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ประเทศไทยมีปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งด้านเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน
ปัญหาด้านเศรษฐกิจเกิดจาก GDP ขยายตัวต่าและติดกับดักรายได้ปานกลางมานาน 45 ปี
ปัญหาตลาดแรงงานเกิดจากการขาดแคลนแรงงานมีฝีมือและผลิตภาพแรงงานต่า
การฟื้นฟูเศรษฐกิจและตลาดแรงงานทีได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโควิด-19
จะต้องเลือกอุตสาหกรรมทีมีศักยภาพ เพือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิมขึ้น
 แผนแม่บทเฉพาะกิจได้กา่ หนดอุตสาหกรรมทีมีศักยภาพ 5 อุตสาหกรรม
เป็นเป้าหมายการฟื้นฟูประเทศหลังโควิด-19 และสอดคล้องกับนโยบาย BCG
 หน่วยงานกระทรวงแรงงานทีมีภารกิจเกียวข้องกับแผนแม่บทเฉพาะกิจ ประกอบด้วย
กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และส่านักงานประกันสังคม

ของแรงงานต่
า
งด้
า
วในประเทศไทย
ของแรงงานต่
า
งด้
า
วในประเทศไทย
ของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
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บทความนี้ มี จุ ด มุ่ ง หมายทีจะน่ า เสนอโอกาสของตลาดแรงงานภายหลัง
การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ก่อนทีจะเข้าใจเรืองดังกล่าว ผู้เขียนเห็นว่า จ่าเป็นจะต้อง
น่าเสนอข้อมูลเกียวกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจของไทยเสียก่อน เพือสร้างความเข้าใจ
เกียวกับปัญหาเชิงโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจและตลาดแรงงานของประเทศทีเรื้ อรั ง
มาเป็นเวลานาน อีกทั้งยังได้ผลกระทบเพิมเติมจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน
ท่าให้เกิดความเสียหายต่อ ระบบเศรษฐกิจและตลาดแรงงานเป็นวงกว้างอย่างทีไม่เคย
มีมาก่อน ดังนั้น การจะฟื้นฟูเศรษฐกิจและตลาดแรงงานทีได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นนี้
จะต้องวิเคราะห์ถึ งศักยภาพทีมีอยู่เดิมเพื อต่อยอดและเสริมศักยภาพใหม่ในอนาคต
ซึงจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม โดยผู้เขียนจะเสนอแนะวิธีการทีเกียวข้อง
กับตลาดแรงงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานภายในกระทรวงแรงงานผ่านการวิเคราะห์
อุตสาหกรรมทีมีศักยภาพตามแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็ นผล
มาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 - 2565 และนโยบาย BCG ทีเป็นวาระแห่งชาติ
ปัญหาเชิงโครงสร้าง
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
ประเทศไทยเริมพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่มีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที 1 ในปี 2504 และมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับสู ง
จนสามารถเปลียนสถานะจากประเทศรายได้ต่า (Low Income Country) มาเป็นประเทศ
รายได้ปานกลางระดับล่าง (Lower Middle Income Country) ในปี 2519 หลังจากนั้น
ได้มีการใช้นโยบายพั ฒนาภาคอุตสาหกรรม (Industrialization) ภายหลังการค้นพบ
ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยและตั้ง Eastern Seaboard ในปี 2525 ประกอบกับได้รับการลงทุน
โดยตรงจากต่ า งประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) โดยเฉพาะจากญี ปุ่ น
ทีเป็นผลจากการแข็งค่าของเงินเยนตามข้อตกลง Plaza Accord ในปี 2528 ส่งผลให้
ญีปุ่นสูญเสียความสามารถในการส่งออก จึงต้องย้ายฐานการผลิตออกไปต่างประเทศ
ประเทศไทยจึงได้รับประโยชน์ในช่วงทศวรรษ 2530 ส่งผลให้อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
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มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) เฉลียสูงกว่าร้อยละ 9 เป็นอัตรา
สูงทีสุดในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยจนเกือบจะได้เป็นเสือตัวที 5 ของเอเชียตามเกาหลีใต้
ฮ่องกง สิงคโปร์ และไต้หวัน อย่างไรก็ดี ประเทศไทยกลับประสบวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540
เนืองจากการใช้นโยบายอัตราแลกเปลียนทีไม่สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิ จ หลังจาก
วิกฤตเศรษฐกิจครั้งนั้น GDP ของไทยไม่สามารถกลับไปขยายตัวได้เท่าเดิมอีกเลย โดยมี
แนวโน้มต่าลงเรือย ๆ และล่าสุดยังได้ผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
ท่าให้ประเทศไทยยังตกอยู่ในสภาวะติดกับดักรายได้ปานกลาง ซึงหมายถึง การที ประเทศ
สามารถพัฒนาจนหลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ต่าแต่ไม่สามารถก้าวข้ามไปสู่ประเทศ
รายได้สูง โดยงานศึกษาวิจัยจ่านวนมากระบุว่า สาเหตุทีไทยติดกับดัก รายได้ปานกลาง
เป็นเวลานาน เนืองจากขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ
ภาพที 1 อัตราการขยายตัวของ GDP ปี 2504 - 2563

Asian Financial Crisis
-7.6%

ทีมา : World Bank
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Covid-19
-6.1%

