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บรรณาธิการแถลง 

เป็นเวลากว่าสองปีแล้วที่โลกประสบกับภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุขครั้งใหญ่ ซึ่งคือการแพร่ระบาด
ของโควิด – 19 ที่ขณะนี้ยังคงไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ว่าไวรัสชนิดนี้จะสูญหายไปจากโลกหรือลดระดับ
จากไวรัสที่แพร่กระจายในวงกว้าง (pandemic) เป็นไวรัสประจ าถิ่น (endemic) เมื่อใด ไวรัสชนิดนี้ส่งผลให้การใช้
ชีวิตมนุษย์เปลี่ยนแปลงอย่างมากและโดยฉับพลัน ปรากฏการณ์หรือเหตุการณต์่าง ๆ ทีผู่้คนยุคนีไ้ม่เคยคาดคิด
ว่าจะได้เห็นในช่วงชีวิตของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการหยุดบินของสายการบินทั่วโลก เพราะการจ ากัดการเดินทาง
ระหว่างประเทศ ก็เกิดขึ้นแล้วและส่งผลกระทบไปถึงธุรกิจต่าง ๆ กันอย่างทั่วถึง โดยสามารถพูดได้ว่าไม่มีภาค
ธุรกิจใดไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในครั้งนี้  

แรงงานซึ่งเป็นอุปสงค์สืบเนื่อง (Derived Demand) และโครงสร้างตลาดแรงงานในภาพรวมก็ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้เช่นเดียวกัน เมื่อห่วงโซ่อุปทานการผลิตของโลกต้องหยุดด าเนินการ แรงงานจึง
ต้องถูกลดชั่วโมงการท างาน ต้องถูกเปลี่ยนสภาพการจ้างงานเป็นการจ้างงานชั่วคราว นอกจากนี้ โควิด – 19 
ยังมาพร้อมกับแนวโน้มรูปแบบการท างานที่เปลี่ยนแปลงไป มีการเปลี่ยนแปลงวิถีการท างานในอนาคต ที่การ
ท างานในรูปแบบเดิม (physical proximity) จะถูกแทนที่ด้วยการท างานรูปแบบทางไกล (teleworking) โดย
ผ่านเทคโนโลยีการการสื่อสารสมัยใหม่ การจ้างงานจะเป็นการจ้างงานแบบชั่วคราว หรือ on-demand work 
ที่เป็นการจ้างงานรายชิ้นงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มประชากรรุ ่นใหม่ในวัย 
Generation Z โดยคนรุ่นใหม่เหล่านี้ต้องการท างานที่มีความยืดหยุ่น จึงไม่ให้ความส าคัญกับการท างานเต็ม
เวลาในรูปแบบเดิม รวมไปถึงมีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องมือในการท างาน คนกลุ่มนี้จึง
ต้องการเป็นผู้ประกอบการหรือมีธุรกิจส่วนตัว และมีความคิดท่ีจะพัฒนาและสร้างอาชีพใหม่ ๆ ที่ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่เป็นเครื่องมือ จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ขับเคลื่อน (driving forces) ให้โครงสร้างตลาดแรงงาน
เปลี่ยนแปลงไป  

เนื้อหาส่วนแรกของรายงาน ฯ ฉบับนี้จึงเป็นการน าเสนอรายงานภาวะเศรษฐกิจการแรงงานระหว่าง
ประเทศในหัวข้อ “ผลกระทบโควิดต่อตลาดแรงงานไทยและตลาดแรงงานต่างประเทศ และการคาดการณ์
แนวโน้มของตลาดแรงงานไทย” บทความนี้จัดท าเพ่ือศึกษาผลกระทบของโควิด-19 และความต้องการการ
ท างานของคนรุ่นใหม่ ที่เป็นกลุ่มประชากรวัย Gen Z ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ตลาดแรงงานในอนาคต โดยจะน าเสนอข้อมูลสถานการณ์ตลาดแรงงานในช่วงระยะเวลาก่อนเกิดโควิด -19 
และช่วงเวลาการแพร่ระบาดโควิด-19 เพ่ือน าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยเนื้อหาประกอบด้วย 
สถานการณ์ตลาดแรงงานก่อนเกิดโควิด-19 และช่วงเวลาการแพร่ระบาดโควิด-19 เทรนด์การท างานของโลก
หลังโควิด-19 และความต้องการรูปแบบการท างานที่เปลี่ยนแปลงไปของกลุ่มประชากรรุ่นใหม่ในวั ย 
Generation Z (Future of work trends Post Covid-19 and occupational stereotypes of Gen Z) รวมถึ ง
การคาดการณ์แนวโน้มและเศรษฐกิจตลาดแรงงานของไทยและต่างประเทศในอนาคต  
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ส าหรับเนื้อหาในส่วนที่สอง เป็นการน าเสนอรายงานภาวการณเ์คลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ ซึ่งใน
ไตรมาสน าเสนอหัวข้อเรื่อง “ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ กับวิถีการเปลี่ยนแปลงของแรงงานข้ามชาติ โดยใน
ฉบับนี้เป็นการน าเสนอตอนที่ 1 ว่าด้วยเรื่องความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก (CPTPP)” ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับแรงงาน มาตรฐานแรงงาน และการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ เพ่ือให้ทราบถึงบริบททั้งของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ และน าไปสู่ข้อเสนอแนะทางวิชาการ โดยเนื้อหาประกอบด้วย CPTPP คืออะไร ข้อ
บทที่ 19 ที่ที่ว่าด้วยเรื่องของแรงงานและการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศเป็นอย่างไร CPTPP ในบริบท
ของประเทศไทยในด้านแรงงาน รวมถึงบริบทของ CPTPP กับการการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ และการ
เตรียมความพร้อมของแรงงานไทยในการเข้าร่วมเป็นภาคีของ CPTPP ซ่ึงสามารถอ่านรายละเอียดเนื้อหาของราง
สองหัวข้อไดใ้นฉบับหรือโดยการสแกน QR Code ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง 

 กองเศรษฐกิจการแรงงาน โดยกลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้อ่านได้ทราบข้อมูลด้านสถานการณ์แรงงาน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
การแรงงานและการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ รวมถึงเป็นเวทีทางวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ความคิดเห็นระหว่างคณะผู้จัดท าและผู้อ่าน เพ่ือให้เกิดการต่อยอดความคิด ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาและการ
สร้างสรรค์การผลิตผลงานทางวิชาการต่อไป คณะผู้จัดท ายินดีรับข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงรายงานฯ  
ให้มีคุณภาพท่ีดีขึ้นต่อไป 

 

 

 
          
       กองเศรษฐกิจการแรงงาน 
  กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ 

https://qrgo.page.link/Ghaxg 
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¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃÃÙ»áºº¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§¤¹ Gen Z

à·Ã¹´�¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§âÅ¡ËÅÑ§â¤ÇÔ´-19 ? 

