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อาชีพมั่นคง

9 อาชีพที่ “ไดไปตอ”
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บรรณาธิการ
ข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจ�ำเดือนพฤษภาคม 2563 Special Report ฉบับนี้
ขอเสนอเรื่อง โควิดเปลี่ยนโลก ภาคธุรกิจปรับตัว รับ “นิว นอร์มอล” ตามด้วย มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�ำในภูมิภาค คว้าโอกาส
ช่วงวิกฤต ชวนคิด นโยบายท้องถิ่น หลังโควิด
ส่วน English for Career ฉบับนี้ขอเสนอ บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเอกสารในที่ท�ำงาน รู้ทันโลก ผลส�ำรวจ 95 ธุรกิจ
ในญี่ปุ่น 82.1% ระบุจะทบทวนรูปแบบการท�ำงานของพนักงาน Smart DOE กรมการจัดหางาน เตือนภัยสื่อสังคมออนไลน์!! พฤติกรรม
การหลอกลวงคนหางานไปท�ำงานต่างประเทศ อาชีพมั่นคง 9 อาชีพที่ “ได้ไปต่อ” หลังจบ COVID-19 และ THAILAND 4.0 เปิดลิสต์
อาชีพไหนที่บริษัท(ยัง) ต้องการ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ตามสมควร สามารถดูรายละเอียดและติดตามวารสารข่าวสารตลาดแรงงาน
Smart Job Magazine ได้ทาง https://doe.go.th/lmia

สารบัญ
Special Report
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- โควิดเปลี่ยนโลก ภาคธุรกิจปรับตัว รับ “นิว นอร์มอล”

3

มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�ำในภูมิภาค
-

ฟ้าทะลายโจร ยกระดับการผลิตสมุนไพรไทย สู่อุตสาหกรรมยา
“ธุรกิจการแพทย์” สดใสในอีอีซี
เปิดข้อเสนอซอง 4 “บีบีเอส” ไร้เงื่อนไขพิเศษชิงอู่ตะเภา
เอกชนห่วงเศรษฐกิจโลกถดถอย แนะเพิ่มดึงดูดลงทุนรถอีวี
คว้าโอกาสช่วงวิกฤต ชวนคิด นโยบายท้องถิ่น หลังโควิด
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English for Career
- บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเอกสารในที่ท�ำงาน
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รู้ทันโลก
- ผลส�ำรวจ 95 ธุรกิจในญี่ปุ่น 82.1% ระบุจะทบทวนรูปแบบการท�ำงานของพนักงาน
- อินโดนีเซียเตรียมอนุญาตให้คนที่มีอายุต�่ำกว่า 45 ปี กลับมาท�ำงานได้อีกครั้ง
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Smart DOE
-

กกจ.ประกาศพักช�ำระหนี้ลูกหนี้เงินกู้ยืมกองทุนเพื่อรับงานไปท�ำที่บ้าน ลดดอกเบี้ย 0% ต่อปี 3 เดือน
กรมการจัดหางาน เตือนภัยสื่อสังคมออนไลน์!! พฤติกรรมการหลอกลวงคนหางานไปท�ำงานต่างประเทศ
กกจ. ชวนแรงงานไทย ท�ำงานภาคประมง
กกจ. เผย จะไปท�ำงานในเกาหลี ต้องตรวจสุขภาพก่อนขอวีซ่าและกักตัว 14 วัน เมื่อไปถึง
กกจ. ส่งออกแรงงานไปท�ำงานต่างประเทศแล้ว 47,368 คน สร้างรายได้เข้าประเทศ 76,362 ล้านบาท
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อาชีพมั่นคง
- 9 อาชีพที่ “ได้ไปต่อ” หลังจบ COVID-19
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THAILAND 4.0
- เปิดลิสต์อาชีพไหนที่บริษัท(ยัง) ต้องการ
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ผู้ดำ�เนินการ : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน (Labour Market Information Administration Division)
กรมการจัดหางาน  โทรศัพท์ : 0-2245-1581  หรือที่  E-mail : lmi@doe.go.th

Special Report
โควิดเปลี่ยนโลก

ภาคธุรกิจปรับตัว รับ “นิว นอร์มอล”
จากปรากฏการณ์ล็อกดาวน์ในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในภาคธุรกิจ
ทีท
่ ำ� ให้หลายกิจการปิดตัวลงจากค�ำสัง
่ รัฐบาล หรือจากสถานการณ์ทบ
ี่ ง
ั คับ
ส่วนธุรกิจทีย
่ ง
ั เดินไปได้กต
็ อ
้ งปรับในการท�ำงาน ส่วนใหญ่ตอ
้ งให้พนักงาน
ท�ำงานจากที่บ้าน ทั้งหมดก็เพื่อยุติเจ้าโควิด-19 โดยเร็วที่สุด

ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มเบาบางลง ผู้ติดเชื้อน้อยลง แม้จะยังวางใจ
ไม่ได้ ต้องดูแลเข้มงวด แต่สญ
ั ญาณของการปลดล็อกดาวน์กเ็ ริม่ เห็นชัดเจนแล้ว
แม้จะไม่ 100%
เมื่อเป็นเช่นนี้ความหวังในการกลับมาใช้ชีวิตปกติของประชาชน
ธุรกิจต่างๆ จะกลับมาเดินหน้าปกติ ร้านรวงกลับมาเปิดกิจการ มีการจ้างงาน
แรงงานกลับมามีรายได้ มีความมั่นคงอีกครั้ง เป็นเรื่องที่หลายภาคส่วนนั่งนับ
วันรอ
อย่ า งไรก็ ต าม ความหวั ง ว่ า ทุ ก อย่ า งจะกลั บ มาเหมื อ นเดิ ม คง
เป็นไปไม่ได้ เพราะทั้งโลกเป็น “นิว นอร์มอล” หรือ “สภาพเศรษฐกิจ สังคม
และพฤติกรรมปกติ ที่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวร ภายหลังจากผ่านพ้น
วิกฤต”
“ณัฐพล รังสิตพล” อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวง
อุตสาหกรรม แสดงความเห็นว่า ถ้าโลกผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้สิ่งที่เจอ
หลังจากนีร้ วมทัง้ ประเทศไทยคือ นิว นอร์มอล หรือสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
พฤติกรรมปกติ ที่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวร ภายหลังจากผ่านพ้นวิกฤต
พฤติกรรมของคนจะเปลีย่ นไป ทัง้ ด้านความคิด การใช้ชวี ติ สะท้อนไปยังธุรกิจ
ต่างๆ จะมีธรุ กิจเกิดใหม่ แต่หลายธุรกิจจะล้มหายถ้าไม่ปรับตัว ซึง่ เรือ่ งนี้ กสอ.
ก�ำลังติดตามและเข้าแนะน�ำช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยเฉพาะธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ของไทย
“ตอนนี้ถ้าไทยจบโควิด-19 ได้เป็นข่าวดี เป็นเรื่องที่ดีส�ำหรับประเทศ
แน่นอน แต่การขับเคลือ่ นประเทศ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจหลังจากนีจ้ ะเป็นอย่างไร
ต้องเตรียมการอย่างเร่งด่วน ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆ คือกรณีแรก คือ
ไทยจบ เคลียร์โรคระบาดนี้ได้ แต่ไทยเป็นไข่แดงอยู่ตรงกลางที่ล้อมรอบด้วย
ประเทศอืน่ ทีย่ งั ไม่จบ ทัง้ ในเอเชีย หรือยุโรปทีไ่ ทยพึง่ พาการส่งออกจากประเทศ
เหล่านั้น หากเป็นเช่นนี้จะท�ำอย่างไร แต่หากเป็นกรณีสองคือ ทุกประเทศจบ
ถ้ากรณีนี้ไม่น่ากังวล เพราะเศรษฐกิจจะขับเคลื่อนต่อไป ท่ามกลางการฟื้นฟู
ของทุกประเทศ”
“ณัฐพล” ยังชี้ว่า สถานการณ์ที่ไทยจบเพียงประเทศเดียวแต่ต้อง
ขับเคลื่อนประเทศไทยให้เดินหน้าต่อไป อาจถึงเวลาที่ไทยต้องน�ำรูปแบบ
“ชาตินยิ ม” มาใช้อย่างเร่งด่วนในระยะสัน้ หมายถึงคนไทยเองต้องหันมาพึง่ พา
กันเอง ต้องกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ การใช้สินค้าจากผู้ผลิตไทย
หรือเมดอินไทยแลนด์ ตามที่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
เสนอ เป็นจังหวะที่เหมาะมากที่สุดแล้ว โดยเฉพาะสินค้าจากเอสเอ็มอีที่มี
คุณภาพสูง ต้องสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ ทุกอย่างต้องปรับ
ไม่เหมือนเดิม

S m a r t

“การหวังพึ่งพาการส่งออกทั้งที่ตลาดต่างๆ ยังไม่ฟื้นตัว การหวัง
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่อาจน�ำเชื้อโรคมาแพร่อีกครั้ง คงไม่ใช่ค�ำตอบ
ในระยะสั้นนี้”
ด้าน “เกรียงไกร เธียรนุกลุ ” รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(ส.อ.ท.) ระบุว่า จากตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของไทยที่มีแนวโน้มลดลง
ถือเป็นการบ่งชีถ้ งึ ศักยภาพทีท่ กุ ภาคส่วนได้รว่ มมือกันอย่างเข้มแข็ง แต่หากรัฐ
จะผ่อนปรน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ก็ต้องอยู่บนเงื่อนไขที่ทุกฝ่ายจะต้องมีแผน
และมาตรการคุมเข้มในการป้องกันการระบาดของโควิด-19 อย่างรัดกุมด้วย
อย่างไรก็ตาม หลังสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้นและจบลง ทุกภาคส่วน
ของไทยจะต้องเตรียมรองรับนโยบายด้านการค้าและการลงทุนจะเปลี่ยนไป
นักวิเคราะห์ต่างชาติเริ่มออกมาส่งสัญญาณให้เห็นแล้วว่า โควิด-19 ได้ท�ำให้
ประเทศที่พัฒนาแล้วขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างหนัก เพราะฐาน
การผลิตเหล่านี้ถูกเคลื่อนย้ายออกจากประเทศโดยเฉพาะสหรัฐมาอยู่ในแถบ
เอเชีย อาทิ จีน แทน ดังนั้น อนาคตอันใกล้หลังจบโควิด-19 อาจมีการโยกย้าย
ฐานการผลิตกลับครัง้ ใหญ่อกี ครัง้ หนึง่ ของโลกได้ เพือ่ ให้ประเทศได้มกี ารพึง่ พา
ตนเองมากขึ้นยามเหตุฉุกเฉิน
ปัจจุบนั ไทยพึง่ พาการส่งออกและการท่องเทีย่ วจากต่างชาติรวมสัดส่วน
สูงถึงกว่า 80% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ดังนั้น เมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉินกรณีโควิด-19 นีท้ ำ� ให้ไทยจ�ำเป็นต้องทบทวนบทบาทดังกล่าว เช่นเดียว
กับภาคการผลิตและธุรกิจที่จะต้องปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ที่จะเปลี่ยนไป โดยเฉพาะธุรกิจในอนาคตที่จะมามีบทบาทมากขึ้นคือ ไอที
และดิจิทัล การค้าขายที่จะเปลี่ยนรูปแบบเป็นออนไลน์มากขึ้น ธุรกิจการเงิน
ที่จะก้าวสู่สังคมไร้เงินสดมากขึ้น
“สงครามการค้าท�ำให้เกิดการย้ายฐานการลงทุนไปแล้วบางส่วน
แต่โควิด-19 อาจจะเกิดการย้ายฐานการผลิตกลับครัง้ ใหญ่สดุ และต่อไปนโยบาย
การค้าและการลงทุนจะเปลี่ยนไปท�ำให้หลายประเทศต้องมาทบทวนความ
มั่นคงการผลิตด้านสาธารณสุข อาหาร สาธารณูปโภค และพลังงานมากขึ้น
เช่นเดียวกับกติกาการค้าโลก อาทิ องค์การการค้าเสรี และเขตการค้าเสรีตา่ งๆ
อาจมีการทบทวน” เกรียงไกรระบุ
น่าติดตามว่า ไทยจะฟื้นฟูประเทศ และเศรษฐกิจท่ามกลาง
“นิว นอร์มอล” ได้ดีแค่ไหน หลังมีแนวโน้มว่าจะประสบความส�ำเร็จ
ในการหยุดยั้งโรคระบาดโควิด-19 ในไม่ช้านี้…
รวบรวมโดย : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
ที่มา : https://www.matichon.co.th