เมือกล่าวถึงกับดักรายได้ปานกลางควรจะต้องท่าความเข้าใจว่า การจัดสถานะ
ทางเศรษฐกิจของธนาคารโลกมีการแบ่ งกลุ่มประเทศออกเป็ น 4 กลุ่ม โดยใช้เกณฑ์รายได้
ประชาชาติเฉลียต่อคน (Gross National Income per capita : GNI per capita)1 ดังนี้
1) ประเทศรายได้ต่า (Low Income Country) มี GNI per capita ต่ากว่า
1,036 เหรียญสหรัฐ
2) ประเทศรายได้ปานกลางระดับล่าง (Lower Middle Income Country)
มี GNI per capita ระหว่าง 1,036 - 4,045 เหรียญสหรัฐ
3) ประเทศรายได้ปานกลางระดับบน (Upper Middle Income Country)
มี GNI per capita ระหว่าง 4,046 – 12,535 เหรียญสหรัฐ
4) ประเทศรายได้สูง (High Income Country) มี GNI per capita สูงกว่า
12,535 เหรียญสหรัฐ
ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี 2562) ประเทศไทย มี GNI per capita อยู่ที 7,260
เหรียญสหรัฐ ซึงยังห่างไกลเกณฑ์การเป็นประเทศรายได้สูงของธนาคารโลก เมือนับเวลา
ตั้งแต่ประเทศไทยเปลียนสถานะจากประเทศรายได้ต่ามาเป็นประเทศรายได้ปานกลาง
ระดับล่างในปี 2519 เท่ากับว่า ติดกับดักรายได้ปานกลางมาแล้ว 45 ปี หากพิจารณา
เปรียบเทียบกับระยะเวลาการติดกับดักรายได้ปานกลางของ 4 เสือเศรษฐกิจของเอเชีย
จะพบว่า เกาหลีใต้ใช้เวลา 23 ปี ฮ่องกงใช้เวลา 24 ปี ไต้หวันใช้เวลา 27 ปี และสิงคโปร์
ใช้เวลา 29 ปี แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ประเทศไทยมีปัญหาเชิงโครงสร้างทีท่าให้เกิด
ความแตกต่างของการพัฒนาเศรษฐกิจและท่าให้ติดกับดักรายได้ปานกลางมาเป็นเวลานาน
และคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกนานเช่นกันกว่าจะหลุดพ้นกับดักนี้ได้

1

GNI = GDP + รายได้คนไทยในต่างประเทศ – รายได้คนต่างประเทศในไทย หมายความว่า GNI ค่านวณมาจาก GDP
ส่วน per capita เป็นการหารด้วยจ่านวนประชากร เพือค่านวณเป็นค่าเฉลียต่อคน
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ภาพที 2 GNI per capita ปี 2505 - 2562
เป้าหมายประเทศรายได้สูง >12,535 เหรียญสหรัฐ

ปี 2562 = 7,260 เหรียญสหรัฐ

ทีมา : World Bank

ปัญหาตลาดแรงงาน
ปัญหาส่าคัญของตลาดแรงงานทีส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย
คือ ทักษะของแรงงาน โดยทัวไปการพิจารณาทักษะจะใช้การแบ่งตามระดับการศึกษา
ตามเกณฑ์องค์การแรงงานระหว่างประเทศ แรงงานทีส่าเร็จระดับอุดมศึกษาเรียกว่า แรงงาน
มีฝีมือ (Skilled Labour) แรงงานทีส่าเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา
เรียกว่า แรงงานกึงฝีมือ (Semi-skilled Labour) และแรงงานทีส่าเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ลงมาเรียกว่า แรงงานไร้ฝีมือ (Unskilled Labour) จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า ตลาดแรงงาน
ของไทยมีแรงงานไร้ฝีมือมากทีสุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.21 รองลงมาเป็นแรงงานมีฝีมือ
ร้อยละ 22.48 และแรงงานกึงฝีมือร้อยละ 17.39 ในขณะทีประเทศรายได้สูงส่วนใหญ่
มีสัดส่วนแรงงานมีฝีมือมากทีสุด ยกตัวอย่าง ญีปุ่นทีเป็นประเทศแรกของเอเชียทีมีสถานะ
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เป็นประเทศรายได้สูงมีสัดส่วนแรงงานมีฝีมือสูงกว่าร้อยละ 70 สะท้อนให้เห็นว่า การทีไทย
มีสัดส่วนแรงงานมีฝีมือต่าเป็นส่วนหนึงของสาเหตุทีไม่สามารถกลายเป็นประเทศรายได้สูง
ตารางที 1 จ่านวนผู้มีงานท่าปี 2563
ระดับฝีมือ

ระดับการศึกษา

ในระบบ นอกระบบ
(คน)
(คน)
507,664
536,604
1,103,783 5,594,437
2,699,862 5,528,902
3,031,877 3,453,216
3,473,772 3,121,651

ทั้งหมด
รวมตาม
(คน)
ฝีมือ (คน)
1,044,268
6,698,220
22,456,345
8,228,764
6,485,092
6,595,423 6,595,423

ไม่มีการศึกษา
ต่ากว่าประถมศึกษา
แรงงานไร้ฝีมือ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอน
แรงงานกึ่งฝีมือ
ปลาย
แรงงานมีฝีมือ อุดมศึกษา
6,457,698 2,068,262 8,525,960 8,525,960
อืน ๆ
116,293
7,537
123,830
349,273
ไม่ทราบ
171,661
53,782
225,443
รวม
17,562,610 20,364,391 37,927,001 37,927,001
สัดส่วน (ร้อยละ)
46.31
53.69
100.00
100.00