¼ÙŒÇ‹Ò§§Ò¹¨Óá¹¡ÃÐ´Ñº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¾ºÇ‹ÒÃÐ´Ñº·ÕèÁÕ¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡·ÕèÊØ´¤×Í “ÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ”

äµÃÁÒÊ·Õè 2/2563 ª‹Ç§à¡Ô´¡ÒÃÃÐºÒ´â¤ÇÔ´ÁÕ¼ÙŒÇ‹Ò§§Ò¹¨Óá¹¡ÃÐ´Ñº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
¨Ó¹Ç¹ÊÙ§¶Ö§ 265,780 ¤¹ ÁÒ¡¡Ç‹ÒäµÃÁÒÊ·Õè 4/2563 
·Õè¡‹Í¹¡ÒÃÃÐºÒ´â¤ÇÔ´ÃÐÅÍ¡áÃ¡·Õè¨Ó¹Ç¹ 134,700 ¤¹  

(á¤‹ÊÍ§äµÃÁÒÊÁÕ¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡¶Ö§ 131,080 ¤¹)

ª‹Ç§ÍÒÂØ 15-24 »‚ ã¹äµÃÁÒÊ·Õè 4/2563 ¡‹Í¹à¡Ô´¡ÒÃÃÐºÒ´â¤ÇÔ´¼ÙŒÇ‹Ò§§Ò¹ÁÕ¨Ó¹Ç¹ 197,350 
¤¹ áµ‹¾Íà¡Ô´â¤ÇÔ´-19 ¢Öé¹ã¹ª‹Ç§äµÃÁÒÊ·Õè 1/2563 áÅÐäµÃÁÒÊ·Õè 2/2563 

¨Ó¹Ç¹Ç‹Ò§§Ò¹ÊÙ§¢Öé¹ ·Õè¨Ó¹Ç¹ 324,150 ¤¹ (á¤‹ÊÍ§äµÃÁÒÊÁÕ¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡¶Ö§ 126,800 ¤¹)

á¹‹¹Í¹Ç‹Ò ¡ÒÃÇ‹Ò§§Ò¹·ÕèÊÙ§¢Öé¹äÁ‹ä´Œà¡Ô´¢Öé¹ã¹·Ñ¹·Õ áµ‹àÁ×èÍàÈÃÉ°¡Ô¨¶´¶ÍÂ¨ÐãªŒàÇÅÒ»ÃÐÁÒ³ 
1 ¶Ö§ 2 äµÃÁÒÊ·Õè¨Ð¡ÃÐ·º¡ÒÃÇ‹Ò§§Ò¹ ÃÇÁ¶Ö§à¡Ô´¡ÒÃÅçÍ¡´ÒÇ¹�ÀÒÂã¹»ÃÐà·È 

áÅÐ¡ÒÃÇ‹Ò§§Ò¹µÒÁª‹Ç§ÍÒÂØ 15-29 »‚ ¹Ñé¹à¡Ô´¢Öé¹µÍ¹äµÃÁÒÊ·Õè 2/2563

ª‹Ç§¡‹Í¹à¡Ô´¡ÒÃÃÐºÒ´ªÑèÇâÁ§¡ÒÃ·Ó§Ò¹µ‹ÍÊÑ»´ÒË�ã¹äµÃÁÒÊ·Õè 4/2564 ÍÂÙ‹·Õè 43.10 
ªÑèÇâÁ§/ÊÑ»´ÒË� ¾Íà¡Ô´¡ÒÃÃÐºÒ´ã¹ª‹Ç§äµÃÁÒÊ·Õè 1/2563 áÅÐäµÃÁÒÊ·Õè 2/2563 

ªÑèÇâÁ§¡ÒÃ·Ó§Ò¹Å´Å§ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§ÍÂÙ‹·Õè 38.20 ªÑèÇâÁ§/ÊÑ»´ÒË� 

áÁŒáÃ§§Ò¹¨ÐÁÕ§Ò¹·Óáµ‹äÁ‹ä´ŒÁÕ¡ÒÃ·Ó§Ò¹ÍÂ‹Ò§àµçÁ·Õè 
«Öè§¨ÐÊ‹§¼Åµ‹Í»ÃÔÁÒ³¼Å¼ÅÔµáÅÐÃÒÂä´Œ¢Í§áÃ§§Ò¹·ÕèÍÒ¨¨ÐÅ´Å§µÒÁªÑèÇâÁ§¡ÒÃ·Ó§Ò¹

·ÕèÅ´Å§ «Öè§¨Ð¡ÃÐ·ºµ‹Íà¹×èÍ§ä»¶Ö§¡ÓÅÑ§«×éÍ¢Í§ÀÒ¤¤ÃÑÇàÃ×Í¹

¨Ø´ÇÔ¡Äµã¹µÅÒ´áÃ§§Ò¹àÃÔèÁ¢Öé¹ã¹ª‹Ç§à´×Í¹àÁÉÒÂ¹ 2563 
¨Ó¹Ç¹¼ÙŒ»ÃÐ¡Ñ¹µ¹ã¹ÃÐºº»ÃÐ¡Ñ¹ÊÑ§¤ÁÁÒµÃÒ 33 

Å´Å§¨Ò¡¼Å¡ÃÐ·º·Õèà¡Ô´¢Öé¹¨Ò¡¡ÒÃÃÐºÒ´¢Í§âÃ¤â¤ÇÔ´ – 19
·ÕèàÃÔèÁá¾Ã‹ÃÐºÒ´ã¹ä·Âã¹ª‹Ç§»ÅÒÂ»‚ 2563 â´Âà»š¹ª‹Ç§·ÕèÀÒ¤ÃÑ°ÊÑè§ãËŒÁÕÁÒµÃÒ¡ÒÃÅçÍ¤´ÒÇ¹� 

