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5. อธิบดีกรมการจัดหางาน รักษาราชการแทน 
6. รองปลัดกระทรวงแรงงาน 

7.  
ปัจจุบันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คน   

ทั่วโลกไปแล้ว ทุกคนต้องปรับพฤติกรรมและรูปแบบการใช้ชีวิต ซึ่งมาตรการเว้นระยะห่าง
ทางสังคมเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้น ได้เป็นตัวเร่งให้ผู้คนทั่วโลก  
ต้องปรับตัวรับกับภาวะปกติแบบใหม่ (New Normal) แม้กระทั่งหลังจากที่รัฐบาล       
ของประเทศต่างๆ จะได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมลงแล้วก็ตาม แต่การเกิด New Normal 
ท าให้เราได้เห็นการปรับตัวต่างๆ มากมาย เช่น การปรับตัวกับการใช้ชีวิต การท างานจากที่บ้าน 
การเรียนการสอนออนไลน์ การขายของออนไลน์ เป็นต้น ดังนั้น ผลกระทบจากการ       
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ท าให้หลายธุรกิจบนโลกใบนี้ต้องปิดกิจการลง ในขณะที่
หลายธุรกิจสามารถกลับสร้างรายได้ใหม่อีกครั้ง ด้วยการพลิกวิกฤตเป็นโอกาส  

รูปแบบเศรษฐกิจแบบ New Normal จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างระบบเศรษฐกิจ
ที่มีเสถียรภาพมากขึ้น จากเดิมที่รัฐบาลของแต่ละประเทศเน้นการบริหารเศรษฐกิจเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP เป็นส าคัญ แต่วิกฤตโรคระบาดครั้งนี้
ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรง กว้างขวางและยืดเยื้อ รัฐบาลทั่วโลกจึงให้
ความส าคัญกับการป้องกันความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นด้วยการสร้างระบบเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ 
เพื่อที่จะรับมือกับผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต เช่น การพึ่งพาเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในประเทศเพิ่มมากขึ้น หรือการผลักดันให้ภาคธุรกิจและภาคประชาชนมีการสร้าง
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หลักประกันด้านรายได้ โดยเฉพาะการท าประกันรายได้ของแรงงานทั้งในและนอกระบบ    
เพื่อรับมือกับผลกระทบด้านรายได้เมื่อเกิดวิกฤตอุบัติใหม่ขึ้นมา 

นอกจากผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 จะเป็นตัวเร่งกระบวนการระบบ
เศรษฐกิจอัตโนมัติ (Autonomous Economy) ซึ่งจะกลายเป็น New Normal ในที่สุด 
เช่น วิกฤตขาดแคลนแรงงานที่ เกิดขึ้นจากโรคระบาดครั้งนี้ ได้เร่งให้เกิดการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้ งใหม่  โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง การใช้ เทคโนโลยี  การน าหุ่นยนต์และ
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาแทนที่แรงงานคน เพื่อท าให้กิจกรรมและกระบวนการผลิต   
ด าเนินต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงัก และยังจะท าให้กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization)       
ทางเศรษฐกิจของโลกอาจมีแนวโน้มก้าวถอยหลัง เพราะการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ
ต่างๆ จะลดการพึ่งพาต่างประเทศ (Deglobalization) และหันมาให้น้ าหนักกับการพึ่งพา
ตัวเองภายในประเทศมากขึ้น เนื่องจากทุกประเทศ ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่หยุดชะงักทั่วโลก และห่วงโซ่อุปทานโลก (Global Supply Chain) สะดุดขาด
ตอน ดังนั้น New Normal หรือวิถีปกติแบบใหม่ของเศรษฐกิจโลก อาจจะเปลี่ยนไปเป็น
การปกป้องเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น เป็นชาตินิยมมากขึ้น และเน้นหนักไปที่การสร้าง
ชุมชนเศรษฐกิจในประเทศที่มีความยั่งยืน (Self-sustained Communities) เพื่อให้ระบบ
เศรษฐกิจของประเทศมีความยืดหยุ่น และสามารถจะปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้
เศรษฐกิจของประเทศสามารถพึ่งพาตัวเองได้ในยามคับขัน ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ละทิ้ง
แนวคิดเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมและโลกาภิวัฒน์ไปโดยสิ้นเชิงแต่อย่างใด ดังนั้ น สภาวะ
ตลาดแรงงานจะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับแผนด้านเศรษฐกิจ ที่สามารถ
รองรับสถานการณ์ในระยะกลางและระยะยาว ซึ่งในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา อัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยเพียงร้อยละ 3 ต่อปี (ส านักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ, 2562) ด้วยอัตราการเติบโตดังกล่าว
ไม่เพียงพอในการน าพาประเทศไทยให้ก้าวข้าม “กับดับประเทศรายได้ปานกลาง” และลด
ความเหลื่อมล้ า ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม โดยอาศัยฐานความเข้มแข็งของประเทศอันประกอบด้วยความหลากหลายทาง
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ชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่งเสริมและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นเจ้าของ
สินค้าและบริการมูลค่าสูงที่ยกระดับมูลค่าในห่วงโซ่การผลิตสินค้าและบริการ น าเทคโนโลยี
นวัตกรรมสมัยใหม่ที่ช่วยลดข้อจ ากัด ท าให้เกิดการก้าวกระโดดของการพัฒนาต่อยอดและ
สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน กระจายรายได้ สร้างโอกาสและความมั่งคั่งแบบ
ทั่วถึง (Inclusive Growth) โดยปัจจุบันรัฐบาลได้ก าหนดให้ใช้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า 
“BCG Model” เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งเป็นการพัฒนา 3 ภาคเศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ 
(Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green 
Economy) ไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้เกิด การขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ 
BCG Model มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และสอดรับกับ
หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ซึ่งเป็นหลักส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทย (กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2562) 