สัดส่วน
(ร้อยละ)
59.21
17.39
22.48
0.92
100.00

ทีมา : ส่านักงานสถิติแห่งชาติ วิเคราะห์โดยผู้เขียน

เมือพิจารณาผลทีเกิดจากโครงสร้างตลาดแรงงานข้างต้นผ่านผลิตภาพแรงงาน2
ซึงหมายถึง ความสามารถในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของแรงงานเฉลียต่อคนจะพบว่า
ในภาพรวมแรงงานไทยมีผลิตภาพต่า จากข้อมูลรายงานขององค์การเพิมผลผลิตแห่งเอเชีย
APO Labour Productivity 2018 ที ได้ ศึ ก ษาข้ อ มู ล เกี ยวกั บ ผลิ ต ภาพแรงงานของ
ทุกประเทศในเอเชียพบว่า ผลิตภาพแรงงานของไทยต่ากว่าผลิตภาพแรงงานของประเทศ
4 เสือเศรษฐกิจของเอเชียอย่างมีนัยส่าคัญ โดยมีระดับต่ากว่าเกาหลีใต้ 2 เท่า ไต้หวัน
3 เท่า ฮ่องกง 4 เท่า และสิงคโปร์ 5 เท่า สะท้อนในเชิงเปรียบเทียบว่า แรงงาน 1 คนของไทย
สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้น้อยกว่าทั้ง 4 เสือเศรษฐกิจ

2

ผลิตภาพแรงงาน ค่านวณจาก GDP ณ ราคาคงทีหารด้วยจ่านวนแรงงาน มีหน่วยเป็นบาทต่อคนต่อปี
6

ภาพที 3 เปรียบเทียบผลิตภาพแรงงาน

ทีมา : APO Productivity Databook 2018
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นอกจากนี้ การขยายตัวของผลิตภาพแรงงาน (Labour Productivity Growth)
ของไทยยังมีอัตราทีต่า โดยปรับตัวเพิมขึ้นเพียงเล็กน้อยจากร้อยละ 3.4 ต่อปี ในช่วงปี
2513 - 2533 มาเป็ น ร้ อ ยละ 3.9 ต่ อ ปี ในช่ ว งปี 2533 – 2559 ขณะที ประเทศอื น
ในเอเชียมี Labour Productivity Growth เพิมขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วงเวลาเดียวกัน
ยกตัวอย่างเช่น เวียดนามเพิมขึ้นจากร้อยละ 0.7 มาเป็นร้อยละ 5.2 ลาวเพิมขึ้นจากร้อยละ
2.5 มาเป็นร้อยละ 4.2 และจีนเพิมขึ้นจากร้อยละ 4.5 มาเป็นร้อยละ 8.3 แสดงว่า ไทย
มีปัญหาศักยภาพแรงงานอย่างเห็นได้ชัด ซึงจะเป็นปัจจัยฉุดรั้งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในระยะยาว
ภาพที 4 อัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงาน

ทีมา : APO Productivity Databook 2018
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ข้อมูลเปรียบเทียบผลิตภาพแรงงานแต่ละประเทศและเขตเศรษฐกิจกับผลิตภาพ
แรงงานของญีปุ่นทีผ่านมาในอดีตชี้ให้เห็นว่า ผลิตภาพแรงงานของไทยเทียบได้กับผลิตภาพ
แรงงานของญีปุ่นเมือปี 1970 หรือ 50 ปีทีแล้ว และต่ากว่าผลิตภาพแรงงานของ 4 เสือ
เศรษฐกิจ รวมทั้งอิหร่าน ศรีลังกา มองโกเลีย หรือแม้แต่ประเทศเพือนบ้านอย่างมาเลเซีย
ทีใกล้จะกลายเป็นประเทศรายได้สูงประเทศต่อไป
ภาพที 5 เปรียบเทียบผลิตภาพแรงงานกับญีปุ่น