ã¹»ÃÐà·È¤ÃÑé§áÃ¡ ·ÓãËŒ¼ÙŒÁÕ§Ò¹·ÓÅ´Å§ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§à¡×ÍºµÅÍ´·Ñé§»‚ 
¡‹Í¹·Õè¨ÐàÃÔèÁ¿„œ¹µÑÇä´Œã¹ª‹Ç§»ÅÒÂ»‚ 2563 áµ‹¡çà»š¹¡ÒÃà¾ÔèÁ¢Öé¹à¾ÕÂ§àÅç¡¹ŒÍÂà·‹Ò¹Ñé¹  

à·¤â¹âÅÂÕà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÃÙ»áºº¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§àÃÒÁÒâ´ÂµÅÍ´ áµ‹¡çà¡Ô´¢Öé¹ÍÂ‹Ò§¤‹ÍÂà»š¹¤‹ÍÂä» ¨¹¡ÃÐ·Ñè§µŒ¹»‚ 2563 àÃÔèÁÁÕ¡ÒÃÃÐºÒ´¢Í§â¤ÇÔ´-19
¡ÅÒÂà»š¹µÑÇàÃ‹§ÊÓ¤ÑÞ·Õè·ÓãËŒÁÕ¡ÒÃãªŒà·¤â¹âÅÂÕ¤Çº¤Ù‹¡Ñº¡ÒÃ·Ó§Ò¹ÁÒ¡¢Öé¹ÍÂ‹Ò§¡ŒÒÇ¡ÃÐâ´´ ¨Ö§·ÓãËŒËÅÒÂæ Í§¤�¡ÃÁÕ¡ÒÃ·º·Ç¹ÇÔ¸Õ¡ÒÃ·Ó§Ò¹ ´Ñ§¹Ñé¹ 

à·Ã¹´�ÃÙ»áºº¡ÒÃ·Ó§Ò¹áÅÐà·¤â¹âÅÂÕãËÁ‹æ ·Õè¨Ðà¡Ô´¢Öé¹ã¹Í¹Ò¤µ ´Ñ§¹Õé
à·Ã¹´�¡ÒÃ·Ó§Ò¹áººäÎºÃÔ´ ÃÙ»áººÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃ·Ó§Ò¹·ÕèºŒÒ¹áÅÐ¡ÒÃà¢ŒÒä»·Ó§Ò¹·ÕèÍÍ¿¿�È à·Ã¹´�¡ÒÃ·Ó§Ò¹ã¹ÂØ¤ãËÁ‹¨ÐäÁ‹ä´Œ¶Ù¡¡ÓË¹´ÍÂÙ‹à¾ÕÂ§á¤‹Ê¶Ò¹·ÕèÍÕ¡µ‹Íä» 

¨Ðà¹Œ¹ Result áÅÐ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�ã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹ÁÒ¡¢Öé¹ 
à·Ã¹´�à·¤â¹âÅÂÕ ¡ÒÃ·Ó§Ò¹Ê‹Ç¹ãËÞ‹¨ÐÁÕ¡ÒÃ¹Óà·¤â¹âÅÂÕÁÒãªŒÁÒ¡¢Öé¹ äÁ‹Ç‹Ò¨Ðà»š¹ªçÍ»»�œ§ÍÍ¹äÅ¹� ËØ‹¹Â¹µ�Ê‹§ÍÒËÒÃ ·Õèª‹ÇÂÊ‹§à¾×èÍ»‡Í§¡Ñ¹¤¹ÁÒÊÑÁ¼ÑÊ¡Ñ¹

¨¹àÊÕèÂ§µ‹Í¡ÒÃÃÐºÒ´¢Í§âÃ¤ä´Œ
¡ÒÃ·Ó§Ò¹·ÕèºŒÒ¹áÅÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹·Ò§ä¡Å ª‹Ç§¢Í§¡ÒÃÅçÍ¡´ÒÇ¹� ¡ÒÃ·Ó§Ò¹áºº Work from Home ¹Ñé¹ä´ŒÊÃŒÒ§»ÃÒ¡¯¡ÒÃ³�ãËÁ‹ æ ãËŒà¡Ô´¢Öé¹ã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹ 

äÁ‹Ç‹Ò¨Ðà»š¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁÍÍ¹äÅ¹� ¾ÃÕà«¹µ�§Ò¹¼‹Ò¹ Zoom ·ÓãËŒ¾¹Ñ¡§Ò¹ËÅÒÂµÓáË¹‹§àÃÔèÁÃÙŒÊÖ¡Ç‹ÒäÁ‹¨Óà»š¹µŒÍ§à´Ô¹·Ò§ä»·Ó§Ò¹¡çÊÒÁÒÃ¶·Ó§Ò¹ãËŒÊÓàÃç¨ä´Œ¨Ò¡¡ÒÃ·Ó§Ò¹·ÕèºŒÒ¹

¹ÔÊÑÂáÅÐÅÑ¡É³Ðã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹ÃÇÁ¶Ö§äÅ¿ŠÊäµÅ�¢Í§¤¹ Gen Z ¨ÐäÁ‹¤‹ÍÂÂÖ´µÔ´¡ÑºÍ§¤�¡Ã áÅÐÁÕ¤ÇÒÁáµ¡µ‹Ò§ä»¨Ò¡ Generation ¡‹Í¹ æ ´Ñ§¹Ñé¹
ªÒÇ Gen Z ÁÕ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃÃÙ»áºº¡ÒÃ·Ó§Ò¹ãËÁ‹æ ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁàªÕèÂÇªÒÞã¹¡ÒÃãªŒà·¤â¹âÅÂÕ µŒÍ§¡ÒÃ¤Œ¹ËÒµ¹àÍ§ ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶àÃÕÂ¹ÃÙŒä´ŒàÃçÇ 
ÁÕ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃà»š¹¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÁÒ¡¢Öé¹ ÊÔè§àËÅ‹Ò¹Õé¨Ö§à»š¹ÊÔè§ÊÓ¤ÑÞ·Õèáµ‹ÅÐÍ§¤�¡Ã·Ñé§ÀÒ¤ÃÑ°áÅÐàÍ¡ª¹¨ÐµŒÍ§àÃÕÂ¹ÃÙŒÇÔ¸Õ·Õè¨ÐÃÑ¡ÉÒºØ¤ÅÒ¡ÃàËÅ‹Ò¹Õé 

