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สวัสดีคะ่ ท่านผูอ้ า่ นทุกท่าน เป็นอีกปีทเี่ ราฉลองวันสงกรานต์ วันขึน้ ปีใหม่ไทย
ในรูปแบบใหม่อนั เนือ่ งจากสถานการณ์โควิด 19 เราได้เห็นการปรับตัวของคนไทย
เช่น การสรงน�ำ้ พระแบบออนไลน์ ซึง่ การปรับตัวให้เข้ากับสิง่ แวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ถือได้วา่ เป็นคุณสมบัตทิ สี่ ำ� คัญในการก้าวข้ามความท้าทายทีเ่ ราเผชิญอยูใ่ นปัจจุบนั
หากตั้งค�ำถามว่าความท้าทายใดที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและแรงงานไทย
มากที่สุด คงมีค�ำตอบที่หลากหลายตั้งแต่เทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนอย่างรุนแรง
โรคระบาดโควิด 19 หรือการเข้าสูส่ งั คมสูงวัย ค�ำถามทีจ่ ะตามมาคือ แล้วเราจะต้อง
เดินหน้าอย่างไรต่อไป BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับนีจ้ งึ ขอน�ำเสนอเนือ้ หาในธีม
“Thailand’s Workforce: การพัฒนาแรงงานไทยในโลกยุคใหม่” เพือ่ ประมวลปัญหา
หาทางแก้ไข และเป็นก�ำลังใจให้แรงงานไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน
คอลัมน์ Executive’s Talk คุณเมธี สุภาพงษ์ รองผูว้ า่ การด้านเสถียรภาพการเงิน
ได้มาพูดคุยแนวทางทีจ่ ะตอบโจทย์ความท้าทายต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานไทย
ส่วนคอลัมน์ The Knowledge จัดเต็มด้วยเนื้อหาเข้มข้นเกี่ยวกับตลาดแรงงาน
ในมิตติ า่ ง ๆ อาทิ ระบบรายได้ยามชราภาพทีจ่ ดั การโดยภาครัฐ เทรนด์อาชีพผูส้ งู วัย
ข้อเท็จจริงและข้อสรุปเชิงนโยบายของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย และพลาดไม่ได้
กับบทสัมภาษณ์ รศ. ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานคณะอนุกรรมการส�ำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด้านการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
ผูม้ สี ว่ นส�ำคัญในการพัฒนาเว็บไซต์ www.ไทยมีงานท�ำ.com
ขอเชิญชวนทุกท่านอ่านเรื่องที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการท� ำงาน
ในคอลัมน์ Inspiration โดย รศ. ดร.กิริยา กุลกลการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ มาให้ความเห็นเกีย่ วกับการพัฒนาทักษะ
แรงงานไทยเพือ่ รองรับงานในอนาคต นอกจากนัน้ ยังมีเรือ่ งการแก้ปญั หาสุขภาพจิต
ของคนวัยท�ำงาน ซึง่ พญ.ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่นราชนครินทร์ มาร่วมแบ่งปันความรู้เพื่อช่วยให้ท�ำงานได้อย่างมีความสุข
คอลัมน์ Relax @ เรือนแพ ได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านประธานศาลฎีกา
คุณเมทินี ชโลธร และท่านเลขาธิการส�ำนักงานศาล คุณพงษ์เดช วานิชกิตติกลู มาร่วม
เปิดมุมมองการปรับวิธีการท�ำงานของศาลยุติธรรมเพื่อมุ่งสู่ innovative justice
สุดท้ายนี้ แม้สถานการณ์โควิด 19 จะท�ำให้ตลาดแรงงานไทยได้รบั ผลกระทบ
อย่างหนัก แต่หากภาครัฐและภาคเอกชน รวมทัง้ คนไทยทุกคนร่วมแรงร่วมใจกัน
ด�ำเนินการแก้ไข และพัฒนาตามบทบาทหน้าทีข่ องตนโดยค�ำนึงถึงส่วนรวมเป็นทีต่ งั้
ก็จะท�ำให้เราสามารถฝ่าวิกฤตครัง้ นีไ้ ปได้ดว้ ยกันค่ะ
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แรงงานอีสานคืนถิน่ ...ปรับตัวอย่างไรในวิกฤตโควิด 19
ระบบรายได้ยามชราภาพทีจ่ ดั การโดยภาครัฐ
ท�ำไมต้องปฏิรปู และเราจะปฏิรปู อย่างไร
รศ. ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
www.ไทยมีงานท�ำ.com
แพลตฟอร์มของวันนีแ้ ละอนาคต ช่วยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย
ไขข้อข้องใจ...
ท�ำไมลูกหนีท้ เี่ ข้ามหกรรมไกล่เกลีย่ หนีแ้ ล้ว ยังถูกปฏิเสธจากเจ้าหนีอ้ กี ?
รัฐควรท�ำอย่างไรให้ผสู้ งู อายุกา้ วทันเทคโนโลยี
ส่องเทรนด์อาชีพผูส้ งู วัย “เกษียณแต่ยงั มีไฟ ก็ทำ� งานได้”
ข้อเท็จจริงและข้อสรุปเชิงนโยบาย แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย

RELAX @

เรือนแพ

Innovative Justice ภาพลักษณ์ใหม่ศาลยุตธิ รรม
มุง่ สูจ่ ดุ หมายการเป็นทีพ่ งึ่ แห่งแรกของประชาชน

เปิดมุมมอง รศ. ดร.กิรยิ า กุลกลการ
กับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยเพือ่ รองรับการท�ำงานในอนาคต
พญ.ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์
ก้าวผ่านโควิด 19 ด้วยความแข็งแรงทางใจและภูมคิ มุ้ กันด้านการเงิน

New Normal Trip
4 จุดหมายปลายทาง เทีย่ วเมืองไทย...ได้ฟลี เหมือนไปเมืองนอก
4 ร้านอาหารรักษ์สขุ ภาพ
เสิรฟ์ ความอร่อย ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสุขภาพ
5 ขัน้ สูว่ นั เกษียณสุข

“คลองผดุงกรุงเกษม” เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
รักษ์โลกด้วยเรือพลังงานไฟฟ้า 100%
The New Working Mindset
ปรับแนวคิด พิชติ การท�ำงาน

COVER STORY

เรื่อง : ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ

เปิด 4 เทรนด์การท�ำงานของโลก
ในยุค New Normal

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท�ำงานของเรามาโดยตลอด แต่ก็เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป
จนกระทั่งปี 2563 การเข้ามาอย่างฉับพลันของโควิด 19 กลายเป็นตัวเร่งส�ำคัญที่ท�ำให้มีการใช้เทคโนโลยี
ควบคู่กับการท�ำงานมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด ทั้งการท�ำงานระยะไกล และการใช้ระบบอัตโนมัติ
โดยเฉพาะในทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงก่อนการระบาดของโควิด 19
พร้อมทั้งยังเห็นร้านค้าเข้าสู่แพลตฟอร์ม e-commerce มากขึ้น สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของผู้ซื้อ
ในระบบออนไลน์ทั่วโลกที่สูงถึง 2 พันล้านคน ในปี 2563
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ฉบับที่ 2 ปี 2564

เทรนด์ที่ 1 การท�ำงานระยะไกล (Remote Work and Virtual Meetings)
ช่วงโควิด 19 แรงงานในหลายประเทศเปลีย่ นรูปแบบเป็นท�ำงานระยะไกลมากขึน้ โดยเฉพาะ
ในสหรัฐอเมริกา ซึง่ แรงงานจ�ำนวนมากหันมาท�ำงานระยะไกลเกือบทุกวันในแต่ละสัปดาห์
(รูปที่ 1) สอดคล้องกับการเติบโตของการท�ำงานระยะไกลทีเ่ ร่งขึน้ กว่า 30% ในเวลาเพียงแค่
3 สัปดาห์2 ในระยะต่อไปคาดว่าการท�ำงานรูปแบบนีจ้ ะยังคงมีไปอย่างต่อเนือ่ งแม้การระบาด
ของโควิด 19 จะสิน้ สุดลง เพราะมีขอ้ ดีคอื (1) ช่วยประหยัดต้นทุนให้กบั บริษทั (2) แรงงาน
มีผลิตภาพเพิม่ ขึน้ และ (3) แรงงานมีความยืดหยุน่ มากขึน้ ซึง่ ในบางประเทศพบว่า แรงงาน
ที่ท�ำงานที่มีความยืดหยุ่นมีสุขภาพจิตดีกว่าแรงงานที่ไม่ได้ท�ำงานในรูปแบบดังกล่าวถึง
สองเท่า3 เนือ่ งจากมี work-life balance ทีด่ ขี นึ้
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่แรงงานทุกคนจะท�ำงานแบบระยะไกลได้ เนื่องจากลักษณะงาน
บางอย่างจ�ำเป็นต้องท�ำแบบซึ่งหน้าหรือใช้เครื่องมือเฉพาะ เช่น งานบริการที่ร้านอาหาร
งานด้านการเจรจาต่อรอง งานที่ต้องใช้การตัดสินใจที่ส�ำคัญ และงานด้านเกษตรกรรม
นอกจากนี้ การเข้าไม่ถงึ โครงสร้างพืน้ ฐานเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ก็เป็นอีกข้อจ�ำกัดส�ำคัญ
รูปที่ 1 การเปลีย่ นไปท�ำงานระยะไกลในช่วงโควิด 19 ในสหรัฐอเมริกา

นอกจากเทรนด์การท�ำงานที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีทกี่ ล่าวไปข้างต้นแล้ว แรงงาน
ยังมีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเป็นแรงงาน
อิสระมากขึ้น ซึ่งเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้
ในหลายประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา
ทีค่ าดการณ์วา่ ในปี 2570 จ�ำนวนแรงงาน
อิสระอาจสูงถึง 86.5 ล้านคน1 หรือ
ประมาณครึง่ หนึง่ ของก�ำลังแรงงาน ความ
เปลีย่ นแปลงต่าง ๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ นี้ ท�ำให้
เราจ�ำเป็นต้องรูจ้ กั เทรนด์เพือ่ ปรับตัวสูก่ าร
ท�ำงานในอนาคต

Share of respondents

50%

ก่อนโควิด 19
47%

40%

หลังโควิด 19
44%

34%

30%
20%

18%

10%
0%

17%
8%

ไม่เคย

<1 วัน
ต่อสัปดาห์

10%

6%

1-2 วัน
ต่อสัปดาห์

7% 9%

3-4 วัน
ต่อสัปดาห์

5 วันขึ้นไป
ต่อสัปดาห์

ที่มา : www.statista.com
1
2
3

Gig Economy in the U.S.- statistics & Facts, Statista Research Department, 2021
14 Reasons why the future of work is happening now, Smarp 2021
Flexjobs, Mental health America survey: Those with flexible work report better mental health, Emili Courtney 2020
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รูปที่ 2 จ�ำนวนผูซ้ อื้ ของผ่านระบบออนไลน์ทวั่ โลก
(หน่วย : พันล้านคน)

2.5
ผู้ซื้อของผ่านระบบออนไลน์

เทรนด์ที่ 2 การปรับใช้ระบบอัตโนมัติ
(Automation and AI)
ก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 มีความ
กังวลกันว่าการใช้ระบบอัตโนมัตจิ ะเข้ามาแทนทีแ่ รงงาน
โดยได้มกี ารคาดการณ์วา่ แรงงานกว่า 400 - 800 ล้านคน
ทัว่ โลกจะโดนแทนทีด่ ว้ ยหุน่ ยนต์ในปี 25734 เมือ่ มีการระบาด
ของโควิด 19 ก็ยงิ่ เร่งให้มกี ารใช้ระบบอัตโนมัตมิ ากขึน้
เช่น ในสาขาการผลิตอาหารที่อัตราการใช้หุ่นยนต์
เติบโตกว่า 56% ในปี 25635 เนือ่ งจากความกังวลเรือ่ งความ
สะอาด ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อแรงงานในสาขาดังกล่าว
แม้ระบบอัตโนมัติจะเข้ามาแทนที่งานในบางสาขา
แต่อีกทางหนึ่งก็ช่วยสร้างงานด้วยเช่นเดียวกัน โดยใน
ขณะทีม่ กี ารระบาดของโควิด 19 มีการคาดการณ์วา่ การ
ใช้ระบบอัตโนมัตจิ ะช่วยสร้างงานกว่า 6.1 ล้านต�ำแหน่ง
ทัว่ โลก6 ตัง้ แต่งานด้านการจัดการข้อมูล (data and AI)
ไปจนถึงงานด้านการตลาด (marketing and content)
นอกจากนี้ ระบบอัตโนมัตอิ าจมาช่วยบรรเทาความ
รุนแรงจากการแพร่กระจายของเชื้อโรค หรือแม้แต่
ในทางการแพทย์ทหี่ นุ่ ยนต์สามารถวินจิ ฉัยโรคเบือ้ งต้นได้
ท�ำให้ลดความเสีย่ งของการติดเชือ้ ของบุคลากรทางการแพทย์
สอดคล้องกับที่ในระยะหลังเห็นเทรนด์การใช้หุ่นยนต์
ในทางการแพทย์และภาคบริการมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และคาดว่าจะแตะ 26,000 ยูนติ ในปี 25667 (ปี 2562 มีเพียง
9,000 ยูนติ ) จากในอดีตทีก่ ระจุกตัวเฉพาะในภาคการผลิต

เทรนด์ที่ 3 การเข้าสู่แพลตฟอร์ม
e-commerce มากขึ้น
การระบาดของโควิด 19 ท�ำให้มีการบังคับใช้มาตรการ
ปิดเมืองและมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม ซึง่ ท�ำให้ผคู้ น
ลดการเดินทาง และจ�ำนวนการใช้บริการทีร่ า้ นอาหารทัว่ โลก
ลดลงกว่า 43%8 ซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่ได้กลับเข้าสู่ระดับปกติ
สวนทางกับจ�ำนวนผูซ้ อื้ สินค้าผ่านระบบออนไลน์ทพี่ งุ่ ทะยาน
แตะ 2 พันล้านคน ในปี 2563 ทีผ่ า่ นมา และอาจจะสูงถึง
2.1 พันล้านคนในปี 2564 (รูปที่ 2) แม้แต่ในประเทศไทยเอง
ยอดการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันส�ำหรับซื้อของออนไลน์
เพิม่ ขึน้ กว่า 60%9 ในช่วงทีม่ กี ารปิดเมือง
ร้านค้าและร้านอาหารต่าง ๆ ทัง้ รายเก่าและรายใหม่ มองเห็น
โอกาสที่ดีในช่วงวิกฤตเช่นนี้ จึงผันตัวเข้าสู่แพลตฟอร์ม
e-commerce มากขึน้ ตัง้ แต่ SMEs ไปจนถึงบริษทั ขนาดใหญ่
แน่นอนว่าย่อมส่งผลดีไปยังการจ้างงานทีเ่ พิม่ ขึน้ ตัง้ แต่ผจู้ ดั ส่ง
สินค้า ผูใ้ ห้บริการหลังการขาย ตลอดไปจนถึงผูอ้ อกแบบเว็บไซต์
โดยในสหรัฐอเมริกาการขยายตัวของ e-commerce ท�ำให้
ช่วงก่อนโควิด 19 เกิดการจ้างงานเพิม่ ขึน้ ราว 3% และคาดการณ์
ว่าจะเพิม่ มากขึน้ ในช่วงทีม่ กี ารแพร่ระบาดของโควิด 19
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Jobs lost, Jobs gained: workforce transitions in a time of automation, Mckinsey & Company 2017
Robotic Industries Association 2021
Jobs of Tomorrow mapping opportunity in the new economy, World economic Forum 2020
World robotic 2020
ข้อมูลจ�ำนวนการเข้าใช้บริการในร้านอาหารทั่วโลก ณ มี.ค. 2021 (เทียบกับปี 2019) จาก www.statista.com
Covid-19 and E-commerce: A global review, United Nations Conference on Trade and Development
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เทรนด์ที่ 4 การเปลี่ยนมาเป็นแรงงานอิสระ
(Self-employed / Gig Workers)
การเปลีย่ นรูปแบบการท�ำงานจากการท�ำงานหลักเพียงอย่างเดียว มาเป็นการ
ท�ำงานหลายอย่างหรือเปลีย่ นเป็นแรงงานอิสระมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ในหลายประเทศ
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา รวมทั้งอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส
ออสเตรเลีย และยังเกิดขึน้ ในประเทศไทยด้วย
ในสหรัฐอเมริกาจ�ำนวนแรงงานอิสระโตขึน้ กว่า 40% ในปี 2563 มาอยูท่ ี่
57.3 ล้านคน (จากก�ำลังแรงงานทั้งหมด 164.6 ล้านคน) และคาดการณ์ว่า
จะเพิม่ ขึน้ ไปอย่างต่อเนือ่ ง สอดคล้องกับการจ้างงานลูกจ้างแบบเต็มเวลาทีป่ รับลด
ลงมาต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะในปี 2559 - 2563 ทีล่ กู จ้างเต็มเวลาในสหรัฐอเมริกา
ปรับลดลงกว่า 3.9% นอกจากนี้ ยังพบว่าอัตราค่าจ้างได้เพิม่ จาก 17 ดอลลาร์
สหรัฐฯ เป็น 22 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อชัว่ โมง10 ซึง่ สะท้อนถึงความต้องการของ
นายจ้าง เนือ่ งจากแรงงานกลุม่ นีม้ คี วามยืดหยุน่ สูงและนายจ้างยังสามารถเลือก
แรงงานศักยภาพสูงให้เหมาะสมกับแต่ละโปรเจกต์ได้
นอกจากแนวโน้มการท�ำงานใน 4 รูปแบบทีก่ ล่าวไปในข้างต้นแล้ว geography
ของงานก็จะเปลีย่ นไปเช่นเดียวกัน โดยงานจะกระจายตัวไปยังเมืองเล็ก ๆ มากขึน้
สะท้อนจากอัตราส�ำนักงานว่าง (office vacancy rates) ซึง่ พบว่า จ�ำนวนเพิม่ ขึน้
กว่า 91% ในเมืองใหญ่ เช่น San Francisco และลดลงในเมืองขนาดเล็ก เช่น
Glasgow ยิง่ ไปกว่านัน้ บางบริษทั มีแผนทีจ่ ะเปิดเป็น satellite office (ส�ำนักงาน
สาขาย่อย) ในเมืองขนาดเล็กเพือ่ ดึงดูดแรงงานศักยภาพสูงในแต่ละพืน้ ที่
รูปแบบการท�ำงานที่เปลี่ยนไปในระยะข้างหน้าท�ำให้แรงงานต้องอาศัย
ทักษะใหม่ ขณะทีเ่ ทรนด์การท�ำงานระยะไกลและแรงงานอิสระก็ได้รบั ความนิยม
เพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ ดังนัน้ ทัง้ แรงงานและผูว้ า่ จ้างจึงควรเร่งปรับตัวเพือ่ ให้ทนั กับ
การท�ำงานในโลกใหม่ทบี่ ริบทก�ำลังจะไม่เหมือนเดิม
10

อ้างอิงจากข้อมูลการสมัครงานผ่านแพลตฟอร์ม Gigsmart app.

เอกสารอ้างอิง
• International Labour Organization (2020) Working from home: Estimating the worldwide potential.
• International Labour Organization (2021) Working from home: From invisibility to decent work.
• Mckinsey Global Institute (2021) The future of work after COVID-19.
• Mckinsey Global Institute (2018) Skill shift: Automation and the future of the workforce.
• Mckinsey Global Institute (2020) What’s next for remote work: An analysis of 2,000 tasks, 800 jobs, and nine countries.
• World Economic Forum (2020) Jobs of Tomorrow: Mapping Opportunity in the New Economy.
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“ผลิตภาพแรงงานไทย”

ความท้าทายสู่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน

การแพร่ระบาดของโควิด 19 ตัง้ แต่ปี 2563 สร้างผลกระทบอย่างต่อเนือ่ งและรุนแรงต่อเศรษฐกิจไทย โดย “รอยแผล”
ส�ำคัญ คือจ�ำนวนผูว้ า่ งงานและผูเ้ สมือนว่างงานทีเ่ พิม่ ขึน้ สูงสุดเป็นประวัตกิ ารณ์ สิง่ ทีน่ า่ กังวลคือ เมือ่ วิกฤตโควิด 19
คลี่คลายลง แรงงานเหล่านี้จะกลับสู่การจ้างงานได้ทั้งหมดหรือไม่ และรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
ในช่วงโควิด 19 ซึ่งเป็นวิกฤตที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงด้วยดีนี้ สามารถส่งผลอย่างไรต่อแรงงานไทยในระยะยาว
และในช่วงก่อนเกิดการระบาดระลอกที่ 3 BOT พระสยาม MAGAZINE ได้รับเกียรติจาก คุณเมธี สุภาพงษ์
รองผูว้ า่ การ ด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มาช่วยไขข้อสงสัย และพูดคุยถึงความท้าทาย
ทีแ่ รงงานไทยต้องเผชิญ รวมถึงแนวทางการยกระดับศักยภาพของตลาดแรงงานไทยเพือ่ ความพร้อมสู่ “โลกธุรกิจยุคใหม่”
ผลกระทบจาก “โควิด 19”
สู่ตลาดแรงงานไทย
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกแรก
ในไทยเริ่มขึ้นปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2563
และรุนแรงขึน้ จนน�ำไปสูม่ าตรการล็อกดาวน์
ทัว่ ประเทศ กิจกรรมทางเศรษฐกิจทีห่ ยุดชะงัก
ท�ำให้ในไตรมาส 2 มีจำ� นวนผูว้ า่ งงานเพิม่ ขึน้
จาก 4 แสนคน เป็น 7.5 แสนคน และ “ผูเ้ สมือน
ว่างงาน” ซึง่ หมายถึงแรงงานทีม่ ชี วั่ โมงท�ำงาน
ต�ำ่ กว่า 4 ชัว่ โมงต่อวัน เพิม่ จาก 2 - 3 ล้านคน
เป็น 5.4 ล้านคน
เมือ่ สถานการณ์ดขี นึ้ รัฐบาลทยอยผ่อนคลาย
การล็อกดาวน์และออกหลากหลายมาตรการ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและต่อลมหายใจ
ให้ธรุ กิจ เศรษฐกิจจึงเริม่ กลับมาฟืน้ ตัว การ
จ้างงานก็เริม่ ดีขนึ้ กระทัง่ ปลายเดือนธันวาคม
ทีเ่ กิดการระบาดรอบใหม่
“แม้ความรุนแรงของรอบนีจ้ ะไม่เท่าระลอก
แรก แต่ผลกระทบอาจไม่น้อยกว่ากันเลย
เพราะธุรกิจและผู้ใช้แรงงานมีความอ่อนล้า
สะสมมามาก เป็นผลให้ไตรมาส 1 ปีนี้ จ�ำนวน
ผูเ้ สมือนว่างงานกลับมาที่ 5.4 ล้านคน ขณะที่
แรงงานทีเ่ สีย่ งจะตกงานเพิม่ สูงถึง 4.7 ล้านคน
ตัวเลขเหล่านีจ้ ะสะท้อนกลับไปสูก่ ารขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ ในมิตขิ องการใช้จา่ ยภาคครัวเรือน

และประสิทธิภาพการผลิตของประเทศทีล่ ดลง”
รองผูว้ า่ การเมธีระบุวา่ ประเด็นทีน่ า่ เป็นห่วง
ส�ำหรับแรงงานไทยคือ หลังสถานการณ์
โควิด 19 คลีค่ ลาย ผูว้ า่ งงานและผูเ้ สมือน
ว่างงานที่มีอยู่เป็นจ�ำนวนมากในช่วงวิกฤต
อาจไม่สามารถกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานได้
ทัง้ หมด เพราะในช่วงทีเ่ กิดการแพร่ระบาด
ธุรกิจเร่งปรับตัวโดยน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่
ทัง้ ระบบดิจทิ ลั (digitalization) และระบบ
อัตโนมัติ (automation) มาใช้ สร้างผลพวง
ส�ำคัญคือท�ำให้ความต้องการแรงงานลดลง
ขณะทีท่ กั ษะแรงงานทีโ่ ลกธุรกิจยุคใหม่ตอ้ งการ
ก็เปลีย่ นไป
“เรามีการประมาณการว่า ระบบ automation
และ digitalization จะมาทดแทนการท�ำงาน
แรงงานคนได้มาก และอาจมีแรงงานสูงถึง
15 ล้านคนทีม่ คี วามเสีย่ งจะถูกทดแทนด้วย
เทคโนโลยีเหล่านี”้ 
หลากมาตรการเพือ่ “ธุรกิจอยูร่ อด
แรงงานอยู่ได้”
คุณเมธีกล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด 19
ในปีทผ่ี า่ นมา ธปท. ได้ใช้หลายมาตรการทาง
การเงินในการประคับประคองธุรกิจและแรงงาน
ให้สามารถยืนหยัดได้ยาวนานขึ้นเพื่อรอจน

วิกฤตเริ่มคลี่คลาย ทั้งมาตรการช่วยเหลือ
ลูกหนีร้ ายย่อยเพือ่ ให้มกี ระแสเงินสดสำ�หรับ
ดำ�รงชีพและประกอบอาชีพ หรือมาตรการ
ช่วยเหลือฟืน้ ฟูทางการเงินแก่ผปู้ ระกอบธุรกิจ
“ไม่เพียงหน้าทีด่ า้ นนโยบายการเงินที่ ธปท.
ท�ำเต็มทีอ่ ยูแ่ ล้ว เรายังเข้าไปประสานงานกับ
ภาครัฐและภาคเอกชนอยูเ่ ป็นประจ�ำ เพือ่ น�ำ
ความรู้ความสามารถไปช่วยภาคธุรกิจให้มี
ประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ เรามองว่าถึงจะไม่ใช่
บทบาทหลัก แต่มคี วามจ�ำเป็นเพือ่ ให้เศรษฐกิจ
ไปต่อได้ เช่น การผลักดันให้บริษทั ขนาดใหญ่
ลดระยะเวลาช�ำระหนีจ้ ากทีย่ ดื ออกไปในช่วงแรก
ทีเ่ กิดโควิด 19 ให้ลดลงมากลับสูป่ กติหรือ
ช�ำระเร็วขึน้ เพือ่ ช่วยให้บริษทั ขนาดเล็กไม่ขาด
สภาพคล่อง”
รองผูว้ า่ การเล่าว่า กว่า 1 ปีทผี่ า่ นมา ธปท.
ได้ออกมาตรการทางการเงินให้เหมาะสมกับ
แต่ละสถานการณ์ โดยเมือ่ ธปท. เล็งเห็นว่า
หลายมาตรการทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั ไม่สามารถ
รองรับสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูง
เช่นทุกวันนีไ้ ด้ เมือ่ วันที่ 23 มีนาคม 2564
ธปท. จึงร่วมกับกระทรวงการคลังเตรียมออก
2 มาตรการใหม่ เพือ่ ช่วยให้ผปู้ ระกอบธุรกิจ
ผ่านช่วงเวลาทีท่ า้ ทายและเตรียมพร้อมรับมือ
โลกยุคหลังโควิด 19 ได้ดขี นึ้ ประกอบด้วย
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จากที่ศักยภาพการเติบโตของไทย
เคยอยู่ที่ 4 - 5% ตอนนี้อาจเหลือ
แค่ 3% แต่ถ้ายังไม่ท�ำอะไร ก็จะ
ลดลงไปเรื่อย ๆ จนสุดท้ายแล้ว
จากปัญหาเศรษฐกิจก็เป็นชนวน
ไปสู่ปัญหาสังคม ทั้งในระดับ
มหภาคและระดับครัวเรือน”

(1) มาตรการสินเชื่อฟื้นฟูส�ำหรับธุรกิจ
SMEs โดยมีการขยายขอบเขตลูกหนี้ ขยาย
การชดเชยหรือค�ำ้ ประกันความเสีย่ งทีส่ งู ขึน้
และให้กำ� หนดดอกเบีย้ ทีเ่ หมาะสมและเอือ้ ต่อ
การปล่อยสินเชือ่ ถือเป็นการปลดล็อกมาตรการ
สินเชือ่ ดอกเบีย้ ต�ำ่ (soft loan) เดิม และ (2)
มาตรการ “พักทรัพย์ พักหนี”้ ซึง่ ช่วยเสริม
สภาพคล่องให้ลกู หนี้ โดยสามารถตีโอนทรัพย์
และมีสทิ ธิซ์ อื้ คืนในราคาตีโอนบวกกับค่าดูแล
รักษา (carrying cost) ซึง่ ช่วยให้ลกู หนีท้ ำ� ธุรกิจ
ต่อได้ ช่วยลดความเสีย่ งทีต่ อ้ งขายสินทรัพย์ใน
ราคาทีต่ ำ�่ เกินไป (fire sale) และเมือ่ สถานการณ์
คลีค่ ลาย ลูกหนีก้ ส็ ามารถซือ้ สินทรัพย์คนื ได้
ในราคาไม่สงู เกินไป

หลายประเทศเริม่ ดีขนึ้ ส่งผลให้เศรษฐกิจโลก
เริม่ ฟืน้ ตัว เศรษฐกิจไทยเองก็ได้รบั อานิสงส์
จนเริม่ ส่งสัญญาณฟืน้ ตัว แต่บริบทการฟืน้ ตัว
ของเศรษฐกิจไทยก็ดูจะเป็นความเสี่ยง
ในระยะถัดไปของแรงงานไทย
คุณเมธีกล่าวว่า ลักษณะสำ�คัญของการ
ฟืน้ ตัวทางเศรษฐกิจของไทย คือ (1) เป็นการ
ฟื้นตัวที่ไม่ท่วั ถึง (uneven) ทั้งในมิติของ
ขนาดธุรกิจ มิตเิ ชิงพืน้ ที่ และมิตดิ า้ นสาขา
เศรษฐกิจ (2) เป็นการฟื้นตัวที่ค่อนข้าง
ใช้เวลานาน (long) ซึง่ ส่งผลกระทบถึงการ
ฟืน้ ตัวของตลาดแรงงานไทยอย่างมีนยั สำ�คัญ
และ (3) มีความไม่แน่นอน (uncertain)
ในเรื่องของการเปิดประเทศและการเข้าถึง
วัคซีนของประชาชนทีอ่ าจส่งผลให้การฟืน้ ตัว
หลายความเสี่ยงที่อาจสร้าง
ล่าช้าออกไป
“แผลเป็น” หลังโควิด 19
“จะเห็นว่าวันนี้ ภาคการท่องเทีย่ วฟืน้ ตัวน้อย
ผ่านมากว่า 1 ปี สถานการณ์โควิด 19 ใน เพราะยังไม่สามารถเปิดประเทศได้ และการ
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ท่องเที่ยวของเราพึ่งพาต่างชาติเป็นหลัก
ซึง่ การท่องเทีย่ วขับเคลือ่ น GDP ไทยถึง 11%
สูงกว่าประเทศอื่นซึ่งอยู่ท่ี 7 - 8% ทำ�ให้
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มจะฟื้นตัวช้ากว่า
ประเทศอืน่ ขณะทีก่ ารส่งออกของไทยกลับมา
ฟื้นตัวดีข้ึนจากการฟื้นตัวของประเทศคู่ค้า
แต่เมือ่ เทียบกับประเทศอืน่ ก็ยงั ช้ากว่า เพราะ
สินค้าของเราไม่ได้ใช้เทคโนโลยีขน้ั สูงทีเ่ ป็น
ความต้องการของตลาดทีฟ่ น้ื ตัว”
นอกจากนี้ เศรษฐกิจไทยยังมีจดุ เปราะบาง
แฝงอยู่จนกลายเป็นอุปสรรคในการฟื้นตัว
ได้แก่ ระดับหนี้ครัวเรือนที่สูงมาก ซึ่งพิษ
โควิด 19 ท�ำให้หนีค้ รัวเรือนเพิม่ สูงขึน้ จนแตะ
89.3% ของ GDP ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563
ส่งผลต่อการใช้จา่ ยของภาคครัวเรือน ในเวลา
เดียวกันการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐทีต่ ำ�่ กว่า
เป้ายังกระทบถึงความสามารถในการใช้จา่ ย
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ซึ่งความ
เปราะบางเหล่านีท้ ำ� ให้การฟืน้ ตัวทางเศรษฐกิจ
ของไทยอาจยิง่ ช้าลง
“แม้วา่ มาตรการทีร่ ฐั บาลระดมใช้ในช่วง
ปีกว่าทีผ่ า่ นมา หลายโครงการได้ผลดี แต่
เหล่านีล้ ว้ นเป็นมาตรการชัว่ คราว สิง่ ทีต่ อ้ ง
ตระหนักคือ ยิ่งเศรษฐกิจฟื้นตัวช้า ความ
ทนทานต่อวิกฤตของภาคธุรกิจและแรงงาน
ก็ยง่ิ ลดลง โอกาสและจำ�นวนแรงงานทีจ่ ะกลับ
เข้าสู่ตลาดแรงงานได้ก็ย่งิ ช้าลงและน้อยลง
จนอาจก่อให้เกิดแผลเป็นทางเศรษฐกิจ
(economic scars) และอาจเป็นแผลลึก
จนยากทีจ่ ะเยียวยาฟืน้ ฟู”
รองผู้ว่าการย�้ำว่า แม้รายได้ของภาครัฐ
จะลดลง แต่ความจ�ำเป็นทีร่ ฐั บาลต้องใช้จา่ ย
เพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจกลับเพิม่ ขึน้ เพือ่ ท�ำให้
แผลเป็นมีขนาดเล็กลงและตืน้ ขึน้ โดยสิง่ ที่
รัฐบาลควรให้ความส�ำคัญนับจากนีค้ อื เลือก
กระตุ้นให้ตรงจุดมากที่สุด และควรเป็น
มาตรการทีน่ ำ� ไปสูก่ ารแก้ปญั หาอย่างต่อเนือ่ ง
และยัง่ ยืน โดยหนึง่ ในนัน้ คือ มาตรการเพือ่
ยกระดับแรงงาน