J o b

3

M a g a z i n e

มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำ�ในภูมิภาค

ฟ้าทะลายโจร
ยกระดับการผลิต
สมุนไพรไทย
สู่อุตสาหกรรมยา

ฟ้าทะลายโจร ถูกพูดถึงมากขึ้นในช่วง
ของการระบาดของ COVID-19 ในไทย เนือ
่ งจาก
เป็นสมุนไพรที่มีสารส�ำคัญอย่าง แอนโดร
กราโฟไลด์ ที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันไวรัสที่ท�ำให้
เกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจได้ ด้วยเหตุนี้
ในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา ฟ้าทะลายโจร
จึงเริ่มเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น

เมื่อวิเคราะห์ถึงสถานภาพของฟ้าทะลายโจรในไทย จะพบว่า ในปี
2561 ไทยมีเนื้อที่เพาะปลูกฟ้าทะลายโจรประมาณ 138 ไร่ ใน 3 จังหวัดหลัก
คือ นครปฐม ราชบุรี และล�ำปาง ซึ่งให้ผลผลิตราว 188,724 กก./ปี โดยผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่การผลิตฟ้าทะลายโจรจะมีอยู่ 3 กลุ่มหลัก คือ ผู้ผลิต
ขั้นต้น (กลุ่มเกษตรกร) ผู้ผลิตขั้นกลาง (โรงงานแปรรูปสมุนไพร) และผู้ผลิต
ขั้นปลาย (กลุ่มธุรกิจยาและโรงพยาบาล) โดยผลผลิตส่วนใหญ่ที่ผลิตได้จะถูก
แปรรูปและน�ำมาสกัดเป็นสารตั้งต้นเพื่อน�ำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ซึ่งหลักๆ ก็คือการผลิตสินค้าในกลุ่มยา เพื่อทดแทนยาแผนปัจจุบัน
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า หลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
COVID-19 ความต้องการฟ้าทะลายโจรทีเ่ พิม่ มากขึน้ ทัง้ จากลูกค้าทัว่ ไป (B2C)
และกลุม่ ลูกค้าในอุตสาหกรรมต่อเนือ่ ง (B2B) น่าจะผลักดันให้ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ในห่วงโซ่การผลิตขยายก�ำลังการผลิตฟ้าทะลายโจร อย่างไรก็ดี การผลิตสมุนไพร
กลุม่ ฟ้าทะลายโจร ในไทยยังมีความท้าทายอยูไ่ ม่นอ้ ย ประเด็นแรกคือ ผลผลิต
ในปัจจุบันที่ยังมีไม่มากนัก ซึ่งหากมีความต้องการในตลาดเพิ่มสูงในระยะสั้น
ดังเช่นช่วง COVID-19 อาจเกิดความไม่เพียงพอของผลผลิต แม้วา่ ในระยะหลัง
จะมีการส่งเสริมให้สามารถเพาะปลูกได้ทั่วประเทศ แต่ก็ยังมีความท้าทาย
ประการที่สอง นั่นคือ ความไม่สมํ่าเสมอของผลผลิต และปริมาณสาระส�ำคัญ
ที่ได้จากผลผลิต ภายใต้การผลิตแบบระบบเปิด ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
โดยเฉพาะสภาพอากาศและพื้นที่เพาะปลูกเป็นส�ำคัญ ส่งผลให้ปัจจุบันไทย
ยังไม่สามารถขยายการผลิตได้อย่างรวดเร็วหรือแม้กระทั่งจะขยับไปสู่
การส่งออก ดังนั้นภาครัฐจึงสนับสนุนให้มีการปลูกสมุนไพรในโรงงานผลิตพืช
(Plant Factory) ทีม่ รี ะบบปิดเพือ่ ให้ได้คณ
ุ ภาพของสมุนไพรทีส่ งู และสามารถ
ควบคุมสภาพแวดล้อม ซึ่งจะได้ปริมาณสารส�ำคัญมากขึ้นและผลผลิตมีความ

สม�่ำเสมอ สามารถป้อนสู่ตลาดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง แต่ก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายนัก
โดยเฉพาะส�ำหรับกลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่ที่มีข้อจ�ำกัดเรื่องงบประมาณในการ
ลงทุน เพราะต้นทุนการผลิตเริม่ ต้นยังสูงอยูท่ รี่ าว 3 ล้านบาท ซึง่ หากจะสามารถ
ท�ำได้คงต้องอาศัยเวลา ทัง้ ในเรือ่ งของความพร้อมด้านการลงทุนและองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง นอกจากนี้ หากวิเคราะห์มิติด้านการตลาดของ
ฟ้าทะลายโจร ก็อาจจะต้องแข่งขันกับสินค้าทดแทนอื่นๆ ที่มีสรรพคุณทางยา
ที่ใกล้เคียงกัน อาทิ ยาพาราเซตามอล เอ็กไคเนเซีย (Echinacea : สมุนไพร
ท้องถิ่นของสหรัฐฯ/แคนาดา) รวมถึงต�ำรับยาจีนและต�ำรับยาไทยบางกลุ่ม
ทั้งนี้ ศักยภาพการเติบโตของฟ้าทะลายโจรในไทย ประการส�ำคัญ
คงอยูท่ กี่ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการเพาะปลูกและการสร้างมูลค่าเพิม่ ไปสูก่ าร
ใช้เป็นสารตั้งต้นในกลุ่มยาและอาหารเสริม เพื่อให้สอดรับไปกับนโยบาย
ภาครัฐ ที่ต้องการยกระดับการผลิตพืชสมุนไพรและต่อยอดการแปรรูป
สมุนไพรไปสูอ่ ตุ สาหกรรมต่อเนือ่ ง เป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ
(Bioeconomy) ซึ่งทุกฝ่ายคงต้องร่วมกันสนับสนุนอย่างจริงจัง อนึ่ง
หากในอีก 3 ปีขา้ งหน้า ภายใต้เงือ่ นไขผลผลิตฟ้าทะลายโจรระบบเปิด สามารถ
เพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 5 และมีโรงงานผลิตพืชเพือ่ ใช้ในการผลิตฟ้าทะลายโจร
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5 แห่ง ประเมินว่าจะสามารถท�ำให้ผลผลิตฟ้าทะลายโจร
ทั้งระบบเพิ่มขึ้น ราว 17-22% จากผลผลิตในปัจจุบัน เป็น 220,800230,200 กก./ปี โดยผลผลิตที่ได้จากโรงงานผลิตพืชที่มีปริมาณสารส�ำคัญ
มากขึ้น น่าจะสามารถจ�ำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น ราว 1.5-2.0 เท่า
รวบรวมโดย  : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
ที่มา  : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, https://kasikornresearch.com

“ธุรกิจการแพทย์” สดใสในอีอีซี
“การแพทย์ครบวงจร” เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ อีอีซี จะส่งเสริมให้เกิด
การลงทุน โดยธุรกิจคลินิกโรคทั่วไป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแพทย์ครบวงจรนั้นพบว่า มีแนวโน้มการเติบโตที่น่าจับตามอง

ก่อนอืน่ มารูจ้ กั โครงสารการแพทย์และสาธารณสุขของไทย ทีม่ คี วามพร้อม
ทีจ่ ะสยายปีกธุรกิจให้เติบโตออกไปได้ในอนาคต โดยไม่กระทบขีดความสามารถ
ด้านสาธารณสุขของคนไทย โดยแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลเทคนิค ตั้งแต่ปี 2558-2561 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยปี 2561 มีจ�ำนวน
เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ�ำนวน 3%
ส�ำหรับแนวโน้มด้านการลงทุนของต่างชาติเมื่อต้นปี 2563 เพิ่มขึ้นถึง
48.80% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้ม
การลงทุน เช่น ระบบเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Digital Health) รวมทั้ง
S m a r t

การสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐ ได้ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
สุขภาพภูมิภาค (Medical Hub)
นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับนักลงทุน
สิทธิประโยชน์ดา้ นการลงทุน เพือ่ ดึงดูดให้นกั ลงทุนเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรม
การแพทย์มากยิ่งขึ้น
รวบรวมโดย  : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
ที่มา  : www.bangkokbiznews.com
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เปิดข้อเสนอซอง 4 “บีบีเอส” ไร้เงื่อนไขพิเศษชิงอู่ตะเภา
ปิดบิ๊กดีลอย่างรวดเร็วในระยะเวลาไม่ถึง 2 เดือน ส�ำหรับ
การเจรจาข้อเสนอ ร่างสัญญา และเปิดซอง 4 ข้อเสนอพิเศษ
ในการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและ
เมืองการบินภาคตะวันออก