áÅÐ·ÕèÊÓ¤ÑÞ¤¹ Gen Z µŒÍ§¡ÒÃÍ§¤�¡Ã·ÕèÁÕ¾×é¹·Õèã¹¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ à»�´¡ÇŒÒ§áÅÐÃÑº¿˜§¤ÇÒÁàËç¹µ‹Ò§ 
ËÂÔºÂ×è¹âÍ¡ÒÊãËŒâªÇ�ÈÑ¡ÂÀÒ¾¡ÒÃ·Ó§Ò¹áÁŒ¨Ðà»š¹¹ŒÍ§ãËÁ‹ ¾Ô¨ÒÃ³Ò¼Å§Ò¹¨Ò¡½‚Á×Í¨ÃÔ§ æ äÁ‹ãª‹µÒÁÃÐººÍÒÇØâÊ 

¡ÅØ‹Á§Ò¹¹âÂºÒÂàÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃáÃ§§Ò¹ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È ¡Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃáÃ§§Ò¹
 
 

¼Å¡ÃÐ·ºâ¤ÇÔ´µ‹ÍµÅÒ´áÃ§§Ò¹ä·ÂáÅÐµÅÒ´áÃ§§Ò¹µ‹Ò§»ÃÐà·È
 áÅÐ¡ÒÃ¤Ò´¡ÒÃ³�á¹Çâ¹ŒÁ¢Í§µÅÒ´áÃ§§Ò¹ä·Â 

¼Å¡ÃÐ·ºâ¤ÇÔ´µ‹ÍµÅÒ´áÃ§§Ò¹ä·ÂáÅÐµÅÒ´áÃ§§Ò¹µ‹Ò§»ÃÐà·È
 áÅÐ¡ÒÃ¤Ò´¡ÒÃ³�á¹Çâ¹ŒÁ¢Í§µÅÒ´áÃ§§Ò¹ä·Â 

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�áÃ§§Ò¹ª‹Ç§¡‹Í¹â¤ÇÔ´áÅÐÃÐËÇ‹Ò§à¡Ô´â¤ÇÔ´¢Í§ä·Â 

º·ÊÃØ»¼ÙŒºÃÔËÒÃº·ÊÃØ»¼ÙŒºÃÔËÒÃ

1

2

3



กลุม่งานนโยบายเศรษฐกจิการแรงงานระหวา่งประเทศ กองเศรษฐกจิการแรงงาน 

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ กบัวิถีการเปล่ียนแปลงของแรงงานข้ามชาติ 
 ตอนท่ี 1 ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP)  

บทสรุปผู้บริหาร 

     ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ 
CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement of 
Trans-Pacific Partnership) เป็นความตกลงที่ครอบคลุมในเรื่อง
การค้า การบริการ และการลงทุนเพื่อสร้างมาตรฐานและ
กฎระเบียบร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ทัง้ ในประเด็น 
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปญัญา มาตรฐานแรงงาน กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม รวมถึงกลไกแก้ไขข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลและ 
นกัลงทุนต่างชาต ิ
     ปจัจุบนัมสีมาชกิทัง้หมด 11 ประเทศ ไดแ้ก่ ญีปุ่น่ แคนาดา เมก็ซโิก เปร ูชลิ ีออสเตรเลยี นิวซแีลนด ์สงิคโปร ์
มาเลเซยี บรไูน และเวยีดนาม 

ข้อบทท่ี 19 ท่ีว่าด้วยเรือ่งของแรงงาน และการเคลื่อนย้าย
แรงงานระหว่างประเทศ 

          สาระส าคญัของขอ้บทนี้ คอื การก าหนดใหป้ระเทศสมาชกิ
ต้องมกีารก าหนดมาตรฐานแรงงานทีส่อดคล้องกบัมาตรฐานของ
ILO และต้องมีกฎหมายเกี่ยวกบัสทิธต่ิาง ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ใน
ปฏญิญา ILO เรื่อง หลกัการและสทิธิข ัน้พื้นฐานในการท างาน 
(ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at 
Work) ไดแ้ก่ 

1. เสรภีาพในการสมาคมและการยอมรบัสทิธใินการร่วมเจรจา
ต่อรอง  
2. การขจดัการใชแ้รงงานบงัคบัทุกรปูแบบ  
3. การขจดัการใชแ้รงงานเดก็  
4. การขจดัการเลอืกปฏบิตัใินการจา้งงานและการประกอบอาชพี 

          โดยประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติตามบทกฎหมาย 
กฎระเบียบ และหลักปฏิบตัิดงักล่าว เพื่อก ากบัดูแลสภาพการ
ท างานทีย่อมรบัไดท้ีเ่กีย่วกบัค่าจา้งขัน้ต ่า ชัว่โมงการท างาน และ
ความปลอดภยัและสุขอนามยัในการประกอบอาชพี โดยต้องไม่
กระท าหรอืละเว้นการกระท า อนัก่อให้เกดิความล้มเหลวในการ
บงัคบัใชก้ฎหมายแรงงานอย่างมปีระสทิธผิล และสง่ผลกระทบต่อ
การค้าหรอืการลงทุนระหว่างประเทศสมาชกิหลงัจากทีค่วามตก
ลงนี้มผีลบงัคบัใช ้
 

CPTPP ในบริบทของประเทศไทย ในด้านแรงงาน  

ดา้นสทิธแิรงงาน 
          จากอนุสญัญา 8 ฉบับ ที่ ILO มีนโยบายส่งเสริมและ
ติดตามผลให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติให้สอดคล้อง แม้จะไม่ได้ให้
สตัยาบนักต็าม ไทยได้ใหส้ตัยาบนัแลว้จ านวน 6 ฉบบั แต่ประเดน็
ส าคญัของการเขา้ร่วมในความตกลง CPTPP จะไดแ้ก่การสตัยาบนั
ต่ออนุสญัญาฉบบัที ่87 และ 98 ทีไ่ทยยงัไม่ได้ลงนามใหส้ตัยาบนั 
ซึ่งกระทรวงแรงงานของไทยก าลังอยู่ในช่วงเตรียมการเพื่อให้
สตัยาบนัอนุสญัญา ILO ทัง้สองฉบบั โดยก าลงัอยู่ระหว่างการแกไ้ข
กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งเพื่อให้มคีวามสอดคล้องกบัอนุสญัญาฉบบัที ่
87 และ 98 มากยิง่ขึน้ 

