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นโยบายและมาตรการเพื่อรองรับและป้องกันผลกระทบ
ของ COVID-19 ต่อแรงงานและการจ้างงาน ระยะที่ 1
Policies and measures to support and prevent the impact of
COVID - 19 on Labor and Employment Phase 1
โดย
มูลนิธสิ ถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564
2564

กิตติกรรมประกาศ
โครงการ นโยบายและมาตรการเพื่อรองรับและป้องกันผลกระทบของ COVID-19 ต่อแรงงานและการ
จ้างงาน ระยะที่ 1 ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงาน
การวิจัยแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2564
งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอกที่กรุณาให้คำแนะนำ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้ว ยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง
คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ณ ที่นี้
การดำเนินงานใช้การประชุม แบบวอร์รูม (War Room) กับผู้ทรงคุณวุฒิประมาณ 2-3 ครั้งต่อเดือน
เพื่อให้งานวิจัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านแรงงานและการจ้างงานในปัจจุบัน เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะให้กับผู้
กำหนดนโยบายสำหรับการป้องกันและแก้ไขวิกฤติการณ์โควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ท้ายที่สุดนี้ งานวิจัยนี้อาจมีข้อบกพร่องในส่วนต่าง ๆ ทางคณะผู้วิจัยขอรับผิดชอบในส่วนนี้และจะ
พยายามพัฒนาปรับปรุงงานวิจัยให้ดียิ่งขึ้น

คณะผู้วิจัย
2564
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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)
ผลกระทบด้านแรงงานและการจ้างงานจากการระบาด COVID-19 ตั้งแต่ต้น พ.ศ.2563 ถึงปัจจุบันยัง
ไม่เข้าสู่ส ถานการณ์ป กติ นโยบายและมาตรการภาครัฐ ยังเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นและไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์การจ้างงาน การ
พัฒนาโครงสร้างทะเบียนแรงงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การย้ายกลับถิ่นของแรงงานและแรงงานหางาน
ใหม่ในช่วงวิกฤตเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะที่ทันต่อสถานการณ์ให้กับผู้กำหนดนโยบาย
ขอบเขตการศึกษาครอบคลุมการวิเคราะห์ในช่ว งก่อนและหลังการระบาดของ COVID-19 เพื่อ
วิเคราะห์พลวัตของแรงงานและการจ้างงานในตลาดแรงงาน รูปแบบการวิจัยที่ใช้ในโครงการนี้มีลักษณะผสม
(Mixed method) ในมิติของข้อมูล และการวิเคราะห์ วิธ ีการที่ใช้เป็นทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ขณะที่ในมิติของการดำเนินการวิจัยนั้นใช้การทบทวนและประมวลสถานการณ์ (Review) เพื่อนำผลที่ได้มา
บรรยายเชิงพรรณนา (Descriptive) และประกอบการวิเคราะห์ในส่วนอื่น ๆ ผลการศึกษาในกรอบระยะเวลา
ดำเนินการวิจัย 2 เดือน มีดังนี้
1. การติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานและการจ้างงานช่วงวิกฤต COVID-19
การศึกษาผลกระทบจาก COVID-19 ต่อแรงงานและผู้ประกอบการ การประมาณความสูญเสี ย
เบื้องต้นของผลผลิตใช้วิธี Growth Decomposition พบว่า COVID-19 สร้างความสูญเสียทางผลผลิต (Real
GDP) ใน พ.ศ. 2563 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.1 ล้านล้านบาท การเปลี่ยนแปลงของจำนวนแรงงานเริ่มลดลง
ในไตรมาส 1 และ 2 ของ พ.ศ. 2563 และเพิ่มขึ้นในไตรมาส 3 และ 4 ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากการ
ผ่อนคลายมาตรการ lockdown การใช้มาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด COVID-19 ของรัฐบาลส่ ง
ผลกระทบต่อตลาดแรงงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น มาตรการ Lockdown มาตรการสั่งปิดสถานประกอบการ
ที่มีผู้ติดเชื้อ
การเยี ย วยากลุ ่ ม แรงงานที ่ ไ ด้ ร ั บ ผลกระทบจากการแพร่ ร ะบาด COVID-19 ของภาครั ฐ ยั ง เป็น
มาตรการสำคัญสำหรับช่วยเหลือแรงงานให้ผ่านวิกฤตไปได้ อย่างไรก็ตาม แรงงานส่วนใหญ่ในประเทศไม่มี
ข้อมูลในระบบทะเบียนของภาครัฐ การเยียวยาจากภาครัฐจำเป็นต้องให้แรงงานลงทะเบียนใหม่ส่งผ ลให้
แรงงานบางกลุ่มไม่ได้รับการเยียวยาเนื่องจากไม่สามารถลงทะเบียนได้ มาตรการเยียวยากลุ่มแรงงานและ
ผู้ประกอบการในปัจจุบันเป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้นเท่านั้น การกำหนดมาตรการด้านแรงงานที่เหมาะสม
ยืดหยุ่น และรองรับการอยู่ร่วมกับโควิด-19 เพื่อสร้างกลไกเอื้อให้ตลาดแรงงานมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้
ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ปัจจุบันจำนวนนักศึกษาที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงานในภาพรวมของประเทศยังคงเป็นกลุ่มสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์มากกว่าสาขาหลักอื่น ๆ ผลกระทบของ COVID-19 ระลอกใหม่ทำให้เศรษฐกิจไม่สามารถ
ขยายตัวได้ตามเป้าหมายเนื่องจากกิจ กรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลง แรงงานในภาคบริการ เช่น การท่องเที่ยว
อาจถูกเลิกจ้างมากขึ้นและต้องหาอาชีพใหม่ ประเด็นสำคัญคือตำแหน่งงานอาจไม่เพียงพอจะรองรับนักศึกษา
จบใหม่ใน พ.ศ.2564 ประมาณ 4.9 แสนคน ขณะที่โครงการจ้างงานกลุ่มผู้จบการศึกษาใหม่และแรงงานคืน
ถิ่นกำลังจะสิ้นสุด ลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแรงงานภายใต้โครงการประมาณ 1.4 แสนตำแหน่ง หากไม่มี
มาตรการรองรับอาจส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานในระยะยาว
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ในช่วงการเกิดวิกฤต COVID-19 แรงงานจากต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานในเมืองเศรษฐกิจหลักของ
ประเทศจำนวนไม่น้อยเป็นแรงงานนอกระบบขาดหลักประกันทางสังคมรองรับและภาครัฐยังขาดข้อมูล ที่
เพียงพอต่อการช่วยเหลือเยียวยาให้ทั่วถึง ผลการวิเคราะห์พบว่าแรงงานเคลื่อนย้ายออกจากเมืองเศรษฐกิจ
หลักของประเทศกลับสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่าร้อยละ 58 ของแรงงานคืนถิ่นทั้งหมด การย้ายกลับถิ่น
ของแรงงานไปยังต่างจังหวัดเป็นตัวชี้วัดด้านโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมของไทย (Social Safety Nets)
เนื่องจากวิถีชีวิตในชุมชนต่างจังหวัดเป็น ตาข่ายรองรับทางสังคมที่ส ำคัญ เมื่อเกิดวิกฤต การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการจ้างงานในพื้นที่ที่มีแรงงานย้ายกลับถิ่นจำนวนมากหรือเมืองรองเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การ
พัฒนาประเทศในอนาคตเกิดความยั่งยืน
แรงงานต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับแรงงานไทย จำนวนแรงงาน
ต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานก่อนการระบาดของ COVID-19 มีประมาณ 3 ล้านคน หลังการระบาด จำนวน
แรงงานต่างด้าวลดลงเหลือประมาณ 2.1 ล้านคน แรงงานต่างด้าวที่หายไปส่วนหนึ่งเกิดจากการถูกเลิกจ้าง
และไม่สามารถหานายจ้างใหม่ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ยังพบการเข้ามาแบบผิดกฎหมายของ
แรงงานต่างด้าวทั้งบริเวณชายแดนและเมืองชั้นในซึ่งเป็นปัญหาเดิมที่ไม่ สามารถแก้ไขด้วยกฎหมายและ
มาตรการที่มีอยู่ ปัญหาการระบาดของ COVID-19 ในแรงงานต่างด้าวมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และยากต่อการ
ควบคุมโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติเนื่องจากไม่มีข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ ในปัจจุบัน กรมการจัดหา
งานได้จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์ การจ้างเหมาเอกชนผลิตใบอนุญาตทำงานและให้บริการรับคำขอการ
อนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (Outsourcing Service) เพื่อปรับปรุงระบบการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้
ดียิ่งขึ้น
2. แนวทางการพัฒนาโครงสร้างทะเบียนแรงงาน
ตลาดแรงงานไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันยังประสบปัญหา Supply-Push ไม่ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานที่มีลักษณะ Demand-Driven ตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้
แรงงานส่วนหนึ่งมีโอกาสออกไปทำงานนอกระบบรวมถึงการเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ การแก้ไขปัญหา
จำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากโครงสร้างทะเบียนแรงงานมาช่วยวิเคราะห์และออกแบบนโยบาย อย่างไรก็ตาม การ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนยังไม่มีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม วิธีการทดลอง
ดำเนินการโครงสร้างทะเบียนแรงงานในวงจำกัด (Sandbox) เพื่อสร้างความไว้วางใจ (Trust) ร่วมกันถึง
ผลประโยชน์ที่แต่ละหน่วยงานได้รับและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลระดับบุคคล และเปิด
ให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมออกแบบกลไกการใช้งานข้อมูลเพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจ การดำเนินการตามขั้นตอน
ดังกล่าวจะผลักดันให้เกิดการใช้โ ครงสร้างทะเบียนแรงงานได้จริงในทางปฏิบั ติ และนำไปสู่ การออกแบบ
นโยบายของภาครัฐในลักษณะ Evidence-based โดยมีกลไกความร่วมมือด้านข้อมูลทั้งระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ และระหว่างภาครัฐกับเอกชน
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บทคัดย่อ
ในอดีตประเทศไทยผ่านวิกฤตมาหลายครั้งทั้งวิ กฤตทางด้านเศรษฐกิจหรือวิกฤตที่เกิดขึ้นจากภัย
ธรรมชาติ ตลาดแรงงานเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อวิกฤตเหล่านั้น
จบลงตลาดแรงงานก็จะเข้าสู่ภาวะปกติโดยใช้เวลาไม่นาน ประสบการณ์ที่ผ่านมาน่าจะช่วยให้หน่วยงานต่าง
ๆ เรียนรู้และพัฒนาระบบเพื่อรองรับวิกฤตที่เกิดขึ้นในอนาคต แต่ในความเป็นจริง ประเทศไทยไม่ได้พร้อมที่จะ
เผชิญกับวิกฤตที่มีความหลากหลายและส่งผลกระทบรุนแรงมากกว่าอดีต เหตุการณ์ที่อธิบายเรื่องความไม่
พร้อมรับมือวิกฤตได้ชัดเจนคือสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทำให้เกิดปัญหากับแรงงานและการจ้าง
งานของประเทศ การดำเนินนโยบายและมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาของภาครัฐนั้นล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม ในช่วงวิกฤต แรงงานและผู้ประกอบการต้องปรับตัวต่อสถานการณ์โดยไม่ต้องรอนโยบายหรือ
มาตรการจากภาครัฐ เช่น การย้ายกลับถิ่นของงานแรงงานที่ตกงาน การเปลี่ยนอาชีพ วิกฤต COVID-19 ที่ยัง
ไม่สามารถระบุเวลาที่สิ้นสุดได้ มาตรการของภาครัฐยังไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงเกือบตลอดเวลา การ
คาดหวังให้ตลาดแรงงานกลับเข้าสู่ภาวะปกติด้วยการรอเวลาให้ผ่านไปเรื่อย ๆ เหมือนอดีตที่ผ่านมาอาจเป็นไป
ได้ยากหรือเป็น ไปไม่ได้ หากทางเลือกนี้ไม่ ตอบโจทย์กับวิกฤต COVID-19 แล้วการก้าวผ่านวิกฤตนี ้โ ดย
นโยบายและมาตรการของภาครัฐจะทำอย่างไร
โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ทบทวนสถานการณ์การจ้างงาน การพัฒนาโครงสร้างทะเบียน
แรงงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การย้ายกลับถิ่นของแรงงานและแรงงานหางานใหม่ในช่วงวิกฤต ขอบเขต
การศึกษาครอบคลุมการวิเคราะห์ในช่วงก่อนและหลังการระบาดของ COVID-19 เพื่อวิเคราะห์พลวัตของ
แรงงานและการจ้างงานในตลาดแรงงาน รูปแบบการวิจัยที่ใช้ในโครงการนี้มีลักษณะผสมทั้งในมิติของข้อมูล
และการวิเคราะห์ วิธีการที่ใช้เป็นทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ขณะที่การดำเนินการวิจัยนั้น ใช้ การ
ทบทวนและประมวลสถานการณ์เพื่อนำผลที่ได้มาบรรยายเชิงพรรณนา และประกอบการวิเคราะห์ในส่วน
อื่น ๆ สำหรับจัดทำข้อเสนอแนะด้านมาตรการหรือนโยบายที่รวดเร็วและเหมาะสมกับช่ว งเวลาเพื่ อ ลด
ผลกระทบต่อปัญหาการแรงงานและการจ้างงานในระยะยาว
ปัญหาด้านแรงงานไม่ได้เกิดขึ้นมาใหม่ในช่วงวิกฤต COVID-19 แต่เป็นปัญหาที่สะสมมาตั้งแต่อดีต
และยังแก้ไขไม่ได้ เช่น ปัญหาการจับคู่ระหว่างความต้องการของผู้ประกอบการและแรงงาน (Matching) การ
เรียนที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน (Supply Push) การให้ความช่วยเหลือแรงงานไม่ทั่วถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้นเชื่อมโยงและเกี่ยวเนื่องกันเป็นระบบ ดังนั้น การแก้ปัญหาจำเป็นต้องใช้การแก้ปัญหาเชิง
ระบบโดยใช้ระบบฐานข้อมูลทะเบียนแรงงานที่ใช้การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อ
การออกแบบมาตรการและนโยบายสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแรงงานและการจ้างงานจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ง

Abstract
In the past, Thailand has been through many crises, both economic and natural, where
the labor market is inevitably affected. However, once the crises were over, the labor market
would soon return to normal. Given those experiences, many government agencies did not
seem to learn how to cope with future crises. COVID-19 pandemic is a good example. The
severities in the labor market and employment have shown that we are not well prepared.
The implementation of many government policies and measures to solve the problems is
slow and ineffective. With that in mind, employers and employees had to adjust and learn to
rely on themselves. Until now, nobody knows when the COVID-19 pandemic will come to an
end. However, many government measures are still uncertain and can change without prior
notices. Given that, the labor market is expected to adjust by itself and converge to the new
normal. Time will prove if that will still be true. Also, it is questionable whether the ongoing
policies and measures will solve problems in the labor market.
This research project aims to review the employment situation, the development of
the labor registration structure from relevant agencies, the labor migration, and the incidence
of new job seekers during the pandemic. This project covers the pre-and post-COVID-1 9 to
analyze labor dynamics and employment in the market. The mixed-method is used for the
data analysis, both quantitative and qualitative. The results and insights from the analysis will
be used to draw the policy implications and the corrective and preventive measures for the
labor market in the longer run.
Though many problems in the labor market are not new to the pandemic, their
persistence shows the sluggishness of the problems that have been unsolved such as the skill
mismatch between the educational background and the job requirements and the lack of
coverage in assistance. All these are interrelated and make the problems more complex.
Having a platform that can link all relevant labor registration databases may provide us the
timely data and information that can be used to design effective policies and measures in
mitigating the impact on the labor market and employment.
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บทนำ
1. หลักการและเหตุผล
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคอุบัติใหม่ที่ไม่เคยค้นพบมาก่อนหน้านี้ โดยมี
การระบาดครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 และมีการระบาดอย่าง
รวดเร็วไปทั่วโลก การระบาดส่งผลกระทบอย่างรุนแรงแก่หลายประเทศ สำหรับประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อ
สะสมรวม 438,844 ราย (ข้อมูล ณ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ของกรมควบคุ มโรค กระทรวงสาธารณสุข)
การระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผลกระทบทางตรงเกิดขึ้นกับผู้ที่ติดเชื้อ
เช่น การกักตัวควบคุมการแพร่เชื้อในกรณีที่ไม่แสดงอาการ หากติดเชื้อและแสดงอาการต้องเข้ารับการรักษา
ในขณะที่ผลกระทบในทางอ้อมจะเกิ ดขึ้นจากมาตรการการควบคุมการระบาดของโรค เช่น ผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ที่
ติดเชื้อจะต้องถูกกักตัวเพื่อ ดูอาการไม่น้อยกว่า 14 วัน มาตรการปิดเมือง (Lockdown) และการประกาศ
เคอร์ฟิว (Curfew) การปิดธุรกิจบางประเภท ผลกระทบจาก COVID-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวและ
การจ้างงานที่ลดลง เป็นต้น เมื่อวิเคราะห์ลักษณะการเปลี่ยนแปลงการว่างงานกับอัตราการเจริญเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริง (Real GDP) ในช่วงการระบาดของ COVID-19 เปรียบเทียบกับ
ช่วงการเกิดวิกฤตในอดีต การเคลื่อนไหวของทั้งสองตัวแปรเป็นไปในทิศทางตรงข้ามกัน ผลกระทบจากทั้งสอง
ปัจจัยมีลักษณะเป็นพลวัต (Dynamic) อัตราการว่างงานจะมีค่าสูงขึ้น ในช่วงวิกฤตและปรับตัวเข้าสู่แนวโน้ม
ปกติเมื่อเวลาผ่านไป ดังแสดงตามแผนภาพที่ 1
COVID-19 120.0

วิกฤตแฮม
เบอร์เกอร์

15.0

95.7100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
-4.2 -20.0
-40.0
-60.0
-80.0

yoy - rgdp %

10.0
5.0
0.0
-5.0
-15.0

2545ไตรมาสที่1
2545ไตรมาสที่4
2546ไตรมาสที่3
2547ไตรมาสที่2
2548ไตรมาสที่1
2548ไตรมาสที่4
2549ไตรมาสที่3
2550ไตรมาสที่2
2551ไตรมาสที่1
2551ไตรมาสที่4
2552ไตรมาสที่3
2553ไตรมาสที่2
2554ไตรมาสที่1
2554ไตรมาสที่4
2555ไตรมาสที่3
2556ไตรมาสที่2
2557ไตรมาสที่1
2557ไตรมาสที่4
2558ไตรมาสที่3
2559ไตรมาสที่2
2560ไตรมาสที่1
2560ไตรมาสที่4
2561ไตรมาสที่3
2562ไตรมาสที่2
2563ไตรมาสที่1
2563ไตรมาสที่4

-10.0

yoy - Unemployment %

20.0

rgdp

Unemployment

ที่มา: คณะผู้วิจัย

แผนภาพที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริง (Real GDP)
และการว่างงาน

1

วิกฤตทางเศรษฐกิจและการเงินที่เกิดขึ้นครั้งใหญ่ของประเทศไทยใน พ.ศ.2540 ส่งผลกระทบต่อคน
ไทยหลายกลุ่มอาชีพ โดยเฉพาะกลุ่มคนยากจนและผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากการว่างงานเพิ่มมากขึ้น
ขณะที่ผลกระทบทางสังคมที่ตามมาด้วย อาทิ การหยุดเรียนของเด็กจากระบบการศึกษาเนื่องจากผู้ปกครอง
ประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจ การเข้าไม่ถึงบริการด้านสุขภาพและสวัสดิการของกลุ่มแรงงานนอกระบบ เป็น
ต้น จากวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ไทยเผชิญในครั้งนั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม
(Social safety net) ทั้งการให้บริการทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ทั้งบริการด้านศึกษา
สาธารณสุข และแรงงาน (การจ้างงานและการสร้างรายได้ของกับกลุ่มเปราะบาง)
การระบาดของ COVID-19 ในระลอกแรกเป็นการเปิด พรมของปัญหาตลาดแรงงานไทยซึ่ ง เป็ น
แรงงานนอกระบบเกินกว่าครึ่งหนึ่งของแรงงานทั้งหมดที่ตกอยู่ในสถานะขาดโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม
(Social safety net) รองรับ และภาครัฐยังขาดข้อมูลที่เพียงพอต่อการออกแบบนโยบาย ช่วยเหลือเยียวยาให้
ตรงจุดและทั่วถึง จนถึงการระบาดในระลอกที่ 3 ซึ่งเป็นระลอกของการระบาดที่รุนแรงที่สุดของประเทศไทย
ฐานข้อมูล Telco ของ True Digital Group1 แรงงานเคลื่อนย้ายออกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
และเมืองเศรษฐกิจหลักของประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ ชลบุรี และภูเก็ต กลับสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า
ร้อยละ 58 ของแรงงานคืนถิ่นทั้งหมด2 ดังแสดงดังแผนภาพที่ 2

แผนภาพที่ 2 การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างการระบาด COVID-19 พ.ศ.2563

1

ฐานข้อมูลขนาดใหญ่จากโทรศัพท์มือถือ (Mobile Big Data) Telco ของ True Digital Group ซึ่งมีผู้ใช้มือถือประมาณ 20 ล้านคน ระยะเวลา
26 เดือน ตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 ถึง 28 ก.พ. 64 เป็นข้อมูลรวม (Aggregate) ไม่แยกแยะข้อมูลรายบุคคล ลักษณะตัวอย่างประชากรที่ไม่ระบุชื่อ ข้อมูล
แบ่งหลายมิติ เช่น รายวัน รายเดือน และลักษณะการใช้งานโทรศัพท์ของแต่ละบุคคล บทความนี้ผู้เขียนเลือกใช้ขอ้ มูลรายเดือนเนื่องจากข้อ มูล
รายวันนั้นถูกจัดเก็บมาในรูปแบบชื่อวันของสัปดาห์ เช่น วันจันทร์ วันอังคาร เป็นต้น ซึ่งผู้เขียนไม่สามารถรู้ได้ว่าวันของสัปดาห์นั้น เป็นวันอะไรใน
ปฏิทิน
2 เสาวณี จันทะพงษ์ และ วริศ ทัศนสุนทรวงศ์ .(2564).แรงงานคืนถิ่นหลังโควิค 19 จุดเปลี่ยนภาคเกษตรไทยและเร่งกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค:
ข้อมูลจาก Mobile Big Data
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การเคลื่อนย้ายแรงงานของประเทศไทยที่ผ่านมาเป็นการเคลื่อนย้ายตามฤดูกาล จากพื้นที่ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมายังกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคกลางในช่วงฤดูแล้ง (ช่วง
หยุดทำการเพาะปลูก) และย้ายถิ่นในทิศทางตรงข้ามในช่วงฤดูฝน และการเคลื่อนย้ายแรงงานครั้งใหญ่ คือ
การเคลื่อนย้ายแรงงานกลับสู่ภาคเกษตรสมัยวิกฤตต้มยำกุ้ง ซึ่งขณะนั้นภาคเกษตรมีศักยภาพในการรองรับ
การจ้างแรงงานให้กับคนที่กลับไปภูมิ ลำเนาได้ เป็นที่น่าสังเกตว่าภาคเกษตรและชนบททำหน้าที่รองรับ
แรงงานคืนถิ่นที่ถูกเลิกจ้างจากเมืองตั้งแต่วิกฤตในอดีตหรือเป็นหลักประกันทางสังคมของแรงงานได้อีกชั้นหนึ่ง
แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันปัญหาเชิงโครงสร้างของครัวเรือนเกษตร และการระบาดของ COVID-19 ซึ่ง
รายละเอียดเหล่านี้จะเป็นตัวชี้วัดว่ารัฐควรดำเนินนโยบายหรือมาตรการใด ๆ ด้านแรงงานจากการนำมิติของ
การเคลื่อนย้ายแรงงานมาเป็นเครื่องมือบอกถึงการปรับตัวของตลาดแรงงาน
นโยบายและมาตรการช่วยเหลือแรงงานและการจ้างงานของภาครัฐช่วงการระบาดของ COVID-19
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกกลุ่มแรงงาน ปัญหาการจ้างงานที่เป็น
ปัญหาซ้ำซากและเกิดมาก่อนการระบาดของ COVID-19 เช่น ปัญหาเรื่องความไม่สอดคล้อง (Mismatch)
ระหว่างความต้องการของผู้จ้างกับผู้สมัครงาน การเข้าไม่ถึงสิทธิ์ของกลุ่มแรงงานต่างด้าว และแรงงานนอก
ระบบ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ระบบทะเบียนแรงงานเพื่อนำมาวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาให้ตรงจุด ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการจัดทำทะเบียนแรงงานของประเทศไทยอย่างครบถ้วน และข้อมูล
ทะเบียนแรงงานกระจายอยู่ในหลายกระทรวงและขาดการเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับใช้แก้ปัญหาร่วมกัน ดังนั้น
ภาครัฐต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาทะเบียนแรงงานที่พร้อมใช้งานเพื่อสนับสนุนการจัดทำนโยบายและ
มาตรการที่สามารถแก้ไขปัญหาแรงงานและการจ้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การระบาดของ COVID-19 เป็ น ปั จ จั ย ที ่ ส ่ ง แรงกดดั น ให้ เ กิ ด การปรั บ ตั ว ของตั ว แรงงานและ
ผู้ประกอบการภายใต้สภาวะปกติใหม่หรือ New Normal การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นได้ทั้งวิกฤตและโอกาส
สำหรับการจ้างงานในตลาดแรงงาน ขึ้นอยู่กับการบังคับใช้มาตรการหรือนโยบายของภาครัฐที่ รวดเร็วและ
เหมาะสมกับช่วงเวลา ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดแรงงานที่เป็นปัจจุบันและมีความแม่นยำสูงจึงเป็นเรื่อง
เร่งด่วนและมีความสำคัญมาก หากดำเนินการล่าช้าอาจส่งผลต่อปัญหาการจ้างงานในระยะยาว
การดำเนินงานของโครงการในระยะที่ 1 เป็นการทบทวนวรรณกรรมร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
และการวิเคราะห์สถานการณ์และผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการ
รองรับผลกระทบการระบาดได้ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อทบทวนสถานการณ์และพลวัตของการจ้างงานในตลาดแรงงานที่เป็นผลจากมาตรการแก้ปัญหา
การระบาดของ COVID-19 ของภาครัฐ
2. เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การย้ายกลับถิ่นของแรงงาน และแรงงานหางานใหม่ในช่วงวิกฤต
3. เพื่อทบทวนสถานการณ์และข้อมูลสำหรับการพัฒนาโครงสร้างทะเบียนแรงงาน
4. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการรองรับผลกระทบของ COVID-19 ต่อแรงงานและ
การจ้างงานในปัจจุบัน
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ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
3. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
3.1 โครงสร้างทะเบียนแรงงานของประเทศไทย
การจัดทำระบบทะเบียนแรงงานของประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่มีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
ข้อมูลในระบบทะเบียนที่มีอยู่ปัจจุบันที่สามารถเชื่อมต่อกันได้มี 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) ข้อมูลทะเบียนราษฎร์
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2) ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 3) ข้อมูลด้านแรงงาน
กระทรวงแรงงาน การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์แบบแยกส่วนยังไม่มีการทำการวิเคราะห์ร่วมกันอย่าง
เป็นระบบ (กัมพล, 2563)3 กลไกสำคัญที่จะทำให้สามารถสร้างความร่วมมือในการกำหนดนโยบายที่เหมาะสม
คือ การมีโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลที่เชื่อมโยงทั้งข้อมูลการจ้างงาน ข้อมูลทักษะ และข้อมูลการศึกษาเข้า
ด้วยกันและเปิดให้ผู้ดำเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องสามารถออกแบบนโยบายร่วมกันผ่านการรับฟังความคิดเห็นที่
สะท้อนพัฒนาการในตลาดแรงงานอย่างแท้จริงและทันการณ์ของแรงงานและนายจ้าง โดยโครงสร้างทะเบียน
แรงงาน จะเกิดขึ้นได้จริงในทางปฏิบัติผ่านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเจ้าของข้อมูล หน่วยงานด้านเทคนิค
และธรรมาภิบาลข้อมูล หน่วยงานกำหนดนโยบายด้านแรงงานและการศึกษา และหน่วยงานกำหนดนโยบาย
เศรษฐกิจ ดังแผนภาพที่ 3

ทีม่ า: กัมพล พรพัฒนไพศาลกุล 2563, “Labor Market Digital Transformation: หนทางต้านวิกฤต”

แผนภาพที่ 3 กลไกการทำงานของโครงสร้างทะเบียนแรงงาน
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กัมพล พรพัฒนไพศาลกุล. (2563). Labor Market Digital Transformation: หนทางต้านวิกฤต
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สถานการณ์ COVID-19 ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างหลายภาคส่วนในการบูรณาการการทำงาน
ด้านโครงสร้างทะเบียนแรงงานอย่างเป็นระบบ โดย คณะอนุกรรมการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ด้านการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ริเริ่มให้ ภาครัฐพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อรักษาการจ้าง
งานควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแรงงาน โดยเปิดให้ ประชาชนทั่วไปสามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน และออกแบบให้สามารถเลือกจับคู่ตำแหน่งงานตามพื้นที่หรือภูมิลำเนาและการจับคู่
ตำแหน่งงานจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทำงานหรือทักษะที่มีอยู่ นอกเหนือจากกลุ่มแรงงานทั่วไป
แล้วยังครอบคลุมถึงกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้พิการ นอกจากนี้ ยังมีการแนะนำหลักสูตร
ฝึกอบรมสำหรับประชาชนที่ต้องการยกระดับหรือปรับทักษะความรู้ของตัวเองให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด (วรากรณ์, 2564)4
ผลกระทบของ COVID-19 ทำให้แรงงานบางส่วนประสบกับปัญหาการว่างงาน การว่างงานของ
แรงงานส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากแรงงานขาดรายได้ คำถามคือ แรงงานกลุ่มใดที่ได้รับ
ผลกระทบจากการว่างงานมากที่สุด จากสมมติฐานเบื้องต้นคือ กำลังแรงงานที่มีการศึกษาระดับต่ำ น่าจะมี
โอกาสมีงานทำน้อยหรือมีโอกาสว่ างงานสูงกว่าแรงงานที่มีการศึกษาสูง ใน พ.ศ.2563 ประเทศสหรัฐอเมริกา
(United States) มีอัตราการว่างงานเป็นไปตามข้อสมมติข้างต้น ซึ่งแรงงานที่มีระดับการศึกษาสูงจะมีอัตรา
การว่างงานต่ำกว่าแรงงานที่มีระดับการศึกษาต่ำ สมมติฐานดังกล่าวแตกต่างกับอัตราว่างงานในประเทศไทยที่
แรงงานระดับอุดมศึกษามีอัตราว่างงานสูงกว่าแรงงานที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่า แนวโน้มอัตราว่างงานของ
แรงงานระดับอุดมศึกษาสูงมาหลายสิบปี ก่อนการระบาดของ COVID-19 ภาครัฐและภาคเอกชนพยายามออก
มาตรการ/นโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่การว่างงานของแรงงานที่อายุน้ อยและมีการศึกษาสูงยังเป็น
ปัญหาเรื้อรังของประเทศไทยมาถึงปัจจุบัน หรือว่าปัญหานี้เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติและไม่สามารถแก้ไขได้ ดัง
แสดงตามแผนภาพที่ 4
Unemployment rate in Thailand 2020 (%)

Unemployment rate in United States 2020 (%)
Professional degree
Master's degree
Bachelor's degree

ปริญญาโท

1.2

4.1

3.6

5.5

Total

7.1

Associate's degree

7.1

2.8
2.4
2.0

Some college, no degree

8.3

High school diploma

9

Less than a high school diploma

ปริญญาเอก

0.4

3.1

2.1
1.2
11.7

0.7

ปริญญาตรี

ปวส.หรืออนุปริญญา
ปวช.
มัธยมปลาย
มัธยมต้น
ประถมศึกษา
ต่ากว่าประถมศึกษา

ที่มา: U.S. Bureau of Labor Statistics และการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ

แผนภาพที่ 4 อัตราว่างงานตามระดับการศึกษา พ.ศ.2563

4

วรากรณ์ สามโกเศศ. (2564). www.ไทยมีงานทำ.com แพลตฟอร์มของวันนี้และอนาคต ช่วยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย
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ประเด็นเชิงโครงสร้างสำคัญของระบบการศึกษาไทย คือ คนไทยเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง
ทั่วถึง แต่ผู้เข้ารับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยยังมีจำนวนไม่มากนัก และมักจะกระจุกตัวอยู่ในสาขาที่ไม่
ตรงกับความต้องการของตลาด นโยบายที่เอื้อโอกาสให้คนไทยเข้าถึงระบบการศึ กษาขั้นพื้นฐาน ทำให้มี
นักเรียนในการดูแลของกระทรวงศึกษาธิการสูงถึงเกือบ 12 ล้านราย ใกล้เคียงกับจำนวนประชากรวัย 5-19 ปี
ที่ประมาณการโดยองค์การสหประชาชาติ โดยแม้ว่าในนักเรียนกลุ่มดังกล่าวจะประกอบด้วยนักเรียนสายอาชีพ
ที่อยู่ในปีการศึกษาสุดท้ายและพร้อมจะเข้าสู่ต ลาดแรงงานได้ถึงกว่า 4 แสนราย แต่เกือบครึ่งหนึ่งอยู่ในกลุ่ม
วิชาเอกด้านการบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นสาขาที่ตลาดแรงงานไม่ได้ขาดแคลนนัก ดังแสดงตาม
แผนภาพที่ 5 น่าสังเกตว่านักเรียนที่เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยยังมีไม่มากนัก เมื่อเทียบกับจำนวนนักเรียน
ที่อยู่ในชั้นปีสุดท้ายของทั้งสายสามัญและสายอาชีพซึ่งรวมกันแล้วกว่า 1 ล้านราย มากกว่าจำนวนนักศึกษา
ใหม่ในระดับอุดมศึกษาที่ 2.7 แสนราย นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในสาขาที่ไม่ตรงกับความ
ต้องการของตลาดทำให้ต้องทำงานต่ำกว่าวุฒิการศึกษาหรือทำงานไม่ตรงกับสายงานที่เรียนมา

ที่มา: สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2564)

แผนภาพที่ 5 จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับการศึกษาและวิชาเอก พ.ศ.2563
ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจในวงกว้างในระดับที่แตกต่างกันไป
แม้ว่าปัจจุบันยังไม่สามารถคาดการณ์จุดสิ้นสุดของการระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยได้ แต่มีคำถาม
ว่าแนวโน้มของภาคธุรกิจหลังการระบาดของ COVID-19 จะเป็นอย่างไร ศูนย์วิจัยกสิกร (2563) ได้ประเมิน
ภาพรวมธุรกิจจากมิติด้านยอดขายและขนาดการผลิตเบื้องต้น พบว่า ธุรกิจที่มีแนวโน้มฟื้นตัวได้ก่อนอย่างค่อย
เป็นค่อยไป ได้แก่ ธุรกิจอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค ยาและเวชภัณฑ์ และบริการด้านสุขภาพ ขณะที่ธุรกิจค้า
ปลีกออนไลน์ บริการเดลิเวอรี่ บริการ Cloud solutions เป็น Sub-segment ของธุรกิจน่าจะยังขยายตัว
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจส่งผลต่อ ความ
ต้องการแรงงานที่เปลี่ยนไป ทักษะของแรงงานที่มีอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นแรงงานทักษะปานกลาง และ
ทั กษะต่ ำอาจไม่ ตรงกั บความต้ องการของภาคธุ รกิ จในอนาคต การสร้ างทั กษะเพิ ่ มให้ แรงงาน (Up-skill –
Re-skill) หรือการพัฒนาและปรับทักษะของแรงงานเป็นส่วนสำคัญมากยิ่งขึ้น แต่จะดำเนินการอย่างไรให้ตรงจุด
และมีประสิทธิภาพ การติดตามพฤติกรรมของแรงงานเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้กำหนดนโยบายที่ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายและสามารถปฏิบัติได้จริง มีส่วนช่วยแก้ปัญหาด้านแรงงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย5
5 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย.

(2563). จับตา ธุรกิจไหนฟื้นก่อน ฟื้นหลังโควิด. เรียกใช้เมื่อ 11 มิถุนายน 2564 จาก
https://www.kasikornbank.com/SiteCollectionDocuments/business/sme/knowledge/article/KSMEAnalysis/Goodandbadsme_S
ME/Goodandbadsme_SME.pdf
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กลุ่มแรงงานเยาวชน
การระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย ส่งผลให้แรงงานกลุ่ม NEET (Youth not in education,
employment, or training) ตามนิยามขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) หมายถึงเยาวชนอายุ
15-24 ปี ที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษา การจ้างงาน และการฝึกอบรม ซึ่งในสังคมไทยยังไม่เป็นที่พูดถึงมากนัก
จากข้อมูลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรไทย กลุ่ม NEET ประกอบด้วยเยาวชนที่ 1.ทำงานบ้ าน
2.อยู่ว่าง หรือกำลังพักผ่อน 3.ยังเด็ก ป่วย พิการ จนทำงานไม่ได้ และ 4.ว่างงาน มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 1 ต่อปี ถึงแม้ว่าภาครัฐดำเนินการนโยบายช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 หลากหลาย
โครงการ แต่แรงงานกลุ่ม NEET กลับเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ (สิรวิชญ์ และนวทัศน์, 2563)6
ภาครัฐได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงาน สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน
(Government Co Payment) ที่ช่วยอุดหนุนค่าจ้างร้อยละ 50 สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาทต่อเดือนต่ อ คน
ตลอดระยะเวลาการจ้าง 1 ปี (1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64) จำนวน 2.3 แสนอัตรา การดำเนินโครงการดังกล่าวนี้
อาจจะยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เพราะตัวเลขกลุ่มแรงงานเรียนจบใหม่ที่ไม่สามารถหางานทำได้ สูงกว่า
จำนวนที่โครงการตั้งไว้หลายเท่าตัว (ไทยรัฐออนไลน์, 2564)7 ผลจากการดำเนินโครงการนี้เป็นที่น่าประหลาดใจ
อย่างยิ่ง เหตุใดแรงงานจบใหม่จึงยังไม่สามารถมีงานทำภายใต้การช่วยของภาครัฐได้

ที่มา: ข้อมูลการลงทะเบียนใน ไทยมีงานทำ.com ณ ต.ค. 2563

แผนภาพที่ 6 จำนวนผู้ลงทะเบียนหางานใน ไทยมีงานทำ.com จำแนกตามระดับการศึกษา
และสาขา

6

นวทัศน์ ทัศนบรรจง, และ สิรวิชญ์ รัตนประทีปทอง. (2563). เรียกใช้เมื่อ 11 มิถุนายน 2564 จาก https://tdri.or.th/2020/08/neetpopulation-in-thailand/
7 ไทยรัฐออนไลน์. (2564). ชะตา "เด็กจบใหม่" ส่อเดินเตะฝุ่นอีกนับแสน รัฐต้องทุ่ม มหา’ลัยอย่านิ่งเฉย. เรียกใช้เมื่อ 11 มิถุนายน 2564 จาก
https://www.thairath.co.th/scoop/theissue/2073671
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จำนวนการใช้งานแพลตฟอร์มจัดหางานภาครัฐได้สะท้อนปัญหาสำคัญของความไม่สอดคล้องด้าน
ทักษะในตลาดแรงงาน หรือ Job-skill mismatch กล่าวคือ มีผู้สมัครงานกว่าร้อยละ 60 สำเร็จการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย และส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มบริหารธุรกิจและบริการ ดังแสดงในแผนภาพที่ 6 แต่นายจ้างเกือบ
ร้อยละ 80 ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาหรือต้องการเพียงวุฒิต่ำกว่า ม.3 สะท้อนว่าตลาดแรงงานไทยมีความต้องการ
ส่วนเกินในส่วนของแรงงานทักษะต่ำ ดังแสดงในแผนภาพที่ 7

ที่มา: ข้อมูลการลงทะเบียนใน ไทยมีงานทำ.com ณ ต.ค. 2563

แผนภาพที่ 7 จำนวนตำแหน่งงานใน ไทยมีงานทำ.com จำแนกตามระดับการศึกษาและสาขา
จากการระบาดของ COVID-19 อีกหลายรอบของประเทศไทย นักวิชาการทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนต่างพากันประเมินว่าการจ้างงานของไทยจะฟื้นตัวอย่างเต็มที่อาจต้องใช้ระยะเวลากว่า 2-3 ปี
ในช่วงเวลานี้หลายธุรกิจต่างปรับตัวกันเพื่อความอยู่รอด ไม่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกิจกรรม
การผลิตและบริการของตนมากขึ้น หรือแม้กระทั่งพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ส่งผลให้ใน
เวลานี้เด็กจบใหม่ควรจะต้องปรับตัวเพิ่มทักษะใหม่ ๆ ตอบสนองความต้องการนายจ้างที่เปลี่ยนแปลงไป
ในช่วงที่เกิดวิกฤตต่าง ๆ ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศไทยชะลอตัว ส่งผลสืบเนื่องมายังตลาดแรงงาน
ให้ลดการจ้างแรงงานลงแล้ว จ๊อบส์ดีบี (2558)8 ยังพบสาเหตุของการว่างงานโดยเฉพาะเด็กจบใหม่มีคุณวุฒิ
และสาขาที่จบการศึกษามาไม่ตรงกับความต้องการตลาด และปัญหาทักษะแรงงานเด็กจบใหม่ไม่เพียงพอและ
ไม่ตรงกับตำแหน่งงาน ปัญหาดังกล่าวนี้เป็นปัญหาที่ พบบ่อยที่สุดซึ่งเกิดจากนักศึกษามักเลือกเรียนตาม
กระแสและไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร หรืออยากทำอาชีพไหน พอเรียนจบกลับไปเลือกสมัครงานตามตำแหน่ง
งานที่สนใจมากกว่าเลือกสมัครงานตามสายงานที่เรียนมาทำให้โอกาสที่จะได้ทำงานมีน้อย