ฉบับที่ 2 ปี 2564

ทฤษฎี “กบต้ม” กับภาพสะท้อน
ตลาดแรงงานไทย
“นักเศรษฐศาสตร์บางท่านเปรียบเศรษฐกิจ
ไทยว่า เหมือนกบทีก่ ำ� ลังถูกต้ม แต่เราไม่คอ่ ย
รูต้ วั วิกฤตโควิด 19 เหมือนตัวเร่งความร้อน
ให้นำ�้ ร้อนเร็วขึน้ ไม่ใช่คอ่ ย ๆ ร้อน กบจะต้อง
รีบกระโดดออกมา แต่ถา้ ช้าก็อาจจะกลายเป็น
ต้มย�ำกบ”
คุณเมธีอธิบายว่า ก่อนมีโรคระบาด
ศักยภาพของตลาดแรงงานไทยถือว่ามี
ความเสีย่ งค่อนข้างสูงอยูแ่ ล้ว ด้วยโลกธุรกิจ
ปรับเปลีย่ นไปอย่างมากจากการเปลีย่ นแปลง
ทางเทคโนโลยี (technology disruption)
ส่งผลให้ความต้องการทักษะแรงงานของภาค
ธุรกิจเปลีย่ นไป แต่โควิด 19 เป็นตัวเร่งให้
ภาคธุรกิจน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เร็วขึน้
และเป็นวงกว้าง ท�ำให้แรงงานที่มีทักษะ
ไม่สอดคล้องกับธุรกิจยุคใหม่จงึ ตกงานและ
มีจำ� นวนผูเ้ สีย่ งทีจ่ ะตกงานเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว
ไม่เพียงคุณภาพแรงงาน จ�ำนวนคนในวัย
ท�ำงานเองก็เป็นอีกปัญหาส�ำคัญของตลาด
แรงงานไทย ในปี 2564 ประเทศไทยมีประชากร
อายุ 60 ปีขนึ้ ไปถึง 20% ซึง่ ถือว่าเข้าสู่ “สังคม
สูงวัยโดยสมบูรณ์” ขณะทีใ่ นอีก 10 ปีขา้ งหน้า
สัดส่วนคนไทยที่อายุ 60 ปีขึ้นไป อาจสูง
ถึง 30% รองผูว้ า่ การยกตัวอย่างภาคเกษตร

ซึง่ ปัจจุบนั แรงงานส่วนใหญ่เป็นผูส้ งู วัย อายุ
สูงกว่า 50 ปี การปรับตัวให้เข้าสูเ่ กษตรยุคใหม่
จึงเป็นเรือ่ งยาก ท�ำให้แนวโน้มประสิทธิภาพ
การผลิตจะต�ำ่ ลงเรือ่ ย ๆ ขณะทีว่ ยั เพิม่ สูงขึน้
“การที่ประเทศมีผู้สูงวัยในสัดส่วนสูง
ท�ำให้ความสามารถในการสร้างรายได้ของ
ประเทศลดลง การน�ำเทคโนโลยีมาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตของภาคธุรกิจเป็น
สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือการที่แรงงานใน
ปัจจุบนั มีทกั ษะไม่ตรงกับทีภ่ าคธุรกิจต้องการ
(skill mismatch) เหล่านีถ้ อื เป็นปัญหาเชิง
โครงสร้างในตลาดแรงงานไทยทีม่ มี านานแล้ว
แต่สถานการณ์โควิด 19 มาช่วย ‘เปิดแผล’
ทีซ่ อ่ นอยูใ่ ห้เห็นชัดเจนขึน้ พร้อมกับบ่งชีว้ า่
รัฐบาลควรจะเร่งด�ำเนินการเรือ่ งใด”
“เพิ่มผลิตภาพแรงงาน”
แนวทางยกระดับเศรษฐกิจไทย
คุณเมธีแนะว่า สำ�หรับมาตรการระยะสัน้
รัฐบาลควรกระตุน้ ให้เกิดการจัดการแรงงานทีม่ ี
อยูใ่ นปัจจุบนั ก่อน ในแง่ของการช่วยให้แรงงาน
เข้าถึงตำ�แหน่งงานที่เหมาะสมกับศักยภาพ
ของตน (job matching) ซึง่ จะเป็นส่วนหนึง่
ในการเพิม่ ผลิตภาพให้กบั ภาคธุรกิจ รวมถึง
ในแง่ของการเพิ่มทักษะแรงงาน ที่เรียกว่า
“upskil -reskil ” ให้เหมาะสมกับโลกธุรกิจยุคใหม่

จึงเป็นทีม่ าของ www.ไทยมีงานท�ำ.com
แพลตฟอร์มกลางในการจับคู่งานกับทักษะ
แรงงาน เพื่อกระตุ้นให้แรงงานกลับเข้าสู่
ตลาดงานได้เร็วขึ้นและมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น
โดยเกิดจากความร่วมมือของกระทรวงแรงงาน
คณะอนุกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติดา้ นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม (อว.) และอีกหลากหลาย
หน่วยงาน รวมถึง ธปท. นอกจากการจับคูง่ าน
กับแรงงานแล้ว แพลตฟอร์มนีย้ งั เอือ้ ให้เกิด
การแลกเปลี่ยนบุคลากรที่มีความสามารถ
ระหว่างธุรกิจ SMEs กับบริษัทขนาดใหญ่
และยังเชือ่ มต่อระบบกับแพลตฟอร์มด้านการ
ฝึกอบรมทีก่ ระทรวง อว. พัฒนาขึน้ เพือ่ การ
ยกระดับและปรับทักษะให้กบั แรงงาน
ส�ำหรับระยะปานกลางและระยะยาว รัฐบาล
ควรเป็นเจ้าภาพประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคธุรกิจ
ในการวาง “ยุทธศาสตร์แห่งชาติดา้ นแรงงาน”
เพือ่ น�ำไปสูก่ ารปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจไทย
และการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพือ่ สร้างทักษะ
แรงงานให้สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจใหม่
รวมถึงสร้างศักยภาพในการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
ให้กบั แรงงานไทย ซึง่ เป็นแนวทางทีจ่ ะยกระดับ
แรงงานไทยและการเติบโตของเศรษฐกิจไทย
ได้อย่างยัง่ ยืน
“ถ้าประเทศไทยไม่มรี ะบบพัฒนาโครงสร้าง
แรงงานที่ดี และแรงงานไทยเองก็ไม่ลุกขึ้น
พัฒนาศักยภาพตัวเอง ย อ่ มทำ�ให้การเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศถดถอยลง จากที่
ศักยภาพการเติบโตของไทยเคยอยูท่ ่ี 4 - 5%
ตอนนีอ้ าจเหลือแค่ 3% แต่ถา้ ยังไม่ทำ�อะไร
ก็จะลดลงไปเรือ่ ย ๆ จนสุดท้ายแล้ว จากปัญหา
เศรษฐกิจก็เป็นชนวนไปสูป่ ญั หาสังคม ทัง้ ใน
ระดับมหภาคและระดับครัวเรือน ซึง่ ในระยะยาว
จะกลายเป็น ‘แผลเรือ้ รัง’ ทีห่ ยัง่ รากลึกจนยาก
เกินจะแก้ไข”
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ

โอกาสแรงงานไทย

ผ่านธุรกิจดาวรุง่ ปี 64
ปี 2563 และปี 2564 โลกยังคงอยู่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งสร้างความ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อพฤติกรรมของผู้คน สภาพสังคม เศรษฐกิจ และธุรกิจ ท�ำให้ต้องเผชิญกับ
ความท้าทายครั้งใหญ่ที่ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผย
ผลวิจยั 10 อันดับธุรกิจดาวรุง่ ประจ�ำปี
2564 โดยธุรกิจดาวรุ่งอันดับ 1 และ
อันดับ 2 ได้แก่ ธุรกิจบริการทางการแพทย์
และธุ ร กิ จ อี ค อมเมิ ร ์ ซ โดยปั จ จั ย ที่
สนับสนุนการเติบโตของสองธุรกิจดังกล่าว
คื อ พฤติ ก รรมของผู ้ ค นที่ เ ปลี่ ย นไป
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จากการระบาดของโรคโควิด 19 การใส่ใจ
ดูแลสุขภาพ และการซือ้ สินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ทมี่ ากขึน้ ส่งผลให้ธรุ กิจทีเ่ กีย่ วข้อง
กับ e-commerce เติบโตตามไปด้วย เช่น
ธุรกิจแพลตฟอร์ม ธุรกิจการท�ำคอนเทนต์
และ Youtuber
ผลวิจยั ดังกล่าว ยังชีใ้ ห้เห็นว่าพฤติกรรม
ของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นไปเป็นตัวเร่งให้ธรุ กิจ

ขับเคลือ่ นเข้าสูก่ ารเปลีย่ นแปลงด้านดิจทิ ลั
(digital transformation) มากขึน้ ทัง้ การ
เติบโตของธุรกิจเทคโนโลยีที่ช่วยในการ
วิเคราะห์และจัดการข้อมูล เทคโนโลยี
การช�ำระเงิน หรือแม้กระทัง่ การทีธ่ รุ กิจ
street food และธุรกิจตู้หยอดเหรียญ
เติบโตขึ้นก็สะท้อนภาพตลาดแรงงาน
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากโรคโควิด 19 เช่นกัน

ฉบับที่ 2 ปี 2564

10 อันดับธุรกิจดาวรุ่ง ประจ�ำปี 2564
อันดับ 1 ธุรกิจบริการทางการแพทย์

ขณะเดียวกัน การก้าวเข้าสู่ digital transformation ท�ำให้เกิดความต้องการ
แรงงานกลุ่มทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลมากขึ้น สอดคล้องกับผลส�ำรวจ
ความต้องการแรงงานของ JobsDB ในปีนี้ พบว่า อันดับสายงานทีต่ ลาดแรงงาน
ต้องการมากทีส่ ดุ คือกลุม่ ไอที
10 อันดับสายงานที่ตลาดแรงงานต้องการมากที่สุด

19%

ไอที

อันดับ 2 ธุรกิจ e-commerce

การขาย งานบริการลูกค้า
และพัฒนาธุรกิจ

17%
10%

วิศวกรรม

อันดับ 3 ธุรกิจประกันภัย

8%

การตลาดและประชาสัมพันธ์

อันดับ 4 ธุรกิจเวชภัณฑ์และยา

บัญชี

7%

ธุรการและงานทรัพยากรบุคคล

7%
5%

ธนาคาร

อันดับ 5 ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
วิเคราะห์และจัดการข้อมูล

การผลิต

3%

ขนส่ง

3%

บริการเฉพาะทาง

อันดับ 6 ธุรกิจอาหารเสริมและสุขภาพ
รวมถึงธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

อันดับ 7 ธุรกิจอาหาร street food

อันดับ 8 ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ฟินเทค
และระบบเทคโนโลยีการช�ำระเงิน

อันดับ 9 ธุรกิจพลังงานและตู้หยอดเหรียญ

อันดับ 10 ธุรกิจออกแบบผลิตภัณฑ์ แพ็กเกจจิ้ง
บริการด้านกฎหมายและบัญชี
ที่มา : ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2%

แนวโน้มดังกล่าวท�ำให้อัตราผลตอบแทนเงินเดือนของกลุ่มสายงานเทคโนโลยี
สูงเป็นอันดับ 1 โดยมีฐานเงินเดือนเริม่ ต้นตัง้ แต่ 23,225 - 41,122 บาท1 รวมทัง้
กลุม่ สายงานโทรคมนาคมและสายงานธนาคารทีข่ นึ้ มาติดอันดับ 1 ใน 10 สะท้อน
ให้เห็นการเติบโตของสองสายงานที่เกิดขึ้นจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ซึง่ ทักษะใหม่ทคี่ นท�ำงานต้องมี แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ hard skill ได้แก่ ความรู้
ด้านเทคโนโลยี ทักษะด้านภาษา และการวิเคราะห์ขอ้ มูล soft skill ได้แก่ ทักษะ
การสือ่ สาร การท�ำงานเป็นทีม และการแก้ไขปัญหาทีซ่ บั ซ้อน meta skill ได้แก่
การรูจ้ กั หรือเข้าใจตัวเอง ความคิดสร้างสรรค์ และความยืดหยุน่ ทางความคิด
การประชุมเศรษฐกิจโลก (WEF2020) ระบุวา่ อาชีพทีม่ คี วามต้องการมากขึน้
อาทิ Data Analysts and Scientists, AI and Machine Learning Specialists,
Big Data Specialists และ Digital Marketing and Strategy Specialists ซึง่ เน้น
การใช้เทคโนโลยีทจี่ ำ� เป็นต้องอาศัยก�ำลังแรงงานทีม่ ที กั ษะด้านดิจทิ ลั และเทคโนโลยี
เป็นหลัก ขณะที่ปัจจุบันแรงงานไทยซึ่งมีทักษะด้านดิจิทัลมีเพียง 54.9% อยู่ใน
อันดับ 89 จากการจัดอันดับใน 140 ประเทศทัว่ โลก ดังนัน้ ไทยจึงต้องเร่งพัฒนาทักษะ
ด้านดิจทิ ลั อย่างเร่งด่วน และยกระดับการศึกษาโดยน�ำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั หรือเครือ่ งมือ
สือ่ สารมาใช้ เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถของแรงงานส�ำหรับรองรับการท�ำงานในอนาคต
รวมถึงเป็นการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วย
1

ข้อมูล : JobsDB
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เรื่อง : ส�ำนักเศรษฐกิจภูมิภาค ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ

แรงงานอีสานคืนถิ่น...
ปรับตัวอย่างไรในวิกฤตโควิด 19

วิถีชีวิตของคนอีสานมีความเชื่อมโยงกับภาคเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีต แต่ด้วยข้อจ�ำกัดต่าง ๆ ท�ำให้มีรายได้
ไม่แน่นอน แรงงานอีสานกว่า 3 ล้านคน1 จึงต้องยอมจากบ้านเกิด เพื่อไปหางานท�ำในเมืองใหญ่ โดยส่วนใหญ่ท�ำงาน
อยู่ในภาคกลาง 2.8 ล้านคน (กรุงเทพฯ 1.2 ล้านคน) ขณะที่แรงงานอีสานที่อยู่ในภาคเหนือและภาคใต้มีเพียง
1.3 แสนคน และ 0.9 แสนคนตามล�ำดับ แม้จะมีโอกาสทางอาชีพและรายได้สูงกว่า แต่แรงงานเหล่านี้ยังคงมีเงินออม
ไม่มากนัก เพราะการใช้ชีวิตในเมืองมีคา่ ครองชีพที่ค่อนข้างสูงและยังต้องส่งเงินอีกส่วนหนึ่งกลับบ้านเกิด
เพื่อเลี้ยงดูและให้ครอบครัวเอาไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวัน
โควิด 19 ส่งแรงงานอีสานคืนถิ่น
การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 นับเป็นเหตุการณ์ที่
ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน และส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยเป็นวงกว้าง ซึง่ คง
ปฏิเสธไม่ได้ว่า แรงงานเป็นภาคส่วนหนึ่ง
1
2

ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบรุนแรงทีส่ ดุ เพราะกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจหยุดชะงักและคนส่วนใหญ่
อยูต่ ดิ บ้านมากขึน้ ท�ำให้หลายธุรกิจจ�ำเป็น
ต้องปิดกิจการและเลิกจ้างพนักงาน ขณะที่
บางบริษัทที่พยายามประคับประคองธุรกิจ
อาจต้องลดต้นทุนด้วยการให้พนักงาน

ประมาณการจากข้อมูลแบบส�ำรวจภาวะการมีงานท�ำ (Labor Force Survey: LFS) ไตรมาสที่ 4 ปี 2563
บทความ โควิดทุเลา แรงงานบ้านเฮาสิเฮ็ดเกษตรจังได๋ Regional letter ฉบับที่ 4/2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย
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พักงานอย่างไม่มกี ำ� หนด โดยเฉพาะในภาค
ท่องเทีย่ ว และภาคการผลิตทีม่ กี ารปิดโรงงาน
ชัว่ คราว ซึง่ ธุรกิจเหล่านีพ้ งึ่ พาแรงงานอีสาน
เป็นจ�ำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ จากข้อมูลของ
กรมควบคุมโรคติดต่อรายงานว่า มีแรงงาน
อีสานประมาณ 8 แสนคน2 เดินทางกลับ

ฉบับที่ 2 ปี 2564

ภูมลิ ำ� เนา ซึง่ คาดว่าส่วนใหญ่เป็นผูท้ ตี่ กงาน
และตัดสินใจคืนถิน่ เพือ่ ไปตัง้ หลักทีบ่ า้ นเกิด
เมื่อกลับไปแล้วแรงงานกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ได้
ปรับตัวไปประกอบอาชีพใหม่ เพือ่ หารายได้
ระหว่างทีร่ อสถานการณ์โควิด 19 คลีค่ ลาย
ขณะทีแ่ รงงานคืนถิน่ บางส่วนปรับตัวได้ยาก
และกลายเป็นผูว้ า่ งงาน
เกษตรกรรมเป็นอาชีพที่แรงงานอีสาน
คืนถิน่ 2 ใน 3 เลือกท�ำ เนือ่ งจากมีทดี่ นิ
และครอบครัวเป็นเกษตรกรเป็นทุนเดิมอยูแ่ ล้ว
สะท้อนจากหลายพื้นที่ของภาคอีสานที่มี
การขุดสระเพือ่ รองรับการท�ำการเกษตรเพิม่ ขึน้
และมีการสั่งซื้อวัสดุรวมถึงเครื่องจักรกล
ทางการเกษตรมาใช้มากขึน้ ขณะทีแ่ รงงาน
ที่ ไ ม่ มี ที่ ดิ น ทางการเกษตรเป็ น ทุ น เดิ ม

ต้องปรับตัวมากกว่า และจากการลงพืน้ ทีพ่ ดู คุย
กับตัวแทนแรงงานคืนถิน่ พบว่า แรงงานกลุม่ นี้
มีความพยายามในการปรับตัว 3 รูปแบบ
คือ (1) น�ำเงินเก็บบางส่วนมาลงทุนซื้อรถ
กระบะหรือน�ำรถกระบะเก่าที่มีไปต่อเติม
เป็นรถรับขนของ แม้กระทั่งเป็นรถพุ่มพวง
(2) ขับมอเตอร์ไซค์สง่ อาหาร และ (3) เปิด
ร้านขายของขนาดเล็ก แผงลอย หรือขายของ
ออนไลน์แบบไม่มหี น้าร้าน ซึง่ แม้จะยังสร้าง
รายได้ให้ได้ไม่มากนัก แต่กเ็ พียงพอให้เลีย้ งชีพ
และผ่านพ้นช่วงเวลาทีย่ ากล�ำบากนีไ้ ปได้บา้ ง
“ในทุกวิกฤต ย่อมมีโอกาส” การแพร่
ระบาดของโควิด 19 ไม่ได้เพียงสร้างวิกฤต
ทางเศรษฐกิจและสังคมเท่านั้น แต่ในอีก
มุมหนึง่ โควิด 19 ก็เปิดโอกาสให้แรงงาน

อีสานได้กลับมาใกล้ชดิ กับครอบครัวอีกครัง้
และยังช่วยลดต้นทุนในการครองชีพ แรงงาน
คืนถิน่ ยังได้นำ� เอาองค์ความรู้ ประสบการณ์
และความถนัดมาถ่ายทอดภายในชุมชน
สะท้ อ นจากลู ก หลานที่ ก ลั บ มาต่ อ ยอด
ธุรกิจของพ่อแม่ โดยยกระดับไปท�ำการค้า
ออนไลน์ หรือผันตัวจากการท�ำงานรับจ้าง
มาเป็นผู้ประกอบการเอง ซึ่งสามารถช่วย
ส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่ง
อีกทัง้ ยังท�ำให้แรงงานอีสานมีทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพมากขึน้ และไม่จำ� เป็นต้องจาก
ครอบครัวเพื่อไปท�ำงานที่เมืองใหญ่เหมือน
ในอดีต
อย่างไรก็ตาม แรงงานคืนถิ่นบางส่วน
อาจยังคุ้นเคยกับการท�ำงานในเมืองใหญ่
เมือ่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19
ระลอกแรกปรับดีขนึ้ ต่อเนือ่ ง และธุรกิจบางส่วน
ทยอยกลับมาเปิดด�ำเนินการมากขึ้นในช่วง
ต้นเดือนพฤษภาคม 2563 ท�ำให้มแี รงงาน
อีสานคืนถิ่นบางส่วนตัดสินใจกลับเข้ามา
ท�ำงานในเมืองอีกครั้ง จากการพูดคุยกับ
ผูป้ ระกอบการรายหนึง่ ได้ขอ้ มูลว่า หลังจาก
ทีส่ ถานการณ์โควิด 19 ปรับดีขนึ้ มีพนักงาน
เพียงครึ่งหนึ่งที่ประสงค์จะกลับมาท�ำงาน
ที่เมืองใหญ่ เพราะที่เหลือต้องการใช้ชีวิต
อยูก่ บั ครอบครัวทีบ่ า้ นเกิด
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คุณแม้ว - เพียงพิศ ลิวงษ์

จนกระทั่งในช่วงปลายปี 2563 พบการ
แพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ แม้วา่ จะ
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
น้อยกว่าการระบาดระลอกแรก แต่กเ็ ชือ่ ว่า
มีผลกระทบต่อแรงงานท�ำให้ต้องเดินทาง
กลับบ้านเกิดอย่างปฏิเสธไม่ได้ โดยตัวเลข
ทางการ1 ทีป่ ระเมิน ณ สิน้ ปี 2563 พบว่า
แรงงานอีสานคืนถิน่ มีอยูท่ ปี่ ระมาณ 4 แสนคน
ซึ่งส่วนหนึ่งคาดว่าเป็นกลุ่มที่เพิ่งกลับไป
ท�ำงานในเมืองใหญ่ได้ไม่นานและต้องกลับ
มาตัง้ หลักทีบ่ า้ นเกิดอีกครัง้ เนือ่ งจากมีธรุ กิจ
ปิดกิจการเพิม่ เติม
คืนสู่อาชีพเกษตร เพิ่มพูนทักษะ
พร้อมอาวุธที่ครบมือ
โควิด 19 ท�ำให้บริบทและความท้าทาย
เชิงโครงสร้างทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ
เกิดขึน้ เร็วและรุนแรงกว่าเดิม ทุกภาคส่วน
จ�ำเป็นต้องเร่งปรับตัว เช่น ยกระดับทักษะเดิม
(upskill) และเรียนรูท้ กั ษะใหม่ (reskill) หรือ
การพัฒนาทักษะการท�ำงานให้สอดคล้องกับ
ลักษณะของงานประจ�ำให้มากขึน้ 3 การย้าย
ออกจากเมืองใหญ่กลับมาใช้ชวี ติ ทีบ่ า้ นเกิด
นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่แรงงานอีสานคืนถิ่น
3

จะได้น�ำเอาองค์ความรู้และประสบการณ์ที่
เรียนรูจ้ ากการท�ำงานทีผ่ า่ นมา กลับมาพัฒนา
หรือต่อยอดธุรกิจในชุมชน ซึง่ หากภาครัฐมี
นโยบายทีเ่ ข้ามาช่วยเสริมหรือสนับสนุนให้เกิด
การสร้างอาชีพใหม่หรือยกระดับอาชีพเดิม
จะช่วยให้การพัฒนายัง่ ยืนมากขึน้ ในระยะยาว
เช่น การยกระดับภาคเกษตรโดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี การรวมกลุม่ เป็นวิสาหกิจชุมชน
การท่องเทีย่ วชุมชน และการส่งเสริมสตาร์ทอัป
ในท้องถิน่ โดยแรงงานกลุม่ ทีม่ ที กั ษะเฉพาะ
ส่วนใหญ่ ไม่วา่ จะท�ำงานอยูท่ บี่ า้ นเกิดมาตลอด

หรือเคยสะสมประสบการณ์จากการท�ำงาน
ในเมืองใหญ่ จะสามารถปรับตัวและเริม่ ต้นใหม่
ได้เร็ว รวมทัง้ ยังมีโอกาสประสบความส�ำเร็จ
มากกว่าแรงงานกลุม่ ทีไ่ ม่มที กั ษะเฉพาะ
ตัวอย่างการปรับตัวของแรงงานอีสานคืนถิน่
ทีก่ ลับมาพึง่ พาภาคเกษตรอย่าง คุณแม้ว เพียงพิศ ลิวงษ์ ทีไ่ ปท�ำงานเป็นพนักงานเสิรฟ์
บนเกาะสมุย แต่เมือ่ ธุรกิจถูกกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโควิด 19 และเจ้าของร้าน
อาหารจ�ำเป็นต้องปิดกิจการ ท�ำให้คณุ แม้ว
ตกงานโดยไม่ทนั ตัง้ ตัว จึงตัดสินใจกลับมา

ปุญญวิชญ์ เศรษฐสมบูรณ, จิรวัฒน ภูงาม, อวิกา พุทธานุภาพ และวริทธิ์นันท ชุมประเสริฐ (2564), นัยของการพัฒนาทักษะแรงงานตอความเหลื่อมล�้ำของคาจาง : มุมมองจากตลาดแรงงานภูมิภาค
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ตั้ง หลัก ที่บ ้า นเกิด จัง หวัด ขอนแก่น และ
ถือโอกาสกลับมาดูแลคุณพ่อที่ป่วยติดเตียง
เมือ่ กลับมาคุณแม้วได้ชว่ ยคุณแม่เลีย้ งสัตว์
และปลูกผักสวนครัว แต่รายได้ยงั คงไม่เพียงพอ
กับค่าใช้จา่ ย ท�ำให้ตอ้ งมองหางานอืน่ ๆ ท�ำ
เพิม่ เติม แต่ดว้ ยสภาวะเศรษฐกิจประกอบกับ
ข้อจ�ำกัดด้านอายุและการศึกษา ท�ำให้การ
หางานไม่งา่ ยนัก เมือ่ ได้มารูจ้ กั กับโครงการ
“1 ต�ำบล 1 มหาวิทยาลัย” ที่จัดโดย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีโอกาสเข้าอบรม
หลักสูตรออนไลน์และพัฒนาทักษะต่าง ๆ
อาทิ หลักสูตรเกษตรพอเพียง การออกแบบ
ความคิดสร้างสรรค์ การวางแผนเกษียณอายุ
และการวางแผนทางการเงิน ซึง่ การแลกเปลีย่ น
องค์ความรูก้ บั เพือ่ นบ้านและการเข้าร่วมอบรม
โครงการ 1 ต�ำบล 1 มหาวิทยาลัย ท�ำให้คณุ แม้ว
เกิดแรงบันดาลใจและมีความมัน่ ใจในการท�ำ
การเกษตรมากขึน้ ท�ำให้เกิดความคิดในการ
ท�ำโรงเรือนเลี้ยงไก่บ้านบนที่ดินของตัวเอง
ซึง่ เป็นการต่อยอดประสบการณ์ทเี่ คยเลีย้ งไก่
อยูเ่ ดิมและมีตลาดรองรับทีแ่ น่นอน อย่างไร
ก็ตาม แนวคิดการท�ำโรงเรือนเลี้ยงไก่ของ
คุณแม้วจะประสบความส�ำเร็จตามทีต่ งั้ ใจไว้
ยังต้องอาศัยการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในด้านองค์ความรูแ้ ละเงินทุน
หลังจากที่ห่างบ้านไปท�ำงานที่เกาะสมุย
มาหลายปี การกลับบ้านครัง้ นีท้ �ำให้คณุ แม้ว
ตระหนักว่าการท�ำงานที่บ้านและได้อยู่

ใกล้ชิดกับครอบครัวนั้นมีความสุขเพียงใด
จึงตัดสินใจว่า หากเป็นไปได้จะไม่กลับไป
ท�ำงานในเมืองใหญ่อกี และจะใช้ชวี ติ อย่าง
มีความสุขทีจ่ งั หวัดขอนแก่น
ประยุกต์ทักษะ สร้างรายได้
และขยายกิจการ
คุณแพร - นภนันท์ บุญญศาสตร์พันธุ์
อีกหนึง่ แรงงานอีสานคืนถิน่ ทีภ่ มู ลิ ำ� เนาอยูท่ ี่
จังหวัดขอนแก่น หลังเรียนจบปริญญาตรี
คุณแพรได้ออกไปตามหาความฝันในเมืองใหญ่
โดยเริ่มจากการเรียนเป็นครูสอนท�ำอาหาร
ที่กรุงเทพฯ ก่อนที่จะเริ่มสอนท�ำอาหาร
และเบเกอรี่ให้กับนักท่องเที่ยวในโรงแรม
ที่จังหวัดภูเก็ตหลังจากท�ำงานได้ 3 ปี
โรงแรมที่จังหวัดภูเก็ตต้องเผชิญกับวิกฤต
โควิด 19 ท�ำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
หายไปเกือบทั้งหมด แรงงานในจังหวัด
ภูเก็ตไม่มีทางเลือกจึงต้องกลับภูมิล�ำเนา
เพือ่ ไปตัง้ หลักใหม่
ในช่วงแรกที่คุณแพรกลับมาอยู่จังหวัด
ขอนแก่นยังไม่มงี านใหม่ทำ� จึงท�ำขนมไปแจก
เพือ่ น ๆ ทีท่ ำ� งานในโรงพยาบาล เพือ่ ให้กำ� ลังใจ
ในการต่อสูก้ บั โควิด 19 โดยเริม่ จากโดนัท
เนือ่ งจากเป็นขนมทีท่ ำ� ง่าย เมือ่ เพือ่ นๆ ได้ลองทาน
ก็มีเสียงตอบรับที่ดีมากและช่วยบอกต่อกัน

จนท�ำให้คุณแพรได้รับออเดอร์ขนมเข้ามา
มากขึน้ เรือ่ ย ๆ จนจุดประกายให้คณุ แพรเห็น
ช่องทางในการท�ำธุรกิจสร้างรายได้ ด้วยอุปกรณ์
ที่มีอยู่และทักษะการท�ำขนมที่สะสมมา
หลายปี จึงได้เริม่ พัฒนาขนมอืน่ ๆ เพือ่ เพิม่
ความหลากหลายให้กบั ลูกค้า ทัง้ ทอฟฟีเ่ ค้ก
และมาการอง อย่างไรก็ตาม บทเรียนจาก
โควิด 19 ได้สอนให้คุณแพรลดความเสี่ยง
ในการท�ำธุรกิจจึงเลือกท�ำขนมตามที่ลูกค้า
สัง่ ไว้เท่านัน้ การท�ำธุรกิจของคุณแพรนอกจาก
จะสร้างรายได้ให้ตนเองแล้ว ยังช่วยสร้าง
รายได้ให้กบั ธุรกิจอืน่ ๆ ในท้องถิน่ จากการ
เลือกใช้วตั ถุดบิ อาทิ ดอกไม้ แป้ง และส่วนผสม
ต่าง ๆ ในพืน้ ที่ นอกจากนี้ คุณแพรยังได้เริม่
ท�ำการตลาดผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์
อย่างเฟซบุ๊ก และด้วยการโต้ตอบอย่าง
เป็นกันเองจึงสร้างความประทับใจให้กับ
ลูกค้าเป็นอย่างมาก
ปัจจุบัน ธุรกิจขายขนมก�ำลังไปได้ดี
คุณแพรจึงเริ่มวางแผนที่จะต่อยอดธุรกิจ
ด้วยการเปิดหน้าร้านของตัวเองควบคูไ่ ปกับการ
บุกเบิกธุรกิจใหม่ คือ โรงเรียนสอนกิจกรรม
เช่น วาดรูปและท�ำขนม ซึง่ เป็นสิง่ ทีค่ ณุ แพร
ท�ำแล้วมีความสุข นับเป็นการน�ำทักษะติดตัว
มาประยุกต์ใช้ ขยายกิจการ และสร้างรายได้
ให้ธรุ กิจอืน่ ในบ้านเกิดได้อกี ด้วย
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เรื่อง : นฎา วะสี, Nuno Cunha และ Simon Brimblecombe

ระบบรายได้ยามชราภาพที่จัดการโดยภาครัฐ
ท�ำไมต้องปฏิรปู และเราจะปฏิรปู อย่างไร

ไทยเป็นประเทศอันดับต้น ๆ ของโลก ทีก่ ำ� ลังเปลีย่ นผ่านเข้าสูส่ งั คมสูงวัยอย่างรวดเร็ว จากการประมาณการของ
สหประชาชาติ (United Nation: UN) สัดส่วนของประชากรทีอ่ ายุ 60 ปีขนึ้ ไป จะเพิม่ สูงขึน้ จาก 19% ในปี 2563 เป็น 39%
ในปี 2583 แม้วา่ ในปัจจุบนั ประเทศไทยมีระบบรายได้ผสู้ งู อายุทจี่ ดั การโดยภาครัฐอยูห่ ลายระบบ ทัง้ ทีเ่ ป็นระบบประกันสังคม
ระบบบัญชีเงินออมเพื่อเกษียณอายุ และระบบเงินช่วยเหลือ แต่ก็พอเป็นที่ทราบว่า ส�ำหรับผู้สูงอายุหลายกลุ่ม รายได้
จากระบบเหล่านี้เพียงแหล่งเดียวไม่เพียงพอต่อการยังชีพและยังต้องพึ่งพาเงินช่วยเหลือจากลูกหลาน แต่การที่คนไทย
อายุยืนขึ้น มีลูกน้อยลง และอยู่กันเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ท�ำให้การพึ่งพาลูกหลานน่าจะเป็นไปได้ยากขึ้นในอนาคต
ดังนั้น ระบบรายได้ยามชราภาพที่จัดการโดยภาครัฐจึงจ�ำเป็นต้องเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น
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ภาพแสดงระบบรายได้ผู้สูงอายุกลุ่มต่าง ๆ ของประเทศไทย
แรงงานนอกระบบ

แรงงานในระบบ

ข้าราชการ

ระบบรายได้ยามชราภาพ

กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.)