ดา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงาน 
          ขอ้บททีส่ าคญัและมองเหน็ภาพไดช้ดัเจนทีสุ่ด คอืขอ้บทที ่
12 ทีว่่าดว้ยการเขา้เมอืงชัว่คราวส าหรบันกัธุรกจิ และรวมถงึบุคคล
ธรรมดาของประเทศภาคแีละผู้มีถิ่นพ านักถาวรของประเทศภาค ี
โดยครอบคลุมประเดน็ส าคญัในเรื่องระยะเวลาการอนุญาตเขา้เมอืง/
พ านกั/ต่ออายุชัว่คราว ส าหรบับุคคลธรรมดาประเภทต่าง ๆ ซึง่เมื่อ
เทยีบกบัปะเทศอย่างเวยีดนาม ที่มขีนาดเศรษฐกจิที่ใกล้เคยีงกนั
กบัไทย พบว่าไทยจะเสยีเปรียบในหลายๆ ด้าน เช่น เศรษฐกิจ  
การส่งออก รวมทัง้ผลตอบแทนต่อแรงงาน และผู้ประกอบการทีจ่ะ
ลดลง 
           



¡ÅØ‹Á§Ò¹¹âÂºÒÂàÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃáÃ§§Ò¹ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È
¡Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃáÃ§§Ò¹

¼Å¡ÃÐ·ºâ¤ÇÔ´µ‹ÍµÅÒ´áÃ§§Ò¹ä·ÂáÅÐµÅÒ´áÃ§§Ò¹µ‹Ò§»ÃÐà·È 
áÅÐ¡ÒÃ¤Ò´¡ÒÃ³�á¹Çâ¹ŒÁ¢Í§µÅÒ´áÃ§§Ò¹ä·Â

Robot industry and Thai workers. 
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ผลกระทบโควิดต่อตลาดแรงงานไทยและตลาดแรงงานต่างประเทศ และการคาดการณ์แนวโน้ม 
ของตลาดแรงงานไทย 

1.บทนาํ 
 จากการพบผู้ป่วยรายแรกที่ติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ที่ประเทศจีน เมื่อเดือนธันวาคม 2562  
จนกระทั่งในปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ หรือ โควิด-19 ก็ยังคงแพร่กระจายไป
ทั่วโลกและมีความรุนแรงมากกว่าเช้ือไวรัสชนิดอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นซาร์ส เมอร์ส อีโบลาและซิกา ดังน้ันจึงถือว่า
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสชนิดน้ีเป็นภาวะฉุกเฉินของระบบสาธารณสุขทั่วโลก  

โควิด-19 ไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายให้แก่ระบบสาธารณสุข รวมไปถึงทําให้เกิดความสูญเสียชีวิต
ของผู้ติดเช้ือนับล้านคนเท่าน้ัน โควิด-19 ยังสร้างความเสียหายแก่ระบบเศรษฐกิจโลกอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน 
ซึ่งเป็นผลจากการปิดประเทศหรือการ lockdown ทําให้การเดินทางระหว่างประเทศรวมไปถึงการขนส่งสินค้า
ทั่วทั้งโลกหยุดชะงัก สร้างความเสียหายให้แก่อุตสาหกรรมการบิน การขนส่งสินค้าทั้งทางอากาศ ทางบกและ
ทางเรือ รวมไปถึงอุตสาหกรรมที่เก่ียวเน่ืองทําให้ห่วงโซ่อุปทานการผลิตของโลกต้องหยุดดําเนินการช่ัวคราว
นอกจากน้ีภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เก่ียวข้องกับผลิตสินค้าอุปโภค บริโภค การบริการและการท่องเที่ยว
ภายในประเทศได้รับความเสียหายไม่แพ้กัน ซึ่งส่วนหน่ึงเกิดจากความวิตกกังวลของประชาชนและการปฏิบัติ
ตามมาตรการของรัฐบาลในการลดการเดินทางออกนอกบ้าน และให้ทํางานจากที่บ้าน (Work from Home) 
แทนการทํางานในสํานักงานเพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 

เป็นที่แน่นอนว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลต่อเนื่องมาถึง “คนทํางาน”  
ที่ทํางานในภาคการผลิตที่ได้รับผลกระทบ เช่น การลดช่ัวโมงการทํางาน การปรับเปลี่ยนสภาพการจ้างงาน
จากการจ้างงานแบบเต็มเวลา (full-time jobs) เป็นการจ้างงานช่ัวคราว (part-time jobs) ซึ่งมีความสุ่มเสี่ยง
ที่จะถูกเลิกจ้างและเป็นผู้ว่างงานอย่างถาวร ในกรณีที่อุตสาหกรรมหรือธุรกิจน้ันไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะ
ดําเนินธุรกิจต่อไปและจําเป็นต้องปิดกิจการ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร สถานบันเทิง จึงเห็น
ได้ว่าโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อ “คนทํางาน” ในหลายสาขาอาชีพและทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น 
“White Collar หรือ Blue Collar”  

ในช่วงเริ่มแรกการแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อปลายปี 2562 นับได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่า chaotic 
situation หรือภาวะสับสนวุ่นวายที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
ดังน้ันการกําหนดมาตรการหรือนโยบายที่เกิดจากผลกระทบของโควิด-19 จึงเป็นมาตรการและนโยบายในระยะสั้นแบบ
ต้ังรับ รวมไปถึงมาตรการและนโยบายด้านแรงงาน เช่น การให้ความคุ้มครองด้านสาธารณสุขให้แก่แรงงาน  
การลดภาระด้านค่าใช้จ่าย การลดหรือระงับการจ่ายภาษีหรือการจ่ายเงินสมทบในระบบประกันสังคม การสนับสนุน
ด้านการเงินแก่ SMEs การรักษาการจ้างงาน ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(International Labour Organization: ILO) ในเอกสารบทวิเคราะห์เพ่ือติดตามสถานการณ์โควิด-19 และโลกของงาน : 
ผลกระทบและการตอบสนองด้านนโยบาย (เผยแพร่ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563)1 อย่างไรก็ตาม ไวรัสโควิด-
19 ยังคงเกิดการกลายพันธ์และมีสายพันธ์ุใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้นและแพร่ระบาดอย่างต่อเน่ือง กระทั่งขณะน้ียังไม่มีแสง
                                                            
