
     
ก ำหนดกำรประชุมวิชำกำรประกันสังคม ประจ ำปี 2563 

 
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกำยน 2563 

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ 
 

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม พร้อมรับประทำนอำหำรว่ำง  

09.00 – 11.00 น. กำรอภปิรำย เร่ือง   “กำยพร้อม ใจพร้อม สู้วิกฤตใหม่”  
 ผู้เช่ียวชำญด้ำนสุขภำพ นายแพทย์บญัชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามยั 
 ผู้เช่ียวชำญด้ำนเศรษฐกิจ ดร.นครินทร์ อมเรศ รองผู้อ านวยการฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ 

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 ผู้เช่ียวชำญด้ำนกำรเงนิ  นายบรรพต  ธนาเพิ่มสขุ  ท่ีปรึกษาทางด้านการเงิน การลงทนุ AFPT 

ด ำเนินกำรเสวนำ โดย    นางสาวจิรภา สีตบตุร 

11.00 – 12.00 น.  “How Social Security needs to evolve for a New Normal” โดย Mr. Simon Brimblecombe 

ผู้เช่ียวชำญจำกองค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (ILO) 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. กำรอภปิรำย เร่ือง  “เตรียมตัวอย่ำงไร...ในกำรก้ำวสู่ชีวิตวิถีใหม่” 
  ผู้แทนสถำนประกอบกำร  นายอภิชิต ประสพรัตน์  กรรมการผู้จดัการ บริษัท เซอร์วิส รันนิ่ง จ ากดั  
 ผู้แทนผู้ประกันตน  

- นางสาวอรุณี  ศรีโต   
- นางสาวเมตตา  ร่ืนนสุาน   ผู้อ านวยการฝ่ายความปลอดภยั สขุอนามยั และสิ่งแวดล้อม    
บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย)  

    - นายชานนท์  แสงมณี  ผู้ก่อตัง้แบรนด์ Torofries  
 ผู้แทนส ำนักงำนประกันสังคม  ผู้ตรวจราชการกรม  นางสาวไพลิน  จินดามณีพร 

ด ำเนินกำรเสวนำ โดย นางนิยดา เสนีย์มโนมยั  ผู้อ านวยการส านกังานประกนัสงัคม กรุงเทพมหานครพืน้ท่ี 9  

14.30 – 15.00 น. พธีิมอบโล่เกียรตคุิณ และปำฐกถำพเิศษ    
 กล่ำวรำยงำน โดย เลขาธิการส านกังานประกนัสงัคม  
 กำรมอบโล่เกียรตคุิณ โครงกำรส ำรวจควำมพงึพอใจ ส ำนักงำนประกันสังคม ปี 2563 

และปำถกฐำพเิศษ โดย รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน      
ประธำนเยี่ยมชมนิทรรศกำรและกิจกรรมด้ำนนอกห้องประชุม 

15.00 – 16.00 น. กำรอภปิรำย เร่ือง “ชวนกันคิดเร่ือง..ประกันสังคม” โดย นางนิยดา  เสนีย์มโนมยั  ผู้อ านวยการ
ส านกังานประกนัสงัคมกรุงเทพมหานครพืน้ท่ี 9 และ  นางอสุนีย์  ศิลปศร  ผู้อ านวยการส านกัตรวจสอบ  

16.00 – 16.30 น. สรุปภำพรวมกำรเสวนำและมอบรำงวัลผู้ตอบแบบประเมินควำมคิดเห็น 
 

หมำยเหตุ : ก ำหนดกำรอำจเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม    
 กำรแต่งกำยชุดสุภำพ 

 Moving toward A New Normal :  สปส. ขับเคล่ือนสู่ชีวิตวิถีใหม่                                                                        
 

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/07/15/the-future-of-work-5-important-ways-jobs-will-change-in-the-4th-industrial-revolution/
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/07/15/the-future-of-work-5-important-ways-jobs-will-change-in-the-4th-industrial-revolution/


วัตถุประสงค์การอภิปราย 
การประชุมวิชาการประกันสังคม ประจ าปี 2563 

 

การอภิปราย เรื่อง   “กายพร้อม ใจพร้อม สู้วิกฤตใหม่”  
โดย  - นายแพทย์บัญชา ค้าของ     รองอธิบดีกรมอนามัย 

- ดร.นครินทร์ อมเรศ  รองผู้อ านวยการฝ่ายนโยบายโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

- นายบรรพต  ธนาเพิ่มสุข   ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน การลงทุน AFPT 
ด าเนินการเสวนา โดย    นางสาวจิรภา สีตบุตร 

 
วัตถุประสงค์:  เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจ  การดูแลสุขภาพกาย-ใจ  

การบริหารจัดการด้านการเงนิของแต่ละบุคคล ในสภาวะปัจจุบัน และความรู้
เกี่ยวกับแนวทางในการด าเนินธุรกิจ การดูแลสุขภาพกาย-ใจ และการบริหารด้าน
การเงินในอนาคต เพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
สามารถดูแลสุขภาพการ-ใจ และสุขภาพเงินให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพ 

 
 
 
การอภิปราย เรื่อง  “เตรียมตัวอย่างไร...ในการก้าวสู่ชีวิตวิถีใหม่” 

โดย - นายอภิชิต ประสพรัตน์   กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซอร์วิส รันนิ่ง จ ากัด   
- นางสาวอรุณี  ศรีโต   ผู้แทนผู้ประกันตน กรรมการประกันสังคม 
- นางสาวเมตตา  รื่นนุสาน    ผู้อ านวยการฝ่ายความปลอดภัย สุขอนามัย 

และสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย)  

- นายชานนท์  แสงมณี   ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Torofries  
- นางสาวไพลิน  จินดามณีพร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม 