ทีมา : APO Productivity Databook 2018
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ข้ อ มู ลดั งกล่ าวล้ วนแสดงให้เห็นถึ งปั ญหาเชิ งโครงสร้ างของตลาดแรงงาน
ทีสะสมมาเป็ นเวลานาน อย่างไรก็ดี หากพิ จารณาตามความเป็ นจริงจะพบความยาก
ในการแก้ไขปัญหานี้ เนืองจากการจะเปลียนระดับฝีมือของแรงงานจากไร้ฝีมือให้เป็ น
กึงฝีมือหรือกึงฝีมือเป็นมีฝีมือในทางปฏิบัติเป็นไปได้น้อยมาก เนืองจากแรงงานทั้งหมด
อยู่ในตลาดแรงงาน หากต้องการจะเปลียนล่าดับชั้นจะต้องกลับไปศึกษาจนได้วุฒิการศึกษา
ระดับใหม่ จึงต้องยอมรับว่า ประเทศไทยมีปัญหาเรืองระบบการศึกษามาตั้งแต่ในอดีต
จนส่งผลเรื้อรังมายังตลาดแรงงานในปัจจุบัน ซึงผู้เขียนเห็นว่า การแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย
ในเรืองนีม้ ี 2 วิธี คือ 1) การสนับสนุนให้ผู้ทีจะเข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่ส่าเร็จระดับการศึกษา
สูงขึ้น ซึงเป็นภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ไม่สามารถหวังผลได้ทันที เนืองจากต้องอาศัย
ระยะเวลากว่าทีกลุ่มนี้จะเข้าสู่ตลาดแรงงานและท่าให้สัดส่วนแรงงาน 3 กลุ่มเปลียนแปลงไป
ในทางทีดีขึ้น และ 2) การพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะสูงขึ้น ซึงเป็นวิธีการเดียวทีกระทรวง
แรงงานสามารถท่าได้ตามภารกิจ อย่างไรก็ดี ต้องยอมรับว่า จะไม่ได้สามารถเปลียนสัดส่วน
ของแรงงาน 3 กลุ่มนั้นได้ แต่จะเป็นการสนับสนุนให้แรงงานมีทักษะเฉพาะทีเหมาะสม
กับ การประกอบอาชีพ ในปั จ จุ บั น และอนาคต โดยมีจุ ดมุ่งหมายคือ การสร้า งมูลค่ า
ทางเศรษฐกิจเพิมขึ้น ซึงในท้ายทีสุดจะส่งผลให้ GDP และ GNI per capita ของประเทศ
สูงขึ้น เพือเป้าหมายการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางในอนาคต
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
จากการวิเคราะห์โครงสร้างเศรษฐกิจและตลาดแรงงานจะพบว่า สาเหตุทีไทย
ติดกับดักรายได้ปานกลางเป็นเวลานาน เนืองจาก GNI per capita ยังไม่สูง เป็นผลมาจาก
การที GDP และผลิตภาพแรงงานขยายตัวในอัตราต่า ดังนั้น การจะแก้ไขปัญหาดังกล่าว
จะต้องท่าให้ GDP ขยายตัวในอัตราสูงขึ้น หมายความว่า จะต้องสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
เพิ มขึ้ น ซึงวิธีก ารทีจะบรรลุเป้า หมายดังกล่า วต้องอาศัยการสนับสนุน อุตสาหกรรม
ทีไทยมีจุดเด่นและมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรองรับการฟื้นตัวของประเทศ
หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท่า
แผนแม่บ ทเฉพาะกิจ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็ นผลมาจากสถานการณ์โ ควิด -19
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พ.ศ. 2564 – 2565 และได้วิเคราะห์อุตสาหกรรมทีมีศักยภาพไว้แล้ว ผู้เขียนจึงน่ามาใช้
ในการวิเคราะห์เพือเสนอแนะนโยบายเกียวกับแรงงานตามภารกิจของหน่วยงานภายใน
กระทรวงแรงงาน โดยแผนดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที 2 แนวทางการพัฒนาตามแผนแม่บทเฉพาะกิจ

แนวทาง
1. การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก
ภายในประเทศ
(Local Economy)
2. การยกระดับ
ขีดความสามารถ
ของประเทศเพือรองรับ
การเจริญเติบโต
อย่างยังยืนในระยะยาว
(Future Growth)

รายละเอียด
1.1 การส่งเสริมการจ้างงาน
1.2 การช่วยเหลือและพัฒนา
ศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs)
1.3 การกระจายความเจริญ
ทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมือง
หลักในภูมิภาคและเมืองรอง
2.1 อุตสาหกรรมและบริการ
ทางการแพทย์ครบวงจร
2.2 การท่องเทียวเชิงสร้างสรรค์
และเน้นคุณภาพ
2.3 การเกษตรมูลค่าสูง
2.4 อุตสาหกรรมอาหาร
2.5 อุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
กระทรวงแรงงาน
การส่งเสริมการจ้างงาน

1) อุตสาหกรรมและบริการ
ทางการแพทย์ครบวงจร
2) การท่องเทียวเชิง
สร้างสรรค์และเน้น
คุณภาพ
3) การเกษตรมูลค่าสูง
4) อุตสาหกรรมอาหาร
5) อุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่
3. การพัฒนาศักยภาพ
3.1 การยกระดับทักษะ ปรับ
1) การยกระดับทักษะ
และยกระดับคุณภาพชีวิต
ทักษะ และส่งเสริมการเรียนรู้
ปรับทักษะ และส่งเสริม
ของคน (Human
3.2 การขยายและพัฒนาระบบ
การเรียนรู้
Capital)
หลักประกันทางสังคม
2) การขยายและพัฒนา
3.3 การเสริมสร้างความมันคง
ระบบหลักประกันทาง
ทางสุขภาพ
สังคม
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แนวทาง
4. การปรับปรุงและ
พัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพือ
ส่งเสริมการฟื้นฟูและ
พัฒนาประเทศ (Enabling
Factors)

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
กระทรวงแรงงาน
4.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพือรองรับการปรับโครงสร้าง เพือรองรับการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจใหม่
เศรษฐกิจใหม่
4.2 การปรับปรุงกฎหมาย
และส่งเสริมภาครัฐดิจิทัล
4.3 การพัฒนาองค์ความรู้
และนวัตกรรม
4.4 การเสริมสร้างความมันคง
และบริหารจัดการความเสียง
4.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายและภาคีการ
พัฒนา
รายละเอียด

ทีมา : ส่านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วิเคราะห์โดยผู้เขียน

จากแผนแม่บทจะเห็นได้ว่า มีส่วนทีเกียวข้องกับภารกิจกระทรวงแรงงานโดยตรง
ผู้เขียนจึงน่ามาจัดกลุ่มใหม่เพือแสดงให้เห็นความเชือมโยงทีจะน่าไปสู่การปฏิบัติ จริง
โดยเริมจากการใช้อุตสาหกรรมทีมีศักยภาพเพือรองรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน
เป็นเป้าหมาย จากนั้นจึงใช้ภารกิจของกระทรวงแรงงานในการสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าว
ซึงวิธีการทีจะด่าเนินการตามภารกิจจะต้องอาศัยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทีเกียวข้อง
กับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามตารางที 3
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ตารางที 3 ภารกิจทีเกียวข้องกับกระทรวงแรงงาน