ภายหลังโครงการดังกล่าว ติดหล่มในขั้นตอนเปิดซองข้อเสนอที่ 3
มานานร่วมปี เหตุจากเอกชนผู้ยื่นข้อเสนอประมูลโครงการ หรือ บริษัท
ธนโฮลดิ้ง จ�ำกัด (กลุ่มซีพี) ร้องต่อศาลปกครอง เพื่อพิจารณาในประเด็น
ของการถูกตัดสิทธิ์พิจารณาข้อเสนอ จากเหตุผลของคณะกรรมการคัดเลือกฯ
ที่ชี้แจงว่าเอกชนยื่นข้อเสนอล่าช้ากว่าเวลาก�ำหนด
ขัน้ ตอนการคัดเลือกเอกชนจึงถูกแช่แข็งไว้ในการพิจารณาซองข้อเสนอ
ที่ 2 ซึ่งเป็นข้อเสนอด้านเทคนิค ก่อนที่จะถูกปลดล็อคจากศาลปกครองสูงสุด
เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2563 โดยศาลปกครองสูงสุด อ่านค�ำพิพากษาคดี ตัดสิน
ให้สิทธิ์บริษัท ธนโฮลดิ้ง จ�ำกัด (กลุ่มซีพี) ประมูลสนามบินอู่ตะเภาและ
เมืองการบินภาคตะวันออก เป็นผลให้การคัดเลือกเอกชนกลับเข้าสูก่ ระบวนการ
ปกติ
คณะกรรมการคัดเลือกฯ นัดเปิดซองข้อเสนอที่ 3 ซึ่งเป็นข้อเสนอ
ด้านการเงินของกลุ่มซีพี เมือ่ วันที่ 17 ม.ค. 2563 ภายหลังจากเปิดซองข้อเสนอ
ของเอกชนรายอืน่ ไปก่อนหน้านีแ้ ล้ว ผลปรากฏว่า เอกชนทีเ่ สนอราคาสูงสุด คือ
กลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส เสนอให้ผลตอบแทนรัฐ 3.01 แสนล้านบาท
ขณะที่กลุ่มซีพี เสนอให้ผลตอบแทนรัฐประมาณ 1.1 แสนล้านบาท
ส่วนข้อเสนอของกลุม่ Grand Consortium ยืน่ ข้อเสนออยูท่ รี่ าว 1 แสนล้านบาท
ท�ำให้กลุม่ บีบเี อส เป็นผูเ้ สนอราคาสูงสุด และเข้าสูข่ นั้ ตอนการเจรจารายละเอียด
ร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือกฯ
โดยการเจรจารายละเอียด เริ่มต้นด�ำเนินการมาในช่วงปลายเดือน
ก.พ. 2563 ซึง่ ทางคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้จัดตั้งคณะท�ำงานเพื่อสนับสนุน
การด�ำเนินงานของคณะกรรมการคัดเลือกฯ 2 ชุด ได้แก่ คณะท�ำงานเจรจา
เงือ่ นไขร่างสัญญาร่วมลงทุน และคณะท�ำงานเจรจารายละเอียดด้านเทคนิค
คณะท�ำงานทั้ง 2 ชุด และบริษัทที่ปรึกษา ได้มีการเจรจากับเอกชน
จนบรรลุผลการเจรจาในเบื้องต้น พร้อมทั้งเสนอให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ
พิจารณาเห็นชอบผลการเจรจา และร่างสัญญาเมื่อวันที่ 9 เม.ย. ที่ผ่านมา
รายงานข่ า วจากคณะกรรมการคั ด เลื อ กฯ ระบุ ว ่ า ภายหลั ง
คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้เห็นชอบผลการเจรจาอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้ง
อนุมัติร่างสัญญาที่จัดท�ำร่วมกับกลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส ไปเมื่อวันที่
9 เม.ย. ที่ผ่านมา และด�ำเนินการส่งร่างสัญญาดังกล่าวให้อัยการสูงสุด
ช่วยตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการคัดเลือกฯ จึงด�ำเนินการในขั้นตอนต่อไป
ทันที คือการเปิดซอง 4 ข้อเสนอพิเศษ เพื่อตรวจสอบข้อเสนอของทางเอกชน
หากพบว่าเป็นประโยชน์แก่รัฐ ก็จะเร่งพิจารณารายละเอียด
“ข้อเสนอซอง 4 ไม่ใช่ข้อเสนอที่เป็นผลตัดสินต่อการประมูลอยู่แล้ว
เพียงแต่พิจารณาว่าจะรับไว้หรือไม่เท่านั้น ดังนั้นเมื่อเราจัดท�ำร่างสัญญา
แล้วเสร็จ ส่งให้อัยการตรวจสอบ จึงกลับมาเปิดซอง 4 ดูว่าเป็นประโยชน์ไหม
เพราะข้อเสนอส่วนนี้ไม่ได้เป็นผลต่อการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือสาระ
ส�ำคัญของร่างสัญญาร่วมทุน”
อย่างไรก็ดี หลังจากเปิดซองข้อเสนอพิเศษดังกล่าว เมื่อวันที่ 10 เม.ย.
ที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้เชิญตัวแทนของกลุ่มกิจการร่วมค้า
บีบีเอสเข้าร่วมด้วย ก็พบว่าข้อเสนอส่วนใหญ่เป็นข้อเสนอที่ไม่มีเงื่อนไขและ
ไม่ได้กระทบ หรือเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินโครงการ เป็นเพียงข้อเสนอพิเศษ
ที่จะด�ำเนินการให้เกิดประโยชน์กับภาครัฐ และส่วนใหญ่เป็นประโยชน์ต่อ
กองทัพเรือ อาทิ การตั้งศูนย์การแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ให้กองทัพเรือ
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การสร้างสวนสาธารณะภายในเมืองการบิน และการจ้างงานครอบครัวบุคลากร
กองทัพเรือ
“การพิจารณาซอง 4 ข้อเสนอพิเศษนี้ ตามหลักการไม่จ�ำเป็นต้องใช้
เวลานาน เพราะเป็นข้อเสนอที่ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับเงื่อนไขร่างสัญญาอยู่แล้ว
เพียงแต่ต้องพิจารณาว่าเป็นประโยชน์ต่อรัฐ ควรรับไว้หรือไม่เท่านั้น ดังนั้น
ตามข้อเสนอทีเ่ ห็นครัง้ นี้ ส่วนใหญ่เป็นข้อเสนอทีเ่ ป็นประโยชน์ คณะกรรมการ
คัดเลือกฯ จึงพิจารณารับไว้ และไม่ต้องเจรจาอะไรอีก เพียงแต่ต้องนัดเอกชน
ให้คยุ รายละเอียดกับทางกองทัพเรือ ว่าส่วนใดท�ำได้และส่วนใดท�ำไม่ได้เท่านัน้ ”
ส�ำหรับแผนพัฒนาโครงการที่ทางกลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอสเสนอ
เบื้องต้นพบว่าแบ่งระยะการพัฒนาออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 มีแผน
สร้างอาคารผู้โดยสารรองรับปริมาณผู้โดยสาร 16 ล้านคนต่อปี ซึ่งมากกว่า
ทีเ่ อกสารยืน่ ข้อเสนอโครงการ (RFP) ก�ำหนดให้รองรับไม่ตำ�่ กว่า 12 ล้านคน
ต่อปี รวมทั้งจะพัฒนาโรงแรม คลังสินค้า และพื้นที่เชิงพาณิชย์ ในรูปแบบ
ของ Business area ส่วนระยะที่ 2 พบว่าจะมีการก่อสร้างอาคารผูโ้ ดยสาร
เพิ่มเติมอีก 1 อาคาร
รวบรวมโดย  : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
ที่มา  : www.bangkokbiznews.com
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เอกชนห่วงเศรษฐกิจโลกถดถอย แนะเพิม่ ดึงดูดลงทุนรถอีวี
สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย แนะรัฐเพิ่มมาตรการดึงดูดลงทุนรถยนต์ไฟฟ้าหลังวิกฤติ
โควิดท�ำเศรษฐกิจทั่วโลกถดถอยครั้งใหญ่ ท�ำให้ดึงลงทุนยากขึ้น

นายยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย เปิดเผยว่า
แนวทางที่รัฐบาลส่งเสริมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ทุกประเภท ตั้งแต่
รถยนต์ไฟฟ้า 4 ล้อ รถยนต์ไฟฟ้า 3 ล้อ รถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า รวมไปถึง
รถโดยสารไฟฟ้า จะท�ำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยไปได้รวดเร็วขึ้น
ซึง่ ขณะนีถ้ อื ได้วา่ นโยบาย การส่งเสริมของไทยดีทสี่ ดุ ในอาเซียน ถ้าไม่ตดิ ปัญหา
โควิด-19 ก็จะไปได้เร็วกว่านี้ รวมทั้งบริษัทของไทยก็ได้ทุ่มเทการวิจัยพัฒนา
และผลิตอุปกรณ์หลักๆ ในรถยนต์ไฟฟ้าท�ำให้ไทยพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น
อย่างไรก็ตาม มองว่าหลังวิกฤติโควิด-19 เศรษฐกิจโลกจะเกิดการ
ถดถอยครั้งใหญ่ จะท�ำให้โครงการลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่เกิด
ยากขึน้ ถ้าหากรัฐบาลจะดึงดูดบริษทั ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า และชิน้ ส่วนเข้ามาลงทุน
ในไทย จะต้องปรับมาตรการส่งเสริมการลงทุนให้มีความจูงใจมากขึ้น แต่ทั้งนี้
ยังคงมั่นใจในศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า
ของภูมิภาคนี้ ซึง่ คาดว่ายอดการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของไทยจะสูงกว่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ที่ 1.2 ล้านคัน ในปี ค.ศ. 2036 อย่างแน่นอน
นอกจากนี้ มองว่าภายหลังจากวิกฤติโควิด-19 ผ่านพ้นไป คาดว่ายอด
การผลิต และการใช้รถยนต์ไฟฟ้าจะเพิม่ สูงขึน้ เนือ่ งจากในช่วงการรณรงค์อยูบ่ า้ น

ป้องกันการแพร่กระจายของ
โควิด-19 ท�ำให้ยอดการใช้
รถยนต์ลดลงมาก ส่งผลให้
ปัญหาฝุ่นมลพิษพีเอ็ม 2.5
ในเขตเมืองใหญ่คลี่คลาย
ในทันที แสดงให้เห็นว่ารถยนต์ที่ใช้น�้ำมันเป็นสาเหตุที่ส�ำคัญของมลพิษ
โดยในปัจจุบนั แม้วา่ จะมีวกิ ฤติโควิด-19 ยอดการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า
ในต่างประเทศก็ไม่ได้รบั ผลกระทบมากนัก บริษทั ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่
ต่างผลิตในอัตราเท่าเดิม ส่วนในประเทศไทยยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตัวเลข
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประเทศไทยมีรถยนต์จดทะเบียนใหม่ (ป้ายแดง)
ที่เป็นรถ BEV (ไฟฟ้าล้วน 100%) 194 คัน เป็นรถยนต์น่ังส่วนบุคคล
184 คัน และรถแท็กซี่ 10 คัน
รวบรวมโดย  : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
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คว้าโอกาสช่วงวิกฤต ชวนคิด นโยบายท้องถิ่น หลังโควิด
ค�ำว่า “ว่างงาน” และ “ประกันสังคม” ถูกค้นในกูเกิลเพิ่มสูงขึ้นถึง 3 เท่าในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา เศรษฐกิจและวิถีชีวิตหลังจากนี้
คงบอกได้ค�ำเดียวว่า “อาการหนัก” โดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ประเมินว่า คนไทยมีความเสี่ยงที่จะตกงานจากโควิดถึง
7 ล้านคน บางคนคิดว่า “ปีนี้เงินเดือนไม่ขึ้นไม่เป็นไร ขอแค่ไม่ตกงานก็เป็นบุญมากแล้ว” พูดมาขนาดนี้หมดหวังแล้ว จริงหรือ ในวิกฤต
ยังมีโอกาสเสมอ...