ด าเนินการเสวนา โดย  นางนิยดา เสนีย์มโนมัย  ผู้อ านวยการฯ พ้ืนที่ 9 
 

วัตถุประสงค์: เพื่อเป็นการน าเสนอประสบการณ์และการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดภาวะวิกฤต และ
ข้อเสนอแนวคิดในการประกอบธุรกิจ และการด ารงชีวิต ในภาวะ New Normal 
ซึ่งหลายส่ิงอย่างได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก   

 



กายพร้อม ใจพร้อม สู้วกิฤตใหม่ 

ผ่าน Platform  
ประเมินสุขภาพ เเละสร้างความรอบรู้ 

ส าหรับผู้ประกันตน 

 

นพ.บัญชา ค้าของ 

รองอธิบดีกรมอนามัย 



 











กรมอนามัยเชิญชวนให้สถานประกอบการทั่วไทย  

“ส่งเสรมิสุขภาพตามนโยบาย 3อ. + COVID 
เพื่อให้คนวัยท างาน 

มีสุขภาพกายพร้อม ใจพร้อม ปราศจากโรค COVID”  



อ.อาหาร 
รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ หลีกเล่ียงการรับประทานอาหาร 

ท่ีมีรสหวาน มัน เค็ม มากเกินไป 

อ.ออกก าลังกาย 
เคล่ือนไหวร่างกายและออกก าลังกายเป็นประจ า  

อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาท ี

อ.อารมณ ์
มีการจัดการกับอารมณ์ ฝกึสมาธิ และผ่อนคลายความเครยีด  

เช่น ฟังเพลง ท างานอดิเรก พบปะเพ่ือน 

COVID 
มีการประเมินตัวเองก่อนออกจากบ้าน สวมหน้ากากอนามัย  

ล้างมือ รักษาระยะห่าง หลีกเล่ียงสถานท่ีแออัด 

3อ. + COVID 
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ก้าวท้าใจ+RUN APP 

SSS CHECK UP 

BSE ONLINE 
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:  FACE RED BOOK 

TELEHEALTH RG1-13 

OFFICIAL CONTACT 

DASH  BOARD WEB  

ศูนย์ปฏิบติัการขับเคล่ือนระบบ : คลัสเตอร์วัยท างาน(กกส.)  



กา้วทา้ใจ SERIES in 2021 

e-CERTIFICATE 

H.LITERACY 

LINE 

HEALTH POINTS 
Health Point 

Campaign 

กา้วทา้ใจ season 3 

LEADERBOARD 

MOBILE APP. 

REWARDS 

RUNNING 

SMART DEVICES HEALTH NOTE 

GROUPS 

APPLICATION 

ACTIVITIES 

FEATURES 

ACHIEVEMENTS 

OTHERS 
PHYSICAL ACTIVITIES 

TRACKER 

ก้าวท้าใจ season 3 



APPLICATION 

LINE 

เข้าถึงได้ท้ังทาง (1) LINE (2) MOBILE APP. (3) WEBSITE และ (4) FB 

QR CODE 
QR CODE 

(playstore) 

Android iOS 

WW
W 

FACEBOOK 

activefam.anamai. 
moph.go.th WEBSITE 

QR CODE 

Facebook 
ก้าวท้าใจ 

QR CODE 

LINE ก้าวท้าใจ: 
@THNVR 

MOBILE APP. 

QR CODE 
(app store) 

ก้าวท้าใจ season 3 



โครงสร้างและกลไก 10 Packages 

S 



โครงสร้างและกลไก 

อ.อาหาร 
อ.ออกก าลังกาย 

อ.อารมณ ์

S 





Covid-19: World's top latex glove maker shuts factories 



กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 3 กรณีที่ 4 

พฤติกรรมประชาชน 

การปฏิบัติผู้ประกอบการ 

การควบคุมโรคเครือข่าย 

แนวโน้มการระบาด ปลอดภัย เสี่ยง เสี่ยงสูง ระลอก 2 

กิจการที่ผ่อนปรน 

บ้าน เพื่อนบ้าน 

โรงเรียน 

COVID : วเิคราะห์การเกิด New case 



COVID 
มุมมองของประชาชนนต่อ
สถานการณ์โรค COVID 

พฤติกรรมการสวมหน้ากากอนามัย
ในชีวติประจ าวนั 

Anamai Poll Online : ข้อมูล ณ วันท่ี 23 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2563 



Anamai Poll online : ข้อมูล ณ วันท่ี 23 - 27 ตุลาคม 2563 



 Swiss Cheese model 

5 ด่านส าคัญ สร้างเกราะป้องกัน COVID 



https://stopcovid.anamai.moph.go.th/ 



 

https://stopcovid.anamai.moph.go.th/ 



ความร่วมมือขับเคลื่อน 
การส่งเสริมสุขภาพผู้ประกันตนในสถานประกอบการ 

• MOU  10 PACKAGES 7 หน่วยงานที่มีนายกฯเป็นประธาน 2562 
• MOU กรมอนามัยกับประกันสังคม 2562 
• กรมอนามัยจัดท า Platform ส่งเสริมสุขภาพผู้ประกันตน  
• ส านักงานประกันสังคมขับเคลื่อนผา่นสถานประกอบการ 
• ความร่วมมือระดับพื้นที่ 
 - ประกันสังคมจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์อนามัยเขต  
 ขับเคลื่อนสถานประกอบการ ส่งเสริมสุขภาพระดับพื้นฐาน (ชวนพนักงานสมัคร 
 ก้าวท้าใจ อย่างน้อย 50%) เชิญ สาธารณสุขอ าแภอร่วมศึกษารูปแบบ 
 - สาธารณสุขอ าเภอขับเคลื่อนในสถานประกอบการในระดับอ าเภอทุกแห่ง 