 

 

 

ภาพที่ 1 BCG MODEL 

ที่มา : กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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ความส าคัญของโมเดลนี้ คือ น าจุดแข็งของประเทศไทยที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เช่น การเกษตร อาหาร สุขภาพสาธารณสุข พลังงานและวัสดุเชิงชีวภาพ  
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมมาเติมเต็มด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) เช่น ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครอบคลุมและการจ้างงาน
เต็มอัตรา และงานที่มีคุณค่าส าหรับทุกคน รวมไปถึงอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curves) 
ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมพลังงานและวัสดุ อุตสาหกรรมสุขภาพ
และการแพทย์ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  ซึ่งแบบจ าลองดังกล่าว                                   
ได้ เชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจภูมิภาค และเศรษฐกิจโลกเข้าด้วยกัน                                          
ในระดับประเทศนั้นได้อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ได้แก่ รัฐบาล เอกชน 
มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย  และเครือข่ายต่างประเทศ จึ งนับได้ว่ า  BCG Model                                            
มีความส าคัญที่ท าให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส าคัญ 

ภาพท่ี 2 BCG MODEL ตอบโจทย์ 6 มิติ 

ที่มา : กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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(Inclusive Growth Engine) ที่คนในประเทศได้รับประโยชน์ เช่น เกษตรกร ผู้ท างาน                            
ภาคบริการ ภาคการท่องเที่ยว เป็นต้น  

การที่ BCG Model เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) จะเป็น
การส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรและการท่องเที่ยวเชิงท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นด้าน 
ต าแหน่งงาน รายได้ และศักยภาพ โดยใช้แนวคิด Zero-waste เพื่อก่อให้เกิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) เช่น สนับสนุนให้เกษตรกรน าเทคโนโลยเีกษตรอัจฉรยิะมา
ใช้ เพื่อลดการใช้ปุ๋ย และสารเคมีซึ่งเป็นต้นทุนหลักของเกษตรกรไทย สนับสนุนให้เกิด
ผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย การปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์เฉพาะถิ่น รวมถึงพัฒนาพันธุ์ 
ที่เหมาะสม มีมูลค่าสูง ในส่วนของผู ้ท าอาชีพเกี ่ยวกับอาหาร ควรมีการปรับตัวให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน คือเน้นเรื่อง Hygienic เพิ่มมากขึ้น และหันมาให้
ความส าคัญกับ Functional/Local/Heritage/Street food เนื่องจากเป็นกลุ่มอาหาร
ท้องถิ่น/ริมทาง ไม่ต้องพึ่งพาต้นทุนทางเศรษฐกิจมากนัก 