8

จ๊อบเอสดีบี. (2558). ปัญหาเด็กจบใหม่ว่างงานเป็นเพราะอะไร. เรียกใช้เมื่อ 11 มิถุนายน 2564 จาก https://th.jobsdb.com/thth/articles/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8
%81%E0%B8%88%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%
E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/
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ด้วยสาเหตุข้างต้น ทั้งปัญหานักศึก ษาจบการศึกษาไม่ตรงกับตำแหน่งงานที่สนใจประกอบกับปัญหา
วิกฤต COVID-19 หลายธุรกิจต่างปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจของตนให้อยู่รอด พฤติกรรมการบริโภคสินค้า
และบริการที่เปลี่ยนแปลง เป็นตัวเร่งให้เกิดช่องว่างระหว่างทักษะของแรงงานจบใหม่กับความต้องการแรงงาน
ของนายจ้างให้เพิ่มขึ้น พอเกิดวิกฤตการระบาดของ COVID-19 ยิ่งเป็นตัวซ้ำเติมปัญหาที่มีมานานแล้วให้
รุนแรงมากขึ้นไปอีก การดำเนินนโยบายที่ผ่านมายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้อง
ศึกษาและทบทวนแนวทางการส่งเสริมการมีงานทำของเด็กจบใหม่เพื่อบรรเทาปัญหาตลาดแรงงานซึ่ง มี
ความสำคัญและจัดอยู่ในภาคเศรษฐกิจจริงให้ฟื้นตัวโดยเร็ว เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเดินหน้าต่อไปได้
3.2 มาตรการการเยียวยาแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19
(1) ประเทศไทย
การแก้ ไขปั ญหาเศรษฐกิ จ หลั งการแพร่ ระบาดของ COVID-19 รั ฐ บาลออกมาตรการช่ ว ยให้ กั บ
ผู้ประกอบการและแรงงาน เพื่อให้เศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนไปได้ แนวทางการให้ความช่วยเหลือแบ่งออกเป็น
3 กลุ่ม ได้แก่ มาตรการด้านภาษี และมาตรการด้านการจ้างงาน เช่น การคืนสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการใน
ประเทศ ลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากอัตราร้อยละ 3 เหลืออัตราร้อยละ 1.5 สำหรับการจ่ายเงินได้พึง
ประเมิน หรือลดเหลืออัตราร้อยละ 2 สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามข้อกำหนด มาตรการพักชำระหนี้เงิน
ต้นให้ลูกหนี้ธุรกิจตามระดับผลกระทบ ทั้งนี้ไม่เกิน 12 เดือน มาตรการจ้างบัณฑิตจบใหม่มาเป็นผู้ประสานงาน
โครงการของกระทรวงแรงงานในระดับพื้นที่ และการสร้างแพลตฟอร์มหางานทำและค้นหาหลักสูตรอบรมเพื่อ
เพิ่มวิชาชีพบนเว็บไซต์ เป็นต้น มาตรการที่รัฐใช้สำหรับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและการว่างงานในตอนนี้เป็น
มาตรการที่แก้ไขปัญหาระยะสั้น และมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาอื่นตามมาในอนาคต
นโยบายและมาตรการช่วยเหลือด้านการจ้างงานสำหรับแรงงานที่ได้รับผลกระทบช่วงการระบาดของ
COVID-19 จากภาครัฐมีหลายมาตรการ ได้แก่ จ้างบัณฑิตจบใหม่มาเป็นผู้ประสานงานโครงการของกระทรวง
แรงงานในระดับพื้นที่ การพัฒนาทักษะฝีมือให้แรงงาน จากเดิม 70,000 คน ฝึกอบรมเพิ่มอีก 30,000 คน
พัฒนาทักษะให้แก่แรงงานนอกระบบ จากเดิม 100,000 คน ฝึกอบรมเพิ่มอีก 20,000 คน โครงการสินเชื่อเพื่อ
ส่งเสริมการจ้างงานตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานประกันสังคมและธนาคารพาณิชย์ สิ้นสุด
โครงการเดือนธันวาคม 2563 และกระทรวงแรงงานได้พัฒนาแพลตฟอร์มหางานทำและค้นหาหลักสูตรอบรม
เพื่อเพิ่มวิช าชี พบนเว็บ ไซต์ โดยใช้ช ื่อว่า “ไทยมีงานทำ” มีตำแหน่งงานว่างทั้ง แบบ Full Time และ
Part Time ทั่วประเทศ ล่าสุด วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจัดสรรกรอบ
อัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ จ้างงานผู้จบปริญญาตรีให้บรรจุเ ป็น
พนักงานข้าราชการเฉพาะกิจ 10,000 อัตรา มีสัญญาจ้าง 1 ปี จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ว่างงานตามระดับ
การศึกษาและตำแหน่งการรับสมัครงานบนเว็บไซต์ “ไทยมีงานทำ” จำแนกตามระดับการศึกษา สะท้อนให้
เห็นปัญหาเรื่องการจับคู่ (Mismatch) ระหว่างความต้องการของผู้จ้างกับผู้สมัครงาน และหลายมาตรการเป็น
มาตรการระยะสั้นเท่านั้น ดังแสดงตามแผนภาพที่ 8
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ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย
หมายเหตุ: * ข้อมูลตำแหน่งงานจาก https://www.ไทยมีงานทา.com เข้าถึงข้อมูลวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2564
** การสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ

แผนภาพที่ 8 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและผู้ว่างงานจำแนกตามระดับการศึกษา
นอกจากการเยียวยาผลกระทบของ COVID-19 ที่มีต่อตลาดแรงงานไทยในระยะสั้นแล้ว การมุ่งปรับ
โครงสร้างแรงงานไทยในระยะยาวควบคู่ไปนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ
สะท้อนว่า9 แรงงานไทยเกือบร้อยละ 87 ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ทักษะไม่สูงนัก ไม่ได้จบการศึกษาในหมวดที่เป็นที่
ต้องการของตลาด หรือ STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์) และไม่ได้ทำงานใน
วิชาชีพที่ใช้ความรู้ความชำนาญ ดังนั้น แรงงานกลุ่มใหญ่ที่สุดนี้ควรได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะโดยอาศัย
เทคโนโลยีทางการศึกษาสมัยใหม่ เช่น การเข้ารับการอบรม Online ต่าง ๆ นอกจากนี้ แรงงานไทยร้อยละ 45
เป็นลูกจ้าง ขณะที่ แรงงานส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 52 เป็นผู้จ้างงานตนเอง และมีเพียงร้อยละ 3 ที่เป็นนายจ้าง โดย
รายได้เฉลี่ยของลูกจ้างและนายจ้างสูงกว่าผู้จ้างงานตนเองที่มีพื้นฐานเหมือนกัน อาทิ การศึกษา อาชีพ
ครอบครัว โครงสร้างนี้สะท้อนว่าแม้คนไทยจะมีอิสระในการเลือกงาน แต่หากผู้จ้างงานตนเองไม่สามารถปรับตัว
ยกระดับธุรกิจของตนให้ขยายขนาด แล้วการปรับตัวไปเป็นลูกจ้างอาจได้รับรายได้มากขึ้นไปพร้อม ๆ กับ ได้รับ
ความคุ้มครองภายใต้สิทธิสวัสดิการด้านต่าง ๆ เช่นกัน ดังแสดงตามแผนภาพที่ 9
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นครินทร์ อมเรศ. (2562). สกัดจุดยุทธจักรแรงงานไทย
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ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ และ นครินทร์ อมเรศ, นันทนิตย์ ทองศรี และ มณฑลี กปิลกาญจน์ 2562

แผนภาพที่ 9 จำนวนแรงงานจำแนกตามประเภทการจ้างงานและระดับทักษะของแรงงาน พ.ศ. 2562
(2) ต่างประเทศ
การระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจเกือบทุกประเทศ รัฐบาลแต่ละ
ประเทศได้มีการบังคับใช้มาตรการเยียวยาแรงงาน และผู้ประกอบการอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบที่
เกิดขึ้น จากการประเมินมาตรการในการช่วยเหลือในต่างประเทศนั้น มีรูปแบบไม่แตกต่างกันมากรายละเอียด
ใน ภาคผนวก ก สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นการปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ พักชำระหนี้
เลื่อนการจ่ายภาษี เพิ่มสภาพคล่องให้แก่ธุรกิจทั้งขนาดใหญ่ และ SMEs และสำหรับมาตรการเยียวยา
ช่วยเหลือแรงงานส่วนใหญ่เป็นการให้เงินอุดหนุนทั้งผู้ว่างงาน ตกงาน และผู้ที่ถูกลดจำนวนชั่วโมงการทำงาน
ซึ่งสิ่งที่แตกต่างจากมาตรการของประเทศไทย คือ มาตรการเยียวยาช่วยเหลือแรงงานในประเทศไทยไม่มีความ
ชัดเจนเท่ากับมาตรการของต่างประเทศ
สิ่งที่น ่าสนใจสำหรับ มาตรการเยียวยาแรงงานในประเทศไทยและต่างประเทศ คือ มาตรการ
ช่วยเหลือแรงงานในระยะยาวหลังจากการระบาดของ COVID-19 โดยจากการรวบรวมมาตรการ พบว่า มี
เพียงประเทศฮ่องกงเพียงประเทศเดียวที่มีมาตรการเพิ่มการจ้างงานจำนวน 30,000 ตำแหน่ง ทั้งการจ้างงาน
ของภาครัฐและเอกชนในอีก 2 ปีข้างหน้า
3.3 การเคลื่อนย้ายแรงงาน
เสาวนี และคณะ (2558) ใช้แนวคิด Gross Worker Flows และแบบจำลอง Multinomial logit ผล
การศึกษา พบว่า ภาคการผลิตของไทยค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและ
บริการมากขึ้น และแรงงานส่วนใหญ่ยังมีทักษะอยู่ในระดับต่ำ แรงงานภาคเกษตรที่อยู่ในระบบจะมีความ
ยืดหยุ่นสูงในการเคลื่อนย้ายเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและก่อสร้าง เนื่องจากอาจมีทักษะที่พร้อมต่อการเปลี่ยน
ย้ายงานได้มากกว่าแรงงานนอกระบบในภาคเกษตรกลุ่มอื่น ๆ และแรงงานที่มีการศึกษามัธยมศึกษาตอน
ปลายและอาชีวศึกษามีโอกาศที่จะเคลื่อนย้ายแรงงานสูงกว่าแรงงานที่มีการศึกษาต่ำกว่านี้ นอกจากนี้อั ตรา
ค่าจ้างที่สูงขึ้นยังเป็นแรงูงใจให้แรงงานเคลื่อนย้ายทั้งในภาคการผลิตเดียวกัน (Intra-sectoral mobility) และ
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ระหว่างภาคการผลิต (Inter-sectoral mobility) มากขึ้น10 อย่างไรก็ตาม ค่าจ้างแรงงานมีผลกระทบต่อการ
เคลื่อนย้ายแรงงานภาคเกษตรน้อยกว่าปัจจัยส่วนบุคคล (สุวพร, 2558)
รูปแบบการเคลื่อนย้ายแรงงาน คือ ระหว่างพื้นที่ (Geographical mobility) ระหว่างภาคการผลิต
(Industrial mobility) และระหว่างอาชี พ (Occupational mobility) การเคลื่ อนย้ ายแรงงานจะเกิ ด ผล
กระทบต่อสวัสดิการ และความเป็นอยู่ของแรงงานทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ผลกระทบทางบวก คือ ช่วย
แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้ในพื้นที่ได้เนื่องจากแรงงานที่มีการเคลื่อนย้ายพื้นที่จะมีความรู้มาก
ช่วยทำให้ความแตกต่างของค่าจ้างระหว่างภูมิภาคลดลง ช่วยเสริมสร้างความได้เปรียบแก่อุตสาหกรรมที่มีการ
เคลื่อนย้ายของ แรงงานเข้ามามาก และการเคลื่อนย้ายระหว่างพื้นที่ของแรงงานหนุ่มสาวมีผลดีต่อการพัฒนา
ทุนมนุษย์และการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่นั้น ๆ (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2553)11
ปัจ จัย ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเคลื่อนย้ายแรงงานมีห ลากหลายแต่ที่ส ำคัญ เช่น อายุ ระดับ
การศึกษา ที่อยู่อาศัย สถานภาพสมรส สถานภาพทางการเงิน ที่อยู่อาศัย ประสบการณ์ในสายอาชีพ ขนาด
และตลาดแรงงานในพื้นที่ การติดตามบุคคลในครอบครัวหางานทำและอัตราค่าจ้าง (ตารางที่ 1) ปัจจัยส่วน
บุคคลที่กล่าวมาข้างต้นมีผลต่อการตัดสินใจย้ายถิ่นมากกว่าอัตราค่าจ้างแรงงาน และกรุงเทพมหานครฯ และ
จังหวัดใหญ่ ๆ ยังคงเป็นแหล่งรองรับแรงงานที่สำคัญ ซึ่งลักษณะของพื้นที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคม หรือ
แหล่งท่องเที่ยว อาทิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น
(สุวพร, 2558)12
ตารางที่ 1 ปัจจัยกำหนดการเคลื่อนย้ายแรงงาน : ประสบการณ์ต่างประเทศและของไทย13
ประเทศ

UK

US

Australia

พื้นที่
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

อายุ
พื้นที่ตั้งของบริษัท
การศึกษา
การบริการด้านสุขภาพ (ผู้สูงอายุ)
ที่อยู่ และค่าเช่าบ้าน
ค่าครองชีพ
การมีครอบครัวหรือบุตร

ภาคการผลิต
•
•
•
•
•
•
•

อายุงาน
อัตราการว่างงาน
รายได้
สถานภาพสมรส
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อาชีพ

อายุ
ความก้าวหน้าในอาชีพ
รายได้
อาชีพ
ผู้จ้างงาน
ความจำเป็นทางการงาน
• อายุ
ความแตกต่ า งของค่ า จ้ า ง • สถานะหัวหน้า
ระหว่างภูมิภาคลดลง
• ครัวเรือน
• การศึกษา
• ความเชี่ยวชาญเฉพาะของงาน
• สถานะสมรส
• ที่อยู่อาศัย
• ระยะเวลาในการทำงานเดิม

เสาวณี และคณะ. (2558). กระบวนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันและทิศทางข้างหน้า : วิเคราะห์จากมุมมองของตลาดแรงงาน
สถาบันวิจัยเพือ่ การพัฒนาประเทศไทย (TDRI) .(2553). โครงการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การเคลื่อนย้ายแรงงาน ระหว่างพื้นที่อุตสาหกรรมและ
อาชีพ
12 สุวพร ผาสุก . (2558). โครงการ“พฤติกรรมการย้ายถิ่นของแรงงานในประเทศไทย: การย้ายถิ่นของแรงงานมีผลกระทบต่อความแตกต่างของ
ค่าจ้างในภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรมหรือไม่”
13 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) .(2553). โครงการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การเคลื่อนย้ายแรงงาน ระหว่างพื้น ที่อุตสาหกรรมและ
อาชีพ
11
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ประเทศ

พื้นที่

ภาคการผลิต
• การจ้างงาน (รายชั่วโมง)
• การเกิดและเลิกกิจการ
• การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

Canada

Malaysia

Philippines

South Korea

•
•
•
•
•
•

อาชีพ
อัตราค่าจ้าง
โอกาสทางการงาน
อายุ
ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส
อุตสาหกรรมที่มีการ
เคลื่อนย้ายของแรงงานเข้ามา
มากจะมีความได้เปรียบ

• แรงงานบางส่วนเลือกที่จะศึก ษาต่อ
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ
• มีผลดีต่อการพัฒนาทุนมนุษย์และการ
พัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่
• โอกาสด้ า นเศรษฐกิ จ และรายได้ ที่
ดีกว่า และปัจจัยทางด้านครอบครัว
• เกิดการเปลี่ย นแปลงโครงสร้า งการ
กระจายตัวของประชากรและรูปแบบ
สังคม เช่นการแต่งงานในช่ว งอายุ ที่
สูงขึ้น
• เพื ่ อ หางานทำแรงงานที ่ อ ยู ่ ส าขา • ข น า ด ข อ ง ภ า ค ก า ร ผ ลิ ต
เศรษฐกิจที่ได้รับค่าจ้างสูงมีแนวโน้ม
ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต
เคลื่อนย้ายพื้นที่ต่ำ
และการเกษตรมีการ
เคลื่อนย้ายสูง

ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2553)

นอกจากนี้ ระดับการศึกษาและความยืดหยุ่นของตลาดแรงงานเป็นปัจจัยสำคัญต่อการอัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ และการลงทุนช่วยเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งทางตรงผ่านการสะสมทุนที่สูงขึ้น
และทางอ้อมผ่านการเคลื่อนย้ายแรงงานที่เร็วขึ้น โดยปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายแร งงานของ
ประเทศไทยตั้งแต่ดีต คือ ความไม่สอดคล้องของทักษะ (Skill mismatch)
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่สำคัญ คือ ประชากรสูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ปัจจัยของการ
มีจำนวนวัยแรงงานและเด็กเกิดใหม่ลดน้อยลงย่อมส่งผลต่อโครงสร้างของแรงงานไทย ทั้งในด้านจำนวน
แรงงานและศักยภาพของกำลังแรงงานที่มีประสิทธิภาพที่สามารถขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเผชิญกับกับดักรายได้ปานกลาง (Middle income trap) และ
ปัญหาการลดลงของผลิตภาพแรงงานและกำลังแรงงาน ปัจจัยข้างต้นถูกซ้ำเติมด้วยการระบาดของ COVID-19 ซึ่ง
ล้วนเป็นข้อจำกัดต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยและความมั่นคงของแรงงานในระยะสั้นจนถึงระยะยาว
กระบวนการสำคัญของการเพิ่มระดับรายได้ประชาชาติของประเทศในเอเชียที่พัฒนาอย่างก้าว
กระโดด คือ 1) มีสัดส่วนของภาคเกษตร ซึ่งมีผลิตภาพต่ำในด้ านการผลิตและการจ้างงานลดลง 2) มีสัดส่วน
ของภาคอุตสาหกรรมและบริการ ซึ่งมีผลิตภาพสูงกว่าภาคเกษตรเพิ่มขึ้น แต่ในขณะนี้ทุกภาคการผลิตของ
ประเทศไทยมีปัญหาด้านการจ้างงานและการผลิตภาพแรงงานทั้งสิ้น
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ผลกระทบเชิงบวกของการเคลื่อนย้ายแรงงานคืนถิ่น คือ การกระจายตัวของแรงงานรุ่นใหม่ที่มีความรู้
และเทคโนโลยีย้ายคืนถิ่นมากขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสสร้างการเปลี่ยนแปลงในภาคเกษตรและเร่งกระจายความเจริญ
ไปสู่ภูมิภาคให้เกิดขึ้นเพื่อดึงดูดแรงงานกลุ่มนี้ให้อยู่ในภาคเกษตรต่อไปทดแทนการขาดแคลนแรงงานและผลิต
ภาพแรงงานที่ต่ำของภาคเกษตร เช่น ช่องทางการขายทั้งออฟไลน์และออนไลน์แก่เกษตรกรทุกกลุ่ม รวมทั้ง
พัฒนาและใช้ข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ ร่วมกันของเกษตรกรหลายรุ่น
ปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานภายในตลาดแรงงาน แบ่งเป็น 3 ปัจจัยหลัก คือ
1) ปัจจัยทางโครงสร้าง (Structural Factors) ซึ่งเป็นปัจจัยระดับมหภาค ซึ่งย่อยได้ 4 ประเภท
ได้แก่สภาวะเศรษฐกิจ ลักษณะทางสังคม (ระดับภูมิภาค นโยบายสาธารณะ และกฎหมาย) ความ
แตกต่างของการจ้างงานในแต่ละภาคการผลิต
2) ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกัน (Individual Differences)
3) ปัจจัยพฤติกรรมการตัดสินใจ (Decisional Factors)
3.4 ปัญหาและผลกระทบจาก COVID-19 ต่อรูปแบบการจ้างงานและทักษะแรงงานไทย
ในยุคก่อนการระบาดของ COVID-19 การพัฒนาทักษะแรงงานเป็นโจทย์สำคัญของประเทศไทยอยู่แล้ว
หลังจากการระบาดของ COVID-19 ภาคธุรกิจต้องปรับรูปแบบการดำเนินกิจการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่
ของประชาชนที่คำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพมากขึ้น จนกว่าจะมีการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงภายในพ.ศ.
2564 การเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจทั่วโลก นำมาสู่ การฟื้นตัวแบบไร้การจ้างงาน (Jobless Recovery) ใน
ระบบเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้แรงงานมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพลดลง และนายจ้างมุ่งที่จะคัดเลือก
แรงงานที่มีทักษะหลากหลาย (Multi Skill) เพื่อลดขนาดองค์กร โดยการใช้เทคโนโลยี หรือการลดการจ้าง
พนักงานแบบทำงานเป็นประจำสู่การจ้างแรงงานแบบชั่วคราวมากขึ้น (Outsource)
แรงงานทั ่ ว โลกจะเผชิ ญ กับ การเปลี่ ยนตำแหน่ง งาน หรื อ ต้ อ งพั ฒ นาทั ก ษะภายใน พ.ศ. 2573
เนื่องจากระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามามีบทบาทในการทำงานมากยิ่งขึ้น (McKinsey, 2020)
อย่างไรก็ตามวิกฤต COVID-19 ได้เร่งให้การคาดการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นรวดเร็วยิ่งขึ้น วิกฤตครั้งนี้ผลักดันให้
องค์กรต่าง ๆ ปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลทำให้รูปแบบการทำงานต่างจากเดิมหรือปรับลดบางตำแหน่งงานลง
แต่ปัจจุบันการเตรียมกำลังแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขันของธุรกิจอย่างเข้มข้นกลับมีข้อจำกั ดมากยิ่งขึ้น และ
การมีทักษะของแรงงานที่แตกต่างจากอดีตที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ประเทศไทยยังมีปัญหาเชิงโครงสร้างของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะปัญหาการพึ่งพาแรงงานทักษะต่ำ
ปัญหาความไม่สอดคล้องของตลาดแรงงานและการศึกษา โดยที่ผ่านมาประเทศไทยมุ่งเน้นผลิตแรงงานในกลุ่ม
STEM Education (สายวิทยาศาสตร์) แบบขาดการบูรณาการของสายสังคมศาสตร์ ระดับชี้วัดคุณภาพทาง
การศึกษา เช่น O-NET PISA และ TIMSS ล้วนอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านและมีทิศทางตรงกันข้ามกับ
งบประมาณด้านการศึกษาและจำนวนเวลาเรียนอยู่มาก (อัมมาร, ดิลกะ และสมเกียรติ, 2554) นอกจากนี้ พบว่า
อุตสาหกรรมที่ประสบปัญหาช่องว่างทักษะรุนแรงกว่าภาพรวมของประเทศ ส่วนหนึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่เป็น
เป้าหมายของรัฐบาลที่จะขับเคลื่อนไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 เช่น อิเล็กทรอนิกส์ การขนส่ง การผลิตภัณฑ์อาหาร
การผลิตยานยนต์ เป็นต้น (เกียรติอนันต์ , 2561)14 จนกระทั่งระบบเศรษฐกิจของไทยถูกซ้ำเติมด้วยการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อแรงงานในภาคบริการซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในภาคเศรษฐกิจ ขณะที่
14

เกีย รติอ นันต์ ล้ว นแก้ว . (2561). ช่อ งว่า งทัก ษะกับ นัย ยะที่ มีต ่อ การพัฒ นากำลั ง คนของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
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แรงงานกลุ่มนี้กว่าร้อยละ 60 จบการศึกษาสายสังคมศาสตร์ จากสาขาวิชาธุรกิจและการบริการทั้งในระดับ
อาชีวศึกษาและระดับปริญญาตรี
หากมองย้ อ นไปถึ ง ประเด็ น การผลิ ต แรงงานไม่ ส อดคล้ อ งทางการศึ ก ษากั บ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานตามแนวราบ (Horizontal Mismatch) พบว่า แรงงานที่จบสายวิชาชีพระดับ ปวช.และ ปวส. มี
ความไม่สอดคล้องกับความต้องการของนายจ้างมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.30 และ 45.57 ตามลำดับ ในเชิง
พื ้ น ที ่ พ บความไม่ ส อดคล้ อ งในภาคใต้ ม ากที ่ ส ุ ด กว่ า ร้ อ ยละ 40 และพบปั ญ หานี ้ น ้ อ ยที ่ ส ุ ด ในจั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร ขณะที่ความไม่สอดคล้องในแนวดิ่ง (Vertical Mismatch) หรือเรียกว่า Over-Education
เป็นระดับการศึกษาที่เกินความจำเป็นในการประกอบอาชีพนั้น ๆ มักส่งผลให้ผู้ที่จบการศึกษาที่จบใหม่กลุ่ม
ดังกล่าวเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ยากขึ้นและมีระดับรายได้ไม่เหมาะสมตามวุฒิการศึกษาของตนเอง สำหรับ
ประเทศไทยความไม่สอดคล้องในแนวดิ่งพบมากในผู้ที่จ บการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป เกิดขึ้นในกลุ่ม
แรงงานนอกระบบ (Informal Sector) ในกลุ่มแรงงานที่ทำงานกับครัวเรือน (Unpaid Family Workers)15
ช่องว่างทักษะ (Skill Gap) แรงงานไทย คือ ช่องว่างทักษะในการทำงานของแรงงานเทียบกับระดับทักษะ
ที่นายจ้างคาดหวั งจากแรงงาน ผลการศึกษาของเกี ยรติ อนันต์ (2561) แรงงานในอุตสาหกรรมไทยยั งมี
ความสามารถในการทำงานต่ำกว่าความคาดหวังของนายจ้างจนส่งผลกระทบต่อธุรกิจและปัญหาช่องว่างทาง
ทักษะจะยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้นในเชิงพื้นที่สำหรับจังหวัดที่มุ่งเป้าในการพัฒนาของประเทศ การเกิดช่องว่าง
ทางทักษะแรงงานเกิดขึ้นได้กับแรงงานในทุกประเทศ แต่การพัฒนาทักษะแรงงานให้สามารถทำงานได้ตามที่
นายจ้างงานคาดหวังมีความแตกต่างกันตามแต่ละบริบทของประเทศ ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ปัญหาของตลาดแรงงานในต่างประเทศ
ประเทศ

ปัญหาด้านทักษะแรงงานที่เกิดขึ้น

EU

• ยุโรปมีแนวทางในการเตรียมกำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันและอนาคต จึงมีความต้องการกำลังแรงงานที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้
สามารถแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ได้ โดยทักษะที่เป็นที่ต้องการและคาดว่าจะต้องการเพิ่ม ขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในอนาคต คือ e-Skill และทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• EU มีกำลังแรงงานไม่ต่ำกว่า 80 ล้านคนในยุโรปที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่นายจ้างต้องการ เกิดขึ้นกับ
คนงานร้อยละ 42 ในประเทศกรีซ ร้อยละ 41 ในโปรตุเกส และร้อยละ 37 ในเยอรมนี
• สาเหตุที่ทำให้เกิดช่องว่างทักษะในยุโรป เนื่องจากเด็กจบใหม่ไม่ได้รับการฝึกฝนและเตรียมพร้ อม
เกี่ยวกับทักษะที่ผู้ประกอบการต้องการได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งเกิดการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่เข้า
มาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจ้างงาน ทำให้ทักษะของกำลังแรงงานที่มีอยู่ไม่เพียงพอหรือไม่สอดคล้อง
กับความต้องการกำลังแรงงานที่มีทักษะสูงขึ้น นั่นคือ ยิ่งมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้น ก็มี
แนวโน้มที่จะเกิดช่องว่างทักษะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

US

• สถานการณ์ความต้องการแรงงานในประเทศสหรัฐอเมริกามีความแตกต่างกันในแต่ละเมืองขึ้นอยู่กับ
อุตสาหกรรมหลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่
• ปัจจุบันสหรัฐอเมริกาขาดแคลนแรงงาน 3 กลุ่มทักษะ 1) ทักษะจำเป็นขั้นพื้นฐานของแรงงานทั้ ง
Hard Skill - Soft Skill และทั กษะการแก้ ป ั ญหาที ่ ซ ั บซ้ อน 2) แรงงานที ่ ม ี ท ั กษะเฉพาะทาง และ
3) การขาดแคลนแรงงานกลุ่ม STEM

15

พิริย ะ ผลพิรุฬห์ , เดือ นฉาย กองเงิน , และ กชชญาณ์ เถาลัดด เถาลัดด. (2559). ความไม่สอดคล้อ งทางการศึก ษา และผลกระทบต่อ
ตลาดแรงงานไทย. พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์(10).
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ประเทศ

ปัญหาด้านทักษะแรงงานที่เกิดขึ้น
• สาเหตุที่ทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานหลักๆ นอกจากคุณสมบัติของแรงงานไม่เป็นไปตามที่นายจ้าง
ต้องการแล้ว ส่วนหนึ่งมาจากสหรัฐอเมริกาเองมีกลุ่มแรงงานจะเกษียณอายุจำนวนมาก ทำให้นายจ้าง
ต้องรับคนงานใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานเข้ามาแทน

UK

• สถานประกอบการกว่าร้อยละ 48 ในสหราชอาณาจักรประสบความสำเร็จในการรับสมัครแรงงานที่มี
คุณสมบัติตรงตามต้องการ แต่หากมองในภาคการผลิตและภาคบริการแล้ว พบว่ายังมีปัญหาการขาด
แคลนแรงงานมีฝีมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ในขณะที่ภาคบริการจะขาดแคลนแรงงานประเภทผู้จัดการ ผู้
บริการ ซึ่งในอนาคตอีกประมาณ 3-5 ปีข้างหน้า ภาคธุรกิจที่ต้องการบุคลากรที่มีทักษะระดับกึ่งฝีมือขึ้น
ไปมากที่สุด ได้แก่ ภาคก่อสร้าง ภาคบริการ และภาคค้าปลีกและการขนส่งกระจายสินค้า
• การถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร เมื่อ พ.ศ.2559 ส่งผลให้ปัญหาด้านแรงงานทวี
ความรุนแรงยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดในสหราชอาณาจักรรับผิดชอบเรื่องการสำรวจ
ลักษณะและขนาดของปัญหาช่องว่างทักษะแรงงานโดยตรง

ที่มา: JPMORGAN CHASE & Co (2013) and EDGE BULLETIN (2019)16

3.5 นโยบายและมาตรการด้านเศรษฐกิจและสังคม
มาตรการด้านการจ้างงานในภาพรวมที่ออกมาจากหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก ได้แก่ 1) อุดหนุนการ
อบรมทักษะแรงงานที่ได้รับผลกระทบ 2) ลดเวลาทำงานหรือลดเงินเดือนขึ้นกับจำนวนชั่วโมงการอบรม
ทักษะ 3) อุดหนุนการจ่ายเงินเดือนของกลุ่มที่มีชั่วโมงการทำงานลดลง จำนวน 3-6 เดือน 4) ชดเชยการ
ตกงาน มูลค่าร้อยละ 60 ของเงินเดือนที่ได้รับการประกัน และพ่อแม่ที่ตกงานและมีบุตรที่กำลังศึกษาจะได้รับ
การอุดหนุนค่าเล่าเรียนบุตร 5) อุดหนุนการปรับปรุงสถานที่ทำงาน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการลดความ
เสี่ยงการระบาดของโรค 6) อุดหนุนเงินเดือนให้ผู้ที่ดูแลคนป่วยหรือคนแก่ที่บ้าน 7) ระงับค่าปรับจากการผิด
นัดชำระหนี้ค่าประกันสังคม และ8) อุดหนุนการจัดการอบรมทักษะแรงงาน เป็นต้น
มาตรการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 จากรัฐ บาล
ต่างประเทศ เกิดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือธุรกิจที่ได้รับความเดือดร้อน โดยมีเป้าหมายเพื่อพยายามลดจำนวน
ผู้ตกงานจากวิกฤตในครั้งนี้ให้มีจำนวนน้อยที่สุด และหนึ่งในมาตรการดังกล่าว คือ การที่ภาครัฐเข้าไปช่วยจ่าย
เงินเดือน (Job Retention Scheme) หรือค่าจ้างให้กับแรงงานในองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ในระยะสั้น เพื่อให้ภาค
ธุรกิจสามารถจ้างแรงงานต่อไปได้โดยไม่ต้องลดการจ้า งงาน เช่น ประเทศสิงคโปร์ออกมาตรการจ่ายเงินเดือน
ให้แรงงานที่ได้รับผลกระทบร้อยละ 25-75 ของเงินเดือน ระยะเวลา 9 เดือน และสหราชอาณาจักรจ่ายเงิน
ร้อยละ 80 ของเงินเดือน ระยะเวลา 3 เดือน เป็นต้น 17
การรักษาการจ้างงานเป็นมาตรการที่ประเทศ OECD ใช้อย่างแพร่หลายตั้งแต่วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์
เพื่อลดอัตราการเลิกจ้างงานที่อาจสูงเกินไป เมื่อธุรกิจโดยส่วนใหญ่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หากไม่มี
มาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจก็มีโอกาสเลิกจ้างงานได้สูงขึ้น ดังนั้นการยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือของภาครัฐ
สำหรับภาคธุรกิจและแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากลดชั่วโมงการทำงานลงกึ่งหนึ่งของชั่วโมงการทำงาน
ทั้งหมด แล้วรัฐก็จะไปช่วยเหลือรายได้ที่หายไปในส่วนนั้นเพื่อให้คงการจ้างงานอยู่ นายจ้างไม่ต้องจัดหางานใหม่
เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัว และลดความขัดแย้งหรือข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นจากการเลิกจ้าง เป็นต้ น อย่างไรก็ตาม
16
17

Skills Shortages in the UK Economy. EDGE BULLETIN 5 . July 2019. (The Edge Foundation , 2019).pdf
ETMM [Online] https://www.etmm-online.com/saving-jobs-in-manufacturing-a-931294/
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มาตรการดังกล่าวยังมีข้อจำกัดที่รัฐต้องกลั่นกรองตั้งแต่รายธุรกิจและในเชิงพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิด ความสูญเสียของ
สังคม (Deadweight Loss) จากการที่ผู้ประกอบการประสงค์ที่จะจ้างงานอยู่เดิมแล้ว ขณะที่ระบบคุ้มครองสังคม
ดั งกล่ าวมี จ ุ ดเน้นที่ การช่วยเหลื อแรงงานด้ านการเงิ นเท่ านั้ น ยั งขาดการผู กเงิ นช่ วยเหลื ออย่ างมี เงื่ อนไข
(Conditional Cash Transfers: CCT) เพื่อเพิ่มทุนมนุษย์ (Human Capital) เช่น ด้านการศึกษาและสาธารณสุข
โดยตั้งอยู่บนสมมติฐานการรับเงินเยียวยาร่วมกับการฝึกอบรมทักษะที่ต้องใช้ในการทำงานหรือการเปลี่ยนงานใน
ระยะยาว ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อแรงงานมากขึ้นในอนาคต 18
การพัฒนาทักษะได้รับความสำคัญและถูกกำหนดบทบาทในการลดผลกระทบของ COVID-19 ในมิติ
ของการสร้างความยืดหยุ่นของแรงงานและธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการฟื้นตัวยุคหลัง COVID-19
โดย ILO (2020) วิเคราะห์สถานการณ์หลัง COVID-19 พบว่า ภาคบริการไทยกำลังจะเคลื่อนไปสู่ภาคบริการ
สมัยใหม่ที่ต้องใช้ทักษะสูง อาจนำไปสู่รูปแบบการบริการที่เรียกว่า “Servicification” หรือ รูปแบบของการแบ่ง
สินค้าและบริการที่เชื่อมโยงกันมากขึ้น แรงงานต้องใช้ทักษะที่มีความซับซ้อนค่อนข้างมาก ดังนั้น ทางออกของ
ภาคบริการไทยจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญถึงการพัฒนาทักษะแรงงานในอนาคต 19 ด้วยเหตุนี้ บทบาทของ
ภาครัฐควรต้องเร่งทบทวน พิจารณา และวางแผนขับเคลื่อนการส่งเสริมการจ้างงาน การสร้างรายได้ที่เหมาะสม
การปรับระบบประกันสังคม การคุ้มครอง ช่วยเหลือเยียวยาแรงงานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนา และ
เสริมทักษะให้แรงงาน
การกำหนดทิศทางการพัฒนาทักษะแรงงานไทยจำเป็นต้องใช้ความรวดเร็วตาม Demand ในตลาด
มากยิ่งขึ้น สำหรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อาจเป็นระยะเวลาที่นานไปสำหรับประเด็นทักษะแรงงาน การ
ดำเนินนโยบายที่ผ่านมาประเทศไทยยังขาดการ Forecast Trend ในอนาคตว่าต้องการทักษะแรงงานแบบใด
ตลาดแรงงานโดยภาพรวมยังมีปัญหาเชิงโครงสร้างตั้งแต่ระดับการเรียนการสอนของเยาวชนเป็นต้นมา การ
เพิ่มศักยภาพของบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ควบคู่ไปกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
สถานประกอบการภาคเอกชน (Talent Mobility) และส่งเสริมแรงงานต่างด้าวทักษะสูง การเก็บข้อมูล
แรงงานยังขาดการมุ่งเป้าเป็นรายปี แรงงานต้องการทักษะแบบใด ขาดทักษะไหน และอาจมีการจั ด ตั้ง
หลักสูตรอบรมเมื่อมีสินค้าหนึ่ง ๆ เข้าประเทศ และติดตามตัวชี้วัดการฝึกอบรมทักษะเพื่อดูความต้องการของ
ผู้ประกอบการต่อไป
ตัวอย่างแนวทางพัฒนาทุนมนุษย์หลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 กระทรวงแรงงานของประเทศ
สิงคโปร์ และ WorkForce Singapore เปิดตัวโครงการ SGUnited Traineeships Program และ SGUnited
Jobs Initiative เพื่อสร้างงานประมาณ 10,000 ตำแหน่ง รับมือกับช่วงการระบาดของ COVID-19 สำหรับ
ประชาชนที่กำลังหางานหรือวางแผนพัฒนาทักษะ รัฐบาลได้รวบรวมโปรแกรมการฝึกงานและรูปแบบความ
ช่ว ยเหลือจำนวนมาก เพื่อช่ว ยให้แรงงานปรับตัว กับสถานการณ์ ได้ โดยมี SGUnited Jobs and Skills
Center เป็นศูนย์ให้คำแนะนำด้านอาชีพและสนับสนุน เพื่อช่วยเหลือแรงงานสิงคโปร์ให้เข้าถึงโอกาสในการ
ทำงานได้เลือกรับการฝึกทักษะ
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เงินโอน แก้จน คนขยัน (Negative Income Tax) บทความเสนอในงานสัมมนาวิชาการประจำปีของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง “เศรษฐกิจการ
คลังไทย: ความท้าทาย การปฏิรูป และความยั่งยืน”
19ไทยพับลิก้า. (2563). ตลาดแรงงานไทยหลังยุคโควิด-19 (ตอน 2): มองใหม่ภาคบริการไทย เติบโตสูงแต่สร้างรายได้ต่ำ. เรียกใช้เมื่อ 11 มิถุนายน
2564 จาก https://thaipublica.org/2020/07/discussion-on-labour-market-after-covid-19_1/
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สำหรับแรงงานในประเทศสิงคโปร์ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยประมาณ
ร้อยละ 90 ของเงินเดือนขั้นพื้นฐาน (สูงสุด 10 SGD/ชั่วโมง) ผนวกกับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมหลักสูตร
โครงการที่เพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 90 ของค่าธรรมเนียมหลักสูตร 20 การฝึกอบรมจะเน้นไปที่ลำดับความสำคัญ
และทักษะที่เกิดขึ้นใหม่ตามความต้องการของตลาดแรงงาน (ตารางที่ 3) มาตรการดังกล่าวเป็นการสนับสนุน
ทุนมนุษย์ที่สร้างความเข้มแข็งของทักษะแรงงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ตารางที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรการอบรมของประเทศสิงคโปร์
หลักสูตร
Tourism
Air Transport
Retail
Food Services
Arts and Culture
Point-to-Point Transport

คำอธิบาย
ส่งเสริมนวัตกรรม การบริการประสบการณ์ของผู้เยี่ยมชมที่มีคุณภาพผ่านเทคโนโลยีที่สมจริง การ
บริการที่หลากหลายและการทำความเข้าใจผู้เยี่ยมชม
การจัดการสินค้าอันตราย การจัดการสินค้าที่เน่าเสีย
นวัตกรรมประสบการณ์ของลูกค้า การจัดการผลผลิต
ศิลปะการปรุงอาหาร นวัตกรรมกระบวนการผลิต
การเรียนการสอนสำหรับอาจารย์สอนศิลปะการแสดง สื่อดิจิทัล (การสร้างงานศิลปะและการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์) การมีส่วนร่วมของผู้ชม
การขับขี่อย่างปลอดภัยและการบำรุงรักษายานพาหนะ ความเข้าใจเกีย่ วกับยานยนต์ไฟฟ้า

Aerospace
ดูแลโครงสร้างแผ่นเหล็ก การบำรุงรักษาระบบเชื่อมต่อสายไฟ (EWIS)
ที่มา: https://www.ssg-wsg.gov.sg/covid19supportmeasures.html

องค์การเพื่อความร่ว มมือและการพัฒ นาทางเศรษฐกิจ (The Organisation for Economic Cooperation and Development: OECD) ได้ พ ั ฒ นานโยบายแก้ ไ ขปั ญ หาการว่ า งงานที ่ ค ่ อ นข้ า งประสบ
ความสำเร็จ โดยใช้งบประมาณเฉลี่ยในสัดส่วนร้อยละ 0.5 ต่อ GDP โดยมีชื่อเรียกว่านโยบายตลาดงานเชิงรุก
(Active Labor Market Policies: ALMP) แบ่งออกเป็น 5 แบบ ดังนี้21
1) สร้างทักษะเพิ่มให้แรงงาน (Up-skill – Re-skill) นับว่าไม่ใช่รูปแบบการพัฒนาทักษะแรงงานที่
แปลกใหม่สำหรับประเทศไทย แต่ปัจจุบันการระบาดของ COVID-19 ได้กลายเป็นปัจจัยกระตุ้น
ให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตหรือบริการด้วยดิจิทัล การเรียนรู้ทักษะใหม่หรือเพิ่มเติมทักษะ
เดิมให้ชำนาญยิ่งขึ้น เพื่อให้เหมาะกับตำแหน่งงานว่างในแต่ภาคการผลิตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
โดยการฝึ ก สอนในห้ อ งเรี ย นจะสามารถทดแทนประสบการณ์ท ำงานจริง ได้ บางส่ ว น แต่ มี
การศึกษาพบว่าการทำงานพร้อมกับการเรียนรู้ (On-the-job training) มีประสิทธิผลมากกว่าถึง
ร้อยละ 30
2) อุดหนุนให้เกิดการจ้างงาน โดยภาครัฐเข้ามามี ส่วนร่วมในสนับสนุนผ่านการชดเชยเงินเดือน
บางส่วน การให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ จนถึงมอบเงินให้เปล่า นับว่าเป็นนโยบายที่มีประสิทธิผลอย่าง
ยิ่งต่อการกระตุ้นการจ้างงานในระดับมหภาค เพราะเป็นการสนับสนุนการจ้างงานในแรงงานกลุ่ม
เปราะบาง การศึกษาน้อย และทักษะต่ำ นโยบายดังกล่าวถือว่าเป็นทางเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับ
เร่งการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจภายหลังการเกิดวิกฤต

20

ณ วันที่ 14 มิถุนายน 1 SGD เท่ากับ 23.45 บาท
Organisation for Economic Co-operation and Development. (2013). Activating jobseekers: Lessons from seven OECD
countries. Retrieved June 11, 2021, from https://www.oecd.org/els/emp/Employment-Outlook-2013-chap3.pdf
21
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3) อุดหนุนให้แรงงานหางานทำ นโยบายกลุ่มนี้คล้ายคลึงกับนโยบายอุดหนุนให้เกิดการจ้างงาน แต่
มอบแรงจูงใจทางการเงินให้แก่แรงงานแทนที่จะมอบให้ผู้ประกอบการ โดยการเพิ่มเงินบางส่วน
ให้กบั แรงงานที่มีรายได้ต่ำหรือทำให้การตกงานมีต้นทุนสูงยิ่งขึ้น การจ้างงานผ่านโครงการภาครัฐ
ในระยะสั้น ก็จ ัดอยู่ในนโยบายประเภทนี้เช่นกัน สำหรับโครงการที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
“โครงการ อว. สร้างงาน” โดยมีการจัดทำโครงการสร้างงาน สำหรับประชาชนที่ว่างงาน อัน
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งจะเป็นการจ้างงานประชาชน จำนวน 10,000 คน เป็น
ระยะเวลา 5 เดื อ น มี ค ่ า ตอบแทนให้ เ ดื อ นละ 9,000 บาท ไม่ ไ ด้ จ ำกั ด วุ ฒ ิ ก ารศึ ก ษา อายุ
สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน เป็นต้น ถึงแม้ว่าจะเป็นการสร้างรายได้
ให้แก่แรงงานในระยะสั้น แต่การจ้างงานโดยภาครัฐคือโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม (Social
Safety Net) เพื่อบรรเทาความยากจนและกระจายทรัพยากรให้แก่ครอบครัวที่มีรายได้ต่ำ
4) เพิ่มโอกาสจับคู่แรงงานและนายจ้าง เพื่อบรรเทาการขาดแคลนข้อมูลของทั้งสองฝั่ง เพิ่มโอกาส
ประสิทธิภาพ และคุณภาพของการจ้างงาน
5) สร้างแรงจูงใจไม่ให้พนักงานถูกเลิกจ้าง นโยบายดังกล่าวนอกจากจำกัดจำนวนผู้ว่างงานให้ลดลง
แล้ว ยังช่วยให้บริษัทไม่ต้องเผชิญความยุ่งยากในการว่าจ้างและฝึกฝนพนักงานรายใหม่เมื่อวิกฤต
คลี่คลาย
การให้ความสำคัญกับ ทั กษะแรงงานหลั งจากการเกิ ดวิก ฤตมี แ นวทางสอดคล้ องกับ McKinsey
Global Institute ใน พ.ศ.2560 ที่ให้คำแนะนำการปรับเปลี่ยนทักษะแรงงานและทำการคาดการณ์การ
เปลี่ยนอาชีพจากการเติบโตของระบบอัตโนมัติและ AI ผลการคาดการณ์แรงงานจำนวนกว่า 375 ล้านคน
หรือจำนวนกว่าร้อยละ14 ของแรงงานโลกนั้นจะต้องปรับเปลี่ยนอาชีพและจะต้องมีทักษะใหม่ ๆ ภายใน พ.ศ.
2573 การระบาดทั่ว โลกของ COVID-19 ได้เร่งให้แรงงานต้องเริ่มวางแผนและปรับตัวในสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเช่นนี้ รวมถึงบริษัทก็เริ่มหาทางที่จะทำให้พนักงานนั้นมีทักษะที่เหมาะกับการทำงาน
รูปแบบใหม่ ๆ ภาคธุรกิจจะดำเนิ นการอย่างไรที่จะปรับทักษะ (Re-skill) และ เสริมทักษะ (Up-skill) เพื่อการ
ขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าพร้อมกับโมเดลธุรกิจใหม่ภายหลังวิกฤต COVID-19 จบลง McKinsey & Company
ได้เสนอ 5 ขั้นตอนหลักในการปรับเพิ่มทักษะแรงงาน ดังนี้
1. ระบุทักษะที่ต้องการสำหรับโมเดลธุรกิจใหม่
2. สร้างทักษะที่สำคัญกับโมเดลธุรกิจใหม่ให้แก่พนักงาน
3. ค้นหาแนวทางการเรียนรู้เพื่อปิดช่องว่างของทักษะที่จำเป็น
4. ดำเนินการเสมือนองค์กรขนาดเล็กเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
5. รักษางบด้านการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาของพนักงาน22

22

USATODAY. ( 2017) . Automation could kill 73 million U. S. jobs by 2030. Retrieved June 11, 2021, from
https://www.usatoday.com/story/money/2017/11/29/automation-could-kill-73-million-u-s-jobs-2030/899878001/
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สิ่งที่องค์กรไม่ควรปฏิบัติต่อแรงงาน คือ การตัดงบทางด้านการฝึกอบรมของพนักงาน แต่ละองค์กร
ควรใช้งบฝึกอบรมในการสร้างทักษะที่สำคัญสำหรับการปรับเปลี่ยนสู่ “Next Normal” ซึ่งสิ่งที่บริษัทควรจะ
ทำคือให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นในการเรียนรู้ของพนักงาน ทำให้พนักงานนั้นสามารถที่จะเข้าถึงการ
เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น และนำการฝึกอบรมเหล่านั้นเข้าสู่ช่องทางที่สะดวกที่สุด เช่น ช่องทางดิจิทัล เป็นต้น
การยกระดับทักษะแรงงานไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตในอนาคตจำเป็นต้องมี
“ทักษะชุดใหม่” โดยเฉพาะทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล 23 หากมองย้อนถึงข้อมูลการฝึกอบรมแรงงานปี
พ.ศ.2562 ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน วัตถุ ประสงค์หลักของการเข้าร่วมกิจกรรม คือ การยกระดับฝีมือ
รองลงมา คือ การฝึกอาชีพเสริมและการเตรียมเข้าทำงาน ตามลำดับ กลุ่มเยาวชนอายุ 15-24 ปี มีจุดประสงค์หลักใน
การฝึกยกระดับฝีมือเป็นส่วนมาก โดยในแต่ละกิจกรรมการฝึกอบรมจะเป็นกลุ่มแรงงานเพศชายมากกว่าเพศหญิง
สาขาการฝึกอบรมที่มีความต้องการฝึกสูงที่สุด คือ สาขาการแปรรูปอาหาร เท่ากับร้อยละ 10 รองลงมาคือ สาขาการ
ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และยานยนต์สมัยใหม่ ร้อยละ 8 และ 6 ตามลำดับ
หากมองอย่างรอบด้านเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระบบการศึกษาและกำลังเข้าสู่ ตลาดแรงงานใน
อนาคตก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการปิดเมือง ประเทศไทยยังมีข้อจำกัดในการเรียนทางไกล
ค่อนข้างสูง ข้อมูลของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) แสดงให้เห็นว่า ครัวเรือนไทยยังมีการใช้
คอมพิวเตอร์ในครัวเรือนค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว และพบความเหลื่อมล้ำสูงในการเข้าถึง
อุปกรณ์ดิจิทัล โดยเฉพาะครัวเรือนที่มีฐานะยากจน เนื่องจากครัวเรือนมีรายได้จำกัดไม่สามารถสนับสนุนการ
เรียนของบุตรหลานเพิ่มเติมจากการเรียนในสภาวะปกติได้ กรณีที่รุนแรงที่สุดจากการปิดสถานศึกษาอาจผลักให้
เยาวชนกลุ่มนี้หลุดออกจากระบบการศึกษา ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชีวิตในระยะยาว24
การระบาดของ COVID-19 กลับมาแพร่กระจายอีกครั้ง ส่งผลให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) อาจติดลบร้อยละ 8-10 การฟื้นตัวของเศรษฐกิจต้องใช้เวลานาน 2-3 ปี และมีความ
รุนแรงหนักกว่าสมัยวิกฤตต้มยำกุ้ง จะเห็นได้ว่า Sensitivity ด้านเศรษฐกิจสูงมากต่อผลการควบคุมการแพร่
ระบาดที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม บริบทของแต่ล ะประเทศก็มีผลต่อ Sensitivity เช่น การฟื้นตัว ของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนอาจเร็วกว่าประเทศอื่น ๆ เนื่องจากมีการบริโภคในประเทศ (Domestic consumption)
สูงกว่าประเทศอื่น ๆ แต่ประเทศไทยการฟื้นตัวอาจจะช้ากว่า จากการที่ไทยพึ่งพิงการท่องเที่ยวและบริการ
การใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยค่อนข้างมาก และประเด็นของการมีจำนวนแรงงานนอกระบบจำนวนมากที่ไม่
สามารถหยุดงานหรือทำงานอยู่ที่บ้าน (Work from home) โดยที่ไม่ขาดรายได้ กลายเป็น กลุ่มอาชีพที่ต้อง
แบกรับความเสี่ยงต่อการสัมผัสและติดเชื้อมาก เช่น อาชีพคนเก็บขยะ กลุ่มงานบริการหรือค้าปลีก และกลุ่มคน
ส่งสินค้าหรืออาหาร (Drive food) เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของประเทศนั้น ๆ ด้วย
การระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้รัฐบาลของหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกสร้าง Crisis nerve centers
เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน จากการสร้างทีมจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดังนี้
ลักษณะของทีมตามรูปแบบ Nerve centers
A health-system capacity team: มีหน้าที่เตรียมรับ มือกับกรณีของผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงแตกต่างกัน
ทีมนี้ต้องมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากในด้านการรองรับของระบบสาธารณสุข และมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบความพร้ อ มของสิ ่ ง อำนวยความสะดวก อุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น ส่ ว นบุ ค คล อุ ป กรณ์ ส ำคั ญ และ
ขีดความสามารถในการรองรับบริการทางการแพทย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Telehealth capabilities)
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เสาวณี จันทะพงษ์, และ กัมพล พรพัฒนไพศาลกุล. (2562). การยกระดับทักษะแรงงานไทย: โจทย์ใหญ่ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก. เรียกใช้เมื่อ
11 มิถุนายน 2564 จาก https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/articles/Pages/Article_20Feb2019.aspx
24 พงศ์ทัศ วนิชานันท์. (2020).การศึกษาพื้นฐานในยุค โควิด-19: จะเปิด-ปิดโรงเรียนอย่างไร
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A public-health team: ที ม งานสาธารณสุ ข คอยประสานงาน การทดสอบ และติ ด ตามผู ้ ส ั ม ผั ส เชื้อ
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลโดยสาธารณะ การจำกัดกิจกรรม และมาตรการด้าน
สาธารณสุขที่สำคัญอื่น ๆ
A vulnerable-populations team: ทีมติดตามกลุ่มเปราะบาง รับผิดชอบในการพัฒ นานโยบายและ
กลยุทธ์บรรเทาผลกระทบเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครตกหล่น ตัวอย่างเช่น ผู้ประสานงานสำหรับบ้านพักคนชรา
และประชากรในชุมชนที่ต้องการบริการ รวมถึงเด็กเร่ร่อนและเด็กที่อ่อนแอ
Societal and industry safeguards team or teams: ที ม นี ้ จ ะพั ฒ นามาตรฐานและการตรวจสอบ
บริการ การศึกษา และกิจกรรมที่สำคัญอื่น ๆ ที่จำเป็น
บทบาทขององค์กรเพื่อรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้น
1. Resolve การแก้ไขปัญหา ดูแลพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ
2. Resilience การดูแลกระแสเงินสดเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด
3. Return การกลับมาของธุรกิ จจะเป็นอย่างไร ในรูปแบบไหน เปิดเมื่อไหร่ อุตสาหกรรมที่จะ
กลับมาทำธุรกิจได้ตามปกติ
4. Reimagination การเตรียมตัวเพื่ออนาคต โดยคำนึงว่า Operation model, Technology, และ
Supply chain ต้องเปลี่ยนไป
5. Reform สภาพแวดล้อมในแต่ละอุตสาหกรรมจะเปลี่ยนไปอย่างไร ทั้งด้านกฎระเบียบและการแข่งขัน
ปัจจุบันสิ่งที่หลายองค์กรกำลังมองหามากที่สุด คือ Reimagination ให้กับธุรกิจของตนเอง ซึ่งทาง
McKinsey & Company มองว่าการ Reimagination ธุรกิจได้นั้นต้องเข้าใจมิติของ New normal ก่อน โดย
แบ่งออกมาได้ 3 ระดับ ได้แก่
ระดับนโยบาย: Social contracts, Healthcare, government & regulation
ระดับอุตสาหกรรมและองค์กร: เทคโนโลยี/นวัตกรรม พลังงานหรือสิ่งแวดล้อม และ Supply chain
ระดับบุคคล: ผู้บริโภค/ลูกค้า และ Work from home
ข้อเสนอแนะข้างต้นสามารถนำไปใช้ได้กับทุกหน่วยงานไม่ใช่เฉพาะมหาวิทยาลัย แต่หากจะต้องนำไป
ประยุกต์ใช้กับมหาวิทยาลัยแล้ว McKinsey & Company มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอีก 4 ข้อ ดังนี้
1. นำเรื่องความเสมอภาคมาพิจารณาในการตัดสินใจทุกครั้ง กล่าวคือ มาตรการหลายอย่างที่
มหาวิทยาลัยใช้เพื่อชะลอการแพร่กระจายของไวรัสและการปกป้องสุขภาพของนิสิตนักศึกษา อาจมองข้าม
ประเด็นเรื่องสถานะทางเศรษฐกิจของนิสิตนักศึกษา ตัวอย่างเช่น นิสิตนักศึกษาที่มีรายได้น้อยอาจไม่มีอุปกรณ์
หรือความเร็วอินเทอร์เน็ตที่บ้านเพียงพอเพื่อเรียนออนไลน์ และรายได้ของนิสิตกลุ่มนี้อาจขึ้นอยู่กับทุนช่วยงาน
ของคณะและการจ้างงานในมหาวิทยาลัย นักเรียนต่างชาติบางคนอาจไม่สามารถกลับบ้านได้และต้องการ
ความช่วยเหลือ หรืออาจไม่สามารถอยู่ในประเทศได้เนื่องจากวีซ่าหมดอายุ
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2. ประสานงานกับนิสิต/นักศึกษา คณาจารย์ และศิษย์เก่าอย่างใกล้ชิด
3. คิดนอกกรอบ กล่าวคือ มหาวิทยาลัยทุกแห่งก็กำลังต่อสู้กับปัญหาเดียวกันในเวลาเดียวกัน ซึ่ง
นับเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันและทำงานร่วมกัน
4. ลงมือแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและรอบคอบ กล่าวคือ สิ่งที่ต้องมุ่งเน้นในทันทีคือความปลอดภัย
และการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างมีเหตุมีผล และควรคิดเพิ่มถึงแนวทางการวางแผนระยะยาวเพื่อการฟื้นฟู
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น25
โครงสร้างทะเบียนข้อมูลแรงงานจะช่วยให้เกิดการเยียวยาแรงงานควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะ
แรงงานให้สามารถอยู่ รอดได้ในโลกหลังวิกฤต ผ่านการเชื่อมโยงการดำเนินการด้านการจัดหางานและการ
พัฒนาทักษะแรงงานเข้าด้วยกันทั้งในส่วนของผู้ดำเนินนโยบายภาครัฐ ความต้องการแรงงานและทักษะของ
นายจ้าง และอุปทานด้านแรงงานและความสนใจในการเข้าถึงช่องทางการยกระดับ /ปรับทักษะของแรงงาน
และจะเอื้อให้สามารถวิเคราะห์ผลการจับคู่ตำแหน่งที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็วตามทักษะหรือความสามารถ
ของแรงงาน เพื่อช่วยให้แรงงานที่ได้รับผลกระทบและต้องออกจากงาน สามารถกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ง่าย
ขึ้น โดยอาศัยข้อมูลข่าวสารตำแหน่งงานว่างที่มาจากการจ้างงานภาครัฐและภาคเอกชน แรงงานหรือภาค
ธุรกิจอาจใช้เวลาในช่วงวิกฤตเป็นโอกาสในการยกระดับและปรับทักษะของตัวเองหรือบุคลากรในองค์กรไปสู่
อาชีพหรือรูปแบบการผลิตในอนาคต โดยเฉพาะหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนตามความสามารถและตาม
ความต้องการของนายจ้างที่อิงกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม หากสถานการณ์
จ้างงานกลับมาปกติแล้ว ระบบนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตลาดแรงงานผ่านการเคลื่อนย้าย
แรงงานที่เสรี และนำไปสู่อาชีพหรือตำแหน่งงานที่มองไปในอนาคตมากขึ้น รวมถึงการเอื้อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรที่มีความสามารถระหว่างหน่วยงานที่เป็นธุรกิจ SMEs กับบริษัทขนาดใหญ่เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ทำงานและความรู้ได้ (สุริยะ และคณะ, 2563)26
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McKinsey & Company. (2020) . Responding to coronavirus: The minimum viable nerve center and McKinsey & Company.
(2020). Coronavirus and the campus: How can US higher education organize to respond?
26 สุริยะ ทองเพชร และคณะ. (2563). ยกระดับทักษะคนไทย กลไกพัฒนาชาติ
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ระเบียบวิธีวิจัย
4. ระเบียบวิธีวิจัย
4.1 กรอบแนวคิดในส่วนของผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ
การระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อแรงงานและผู้ประกอบการ ทำให้เกิดปัญหากับแรงงาน
และการจ้างงานของประเทศ การดำเนินนโยบายและมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาของภาครัฐส่งผลกระทบต่อ
รูปแบบการปรับตัวของแรงงานและผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตามแรงงานและผู้ประกอบการมีการปรับตัวเป็น
ปกติเมื่อได้รับผลกระทบจากวิกฤตต่าง ๆ โดยไม่ต้องรอนโยบายหรือมาตรการจากภาครัฐ เช่น การย้ายกลับถิ่น
ของงานแรงงานที่ตกงาน การเปลี่ยนอาชีพ ผลกระทบจากการปรับตัวของแรงงาน ผู้ประกอบการ และ
นโยบายของภาครัฐมีลักษณะเชื่อมโยงกันเป็นพลวัต การแก้ปัญหาจำเป็นต้องใช้การแก้ปัญหาเชิงระบบ โดยใช้
ระบบฐานข้อมูลทะเบียนแรงงานเข้ามาช่วยวิเคราะห์ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ/หรือมาตรการ
เพื่อรองรับผลกระทบด้านแรงงานจาก COVID-19 และวิกฤตอื่นที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

OUTCOME
COVID-19

COVID-19

สมมติฐานการวิจัย
- แรงงานและการจ้างงานในช่วงวิกฤตส่งผลกระทบแบบพลวัต
- ปัญหาแรงงานการย้ายถิ่นกลับ และแรงงานหางานใหม่ ในช่วงวิกฤตส่งผลกระทบต่อ ความยั่งยืน
ของระบบเศรษฐกิจ
- ปัญหาด้านแรงงานและการจ้างงานสามารถใช้ โครงสร้างทะเบียนแรงงานเป็นเครื่องช่วยแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
4.2 ข้อมูลที่ใช้ในงานศึกษา
1) ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2) ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3) ข้อมูลผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคม
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4) ข้อมูลแรงงานต่างด้าว สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
5) ข้อมูลผู้สมัครงาน นายจ้าง และตำแหน่งงาน แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ
6) ข้อมูลแบบสำรวจภาวะการทำงานของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7) ข้อมูลอื่น ๆ จากการค้นหาเพิ่มเติม
4.3 วิธีการวิจัย
รูป แบบการวิจ ัย ที่ใช้ใ นโครงการนี้ มีล ั ก ษณะผสม (Mixed method) ในมิติของข้ อมูล และการ
วิเคราะห์ วิธีการที่ใช้เป็นทั้งในเชิงปริมาณ (จากข้อมูลที่เป็นตัวเลข) และในเชิงคุณภาพ (จากข้อมูลที่มิใช่ตัวเลข
เช่น ข่าวสาร บทวิเคราะห์ เอกสาร งานวิจัย และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เป็นต้น) ขณะที่ในมิติของการ
ดำเนินการวิจัยนั้น โครงการนี้มีรูปแบบของการพิจารณาทบทวนและประมวลสถานการณ์ (Review) เพื่อนำ
ผลที่ได้มาบรรยายเชิงพรรณนา (Descriptive) และประกอบการวิเคราะห์ในส่วนอื่น ๆ
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การวิเคราะห์ผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
5. การวิเคราะห์ผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
5.1 การจ้างงานในตลาดแรงงานที่เป็นผลจากมาตรการแก้ปัญหา COVID-19 ของภาครัฐ
1) การวิเคราะห์ผลผลิตและจำนวนแรงงานจากผลกระทบการระบาดของ COVID-19
สถานการณ์ของไทยก่อนการระบาดของ COVID-19 ทางด้านผลผลิต (Real GDP) จะเห็นได้ชัดว่าช่วง
Lockdown ในไตรมาส 1 และ 2 ของ พ.ศ.2563 มีการหดตัวของผลผลิตอย่างชัดเจน แม้ว่าในไตรมาสถัดมา
จะมีแนวโน้มที่ขยายตัว แต่ยังต่ำกว่าแนวโน้มในอดีต ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนแรงงานที่ไตรมาส 2 พ.ศ.2563 มี
จำนวนแรงงานลดลงอย่างมาก ด้วยเหตุนี้การประเมินความสูญเสียดังกล่าวมีสัดส่วนอย่างไรเมื่อเทียบกับอดีต
อีกทั้งยังเป็นประเด็นที่น่าสนใจสำหรับการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนเหล่านั้น

Real GDP (ล้านล้านบาท)
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2563 Q3
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1.70

ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนภาพที่ 10 ผลผลิตมวลรวม (Real GDP) ช่วง พ.ศ.2552 ถึง 2564
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จานวนแรงงานทั้งหมด (ล้านคน)
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ที่มา: กองสถิติแรงงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
แผนภาพที่ 11 จำนวนแรงงาน ช่วง พ.ศ.2557 ถึง 2564
การศึกษาความสูญเสียและการฟื้นตัวในอดีต อาจทำได้หลายวิธีและให้ผลลัพธ์ความแม่นยำที่แตกต่าง
กัน แต่อย่างไรก็ตามด้วยข้อจำกัดด้านเงื่อนไขต่าง ๆ อาจทำให้ผลลัพธ์ที่ได้นั้นมีความแม่นยำน้อยตามมา ทาง
ทีมวิจัยจึงได้นำเสนอวิธีการอย่างง่ายด้วยแนวคิด Growth Decomposition ซึ่งเป็นการศึกษาการเติบโตของ
ผลผลิตและจำนวนแรงงานในอดีตเพื่อนำอัตราการเติบโตเหล่านั้น พยากรณ์ผลผลิตและจำนวนแรงงานใน
ช่วงเวลาที่สนใจและสามารถสร้างสถานการณ์ต่าง ๆ ขึ้นได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ความสูญและ
การฟื้นตัวของผลผลิตและจำนวนแรงงานเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19
การประเมินความสูญเสียและการฟื้นตัวของผลผลิตและจำนวนแรงงาน เริ่มต้นด้วยการศึกษาอัตรา
การเติบโตของผลผลิตและจำนวนแรงงานในอดีตจนถึงไตรมาส 4 ของ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนการระบาด
ของ COVID-19 ในขั้นตอนนี้ ทางทีมวิจัยจะทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของระหว่างไตรมาสด้วยกันของแต่ละปี
ที่เกิดขึ้นจริง จากการคำนวณอัตราการเติบโตแบบ Quarter on Quarter และ Year on Year นอกจากนี้
ทางทีมวิจัยจะทราบถึงการเติบโตในภาพรวมช่วงก่อนการระบาด COVID-19 ด้วยค่าเฉลี่ยของการเติบโตของ
ผลผลิตและจำนวนแรงงาน ซึ่งการกำหนดชุ ดข้อมูลแตกต่างดังนี้ ชุดข้อมูลของผลผลิตหรือ Real GDP เริ่ม
ตั้งแต่ไตรมาส 1 พ.ศ.2552 จนถึงไตรมาส 4 พ.ศ.2562 เป็นช่วงระยะเวลา 10 ปี โดย พ.ศ.2552 ถูกใช้เป็น
ฐานการคำนวณอัตราการเติบโต แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดของชุดข้อมูล จำนวนแรงงานกองสถิติแรงงานได้
ปรับเปลี่ยนการถ่ วงน้ำหนักใหม่หลัง พ.ศ.2557 จึงทำให้ชุดข้อมูลของจำนวนแรงงาน เริ่มตั้งแต่ไตรมาส
1 พ.ศ.2557 จนถึงไตรมาส 4 พ.ศ.2562 ด้วยเหตุนี้ ทางทีมวิจัย จึงใช้ช ่วงของชุดข้อมูล ที่แตกต่างกัน ใน
การศึกษาครั้งนี้
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จากการกำหนดชุดข้อมูลและคำนวณอัตราการเติบโตข้างต้น ทางทีมวิจัยได้แบ่งการศึกษาเป็นดังนี้
การศึกษาแรกคือ การพยากรณ์ความสูญเสียและการฟื้นตัวของผลผลิตและจำนวนแรงงานด้ วยอัตราการ
เติบโตช่วงก่อนการระบาดของ COVID-19 ด้วยวิธีการนี้ การพยากรณ์จะถูกคำนวณแบบ Year on Year โดย
อาศัยค่าเฉลี่ยของการเติบโตทางช่วงก่อนการระบาดของ COVID-19 และการศึกษาที่สอง คือ สมมติฉากทัศน์
ในไตรมาส 3 พ.ศ.2564 จะมีการเติบโตของผลผลิตและจำนวนแรงงานอย่างไร โดยแบ่งออกเป็นการสมมติ
อัตราการเติบโต 3 ระดับซึ่งจะแตกต่างกันตามชุดข้อมูลดังนี้ ชุดข้อมูลผลผลิต จะแบ่งออกเป็นการเติบโตลดลง
ร้อยละ 10 ร้อยละ 5 และร้อยละ 1 ตามลำดับ ชุดข้อมูลจำนวนแรงงานจะแตกต่างตามสาขาเศรษฐกิจดังนี้
ภาพรวมลดลงร้อยละ 1.5 ร้อยละ 1 และร้อยละ 0.5 ตามลำดับ สาขาเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ร้อยละ 7 และ
ร้อยละ 10 ตามลำดับ สาขาอุตสาหกรรมและภาคบริการลดลงร้อยละ 10 ร้อยละ 5 และร้อยละ 1 ในท้ายที่สุด
การพยากรณ์จากสถานการณ์ต่าง ๆ จะถูกคำนวณแบบ Year on Year
เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 การเปลี่ยนแปลงของผลผลิตมีแนวโน้มเกิดความสูญเสีย และ
แรงงานมีแนวโน้มเกิดการว่างงาน ด้วยเหตุนี้คำถามที่น่าสนใจคือ ความสูญเสียดังกล่าวมีสัดส่วนเป็นอย่างไร
เมื่อเทียบกับแนวโน้มที่ควรจะเป็น ทางทีมวิจัยจึงได้ใช้วิธีการประเมินความสูญเสียและการฟื้นตัวของผลผลิต
และจำนวนแรงงานตามแนวคิด Growth Decomposition เพื่อวิเคราะห์สัดส่วนความสูญเสียดังกล่าว โดยผล
การวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ผลผลิต และจำนวนแรงงาน
การวิเคราะห์ความสูญเสียทางผลผลิตจาก COVID-19 ใน พ.ศ.2563 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.1 ล้าน
ล้านบาท นอกจากนี้ในช่วง Lockdown ไตรมาส 3 พ.ศ.2564 แตกต่างกันไปในแต่ละฉากทัศน์ (ร้อยละ -1,
ร้อยละ -5, ร้อยละ -10) แสดงในภาพที่ 12 และการวิเคราะห์จำนวนแรงงานเริ่มลดลงในไตรมาส 1 และ 2
ของ พ.ศ.2563 และเพิ ่ ม ขึ ้ น ในไตรมาส 3 และ 4 ตามการฟื ้ น ตั ว จากการคลาย Lockdown ทั ้ ง นี ้ ใ น
ไตรมาส 3 ของ พ.ศ.2563 คาดว่าจำนวนแรงงานทั้งหมดจะลดลงซึ่งเกิดจากการหายไปของแรงงานในภาค
บริการจากการ Lockdown ภาพรวมของจำนวนแรงงานแสดงในภาพที่ 13 นอกจากนี้ทางทีมวิจัยได้เจาะ
รายละเอียดรายสาขาเศรษฐกิจของจำนวนแรงงาน โดยภาคเกษตรพบว่า ผลจากวิกฤต COVID-19 แสดงให้
เห็นว่าภาคเกษตรยังเป็นภาคที่รองรับแรงงานย้ายกลับถิ่นซึ่งนับว่าเป็นโครงข่ายทางสังคมที่สำคัญของไทย
และในไตรมาส 3 ของ พ.ศ.2564 คาดว่าจำนวนแรงงานภาคเกษตรจะยังคงไหลเข้าจากการย้ายกลับถิ่นเพื่อมา
ทำการเกษตรตามฤดู ก าล และเป็ น ผลมาจากมาตรการ Lockdown ซึ ่ ง มี แ นวโน้ ม สวนทางกั บ แรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในไตรมาส 2 ของ พ.ศ.2563 แรงงาน
หายไปเกือบ 2 แสนคน แต่หลังจากนั้นสถานการณ์ได้กลับมาดีขึ้นบ้างในช่วงครึ่งปีหลังของ พ.ศ.2563 และใน
ไตรมาส 3 ของ พ.ศ.2564 คาดว่าแรงงานในภาคอุตสาหกรรมอาจไม่ได้รับผลกระทบมากนักเนื่องจาก
ภาคอุตสาหกรรมได้ปรับตัวรองรับกับสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ทั้งนี้ แรงงานภาคบริการเป็นภาคการ
ผลิตที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดซึ่งแรงงานหายไปสูงถึงกว่า 5 แสนคนในไตรมาส 2 ของ พ.ศ. 2563 แต่ก็ได้ฟื้น
ตัวกลับมาในช่วงครึ่งหลังของ พ.ศ.2563 จากสถานการณ์ที่ดีขึ้น ซึ่งในไตรมาส 3 ของ พ.ศ.2564 คาดว่า
แรงงานภาคบริการจะยังคงได้รับผลกระทบมากที่สุดอีกเช่นเคย
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ที่มา: คำนวณโดยคณะวิจัย

แผนภาพที่ 12 การประเมินความสูญเสียของผลผลิต (Real GDP)
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ที่มา: คำนวณโดยคณะวิจัย

แผนภาพที่ 13 การประเมินความสูญเสียของจำนวนแรงงาน
2) แรงงานต่างด้าว
แรงงานต่างด้าวจัดเป็นกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูงที่ มีโอกาสติดเชื้อสูงจากการเคลื่อนย้ายไป
ทำงานในหลายพื้นที่ และมีลักษณะการอยู่อาศัยแบบรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขอนามัย
แต่การบังใช้มาตรการป้องกันการระบาดกลุ่มแรงงานต่างด้าวยังไม่มีการดำเนิ นการที่ชัดเจน เช่น การกำจัด
การเคลื่อนย้าย การตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อ การฉีดวัคซีน เป็นต้น แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานส่วน
ใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมาร์ สปป.ลาว และกัมพูชา คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ
90 สำหรับสถานการณ์จำนวนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่ติดเชื้อ COVID-19 ในแผนภาพที่ 14 ช่วงเดือน
มีนาคม ถึง พฤศจิกายน พ.ศ.2563 มีจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนน้อยมากทำให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวถูกมองข้าม
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ด้านการบังคับใช้มาตรการป้องกันการระบาดอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้ติดเชื้อกลุ่มแรงงานต่างด้าว
สะสมรายเดือนเพิ่มสูงขึ้นในรอบที่ 1 (ธันวาคม พ.ศ.2563 - เมษายน พ.ศ.2564) สูงสุด 7,527 ราย และ
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในรอบที่ 2 (พฤษภาคม พ.ศ.2564 – กรกฎาคม พ.ศ.2564) สูงสุด 30,385 ราย แนวโน้ม
อัตราการติดเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างด้าวเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและยากต่อการควบคุมการระบาด

จานวนแรงงานต่างด้าว (ล้านคน)
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แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางาน
ในประเทศไทย

22,509

25,000
20,000

1.5
15,163

1.0

7,527
5,056

0.5
9 49 3

แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ*
ที่ติดเชื้อ COVID-19
1,471
0 0 0 1 8 1

1,312 559

0.0

15,000
10,000

จานวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 (คน)

3.0

5,000

ม.ค.63
ก.พ.63
มี.ค.63
เม.ย.63
พ.ค.63
มิ.ย.63
ก.ค.63
ส.ค.63
ก.ย.63
ต.ค.63
พ.ย.63
ธ.ค.63
ม.ค.64
ก.พ.64
มี.ค.64
เม.ย.64
พ.ค.64
มิ.ย.64
ก.ค.64

0

ที่มา: 1.จำนวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงาน สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2564
2.จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 จากกรมควบคุมโรค ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2564
หมายเหตุ: * หมายถึง แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ประกอบด้วย เมียนมาร์ กัมพูชา สปป.ลาว
** หมายถึง รอบการระบาดของกลุ่มแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

แผนภาพที่ 14 สถานการณ์ของแรงงานต่างด้าวช่วงการแพร่ระบาด COVID-19
มาตรการป้องกันการระบาดของ COVID-19 ของภาครัฐ ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานแรงงานต่างด้าว
จากข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทยจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กระทรวง
แรงงาน พบว่าจำนวนแรงงานต่างด้าวในจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญ เช่น กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี ชลบุรี ภูเก็ต มีจำนวนลดลงในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายน
พ.ศ.2562 หรือช่วงก่อนเกิดวิกฤต COVID-19 จำนวนแรงงานต่างด้าวที่ลดลงไม่สามารถยืน ยันได้ว่าแรงงาน
กลุ่มนี้ว่างงานแต่ยังพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยหรือเคลื่อนย้ายกลับประเทศต้นทาง ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
การแพร่ระบาด COVID-19 ในแรงงานต่างด้าวไม่สามารถระบุได้ว่าแรงงานต่างด้าวที่ติดเชื้อเป็นแรงงานที่
ได้รับอนุญาตทำงานแบบถูกกฎหมายหรือเป็นแรงงานผิดกฎหมาย หากจำแนกผู้ติดเชื้อตามรายจังหวัดแรงงาน
ต่างด้าวที่ติดเชื้อสะสม ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2564 ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ที่มีจำนวนแรงงานต่างด้าว
หนาแน่น
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ที่มา: 1.จำนวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงาน สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2564
2.จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 จาก กรมควบคุมโรค ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2564

แผนภาพที่ 15 การเปลี่ยนแปลงของจำนวนแรงงานต่างด้าวรายจังหวัด
ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 แรงงานต่างด้าวประสบปัญหาสำคัญหลายอย่าง ได้แก่
การเข้าไม่ถึงระบบการคัดกรองการติดเชื้อจากหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการ สถานที่ กักตัวเพื่อรอดู
อาการและลดการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 การส่งต่อแรงงานต่างด้าวเพื่อเข้ารับการรักษาและพักฟื้น
ปัญหาด้านการสื่อสารเป็ นอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสารความต้องการ รวมทั้งปัญหา
สถานะทางกฎหมาย เช่น แรงงานไม่มีเอกสารแสดงตัวที่ถูกต้อง หรือหลุดจากระบบการจ้างทำให้เอกสารถูก
ยกเลิก เนื่องจากเปลี่ยนนายจ้างไม่ทันภายใน 30 วัน หรือย้ายข้ามพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
การวิเคราะห์ข้อมูลการระบาดของ COVID-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว คณะผู้วิจัยมี ข้อเสนอแนะ
มาตรการเร่งด่วน ดังต่อไปนี้
• ทำให้แรงงานต่างด้าวมั่นใจว่าจะได้รับการช่วยเหลือเมื่อว่างงานหรือติดเชื้อ COVID-19
• เมื่อแรงงานต่างด้าวติดเชื้อ COVID-19 ต้องได้รับการรักษา ถ้าจำเป็นต้องกักตัวต้องมีที่พักและอาหาร
ให้ตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข
• แรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกกฎหมายแสดงตัว เข้ารับการตรวจ รักษาหรือกักตัว ในช่วงวิกฤต COVID-19
จะต้องไม่ถูกจับและดำเนินคดี เพื่อกระตุ้นให้แรงงานต่างด้าวเกิดความตระหนักและป้องกันตัวเองจาก
เชื้อ COVID-19
• สร้างหลักประกันด้านรายได้ระหว่างแรงงานต่างด้าวหยุดงานเพื่อกักตัวหรือเข้ารับการรักษา และจะมี
งานทำเมื่อกลับออกมา
• ภาครัฐควรมีนโยบายที่เอื้ออำนวย ทำระบบการตรวจ/รักษา/กักตัว ให้แรงงานต่างด้าวเข้าถึงได้ง่าย
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• ผู้ประกอบการเพิ่มระบบเฝ้าระวังป้องกันในที่ทำงานและที่พัก อาศัย และให้การดูแลเมื่อมีผู้ป่วยหรือ
จำเป็นต้องหยุดกิจการ
• หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มความมั่นใจกับแรงงานต่างด้าว
การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวแบบผิดกฎหมายบริเวณชายแดนของประเทศไทยเป็นปัญหาที่ยังแก้ไข
ไม่ได้ ส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพภูมิประเทศที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านมีระยะทางมากทำให้ยากต่อการป้องกัน
ในช่วงการระบาดของ COVID-19 ยังมีการลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายบริเวณชายแดน จากรายงานของ
ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่ นคง สามารถจับกุมแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองแบบผิด
กฎหมายได้ทั้งบริเวณชายแดนและบริเวณตอนในของประเทศ ปัจจัยสำคัญที่สร้างแรงผลักดันให้เกิดการ
ลักลอบเข้ามาทำงานแบบผิดกฎหมาย คือ วิธีเข้ามาทำงานแบบถูกกฎหมายมีค่าใช้จ่ายสูง มีขั้นตอนการ
ดำเนิน การซับ ซ้อน และใช้ร ะยะเวลานาน หากวิเคราะห์จำนวนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานแบบถูก
กฎหมายจากข้อมูลระบบประกันสังคมเฉพาะข้อมูลบัตรที่ยังมีอายุความคุ้มครอง (บัตร active) ข้อมูล ณ วันที่
23 มิถุนายน พ.ศ.2564 มีจำนวน 917,592 คน จากจำนวนแรงงานต่างด้าวประมาณ 3 ล้านคน ที่อยู่ใน
ประเทศไทยซึ่งคิดเป็นสัดส่วนที่น้อยและส่งผลต่อการบริหารจัดการข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ไม่อยู่ในระบบ
ประกันสังคม ปัจจุบันข้อมูลจากทะเบียนแรงงานต่างด้าวไม่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลอื่น ได้ ทำให้ไม่สามารถ
นำไปใช้วิเคราะห์เพื่อบริหารจัดการและกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหา COVID-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง

แผนภาพที่ 16 การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายบริเวณชายแดน
แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นแรงงานฝีมือต่ำหรือแรงงานไร้ฝีมือ คิดเป็น
สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90 ของแรงงานต่างด้าวทั้งหมด การจ้างแรงงานต่างด้าวทักษะสูง ในภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมยังมีสัดส่วนที่ต่ำมาก ดังนั้นผลกระทบจาก COVID-19 จึงส่งผลต่อกลุ่มแรงงานรายได้ต่ำที่จัดอยู่
ในกลุ่มแรงงานฝีมือต่ำหรือแรงงานไร้ฝีมือในสัดส่วนที่สู ง และแรงงานบางส่วนเป็นแรงงานที่อยู่นอกระบบ
ประกันสังคมเมื่อได้รับผลกระทบจึงไม่ได้รับการเยียวยาจากระบบประกันสังคม การควบคุมและป้องกัน
COVID-19 แรงงานต่างด้าวกลุ่มนอกระบบประกันสัง คมเป็นปัญหาสำคัญ ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อกลุ่มแรงงาน
ต่างด้าวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การใช้มาตรการป้องกันการระบาดของ COVID-19 เช่น Bubble and Seal ถูก
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สัดส่วน(ร้อยละ)

นำมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และเรือนจำ ซึ่ง ส่ว นใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบ
ประกันสังคม
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แรงงานกึ่งฝีมือ/ฝีมือ

แรงงานฝีมือต่า/ไร้ฝีมือ

ที่มา: วิเคราะห์จากข้อมูลแรงงานต่างด้าว สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว

แผนภาพที่ 17 สัดส่วนแรงงานต่างด้าวจำแนกตามทักษะการทำงาน
การป้องกันและแก้ปัญหาการระบาด COVID-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หลายภาคส่วน สำหรับข้อเสนอแนะมาตรการที่สำคัญที่ได้จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ระยะ
ได้แก่ ระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว
มาตรการระยะเร่งด่วน
• เร่งตรวจหาเชื้ อ COVID-19 และฉีดวัคซีน (ฟรี) ให้กับแรงงานต่ างด้ าวกลุ่ มนอกระบบ
ประกันสังคม
• ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ไม่มีนายจ้างและกลุ่มไม่มีเอกสารผ่านระบบ Application
(ฟรี) โดยขอความร่วมมือจากค่ายโทรศัพท์มือถือต้องระบุข้อมูลสำคัญ ดังนี้ ชื่อ -สกุล/อายุ/
เพศ/เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ และที่อยู่
• เมื ่ อ ลงทะเบี ย นเสร็ จ แล้ว ออกเป็น รหั ส หรื อ QR Code ให้ ก ั บ แรงงานต่า งด้ า วเพื่อใช้
ดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานต่อไปเมื่อหานายจ้างได้
• หากไม่ ส ามารถดำเนิ น การได้ พ ร้ อ มกั น ทั ่ ว ประเทศ ให้ จ ั ด ลำดั บ พื ้ น ที ่ เ ป้ า หมายจาก
“รหัสไปรษณีย์” เชื่อมโยงกับระบบ GIS โดยพิจารณาตามความหนาแน่นของแรงงานต่างด้าว
• ในพื้นที่ที่ไม่มีแรงงานต่างด้าวติดเชื้อ ให้เพิ่มมาตรการป้องกันและดูแลเรื่องอาหาร ที่พักอาศัย
และหานายจ้างให้กับแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้ผ่านทาง Platform ของกรมการจัดหางาน
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• การตรวจหาเชื้ อ COVID-19 แรงงานต่ า งด้ า วที่ ไ ม่ม ีส ิท ธิ รั ก ษาพยาบาล สามารถขอรับ
ค่าใช้จ่ายจากกรมควบคุมโรคได้ ตามหนังสือกรมควบคุมโรค กองบริหารการคลัง ที่ สธ
0405.7/1578 ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2564
• แรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมที่ประสงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19
สามารถดำเนินการจองฉีดวัคซีนได้ที่สถานพยาบาลที่เปิดจองวัคซีนทางเลือก ซึ่งมีกระทรวง
สาธารณสุขเป็นหน่วยงานรับผิดชอบจัดสรรวัคซีน
• วัคซีนสำหรับฉีดให้แรงงานต่างด้าวที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม อาจใช้ช่องทางการขอรับ
บริจาคจากต่างประเทศเพื่อความรวดเร็ว
มาตรการระยะกลาง
• คนต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาแบบผิดกฎหมายบริเวณชายแดน ให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนเก็บ
ข้อมูลและทำการฉีดวัคซีน ก่อนดำเนินการตามกฎหมาย
• สร้างแรงจูงใจให้คนต่างด้าวเข้ามาตามกระบวนการที่ถูกกฎหมายตั้งแต่ประเทศต้นทาง เช่น
ลดค่าใช้จ่ายสำหรับการขอใบอนุญาตทำงานแบบถูกกฎหมายให้ ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายที่เข้ามา
แบบผิดกฎหมาย
• จ้างเอกชนช่วยดำเนินการออกใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ให้มีความสะดวก รวดเร็ว
และมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมเพื่อลดสัดส่วนคนต่างด้าวที่เข้ามาแบบผิดกฎหมาย และเพิ่ม
แรงจูงใจให้แรงงานทักษะสูงเข้ามาทำงานในประเทศ
• พิจารณาใบอนุญาตทำงานรูปแบบใหม่ เช่น การให้วีซ่าเข้ามาท่องเที่ยวและหางานทำ
• หากภาครัฐใช้ระยะเวลาแก้ไขปัญหา COVID-19 นาน จะส่งผลเสียกับภาคการผลิ ต ที่ ใช้
แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในสัดส่วนที่สูง เนื่องจากอัตราการรับแรงงานเข้ามาทำงานใหม่สูงกว่า
การใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนแรงงาน นโยบายดึงดูดแรงงานต่างด้าวทักษะสูงที่ชัดเจนจึงมี
ความสำคัญ เช่น การผ่อนคลายด้านกฎระเบียบและข้อบังคับการขอใบอนุญาตทำงานของ
แรงงานทักษะสูง
มาตรการระยะยาว
• กำหนดแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลด
เวลาในการป้อนข้อมูล และมีข้อมูลตรงกัน โดยดึงข้อมูลที่มีบันทึกไว้แล้วจากหน่ว ยงาน
เหล่านั้น ทำการตรวจสอบหรือแจ้งเตือนถ้าตามเงื่อนไขที่กำหนด ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรือใช้ข้อมูล และทำการประมวลผลและรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์
• การออกแบบระบบเชื่ อมโยงตามความพร้อมของหน่วยงาน เลือกวิธีการหรือเทคโนโลยี
เชื่อมโยงที่เป็นมาตรฐานไม่ขึ้นกับเทคโนโลยีภายในหน่วยงานของผู้ให้หรือผู้รับข้อมูล
• การใช้เทคโนโลยีการรักษาความลับและป้องกันการถูกโจมตี
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3) การวิเคราะห์คลัสเตอร์การระบาด COVID-19 ในประเทศไทย และข้อเสนอแนะต่อมาตรการ
ของทางการ
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหภาพยุโรป (ECDC) การเก็บรวบรวมข้อมูลคลัสเตอร์การติดเชื้อ
COVID-19 ที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการจากประเทศ 17 ประเทศ รวมทั้งหมด 1,377 คลัสเตอร์ และมี
จำนวนผู้ป่วย COVID-19 จำนวน 18,198 ราย เพื่ออธิบายการระบาดของ COVID-19 ในแต่ละคลัสเตอร์และ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแพร่เชื้อ ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการติดเชื้อ COVID-19
ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า บางอาชีพมีโอกาสเสี่ยงสูง ที่จะติดเชื้อจากกิจกรรมที่เกิดจากการ
ทำงาน เช่น การให้ บ ริการด้านสุขภาพ การขายปลีกอาหาร ร้านขายยา การขนส่ง สินค้า ก่อสร้าง ฯลฯ
เนื่องจากมีการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น และคลัสเตอร์การติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดขึ้นในอาคารคิดเป็นร้อยละ 95.5
การติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดในคลัสเตอร์ Long-term care และ Hospital