THANK YOU 



เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของไทย

การประชุมวิชาการประกันสังคม สปส.ขับเคลื่อนสู่ชีวิตวิถีใหม่ 27 พฤศจิกายน 2563

ปรับโครงสร้างแรงงานไทย หลังวิกฤตการณ์โควิด-19

Restructuring the Thai Labour Market after COVID-19

ดร. นครินทร์ อมเรศ
รองผู้อ านวยการ ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ



ประเด็นการน าเสนอ

• วิกฤตโควิด-19 ท าให้แรงงานและผู้ประกอบอาชีพอิสระจ านวนมากได้รับผลกระทบ

• ตลาดแรงงานจะมีความต้องการเปลี่ยนแปลงไป จึงท าให้ทักษะแรงงานท่ีมีอยู่เดิมไม่เพียงพอ

• ความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน จะเป็นกลไกส าคัญผ่านการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์ม 
เพ่ือช่วยให้ผู้ว่างงานกลับมามีงานท าควบคู่ไปกับการ ยกระดับ upskill / ปรับทักษะ reskill



Source: Mckinsey Global Institute, Nov 23, 2020

ผลการทดลองวัคซีนเพียงเพิ่มโอกาสยุติการแพร่ระบาด COVID-19 แต่ไม่ได้ช่วยให้ยุติเร็วขึ้น
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ที่มา: รายงานนโยบายการเงิน ก.ย. 2563

Real GDP ปรับฤดูกาลในรูป natural log

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2560 2561 2562 2563 2564 2565

• การไม่สามารถเปิดรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติได้เลย
จนกว่าจะมีวัคซีนใช้แพร่หลาย

• เศรษฐกิจโลกหดตัวรุนแรงอีกครั้ง
หากเกิดการระบาดรุนแรงจนต้อง
กลับมาใช้มาตรการควบคมุการ
ระบาดที่เข้มงวด

กรณีฐาน

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในกรณีต่างๆ

คาดว่าเศรษฐกิจไทยต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ในการฟื้นสู่ระดับก่อน COVID-19
และยังมีความเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

ปัจจัยที่จะท าให้การฟื้นตัวล่าช้าออกไป

กรณีการเปิดรับ
นักท่องเท่ียวต่างชาติล่าช้ามาก

ช่วงประมาณการ

ช่วงเศรษฐกิจเปราะบาง

4



Sector at risk 
Manu at risk 

ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วน (17k)
ผลิตและขายจิวเวอร์รี่ (15k)

Services at risk
โรงแรม (14k)

สายการบิน (49k)
กิจกรรมที่เกีย่วเนื่องกับทอ่งเที่ยว (19k)

ค้าปลีก/ค้าส่ง (13k)
จัดประชุม (25k)

สถานบันเทิง (13k)
ภัตตาคารและร้านอาหาร (10k)
ขนส่งผู้โดยสาร/สินค้า (16k)

Firm at risk

1,925
1,204

8,699
67

7,969
147,342
3,584
1,719
9,892
14,059

เกือบท้ังหมดเป็นSMEs

1.7
แสนแห่ง

Total Labour at risk 2 แสนแห่ง

Labour at risk (ล้านคน)

แรงงานที่เสี่ยงในภาคการผลิต 1.5 ล้านคน

0.38 0.32
0.1 0.1

0.4 0.2
0.05 0.01 
0.1 0.04 
4.3 1.3
0.02 0.03 
0.1 0.04 
2.5 0.2
0.9 0.2 

4.9
ล้านคน

1.6
ล้านคน

8.8 ล้านคน 2.4 ล้านคน

แรงงานท้ังหมด เฉพาะแรงงานในระบบ

(23% ของแรงงาน) (20% ของแรงงานในระบบ) (39% ของบ.ที่ด าเนินการอยู่)

Manu at risk

Service at risk

ผล
รุน

แร
งแ

ละ
ยา

วน
าน

ผล
ชั่ว

คร
าว

แรงงานท่ีเสี่ยงในภาคการผลิต 0.5 ล้านคน

แรงงานท่ีเสี่ยงในภาคบริการ 8.3 ล้านคน

(รายได้เฉลี่ยพันบาท/เดือน)
Firm ท่ีเสี่ยงภาคอุตสาหกรรม 3 พันแห่ง 

Firm ท่ีเสี่ยงภาคบริการ 1.9 แสนแห่ง

ที่มา: สสช. ส านักงานประกันสังคม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ค านวณโดย ธปท.

COVID-19 ท าให้มีแรงงานกลุ่มเสี่ยงเกือบ 9 ล้านคน  
และส่วนใหญ่เป็นแรงงานทักษะต่ า อยู่นอกระบบประกันสังคม บริษัทเกือบทั้งหมดเป็น SME
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หมายเหตุ: *ผู้เสมือนว่างงาน คือ ผู้ท างาน 0-20 ชม./สัปดาห์ ในภาคเกษตร และ 0-24 ชม./สัปดาห์ นอกภาคเกษตร **3mma คือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที ่3 เดือน

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ, ส านักงานประกันสังคม และค านวณโดย ธปท.            