1 ILO Monitor 1st Edition, Covid-19 and the World of Work: Impact and policy response, 18 March 2020)  
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สว่างที่ปลายอุโมงค์ที่จะขจัดไวรัสโควิด-19 ให้หมดจากโลกไปได้ จนบางประเทศออกมายอมรับว่าต้องใช้ชีวิต
ร่วมกับไวรัสชนิดน้ีอย่างปกติสุขในระยะยาวให้ได้ 

โควิด-19 ไม่ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเฉพาะเรื่องการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุข
เท่าน้ัน แต่โควิด-19 ยังเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการทํางานในอนาคต ที่การทํางานในรูป
แบบเดิม (physical proximity) จะถูกแทนที่ ด้วยการทํางานรูปแบบทางไกล (teleworking) โดยผ่าน
เทคโนโลยีการการสื่อสารสมัยใหม่ และการจ้างงานจะเป็นการจ้างงานแบบช่ัวคราว (on-demand work, 
crowdwork)  มากขึ้น นอกจากน้ีความต้องการรูปแบบการทํางานที่เปลี่ยนแปลงไปของกลุ่มประชากรรุ่นใหม่
ในวัย Generation Z (Gen Z) ที่มีอายุระหว่าง 9 – 24 ปี ซึ่งบางส่วนเพิ่งเริ ่มเข้ามาในตลาดแรงงานใน
ฐานะ “First Jobbers” (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2564) โดยคนรุ่นใหม่เหล่าน้ีต้องการทํางานที่มีความยืดหยุ่น 
จึงไม่ให้ความสําคัญกับการทํางานเต็มเวลาในรูปแบบเดิม รวมไปถึงมีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็น
เครื่องมือในการทํางาน ดังน้ัน คนกลุ่มน้ีจึงต้องการเป็นผู้ประกอบการหรือมีธุรกิจส่วนตัว และมีความคิดที่จะ
พัฒนาและสร้างอาชีพใหม่ ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องมือ ซึ่งความต้องการของประชากรรุ่นใหม่น้ี
เป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่ขับเคลื่อน (driving forces) ให้โครงสร้างตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลงไป ดังน้ัน ภาครัฐจึง
ควรพัฒนาการกําหนดและดําเนินนโยบายด้านแรงงานให้เท่าทัน (keep pace) และยืดหยุ่นพร้อมรับมือกับ
สถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและคาดไม่ถึง (unpredictable and adverse circumstances) รวมถึง
เป็นนโยบายและมาตรการระยะยาวที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างตลาดแรงงานในอนาคต 

บทความน้ีจึงจัดทําขึ้นเพ่ือศึกษาผลกระทบของโควิด-19 และความต้องการการทํางานของคนรุ่นใหม่ 
ที่เป็นกลุ่มประชากรวัย  Gen Z ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดแรงงานในอนาคต โดยจะ
นําเสนอข้อมูลสถานการณ์ตลาดแรงงานในช่วงระยะเวลาก่อนเกิดโควิด-19 และช่วงเวลาการแพร่ระบาดโควิด-19 
รวมถึงนําเสนอข้อมูลการศึกษาโครงสร้างตลาดแรงงานในปัจจุบันทั้งกรณีของประเทศไทยและของต่างประเทศ 
และการคาดการณ์โครงสร้างตลาดแรงงานของไทยในอนาคต บทความจะสรุปท้ายด้วยการนําเสนอข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายและเชิงวิชาการเพ่ือรองรับกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดแรงงานในอนาคต 

 

2. สถานการณ์ตลาดแรงงานก่อนเกิดโควิด-19 และช่วงเวลาการแพร่ระบาดโควิด-19 
1) สถานการณ์แรงงานของประเทศไทย 
ก่อนเกิดการระบาดของโควิด จากผลการสํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติ (รูปภาพที่ 1) ไตรมาสที่ 4  

ของปี 2562 ก่อนที่โควิด-19 จะแพร่ระบาดในไทย “ภาวะการมีงานทํา” ในประเทศไทยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาก
ซึ่งในช่วงไตรมาสที่ 3/2561 และไตรมาสที่ 4/2561 ก่อนการแพร่ระบาดโควิดข่วงแรก จํานวนผู้มีงานทําในประเทศ
อยู่ที่ 38.30 ล้านคน และ 37.91 ล้านคนตามลําดับ โดยผู้มีงานทํามีจํานวนลดลงเร่ือยๆ และเมื่อมีการแพร่ระบาด
ในประเทศไทยเป็นวงกว้างในช่วงกลางเดือนมีนาคม 2563 ส่งผลให้เกิดการ lockdown ในพ้ืนที่ที่แพร่ระบาดรวม
ไปถึงในกรุงเทพมหานคร จึงเป็นเหตุให้ผู้มีงานทํามีจํานวนลดลงอยู่ที่จํานวน 37.08 ล้านคน  
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      รูปที่ 1 จํานวนผู้มีงานทํารายไตรมาสก่อนและระหว่างเกิดโควิด-19 

ที่มา สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
 

ในส่วนของผู้มีงานทําในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยในช่วงไตรมาสที่ 3/2562 ถึงไตรมาสที่ 
4/2562 ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก แต่พอเร่ิมมีการระบาดเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 1/2563 และไตรมาสท่ี 
2/2563 จํานวนผู้มีงานทําเริ่มมีจํานวนลดลงและลดลงอย่างต่อเน่ือง เมื่อเทียบไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
(YoY) ลดลงร้อยละ -0.74 ถึงร้อยละ -1.86 แสดงให้เห็นว่า ผู้มีงานทําในทั้งภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการก่อนโควิดมีการจ้างงานท่ีเพ่ิมขึ้น แต่พอช่วงเร่ิมต้นของการระบาด ผู้มีงานทําเริ่มลดลง  
โดยลดลงมากสุด ได้แก่ การผลิต การก่อสร้าง กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน ที่พักแรมและ
บริการด้านอาหาร กิจกรรมบริการอื่นๆ เป็นต้น เมื่อเริ่มเกิดโควิด-19 เศรษฐกิจการจ้างงานในตลาดแรงงาน
เริ่มได้รับผลกระทบการว่างงานเป็นวงกว้างในทุก ๆ กลุ่มอาชีพ รวมถึงการว่างงานตามระดับการศึกษาของ
กําลังแรงงานที่เริ่มจะเข้าสู่ตลาดแรงงานอีกด้วย 