งานใหม่ กับนโยบาย “วินมอ’ไซค์ ไม่ใช่แฟนแต่ท�ำธุระแทนได้”
ช่วยคนตกงานผ่าน วินมอ’ไซค์ โดยสร้างแพลตฟอร์มกลางที่จ้างพี่วิน
ท�ำธุระแทนได้ เช่น ซื้อของในตลาด รับผ้าร้านซักรีด พาพ่อแม่ไปหาหมอ
ซึ่งจะเป็นใครก็ได้ที่มีมอเตอร์ไซด์ ทั้งพี่วิน แท็กซี่รับจ้าง หรือคุณลุงแถวบ้าน
ซึ่งหากจะเริ่มนโยบายนี้ อาจเริ่มจากการไปคุยกับแพลตฟอร์มที่มีอยู่แล้ว
เช่น Buddy-สงขลา WeServe-ภูเก็ต Dino Khon Kaen-ขอนแก่น เพราะ
เข้าถึงง่าย ใช้งานสะดวก มีต้นทุนไม่สูง โดยผู้ริเริ่มก่อตั้งแพลตฟอร์มควรมี
ความช�ำนาญด้าน
1) การจับคู่ระหว่างพี่วินและลูกค้า
2) การสร้างระบบตรวจสอบ เช่น รีวิวหรือจัดอันดับ
3) การดูแลต้นทุนและผลประโยชน์ให้ลงตัวอย่างเป็นธรรมทั้งกับ
พี่วินและเจ้าของแพลตฟอร์ม และ
4) การสร้างเครือข่ายลูกค้า เช่น ให้ส่วนลด สมัครสมาชิก
สร้างรายได้ให้กระจายในจังหวัด ด้วยนโยบาย “พลิกกิจกรรม สูเ่ งินหมุนเวียน
ในชุมชน”
เปลี่ยนกิจกรรมหรืองานอดิเรกมาสร้างรายได้และเงินหมุนเวียน
ในท้องถิ่น เช่น จัดกิจกรรมวิ่งมาราธอน ฟุตบอล Thai league มีตัวอย่างแล้ว
ในแม่ฮ่องสอน ครอสคันทรี่ หรือ บุรีรัมย์โมเดล พื้นที่อื่นสามารถน�ำไปต่อยอด
และใช้จุดเด่นของจังหวัดจัดมหกรรมการแข่งขันให้ยิ่งใหญ่ ใช้โปรโมทที่เที่ยว
ในจังหวัด กิจกรรม แบบนี้จะดึงดูดคนให้มาใช้จ่ายในท้องถิ่น นักกีฬามีรายได้
ที่พัก ที่กิน ที่เที่ยว ร้านค้า รถรับจ้าง มีเงินหมุนเวียน จ้างงานต่อเป็นทอดๆ
กุญแจดอกส�ำคัญที่จะท�ำให้คึกคัก ต้องมีภาคเอกชน คนในท้องถิ่น และ

นักเศรษฐศาสตร์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่คลุกคลี
และแลกเปลี่ยนความเห็นกับประชาชนในภูมิภาคทั้งภาคเหนือ อีสาน กลาง
และใต้ สังเกตว่า ในช่วงวิกฤตนี้บางท้องถิ่นคิดและได้ทดลองใช้บางนโยบาย
ในพื้นที่เล็กๆ จนได้ผลดี เราจึงอยากเล่าสู่กันฟังเผื่อมีโอกาสต่อยอดและ
ขยายผลเป็นวงกว้าง บางนโยบายท�ำได้เลยในระยะสั้น บางนโยบายอาจต้อง
ใช้เวลาในระยะยาว
สร้างรายได้ให้ฐานราก ด้วยนโยบาย “เปิดตลาดฟรีให้ชุมชน”
แนวคิดนีเ้ ป็นการหาพืน้ ทีใ่ ห้พอ่ ค้าแม่คา้ มาขายของได้ฟรี จริงๆ คนให้
พื้นที่ฟรีเป็นได้ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ มหาวิทยาลัย สนามกีฬา ลานห้าง
สรรพสินค้า ซึ่งปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยบางแห่งเปิดพื้นที่ให้ขายของฟรีช่วง
โควิด จึงปิ๊งไอเดียว่า แนวคิดนี้ขยายในวงกว้างได้ อีกทั้งอาจพลิกให้น่าสนใจ
มากกว่าการเป็นตลาดทั่วๆ ไป เช่น เปิดตลาดฟรีกับฟู๊ดทรัก ในบางจังหวัดก็
จะเพิ่มความเก๋ให้ตลาดกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ลูกค้าตระเวนถ่ายรูปแบบ
เท่ๆ โดยธุรกิจนี้มีจุดเด่นตรงที่ใช้ต้นทุนน้อยกว่าเปิดร้านอาหารเองโดยเฉลี่ย
เกือบ 6 เท่า ไม่เสียค่าเช่า ค่ามัดจ�ำ ค่าเฟอร์นิเจอร์ แถมยังคล่องตัวขับได้
ไม่จ�ำกัดท�ำเล สิ่งส�ำคัญ คือ ท�ำยังไงให้เกิดขึ้นได้และยั่งยืนซึ่งควรค�ำนึงถึง
1) จัดการพื้นที่ให้มีต้นทุนต�่ำ เพราะถึงจะเป็นที่รัฐ ก็ยังคงมีต้นทุน
เช่น ค่าจัดการขยะ ค่าท�ำความสะอาด จ้างคนดูแลความเรียบร้อย
2) การจัดการควรมีความโปร่งใส เช่น การคัดเลือกผู้ขาย มีสินค้า
บริการที่หลากหลายตอบสนองความต้องการลูกค้า และ
3) หากเป็นที่ของเอกชน ภาครัฐอาจช่วยสนับสนุนผ่านการสร้าง
แรงจูงใจ (Incentive) เช่น ลดหย่อนภาษีให้เจ้าของพื้นที่
S m a r t
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ผูม้ อี ทิ ธิพลบนสือ่ โซเชียล (Influencer) เป็นหัวเรือใหญ่คอยกระตุน้ ให้คนสนใจ
พูดปากต่อปาก ส่วนภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและกีฬาสามารถ
ช่วยสนับสนุนและอ�ำนวยความสะดวกให้กับคนในท้องถิ่น (Facilitator)
ได้หลายด้าน อาทิ การประชาสัมพันธ์ การดูแลที่เที่ยวในจังหวัดให้สะอาด
สวยงาม
ต่อยอดธุรกิจ อัพเกรดสินค้า กับนโยบาย “สองวัย “เก๋า” “เก๋” ร่วมด้วย
ช่วยกันคิด”
รวมคนสองวั ย ท� ำ ธุ ร กิ จ ร่ ว มกั น โดยใช้ จุ ด เด่ น ด้ า นทั ก ษะของ
“คนรุ่นเก๋า” ผสมกับ “คนหนุ่มสาว” ยกระดับธุรกิจหรือภาคเกษตรไทย
(Skill and Business Matching) เพราะคนรุ่นเก๋ามีประสบการณ์ผ่านร้อน
ผ่านหนาว ส่วนคนหนุ่มสาวมักมีความคิดเก๋ๆ ชอบแข่งขัน ชอบปรับเปลี่ยน
มีความรู้การค้าออนไลน์และเทคโนโลยี อยากลองชวนคิดให้เห็นภาพว่า
สมมติมเี กษตรกรรุน่ เก๋าภาคอีสานต้องการขาย “ข้าวฮาง” แต่ลกู หลานทีต่ กงาน
จากเมืองใหญ่มีไอเดียเก๋ๆ เลยช่วยรุ่นเก๋าออกแบบถุงให้มีความชิคและตรงใจ
วัยรุ่น แล้วขายผ่านตลาดออนไลน์สร้างรายได้เป็นกอบเป็นก�ำ ปัจจุบันมีการ
รวมกลุ่ม Young Smart Farmer เกือบทั่วประเทศ แต่ไม่ค่อยเห็นคนรุ่นเก๋า
จับมือหนุ่มสาวมากนัก หากไอเดียบรรเจิดแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ หัวใจส�ำคัญ
คงอยู่ที่ทัศนคติของรุ่นเก๋าและคนหนุ่มสาวต้องมีเป้าหมายเดียวกัน อีกทั้ง
ภาครัฐอาจมีบทบาทเป็นผู้สนับสนุนอ�ำนวยความสะดวก รวมถึงสร้างแรง
จูงใจต่างๆ เช่น จัดหาผู้เชี่ยวชาญให้ค�ำปรึกษา สนับสนุนการประชาสัมพันธ์

เสนอเงินลงทุนดอกเบี้ยต�่ำ ลดหย่อนภาษีให้คนซื้อของ หรือช่วยรับซื้อของ
จากกลุ่มนี้
สร้างงาน สร้างคน ด้วยนโยบาย “ดูแลสูงวัย พัฒนาการศึกษาทางเลือก”
ปลดล็อคปัญหาความไม่เท่าเทียมด้านสุขภาพและการศึกษาระหว่าง
เมืองใหญ่และท้องถิ่น แถมยังช่วยสร้างงานให้ชาวบ้านตอบโจทย์โควิด
ควบคูก่ นั โดยการพัฒนาทักษะและจ้างงานคนในท้องถิน่ ให้เป็นคนดูแลผูส้ งู วัย
และครูสอนการศึกษาทางเลือก (Active learning) เพือ่ ให้พวกเขามีชวี ติ ทีอ่ ยูด่ ี
กินดี ปัจจุบันมีหลายท้องถิ่นพยายามผลักดันโครงการเช่นนี้ เช่น กาฬสินธุ์
ลพบุรี แต่โครงการดีๆ เหล่านี้ยังสามารถขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ ได้อีก
สิ่งส�ำคัญ คือภาครัฐสามารถมีบทบาทในการเป็นผู้สนับสนุนในหลายด้าน เช่น
ด้านงบประมาณ กฎระเบียบที่เอื้อในทางปฏิบัติ
นี่เป็นเพียง 5 ตัวอย่างนโยบายชวนคิดจากท้องถิ่น บางนโยบาย
ท�ำไปแล้วแต่อยู่วงเล็กๆ ยังมีอีกหลายนโยบายที่น่าสนใจแต่ยังไม่ได้ท�ำ 
จึงอยากชวนคิดว่ายุคหลังโควิดจะมีนโยบายอะไรอีกบ้างทีจ่ ะช่วยขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจไทยให้ไปต่อได้ มักมีคนพูดเสมอว่า ในวิกฤตย่อมมีโอกาส
หากอยากเปลี่ยนสิ่งยาก ให้เปลี่ยนช่วงวิกฤตเวลานี้จึงเป็นโอกาสที่จะมา
ร่วมด้วยช่วยกันคิด แล้วเราคนไทยจะผ่านโควิดนี้ไปด้วยกัน...
ที่มา  : ธนาคารแห่งประเทศไทย
รวบรวมโดย  : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