ผู้เสมือนว่างงานปรับลดลง
ท้ังในและนอกภาคเกษตร เหลือเพียง 2.5 ล้านคน

0

1

2

3

4

5

6

ม.ค.-60 พ.ย.-60 ก.ย.-61 ก.ค.-62 พ.ค.-63

เกษตร นอกภาคเกษตร รวม 

ต.ค. 63 ผู้เสมือนว่างงาน 2.5 ล้านคน (ไม่ปรับ
ฤดูกาล)

ผูเ้สมือนว่างงาน* (ล้านคน, ปรับฤดูกาล, 3mma**)
ล้านคน

60

62

64

66

68

70

0

1

2

3

4

5

ม.ค.-60 พ.ย.-60 ก.ย.-61 ก.ค.-62 พ.ค.-63

อัตราว่างงาน 

สัดส่วนผู้ขอรับสิทธิ์ว่างงานต่อผู้ประกันตน
Labour force participation rate (RHS)

ต.ค.
4%

ต.ค.
2.1%

อัตราว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 2.1% 
เนื่องจากผู้อยู่นอกก าลังแรงงานกลับมาหางานท า

%

การว่างงาน (ปรับฤดูกาล)

ต.ค. 63 ผู้ว่างงาน 0.8 ล้านคน  (ไม่ปรับฤดูกาล)

ต.ค.
70%

%

แม้ตลาดแรงงานปรับตัวดีขึ้นกว่าท่ีคาดในไตรมาสที่ 3 แต่รายได้ครัวเรือนยังคงเปราะบาง
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระในภาคบริการ
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ระยะที่ 1 : COVID-19 ระบาด ระยะที่ 2 : คุมการระบาดของ COVID-19 ได้ ระยะที่ 3 : โลกที่เปลี่ยนไปหลัง COVID-19

ประชาชนสามารถด ารงชีพได้
และได้รับการพัฒนาทักษะผ่าน online platform

ประชาชนมีงานท าในภาคธุรกิจที่ฟ้ืนตัว หรือท างาน public 
work สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานตามความต้องการชุมชน

1) เยียวยาแรงงานท้ังในและนอก
ระบบท่ีได้รับผลกระทบ

2) พัฒนาทักษะแรงงาน

3) สร้างงานผ่านการจัดจ้าง public work
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่น

4) อุดหนุนให้ผู้ประกอบการรักษาการจ้าง
งาน และจ้างงานใหม่

แนวทางมาตรการ แนวทางมาตรการ

technology incentive regulation 

ออกแบบนโยบายให้สอดคล้องกับบริบทของตลาดแรงงานและการยกระดับเชิงโครงสร้างในระยะยาว 
อาทิ อายุและทักษะของแรงงานที่ได้รับผลกระทบ สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย

กลไก/ เครื่องมือส าคัญเพื่อผลักดันมาตรการด้านแรงงานให้สัมฤทธิ์ผล 

• เศรษฐกิจดิจิทัล (digital economy)
เต็มรูปแบบ เช่น smart farmer / SME

• โครงสร้างพื้นฐานรองรับสังคมสูงวัย

• ยกระดับการผลิต การค้า และการบริการท่ีส าคัญ
ของประเทศ (S-Curve / modern services)

ภูมิทัศน์ใหม่ (new normal)

มาตรการด้านแรงงานหลังควบคุมการระบาดของ COVID-19 ได้ 
ต้องให้ความส าคัญกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ การสร้างงานและการพัฒนาทักษะแรงงาน

เพื่อยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจให้รองรับภูมิทัศน์ใหม่

ที่มา: บทความในกรอบ “แนวทางการฟ้ืนฟูตลาดแรงงานไทยจากผลกระทบของ COVID-19” ในรายงานนโยบายการเงิน มิ.ย. 2563

เยียวยา ฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
นโยบายอุปทานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและยกระดับ potential 

growth สอดคล้องกับโลกที่เปลีย่นไปหลัง COVID-19
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ที่มา: กัมพล พรพัฒนไพศาลกุล 2563, “Labor Market Digital Transformation: หนทางต้านวิกฤต”, รายงาน FOCUSED AND QUICK (FAQ) ฉบับที่ 171, ธปท.

หลัง COVID-19 กระแส megatrend จะท าให้ตลาดแรงงานเปลี่ยนไป
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ที่มา: กัมพล พรพัฒนไพศาลกุล และคณะ 2563

Enabler

แรงงาน
กลุ่มต่างๆ

มาตรการยกระดับทักษะแรงงาน
(Labor Training)

แนวทางการ Upskill & Reskill 
ตามหลัก Demand-Driven

สถาบันการศึกษา 
(มหาวิทยาลัย + 

อาชีวศึกษา)

สถานประกอบการเอกชน

สถาบันฝึกอบรม

ติดตามประเมินผลและออกนโยบาย

ตัวอย่าง เช่น

การ
ท างาน
ร่วมกัน

ในช่วงที่มาตรการเยียวยาระยะสัน้ทยอยสิ้นสดุลง ระยะต่อไปควรให้ความส าคัญกับมาตรการรักษาการจ้างงาน
และสร้างงานใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแรงงานที่เน้นการ upskill และ reskill ตามหลัก Demand-Driven

ก าลังแรงงาน
(38 ล้านคน)

ผู้เสมือนว่างงาน/
มีความเสี่ยงจะตกงาน

(2.5 ล้านคน)

ผู้ว่างงาน
(0.8 ล้านคน)

นักศึกษาจบใหม่
(0.4 ล้านคน)

ไทยมีงานท า จ้างเด็กจบใหม่ บัณฑิตจบใหม่ นักเรียนอาชีวะ ประกันสังคม ข้อมูลอื่นๆ

มาตรการเยียวยาระยะสั้น
เงินโอนช่วยเหลือลูกจ้างอิสระและ
เกษตรกร
การจ่ายเงินชดเชยกรณว่ีางงาน
การพักช าระหนี้

มาตรการรักษาระดับการจ้างงาน

จ่ายชดเชยลูกจ้าง 62% ของค่าจ้าง 

มาตรการสร้างงานใหม่ การพัฒนาระดับทักษะ
เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานท าในอนาคต 
และประสิทธิผลของมาตรการท่ีก าลังท า
อยู่ เช่น การจ้างงานเด็กจบใหม่ 
และการจับคู่ต าแหน่งงาน 

จ่ายชดเชยเพื่อรักษาการจ้างงาน
แบบเจาะจง (Targeted Job 
Retention)