กองทุน ประกันสังคม
การออม มาตรา 40
แห่งชาติ ลูกจ้างนอกระบบ

ประกันสังคม มาตรา 33 /
ลูกจ้างเอกชนในระบบและมาตรา 39

บ�ำนาญข้าราชการ

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขอบเขตรายได้ยามชรา
ที่มา : องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO)

ระบบรายได้ยามชราภาพของไทย
ในปัจจุบัน
ภาพด้านบน แกนนอนแบ่งตามแรงงาน
กลุม่ ต่าง ๆ ส่วนแกนตัง้ เป็นการประมาณการ
ผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั เรามีเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ
(Old Age Allowance: OAA) ส�ำหรับ
บุคคลสัญชาติไทยทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 60 ปีขนึ้ ไป
ทุกคน ยกเว้นเพียงกลุม่ ข้าราชการซึง่ มีระบบ
ของตนเองแยกออกมาและได้รบั เงินบ�ำนาญ
ในระดับทีค่ อ่ นข้างสูงกว่ากลุม่ อืน่ เรามีสำ� นักงาน
ประกันสังคม (Social Security Office: SSO)
ซึง่ รับผิดชอบระบบประกันสังคมภาคบังคับ
หรือทีเ่ รียกกันว่ามาตรา 33 ส�ำหรับลูกจ้าง
เอกชนในระบบ ส่วนภาคสมัครใจแบ่งเป็น
มาตรา 39 ส�ำหรับลูกจ้างทีเ่ คยอยูใ่ นระบบ
และมาตรา 40 ส�ำหรับลูกจ้างนอกระบบ
นอกจากนี้ ลูกจ้างนอกระบบที่ไม่เป็น
ผู้ประกันตนมาตรา 40 ยังสามารถเลือก

เข้าร่วมกองทุนการออมแห่งชาติ (National
Savings Fund: NSF) อย่างไรก็ตาม ระบบ
ต่าง ๆ ในภาพมีการบริหารจัดการทีค่ อ่ นข้าง
แยกส่วน (fragmented systems) เพราะแต่ละ
ระบบอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ของรัฐคนละหน่วยงาน
ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา
อย่างยั่งยืน
ที่ผ่านมามีข้อเสนอจากหลายภาคส่วน
เพือ่ แก้ปญั หาความไม่เพียงพอของรายได้ยาม
ชราภาพ ทัง้ จากหน่วยงานของรัฐ สมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎร และภาคประชาชน รวมถึง
มีการเปิดรับฟังความคิดเห็น แต่ข้อเสนอ
เหล่านี้ มักจะมองเพียงบางระบบเท่านั้น
อาทิ ข้อเสนอให้จดั ตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
ภาคบังคับส�ำหรับลูกจ้างในระบบ ข้อเสนอให้
เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขึ้นมาเท่าเส้นความ

ยากจนของประเทศ ก่อนที่จะพิจารณาว่า
ข้อเสนอเหล่านีด้ หี รือไม่ เลยขอย้อนกลับไป
ถามก่อนว่า โจทย์ใหญ่ของการออกแบบระบบ
รายได้ยามชราภาพที่จัดการโดยภาครัฐ
แท้จริงแล้วคืออะไร ทัง้ ทีจ่ ริงแล้วโจทย์ใหญ่
ของระบบรายได้ยามชราภาพ แทบจะเป็น
โจทย์เดียวกันส�ำหรับทุกประเทศ นั่นคือ
ท�ำอย่างไรให้ผสู้ งู อายุทกุ คนมีรายได้เพียงพอ
ในการยังชีพยามชรา ในขณะทีต่ วั ระบบเอง
ก็ตอ้ งมีความยัง่ ยืนทางการคลัง ซึง่ หมายความว่า
ภาครัฐต้องเข้ามามีบทบาทในการบริหาร
ความเสี่ยงที่คนอาจจะอายุยืนยาวเกินกว่า
เงินที่เก็บออมไว้ รวมถึงมีบทบาทในการ
ช่วยกระจายรายได้เพื่อป้องกันไม่ให้ความ
เหลื่อมล�้ำในช่วงวัยท�ำงานที่จะส่งต่อเป็น
ความยากจนเมือ่ แก่ตวั ลง
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
สถาบันวิจยั เศรษฐกิจป๋วย อึง๊ ภากรณ์ ร่วมกับ
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ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (International
Labour Organization: ILO) ได้จัดงาน
เสวนาวิชาการในหัวข้อ “Thailand’s Pension
Reform: Towards an Inclusive, Adequate
and Sustainable Pension System” เพือ่ ร่วม
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว
โดยมีการน�ำเสนอประเด็นและข้อเสนอ
ในการปฏิรปู จากนักวิชาการสามกลุม่ (1) นฎา
วะสี และคณะ (2) Nuno Cunha และ
Simon Brimblecombe ผูเ้ ชีย่ วชาญจาก ILO
และ (3) Robert Palacios ผูเ้ ชีย่ วชาญจาก
World Bank ผูเ้ ข้าร่วมเสวนามีทงั้ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
นักวิชาการ ผู้ท�ำนโยบาย และตัวแทนฝั่ง
นายจ้างและลูกจ้าง ผู้น�ำเสนอทั้งสามกลุ่ม
มีความคิดเห็นคล้ายกันในหลายประเด็น
แต่ตา่ งกันในรายละเอียด โดยสรุปได้ดงั นี้
ข้อหนึ่ง การออกแบบระบบการจัดการ
รายได้ยามชราภาพของภาครัฐจ�ำเป็นต้องคิด
แบบบูรณาการ ผูส้ งู อายุหนึง่ คนสามารถมีรายได้
ยามชราภาพจากหลายระบบ การจะแก้ปญั หา
เรือ่ งรายได้ผสู้ งู อายุไม่พอเพียง จึงต้องมองที่
รายได้รวมจากทุกระบบ หากมองแบบแยกส่วน
ก็จะไม่เห็นว่า การปรับระบบ ก. จะส่งผลกระทบ
ต่อระบบ ข. หรือการสร้างระบบ ค. ขึน้ มาใหม่
จะส่งผลกระทบทัง้ ระบบ ก. และระบบ ข.
ทีม่ อี ยู่ ข้อเสนอเกีย่ วกับการจัดตัง้ ระบบหรือ
กองทุนใหม่ที่ไม่ได้มีการวิเคราะห์ถึงผลต่อ
ภาพรวมควรถูกเลือ่ นออกไปก่อน ตัวอย่างเช่น
หากจะจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพภาคบังคับ
ก็ควรจะมีการวิเคราะห์ให้รอบคอบว่า (1) การ
จัดตัง้ กองทุนดังกล่าวจะกระทบระบบประกัน
สังคมอย่างไร และ (2) ข้อเสนอนัน้ ตอบโจทย์
เรื่องความไม่เพียงพอของคนกลุ่มใดบ้าง
คนกลุม่ รายได้นอ้ ย ได้หรือเสียประโยชน์อย่างไร
ข้อสอง ประเทศไทยมีความจ�ำเป็นอย่าง
เร่งด่วนทีจ่ ะต้องมีวสิ ยั ทัศน์รว่ มในเรือ่ งนโยบาย
ระบบรายได้ผสู้ งู อายุ โดยก้าวแรกอาจจะเป็น
การจัดตัง้ คณะกรรมการเพือ่ วิเคราะห์ภาพใหญ่
ของนโยบายระบบบ�ำเหน็จบ�ำนาญทั้งหมด
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โจทย์ใหญ่ของระบบรายได้ยามชราภาพ แทบจะเป็นโจทย์เดียวกันส�ำหรับ
ทุกประเทศ นัน่ คือ ท�ำอย่างไรให้ผสู้ งู อายุทกุ คนมีรายได้เพียงพอในการ
ยังชีพยามชรา ในขณะที่ตัวระบบเองก็ต้องมีความยั่งยืนทางการคลัง”
โดยต้องมีกรอบความคิดใหญ่ซึ่งครอบคลุม
ระบบทัง้ หมด และควรมีคนกลางเข้ามาช่วย
ตัดสินใจว่า ระบบที่มีอยู่ของไทยควรจะ
ปรับเปลีย่ นหรือเพิม่ เติมตรงไหน เพือ่ ให้ระบบ
ต่าง ๆ ส่งเสริมเติมเต็ม ไม่ซำ�้ ซ้อน มีความ
เป็นธรรมและเกิดประโยชน์สงู สุดในภาพรวม
การกระจายรายได้ ไม่วา่ จะเป็นในมิตริ ะหว่าง
คนจนและคนรวย มิตริ ะหว่างช่วงชีวติ ของ
บุคคล และมิติระหว่างรุ่น สามารถท�ำได้
โดยใช้เครือ่ งมือการกระจายรายได้ทงั้ ทางตรง
และทางอ้อมร่วมกันในหลายรูปแบบ
ข้อสาม ทุกระบบรายได้ผู้สูงอายุของ
ประเทศไทย ไม่ได้มีแนวคิดเกี่ยวกับมูลค่า
ของเงินทีล่ ดลงเมือ่ เวลาผ่านไป ไม่วา่ จะเป็น
ผลตอบแทน เพดานเงินสมทบและเงิน
ร่วมสมทบ การปรับตัวแปรเหล่านี้ให้เป็น
มูลค่าจริง (indexation) เป็นสิง่ จ�ำเป็น และ

เป็นคุณลักษณะของระบบรายได้ยามชราภาพ
ทัว่ โลก ทัง้ นี้ เพือ่ ให้บ�ำเหน็จบ�ำนาญเพียงพอ
ต่อค่าครองชีพที่สูงขึ้น โดยการปรับมูลค่า
มักจะเป็นการผูกตัวแปรเหล่านี้กับอัตรา
เงินเฟ้อและอัตราค่าจ้างเฉลี่ยของประเทศ
การทีเ่ พดานเงินสมทบของมาตรา 33 ไม่ได้
ปรับขึน้ จาก 15,000 บาทต่อเดือน มาตัง้ แต่
ปี 2541 ส่งผลให้รายรับของกองทุนอยู่ใน
ระดับจ�ำกัด และท�ำให้ผปู้ ระกันตนทีม่ เี งินเดือน
สูงกว่า 15,000 บาท ได้รบั บ�ำนาญไม่มากนัก
หากคนคาดว่าบ�ำนาญทีไ่ ด้รบั จะไม่เพียงพอ
ก็ต้องไปหาทางเก็บออมทางอื่น ซึ่งแปลว่า
เมือ่ ระบบของรัฐไม่สามารถท�ำหน้าทีใ่ นการ
เป็นหลักประกันรายได้ยามชราภาพ บทบาท
ก็จะลดลงเรือ่ ย ๆ ในอนาคต
ข้อสี่ ควรจะมีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์
อีกหลายข้อของระบบประกันสังคมภาคบังคับ
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เพื่อให้ตัวระบบมีความยั่งยืนทางการคลัง
เงินบ�ำนาญเพียงพอ และตัวระบบมีความ
ยุตธิ รรมมากขึน้ ILO เคยประเมินไว้วา่ หาก
กองทุนชราภาพไม่มกี ารปรับเปลีย่ นกฎเกณฑ์
ของกองทุน จะมีความเป็นไปได้สงู ทีภ่ ายใน
ปี 2597 เงินของกองทุนชราภาพจะหมดลง
เนือ่ งจากผูป้ ระกันตนรุน่ หลังมีอายุขยั ยืนยาวขึน้
ตัวระบบจ�ำเป็นต้องค่อย ๆ ปรับเพิม่ อายุที่
ผูป้ ระกันตนมีสทิ ธิได้รบั บ�ำนาญเต็ม และอาจ
จะมีการอนุญาตให้เกษียณอายุกอ่ นก�ำหนด
และลดเงินบ�ำนาญลงในอัตราที่เป็นธรรม
เพราะถือว่ามีระยะเวลารับบ�ำนาญทีย่ าวกว่า
นอกจากนี้ การค�ำนวณฐานรายได้เพือ่ น�ำมา
คิดเงินบ�ำนาญ ควรใช้รายได้เฉลีย่ ทัง้ ชีวติ การ
ท�ำงานแทนการใช้รายได้เฉลีย่ จาก 60 เดือน
สุดท้าย สูตรปัจจุบนั นัน้ ไม่ยตุ ธิ รรมส�ำหรับ

ลูกจ้างกลุม่ ทีม่ รี ายได้ลดลงในช่วงท้าย ซึง่ อาจ
จะเป็นเพราะเจ็บป่วยจึงต้องลดชัว่ โมงท�ำงาน
หรือเป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจพอดี
ข้อห้า การออกแบบระบบรายได้ยาม
ชราภาพจ�ำเป็นต้องเข้าใจตลาดแรงงานของ
ประเทศนัน้ ๆ แรงงานไทยมีรปู แบบการท�ำงาน
ทีค่ อ่ นข้างหลากหลาย แรงงานจ�ำนวนไม่นอ้ ย
มีการโยกย้ายระหว่างการเป็นลูกจ้างในระบบ
และนอกระบบ หรือย้ายระหว่างราชการ
และเอกชน โดยส�ำหรับกลุม่ ทีม่ กี ารย้ายข้าม
ระบบ หากระยะเวลาส่งสมทบของแต่ละ
ระบบไม่ยาวนัก ก็มแี นวโน้มทีจ่ ะได้เพียงเงิน
บ�ำเหน็จเท่านัน้ ซึง่ เงินนีไ้ ม่นา่ จะเพียงพอต่อ
การด�ำรงชีพในช่วงชีวติ ทีเ่ หลือ ประเทศไทย
ควรออกแบบระบบให้เอื้อต่อแรงงานไทย
ทีม่ รี ปู แบบการท�ำงานทีห่ ลากหลาย โดยอาจ

บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล ซึ่งไม่จำ� เป็นต้องสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย

จะพิจารณาให้ระบบย่อยต่าง ๆ ประสาน
เชื่อมโยงกันได้มากขึ้น รวมถึงมีการสร้าง
แรงจูงใจทีส่ งู ขึน้ ส�ำหรับระบบทีเ่ ป็นการออม
ภาคสมัครใจ
ข้อหก ควรมีการปรับเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุขนึ้
แต่อาจจะมีการพิจารณาว่าระดับทีเ่ หมาะสม
ควรเป็นเท่าใด ทัง้ นี้ เพือ่ ช่วยครัวเรือนสูงวัย
ทีย่ ากจนในรุน่ ปัจจุบนั แต่สำ� หรับกลุม่ ผูส้ งู อายุ
ในอนาคต ระบบประกันสังคมและการจ่ายเบีย้
ยังชีพผูส้ งู อายุควรเชือ่ มโยงกัน เพือ่ กลัน่ กรอง
เงินช่วยเหลือให้ไปสูเ่ ฉพาะผูท้ ยี่ งั ได้รบั บ�ำนาญ
ไม่เพียงพอ ตัวอย่างเช่น หากระบบประกันสังคม
ปรับกฎเกณฑ์ให้เงินบ�ำนาญของผูป้ ระกันตน
ส่วนใหญ่สามารถเป็นหลักประกันรายได้
คนกลุม่ ทีไ่ ด้รบั บ�ำนาญจากประกันสังคมใน
ระดับทีส่ งู แล้วก็ควรจะได้เบีย้ ยังชีพในระดับ
ทีต่ ำ�่ ลงมา (tapered pension system) หรือ
หากเบี้ยยังชีพยังถูกก�ำหนดให้อยู่ในระดับ
ที่เท่ากัน (แต่ไม่สูงนัก) รัฐอาจจะใช้วิธีที่
สนับสนุนเงินร่วมสมทบให้คนกลุม่ รายได้ตำ�่
(subsidized contribution) เพือ่ ให้ได้บำ� นาญ
จากระบบประกันสังคมมากขึน้
นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญจาก ILO และ
World Bank ยังให้ความเห็นว่าควรจะมีการ
ปฏิรปู ระบบบ�ำเหน็จบ�ำนาญของข้าราชการ
เนือ่ งจากค่าใช้จา่ ยของระบบอยูใ่ นระดับสูงมาก
และจะส่งผลต่อความยั่งยืนทางการคลัง
โดยมีขอ้ เสนอว่าควรจะมีการค่อย ๆ ปฏิรปู
ระบบบ�ำเหน็จบ�ำนาญของข้าราชการให้มคี วาม
สอดคล้องกับระบบประกันสังคมภาคบังคับ
ทัง้ นี้ เพือ่ เอือ้ ให้เกิดการเคลือ่ นย้ายในตลาด
แรงงานได้งา่ ยขึน้ และช่วยให้สทิ ธิประโยชน์
บ�ำเหน็จบ�ำนาญสามารถถ่ายโอน (portability)
ระหว่างระบบได้

สแกน QR Code
เพื่ออ่านเอกสารประกอบ
การบรรยายเพิ่มเติม
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รศ. ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
www.ไทยมีงานท�ำ.com

แพลตฟอร์มของวันนีแ้ ละอนาคต ช่วยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย

สถานการณ์โควิด 19 ที่เกิดขึ้นในปี 2563 ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในประเด็น
ส�ำคัญขณะนี้ คือ ปัญหาการว่างงาน ซึ่งภาครัฐจ�ำเป็นต้องเข้าไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนผ่านมาตรการต่าง ๆ รวมถึง
การจัดงาน Job Expo สร้างงานล้านต�ำแหน่ง และตั้งคณะท�ำงานพัฒนาแพลตฟอร์มจัดหางาน โดยมีผู้แทนธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมพัฒนาเว็บไซต์ www.ไทยมีงานท�ำ.com ที่จะช่วยให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้าง
บางส่วนสามารถก้าวต่อไปในช่วงเวลาอันยากล�ำบาก BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้ได้รับเกียรติจาก
รศ. ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ผู้เป็นประธานคณะท�ำงานมาเล่าเรื่องการริเริ่มจัดท�ำเว็บไซต์ไทยมีงานท�ำ และแนวคิด
เรื่องการพัฒนาแรงงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะเอื้อประโยชน์ในระยะยาวส�ำหรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยในอนาคต
กว่าจะเป็น www.ไทยมีงานท�ำ.com
รศ. ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ในฐานะ
ประธานคณะอนุกรรมการ ส�ำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ด้านการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ซึ่งเป็น
คณะท�ำงานหลักที่ริเริ่มให้พัฒนาเว็บไซต์

ไทยมีงานท�ำ เล่าถึงจุดเริม่ ต้นไว้วา่ “ในช่วงที่
การแพร่ระบาดของโรคเพิง่ เริม่ ต้นขึน้ ธปท.
ได้ประเมินสถานการณ์ไว้วา่ มีโอกาสทีค่ นจะ
ว่างงานหรือเสมือนว่างงาน (การทีน่ ายจ้าง
ลดจ�ำนวนวันท�ำงานลงไม่ถงึ 4 ชัว่ โมงต่อวัน
เพือ่ ลดค่าจ้าง) มากถึง 4.7 ล้านคน ดร.วิรไท

สันติประภพ ผูว้ า่ การ ธปท. และกรรมการ สศช.
ในขณะนัน้ เห็นว่าควรมีแพลตฟอร์มทีจ่ ะช่วย
ให้ผทู้ ตี่ อ้ งการแรงงาน (demand) และผูใ้ ช้
แรงงาน (supply) ได้มาพบกัน โดยเฉพาะ
คนที่ไม่มีงานท�ำจะได้ทราบว่ามีงานที่ตรง
กับคุณสมบัติของตนเองอยู่ที่ไหนบ้าง จึง
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น�ำเสนอแนวคิดนี้ขึ้นและน�ำมาขยายผลต่อ
ในคณะอนุกรรมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฯ
หลังจากพัฒนาได้ระดับหนึ่งจึงมอบให้
กระทรวงแรงงานด�ำเนินการต่อ”
คุณสมบัติที่มากกว่าแพลตฟอร์ม
ตลาดแรงงาน
จุดเด่นของเว็บไซต์ไทยมีงานท�ำคือ การ
รวบรวมข้อมูลการจ้างงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ให้ประชาชนทั่วไปสามารถค้นหาข้อมูล
ต�ำแหน่งงานล่าสุดทีเ่ ปิดรับสมัคร โดยเลือก
จับคู่ต�ำแหน่งงานตามพื้นที่หรือภูมิล�ำเนา
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และการจับคูต่ ำ� แหน่งงานจากความรู้ ความ
สามารถ ประสบการณ์ท�ำงานหรือทักษะ
ทีม่ อี ยู่ นอกเหนือจากกลุม่ แรงงานทัว่ ไปแล้ว
ยังครอบคลุมถึงกลุม่ นักศึกษาจบใหม่ กลุม่
ผูส้ งู อายุ และกลุม่ ผูพ้ กิ าร นอกจากนี้ ยังมีการ
แนะน�ำหลักสูตรฝึกอบรมส�ำหรับประชาชน
ที่ต้องการยกระดับหรือปรับทักษะความรู้
ของตัวเองให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดโดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยใด ๆ
“แรงงานในปัจจุบันจ�ำเป็นต้องพัฒนา
ตนเองให้เหมาะกับตลาดแรงงานเช่นกัน ไม่วา่
จะเป็นการ upskill หรือ reskill แพลตฟอร์ม

ไทยมีงานท�ำ ไม่ได้ให้แค่ข้อมูลงานที่เปิด
รับสมัครเท่านัน้ แต่ยงั มีขอ้ มูลและหลักสูตร
อบรมเกี่ยวกับทักษะที่จ�ำเป็นในแต่ละงาน
เพือ่ ให้ประชาชนสามารถตัดสินใจได้วา่ สิง่ ใด
ทีเ่ หมาะสมส�ำหรับตัวเขา” รศ. ดร.วรากรณ์กล่าว
ตอบโจทย์การแก้ปญ
ั หาตลาดแรงงาน
ผลการตอบรับการใช้งานผ่านเว็บไซต์
ไทยมีงานท�ำ ภายใต้กรอบระยะเวลาทีจ่ ำ� กัด
นับว่าเป็นไปได้ด้วยดี สามารถตอบโจทย์
การแก้ปัญหาตลาดแรงงานในระยะสั้นได้
ในส่วนหนึ่ง ที่ผ่านมามีอัตรางานที่เปิดรับ
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การเก็ บ ข้ อ มู ล แรงงานก็ เ หมื อ นกั บ
การเก็บข้อมูลเพื่อพยากรณ์อากาศ
หากไม่มขี อ้ มูลเก่า ๆ เป็นฐานข้อมูลแล้ว
สิง่ ทีจ่ ะพยากรณ์ออกไปคงไม่ถกู ต้อง
ในทางกลั บ กั น หากมี ข ้ อ มู ล พร้ อ ม
การพยากรณ์ก็จะท�ำได้แม่นย�ำขึ้น”
617,746 ต�ำแหน่ง มีหน่วยงานและบริษัท
ที่เปิดรับสมัครงาน 56,968 หน่วยงาน
(ภาครัฐ 141,228 ต�ำแหน่ง และเอกชน
476,518 ต�ำแหน่ง) และมีผทู้ ไี่ ด้รบั การตอบรับ
เข้าท�ำงานมากกว่า 119,036 คน
“ที่ผ่านมาแพลตฟอร์มไทยมีงานท�ำ
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาแรงงานได้ในระดับหนึง่
แต่อาจยังไม่เท่ากับการคาดการณ์ในเบือ้ งต้น
จากการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมา ในช่วงแรกยัง
มีปญั หาเรือ่ งการแบ่งประเภทแรงงานทีต่ อ้ ง
ครอบคลุมและชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้ทั้ง
ฝั่งนายจ้างและลูกจ้างสามารถจับคู่กันได้
รวมถึงเรื่องทักษะของแรงงาน เพราะงาน
บางประเภทต้องการทักษะที่หลากหลาย
หรือมีทกั ษะทีท่ บั ซ้อนกันอยู่ จุดนีก้ ำ� ลังมีการ
แก้ไขและพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง”
เว็บไซต์ไทยมีงานท�ำสามารถเอือ้ ประโยชน์
ให้ทงั้ นายจ้างและลูกจ้าง เนือ่ งจากเป็นการ
รวบรวมงานที่เปิดรับสมัครของภาครัฐและ
เอกชน รวมถึงมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
พัฒนาทักษะที่จ�ำเป็นของแรงงานในแต่ละ
ต�ำแหน่งซึง่ เป็นประโยชน์ตอ่ ประชาชนโดยตรง

ประโยชน์ต่อการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจในระยะยาว
นอกจากเป็นทีร่ วบรวมข้อมูลต�ำแหน่งงาน
ต่าง ๆ ทีเ่ ปิดรับทัว่ ประเทศ เว็บไซต์ไทยมีงานท�ำ
ยังมีประโยชน์ในเรื่องของการเก็บข้อมูล
ทั้งจากฝั่งนายจ้างและแรงงาน เพื่อใช้ท�ำ
ความเข้าใจตลาดแรงงานในระยะยาวได้
“การเก็บข้อมูลแรงงานก็เหมือนกับการเก็บ
ข้อมูลเพือ่ พยากรณ์อากาศ หากไม่มขี อ้ มูลเก่าๆ
เป็นฐานข้อมูลแล้วสิ่งที่จะพยากรณ์ออกไป
คงไม่ถูกต้อง ในทางกลับกันหากมีข้อมูล
พร้อม การพยากรณ์กจ็ ะท�ำได้แม่นย�ำขึน้ และ
สามารถน�ำไปใช้ในการปรับฐานข้อมูลแรงงาน
ส�ำหรับปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในอนาคตได้”
รศ. ดร.วรากรณ์กล่าว
บทบาทในอนาคต
ต้องยอมรับว่าแม้แพลตฟอร์มไทยมีงานท�ำ
จะมีประโยชน์ตอ่ การแก้ปญั หาแรงงาน แต่
ก็ยังมีจุดที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
มีประสิทธิภาพในการท�ำงานและตอบโจทย์
ผูใ้ ช้งานได้ดยี งิ่ ขึน้

“จากสถิติการว่างงานที่คาดการณ์ไว้
เราตัง้ เป้าหมายว่าเว็บไซต์ไทยมีงานท�ำจะช่วย
ตลาดแรงงานได้มากกว่านี้ แต่วนั นีย้ งั มีความ
ไม่สมบูรณ์ของข้อมูลที่ยังต้องปรับปรุงและ
พัฒนากันต่อ รวมถึงการสมัครงานในรูปแบบ
ออนไลน์ อาจเป็นสิง่ ทีค่ นุ้ เคยของบางกลุม่ แต่
ไม่ใช่แรงงานทัว่ ไป บางครัง้ อาจใช้แพลตฟอร์ม
เพียงแค่ดขู อ้ มูลการสมัครงานแต่ไม่ได้สมัคร
ผ่านระบบ หรือบางครัง้ มีการจ้างงานเกิดขึน้ แล้ว
แต่นายจ้างหรือบริษทั ยังไม่ได้แจ้งมาทีเ่ ว็บไซต์
ท�ำให้ยงั มีงานทีต่ กค้างอยูใ่ นระบบ ปัจจุบนั
มีความพยายามปรับปรุงให้แพลตฟอร์มสามารถ
ใช้งานได้งา่ ยขึน้ รวมถึงการแยกประเภทและ
ทักษะการท�ำงานให้มคี วามละเอียดยิง่ ขึน้ ”
สุดท้ายนี้ รศ. ดร.วรากรณ์ ให้ความเห็นว่า
การจัดท�ำแพลตฟอร์มไทยมีงานท�ำ นับเป็น
ตัวอย่างของการคาดการณ์ถงึ ปัญหาทีจ่ ะเกิดขึน้
ล่วงหน้าเพือ่ เตรียมการหาทางแก้ไขแต่เนิน่ ๆ
ท�ำให้สามารถแก้ไขปัญหาส่วนหนึ่งได้อย่าง
ทันการณ์ ซึง่ นับเป็นแนวทางในการท�ำงาน
ทีด่ แี ละอาจพัฒนาสูก่ ารแก้ปญั หาด้านอืน่ ๆ
ในประเทศไทยเช่นกัน
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เรื่อง : คมน์ ไทรงาม ฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน, ธนวัต รินธนาเลิศ ฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไขข้อข้องใจ...