ที่มา: European Centre for Disease Prevention and Control, (2020)
แผนภาพที่ 18 จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 จากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหภาพยุโรป (ECDC)
จำแนกตามคลัสเตอร์
การอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อการระบาดของ COVID-19 ในแต่ละคลัสเตอร์จำแนกออกเป็น 2 กลุ่ม
ได้แก่ ปัจ จัยด้านการปฏิส ัมพัน ธ์ (Interaction) และปัจจัยด้านการถ่ายเท/ระบายอากาศ (Ventilation)
ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยในสถานที่ทำงานซึ่งส่งผลต่อการแพร่เชื้อ คือการรักษาระยะห่างระหว่างพนักงานและการ
ระบบระบายอากาศเนื่องจากพื้นที่คับแคบและต้องใช้สถานที่ทำงานร่วมกัน เช่น โรงอาหาร ห้องแต่งตัว
ห้องน้ำ ห้องประชุม ตัวอย่างเช่น คนงานในโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก มักจะทำงานใกล้ชิดกันมากใน
ส่วนสายการผลิต ที่บางครั้งถูกรบกวนจากเสียงของเครื่องจักรที่เสียงดัง ทำให้พนักงานต้องใช้การตะโกน
สำหรับการพูดคุยกัน ซึ่งอาจนำไปสู่การแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 มากขึ้น นอกจากนี้การอยู่ใกล้ชิดกับ
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เพื่อนร่วมงานเป็นเวลานานอาจเกิดการติดเชื้อได้ง่าย ในส่วนของการระบายอากาศภายในอาคารพบว่ามี
ความสัมพันธ์กับการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 หากระบบระบายอากาศได้รับการบำรุงรักษาอย่างดี
อาจช่วยได้ลดการส่งผ่านเชื้อ COVID-19 ภายในอาคารโดยเพิ่มอัตราการแลกเปลี่ยนอากาศ ลดการหมุนเวียน
ของอากาศและเพิ่มการใช้อากาศภายนอก อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์ข้อมูลของ ECDC พบว่าปัจจัยที่
ส่งผลต่อการแพร่เชื้อ COVID-19 ส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยด้านการปฏิสัมพันธ์
ตารางที่ 4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดย ECDC
Factor

shared canteen
space

working in confined indoor shared staff accommodation, insufficient or incorrect use meetings with multiple
spaces …
transport ...
of protective
persons in the same room

Health and social
care

✓

✓

✓

office

✓

✓

✓

✓

Educational
facilities

✓

✓

✓

✓

food production

✓

✓

✓

Factory
Building and
construction sites

✓

✓

✓

Sales and retail
Military and law
enforcement
Mines
Other sectors

✓

✓
✓

การป ิสัมพันธ์ (Interaction)

✓

✓
✓

✓
✓
✓

close/direct contact with cases
staff socializing together in the
community

employing seasonal workers
from areas with a higher
incidence of COVID-19

✓
✓

Others

lack of facilities to wash hands…

✓
✓
✓

✓

✓

การถ่ายเท/ระบายอากาศ (Ventilation)

ที่มา: European Centre for Disease Prevention and Control, (2020)

ในประเทศไทยยังไม่พบการศึกษาการระบาด COVID-19 ในกลุ่มคลัสเตอร์ คณะผู้วิจัยจึงใช้วิธีการรวบรวม
ข้อมูลผู้ติดเชื้อจาก 69 คลัสเตอร์ มีจำนวนผู้ติดเชื้อรวมทั้งหมด 10,238 คน ระหว่างเดือน เมษายน – กันยายน
พ.ศ.2564 ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ข่าว และประกาศของทางราชการ เพื่ออธิบายปัจจัยที่
ส่งผลต่อการระบาดของ COVID-19 การวิเคราะห์นี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการระบาดของ COVID-19 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในครั้งนี้มีข้อจำกัด ดังนี้
• การค้นหาข้อมูลการระบาดแต่ละคลัสเตอร์จากแหล่งข้อมูลตามสื่อต่าง ๆ ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจมีความคลาดเคลื่อน
• ไม่มีคำจำกัดความของวิธีการจำแนกการระบาดของคลัสเตอร์แต่ละประเภท พบเพียงนิยาม คลัสเตอร์
เป็นคำที่นักระบาดวิทยาใช้ในกรณีพบผู้ติดเชื้อตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยมีที่มาจากแหล่งเดียวกัน ในรอบ
ระยะเวลาใกล้ๆ กัน
• ข้อมูลการสอบสวนการระบาดในสถานประกอบการมีจำกัด
จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ส่วนใหญ่พบในคลัสเตอร์โรงงานแปรรูปอาหาร และเรือนจำ ทั้งสองคลัสเตอร์
มีลักษณะการทำกิจกรรมเกือบทั้งหมดอยู่ภายในอาคารและมีการใช้สถานที่ร่วมกัน เมื่อกิจกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้น
ภายในอาคารและคนจำนวนมากมารวมตัวอยู่ในสถานที่เดียวกัน ทำให้ระบบการระบายอากาศทำงานได้ไม่ดี
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จึงเพิ่มโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 มากขึ้น อย่างไรก็ตามในคลัสเตอร์ร้านอาหารกลับไม่พบ
รายงานผู้ติดเชื้อ ทั้งที่ร้านอาหารบางแห่งตั้งอยู่ในอาคารที่ใช้ระบบปรับอากาศและระหว่างรับประทานอาหาร
ต้องมีการพูดคุยระหว่างบุคคลซึ่งเพิ่มโอกาสการแพร่เชื้อ COVID-19 การพบจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนไม่มาก
ในคลัสเตอร์ร้านอาหารส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะอาหาร การใช้ฉากกั้น และจำนวน
ลูกค้าลดลงเนื่องจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซื้ออาหารกลับไปทานที่บ้าน
ตารางที่ 5 จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทย จำแนกตามคลัสเตอร์

จานวนผู้ติดเชื้อที่
รายงาน(คน)
3 536
2 519
1 080
792
662
542
451
333
160
96
48
19
10 238

คลัสเตอร์
จานวนคลัสเตอร์
โรงงานแปรรูปอาหาร
10
เรือนจา
3
โรงงานภาคการผลิต
28
ค่ายทหาร
3
อื่น ๆ
5
ออฟฟิศ
4
สถาบันการศึกษา
2
ค้าส่ง ค้าปลีก
3
การบริการสาธารณสุข
1
สถานบันเทิง
3
บริษัทก่อสร้าง/แคมปคนงาน
5
ร้านอาหาร
2
รวมทั้งหมด
69

ที่มา: รวบรวมข้อมูลจากข่าว และประกาศของทางราชการ โดยคณะผู้วิจัย
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สัดส่วนผู้ติดเชื้อ( )
34.5
24.6
10.5
7.7
6.5
5.3
4.4
3.3
1.6
0.9
0.5
0.2
100

4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

ที่มา: รวบรวมข้อมูลจากข่าว และประกาศของทางราชการ โดยคณะผู้วิจัย

แผนภาพที่ 19 จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 จำแนกตามคลัสเตอร์
ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการระบาด COVID-19 ในแต่ละคลัสเตอร์ ได้แก่ ปัจจัยด้านการปฏิสัมพันธ์ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการเว้นระยะห่างยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการระบาดในทุกคลัสเตอร์ เช่น การใช้พื้นที่การทำ
กิจกรรมหรืออุปกรณ์ร่วมกัน การทำงานที่ต้องใกล้ชิดกับบุคคลอื่น ในคลัสเตอร์แคมปก่อสร้างปัจจัยจากการ
ขาดอุปกรณ์สำหรับป้องกันมีส่วนเพิ่มโอกาสการแพร่เชื้อ สำหรับปัจจัยด้านการระบายอากาศก็มีความสำคัญ
ต่อการแพร่เชื้อ ในกรณีที่สถานที่ทำงานมีพื้นที่จำกัดและมีพนักงานจำนวนมากส่งผลกระทบต่อการจัดการ
ระบบระบายอากาศ ดังนั้นการประเมินความพร้อมด้านมาตรการป้องกันในสถานที่ทำงานควรมีการดำเนินการ
อย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยลดการแพร่เชื้อ
ตารางที่ 6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19
ปัจจัย
โรงงานแปรรูปอาหาร

เรือนจา
โรงงานภาคการผลิต
ค่ายทหาร
ออฟฟิศ
สถาบันการศึกษา
ค้าส่ง ค้าปลีก
การบริการสาธารณสุข
สถานบันเทิง
บริษัทก่อสร้าง/แคมปคนงาน

การทางานต้อง พนักงานใช้อุปกรณ์ ขาดการปฏิบัติติ ประชุม
การใช้พื้นที่ ทางานในพื้นที่คับ
ใกล้ชิดกับบุคคล ร่วมกัน เช่น ห้องแต่งตัว ตามมาตรการ พนักงานใน
อื่น ๆ
อาหารร่วมกัน
แคบ
อื่นอย่างใกล้ชิด รถรับส่งพนักงาน
ป้องกัน
พื้นทีเ่ ดียวกัน
แรงงานทางานตามฤดูกาลที่มาจาก
✓
✓
✓
✓
พื้นที่เสี่ยง

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

ร้านอาหาร

✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓
✓

ที่มา: วิเคราะห์โดยคณะผู้วิจยั
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สังสรรค์ของพนักงาน

ทางานใกล้ชิดกับผู้ป่วย
✓
✓

การถ่ายเท/ระบายอากาศ

การป ิสัมพันธ์

✓
✓
✓
✓
✓

ขาดอุปกรณ์สาหรับป้องกัน เช่น ที่
ล้างมือ ที่พักอาศัยคับแคบ...

การจัดกลุ่มคลัสเตอร์การระบาดของ COVID-19 จากปัจจัยด้านการปฏิสัมพันธ์และปัจจัยด้านการ
ระบายอากาศโดยคณะผู้วิจัย พบคลัสเตอร์ที่มี จำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนมากอยู่ในกลุ่มที่มี ระดับการปฏิสัมพันธ์
มากและการระบายอากาศแย่ สำหรับคลัสเตอร์ที่ยังไม่พบรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อ เช่น โรงภาพยนตร์ ฟิตเนส
และสนามกีฬากลางแจ้ง การจัดประชุมสัมมนาในโรงแรม บางคลัส เตอร์ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม ที่มีระดับการ
ปฏิสัมพันธ์มากและการระบายอากาศแย่ ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลจากมาตรการป้องกันการระบาดของ COVID-19
ของภาครัฐที่สั่งปิดสถานประกอบการเหล่านี้ ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเกณฑ์ที่ภาครัฐใช้สำหรับกำหนด
มาตรการยั ง ไม่ ม ี ร ายละเอี ย ดที ่ ช ั ด เจน การใช้ ข ้ อ มู ล ผลการวิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย ที ่ ส ่ ง ผล ต่ อ การระบาดใน
คลัสเตอร์ประกอบการกำหนดมาตรการต่าง ๆ อาจช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพด้านการป้องกันการระบาดและลด
ผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ
การถ่ายเท/ระบายอากาศดี

11.0

10.0

สนามกี ากลางแจ้ง
9.0

บริษัทก่อสร้าง/แคมปคนงาน

8.0

ค่ายทหาร

การป ิสัมพันธ์น้อย

การปฎิสัมพันธ์มาก

ค้าส่ง ค้าปลีก

7.0

สถาบันการศึกษา

การบริการสาธารณสุข
ร้านอาหาร ออ ศิ
ติ เนส

6.0

5.0

การจัดประชุม/
สัมมนาในโรงแรม

โรงภาพยนตร์

4.0

3.0

2.0

เรือนจา

สถานบันเทิง
โรงงานแปรรูปอาหาร

โรงงานภาคการผลิต
หมายถึง สถานที่ที่ยังไม่พบรายงานผู้ติดเชื้อ

4.0

5.0

6.0

7.0
8.0
การถ่ายเท/ระบายอากาศแย่

9.0

10.0

ที่มา: วิเคราะห์โดยคณะผู้วิจยั
หมายเหตุ: ขนาด Bubble แทนจำนวนผู้ติดเชื้อ

แผนภาพที่ 20 คลัสเตอร์การแพร่ระบาด COVID-19 จำแนกตามปัจจัยที่ส่งผลต่อการแพร่ระบาด
ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้กำหนดมาตรการ
สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ในหลายคลัสเตอร์ที่เกิดการระบาด แต่คลัสเตอร์โรงงานแปรรูป
อาหาร เรือนจำ และค่ายทหารที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนมากยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจน มีเพียงการขอความ
ร่วมมือให้ปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุข มาตรการสั่งปิด
กิจการไม่ได้ถูกบังคับใช้ในคลัสเตอร์ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น ร้านอาหารไม่ได้ถูกสั่งปิดในช่วงการ
แพร่ระบาด COVID-19 ระลอกที่ 2 แต่ให้ดำเนินกิจการตามมาตรการรักษาระยะห่าง การซื้อกลับไปทานที่
บ้าน และกำหนดเวลาเปิด-ปิด อย่างไรก็ตาม ระหว่างการแพร่ระบาดในแต่ระลอกนั้น ศบค. ได้มีคำสั่งผ่อน
คลายมาตรการต่าง ๆ ตามลำดับ
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ตารางที่ 7 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ของภาครัฐ

คลัสเตอร์
โรงงานแปรรูปอาหาร
เรือนจา
โรงงานภาคการผลิต
ค่ายทหาร
อื่น ๆ
ออฟฟิศ
สถาบันการศึกษา
ค้าส่ง ค้าปลีก
การบริการสาธารณสุข
สถานบันเทิง
บริษัทก่อสร้าง/แคมปคนงาน
ร้านอาหาร

จานวนผู้ติด
เชื้อ (คน) **

มาตรการปิดกิจการชั่วคราว ตามคาสั่งของ
ศบค. (ระลอก)
1
2
3

3 536
2 519
1 080
792
662

✓*

✓*

542

wfh

wfh

wfh

451

✓

✓

✓

333

✓

160

✓

✓

✓

96

✓

✓

✓

✓

48

✓

19

✓

✓

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย
หมายเหตุ: ✓ คือ กิจการที่สั่งปิดตามคำสั่งของ ศบค.
wfh คือ ปรับเปลี่ยนให้พนักงานมาทำงานที่บ้าน
*
คือ มีคำสั่งปิดเฉพาะชุมชนที่เกิดการแพร่ระบาดชุมชนแล้ว เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย
** คณะผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลผูต้ ิดเชื้อระหว่างเดือน เมษายน – กันยายน พ.ศ. 2564

ผู้ประกอบการมีส่วนสำคัญในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการระบาด COVID-19 ทั้งจาก
ภาครัฐ และมาตรการของสถานประกอบการกำหนดเอง ผลจากการสัมภาษณ์ผ ู้ประกอบการในกิ จ การ
โรงงานผลิตรถยนต์ โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม บริษัทผลิตและขายเสื้อผ้า กิจการฟิตเนส มาตรการที่สถาน
ประกอบการให้ความสำคัญคือการเว้นระยะห่างด้วยวิธีการ จำกัดปริมาณคนในสถานที่ทำงาน การแบ่งโซน
การทำงานและกำหนดเวลาใช้โรงอาหาร บางกิจการให้พนักงานบางแผนกทำงานที่บ้าน (Work from Home)
หรือเพิ่มจำนวนรถรับส่งพนักงาน สำหรับการตรวจหาเชื้อในพนักงานด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)
ทุกสัปดาห์ พบการดำเนินการบางสถานประกอบการ
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มาตรการการป้องกัน COVID-19 (ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ)
โรงงานผลิตรถยนต์

โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม

1.มาตรการรักษาระยะห่าง

2.การตรวจ ATK ทุกสัปดาห์

3.บริการแอลกฮอล์ตามจุดต่าง

รั ก ษาระยะห่ า ง จ ากั ด ปริ ม าณคน
แบ่งโ นและแบ่งเวลาการใช้โรงงาน
อาหาร

ตรวจ ATK พนักงานทุกสัปดาห์ โดย
บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วน
นี้

บริการแอลกฮอร์ตามจุดต่าง รวมทั้งทา
ความสะอาดสถานที่ทางาน เครื่องมือและ
อุปกรณ์ (ค่าใช้จ่ายสูงมาก)

1.มาตรการรักษาระยะห่าง

2.Work From Home

3. เพิ่มรถรับส่งพนักงาน

รั ก ษาระยะห่ า ง จ ากั ด ปริ ม าณคน
แบ่งโ นและแบ่งเวลาการใช้โรงงาน
อาหาร

พนักงานบางส่วนสามารถทางานที่บ้าน
ได้ หากพนักงานติดโควิดให้สิทธิลาของ
ปีถัดไปได้

เพิ่มจานวนเที่ยวของรถรับส่งพนักงงาน
โดยเพิ่ ม รถให้ บ ริ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น และ
กาหนดการนั่งเบาะเว้นเบาะ

มาตรการการป้องกัน COVID-19 (ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ)
บริษัทผลิตและขายเสื้อผ้า

กิจการ ิตเนส

1.มาตรการรักษาระยะห่าง

2. Factory isolation

3.การตรวจ ATK ทุกสัปดาห์

4.ใช้เทคโนโลยี

รักษาระยะห่าง จากัดปริมาณคน
แบ่ ง โ นและแบ่ ง เวลาการใช้
โรงงานอาหาร

โรงงานได้จัดตั้งโรงบาลสนาม
เพื่ อดู แ ลรั ก ษาพนั กงานที่ติ ด
เชื้ อ และกั ก ตั ว พนั ก งานที่
ความเสี่ยง

ตรวจ ATK พนักงานทุกสัปดาห์ โดย
บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้
(ได้รับชุดตรวจจากรัฐบางส่วน)

ปรับเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์และ
เทคโนโลยีแ บบ Touchless
มากขึ้น

1. มาตรการรักษาระยะห่าง จากัดปริมาณคน (ช่วงที่เปิดกิจการ)

2.กิจการได้ยกเลิกการเก็บค่าสมาชิกผู้ใช้ แต่ยังคงจ่ายค่าจ้างพนักงานเป็นปกติ

รักษาระยะห่าง จากัดปริมาณคน แบ่งโ นและแบ่งเวลาการ
ใช้โรงงานอาหาร

ช่วงปิดกิจการ กิจการได้ยกเลิกการเก็บค่าสมาชิกผู้ใช้ แต่ยังคงจ่าย
ค่าจ้างพนักงานเป็นปกติ

ที่มา: วิเคราะห์โดยคณะผู้วิจยั

แผนภาพที่ 21 มาตรการป้องกัน COVID-19 จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
ข้อค้น พบที่ส ำคัญจากการวิเคราะห์คลัสเตอร์ การระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย พบว่า
เครื่องมือสำคัญในการลดการแพร่เชื้อคือหน้ากากอนามัยและการเว้นระยะห่าง การใส่หน้ากากอนามัยช่วยลด
การแพร่เชื้อที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ ขณะที่การเว้นระยะห่างลดการแพร่เชื้อที่เกิดจากการถ่ายเท/ระบาย
อากาศ บางสถานที่การเว้นระยะห่างทำได้ยากหรือไม่สามารถทำได้นั้น หน้ากากอนามัยเป็นเครื่องมือที่ช่ วยลด
ความเสี่ยงในการแพร่เชื้อได้
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ข้อเสนอแนะต่อมาตรการล่าสุด (27 ก.ย. 64) ของทางการ
การประกาศมาตรการแก้ไขปัญหาการระบาดของ COVID-19 ของทางการเมื่อวันที่ 27 กันยายน
พ.ศ.2564 เป็นการผ่อนคลายมาตรการจากครั้งก่อน เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคธุรกิจ การผ่อนคลาย
มาตรการยังไม่ครอบคลุมทุกกิจการ เช่น การจัดประชุมสัมมนาในโรงแรม การเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการยังดำเนินการได้ช้า เพื่อให้การดำเนินมาตรการของภาครัฐมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คณะผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะต่อมาตรการตามแผนภาพที่ 22
มาตรการดังกล่าวเป็นสัญญาณที่ดีแต่ยังไม่เพียงพอ
ควรประชุมและหารือร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อหาทางออกร่วมกัน
เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

พิจารณาสัดส่วนการตรวจหาเชื้อ
ยกเลิกหรือลดสัดส่วนการตรวจหาเชื้อของพนักงานร้อยละ 10 ต่อสัปดาห์ใน
สถานประกอบการหรือโรงงานที่มีผู้ติดเชื้อต่ากว่าร้อยละ 1

ควรวิเคราะห์ข้อมูลการติดเชื้อแบบกลุ่มอย่างจริงจัง
พิจารณาต้นทางและปลายทางที่เป็นไปได้เพื่อที่จะไม่ต้องปิด
สถานที่ต่าง ๆ แบบเหมารวม

การเยียวยาผู้ประกอบการ
เร่งจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประกอบการต่าง ๆ ให้ครบถ้วนโดยเร็ว

ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความตระหนักในเรื่องการใส่
หน้ากากอนามัยและการเว้นระยะห่าง
ไม่ควรก่อให้เกิดความตระหนกเกี่ยวกับการแพร่เชื้อที่ความ
เสี่ยงต่า เช่น การแพร่เชื้อผ่านธนบัตร

การเข้าชมกี าในสนามกลางแจ้ง
เพิ่มจานวนผู้เข้าชมเป็นไม่เกินร้อยละ 50 หรือร้อยละ 75 แล้วแต่ความสามารถ
ในการจัดการผู้เข้าชมของผู้จัดการแข่งขัน

เปิดเรียนตามปกติ
สถาบันการศึกษาที่ต้องมีการฝึกปฏิบัติควรให้กลับมาเปิด
ดาเนินการปกติในวิชาที่ไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ แต่ต้องเข้มงวด
ในเรื่องการใส่หน้ากากและเว้นระยะห่าง

จากัดจานวนผู้ใช้บริการ
มาตรการปิดศูนย์การค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตในศูนย์การค้าไม่ควรนามาใช้อีก
ต่อไป แต่อาจใช้การจากัดจานวนผู้ใช้บริการในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ แทน

เพิ่มจานวนรอบการให้บริการ
การขนส่งสาธารณะ หากทางการต้องการลดความแออัด ควรเพิ่ม
จานวนบริการโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนและช่วงใกล้เวลาเคอร์ฟิว

การจัดประชุม และสัมมนาในโรงแรม
ผ่อนคลายให้โรงแรมสามารถจัดประชุม สัมมนาภายใต้มาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาด COVID-19 เช่น จัดโต๊ะแบบเว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา และจากัดจานวนผู้เข้าประชุมไม่ให้แออัด เพื่อเพิ่มช่องทาง
ช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้

ที่มา: วิเคราะห์โดยคณะผู้วิจยั

แผนภาพที่ 22 ข้อเสนอแนะต่อมาตรการล่าสุด (27 ก.ย. 64) ของทางการ
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ข้อเสนอแนะมาตรการแก้ไขปัญหา COVID-19 คลัสเตอร์โรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรมเป็นสถานที่เสี่ยงต่อการระบาด COVID-19 จากการเก็บข้อมูลของกระทรวง
อุตสาหกรรม (เผยแพร่โดยศูนย์ข้อมูล COVID-19) พบว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนถึง 29 กรกฎาคม พ.ศ.2564
มีผู้ติดเชื้อจำนวน 36,861 คนในโรงงาน 518 แห่งจาก 49 จังหวัด อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ 5 อันดับ
แรกคือ อุตสาหกรรมอาหาร 99 โรงงาน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 74 โรงงาน อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม 42
โรงงาน อุตสาหกรรมโลหะ 42 โรงงาน และอุตสาหกรรมพลาสติก 36 โรงงาน ในเบื้องต้น กระทรวง
อุตสาหกรรมได้ตรวจสอบโรงงานต่าง ๆ ตามระบบ Thai stop covid plus27 โดยใช้เกณฑ์ของกรมอนามัย
พบว่าจากจำนวนโรงงานทุกขนาด 64,038 แห่ง มีเข้าร่วมการประเมินแล้ว 18,005 แห่ง คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 28 ของจำนวนโรงงานทุกขนาด ผลการประเมินมี โรงงานผ่านเกณฑ์ 12,256 แห่ง และโรงงานไม่ผ่าน
เกณฑ์ 5,749 แห่ง
ในส่วนของมาตรการของภาครัฐเป็นเพียงการขอความร่วมมือจากสถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามมาตรการ Bubble & Seal ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.256428 จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นพบประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
• การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเข้มงวดมักเกิดขึ้นโรงงานขนาดใหญ่
(โรงงานที่มีคนงานมากกว่า 200 คน ตามเกณฑ์ของกระทรวงอุตสาหกรรม) เนื่องจากต้องใช้
งบประมาณเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินตามมาตรการดังกล่าว
• ตัวอย่างมาตรการที่ดำเนินการโดยโรงงาน เช่น การเช่าโรงแรมให้พนักงานไม่ต้องกลับบ้าน
ให้เดินทางเฉพาะโรงงานและโรงแรมเพื่อป้องกันการติดเชื้อของพนักงาน
• การสุ่มตรวจหาเชื้อ COVID-19 ในพนักงานจำนวนร้ อยละ 20 ของพนักงานในโรงงาน
ทั้งหมดทุก 2 สัปดาห์โดยหน่วยงานราชการนั้น ปัญหาที่พบคือพนักงานบางส่วนหลบหนี
การตรวจ
• การสลับเข้ามาทำงานในโรงงานตามแผนก วิธีนี้ทำได้เฉพาะโรงงานบางแห่งเนื่องจากแต่ละ
โรงงานมีขั้นตอนการผลิตที่แตกต่างกัน

27

https://stopcovid.anamai.moph.go.th/webapp/
คู่มือการดำเนินงานมาตรการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ Bubble and Seal
https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/BBS_Final_01.pdf
28
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ที่มา: ศูนย์ข้อมูล COVID-19

การดำเนินการตามมาตรการ Bubble & Seal ยังจำกัดอยู่เฉพาะโรงงานขนาดใหญ่ ขณะที่การ
ดำเนินการในโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อมนั้นยังน่ากังวลเนื่องจากโรงงานเหล่านี้เป็นแหล่งที่มีความเสี่ยง
ในการแพร่เชื้อสูงและอาจส่งผลต่อจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อให้การป้องกันการระบาดของ
COVID-19 ในโรงงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะดังนี้
• ภาครัฐ ควรพิจ ารณาให้เงินอุดหนุนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อ มเพื่ อ
ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน COVID-19
• เพิ่มจำนวนการสุ่มตรวจหาเชื้อ COVID-19 ให้มากที่สุดตามความสามารถของหน่วยงานในพื้นที่
• การชดเชยรายได้ของพนักงานที่ติดเชื้อ COVID-19 ต้องเพียงพอและรวดเร็ว ด้วยเหตุที่ว่า
พนักงานที่ขาดรายได้และไม่ได้รับการชดเชยที่เพียงพออาจไม่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามตาม
มาตรการป้องกัน COVID-19 ของโรงงาน
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• รัฐบาลต้องมีความชัดเจนในเรื่องการให้ความช่วยเหลือแก่โรงงานที่ดำเนินการตามมาตรการ
ป้องกัน เช่น การฉีดวัคซีน ยารักษาโรค และการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โดยเฉพาะใน
โรงงานที่ไม่มีความพร้อมหรือมีงบประมาณไม่เพียงพอ
ประเด็นสำคัญสำหรับการดำเนินมาตรการป้องกัน COVID-19 ในโรงงานให้ประสบความสำเร็จนั้น
ภาครัฐต้องให้ความสำคัญกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของโรงงาน หากโรงงานขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ
การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ของโรงงานอาจทำได้แค่ในระยะเวลาสั้น ๆ และการระบาด
ครั้งใหม่ในโรงงานอาจกลับมารุนแรงอีกครั้ง

ที่มา: ศูนย์ข้อมูล COVID-19
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4) วัค ีนและการจัดสรรวัค ีนโควิด-19 ประสบการณ์จากนิว ีแลนด์29
คำถามยอดฮิตที่ผู้เขียนมักถูกถามเวลาที่สนทนากับกัลยาณมิตรที่เมืองไทยคือ “ได้ฉีดวัคซีนแล้วหรือ
ยัง?” คำตอบที่ชวนประหลาดใจคือ “ยัง” คำถามต่อมาคือ “วัคซีนอะไร?” ผู้เขียนจึงคิดว่าการแบ่งปันข้อมูล
และประสบการณ์บางอย่างจากนิวซีแลนด์ในเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย
นิวซีแลนด์เป็นประเทศหนึ่งที่ไม่ได้จัดซื้อวัคซีนรวดเร็วนัก ทางการนิวซีแลนด์เพิ่งบรรลุข้อตกลงใน
การจัดซื้อวัคซีนล็อตแรกกับไฟเซอร์เมื่อเดือนตุลาคมปีที่ แล้ว ปริมาณที่ซื้อเพียง 1.5 ล้านโดส ซึ่งเพียงพอต่อ
จำนวนคน 750 000 คนเท่านั้นหรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของจำนวนประชากรทั้งหมดประมาณ 5 ล้านคน การ
ส่งมอบที่ตกลงกันไว้ คือ ภายในไตรมาสแรกของปีนี้
การสั่งซื้อในตอนนั้นเกิดขึ้นก่อนที่จะรู้ด้วยซ้ำว่าวัคซีนของไฟเซอร์จะสำเร็จหรือไม่และมีประสิทธิภาพ
อย่างไร กล่าวง่าย ๆ คืออาศัยการไว้เนื้อเชื่อใจจากไฟเซอร์ แต่ด้วยการที่นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
และเป็นพันธมิตรที่ดีกับสหรัฐฯ ทำให้การจัดซื้อดังกล่าวเกิดขึ้นไม่ยากนัก
อย่างไรก็ตาม หลังจากที่อังกฤษและสหรัฐฯ เริ่มฉีดวัคซีนในช่วงสิ้นปีที่แล้ว แรงกดดันภายในประเทศ
ทำให้ทางการนิวซีแลนด์เร่งให้ทางไฟเซอร์ส่งมอบวัคซีนเร็วขึ้นแต่ด้วยปัญหาความล่าช้าในการจัดส่ง (ดังที่
ประเทศอื่นประสบ) ทำให้นิวซีแลนด์ทยอยได้รับวัคซีนในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ ในขณะนั้นทางการ
นิวซีแลนด์ยังไม่ได้ อนุมัติวัคซีนไฟเซอร์และต้องเร่งทำกันเพื่อให้การฉีดวัคซีนเกิดขึ้นเร็วที่สุด แม้ว่าการฉีด
วัคซีนได้เริ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ แต่การฉีดอย่างจริงจังนั้นเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม ในต้นเดือนมีนาคมนี้เองที่
รัฐบาลได้ประกาศว่าสามารถสั่งซื้อวัคซีนเพิ่มเติมจนครบจำนวนสำหรับประชากรและผู้ที่อยู่ในนิวซีแลนด์
ทั้งหมด
แม้ว่าทางการนิวซีแลนด์จะทำได้ไม่รวดเร็วนัก แต่แรงกดดันจากประชาชนในประเทศยังมีไม่มาก
เนื่องจากการติดเชื้อในประเทศ (Local transmission) อยู่ในระดับต่ำหรือไม่มีเลยในบางช่วง (ณ ขณะนี้ไม่มี
การติดเชื้อในประเทศมาแล้วประมาณ 5 เดือน) สาเหตุสำคัญมาจากการที่นิวซีแลนด์เป็นประเทศหมู่เกาะซึ่ง
ทำให้การจัดการพรมแดนง่ายกว่าหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน
หลายประเทศและมีช่องทางธรรมชาติเป็นจำนวนมาก (นิวซีแลนด์มีช่องทางธรรมชาติอย่างเดียวคือทะเล)
สำหรับการจัดสรรวัคซีนนั้น แรกเริ่มเดิมทีทางการนิวซีแลนด์ได้กำหนดให้แพทย์ พยาบาล และ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องเป็นกลุ่มแรกที่จะได้รับวัคซีน แต่หลังจากเกิดการติดเชื้อในประเทศเมื่อช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งกลุ่มผู้ติดเชื้อนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับพรมแดนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่
สถานกั ก กั น ตั ว และโรค (Managed isolation and quarantine) หรื อ เจ้ า หน้ า ที ่ ส ายการบิ น ทางการ
นิวซีแลนด์จึงได้ปรับเปลี่ยนแนวทางโดยจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มต่าง ๆ ใหม่ กลุ่มแรกคือกลุ่มคนที่ทำงาน
เกี่ยวกับพรมแดนและมีความเสี่ย งที่จะติด COVID-19 สูงและครอบครัว กลุ่มที่สองคือกลุ่มคนที่ทำงานด่าน
หน้าที่มีความเสี่ยงสูง เช่น แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และครอบครัว กลุ่มที่สามคือกลุ่มคนที่มี
โรคประจำตัวและผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป และกลุ่มที่สี่คือประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้ งแต่ 16 ปีขึ้นไปโดย
เรียงลำดับเป็นช่วงอายุทุก 10 ปีตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปลดหลั่นลงมา การจัดลำดับความสำคัญใหม่นี้ทำให้บรรดา
แพทย์และพยาบาลไม่ค่อยพอใจ แต่รัฐบาลนิวซีแลนด์ (ซึ่งมาจากประชาธิปไตย 100 เปอร์เซ็นต์) ก็ไม่ได้สนใจ
และเดินตามแผนนี้
29

ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร Auckland University of Technology 4 สิงหาคม 2564 ผู้เขียนขอขอบคุณ ดร.นครินทร์ อมเรศ ที่ช่วยให้ความเห็นต่อ
ร่างของบทความ บทความนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนและไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัดเสมอไป
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เดิมทีทางการนิวซีแลนด์วางแผนไว้ว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนขนานใหญ่ให้แก่กลุ่มที่ 4 (ผู้เขียนอยู่ในกลุ่มนี้)
ตั้งแต่เดือนมิถุน ายน แต่ก็ต้องผลัดออกไปเรื่ อย ๆ จากเหตุผ ลเรื่องความล่าช้าในการจั ดส่งวัค ซี น และ
ความสามารถในการฉีดต่อวัน ล่าสุดผู้คนในกลุ่มที่ 4 ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปสามารถได้รับวัคซีนตั้งแต่วันที่
28 กรกฎาคมเป็นต้นมา หลังจากนั้นกลุ่มผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไปจะได้ฉีดตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม ส่วน
กลุ่มอายุที่ต่ำกว่านี้ก็ต้องรอไปหลังจากนั้นซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงกลางถึงปลายเดือนสิงหาคมจึงจะมีโอกาสได้ฉีด
ในขณะที่เขียนบทความอยู่นี้ ความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 14.2 ซึ่งจำนวนคนที่ได้รับ
เข็มแรกมีประมาณ 1.76 ล้านคน ขณะที่คนที่ได้รับครบสองเข็มมีเพียง 700 000 คน แม้จะมีประชากรน้อย
แต่การฉีดวัคซีนก็เป็นไปอย่างล่าช้าเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอและการจัดการที่ไม่มี ประสิทธิภาพ ในช่วงต้น
ปี ทางการนิวซีแลนด์ต้องประกาศระดมคนที่อยู่ในภาคสาธารณสุขอื่น เช่น นักกายภาพบำบัด มาฝึกอบรม
เรื่องการฉีดวัคซีนด้วย
อย่างไรก็ตาม การฉีดวัคซีนฟรีให้แก่คนทั้ง 4 กลุ่มนี้ไม่ใช่เพียงแค่พลเมืองของตนเท่านั้น แต่ยังรวมคน
สัญชาติอื่นที่ถือวีซ่าประเภทต่าง ๆ และอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ขณะนี้ด้วย นอกจากนั้นแล้ว ทางการ
นิวซีแลนด์ยังได้จัดซื้อวัคซีนให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านต่าง ๆ ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ำกว่าและมีพรมแดนเป็น
ทะเล อาทิ นีวเวหรือนีอูเอ หมู่เกาะคุก ซามัว ทองกา ทูวาลู และโทเคลัว เป็นต้น การซื้อวัคซีนให้แก่ประเทศ
เพื่อนบ้านเหล่านี้นอกจากจะเป็นประเด็นในเรื่องมนุษยธรรมแล้วยังมีนัยยะทางเศรษฐกิจแฝงอยู่ด้วย ด้วยเหตุ
ที่ว่าประเทศเหล่านี้เป็นแหล่งแรงงานทักษะต่ำที่สำคัญสำหรับภาคเกษตรของนิวซีแลนด์ นอกจากนั้น ภูมิ
ประเทศที่เป็นเกาะทำให้การควบคุมและป้องกันการติด เชื้อโควิดทำได้ง่าย ล่าสุดทางการนิวซีแลนด์ได้อนุมัติ
ให้ประชากรจากประเทศเหล่านี้เข้ามาทำงานตามฤดูกาล (Seasonal workers) ในภาคเกษตร เช่น การเก็บ
ผลไม้ เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศเหล่านี้ต่ำมากหรือไม่มีเลยขณะที่การฉีดวัคซีนก็ครอบคลุม
ประชากร (ซึ่งมีค่อนข้างน้อย) ไปแล้วเป็นจำนวนมาก แรงงานจากประเทศเหล่านี้สามารถเข้ามาทำงานตาม
ฤดูกาลได้โดยที่ไม่ต้องกักตัว ส่วนแรงงานประเภทอื่น ๆ จากประเทศอื่น ๆ นั้น (ไม่นับรวมออสเตรเลียซึ่งยัง
เปิด ๆ ปิด ๆ ประเทศต่อกันอยู่) ยังคงไม่สามารถเข้ามาได้ มีเพียงบางอาชีพเท่านั้น เช่น แพทย์และพยาบาลที่
สามารถเข้ามาได้เป็นกรณีพิเศษ
ในส่วนของการอนุมัติวัคซีนนั้น ณ ปัจจุบัน ทางการนิวซีแลนด์ได้อนุมัติไปแล้ว 3 รายคือไฟเซอร์ แจส
เซ่น (จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน) และแอสตร้าซีเนก้า สองรายหลังนี้เป็นการอนุมัติเบื้องต้นเท่านั้นโดยยังไม่
อนุมัติให้ฉีดแต่อย่างใด เห็นได้ว่าการจัดการในเรื่องวัคซีนของทางการนิวซีแลนด์นี้ไม่ได้รวดเร็วนักแม้ว่าเมื่อ
ปลายปีที่แล้ว รัฐ บาล (ที่เพิ่งได้ร ับ เลือกตั้งอย่ างต่อเนื่อง) จะตั้งกระทรวง COVID-19 ขึ้นมาโดยเฉพาะ
ขณะเดียวกัน การทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเองก็มีปัญหาไม่ต่างจากไทย ยกตัวอย่างเช่น ในช่วง
ที่มีการติดเชื้อในประเทศหรือปิดเมืองนั้น การรอสายโทรศัพท์หรือการโทร.สายด่วนเข้าไปหาหน่วยงานด้าน
สาธารณสุขก็ต้องรอสายกันนานมากไปจนถึงโทร.ไม่ติด ยิ่งไปกว่านั้น การประสานงานระหว่างหน่วยงานยังไม่
มีประสิทธิภาพอีกด้วย
ผู้เขียนขอยกตัวอย่างกรณีหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนสำหรับเดินทาง (Vaccine passport) เมื่อ
เดือนเมษายนที่ผ่านมา นักธุรกิจด้านท่องเที่ยวชาวนิวซีแลนด์รายหนึ่งซึ่งเดินทางไปประเทศลาวผ่านทาง
ประเทศไทยเป็นประจำได้ฉีดวัคซีนครบสองเข็มแล้วและต้องการเดินทางกลับไปทำงาน ในวั นที่ไปฉีด นัก
ธุรกิจรายนั้นได้สอบถามเรื่อง Vaccine passport กับพยาบาลที่ฉีด พยาบาลตอบว่าไม่ทราบเรื่อง เขาจึง
สอบถามต่อไปยังกระทรวงโควิด เจ้าหน้าที่กระทรวงบอกว่าให้ไปถามกระทรวงคมนาคม เขาถามต่อไปที่
กระทรวงคมนาคม เจ้าหน้าทีก่ ระทรวงก็ตอบว่าไม่ทราบเช่นกัน
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เท่าที่ผู้เขียนติดตามข้อมูลและข่าวสารจากทางเมืองไทยทำให้ทราบว่าทางการไทยเองพยายามใช้
วัคซีนเป็นเครื่องมือหลักในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคเหมือนประเทศอื่น ๆ ที่ประสบปัญหา
หนักจากโควิด การทำงานเชิงรุกไม่ว่าจะเป็นการตรวจเชื้อหรือการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มคนต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยง
หรือเป็นคนที่ทำงานด่านหน้านั้นทางการไทยก็พยายามทำอยู่ (แม้ว่าจะติดขัดในเรื่องการจัดซื้อและส่งมอบ
วัคซีน แต่ก็ไม่ใช่ประเทศไทยเพียงประเทศเดียวที่ประสบปัญหานี้) อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนคิดว่าการมองไป
ข้างหน้าหรือการประเมินสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการติดเชื้อขนานใหญ่ในกลุ่มต่าง ๆ นั้นเป็นสิ่งที่ควรทำ
ควบคู่ไปด้วย เช่น การเร่งฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มคนในจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นคน
ไทยหรือต่างชาติ (การติดเชื้อระลอกที่สามเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาพิสูจน์ให้เห็นแล้ วว่าการจัดการพรมแดน
ของไทยนั้นล้มเหลว) ในกรณีของคนต่างชาตินั้น หากทางการไทยมีวัคซีนไม่เพียงพอก็อาจขอความช่วยเหลือ
ไปยังองค์กรระหว่างประเทศหรือประเทศอื่น ๆ ได้ ทางการไทยเองอาจพิจารณาเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้อยู่แล้วแต่
ควรกำหนดให้เป็นเรื่องเร่งด่วนยิ่งขึ้นภายใต้สมมุติฐานที่ว่าการควบคุมคนเข้าออกจากประเทศเพื่อนบ้านนั้นไม่
สามารถทำได้และอาจเป็นต้นเหตุสำคัญต่อการติดเชื้อขนานใหญ่ระลอกใหม่ในอนาคตได้
สรุป ในกรณีของไทยนั้น แม้เราจะใช้วัคซีนเป็นเครื่องมือหลักซึ่งการบริหารจัดการอาจจะไม่ ได้
ประสิทธิภาพเต็มที่ (ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม) แต่เราก็ต้องมีเครื่องมือรองหรือมาตรการเสริมที่ช่วยให้การ
ใช้วัคซีนในการควบคุมและป้องกันโรคมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มาตรการเสริมเหล่านี้ต้องยืดหยุ่นและพร้อม
ปรับใช้ให้ทันสถานการณ์ เช่น การจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มคนที่ควรจะได้รับวัคซีนนั้นต้องส ามารถ
ปรับเปลี่ยนได้โดยเฉพาะในช่วงที่จำนวนวัคซีนอาจมีไม่เพียงพอ การเร่งฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องตาม
พรมแดนนั้น (ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว) อาจเป็นมาตรการเสริมหนึ่งได้เช่นกัน ขณะเดียวกัน ทางการไทยควรต้อง
มีมาตรการให้กลุ่มคนที่จะได้รับวัคซีนในลำดับท้าย ๆ ระมัดระวังตัวไม่ให้ติดและแพร่กระจายเชื้อ นอกจากนั้น
แล้ว การรักษาผู้ที่ติดเชื้อให้ห ายโดยเร็ว ก็จะช่วยลดแรงกดดันและภาระในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขได้อีกด้วย
ท้ายนี้ ผู้เขียนอยากฝากไว้ว่า วิกฤตโควิดครั้งนี้เป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยมีใครประสบมาก่อนในช่วงชี วิต
และยังไม่มีประเทศไหนที่เรียกว่าจัดการได้อย่างสำเร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น สิ่งที่พวกเราคนไทยควรทำใน
ขณะนี้คือการส่งผ่านความรัก (ไม่ใช่ส่งผ่านไวรัส) ที่สำคัญ พวกเราต้องไม่ทำตัวเป็นไวรัสเสียเองที่ซ้ำเติม
ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้
5) มาตรการแรงงานที่เหมาะสม ยืดหยุ่น และพร้อมรับการอยู่ร่วมกับโควิด-1930
การระบาดของ COVID-19 ที่ยืดเยื้อสร้างผลกระทบต่อแรงงานอย่างรุนแรง ข้อมูลล่าสุด ณ ไตรมาส
2 พ.ศ.2564 มี 1) ผู้ว่างงาน/เสมือนว่างงานที่ทำไม่ถึง 4 ชม. ต่อวัน รวม 3 ล้านคน 2) ผู้ว่างงานระยะยาวเกิน
1 ปี 1.7 แสนคน มากกว่าช่วงก่อนโควิด 3 เท่าตัว และ 3) แรงงานที่ต้องกลับสู่ภูมิลำเนามีมากถึง 1.6 ล้านคน
สูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงก่อนโควิดที่ 5 แสนคนมาก นอกจากนี้ คาดว่าใน พ.ศ.2563 ถึง 2565 รายได้จากการจ้าง
งานจะหายไปกว่า 2.6 ล้านล้านบาท นับเป็น “วิกฤตหลุมรายได้” ในระบบเศรษฐกิจไทย 31 โดยที่ผ่านมา
ภาครั ฐ ได้ อ อกมาตรการเฝ้ า ระวัง ป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคโควิ ด -19 ในหลายรู ป แบบปรั บ เปลี ่ย นตาม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค อย่างไรก็ดี ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ คือ ผลกระทบของมาตรการดังกล่าวต่อ
30