การจ้างงานภาครฐั
การจ้างงานเด็กจบใหม่ Co-pay

การพัฒนาระบบจับคูง่าน 
(ไทยมีงานท า.com)

ท ำแล้ว อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร มำตรกำรระยะต่อไป
Data Base ของท้ังฝ่ัง Demand และ Supply
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ที่มา: กัมพล พรพัฒนไพศาลกุล 2563, “Labor Market Digital Transformation: หนทางต้านวิกฤต”, รายงาน FOCUSED AND QUICK (FAQ) ฉบับที่ 171, ธปท.
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ความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนผ่านการใช้แพลตฟอร์ม เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาทักษะ

การจ้างงานการจ้างงานชั่วคราว การพัฒนาทักษะแรงงาน
หน่วยงานภาครัฐ 
และบริษัทเอกชน

กลไกการก าหนดนโยบายที่เหมาะสม เช่น คณะกรรมการร่วมรัฐ เอกชน และสถาบันการฝึกอบรม 

Job Platform

ฐานข้อมูล Big Data 
ด้านแรงงานที่ส าคัญ

Training Platform

ระบบที่เชื่อมโยงกัน

แรงงานนอกระบบแรงงานในระบบ เกษตรกร

Demand for Labor Skill Development Program

แรงงานและ
ประชาชนทั่วไป ประชาชนต้องการอบรม

นักศึกษาจบใหม่ นักเรียน(สามัญ,อาชีวะ)

แรงงานหางาน
(Labor Supply) (Training demand/

Life-long learning)

1

2

3



กระทรวงแรงงานก าลังยกระดับบทบาทสู่การเป็นกระทรวงเศรษฐกิจส าคัญ
โครงการ Job Expo และ www.ไทยมีงานท า.com ได้สร้างงานแล้วกว่า 1.6 แสนต าแหน่ง

สถานะภาพการบรรจุงานต าแหน่งงานทั่วไปจากแพลตฟอร์มไทยมีงานท าและ Job Expo

งานภาคเอกชน งานภาครัฐ

สถานะภาพการบรรจุงานต าแหน่งงานของเด็กจบใหม่จากโครงการ Co-payment

ปรญิญาตรี
51%

ปวส
12%

ปวช
10%

ม 6
27%

อนปุรญิญา
0%

ต าแหน่งงานว่าง (91,461 อัตรา)จ านวนบริษัท 5,254 แห่ง จ านวนผู้สมัคร 59,154 คน

ปรญิญาตรี
84%

ปวส
9%

ปวช
3%

ม 6
3% อนปุรญิญา

1%

จ านวนผู้สมัครตามวุฒิ

จ านวนต าแหน่งงานที่ผ่านการ
อนุมัติและบรรจุแล้ว

3,153
คิดเป็น 1.2% จำกเป้ำ

การบรรจุงาน 43,342 ต าแหน่ง การบรรจุงาน 123,638 ต าแหน่ง
ต าแหน่งงาน 512,252 ต าแหน่ง

จ านวนสถานประกอบการ 56,106 แห่ง

ต าแหน่งงาน 331,463 ต าแหน่ง

จ านวนหน่วยงาน 18 แห่ง

ที่มา: กระทรวงแรงงาน ค านวณโดย กัมพล พรพัฒนไพศาลกุล และคณะ 2563

ก. ศึกษาฯ 74,896 ต าแหน่ง

ก. มหาดไทย 20,908 ต าแหน่ง

ก. ทรัพยากรฯ 11,354 ต าแหน่ง
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การใช้ประโยชน์ข้อมูลอย่างเต็มที่ตอ้งอาศัยความร่วมมอืระหว่างหลายภาคส่วน โดย สพร. และ สสช. ดูแลการเชื่อมโยงข้อมูล

ขณะที่ สศช. ก.แรงงาน ก.ศธ. และ ก.อว. ร่วมออกแบบนโยบายทั้งเพื่อ 1) ประเมินสถานการณ์และผลการด าเนินมาตรการต่าง ๆ 

เพื่อให้การเยียวยาในระยะส้ันเป็นไปอย่างตรงจุดและทั่วถึง และ 2) เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่

www.ไทยมีงานท า.com เป็นแกนกลางในการด าเนินนโยบายด้านแรงงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว

สถิติพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข้อมูลผู้มีงานท าตาม ม. 75

ข้อมูลบริษัทท่ีมีแรงงานตั้งแต่ 
10 คนขึ้นไป

ข้อมูลประกันสังคม

ข้อมูลต าแหน่งงานว่าง 

ข้อมูลแรงงานต่างด้าว

ที่มา: กัมพล พรพัฒนไพศาลกุล และคณะ 2563 12
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เร่งเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือ

โดยอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย
เพื่อให้แรงงานเท่าทันชีวิตวิถีใหม่

Q & A

เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของไทย



โควิด-19 และการประกันสังคม 
 การเตรียมความพร้อมส าหรับวิถีชีวิตใหมแ่บบ“นิว นอร์มอล” 
ระบบประกนัสงัคมของประเทศไทยควรพฒันาอย่างไรเพ่ือเผชิญ
กบัความท้าทายในอนาคต 
Simon Brimblecombe, Chief Technical Adviser, ILO Bangkok 

 



Advancing social justice, promoting decent work 

2 

A global health, economic & social crisis     
that requires new thinking 
Lessons that can be used for future crises and strengthening 
social security 

เมื่อเกิดวกิฤตทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมในระดับโลก       
จงึจ าเป็นที่ต้องใช้แนวคิดใหม่ๆ มาแก้ปัญหา 
 ควรน ำบทเรียนในอดีตมำปรับใชส้ ำหรับกำรแกวิ้กฤตในอนำคต                
 และเสริมสร้ำงควำมมัน่คงทำงสงัคม 



