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ความปกติใหม่ในวิชาชีพวิศวกรรม: “รับงานที่ ไหนก็ ได้ ผลิตงานที่ ไหนก็ ได้ และส่งงานที่ ไหนก็ ได้”
ENGINEERING NEW NORMAL: ‘Get Jobs Anywhere, Produce Anywhere, and Deliver Anywhere.’

Worsak Kanok-Nukulchai, Ph.D. Senior Advisor to Executive Committee
TEAM Consulting Engineering and Management PCL. (TEAM GROUP)
The coronavirus started as a health pandemic, but the
massive outbreak will create long-lasting changes that
will alter the way we live and work. Like other professions,
engineering has also been seriously impacted, and engineers
keep wondering how this pandemic will change the way they
work in the future. I believe COVID-19’s long-term impact on
the engineering industry will be far-reaching and may even
change the industry’s operating structure.
Immediate Impact
According to its recent report, Deloitte envisions that in the
short term, important ongoing projects should continue, until
and unless the supply chains are disrupted by a shortage of
การระบาดโรคโควิ ด -19 เป็นปัญ หาด้า นสุข ภาพครั้ง ใหญ่ ข อง subcontractors and materials. Most likely, public agencies may
มนุษยชาติ ที่ตามมาคือ ผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อวิถีชีวิตและ consider suspending contracts to control expenses. With little
การท�ำงานของมนุษย์ เช่นเดียวกับวิชาชีพอื่นๆ ผู้ประกอบวิชาชีพ choice but to conserve cash, many private entities may opt to
วิศวกรรมต่างพยายามคาดเดาว่าผลกระทบต่อวิชาชีพจะเป็นเช่นใด postpone or delay their originally planned projects.
ส่วนใหญ่เชื่อว่า ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมวิศวกรรมและการก่อสร้าง
In Thailand, engineering firms may be able to execute
จะมีทั้งในระยะสั้นและยาว จนถึงขั้นเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการปฏิบัติ the backlog of projects, but what in the pipeline could be
งานอย่างครบวงจร
exhausted sooner or later. The industry should keep an eye
ผลกระทบระยะสัน้ บริษทั ทีป่ รึกษาระดับโลก Deloitte ได้คาดการณ์วา่
on the status of ongoing infrastructure megaprojects, such
ในระยะสั้น โครงการต่อเนื่องยังคงต้องด�ำเนินต่อไปตามสัญญา จนถึง as EEC, wondering if there will be any policy change due to
จุดติดขัดเพราะการขาดแคลนวัสดุจากห่วงโซ่การผลิตที่หยุดชะงักไป the financial crunch. Also, hopefully, foreign investors may
และการขาดแคลนแรงงานทีเ่ กิดจากความล�ำบากในการย้ายถิน่ ฐานกลับ continue to consider Thailand’s investment as their priority.
มาของแรงงานต่างชาติ หน่วยงานของรัฐเองก็อาจระงับหรือเลือ่ นสัญญา The Stimulus
ที่ไม่ส�ำคัญ เพื่อรักษากระแสเงินสดและควบคุมค่าใช้จ่ายของรัฐ ส่วนผู้
The massive potential of the engineering industry
ลงทุนภาคเอกชนก็พร้อมที่จะลดความเสี่ยงโดยเลื่อนโครงการออกไป (particularly the construction sector) to offer jobs and employ
เพราะความไม่ชัดเจนของตลาด
scores of workers is one reason why Thailand should consider
ส� ำ หรั บ ประเทศไทย บริ ษั ท วิ ศ วกรรมคงจะผลั ก ดั น โครงการที่ stimulus packages to the construction sector to kick-start
ค้างอยู่ในท่อให้ส�ำเร็จด้วยความล�ำบาก แต่ภาพในระยะกลางกลับไม่ its economies. However, this stimulus is likely to stress on
สดใส เพราะความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานอาจเปลี่ยนไปจาก the three things - the ability to generate jobs, the best return
การหดตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมวิศวกรรมและ of investment for government, and green climate-smart
การก่อสร้างต่างจับตามองสถานการณ์ของโครงการเมกะโปรเจกต์ engineering works.