English for Career

เกี่ยวกับเอกสารในที่ท�ำงาน

บทสนทนาภาษาอังกฤษเกีย
่ วกับเอกสารในทีท
่ ำ� งาน จะกล่าวถึงการพูดคุยและการขอความช่วยเหลือ
เกี่ยวกับเรื่องเอกสารในที่ท�ำงาน ซึ่งอาจจะเป็นการสนทนาระหว่างเพื่อนกับเพื่อน เจ้านายกับลูกน้อง หรือ
เจ้านายกับเลขาฯ ก็ได้ เช่น ต้องการให้ถ่ายเอกสารต่างๆ ให้ การให้เก็บเอกสารรายงานต่างๆ ให้เป็นระเบียบ
ดังเช่นบทสนทนาต่อไปนี้

ตัวอย่าง
A : Could you file these papers for me?
		 ช่วยเก็บเอกสารพวกนี้ให้ผมหน่อยนะครับ?
B : Yes, of course.
		 ได้สิคะ
B : How would you like me to file them, in
		 alphabetical order or according to dates?
		 คุณต้องการให้ฉันเก็บอย่างไรค่ะ ให้จัดเรียนตามล�ำดับ
		 ตัวอักษรหรือว่าตามวันที่?
A : According to dates.
		 ตามวันที่ครับ
A : However, it is better if you can do both of
		 them.
		 เก็บไว้ทั้งสองแบบก็ดีครับ
B : OK, I will make copies and file them both.
		 ได้ค่ะ ฉันจะถ่ายส�ำเนาแล้วเก็บไว้ทั้งสองแบบเลย
A : Thanks.
		 ขอบคุณครับ
B : You are welcome.
		 ไม่เป็นไรค่ะ

ตัวอย่าง
A : Please photocopy all the documents in this file and keep them in that folder.
		 ช่วยถ่ายเอกสารทั้งหมดที่อยู่ในแฟ้มนี้แล้วน�ำไปเก็บไว้ในตู้นั้นให้หน่อยนะครับ
B : Yes sir!
		 ค่ะ
A : Thanks a lot.
		 ขอบคุณมากครับ
B : It’s my pleasure.
		 ยินดีค่ะ
ตัวอย่าง
A : Sara, Could you please fax these reports before noon?
		 ซาร่าคุณช่วยส่งแฟ็กซ์รายงานพวกนี้ก่อนเที่ยงได้ไหม?
B : Sure.
		 ได้ค่ะ
A : Many thanks.
		 ขอบคุณมากครับ
B : No, problem.
		 ไม่เป็นไรค่ะ
รวบรวมโดย  : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา  : www.speakingenglishone.blogspot.com
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ผลส�ำรวจ 95 ธุรกิจ

รู้ทันโลก

ในญี่ปุ่น 82.1% ระบุจะทบทวนรูปแบบการท�ำงานของพนักงาน
บริษัท 95 แห่งในญี่ปุ่นตอบแบบสอบถาม NHK 82.1% ระบุจะปรับ
รูปแบบการท�ำงานส�ำหรับวิถีชีวิตแบบใหม่ เช่น การท�ำงานทางไกล และ
การลดจ�ำนวนพนักงานในส�ำนักงาน 32.6% จะปรับลดพนักงานในวัน
ธรรมดาลงมากกว่าครึ่งหนึ่ง
เมือ่ ปลายเดือน พ.ค. 2563 สือ่ NHK รายงานว่าได้จดั ท�ำแบบสอบถาม
บริษัทต่างๆ 100 แห่ง ในหลายอุตสาหกรรม เช่น การผลิต ค้าปลีก และ
การเงิน ตั้งแต่วันที่ 19-29 พ.ค. ซึ่งมีบริษัท 95 แห่งได้ตอบแบบส�ำรวจนี้
โดยบริษทั ทีต่ อบแบบสอบถามร้อยละ 82.1 ตอบว่าจะปรับรูปแบบการท�ำงาน
ส�ำหรับวิถีชีวิตแบบใหม่ เช่น การท�ำงานทางไกล และการลดจ�ำนวนพนักงาน
ในส�ำนักงาน ร้อยละ 22.1 จะลดการลงทุน และร้อยละ 15.8 จะการปรับเปลีย่ น
ห่วงโซ่อุปทานและการขนส่งสินค้า
นอกจากนี้ แบบส�ำรวจยังสอบถามบริษัทต่างๆ ว่าจะปรับลดจ�ำนวน
พนักงานที่จะมายังส�ำนักงานในวันธรรมดาหรือไม่ ร้อยละ 32.6 ตอบว่าจะลด
จ�ำนวนลงกว่าครึ่งหนึ่ง ขณะที่ร้อยละ 48.4 ระบุว่าจะลดลงจนถึงระดับหนึ่ง
เท่านัน้ และอีกร้อยละ 8.4 ระบุวา่ จะเพิม่ จ�ำนวนกลับมาให้เท่ากับช่วงก่อนหน้า
การระบาดของโรค COVID-19
ด้านพรรคเสรีประชาธิปไตย หรือ LDP แกนน�ำรัฐบาลญี่ปุ่น
จะเรียกร้องให้รัฐบาลบรรจุเรื่องการส่งเสริมรูปแบบใหม่ๆ ของการท�ำงาน
และเรื่องการเร่งแปรเป็นระบบดิจิทัล ลงในแกนนโยบายหลักๆ ของปีนี้
เนื่องจาก COVID-19 ส่งผลกระทบต่อสังคม
โดยพรรค LDP มีแผนทีจ่ ะจัดตัง้ คณะท�ำงานเพือ่ จัดท�ำมาตรการรับมือ
กับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อที่ว่าญี่ปุ่นจะได้พร้อมในครั้งหน้ายามเมื่อเจอวิกฤต
โดยคณะท�ำงานมีแผนจะพิจารณาเรื่องรูปแบบใหม่ๆ ของการท�ำงาน การเร่ง
แปรรูปเป็นระบบดิจิทัล การส่งเสริมโครงสร้างสาธารณูปโภคด้านสารสนเทศ
และการรื้อปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทาน เป็นต้น

ทั้งนี้ คณะท�ำงานมีแผนจะขอให้รัฐบาลบรรจุข้อแนะน�ำต่างๆ ที่เป็น
ผลลัพธ์จากการศึกษาของตนลงในแกนนโยบายหลักๆ ของปี 2563 นี้ นอกจากนี้
สมาชิกคณะท�ำงานจะพิจารณาผลกระทบของความตึงเครียดในความสัมพันธ์
ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่มีต่อความสงบเรียบร้อยระหว่างประเทศและบทบาท
ของญี่ปุ่นในระยะกลางถึงระยะยาว รวมทั้งแผนจะจัดตั้งคณะท�ำงานขึ้น
เพื่อส่งเสริมการท�ำงานทางไกลและการใช้ “My Number” ซึ่งเป็นระบบ
ระบุตัวประชาชนทั่วประเทศ
อนึ่งในเดือน เม.ย. 2563 ที่ผ่านมา อัตราการว่างงานในญี่ปุ่น
เพิ่มเป็นร้อยละ 2.6 โดยเป็นผลจากการระบาดใหญ่ของเชื้อ COVID-19
ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน สัดส่วนตัวเลขจ�ำนวน
ต�ำแหน่งงานว่างเทียบกับจ�ำนวนผู้ที่ต้องการท�ำงานในเดือนเมษายนลดลง
เช่นกันโดยเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน ตัวเลขนี้อยู่ที่ 1.32 ซึ่งหมายความว่า
มีต�ำแหน่งงานว่าง 132 ต�ำแหน่งต่อผู้ที่ก�ำลังหางาน 100 คนความต้องการ
แรงงานลดลงในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ส่วนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และภาคการผลิต
รวบรวมโดย  : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา  : https://www.prachatai.com

อินโดนีเซียเตรียมอนุญาต

ให้คนที่มีอายุต�่ำกว่า 45 ปี กลับมาท�ำงาน
ได้อีกครั้ง
อินโดนีเซียเตรียมอนุญาตให้คนที่มีอายุต�่ำกว่า 45 ปี
กลับมาท�ำงานได้อีกครั้ง เพื่อลดโอกาสในการปลดพนักงาน
และช่วยขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจที่แทบจะหยุดชะงักมานาน
หลายเดือน โดยให้เหตุผลว่าคนกลุม่ นีเ้ ป็นกลุม่ แรงงานทีส่ ำ� คัญ
ของประเทศ ทั้งยังมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัส
COVID-19 ต�ำ่ เมือ่ เทียบกับกลุม่ คนทีม่ อี ายุ 60 ปี ขึน้ ไปทีอ่ ตั รา
เสียชีวิตอยู่ที่ 45%

ทั้งนี้ แรงงานที่มีอายุต�่ำกว่า 45 ปีใน 11 ภาคธุรกิจ ในด้านความมั่นคง สุขภาพ
อาหาร การเงิน การสื่อสาร และโลจิสติกส์จะเริ่มกลับมาท�ำงานก่อน โดยยังคงมาตรการ
คุมเข้มทางสังคมทีจ่ ำ� เป็นเอาไว้เพือ่ ป้องกันการระบาดระลอกใหม่ นอกจากนีช้ าวอินโดนีเซีย
รายใดก็ตามทีล่ ะเมิดค�ำสัง่ เว้นระยะห่างทางสังคม อาจถูกลงโทษด้วยการขัดห้องน�ำ้ สาธารณะ
และปรับเงิน ซึ่งหน้าที่ท�ำความสะอาดห้องน�้ำเป็นหนึ่งมาตรการลงโทษต่างๆ ที่ปรากฏอยู่
ในกฎระเบียบใหม่ซึ่งมีเป้าหมายสกัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
รวบรวมโดย  : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา  : https://www.prachatai.com
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Smart DOE
กกจ.ประกาศพักช�ำระหนี้ลูกหนี้เงินกู้ยืม
กองทุนเพื่อรับงานไปท�ำที่บ้าน
ลดดอกเบี้ย 0% ต่อปี 3 เดือน

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้รับงาน/กลุ่ม
ผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน ซึ่งเป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบที่มีความส�ำคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจ ดังนัน้ เพือ่ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ในทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน ครั้งที่3/2563 ของกรมการจัดหางาน
จึงได้เห็นชอบให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมกองทุนฯ 0% ต่อปี เป็นระยะเวลา
3 เดือน ส�ำหรับลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างผ่อนช�ำระ แต่ยกเว้น ลูกหนี้ที่ถูกบอกเลิก
สัญญา และลูกหนี้ด�ำเนินคดี
“กรมการจัดหางานในฐานะหน่วยงานทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับการส่งเสริม
การมีงานท�ำให้กับแรงงานนอกระบบ จะเร่งหามาตรการเพื่อช่วยเหลือ และ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับแรงงานในทุกกลุ่ม การปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ในครั้งนี้ เป็นการให้ความช่วยเหลือกลุ่มแรงงานนอกระบบในการลดต้นทุน
ด้านอัตราดอกเบีย้ ซึง่ เป็นหนึง่ ในปัจจัยส�ำคัญของต้นทุนการรับงานไปท�ำทีบ่ า้ น
เพือ่ เสริมศักยภาพในการรับมือโรคโควิด-19 ซึง่ อัตราดอกเบีย้ อัตราใหม่ดงั กล่าว
จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด
ส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และสายด่วนกระทรวง
แรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน
รวบรวมโดย  : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา  : http://www.doe.go.th