BCG Model มีความส าคัญต่อประเทศทั้งในมิติด้านสังคมเศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการจ้างงานมากถึงครึ่งหนึ่ งของการจ้างงานรวมเป็น
แบบจ าลองที่มุ่งเน้นการดึงศักยภาพของทรัพยากรแรงงานในประเทศ กล่าวคือ แรงงานจะ
เป็น Skilled worker เพื่อสอดรับกับเทคโนโลยีและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ยุทธศาสตร์ 
การขับเคลื่อน BCG Model ยังส่งผลต่อแนวโน้มการจ้างงานที่มากขึ้น เช่น การเตรียม
ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการ เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ได้แก่ 
กลุ่มสตาร์ทอัพ กลุ่มผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม กลุ่มสมาร์ทฟาร์มเมอร์ กลุ่มผู้ให้บริการ
มูลค่าสูง กลุ่มผู้พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง และกลุ่มผู้ประกอบการสร้างสรรค์ ซึ่งจะเกิด  
การสร้างงานใหม่ ที่มีรายได้สูง 10 ล้านต าแหน่ง ภายใน 10 ปี (พ.ศ. 2564 - 2573) 
(กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2562)  
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นอกจากนี้ยังเพิ่มระดับรายได้ของแรงงานในอุตสาหกรรม BCG รวมไปถึง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ อันจะส่งผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้กับกลุ่มเกษตรกร 
กลุ่มผู้ท างานภาคอุตสาหกรรม กลุ่มผู้ท างาน ภาคการท่องเที่ยวและบริการ แรงงานทั้งใน
และนอกระบบ ประกอบด้วย ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (NEC) มุ่งเน้นการพัฒนาระบบ
การเกษตร แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร  และต่อยอดเศรษฐกิจการท่องเที่ยวด้วยทุนทาง
วัฒนธรรม ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEEC) มุ่งเน้นการส่งเสริมสัตว์
เศรษฐกิจชนิดใหม่ แมลงที่รับประทานได้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมริมฝั่งโขง ระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) มุ่งเน้นการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรกลุ่มไม้ผล และ
พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) มุ่งเน้นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวปักษ์ใต้ยุคใหม่ กล่าวได้ว่า เป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และภาคการเกษตรให้มีความยั่งยืนมากข้ึน 

 

ภาพที่ 3 การขับเคลื่อน BCG Economy เชิงพ้ืนที่ 

ที่มา : กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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จะเห็นได้ว่าภายหลังสถานการณ์โควิด - 19 ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจใหม่     
คาดว่าจะส่งผลให้ตลาดแรงงานไทยฟื้นตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งกระทรวงแรงงานควรจะมี
การเตรียมความพร้อมด้านก าลังแรงงาน ดังนี้  

แรงงานในระบบ : จากสถานการณ์โควิด – 19 ในช่วงที่ผ่านมารูปแบบการจ้าง
งานเปลี่ยนแปลงไป โครงสร้างตลาดแรงงานไทยมีลักษณะที่นายจ้างมักปรับตัวโดยการ
ปรับเปลี่ยนชั่วโมงการท างาน มากกว่าการเพิ่มหรือลดจ านวนแรงงานแบบฉับพลัน ส่วนหนึ่ง
อาจมาจากการหาแรงงานที่มีทักษะเหมาะสมกับงานนั้นท าได้ยาก หรืออยู่กันมานานแบบ
ครอบครัว นอกจากนั้นสภาวะตลาดแรงงานในอนาคตมีแนวโน้มที่จะมีต าแหน่งงานรองรับ
เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากนโยบายเศรษฐกิจที่กล่าวไปข้างต้น กระจายทั่วภูมิภาคในประเทศไทย 
ซึ่งการแพร่ระบาดของโควิด -19 ท าให้คนท างานในเมืองส่วนหนึ่งต้องกลับบ้าน และมีการ
น าความรู้ด้านเทคโนโลยีกลับสู่ชนบท เพื่อพัฒนาชุมชน สร้างงานใหม่ให้ชุมชนได้มากยิ่งขึ้น 
และพัฒนาอาชีพให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ในส่วนของต าแหน่งงานนั้นมีแนวโน้มว่าจะต้องการคนที่มี           
ทักษะหลายด้าน (Multi-function) โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเทคโนโลยีเป็นที่ต้องการของ