เผยแพร่ในคอลัมน์ “ร่วมด้วยช่วยคิด” นสพ.ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 16 – 19 กันยายน 2564 โดย ดร.มณฑลี กปิลกาญจน์ และ พรชนก
เทพขาม ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย
31 เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ 2564 “จับอาการเศรษฐกิจ สร้างทางออกวิกฤตไทย”
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แรงงานและผู้ดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ บทความนี้จึงขอเชิญชวนทุก
ท่านร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านมาตรการแรงงานที่เหมาะสม ยืดหยุ่น พร้อมรับการอยู่ ร่วมกับโรคที่เรื้อรัง
อย่าง COVID-19

แผนภาพที่ 23 ผลกระทบต่อแรงงานจากการระบาดของ COVID-19
เมื ่ อ มองย้ อ นไปปี ก ่ อ น เพื่ อ ควบคุ ม สถานการณ์ ก ารระบาดของ COVID-19 ภาครั ฐ ได้ ป ระกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 และต่อมาได้ปรับระดับ
ความเข้มงวดของการควบคุมโรคตามการประเมินเป็นระยะ ๆ จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ผลกระทบจากการมาตรการ
ควบคุมโรคติดต่อที่รุนแรงมากที่สุดอย่างมาตรการล็อกดาวน์ส่งผลต่อบางธุรกิจเป็นพิเศษ Lockdown ไตร
มาส 2 พ.ศ.2563 ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบสูง อาทิ กลุ่ มการบิน ที่ถูกห้ามทำการบินเข้าสู่ประเทศเป็นการ
ชั่วคราว ส่งผลให้ตลอดการล็อกดาวน์จำนวนผู้โดยสารนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลายเป็นศูนย์ พ.ศ.2563 การ
ขนส่งทางอากาศได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดในรอบ 10 ปี โดยผู้โดยสารระหว่างประเทศลดลงกว่า ร้อยละ 80
และภายในประเทศลดลงถึ งร้อยละ 45 เมื่อเทียบกับ พ.ศ.256232 ธุรกิจขนส่งผู้โดยสาร ก็ได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากมาตรการจำกัดการเดินทาง ธุรกิจโรงแรม ที่อัตราการเข้าพักช่วงล็อกดาวน์ลดลงเหลืองเพียง
ร้อยละ 2-3.8 ขณะที่ช่วงผ่อนคลายมาตรการ จะกลับมาอยู่ที่ร้อยละ 25-35 รวมไปถึง ธุรกิจในกลุ่มศิลปะและ
ความบันเทิง โดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวที่รายได้ลดลงมากกว่าร้อยละ 90 นอกจากนี้ ร้านอาหาร ร้านค้าและ
กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า ก็ได้รับผลกระทบจากการสั่งปิดของภาครัฐเช่นเดียวกัน แม้จะปรับตัวไปทำการค้าผ่าน
แพลตฟอร์มออนไลน์ได้บ้าง
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แผนภาพที่ 24 อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ระหว่างการระบาดของโควิด-19
ในเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 หลังจากที่จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งสูงแตะระดับหมื่นคน และกลุ่ม
ผู้ป่วยอาการหนักมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก มาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดได้ถูกกลับมาใช้อีกครั้งในพื้นที่ที่มีการแพร่
ระบาดอย่างรุนแรง ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบก็เป็นธุรกิจเดิม ๆ ที่ยังไม่หายจากการบาดเจ็บตั้ งแต่การล็อกดาวน์
ในปีก่อน และยังถูกซ้ำเติมด้วยกำลังซื้อที่ลดลงตามรายได้ที่ลดลงจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคที่
ลากยาวมาเป็นปี โดยมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เพิ่มเติมมาในปีนี้ คือ การสั่งปิดแคมปคนงานก่อสร้าง
เป็นเวลา 1 เดือน ส่งผลทันทีต่อธุรกิจก่อสร้าง และต่อเนื่องไปยังกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจปลายน้ำ
ทำให้ความเชื่อมั่นของธุรกิจก่อสร้างและอสังหาฯ ลดลงสู่ระดับต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์ 33 นอกจากนี้ ยังมี
กิจการอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการ Work from home เต็มรูปแบบเช่นกัน ซึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ
เหล่านี้ใช้วิธีการปรับสภาพคล่องทางธุรกิจผ่านการลดค่าจ้างแรงงานโดยมักจะให้สลับกันมาทำงานหรือลด
ชั่วโมงการทำงานก่อน เห็นได้จากจำนวนผู้เสมือนว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่บางธุรกิจอาจใช้การปรับลด
เงินเดือนร่วมด้วย และต่อมาเมื่อสถานการณ์แย่ลงจึงค่อยพิจารณาปลดคนงาน จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดที่ยืดเยื้อคาดว่าสิ้น พ.ศ.2564 ผู้ว่างงาน/เสมือนว่างงานจะมีจำนวน 3.4 ล้านคน เพิ่มขึ้นกว่าช่วงก่อน
การระบาดของ COVID-19 กว่า 1 ล้านคน1
มาตรการเยียวยาตลาดแรงงานของภาครัฐในระยะที่ผ่านมามีความครอบคลุมสอดรับกับผลกระทบใน
วงกว้างแต่ก่อให้เกิดภาระงบประมาณค่อนข้างมาก ในไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ.2564 มาตรการเยียวยาแรงงานและ
กิจการที่ได้รับผลกระทบ ได้แบ่งความช่วยเหลือออกเป็นสามกลุ่ม คือ 1) ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
มาตรา 33 รับเงิน ช่วยเหลือเพิ่มเติมรายละ 2,500 บาท และได้รับเงินชดเชยกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ร้อย
ละ 50 ของค่ า จ้ า งรายวั น รวมไม่ เ กิ น 10,000 บาทต่ อ ราย 2) สถานประกอบการที ่ ม ี ล ู ก จ้ า งในระบบ
ประกันสังคม รับเงินช่วยเหลือ 3,000บาท ต่อแรงงาน 1 คน สูงสุดไม่เกิน 200 ราย และ 3) ผู้ประกอบอาชีพ
อิสระที่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 (เคยเป็นลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33) และมาตรา 40 (ไม่เคย
เป็นลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33) รับเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาท
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แม้มาตรการเยียวยาเหล่านี้จะมีความทั่วถึงแต่หากสถานการณ์แพร่ระบาดยังมีความยืดเยื้อต่อเนื่องจะ
ทำให้ ต ้ อ งใช้ เ ม็ ด เงิ น จำนวนมากและอาจสร้ า งแรงจู ง ใจที ่ ผ ิ ด (Moral hazard) ให้ แ รงงานและสถาน
ประกอบการไม่ต้องปรับตัวเพื่อยกระดับศักยภาพของตน ดังนั้น จึงควรมีการทบทวนแนวทางการดำเนิน
มาตรการด้านแรงงานหลังประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของ COVID-19 ตามข้อกำหนดและ
ข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทัง้ หลายตามคำแนะนำของ ศบค. วันที่ 28 ส.ค. 64 ดังนี้
1) สร้างกลไกเอื้อให้ตลาดแรงงานมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ทันการณ์ สอดคล้องกับการที่มี
แรงงานคืนถิ่นและต้องย้ายออกจากกิจกรรมเศรษฐกิจที่ต้องปิดตัวชั่วคราว อาทิ การจับคู่งานแก่
กลุ่มแรงงานที่ว่างงานทั้งงานชั่วคราวและงานประจำของภาครัฐและเอกชน ควบคู่ไปกับการจับคู่
แรงงานให้เข้าถึงการยกระดับ /ปรับทักษะ กลุ่มเป้าหมาย คือ แรงงานที่ว่างงานกว่า 7 แสนคน
โดยในส่วนของการจ้างงานชั่วคราวภาครัฐและเอกชนที่ตรงกับทักษะ อาทิ นักศึกษาจบใหม่ 2.6
แสนคน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความรู้แต่ขาดประสบการณ์ ทั้งผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.
ที่มีทักษะการทำงานในภาคการผลิตและทักษะงานช่างอื่น ๆ ซึ่งหากขาดโอกาสในการปฏิบัติงาน
ในระยะแรกของเส้นทางอาชีพจะทำให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ในระยะยาว จึงควร
มีมาตรการจ้างงานชั่วคราวภาครัฐ ได้แก่ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในพื้นที่ส่วนกลางชุมชน
โดยอาจมอบหมายให้ภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจร่วมรับผิดชอบโครงการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการดำเนินการและเปิดโอกาสแรงงานพัฒนาทักษะจากการร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย
นอกจากนี้ กลไกจับคู่แรงงานให้เข้าถึงการยกระดับ /ปรับทักษะ ก็มีความสำคัญ โดยภาครัฐควร
อุดหนุนให้แรงงานเข้าถึงช่องทางการยกระดับ /ปรับทักษะให้สอดคล้องกับพื้นฐานความรู้และ
ประสบการณ์ของตนเพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองสำหรับการประกอบอาชีพในฝันได้
2) ออกแบบมาตรการช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการของผู้ได้รับผลกระทบแต่ละกลุ่ม โดยเฉพาะ
ภายใต้สถานการณ์ที่ธุรกิจกลับมาเปิดบริการได้บางส่วนแต่ยังคงต้องมีความระมัดระวังในการ
ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด จึงยังควรยืดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ
แรงงานและสถานประกอบการ แต่ปรับจากการช่วยเหลือแบบเยียวยาในลักษณะครอบคลุมมา
เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อาทิ ออกมาตรการเพื่อสนับสนุน
การจ้างแรงงานใหม่ (Co-payment) ที่ขยายจากมาตรการเดิมที่จำกัดเฉพาะนักศึกษาจบใหม่
เป็นแรงงานทั่วไป เพื่อสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการจ้างงานเพิ่ม โดยเฉพาะในกลุ่มกิจการ
ขาดเล็กที่จ้างงานไม่ถึง 50 คน ควบคู่ไปกับมาตรการรักษาการจ้างงาน (Job retention) เพื่อจูง
ใจให้สถานประกอบการไม่ปรับลดคนงานลง โดยการดำเนินมาตรการในลักษณะนี้จะมีค่าคูณทวี
สูง (High multiplier) เพราะเป็นการให้ความช่วยเหลือที่เอื้อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเดินหน้า
ต่อได้ และไม่เป็นภาระงบประมาณนักเพราะเป็นการให้ความช่วยเหลือแบบตรงจุดเฉพาะแก่
สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามได้
3) ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลขนาดใหญ่ให้เต็มที่ โดยเฉพาะในส่วนของข้อมูลที่
เกิดขึ้นจากการดำเนินมาตรการที่ผ่านมาทั้งข้อมูลผู้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือ และข้อมูลการใช้งาน
แอปพลิเคชันด้านสาธารณสุขต่าง ๆ ซึ่งเอื้อให้ภาครัฐสามารถติ ดตามสถานการณ์การดำเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที จึงเอื้อให้การผสานนโยบายด้านต่าง ๆ ทั้ง
เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง มีความเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ และสอดคล้องกับแนวทางที่
จะดำเนินมาตรการทั้งสองระดับ คือ มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal
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Prevention for COVID-19) ควบคู ่ ไ ปกั บ มาตรการปลอดภั ย สำหรั บ องค์ ก ร (COVID Free
Setting) อีกด้วย
มาตรการด้านแรงงานนับเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้แรงงานสามารถอยู่รอดได้ในยุคที่ต้องอยู่ร่วมกับ
โรคเรื้อรังอย่าง COVID-19 อย่างไรก็ดี สิ่งที่ขาดไม่ ได้สำหรับแรงงานในยุคนี้ คือ ทักษะการปรับตัวเมื่อต้อง
เผชิญกับอุปสรรคหรือความท้าทายใหม่ ๆ (Resilience) ที่ต้องมาพร้อมกับความความยืดหยุ่นทางจิตใจที่เกิด
จากทัศนคติเชิงบวกต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต ผู้เขียนจึงขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านก้าวข้ามผ่านอุปสรรคไป
ได้ดั่ง “ตุ๊กตาล้มลุก” ที่ล้มสักกี่ครั้งก็ลุกขึ้นมาสู้ใหม่ได้ทุกครั้งไป
6) สรุป
ความเสียหายของเศรษฐกิจที่เกิดจากการระบาด COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังตลาดแรงงาน
ภาครัฐได้ออกมาตรการเพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตลาดแรงงานในระยะสั้น เช่น มาตรการเยียวยา
แรงงานที่ได้รับผลกระทบ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในแต่ละคลัสเตอร์ มาตรการส่งเสริมการมีงานทำ
อย่างไรก็ตามตลาดแรงงานของประเทศไทยมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงจากการเคลื่อนย้ายแรงงานและความผัน
ผวนตามฤดูกาล ทำให้ช ่ว ยลดระดับ ความรุนแรงของผลกระทบได้ส ่ว นหนึ่ง จากผลการวิเคราะห์พบว่า
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตลาดแรงงานและมาตรการของภาครัฐมีความเชื่อมโยงเป็นพลวัต แต่มาตรการที่ใช้
แก้ปัญหายังเป็นแบบแยกส่วนและขาดความต่อเนื่อง ทำให้ปัญหาด้านแรงงานของประเทศไทยหลายอย่างถูก
สะสมไว้ตั้งแต่อดีต ในช่วงเกิดวิกฤตปัญหาด้านแรงงานบางอย่างจึงถูกมองเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตามปกติทำให้
ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง
การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติเป็นอีกหนึ่ งปัญหาด้านแรงงานของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน นโยบายผ่อนผันแรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมายให้มาขึ้นทะเบียนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงจำนวน
แรงงานข้ามชาติที่ทำงานในประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจุบันภาครัฐพยายามส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
นำเข้าแรงงานข้ามชาติตาม MOU แต่มีค่าใช้จ่ายสูงผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กไม่สามารถจ่ายได้
จึงถูกทดแทนด้วยการใช้แรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายที่ลักลอบเข้ามาตามแนวชายแดน ในช่วงสถานการณ์การ
ระบาด COVID-19 แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาแบบผิดกฎหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถติดตามและเก็บ
ข้อมูลแรงงานกลุ่มนี้ได้ อาจส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด หากเกิดการระบาด
COVID-19 ในคลัสเตอร์แรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายทำให้เศรษฐกิจเกิดความเสียหาย มาตรการของภาครัฐ
ต้องปรับเปลี่ยนและถูกบังคับใช้กับแรงงานในภาพรวมทั้งหมดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด แต่ปัญหาแรงงาน
ข้ามชาติผิดกฎหมายยังไม่ได้รับการแก้ไขเหมือนในอดีตที่ผ่านมา
5.2 การย้ายกลับถิ่นของแรงงาน และแรงงานหางานใหม่ในช่วงวิกฤต
1) แรงงานเคลื่อนย้ายกลับถิ่น
ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงขนาดของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่หนึ่ง ๆ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
นั้น ดัชนีแสงไฟในเวลากลางคืน (Nighttime Light : NTL) ถือเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่ได้รับความสนใจ โดยที่ดัชนี
แสงไฟในเวลากลาง คือภาพถ่ายดาวเทียมที่แสดงความเข้มข้นของแสงในแต่ละพื้นที่ของโลก อันเกิดจาก
กิจ กรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งจากการศึกษาที่ผ ่านมาแสดงให้เห็นว่า ดัช นีแสงไฟในเวลากลางคืน นั้นมี
ความสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอกับข้อมูลหลายชนิดที่แสดงถึง การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เช่น
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ระดับรายได้ครัวเรือน รายได้แรงงาน และประสิทธิภาพของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 34 ดัชนีแสงไฟในเวลา
กลางคืนยังสามารถใช้วิเคราะห์เทียบกับข้อมูลต่าง ๆ ในการประมาณมูลค่าของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในพื้นที่
ที่ไม่มีข้อมูล หรือข้อมูลมีความแม่นยาไม่มากพอได้อีกด้วย
ในการใช้ดัชนีแสงไฟในเวลากลางคื นในการประมาณการเคลื่อนย้ายกลับถิ่นของประชากรนั้น ได้
ทำการศึกษาโดยการเปรียบเทียบข้อมูล ดัช นีแสงไฟในเวลากลางคื น ในช่ว งก่อนและหลังการระบาดของ
COVID-19 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ย นแปลงความเข้มข้นของแสงไฟในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ที่จะถู ก ใช้
ประมาณการเคลื่อนย้ายกลับถิ่นของประชากรในขั้นต่อไป
ซึ่งในการศึกษานี้ ได้มุ่งเน้นและให้ความสนใจกับจังหวัดที่ถูกพิจารณาเป็น “เมืองศูนย์กลางรองระดับ
ภูมิภาค” ตามการจำแนกโดยผังนโยบายการพัฒนาตามผังประเทศไทย พ.ศ. 2580 เป็นซึ่งจังหวัดที่เป็นเมือง
ศูนย์กลางรองระดับภูมิภาค จะเป็นเมืองที่ช่วยกระจายการพัฒนาจากเมืองศูนย์กลางหลักให้มีความทั่วถึงและ
เท่าเทียม เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาจังหวัดที่มีศักยภาพเพื่อเป็นการรองรับทั้งแรงงาน
และประชากรที่จะเติบโตขึ้นในอนาคต อีกทั้งเป็นการลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ของประเทศไทยโดยการ
พั ฒ นาจั ง หวั ด รองเหล่ า นี ้ ใ ห้ ม ี ศ ั ก ยภาพใกล้ เ คี ย งกั บ เมื อ งหลั ก โดยเฉพาะอย่ า งยิ ่ ง การ พั ฒ นาในด้ า น
สาธารณูปโภคเพื่อรองรับประชากรและการทำงานที่จะเพิ่มมากขึ้นจากการพัฒนาดังกล่าว และการศึกษานี้ได้
คัดเลือกจังหวัดที่เป็นเมืองศูนย์กลางรอง 15 อันดับแรกจากตามการเปลี่ยนแปลงแสงสว่างตอนกลางคืนแสดง
ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก อุทัยธานี กาญจนบุรี เพชรบุรี ชุมพร ระนอง พังงา ประจวบคีรีขันธ์
นครนายก ตราด บุรีรัมย์ มุกดาหาร สกลนคร และน่าน เป็นต้น (แผนภาพที่ 25)
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การวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ
https://www.researchgate.net/publication/341284513_karwikheraahkhwamheluxmlaniprathesthiydoychikhxmuldawtheiymla
easarsnthes_Spatial_Analysis_of_Inequality_in_Thailand_Applications_of_Satellite_Data_and_Geographic_Information_Syste
mGIS
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หมายเหตุ: สีเขียว คือ ความสว่างเพิ่มขึ้น และสีแดง คือ ความสว่างลดลง
ที่มา : Earth Observation Group, Payne Institute for Public Policy, Colorado School of Mines

แผนภาพที่ 25 การเปลี่ยนแปลงความสว่างตอนกลางคืนของประเทศไทย ค่าเฉลี่ย พ.ศ. 2563 เทียบกับ พ.ศ. 2562
โดยการศึกษาศักยภาพของแต่ละจังหวัดนั้น ใช้การประเมินจากข้อมูล สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
(Gross Provincial Product: GPP) ที่ได้แบ่งผลผลิตที่แรงงานในแต่ละจังหวัดสร้างได้ออกมาเป็น 3 ภาคหลัก
คือ เกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ที่สอดคล้องกับแรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้า -ออก ในแต่ละจังหวัดในช่วง
COVID-19 ซึ่งก็เป็นแบ่งเป็นแรงงานจาก 3 ภาคการผลิตนี้เช่นกัน การประมาณนี้จะทำให้สามารถคาดการณ์
ในเบื้องต้นถึงโอกาสในการทำงานของแรงงานที่ย้ายเข้าสู่แต่ละจังหวัดได้
และในช่วง COVID-19 นี้ ที่ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของทั้งแรงงานและประชากรสู่จังหวัดรองมากขึ้น
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดรองจึงมีความสำคัญ เพราะจะทำให้การเลือกใช้นโยบายเพื่อเน้นพัฒนาใน
แต่ละพื้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากขนาดการเปลี่ยนแปลงของดัชนีแสงไฟในเวลากลางคืนของแต่ละ
พื้นที่มีขนาดต่างกัน ประเภทของแรงงานที่ย้ายเข้า -ออก ในแต่ละจังหวัดก็ต่างกันด้วย รวมถึงศักยภาพของ
จังหวัดเองที่มีศักยภาพต่างกันในด้านต่าง ๆ ที่จะรองรับแรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามา หากต้องการให้แรงงาน
เหล่านี้ประกอบอาชีพและอาศัยในจังหวัดเหล่านี้ต่อไป โดยผลจากการ Lockdown ทำให้เกิดการกลับถิ่นของ
ประชากร แสดงได้จากแสงสว่างตอนกลางคืนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในภาคอีสานในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2563 ดัง
แสดงในแผนภาพที่ 26
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หมายเหตุ: ค่าที่แสดงในแผนที่มาจากการเปลี่ยนแปลงของแสงสว่างตอนกลางคืนเดือนปัจจุบันเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า
(ร้อยละ) และสีเขียว คือ ความสว่างเพิ่มขึ้น ขณะทีส่ ีแดง คือ ความสว่างลดลง
ที่มา : Earth Observation Group, Payne Institute for Public Policy, Colorado School of Mines

แผนภาพที่ 26 การเคลื่อนย้ายของทั้งแรงงานและประชากรเนื่องจากการ Lockdown
โดยภาพรวมจังหวัดที่เป็นเมืองศูนย์กลางรอง 15 อันดับแรกจากตามการเปลี่ยนแปลงแสงสว่างตอน
กลางคืน พบว่า แม้ว่าจำนวนแรงงานในภาคเกษตรจะมีสัดส่วนที่มากกว่าเมื่อเทียบกับจำนวนภาคบริการ แต่
ส่วนใหญ่พึ่งพารายได้จากภาคบริการเป็นหลัก (แผนภาพที่ 27 และ 28) เนื่องจากภาคบริการเป็นแหล่งรายได้
หลักของประเทศไทย ในขณะที่ภาคเกษตรยังเป็นภาคที่รองรับแรงงานย้ายกลับถิ่นซึ่งนับว่าเป็นโครงข่ายความ
คุ้มครองทางสังคมที่สำคัญ นอกจากนี้การรองรับดังกล่าวยังแสดงอย่างชัดเจนในแรงงานภาคเกษตรกลับถิ่น
อาทิ บุรีรัมย์ มีการเพิ่มขึ้นของแรงงานภาคเกษตรสูงถึง 1 ใน 10 ในขณะที่จังหวัดเป็นเมืองศูนย์กลางรอง ส่วน
ใหญ่มีจำนวนแรงงานภาคบริการลดลงมากกว่า 1 ใน 5 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 6 ปีที่ผ่านมา ด้วยเหตุนี้การ
เคลื่อนย้ายกลับถิ่นของแรงงานจากผลกระทบ Lockdown เป็นเปลี่ยนสถานะจากแรงงานภาคบริการไปเป็นผู้
ว่างงานและเสมือนว่างงานเป็นหลัก และบางส่วนเคลื่อนย้ายไปยังภาคเกษตร
จากการเคลื่อนย้ายดังกล่าว ศักยภาพรองรับแรงงานกลับถิ่น จึงเป็นประเด็นสำคัญที่ควรมุ่งเน้ น หาก
ไม่มีพัฒนาเมืองศูนย์กลางรองหรือเมืองที่แรงงานกลับถิ่นไป ในท้ายที่สุด เศรษฐกิจเริ่มกลับมาฟื้นตัว แรงงาน
จะเคลื่อนย้ายไปกระจุกตัวในเมืองใหญ่เช่นเคย
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ที่มา: การสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ

แผนภาพที่ 27 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จำแนกตามจังหวัดที่เป็นเมืองศูนย์กลางรอง 15 อันดับแรก

ที่มา: การสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ

แผนภาพที่ 28 จำนวนแรงงาน จำแนกตามจังหวัดที่เป็นเมืองศูนย์กลางรอง 15 อันดับแรก
2) โครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม
สวัสดิการถือว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากในแต่ละช่วงของการเกิดวิกฤต แต่ละประเทศทั่วโลกมี
การจัดสรรสวัสดิการสำหรับประชาชนที่แตกต่างกันไป โดยแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบหลัก ๆ ได้แก่ 1.สังคมนิยม
ประชาธิปไตย หรือการให้สวัสดิการแบบถ้วนหน้า ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มประเทศนอร์ดิก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์
เดนมาร์ก นอร์เวย์ และสวีเดน 2.เสรีนิยม เป็นการจัดสรรสวัสดิการที่อาศัยกลไกตลาด และประเทศไทยก็อยู่
ในกลุ่มนี้ ซึ่งจัดว่าเป็นการจัดสรรสวัสดิการที่มีความเหลื่อมล้ำสูง และ 3.การจัดสรรสวัสดิการตามกลุ่มอาชีพ
หรือที่เรียกว่า อนุรักษ์นิยม
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ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเด็นของโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมกลายเป็นประเด็นที่เด่นชัด
มากขึ้นตั้งแต่เกิดวิกฤตทางการเงินใน พ.ศ.2540 หรือวิกฤตต้มยำกุ้ง แม้จะมีความสนใจเพิ่มขึ้นในเรื่องนี้ แต่ก็
ยังมีหลากหลายนิยามและกลุ่มเป้าหมาย แต่ถึงอย่างไรก็ตาม โครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมของประเทศ
ไทยมีความเข้มแข็งมากใช้เชิงพื้นที่ โดยที่ภาคประชาสังคม ชุมชน สามารถรองรับปัญหา แรงงานตกงานที่
เคลื่อนย้ายคืนถิ่นผ่านการมีทุนทางสังคม (Social capital) มารองรับ
โครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมของประเทศไทยมีไว้สำหรับกลุ่มเปราะบางทางสังคม (กลุ่มคนรายได้
น้อย) ที่หากได้รับผลกระทบจากวิกฤตทางเศรษฐกิจหรือภัยธรรมชาติต่าง ๆ อย่างฉับพลัน โครงข่ายความ
คุ้มครองทางสังคมจะช่วยพยุงกลุ่มคนในสังคมเหล่านี้ไว้ เป็นกลไกที่ใช้ลดความเสี่ยงผ่านหลักการที่สำคัญ ใน
การช่วยพยุงแบบขั้นต่ำผ่านระบบภาษี โครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมจากการขาดรายได้ในช่วงที่ผ่านมา มี
2 ประเภท ได้แก่ 1.ประกันการว่างงานของระบบประกันสังคม ซึ่งประเทศไทยมีแรงงานในระบบประกันสังคม
เพียง 1 ใน 3 ของแรงงานทั้งหมด และ 2.เงินสงเคราะห์หรือเงินช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น โครงการเราชนะ และ
เรารักกัน จำนวนเงินประมาณ 5,000 บาท
อย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้นว่าสวัสดิการ คือ การที่รัฐดูแลประชาชนผ่านระบบภาษี โดยรัฐจะเป็น ผู้ดูแล
จัดหาสวัสดิการพื้นฐานที่จำเป็น โดยที่มาของเงินที่ใช้ จ่ายมาจากภาษีที่เก็บจากประชาชนเป็นหลัก ขณะที่
ประเทศไทยยั ง คงมี ก ารจั ด เก็ บ อั ต ราภาษี รายได้ บุ ค คลธรรมดา อั ต ราภาษี ร ายได้ นิ ต ิบ ุ ค คล และอั ต รา
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ต่ำกว่าอัตราการจัดเก็บภาษีของประเทศที่เป็นรัฐสวัสดิการอยู่ระดับหนึ่ง (แผนภาพที่
29) และจากข้อมูลของธนาคารโลก ภาครัฐของไทยลงทุนในโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมด้านแรงงานน้อย
กว่าประเทศอื่น ๆ ลงทุนประมาณร้อยละ 3 ของ GDP เมื่อเทียบกับ ประเทศเกาหลีใต้ และไต้หวันที่มีการ
ลงทุนร้อยละ 10 ของ GDP และ ยุโรปมีการลงทุนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20 ของ GDP จากการรัฐลงทุนใน
โครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมน้อย ผนวกกับการจัดเก็บอัตราภาษี เท่านี้ ความช่วยเหลือที่ผ่านมาจึงเป็น
รูปแบบของความช่วยเหลือได้บ้างบางส่วนเท่านั้น

ที่มา: ข้อมูลจาก PWC Worldwide Tax Summaries พ.ศ. 2563

แผนภาพที่ 29 อัตราการจัดเก็บภาษีของประเทศไทย
มาตรการช่วยเหลือหรือโครงข่ายคุ้มครองทางสังคมจากภาครัฐ ในการรับมือกับการระบาดของ
COVID-19 ที่ประสบความสำเร็จหรือกล่าวได้ว่ามีการตอบรับที่ดีจากภาคประชาชน เช่น โครงการคนละครึ่ง
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ซึ่งในปัจจุบันดำเนินการในเฟสที่ 4 แล้ว สำหรับโครงการที่อาจไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เช่น โครงการ
ไทยมีงานทำ ซึ่งยังไม่มีส่วนประกอบของระบบการพัฒนาทักษะและการติดตาม Job matching รวมอยู่ด้วย
หรือโครงการ ม.33 เรารักกันเป็นโครงการที่หว่านแหกับกลุ่มเป้าหมายมากเกิน อย่างไรก็ตามจะพบว่าในช่วง
วิกฤตทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทยเคยประสบมา แรงงานเคลื่อนย้ายเข้าสู่ภาคเกษตรในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น
สถานการณ์เหล่านี้ ชี้ให้เห็นว่าวิถีชีวิต สภาพเศรษฐกิจและสังคมของผู้คนในต่างจังหวัดและชนบท ยังเป็น
โครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมที่สำคญของประเทศไทย หากพิจารณาความช่วยเหลือ มาตรการเยียวยา
ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 นอกเหนือจากโครงการ/มาตรการช่วยเหลือของภาครัฐแล้ว ยังมี
ความช่วยเหลืออื่น ๆ ที่ได้รับจากครอบครัว บุคคลนอกครัวเรือน หรือ ชุมชน เช่น ประชาชนช่วยทำอาหารส่ง
ให้ผู้ป่วยติดเตียงที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน ที่พักพิงจากการย้ายถิ่นแบบถาวร/ชั่วคราว ตู้ปันสุข ศูนย์พักคอย
หรือ CI (Community Isolation) เงินและสิ่งของบริจาคต่าง ๆ จากสังคม เป็นต้น ดังแสดงตามแผนภาพที่ 30

ที่มา: คณะผู้วิจัย

แผนภาพที่ 30 โครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมที่แรงงานจะได้รับจากการระบาดของ COVID-19
3) ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรม S-Curve
สถานการณ์ตลาดแรงงานไทยก่อนการระบาดของ COVID-19 เผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ทั้งเชิงคุณภาพที่เกิดจากความไม่สอดคล้องระหว่างทักษะแรงงานกับการศึกษา และในเชิงปริมาณจากการเข้า
สู่สังคมสูงวัย จากฐานข้อมูล PMANP ของกระทรวงแรงงาน จำนวนแรงงานตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบ
การขาดแคลนแรงงานในกิจ การด้ านเกษตรกรรมเป็ นการขาดแคลนแรงงานไร้ ฝ ีมื อ เป็นส่ว นใหญ่ ด้าน
อุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีฐานการผลิตขนาดใหญ่ของประเทศมีการขาดแคลนแรงงานฝีมือ
กว่าร้อยละ 55 ของระดับทักษะทั้งหมด ขณะที่กิจกรรมในภาคบริการประเภทธุรกิจการท่องเที่ยว และที่พัก
แรมและบริการด้านอาหารยังคงขาดแคลนแรงงานฝีมือและแรงงานกึ่งฝีมือ ตามลำดับ สาเหตุสำคัญที่ภาค
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ธุรกิจไม่สามารถหาแรงงานมาเติมเต็มโครงสร้างขององค์กรได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากแรงงานมีคุณสมบัติไม่
ตรงตามความต้องการของนายจ้าง สะท้อนถึงการขาดแคลนแรงงานในเชิงคุณภาพเป็นทุนเดิมก่อนเกิดวิกฤต
หากมองย้ อ นไปถึ ง ประเด็ น การผลิ ต แรงงานไม่ ส อดคล้ อ งทางการศึ ก ษากั บ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานตามแนวราบ (Horizontal Mismatch) พบว่า แรงงานที่จบสายวิชาชีพระดับ ปวช.และ ปวส. มี
ความไม่สอดคล้องกับความต้องการของนายจ้างมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.30 และ 45.57 ตามลำดับ ในเชิง
พื ้ น ที ่ พ บความไม่ ส อดคล้ อ งในภาคใต้ ม ากที ่ ส ุ ด กว่ า ร้ อ ยละ 40 และพบปั ญ หานี ้ น ้ อ ยที ่ ส ุ ด ในจั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร ขณะที่ความไม่สอดคล้องในแนวดิ่ง (Vertical Mismatch) หรือเรียกว่า Over-Education
เป็นระดับการศึกษาที่เกินความจำเป็นในการประกอบอาชีพนั้น ๆ มักส่งผลให้ผู้ที่จบการศึกษาที่ จบใหม่กลุ่ม
ดังกล่าวเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ยากขึ้นและมีระดับรายได้ไม่เหมาะสมตามวุฒิการศึกษาของตนเอง สำหรับ
ประเทศไทยความไม่สอดคล้องในแนวดิ่งพบมากในผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป เกิดขึ้นในกลุ่ม
แรงงานนอกระบบ (Informal Sector) ในกลุ่มแรงงานที่ทำงานกับครัวเรือน (Unpaid Family Workers)
นอกจากนี้ อุตสาหกรรมที่ประสบปัญหาช่องว่างทักษะรุนแรงกว่าภาพรวมของประเทศส่วนหนึ่งเป็น
อุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายของรัฐบาลที่จะขับเคลื่อนไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 เช่น อิเล็กทรอนิกส์ การขนส่ง การ
ผลิตภัณฑ์อาหาร การผลิตยานยนต์ (เกียรติอนันต์ , 2561) จนกระทั่งระบบเศรษฐกิจของไทยถูกซ้ำเติมด้วย
การระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อแรงงานในภาคบริการซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในภาคเศรษฐกิจ
ขณะที่แรงงานกลุ่มนี้กว่าร้อยละ 60 จบการศึกษาสายสังคมศาสตร์ จากสาขาวิชาธุรกิจและการบริการทั้งใน
ระดับอาชีวศึกษาและระดับปริญญาตรี
ประเทศไทยนับว่ามีความหลากหลายทางอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรม
การผลิต และอุตสาหกรรมการขนส่ง โดยรายได้จากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีผลต่อระดับผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศเป็นอย่างมาก แต่ว่าปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมของไทยกำลังเผชิญกับปัญหาทั้ง จากภายในและ
ต่างประเทศ เช่น ปัญหาด้านการลงทุน ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังการแพร่ ระบาดของ COVID-19 และ
ปัญหาด้านการจ้างงานแรงงานข้ามชาติที่มีข้อจำกัดด้านสาธารณสุขมากขึ้น ดังนั้นจึงมีนโยบายในการพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรม พื้นฐานในปัจจุบัน ควบคู่กับการวิจัย
และพัฒนาเพื่อผลิตกำลังคนและสร้างความพร้อมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น โดยได้กำหนด
ประเภทของอุตสาหกรรมออกเป็น 10 ประเภท ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไป (First Scurve) ได้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
กลุ่มรายได้ดี อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีว ภาพ และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร หรือ
อุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคต (New S-curve) ได้แก่ หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการบินและโลจิ
สติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการ แพทย์ครบ
วงจร โดย 5 กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่เกิดขึ้นใหม่นั้น จำเป็นต้อง มีการจัดเตรียมบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้
และความเชี่ยวชาญให้สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ

4) สถานการณ์การเติบโตของ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
การเติบ โตของอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรคาดว่าจะมีการขยายตั วจากปัจจัยขับเคลื่อนที่
สำคัญ คือ จำนวนประชากรสูงอายุของโลก กระแสการส่งเสริมสุขภาพและรักษาสุขภาพ การพัฒนาระบบ
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สาธารณสุขของประเทศต่าง ๆ รวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่มีการพัฒนาขึ้นแบบก้าว
กระโดด โดยมีคำขอรับการส่งเสริม การลงทุนในอุตสาหกรรมการแพทย์ จำนวน 65 โครงการ เพิ่มขึ้นร้อยละ
132 เงินลงทุนรวม 14,710 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 75 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (บีโอไอ, 2564)35
รายงาน Global health care outlook 2019 ชี้ให้เห็นว่า เทคโนโลยีด้านสุขภาพ หรือ Health
Tech เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรทั้งในปัจจุบัน และ
อนาคต ที่ร ะบุว่า ระบบเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Digital Health) เพื่อสุขภาพรูปแบบใหม่นั้นมีค วาม
แตกต่างจากบริการด้านสุขภาพแบบดั้งเดิม (Traditional Model) ที่จะมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การแพทย์โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยด้านสุขภาพ และเพิ่มการสื่อสารสองทาง
ระหว่ า งแพทย์ ก ั บ ผู ้ ป ่ ว ยมากกว่ า โดยเพิ่ ม การลดต้ น ทุ น ปรั บ ปรุ ง ผลลั พ ธ์ ด ้ า นสุ ข ภาพ และปรั บ ปรุ ง
ประสบการณ์แพทย์ ผ่านการสนับสนุนให้องค์กรด้านการดูแลสุขภาพลงทุน ด้านเทคโนโลยีด้านสุขภาพมาก
ขึ้น การสำรวจล่าสุดของ Frost & Sullivan พบว่าโรงพยาบาลทั่วโลกมากกว่าร้อยละ 50 กำลังเร่งการ
ลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อรับมือกับความท้าทายที่เกิดจากการระบาดใหญ่ของ COVID-19
แบบสำรวจมีขนาดกลุ่มตัว อย่างทั้งหมด 349 ราย และรวมผู้มีอำนาจตัดสินใจด้าน IT จากโรงพยาบาล
สถานพยาบาล และบ้ า นพั ก /ที ่ อ ยู ่ อ าศั ย ที ่ ม ี ก ารดู แ ลของที ม แพทย์ (Residential care)36 ทั ้ ง นี ้ ในปี
พ.ศ.2565 คาดการณ์ว่าจะมีเงินลงทุนด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Digital Health) ของโลกเพิ่มขึ้นกว่า
ร้อยละ 5.4 ระหว่าง พ.ศ. 2560–2565 หรือจาก 7.724 ล้านล้านเหรียญดอลล่าสหรัฐ เป็น 10.059 ล้านล้าน
เหรียญดอลล่าสหรัฐ37
อุตสาหกรรมการแพทย์ของโลกมีแนวโน้มจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการประมาณการ
ค่ า ใช้ จ ่ า ยด้ า นการดู แ ลสุ ข ภาพทั ่ ว โลก รายงานการวิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม เทคโนโลยี แ ละอุ ต สาหกรรม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนั้น ระบุว่าการท่องเที่ยวเชิ งสุขภาพ
(Wellness Tourism) ของโลกมีมูลค่า 650 พันล้านดอลลาร์ใน พ.ศ.2560 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.81
จากการระบาดของ COVID-1938 ส่วนใหญ่บริการทางการแพทย์ที่นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์นิยมใช้บริการ
ได้แก่ ศัลยกรรมความงาม ทันตกรรม เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ ศัลยกรรมกระดู กและข้อ มะเร็งลดน้ำหนัก และ
ตรวจเช็กสุขภาพ (กรุงเทพธุรกิจ, 2564)39
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้สูงและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประกอบด้วยธุรกิจหลาย
ประเภทที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งธุรกิจสนับสนุนต่างๆ โดยมีขอบเขตเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอน
การวางแผนการท่องเที่ยวจนถึงเริ่มเดินทางท่องเที่ยว อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจึงเชื่อมโยงกับหลายธุรกิจ ได้แก่
ธุรกิจบริการคำแนะนำด้านการท่องเที่ยวทั้ง Offline และ Online ระบบการเดินทางและโลจิสติกส์ ธุรกิจนำ
เที่ยว ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรม ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจสุขภาพ การแสดงสินค้าและนิทรรศการ
ธุรกิจการฝึกอบรม ตลอดจนธุรกิจด้านการให้บริการด้านการเงินระหว่างประเทศ สำหรับอุตสาหกรรมการ
35