เช่น หลายโครงการใน EEC ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจาก The New Normal
ปัญหาทางการเงินหรือไม่ และคงต้องตัง้ ความหวังว่า นักลงทุนต่างชาติ
It is quite clear that we are experiencing not only another
ยังคงให้ความส�ำคัญต่อการลงทุนในประเทศไทยต่อไป
turn of the business cycle, but a restructuring of the economic
แผนการกระตุน้ เศรษฐกิจ ด้วยศักยภาพของอุตสาหกรรมวิศวกรรม order. At this moment, for many organizations, the near-term
และการก่อสร้างในการสร้างงาน น่าจะเป็นเหตุผลที่ดีที่รัฐบาลไทย survival will be the only agenda item. Others are staring
ใช้กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการผลักดันการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน through the mist of uncertainty, thinking about how to position
ต่อไป โดยเน้นใน 3 ประเภทนี้ (ก) โครงการทีช่ ว่ ยสร้างงาน (ข) โครงการ themselves once the crisis has passed, and hope that things
ที่ให้ผลตอบแทนทันที เพื่อรัฐสามารถน�ำเงินไปฟื้นฟูสังคม และ (ค) return to normal. The question is what the new normal looks
โครงการที่ช่วยแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม
like. Top executives of engineering firms should now think
ความปกติใหม่ เป็นที่ชัดเจนว่า สิ่งที่โลกก�ำลังประสบไม่ใช่เป็น outside the box especially on how to turn the crisis into
วงจรปกติ แต่เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดมาก่อน สุดท้ายมันคือ “ความปกติ opportunity. Now is the right time to redefine the nature of their
ใหม่ (New Normal)” ของโลก ในท่ามกลางหมอกควันแห่งความ services that can position themselves in the new landscape
ไม่แน่นอน ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องเริ่มวางหมากว่า หลัง of the job market under the new normal.
วิ ก ฤตโควิ ด -19 เมื่ อ ทุ ก อย่ า งกลั บ เข้ า ภาวะปกติ สถานะองค์ ก ร
The followings are what could become a new normal.
จะเป็นอย่างไร ค�ำถามที่ส�ำคัญคือ “ความปกติใหม่” ที่พูด ถึงนั้น
• People are now comfortable to work from home (WFH).
จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่อย่างไร ผู้บริหารเหล่านี้ต้องเข้าใจว่า สิ่งต่างๆจะ Face-to-face meetings are being replaced by online meetings.
ไม่ได้เป็นไปตามครรลองของกรอบเดิมในอดีตอีกแล้ว ดังนั้น ต้องคิด Companies are expected to consider a new normal where
นอกกรอบเพื่อค้นหาวิธีเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสให้ได้ ช่วงนี้คือเวลา employees can work anywhere. This will cut down not only
ทองที่จะนิยามผลิตภัณฑ์วิศวกรรมใหม่ เพื่อจะได้มีจุดยืนในภูมิทัศน์ the cost of office overheads but also the traveling time of the
ใหม่ ภ ายใต้ ค วามปกติ ใ หม่ นี้ ต่ อ ไปนี้ คื อ สิ่ ง ที่ ค าดว่ า จะกลายเป็ น employees. Perhaps a new set of KPIs needs to be defined,
ความปกติใหม่ ได้แก่
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(1) ในช่วงวิกฤต ผู้คนเริ่มคุ้นเคยกับการปฏิบัติงานที่บ้านและ
การประชุ ม ออนไลน์ หลายบริ ษั ท เริ่ ม คิ ด นอกกรอบได้ ว ่ า การที่
พนักงานสามารถท�ำงานที่ไหนก็ได้จะเป็นความปกติใหม่อย่างหนึ่ง
เป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในส�ำนักงาน และลดการเสียเวลาในการ
เดินทางของพนักงานด้วย จึงอาจต้องก�ำหนด KPI ชุดใหม่ ที่ไม่เน้น
การวัดผลงานด้วยเวลาทีใ่ ช้ ในการท�ำงาน แต่วดั ด้วยปริมาณผลงานหรือ
ความก้าวหน้าของโครงการ
