวงจร 
	 นีเ่ป็นแค่ตวัอย่างเหตกุารณ์ทีอ่าจเกดิขึน้จากการทีร่ะบบสามารถประมวลผล 
และคาดการณ์ข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าที่จะเกิดขึ้นได้อย่างแม่นย�า	 ดังนั้นการเป็น	 
“คนท�างาน”	 ในวันนี้	 จึงต้องเร่ิมคิดตามและวิเคราะห์กันดูว่างานที่เราท�าอยู่จะเป็น
อย่างไรต่อหลังจากนี้	 และเราควรจะต้องเรียนรู้ความรู้ใดเพิ่มเติม	 เพ่ือที่จะได้ 
เตรียมตัวพร้อมรับกับตลาดแรงงานที่ก�าลังเปลี่ยนแปลงไปนับจากนี้
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