บีโอไอ .(2564). บีโอไอเร่งสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อลงทุนหนุนไทยสู่ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ.
https://www.boi.go.th/upload/content/Medical_Hub.pdf
36 Frost & Sullivan. (2021).Over 50% of Hospitals will Accelerate Digital Investments to Meet the Quadruple Aim
37 Global health care outlook. (2019). Global health care sector issues in 2019.
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Life-Sciences-Health-Care/gx-lshc-hc-outlook-2019.pdf
38 Mordor Intelligence. (2021)
39 กรุงเทพธุรกิจ . (2564). EEC กับโอกาสและศักยภาพ อุต สาหกรรมการแพทย์ครบวงจร: ตอนที่ 1.
https://www.bangkokbiznews.com/business/960600
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ท่องเที่ยวในกลุ่มผู้มีรายได้สูงและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) การท่องเที่ยว
กลุ่มไมซ์ (MICE—Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions) และ (2) การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ (Medical Tourism) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ (MICE—Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions) เป็น
รูปแบบการท่องเที่ยวที่เกิดจากการจัดกิจกรรมที่สามารถจำแนกออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) การจัด ประชุม
ภายในองค์กร หรือระหว่างองค์กร (Meetings) 2) การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลแก่พนักงานหรือ บุคคล
ที่สามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย (Incentive Travel) 3) การประชุมนานาชาติ (Conventions) รวม บุคคล
ในสายอาชีพเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งมักจะเป็นการจัดงานขนาดใหญ่ในระดับภูมิภาคหรือประเทศ และ 4)
การจัดงานแสดงสินค้าหรือบริการ (Exhibitions) เป็นการจัดงานทั้งในระดับภูมิภาคหรือระดับชาติ รายได้ที่
เกิดขึ้นมาจากนักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมงานประชุม หรืองานจัดแสดงสินค้าต่างๆ ในประเทศ นักท่องเที่ยวกลุ่ม
นี้ถือเป็นกลุ่มที่มีคุณภาพและมีการใช้จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปถึง 3-4 เท่า ส่วนรายได้ ทางอ้อมมาจากการ
ลงทุน การจัดงานแสดงต่าง ๆ นอกจากนี้การท่ องเที่ยวกลุ่มไมซ์ยังช่วยส่งเสริมธุรกิจอื่น ๆ ก่อให้เกิดรายได้
หมุนเวียนในประเทศอีกจำนวนมาก
2. การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีการเติบโตตาม
กระแสความตื่นตัวด้านสุขภาพ ซึ่งตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นตลาดที่ใหญ่มากที่มีแนวโน้มในการเติบโต
อย่างยั่งยืน ซึ่งในรายละเอียดของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) การ
ท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Tourism) การท่องเที่ยวในลักษณะนี้ช ่วยส่งเสริ มให้
ร่างกายของนักท่องเที่ยวรู้สึกผ่อนคลาย ส่งผลให้มีสุขภาพจิตที่ดี เป็นการเพิ่มพูนพละกำลังให้สมบูรณ์แข็งแรง
ปรับความสมดุลให้กับร่างกาย พร้อมกับการเดินทางเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ชอบ โดยกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ อาทิ การนวดไทย สปา อบ และประคบสมุนไพร การบริการสุคนธบำบัด (Aroma Therapy)
และวารีบำบัด (Water Therapy) 2) การท่องเที่ยวเชิงบำบัดรักษาสุขภาพ (Heath Healing Tourism) เป็น
การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเข้ารับบริการบำบัดรักษาสุขภาพการรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพใน
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเป็นหลัก อาทิ การตรวจร่างกาย การรักษาโรคต่างๆ การทำฟัน และการรักษา
สุขภาพฟัน การผ่าตัดเสริมความงาม รวมถึงการผ่าตัดแปลงเพศ การท่องเที่ยวเชิงบำบัดรักษาสุขภาพจึงมุ่ง
ประโยชน์ต่อการรักษาฟื้นฟูสุขภาพนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ หรืออาจจะเป็นการพักฟื้นหลังจากต้องเข้ารักษา
ตัว ในโรงพยาบาลในสถานพักฟื้นที่ไม่ใช่โรงพยาบาล แต่เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ามกลางธรรมชาติที่ส่งผลดีต่อ
สุ ข ภาพและสภาพจิต ใจของผู ้ ป ่ ว ยอย่ า งเต็ม ที ่ นอกจากนี ้ การท่ อ งเที ่ ย วเชิ งบำบั ด รั ก ษาสุข ภาพยังให้
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากผู้ติดตามผู้ที่เข้ารับการรักษาหรือบำบัด ซึ่งอาจจะใช้จ่ายท่องเที่ยวในพื้นที่
ใกล้ๆ โรงพยาบาลหรือสถานบำบัดในขณะที่ผู้ป่วยหรือผู้เข้ารับการรักษาหรือพักฟื้นนั้นเข้ารับบริการ
จากการประมาณการแรงงานด้านการแพทย์ครบวงจรของกระทรวงแรงงาน พ.ศ.2560 พบว่า มีการ
จ้างงานเพิ่มขึ้นจาก 9,449 คนใน พ.ศ.2560 เป็น 12,525 คนใน พ.ศ.2565 และ 20,977 ใน พ.ศ.257040
เมื่อรวมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์ทั้งหมด โดยรวมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ส่งผลให้ผลการประมาณการความต้องการแรงงานของทั้ง 2 อุตสาหกรรมสูงมาก
ที่สุดในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมเดิมที่มีศั กยภาพอยู่แล้วที่สามารถพัฒนาต่อ

40

กระทรวงแรงงาน, สำนักงานปลัดกระทรวง, กองเศรษฐกิจการแรงงาน.รายงานการศึกษาวิเคราะห์ฐานข้อมูลแรงงานและประมาณการความ
ต้องการแรงงาน ของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC).
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ยอดได้อย่างรวดเร็ว ผนวกกับการระบาดของ COVID-19 เป็นหนึ่งในปัจจัยสนับสนุนให้ทั้ง 2 อุตสาหกรรมต้อง
มีการเตรียมความพร้อมด้านกำลังแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพมากยิ่งขึ้น
จากรายงานแนวโน้มความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต New S-curve และ
ทิศทางนโยบายการพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ.2563 -2567 ของ สอวช. และการศึกษาวิจัยหลักสูตร
การเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ชุดความรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต (วรรณวิศาและคณะ, 2564) ยังคงพบ
ความไม่ส อดคล้องของการผลิตกำลังแรงงานในตำแหน่งงานที่ต้องการ 10 อันดับแรกของอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจรและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยมีสาเหตุ
หลัก ๆ มาจากการเกิดภาวะ “ภาวะสมองไหล” ที่บุคลากรทางการแพทย์เดินทางไปศึกษาต่อและทำงานใน
ต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ขณะที่จังหวัดที่ภาครัฐต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวขาดแคลนบุคลากรทาง
การแพทย์ และขาดความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ (Digital Health) และทักษะ
ภาษาต่างประเทศที่เป็นทักษะที่ จำเป็นมากในการให้บริการด้านสุขภาพสมัยใหม่ รวมถึงอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
การบริการทางการแพทย์ ซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนสำคัญการในพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการแพทย์ของประเทศไทย
ในขณะนี้
5) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
ปัจจุบันจำนวนนักศึกษาที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงานในภาพรวมของประเทศยังคงเป็นกลุ่มสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์มากกว่าสาขาหลักอื่น ๆ ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (426,343 ราย) และสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีผู้สำเร็จการศึกษาใน พ.ศ.2563 น้อยที่สุด (128,704 ราย)41 เมื่อพิจารณาจำนวน
ผู้สำเร็จการศึกษาตามกลุ่มสาขาวิชา ISCED กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่จำแนกตามสาขา พบว่า
สาขา Business, administration and law เป็นสาขาที่มีผู้สำเร็จการศึกษาสูงที่สุดของประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่
จะทำงานในภาคบริการ ผลกระทบของ COVID-19 ระลอกใหม่ต่อเศรษฐกิจและการจ้างงานทำให้เศรษฐกิจ
ไม่สามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลง โดยพบว่า แรงงานในภาคการ
ท่องเที่ยวอาจถูกเลิกจ้างมากขึ้น และต้องหาอาชีพใหม่ โดยคาดว่าการท่องเที่ยวจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติใน พ.ศ.
2569 ซึ่งผลกระทบของ COVID-19 ระลอกที่ 3 จะทำให้การกลับเข้าสู่ภาวะปกติต้องเลื่อนออกไป และส่งผล
กระทบต่อแรงงานในภาคการท่องเที่ยวที่มีอยู่กว่า 7 ล้านคนโดยหากแรงงานถูกเลิกจ้างจะไม่สามารถกลับเข้า
มาทำงานในสาขาเดิมได้ในระยะเวลาอันใกล้ และอาจต้องเปลี่ยนอาชีพ ประเด็นที่สำคัญคือตำแหน่งงานอาจ
ไม่เพียงพอจะรองรับนักศึกษาจบใหม่ โดยเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเติบโตต่ำกว่าเป้าหมาย จะทำให้ผู้ประกอบการ
เลื่อนการขยายตำแหน่งงานใหม่ออกไปกระทบกับการหางานของนักศึกษาจบใหม่ใน พ.ศ.2564 ประมาณ 4.9
แสนคน ขณะที่โครงการจ้างงานกลุ่มผู้จบการศึกษาใหม่และแรงงานคืนถิ่นภายใต้ พ.ร.ก. เงินกู้ ใน พ.ศ. 2563
ซึ่งมีระยะเวลาการจ้างงานประมาณ 12 เดือนกำลังจะสิ้นสุดลงอาจส่งผลกระทบต่อแรงงานภายใต้โครงการ
ประมาณ 1.4 แสนตำแหน่ง และจากการศึกษาความต้องการแรงงานตามขนาดอุตสาหกรรม พบว่า บริษัทขนาด
ย่อมและขนาดกลางมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก ส่งผลให้มีการจ้างงานในช่วงการระบาดลดลงกว่า
ร้อยละ 50 ในขณะที่บริษัทขนาดใหญ่สามารถรั บมื อกั บวิกฤตที่เกิดขึ้ นได้จากการปรับโครงสร้างองค์ กร
(Organization Restructure) และพึ่งพาเทคโนโลยีเพื่อการผลิตในอนาคต

41

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.สถิติอดุ มศึกษา พ.ศ. 2563.
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ที่มา: สถิติอุดมศึกษา กระทรวง อว.

แผนภาพที่ 31 จำนวนนักศึกษาทั้งหมดจำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ISCED
ตลาดแรงงานไทยมีแนวโน้มปรับตัวไปสู่การแรงงานที่มีทักษะสูงขึ้น ตั้งแต่ พ.ศ.2557 โดยมีการ
ขยายตัวสุทธิเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5 ล้านตำแหน่ง โดยงานที่เกิดขึ้นใหม่กว่าร้อยละ 50 เป็นงานที่ใช้ทักษะสูง
และให้ค่าตอบแทนสูงขึน้ ตาม โดยประกอบไปด้วยงานบริหารจัดการ งานวิชาชีพ ช่างเทคนิค และเสมียน ซึ่งมี
ค่ า จ้ า งเฉลี ่ย ไม่ต ่ำ กว่ า 15,000 บาทต่ อ เดื อ น (สถาบั น วิจ ัย เพื ่อ การพัฒ นาประเทศไทย, 2557)42 แต่ ใน
ขณะเดียวกันตลาดแรงงานไทยยังคงประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานทักษะในบางสาขา โดยเฉพาะช่าง
เทคนิคและช่างฝีมือ ซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องผ่านระบบอาชีวศึกษาและมีการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
ระดับปวช. ขึ้นไป ข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศทอ.) พบว่าแนวโน้ม
ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. ระหว่าง พ.ศ.2556 – 2563 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.06 ดังนั้นการขาด
แคลนแรงงานในกลุ่มอาชีพดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการที่ระบบอาชีวศึกษาผลิตบุคลากรไม่เพียงพอ แต่อาจเป็น
ปัญหาด้านคุณภาพที่ไม่เป็นไปตามที่นายจ้างต้องการ43
ตลาดแรงงานยังต้องการคนที่จบการศึกษาในระดับอาชีวศึ กษาจำนวนมาก เนื่องจากอาชีวศึกษาจะ
เน้นผลิตบุคลากรที่มีทักษะฝีมือในด้านต่าง ๆ ที่สามารถตอบโจทย์ตลาดแรงงานและเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อน
เศรษฐกิจได้ แต่ระบบการศึกษาไทย คุณภาพของการฝึกอบรมด้านเทคนิ คและการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
อาจไม่สามารถผลิตผู้เรียนที่มีทักษะเพียงพอหรือผลิตผู้เรียนที่มีทักษะตรงตามความต้องการและตอ บโจทย์
ตลาดแรงงานได้ ดังที่จะเห็นว่าปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในตลาดแรงงานไทยคือ เรามีทั้งแรงงานที่มีคุณสมบัติสูงกว่า
ที่งานนั้นต้องการ (Over Qualification) โดยเฉพาะในกลุ่มงานขายและงานบริการ และอุตสาหกรรมค้าส่ง

42

สถาบันวิจัยเพือ่ การพัฒนาประเทศไทย. (2557). การปฏิรูปอาชีวศึกษาของประเทศไทย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (ศทอ.).เข้าถึงข้อมูล
https://techno.vec.go.th/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B
8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5
%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%
B8%A7/tabid/766/ArticleId/31625/31625.aspx
43
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ค้าปลีก ในทางกลับกัน งานประเภทการจัดการ งานเสมียน หรืองานเทคนิค ก็เป็นกลุ่มงานที่พบกับปัญหา
แรงงานไม่มีคุณสมบัติเพียงพอ (Under Qualification) ด้วยเช่นกัน
ปั จ จุ บ ั น แรงงานในอุ ต สาหกรรมพื ้ น ที ่พ ั ฒ นาเศรษฐกิ จพิ เ ศษส่ ว นใหญ่ย ั ง คงเป็ น แรงงานระดับ
อาชีวศึกษาหรือต่ำกว่า จึงเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Digital Health)
การรองรับกับบัณฑิตจบใหม่ในระดับอุดมศึกษา และการพัฒนาทักษะของแรงงานในตลาดแรงงานที่ต้อง
ปรับตัวเป็นอย่างมากจากการระบาดของ COVID-19 รายงานฉบับสมบูรณ์นี้ คณะผู้วิจัยได้นำเสนอข้อเสนอ
เชิงนโยบายระยะสั้น ได้แก่
1. นโยบายในการช่วยเพิ่มและปรับทักษะ (Up-skill and Re-skill) การจัดฝึกงานสำหรับนักศึกษา
จบใหม่ หรือการอบรมผ่านหลักสูตรระยะสั้น (ไม่เกิน 1ปี) ในธุรกิจด้านการแพทย์ส มัยใหม่ที่มีแนวโน้ ม
เติบโตในอนาคต ดังเช่นการผลิตสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพ บริการสำหรับผู้สูงอายุ ธุรกิจการให้บริการ
ทางการแพทย์ ผ ่ า นระบบออนไลน์ (Digital Health) ซึ ่ ง สถาบั น คุ ณ วุ ฒ ิ ว ิ ช าชี พ เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ที ่
ดำเนินการด้านการฝึกอบรมแรงงาน และมีหลักสูตรที่เกี่ย วข้องดังแสดงตามตารางที่ 8
ตารางที่ 8 หลักสูตรอบรมทักษะแรงงานอุตสาหกรรมด้านการแพทย์
หลักสูตรของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพ ช่างอุปกรณ์การแพทย์
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์
หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง และองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิง Wellness
หลักสูตรพัฒนาการจัดการบัญชีและการเงินอย่างมืออาชีพเพื่อเป็น Wellness Destination
หลักสูตรพัฒนาการจัดการงานบริการอาหารและเครื่องดื่มอย่างมืออาชีพเพื่อเป็น Wellness Destination"
หลักสูตร Well Hotel Standards for Hotel Top Management
ที่มา: http://tpqi-net.tpqi.go.th/tpqi-industrialInfo/detail/28

2. การสนับสนุนการสร้างงานของภาคเอกชนรองรับแรงงานกลุ่มที่มีทักษะหรือการศึกษาที่สูงขึ้น
ต่อยอดจากมาตรการสนับสนุนต่อเนื่องเพื่อเร่งพัฒนาไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (พ.ศ. 25602569) เพื่อทำงานในอุตสาหกรรมการแพทย์ในสัดส่วนที่มากขึ้น เช่น กระแส Digital transformation หรือ
Technology disruption และเทคโนโลยี ด้ า นการแพทย์ ที่ เ ข้ า มามี อ ิ ท ธิ พ ลและส่ ง ผลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ
โรงพยาบาลอย่ า งรวดเร็ ว และพฤติ ก รรมของผู ้ บ ริ โ ภคที่ จ ะเปลี่ ย นไปหลั ง การระบาดของ COVID-19
คลี่คลาย
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6) สรุป
แรงงานเคลื่อนย้ายกลับถิ่นภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ชี้ให้เห็นว่า จังหวัดเมืองรองมีความสำคัญ
ในการรองรับแรงงานย้ายกลับถิ่น โดยเฉพาะภาคเกษตรเป็นภาคที่รองรับแรงงานย้ายกลับถิ่น นับว่าเป็น
โครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมที่สำคัญ นอกจากนี้ สวัสดิการถือว่าเป็นอีกหนึ่ง โครงข่ายความคุ้มครองทาง
สังคม โดยนำภาษีของประชาชนมาช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทางสังคมหรือกลุ่มคนรายได้น้อย เมื่อเกิด
สถานการณ์วิกฤตจาก COVID-19 โครงข่ายนี้จะเป็นกลไกที่ใช้ลดความเสี่ยงผ่านหลักการที่สำคัญในการช่วย
พยุงแบบขั้นต่ำผ่านระบบภาษี เช่น โครงการ เราชนะ คนละครึ่ง และเรารักกัน ได้รับการตอบรับที่ดีจากภาค
ประชาชน แต่อย่างไรก็ดี การระบุกลุ่มเป้าหมายของโครงการเหล่านี้ยังเป็นการหว่านแหกับกลุ่มเป้าหมายมาก
เกินไป ทำให้บางกลุ่มที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือมีการปรับตัวหรือช่วยเหลือตนเอง เช่น ประชาชนช่วยทำอาหาร
ส่งให้ผู้ป่วยติดเตียงที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม
จากภาครัฐยังไม่ได้สามารถช่วยผู้ได้รับผลกระทบได้อย่างเพียงพอ และสืบเนื่องจากแรงงานเคลื่อนย้ายกลับถิ่น
ภายใต้ส ถานการณ์ COVID-19 ชี้ให้เห็น ปัญหาการขาดแคลนแรงงานทั้ งเชิงคุณภาพที่เกิดจากแรงงานมี
คุณสมบัติไม่ตรงตามความต้องการของนายจ้าง โดยประเทศไทยความไม่สอดคล้องในระดับการศึกษาที่เกิน
ความจำเป็นพบในกลุ่มแรงงานนอกระบบและทำงานกับครัวเรือนเป็นหลัก นอกจากนี้อุตสาหกรรมอย่าง
อิเล็กทรอนิกส์ การขนส่ง ผลิตภัณฑ์อาหาร และการผลิตยานยนต์ประสบปัญหาช่องว่างทักษะรุนแรงเป็น
รากฐานของปัญหาต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคต (New S-curve) ประกอบกับภาวะสมองไหล ที่
เกิดในบุคลากรทางการแพทย์เดินทางไปศึกษาต่อและทำงานในต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้ขาด
แคลนบุคลากรทางการแพทย์และยังขาดความเชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ (Digital
Health) และทักษะภาษาต่างประเทศที่เป็นทักษะที่จำเป็นมากในการให้บริการด้านสุขภาพสมัยใหม่ รวมถึง
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางการแพทย์ ซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนสำคัญการในพัฒนาอุตสาหกรรมด้าน
การแพทย์ของประเทศไทยในขณะนี้
แนวทางรับมือปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ควรเริ่มจากนโยบายในการช่วงเพิ่มและปรับทักษะ (Up-skill and Reskill) ผ่านการจัดฝึกงานสำหรับนักศึกษาจบใหม่ในธุรกิจด้านการแพทย์สมัยใหม่ ดังเช่นการผลิตสินค้าและ
บริการเพื่อสุขภาพ บริการสำหรับผู้สูงอายุ ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ผ่านระบบออนไลน์ (Digital
Health) และกระแส Digital transformation หรือ Technology disruption ด้วยแนวทางเหล่านี้จ ะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคต (New S-curve) ได้อย่างยั่งยืน
5.3 การพัฒนาโครงสร้างทะเบียนแรงงาน
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้าง โดยเฉพาะกลุ่ ม
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการและการท่องเที่ยวซึ่งมีการจ้างงานเป็นจำนวนมาก โดย ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย44 ได้ประเมิน ณ ต้นเดือน ส.ค. 64 ว่าการระบาดระลอกสามทำให้ตลาดแรงงานเปราะบางมากขึ้น
สะท้อนจากการที่ 1) จำนวนผู้เสมือนว่างงาน หรือผู้ที่ทำงานน้อยกว่า 4 ชั่วโมงต่อวันกลับมาปรับเพิ่มขึ้นใน
ไตรมาสสองปี 64 เป็น ครั้งแรกหลัง การระบาด 2) เครื่องชี้จำนวนแรงงานเคลื่ อนย้ ายกลับภูมิล ำเนาที่
ประเมินจากจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือที่มีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานปรับเร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงแสดงให้เห็น
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ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2564 “ผลการประชุมกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 5/2564”.
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ถึงความยากลำบากในการหางานในเขตเมือง และ 3) จำนวนผู้ว่างงานระยะยาวเร่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ
อาจจะยิ่งแย่ลงหากนับรวมจำนวนแรงงานนักศึกษาจบใหม่ในปีการศึกษานี้ที่กำลังทยอยเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ก่อนที่จะถูกซ้ำเติมด้วย COVID-19 ตลาดแรงงานไทยมีปั ญหาเชิงโครงสร้างอยู่ก่อน ทั้งในด้านการ
มีแรงงานนอกระบบประกันสังคมอยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพอิสระ
การเผชิญกับการก้าวเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว ตลอดจน การที่แรงงานมีทักษะไม่เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจึงมีความเสี่ ยงที่จะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติ โดยอุปสรรคสำคัญที่ทำให้
แนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างเหล่านี้ไม่สามารถดำเนินการได้ในทางปฏิบัติ คือ การขาดแคลน
โครงสร้างทะเบียนแรงงานใช้ประกอบการตัดสินใจสำหรับทั้งภาครัฐผู้ดำเนินนโยบายและภาคเอกชนในส่วน
ของนายจ้างและแรงงาน อย่ างไรก็ดี การที่ภาครัฐได้พัฒนาโครงสร้างทะเบียนแรงงานเพื่อเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบ เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลแรงงานที่ไม่เพียงจะช่วยให้แรงงาน
อยู่รอดท่ามกลางวิกฤต COVID-19 แต่จะสามารถพัฒนาตนเองในโลกใหม่ได้อีกด้วย ดังแสดงในแผนภาพที่ 32

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ ธนาคารแห่งประเทศไทย 2564 “แนวทางการ
ปรับโครงสร้างตลาดแรงงาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย Thailand Labor Market Restructuring”

แผนภาพที่ 32 พัฒนาการโครงสร้างทะเบียนแรงงานในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19
โครงสร้างทะเบียนแรงงานที่สร้างขึ้นระหว่างวิกฤต COVID-19 ระบุข้อมูลการรับความช่วยเหลือ
จากภาครัฐ โดยเฉพาะในด้านแรงงานบนฐานข้อมูลประกันสังคมทั้งในส่วนของลูกจ้างมาตรา 33 ผู้ขอรับ
สิทธิช่วยเหลือกรณีว่างงานมาตรา 38 แรงงานที่เคยเป็นลูกจ้างแต่ออกไปประกอบอาชีพอิสระและยังมีความ
ประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ตลอดจน ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่เคยเป็นผู้ประกันตนมาก่ อน
มาตรา 40 นอกจากนี้ ข้อมูลการรับความช่วยเหลือยังครอบคลุมกลุ่มต่าง ๆ อาทิ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน
และกลุ่มร้านอาหาร แผงลอย ค้าปลีก และที่พักแรม ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการในฐานข้อมูลคนละครึ่งอีก
ด้วย ฐานข้อมูลขนาดใหญ่เ หล่านี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการประสานความร่ว มมือในการดำเนิน
นโยบายทั้งในมิติเชิงพื้นที่ เช่น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC และในเชิง agenda เช่น การจับคู่
งานควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะของแพลตฟอร์มไทยมีงานทำของกระทรวงแรงงาน เป็นต้น
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ในระยะต่ อ ไปการจะต่ อ ยอดให้ เ กิ ด การใช้ ป ระโยชน์ โ ครงสร้ า งทะเบี ย นแรงงานเพื่ อ ออกแบบ
นโยบายสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะแรงงานร่วมกันภายใต้กลไกความร่วมมือเชิงสถาบันอย่างยั่งยืน
ต้องอาศัยการนำโครงสร้างทะเบียนแรงงานมาใช้ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ โดยมีข้อเสนอแบ่งออกเป็นสี่ส่วน
คือ ยุทธศาสตร์โครงสร้างทะเบียนแรงงาน แนวทางการพัฒนาโครงสร้างทะเบียนแรงงานแบบรวมศูนย์ แนว
ทางการพัฒนาโครงสร้างทะเบียนแรงงานแบบ Sandbox และสรุป
1) ยุทธศาสตร์โครงสร้างทะเบียนแรงงาน
เป้าหมายสำคัญของการใช้ประโยชน์โครงสร้างทะเบียนแรงงาน คือ การออกแบบมาตรการให้ความ
ช่วยเหลือที่ตรงกับคุณสมบัติและความต้องการของแรงงาน โดยเป็นการช่วยเหลือบนหลักการที่พัฒ นาให้
แรงงานพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว บนฐานของการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การทำงานส่งเสริมกันและไม่ทับซ้อนกัน และเข้าถึงได้ภายใต้ธรรมาภิบาลข้อมูล

ที่มา: นครินทร์ อมเรศ 2564 “กลยุทธ์ฟื้นตลาดแรงงานไทย”

แผนภาพที่ 33 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างทะเบียนแรงงานไทย
โครงสร้างทะเบียนแรงงานในอนาคตจึงมุ่งตอบโจทย์การใช้งานของทุกภาคส่วน ภาครัฐสามารถใช้
ข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบการออกแบบนโยบาย สามารถประเมินสถานการณ์ กำหนด
ตัวชี้วัด และติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ขณะที่ ภาคเอกชนเองเข้าใจตลาดแรงงาน ผู้ประกอบการทราบถึง
ช่องทางในการเข้าถึงแรงงานและแรงงานทราบถึงความต้องการของตลาด นอกจากนี้ ผู้ให้บริการพัฒนาทักษะ
ทราบถึงทิศทางของทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาดและสามารถปรับเปลี่ยนการให้บริการทักษะได้ทันท่วงที
อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาโครงสร้างทะเบียนแรงงานในปัจจุบันแล้วจะพบว่า ฐานข้อมูลมีลักษณะแยก
ส่วนโดยขึ้นตรงกับหน่วยงานเจ้าภาพซึ่งเป็นต้นสังกัดในแต่ละด้าน แต่ไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างเป็น
ระบบในทางปฏิบัติ ด้านภาคเอกชนจะสามารถเข้าถึงเพียงข้อมูลสถิติที่เผยแพร่ในรูปแบบข้อมูลภาพรวมไม่
สามารถจำแนกลงรายละเอีย ดที่จ ำเป็น ในการใช้ ประโยชน์ และไม่มีคุณสมบัติ ในการปฏิส ัม พั นธ์ หรือ
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interactive ระหว่างผู้ต้องการใช้ข้อมูลและผู้ให้บริการข้อมูล ขณะที่ ผู้ให้บริการพัฒนาทักษะเองก็เข้าไม่ถึง
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและแรงงานที่จะกำหนดความต้องการทักษะ
สาเหตุสำคัญที่ทำให้โครงสร้างทะเบียนแรงงานในปัจจุบันแยกส่วน คือ ความกังวลที่แต่ละหน่วยงานมี
ต่อการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะความเข้าใจว่าการใช้งานข้อมูลในระดับบุคคลทุกครั้งต้องได้รับความ
ยินยอมของแต่ละบุคคลก่อน ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินการที่ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบข้อมูลที่มีการ
ปฏิสัมพันธ์กับแต่ละบุคคลตลอดจนต้องมีการประชาสัมพันธ์เพื่อชักชวนให้แต่ละบุคคลให้ความยินยอมให้ใช้
งานข้อมูล ดังนั้น หน่วยงานเจ้าของข้อมูลจึงไม่ประสงค์ที่จะดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการบริหาร
จัดการ ตลอดจน ความเสี่ยงที่อาจจะถูกบุคคลทั่วไปฟ้องร้องในการละเมิดใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลอีกด้วย
แนวทางในการลดช่องว่างระหว่างโครงสร้างทะเบียนข้อมูลแรงงานไทยในอนาคตและในปัจจุบัน หรือ
แนวทางการปิด Gap จึงควรเริ่มจากการทดลองใช้งานข้อมูลระดับบุคคลแบบปกปิดตัวตนที่เชื่อมโยงได้ตาม
พันธกิจของแต่ละหน่วยงานที่กฎหมายกำหนดไว้ภายใต้ธรรมาภิบาลข้อมูลอย่ างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้ดำเนิน
นโยบายมีความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอันจะเกิดจากการใช้ข้อมูล ตลอดกระบวนการ
ตั้งแต่การปกปิดตัวตน การเชื่อมโยงข้อมูล การจัดเก็บ การประมวลผล ตลอดจน การใช้ประโยชน์ในการ
ออกแบบนโยบายร่วมกัน โดยในช่วงแรกอาจพิจารณาดำเนินการเป็นรายโครงการระหว่างหน่วยงานที่มี
ข้อตกลงความร่วมมือภายในระยะเวลาที่กำหนด และหลังจากพิจารณาแล้วมีความพร้อมทั้งในด้านเทคนิค ธรร
มาภิบาลข้อมูล และการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว จึงทยอยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนร่วมใช้งานบางส่วน
ก่อนที่จะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนอื่น ๆ ของประเทศอย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านการเชื่อมโยงภาครัฐ สังคม และเศรษฐกิจในที่สุด

ที่มา: นครินทร์ อมเรศ 2564 “กลยุทธ์ฟื้นตลาดแรงงานไทย”

แผนภาพที่ 34 ขั้นตอนการผลักดันให้เกิดการใช้งานโครงสร้างทะเบียนแรงงานในทางป ิบัติ
2) แนวทางการพัฒนาโครงสร้างทะเบียนแรงงานแบบรวมศูนย์
กลไกสำคัญในระยะยาวของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศในภาพใหญ่และมีโครงสร้าง
ทะเบียนแรงงานเป็นองค์ประกอบสำคัญ คือ การรวมศูนย์การบริหารจัดการข้อมูลทั้งในด้านการจัดเก็บข้อมูล
การประมวลผลข้อมูล ตลอดจนการดูแลธรรมภิบาลข้อมูล ในปัจจุบันภาครัฐได้พัฒนาคลาวด์กลางภาครัฐ หรือ
Government Data Center and Cloud Service (GDCC) และเปิดให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐแล้ว โดย
คุณสมบัติสำคัญของคลาวด์กลางภาครัฐดังกล่าวอยู่ที่ประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลไว้ที่เดียวกัน จึงสามารถ
เปิดให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้ตามที่หน่วยงานเจ้าของข้อมูลมีข้อตกลงและสามารถประมวลผล
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ข้อมูลร่วมกันเท่าที่จำเป็นจึงเป็นการประหยัดทรัพยากรในการบริหารจัดการข้อมูล อี กทั้งยังดำเนินการภายใต้
มาตรฐานธรรมาภิบาลด้านข้อมูลเดียวกันอีกด้วย
อย่างไรก็ดี อุปสรรคที่ทำให้การใช้งานคลาวด์กลางภาครัฐยังไม่แพร่หลายเท่าที่ควร คือ การที่
หน่วยงานแต่ละแห่งได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลของตนเองมาโดยตลอด ทำให้จะประสบปัญหา
ในช่วงเปลี่ยนหากต้องการย้ายฐานข้อมูลหรือระบบการปฏิบัติการด้านข้อมูล สำหรับผู้ให้บริการคลาวด์กลาง
ภาครัฐเองก็ไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะดำเนินการเปลี่ยนผ่านการใช้งานข้อมูลภาครัฐทั้งระบบได้ ตลอดจนมี
ปัญหาในการจัดลำดับความสำคัญของงานและหน่วยงานที่ให้ความสนใจจะเข้าร่วม ทำให้การพัฒนาโครงสร้าง
ทะเบีย นแรงงานไทยแบบรวมศูน ย์จ ะเกิดขึ้นได้ยากในทางปฏิบัติในระยะสั้น แม้ว ่าจะเป็นแนวทางการ
ดำเนินการที่มีประสิทธิภาพสูงในระยะยาวก็ตาม นอกจากนี้ น่าสังเกตว่าคลาวด์กลางภาครัฐจะมีความพร้อม
ในการเปิดให้ภาคเอกชนเข้าร่วมทดสอบการใช้งานข้อมูลหรือไม่ โดยหากเที ยบเคียงกับกรณีการขึ้นทะเบียน
ของผู้ขอรับสวัสดิการต่าง ๆ ของภาครัฐในช่วงที่ผ่านมาแล้ว จะพบว่าการจัดสรรทรัพยากรด้านเครือข่ายให้
เหมาะสมและคุ้มค่าจะเป็นความท้าทายสำคัญอีกประการหนึ่ง

ที่มา: ปริสุทธิ์ จิตต์ภักดี “การพัฒนาคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC)”

แผนภาพที่ 35 การพัฒนาโครงสร้างทะเบียนแรงงานไทยแบบรวมศูนย์
3) แนวทางการพัฒนาโครงสร้างทะเบียนแรงงานแบบ Sandbox
การพัฒนาโครงสร้างทะเบียนแรงงานเพื่อให้สามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในระยะสั้นควร
อาศัยโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านข้อมูลและความร่วมมือที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยตัวอย่างหนึ่งที่ได้เริ่มดำเนินการ
แล้ว คือ การพัฒนาระบบ E-Workforce Ecosystem Platform โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
และหน่วยงานพันธมิตร ตามกิจกรรมปฏิรูปที่สี่ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกำลังคนของประเทศแบบ
บูร ณาการ ของคณะกรรมการปฏิร ูป ประเทศด้านแรงงานภายใต้คณะกรรมการการปฏิรูปประเทศด้ า น
วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อ เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่เอื้อให้ผู้ดำเนิน
นโยบายร่วมออกแบบมาตรการรับมือกับวิกฤตการณ์เศรษฐกิจและการเงิน ภายใต้การดูแลธรรมาภิบาลข้อมูล
อย่างเหมาะสม และมีศักยภาพที่จ ะช่วยแก้ไขปัญหาการทำงานแบบแยกส่วนไม่เป็นเอกภาพทั้งระหว่ าง
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หน่วยงานภาครัฐ และระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนให้ตลาดแรงงานไทยสามารถปรับโครงสร้าง
เป็นกลไกสนับสนุนสำคัญให้เศรษฐกิจไทยเดินหน้าเติบโตได้อย่างยั่งยืน ตามที่แสดงในแผนภาพที่ 36
คุณสมบัติพิเศษของ E-Workforce Ecosystem Platform คือ การเชื่อมโยงข้อมูลในระดับบุคคล
แบบปกปิดตัวตน ระหว่างฐานข้อมู ลผู้รับการอบรม ข้อมูลการทำงานในระบบประกันสังคม ข้อมูลการมีส่วน
ร่วมในตลาดแรงงานในระบบกรมการจัดหางาน และฐานข้อมูลในภาคการศึกษาทั้งในระดับอุดมศึกษา และ
อาชีวศึกษา ผ่านความร่วมมือระหว่างผู้ดำเนินนโยบายของภาครัฐในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ร่วม
ออกแบบนโยบายโดยมีข้อมูลอ้างอิง เพื่อแก้ไขปัญหาในตลาดแรงงานไทยได้ ตลอดจนสามารถยกระดับการ
ขยายขอบเขตความร่วมมือให้ครอบคลุมการใช้ข้อมูลทะเบียนตลาดแรงงาน การศึกษา และการอบรมพัฒนา
ทักษะทั้งหมดในระยะต่อไปเพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนไทยได้

ที่มา: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 2564 “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกำลังคนของประเทศ
แบบบูรณาการ”

แผนภาพที่ 36 กลไกระบบ E-Workforce Ecosystem Platform
การขั บ เคลื ่ อ นให้ เ กิ ด การใช้ ป ระโยชน์ E-Workforce Ecosystem Sandbox เพื ่ อ ปลดล็ อ กการ
แก้ปัญหาในตลาดแรงงานไทยภายใต้สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 เป็นตัวอย่างการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมให้กลุ่มว่างงานกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานได้หลังเศรษฐกิจกลับมา
ดำเนินต่อ โดยข้อมูลเชิงลึก จาก E-Workforce Ecosystem Platform สะท้อนว่า มีผู้รับการอบรมที่อยู่ใน
สถานะว่างงานในระบบประกันสังคมอยู่กว่า 6 หมื่นรายจาก ฐานข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมกว่า 2 แสนราย และ
สามารถจำแนกกลยุทธ์การบริหารจัดการได้เป็น 4 กลุ่ม ดังแสดงในแผนภาพที่ 33 ประกอบด้วย
1) กรมการจัดหางานเชื่อมโยงตำแหน่งงานว่างที่เหมาะสมและประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มที่ว่างงาน
และหางานในระบบกรมการจัดหางานซึ่งเรียนหลักสูตรที่มีโอกาสได้งานมาก 1.5 พันคน
2) กระทรวงการอุดมศึก ษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่ว มกับ สถาบันคุณวุฒ ิว ิช าชี พ
(องค์การมหาชน) จัดการฝึกอบรมหลักสูตรที่มีโอกาสได้งานมากบนพื้นฐานทักษะและการศึกษาที่
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เกี่ยวข้องให้กับกลุ่มที่ว่างงานและหางานในระบบกรมการจัดหางานซึ่งเรียนหลักสูตรอื่น ๆ ที่มี
โอกาสได้งานน้อย 3.4 พันคน
3) กรมการจัดหางาน ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เชื่อมโยงตำแหน่งงานว่างที่
เหมาะสมและประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มที่ว่างงานแต่ยังไม่หางานในระบบกรมการจัดหางานซึ่ง
เรียนหลักสูตรที่มีโอกาสได้งานมาก 9.5 พันคน
4) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม และกรมการจัดหางาน จัดการฝึกอบรมหลักสูตรที่มีโอกาสได้งานมากบนพื้นฐาน
ทักษะและการศึกษาที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะเชื่อมโยงเข้ากับการกระบวนการจัดหาตำแหน่งงานที่
เหมาะสมให้กับกลุ่มที่ว่างงานแต่ยังไม่หางานในระบบกรมการจัดหางานซึ่งเรียนหลักสูตรอื่น ๆ ที่
มีโอกาสได้งานน้อย 4.7 หมื่นคน

ที่มา: นครินทร์ อมเรศ และ พรชนก เทพขาม 2564 “E-Workforce Ecosystem กับการแก้ปัญหาในตลาดแรงงาน”

แผนภาพที่ 37 มาตรการเตรียมความพร้อมแรงงานบนฐาน E-Workforce Ecosystem Platform
นอกจากมาตรการเร่งด่วนในการสร้างงานให้กับผู้ว่างงานแล้ว ปัญหาเชิงโครงสร้างสำคัญอีกประการ
ของตลาดแรงงานไทย คือ ความไม่สอดคล้องระหว่างทักษะของแรงงานและความต้องการทักษะของนายจ้าง
กลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานผ่านการใช้งาน E-Workforce Ecosystem Sandbox จะมีส่วนสำคัญใน
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว เนื่องจากผู้ดำเนินนโยบายสามารถติดตามประเมินผลของการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่
มีต่อการสร้างโอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน และสามารถปรับน้ำหนักการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับ
หลักสูตรต่าง ๆ ภายใต้บริบทของสถานการณ์ตลาดแรงงานที่แตกต่างกัน อาทิ สร้าง e-Portfolio ให้กับ
นักเรียนนักศึกษา และคนในวัยกำลังแรงงานได้ติดตามพัฒนาการด้านทักษะของตน ตลอดจนเข้าถึงแนวทางใน
การยกระดับ/ปรับทักษะ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยภาครัฐอาจสร้างแรงจูงใจด้วยการให้ eCoupon ในกลุ่มทักษะที่เหมาะสมกับพื้นฐานการศึกษา ตลอดจน เสริมสร้างโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม
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ให้กับแรงงานผ่านการดึงดูดให้แรงงานเข้าสู่ระบบประกันสังคมทั้งมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 เพื่อให้
แรงงานมีสวัสดิการรองรับความไม่แน่นอนในการดำรงชีวิตและการทำงาน ดังแสดงในแผนภาพที่ 38

ที่มา: นครินทร์ อมเรศ และ พรชนก เทพขาม 2564 “E-Workforce Ecosystem กับการแก้ปัญหาในตลาดแรงงาน”