(2) สิ่งที่เรียกว่า “เศรษฐกิจกิก๊ ” ก�ำลังเปลี่ยนวิธีการท�ำงานของ
นักวิชาชีพ ความจริง บริษัทที่ปรึกษาวิศวกรรมมีความคุ้นเคยกับ
“เศรษฐกิจกิก๊ ” อยู่ เพราะมีการจัดจ้างทีป่ รึกษาเฉพาะกิจภายนอก สิง่ นี้
จะกลายเป็นความปกติใหม่ ดังนัน้ บริษทั ต้องพร้อมทีจ่ ะตอบสนองด้วย
การสร้างรูปแบบการจ้างที่หลากหลาย ส�ำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ
ผู้รับเหมา พนักงานทดลองงาน และพนักงานเฉพาะกิจ เป็นต้น
(3) ที่ ผ ่ า นมา บริ ษั ท ด้ า นวิ ศ วกรรมมั ก ให้ ค วามส� ำ คั ญ แก่
ประสิทธิผลการผลิตเป็นพิเศษ   แต่ในอนาคตประสิทธิภาพของเงินทุน
จะเข้ามามีความส�ำคัญแทน บริษทั ทีใ่ ช้เงินสดหมุนเวียนอย่างชาญฉลาด
มีต้นทุนคงที่น้อยกว่าและมีวงจรการแปลงเงินสดได้ ในระยะเวลาสั้นๆ
จึงจะสามารถอยู่ยั่งยืน
(4) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ วิ ศ วกรรมทุ ก อย่ า งจะต้ อ งสามารถแปลงให้ เ ป็ น
ดิจิทัลได้ เพื่อส�ำเนาและส่งให้ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องได้ทางออนไลน์
สิ่งนี้จะสอดคล้องกับแนวคิดว่า “รับงานที่ไหนก็ได้ ผลิตงานที่ไหนก็ได้
และส่งงานที่ไหนก็ได้”
(5) นวั ต กรรมทางเทคโนโลยี ยั ง มี ค วามส� ำ คั ญ ในโลกแห่ ง
ความปกติใหม่ โดยเฉพาะงานด้านวิศวกรรมพันธุกรรม ซอฟต์แวร์
ปัญญาประดิษฐ์ และพลังงานสะอาด และความต้องการใหม่ที่เกิดขึ้น
หลังวิกฤต คือ เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่ท�ำงาน
กับมนุษย์
โลกาภิ วั ต น์ หลั ง วิ ก ฤตโควิ ด -19 ประเทศส่ ว นใหญ่ ต ้ อ งการ
ลดการพึ่ ง พาห่ ว งโซ่ อุ ป ทานจากต่ า งประเทศ ไม่ ว ่ า จะเป็ น ด้ า น
ทรัพยากรมนุษย์หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มนี้
รวมถึงความไม่สะดวกในการเดินทาง การขยายตัวของบริษทั วิศวกรรม
ไปสู่ต่างประเทศอาจมีความเป็นไปได้น้อยลง วิธีที่ดีที่สุดสู่ความเป็น
สากลจะอยู่ที่การสร้างเครือข่ายพันธมิตรแห่งความร่วมมืออย่างน้อย
ในระดับภูมิภาค
ปั จ จุ บั น นี้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด ้ า นวิ ศ วกรรม ตั้ ง แต่ ร ายงานการศึ ก ษา
รายการค� ำ นวณ การเขี ย นแบบวิ ศ วกรรม (ในรู ป แบบของ BIM)
ล้วนอยู่ในรูปแบบดิจิทัล ดังนั้น ขั้นตอนการผลิตจึงสามารถท�ำโดย
“พันธมิตรกิ๊ก” ในประเทศอื่นๆ ได้ นี่คือ วิธีที่จะใช้ประโยชน์จาก
อัตราค่าแรงที่ต�่ำในบางประเทศ และใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษที่หาได้
นอกประเทศเท่ า นั้ น ความปกติ ใ หม่ คื อ บริ ษั ท ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า น
วิศวกรรมชั้นน�ำของแต่ละประเทศ จะจับมือกันเป็นพันธมิตร (คล้ายๆ
กับ "Star Alliance" ในธุรกิจการบิน) เพื่อแบ่งปันงาน แบ่งปัน
ความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ และแบ่งปันสมรรถภาพในการผลิต
ในขณะทีแ่ ต่ละบริษทั ก็ทำ� หน้าทีเ่ ป็นตัวแทนของกันและกันในพืน้ ทีด่ ว้ ย
บทสรุป ผู้ประพันธ์เชื่อว่า ผลลัพธ์แห่งความท้าทายในระดับโลก
นี้ จะเปลี่ยนมุมมองของมนุษย์ ในการล้างผลาญทรัพยากรธรรมชาติ
และในสร้ า งผลกระทบเชิ ง ลบต่ อ โลก จากนี้ ไ ป นั ก ลงทุ น ภาครั ฐ
และภาคเอกชนคงจะต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง ความเป็ น มิ ต รกั บ โลกเป็ น ใหญ่
เพราะทุกคนดูเหมือนจะตาสว่าง ที่ได้ประจักษ์เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตว่า
โลกสวยงามน่ า อยู ่ เ พี ย งใด ในช่ ว งที่ ม นุ ษ ย์ ส ่ ว นใหญ่ อ ยู ่ บ ้ า น
ในเดือนสองเดือนที่ผ่านมา
ทุ ก วิ ก ฤตจะสร้ า งคลื่ น ลู ก ใหม่ เมื่ อ หมดวิ ก ฤต ลู ก นกน้ อ ยๆ
จ� ำ นวนมากพร้ อ มจะบิ น ถลาออกจากรั ง เพื่ อ ออกหาเหยื่ อ ด้ ว ย
นัยตาอันแสนคม บริษัทในอุตสาหกรรมวิศวกรรมและการก่อสร้าง