ท�ำไมลูกหนี้ที่เข้ามหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้แล้ว
ยังถูกปฏิเสธจากเจ้าหนี้อีก?
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หลายปีที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ความสำ�คัญต่อการดูแลหนี้ภาคครัวเรือน โดยเฉพาะภายหลัง
สถานการณ์โควิด 19 และมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ทำ�ให้ประชาชนจำ�นวนมากมีรายได้ลดลง บางคนตกงาน
แต่ยังมีหนี้สินที่ต้องชำ�ระ ธปท. ตระหนักถึงความยากลำ�บากของประชาชน จึงขยายขอบเขตการให้ความช่วยเหลือ
และในปีที่ผ่านมาได้ขยายคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับความช่วยเหลือในโครงการคลินิกแก้หนี้ให้ครอบคลุมถึงบัตรเครดิต
และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน หรือเรียกง่าย ๆ ว่า “หนี้บัตร” ตั้งแต่เป็นหนี้เสียก่อนฟ้องไปจนกระทั่งถึงคดีที่มี
คำ�พิพากษาแล้ว (คดีแดง) ยิ่งไปกว่านั้นตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายน 2564 ธปท. ได้จัด “มหกรรมไกล่เกลี่ย
หนีบ้ ตั รเครดิตและสินเชือ่ ส่วนบุคคลออนไลน์” โดยการสนับสนุนของกรมบังคับคดีและสำ�นักงานศาลยุตธิ รรม เพือ่ ต่อยอด
ให้เกิดการแก้ไขปัญหาหนี้สำ�หรับกลุ่มที่ยังไม่เป็นหนี้เสียแต่รู้สึกฝืดเคือง และกลุ่มอยู่ในชั้นบังคับคดียึดทรัพย์อีกด้วย
ซึ่งโอกาสจะกลับมาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาข้อสรุปผ่อนปรนใด ๆ กันอีกนั้นเกิดขึ้นได้ยาก ถึงแม้อาจจะได้ส่วนลดหนี้
ในบางกรณีแต่ก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขการชำ�ระให้เสร็จสิ้นในเวลาอันสั้น
มหกรรมไกล่เกลีย่ หนีฯ้ ดูแลลูกหนี้
กลุ่มไหนบ้าง
ลูกหนี้ที่เข้ามาลงทะเบียนมหกรรม
ไกล่เกลีย่ หนีฯ้ ทีเ่ ว็บไซต์ของ ธปท. สามารถ
เลือกรูปแบบความช่วยเหลือให้เหมาะสมกับ
สถานะหนีบ้ ตั รของตนเอง ซึง่ แต่ละสถานะ
จะได้รับข้อเสนอที่ผ่อนปรนและพยายาม
ให้ลูกหนี้สามารถช�ำระหนี้ได้ (รูปที่ 1)
โดยแบ่งเป็น 3 กลุม่
กลุม่ แรก หนีบ้ ตั รยังไม่เสียแต่รสู้ กึ ฝืดเคือง
ซึ่งลูกหนี้ต้องการจะขอลดค่างวดที่ผ่อน
ช�ำระ หรือต้องการเปลีย่ นจากสินเชือ่ แบบ
ใช้หมุนเวียนมาเป็นสินเชื่อแบบมีก�ำหนด
เวลา ซึง่ คิดดอกเบีย้ ถูกลงและทราบก�ำหนด
เวลาทีช่ ดั เจนในการช�ำระหนีใ้ ห้เสร็จสิน้
กลุม่ ทีส่ อง หนีบ้ ตั รทีเ่ ป็นหนีเ้ สีย ทัง้ กรณี
ก่อนถูกเจ้าหนี้ฟ้องและกรณีถูกฟ้องแล้ว
แต่คดียังไม่พิพากษา ซึ่งลูกหนี้ต้องการ
กลับมาผ่อนช�ำระแบบผ่อนปรนตามเงือ่ นไข
ของคลินกิ แก้หนี้ ซึง่ สามารถผ่อนช�ำระได้
นานสูงสุดถึง 10 ปี ด้วยอัตราดอกเบีย้ ใน
โครงการทีต่ ำ�่ เพียง 4 - 7%
กลุม่ ทีส่ าม หนีบ้ ตั รเป็นคดีมคี ำ� พิพากษา
แล้วไปจนถึงบังคับคดียึดทรัพย์แต่ยังไม่
ขายทอดตลาด ซึง่ เจ้าหนี้ 23 แห่งตกลง
ให้กลับมาผ่อนช�ำระเฉพาะส่วนของเงินต้น
นานสูงสุดถึง 5 ปี ทัง้ นี้ ไม่เกินระยะเวลา
บังคับคดี

มหกรรมไกลเกล่ียหนี้ฯ ออนไลน

สาํหรบัหนบ้ีตัรเครดติและสนิเชอ่ืสวนบคุคลท่ี ไมมหีลกัประกนั
ความพิเศษของมหกรรมในครง้ัน้ี
การไกลเกลย่ีรปูแบบใหมอยภูายใตการกาํกบัดแูล
ของสาํนกังานศาลยตุธิรรม กรมบงัคบัคดี
กระทรวงยตุธิรรม และ ธนาคารแหงประเทศไทย

ขอเสนอรบัชาํระหน้ี มคีวามผอนปรน
ปฏบิตัิ ไดจริง คางวดในแตละเดอืน
อยูในวิสยัทล่ีกูหนจ้ีะจายได

ครอบคลมุหนท้ีกุสถานะ
สถานะทย่ีงัดี
(แตเริ่มรสูกึฝดเคอืง)

NPL ตง้ัแตกอนฟอง
อยรูะหวางการฟอง

NPL ทม่ีคีาํพิพากษา
บงัคบัคดแีลว

ขอเสนอจายชาํระหน้ี

ขอเสนอจายชาํระหน้ี

ขอเสนอจายชาํระหน้ี

เปลย่ีนหนบ้ีตัรเปนสนิเชอ่ืเงินกอน
ผอนชาํระ 4 ป อตัราดอกเบย้ีลดลง
จาก 16% เหลอื 12%
สามารถเลอืกใหคงวงเงินทเ่ีหลอืได
ไมเสยีประวตัใินเครดติบโูร

จายเฉพาะสวนเงินตน
ดอกเบย้ีคางยกใหเมอ่ืจบสญ
ั ญา
โดยมรีะยะเวลาผอนชาํระ
นานถงึ 10 ป

จายเฉพาะสวนเงินตน
ดอกเบย้ีคางยกใหเมอ่ืจบสญ
ั ญา
โดยมรีะยะเวลาผอนชาํระนาน
3 เดอืน 3 ป และ 5 ป

ตวัอยาง
เปนหน้ี 60,000 บาท

= 16%

วงเงินบตัรเครดติ

1

2

เปลี่ยนเปนสินเชื่อผอน
รายเดือน (Term Loan)
60,000 บาท

สามารถขอคงวงเงิน
ที่เหลือ 40,000 บาท

100,000 บาท

ตวัอยาง

ตวัอยาง

1. ผอนเฉพาะเงินตน

1. ผอนเฉพาะเงินตน

(ยกเวนดอกเบย้ีคางเดมิให เมอ่ืผอนไดตามสญ
ั ญา)

เงินตน

= 12%

ไมเสยีประวตัิใน

เครดติบโูร

128,000
บาท

ดอกเบย้ี

47,112
บาท

2. ผอนตอเดอืนสบาย ๆ สงูสดุถงึ 10 ป

ดอกเบย้ีตา่ํ เพียง 4-7% (เทยีบกบับตัรเครดติ 18% บตัรกดเงินสด 28%)

1,300 บาท 120 เดอืน

เงินตน

50,000
บาท

ดอกเบย้ี

27,000
บาท

2. ผอนชาํระหน้ี ไดสงูสดุถงึ 5 ป
ปท่ี 1-3 ผอนเดอืนละ

1,111 บาท

ปท่ี 4-5 ผอนเดอืนละ

416 บาท

ลงทะเบยีนผานเวบ็ไซต ของสาํนกังานศาลยตุธิรรม
กรมบงัคบัคดี กระทรวงยตุธิรรม และธนาคารแหงประเทศไทย
อานรายละเอยีดไดท่ี
ตง้ัแตวนัท่ี 14 ก.พ. - 30 มิ.ย. 2564
ตดิตามรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดทางเวบ็ไซต
www.bot.or.th

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ประชาชนสนใจร่วมงานมหกรรม
ไกล่เกลี่ยหนี้ฯ เพียงใด
มหกรรมไกล่เกลีย่ หนีฯ้ ครัง้ นี้ มีประชาชน
ลงทะเบียนมากกว่า 200,000 คน หรือเกือบ
450,000 รายการ (1 คนท�ำรายการในระบบ
มากกว่า 2 รายการ) ส่วนใหญ่เป็นหนีบ้ ตั ร
กลุ่มที่ยังไม่เสียแต่รู้สึกฝืดเคือง จากการ
ประมวลผลพบว่า เจ้าหนีก้ บั ลูกหนีส้ ามารถ
ตกลงกันได้เป็นส่วนใหญ่ แต่ลกู หนีแ้ ต่ละคน
อาจได้รับความช่วยเหลือต่างกัน กล่าวคือ
ผ่อนสัน้ - ยาวอาจไม่เท่ากัน ขึน้ กับยอดหนี้
ความสามารถในการช�ำระหนี้ และระยะเวลา
บังคับคดีคงเหลือ หรือบางคนหากสามารถ
จ่ายงวดเดียวปิดจบได้เลยก็อาจได้รบั ส่วนลด
เงินต้นด้วย
ในทางตรงข้าม ลูกหนีบ้ างส่วนไม่สามารถ
ตกลงกับเจ้าหนีไ้ ด้ หลายคนคงสงสัยว่าท�ำไม
เจ้าหนีถ้ งึ ตอบปฏิเสธ และเมือ่ ถูกปฏิเสธแล้ว
ควรท�ำอย่างไร
สาเหตุทเี่ จ้าหนีไ้ ม่ยอมตกลงกับลูกหนี้
ในภาพรวม พบว่าสาเหตุหลักทีท่ ำ� ให้ลกู หนี้
ไม่บรรลุขอ้ ตกลงหรือถูกปฏิเสธ มี 3 เหตุผล
เหตุผลแรก ลูกหนีม้ ขี อ้ เสนอใหม่ทแี่ ตกต่าง
ไปจากข้อตกลงกลางทีไ่ ด้ตกลงไว้กบั ธปท.
เช่น ขอเอาเจ้าหนีอ้ นื่ มารวม หรือในกรณีลกู หนี้

ปกติ (ยังไม่เป็น NPL) แต่ต้องการขอลด
ดอกเบีย้ ขอไม่จา่ ยดอกเบีย้ ระบุขอส่วนลด
เงินต้น ขอพักช�ำระหนีโ้ ดยไม่มกี ำ� หนดหรือ
ขอไม่ชำ� ระหนีเ้ ลย ในกรณีเช่นนีเ้ จ้าหนีจ้ ำ� เป็น
ต้องปฏิเสธ เพราะหากเจ้าหนีย้ อมให้ความ
ช่วยเหลือตามแนวทางนี้ ยิง่ ส่งเสริมให้ลกู หนี้
ที่มีศักยภาพจ�ำนวนไม่น้อยพร้อมมาขอ
ความช่วยเหลือตามแนวทางนี้ทั้งที่ไม่มี
ความเดือดร้อนจริง (moral hazard) และ
ดึงทรัพยากรของลูกหนี้ที่มีความเดือดร้อน
จริงออกไป หากพฤติกรรมเช่นนี้ขยายวง
ออกไปย่อมสร้างความเสียหายแก่เศรษฐกิจ
อย่างประเมินค่าไม่ได้
เหตุผลต่อมา ลูกหนีอ้ ยูใ่ นมาตรการความ
ช่วยเหลือแล้ว พักช�ำระหนี้หรือได้รับการ
ผ่อนปรนมาแล้วต่อเนือ่ งหลายครัง้ ซึง่ สะท้อน
ว่าลูกหนีอ้ าจไม่มศี กั ยภาพแล้ว
เหตุผลสุดท้าย ลูกหนีอ้ ายุมากเกิน 60 ปี
ซึง่ เมือ่ รวมกับระยะเวลาผ่อนช�ำระทีย่ ดื ออกไป
ก็จะเกินกว่าทีเ่ จ้าหนีจ้ ะยอมรับได้
นอกจากนี้ ยังมีลูกหนี้จ�ำนวนมากที่
ลงทะเบียนแล้วเจ้าหนีต้ ดิ ต่อกลับไม่พบ หรือ
เจ้าหนี้หาบัญชีลูกหนี้ไม่พบเนื่องจากไม่ใช่
ลูกหนีใ้ นปัจจุบนั ทัง้ ในกรณีทรี่ ะบุชอื่ เจ้าหนี้
ไม่ถกู ต้องหรือหนีเ้ ดิมถูกขายตัดออกจากบัญชี
ของเจ้าหนีไ้ ปแล้ว

ส�ำหรับประเด็นเฉพาะที่ท�ำให้ไม่บรรลุ
ข้อตกลงแยกตามกลุม่ ลูกหนี้ พบว่า
กลุ่มลูกหนี้ที่ยังไม่เป็น NPL หากไม่ได้
รับผลกระทบหรือไม่มีความเดือดร้อนจาก
สถานการณ์โควิด 19 เมื่อเจ้าหนี้ขอให้ส่ง
เอกสารหลักฐานทางการเงินทีส่ ะท้อนความ
เดือดร้อนจริงมาประกอบการพิจารณา เช่น
สลิปเงินเดือนที่อาจลดลง หรือเอกสาร
แสดงว่าบริษทั เลิกจ้างหรือปิดกิจการ เป็นต้น
ลูกหนี้กลุ่มนี้กลับไม่สามารถจะส่งเอกสาร
เหล่านีใ้ ห้ได้ เจ้าหนีย้ อ่ มไม่สามารถด�ำเนินการ
ตามค�ำร้องขอของลูกหนีไ้ ด้
กลุ่มลูกหนี้ที่เป็น NPL ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระหว่างผ่อนช�ำระตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความ ซึ่งเจ้าหนี้เห็นว่าข้อตกลงตาม
สัญญานี้เป็นเงื่อนไขที่ช่วยเหลือลูกหนี้แล้ว
จึงตอบปฏิเสธให้ความช่วยเหลือลูกหนีก้ ลับมา
กลุม่ ทีถ่ กู บังคับคดีแล้ว พบว่า ลูกหนีบ้ างราย
ต้องการขอลดการอายัดเงิน ซึง่ อยูน่ อกเหนือ
อ�ำนาจของเจ้าหนีท้ จี่ ะอนุมตั ไิ ด้
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นสาเหตุร่วมกัน
ในกลุม่ ลูกหนี้ NPL กับลูกหนีใ้ นชัน้ บังคับคดี
(1) ระยะเวลาฟ้องหรือบังคับคดีคงเหลือน้อย
เกินไปกว่าทีจ่ ะด�ำเนินการผ่อนปรนได้ เพราะ
เจ้าหนี้ก็เกรงจะเสียสิทธิ์ตามกฎหมาย (2)
ลูกหนี้ขอในเรื่องคดีที่เจ้าหนี้ท�ำให้ไม่ได้
เช่น ขอให้ถอนฟ้อง ระงับการด�ำเนินคดี
หรือถอนการบังคับคดีโดยไม่มกี ารช�ำระหนี้
(3) ลูกหนีม้ เี จ้าหนีห้ ลายราย และบางรายมี
บุริมสิทธิ์ (สิทธิในหลักประกัน) เหนือกว่า
เจ้าหนีท้ เี่ ข้าร่วมมหกรรมครัง้ นี้ ดังนัน้ การที่
เจ้าหนี้ในมหกรรมยอมงดการขายทรัพย์
แล้วก็ตาม ทรัพย์ของลูกหนี้ก็ยังถูกขาย
ทอดตลาดโดยเจ้าหนีร้ ายอืน่ อยูน่ นั่ เอง
ตัวเลขงานมหกรรมไกล่เกลีย่ หนีฯ้
ณ 12 เมษายน 2564
• จ�ำนวนผู้ลงทะเบียน 234,906 คน
• จ�ำนวนลงทะเบียน 481,936 บัญชี
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ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม
ส�ำหรับลูกหนีท้ ลี่ งทะเบียนแล้ว ยังไม่ได้
ข้อตกลง มีคำ� แนะน�ำคือ
กรณีหนี้ที่ยังไม่เป็น NPL ขอให้เจรจา
โดยตรงกับเจ้าหนี้เพื่อเปลี่ยนเงื่อนไขการ
ช�ำระตามหลักเกณฑ์ความช่วยเหลือขัน้ ต�ำ่ ที่
ธปท. ก�ำหนด หากเห็นว่าเจ้าหนีไ้ ม่ปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ขอให้แจ้งเบาะแสการปฏิบตั ิ
ไม่ถกู ต้องทีศ่ นู ย์คมุ้ ครองผูใ้ ช้บริการทางการเงิน
(ศคง.) ผ่าน call center 1213
กรณีหนีเ้ สียแล้วแต่ยงั ไม่ฟอ้ งหรือฟ้องแล้ว
แต่ยงั ไม่อยูใ่ นชัน้ บังคับคดี ขอให้ตรวจสอบ
คุณสมบัติการสมัครเข้าร่วมโครงการคลินิก
แก้หนีท้ ี่ www.คลินกิ แก้หนี.้ com เพือ่ ผ่อนช�ำระ
หนีเ้ งินต้นนานสูงสุด 10 ปี ดอกเบีย้ ในโครงการ
4 - 7% ทีส่ ำ� คัญ ธปท. ได้หารือกับผูใ้ ห้บริการ
ทางการเงินและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง โดยเห็นร่วมกัน
ให้ขยายเวลาของมหกรรมไกล่เกลีย่ หนีอ้ อกไป
ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
กรณีอยูใ่ นชัน้ บังคับคดีกบั เจ้าหนีท้ ไี่ ม่เข้าร่วม

มหกรรมไกล่เกลีย่ หนีฯ้ ขอให้ตดิ ต่อเจรจากับ
เจ้าหนี้โดยตรง หรือเข้ามาลงทะเบียนกับ
โครงการทางด่วนแก้หนีท้ ี่ www.1213.or.th/
App/DebtCase ทีเ่ ปิดให้บริการประชาชน
ไปอีกระยะหนึ่งตามที่มีความจ�ำเป็น และ
แม้งานมหกรรมไกล่เกลีย่ หนีฯ้ จะสิน้ สุดลง
ในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ ลูกหนี้ที่ถูกอายัด
เงินเดือนสามารถร้องขอต่อกรมบังคับคดี
เพื่อลดจ�ำนวนเงินที่ถูกอายัดได้โดยต้องมี
หลักฐานแสดงความเดือดร้อนประกอบ
สุดท้ายนี้ แม้ลกู หนีส้ ว่ นหนึง่ อาจไม่ได้รบั
เงือ่ นไขตามทีเ่ สนอเจ้าหนีไ้ ป ก็ใช่วา่ จะมีแต่
ข้อเสีย เพราะข้อดีที่เห็นชัดเจนคือ ลูกหนี้
เรียนรูว้ า่ เมือ่ มีปญั หาเรือ่ งการผ่อนช�ำระสามารถ
เข้ามาเจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้ได้ และเป็น
พฤติกรรมทีด่ แี ละจ�ำเป็นต่อการพัฒนารากฐาน
ระบบการเงินให้เข้มแข็ง ดีกว่าพฤติกรรมเดิม
ทีพ่ บกันบ่อย ๆ คือ เมือ่ ไม่มเี งินจ่าย ลูกหนี้
จะเปลีย่ นเบอร์โทรศัพท์ เจ้าหนีก้ ต็ ดิ ต่อไม่ได้
หาตัวไม่เจอ เจ้าหนีเ้ ลยต้องฟ้องด�ำเนินคดี

ต่อศาลเพือ่ ให้ลกู หนีม้ าเจรจากัน ด้านเจ้าหนี้
เมือ่ ลูกหนีเ้ ข้ามาเจรจา ก็ไม่ตอ้ งจ้าง outsource
หรือส�ำนักงานกฎหมายติดตามลูกหนี้ ไม่ตอ้ ง
ด�ำเนินคดีกไ็ ม่มคี า่ ใช้จา่ ย และไม่เสียความรูส้ กึ
และนีค่ อื บทบาทใหม่ของ ธปท. ในการ
ประสานให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ได้มีโอกาส
ให้ทุกฝ่ายได้เจรจากันอีกครั้ง มหกรรมนี้
จึงเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ลูกหนี้สามารถ
เดินต่อได้ ขณะที่เจ้าหนี้ก็ต้องยินดีที่จะ
ลดรายได้ที่คาดว่าจะได้รับโดยได้ลดต้นทุน
ธุรกรรมทีเ่ กิดขึน้ จากการติดตามหนี้ เมือ่ ลูกหนี้
พบและตกลงกับเจ้าหนีไ้ ด้ ไม่เพียง 2 ฝ่าย
ได้ประโยชน์ แต่เศรษฐกิจ สังคม และประเทศ
ก็ได้ประโยชน์ดว้ ย

สแกนเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ www.คลินิกแก้หนี้.com
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เรื่อง : Stat Echo กลุ่มงานพัฒนาสถิติเศรษฐกิจดิจิทัล ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค

รัฐควรท�ำอย่างไร
ให้ผู้สูงอายุ

ก้าวทันเทคโนโลยี
เทคโนโลยีใหม่ถกู พัฒนาอย่างรวดเร็วอยูต่ ลอดเวลา
และมีการน�ำไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิต
ประจ�ำวัน ภาครัฐและองค์กรต่าง ๆ เริม่ รับเอาเทคโนโลยี
มาปรับใช้กับการท�ำงานมากขึ้น เพราะความรวดเร็ว
และแม่นย�ำในการให้บริการ ส�ำหรับคนที่คุ้นเคยกับ
การใช้เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยเพิ่มความ
สะดวกในการใช้ชีวิตประจ�ำวัน แต่ส�ำหรับบางกลุ่ม
ที่ไม่คุ้นเคยอย่างผู้สูงอายุ จะต้องมีแรงจูงใจเพื่อให้
พวกเขาปรับตัว ก้าวทัน และสามารถใช้งานเทคโนโลยี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Digital Literacy EP.1

รัฐควรท�ำอย่างไร ให้ผู้สูงอายุก้าวทันเทคโนโลยี
ผู้สูงอายุในไทยมีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตต�่ำมาก
44%
25%
8%

สัดส่วนผู้สูงอายุ
ที่ใช้งาน
อินเทอร์เน็ต

5%

3%

เปรู

11%

ยูเครน

บราซิล

อุรุกวัย

ฝรั่งเศส

มาเก๊า

13%

โคลอมเบีย

30%

สัดส่วนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตของประชากรที่มีอายุมากกว่า 75 ปี ในกลุ่มประเทศ
ที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุมากกว่า 8% (เฉพาะประเทศที่มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ)
ที่มา : International Telecommunication Union, World Telecommunication / ICT Indicators Database

1

ผู้สูงอายุไทยยังใช้อินเทอร์เน็ตน้อย
แม้พอ่ แม่ และญาติผใู้ หญ่ของพวกเราสามารถเล่นไลน์ได้
อย่างคล่องแคล่ว แต่จากการส�ำรวจสัดส่วนผูใ้ ช้งานอินเทอร์เน็ต
ของประชากรทีม่ อี ายุมากกว่า 75 ปีของประเทศไทย1 กลับมี
สัดส่วนเพียง 3% ซึง่ ค่อนข้างต�ำ่ มาก ขณะทีม่ าเก๊ามีสดั ส่วน
การใช้อินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุมากที่สุดในโลกอยู่ที่ 44%
โดยสาเหตุที่ผู้สูงอายุในประเทศไทยยังใช้อินเทอร์เน็ตกัน
น้อยมากเนือ่ งจาก (1) ขาดความรูใ้ นการใช้งาน (2) ค่าใช้จา่ ย
ในการใช้งานสูง ทัง้ ราคาสมาร์ทโฟนและค่าบริการอินเทอร์เน็ต
และ (3) กังวลเรือ่ งความปลอดภัย
นอกจากนี้ ยังมีขอ้ มูลทีน่ า่ สนใจว่า 5 อันดับแอปพลิเคชัน
ทีผ่ สู้ งู อายุใช้บริการเป็นประจ�ำคือ แอปพลิเคชันของธนาคาร
ส�ำหรับร้านค้า กระเป๋าเงินของรัฐบาลอย่างเป๋าตังและถุงเงิน
Sharing Economy ชอปปิงออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย

ที่มา : สัดส่วนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตของประชากรที่มีอายุมากกว่า 75 ปี ในกลุ่มประเทศที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุมากกว่า 8% จาก International Telecommunication Union, World Telecommunication / ICT Indicators
Database
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สร้างแรงจูงใจให้ผู้สูงวัย
เข้าถึงเทคโนโลยี
สาเหตุที่ผู้สูงอายุไม่ใช้อินเทอร์เน็ต
นับเป็นความท้าทายของทุกภาคส่วน ส�ำหรับ
ภาครัฐควรเริ่มจากการสร้างความเข้าใจ
เรื่องความปลอดภัยและส่งเสริมปัจจัย
พืน้ ฐานส�ำหรับเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของรัฐ
ผ่านช่องทางดิจทิ ลั ในกลุม่ ผูส้ งู อายุ รวมถึง
สร้างแรงจูงใจด้วยสิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการรัฐ เช่น ประกันสังคม ประกันสุขภาพ
และระบบเงินบ�ำนาญ อย่างไรก็ตาม ภาครัฐ
ต้องผลักดันแพลตฟอร์มกลางและระบบ
Digital Identity เพือ่ เป็นแพลตฟอร์มพืน้ ฐาน
ทีท่ ำ� ให้ประชาชนโดยเฉพาะผูส้ งู อายุสามารถ
เข้าถึงระบบบริการและสิทธิประโยชน์ของ
ภาครัฐได้อย่างปลอดภัยและสะดวกขึน้

สาเหตุที่ผู้สูงอายุ
ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเพราะ...

5 อันดับแอปพลิเคชัน
ที่ผู้สูงอายุใช้งานเป็นประจ�ำ
30%

ธนาคารส�ำหรับร้านค้า
(แม่มณี, K PLUS SHOP
ฯลฯ)

ขาดความรู้ในการใช้งาน
• 90% ของผู้สูงอายุไม่ใช้อินเทอร์เน็ต
เนื่องจากขาดความรู้ในการใช้งาน

29%

กระเป๋าเงินรัฐบาล
(เป๋าตัง & ถุงเงิน)

ที่มา : ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างอายุ 60 ปีขึ้นไป
จาก NSO Household ICT Survey 2019

เดือน พ.ย. มีจ�ำนวนการใช้งาน
เพิ่มขึ้นประมาณ 10 เท่า
เทียบกับช่วงต้นปี 2563

มีคา่ ใช้จ่ายในการใช้งานสูง
• 41% อยากให้ลดราคาสมาร์ทโฟน
• 29% อยากให้รัฐลดค่าบริการอินเทอร์เน็ต
ที่มา : ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างอายุ 60 ปีขึ้นไป
จาก NSO Household ICT Survey 2019

20%

Online Shopping
(Shopee, Lazada ฯลฯ)

ประโยชน์ของเทคโนโลยีกบั ผูส้ งู อายุ
เพิ่มความใกล้ชิดในครอบครัว : ผู้สูงอายุ
สามารถคุยกับลูกหลานทีอ่ ยูท่ างไกลได้อย่าง
ง่ายดาย
เปิ ด โลกใหม่ ใ ห้ กั บ ผู ้ สู ง อายุ : ผู ้ สู ง อายุ
สามารถหาข้อมูลเรือ่ งทีส่ นใจได้ในทันที ท�ำให้
ได้รบั รูค้ วามเคลือ่ นไหวในสังคมและได้เรียนรู้
สิ่งใหม่ ๆ แม้จะอยู่ที่บ้าน
สร้างความเพลิดเพลิน : อินเทอร์เน็ตช่วย
สร้ า งความเพลิ ด เพลิ น เช่ น การดู ห นั ง
ฟังเพลง
ฝึกสมอง : การใช้เทคโนโลยีเป็นการช่วยฝึก
ความจ�ำและพัฒนาสมอง รวมถึงช่วยป้องกัน
โรคสมองเสื่อมได้เป็นอย่างดี
สุขภาพ : จะเปิดคลิปและออกก�ำลังกายทีบ่ า้ น
นับก้าว ตั้งเตือนเวลากินยา หรือดูก�ำหนด
นัดพบแพทย์ก็ทำ� ได้ง่าย ๆ
เพิม่ ความสะดวกในชีวติ ประจ�ำวัน : รับความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว จะเรียก
แท็กซี่ หรือสั่งซื้อของออนไลน์ก็สะดวก
เพิม่ ความปลอดภัย : เทคโนโลยีสามารถช่วย
ให้ผสู้ งู อายุได้รบั ความช่วยเหลือได้ทนั การณ์
เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน

กังวลเรื่องความปลอดภัย
• 49% ไม่รู้วิธีการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล
ไม่ให้รั่วไหลทางอินเทอร์เน็ต
• 12% เคยประสบปัญหาเรื่องไวรัส
ที่มา : ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างอายุ 56 ปีขึ้นไป
จาก ETDA ICT Survey 2019

25%

Sharing Economy
(Agoda, Airbnb ฯลฯ)

19%

Social Media
(Facebook, LINE ฯลฯ)
% =
			
ใช้งานประจ�ำ		 =
			

สัดส่วนผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ที่ใช้งาน
แอปฯ เป็นประจ�ำจากจ�ำนวนผูส้ ูงอายุทั้งหมด
มีจ�ำนวนการใช้งานอยู่ใน percentile ที่ 70
ขึ้นไปของประชากรทั้งหมด
ที่มา : TRUE

แนวทางการส่งเสริมและจูงใจ
การเข้าถึงดิจิทัลในกลุ่มผู้สูงอายุ
สร้างเสริมความตระหนักรู้
และส่งเสริมปัจจัยพื้นฐานส�ำหรับ
เข้าถึงบริการของรัฐผ่านช่องทาง
ดิจิทัลในกลุ่มผู้สูงอายุ

ใช้สิทธิประโยชน์ • ประกันสังคม
และสวัสดิการ
• ประกันสุขภาพ
จากรัฐในการจูงใจ • ระบบเงินบ�ำนาญ
• เงินสนับสนุนจากรัฐ

ผลักดันแพลตฟอร์มกลางของรัฐบาล และระบบ Digital ID
เชื่อมต่อทุกบริการ
และสิทธิประโยชน์ในที่เดียว

ปลอดภัย เข้าใช้งานง่าย
ด้วยระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน

เข้าถึงบริการรัฐได้งา่ ยขึ้น
แม้อยู่ในพื้นที่หา่ งไกล

เดนมาร์กเริ่มใช้ระบบ Digital ID ในปี 2544 ส่งผลให้ประชาชนใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น 33% ในเวลาเพียง 3 ปี
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ส่องเทรนด์อาชีพผู้สูงวัย

“เกษียณแต่ยงั มีไฟ ก็ทำ� งานได้”
ประเทศไทยจะก้าวสู่การเป็นสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์
(completely aged society) ในปี 2566 และเป็น
สังคมสูงวัยระดับสุดยอด (super aged society) คือ
ทัง้ ประเทศจะมีประชากรอายุ 60 ปีขนึ้ ไป สูงถึง 28% ในปี
2576 แต่ปัจจุบันเงินออมของผู้สูงอายุยังไม่เพียงพอ
ต่อการสร้างความมั่นคงในชีวิต ดังนั้น ภาครัฐจึงต้อง
เร่งส่งเสริมการออมเพื่อสร้างหลักประกันรายได้ให้กับ
ผู้สูงอายุ เพิ่มความรู้ในด้านบริหารจัดการด้านการเงิน
และอาจจะรวมไปถึงการส่งเสริมให้มรี ายได้หลังเกษียณ

เพิ่มจ�ำนวนวัยท�ำงาน
ด้วยการขยายอายุเกษียณ
หลายประเทศแก้ปญั หาสังคมสูงวัยโดยใช้นโยบายขยาย
อายุเกษียณเพือ่ เพิม่ จ�ำนวนวัยท�ำงานทีจ่ ะช่วยบรรเทา
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ อาทิ สิงคโปร์เพิม่ อายุเกษียณ
จาก 65 ปี เป็น 67 ปี เกาหลีใต้ขยายอายุเกษียณจาก
55 ปี เป็น 60 ปี และญีป่ นุ่ ขยายอายุเกษียณจาก 62 ปี
เป็น 65 ปี ในประเทศไทยบางอาชีพก็มกี ารขยายอายุ
เกษียณแล้ว เช่น ผูพ้ พิ ากษา แพทย์ สัตวแพทย์ และ
งานช่างศิลปกรรม ส่วนธุรกิจเอกชนอย่างธุรกิจบริการ
และค้าปลีกมีการขยายอายุเกษียณส�ำหรับต�ำแหน่งที่
ขาดแคลนแล้วเช่นกัน
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ค่าจ้าง/เงินเดือนเฉลี่ยของผู้สูงอายุที่ท�ำงาน
จ�ำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2563

ภาคเกษตรกรรม
4,906 บาท

ภาคการบริการ
และการค้า
15,812 บาท

ภาคการผลิต
11,537 บาท

ที่มา : การส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเหตุ : เป็นค่าจ้าง/เงินเดือนเฉลี่ยเฉพาะลูกจ้าง