กรมการจัดหางาน เตือนภัยสื่อสังคมออนไลน์!!
พฤติกรรมการหลอกลวงคนหางานไปท�ำงานต่างประเทศ

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เผยพฤติกรรม
การหลอกลวงคนหางานไปท�ำงานต่างประเทศรูปแบบใหม่ นิยมใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในการโฆษณาการจัดหางาน (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) เช่น
เฟสบุ๊คหรือไลน์ แทนการเดินทางเข้าไปชักชวนคนหางานในพื้นที่ต่างๆ หรือ
โดยอาศัยความใกล้ชิดจากญาติ พี่น้อง โดยต�ำแหน่งงานที่แอบอ้างส่วนใหญ่
จะเป็น กรรมกร พนักงานเสริฟ พนักงานนวด คนงานในภาคเกษตรกรรม
(เก็บผลไม้ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์) และคนงานในภาคอุตสาหกรรม ส่วนประเทศที่มี
การหลอกลวงไปท�ำงาน ได้แก่ ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ แคนาดา สาธารณรัฐเกาหลี
(เกาหลีใต้) สวีเดน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ออสเตรเลีย โปแลนด์ สิงคโปร์
เนเธอร์แลนด์(ฮอลแลนด์) กาตาร์ เยอรมนี อังกฤษ ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส นอร์เวย์
สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ฟิลิปปินส์ และมาเก๊า
“จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) ท�ำให้เกิดการชะลอการจ้างงานในประเทศ
และการส่งแรงงานไทยไปท�ำงานต่างประเทศ แต่ทว่ายังมีสาย/นายหน้า
จัดหางานเถื่อน ลงประกาศโฆษณาการจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาต และมี
การชักชวนไปท�ำงานต่างประเทศทางเฟสบุ๊คหรือไลน์อยู่ ซึ่งท�ำให้การสืบหา
ตัวผู้กระท�ำความผิดเป็นเรื่องยาก อย่างไรก็ดี กรมการจัดหางานมีเจ้าหน้าที่
เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด และท�ำรายงานการสืบสวน หากพบ

S m a r t

ผู้กระท�ำความผิด จะด�ำเนินคดีตามมาตรา 66 แห่งพระราช
บัญญัตจิ ดั หางานและคุม้ ครองคนหางาน
พ.ศ. 2528 อย่างจริงจัง
ทั้งนี้ ในส่วนของทางบริษัท
จัดหางานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการ
จัดหางาน ได้รับอนุญาตให้จัดส่ง
คนหางานไปท�ำงานต่างประเทศ
และจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จ�ำนวน 130 แห่ง แบ่งเป็น
ในกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 93 แห่ง และส่วนภูมิภาค อีก 37 แห่ง ยังพบ
การให้บริการปกติ เพราะมีการก�ำกับที่เข้มงวดภายใต้กฎหมายของ
กรมการจัดหางาน ส�ำหรับผู้สนใจจะไปท�ำงานในต่างประเทศ ควรศึกษา
ข้อมูลการเดินทางไปท�ำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยสามารถสอบถาม
เพิ่มเติมได้ที่ ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ส�ำนักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506
กด 2 กรมการจัดหางาน” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว
รวบรวมโดย  : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา  : http://www.doe.go.th
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กกจ.ชวนแรงงานไทย ท�ำงานภาคประมง
กรมการจัดหางาน แจ้งช่องทางท�ำเงินช่วงโควิด ชวนท�ำงานในกิจการประมงทะเล ปัจจุบันยังมีความต้องการกว่า 50,000 อัตรา

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน
กล่าวว่า ได้รับแจ้งจากสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ประกาศ
รับสมัครแรงงานไทยท�ำงานในภาคประมงทะเล พร้อมเผย ปัจจุบัน
ยังมีความต้องการแรงงาน จ�ำนวนกว่า 50,000 อัตรา เช่น ต�ำแหน่ง
นายท้ายเรือ/นายเรือ ผู้ช่วยนายท้ายเรือ ช่างเครื่อง และกรรมกร/
ลูกเรือ เป็นต้น ค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับจะเป็นไปตาม
ที่กฎหมายก�ำหนด โดยผู้ที่สนใจสมัครงานดังกล่าว สามารถประสาน
โดยตรงได้ทาง หมายเลขโทรศัพท์ 02-452-0571-2 หรือทาง
thaifisheries@windowslive.com ทั้ ง นี้ ส ามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด ส�ำนักงาน
จัดหางานกรุงเทพมหานครพืน้ ที่ 1-10 และสายด่วนกระทรวงแรงงาน
โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

“การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบในทุกภาคส่วน รวมทั้ง
ผลกระทบต่อภาคประมงทะเลทั้งในด้านการประกอบอาชีพ ด้านการตลาด และ
การด�ำรงชีวิตเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกัน ยังพบว่ามีการขาดแคลนแรงงานใน
กลุ่มผู้ประกอบการประมง ซึ่งทางคณะกรรมการบริหารสมาคมการประมง
แห่งประเทศไทย ได้ขอให้รัฐบาลประชาสัมพันธ์ให้แรงงานไทยที่ว่างงานจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว มาท�ำงาน ในกิจการประมงทะเล ซึ่งนับได้ว่า
เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ผู้ว่างงานได้เลือกประกอบอาชีพ เพื่อมีรายได้เลี้ยงตนเอง
และครอบครัว อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและลดปัญหา
การขาดแคลนแรงงานด้วย” นายสุชาติฯ กล่าว
รวบรวมโดย  : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา  : http://www.doe.go.th

กกจ. เผย จะไปท�ำงานในเกาหลี

ต้องตรวจสุขภาพก่อนขอวีซ่าและกักตัว 14 วัน เมื่อไปถึง
นายสุ ช าติ พรชั ย วิ เ ศษกุ ล อธิ บ ดี ก รมการจั ด หางาน เผย
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจ�ำประเทศไทย แจ้งเพิม่ เติมเอกสาร
เพือ่ ประกอบการยืน่ ขอตรวจลงตรา (วีซา่ ) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่แรงงานต่างชาติที่จะเข้าไป
ท�ำงานในสาธารณรัฐเกาหลี ดังนี้
1. ใบรับรองแพทย์ (Medical Certificate) ที่มีระยะเวลาไม่เกิน
48 ชัว่ โมง ในวันยืน่ ค�ำร้องขอวีซา่ นอกเหนือจากหนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ
แบบ ค ตามประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การตรวจสุขภาพคนหางาน
ที่จะไปท�ำงานต่างประเทศ ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560
2. แบบรายงานสุขภาพ (Health Condition Report Form) และ
หนังสือแสดงความยินยอมการกักตนเอง โดยคนหางานต้องเข้ารับการสัมภาษณ์
เกี่ยวกับสุขภาพ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองตนเองในวันรับวีซ่า

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจ�ำประเทศไทย จะใช้
เวลาพิจารณาออกวีซ่า ไม่น้อยกว่า 14 วัน ตามมาตรการเฝ้าระวัง และ
ขอให้แรงงานไทยตรวจสุขภาพตามทีส่ ถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี
ประจ�ำประเทศไทย ระบุไว้ ซึ่งหากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ คลี่คลาย
ลงหรือเข้าสู่ภาวะปกติ กรมการจัดหางานจะแจ้งยกเลิกการตรวจสุขภาพ
แรงงานไทยตามรายการดังกล่าวให้ทราบอีกครั้ง สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทร.0-2245-6706
ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 1-10
รวบรวมโดย  : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา  : http://www.doe.go.th

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

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เผย ตามที่
กรมการจัดหางานมีนโยบายในการจัดส่งแรงงานไทยไปท�ำงานต่างประเทศ
อย่างมีศกั ดิศ์ รีและมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี มุง่ ส่งเสริมการจัดส่งแรงงานไทยไปท�ำงาน
ในประเทศที่มีศักยภาพ มีโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อน�ำกลับมาใช้
ในประเทศโดยเฉพาะในสาขาทีม่ คี วามจ�ำเป็นต่อการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
ของประเทศ (ตุลาคม 2562-เมษายน 2563) ส่งแรงงานไทยไปท�ำงาน
ต่างประเทศแล้ว 47,368 คน คิดเป็นร้อยละ 47.37 ของเป้าหมายจัดส่ง
แรงงานไทยไปท�ำงานต่างประเทศที่ตั้งไว้ 100,000 คน โดยจัดส่งไปท�ำงาน
ไต้หวันมากทีส่ ดุ 14,071 คน รองลงมาคือ สาธารณรัฐเกาหลี 5,755 คน มาเลเซีย
5,059 คน ญี่ปุ่น 4,481 คน และ อิสราเอล 3,273 คน สร้างรายได้เข้าประเทศ
76,362 ล้านบาท ซึ่งหากประเทศไทยสามารถส่งแรงงานไทยได้ตามเป้าหมาย
จะมีรายได้เข้าประเทศไม่น้อยกว่าปีละ 140,000 ล้านบาท นับเป็นแนวทาง
ในการส่งเสริมการมีงานท�ำที่สามารถน�ำเงินตราเข้าประเทศได้จ�ำนวนมาก
S m a r t

อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท�ำให้
การจัดส่งแรงงานไทยไปท�ำงานต่างประเทศอาจต้องใช้ระยะเวลาด�ำเนินการ
มากกว่าเดิม และการปฏิบตั งิ านต่างๆ ของกรมการจัดหางาน ได้ดำ� เนินการ
อยูภ่ ายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรค และประกาศก�ำหนดของรัฐบาล
อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ขอย�้ำให้แรงงานไทยที่สนใจเดินทางไปท�ำงาน
ต่างประเทศ ควรไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งผู้ที่สนใจไปท�ำงาน
ต่างประเทศ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่สำ� นักงานจัดหางาน
จังหวัดทุกจังหวัด หรือส�ำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10
หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน
นายสุชาติฯ กล่าว
รวบรวมโดย  : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา  : http://www.doe.go.th
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อาชีพมั่นคง

9 อาชีพที่ “ได้ไปต่อ”
หลังจบ COVID-19

ในช่วงทีส
่ ถานการณ์ไวรัสระบาดก�ำลังเลวร้าย หลากหลายอาชีพ
ต้องตกอยู่ในสภาวะตกงาน อีกทัง
้ พฤติกรรมต่างๆ ของคนก็ตอ
้ งปรับ
เปลี่ยนไปด้วย เมื่อผ่านพ้นช่วงยากล�ำบากนี้ไปแล้ว จะมีอาชีพไหนบ้างที่ยังอยู่รอดเรารวบรวมมาด้วยกัน 9 อาชีพ ดังนี้