จะต้องไม่ชะล่าใจ มัวชื่นชมกับความรุ่งเรืองในอดีต ผู้บริหารจะต้อง
ท�ำงานหนักขึ้นเพื่อสร้างนกตัวน้อยๆ จากรังของท่านเอง เพื่อความอยู่
รอดในอนาคต
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not by the hours spent on the job, but by the milestones of
the project accomplishment.
• The so-called “gig economy”, which has already altered
the way that people work, will turn mainstream. Engineering
firms are already familiar with the “gig economy” as they
regularly engage part-time and external experts. This will
become a new normal even with regular employees, so
companies must be ready to respond with innovative policies
and programs. More professionals will earn a living under
various alternative work arrangements, including independent
contractors, freelancers, temporary employees, and on-call
employees.
• For years, the industry has put a premium on productivity.
In the future, capital efficiency will replace productivity.
Companies that use their cash wisely, have less fixed
costs, and have a short cash conversion cycle, will be most
sustainable.
• As much as possible, engineering products must be
digitized and available for online transmission. This allows
the concept of “get jobs anywhere, produce anywhere, and
deliver anywhere”.
• Technological innovation will continue with the shift to
hot areas such as genetic engineering, software, artificial
intelligence, and clean energy. Engineering solutions for
public-health will be a new hot area, with human-machine
interface acquiring increased prominence. The luxury sector
will suffer a setback, and more social-oriented projects will
gain traction.
Globalization
After the pandemic, most countries want to rely less on
foreign supply chains, whether it is human resources or
products. Considering this tendency plus the new normal
of travel inconveniences, the expansion of engineering
firms overseas becomes less viable. The best way towards
internationalization lies in establishing a regional partnership.
As engineering products today, including study reports,
design calculations, engineering drawings (in BIM), are all in
digital form, the production phase can be outsourced to “gig
partners” overseas. This is a way to take advantage of lower
professional rates and locally unavailable expertise.
The post-COVID-19 phase could be an era of alliances.
Elite engineering service companies in different countries will
form alliances (like the aviation “Star Alliance”) to share jobs,
professional expertise, and even productional capacity, while
representing each other locally.
Sustainability
The author believes that the outcome of this global challenge
will fundamentally transform the world's outlook on how we
deal with our Mother Earth. Public and private investors will
have to rethink about their new roles in the development of
greener infrastructure, as the social slowdown caused by the
current pandemic has illustrated.
Every crisis comes with a wave of new entrepreneurs.
A lot of birds just got shaken out of their nest. Don’t rest
on the company’s past glories, take some action to create
your new birds.