ฉบับที่ 2 ปี 2564

ภาคบริการและค้าปลีกรับผู้สูงอายุเพิ่ม
ปัจจุบนั ธุรกิจบริการและค้าปลีกเป็นกลุม่ หลักทีม่ กี ารประกาศรับผูส้ งู วัยเข้าท�ำงาน
เพราะสามารถใช้ทกั ษะและมีประสบการณ์ดา้ นบริการ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์
โควิด 19 ทีผ่ บู้ ริโภคต้องการผูแ้ นะน�ำสินค้าผ่านระบบโทรศัพท์มากขึน้ ปัจจุบนั ห้างค้าปลีก
หลายแห่งในประเทศญีป่ นุ่ ขยายอายุเกษียณของพนักงานจาก 65 ปี เป็น 70 และ 80 ปี
โดยส่วนใหญ่ใช้สญั ญาจ้างแบบปีตอ่ ปี เช่น ร้านค้าปลีก Nojima ได้ขยายอายุคนท�ำงาน
เพิม่ ขึน้ จาก 65 ปี เป็น 80 ปี
ส�ำหรับประเทศไทย ห้างค้าปลีกหลายแห่งมีนโยบายในการรับผู้สูงวัยเข้าท�ำงาน
เพิม่ ขึน้ ในช่วง 1 - 2 ปีทผี่ า่ นมา โดยข้อมูลของกรมการจัดหางานระบุวา่ อาชีพทีผ่ สู้ งู วัย
ได้รบั การบรรจุมากทีส่ ดุ 5 อันดับ ได้แก่ (1) แนะน�ำการขายสินค้า (2) จัดเรียงสินค้า
(3) ประชาสัมพันธ์ (4) แม่บา้ น ช่างเทคนิค และ (5) งานบริการต่าง ๆ โดยคณะกรรมการ
ค่าจ้างก�ำหนดอัตราผลตอบแทนผู้สูงอายุเป็นอัตราเดียวทั่วประเทศ คือ ไม่ต�่ำกว่า
45 บาท/ชัว่ โมง ท�ำงานไม่เกิน 7 ชัว่ โมง/วัน และไม่เกิน 6 วัน/สัปดาห์
ห้างค้าปลีก
เซ็นทรัล
โลตัส
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
โฮมโปร
อิเกีย

โครงการ
ขยายอายุเกษียณ
60 ยังแจ๋ว
พี่ใหญ่ไฟแรง
Young Smart
-

รับสมัครผู้มีอายุ
อายุ 55 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป
อายุ 55 - 60 ปี

รูปแบบงาน
ต่อสัญญาปีต่อปี
ค่าตอบแทนรายชั่วโมง
ทำ�งานเป็นกะ
พาร์ทไทม์
ประจำ�และพาร์ทไทม์

นอกจากนี้ ยังมีอกี หลายบริษทั ในหลากหลายอุตสาหกรรมทีร่ บั ผูส้ งู อายุเข้าท�ำงาน
โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานกับบริษทั เอกชน อาทิ บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่
จ�ำกัด (มหาชน) ทีร่ บั ผูส้ งู วัยอายุตงั้ แต่ 50 - 60 ปี จบการศึกษาตัง้ แต่ระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 มาท�ำงานเป็นเจ้าหน้าทีร่ า้ นหนังสือ นอกจากนี้ ยังมี บริษทั ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม
จ�ำกัด บริษทั อินเด็กซ์ ลิฟวิง่ มอลล์ จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั บางจากกรีนเนท จ�ำกัด
บริษทั บิซเิ นส เซอร์วสิ เซส อัลไลแอนซ์ จ�ำกัด บริษทั เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์
จ�ำกัด และบริษทั เมซโซ่ จ�ำกัด ทีจ่ า้ งงานผูส้ งู อายุเพือ่ ท�ำงานในต�ำแหน่งทีเ่ หมาะสม

โซเชียล อินฟลูเอนเซอร์
เทรนด์สูงวัยมาแรง
ส่วนอีกเทรนด์ทมี่ าแรงมากส�ำหรับอาชีพของ
ผูส้ งู วัยในยุคทองของโซเชียลมีเดีย คือ การเป็น
อินฟลูเอนเซอร์ทเี่ รียกว่า “silver influencers”
ปัจจุบนั ผูส้ งู วัยมีบทบาทมากขึน้ บนโลกออนไลน์
ซึง่ จากการศึกษาของ influencerhouse.co.th
พบว่า ผูส้ งู วัยทีม่ อี ายุ 55 ปีขนึ้ ไป มากกว่า 55%
ใช้เวลาประมาณ 15 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ติดตาม
อินฟลูเอนเซอร์บนโซเชียลมีเดีย โดยแพลตฟอร์ม
ทีม่ กี ารใช้งานมากทีส่ ดุ ได้แก่ LINE 21% เฟซบุก๊ 13%
และสือ่ ใหม่อย่าง TikTok ก็มกี ารใช้งานมากขึน้
ทุกวันนีม้ ี silver influencers เกิดขึน้ มากมาย
อาทิ Lyn Slater วัย 65 ปี ทีเ่ ป็น fashion influencer
ในโซเชียลมีเดีย หรือจะเป็นคุณตาชาวจีนทีใ่ ช้
ชือ่ ว่า @Monadashu อายุ 74 ปีทแี่ ต่งตัวเก่ง
จึงมีผตู้ ดิ ตามกว่า 13.7 ล้านคนบนโซเชียลมีเดีย
เช่นเดียวกับลุงองอาจ คุณพ่อเจ้าของเพจเฟซบุก๊
มนุษย์ต่างวัยที่เริ่มเป็นนายแบบในวัย 67 ปี
จากการชืน่ ชอบการแต่งตัว แฟชัน่ และถ่ายแบบ
ลงเฟซบุก๊ นอกจากแฟชัน่ แล้ว ยังมีผสู้ งู วัยทีเ่ ป็น
อินฟลูเอนเซอร์ด้านสุขภาพและการท่องเที่ยว
อีกด้วย
ผูส้ งู วัยสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย
ขึน้ อยูก่ บั ประสบการณ์และความเชีย่ วชาญในด้าน
ต่าง ๆ ยิง่ หากมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจทิ ลั โซเชียลมีเดีย เป็นเครือ่ งมือยิง่ มีโอกาสสร้าง
รายได้มากขึน้ และกลายเป็นทรัพยากรทีส่ ร้าง
คุณค่าทางเศรษฐกิจให้กบั ประเทศได้ตอ่ ไป

10 อาชีพทีเ่ หมาะส�ำหรับผูส้ งู อายุ

ที่ปรึกษา

ติวเตอร์

ผู้ฝกึ สอนกีฬา

นักบัญชีและ
ภาษีอากร

คนท�ำบัญชี

ผู้เก็บ
ค่าบริการ
ทางการแพทย์

ฝ่ายบริการ
ลูกค้า

ผู้ช่วยเสมือน
(virtual
assistant)

พี่เลี้ยงสัตว์

บล็อกเกอร์

ที่มา : the Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research
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เรื่อง : ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ

ข้อเท็จจริงและข้อสรุปเชิงนโยบาย

แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย

ปัจจุบันแรงงานต่างด้าวเข้ามามีบทบาทส�ำคัญต่อเศรษฐกิจไทยมากยิ่งขึ้น ทั้งแรงงานต่างด้าวทักษะต�่ำที่เข้ามาท�ำงาน
ทีค่ นไทยไม่นยิ มท�ำ หรือแรงงานต่างด้าวทักษะสูงทีเ่ ข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมส�ำคัญ การศึกษาข้อมูลแรงงานต่างด้าว
ในไทยจึงมีความน่าสนใจและสามารถน�ำไปสูก่ ารพัฒนาเศรษฐกิจในเชิงโครงสร้างได้ เพือ่ ให้เศรษฐกิจและโครงสร้างแรงงาน
ของไทยก้าวต่อไปได้พร้อมกัน เราจึงขอสรุปข้อเท็จจริงเกีย่ วกับแรงงานต่างด้าวในไทยพร้อมทัง้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
แรงงานต่างด้าวทักษะสูงในไทย
มีเพียง 1%
ตลาดแรงงานไทยพึง่ พาแรงงานต่างด้าว
เพิม่ สูงขึน้ มากกว่าในอดีต และมีการไหลเข้า
ของแรงงานต่างด้าวติดอันดับที่ 17 ของโลก
ในช่วงเกือบ 20 ปีทผี่ า่ นมา จ�ำนวนการ
จ้างงานแรงงานต่างด้าวทักษะต�่ำปรับสูง
ขึน้ มาก โดยเฉพาะในช่วงทีม่ นี โยบายส�ำคัญ
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คือ ช่วงทีม่ กี ารขึน้ ค่าแรงขัน้ ต�ำ่ ในปี 2554 และ
ช่วงที่มีการผ่อนผันการขึ้นทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าวในปี 2561 ท�ำให้ปี 2562 มีจำ� นวน
แรงงานต่างด้าวทักษะต�ำ่ ทีเ่ ป็นผูป้ ระกันตน
ภาคบังคับจ�ำนวน 1,025,293 คน ซึง่ คิดเป็น
สัดส่วน 8.7% ของผูป้ ระกันตนทัง้ หมด ขณะที่
แรงงานต่างด้าวทักษะสูงกับแรงงานทัง้ หมด
ยังถือว่ามีสดั ส่วนค่อนข้างน้อย โดยปัจจุบนั

เรามีแรงงานต่างด้าวทักษะสูงราว 86,830 คน
อย่างไรก็ตาม นโยบายที่กล่าวไปก่อนหน้า
ไม่ได้มผี ลต่อการเพิม่ ขึน้ ของแรงงานต่างด้าว
ทักษะสูงแต่อย่างใด สะท้อนจากสัดส่วน
แรงงานต่างด้าวทักษะสูงปรับเพิ่มขึ้นเพียง
เล็กน้อยมาอยูท่ ปี่ ระมาณ 1% ของก�ำลังแรงงาน
ทัง้ หมด หรือคิดเป็น 8% ของแรงงานต่างด้าว
ในระบบประกันสังคม ทัง้ นี้ เมือ่ เปรียบเทียบ

ฉบับที่ 2 ปี 2564

กับประเทศทีม่ นี โยบายบริหารแรงงานต่างด้าว
ที่ชัดเจน จะพบว่าจ�ำนวนแรงงานต่างด้าว
ทักษะสูงมีสัดส่วนที่สูงกว่าไทยมาก อาทิ
แคนาดา (53%) ออสเตรเลีย (41%) อังกฤษ (37%)
สิงคโปร์ (29%) และสหรัฐอเมริกา (25%)
(OECD, 2559)
แรงงานต่างด้าวทักษะสูงกระจุกตัว
อยู่ในบริษัทขนาดใหญ่
บริษัทที่พึ่งพาแรงงานต่างด้าวทักษะต�่ำ
มักจะเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ขณะทีแ่ รงงานต่างด้าวทักษะสูงอยูใ่ น
บริษทั ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การลงทุนโดยตรง (FDI) จากประเทศนัน้ ๆ
หากน�ำข้อมูลนายจ้างทีจ่ า้ งแรงงานต่างด้าว
ทักษะต�ำ่ ทัง้ หมดกว่า 6 หมืน่ รายมาพิจารณา
ระดับการพึง่ พาแรงงานต่างด้าว โดยวัดจาก
สัดส่วนแรงงานต่างด้าวทักษะต�ำ่ ต่อแรงงาน
ทัง้ หมดในบริษทั (dependency ratio) พบว่า
ระดับการพึง่ พาแรงงานต่างด้าวจะแตกต่าง

กันไปตามประเภทของธุรกิจและขนาดของ
บริษทั โดยบริษทั ทีม่ กี ารพึง่ พาแรงงานต่างด้าว
ทักษะต�ำ่ มักจะเป็นบริษทั ทีเ่ น้นการใช้แรงงาน
และเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
หรือ SMEs ขณะทีบ่ ริษทั ทีไ่ ม่คอ่ ยมีการพึง่ พา
แรงงานต่างด้าวทักษะต�่ำมักเป็นบริษัท
ทีใ่ ช้เทคโนโลยีในการผลิต รวมทัง้ เป็นบริษทั
ขนาดใหญ่
ส�ำหรับแรงงานต่างด้าวทักษะสูงส่วนใหญ่
กระจุกตัวอยู่ในหลายสาขาเศรษฐกิจและ
อยู่ในบริษัทขนาดใหญ่ (รูปที่ 1) สาเหตุ
ที่กระจุกตัวในบริษัทขนาดใหญ่ ส่วนหนึ่ง
อาจเกิดจากข้อจ�ำกัดจากกฎเกณฑ์บางประการ
เช่น นายจ้างทีต่ อ้ งการจ้างแรงงานต่างด้าว
ต้องมีเงินทุนจดทะเบียนขัน้ ต�ำ่ 2 ล้านบาท
และจะต้องมีสัดส่วนแรงงานต่างด้าวต่อ
คนไทย 1 ต่อ 4 คน (กระทรวงแรงงาน, 2563)
ซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้อาจเป็นข้อจ�ำกัดส�ำหรับ
กิจการขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัปที่ต้องการ
จ้างแรงงานทักษะสูงได้

แสดงสัดส่วนการกระจายตัวของแรงงานต่างด้าวทักษะสูง แยกตามประเภทธุรกิจ
ญี่ปุ่น

S
จีน

อินเดีย

ฟิลิปปินส์

M

L

อังกฤษ

การผลิต
ขายส่งและการขายปลีก
วิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
บริหารและการบริการสนับสนุน
อสังหาริมทรัพย์
การศึกษา
ก่อสร้าง
ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
กิจกรรมสุขภาพ
กิจกรรมทางการเงิน
บริการด้านอื่นๆ
กิจกรรมศิลปะและความบันเทิง
ที่มา : ส�ำนักงานประกันสังคม
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ไทยเข้าสู่เศรษฐกิจ 4.0
แรงงานต่างด้าวทักษะสูงต้องเพิม่ ขึน้
แรงงานต่างด้าวทักษะสูงที่ท�ำงานใน
กิจการทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศ
(S-curve) มีเพียงแค่ 34% ของแรงงานต่างด้าว
ทักษะสูงทัง้ หมด
การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจในยุค 4.0 ย่อม
ต้องการแรงงานทักษะสูงมากขึน้ โดยเฉพาะ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในภาพรวม
การจ้างแรงงานต่างด้าวทักษะสูงในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายยังมีสดั ส่วนไม่มากนัก
โดยกลุ ่ ม ที่ มี ก ารจ้ า งงานมากที่ สุ ด คื อ
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วกลุม่ รายได้ดแี ละ
การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ (affluent, medical
and wellness tourism) ซึง่ คิดเป็นเพียงประมาณ
5% เท่านัน้ รองลงมาคือ อุตสาหกรรมดิจทิ ลั
ที่ 4% และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ
(smart electronics) และอุตสาหกรรมหุน่ ยนต์
(robotics) ที่ 3% เมือ่ เทียบกับแรงงานไทย
ทักษะสูงทัง้ หมด
นอกจากนี้ พบว่าในปี 2562 สัดส่วนแรงงาน
ต่างด้าวทักษะสูงทีท่ ำ� งานในกลุม่ อุตสาหกรรม
เป้าหมายมีเพียงประมาณ 33.5% ของแรงงาน
ต่างด้าวทักษะสูงทัง้ หมดเท่านัน้ โดยอยูใ่ น
First S-Curve1 และ New S-Curve2 15.5%
และ 18.0% ตามล�ำดับ ทัง้ นี้ สัดส่วนของ
แรงงานต่างด้าวทักษะสูงในกลุม่ First S-Curve
มีแนวโน้มลดลงจากอุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่เป็นส�ำคัญ ขณะทีใ่ นกลุม่ New S-Curve
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 15.9% เป็น 18.0%
จากอุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรม
การบินและโลจิสติกส์เป็นส�ำคัญ
1
2

First S-Curve คือ กลุม่ อุตสาหกรรมศักยภาพทีม่ อี ยูแ่ ล้วในประเทศ ได้แก่ ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ การท่องเทีย่ วกลุม่ รายได้ดแี ละการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพ และการแปรรูปอาหาร
New S-Curve คือ กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ เพื่อพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยี ได้แก่ หุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิจิทัล และการแพทย์ครบวงจร
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ในภาพรวม จะเห็นได้วา่ เรายังมีแรงงาน
ทักษะสูงอีกเกือบ 70% ที่กระจายอยู่ใน
กิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรม
เป้าหมายโดยตรง ซึง่ ในอนาคตจ�ำเป็นต้อง
มีการวางแผนการดึงดูดแรงงานทักษะสูง
ที่ชัดเจน รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้แรงงาน
เหล่านีห้ นั เข้ามาท�ำงานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
มากขึน้ โดยเฉพาะในช่วงแรกทีจ่ ำ� เป็นต้อง
เปิดรับเทคโนโลยีขนั้ สูงซึง่ ต้องอาศัยแรงงาน
ต่างด้าวทักษะสูงมากขึน้
5 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้ อ เท็ จ จริ ง ข้ า งต้ น มี นั ย เชิ ง นโยบาย
หลายประการด้วยกัน ในส่วนทีพ่ บว่ามีการ
พึ่งพาแรงงานต่างด้าวทักษะต�่ำเพิ่มสูงขึ้น
มากนั้น ตัวเลขนี้ยังขาดข้อมูลของแรงงาน
ต่างด้าวนอกระบบประกันสังคม และแรงงาน
ต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ดังนั้น จึงมีความ
จ�ำเป็นทีจ่ ะต้อง (1) วางระบบโครงสร้างการ
ลงทะเบียนและจัดเก็บข้อมูลแรงงานต่างด้าว
เพื่อให้มีตัวเลขที่สะท้อนภาวะจริงมากที่สุด
โดยเร่งให้มกี ารจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
ให้ถูกกฎหมาย การลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก
ในการลงทะเบียน การก�ำหนดค่าธรรมเนียมที่
พอประมาณ (เพือ่ ป้องกันการเลีย่ งไปใช้แรงงาน
ทีผ่ ดิ กฎหมาย) เพือ่ ประโยชน์ในการติดตาม
และให้ความคุ้มครองดูแล โดยเฉพาะ
ในปัจจุบนั ทีเ่ กิดโรคระบาด
นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบว่าแรงงาน
ต่างด้าวส่วนใหญ่แม้จะท�ำงาน 3D3 แต่มี
3

แนวโน้มทีจ่ ะขยายขอบเขตการท�ำงานเข้าไปยัง
ประเภทธุรกิจอืน่ มากขึน้ ซึง่ อาจมีความเสีย่ ง
ทีแ่ รงงานไทยจะถูกแย่งงานได้ ดังนัน้ การมี
นโยบายทีช่ ดั เจนในการจ้างแรงงานต่างด้าว
ทักษะต�ำ่ ย่อมเป็นสิง่ จ�ำเป็น อย่างเช่น (2) การ
ก�ำหนดอุตสาหกรรมทีม่ คี วามจ�ำเป็นในการ
จ้างแรงงานต่างด้าว หรือการเลือกรับเฉพาะ
แรงงานที่มีทักษะตามที่ต้องการในแต่ละ
กิจกรรม โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวทักษะสูง
ทีจ่ ะมาช่วยถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั แรงงานไทย
ดังนั้นภาครัฐจึงควร (3) สร้างระบบนิเวศ
ในการดึงดูดแรงงานที่มีทักษะ เช่น การ
สร้างเครือข่ายคนไทยในต่างประเทศเพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เนื่องด้วยเรายังขาด
แรงงานทักษะเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
ทีม่ คี วามซับซ้อน ซึง่ กระบวนการสร้างระบบ
นิเวศนัน้ ควรด�ำเนินการไปพร้อมกับ (4) การ
สร้างแรงจูงใจด้วยการอ�ำนวยความสะดวก
ให้แรงงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านการต่อวีซ่า
การให้ความคุ้มครองด้านสิทธิ์ของแรงงาน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการระบาดของ
โควิด 19 การตรวจโควิดแบบเชิงรุกและ
ฉีดวัคซีนให้กับแรงงานก่อนเข้าประเทศ
ถือเป็นการสร้างความเชือ่ มัน่ และเพิม่ แรงจูงใจ
ให้กบั ทัง้ นายจ้างและตัวแรงงานเอง รวมไปถึง
สิทธิในการรักษาพยาบาลที่เท่าเทียมกับ
คนไทยและความมัน่ คงปลอดภัยด้านอืน่ ๆ
ท้ายสุดเราได้ประสบการณ์จากการที่
แรงงานต่างด้าวหนีกลับประเทศจนมีการ
ขาดแคลนแรงงานมาแล้วในอดีต ดังนั้น
เพื่อลดการพึ่งพาแรงงานต่างด้าวในระยะ
ข้างหน้า จึงควร (5) เร่งสนับสนุนการลงทุน
ด้านเทคโนโลยี เช่น การใช้หนุ่ ยนต์ทำ� ความ
สะอาดและให้บริการในภาคบริการ การใช้
วัสดุส�ำเร็จรูปในภาคก่อสร้าง การใช้โดรน
ในภาคเกษตรกรรม หรือแม้แต่การใช้ชอ่ งทาง
ออนไลน์ ส�ำหรับภาคการค้า เพือ่ ลดต้นทุน
ในการจ้างแรงงานและเพิ่มผลิตภาพในการ
ด�ำเนินธุรกิจ

งาน 3D หมายถึง dirty, difficult and dangerous

เอกสารอ้างอิง
ชมนาถ นิตะโย, โสภณ ธัญญาเวชกิจ, บวรวิชญ์ จินดารักษ์ และนันทนิตย์ ทองศรี “เปิดข้อเท็จจริงแรงงานต่างด้าวในไทย,” (2020)
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ

Innovative Justice ภาพลักษณ์ใหม่ศาลยุติธรรม
มุ่งสู่จุดหมายการเป็นที่พึ่งแห่งแรกของประชาชน
ไม่มีวงการใดไม่ถูก disrupt แม้แต่
วงการ “ศาลยุติธรรม”ที่หลายคน
มองว่าเป็น “องค์กรอนุรักษ์นิยม”
ช่วงหลายปีทผี่ ่านมา ศาลยุติธรรม
เป็นหนึ่งในสถาบันที่มีการปรับตัว
อย่างมาก เพือ่ ตอบสนองอย่างเท่าทัน
กับบริบทของสังคมไทยทีเ่ ปลีย่ นแปลง
จนวันนีห้ ลายคนเริม่ สัมผัสได้ถงึ การ
พัฒนากระบวนการอำ�นวยความ
ยุติธรรมที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
อาทิ “ระบบ D-Court” ระบบออนไลน์
ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และประหยัด
หรือ “กลไกการไกล่เกลีย่ ” ทีเ่ กิดจาก
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ระหว่างสำ�นักงานศาลยุตธิ รรมและ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ซึ่งสะท้อนมิติการทำ�งานในเชิงรุก
และการบูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่น
BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้
ได้รบั เกียรติจาก คุณเมทินี ชโลธร ประธาน
ศาลฎีกา และคุณพงษ์เดช วานิชกิตติกลู
เลขาธิ ก ารสำ � นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
มาบอกเล่าถึงความจำ�เป็นและคุณปู การ
ของ “การไกล่เกลีย่ ก่อนฟ้อง” พร้อมกับ
แบ่งปันเรื่องราวการปรับตัวของศาล
ยุติธรรมและกระบวนการอำ�นวยความ
ยุติธรรม ตลอดจนเป้าหมายในการ
ขับเคลื่อนเพื่อสานต่อสถาบันตุลาการ
ของประธานศาลฎีกาหญิงคนแรกของ
ประเทศไทย
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เสียงประชาชนและบริบทที่เปลี่ยน
จุดตั้งต้นการปรับตัว
หากเทียบกับฝ่ายนิตบิ ญั ญัตแิ ละฝ่ายบริหาร
หลายคนมองว่าฝ่ายตุลาการดูจะเป็นอำ�นาจ
อิสระ ไม่มกี ารถ่วงดุลกับฝ่ายใด แต่ส�ำ หรับ
คุณเมทินี เธอมองว่า เสียงของประชาชน
เป็นอำ�นาจหลักที่ถ่วงดุลและตรวจสอบการ
ทำ�งานของศาลยุตธิ รรม แต่ “ตัวเร่ง” สำ�คัญ
ทีผ่ ลักดันให้ศาลต้องปรับตัวอย่างก้าวกระโดด
ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศและโควิด 19
“ย้อนไปสัก 10 ปี คนภายนอกมักมองว่า
ศาลเป็นองค์กรอนุรักษ์นิยม มีคนสูงวัย
มีพธิ กี ารเยอะ แต่จริง ๆ เรามีทง้ั ผูพ้ พิ ากษา
รุน่ ใหม่และอาวุโส ช่วงหลังเราปรับวิธคี ดิ ว่า
การทำ�งานของศาลเป็นการให้บริการอำ�นวย
ความยุตธิ รรมแก่ประชาชน ดังนัน้ วิธกี าร
ทำ�งานต้องเปลี่ยน โดยยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง ดูวา่ เขาต้องการอะไร สิง่ ทีต่ อ้ งการ
คือ การเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และลดค่าใช้จา่ ย จึงเป็นทีม่ า
ของการนำ�เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการ
ทางศาล”
“ศาลดิจทิ ลั ” หรือ ระบบ D-Court เป็น
ตัวอย่างการปรับตัวก้าวใหญ่ โดยเป็นการ
พัฒนาระบบออนไลน์ขน้ึ มาให้บริการคูค่ วาม
ตลอด 24 ชัว่ โมง ทำ�ได้ตง้ั แต่การยืน่ ฟ้อง
ผ่านระบบ e-filing การยืน่ ส่ง และรับคำ�ร้อง
ของคูค่ วามและเอกสารออนไลน์ รวมทัง้ การ
ติดตามข้อมูลคดีผา่ นระบบบริการข้อมูลคดี
ศาลยุตธิ รรม (Case Information Online
Service: CIOS)
คุณเมทินกี ล่าวเสริมว่า ระบบ CIOS ช่วย
อำ�นวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถ
ติดตามผลการส่งหมาย คำ�สั่งศาล และ
วันนัดพิจารณาคดี รวมทั้งสามารถสืบค้น
และติดตามผลคดีของศาลชัน้ ต้นทัว่ ประเทศ
ตลอดจนติดตามการประกาศนัดไต่สวน
ผ่านระบบ e-notice system และติดตาม
สำ�นวนคดีผา่ นระบบ tracking system ได้

ทุกทีท่ กุ เวลาตามทีต่ อ้ งการ ผ่านสมาร์ทโฟน
แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์สว่ นบุคคล ทัง้ หมดนี้
เป็นความพยายามของศาลเพื่อเพิ่มความ
สะดวก รวดเร็ว และลดค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง
ให้กบั ประชาชน
นอกจากนี้ ศาลยังได้ประยุกต์ใช้สอ่ื ดิจทิ ลั
สมัยใหม่และสือ่ สังคมออนไลน์ ทัง้ ZOOM,
Microsoft Teams และ LINE มาสนับสนุนการ
ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทออนไลน์ พร้อมกับพัฒนา
ระบบสืบพยานทางจอภาพโดยใช้ VDO/
Web Conference มาช่วยลดผลกระทบ
จากสถานการณ์โควิด 19 ตัง้ แต่ตน้ ปีทผ่ี า่ นมา
“สมัยก่อนคนมองว่าศาลเป็นแดนสนธยา
เข้าถึงยาก พิธกี ารเยอะ แต่วนั นีแ้ ค่กดเข้า
เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน COJ (Court of
Justice) ก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันที
และเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่มีการลด
รูปแบบและขัน้ ตอนทีเ่ ยิน่ เย้อลงไปเยอะมาก
นีส่ ะท้อนว่าศาลมีความตืน่ ตัวต่อเทคโนโลยี
และเสี ย งประชาชน โดยเราได้ พัฒ นา
เทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุคของ
ประธานศาลฎีกาท่านก่อน ๆ แต่ก็ต้อง
ขอบคุณโควิด 19 ที่ท�ำ ให้ digital court
ก้าวมาไกลและก้าวสูก่ ารเป็น smart court
ได้ในเวลาอันรวดเร็วอย่างทุกวันนี”้
ประธานศาลฎีกาเล่าว่า จากการระบาด
ของโควิด 19 รอบแรกทำ�ให้คดีกว่า 160,000 คดี
ต้ อ งถู ก เลื่ อ นออกไป แต่ ด้ ว ยการปรั บ
กระบวนการทำ�งานโดยนำ�เทคโนโลยีมาใช้
อย่างเหมาะสม เช่น การพิจารณาคดีออนไลน์
ทำ�ให้ปัจจุบันคดีท้ังหมดที่ค้างไว้กลับมา
ดำ�เนินการได้ในเวลาไม่ก่ีเดือน และการ
ระบาดทั้งสองรอบทำ�ให้ประชาชนและศาล
เปิดรับบริการการอำ�นวยความยุติธรรม
ผ่านระบบออนไลน์มากขึน้
“สิ่งที่เราพยายามสื่อสารคือ ประชาชน
สามารถเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมได้อย่าง
เท่าเทียมกัน แม้ในความเป็นจริง ใช่วา่ คน
ทุกกลุม่ จะสามารถเข้าถึงระบบออนไลน์ หรือ

5 ประโยชน์ศาลยุติธรรม
มุ่งสู่ D-Court
D-Court คือ กรอบแนวทางในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนางานตามภารกิจ
ของศาลยุติธรรม ด้วยการน�ำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาบริการประชาชน เพื่อให้เข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้ง่ายขึ้น

1

ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาศาล
และฟรีค่าประกาศนัดไต่สวน

2

ช่วยลดขั้นตอนการด�ำเนินการให้สั้นลง
และบริการประชาชนได้รวดเร็วขึ้น

3

ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ 24 ชม.
ผ่านระบบออนไลน์ที่เชื่อมโยงข้อมูล
ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ

4

เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บข้อมูล
และง่ายต่อการสืบค้น

5

ใช้เทคโนโลยีแทนกระดาษ ลดพื้นที่จัดเก็บ
เอกสาร และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
ที่มา : กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ส�ำนักงานศาลยุติธรรม
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อ่านออกเขียนได้ ฉะนัน้ ระบบศาลจึงต้องทำ�
คูข่ นานเพือ่ ไม่ทง้ิ ใครไว้ขา้ งหลัง เพราะการที่
ประชาชนบางกลุม่ เข้าไม่ถงึ กระบวนการยุตธิ รรม
ทีถ่ กู ต้องและเป็นธรรมถือเป็นเรือ่ งอันตราย”
พัฒนาจาก “นโยบาย 5 ส”
ต่อยอดสู่ Innovative Justice
ตลอด 40 ปีทเ่ี ป็นผูพ้ พิ ากษามา นอกเหนือ
จากความซื่อสัตย์สุจริตที่ถือเป็นคุณสมบัติ
พื้ น ฐานของบุ ค ลากรของศาลยุ ติ ธ รรม
คุณเมทินีกล่าวว่า หลักการสำ�คัญในการ
ทำ�งานของเธอคือ การทำ�ความเข้าใจว่า
ประชาชนต้องการอะไร
จากหลักการทำ�งานของประธานศาลฎีกา
นำ�มาสู่ “นโยบาย 5 ส” ได้แก่ เสมอภาค ประชาชนต้องได้รับความเป็นธรรมอย่าง
เสมอภาค, สมดุล - สร้างดุลยภาพแห่งสิทธิ,
สร้างสรรค์ - สร้างกลไกการดำ�เนินกระบวน
พิจารณาและพิพากษาคดีทท่ี นั สมัย, ส่งเสริม
- ส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าทีร่ าชการและ
ให้ความสำ�คัญแก่คณุ ภาพชีวติ ของบุคลากร
และ ส่วนร่วม - สนับสนุนให้เกิดการรับรู้
และมีสว่ นร่วม
คุณพงษ์เดชมีความเห็นว่า “นโยบาย
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ของประธานศาลฎีกาเป็น ‘นวัตกรรมทาง
ความยุตธิ รรม’ หรือ innovative justice
เพราะเป็นแนวนโยบายที่เน้นประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง โดยเน้นว่าการให้ความยุตธิ รรม
ต้องให้ในหลากหลายรูปแบบ และเป็น
นโยบายที่ครอบคลุมอย่างกว้างขวางโดย
เป็นไปเพือ่ ประโยชน์ของทุกคน ซึง่ หลายเรือ่ ง
สำ�นักงานศาลยุติธรรมได้รับมาทำ�ให้เป็น
ไปตามเจตนารมณ์ของประธานศาลฎีกาแล้ว”
เลขาธิการสำ�นักงานศาลยุตธิ รรมมองว่า
“นวัตกรรม” เป็นการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด
เพื่ อ ทำ � ให้ ส่ิ ง ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว ดี ย่ิ ง ขึ้ น ฉะนั้ น
innovative justice จึงหมายถึงการพัฒนา
“เครือ่ งมือ”ทีศ่ าลมีอยูแ่ ล้วให้มปี ระสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น เพื่อนำ�ไปสู่การสร้างปรากฏการณ์
ความยุ ติธ รรมรู ป แบบใหม่ ห รื อ มิ ติใ หม่
ในการทำ�งานเชิงรุกที่สอดรับกับนโยบาย
5 ส เช่น ศาลจังหวัดสามารถจัดทำ�คำ�ร้อง
ขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่มีหลักประกัน
ให้ผู้ท่ีทำ�ผิดในบางคดี ผู้ต้องหาเพียงลง
ลายมือชือ่ อิเล็กทรอนิกส์ และศาลจะแต่งตัง้
ผูน้ �ำ ชุมชน อย่างผูใ้ หญ่บา้ นเป็นผูก้ �ำ กับดูแล
ให้พวกเขาปฏิบตั ติ ามคำ�สัง่ ศาลแทนการเรียก
หลักประกัน