Advancing social justice, promoting decent work 

3 

 

ผลกระทบของ COVID-19: ผู้ป่วยที่ยืนยันแล้วกว่า 60 ล้านรายและเสียชีวิตแล้ว 1.5 ล้านราย* 
 

Source: FT.com 



Advancing social justice, promoting decent work 

4 
ผู้ป่วยรายใหม่ที่ได้รับการยืนยันว่าตดิเชือ้ COVID-19  

ในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ไทย เกาหลีใต้ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 

Source: FT.com 



การตอบสนองของประเทศไทยต่อวิกฤตการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 
 การตอบสนองอยา่งรวดเร็วตอ่การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยการปิดพรมแดนและมาตรการปิดกัน้ท่ี
เข้มงวดท าให้ประเทศไทยประสบความส าเร็จในการลดจ านวนผู้ เสียชีวิตและการแพร่ระบาด แตก่็สง่ผลกระทบทางด้าน
เศรษฐกิจและสาธารณสขุเป็นอยา่งมาก 

• การเติบโตทางเศรษฐกิจติดลบ 
• แรงงานนอกระบบได้รับผลกระทบอยา่งหนกั และอตัราการวา่งงานเพิ่มขึน้ 
• มีแคบ่างภาคสว่นท่ีมีผลประกอบการดีกวา่ภาคอื่น ๆ 
• มีปัญหาเพิ่มมากขึน้ เช่นปัญหาด้านสขุภาพจิต การรักษาพยาบาลลา่ช้า ฯลฯ 
 

 ทัง้นี ้ส านกังานประกนัสงัคม (สปส.) ได้ใช้มาตรการท่ีมีประสิทธิผลหลายมาตรการเพ่ือจดัการแก้ปัญหาแล้ว แต่
ก็ยงัคงมีความท้าทายอื่น ๆ อีกจ านวนมากท่ียงัต้องด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตอ่ไป 
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NB Manually place “ilo.org” device in front of image 
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A convenience store implements safety measures. 

The crisis has affected some people 

much more than others. 

This inequality is set to persist           
and evolve.                                                             

วิกฤตนีส่้งผลกระทบต่อคนบางกลุ่ม           
มากกว่าคนกลุ่มอ่ืนๆ                               

ความไม่เท่าเทยีมกันนีจ้ะยังคงมีอยู่              
และจะเปล่ียนแปลงไปเร่ือยๆ  
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แรงงานข้ามชาต ิ
และผู้ลีภ้ัย 

แรงงาน
นอกระบบ 

เดก็    
และ

เยาวชน 

ผู้หญิง (จาก
การท างานและ
ความรุนแรงใน
ครอบครัว) 

กลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบ
มากที่สุด 

ผู้สูงอายุ        
ผู้พกิาร และ  
ผู้เจบ็ป่วย
เรือ้รัง 

แรงงานภาค
บริการ 



มาตรการคุ้มครองทางสังคมของภมูิภาคนีเ้พื่อตอบสนองต่อ 
COVID-19 ในระยะแรก 
• มีการใช้มาตรการคุ้มครองทางสงัคมอยา่งรวดเร็ว - โดยให้ความ
ช่วยเหลือแก่แรงงานนอกระบบ 

• ประเทศตา่งๆ รับรู้ถึงช่องวา่งในระบบของตน 

• รัฐบาลมกัใช้กลไกนวตักรรมใหม่ๆ  ในการสง่เงินช่วยเหลือหรือสิทธิ
ประโยชน์ 

• ความหลากหลายในขนาดและลกัษณะของการตอบสนอง 



Advancing social justice, promoting decent work 
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INTRODUCING BENEFITS FOR WORKERS AND/OR DEPENDENTS. 

INTRODUCING BENEFITS FOR POOR/ VULNERABLE POPULATIONS. 

INCREASING BENEFIT LEVELS. 

INTRODUCING SUBSIDIES, DEFERRING, OR REDUCING THE COST OF 
UTILITIES. 

DEFERRING, REDUCING, OR WAIVING SOCIAL CONTRIBUTIONS. 

EXTENDING COVERAGE. 

INTRODUCING SUBSIDIES TO WAGES. 

INCREASING RESOURCES/BUDGET ALLOCATIONS. 

RELAXING OR SUSPENDING ELIGIBILITY CRITERIA OR 
CONDITIONALITIES. 

INTRODUCING BENEFITS FOR ALL CITIZENS OR RESIDENTS. 

Top 10 announced measures in the Asia-Pacific region 

                     10 อันดบัแรกของมาตรการที่ประกาศใช้ในภมิูภาคเอเชียแปซฟิิก 



การตอบสนองระยะสัน้ที่มีประสิทธิภาพ - แต่อนาคตจะเป็นอย่างไร 

การสนบัสนนุท่ีมีให้นัน้เป็นเพียงครัง้เดียวหรือออกแบบมาเพ่ือให้ครอบคลมุเพียงไมก่ี่เดือนเทา่นัน้ จงึมีค าถาม
พืน้ฐานสามข้อ ดงันี:้ 

1. จะเกิดอะไรขึน้เม่ือมาตรการลอ็คดาวน์ผ่อนคลายลงแล้ว เศรษฐกิจจะเป็นอยา่งไรในอีกไมก่ี่ปีข้างหน้า? 