เป้าหมาย
ภารกิจที่เกี่ยวข้อง
วิธีการ
อุตสาหกรรมทีมีศักยภาพ
1. การส่งเสริมการจ้างงาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1) อุตสาหกรรมและบริการทาง 2. การยกระดับทักษะ
เพือรองรับการปรับโครงสร้าง
การแพทย์ครบวงจร
ปรับทักษะ
เศรษฐกิจใหม่
2) การท่องเทียวเชิงสร้างสรรค์
และส่งเสริมการเรียนรู้
และเน้นคุณภาพ
3. การขยายและพัฒนา
3) การเกษตรมูลค่าสูง
ระบบหลักประกันทาง
4) อุตสาหกรรมอาหาร
สังคม
5) อุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่
ทีมา : ส่านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วิเคราะห์โดยผู้เขียน

นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีนโยบายส่า คัญ ทีประกาศให้เป็ นวาระแห่งชาติ คื อ
การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green
Economy : BCG Model) พ.ศ. 2564 – 2569 เพือสนับสนุนเป้าหมายการเป็นประเทศ
รายได้สูง โดยเฉพาะการยกระดับภาคเกษตรให้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เพิมขึ้น
เนืองจากมีแรงงานอยู่ในภาคเกษตรสูงถึง 12.56 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 33 ของผู้มีงานท่า
ทั้งหมด ทั้งนี้ BCG Model จะให้ความส่าคัญกับ 4 สาขายุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) เกษตรและ
อาหาร 2) สุขภาพและการแพทย์ 3) พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และ 4) การท่องเทียว
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึงเมือวิเคราะห์เชือมโยงกันจะพบว่า อุตสาหกรรมทีแผนแม่ บท
เฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565
และ BCG Model ให้การสนับสนุนมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
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วิธีดาเนินการ
ผู้ เ ขี ย นได้ วิ เ คราะห์ อุ ต สาหกรรมที มี ศั ก ยภาพตามแผนแม่ บ ทและ BCG
Model ทั้งมิติเศรษฐกิจและตลาดแรงงานพบว่า ปัจจุบันมีอุตสาหกรรมทีเกียวข้องถึ ง
5 อุ ต สาหกรรม โดยมี GDP รวมกั น 4,904,542 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 31.23
ของ GDP ทั้งประเทศ และมีจ่านวนผู้มีงานท่ามากถึง 18,210,209 คน คิดเป็นร้อยละ
48.01 ของผู้มีงานท่าทั้งหมด จึงกล่าวได้ว่ามีความส่าคัญต่อเศรษฐกิจไทยเป็นต้นทุนเดิม
อยู่แล้ว หากได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจะยิงมีความส่าคัญมากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะ
การเกษตรทีเป็นต้นน้่าของการผลิตอาหารและการท่องเทียว ซึงเมือพิจารณาทั้ง 3 ส่วน
เข้ า ด้ ว ยกั น จะพบว่ า มี GDP รวมกั น 2,966,193ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 18.89
ของ GDP ทั้งประเทศ และมีผู้มีงานท่า สูงถึง 16,870,835 คน คิดเป็นร้อยละ 44.48
ของผู้มีงานท่าทั้งหมด
จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า จ่านวนผู้มีงานท่าใน 5 อุตสาหกรรมมีจ่านวนเกือบ
ครึงของจ่านวนผู้มีงานท่าทั้งหมด แต่มีจ่านวนแรงงานนอกระบบใน 5 อุตสาหกรรมนี้
สู ง ถึ ง 14,237,698 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 78.19 ของจ่ า นวนผู้ มี ง านท่ า ทั้ ง หมด
ใน 5 อุตสาหกรรมแสดงให้เห็นว่า ถึงแม้จะเป็นอุตสาหกรรมทีมีศักยภาพ แต่ผู้มีงานท่า
ส่ว นใหญ่มีความเปราะบางและควรได้ รับ การสนั บ สนุ น ส่งเสริม และคุ้มครองจาก
นโยบายแรงงาน เพื อเป็ นก่า ลังส่าคัญในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ
โดยเฉพาะการพั ฒนาทัก ษะและการพั ฒนาหลัก ประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงาน
ในอุตสาหกรรมดังกล่าว
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ตารางที 4 อุตสาหกรรมทีมีศักยภาพ
ภาค
เศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม

GDP ปี
2563
(ล้านบาท)
1,357,503

ในระบบ
1,230,764

นอกระบบ
11,329,439

รวม
12,560,203

จานวนแรงงานที่มีอยู่เดิม (คน)

แผนแม่บท
การเกษตร
มูลค่าสูง

BCG Model
เกษตร

อุตสาหกรรม
อาหาร
(การผลิต
ผลิตภัณฑ์
อาหาร)
อุตสาหกรรม
ยานยนต์
สมัยใหม่
(การผลิต
ยานยนต์
รถพ่วง และ
รถกึงรถพ่วง)

อาหาร
(การผลิต
ผลิตภัณฑ์
อาหาร)

973,345*

661,564

776,781

1,438,345

-

943,791*

251,739

130,250

381,989

-

วัสดุและ
เคมีชีวภาพ
(การผลิต
เคมีภัณฑ์)

206,309*

85,243

90,197

175,440

-

พลังงาน

412,097

112,745

-

112,745

อุตสาหกรรม
และบริการ
ทางการแพทย์

สุขภาพ
และการแพทย์

376,152

629,951

39,249

669,200

การท่องเทียว
เชิงสร้างสรรค์
และเน้น
คุณภาพ

การท่องเทียว
และเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

635,345

1,000,504

1,871,782

2,872,287

รวม 5 อุตสาหกรรม

4,904,542

3,972,510

14,237,698

18,210,209

ทั้งประเทศ

15,703,021

17,562,610

20,364,391

37,927,001

ภาคเกษตร

เกษตรกรรม
ป่าไม้ และ
การประมง

ภาค
อุตสาหกรรม

การผลิต
(*GDP
ค่านวณจาก
มูลค่า
การส่งออก)