ค้าขายออนไลน์
COVID-19 ท�ำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป ทั้งการกักตัวอยู่บ้าน
Work from Home ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆ ต้องปิดให้บริการ ท�ำให้
คนออกไปไหนมาไหนไม่ได้สะดวก การจับจ่ายใช้สอยทั้งของกินของใช้ถูกย้าย
มาอยู่บนโลกออนไลน์แทน เพราะสามารถเข้าไปเลือกซื้อสินค้าได้ตลอด
24 ชั่วโมง จากนั้นก็แค่รอให้ของมาส่งถึงหน้าบ้าน เมื่อผ่านพ้นช่วงนี้ไปแล้ว
แน่นอนว่าคนจะหันมาซื้อของออนไลน์กันมากขึ้น เพราะง่าย สะดวกสบาย
และไม่จ�ำเป็นต้องออกจากบ้าน
พนักงานส่งอาหารเดลิเวอรี่
อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของมนุษย์ ดังนั้น ไม่ว่าจะสถานการณ์ไหน
คนก็ยังต้องบริโภคอาหาร แต่จะออกไปหาอะไรกินข้างนอกก็ท�ำไม่ได้ อาหาร
แถวบ้านก็มีแต่เดิมๆ คนจึงหันไปสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันแทน
ปัจจุบันแอปฯ ต่างๆ พยายามเพิ่มร้านอาหารเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับ
ผู้บริโภค คนสั่งก็เลือกสั่งเมนูได้หลากหลาย การปักหมุดร้านโปรดก็ท�ำได้
ไม่ยาก ธุรกิจส่งอาหารเดลิเวอรีจ่ งึ เติบโตได้อกี เรือ่ ยๆ และกลายเป็นอาชีพเสริม
ให้กับใครหลายๆ คน
ติวเตอร์ออนไลน์
COVID-19 สอนให้รวู้ า่ “อยูท่ ไี่ หนก็เรียนได้ ไม่จำ� เป็นต้องเข้าห้องเรียน”
แม้ว่ากลุ่มเด็กเล็กยังต้องกลับไปโรงเรียนหลังหมดโรคไวรัสระบาด แต่กลุ่ม
เด็กโตกลับได้อิสระทางการศึกษามากขึ้น ด้วยมีความรับผิดชอบมากพอ
ที่จะนั่งเรียนผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ รวมถึงกลุ่มนักเรียนที่เรียนพิเศษ
ตามสถาบันกวดวิชาต่างๆ ก็ไม่จ�ำเป็นต้องออกไปนั่งเรียนรวมกับคนอื่น
ในอนาคตอันใกล้ เราจะได้เห็นการสมัครเรียนผ่านออนไลน์ จ่ายเงิน
ออนไลน์ เพื่อ log in ไปเรียนแบบออนไลน์จากมุมใดของโลกกันมากขึ้น
ขณะที่ติวเตอร์ อาจารย์ ที่มีอุปกรณ์พร้อม ก็สามารถสอนอยู่ที่บ้านได้ เพราะ
ยังสามารถสื่อสารแบบ interactive กับลูกศิษย์ได้
สตรีมเมอร์
ในช่วงที่คนกักตัวอยู่บ้านว่างๆ ก็ย่อมต้องหาอะไรดูแก้เซ็งแก้เครียด
กันบ้าง ท�ำให้สตรีมเมอร์เข้ามา มีบทบาทมากขึ้นในการสร้างความบันเทิงใน
ชีวติ ประจ�ำวันของคนทีฝ่ งั ตัวอยูใ่ นโลกออนไลน์ ใครทีเ่ ล่นเกมเก่งๆ เอ็นเตอร์เทน
คนเป็น ก็มีชัยไปกว่าครึ่ง เพราะสามารถเรียกยอดวิว ยอดติดตามได้มาก ซึ่ง
ส่งผลให้จำ� นวนเงินทีจ่ ะเข้ากระเป๋ามากตามไปด้วย แต่อาชีพนีใ้ ช่วา่ แค่เล่นเกม
เป็นแล้วจะหารายได้กันง่ายๆ อย่างน้อยต้องมีทักษะที่จ�ำเป็น อีกหลายอย่าง
ถึงจะประสบความส�ำเร็จได้ในเส้นทางนี้
เปิดร้านอาหาร
หลายคนบ่นแล้วว่าคิดถึงชาบู หมูกระทะ และอาหารต่างๆ ที่ถูกสั่งงด
ซึ่งถ้าร้านเหล่านี้กลับมาเปิดได้เมื่อไหร่ รับรองว่าร้านแตกแน่นอน โดยเฉพาะ
เมนูหมูกระทะ ชาบู เพราะเป็นเมนูที่สามารถนัดพบเพื่อนฝูงที่ห่างหายไป
ในช่วงห่างกันสักพัก หลังจากที่ผ่านมาท�ำได้เพียงพูดคุยผ่านเสียงและหน้าจอ
เมื่อได้กลับมารวมกลุ่มกันแบบเห็นหน้า ย่อมมีเรื่องให้พูดคุย แชร์
เรื่องราวในช่วงที่ผ่านมาอย่างสนุกสนาน การกินอาหารที่ร้านอาหารจึงได้
S m a r t

อิ่มทั้งท้องและอิ่มทั้งใจ นั่นจึงท�ำให้ธุรกิจร้านอาหารจะกลับมาเฟื่องฟูขึ้นมาก
หลังผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้
โปรแกรมเมอร์
เพราะช่วง COVID-19 ท�ำให้พฤติกรรมของคนเปลี่ยนไป เมื่อทุกอย่าง
สามารถท�ำได้ผ่านออนไลน์โดยไม่ต้องออกจากบ้าน ท�ำให้ปริมาณการใช้งาน
เว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่างๆ จึงสูงขึ้น
โปรแกรมเมอร์จึงน่าจะไปต่อได้ยาวๆ เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน
ต่างๆ ให้รองรับการใช้งานทีส่ ะดวกและดีกว่าเดิม ออกแบบให้ทกุ อย่างด�ำเนินการ
ได้ผา่ นหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอโทรศัพท์ ทัง้ ค้าขาย การเรียน การท�ำงาน
การประชุม ธุรกรรมทางการเงิน การพักผ่อนหย่อนใจและสื่อบันเทิง
ขายประกันสุขภาพ
โรคระบาดในครัง้ นีจ้ ะตราตรึงอยูใ่ นความทรงจ�ำของใครหลายคนไปอีกนาน
หลายคนเจ็บป่วยต้องเข้าโรงพยาบาล แต่ไม่ได้เตรียมตัวรับความเสี่ยงนี้ไว้
ท�ำให้จากนี้ไป ผู้คนจะหันมาตระหนักและใส่ใจกับสุขภาพมากขึ้นแน่นอน
เมื่อไม่มีใครรู้ว่าวันข้างหน้าจะมีโรคระบาดอะไรเกิดขึ้นอีก และสุขภาพ
เป็นเรือ่ งส�ำคัญ ท�ำให้ผคู้ นเริม่ คิดถึงการท�ำประกันสุขภาพเพือ่ เตรียมหลักประกัน
ที่มั่นคงให้กับคุณภาพชีวิต บริษัทประกันจึงต้องเร่งแข่งกันปรับเปลี่ยนความ
คุ้มครองสุขภาพคนให้ครอบคลุมและเข้ากับสถานการณ์ ธุรกิจประกันสุขภาพ
จึงน่าจะไปได้ไกล
เอนเตอร์เทนเมนต์ออนไลน์
ถึงแม้ไม่ใช่ช่วงโรคระบาด แต่คนในยุคศตวรรษที่ 21 ก็หันมาเสพ
สื่อออนไลน์กันมากขึ้นอยู่แล้ว ช่วงที่ Work from home ก็ใช่ว่าจะนั่งท�ำงาน
อย่างเดียวตลอดเวลาเหมือนอยู่ออฟฟิศ คงมีสักแวบที่กดเข้าไปดูนู่นนั่นนี่
ให้หายเครียด เพื่อเป็นการชาร์จแบตให้ตัวเองบ้าง ส่วนคนที่กักตัวอยู่บ้าน
เหงาๆ ก็มักจะหาสิ่งบันเทิงใจเยียวยาจิตใจ เสพความบันเทิงผ่านช่องทาง
เอนเตอร์เทนเมนต์อ่ืนๆ จึงท�ำให้กลายเป็นแหล่งบันเทิงที่สามารถท�ำเงิน
ได้ต่อเนื่องหลังหมด COVID-19
ธุรกิจที่พัก ทัวร์ และการท่องเที่ยว
ปิดท้ายด้วยธุรกิจที่ซบเซาเงียบเหงาอย่างมากในช่วงที่ COVID-19
พ่นพิษ แม้แต่คนในประเทศยังออกจากบ้านไม่ได้ นักท่องเที่ยวต่างชาติ
อย่าได้หวัง เมือ่ บวกกับสภาพเศรษฐกิจในประเทศทีเ่ ป็นช่วงขาลงอยูแ่ ล้ว ท�ำให้
ทีพ่ กั และทีเ่ ทีย่ วหลายแห่งต้องปิดตัวลง ทัวร์กข็ ายไม่ได้ คนตกงานกันมากมาย
แต่หลังจากหมดโรคระบาดนีไ้ ป คนก็จะแห่กนั ไปเทีย่ วให้สมกับทีอ่ ดั อัน้ มานาน
หลายเดือน ซึง่ การท่องเทีย่ วและทีพ่ กั จะกลับมาคึกคัก ต้อนรับผูค้ นทีอ่ ยากเทีย่ ว
ให้ธุรกิจทัวร์ได้เก็บเงินกันแบบรัวๆ แน่นอน
ท้ายที่สุด ขอเป็นก�ำลังใจให้ทุกอาชีพที่ต้องเผชิญกับวิกฤติในช่วงนี้
สามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากล�ำบากนี้ไปได้ และกลับมามีพลังใจที่แข็งแกร่ง
ในการท�ำงานกันอีกครั้ง
รวบรวมโดย  : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
ที่มา  : https://tonkit360.com
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THAILAND 4.0
เปิดลิสต์อาชีพไหน ที่บริษัท(ยัง) ต้องการ
ณ ตอนนี้เป็นช่วงที่หลายบริษัทเริ่มผ่านช่วงการปรับตัวและการน�ำ Business
Continuity Plan มาใช้ เพือ่ รับมือมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
หรือการท�ำงานที่บ้าน (Work from Home) อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาด
ของโควิด-19 กันไปแล้ว ซึ่งการปรับตัวตอนนี้อาจจะยังท�ำได้ไม่เต็มที่เหมือนช่วงก่อนการ
เกิดโรคระบาด แต่หลายบริษัทก็เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการ “ปรับแผนการด�ำเนินงาน”
“ปรับกลยุทธ์ธรุ กิจ” และ “หาทางฟืน้ ฟูธรุ กิจ” ซึง่ โดยส่วนมากก็จะมีหลักการทีค่ ล้ายคลึง
กันคือ
1. การด�ำเนินธุรกิจโดยมี Covid-19 ไปอย่างน้อย 12-18 เดือน
2. การน�ำเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้น
3. การเตรียมความพร้อมกับผู้แข่งขันในรูปแบบใหม่ๆ
4. การลดต้นทุน
ซึ่งแน่นอนว่าการปรับแผนและปรับวิธีการด�ำเนินงานเหล่านี้ จะเป็นตัวก�ำหนด
สภาพตลาดแรงงาน การจ้างงาน และความต้องการแรงงาน ว่าจะเปลี่ยนไปอย่างไร
หลังจากนี้
งานไหนรุ่ง งานไหนร่วง หลังวิกฤติโควิด-19
ปฏิ เ สธได้ ย ากว่ า สถานการณ์ ใ น
ปัจจุบนั มีสว่ นบีบให้ตลาดแรงงานต้องลดขนาด
ลงไปอย่างมาก แต่ก่อนที่จะไปดูว่าจะมีอาชีพ
ใดที่จะได้รับผลกระทบจากตลาดแรงงาน
ที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ ลองมาท�ำความเข้าใจ
หลักเกณฑ์ที่ทางบริษัท Pragma and Will
Group ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจ
ผ่านทางข้อมูล (Data Driven Management
Consultant) ใช้ในการคัดกรองอาชีพหรืองาน
ที่จะได้รับผลกระทบกันก่อน โดยเกณฑ์ที่ใช้
ในการคัดเลือกงานจะมีดังนี้
1. งานที่ถูกทดแทนด้วยช่องทาง
การขายและการติดต่อใหม่ (Replaced by
new channel)
2. งานที่ถูกทดแทนด้วยผู้ให้บริการ
ที่ต้นทุนถูกกว่า (Replaced by cheaper
cost)
3. งานที่ ถู ก ทดแทนด้ ว ยการคิ ด
วิ เ คราะห์ ผ ่ า นระบบหรื อ เทคโนโลยี ใ หม่
(Replaced by technology)
4. งานที่ถูกทดแทนด้วยผู้แข่งขัน
ประเภทใหม่ (Replaced by disruptor)
ซึง่ ถ้าเราน�ำเกณฑ์เหล่านีไ้ ปวิเคราะห์
งานและอาชีพทีม่ ใี นองค์กรในปัจจุบนั จะพบว่า
มีงานหลายงานในบริษัทซึ่งเข้าเกณฑ์เหล่านี้
และบางงานอาจเข้าเกณฑ์มากกว่าหนึ่งเกณฑ์
โดยมีตวั อย่างงานทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบดังตาราง
ด้านล่าง
จากตารางด้านบนจะแสดงให้เห็นว่า
งานโดยส่วนมากจะถูกทดแทนด้วย “การท�ำงานแบบใหม่” “การมีเครื่องมือใหม่” หรือ
“การตัดงานบางส่วนไปให้เทคโนโลยีหรือผูใ้ ห้บริการท�ำแทน” หากลองยกตัวอย่างพนักงาน
บัญชี 4 คน ซึ่งเดิมต้องลงบัญชีของร้าน 4 สาขา โดยต้องท�ำหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
กรอกข้อมูลเข้าระบบ และน�ำส่งต่อให้เจ้านาย ในกรณีนี้ หากบริษัทหรือร้านค้านั้นๆ
น�ำระบบ AI มาใช้ในการตรวจสอบเอกสาร มีระบบ Text to Data พร้อมระบบในการ
ลงบัญชีและรวบรวมข้อมูลให้อตั โนมัติ ก็จะส่งผลให้บริษทั นีต้ อ้ งการจ�ำนวนพนักงานบัญชี
ลดลง พนักงานทีบ่ ริษทั ยังต้องการอยูก่ จ็ ะลดบทบาทในการกรอกเอกสารลง แต่จะสามารถ
ตรวจสอบเอกสารผ่านทางระบบได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และแน่นอนว่าย่อมน�ำมาซึ่งต้นทุน
ที่ต�่ำลงของบริษัท
นอกจากนี้ ในบางกรณีบริษัทอาจจะลดต้นทุนให้ต�่ำลงไปได้อีก ถ้าผู้ที่มาช่วย
ตรวจสอบการท�ำงานของระบบเป็นผู้ให้บริการแบบ Outsourced พนักงานที่เคยคิดว่า
การ Outsourced เป็นเรื่องไกลตัวหรือท�ำได้ยาก บริษัทไม่น่าจะท�ำได้ส�ำเร็จ หากลอง
มองย้อนกลับไปเมื่อสามเดือนก่อน ก็จะเห็นว่าแทบไม่มีบริษัทไหนเลยที่คิดว่าจะสามารถ
เปลี่ยนให้พนักงานท�ำงานจากที่บ้านได้ ยิ่งในสถานการณ์ที่มีต้นทุนเป็นตัวบังคับ โอกาส
ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ก็ยิ่งเกิดได้ง่ายขึ้น