“สร้างดุลยภาพแห่งสิทธิ”
โจทย์สำ�คัญต่อจากนี้
“ถ้าถามว่า ‘ส’ ที่ต้องเร่งสร้างสำ�หรับ
สถานการณ์ยุคนี้น่าจะอยู่ท่ี ‘สมดุล’ หรือ
การสร้างดุลยภาพแห่งสิทธิของฝ่ายผูต้ อ้ งหา
หรือจำ�เลย และฝ่ายผู้เสียหายหรือโจทก์
ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายมีสิทธิเยอะแยะ การสร้าง
ดุลยภาพถือเป็นดุลยพินจิ ของท่านผูพ้ พิ ากษา
ว่าควรจะให้ฝ่ายไหนได้รับสิทธิตามที่ขอ
ซึง่ ในฐานะประธานศาลฎีกา ได้ให้ค�ำ แนะนำ�
ว่าการสร้างดุลยภาพแห่งสิทธิทด่ี ี ขาสองข้าง
ของ ตราชู (สัญลักษณ์ของกระบวนการ
ยุตธิ รรม) ต้องเท่ากัน”
ประมุขฝ่ายตุลาการยกตัวอย่างสิทธิของ
ฝ่ายผู้ต้องหาหรือจำ�เลย เช่น สิทธิขอยื่น
ปล่อยตัวชัว่ คราว เนือ่ งจากศาลมีแนวปฏิบตั ิ
ที่มุ่งลดการคุมขังที่ไม่จำ�เป็นทุกขั้นตอน
โดยยึดหลัก “ไม่ควรมีใครต้องถูกคุมขัง
เพียงเพราะไม่มเี งินหรือหลักประกัน” จึงเปลีย่ น
ไปใช้กลไกอืน่ แทน เช่น กำ�ไล EM (Electronics
Monitoring) หรือการแต่งตั้งผู้กำ�กับดูแล
รวมถึงสิทธิรอการลงโทษ หรือวางโทษอื่น
นอกจากการจำ�คุก หรือหากต้องรับโทษจำ�คุก
ผู้ต้องหาก็ยังมีสิทธิได้รับการแก้ไขฟื้นฟู
เพือ่ กลับเข้าสูส่ งั คมทัว่ ไป เป็นต้น
“แม้เป็นผูก้ ระทำ�ผิด ศาลก็ตอ้ งมีวธิ กี ารให้
บริการทีจ่ ะไม่ท�ำ ให้เขาเสียหายเกินกว่าโทษ
ทีไ่ ด้รบั เช่น ถ้าพิจารณาคดีได้เร็ว เขาจะ
เป็นนักโทษเด็ดขาดเร็ว มีสทิ ธิยน่ื ขอพักโทษ
ลดโทษ และฝึกวิชาชีพทันที โดยมีมาตรฐาน
ระยะเวลาทำ�งาน เช่น ถ้ายืน่ คำ�ร้องแบบนี้
เจ้าหน้าทีต่ อ้ งดำ�เนินการภายในเวลากีช่ ว่ั โมง
หรือคดีท่จี ำ�เลยต้องขังระหว่างพิจารณาคดี
ต้องพิพากษาให้เสร็จไม่เกิน 6 เดือน เพือ่ ทีจ่ �ำ เลย
จะรับรูค้ �ำ พิพากษาโดยเร็วและเป็นหลักประกัน
ในการคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของจำ�เลย”
ฝ่ายผูเ้ สียหาย ซึง่ ถือเป็น “ผูถ้ กู กระทำ�”
ก็มสี ทิ ธิมากมาย เช่น สิทธิในการขอให้ศาล
แต่งตัง้ ทนายความให้ สิทธิได้รบั ค่าสินไหม
ทดแทน สิทธิคดั ค้านไม่ให้ผตู้ อ้ งหาได้รบั การ

ฉบับที่ 2 ปี 2564

แทนที่จะดับอนาคตเขาด้วยการส่งฟ้องล้มละลาย เพราะถ้าถูกพิพากษาเป็น
บุคคลล้มละลาย ลูกหนี้จะเสียโอกาสท�ำงานบางอาชีพ การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง
เป็นการให้ความคุ้มครองลูกหนี้ ให้เขากลับมามีชีวิตอยู่และเดินต่อไปข้างหน้าได้”
ประกันตัว สิทธิทจ่ี ะไม่เผชิญหน้าผูต้ อ้ งหา ฯลฯ
ซึง่ ผูเ้ สียหายสามารถขอรับการคุม้ ครองสิทธิได้
ตัง้ แต่วนั แรกทีเ่ ริม่ คดีไปจนการบังคับคดีแล้วเสร็จ
โดยแจ้งทีศ่ นู ย์คมุ้ ครองสิทธิเสรีภาพในคดีอาญา
ทีม่ อี ยูท่ กุ ศาล อย่างไรก็ดี ประธานศาลฎีกา
เล่าว่า น่าเสียดายทีม่ ผี เู้ สียหายจำ�นวนมาก
ไม่เคยรูว้ า่ ตนมีสทิ ธิเหล่านี้
“บางครัง้ กระบวนการยุตธิ รรมอาจมองไป
ทีจ่ �ำเลยหรือผูต้ อ้ งหาเป็นหลัก จนผูเ้ สียหาย
อาจจะถูกลืมไป แต่ตอนนี้ ท่านประธาน
ศาลฎีกาให้นำ�้ หนักกับการคุม้ ครองสิทธิของ
ผูเ้ สียหายเพิม่ ขึน้ โดยท่านท�ำตรงนีใ้ ห้เด่นชัด

และท�ำงานเชิงรุกมากขึน้ ฉะนัน้ ผูเ้ สียหาย
ทัง้ คดีแพ่งและคดีอาญา สามารถแจ้งมาทีศ่ าล
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึง่ การใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีในปัจจุบัน ท�ำให้เสมือนว่าศาล
ก�ำลังเดินออกไปหาประชาชน” คุณพงษ์เดช
กล่าวเสริม
ศาลเน้นการสือ่ สารมาอย่างต่อเนือ่ งด้วย
การพยายาม “เข้าถึง” กลุม่ ทีอ่ าจจะมีปญั หา
และศาลยังต้อง “เข้าใจ” ว่าแต่ละกลุ่ม
จะสามารถรับข้อมูลเหล่านี้ได้มากแค่ไหน
ต้องใช้เครือ่ งมือใดบ้างเพือ่ ช่วยให้การสือ่ สารนี้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทุกวันนี้ผ้พู ิพากษา

ลงมาจากห้องทำ�งานเพื่อพูดคุยกับคนที่มา
ศาลว่ามีความติดขัดลำ�บากอย่างไร มีอะไรที่
จะปรับหรือลดแล้วช่วยพวกเขาได้บา้ ง เพือ่ ให้
ใช้เวลามาศาลน้อยทีส่ ดุ แต่ได้ประโยชน์เต็ม
ตามทีต่ อ้ งการ รวมถึงการพยายามสร้างความรู้
ด้านสิทธิและกฎหมายโดยการนำ�เจ้าหน้าที่
ศาลออกไปให้ความรู้ในเรือนจำ�และพื้นที่
ห่างไกลเพื่อให้ประชาชนรู้สิทธิของตนเอง
มากขึน้
ความร่วมมือกับ ธปท. บ่มเพาะ
“วัฒนธรรมไกล่เกลี่ย”
“ส” ทีม่ บี ทบาทสูงขึน้ ท่ามกลางบริบทที่
ซับซ้อน คือ “ส่วนร่วม” โดยเฉพาะกับหน่วยงาน
ภายนอก ในการแลกเปลีย่ นข้อมูลและประสาน
ความร่วมมือเพือ่ หาทางออกของข้อพิพาททีจ่ ะ
เป็นประโยชน์ตอ่ คูค่ วาม โดยหนึง่ ในความร่วมมือ
ครั้งส�ำคัญ ได้แก่ MOU ในการไกล่เกลี่ย
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นโยบายของประธานศาลฎีกาเป็น ‘นวัตกรรมทางความ
ยุติธรรม’ หรือ innovative justice เพราะเป็นแนวนโยบาย
ทีเ่ น้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นว่าการให้ความยุตธิ รรม
ต้องให้ในหลากหลายรูปแบบ และเป็นนโยบายที่ครอบคลุม
อย่างกว้างขวางโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทุกคน”
ข้อพิพาททีท่ �ำขึน้ กับ ธปท. เพือ่ ช่วยให้ลกู หนี้
มีทางออกในการแก้ปญั หาหนีส้ นิ อย่างรวดเร็ว
และเป็นธรรม โดยไม่ตอ้ งเข้าสูก่ ระบวนการ
ศาลทีใ่ ช้เวลานานและยิง่ ซำ�้ เติมลูกหนี้
“จากเดิมที่ศาลจะดำ�เนินการใด ๆ ใน
กระบวนพิจารณาได้ ต้องมีคู่ความคนใด
คนหนึง่ มายืน่ ฟ้องทีศ่ าล แต่พอแก้ไขประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งให้ไกล่เกลี่ย
ก่อนฟ้องได้ เท่ากับว่าแม้ยงั ไม่มกี ารยืน่ ฟ้อง
ทีศ่ าล คูค่ วามก็สามารถตกลงยอมความกันได้
แล้วนำ�เรื่องมายื่นให้ศาลดำ�เนินกระบวน
พิจารณาต่อไป ทาง ธปท. เห็นว่าเป็นประโยชน์
ทัง้ กับลูกหนีแ้ ละธนาคารพาณิชย์ทเ่ี ป็นเจ้าหนี้
โดยเฉพาะช่วงวิกฤตโควิด 19 จึงมาหารือ
กับเรา เพือ่ วางมาตรฐานการไกล่เกลีย่ ก่อนฟ้อง
ขณะทีผ่ ไู้ กล่เกลีย่ ของศาลก็จะได้เพิม่ ความรู้
ความชำ�นาญด้านการเงินด้วย จึงมีการลงนาม
MOU มาถึงขณะนีก้ ารดำ�เนินการได้ผลสำ�เร็จ
เป็นทีน่ า่ พอใจ มีหลายคดีทใ่ี ช้ชอ่ งทางไกล่เกลีย่
ก่อนฟ้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
คุณพงษ์เดชกล่าวอีกว่า การที่ ธปท. เข้ามา
ช่วยศาลในการทำ�ความเข้าใจกับธนาคาร
พาณิชย์ ช่วยให้กระบวนการไกล่เกลีย่ ง่ายขึน้
เพราะ ธปท. กับธนาคารพาณิชย์มนี โยบาย
ร่วมกันอยูแ่ ล้ว ขณะทีศ่ าลมีหน้าทีเ่ ตรียมการ
สำ�หรับเรือ่ งทีจ่ ะเข้ามาไกล่เกลีย่ โดยคำ�ร้องขอ
ไกล่เกลีย่ มาจากฝ่ายเจ้าหนีห้ รือลูกหนีก้ ไ็ ด้
ส่วนคุณเมทินกี ล่าวว่า การไกล่เกลีย่ เป็น
เรื่องสำ�คัญ เพราะช่วยให้ค่คู วามที่เคยเป็น
คู่ค้ากลับมาตกลงกันได้ด้วยดีและพึงพอใจ
ทัง้ สองฝ่าย เรียกได้วา่ เป็นการดูแลซึง่ กันและกัน
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โดยเฉพาะในภาวะทีเ่ ศรษฐกิจไม่ปกติ พร้อมกับ
มองเห็นปลายทางร่วมกันว่าลูกหนีจ้ ะจ่ายได้
เท่าไหร่ และธนาคารมีขอ้ ผ่อนปรนอย่างไร
โดยความงามของการไกล่เกลีย่ ก่อนฟ้องคือ
ถ้าไกล่เกลีย่ สำ�เร็จ จะลดคดีทต่ี อ้ งฟ้องและ
ไม่ต้องมีคำ�พิพากษา เมื่อไม่มีคำ�พิพากษา
ก็ไม่มฝี า่ ยแพ้ฝา่ ยชนะ ไม่มใี ครเสีย่ งจะเป็นบุคคล
ล้มละลาย ซึง่ การถูกฟ้องล้มละลายก็ไม่ตา่ ง
อะไรจากการถูกลงโทษจำ�คุกในคดีอาญา
“ในคดีอาญา ศาลยังคุม้ ครองสิทธิผตู้ อ้ งหา
ดูแลให้มโี อกาสต่อสูค้ ดีได้ ให้โอกาสจำ�เลย
ทีจ่ ะไปฟืน้ ฟูตวั เอง ยิง่ ถ้าโทษไม่รนุ แรง ไม่หนี
ศาลมักจะแนะนำ�ให้รอการลงโทษ หรือรอการ
กำ�หนดโทษ หรือลงโทษปรับ เพือ่ ไม่ให้มกี าร
จำ�คุกกักขัง ซึง่ เป็นการจำ�กัดเสรีภาพของเขา
ดังนั้น ในคดีแพ่ง ศาลก็ควรให้โอกาสในการ
ฟืน้ ฟูตวั เองเพือ่ ให้ลมื ตาอ้าปากทำ�มาหาเลีย้ ง
ชีวติ ได้เช่นกัน แทนทีจ่ ะดับอนาคตเขาด้วยการ

ส่งฟ้องล้มละลาย เพราะถ้าถูกพิพากษาเป็น
บุคคลล้มละลาย ลูกหนีจ้ ะเสียโอกาสทำ�งาน
บางอาชีพ การไกล่เกลีย่ ก่อนฟ้องเป็นการให้
ความคุม้ ครองลูกหนี้ ให้เขากลับมามีชวี ติ อยู่
และเดินต่อไปข้างหน้าได้”
ปัจจุบนั ทุกศาลยุตธิ รรมจะมีศนู ย์ไกล่เกลีย่
และผูป้ ระนีประนอม โดยเลขาธิการสำ�นักงาน
ศาลทิง้ ท้ายว่า ทัง้ ศาลและ ธปท. มีเป้าหมาย
ร่วมกันทีจ่ ะสร้าง “วัฒนธรรมการไกล่เกลีย่ ”
ให้งอกงามและยัง่ ยืนในระบบการเงินไทย
ก้าวสู่จุดหมาย “ที่พึ่งแห่งแรก
ของประชาชน”
คุณเมทินีสรุปว่า ความคาดหวังของ
ประชาชนที่มาขึ้นศาลมีเพียง 3 เรื่องหลัก
ได้แก่ ความถูกต้อง ความเป็นธรรม และ
ความรวดเร็ว ซึ่งถ้าศาลสามารถให้บริการ
ได้อย่างถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว
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เธอเชื่อว่าแม้แต่ผู้แพ้คดีหรือจำ�เลยที่ถูก
ตัดสินจำ�คุกสูงสุด ก็จะยังพอใจกับการอำ�นวย
ความยุตธิ รรมของศาล
ในเรือ่ งความถูกต้อง เธอกล่าวว่า ศาล
ยุติธรรมไทยตอบโจทย์ด้านความถูกต้อง
แม่นย�ำของตัวบทกฎหมายได้เป็นอย่างดี
อยูแ่ ล้ว ด้วยกระบวนการคัดสรรและคัดเลือก

ผู้พิพากษาที่เข้มข้น นอกจากนี้ ยังมีการ
อบรมเพิ่มเติมองค์ความรู้ให้แก่ผู้พิพากษา
อย่างสม�่ำเสมอ ส่วนเรื่องความเป็นธรรม
ศาลปฏิบัติต่อคู่ความและผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการยุตธิ รรมทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม
และเสมอภาค และเรื่ อ งความรวดเร็ ว
นอกจากการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมอย่าง
สะดวกรวดเร็วผ่านระบบออนไลน์ ศาลยังมี
การตั้งมาตรฐานระยะเวลาในการพิจารณา
พิพากษาคดีและออกค�ำสั่ง ซึ่งพยายาม
ท�ำมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระชับมาตรฐาน
ระยะเวลาให้สนั้ ลง
“เพราะความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความ
อยุตธิ รรม เราจึงกำ�หนดมาตรฐานระยะเวลา
ของคดี เช่น คดีทว่ั ไปจะต้องเสร็จภายใน 1 ปี
คดีท่ีจำ�เลยต้องขังระหว่างพิจารณาคดี
ต้องเสร็จภายใน 6 เดือน ซึง่ วันนี้ ศาลฎีกา
ไม่มคี ดีจ�ำ เลยต้องขังฯ ทีค่ า้ งเกิน 6 เดือนเลย
เราทำ�เสร็จก่อน แล้วเราใช้วธิ อี า่ นคำ�พิพากษา
ผ่านทางจอภาพไปทีก่ รมราชทัณฑ์ปลายทาง
ทำ�ให้ไม่ตอ้ งขนย้ายนักโทษ ซึง่ ถ้าคำ�พิพากษา
ศาลฎีกาให้จ�ำ คุก จำ�เลยก็จะได้หมายจำ�คุก
สูงสุด เขาก็จะได้สทิ ธิในฐานะนักโทษเด็ดขาด
ทันที แต่ถา้ คำ�พิพากษากลับยกฟ้อง แทนที่
จะต้องรอส่งคำ�พิพากษาไปแล้วต้องนัด
ออกหมายปล่อยตัวซึ่งใช้เวลาเป็นเดือน
เหมือนแต่ก่อน ศาลสามารถออกหมาย
ปล่อยตัวในวันนั้นได้เลย เพราะอย่าลืมว่า
อิสรภาพแค่วนั เดียวก็หอมหวาน”

ประมุขแห่งฝ่ายตุลาการทิง้ ท้ายว่า ทุกวันนี้
ศาลยุตธิ รรมไทยมีการปรับตัวอย่างมากทีจ่ ะ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งความ
ท้ า ทายของข้ า ราชการฝ่ า ยตุ ล าการคื อ
ศาลจะยังสามารถสร้างความเชือ่ มัน่ ศรัทธา
และเป็น “ทีพ่ ง่ึ ” หรือ “ความหวัง” ว่าจะให้
ความเป็นธรรมกับประชาชนได้ ท่ามกลาง
สังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว และต้อง
สามารถสือ่ สารให้ทกุ คนเข้าใจว่าศาลตัดสิน
อย่างเป็นกลางตามกฎหมาย
“สิ่งที่อยากทำ�ให้เกิดขึ้นในช่วงที่ยังทำ�
หน้าทีอ่ ยู่ คือการทำ�ให้ประชาชนไทย สังคมไทย
เชือ่ มัน่ ในศาลยุตธิ รรมและผูพ้ พิ ากษาในศาล
ยุติธรรม แล้วเข้ามาพึ่งเราโดยเร็วหากถูก
ละเมิดสิทธิ ไม่วา่ กรณีแพ่งหรืออาญา เช่น
ขอใช้สทิ ธิในฐานะผูเ้ สียหายหรือยืน่ ขอไกล่เกลีย่
ก่อนฟ้องโดยไม่ต้องรอให้ถึงกระบวนการ
พิพากษา ด้วยการปรับตัวและพัฒนามาอย่าง
ต่อเนือ่ ง เชือ่ ว่าถึงเวลาแล้วทีส่ งั คมจะเปลีย่ น
ความคิดจาก ‘ศาลเป็นทีพ่ ง่ึ สุดท้าย’ กลับมาเป็น
‘ศาลเป็นทีพ่ ง่ึ แรก’ ของประชาชน” ประธาน
ศาลฎีกาหญิงคนแรกกล่าว

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

สมัครใช้บริการ CIOS แบบออนไลน์

1

2

3

ลงทะเบียนใช้งานระบบ

ยืนยันการใช้งาน

ยื่นเรื่องขอผูกคดี

cios.coj.go.th

ยืนยันผ่าน SMS

ยื่นเรื่องขอผูกคดี
ที่ตนเองมีความเกี่ยวข้อง
ณ ศาลที่มีคดี

4

เริ่มต้นใช้งานระบบ

ทนายความ และคู่ความ
สามารถเข้าใช้งานระบบ
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

5

ยื่นเรื่อง

• ขอคัดถ่ายล่วงหน้า
• รับรองคดี

6

รับเอกสาร

• รับเอกสารที่ศาล
• ดาวน์โหลดไฟล์
• รับทางไปรษณีย์

ที่มา : กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ส�ำนักงานศาลยุติธรรม
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เปิดมุมมอง รศ. ดร.กิริยา กุลกลการ

กับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยเพื่อรองรับการท�ำงานในอนาคต

อัตราการว่างงานทีส่ งู ขึน้ ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ทีร่ วบรวมโดยส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ปี 2563 อยูท่ ี่ 6.5 แสนคน และมีความเสีย่ งทีจ่ ะตกงานอีกกว่า 2 ล้านคน กลายเป็นปัญหาทับซ้อน
ทีเ่ กิดขึน้ กับตลาดแรงงานไทย รศ. ดร.กิรยิ า กุลกลการ รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึง๊ ภากรณ์
และอาจารย์ประจ�ำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมมุ มองทีน่ า่ สนใจเกีย่ วกับตลาดแรงงานไทยมาแบ่งปัน
ปัจจัยเสี่ยงก่อนเกิดโควิด 19
ช่วงก่อนเกิดสถานการณ์โควิด 19 มีปจั จัย
เสีย่ งทีจ่ ะส่งผลกระทบกับตลาดแรงงานไทย
จากเทรนด์สำ� คัญอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่
ประการแรก การเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ ท�ำให้
ขาดแคลนแรงงานวัยท�ำงาน ขณะเดียวกัน
กลับมีความต้องการแรงงานในธุรกิจด้าน
สุขภาพ เพราะคนสูงวัยจ�ำนวนมากขึ้น
ก็ตอ้ งการดูแลสุขภาพมากขึน้ ไปด้วย
ประการที่สอง ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ท�ำให้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจที่มี
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น
อุตสาหกรรมรถยนต์ ที่เปลี่ยนจากการใช้
เครือ่ งยนต์แบบสันดาปภายในมาใช้รถยนต์
ไฟฟ้าทีม่ ชี นิ้ ส่วนน้อยลง ส่งผลกระทบอย่างมาก
ต่อตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมรถยนต์ไทย
ทีม่ ปี ระมาณ 6 - 7 แสนคน ซึง่ ต้องเปลีย่ น
หรือเพิ่มทักษะไปเรียนรู้เกี่ยวกับยานยนต์
แห่งอนาคตมากขึน้
และประการสุดท้าย คือ เทคโนโลยี ระบบ
automation และหุน่ ยนต์มแี นวโน้มถูกน�ำมา
แทนทีแ่ รงงานคนมากขึน้ แม้เดิมทีจะมีการ
คาดการณ์วา่ เทคโนโลยีเหล่านีจ้ ะเข้ามาแทนที่
แรงงานทีท่ ำ� งานซ�ำ้ ๆ ในอุตสาหกรรมการผลิต
เท่านั้น แต่ในระยะที่ผ่านมาพบว่าหุ่นยนต์
ยังสามารถท�ำงานอื่นที่ไม่ใช่รูปแบบเดิมได้
เช่น การขับเคลือ่ นอัตโนมัตขิ องรถยนต์ ท�ำให้
กลุม่ แรงงานทีไ่ ด้รบั ผลกระทบอย่างมากคือ
แรงงานระดับกลางทีห่ ากไม่สามารถพัฒนาทักษะ
ให้กา้ วสูแ่ รงงานระดับสูงได้ จะต้องกลายเป็น
กลุม่ แรงงานระดับต�ำ่ ทีไ่ ด้รบั ค่าจ้างลดลง

รศ. ดร.กิรยิ าเสริมต่อว่า “กลุม่ แรงงานทีม่ ี
ความเสีย่ งน้อยคือ งานทีห่ นุ่ ยนต์ไม่สามารถ
ทดแทนได้ เช่น งานทีท่ ำ� ด้วยมือซึง่ ต้องใช้
ความละเอียดสูง งานทีใ่ ช้ความคิดสร้างสรรค์
งานออกแบบ รวมถึงงานทีใ่ ช้ทกั ษะทางสังคม
และอารมณ์ (social & emotional skil ) เช่น ทักษะ
การเป็นผูน้ ำ� การบริหารงาน และการเจรจาต่อรอง”
ชีวิตวิถีใหม่เพิ่มปัจจัยเสี่ยง
ในตลาดแรงงาน
สถานการณ์โควิด 19 นับว่าเป็นปัจจัยเสีย่ ง
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ในตลาดแรงงานไทย ด้วยรูปแบบ
การใช้ชวี ติ วิถใี หม่ซงึ่ แตกต่างจากเดิม เช่น
การเว้นระยะห่างทางสังคม หลีกเลี่ยงการ
ท�ำงานร่วมกับคนจ�ำนวนมาก และการท�ำงาน
ทีบ่ า้ น ส่งผลกระทบให้เกิดการเปลีย่ นแปลง

ในตลาดแรงงานเช่นเดียวกัน
“กลุม่ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบมากคือ กลุม่ ทีใ่ ห้
บริการลูกค้าในพืน้ ที่ เช่น แคชเชียร์ พนักงานขาย
ในร้านค้า และพนักงานต้อนรับ ซึง่ ส่วนใหญ่
อยู่ในภาคบริการที่มีแรงงานจ�ำนวนมาก
ด้ ว ยรู ป แบบพฤติ ก รรมของผู ้ บ ริ โ ภคที่
เปลี่ยนแปลงไป หันไปซื้อของผ่านช่องทาง
e-commerce มากขึน้ ท�ำให้แรงงานกลุม่ นี้
มีความจ�ำเป็นในการเปลี่ยนทักษะไปสู่
ภาคอืน่ ๆ โดยเฉพาะกลุม่ supply chain
management เช่น การเป็นพนักงานบรรจุ
สินค้าตามค�ำสัง่ ซือ้ ออนไลน์ คนส่งของ และ
คนให้บริการหลังการขาย และแม้วา่ โควิด 19
จะหายไป ทักษะแรงงานเดิมก็ยังคงมี
ความเสีย่ ง เพราะผูบ้ ริโภคได้เปลีย่ นพฤติกรรม
ไปจากเดิมแล้ว” รศ. ดร.กิรยิ ากล่าว
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แรงงานจะต้องมีความสามารถ
ในการปรับตัวและมีการเรียนรู้
ทักษะใหม่ตลอดชีวิต โลกยุคใหม่
จะไม่เน้นว่า เรียนจบอะไรมา แต่จะ
ให้ความส�ำคัญกับ ‘ท�ำอะไรได้บา้ ง’”
แรงงานอีกกลุม่ ทีจ่ ะมีการเปลีย่ นแปลงคือ
พนักงานบางส่วนทีท่ ำ� งานประจ�ำในส�ำนักงาน
ไม่ตอ้ งใช้เครือ่ งจักรขนาดใหญ่ และสามารถ
ท�ำงานจากทีไ่ หนก็ได้ เช่น นักการเงิน นักบัญชี
รวมถึงพนักงานสาขาธนาคาร เพราะความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำ� ให้ลกู ค้าไม่จำ� เป็น
ต้องไปรับบริการทีส่ าขาอีกต่อไป
กลุ่มสุดท้ายคือ แรงงานที่เกี่ยวกับการ
เดินทางท่องเที่ยว กลุ่มนี้ได้รับผลกระทบ
ค่อนข้างมาก เพราะการเดินทางเพือ่ ท�ำธุรกิจ
ลดลง บริษทั เปลีย่ นมาประชุมทางไกลผ่าน
ระบบออนไลน์แทน ขณะทีก่ ารท่องเทีย่ วจะ
ใช้เทคโนโลยีมากขึน้ นักท่องเทีย่ วสามารถ
สแกน QR code เพือ่ เช็กอินโรงแรมทีพ่ กั
สัง่ อาหาร รวมทัง้ ช�ำระค่าบริการได้โดยไม่ตอ้ ง
ใช้คน หรือผูป้ ระกอบการอาจเลือกแรงงาน
ทีม่ ที กั ษะหลายด้าน (multi skills) มาทดแทน
การจ้างงานตามต�ำแหน่งแบบปัจจุบนั
พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
ของแรงงานไทย
จากแนวโน้มทีเ่ กิดขึน้ ท�ำให้เกิดการดิสรัปต์
ในหลายธุรกิจ แต่งานบางอย่างได้รบั ผลกระทบ
น้อยหรือมีความต้องการมากขึน้ งานทีเ่ ป็น
โอกาสของแรงงานไทย ได้แก่ กลุ่มธุรกิจ
health care รวมทั้งแพทย์และพยาบาล
กลุ่มธุรกิจ logistics เมื่อมีการซื้อสินค้า
ออนไลน์มากขึ้น ธุรกิจขนส่งสินค้าจึง
ต้องการแรงงานมากตามไปด้วย และกลุ่ม
ธุรกิจ home support & personal care
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เช่น คนดูแลเด็กและผูส้ งู อายุในบ้าน ทีป่ รึกษา
ด้านครอบครัว คนดูแลท�ำความสะอาดบ้าน
ช่างท�ำผม หมอนวดแผนไทย และเทรนเนอร์
ออกก�ำลังกาย
งานในกลุม่ STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics) จะมี
ความส�ำคัญเพิม่ ขึน้ เช่น นักพัฒนาซอฟต์แวร์
วิศวกร cloud computing วิศวกรการพิมพ์
แบบ 3 มิติ ผู้เชี่ยวชาญการซ่อมหุ่นยนต์
นักวิทยาศาสตร์ขอ้ มูล และนักเทคโนโลยีสขุ ภาพ
นอกจากนี้ ยังมีงานกลุม่ งานด้านสิง่ แวดล้อม
ทีเ่ ข้ามามีบทบาทในการผลิตพลังงานทางเลือก
และเทคโนโลยีสเี ขียว สุดท้ายคือ กลุม่ งาน
สร้างสรรค์ งานออกแบบ ศิลปะ ดนตรี และ
แฟชัน่ ทีห่ นุ่ ยนต์ยงั เข้ามาทดแทนไม่ได้
รศ. ดร.กิรยิ า ยังให้ขอ้ สังเกตเรือ่ งความ
ท้าทายของการเปลี่ยนแปลงด้านแรงงาน
ในครั้งนี้ว่า “สิ่งหนึ่งที่สังเกตได้คือ ความ
สามารถในการเคลื่อนย้ายไปสู่อาชีพใหม่
ที่ผ่านมาเมื่อคนตกงานจากการแทนที่ด้วย
เทคโนโลยี แรงงานจะสามารถเปลีย่ นอาชีพ
ได้ง่ายโดยเฉพาะในงานที่มีทักษะระดับ
ใกล้เคียงกัน เช่น จากพนักงานกรอกข้อมูล
ไปเป็นแคชเชียร์ หรือจากคนเสิรฟ์ ไปค้าขาย
แต่โควิด 19 ท�ำให้สภาพตลาดแรงงาน
เปลีย่ นแปลงไป คือท�ำให้งานทักษะใกล้เคียง
หรือต�่ำกว่ามีปริมาณน้อยลงหรือหดหายไป
ส่งผลให้แรงงานระดับกลางทีย่ กระดับทักษะ

ไม่ได้ไม่มที ไี่ ป แรงงานกลุม่ นีจ้ งึ จ�ำเป็นต้อง
พัฒนาไปสูแ่ รงงานระดับสูง ซึง่ จะส่งผลให้
แรงงานมีรายได้สงู ขึน้ กว่าเดิม แต่การเปลีย่ น
ย้ายงานในลักษณะนีไ้ ม่ใช่เรือ่ งง่าย”
ผลักดันการแก้ไขปัญหาแรงงานไทย
ให้เป็นวาระแห่งชาติ
ในฐานะนักวิชาการทีศ่ กึ ษาตลาดแรงงาน
และอาจารย์ผใู้ ห้ความรูแ้ ก่คนรุน่ ใหม่ทกี่ ำ� ลัง
จะเข้าสูต่ ลาดแรงงานในอนาคต รศ. ดร.กิรยิ า
จึงได้ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งสถาบันการศึกษา ภาครัฐ และเอกชน
เพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาแรงงานไทย
ให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยภาคการศึกษาจะต้อง
ร่วมมือกับภาคเอกชนผลิตแรงงานทีม่ ที กั ษะ
ตอบสนองความต้องการทีแ่ ท้จริงของตลาด