แผนภาพที่ 38 มาตรการระยะยาวบนฐาน E-Workforce Ecosystem Platform
4) ช่องว่างในการดำเนินการในปัจจุบันและแนวทางการติดตามประเมินผล
แม้การดำเนินการแบบ Sandbox จะได้รับความเห็นชอบในหลักการจากเจ้าของข้อมูลส่วนใหญ่ และ
มีความคืบหน้าในการเชื่อมโยงข้อมูลแบบปกปิดตัวตนจนมีผลการศึกษาให้ผู้ออกแบบนโยบายนำไปใช้งานบ้าง
แล้วเช่นในกรณีของโครงการ E-Workforce Ecosystem Platform อย่างไรก็ดี ช่องว่างสำคัญการดำเนินการ
กลับเป็นการขาดข้ อมูลแกนหลัก จากข้อมูลพื้นฐานประชากรที่สำคัญที่สุดอย่างน้อยสองแหล่ง คือ ข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทยและข้อมูลนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูลทั้งสองมีลักษณะพิเศษในการเป็นข้อมูลประชากร ไม่ใช่ข้อมูลทะเบียนและแบบสำรวจ อย่างไร
ก็ดี แม้ข้อมูลดังกล่าวจะมีกระบวนการปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างชัดเจนตามระยะเวลาตามช่วงชีวิตของเจ้าของ
ข้อมูล เช่น การเกิด การตาย การย้ายถิ่น และผลการศึกษาตลอดจนการสำเร็จการศึกษา แต่ในทางปฏิบัติแล้ว
ข้อมูลทะเบียนราษฎร์จะปรับปรุงได้ก็ต่อเมื่อได้รับการแจ้งจากประชาชน จึงยังมีข้อมูลที่ไม่ ได้รับการปรับปรุง
อีกจำนวนมาก ขณะที่ คุณภาพของข้อมูลผลการศึกษาขึ้นกับการบันทึกข้อมูลของโรงเรียนและครูจึงอาจมี
ความคลาดเคลื่อนได้ต่างจากข้อมูลการสำเร็จการศึกษา จึงอาจเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนอกเหนือไปจากปัญหาเชิง
เทคนิคจากข้อมูล ขนาดใหญ่ที่ทำให้ห น่วยงานเจ้าของข้อมูลยั งไม่ได้อนุญาตให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานอื่นได้ แนวทางในการปิดช่องว่างด้านข้อมูล คือ กลไกการทดลองประสานงานข้อมูลเท่าที่จำเป็น
กล่าวคือให้เชื่อมโยงเฉพาะข้อมูลที่ต้องการโดยไม่จำเป็นต้องมีการส่งมอบข้อมูลทั้งหมด โดยอยู่ระหว่างสร้าง
ความไว้วางใจระหว่างกันและทดลองบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
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แนวทางการประเมินผลของการพัฒนาโครงสร้างทะเบียนแรงงานอาจดำเนินการได้ในสามระดับ คือ
1) ความครอบคลุมของฐานข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงแล้วผ่านการประเมินจำนวนข้อมูลที่บันทึกในฐานข้อมูล
เทียบกับข้อมูลประชากร 2) จำนวนและคุณภาพของนโยบายที่มีการออกแบบโดยมีการใช้งานฐานข้อมูล และ
3) จำนวนผู้ได้รับประโยชน์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากนโยบายที่ออกแบบโดยมีการใช้งานฐานข้อมูล
5) สรุป
ภายใต้ส ถานการณ์ COVID-19 โครงสร้างทะเบียนแรงงานโดยเฉพาะในส่ว นของข้อมูล ผู้รับการ
เยียวยาได้รับการพัฒนาขึ้นมาก จึงควรต่อยอดให้ไม่เพียงใช้ประโยชน์สำหรับการช่วยให้แรงงานอยู่รอดได้จาก
วิกฤต แต่ควรจะนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบนโยบายบนหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อเป็นโครงสร้าง
พื้นฐานให้ภาครัฐและเอกชนบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อ อย่างไรก็ดี โครงสร้างทะเบียน
แรงงานในปัจจุบันยังมีลักษณะแยกส่วน และการรวมศูนย์ข้อมูลจะมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าอย่างยิ่งใน
ระยะยาวแต่ยังติดขัดในทางปฏิบัติในระยะสั้น จึงเสนอให้ใช้แนวทางการพัฒนาโครงสร้างทะเบียนแรงงานแบบ
Sandbox ในระยะสั้น โดยควรต่อยอดตัว อย่างการดำเนินการของ E-Workforce Ecosystem Platform
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง โดยในระยะแรกยังควรเน้นสร้างความไว้วางใจระหว่างผู้ดำเนินนโยบายภาครัฐ
และสร้างความพร้อมในการบริหารจัดการข้อมูลในเชิงเทคนิคภายใต้ การบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
ด้านข้อมูลที่เหมาะสมก่อนที่จะขยายผลให้ภาคเอกชนเข้าร่วมทดสอบการใช้ระบบในระยะต่อไป จึงจะนำไปสู่
การยกระดับทักษะแรงงานไทยได้อย่างยั่งยืน
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9. คำอธิบาย
ในอดีตประเทศไทยผ่านวิกฤตมาหลายครั้งทั้งวิฤตทางด้านเศรษฐกิจหรือวิกฤตที่เกิดขึ้นจากภัย
ธรรมชาติ ตลาดแรงงานเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อวิกฤตเหล่านั้น
จบลงตลาดแรงงานก็จะเข้าสู่ภาวะปกติโดยใช้เวลาไม่นาน ประสบการณ์ที่ผ่านมาน่าจะช่วยให้หน่วยงานต่าง
ๆ เรียนรู้และพัฒนาระบบเพื่อรองรับวิกฤตที่เกิดขึ้นในอนาคต แต่ในความเป็นจริง ประเทศไทยไม่ได้พร้อมที่จะ
เผชิญกับวิกฤตที่มีความหลากหลายและส่งผลกระทบรุนแรงมากกว่าอดีต เหตุการณ์ที่อธิบายเรื่องความไม่
พร้อมรับมือวิกฤตได้ชัดเจนคือสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทำให้เกิดปัญหากับแรงงานและการจ้าง
งานของประเทศ การดำเนินนโยบายและมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาของภาครัฐนั้นล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม ในช่วงวิกฤต แรงงานและผู้ประกอบการเองต้องปรับตัวต่อสถานการณ์โดยไม่ต้องรอนโยบาย
หรือมาตรการจากภาครัฐ เช่น การย้ายกลับถิ่นของงานแรงงานที่ตกงาน การเปลี่ยนอาชีพ วิกฤต COVID-19
ทีย่ ังไม่สามารถระบุเวลาที่สิ้นสุดได้ มาตรการของภาครัฐยังไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงเกือบตลอดเวลา การ
คาดหวังให้ตลาดแรงงานกลับเข้าสู่ภาวะปกติด้วยการรอเวลาให้ผ่านไปเรื่อย ๆ เหมือนอดีตที่ผ่านมาอาจเป็นไป
ได้ยากหรือเป็น ไปไม่ได้ หากทางเลือกนี้ไม่ ตอบโจทย์กับวิกฤต COVID-19 แล้วการก้าวผ่านวิกฤตนี ้โ ดย
นโยบายและมาตรการของภาครัฐจะทำอย่างไร
โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ทบทวนสถานการณ์การจ้างงาน การพัฒนาโครงสร้างทะเบียน
แรงงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การย้ายกลับถิ่นของแรงงานและแรงงานหางานใหม่ในช่วงวิกฤต ขอบเขต
การศึกษาครอบคลุมการวิเคราะห์ในช่วงก่อนและหลังการระบาดของ COVID-19 เพื่อวิเคราะห์พลวัตของ
แรงงานและการจ้างงานในตลาดแรงงาน รูปแบบการวิจัยที่ใช้ในโครงการนี้มีลักษณะผสมทั้งในมิติของข้อมูล
และการวิเคราะห์ วิธีการที่ใช้เป็นทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ขณะที่ในการดำเนินการวิจัยนั้น ใช้การ
ทบทวนและประมวลสถานการณ์เพื่อนำผลที่ได้มาบรรยายเชิงพรรณนา และประกอบการวิเคราะห์ในส่วน
อื่น ๆ สำหรับจัดทำข้อเสนอแนะด้านมาตรการหรือนโยบายที่รวดเร็วและเหมาะสมกับช่ว งเวลาเพื่ อ ลด
ผลกระทบต่อปัญหาการแรงงานและการจ้างงานในระยะยาว
ปัญหาด้านแรงงานไม่ได้เกิดขึ้นมาใหม่ในช่วงวิกฤต COVID-19 แต่เป็นปัญหาที่สะสมมาตั้งแต่อดีต
และยังแก้ไขไม่ได้ เช่น ปัญหาการจับคู่ระหว่างความต้องการของผู้ประกอบการและแรงงาน (Matching) การ
เรียนที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน (Supply Push) การให้ความช่วยเหลือแรงงานไม่ทั่วถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้นเชื่อมโยงและเกี่ยวเนื่องกันเป็นระบบ ดังนั้น การแก้ปัญหาจำเป็นต้องใช้การแก้ปัญหาเชิง
ระบบโดยใช้ระบบฐานข้อมูลทะเบียนแรงงานที่ใช้การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อ
การออกแบบมาตรการและนโยบายสำหรับรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแรงงานและการจ้างงานจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
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สรุปผลงานวิจัย/โครงการวิจัย 5 บรรทัด
(สำหรับเผยแพร่ในระบบ EXPLORE ผ่านทางเว็บไ ต์ www.thai-explore.net)
1. ชื่อโครงการวิจัย ภาษาไทย: นโยบายและมาตรการเพื่อรองรับและป้องกันผลกระทบของ COVID-19
ต่อแรงงานและการจ้างงาน ระยะที่ 1
ภาษาอังกฤษ: Policies and measures to support and prevent the impact of
COVID - 19 on Labor and Employment Phase 1
2. ชื่อนักวิจัย
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ดร.ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร
NUTTANAN WICHITAKSORN
ดร.นครินทร์ อมเรศ
NAKARIN AMARASE
นายอลงกรณ์ ฉลาดสุข
ALONGKORN CHALADSOOK
นางสาวพรชนก เทพขาม
PHORNCHANOK TEPKHAM
นางสาวอุษณีย์ ศรีจันทร์
AUSANEE SREEJAN
นายธนรัต โชติกเสถียร
THANARAT CHOTIKASATHIAN
นางสาวเกศินี ธารีสังข์
KAESINEE THARISUNG
3. ที่อยู่ 565 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา) เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
4. หน่วยงาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย โทรศัพท์ 02-718-5460
E-mail: nuttanan.wichitaksorn@gmail.com
5. ปีที่ดำเนินการสำเร็จ พ.ศ.2564
6. คำค้นหา ภาษาไทย: โควิด-19, ผลกระทบ, แรงงาน, การจ้างงาน, นโยบายและมาตรการ
ภาษาอังกฤษ: COVID-19, Impact, Labor, Employment, Policy and measures
7. อ้างอิง (ใส่ URL กรณีเผยแพร่ผลงานฉบับเต็มทางอินเตอร์เน็ต ถ้าไม่มีเว้นว่าง)
-
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8. รูปภาพ
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9. คำอธิบาย 5 บรรทัด
ปัญหาด้านแรงงานและการจ้างงานไม่ได้เกิดขึ้นมาใหม่ในช่วงวิกฤต COVID-19 แต่เป็นปัญหาที่สะสม
มาตั้งแต่อดีตและยังแก้ไขไม่ได้ เช่น ปัญหาการจับคู่ระหว่างความต้องการของผู้ประกอบการและแรงงาน
(Matching) การเรียนที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน (Supply Push) การให้ความช่วยเหลือ
แรงงานไม่ทั่วถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นเชื่อมโยงและเกี่ยวเนื่องกันเป็นระบบ ดังนั้น การแก้ปัญหาจำเป็นต้องใช้การ
แก้ปัญหาเชิงระบบโดยใช้ระบบฐานข้อมูลทะเบียนแรงงานที่ใช้การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนเพื่อการออกแบบมาตรการและนโยบาย
10. นำเข้ า ข้ อ มู ล สรุ ป ผลงานวิ จ ั ย /โครงการวิ จ ั ย 5 บรรทั ด ในระบบ EXPLORE ผ่ า นทางเว็ ป ไ ต์
www.thai-explore.net
นำข้อมูลโครงการเข้าระบบ EXPLORE ผ่านทางเว็ปไซต์ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564

81

สรุปผลงานวิจัยในรูปแบบ info graphic (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ)
1. ตราสัญญาลักษณ์หน่วยงาน

2. ชื่อโครงการวิจัย ภาษาไทย: นโยบายและมาตรการเพื่อรองรับและป้องกันผลกระทบของ COVID-19
ต่อแรงงานและการจ้างงาน ระยะที่ 1
ภาษาอังกฤษ: Policies and measures to support and prevent the impact of
COVID - 19 on Labor and Employment Phase 1
3. ชื่อนักวิจัย
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ดร.ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร
NUTTANAN WICHITAKSORN
ดร.นครินทร์ อมเรศ
NAKARIN AMARASE
นายอลงกรณ์ ฉลาดสุข
ALONGKORN CHALADSOOK
นางสาวพรชนก เทพขาม
PHORNCHANOK TEPKHAM
นางสาวอุษณีย์ ศรีจันทร์
AUSANEE SREEJAN
นายธนรัต โชติกเสถียร
THANARAT CHOTIKASATHIAN
นางสาวเกศินี ธารีสังข์
KAESINEE THARISUNG
4. E-mail: nuttanan.wichitaksorn@gmail.com
5. หน่วยงาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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6. ประมวลผลงานวิจัยสรุปเป็นภาพ

83

- เอกสารประกอบการนำเสนอผลงานวิจัย
1 เอกสารประกอบการนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 1 วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2564

19
(

)

1

COVID 19

COVID 19
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ส่วนใหญ่แรงงานในระบบเป็นแรงงานต่างด้าว สัญชาติ
แรงงานต่างด้าวประมาณร้อยละ 90 เดินทางมาจาก
3 ประเทศ คือ เมียนมาร์ สปป.ลาว และกัมพูชา

อื่น ๆ, 9.2

กัมพูชา,
19.7
สปป.ลาว,
9.5

เมียนมาร์ ,
61.6

ที่มา

10

4

มาช้า แต่มานะ
ช่วงเดือน มีนาคม ถึง พฤศจิกายน พ.ศ.2563
แรงงานต่างด้าวมีจานวนผู้ติดเชื้อจานวนไม่
มาก ทาให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวถูกมองข้าม
ด้านการบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดอย่างจริงจัง

ที่มา 1.

10

2.

COVID 19

หมายเหตุ *

**

10

4

3

3
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4

จานวนแรงงานต่างด้าวติดเชื้อ
เป็นแรงงานในระบบหรือไม่
แรงงานต่างด้าวที่ออกจากระบบไปไหน
กลับประเทศต้นทาง
อยู่ในประเทศแบบผิดกฎหมาย
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เข้าไม่ถึงระบบการดูแล
การเข้าไม่ถึงระบบ
ทั้งการคัดกรอง/ กักตัว/ ส่งต่อ/ รักษา/ พักฟื้น

ปัญหาพื้นฐานในการดารงชีวิต

ปัญหา 4 อ. ไม่มอี าหารเพียงพอ ไม่มทีี ่พักอาศัย ไม่มี
อาชีพ (หลุดจากการจ้างงาน) และเข้าไม่ถึงการรักษา
เมื่อมีอาการ

เข้าไม่ถึงการสื่อสาร
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนงาน และศักยภาพในการสื่อสาร
ความต้องการ/ความจาเป็นของตัวเองได้
(มีสายด่วนเยอะแต่คนงานไม่มีเงินโทร)

สถานะทางกฎหมาย
แรงงานไม่มีเอกสารแสดงตัวที่ถูกต้อง หรือ
หลุดจากระบบการจ้างทาให้เอกสารถูกยกเลิก
(เปลี่ยนนายจ้างไม่ทันภายใน 30 วัน/ย้ายข้าม
พื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต) หนังสือเดินทาง
กาลังจะหมดอายุ (วีซ่าหมดด้วย)

ถูกตีตรา ขาดความหวัง
แรงงานข้ามชาติยังถูกตีตราจากสังคมไทยว่าเป็นสาเหตุที่ทาให้เกิด
การระบาด เป็นภาระ มีความเครียดในช่วงถูกกักตัวหรือระหว่าง
การรักษา หรือเมื่อตกงานไม่มีรายได้

ที่มา อดิศร เกิดมงคล จาก เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (M G), 2564

ป้องกันไม่ให้เคลื่อนย้าย
ทาให้แรงงานต่างด้าวมั่นใจว่าจะได้รับการช่วยเหลือ
เมื่อติดเชื้อ COVID 19 ต้องได้รับการรักษา ถ้าจาเป็นต้องกักตัวต้องมีที่พักและ
อาหาร(ที่ได้มาตรฐาน)
เมื่อแรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกกฎหมายแสดงตัว(ตรวจ/รักษา/กักตัว) จะต้องไม่ถูกจับ
ยังมีรายได้ตอนหยุดงานช่วงกักตัว/รักษา และจะมีงานทาเมื่อกลับออกมา

ภาครัฐ
มีนโยบายที่เอื้ออานวย ทาระบบที่เข้าถึงได้ง่ายในการตรวจ /รักษา/กักตัว
ผู้ประกอบการ
เพิ่มระบบเฝ้าระวังป้องกันในที่ทางานและที่พัก และให้การดูแลเมื่อมีผู้ป่วย
หรือจาเป็นต้องหยุดกิจการ
การสื่อสาร
สื่อสารเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มความมั่นใจกับแรงงานข้ามชาติ

87

มุ่งเน้นบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าวให้มีระบบ มีประสิทธิภาพ มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
รวมทั้งบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เหมาะสมตามสถานการณ์
1 ผ่อนผันแรงงานต่างด้าวกลุ่มมติ ครม
ส ค กลุ่ม มติ ส ค กลุ่มมติ 1 พ ย และกลุ่มที่ใบอนุญาตทางาน
สิ้นลงโดยผลของกฎหมายที่ได้ดาเนินการตามกระบวนการที่กาหนด ให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทางานได้ต่อไปภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รวมทั้งปรับเปลี่ยนระยะเวลาการหานายจ้างรายใหม่ของแรงงานต่างด้าวจาก
วัน เป็น วัน
การให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวด้านอาหาร โดยกระทรวงแรงงาน สนับสนุนอาหารวันละ 1 มื้อ ตั้งแต่วันที่ 1
กรกฎาคม
เป้าหมายแคมปคนงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริม ณฑล (จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรปราการ )
การตรวจคัดกรองโควิด 19 เชิงรุกและฉีดวัค ีนป้องกันโควิด 19 ให้แก่แรงงานต่างด้าว (ปัจจุบนั ฉีดวัค นี โควิดแก่
แรงงานต่างด้าวไปแล้วจานวน
1 คน)

การขาดแคลนแรงงานหลัง

19 จะเกิดขึ้นหรือไม่

19 จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด

ในช่วงหลัง

หรือไม่ อย่างไร

19 การบริโภคจะช่วย น ูการจ้างงานหรือไม่
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การบริห ารจัดการวัค ีน
ปริมาณจัดซื้อวัคซีนในไตรมาสแรกของปี 2564 1.5 ล้านโดส ซึ่ง
เพียงพอต่อจานวนคน 750,000 คนเท่านั้นหรือคิดเป็นร้อยละ
15 ของจานวนประชากรทั้งหมดประมาณ 5 ล้านคน

จานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่

ปัญหาการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
การสื่อสารมาตรการและนโยบายระหว่าง
หน่วยงานเป็นปัญหาสาคัญในการแก้ไข
ปัญหาช่วงวิกฤต

การจัดลาดับการฉีดวัค ีน
กลุ่มที่ 1 คือกลุ่มคนที่ทางานเกี่ยวกับพรมแดนและครอบครัว
กลุ่มที่ คือกลุ่มคนที่ทางานด่านหน้าที่มีความเสี่ยงสูง เช่น แพทย์
พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และครอบครัว
กลุ่มที่ คือกลุ่มคนที่มีโรคประจาตัวและผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
กลุ่มที่ คือประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป

ข้อเสนอแนะ
การควบคุมคนเข้าออกบริเวณชายแดนมีความสาคัญต่อ
การควบคุมการแพร่ระบาด
ควรมีมาตรการป้องกันและควบคุมที่มีความยืดหยุ่นและ
ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน

11

คนทางาน

เด็กจบใหม่

ทางานในระบบและมีทักษะสูง

แบบ
สารวจ
ประกอบอาชีพอิสระรายได้สูง ภาวะการ
มีงานท า
ประกอบอาชีพอิสระรายได้น้อย ของ
ว่างงาน หรือ ทางานทักษะน้อย ประชากร
(สสช )

กระทรวงแรงงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
จัดการพัฒนาทักษะให้เหมาะสมกับความต้องการของคนทางาน
และเอื้อให้คนทางานสามารถพัฒนาไปสู่การมีรายได้ที่ดีขึ้น
นักศึกษา

มหาวิทยาลัย วิทยาลัย
จัดการทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ตอบโจทย์การพัฒนาการของประเทศ

นักเรียน

โรงเรียนสายสามัญ อาชีวศึกษา
จัดการศึกษาให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจน เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มี
ความสามารถแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ
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ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ม
(ลูกจ้าง)

ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
ม 9 ม (ประกอบอาชีพอิสระ)
เกษตรกรตามทะเบียนเกษตรกร

นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
นักเรียนที่สาเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมและอาชีวศึกษา

1

2 เอกสารประกอบการนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 2 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2564

โครงการ นโยบายและมาตรการเพื่อรองรับและป้องกันผลกระทบของ
ต่อแรงงานและการจ้างงาน
โดย
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(

)

สนับสนุนโดย
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช )
สิงหาคม พ ศ

1

กลยุทธ์ นตลาดแรงงานไทย
ด้วยโครงสร้างทะเบียนแรงงาน
แรงงานต่างด้าว

90

19

ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย 2564 ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่

ข้อมูลจาก การสารวจภาวการณ์ทางานของประชากร สานักงานสถิติแห่งชาติ True คานวณโดย ธปท .
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ที่มา neader 2021,

. Mc insey

ประมาณหนึ่งคนในสิบคน
จากแรงงานนอกภาคเกษตร
ได้รับค่าจ้างต่ากว่าวุฒิที่ตนได้ศึกษา

5,742 คน

7,678 คน

ค ่าจ้างต ่าก ว่าวุฒ ิ

1,194 คน

วุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเป็นวุฒิ
การศึกษาที่มีสัดส่วน
แรงงานได้รับค่าจ้างต่า
กว่าวุฒิมากที่สุด

1,700 คน

4,875 คน

3,857 คน

คนที่ได้รับค่าจ้างต่า
กว่าวุฒิการศึกษา
ส่วนใหญ่จบ
สายสังคมศาสตร์

3,191 คน

5,770 คน

8.25 29.3
2.8

44,594 คน

สายอาชีพ
มัธยม
ปริญญาตรี
ได้รับ ค่าจ้างต่ากว่าวุฒิ

แรงงานทั้งหมด

ที่มา ปุญญวิชญ์ เศรษฐ์สมบูรณ์ และศวพล หิรัญเตียรณกุล 2561
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11

1

Employment 41
Employment 43 48

วิกฤตการณ์
การเงินเอเชีย

Manufacturing 43 48
Trade 43 48
Construction 43 48

gricultural
rice 51 55

1
วิกฤตการณ์
การเงินโลก

International Tourists 58 62

gricultural
Employment
54 55

เร่งรุกใช้จุดแข็งขยายผลบวกจาก
โอกาสให้เต็มที่ ปลดล็อกข้อจากัดให้ธุรกิจ
เดินหน้าภายใต้บริบทใหม่ทางเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมและการค้าการลงทุน

ป้องกันผลกระทบจากความท้า

ความไม่แน่นอน
ทางการเมือง
ภายในประเทศ

otel and Restaurant
Employment 58 62
Transportation Employment
58 62

ปรับตัวแก้จุดอ่อนโดยอาศัย
โอกาสที่เกิดขึ้น เปิดโอกาสให้แรงงานใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเข้ารับการพัฒนาทักษะ
ให้ตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้น

รับมือความท้าทายโดยเฉพาะใน

ทายด้วยการใช้จุดแข็ง สร้างโอกาสเพื่อให้

ด้านจุดอ่อน บรรเทาผลกระทบในกลุ่ม

เกิดการจัดสรรแรงงาน โดยเอื้อให้ภาคเอกชนที่
มีความเข้มแข็งเป็นผู้นา

เปราะบาง อาทิ ผู้ว่างงานหรือแรงงานนอก
ระบบ โดยเยียวยาและสร้างงาน

ที่มา อภิรดี วงศ์กิจรุ่งเรือง และนครินทร์ อมเรศ 2564
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โครงสร้างทะเบียน
แรงงานไทยในปัจจุบัน

แนวทางการปิด

แต่ละหน่วยงานภาครัฐมีโครงสร้าง
พื้นฐานข้อมูลระดับบุคคลรองรับ
ตามบทบาทหน้าที่ของตน แต่ไม่
สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น
และไม่เปิดให้เอกชนใช้งาน
ภาคเอกชนเข้าถึงเพียงข้อมูลสถิติ
ผู้ให้บริการพัฒนาทักษะและ
การศึกษาเข้าไม่ถึงข้อมูลแรงงาน

ใช้ป ระโยชน์จ ากโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ข้อมูลที่มีความพร้อม โดยการท ดลอง
ดาเนินการในวงจ ากัด(
)เพื่อ
สร้าง
ร่วมกันถึงผลประโยชน์ที่แต่
ละหน่วยงานได้รับ และประเมินความเสี่ย ง
ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลระดับ บุคคล
เปิดให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมออกแบบ
กลไกการใช้งานข้อมูลเพื่อสร้างมูลค่าทาง
ธุรกิจ ภายใต้ธรรมาภิบ าลข้อมูลที่เหมาะสม

การท างานด้านข้อมูลแยกส่วนไม่เป็น
เอกภาพ ท าให้ผู้ใช้ข้อมูลไม่ได้ประโยชน์

อาศัย กลไกความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน
เพื่อใช้ป ระโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล

ที่มา กัมพล พรพัฒนไพศาลกุล 2563

โครงสร้างทะเบียน
แรงงานไทยในอนาคต
ภาครัฐออกแบบนโยบาย
โดย
มีกลไกความร่วมมือด้านข้อมูลทั้งระหว่าง
หน่วยงานรัฐ และระหว่างรัฐกับเอกชน
ภาคเอกชนทั้งธุรกิจและแรงงานทราบข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันของตลาดแรงงานและสามารถเข้าถึง
งาน แรงงานที่เหมาะสมกับความต้องการของตน
ผู้ให้บริการพัฒนาทักษะทราบข้อมูลแรงงานและ
ให้บริการหลักสูตร
การดาเนินนโยบาย การดาเนินธุรกิจ และการดารงชีวิต
อยู่บนการใช้ประโยชน์ท างข้อมูลอย่างเต็มที่

9

1

หนทางต้านวิกฤต

94

เปิดให้ผู้ใช้งานเอกชน
แรงงาน และธุรกิจใช้งาน
บางส่วน เพื่อทดสอบระบบ
คุณค่า และความเสี่ยง

1 เริ่มใช้งาน
ระหว่าง
หน่วยงาน ภายใต้ธรรมาภิบาล
ข้อมูล แต่ยังรับส่งข้อมูลบางส่วน
ตอบโจทย์ เป็นครั้ง ไป

โครงสร้างทะเบียน
แรงงานเป็นส่วนหนึ่งของ
เชื่อมโยงภาครัฐ
สังคม และเศรษฐกิจ

ที่มา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน ) 2564 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกาลังคนของประเทศแบบบูรณาการ และ ปริสุทธิ์ จิตต์ภักดี การพัฒนาคลาวด์กลางภาครัฐ

1

กลยุทธ์ นตลาดแรงงานไทย
ด้วยโครงสร้างทะเบียนแรงงาน
แรงงานต่างด้าว
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11

การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวแบบผิดกฎหมายในช่วงการระบาดของ COVID 19 ยังมีอยู่

ข้อค้นพบ

แรงงานต่างด้าวอยู่ในระบบประกันสังคมข้อมูลบัตรที่ยังมีอายุความคุ้มครอง (บัตร acti e)
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2564 มีจานวน 917,592 คน

ข้อมูลจากทะเบียนแรงงานต่างด้าวไม่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลอื่น
แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานในประเทศไทยยังเป็นแรงงานฝีมือต่า /ไร้ฝีมือ มีสัด ส่วนมากกว่าร้อ ยละ90
มาตรการควบคุมและป้องกัน COVID 19 กลุ่มแรงงานต่างด้าวไม่ชัดเจน
100

สัดส่วน(ร้อยละ)

80
60

93

92

95

90

89

90

90

94

95

92

94

94

40
20
0

7
8
8
5 10 11 10 10 6
6
6
5
2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
แรงงานกึ่งฝีมือ/ฝีมือ

ที่มา ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง

แรงงานฝีมือต่า/ไร้ฝีมือ

ที่มา วิเคราะห์จากข้อมูลแรงงานต่างด้าว สานักบริหารแรงงานต่างด้าว

1

ข้อมูลจากทะเบียนแรงงานต่างด้าวไม่สามารถนาใช้วิเคราะห์เพื่อกาหนดมาตรการ
แก้ไขปัญหา COVID 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีเข้ามาทางานแบบถูกกฎหมายมีค่าใช้จ่ายสูง ขั้นตอนซับซ้อน ใช้ระยะเวลานาน
การจ้างแรงงานต่างด้าวทักษะสูงยังมีสัดส่วนที่ต่ามาก
ผลกระทบจาก COVID 19 ส่งผลต่อกลุ่มแรงงานรายได้ต่าในสัดส่วนที่สูง
ที่มา 1.จานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางาน ส านัก บริหารแรงงานต่างด้าว ข้อมูล ณ วันที่
10 สิง หาคม พ.ศ.2564
2.จานวนผู้ติดเชื้อ COVID 19จาก กรมควบคุมโรค ข้อมูล ณ วันที10่ สิง หาคม พ.ศ.2564

การควบคุมและป้องกัน COVID 19 แรงงานต่างด้าวกลุ่มนอกระบบประกันสังคมเป็นปัญหา
สาคัญ ทาให้จานวนผู้ติดเชื้อกลุ่มแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ * หมายถึง แรงงานต่างด้าว3 สัญชาติ ประกอบด้วย เมียนมาร์ กัมพูช า สปป.ลาว
** หมายถึง รอบการระบาดของกลุ่มแรงงานต่างด้3าวสัญชาติ

1
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ปัญหาน่าจะเกิดจาก
ระบบการบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนแรงงานต่างด้าวไม่สามารถเชื่อมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภาคธุรกิจยังมีความต้องการแรงงานต่างด้าวกลุ่มไร้ทักษะในสัดส่วนที่สูง
โดยเฉพาะกลุ่มแรงงาน 3 สัญชาติ
การใช้มาตรการ ubble and ealถูกใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และ
เรือนจา ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบประกันสังคม
มาตรการปิดแคมปก่อสร้าง(ขนาดใหญ่) เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดขาด
ความต่อเนื่อง เริ่มดาเนินการ28 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม
2564 ออกมาตรการผ่อนคลาย
การปิดชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านส่งผลให้มีแรงงานต่างด้าว (ในและนอก
ระบบประกันสังคม) ตกค้างในประเทศไทย

1
โครงการเราช่วยกัน

ระยะเร่งด่วน
เร่งตรวจหาเชื้อ
19 และฉีดวัค ีน ( รี) ให้กับแรงงานต่างด้าว
กลุ่มนอกระบบประกัน สังคม
ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ไม่มีนายจ้างและกลุ่มไม่มีเอกสาร
ผ่านระบบ
( รี) โดยของความร่วมมือจากค่าย
โทรศัพ ท์มือถือ
ต้องระบุข้อมูลสาคัญ ดังนี้ ชื่อ สกุล อายุ เพศ เบอร์โทรที่สามารถ
ติดต่อได้ และที่อยู่
เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วออกเป็น รหัส หรือ
ให้กับแรงงานต่าง
ด้าวเพื่อใช้ดาเนิน การขอใบอนุญ าตทางานต่อไปเมื่อหานายจ้างได้
หากไม่สามารถดาเนิน การได้พ ร้อมกัน ทั่วประเทศ ให้จัดลาดับพื้น ที่
เป้าหมายจาก รหัสไปรษณีย์ เชื่อมโยงกับระบบ โดยพิจารณาตาม
ความหนาแน่น ของแรงงานต่างด้าว
ในพื้นที่ที่ไม่มีแรงงานต่างด้าวติดเชื้อ ให้เพิ่มมาตรการป้องกันและดูแล
เรื่องอาหาร ที่พ ักอาศัย และหานายจ้างให้กับแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้ผ ่าน
ทาง
ของกรมการจัดหางาน

ลงทะเบียนครั้งเดียวได้รับการตรวจ

19 และรับวัค ีน

รี
1
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การตรวจหาเชื้อ COVID 19 แรงงานต่างด้าวที่ไม่มีสิทธิรักษาพยาบาล
สามารถขอรับค่าใช้จ่ายจากกรมควบคุมโรคได้
ตามหนังสือกรมควบคุมโรค กองบริหารการคลัง ที่ สธ0405.7/1578
ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564

แรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้อ ยู่ในระบบประกันสังคมที่ประสงค์ฉีด วัค ซีน
ป้อ งกัน COVID 19 สามารถดาเนินการจองฉีดวัคซีนได้ที่
สถานพยาบาลที่เปิด จองวัค ซีนทางเลือ ก ซึ่งมีก ระทรวงสาธารณสุข
เป็นหน่วยงานรับผิด ชอบจัด สรรวัค ซีน
วัค ซีนสาหรับฉีด ให้แรงงานต่างด้าวที่ไม่อ ยู่ในระบบประกันสังคม อาจ
ใช้ช่อ งทางการขอรับบริจาคจากต่างประเทศเพื่อ ความรวดเร็ว

R Code สาหรับดาวโหลดเอกสาร

1

ระยะกลาง
ป้องกัน

19
คนต่างด้าวที่เข้ามาแบบผิดกฎหมายบริเวณชายแดน ให้ดาเนินการขึ้นทะเบียนเก็บข้อมูลและทาการฉีดวัคซีน
ก่อนดาเนินการตามกฎหมาย

ปรับปรุงกระบวนการออกใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าว
สร้างแรงจูงใจให้คนต่างด้าวเข้ามาตามกระบวนการที่ถูกกฎหมายตั้งแต่ประเทศต้นทาง เช่น ลดค่าใช้จ่ายสาหรับ
การขอใบอนุญาตทางานแบบถูกกฎหมายให้ต่ากว่าค่าใช้จ่ายที่เข้ามาแบบผิดกฎหมาย
จ้างเอกชนช่วยดาเนินการออกใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว ให้มีความสะดวก รวดเร็วและมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมเพื่อ
ลดสัดส่วนคนต่างด้าวที่เข้ามาแบบผิดกฎหมาย และเพิ่มแรงจูงใจให้แรงงานทักษะสูงเข้ามาทางานในประเทศ
พิจารณาใบอนุญาตทางานรูปแบบใหม่ เช่น การให้วีซ่าเข้ามาท่องเที่ยวและหางานทา
ส่งเสริมการใช้แรงงานทักษะสูง
หากภาครัฐใช้ระยะเวลาแก้ไขปัญหา COVID 19 นาน จะส่งผลเสียกับภาคการผลิดที่ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในสัดส่วนที่
สูง เนื่องจากอัตราการรับแรงงานเข้ามาทางานใหม่สูงกว่าการใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนแรงงาน นโยบายดึงดูดแรงงาน
ต่างด้าวทักษะสูงที่ชัดเจนจึงมีความสาคัญ เช่น การผ่อนคลายด้านกฎระเบียบและข้อบังคับการขอใบอนุญาตท างานของ
แรงงานทักษะสูง

1
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3 เอกสารประกอบการนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 3 วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2564

โครงการ นโยบายและมาตรการเพื่อรองรับและป้องกันผลกระทบของ
ต่อแรงงานและการจ้างงาน
โดย
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(

)

สนับสนุนโดย
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช )
1 กันยายน พ ศ

1

ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรม
มาตรการช่วยเหลือแรงงานในระยะ
ถัดไป

99

19

100

101

102

9

1

103

11

1

ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรม
มาตรการแรงงานในระยะถัดไป

104

การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ยืดเยื้อสร้างผลกระทบต่อแรงงานอย่าง รุนแรง
มาตรการแรงงานระยะถัดไปต้องเหมาะสม ยืดหยุ่น และพร้อมรับการอยู่ร่วมกับโควิด 19
การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ยืดเยื้อสร้างผลกระทบต่อแรงงานอย่างรุนแรง ข้อมูลล่าสุด ณ ไตรมาส ปี

ล้านคน

แรงงานคืนถิ่น 1 มีมากถึง

ผู้ว่างงานระยะยาวเกิน 1 ปี

ผู้ว่างงาน เสมือนว่างงานที่
ทาไม่ถึง ชม ต่อวัน

มี

1 แสนคน

1 ล้านคน

มากกว่าช่วงก่อนโควิด เท่าตัว

สูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงก่อน
โควิดที่ แสนคน
1/

โดยเฉพาะจังหวัดในแถบอีสานใต้ อีสานเหนือ และ
จังหวัดชายขอบประเทศ และส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัย (อายุ
40 ปีขึ้นไป) จึงมีความเสี่ยงที่จ ะไม่สามารถกลับเข้าสู่การ
ทางานในเมืองได้แม้ว่าเศรษฐกิจ จะฟื้นตัว

คาดว่าในปี

รายได้จากการจ้างงานจะหายไปกว่า

ล้านล้านบาท นับเป็น วิกฤตหลุมรายได้ ในระบบเศรษฐกิจไทย

ที่มา เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ 2564 จับอาการเศรษฐกิจ สร้างทางออกวิกฤตไทย

11

ผลกระทบจากการมาตรการควบคุมโรคติดต่อที่รุนแรงมากที่สุดอย่างมาตรการล็อก ดาวน์
ส่งผลต่อบางธุรกิจเป็น พิเศษ (
)
ช่วงล็อกดาวน์ไตรมาส ปี

ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบสูง

กรกฎาคม
ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบถูกซ้าเติมด้วยกาลังซื้อที่ลดลง
ตามรายได้ที่ลดลงจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ
โรคที่ลากยาวมาเป็นปี

กลุ่มการบิน
ผู้โดยสารระหว่างประเทศ
ลดลงกว่า 80 และ
ภายในประเทศลดลงถึง
45 เมื่อเทียบกับปี 62

ธุรกิจขนส่งผู้โดยสาร

ธุรกิจโรงแรม
ที่ อัตราการเข้าพัก
ช่วงล็อกดาวน์ลดลง
เหลืองเพียง 2 3.8
ขณะที่ช่วงผ่อนคลาย
มาตรการ จะกลับมา
อยู่ที่ 25 35

ธุรกิจในกลุ่ม
ศิลปะและความ
บัน เทิง
รายได้ลดลง
มากกว่า 90

ร้านอาหาร
ศูนย์การค้า
ปรับตัว ไปทาการค้า
ผ่านแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ได้บ้าง

การสั่งปิดแคมปคนงานก่อสร้างเป็นเวลา 1 เดือน
ส่งผลทันทีต่อ ธุรกิจก่อสร้าง และต่อเนื่องไปยังกลุ่ม
อสังหาริมทรัพ ย์ซึ่งเป็นธุรกิจปลายน้า ทาให้ความ
เชื่อมั่นของธุรกิจ ก่อสร้างและอสังหาฯ ลดลงสู่ระดับต่า
ที่สุดเป็นประวัติการณ์

ที่มา กองเศรษฐกิจ การบิน ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมการบิน สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 2563 รายงานสภาวะอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย พ.ศ. 2563
ธนาคารแห่งประเทศไทย 2564 รายงานดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ กรกฎาคม 2564
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1

มาตรการเยียวยาตลาดแรงงานของภาครัฐในระยะที่ผ่านมามีความครอบคลุมสอดรับ
กับผลกระทบในวงกว้างแต่ก่อให้เกิดภาระงบประมาณค่อนข้างมาก
มาตรการเยียวยาแรงงาน
และกิจการที่ได้รับผลกระทบ
ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา รับเงิน ช่วยเหลือเพิ่มเติม
รายละ 2,500 บาท และได้รับเงินชดเชยกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย 50
ของค่าจ้างรายวัน รวมไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย 1 ล้านคน
สถานประกอบการที่มีลูกจ้างในระบบประกันสังคมรับเงินช่วยเหลือ
3,000บาท ต่อแรงงาน 1 คน สูงสุดไม่เกิน 200 ราย 2.4 ล้านคน
ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เป็นผู้ประกันตน มาตรา9 (เคยเป็นลูกจ้างใน
ระบบประกันสังคมมาตรา 33) และ มาตรา (ไม่เคยเป็นลูกจ้างในระบบ
ประกันสังคมมาตรา 33) รับเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาท ล้านคน

จ้างงานชั่วคราวภาครัฐ
ท้องถิ่นประจา
จ้างงานชั่วคราวภาครัฐ ท้องถิ่น 18,000 บาท/เดือน
สัญญาจ้าง 1 ปี รวม 1
อัตรา

แม้มาตรการเยียวยาเหล่านี้จะมีความทั่วถึงแต่หากสถานการณ์แพร่ระบาดยังมีความยืดเยื้อต่อเนื่องจะทาให้ต้องใช้เม็ดเงินจานวนมาก
และอาจสร้างแรงจูงใจที่ผิด (
) ให้แรงงานและสถานประกอบการไม่ต้องปรับตัวเพื่อยกระดับศักยภาพของตน
1

มาตรการแรงงานที่เหมาะสม ยืดหยุ่น และพร้อมรับการอยู่ร่วมกับโควิด 19
สร้างกลไกเอื้อให้ตลาดแรงงานมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ทันการณ์
การจับคู่งานแก่กลุ่มแรงงานที่ว่างงานทั้งงานชั่วคราวและงานประจาของภาครัฐและเอกชน

การจับคู่แรงงานให้เข้าถึงการยกระดับ ปรับทักษะ
ตัวอย่าง กลุ่มเป้าหมาย แรงงานที่ว่างงานกว่า 7 แสนคน
ควรมีมาตรการจ้างงานชั่วคราวภาครัฐ
อาทิ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในพื้นที่
ส่วนกลางชุมชน โดยอาจมอบหมายให้
ภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจร่วมรับผิดชอบ
โครงการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ดาเนินการและเปิดโอกาสแรงงานพัฒนาทักษะ
จากการร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย

นักศึกษาจบใหม่

แสนคน

ภาครัฐควรอุดหนุนให้แรงงานเข้าถึงช่องทาง
การยกระดับ ปรับทักษะให้สอดคล้องกับพื้น
ฐานความรู้และประสบการณ์ของตน เพื่อให้
สามารถพัฒนาตนเองสาหรับการประกอบ
อาชีพในฝันได้

1
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มาตรการแรงงานที่เหมาะสม ยืดหยุ่น และพร้อมรับการอยู่ร่วมกับโควิด 19
ออกแบบมาตรการช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการของผู้ได้รับผลกระทบแต่ละกลุ่ม