หรือหากลองคิดต่อว่าจากตัวอย่างในกรณีทผี่ บู้ ริโภคเปลีย่ นการซือ้ จากหน้าร้าน
มาเป็นออนไลน์ และไปดูผลกระทบของงานในมุมอืน่ ซึง่ ไม่ได้พจิ ารณาแค่จำ� นวนพนักงาน
ขายทีล่ ดลงกันบ้าง เมือ่ ธุรกรรมการซือ้ ออนไลน์เกิดขึน้ การท�ำเอกสารทัง้ หมดก็จะเกิดขึน้
ผ่านระบบ ตั้งแต่การจัดเตรียมสินค้าไปจนถึงการจัดส่งสินค้า ซึ่งสามารถท�ำได้โดยบริษัท
Fulfilment1 และขนส่ง ฝั่งลูกค้าก็สามารถติดตามสินค้าผ่านระบบ เขียนรีวิวผ่านระบบ
ขณะทีเ่ อกสารทางบัญชีทงั้ หมดจากระบบก็สามารถส่งให้บริษทั บัญชีดำ� เนินการได้โดยง่าย
ในเส้นทางการท�ำธุรกรรมออนไลน์นี้ จะเห็นว่ามีทั้ง “งานที่หายไป” จากบริษัท แต่ย้าย
ไปเกิดขึ้นในฝั่งผู้ให้บริการแทน และ “งานที่ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำแล้ว” เกิดขึ้น แต่ก็ยังมีงาน
ที่จะต้องเกิดขึ้นดังตารางด้านบนอยู่ เช่น ผู้พัฒนาระบบ ผู้พัฒนา AI เพื่อแนะน�ำสินค้า
ให้ลูกค้า หรือแม้แต่ผู้ให้บริการ Fulfilment เป็นต้น
ปรับตัวเพื่อความอยู่รอด
เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ดังนั้นการปรับตัว เรียนรู้ความรู้ใหม่และความรู้เพิ่มเติม
เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี เพื่อตอบรับกับตลาดแรงงานใหม่จึงเป็นสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งการ
เรียนรูใ้ นทีน่ กี้ ม็ ไี ด้หลายรูปแบบ เช่น จากเดิมที่
พนักงานจะต้องรูจ้ กั งานของตนเองในรายละเอียด
ก็จะต้องเรียนรูก้ ารใช้เทคโนโลยี และปรับเปลีย่ น
ไปเรียนรู้งานของเพื่อนร่วมงานมากขึ้น รู้จัก
หน้างานที่กว้างขึ้น แต่มีความรู้เพียงพอที่จะ
เป็นคนใส่ข้อมูลให้กับระบบ หรือตรวจสอบ
ข้อมูลจากระบบแทนเพื่อนร่วมงานซึ่งอาจจะ
ถูกเลิกจ้าง เป็นต้น
หรือจากเดิมที่พนักงานเป็นผู้ปฏิบัติ
งานเอง ก็อาจต้องเปลี่ยนมาเป็นผู้ติดต่อกับ
บริษทั ผูใ้ ห้บริการ (Outsource) ดังนัน้ ก็จำ� เป็น
ต้องมีความรูค้ วามเข้าใจในกระบวนการท�ำงาน
เพื่อสามารถที่จะติดตามหรือตรวจสอบงานได้
นอกจากนี้ก็จะต้องเพิ่มความสามารถในการ
ประสานงานให้มากขึ้นด้วย
ความรู้ที่เคยมีเพื่อคิดวิเคราะห์ตาม
ระบบ ตามเอกสาร ตามหลักเกณฑ์ จะไม่
เพียงพออีกต่อไป เพราะระบบจะสามารถ
ท�ำแทนแรงงานได้ ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้ขอ้ มูล
Big Data จะมีความส�ำคัญและเป็นที่ต้องการ
เพิ่มขึ้น ทั้งในมุมที่จะเป็นผู้บอกระบบว่าควร
วิเคราะห์อะไร และเป็นผู้แปลผลเพิ่มเติมจาก
ผลการวิเคราะห์ของระบบ
ในส่วนสุดท้าย หากความสามารถของ
ระบบในปัจจุบันท�ำงานได้ในระดับนี้ อยากให้
เราลองคิดตามกันดูว่า “จะมีอาชีพใดบ้างที่ได้
รับผลกระทบและต้องปรับเปลีย่ นตัวเองอย่างไร”
เช่น ในกรณีที่ระบบสามารถบอกร้านค้าได้ว่า
ความต้องการสินค้า SKU หนึ่ง มีโอกาสจะ
เพิ่มสูงขึ้นมากที่สาขา A ในเดือนหน้า ดังนั้น
ควรท�ำออนไลน์โปรโมชันทางโซเชียลมีเดียและ
อีเมลกับลูกค้าในฐานข้อมูลสมาชิกเพศหญิงอายุ 25-40 ปี แต่ระบบก็คาดการณ์ได้อีกว่า
มีพนักงานแคชเชียร์ในสาขา A จะลาออก ส่วนแคชเชียร์ในสาขา B จะมีจ�ำนวนเกิน
ทีต่ อ้ งการ ดังนัน้ ระบบจึงแนะน�ำให้บริษทั ติดต่อพนักงานในสาขา B เพือ่ ย้ายไปปฏิบตั งิ าน
ที่สาขา A ชั่วคราว หรือติดตั้งแคชเชียร์ระบบ Self-Checkout เพิ่ม และในอีกทางหนึ่ง
ระบบก็จะบอกทางบริษัทให้ปรับแผนการส�ำรองสินค้า ติดต่อซัพพลายเออร์เพื่อวางแผน
ในการจัดส่งสินค้า SKU ดังกล่าวมาพร้อมสินค้าอืน่ เพือ่ ประหยัดต้นทุนในการขนส่ง รวมถึง
ระบบยังจะบอกฝ่ายการเงินให้เตรียมบริหารเงินสดเพื่อช�ำระค่าสินค้าได้อย่างครบวงจร
นีเ่ ป็นแค่ตวั อย่างเหตุการณ์ทอี่ าจเกิดขึน้ จากการทีร่ ะบบสามารถประมวลผล
และคาดการณ์ข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าที่จะเกิดขึ้นได้อย่างแม่นย�ำ  ดังนั้นการเป็น
“คนท�ำงาน” ในวันนี้ จึงต้องเริ่มคิดตามและวิเคราะห์กันดูว่างานที่เราท�ำอยู่จะเป็น
อย่างไรต่อหลังจากนี้ และเราควรจะต้องเรียนรู้ความรู้ใดเพิ่มเติม เพื่อที่จะได้
เตรียมตัวพร้อมรับกับตลาดแรงงานที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงไปนับจากนี้
รวบรวมโดย  : ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ที่มา  : www. tcdc.or.th