 

 ตารางที่ 1 แสดงผูง้านทําจําแนกตามภาคอุตสาหกรรมช่วงก่อนการระบาดและช่วงการระบาด 

ผู้มีงานทําตาม
ภาคอุตสาหกรรม 

(คน) 

ก่อนมีโควิด 
(ไตรมาสที่ 2/2561) 

ก่อนมีโควิด 
(ไตรมาสที่ 2/2562) 

ช่วงเร่ิมต้นของการ
ระบาด 

(ไตรมาสที่ 2/2563) 

ช่วงการระบาด 
(ไตรมาสที่ 2/2564) 

อัตราการ
เปล่ียนแปลง

ในช่วงการระบาด
 YoY 63/62 

ภาคเกษตรกรรม 11,993,490 11,510,850 11,479,220 11,749,020 -0.27
ภาคอุตสาหกรรม 8,803,970 8,897,400 8,472,150 8,452,190 -4.78

ภาคบริการ 17,086,990 17,373,550 17,129,380 17,620,610 -1.41
ที่มา สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
 

จากรูปภาพที่ 2 ด้านล่าง ในส่วนของการว่างงานตามระดับการศึกษาในช่วงไตรมาสที่ 4/2562  
ก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 น้ัน พบว่า จํานวนผู้ว่างงานสูงสุดยังคงเป็นระดับอุดมศึกษาที่จํานวน 
134,700 คน(ร้อยละ 1.63) รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จํานวน 77,300 คน(ร้อยละ 1.21) 
มัธยมศึกษาตอนต้นที่จํานวน 70,450 คน(ร้อยละ 1.07) ตามลําดับ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการว่างงานของ
คนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาในระดับกลางและระดับสูง เน่ืองจากส่วนหน่ึงเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา
หรือเทียบเท่าที่เริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงาน  

36,000,000
37,000,000
38,000,000
39,000,000

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

ปี2561 ปี2562 ปี2563 ปี2564

จํานวน ผู้ มี งานทํารายไตรมาส  

จํานวนผู้มีงานทํา

ก่อนระบาดของโควิด-19

คน
ระบาดโควิด-19 

ระลอบใหม่
ช่วงระบาดโควิด-19 

ระลอบแรก
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รูปภาพที่ 2 การว่างงานตามระดับการศึกษาในช่วงไตรมาสที่ 4/2562 ก่อนโควิด-19 ระบาด 

ที่มา สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

จะเห็นว่าก่อนเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่เป็นจุดเริ่มต้นในประเทศจีนช่วงปลายปี 2562 ยังไม่มีผล
ใดๆ ต่อตลาดแรงงานไทยในขณะน้ัน เพียงแต่เป็นการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจ้างงาน-ว่างงาน ตามเศรษฐกิจ
ภายในประเทศเองเท่าน้ัน  

ช่วงการระบาดของโควิด ตลาดแรงงานภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 
ต่อเน่ืองจากปี 2563 มีเสียหายทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 11.038 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
65.3 ของ GDP (ปีฐานพ.ศ.2562) ส่งผลให้เศรษฐกิจของไทยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ซึ่งเศรษฐกิจไทย
พ่ึงพาการค้าระหว่างประเทศ, นักท่องเที่ยวต่างชาติและการลงทุน ส่วนผลกระทบการจ้างงานในทางเศรษฐกิจ
จะไม่ส่งผลกระทบทันทีไตรมาสต่อไตรมาส เมื่อเศรษฐกิจถดถอยจะใช้เวลาประมาณ 1 ถึง 2 ไตรมาส 
ที่จะกระทบการว่างงาน 

ในช่วงไตรมาสที่ 3/2563 และไตรมาสที่ 4/2563 ผู้มีงานทําเริ่มกลับมาสูงขึ้นอีกครั้ง จากรายงาน 
ของธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่า มาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวดน้อยกว่าระลอกแรก และส่วนหน่ึง
มาจากภาคการผลิตที่ยังคงฟ้ืนตัวต่อเน่ือง จากตามการส่งออกที่ปรับดีขึ้นตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจคู่ค้า ทั้ง
จากการฉีดวัคซีนโควิด-19 และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายประเทศ (ธปท, 2563) และหลังจากน้ัน
ในช่วงไตรมาสที่ 4/2563 เริ่มมีการระบาดระลอกใหม่เกิดขึ้นอีก จึงส่งผลให้จํานวนผู้มีงานทําโดยรวมปรับ
ลดลงทั้งในและนอกภาคเกษตร โดยการจ้างงานลูกจ้างรายวันปรับลดลงค่อนข้างมากเน่ืองจากเป็นแรงงาน
กลุ่มแรกที่สามารถถูกปรับเปลี่ยนได้ง่ายเพ่ือประคับประคองสถานการณ์ รวมไปถึงช่ัวโมงทํางานเฉลี่ยก็ปรับ
ลดลงเช่นกัน  

(จากรูปภาพที่ 3) ข้อมูลจํานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 33 แสดงให้เห็นว่า จุดวิกฤต 
ในตลาดแรงงานเริ่มขึ้นในช่วงเดือนเมษายน 2563 (กราฟสีส้ม) จากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโรค
โควิด – 19 ที่พบเคสแรกในไทยคือวันที่ 12 มกราคม 2563 เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน และพบผู้ติดเช้ือคนไทย
รายแรกวันที่ 31 มกราคม 2563 ภาครัฐจึงสั่งให้มีมาตรการล็อคดาวน์ในประเทศครั้งแรกวันที่ 24 มีนาคม 2563 
ทําให้ผู้มีงานทําลดลงอย่างต่อเน่ืองเกือบตลอดทั้งปี ก่อนที่จะเริ่มฟ้ืนตัวได้ในช่วงปลายปี 2563 แต่ก็เป็นการ
เพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน จุดตํ่าสุดเกิดขึ้นในเดือนเมษายน 2564 ที่มีผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมอยู่ที่
ประมาณ 11.052 ล้านคน ทั้งยังตํ่ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการเกิดวิกฤตด้านแรงงานครั้งแรกในช่วงเดือน
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จํานวนและอัตราการว่างงานตามระดับการศึกษาของไตรมาสที่ 4/2562 ก่อนการระบาดของโควิด-19 