ภาคบริการ

นโยบาย

การไฟฟ้า
ก๊าซ
และการ
ประปา
งานด้าน
สุขภาพ
และสังคม
สงเคราะห์

ที่พักแรม
และบริการ
ด้านอาหาร

ทีมา : ส่านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย
และส่านักงานเศรษฐกิจแห่งชาติ วิเคราะห์โดยผู้เขียน
15

ผู้เขียนได้ระบุหน่วยงานรับผิดชอบภายในกระทรวงแรงงานและวิธีด่าเนินการ
ให้เป็นรูปธรรม โดยจะมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทในเรืองการพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐาน
เพือสนับสนุนอุตสาหกรรมทีมีศักยภาพ กล่าวคือ กระทรวงแรงงานจะต้องพัฒนาโครงสร้าง
พื้ นฐานทีเกียวข้ องกับภารกิจของตนเอง ซึงผู้เขี ยนเห็นว่า โครงสร้างพื้ นฐานทีเกี ยวกับ
ตลาดแรงงานมีความส่าคัญอย่างยิง เนืองจากเป็ นเครืองมือทีจะท่าให้นโยบายแรงงาน
มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ตรงเป้ า หมายและสามารถตอบสนองความต้ อ งการของประชาชน
ได้อย่างแท้จริง หากไม่มีโครงสร้างพื้ นฐานทีดี นโยบายทีออกมาจะเป็ นเพี ย งนโยบาย
ชัวคราวและไม่มีกลไกขับเคลือนทียังยืน โดยผู้เขียนได้น่าเสนอวิธีด่าเนินการส่าหรับแต่ละ
หน่วยงาน หากสามารถพั ฒนาโครงสร้า งพื้ น ฐานที น่า เสนอได้ นอกจากจะสนับสนุ น
อุตสาหกรรมทีมีศักยภาพรองรับการฟื้นตัวหลังโควิด-19 แล้ว ยังจะช่วยรองรับแรงงานใหม่
ที จะเข้ า สู่ อุ ต สาหกรรมดั ง กล่ า ว อี ก ทั้ ง จะช่ ว ย สร้ า งโอกาสให้ กั บ ตลาดแรงงาน
ในภาพรวมอีกด้วย
ตารางที 5 ข้อเสนอวิธีด่าเนินการ
แนวทางที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบ
วิธีดาเนินการให้สอดคล้องกับแผนแม่บท
ส่งเสริมการจ้างงาน กรมการจัดหางาน
1. เชือมโยง Smart Job Center กับเว็บไซต์ไทยมีงานท่า
เข้าด้วยกัน เพือให้เป็นศูนย์กลางบริการประชาชน
ของกระทรวงแรงงานและเพือให้ง่ายต่อการประสัมพันธ์
2. เร่งรัดการใช้งาน Job Demand Open Platform ที
กรมการจัดหางานได้พัฒนา เพือให้ระบบ AI กับแพลตฟอร์ม
รวมเป็นหนึงเดียวกันเพือเพิมประสิทธิภาพในการวิเคราะห์
คุณลักษณะของผู้ใช้งานกับต่าแหน่งงานและทักษะทีจ่าเป็น
3. วิเคราะห์เชือมโยงมาตรฐานอาชีพกับมาตรฐานอุตสาหกรรม
เข้าด้วยกันเพือให้ AI ใช้ประมวลผล
4. ร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาแอปพลิเคชัน
ไทยมีงานท่าเพิมเติมจากเว็บไซต์เพือรวม 2 ภารกิจไว้ด้วยกัน
และให้สามารถเข้าถึงประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ
ยกระดับทักษะ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1. น่าหลักสูตรออนไลน์ทีมีอยู่เดิมมาบรรจุทีเว็บไซต์
ปรับทักษะ และ
ไทยมีงานท่า ซึงสามารถด่าเนินการได้ทันที
ส่งเสริมการเรียนรู้
2. พัฒนาระบบวิเคราะห์ความเหมาะสมกับหลักสูตรฝึกอบรม
รายบุคคลด้วย AI เพือให้ง่ายต่อการใช้งานของประชาชน
อีกทั้งภาครัฐยังได้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
จากพฤติกรรมการใช้งานในลักษณะเดียวกับ Youtube
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แนวทางที่เกี่ยวข้อง