ทักษะส�ำคัญของแรงงานยุคใหม่
ทักษะการรู้คิดขั้นสูง (higher cognitive skills) หรือความสามารถในการคิดและเรียนรู้ เช่น
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ (critical thinking) และทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ (creativity)
ทักษะทางสังคมและอารมณ์ (social & emotional skills) ความเข้าอกเข้าใจ การเจรจาต่อรอง
ความเป็นผู้นำ� การริเริ่มและตัดสินใจ
ทักษะด้านเทคโนโลยี (technical skills) เช่น ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม ดิจทิ ลั อุตสาหกรรมขัน้ สูง การพัฒนาและวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
ที่ส�ำคัญต้องปลูกฝังนิสัยในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และตลอดเวลา

ขณะทีภ่ าครัฐควรสนับสนุนโครงสร้างพืน้ ฐาน
ด้านดิจทิ ลั เพือ่ สร้าง “โอกาส” ในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารและความรู้ และท�ำหน้าที่
เป็นตัวกลางคอยน�ำทางให้แรงงานสามารถ
เปลีย่ นไปสูอ่ าชีพใหม่ได้
“กระทรวงแรงงานควรเป็นผูช้ นี้ ำ� เส้นทาง
อาชีพ ซึง่ ต้องเริม่ ต้นจากการแยกแยะจัดประเภท
ทักษะ จัดให้มกี ารฝึกอบรม ทดสอบ และรับรอง
ทักษะ ซึ่งแรงงานจะต้องมีความสามารถ
ในการปรับตัวและมีการเรียนรู้ทักษะใหม่
ตลอดชีวติ โลกยุคใหม่จะไม่เน้นว่า เรียนจบ
อะไรมา แต่จะให้ความส�ำคัญกับ ‘ท�ำอะไร
ได้บา้ ง’”
อีกโจทย์ส�ำคัญส�ำหรับหน่วยงานของรัฐ
ของไทยเป็นการปรับรูปแบบสวัสดิการตาม
บริบทสังคมสมัยใหม่ เช่น ความคุ้มครอง
ทางสังคม (social safety net) ของ gig
worker ทีม่ จี ำ� นวนเพิม่ ขึน้ จากวิกฤตโควิด 19
การให้เงินสนับสนุนกับแรงงานที่สมัครใจ
ลาออกเพื่อพัฒนาทักษะที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการท�ำงานใหม่ในอนาคต รวมถึงการ
ช่วยเหลือให้แรงงานได้เคลือ่ นย้ายไปสูพ่ นื้ ทีอ่ นื่
ทีม่ กี ารจ้างงาน (relocation)
“สิ่งส�ำคัญต้องเป็นการร่วมมือกันของ
ทุกฝ่าย เพือ่ ให้การแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน
เป็นไปอย่างยัง่ ยืน” รศ. ดร.กิรยิ ากล่าวทิง้ ท้าย
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ

พญ.ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์

ก้าวผ่านโควิด 19 ด้วยความแข็งแรงทางใจและภูมคิ มุ้ กันด้านการเงิน
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 การดูแลจิตใจของประชาชนเป็นอีกสิ่งที่รัฐให้ความส�ำคัญ
กรมสุขภาพจิตในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงได้เร่งพัฒนาบริการทีม่ อี ยูแ่ ละเพิม่ เติมบริการใหม่ รวมทัง้ ร่วมมือ
กับองค์กรภายนอกเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างตรงจุด โดย พญ.ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ ผู้อ�ำนวยการสถาบัน
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุน่ ราชนครินทร์ ได้รว่ มพูดคุยถึงภาพรวมการท�ำงานของกรมสุขภาพจิต พร้อมเผยสถานการณ์
ปัญหาสุขภาพจิตของคนวัยท�ำงานในปัจจุบนั การแก้ปญ
ั หา และการท�ำงานร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
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ทุกวันนี้ 1 ใน 4 ของประชากรโลกก�ำลัง
เผชิญปัญหาสุขภาพจิต พญ.ดุษฎีเล่าภาพ
ง่าย ๆ ว่า “ประชากร 4 คนจะมี 1 คนทีม่ ี
ปัญหาสุขภาพจิต โดยแสดงออกมาทาง
พฤติกรรม อารมณ์หรือทักษะทางสังคม
และเมือ่ หนึง่ คนมีปญั หาจะมีอกี สองคนได้รบั
ผลกระทบ เช่น คนในครอบครัว คนรอบข้าง
เพือ่ นร่วมงาน ดังนัน้ ผลของปัญหาสุขภาพจิต
จึงมากกว่าทีเ่ ราเข้าใจ”

“ส่งเสริม” และ “ป้องกัน”
แนวทางแก้ปัญหาใจป่วย
“ส่งเสริม” คือท�ำให้คนทีแ่ ข็งแรงอยูแ่ ล้ว
แข็งแรงยิ่งขึ้น ซึ่งกรมสุขภาพจิตเน้นสร้าง
ความเข้มแข็งหรือภูมคิ มุ้ กันทีจ่ ะช่วยป้องกัน
จิตใจเมือ่ มีปญั หาเข้ามาและสามารถจัดการ
กับปัญหาได้ “ส�ำหรับวิกฤตโควิด 19 นัน้
อย่างแรกต้องยอมรับก่อนว่าเป็นเหตุการณ์
ธรรมชาติที่คนทั้งโลกก�ำลังเผชิญอยู่ เมื่อ
ยอมรับแล้วเรายึดหลัก ‘อึด ฮึด สู’้ อึดต้อง
เกิดก่อนเสมอ ภาษาอังกฤษคือ tolerance
เราต้องทนให้ได้กอ่ น จากนัน้ คือฮึด แล้วก็
ลุกขึ้นสู้ต่อ ซึ่งเวลาที่จะลุกขึ้นเราต้องการ
ทัง้ ก�ำลังภายในและก�ำลังภายนอก โดยก�ำลัง
ภายในคือใจของเราเองทีม่ องเห็นปัญญา แล้ว
เลือกใช้ปญั ญาเดินไปหาทางออก ส่วนก�ำลัง
ภายนอกคือแรงสนับสนุนทีม่ าจากครอบครัว
ชุมชน สังคม และรัฐบาลทีพ่ ร้อมจะเป็นก�ำลังใจ
และพยุงผูท้ มี่ ปี ญั หาสุขภาพจิตขึน้ มา”
ส�ำหรับค�ำว่า “ป้องกัน” นัน้ เนือ่ งจากการ
แก้ไขปัญหาสุขภาพจิต สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ คือ การ
เข้ามารักษาหรือบ�ำบัดทีไ่ ม่วา่ จะป่วยเป็นโรค
อะไรก็ตาม ล้วนเริม่ ต้นจากความเครียดหรือ
อาการวิตกกังวล มีอาการข้างในไม่มคี วามสุข
ซึ่งร่างกายก็อาจได้รับผลกระทบและส่งผล
ให้เกิดอาการปวดหัว ปวดท้อง ใจสั่น
กระสับกระส่าย นอนไม่หลับ และกินอาหาร
ไม่อร่อย “อาการเหล่านีถ้ า้ ได้รบั การช่วยเหลือ
ดูแลตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นแค่ความเครียด
ยังไม่ปว่ ยเป็นซึมเศร้า ไบโพลาร์ หรือจิตเภท
เราสามารถช่วยได้เยอะมาก”

หลากหลายช่องทาง
“บริการแก้ปัญหาสุขภาพจิต”
แรกเริ่มของสายด่วนสุขภาพจิต 1323
เกิ ด จากแนวคิ ด ที่ ตั้ ง ใจช่ ว ยคนที่ คิ ด จะ
ฆ่าตัวตายเท่านัน้ แต่ปจั จุบนั ปัญหาสุขภาพจิต
มีความหลากหลายและมีประชาชนโทร
เข้ามารับบริการเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้สาย
ด่วนสุขภาพจิต 1323 ตอบโจทย์ได้ไม่ทวั่ ถึง
“จ�ำนวนตัวเลขผู้ที่ต้องการปรึกษาเรื่อง
สุขภาพจิตของประเทศไทยมากที่สุดถึง
ประมาณปีละ 800,000 สาย แต่สายด่วน
สุขภาพจิต 1323 รับได้จริงประมาณ 200,000
สาย เพราะเรามีบุคลากรเพียง 10 คู่สาย
ซึ่งแต่ละสายใช้เวลาอย่างน้อย 30 นาที
เพือ่ ให้คำ� ปรึกษาด้านสุขภาพจิต และช่วยดูแล
จิตใจ แม้ทกุ วันนีม้ กี ารปรับขึน้ เป็น 12 คูส่ าย
แต่กย็ งั ไม่เพียงพอ ดังนัน้ เราจึงต้องเพิม่ ช่องทาง
ออนไลน์อนื่ ๆ เข้ามาช่วย”
ปัจจุบนั กรมสุขภาพจิตมีเว็บแอปพลิเคชัน
Mental Health Check-In ให้ประชาชน
เข้ามาประเมินสุขภาพจิตตัวเอง โดยการเช็กอิน
และกรอกเบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่
สามารถติดต่อกลับในกรณีทเี่ กิดปัญหาหนัก
นีเ่ ป็นรูปแบบหนึง่ ของการท�ำงานเชิงรุก
อีกบริการคือไลน์ KHUIKUN (คุยกัน)
ที่เปิดให้ประชาชนทักแชตเข้ามาพูดคุยกับ
บุคลากรด้านสาธารณสุข แม้จำ� นวนเจ้าหน้าที่
อาจจะยังไม่มากเท่าสายด่วนสุขภาพจิต 1323
แต่ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ให้การช่วยเหลือ
ทีม่ ปี ระสิทธิผล นอกจากนี้ ล่าสุดเมือ่ วันที่
5 เมษายนทีผ่ า่ นมา กรมสุขภาพจิตเปิดตัว
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แอปพลิเคชันใหม่ชื่อ “SATI (สติ)” เป็น
แพลตฟอร์มดิจิทัลที่เปิดให้คนทั่วไปเข้ามา
เป็นจิตอาสาเพือ่ ช่วยรับฟังในฐานะนักรับฟัง
เชิงลึก โดยจิตอาสาทัง้ หมดต้องผ่านการอบรม
ในหลักสูตรของกรมสุขภาพจิต ใครที่มี
ความเครียดหรือความทุกข์ใจก็เลือกได้ทั้ง
รูปแบบการแชตและวิดีโอคอลโดยไม่เสีย
ค่าใช้จา่ ยใด ๆ
สายด่วนสุขภาพจิต 1323 จับมือ ธปท.
เสริมทักษะ “แก้หนี”้ รับมือความเครียด
“เราก�ำลังท�ำงานร่วมกันระหว่างคลินิก
แก้หนีข้ อง ธปท. และทีมสายด่วน 1323 ทีม่ ี
จุดเริม่ ต้นจากการที่ ธปท. ขอความช่วยเหลือ

มาทีก่ รมสุขภาพจิต โดยสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้
คือเคสลูกหนีท้ มี่ จี ำ� นวนเยอะมาก ส่งผลให้
เจ้าหน้าทีค่ ลินกิ แก้หนีท้ รี่ บั สายมาก ๆ นัน้
น�ำเอาความเครียดมาอยูก่ บั ตัวเอง เบือ้ งต้น
คือเราเข้าไปดูแลจิตใจบุคลากรที่เครียด
ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาได้เพียงชั่วคราว สิ่งที่
มองต่อไปคือการแก้ปัญหาที่ต้นตอ เราจึง
จัดการอบรมเพือ่ เสริมชุดทักษะการฟังเชิงลึก
หรือ deep listening ทีจ่ ะช่วยให้เจ้าหน้าที่
เป็น deep listener ทีส่ ามารถรับมือกับคนที่
เครียดจากหนีส้ นิ ได้และในขณะเดียวกันก็ดแู ล
จิตใจของตัวเองไปด้วย โดยไม่เก็บความทุกข์
ของผูโ้ ทรมาเป็นของผูร้ บั สายเอง”
นอกจากการอบรมให้เจ้าหน้าทีเ่ ป็น deep

“ประชากร 4 คนจะมี 1 คนที่มีปัญหาสุขภาพจิต โดยแสดงออกมาทาง
พฤติกรรม อารมณ์หรือทักษะทางสังคม และเมื่อหนึ่งคนมีปัญหาจะมีอีก
สองคนได้รับผลกระทบ เช่น คนในครอบครัว คนรอบข้าง เพื่อนร่วมงาน
ฉะนั้นผลของปัญหาสุขภาพจิตจึงมากกว่าที่เราเข้าใจ”
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listener แล้ว ทาง ธปท. ยังได้รว่ มกับกรม
สุขภาพจิตเชือ่ มต่อข้อมูลระหว่างกัน “ในกรณี
ทีเ่ คสเกินก�ำลังเจ้าหน้าที่ ธปท. เราได้มกี าร
อบรมให้ผรู้ บั สายช่วยถามเพือ่ ขออนุญาตและ
ขอเบอร์โทรศัพท์ของแต่ละเคสไว้ หากต้องการ
การดูแลจิตใจ นักจิตวิทยาของกรมสุขภาพจิต
ก็จะติดต่อไปเพื่อให้ค�ำปรึกษาปัญหาด้าน
สุขภาพจิตโดยตรง ในทางกลับกันผู้ที่โทร
เข้ามาทีส่ ายด่วนสุขภาพจิตทีม่ คี วามเครียด
จากปัญหาด้านการเงิน เจ้าหน้าทีส่ ายด่วน
ก็จะถามถึงความต้องการในการปรึกษากับ
เจ้าหน้าที่ ธปท. หากต้องการเราจะส่งต่อ
เบอร์โทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่ของคลินิกแก้หนี้
ให้ตดิ ต่อกลับไปเพือ่ ให้คำ� ปรึกษา”
ส�ำหรับเคสร้ายแรงระดับถึงขัน้ คิดฆ่าตัวตาย
ในโครงการความร่วมมือครั้งนี้ พญ.ดุษฎี
ยอมรับว่าต้องมีอย่างแน่นอน โดยเป็นเคส
ในระดับที่ต้องส่งต่อนักจิตวิทยาสายด่วน
สุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิตเพือ่ ให้การดูแล
และรักษาต่อไป
ปลายทางความร่วมมือคือประชาชน
ความคาดหวังในการร่วมมือกับ ธปท.
ในครั้งนี้ พญ.ดุษฎีในฐานะตัวแทนจาก
กรมสุขภาพจิต ต้องการดูแลด้านจิตใจและ
มองเป้าหมายมุง่ ไปเพียงแค่วา่ “ทุกคนจะได้อะไร”
จึงพยายามให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการ
และมีอาการดีขึ้นหลังจากได้รับการดูแล
“พวกเราแทบไม่ได้มองว่าเขาป่วย เพราะ
ในสถานการณ์แบบนี้ถ้าจะเรียกว่าป่วย
ก็ปว่ ยกันหมด ดังนัน้ ไม่วา่ จะเครียดมากน้อย
แค่ไหน ก็อยากให้ทุกคนเข้าถึงบริการ
ให้มากทีส่ ดุ ”
ส่วนความท้าทายของกรมสุขภาพจิตต่อ
สถานการณ์แห่งความยากล�ำบากของวิกฤต
โควิด 19 ทีย่ งั ไม่จบลงง่าย ๆ นี้ พญ.ดุษฎี

ฉบับที่ 2 ปี 2564

มองว่า เป็นสิง่ ทีท่ า้ ทายความสามารถในการ
ให้บริการได้อย่างครอบคลุมทัว่ ถึง “ปัญหา
สุขภาพจิตที่เกิดในสถานการณ์โควิด 19
เป็นเคสที่ไม่ได้หนักหนาเกินกว่าที่เคยมีมา
ในอดีต วิกฤตต้มย�ำกุง้ หนักหนาสาหัสกว่านี้
พวกเราก็เคยผ่านกันมาได้แล้ว ความท้าทาย
ของการท�ำงานครัง้ นีจ้ งึ อยูท่ คี่ วามครอบคลุม
มากกว่า พวกเราสามารถช่วยคนทีต่ อ้ งการ
ความช่วยเหลือได้ครอบคลุมหรือยัง ช่วยไป
ได้มากน้อยแค่ไหน เพราะต้องยอมรับว่า
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ขยายเป็นวงกว้างทัว่ ประเทศ
ดังนัน้ ท�ำอย่างไรถึงจะจัดบริการให้ครอบคลุม
กลุม่ เป้าหมายให้ได้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้”
ดูแลจิตใจ “ตัวเรา” และ “คนรอบข้าง”
เคล็ดลับบ�ำบัดด้วยตัวเอง
เพราะในแต่ละวันคนเรามีทงั้ เรือ่ งทีท่ ำ� ให้
มีความสุขและไม่มคี วามสุข “อยากให้ทกุ คน
ได้อยู่นิ่ง ๆ กับตัวเอง เพื่อทบทวนสิ่งที่ดี
และไม่ดที เี่ กิดขึน้ เป็นการฝึกให้มองโลกได้
ตามจริง เวลาทีเ่ ห็นเรือ่ งดี ๆ ให้ใช้เวลาอยูก่ บั
ประสบการณ์นนั้ สักพัก เพราะนีค่ อื อาหารใจ
มองให้เห็นว่าวันนี้เราท�ำอะไรได้ดี ส่วนที่
ท�ำได้ไม่ดี ต้องเรียนรู้ที่จะท�ำอะไรใหม่ใน
วันรุง่ ขึน้ ถ้ามองให้เห็นอย่างนี้ โลกมีอะไรดี
ตัวเรามีอะไรดี ท�ำแบบนีไ้ ปซ�ำ้ ๆ ในแต่ละวัน
จะช่วยได้ อีกสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะช่วยได้อย่างเห็นผล
คือการออกก�ำลังกายและการฝึกสมาธิ”
ส่วนใครที่ต้องอยู่กับคนที่มีความเครียด
พญ.ดุษฎีแนะน�ำว่า ต้องฝึกเรือ่ งความเห็นอก
เห็นใจแบบที่เรียกว่า “ไม่ร่วมหัวจมท้าย”
เป็นการยืนอยูใ่ นมุมมองทีเ่ ห็นตัวเองว่า เรา
กับเขาคนละคนกัน ปัญหาใครคนนัน้ แก้เอง
น�ำ้ ตาใครคนนัน้ ต้องเช็ดเอง เราท�ำได้เพียง
ยื่นผ้าเช็ดหน้าให้ “ถ้าเลือกที่จะรับ ขอให้
รับความไว้วางใจ เพราะการทีใ่ ครสักคนจะพูด

หลากหลายช่องทาง
“บริการแก้ปัญหา
สุขภาพจิต”
สายด่วนสุขภาพจิต 1323

เว็บแอปพลิเคชัน : Mental
Health Check-In

แอปพลิเคชัน : SATI

LINE: KHUIKUN (คุยกัน)

เรือ่ งความทุกข์ของตัวเองให้เราฟัง แปลว่า
เขาต้องไว้ใจเรามาก อยากให้ขอบคุณเขา
ด้วยซ�ำ้ ทีเ่ ขามอบความไว้วางใจให้เรา เป็น
มุมมองทีส่ ร้างพลังบวกให้ตวั เราเอง”
นอกจากใจทีแ่ ข็งแรง ต้องมีภมู คิ มุ้ กัน
ด้านการเงิน
“สถานการณ์โควิด 19 ต่างส่งผลกระทบ
กับทุกคนไม่มากก็นอ้ ย นอกจากอยากเห็น
ทุกคนมีความเข้มแข็งทางใจที่เกิดขึ้นจาก
ตัวเอง คนรอบข้าง และเจ้าหน้าที่ที่พร้อม
จะดูแลแล้ว ยังมีอีกส่วนที่ส�ำคัญไม่แพ้กัน
คือภูมิคุ้มกันด้านการเงิน ซึ่งไม่ใช่แค่เพื่อ
การผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปเท่านั้น แต่จะดีกว่า
เมือ่ มีความพร้อมเสมอไม่วา่ สถานการณ์โลก
จะเปลี่ยนไปอย่างไรในอนาคต” พญ.ดุษฎี
กล่าวทิง้ ท้าย
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ

NEW NORMAL TRIP

4 จุดหมายปลายทาง เทีย่ วเมืองไทย...ได้ฟลี เหมือนไปเมืองนอก
ในยามที่การท่องเที่ยวต่างประเทศยังท�ำได้เพียงแค่ฝัน ลองหันมามองที่เที่ยวในเมืองไทย
แล้วจะค้นพบว่า ยังมีสถานที่อีกมากมายที่คล้ายคลึงกับต่างประเทศ
แค่ได้ ไปชมก็เก็บบรรยากาศความงดงามที่ชวนให้จินตนาการว่าได้ ไปเที่ยวเมืองนอกกันแล้ว

เที่ยววิถีสโลว์ไลฟ์ “เขื่อนรัชชประภา”
กุ้ยหลินเมืองไทยที่เมืองสุราษฎร์
เขือ่ นรัชชประภาหรือเขือ่ นเชีย่ วหลาน ทีต่ งั้ อยูใ่ นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นอกจากจะเป็นเขือ่ นกักเก็บน�ำ้ ส�ำคัญ และเป็นแหล่งประมงน�ำ้ จืด
ที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน ทัศนียภาพภายในอ่างเก็บน�้ำ
ยังงดงามด้วยภูเขาหินปูนน้อยใหญ่ทตี่ งั้ ตระหง่านสูงต�ำ่ ทัว่ เขือ่ น จนก่อ
ให้เกิดน�ำ้ สีเขียวมรกตใสแจ๋วอันเป็นเอกลักษณ์ เรียกว่า สวยอลังการ
จนติดอันดับสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วยอดนิยมของประเทศ และยังได้รบั การ
ขนานนามว่าเป็นกุ้ยหลินเมืองไทยอีกด้วย โดยเฉพาะในยามเช้า
ทีม่ หี มอกเรีย่ ยอดเขา หรือคล้อยต�ำ่ ลงมาคลอผิวน�ำ้ จนเกิดเป็นภาพ
อันงดงาม ภายในเขือ่ นมีจดุ ไฮไลต์สำ� คัญคือเขาสามเกลอ เขาหินปูน
สามลูกขนาดไล่เลีย่ ทีต่ งั้ อยูท่ า่ มกลางผืนน�ำ้ สีเขียว โอบล้อมด้วยผาหิน
สูงชันทีอ่ ดั แน่นด้วยต้นไม้เขียวชอุม่ สลับจัดวางเป็นฉากธรรมชาติ
อย่างละลานตา
นอกจากนี้ ยังสามารถนัง่ เรือไปชมถ�ำ้ ปะการัง ทีแ่ ม้จะไม่มปี ะการังจริง
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ให้ได้ชม แต่หนิ งอกหินย้อยน้อยใหญ่ภายในถ�ำ้ ก็มองแล้วได้จนิ ตนาการ
เดียวกันกับปะการังไม่ผดิ เพีย้ น เส้นทางเข้าชมต้องเดินผ่านหุบเขา
ราว 800 เมตร ก่อนล่องแพเข้าไปทีป่ ากถ�ำ้ และภายในบริเวณเขือ่ นที่
ติดกับอุทยานแห่งชาติเขาสก ยังมีแหล่งท่องเทีย่ วตามธรรมชาติอนื่ ๆ
เช่น ถ�ำ้ น�ำ้ ทะลุ ถ�ำ้ ประกายเพชร ไว้รอต้อนรับนักท่องเทีย่ วอีกด้วย

ฉบับที่ 2 ปี 2564

“ผาช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง”
อลังการแกรนด์แคนยอนเมืองไทยที่เชียงใหม่
แม้จะตัง้ อยูใ่ นอุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ แต่ผาช่อ
กลับให้บรรยากาศเหมือนแกรนด์แคนยอนทีส่ หรัฐอเมริกา เนือ่ งจาก
มีลักษณะเป็นหน้าผาดินที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา
ถูกกัดเซาะจนเกิดลวดลายสลับซับซ้อน คล้ายกับปรากฏการณ์
การเกิดแพะเมืองผีของจังหวัดแพร่ หรือละลุของจังหวัดสระแก้ว
ความงดงามของผาช่อนั้น อยู่ที่หน้าผาดินซึ่งสูงตระหง่านกว่า
30 เมตร หากไปยืนอยูด่ า้ นล่างจะคล้ายถูกโอบกอดด้วยธรรมชาติ
อันงดงาม การเข้าไปชมผาช่อก็พเิ ศษเช่นกัน จากปากทางต้องเดิน
ลัดเลาะผ่านเส้นทางธรรมชาติและล�ำธารน�ำ้ ทีแ่ ห้งขอดแล้วเข้าไป
ยังหน้าผาราว 500 เมตร หากใครอยากได้แสงทีง่ ดงามส�ำหรับ
ถ่ายภาพ แนะน�ำให้ไปช่วงเช้าหรือบ่ายจัด ๆ ทีจ่ ะได้แสงสีทองสวย
อาบไล้หน้าผาตัดกับสีฟา้ ของท้องฟ้าอย่างงดงาม

“สกายวอร์คอัยเยอร์เวง”
บรรยากาศสะพานกระจกลอยฟ้าจางเจียเจี้ย ณ เบตง
สกายวอร์คอัยเยอร์เวง เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วแห่งใหม่ของอ�ำเภอเบตง จังหวัด
ยะลา ถือเป็นอีกหนึง่ จุดชมวิวทีส่ วยตระการตา โดยเฉพาะในยามเช้าตรู่ ทีเ่ ราจะได้
ชืน่ ชมกับทะเลหมอกแดนใต้ทงี่ ดงามไม่แพ้ทใี่ ด จนชวนให้คดิ ถึงสะพานกระจก
ลอยฟ้าของอุทยานแห่งชาติจางเจียเจีย้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ทีถ่ อื เป็นสะพาน
กระจกทีส่ งู และยาวทีส่ ดุ ในโลก สกายวอร์คอัยเยอร์เวงตัง้ อยูบ่ นความสูงมากกว่า
2,038 ฟุต จากระดับน�ำ้ ทะเล ตัง้ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ท�ำให้มองเห็นวิวรับอรุณ
ได้อย่างเต็มสายตา และด้วยความสูงเช่นนีเ้ องจึงท�ำให้มหี มอกปกคลุมตลอดทัง้ ปี
หากมาในยามสายทีส่ ายหมอกจางลง จะมองเห็นทิวทัศน์ของป่าฮาลา-บาลา และ
เขือ่ นบางลางได้ แม้ความยาวของระเบียงกระจกทีน่ จี่ ะไม่ทอดยาวเท่าจางเจียเจีย้
แต่สามารถมองทะลุลงไปชมวิวจากมุมสูงได้ไม่ตา่ งกัน
หากใครอยากไปชมทะเลหมอก แนะน�ำให้ไปถึงก่อนพระอาทิตย์ขนึ้ เนือ่ งจาก
จุดชมวิวทีเ่ ป็นสะพานกระจกนัน้ จ�ำกัดจ�ำนวนผูเ้ ข้าชม โดยจะเปิดเป็นรอบให้ทยอย
เดินสลับกันเข้าไป อาจต้องใช้เวลารอคิวพอประมาณ

“ภูปา่ เปาะ” ชมวิว 360 องศา ฟูจเิ มืองเลย
ภูป่าเปาะนั้นเป็นจุดชมวิวบนยอดเขาที่ตั้งอยู่
สูงจากระดับน�ำ้ ทะเลราว 900 เมตร ในอดีตเคยเป็น
ป่าเสือ่ มโทรม ทีต่ อ่ มามีการฟืน้ ฟูสภาพป่าจนสมบูรณ์
และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเลย
ความพิเศษของภูปา่ เปาะ คือความสูงทีเ่ มือ่ ขึน้ ไป
ถึงจุดชมวิวจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้แบบ
360 องศา เท่ากับว่าสามารถชมพระอาทิตย์ขนึ้
และตกได้ทจี่ ดุ เดียวกัน ไฮไลต์สำ� คัญอยูท่ จี่ ดุ ชมวิว
ซึ่งมองเห็นภูหอ ภูเขายอดตัดที่มีรูปทรงคล้าย
ภูเขาไฟฟูจิ ประเทศญีป่ นุ่ โดยเฉพาะในยามเช้า
ทีม่ หี มอกบาง ๆ เคลียยอดเขา นอกจากนี้ ใกล้กนั
กับภูปา่ เปาะยังมีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วอย่าง สวนผา
หินงาม ซึง่ ได้ชอื่ ว่าเป็นคุนหมิงเมืองไทย เรียกว่า
ได้ไปเทีย่ วทัง้ ญีป่ นุ่ และจีนในวันเดียวกัน
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E AT G U I D E

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

YOU ARE
WHAT YOU EAT
4 ร้านอาหารรักษ์สุขภาพ
เสิรฟ์ ความอร่อย ปลอดภัย
เป็นมิตรต่อสุขภาพ

O’ganic Concept

เมนูสขุ ภาพจากฟาร์มออร์แกนิก
O’ganic Concept ร้านอาหารออร์แกนิก
ทีเ่ ริม่ ต้นจากการท�ำอาหารสุขภาพส�ำหรับ
ผูป้ ว่ ย เพราะเห็นความส�ำคัญของวัตถุดบิ
ทีน่ ำ� มาปรุง ทีน่ จี่ งึ สร้างฟาร์มผักออร์แกนิก
เพือ่ ปลูกผักอินทรียบ์ นพืน้ ทีป่ ลอดสารเคมีทไี่ ด้
ใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียร์ ะดับโลก
รวมไปถึงเนือ้ สัตว์ทนี่ ำ� มาปรุงอาหารก็มาจาก
การสนับสนุนเกษตรกรท้องถิน่ ทีเ่ ลีย้ งสัตว์
โดยไม่ใช้สารเคมีและยาปฏิชวี นะ ส่วนอาหาร รสเปรีย้ วหวานสดชืน่ ส่วนเมนูของหวานเป็น
ทะเลสด ๆ ได้จากการท�ำประมงแบบพืน้ บ้าน โยเกิรต์ มะพร้าวอ่อน เหมาะกับสายสุขภาพ
ของชาวบ้านทีไ่ ม่ทำ� ลายธรรมชาติ ทุกเมนู ทีช่ อบของหวาน
ถูกน�ำไปรังสรรค์เป็นเมนูอาหารเพือ่ สุขภาพ
พิกดั ร้าน : ชัน้ G อาคารโอเชียน ทาวเวอร์ 2 (อโศก)
โดยเชฟโอ-ณัฐกาญจน์ ศรีสวัสดิ์
ดปิด : 08.00 - 17.00 น.
เมนูซกิ เนเจอร์ของร้าน O’ganic คือ เวลาเปิ
โทรศัพท์ : 06 4151 7996
O’ganic Super Food Salad ทีใ่ ช้ผกั เคล ราคาเฉลี่ยต่อคน : 200 - 500 บาท
ปลูกเองในฟาร์มเสิรฟ์ พร้อมควินวั ออร์แกนิก ที่จอดรถ : อาคารโอเชียน ทาวเวอร์ 2
อะโวคาโด วอลนัท เมล็ดทับทิม พร้อมน�ำ้ สลัด Facebook : O’ganic Concept
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แม้จะออกก�ำลังกายหนักแค่ไหน
มีวนิ ยั เต็มร้อย แต่ถา้ หากไม่ใส่ใจ
เรือ่ งอาหารทีด่ ตี อ่ สุขภาพแล้ว
สุดท้ายคงสูญเปล่า บวกกับ
สถานการณ์โรคโควิด 19 ยิง่ จ�ำเป็น
ต้องยกระดับการดูแลสุขภาพ
รวมไปถึงเลือกรับประทานอาหาร
ทีม่ าจากธรรมชาติอย่างแท้จริง
Eat Guide ฉบับนี้ จะพาไป
4 ร้านอาหารรักษ์สุขภาพที่
เป็นมิตรต่อสุขภาพและดีตอ่ ใจ

ฉบับที่ 2 ปี 2564

สุขกินได้

เมนูผกั สดจากฟาร์มหลังบ้าน
นอกจากตัวร้านทีโ่ ดดเด่นสะดุดตาสไตล์มนิ มิ ลั ทีเ่ ต็มไปด้วยแมกไม้หลายชนิดแล้ว สายสุขภาพ
ต้องถูกใจร้าน “สุขกินได้” เพราะทีน่ เี่ สิรฟ์ เมนูจากผักสดปลูกเองในฟาร์มหลังบ้าน
เมนูทเี ด็ดประจ�ำร้านต้องยกให้เมนูนี้ “เคลเสาวรสสมูทตี”้ เป็นเมนูผกั เคล ราชินผี กั เขียว
ปั่นรวมกับเสาวรสและน�้ำผึ้งดอกล�ำไย ได้รสชาติเปรี้ยวหวานและ
มีรสสัมผัสทีน่ า่ ลิม้ ลอง
พิกัดร้าน : ย่านศาลายา อ�ำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
เวลาเปิดปิด : 10.00 - 20.00 น. (หยุดทุกวันอังคาร)
โทรศัพท์ : 06 2323 9616
ราคาเฉลี่ยต่อคน : 100 - 300 บาท
ที่จอดรถ : จอดรถได้ที่ร้าน
Facebook : สุขกินได้