2. การคุ้มครองทางสงัคมมีบทบาทอยา่งไรในช่วงการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจ  ช่วงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และใน
ระยะยาว 

3. ทรัพยากรมีแนวโน้มท่ีจะถกูจ ากดัมากขึน้  เราควรจดัหาเงินทนุเพ่ือสนบัสนนุมาตรการคุ้มครองทางสงัคมได้
จากท่ีไหน 
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1. เศรษฐกจิและสังคมในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า 
บางภาคสว่นจะฟืน้ตวัเร็วกวา่ภาคอื่น ๆ ดงันัน้การ
ตอบสนองจงึจ าเป็นต้องก าหนดกลุม่เป้าหมายอยา่ง
ชดัเจน 

เน้นมาตรการปรับตลาดแรงงานเพ่ือลดจ านวนแรงงาน
นอกระบบซึง่เป็นตวัขบัเคลื่อนส าคญัของความเหลื่อมล า้ 

สง่เสริมการสนทนาทางสงัคมและการสนบัสนนุจากทกุ
ภาคสว่นเน่ืองจากนีจ้ะเป็นกญุแจส าคญัในการออกแบบ
แนวทางและมาตรการใหม่ ๆ 



 
2. บทบาทของการคุ้มครองทางสังคม 

เพิ่มบทบาทของการใช้เงินช่วยเหลือโดยเน้นท่ีการป้องกนัมากขึน้ 

ให้ความส าคญัและสนบัสนนุให้มีการขยายความครอบคลมุ 
(extension of coverage) และน าแรงงานนอกระบบมาเข้าระบบ 

บรูณาการแนวทางและการให้สิทธิประโยชน์ตา่งๆ เช่น การรวม
สิทธิประโยชน์การรับเงินสดระยะสัน้กบั ALMP 
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3. การตัดสินใจเร่ืองทรัพยากร
ทางการเงนิที่จ าเป็น (Financial 
Resources) 
 ในบางประเทศ มีการลดเงินสมทบประกนัสงัคมในช่วงวิกฤตท่ีมีความต้องการเงินทนุมากขึน้ จากการวิจยัแสดงให้
เหน็ถึงผลกระทบด้านลบในการจ้างงาน 

การระดมทรัพยากรทางการเงินท่ีจ าเป็นไมใ่ช่เร่ืองง่ายส าหรับหลาย ๆ ประเทศ แตห่ากไมด่ าเนินการจะเกิดความ
เสียหายมากกวา่ 

มาตรการทางการเงินยงัสามารถลดความไมเ่ทา่เทียมกนัได้ เช่น การเพิ่มเพดานเงินเดือนในการค านวณเงินสมทบ 

รัฐบาลจ าเป็นต้องสง่เสริมความเป็นปึกแผน่ (solidarity) เน้นความโปร่งใสในการบริหารประกนัสงัคม และทุม่เท
ทรัพยากรทางการเงินให้มากขึน้ 



นโยบายและมาตรการที่ต้องน ามาพจิารณาในประเทศไทย 

• ปรับปรุงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดตา่งเพ่ือให้แน่ใจวา่แรงงานทกุคนได้รับความคุ้มครอง 
• ขยายความครอบคลมุไปยงัภาคสว่นท่ีมีความส าคญัและท่ีมีแรงงานนอกระบบเป็นสว่นใหญ่       

(เช่น แรงงานท างานบ้าน แรงงาน platform  gig economy) 
• พิจารณาความเพียงพอของสิทธิประโยชน์ผ่านการปฏิรูปท่ีเหมาะสม 
• วางแผนเพิ่มอตัราการสมทบเพ่ือให้เกิดความยัง่ยืนและปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้ดีขึน้ 
• บรูณาการนโยบายและมาตรการตา่งๆ เพ่ือให้สามารถใช้กลยทุธ์การคุ้มครองทางสงัคมโดยรวมได้ 
• เพิ่มความพยายามในการสื่อสารข้อมลูตา่งๆ ให้ถึงทกุกลุม่ 
• สะท้อนผลกระทบและแนวโน้มในระยะยาว (ด้านประชากร สงัคม และสิง่แวดล้อม) ตอ่ความมัน่คง

ทางสงัคม 

• นโยบายระยะสั้นไม่ควรไม่ควรสร้างปัญหาสิทธิระยะยาว 
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ประเทศตัวอย่าง: เกาหลีใต้ (South Korea) - มาตรการส าคัญๆ ที่ด าเนินการไป 

1. ลดระยะเวลาการท างานให้สัน้ลง (โปรแกรมแบง่งาน หรือ Work Sharing Programme): 
ครอบคลมุพนกังานและแรงงานจ านวน 700,000 คน 

2. เงินช่วยเหลือฉกุเฉินส าหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ และพนกังานบริษัทแพลตฟอร์ม: 
ครอบคลมุจ านวน 930,000 คน 

3. การสร้างงานส าหรับเยาวชน: จ านวน 500,000 ต าแหน่ง 

4. สนบัสนนุการจ้างคนวา่งงาน 

5. สนบัสนนุ Emergency Disaster Support ในระดบัชาตแิละระดบัภมูิภาคส าหรับทกุครอบครัว 
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ประเทศตัวอย่าง: เกาหลีใต้ (South Korea) - ผลกระทบของนโยบายที่จะส่งผลสู่อนาคต 
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• การคุ้มครองทางสงัคมจะเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบรรเทาผลกระทบตอ่ตลาดแรงงานจากการแพร่
ระบาดในอนาคต 

• ยงัคงต้องมีการขยายความครอบคลมุของโครงการคุ้มครองทางสงัคมในอนาคต 
• สิทธิประโยชน์ฉกุเฉินส าหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ และพนกังานแพลตฟอร์ม ท าให้เกิดมีการ

ถกเถียงเร่ืองการขยายความครอบคลมุของ Unemployment Insurance (UI) ให้กบัแรงงานเหลา่นี ้
• มีการขยายโครงการสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ เพ่ือสนบัสนนุผู้ ท่ีไม่ได้รับสทิธิประโยชน์จากโครงการคุ้มครองทาง