ภาพท่ี 4 แนวทางการพัฒนาประเทศไทยในโลกหลังโควิด 

ที่มา : กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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ตลาดแรงงาน เพื่อสอดรับกับยุคดิจิทัล ไม่เพียงแต่ในระดับแรงงานเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึง
ผู้ประกอบการด้วย ซึ่งควรมุ่งเน้นไปเป็นการประกอบการเชิงนวัตกรรม ( Innovation 
Driven Enterprises: IDEs) หรือผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (Creative Entrepreneurs)  

ดังน้ัน กระทรวงแรงงานรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะ ความรู้ ที่จ าเป็น ไม่ว่าจะเป็นในด้านเทคโนโลยี ด้านทักษะ/ความรู้เฉพาะด้าน ให้แก่
ก าลังแรงงาน เพื่อ เป็นการเตรียมความพร้อมที่ดี ในการเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ                
ต่อตลาดแรงงานในอนาคต โดยร่วมกับสถาบันการศึกษาเตรียมเส้นทางด้านอาชีพ         
สร้างความตระหนักรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ถึงแนวโน้มตลาดแรงงานในอนาคต ตาม
รูปแบบของ BCG Model ซึ่งจะส่งผลต่อการวางแผนศึกษาต่อและการประกอบอาชีพต่อไป 

         แรงงานนอกระบบ : สถานการณ์โควิด - 19 ได้ก่อให้เกิดอาชีพอิสระใหม่ขึ้นเป็น
จ านวนมาก เนื่องมาจากบางคนถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 Gig คืออะไร 

ที่มา : บทความ'ขับรถรับจา้ง' อาชีพเสี่ยงยุค Gig Economy 
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                อาชีพอิสระจึงเป็นทางเลือกที่ดี ปัจจุบันคนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพอิสระ
กันมากขึ้น จึงเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งการเติบโต
ของอาชีพอิสระ ดังที่กล่าวไปนั้น  ท าให้เกิด Gig Economy หรือ ระบบเศรษฐกิจที่
ประกอบด้วยงานครั้งคราว หรืองานที่รับจ้างจบเป็นครั้งๆ เช่น การขายของออนไลน์ ธุรกิจ
ส่วนตัว ลงทุนในหุ้น ขับ Grab เป็นต้น โดยส่วนมากนั้นจะเป็นการท างานที่อาศัย Platform 
เป็นตัวกลาง (อภิชญา ฉกาจธรรม และปาจรีย์ รอดพ่าย , 2563) ซึ่งปัจจุบันได้มี Gig 
worker เพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก รวมไปถึงคนที่เป็นแรงงานในระบบ/มีอาชีพประจ าอยู่แล้ว  
ที่ต้องการมีอาชีพทางเลือก หรือรายได้เสริม เนื่องจาก Gig Economy ได้ลดข้อจ ากัดการ
ท างานในด้านเวลา สถานที่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา เชื้อชาติ เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการที่แรงงานนอกระบบหรือ Gig worker เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงอาจท า
ให้เกิดปัญหาเรื่องสวัสดิการของแรงงานนอกระบบตามมา กระทรวงแรงงานรวมไปถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องเตรียมความพร้อม และควรให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่
แรงงานนอกระบบ นอกจากนี้ภาครัฐ ควรให้ความช่วยเหลือคนในพื้นที่ห่างไกลให้เข้าถึง

ภาพที่ 6 การท างานของ Gig Worker 

ที่มา : บทความ ตลาดแรงงานไทยหลังยุคโควิด-19 (ตอน 5): แรงงานกิ๊กนอกระบบจะปรับตัวอย่างไร  
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เทคโนโลยีเพื่อเป็นการสร้างโอกาสการเข้าถึงงานที่หลากหลายยิ่งขึ้น  และควรก าหนด
นโยบายที่ชัดเจนหรือประกาศใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองและให้สิทธิประโยชน์กับแรงงาน 
นอกระบบอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม เพื่อรองรับ
อาชีพที่จะมีความหลากหลายมากขึ้นในอนาคตให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 
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