Organic Supply

หลากเมนูเครือ่ งดืม่ ดีตอ่ สุขภาพ
บรรยากาศทีเ่ หมือนห้องนัง่ เล่นเรียบง่ายของร้าน “Organic Supply” ใน
โทนสีเขียวธรรมชาติ ให้ความรูส้ กึ ของคาเฟ่ทเี่ ป็นมิตรกับธรรมชาติ สบาย ๆ
อบอุน่ และเป็นกันเอง ส�ำหรับร้าน Organic Supply เน้นเมนูเครือ่ งดืม่ สุขภาพ
เมนูซกิ เนเจอร์ทอี่ ยากให้ลองคือ OS Garden สมูธตีผ้ กั รสชาติอร่อย กินง่าย
ประกอบด้วยคะน้า กล้วย แอปเปิล้ เขียว และน�ำ้ มะนาว โรยด้วยเมล็ดเจีย
นอกจากนี้ ยังมีเครือ่ งดืม่ สกัดเย็นทีใ่ ช้ผกั หรือผลไม้อย่างใดอย่างหนึง่ เท่านัน้
โดยสลับสับเปลีย่ นวัตถุดบิ ไปในแต่ละวัน
รับประทานเสร็จแล้วก่อนกลับบ้านสามารถแวะซือ้ สินค้าสุขภาพของทีร่ า้ นได้
โดยมีผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติภายในประเทศให้เลือกมากมาย เช่น น�ำ้ ตาล
ช่อดอกมะพร้าว ใบชา ซอสแบบออร์แกนิก และข้าวกล้องอินทรีย์

สวนผักน�ำ้

สวรรค์ของคนรักผัก
ร้านอาหาร “สวนผักน�ำ้ ” ร้านเล็ก ๆ น่ารักทีม่ ฉี ากหลัง
เป็นสวนผักไฮโดรโปนิกส์นานาชนิด ผักทีป่ ลูกด้วยวิธนี ี้
จึงกรอบ อร่อย ไม่ขมฝาด โดยเมนูทกุ จานของทีน่ มี่ ผี กั สด
ทีเ่ ก็บมาจากแปลงเล็ก ๆ ภายในสวนเป็นส่วนประกอบ
เช่น กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค คอส ไอซ์เบิรก์ บัตเตอร์เฮด
และเรดคอรัล
บรรยากาศภายในร้านร่มรืน่ เต็มไปด้วยต้นไม้ปกคลุม
ทัว่ ร้าน ให้ความรูส้ กึ เหมือนอยูท่ า่ มกลางธรรมชาติสเี ขียว
ในกลางเมือง ส�ำหรับเมนูอาหารแนะน�ำของร้านสวนผักน�ำ้
คือ เมนูสลัด ทีม่ ใี ห้เลือกมากกว่า 10 อย่าง ส่วนอาหาร
จานหลักแบ่งเป็นพาสต้าหรือข้าวไฟเบอร์สูงจับคู่กับ
เมนูตา่ ง ๆ เช่น หอยลายกระเทียม ปลาเค็มมิกซ์เฮิรบ์
และไก่อบหรือสันในหมูอบเครือ่ งเทศ
ภาพ : Facebook Organic Supply

พิกัดร้าน : ถนนสุคนธสวัสดิ์ (อยู่ระหว่างซอย 25 กับซอย 27)
เวลาเปิดปิด : 11.00 - 14.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์)
โทรศัพท์ : 08 1816 6741 หรือ 09 5595 3818
ราคาเฉลี่ยต่อคน : 100 - 200 บาท
ที่จอดรถ : ปั๊มน�้ำมันบางจาก
Facebook : สวนผักน�้ำ สุคนธสวัสดิ์

พิกัดร้าน : ซอยนาคนิวาส 2 - 4
ถนนนาคนิวาส ลาดพร้าว
เวลาเปิดปิด : 10.00 - 20.00 น.
โทรศัพท์ : 0 2101 6410
ราคาเฉลี่ยต่อคน : 100 - 300 บาท
ที่จอดรถ : จอดรถได้ที่ร้าน
Facebook : Organic Supply

BOT MAGAZINE | 55

FINANCIAL WISDOM

เรื่อง : ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

5 ขั้นสู่วันเกษียณสุข

“ถึงเวลาใช้ชีวิตแบบชิล ๆ แล้ว !!!” น่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนอยากป่าวประกาศให้ทั้งโลกได้รับรู้
ในวันที่ตัวเองเกษียณ แต่การมีเงินพอใช้ตามวิถีชีวิตที่ปรารถนาหลังโรงละครแห่งการท�ำงานปิดฉากลง
จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนก็เริ่มต้นจากการวางแผนและลงมือท�ำตามแผน ยิ่งเริ่มได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดี
Financial Wisdom ขอแนะน�ำวิธีวางแผนการเงินส�ำหรับชีวิตเกษียณ 5 ขั้นตอน

ขัน้ ตอนที่ 1 หาข้อมูลเกีย่ วกับอายุของตนเองทีต่ อ้ งใช้สำ� หรับ
วางแผนเกษียณ

ข้อมูลทีต่ อ้ งใช้ ได้แก่ อายุปจั จุบนั อายุเกษียณ และอายุขยั เพือ่
ประเมินจ�ำนวนปีทคี่ าดว่าจะมีชวี ติ อยูห่ ลังเกษียณ คนส่วนใหญ่มกั จะ
เกษียณตอนอายุ 60 ปี และมีขอ้ มูลจากสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2564 ทีป่ ระมาณการอายุขยั เฉลีย่ ของคนไทย
โดยผูช้ ายเท่ากับ 73.5 ปี ผูห้ ญิงเท่ากับ 80.5 ปี1
ขัน้ ตอนที่ 2 ค�ำนวณเงินทีจ่ ะใช้หลังเกษียณ

ให้ถามตัวเองว่าหลังเกษียณจะใช้เงินเดือนละเท่าไหร่ สมมติวา่
ปัจจุบนั อายุ 30 ปี จะเกษียณอายุตอน 60 ปี และคาดว่าจะมีชวี ติ
อยูถ่ งึ 80 ปี ตอนเกษียณอยากใช้เงินเดือนละ 20,000 บาท (ไม่รวมค่า
ใช้จา่ ยพิเศษต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ท่องเทีย่ ว เปลีย่ นรถยนต์
และซ่อมแซมบ้าน) และต้องไม่ลืมว่าเมื่อเวลาผ่านไปข้าวของย่อม
1

แพงขึน้ เรือ่ ย ๆ ถ้าคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยูท่ ี่ 3% ต่อปี ท�ำให้เงิน
20,000 บาทในวันนี้ ในอีก 30 ปีขา้ งหน้าจะกลายเป็น 48,545 บาท
ท�ำให้เมื่ออายุ 60 ปี จะต้องมีเงินเกษียณประมาณ 11 ล้านบาท
และต้องวางแผนไว้ว่าหลังเกษียณจะลงทุนให้ได้ผลตอบแทนเฉลี่ย
4% ต่อปี และคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยูท่ ี่ 3% ต่อปี เพือ่ จะใช้จนถึง
อายุ 80 ปี
ขัน้ ตอนที่ 3 เช็กเงินออมเพือ่ เกษียณ

ส�ำรวจว่าเราได้เก็บหรือลงทุนเพือ่ เกษียณไว้ทไี่ หนบ้างและตอนนี้
มีเงินออมเพือ่ เกษียณอยูเ่ ท่าไหร่ ไม่วา่ จะเป็นภาคบังคับ ได้แก่ กองทุน
ประกันสังคม และกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.) หรือ
ภาคสมัครใจ เช่น กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ (PVD) กองทุนรวมเพือ่
การเลีย้ งชีพ (RMF) ประกันชีวติ แบบบ�ำนาญ และสินทรัพย์เพือ่ การ
ลงทุนอืน่ ๆ

นอกจากนี้ เราสามารถประเมินอายุขยั ของตัวเองจากอายุของพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย หรือคนในครอบครัวว่าส่วนใหญ่อายุยนื แค่ไหน แล้วใช้อายุขยั เป็นตัวตัง้ ลบออกด้วยอายุเกษียณ ก็จะได้จาํ นวนปีทคี่ าดว่าจะมีชวี ติ อยูห่ ลังเกษียณ
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ฉบับที่ 2 ปี 2564

ยกตัวอย่าง อายุ 30 ปี เงินเดือน 30,000 บาทต่อเดือน คาดว่า
เงินเดือนเพิม่ ขึน้ ปีละ 3% ตอนนีม้ เี งินออมในกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
จ�ำนวน 100,000 บาท ในแต่ละเดือนมีอตั ราเงินสะสม และอัตรา
เงินสมทบจากทีท่ �ำงานที่ 3% ต่อเดือน2 และประมาณการว่าจะได้
ผลตอบแทนเฉลีย่ 6% ต่อปี เมือ่ อายุ 60 ปี จะมีเงินในกองทุนส�ำรอง
เลีย้ งชีพทัง้ หมด 3 ล้านบาท
ขัน้ ตอนที่ 4 ค�ำนวณเงินออมเพือ่ เกษียณทีย่ งั ขาดอยู่

เปรียบเทียบเงินที่จะใช้หลังเกษียณกับเงินออมเพื่อเกษียณว่า
เพียงพอหรือไม่ หากไม่พอต้องหาวิธี เช่น ลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
มาเก็บออมหรือซื้อ RMF เพิ่ม เพื่อให้ได้เงินตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
จากตัวอย่าง หากต้องมีเงินเกษียณ 11 ล้านบาท หักเงินออมเกษียณ
ทีน่ า่ จะได้เมือ่ อายุ 60 ปี จ�ำนวน 3 ล้านบาทในขัน้ ตอนที่ 3 ก็จะ
พบว่ายังขาดเงินอีก 8 ล้านบาท
ขัน้ ตอนที่ 5 วางแผนออมเงินเพือ่ เกษียณเพิม่

หากต้องออมเงินเพิม่ อีก 8 ล้านบาท โดยลงทุนให้ได้ผลตอบแทน
เฉลีย่ 6% ต่อปี เราจะต้องออมเงินเพิม่ ส�ำหรับเกษียณ 8,500 บาท
ต่อเดือน ซึ่งในปัจจุบันมีสินทรัพย์ทางการเงินให้เราเลือกลงทุน
หลายอย่าง เช่น พันธบัตร หุน้ กู้ หุน้ สามัญ และกองทุนรวม ทีเ่ รา
ต้องท�ำความเข้าใจทางเลือกในการลงทุนอย่างรอบคอบ จากนัน้ แบ่งเงิน
ไปลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ให้สอดคล้องกับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้
ขั้นตอนที่ 1

หาข้อมูลอายุ
เพื่อวางแผนเกษียณ

ขั้นตอนที่ 2

ค�ำนวณเงินที่จะใช้
หลังเกษียณ

อายุเกษียณ 60 ปี

จ�ำนวนปีก่อนเกษียณ 30 ปี
ผลตอบแทนก่อนเกษียณ 6%

ต้องการใช้เงิน
หลังเกษียณเดือนละ
20,000 บาท

(ยังไม่รวมอัตราเงินเฟ้อ 3%)

อายุขัย 80 ปี

จ�ำนวนปีหลังเกษียณ 20 ปี
ผลตอบแทนหลังเกษียณ 4%

ต้องมีเงินไว้
หลังเกษียณ
11,000,000 บาท

(รวมอัตราเงินเฟ้อ 3%)

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

ขั้นตอนที่ 3

เงินออมที่มี
ส�ำหรับเกษียณ
3,000,000 บาท

ขั้นตอนที่ 4

เงินส่วนขาด
8,000,000 บาท

ขั้นตอนที่ 5

ต้องออมเงินเพิ่มเดือนละ 8,500 บาท และลงทุนให้ได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 6% ต่อปี

เช็กเงินเก็บและลงทุน
เพื่อเกษียณ

ค�ำนวณเงินออมเพื่อเกษียณ
ที่ขาดอยู่
วางแผนออมเงินเพื่อเกษียณเพิ่ม

2

อายุปัจจุบัน 30 ปี

ค�ำนวณเงินเกษียณผ่านโปรแกรม
ออนไลน์
เราสามารถค�ำนวณเงินเกษียณของ
ตัวเองอย่างละเอียดโดยใช้โปรแกรม
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยเข้าไปที่ www.set.or.th/project/
caltools/www/html/retirement.html
หรือสแกน QR code ด้านล่าง ก็จะ
เข้าถึงโปรแกรมได้ทนั ที เมือ่ ทราบจ�ำนวน
เงินเกษียณที่ต้องออมแล้วก็อย่ารีรอ
แต่ตอ้ งรีบลงมือเดินตามแผนอย่างมีวนิ ยั
นอกจากนี้ ควรเตรียมเงินอีกก้อน
ส�ำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษต่าง ๆ เช่น
ค่ารักษาพยาบาล ท่องเทีย่ ว เปลีย่ นรถยนต์
และซ่อมแซมบ้าน ทีไ่ ม่ได้เป็นรายจ่าย
ในชีวิตประจ�ำวันแต่อาจต้องจ่ายเป็น
ครัง้ คราว เพราะหากเราไม่ได้วางแผน
เก็บเงินในส่วนนี้เพิ่มเติม เราอาจต้อง
ดึงเงินเกษียณทีเ่ ตรียมไว้ขา้ งต้นมาใช้แทน
ท�ำให้อาจมีเงินไม่พอใช้ในวันข้างหน้า
เพราะตอนนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ในวัย
ไหน ๆ วัยเกษียณจะเดินทางมาถึงแน่ ๆ
ในอนาคต จึงไม่ควรชะล่าใจว่ายังมีเวลา
ที่เหลืออยู่อีกมาก แต่อยากให้เริ่มต้น
วางแผนเกษียณและเก็บออมตัง้ แต่วนั นี้
ชีวิตเกษียณที่สุขกายสบายใจจะได้อยู่
ไม่ไกลเกินฝัน

(ตอนนี้มีเงิน 100,000 บาท
อัตราเงินสะสม
และอัตราเงินสมทบ 3% ต่อเดือน
ผลตอบแทนเฉลี่ย 6% ต่อปี)

สแกนเพื่อใช้โปรแกรมค�ำนวณ
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เงินสะสม คือ ส่วนทีเ่ ราออมเองโดยตัดจากเงินเดือนของเราทุกเดือน และเงินสมทบ คือ ส่วนทีท่ ที่ าํ งานออมให้เราโดยจ่ายเพิม่ ให้ตา่ งหาก ไม่รวมกับเงินเดือน
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ

“คลองผดุงกรุงเกษม” เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รักษ์โลกด้วยเรือพลังงานไฟฟ้า 100%

การใช้บริการขนส่งสาธารณะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ส่งเสริมแนวคิดการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และจะช่วยดูแลโลกของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น แต่นอกจากการรณรงค์ให้ผู้คนหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะแล้ว
เทรนด์ยานยนต์ไฟฟ้า หรือ Electric Vehicle (EV) ที่จะมาแทนที่ยานยนต์ที่ใช้น�้ำมันก็มีบทบาทมากขึ้น
ปัจจุบันรัฐบาลหลายประเทศมีนโยบายรณรงค์ให้หันมาใช้รถไฟฟ้าเป็นรถพลังงานหลักแบบ 100%
ส�ำหรับประเทศไทยก็มีนโยบายเรื่องนี้เริ่มเด่นชัดและเป็นรูปธรรมมากขึ้นเช่นกัน
กรุ ง เทพมหานครได้ อ นุ มั ติ โ ครงการ
พัฒนาระบบการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม
โดยจัดหาเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าพร้อม
ระบบโซลาร์เซลล์จำ� นวน 8 ล�ำ เพือ่ ให้บริการ
ประชาชน เป็นการเริม่ ใช้เรือพลังงานไฟฟ้า
ในระบบขนส่งสาธารณะสายแรกและเป็น
ทีแ่ รกของอาเซียน
เส้นทางรักษ์โลก
ณ คลองผดุงกรุงเกษม
จากการรวบรวมข้อมูลนวัตกรรมทีท่ ำ� ให้
เมืองน่าอยู่ทั่วโลกของนิตยสาร Monocle
ฉบั บ เดื อ นกรกฎาคม/สิ ง หาคม 2563
กรุงเทพมหานครเป็นหนึง่ ในเมืองทีถ่ กู กล่าวถึง
ผ่านโครงการเรือโดยสาร “รักษ์โลก” คลอง
ผดุงกรุงเกษม เส้นทางสัญจรทางน�ำ้ กลางเมือง
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ที่เปิดให้บริการเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า
อย่างเต็มรูปแบบและเชือ่ มต่อกับระบบขนส่ง
สาธารณะหลัก เช่น รถโดยสารประจ�ำทาง
รถไฟฟ้า และเรือด่วนเจ้าพระยา ซึ่งเป็น
เมืองแรกในภูมภิ าคอาเซียนทีเ่ พิม่ ทางเลือก
การเดินทางด้วยบริการเรือขนส่งสาธารณะ
ให้สะดวกยิง่ ขึน้
ด้วยระยะทาง 5 กิโลเมตรในคลอง
ผดุงกรุงเกษม มีเส้นทางเดินเรือตั้งแต่
ใจกลางพระนคร ผ่านแหล่งท่องเที่ยวและ
สถานที่ส�ำคัญออกไปสู่แม่น�้ำเจ้าพระยา
เริ่มตั้งแต่สถานีรถไฟหัวล�ำโพงถึงท่าเรือ
ตลาดเทวราช ผ่านสถานที่ราชการส�ำคัญ
ย่านพาณิชยกรรมและตลาด เช่น ตลาดโบ๊เบ๊
ตลาดมหานาค และตลาดเทเวศร์ ใช้เวลา
เดินทางตลอดสายไม่เกิน 30 นาที จึงมีประโยชน์

กับผู้ใช้งานหลากหลายกลุ่ม ทั้งนักเรียน
นักศึกษา คนท�ำงาน และนักท่องเทีย่ ว
ประสิทธิภาพเรือพลังงานไฟฟ้า
จุดเด่นของเส้นทางเดินเรือสายนี้ คือการ
น�ำเรือพลังงานไฟฟ้าที่เป็นพลังงานสะอาด
มาให้บริการแทนเรือเครือ่ งยนต์ดเี ซล นอกจาก
ปลอดฝุ ่ น ควั น และไม่ ส ร้ า งมลพิ ษ ขณะ
เดินเรือแล้ว ยังไม่กอ่ มลภาวะทางเสียงเพราะ
เครือ่ งยนต์มเี สียงเบา เรือใช้พลังงานไฟฟ้า
ในการขับเคลือ่ น 100% ซึง่ จะท�ำให้มคี า่ ใช้จา่ ย
เพียง 1 ใน 4 ของต้นทุนการเดินเรือด้วยน�ำ้ มัน
ดีเซล หากชาร์จแบตเต็ม 1 ครัง้ จะให้บริการ
ได้นาน 4 ชัว่ โมง แม้วา่ เรือพลังงานไฟฟ้าจะมี
ค่าใช้จา่ ยสูงในช่วงเริม่ ต้นเนือ่ งจากค่าแบตเตอรี่
เรือมีราคาสูง แต่แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยี

ฉบับที่ 2 ปี 2564

ด้านการคมนาคมขนส่งจะส่งผลให้คา่ แบตเตอรี่
ในระยะยาวมีราคาถูกลง
เรือพลังงานไฟฟ้านีท้ ำ� จากวัสดุไฟเบอร์กลาส
สามารถรองรับผูโ้ ดยสารได้ 30 ทีน่ งั่ ต่อล�ำ
และผูโ้ ดยสารทีใ่ ช้รถเข็นหรือวีลแชร์ได้ 1 คัน
ออกแบบทีน่ งั่ และทางเดินในเรือให้สะดวกสบาย
ขนาดล�ำเรือถูกปรับให้เหมาะสมกับการเดินทาง
ในคลองผดุงกรุงเกษมที่มีสะพานหลายจุด
และตัวสะพานค่อนข้างต�ำ่ สามารถกลับล�ำได้
360 องศา เพือ่ เพิม่ ความคล่องตัวในการกลับล�ำเรือ

ขับเคลือ่ นเรือ และใช้พลังงานไฟฟ้าจากแผง
โซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งไว้บนหลังคาเรือส�ำหรับ
เป็นพลังงานส�ำรองและระบบไฟส่องสว่าง
ในเรือ ถือเป็นเส้นทางขนส่งมวลชนสีเขียว
ที่ใช้ระบบไฟฟ้าทั้งหมด ในอนาคตมีแผน
ติดตัง้ แผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาท่าเรือให้เป็น
“ท่าเรืออัจฉริยะ” เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้
ท่าเรือมีแสงสว่างตลอด 24 ชัว่ โมง มีระบบ
การให้ขอ้ มูลการเดินทางทีท่ นั สมัย รวมทัง้ เป็น
สถานีชาร์จไฟส�ำหรับจักรยานไฟฟ้าในอนาคต

พืน้ ทีส่ เี ขียวอันร่มรืน่ เป็นระยะ ๆ ท�ำให้มองไป
นอกเรือได้อย่างสบายตา รวมถึงการดูแล
จัดการน�ำ้ ในคลองให้สะอาด ปราศจากขยะ
และสิ่งปฏิกูลสะสม สะท้อนให้เห็นถึงการ
พัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครให้กลมกลืนกับ
บริบทธรรมชาติ ทีจ่ ะช่วยฟืน้ ฟูทงั้ สิง่ แวดล้อม
และเกื้อกูลวิถีชีวิตของคนเมืองให้ด�ำรงอยู่
ด้วยกันอย่างมีคณุ ภาพได้ในอนาคต
ด้วยการเดินทางทีส่ ะดวก รวดเร็ว เป็นมิตร
ทางเลือกใหม่ในการเดินทาง
พื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้เกื้อกูลวิถีชีวิต กับสิง่ แวดล้อม พร้อมภูมทิ ศั น์สองฝัง่ คลอง
ด้วยพลังงานสะอาด
นอกจากการใช้ประโยชน์จากการเดินเรือ สะอาดตา เชือ่ ว่าจะท�ำให้คณุ หลงรักทางเลือกใหม่
เรือของโครงการใช้พลังงานไฟฟ้าจาก ในคลองผดุงกรุงเกษมแล้ว การปรับปรุง ในการเดิ น ทางด้ ว ยเรื อ พลั ง งานไฟฟ้ า
2 แหล่งคือ จากการชาร์จไฟทีส่ ถานีชาร์จเพือ่ ภูมทิ ศั น์พนื้ ทีส่ องฝัง่ ตลอดเส้นทางโดยการเพิม่ ณ คลองผดุงกรุงเกษมนีอ้ ย่างแน่นอน
ชวนมาใช้บริการเส้นทางสีเขียว 11 ท่าเรือ 4 จุดเชื่อมต่อ
1

2

3

ท่าเรือสถานี ท่าเรือหัวล�ำโพง ท่าเรือนพวงศ์
รถไฟหัวล�ำโพง

ต่อรถไฟฟ้าใต้ดิน
หัวล�ำโพง

ต่อรถไฟ
ชานเมือง

4

ท่าเรือยศเส

5

6

ท่าเรือ
ท่าเรือ
กระทรวงพลังงาน แยกหลานหลวง

7

8

9

10

11

ท่าเรือ
นครสวรรค์

ท่าเรือ
ราชด�ำเนินนอก

ท่าเรือ
ประชาธิปไตย

ท่าเรือเทเวศร์

ท่าเรือ
ตลาดเทวราช

ต่อเรือแสนแสบ

ต่อเรือด่วน
เจ้าพระยา

ปัจจุบันให้บริการเดินเรือในวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 06.00 - 19.00 น. วันละ 39 เที่ยว ความถี่ในการเดินเรือประมาณ 15 นาทีต่อล�ำ
ส่วนวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 - 19.00 น. วันละ 23 เที่ยว
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เรื่อง : ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

THE NEW WORKING MINDSET

ปรับแนวคิด พิชิตการท�ำงาน

ทัศนคติที่ดีจะท�ำให้ปัญหาในการท�ำงานกลายเป็นเรื่องท้าทายที่สามารถจัดการได้
ฉบับนี้เราขอแนะน�ำหนังสือดี ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดในการท�ำงานที่จะช่วยให้ผู้อ่าน
ได้มุมมองใหม่ ๆ ซึ่งสามารถน�ำไปปรับใช้ได้จริงในทุกสถานการณ์
HOW TO LEAD

คิดและท�ำ น�ำคนให้แตกต่าง
โดย Jo Owen

หนังสือวิเคราะห์เจาะลึกการเป็นผู้น�ำใน
ทุกมิตทิ คี่ วรรู้ โดยโค้ชและวิทยากรด้านความ
เป็นผูน้ ำ� และการจัดการ ทีม่ ปี ระสบการณ์ทำ� งาน
ร่วมกับองค์กรชัน้ น�ำกว่า 100 องค์กร ภายใน
หนังสือถ่ายทอดเนื้อหาตั้งแต่เรื่องพื้นฐาน
อย่างความหมายที่แท้จริงของการเป็นผู้น�ำ
ไปจนถึงเคล็ดลับที่จะท�ำให้คุณเป็นผู้น�ำที่
โดดเด่น แตกต่าง และสามารถพาทีมงานและ
องค์กรไปถึงจุดหมายทีว่ างไว้ โดยให้ความส�ำคัญ
กับ 3 เรือ่ งหลัก ๆ ได้แก่ การจัดการความคิดเพือ่ ก�ำหนดทิศทาง การบริหารคนเพือ่ ให้
เดินตามแผน และการลงมือท�ำให้เป้าหมายเป็นจริง พร้อมแนะน�ำทักษะแห่งความส�ำเร็จของ
ผูน้ ำ� ในศตวรรษที่ 21 เสมือนมีโค้ชส่วนตัวในการพัฒนาตัวเองให้เป็นผูน้ ำ� ทีด่ ขี นึ้ ในทุก ๆ วัน

น�ำและบริหารยามวิกฤต :
บทเรียนจากโควิด-19

โดย ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศกั ดิ์

คูม่ อื เตรียมความพร้อมรับมือภาวะวิกฤตส�ำหรับ
นักบริหาร ทีถ่ อดบทเรียนจากการรับมือกับการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ใน
หลายประเทศ ทั้งประเทศที่จับสัญญาณวิกฤต
ได้ลว่ งหน้าและเร่งรีบป้องกันจนกลายเป็นผูร้ อด
วิกฤต ประเทศทีเ่ ผชิญกับวิกฤตแล้วเร่งรีบแก้ไข
จนชนะวิกฤตได้โดยที่ความเสียหายยังไม่มาก
รวมถึงประเทศที่พ่ายแพ้ให้กับวิกฤตคุมการ
ระบาดไม่ได้ ท�ำให้เกิดความเสียหายหนัก จนได้บทสรุปใหญ่เป็นหลัก 3ก “กัน แก้ กู”้ คือ
หลักและขัน้ ตอนทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการบริหารทัง้ ช่วงก่อน ภายใน และหลังภาวะวิกฤต
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เมื่อวิธีคิดที่คุณมี
ใช้กับงานในวันพรุ่งนี้ไม่ได้

โดย ศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์

“วิธคี ดิ ก็มวี นั หมดอายุ อย่ารอให้ถงึ
วันนัน้ ลงมือเปลีย่ นเองเสียตัง้ แต่วนั นี”้
อีกหนึ่งผลงานจากนักเขียน best
seller ทีช่ วนทบทวนวิธคี ดิ ในโลกแห่งการ
ท�ำงานทีอ่ าจถึงเวลาอัปเกรด mindset
เพือ่ ก้าวให้ทนั อนาคต ผ่าน 35 บทความ
ที่ท้าทายชุดความคิดเดิม กระตุ้นให้
มองเรือ่ งต่าง ๆ ในมุมใหม่อย่างน่าสนใจ
ตัง้ แต่เรือ่ งการพัฒนาตัวเอง การบริหาร
เวลา การบริหารโอกาส และเรือ่ งส�ำคัญ
อีกมากมายที่คนท�ำงานควรรู้ อาทิ
อย่าท�ำในสิ่งที่ตัวเองรัก, 7 วิธีทำ� งาน
ทีต่ วั เองไม่ชอบ, วิธี say no ให้อกี ฝ่าย
say yes, และค�ำถามที่ต้องตอบก่อน
ออกจาก comfort zone ที่สามารถ
น�ำไปปรับใช้ได้จริงในชีวติ การท�ำงาน

RECOMMENDED!

ONLINE CONTENT

บทความ
Upskill & Reskill : สร้างทักษะ สร้างอาชีพ
ให้ “แรงงานเข้มแข็ง” ในยุคดิจิทัล

บ ทความ
จะท�ำอย่างไรเมื่อผู้สูงวัย
“แก่ก่อนรวย” และ
“ป่วยก่อนตาย”?

เมือ่ ตลาดแรงงานทัว่ โลกกำ�ลังถูกดิสรัปต์จากเทคโนโลยี
และโควิด 19 การพัฒนาทักษะตนเองจึงเป็นสิ่งจำ�เป็น
บทความนี้นำ�เสนอแพลตฟอร์ม
การพัฒนาทักษะทั้งออนไลน์และ
ออฟไลน์ของภาครัฐและเอกชนไว้
สำ�หรับผูท้ ส่ี นใจ

เมื่อช่วงชีวิตของคนไทยยาวขึ้น
แต่ความมัน่ คงทางการเงินและสุขภาพ
ไม่ได้มากขึน้ ตามไปด้วย บทความนี้
เสนอแนะทางออกในการช่วยเหลือ
ผูส้ งู วัยอย่างยัง่ ยืนควรเป็นอย่างไร

https://bit.ly/39zl0s1

บทความ
ตัวเลขเศรษฐกิจปี 2563 บอกอะไรเรา
แล้วในปีนี้มีอะไรที่ควรต้องกังวล

แม้ว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวมของปี 2563
ที่ติดลบ 6.1% จะดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ตัวเลขทางเศรษฐกิจ
ยังส่งสัญญาณบอกอะไรเราได้อีกหลายประการ บทความนี้จะให้
ข้อสังเกตเชิงบวกและเชิงลบจากตัวเลขเศรษฐกิจที่สภาพัฒน์ฯ
ได้แถลงไว้
https://bit.ly/3m9INE0

https://bit.ly/3drkahZ

งานวิจัย FOCUSED AND
QUICK (FAQ)

นัยของการพัฒนาทักษะแรงงาน
ต่อความเหลื่อมล้ำ�ของค่าจ้าง :
มุมมองจากตลาดแรงงานภูมิภาค

งานวิจยั นีเ้ ริม่ จากการตัง้ คำ�ถามว่า การพัฒนา
ทักษะสามารถยกระดับรายได้ของแรงงาน
ได้หรือไม่ ข้อจำ�กัดสำ�คัญของการพัฒนาทักษะ
คืออะไร และจะเพิม่ ประสิทธิภาพการพัฒนา
ทั ก ษะแรงงานไทยได้
อย่างไร และให้ขอ้ เสนอแนะ
ที่มีประโยชน์แก่ตลาด
แรงงาน
https://bit.ly/3m7IlpV

YouTube

Media Briefing มาตรการให้ความช่วยเหลือ
ฟืน้ ฟูผปู้ ระกอบธุรกิจทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก
การระบาดของโควิด 19

วิดีโอนี้จะเริ่มเล่าตั้งแต่ผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก
การระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ ความคืบหน้าของ
มาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจ (soft loan) ตลอดจน
รายละเอียดมาตรการให้ความช่วยเหลือฟืน้ ฟูฯ ทีอ่ อกเพิม่ เติม
ทัง้ สินเชือ่ ฟืน้ ฟูและการทำ� Asset Warehousing
ในโครงการ “พักทรัพย์ พักหนี”้
https://bit.ly/3wi7fb6

Podcast

รายการ คุยกัน Money
ตอน “ตั้งการ์ดสู้หนี้
เริ่มที่ตัวเรา”

พอดคาสต์คยุ สนุกทีจ่ ะมาเล่า
ถึงวิธกี ารตัง้ รับสภาวะการเป็นหนี้
ขัน้ ตอนการปลดหนี้ และยังแนะนำ�
ช่องทางที่จะช่วยบรรเทาความ
เดือดร้อนของลูกหนี้ให้ผ่านช่วง
ทีย่ ากลำ�บากนีไ้ ปด้วยกัน
https://bit.ly/2OTkuxR