สงัคมแบบเดมิ 
• แนะน าโครงการช่วยเหลือการวา่งงาน (Unemployment Assistance Programme) ในวนัท่ี 1 มค. 2564 
• การใช้ Emergency Disaster Support ในกรณีฉกุเฉินส าหรับทกุครอบครัว ท าให้เกิดการถกเถียงกนัเร่ือง

การน านโยบาย "รายได้ขัน้พืน้ฐาน“ หรือ Basic Income มาใช้ 



• การวา่งงานยงัคงเพิ่มขึน้และมีการสญูเสียงานจ านวน 400,000 ต าแหน่งตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 2019 ถงึกนัยายน 2020 
• ภาคอตุสาหกรรมหลกัท่ีได้รับผลกระทบ: 

• การจ้างงานในโรงแรมและร้านอาหารลดลง (225,000, -9.8%), ค้าปลีก (207,000, -5.7%)                         
และการศกึษา (151,000, -7.9%) 

• สวสัดิการด้านสขุภาพและสงัคมเพิ่มขึน้ (+135,000, 5.9%), การบริหารภาครัฐ (+106,000, 9.8%)                
และการก่อสร้าง (+55,000, 2.7%) 

• สามในสี่ของผู้ ท่ีสญูเสียงานและได้รับผลกระทบมากท่ีสดุเป็นผู้หญิงท่ีอายตุ ่ากวา่ 40 ปี 
• แตจ่ านวนลกูจ้างถาวร (permanent employees) และผู้ ท่ีมีอายมุากกวา่ 60 ปีท างานเพิ่มขึน้ 
• ลกูจ้างชัว่คราวและแรงงานอิสระได้รับผลกระทบมากท่ีสดุ 

Impact on the labor market : Sectors ประเทศเกาหลีใต้เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัตทิี่ดี แต่ยังต้องแก้ไขปรับเปล่ียนอีกมาก 

แม้จะมีมาตรการที่เจาะจงและชัดเจน แต่ผลกระทบจากวกิฤตนีก้ยั็งคงตกอยู่กับกลุ่มที่เปราะบางที่สุด 
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Business as usual?                                          
ด าเนินการตามปกต?ิ 
The new normal?                                                  

ใช้วิถีแบบนิวนอร์มอล? 
Build back better?                             

สร้างทกุอย่างกลบัมาใหม่ให้ดีขึน้กวา่เดิม? 
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Business as usual? 
ด าเนินการตามปกต ิ
• คิดว่าสิง่ตา่งๆจะกลบัมาเป็นปกติ 
• ไม่มีความครอบคลมุหรือความเพียงพอของการคุ้มครองทางสงัคมอยา่งแท้จริง 
 
ผลก็คือ 
• เพิ่มความไมเ่ท่าเทียมกนัในสงัคม 
• ประชาชนมีความไม่พอใจในระบบประกนัสงัคมมากยิง่ขึน้ 
• การคุ้มครองทางสงัคมจะไมส่ามารถสนบัสนนุเป้าหมายของประเทศได้ (เช่น การปรับปรุง

ทนุมนษุย์ Human Capital) 
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The new normal? 
ใช้วิถีแบบนิวนอร์มอล 
• การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต ่าจะสง่ผลตอ่ภาคอตุสาหกรรมบางสว่นมากกวา่ภาคอ่ืน ๆ ท าให้ระยะเวลา

ในการฟืน้ตวัยาวนานขึน้และจ าเป็นต้องปรับทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
• การคุ้มครองทางสงัคมจะตอบสนองความต้องการที่เปลีย่นไปโดยเพิ่มสิทธิประโยชน์เม่ือจ าเป็นเทา่นัน้ 
 
ผลก็คือ 
• ไมมี่การปรับปรุงความไมเ่ทา่เทียมกนัในสงัคม 
• จะเกิดมมุมองที่หลากหลายเก่ียวกบัการประกนัสงัคม ขึน้อยูก่บัวา่พวกเขาได้รับผลกระทบอยา่งไร 
• การคุ้มครองทางสงัคมจะตอบสนองตอ่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่เกิดขึน้ แตจ่ะยงัคงเสี่ยงหาก

เกิดวิกฤต หรือมีความท้าทายด้านความยัง่ยืนที่เพิ่มขึน้ 
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Build back better?  
สร้างทุกอย่างกลับมาใหม่ให้ดีขึน้กว่าเดมิ 
• ปรับทิศทางเศรษฐกิจใหมโ่ดยสง่เสริมการเติบโตแบบยัง่ยืนและมุง่เน้นไปที่การท าให้ตลาดแรงงาน

เข้าระบบให้หมด (formalization) 
• มีการคุ้มครองทางสงัคมเชิงรุกมากขึน้ ท าตามมาตรการตลาดแรงงาน เพิ่มความครอบคลมุ และ

เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินของระบบประกนัสงัคม 
ผลก็คือ 
• ลดความเหลือ่มล า้ มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืน มีความสามคัคีในสงัคมมากขึน้ 
• มีการสนบัสนนุจากสาธารณชนมากขึน้ในเร่ืองการประกนัสงัคมและมีการยอมรับในการปฏิรูป

นโยบายและแผนตา่งๆที่มีอยูใ่นปัจจบุนั 
• การคุ้มครองทางสงัคมจะปรับปรุงความครอบคลมุ เพิ่มการแจกจ่ายเงิน เพิ่มความเข้มแข็งแบบยัง่ยืน

ผา่นมาตรการจดัหาเงินที่มีประสทิธิภาพมากขึน้ 
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New Normal? Better Normal! 
Use this as an opportunity for social protection to ensure 
all are covered and protected across their life  
 

ใช้โอกาสนีใ้นการสร้างการคุ้มครองทางสังคมเพื่อให้
แน่ใจว่าทุกคนจะได้รับความคุ้มครองตลอดช่วงชีวติ 

 
 



Thank you 
Simon Brimblecombe 