ออกมาตรการเพื่อสนับสนุนการจ้างแรงงานใหม่ (
)
ที่ขยายจากมาตรการเดิมทีจ่ ากัดเฉพาะนักศึกษาจบใหม่ เป็นแรงงานทั่ว ไป
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการจ้างงานเพิ่ม โดยเฉพาะในกลุ่มกิจการขาด
เล็กที่จ้างงานไม่ถึง 50 คน
มาตรการรักษาการจ้างงาน (
) เพื่อจูงใจให้สถานประกอบการไม่
ปรับลดคนงานลง โดยการดาเนินมาตรการในลักษณะนี้จะมีค่าคูณทวีสูง (high
multiplier) เพราะเป็นการให้ความช่วยเหลือที่เอื้อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเดินหน้า
ต่อได้ และไม่เป็นภาระงบประมาณนักเพราะเป็นการให้ความช่วยเหลือแบบตรงจุด
เฉพาะแก่สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามได้
1

มาตรการแรงงานที่เหมาะสม ยืดหยุ่น และพร้อมรับการอยู่ร่วมกับโควิด 19
ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลขนาดใหญ่ให้เต็มที่

ติดตามสถานการณ์
การดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที

ข้อมูล
การจ้างงาน

ข้อมูลผู้รับเงิน
เยียวยา
ช่วยเหลือ

ข้อมูลการใช้งาน
แอปพลิเคชันด้าน
สาธารณสุขต่าง

การผสานนโยบายด้านต่าง ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง มี
ความเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ และสอดคล้องกับแนวทางที่จะ
ดาเนินมาตรการทั้งสองระดับ คือ มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบ
ครอบจักรวาล ( ni ersal re ention for COVID 19) ควบคู่ไปกับ
มาตรการปลอดภัยสาหรับองค์กร (COVID ree etting) อีกด้วย

1
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4 เอกสารประกอบการนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564

โครงการ นโยบายและมาตรการเพื่อรองรับและป้องกันผลกระทบของ
ต่อแรงงานและการจ้างงาน
โดย
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(

19

)

สนับสนุนโดย
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช )
1 ตุลาคม พ ศ

1

การวิเคราะห์ผลกระทบจาก
19 ต่อความสูญเสีย
และการ นตัวของผลผลิต และจานวนแรงงาน
การวิเคราะห์คลัสเตอร์การระบาด
19 ในประเทศไทย
และข้อเสนอแนะต่อมาตรการของทางการ
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(ล้านล้านบาท)
3.10
2.90

2.70
2.50
2.30
2.10
1.90

2552
2552
2552
2552
2553
2553
2553
2553
2554
2554
2554
2554
2555
2555
2555
2555
2556
2556
2556
2556
2557
2557
2557
2557
2558
2558
2558
2558
2559
2559
2559
2559
2560
2560
2560
2560
2561
2561
2561
2561
2562
2562
2562
2562
2563
2563
2563
2563
2564
2564

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2

1.70
1.50

3.50
0.164

3.00

0.220

0.421

0.176

0.263

No
Lockdo n

0.091

RealGD (ล้า นล้า นบาท)

ประมาณการความสูญเสียของผลผลิตโดยใช้วิธี
Gro th Decomposition
ความสูญเสียทางผลผลิต (Real GD ) จาก COVID 19
ในปี 2563 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.1 ล้านล้านบาท
ความสูญเสียจากการล็อคดาวน์ไตรมาส 3 ปี 2564
แตกต่างกันไปในแต่ละฉากทัศน์ ( 1 , 5 , และ 10 )

0.032

0.133

0.259

2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
1 2563

2 2563

3 2563

4 2563

Decom YoY

1 2564

RealGD

2 2564

orecast

3 2564

( cenario 10)
3 2564

cenario

( cenario 5)
3 2564

( cenario 1)
3 2564

YoY Different

จานวนแรงงานทั้งหมด (ล้านคน)
39.00
38.50
38.00
37.50
37.00
36.50

40.00

0.186

0.609

0.533

0.898

0.249

0.833

No Lockdo n

0.201

0.390

0.579

จานวนแรงงานทั้งหมด (ล้า นคน)

35.00
30.00
25.00

2564 1

2564 2

2563 4

2563 2

2563 3

2562 4

2563 1

2562 2

2562 3

2561 4

2562 1

2561 2

2561 3

2560 4

2561 1

2560 2

2560 3

2560 1

2559 3

45.00

2559 4

2559 1

2559 2

2558 3

2558 4

2558 1

2558 2

2557 3

2557 4

2557 2

2557 1

36.00

จานวนแรงงานเริ่มลดลงในไตรมาส 1 และ 2 ของปี
2563 และเพิ่มขึ้นในไตรมาส 3 และ 4 ตามการฟื้นตัว
จากการคลาย lockdo n

20.00

ในไตรมาส 3 ของปี 2563 คาดว่าจานวนแรงงาน
ทั้งหมดจะลดลงซึ่งเกิดจากการหายไปของแรงงานใน
ภาคบริการจากการ lockdo n

15.00
10.00
5.00
0.00
1 2563

2 2563

3 2563
Decom YoY

4 2563
จานวนแรงงาน(ล้า นคน)

1 2564

2 2564
orecast

3 2564
cenario

( cenario 0.5)
3 2564
YoY Different
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( cenario 1)
3 2564

( cenario 1.5)
3 2564

จานวนแรงงานภาคเกษตร(ล้านคน)
14.00
13.50
13.00
12.50
12.00

จานวนแรงงานภาคเกษตร (ล้า นคน )

12.00

0.269

2564 1

2564 2

2563 3

2563 4

2563 1

2563 2

2562 3

2562 4

2562 2

2561 4

ผลจากวิกฤติโควิดแสดงให้เห็นว่าภาคเกษตรยังเป็น
ภาคที่รองรับแรงงานย้าย/กลับถิ่นซึ่งนับว่าเป็น
โครงข่ายทางสังคมที่สาคัญของไทย

0.414

0.441

2562 1

2561 2
0.522

0.169

0.066

2561 3

2560 4

No Lockdo n
0.558

2561 1

2560 2

2560 3

2559 4

2560 1

2559 2

2559 3

2558 4

2559 1

2558 2

0.151
0.113

2558 3

2557 4

14.00

2558 1

2557 2

2557 3

2557 1

11.50
11.00
10.50
10.00

10.00
8.00
6.00

4.00
2.00
0.00
1 2563

2 2563

3 2563

Decom YoY

4 2563

1 2564

2 2564

จานวนแรงงานภาคเกษตร (ล้า นคน)

3 2564

orecast

( cenario 5)
3 2564

cenario

( cenario 7)
3 2564

( cenario 10)
3 2564

ในไตรมาส 3 ของปี 2564 คาดว่าจานวนแรงงานภาค
เกษตรจะยังคงไหลเข้าจากการย้าย/กลับถิ่นเพื่อมาทา
การเกษตรตามฤดูกาลและเป็นผลมาจากมาตรการ
lockdo n

YoY Different

จานวนแรงงานภาคอุตสาหกรรม(ล้านคน)
7.00
6.80
6.60
6.40
6.20
6.00
5.80

7.00

0.0063

0.0178

0.0398

0.0414

0.0440

No
Lockdo n

0.142

จานวนแรงงานภาคอุตสาหกรรม(ล้า นคน)

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
1 2563

2 2563
Decom YoY

3 2563

4 2563

จานวนแรงงานภาคอุตสาหกรรม(ล้า นคน)

1 2564
orecast

2 2564

3 2564

( cenario 0.5) 3 2564

( cenario 1)
3 2564

( cenario 3)
3 2564

YoY Different
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( cenario 5)
3 2564

2564 2

2564 1

2563 3

2563 4

2563 1

2563 2

2562 3

2562 4

2562 2

2561 4

2562 1

2561 2
0.104

6.00

2561 3

2560 4
0.019

2561 1

2560 3

2560 2

2560 1

2559 4

2559 3

2559 2

2559 1

2558 4

2558 2

0.1844

2558 3

2557 4

2558 1

2557 3

2557 2

2557 1

5.60

แรงงานภาคอุตสาหกรรมเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ
จาก COVID 19 ในไตรมาส 2 ของปี 2563 แรงงานหายไป
เกือบ 2 แสนคน แต่หลังจากนั้นสถานการณ์ได้กลับมาดีขึ้นบ้าง
ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2563
ในไตรมาส 3 ของปี 2564 คาดว่าแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
อาจไม่ได้รับผลกระทบมากนักเนื่องจากภาคอุตสาหกรรมได้
ปรับตัวรองรับกับสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว

จานวนแรงงานภาคบริการ(ล้านคน)
20.50
20.00
19.50
19.00
18.50
18.00

17.50

0.058

0.515

0.178

0.437

No
Lockdo n

0.212

0.186

2564 2

2563 4

2564 1

2563 3

2563 1

2563 2

2562 3

2562 4

2562 1

2562 2

2561 3

2561 4

2561 2

2560 4

2561 1

2560 2

2560 3

2559 4

2560 1

2559 2

2559 3

2559 1

2558 3
0.283

2558 4

2558 1
0.443

20.00

(ล้า นคน)
จ านวนแรงงานภาคบริการ

2558 2

2557 3

2557 4

2557 1

2557 2

17.00

0.583

แรงงานภาคบริการเป็นภาคที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด
ซึ่งแรงงานหายไปสูงถึงกว่า 5 แสนคนในไตรมาส 2
ของปี 2563 แต่ก็ได้ฟื้นตัวกลับมาในช่วงครึ่งหลังของปี 2563
จากสถานการณ์ที่ดีขึ้น

15.00

10.00

ในไตรมาส 3 ของปี 2564 คาดว่าแรงงานภาคบริการ
จะยังคงได้รับผลกระทบมากที่สุดอีกเช่นเคย

5.00

0.00
1 2563

2 2563
Decom YoY

3 2563

4 2563

1 2564

จานวนแรงงานภาคบริการ(ล้า นคน)

2 2564
orecast

3 2564

( cenario 1)
3 2564
( cenario 0.5) 3 2564

1

( cenario 3)
( cenario 5)
3 2564
3 2564
YoY Different

การวิเคราะห์ผลกระทบจาก
19 ต่อความสูญเสีย
และการ นตัวของผลผลิต และจานวนแรงงาน
การวิเคราะห์คลัสเตอร์การระบาด
19 ในประเทศไทย
และข้อเสนอแนะต่อมาตรการของทางการ
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กลุ่มผู้ติดเชื้อ (คลัสเตอร์) การระบาด

19 และจานวนผู้ติดเชื้อจากศูนย์ควบคุมและ
ป้องกันโรคแห่งสหภาพยุโรป (
)

การเก็บรวบรวมข้อมูลคลัสเตอร์ก ารติด เชื้อ
COVID 19 ที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการ การติด
เชื้อส่วนใหญ่เกิดในคลัสเตอร์
และ

ource European Centre for Disease re ention and Control. 2020.
19
Link https //
.ecdc.europa.eu/sites/default/ les/documents/COVID 19 in occupational settings.pdf

ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการแพร่ระบาด
actor

shared canteen
space

orking in con ned indoor
spaces

. tockholm

9

19 แต่ละคลัสเตอร์ โดย ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหภาพยุโรป (
shared staff accommodation, insuf cient or incorrect use meetings ith multiple
transport ...
of protecti e
persons in the same room

ealth and social
care

)

Others
close/direct contact ith cases
staff sociali ing together in the
community

of ce
Educational
facilities

employing seasonal orkers
from areas ith a higher
incidence of COVID 19

food production
actory
uilding and
construction sites

lack of facilities to ash hands

ales and retail
Military and la
enforcement
Mines
Other sectors

การป ิสัมพัน ธ์ (

)

การถ่ายเท ระบายอากาศ (

ource European Centre for Disease re ention and Control. 2020.

)

19

. tockholm
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1

การวิเคราะห์คลั สเตอร์การระบาด

คลัสเตอร์
จานวนคลัสเตอร์
โรงงานแปรรูปอาหาร
10
เรือนจ า
3
โรงงานภาคการผลิต
28
ค่ายทหาร
3
อื่น ๆ
5
ออฟฟิศ
4
สถาบันการศึกษา
2
ค้าส่ง ค้าปลีก
3
การบริการสาธารณสุข
1
สถานบันเทิง
3
บริษัทก่อสร้าง/แคมปคนงาน
5
ร้านอาหาร
2
รวมทั้งหมด
69

จานวนผู้ติดเชื้อที่
รายงาน(คน)
3,536
2,519
1,080
792
662
542
451
333
160
96
48
19
10,238

สัดส่วนผู้ติดเชื้อ( )
34.5
24.6
10.5
7.7
6.5
5.3
4.4
3.3
1.6
0.9
0.5
0.2
100

19 ในประเทศไทย
คณะผู้วิจ ัยรวบรวมข้อมูลผู้ติดเชื้อระหว่างเดือน เมษายน กันยายน พ.ศ. 2564
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข่าว และประกาศของทางราชการ เพื่ออธิบายการแพร่ระบาดของ
COVID 19 ที่เชื่อมโยงในแต่ละคลัสเตอร์ และวิเคราะห์ปัจ จัยที่ส่งผลต่อการแพร่ระบาด ไม่ได้มี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้คาแนะนาเกี่ยวกับมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
กับการควบคุมการการแพร่ระบาดของCOVID 19
ข้อจากัด
การค้นหาข้อมูลการแพร่ระบาดแต่ละคลัสเตอร์จ ากแหล่งข้อมูลตามสื่อต่าง ๆ ยังไม่ได้
รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจมีความคลาดเคลื่อน
ไม่มีคาจ ากัดความของวิธีการจ าแนกการระบาดของคลัสเตอร์แต่ละประเภท พบเพียง
นิยาม คลัสเตอร์ เป็นคาที่นักระบาดวิทยาใช้ในกรณีพบผู้ติดเชื้อตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
โดยมีที่มาจากแหล่งเดียวกัน ในรอบระยะเวลาใกล้ๆ กัน

ข้อมูลการสอบสวนการระบาดในสถานประกอบการการมีจากัด

ที่มา รวบรวมข้อมูลจากข่าว และประกาศของทางราชการ โดยคณะผู้วิจัย

11

คลัสเตอร์การระบาด

19 และจานวนผู้ติดเชื้อของประเทศไทย

4,000
3,500
3,000

การวิเคราะห์ข้อ มูลรายงานผู้ต ิด เชื้อ COVID 19
จาแนกตามคลัสเตอร์ ส่วนใหญ่เกิดในคลัสเตอร์
โรงงานแปรรูป อาหารเรือนจา
และโรงงานภาคการผลิต

2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

ที่มา รวบรวมข้อมูลจากข่าว และประกาศของทางราชการ โดยคณะผู้วิจัย

1
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ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการแพร่ระบาด

ปัจจัย

19 แต่ละคลั สเตอร์

การทางานต้อง พนักงานใช้อุปกรณ์ ขาดการปฏิบัติติ ประชุม
การใช้พื้นที่ ทางานในพื้นที่คับ
ใกล้ชิด กับบุค คล ร่วมกัน เช่น ห้องแต่งตัว ตามมาตรการ พนักงานใน
อาหารร่วมกัน
แคบ
อื่นอย่างใกล้ชิด รถรับส่งพนักงาน
ป้องกัน พื้นทีเ่ ดียวกัน

โรงงานแปรรูปอาหาร

อื่น ๆ
แรงงานทางานตามฤดูกาลที่มาจาก
พื้นที่เสี่ยง

เรือนจา
โรงงานภาคการผลิต
ค่ายทหาร
ออฟฟิศ
สถาบันการศึกษา
ค้าส่ง ค้าปลีก
การบริการสาธารณสุข
สถานบันเทิง
บริษัทก่อสร้าง/แคมปคนงาน

สังสรรค์ของพนักงาน

ทางานใกล้ชิดกับผู้ป่วย

ขาดอุปกรณ์สาหรับป้องกัน เช่น ที่
ล้างมือ ที่พักอาศัยคับแคบ...

ร้านอาหาร
ที่มา วิเคราะห์โดยคณะผู้วิจัย

การถ่ายเท ระบายอากาศ

การป ิสัมพัน ธ์

1

ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการแพร่ระบาด

19 แต่ละคลั สเตอร์ (ต่อ )
คลัสเตอร์ที่มีรายงานจานวนผู้ติดเชื้อจานวนมาก
อยู่ในกลุ่มที่มี การป ิสัมพันธ์มาก และ การถ่ายเท
ระบายอากาศแย่ แต่มีมาตรการป้องกันน้อยมาก

สาหรับโรงภาพยนตร์ ฟิตเนส และสนามกีฬา
กลางแจ้ง ยังไม่พบรายงานการแพร่ระบาด

ที่มา วิเคราะห์โดยคณะผู้วิจัย
หมายเหตุ ขนาด ubble แทนจานวนผู้ติดเชื้อ

หมายถึง สถานที่ท ี่ยังไม่พบรายงานผู้ติดเชื้อ

114

1

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

คลัสเตอร์

มาตรการปิดกิจการชั่วคราว ตามคาสั่งของ
จานวนผู้ติด
ศบค (ระลอก)
เชื้อ (คน)
1

โรงงานแปรรูปอาหาร
เรือนจ า
โรงงานภาคการผลิต

3,536

ค่ายทหาร
อื่น ๆ

792

ออฟฟิศ
สถาบันการศึกษา
ค้าส่ง ค้าปลีก

542

การบริการสาธารณสุข
สถานบันเทิง
บริษัทก่อสร้าง/แคมปคนงาน

160

2,519
1,080
662
fh

*

*

fh

fh

451
333

19 ของภาครัฐ
ศบค ยังไม่มีคาสั่งปิดกิจการประเภทโรงงานอุตสาหกรรมต่าง
และมาตรการเฉพาะสาหรับค่ายทหาร และเรือนจา มีเพียง
แนวทางและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของสถานที่และ
กิจการดังกล่าว

กิจการร้านอาหาร มิได้ถูกสั่งปิดในช่วงการแพร่ระบาดระลอกที่
แต่เพียงให้ดาเนินกิจการตามมาตรการรักษาระยะห่างและ
กาหนดเวลาเปิด ปิด
อย่างไรก็ตาม ระหว่างการแพร่ระบาดในแต่ระลอกนั้น ได้มีคาสั่ง
ผ่อนคลายกิจการต่าง ตามลาดับในช่วงเวลาสั้น

96
48

ร้านอาหาร

19
ที่มา รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย
หมายเหตุ
คือ กิจการที่สั่งปิด ตามคาสั่งของ ศบค
คือ ปรับ เปลี่ย นให้พนักงานมาท างานที่บ ้าน
คือ มีคาสั่งปิด เฉพาะชุมชมที่เ กิด การแพร่ระบาดชุมชนแล้ว เพื่อป้องกัน การแพร่กระจาย
คณะผู้ว ิจัย รวบรวมข้อมูลผู้ต ิด เชื้อระหว่างเดือน เมษายน
กัน ยายนพ ศ

มาตรการการป้องกัน
โรงงานผลิตรถยนต์

1

19 (ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ )

1 มาตรการรักษาระยะห่าง

รักษาระยะห่าง จากัดปริมาณคน
แบ่งโ นและแบ่งเวลาการใช้โรงงาน
อาหาร

โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม

การตรวจ

ทุก สัป ดาห์

ตรวจ
พนักงานทุกสัปดาห์ โดย
บริษัทเป็น ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วน
นี้
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บริการแอลกฮอร์ตามจุดต่าง รวมทั้งทา
ความสะอาดสถานที่ทางาน เครื่องมือและ
อุปกรณ์ (ค่าใช้จ่ายสูงมาก)

เพิ่มรถรับส่งพนักงาน

1 มาตรการรักษาระยะห่าง

รักษาระยะห่าง จากัดปริมาณคน
แบ่งโ นและแบ่งเวลาการใช้โรงงาน
อาหาร

บริการแอลกฮอล์ตามจุดต่าง

พนักงานบางส่วนสามารถทางานที่บ้าน
ได้ หากพนักงานติดโควิดให้สิทธิลาของ
ปีถัดไปได้

เพิ่มจานวนเที่ยวของรถรับส่งพนักงงาน
โดยเพิ่มรถให้บริการเพิ่มขึ้น และ
กาหนดการนั่งเบาะเว้น เบาะ
1

มาตรการการป้องกัน
บริษัทผลิตและขายเสื้อผ้า

1 มาตรการรักษาระยะห่าง

รัก ษาระยะห่าง จากัด ปริมาณคน
แบ่งโ นและแบ่งเวลาการใช้
โรงงานอาหาร

กิจการ ิตเนส

19 (ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ )

1

การตรวจ

โรงงานได้จัด ตั้งโรงบาลสนาม
เพื่อดูแลรัก ษาพนัก งานที่ต ิด
เชื้อ และกัก ตัวพนัก งานที่
ความเสี่ยง

ตรวจ
พนัก งานทุก สัปดาห์ โดย
บริษ ัทเป็นผู้รับผิด ชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้
(ได้รับชุด ตรวจจากรัฐบางส่วน )

มาตรการรัก ษาระยะห่าง จากัด ปริมาณคน (ช่วงที่เปิด กิจการ)

รักษาระยะห่าง จากัดปริมาณคน แบ่งโ นและแบ่งเวลาการ
ใช้โรงงานอาหาร

ทุกสัปดาห์

ใช้เทคโนโลยี

ปรับเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์และ
เทคโนโลยีแบบ
มากขึ้น

กิจการได้ยกเลิก การเก็บค่าสมาชิก ผู้ใ ช้ แต่ยังคงจ่ายค่าจ้างพนัก งานเป็นปกติ

ช่วงปิดกิจการ กิจการได้ยกเลิกการเก็บค่าสมาชิกผู้ใช้ แต่ยังคงจ่าย
ค่าจ้างพนักงานเป็น ปกติ
1

โรงเรียนเอกชนนอกระบบ
เช่น สถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงเรียนสอนภาษา และสถานรับเลี้ยงเด็ก
พ.ศ. 2563
1,712 แห่ง

พ.ศ.2562
2,801 แห่ง
การปรับตัว
1. รูปแบบการเรียนการสอน อาจสร้างแรงจูงใจในการเรียนน้อยกว่า การเรียนการ
สอนแบบห้องสด
2. ผลกระทบต่อบุคลากรของสถาบันกวดวิชา ในการติดตามนักเรียน และการปรับ
รูปแบบการสอนเป็นออนไลน์ 100
3.บางประเภทของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ เช่น สถานรับเลี้ยงเด็กหยุดการดาเนิน
กิจการ 100

สาเหตุการปิดกิจการ
1. เศรษฐกิจชะลอตัวจากการระบาดของ COVID 19 ทั้ง 3
ระลอก
2. สถาบันกวดวิชาในต่างจังหวัดไม่สามารถรองรับกับ รูปแบบการ
สอนเป็นออนไลน์ได้
3.เกิดการผูกขาดจากสถาบันกวดวิชารายใหญ่บ้างแล้ว

1

116

ข้อค้นพบที่สาคัญจากการวิเคราะห์คลั สเตอร์
เครื่องมือลดการแพร่เชื้อ
เครื่องมือสาคัญในการลดการแพร่เชื้อคือหน้ากากอนามัยและการเว้น ระยะห่าง
มาตรการป้องกันที่สาคัญ
หน้ากากอนามัยลดการแพร่เชื้อที่เกิดจากการปฏิสัมพัน ธ์ ขณะที่การเว้น ระยะห่าง
ลดการแพร่เชื้อที่เกิดจากการถ่ายเท/ระบายอากาศ
หน้ากากอนามัย
ในบางสถานที่ที่การเว้นระยะห่างทาได้ยากหรือไม่สามารถทาได้นั้น หน้ากากอนามัย
เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อได้

19

ข้อเสนอแนะต่อมาตรการล่าสุด (
มาตรการดังกล่าวเป็น สัญ ญาณที่ดีแต่ยังไม่เพียงพอ
ควรประชุมและหารือร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อหาทางออกร่วมกัน
เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

กย

) ของทางการ

พิจารณาสัดส่วนการตรวจหาเชื้อ
ยกเลิกหรือลดสัดส่วนการตรวจหาเชื้อของพนักงานร้อยละ 10 ต่อสัปดาห์ใน
สถานประกอบการหรือโรงงานที่มีผู้ติดเชื้อต่ากว่าร้อยละ 1

ควรวิเคราะห์ข้อมูลการติดเชื้อแบบกลุ่มอย่างจริงจัง
พิจ ารณาต้นทางและปลายทางที่เป็นไปได้เพื่อที่จ ะไม่ต้องปิด
สถานที่ต่าง ๆ แบบเหมารวม

การเยียวยาผู้ประกอบการ
เร่งจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประกอบการต่าง ๆ ให้ครบถ้วนโดยเร็ว

ประชาสัมพัน ธ์เพื่อให้เกิดความตระหนักในเรื่องการใส่
หน้ากากอนามัยและการเว้น ระยะห่าง
ไม่ควรก่อให้เกิดความตระหนกเกี่ยวกับการแพร่เชื้อที่ความ
เสี่ยงต่า เช่น การแพร่เชื้อผ่านธนบัตร

การเข้าชมกี าในสนามกลางแจ้ง
เพิ่มจานวนผู้เข้าชมเป็นไม่เกินร้อยละ 50 หรือร้อยละ 75 แล้วแต่ความสามารถ
ในการจัดการผู้เข้าชมของผู้จ ัดการแข่งขัน
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ข้อเสนอแนะต่อมาตรการล่าสุด (
เปิดเรียนตามปกติ
สถาบันการศึกษาที่ต้องมีการฝึกปฏิบัติควรให้กลับมาเปิด
ดาเนินการปกติในวิชาที่ไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ แต่ต้องเข้มงวด
ในเรื่องการใส่หน้ากากและเว้นระยะห่าง

กย

) ของทางการ

จากัดจานวนผู้ใช้บริการ
มาตรการปิดศูนย์การค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตในศูนย์การค้าไม่ควรนามาใช้อีก
ต่อไป แต่อาจใช้การจ ากัดจ านวนผู้ใช้บริการในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ แทน

เพิ่มจานวนรอบการให้บริการ
การขนส่งสาธารณะ หากทางการต้องการลดความแออัด ควรเพิ่ม
จานวนบริการโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนและช่วงใกล้เวลาเคอร์ฟิว

การจัดประชุม และสัมมนาในโรงแรม
ผ่อนคลายให้โรงแรมสามารถจัดประชุม สัมมนาภายใต้มาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาด COVID 19 เช่น จัดโต๊ะแบบเว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา และจ ากัดจ านวนผู้เข้าประชุมไม่ให้แออัดเพื่อเพิ่มช่องทาง
ช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถดาเนินกิจ การต่อไปได้

1
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5 เอกสารประกอบการนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564

โครงการ นโยบายและมาตรการเพื่อรองรับและป้องกันผลกระทบของ
ต่อแรงงานและการจ้างงาน
โดย
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ( )

19

สนับสนุนโดย
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช )
1 ตุลาคม พ ศ

1

1 รายงานความก้าวหน้า

แรงงานย้ายกลับถิ่น

โครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม
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ที่มาและความสาคัญ
1

19

19

การเปลี่ยนแปลงการว่างงานกับอัตราการเจริญเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริง (Real GD )
ในช่วงการระบาดของ COVID 19 การเคลื่อนไหวของทั้งสอง
ตัวแปรเป็นไปในทิศทางตรงข้ามกัน กล่าวคือ เมื่ออัตราการ
เติบโตของ Real GD มีค่าลดลงหรือติดลบ อัตราการว่างงาน
จะมีค่าสูงขึ้น

ช่วงวิกฤต COVID 19 ฐานข้อมูล Mobile ig Data
ของ True Digital Group
แสดงให้เห็นแรงงาน
จานวนมากย้ายกลับถิ่น เนื่องจากประสบปัญหาด้าน
การทางาน
กลุ่มแรงงานที่หางานใหม่และไม่มีตาแหน่งงานรองรับ
เป็นปัญหาสาคัญที่ต้องรีบแก้ไข

มาตรการเยียวยาไม่ทั่วถึงและใช้เวลานาน เนื่องจากไม่มี
โครงสร้างทะเบียนแรงงาน
มาตรการแก้ไขปัญหาการว่างงานยังมี ปัญ หาเรื่องการ
จับคู่ (
) ระหว่างความต้องการของผู้จ ้างกับ
ผู้สมัครงาน

การจ้างงานและตลาดแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงเป็น พลวัต

วัต ถุประสงค์ และเป้าหมายของผลผลิต(

)

เป้าหมายของผลผลิต (

วัตถุประสงค์
1.

1. เพื่อทบทวนสถานการณ์และพลวัตของการจ้างงานในตลาดแรงงานที่เป็น
ผลจากมาตรการแก้ปัญหา การระบาดของ COVID 19 ของภาครัฐ
2. เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การย้ายกลับถิ่นของแรงงาน และแรงงานหางาน
ใหม่ในช่วงวิกฤต
3. เพื่อทบทวนสถานการณ์และข้อมูลสาหรับการพัฒนาโครงสร้างทะเบียน
แรงงาน
4. เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการรองรับผลกระทบของ
COVID 19 ต่อแรงงานและการจ้างงานในปัจจุบัน

2.
3.
4.
5.
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)

อธิบายผลกระทบของสถานการณ์และพลวัตของการจ้างงานในตลาดแรงงานที่
เกิดจากมาตรการการแก้ไขปัญหาCOVID 19ของภาครัฐ
อธิบายสถานการณ์และการย้ายกลับถิ่นของแรงงาน และแรงงานหางานใหม่
ในช่วงวิกฤต
แนวทางการพัฒนาโครงสร้างทะเบียนแรงงานสาหรับแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ/หรือมาตรการเพื่อรองรับผลกระทบด้านแรงงาน
จาก COVID 19
บทความ ความเห็นผ่านสื่อ สิ่งพิมพ์ หรือในรูปแบบอื่น ๆ ที่ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้

แผนการดาเนิน งาน (

)

กันยายน
ตุลาคม

ผลผลิต (
รายงานความก้าวหน้า

ผลผลิต (output)

กิจกรรม

ผลผลิตส่งมอบ

พฤศจิกายน

) หรือตัวชี้วัดในแต่ละช่วงรายงานความก้าวหน้า
ตามข้อเสนอ

ข้อมูลงานวิจ ัยที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบด้านแรงงานและการจ้างงาน
ข้อมูลด้านแรงงานและการจ้างงาน การย้ายกลับถิ่นของแรงงาน
สาหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างทะเบียนแรงงาน

1. วางแผนการท างาน ทบทวน
วรรณกรรม และรวบรวมข้อมูลทุติย
ภูมิท ี่เกี่ยวข้อง

รายงานฉบับสมบูรณ์

2. วิเคราะห์ข้อมูลแรงงานและการ
จ้างงาน การย้ายถิ่นกลับ ของแรงงาน
แรงงานหางานใหม่ และแนวทางการ
พัฒนาโครงสร้างทะเบียนแรงงาน
3. สรุป ผลการวิจัยและจัดท ารายงาน
ฉบับ สมบูรณ์

อธิบ ายผลกระทบของสถานการณ์
และพลวัตของการจ้างงานใน
ตลาดแรงงานที่เกิดจากมาตรการการ
แก้ไขปัญหาCOVID 19ของภาครัฐ
อธิบ ายสถานการณ์การย้ายกลับ ถิ่น
ของแรงงาน และแรงงานหางานใหม่
ในช่วงวิกฤต
การกาหนดแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างทะเบียนแรงงานสาหรับ
แก้ไขปัญหาด้านแรงงาน
มีนโยบายและมาตรการรองรับ
ผลกระทบของแรงงานและการจ้าง
งานจาก COVID 19

หมายเหตุ

ตามช่วงเวลาที่
รายงาน
เสร็จสิ้นตาม
ข้อเสนอ

ยังไม่เสร็จสิ้น
ตามข้อเสนอ

กาลังอยู่
ระหว่าง
การ
วิเคราะห์
ข้อมูล

ยังไม่เสร็จสิ้น
ตามข้อเสนอ

เป็นการ
วิเคราะห์
ขั้นสุดท้าย

การทบทวนวรรณกรรรม
โครงสร้างทะเบียนแรงงานของประเทศไทย
อัตราว่างงานตามระดับการศึกษา
ผลกระทบต่อกลุ่มแรงงานเยาวชน(NEET)
Matching

ตลาดแรงงานและการจ้างงาน

มาตรการการเยียวยาแรงงาน
การเคลื่อนย้ายแรงงาน
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การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ครั้ง
กรณีศึกษา ประเทศนิว ีแลนด์

โครงสร้างทะเบียนแรงงาน

การบริหารจัดการวัคซีน
ปัญหาการแก้ไขการแพร่ระบาด
COVID 19
ข้อเสนอแนะการป้องกันการแพร่
ระบาด COVID 19 ในประเทศไทย

การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
เพื่อประกอบการกาหนดนโยบายแบบ
องค์รวมสาหรับยกระดับคนไทย

แรงงานต่างด้าว
การแพร่ระบาด COVID 19 ในกลุ่ม
แรงงานต่างด้าว
วิเคราะห์ปัญหาของแรงงานต่างด้าว
ในประเทศไทย เช่น การเข้ามา
ทางานแบบผิดกฎหมาย ขาด
ฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าว

กลยุท ธ์ นตลาดแรงงานไทยด้วย
โครงสร้างทะเบียนแรงงาน
ข้อมูลจากทะเบียนแรงงานต่างด้าวไม่สามารถนาใช้วิเคราะห์เพื่อกาหนดมาตรการ
แก้ไขปัญหา COVID 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์ตลาดแรงงานไทยด้วย
TO เพื่อนามาออกแบบนโยบายฟื้นฟู
ตลาดแรงงานไทยด้วยระบบทะเบียน
แรงงาน

วิธีเข้ามาทางานแบบถูกกฎหมายมีค่าใช้จ่ายสูง ขั้นตอนซับซ้อน ใช้ระยะเวลานาน
การจ้างแรงงานต่างด้าวทัก ษะสูงยังมีสัดส่วนที่ต่ามาก
ผลกระทบจาก COVID 19 ส่งผลต่อกลุ่มแรงงานรายได้ต่าในสัดส่วนที่สูง
ที่มา 1.จานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางาน สานักบริหารแรงงานต่างด้าว
10 สิงหาคม พ.ศ.2564

ข้อ มูล ณ วันที่

2.จานวนผู้ติดเชื้อ COVID 19จาก กรมควบคุมโรค ข้อ มูล ณ วัน10ที่ สิง หาคม พ.ศ.2564

การควบคุมและป้องกันCOVID 19 แรงงานต่างด้าวกลุ่มนอกระบบประกันสังคมเป็นปัญหา
สาคัญ ทาให้จานวนผู้ติดเชื้อกลุ่มแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ * หมายถึง แรงงานต่างด้าว3 สัญชาติ ประกอบด้วย เมียนมาร์ กัมพูชา สปป .ลาว
** หมายถึง รอบการระบาดของกลุ่มแรงงานต่างด้
3 สัาญ
ว ชาติ

1

การดาเนิน งานขั้น ต่อไป
กิจกรรม
วิเคราะห์ข้อมูลแรงงานและการจ้างงาน
การย้ายถิ่นกลับของแรงงาน แรงงานหา
งานใหม่ และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างทะเบียนแรงงาน

สรุปผลการวิจัยและจัดทารายงานฉบับ
สมบูรณ์

เดือน
ตค

ผลผลิตส่งมอบ

พย

อธิบายผลกระทบของสถานการณ์และพลวัตของการจ้างงานใน
ตลาดแรงงานที่เกิดจากมาตรการการแก้ไขปัญหาCOVID 19ของภาครัฐ
อธิบายสถานการณ์และการย้ายกลับถิ่นของแรงงาน และแรงงานหา
งานใหม่ในช่วงวิกฤต
แนวทางการพัฒนาโครงสร้างทะเบียนแรงงานสาหรับแก้ไขปัญหาด้าน
แรงงาน
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ /หรือมาตรการเพื่อรองรับผลกระทบด้าน
แรงงานจาก COVID 19
บทความ ความเห็นผ่านสื่อ สิ่งพิมพ์ หรือในรูปแบบอื่น ๆ ที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้
รายงานฉบับสมบูรณ์
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1 รายงานความก้าวหน้า

แรงงานย้ายกลับถิ่น

โครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม

9

1

123

เมษายน

มิถุน ายน

พฤษภาคม

11

1

124

1

1

125

1

1

126

1

1

127

19
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อัตราการเคลื่อนที่ของประชากรเฉลี่ยจากข้อมูล

เมื่อเทียบกับช่วงเดือน ก พ

ออกจากจังหวัดมากที่สุด
angkok
huket
Nonthaburi
a aeo
Chanthaburi
hangnga
Ranong
amphaeng het
amut akhon
rabi
amut rakan
Tak
Trat
Lop uri
Chon uri

ออกจากจังหวัดน้อยที่สุด

0.1821
0.1791
0.1457
0.1386
0.1356
0.1321
0.1258
0.1192
0.1153
0.1151
0.1148
0.1105
0.1100
0.1072
0.1071

rachuap hiri han
Yala
Chumphon
Nan
hichit
Nong ua Lam hu
Nakhon i Thammarat
Loei
hon aen
Yasothon
urat Thani
hrae
hetchaburi
akon Nakhon
ttaradit

0.0555
0.0655
0.0717
0.0742
0.0770
0.0774
0.0782
0.0786
0.0803
0.0815
0.0817
0.0819
0.0826
0.0830
0.0834

ที่มา ข้อมูล acebook data for goodรายงาน OT Regional cti ity Tracking โดย ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ เฉลี่ยอัตราการเคลื่อนที่ของประชากรจากข้อมูล acebookเมื่อเทียบกับช่วงเดือน ก.พ. 2563 ตั้งแต่ 1 มี.ค. 63 15 ก.ย. 64

อัตราการเคลื่อนที่ของประชากรจากข้อมูล
เม ย

1

1

เมื่อเทียบกับช่วงเดือน ก พ

1 มค

พค

ที่มา ข้อมูล acebook data for goodรายงาน OT Regional cti ity Tracking โดย ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย
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กค

อัตราการเคลื่อนที่ของประชากรจากข้อมูล

เมื่อเทียบกับช่วงเดือน ก พ

10
5
0
5

10
15
20
25
30
35
40

1 มค
พค

Others

1 ep 64

1 ul 64

1 un 64

1 May 64

1 pr 64

1 Mar 64

1 eb 64

1 an 64

1 Dec 63

1 No 63

1 Oct 63

1 ep 63

1 ug 63

1 ul 63

1 un 63

1 May 63

1 pr 63

1 Mar 63

15 pro inces

1 ug 64

กค

เม ย

Total

ที่มา ข้อมูล acebook data for goodรายงาน OT Regional cti ity Tracking โดย ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ 15 day mo ing a erage

อัตราการเคลื่อนที่ของประชากรเฉลี่ยจากข้อมูล

เมื่อเทียบกับช่วงเดือน ก พ

1

ที่มา ข้อมูล acebook data for goodรายงาน OT Regional cti ity Tracking โดย ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ เฉลี่ยอัตราการเคลื่อนที่ของประชากรจากข้อมูล acebook เมื่อเทียบกับช่วงเดือน ก.พ. 2563 ตั้งแต่ 1 มี.ค. 63 15 ก.ย. 64 และ Top 15 ประเมินจากการศึกษาของ
TDRI ได้แก่ สกลนคร ประจวบคีรีขันธ์ ตาก บุรีรัมย์ มุกดาหาร เพชรบุรี น่าน ระนอง กาญจนบุรี นครนายก ตราด ชุมพร พังงา แม่ฮ่องสอน และอุทยธานี
ั
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อัตราการเคลื่อนที่ของประชากรจากข้อมูล

เมื่อเทียบกับช่วงเดือน ก พ

30

20
10
0
10
20
30
พค

Nakhon Nayok
Ranong

Chumphon
Nan
akon Nakhon

anchanaburi

hetchaburi
Trat

1 ul 64

1 un 64

1 May 64

1 pr 64

Mae ong on

hangnga
Tak

1 Mar 64

1 eb 64

1 an 64

1 Dec 63

1 No 63

1 Oct 63

1 ep 63

1 ug 63

1 ul 63

1 un 63

1 May 63

1 pr 63

1 Mar 63

uri Ram

Mukdahan
rachuap hiri han
thai Thani

ที่มา ข้อมูล acebook data for goodรายงาน OT Regional cti ity Tracking โดย ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ 15 day mo ing a erage

1 รายงานความก้าวหน้า

แรงงานย้ายกลับถิ่น

โครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม
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1 ep 64

กค

เม ย

50

1 ug 64

1 มค

40

132

9

133

1

134

กรอบการวิเคราะห์แนวทางการ น ูเศรษฐกิจภายใต้สถานการณ์อยู่ร่วมกับโควิด
ในกรณีแรงงานและการจ้างงาน

(

19)

โครงสร้างแรงงานและทักษะที่ต้องการในอุตสาหกรรมต่าง (

)

การเชื่อมโยงข้อมูลด้านแรงงานและการจ้างงานผ่าน
เพื่อติดตามและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น
การทบทวนและเสนอแนะมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงาน
การวิเคราะห์โครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมที่ช่วยเหลือแรงงานและ
ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล
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คณะผู้วิจัย
1. หัวหน้าโครงการ
ชื่อ ดร.ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร
สังกัด: สำนักงานประธานสถาบัน
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
โทรศัพท์ : 061-738-5853
โทรสาร : 02 718 5461-2
E-mail : nuttanan.wichitaksorn@gmail.com
2. ที่ปรึกษาโครงการ
ชื่อ ดร.นครินทร์ อมเรศ
หน่วยงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ : 02 283 7863
โทรสาร : 02 282 5082
E-mail : amarasenk@gmail.com
3. ผู้ร่วมงานวิจัย
ชื่อ นายอลงกรณ์ ฉลาดสุข
หน่วยงาน: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
โทรศัพท์: 02-718-5460 ต่อ 462
โทรสาร : 02 718 5461-2
E-mail : alongkorn@tdri.or.th
4. ผู้ร่วมงานวิจัย
ชื่อ นางสาวพรชนก เทพขาม
หน่วยงาน: ธนาคารแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์: 02 283 6619
โทรสาร: 02 282 5082
E-mail: phornchanok.tepk@gmail.com
5. ผู้ร่วมงานวิจัย
ชื่อ นางสาวอุษณีย์ ศรีจันทร์
หน่วยงาน: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
โทรศัพท์: 02-718-5460 ต่อ 465
โทรสาร: 02 718 5461-2
E-mail: ausanee@tdri.or.th
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6. ผู้ร่วมงานวิจัย
ชื่อ นายธนรัต โชติกเสถียร
หน่วยงาน: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
โทรศัพท์: 02 718 5460 ต่อ 466
โทรสาร: 02 718 5461-2
E-mail: thanarat@tdri.or.th
7. ผู้ร่วมงานวิจัย
ชื่อ นางสาวเกศินี ธารีสังข์
หน่วยงาน: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
โทรศัพท์: 02 718 5460 ต่อ 462
โทรสาร: 02 718 5461-2
E-mail: kaesinee@tdri.or.th
8. ผู้ร่วมงานวิจัย
ชื่อ นางสาวปฐมพร ปู่ปัญจะ
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทรศัพท์: 02 718 5460
โทรสาร: 02 718 5461-2
E-mail: pathomporn.p@st.econ.tu.ac.th
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