ขยายและพัฒนา
ระบบหลักประกัน
ทางสังคม

หน่วยงานรับผิดชอบ

วิธีดาเนินการให้สอดคล้องกับแผนแม่บท
ทีสามารถน่ามาใช้วิเคราะห์และออกแบบนโยบายการพัฒนา
ทักษะทีสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
3. จัดท่า Skill list ส่าหรับทุกอาชีพและทุกอุตสาหกรรม
เพือให้ AI ใช้ประมวลผล
4. จัดหาและรวบรวมหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพิมเติม
จากภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษามาไว้ทีเว็บไซต์
ไทยมีงานท่า หากเป็นหลักสูตรทีมีค่าใช้จ่าย เจ้าของหลักสูตร
จะได้ประโยชน์จากการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงแรงงาน
ส่วนกระทรวงจะได้ประโยชน์จากการมีบริการทีหลากหลาย
เพือรองรับความต้องการของประชาชนและช่วยส่งเสริม
ภาพลักษณ์ทีดี จึงเท่ากับได้ประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย
5. ร่วมมือกับกรมการจัดหางานพัฒนาแอปพลิเคชัน
ไทยมีงานท่าเพิมเติมจากเว็บไซต์
ส่านักงานประกันสังคม 1. ส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคม
มากขึ้น โดยการด่าเนินการเชิงรุกด้วยการประชาสัมพันธ์
ผ่าน Social Media ตามทีแรงงานแต่ละกลุ่มนิยมใช้
เพือการโฆษณาได้อย่างตรงเป้าหมาย ซึงสามารถวิเคราะห์
ได้จากข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตของบริษัทโทรคมนาคม
2. ทบทวนอัตราการส่งเงินสมทบและสิทธิประโยชน์
ให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนมากขึ้น เช่น
การเพิมหรือลดเงินสมทบและการเลือกสิทธิประโยชน์
ตามความต้องการรายบุคคลในลักษณะเดียวกับบริษัทประกัน
ภาคเอกชน
3. ศึกษาการน่าเทคโนโลยี Blockchain มาใช้กับระบบ
ประกันสังคม โดยเฉพาะกลไก Smart Contact
ทีมีการท่างานแบบอัตโนมัติ สามารถเขียนโปรแกรม
ให้เก็บเงินสมทบและจ่ายสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องใช้คน
และเอกสาร ซึงจะเป็นการประหยัดงบประมาณของประเทศ
และเพิมประสิทธิภาพของบริการภาครัฐในอนาคต รวมทั้ง
สอดคล้องกับความเปลียนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรม
ของประชาชนทีต้องการความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ
ไม่จ่าเป็นต้องเดินทางไปขึ้นทะเบียนและกรอกเอกสาร
ทีส่านักงานเหมือนในปัจจุบัน
ทีมา : ผู้เขียน
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ประโยชน์ของการมีโครงสร้างพื้นฐานด้านแรงงาน
1. ประโยชน์ด้านภาพลักษณ์
กระทรวงแรงงานจะมีภาพลักษณ์ทีดีในสายตาประชาชนจากการมีโครงสร้าง
พื้นฐานทีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างจุดยืนการเป็นศูนย์กลางนโยบายแรงงานของประเทศ
ผ่านการใช้เทคโนโลยีทีชาญฉลาดสอดคล้องกับการเปลียนแปลงของโลกและตอบสนอง
ต่อความคาดหวังของประชาชนทีต้องการใช้บริการทีมีคุณภาพจากภาครัฐ ผู้เขียนขอยกตัวอย่าง
กรณีของประเทศรายได้สูงอย่างสิงคโปร์ทีมีโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาทักษะทีประสบ
ความส่าเร็จด้วยการสร้างแพลตฟอร์ม SkillsFuture ให้เป็นแหล่งรวมหลักสูตรการพัฒนา
ทักษะทั้งหมดของประเทศ โดยรวบรวมหลักสูตรทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบัน
การศึกษามาไว้ในทีเดียวเพือให้บริการประชาชน ภายใต้การดูแลของกระทรวงแรงงาน
สิงคโปร์ทีเรียกว่า Ministry of Manpower จึงเป็นตัวอย่างให้เห็นว่า ประเทศทีมีการพัฒนา
ระดับสูงมีการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้วยเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ
ท่า ให้ป ระชาชนเชือถือ และให้ความร่ว มมือ เมือรัฐบาลออกนโยบายทีเป็ นประโยชน์
ต่อการพัฒนาประเทศ ส่งผลให้ก่าลังแรงงานของสิงคโปร์ได้รับการพัฒนาจนมีผลิตภาพ
แรงงานสูงทีสุดในโลก
2. ประโยชน์จากการมีเครื่องมือดาเนินนโยบายอย่างต่อเนื่อง
กระทรวงแรงงานจะมีเครืองมือในการด่าเนินนโยบายแรงงานแบบรวมศูนย์
และไม่กระจัดกระจาย ท่าให้สามารถก่ากับดูแล ปรับเปลียน และเพิมเติมนโยบายได้จาก
ส่วนกลางโดยไม่ติดปัญหาในการปฏิบัติงานแบบเดิมทีต้องอาศัยทั้งเอกสาร ผู้ปฏิบัติงาน
และหน่วยงานอืน ผู้เขียนขอยกตัวอย่างกรณีของประเทศสิงคโปร์อีกครั้งเพือแสดงให้เห็น
การด่าเนินนโยบายผ่านโครงสร้างพื้นฐานทีสร้างขึ้น โดยรัฐบาลสิงคโปร์ มีนโยบายการให้
เงินอุดหนุน (Subsidy) การพัฒนาทักษะของประชาชนเป็นจ่านวน 500 ดอลลาร์สิงคโปร์
(11,500 บาท) ต่อคนต่อปี ซึงให้เป็นเครดิตไม่ใช่เงินสดเพือใช้ในการเลือกเรียนหลักสูตร
ทีอยู่ในแพลตฟอร์ม SkillsFuture จึงเท่ากับเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมาใช้แพลตฟอร์ม
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ของรัฐบาล ขณะทีรัฐบาลสามารถส่งผ่านนโยบายทีคาดหวังผลไปยังประชาชนโดยตรง
ได้จากแพลตฟอร์มเพียงแห่งเดียวและรัฐบาลยังมี Big Data ทีแสดงพฤติกรรมการพัฒนา
ทักษะของประชาชน หากรัฐบาลเห็นว่า พฤติกรรมการพัฒนาทักษะของประชาชนไม่ตรง
กับสาขาทีรัฐบาลคาดหวังและต้องการให้ ประชาชนพัฒนาทักษะเฉพาะก็สามารถท่าได้
เพียงแค่ออกนโยบาย Subsidy เพิมเติมส่าหรับสาขาทีต้องการ เช่น Financial technology,
Cyber security และ Artificial Intelligence เป็นต้น จึงเท่ากับว่า รัฐบาลสามารถควบคุม
นโยบายได้ทั้งหมดจากส่วนกลางโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ส่าหรับประเทศไทยปัจ จุบั นมี หน่วยงานภาครัฐทีพั ฒนาโครงสร้างพื้ นฐาน
ด้วยเทคโนโลยีจนประสบความส่าเร็จและได้รับการยอมรับจากประชาชนทีเข้ามาใช้งาน
หลายสิบล้านคน นันคือ กระทรวงการคลังทีพัฒนาแอปพลิเคชันเป๋าตังผ่านธนาคารกรุงไทย
ทีรัฐถือหุ้นใหญ่ โดยจะเห็นได้ว่า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทีมีประสิทธิภาพเพียงครั้งเดียว
สามารถท่าให้กระทรวงการคลังมีเครืองมือด่าเนินนโยบายได้อย่างต่อเนืองและสร้างการรับรู้
ของประชาชนได้ทั้งประเทศ ซึงในรอบปีทีผ่านมารัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
จากโควิด-19 หลายครั้ง กระทรวงการคลั ง ได้ ใช้ เป๋ าตั งเป็ นเครื องมื อในการช่ วยเหลื อ
ประชาชนทั้งโครงการคนละครึง เราเทียวด้วยกัน เราชนะ รวมถึงล่าสุดทีใช้เป๋าตังลงทะเบียน
ฉีดวัคซีนโครงการไทยร่วมใจ หากกระทรวงแรงงานมีโครงสร้างพื้นฐานเช่นเดียวกันนี้ก็จะ
สามารถด่าเนินนโยบายทีมีประสิทธิภาพได้เช่นกัน ซึงผู้เขียนได้เสนอให้พัฒนาแอปพลิเคชัน
ไทยมีงานท่าเพิมเติมจากเว็บไซต์ทีมีอยู่เดิมและยังไม่สมบูรณ์ เพือรวมภารกิจการจ้างงาน
และการพัฒนาทักษะทีมีความเชือมโยงกันของทั้ง 2 กรม หากในอนาคตกระทรวงแรงงาน
จะออกนโยบาย Subsidy การจ้างงานแบบ Copayment ทีผ่านมา สามารถด่าเนินการผ่าน
แอปพลิเคชันทีสร้างขึ้นใหม่ได้ทันที โดยนายจ้างและลูกจ้างทีต้องการจะได้รับสิทธิประโยชน์
จะต้องด่าเนินการผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้น หรือกรณีจะมีนโยบาย Subsidy การพัฒนาทักษะ
โดยให้เงินอุ ดหนุ นการเรียนหลั กสู ตรด้ านเทคโนโลยีทีต้ องการส่ งเสริมเฉพาะก็สามารถ
ด่าเนินการได้ผ่านเครืองมือนี้ โดยกระทรวงแรงงานจะสามารถเห็นพฤติกรรมการใช้งานทั้งหมด
และได้รับ Big Data มาใช้วิเคราะห์การออกนโยบายในอนาคตอีกด้วย ส่วนกรณีของส่านักงาน
ประกันสังคม ผู้เขียนเห็นว่า สามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นระบบเดียวกับการจ้างงาน
และการพัฒนาทักษะได้ แต่ต้องใช้ระยะเวลาในการด่าเนินการและต้องอาศัยนโยบายภาพรวม
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ของกระทรวงแรงงานในอนาคต จึงควรพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเฉพาะตามทีเสนอก่อน ขณะที
ภารกิจการจ้างงานและการพัฒนาทักษะของทั้ง 2 กรม สามารถด่าเนินการได้ทันที
3. ประโยชน์จากการสนับสนุนนโยบายของภาคเอกชน
กระทรวงแรงงานสามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานทีสร้างขึ้นเป็นกลไก
การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและเป็นการเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาสนับสนุนนโยบาย
ทีออกมาให้เป็นทีดึงดูดการใช้บริการของประชาชน ผู้เขียนขอยกตัวอย่างให้เห็นว่า ภาคเอกชน
สามารถเข้ามาสนับสนุนการพัฒนาทักษะของประเทศได้โดยให้ประโยชน์บางอย่างกับผู้ใช้งาน
ในแอปพลิเคชัน เช่น การให้ Gift Voucher หรือการให้ส่วนลดสินค้าและบริการกับผู้ใช้งาน
ทีท่าตามเงือนไขได้ส่าเร็จ อาจเป็นกรณีเรียนหลักสูตรออนไลน์ได้ครบ 100 ชัวโมง สามารถ
แลกรับ Gift Voucher ไปรับประทานอาหารหรือซื้อผลิตภัณฑ์ได้ฟรี ซึงโดยปกติบริษัทเอกชน
ใช้งบโฆษณาผ่านสือต่าง ๆ แต่ละปีเป็นจ่านวนมากอยู่แล้ว หากเปลียนจากงบโฆษณามาเป็น
Gift Voucher หรือส่วนลดส่าหรับผู้ใช้งานแอปพลิเคชันของกระทรวงแรงงานทีมีผู้ใช้งาน
หลายล้านคนก็เท่ากับได้โฆษณาเช่นเดิมและยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ ทีดีให้กับ บริษัท
ในการสนับสนุนนโยบายภาครัฐอีกทางหนึงด้วย
----------------------------------------------------
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