จํานวนการว่างงาน อัตราการว่างงาน

คน ร้อยละ



11 
 

เดียวกันของปีก่อนหน้า ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจและการเยียวยาจากหน่วยงานภาครัฐอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือช่วยพยุงให้การจ้างงานและเศรษฐกิจสามารถประคับประคองตัวเองได้  

รูปท่ี 3 จํานวนแรงงานในมาตรา 33 ก่อน-หลังโควิด-19 พ.ศ.2562 - 2564 

 

ที่มา สํานักงานประกันสังคม 
ประมวลผลโดย กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ กองเศรษฐกิจการแรงงาน (ประมวลผลวันที่ 12 พ.ย. 64)  
 

 ในส่วนของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน(ประกันสังคม) ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาด ซึ่งเป็นการล็อกดาวน์ครั้งแรกในเดือนเมษายน 2563 โดยมีจํานวนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน
อยู่ที่ 215,652 คน มากกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อนที่จํานวน 173,796 คนคิดเป็นร้อยละ 24.08 (%YoY) 
และสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ซึ่งมากที่สุดในเดือนตุลาคม 2563 ที่จํานวน 491,662 คน มากกว่าเดือนเดียวกันของ
ปีก่อนที่จํานวน 174,529 คน คิดเป็นร้อยละ 181.71 (%YoY) 

 

        รูปท่ี 4 ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 

ที่มา สํานักงานประกันสังคม 
ประมวลผลโดย กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ กองเศรษฐกิจการแรงงาน (ประมวลผลวันที่ 12 พ.ย. 64)  
 

 เปรียบเทียบช่ัวโมงการทํางานเฉลี่ยของผู้มีงานทําในช่วงปี 2561-2564 เป็นรายไตรมาส ช่วงก่อนเกิดการ
ระบาดช่ัวโมงการทํางานต่อสัปดาห์ในไตรมาสที่ 4/2564 อยู่ที่ 43.10 ช่ัวโมง/สัปดาห์ พอเกิดการระบาดในช่วงไตร
มาสที่ 1/2563 และไตรมาสท่ี 2/2563 ช่ัวโมงการทํางานลดลงอย่างต่อเน่ืองอยู่ที่ 38.20 ช่ัวโมง/สัปดาห์  
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แสดงให้เห็นว่า แม้แรงงานจะมีงานทําแต่ไม่ได้มีการทํางานอย่างเต็มที่ ซึ่งจะส่งผลต่อปริมาณผลผลิตและ
รายได้ของแรงงานที่อาจจะลดลงตามช่ัวโมงการทํางานที่ลดลง ซึ่งจะกระทบต่อเน่ืองไปถึงกําลังซื้อของภาค
ครัวเรือน รวมถึงผลกระทบของโควิด-19 ในช่วงการระบาด  

 

       รูปท่ี 5 ชัว่โมงการทํางานเฉลี่ยของผู้มีงานทํา ชั่วโมง/สัปดาห์ 

ที่มา สํานักงานประกันสังคม 
ประมวลผลโดย กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ กองเศรษฐกิจการแรงงาน (ประมวลผลวันที่ 12 พ.ย. 64)  

ในส่วนของการว่างงาน จะเห็นว่าแรงงานในวัยทํางานมากที่สุดจะอยู่ในช่วงอายุประมาณ 15-29 ปี 
ซึ่งเป็นช่วงว่างงานที่มีความเสี่ยงสูงหลังเกิดโควิด-19 โดยเป็นช่วงนักศึกษาส่วนใหญ่เรียนจบและหางานทํา  
เมื่อพิจารณาดูตามช่วงอายุ 15-24 ปี จะสังเกตว่า ในไตรมาสที่ 4/2563 อายุช่วง 15-24 ปี ก่อนเกิด 
การระบาดโควิดผู้ว่างงานมีจํานวน 197,350 คน ผู้ว่างงานมีจํานวนลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/2563  
แต่พอเกิดโควิด-19 ขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 1/2563 และไตรมาสท่ี 2/2563 จํานวนว่างงานในช่วงอายุ 15-24 ปี
สูงขึ้น ที่จํานวน 324,150 คน (แค่สองไตรมาสมีจํานวนมากถึง 126,800 คน) เช่นเดียวกันกับการว่างงานในช่วง
อายุ 25-29 ปี ที่เริ่มสูงขึ้นในไตรมาสที่ 1/2563 และไตรมาสท่ี 2/2563 แน่นอนว่าการว่างงานท่ีสูงขึ้นไม่ได้
เกิดขึ้นในทันที แต่เมื่อเศรษฐกิจถดถอยจะใช้เวลาประมาณ 1 ถึง 2 ไตรมาสที่จะกระทบการว่างงาน รวมถึงเกิด
การล็อกดาวน์ภายในประเทศ และการว่างงานตามช่วงอายุ 15-29 ปี น้ันเกิดขึ้นตอนไตรมาสที่ 2/2563 

รูปท่ี 6 จํานวนผู้ว่างงานตามช่วงอายุ 15-24 ปี และ 25-29 ปี 

ที่มา สํานักงานประกันสังคม 
ประมวลผลโดย กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ กองเศรษฐกิจการแรงงาน (ประมวลผลวันที่ 12 พ.ย. 64)  
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เมื่อพิจารณาผู้ว่างงานจําแนกระดับการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกันกับผู้ว่างงานตามจําแนกระดับ
การศึกษาจะพบว่าระดับที่มีจํานวนมากท่ีสุดคือ อุดมศึกษา ซึ่งไตรมาสที่ 1/2563 และไตรมาสที่ 2/2563 ช่วง
เกิดการระบาดโควิดมีผู้ว่างงานจํานวนสูงถึง 265,780 คน มากกว่าไตรมาสท่ี 4/2563 ที่ก่อนการระบาดโควิด
ระลอกแรกที่จํานวน 134,700 คน (แค่สองไตรมาสมีจํานวนมากถึง 131,080 คนในระดับอุดศึกษา) และ
รองลงมาในระดับมัธยมปลาย มัธยมต้น ประถมศึกษา ตามลําดับ ซึ่งปัจจุบันผู้ว่างงานแต่ละระดับการศึกษา
ยังคงสูงอย่างต่อเน่ืองจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 

 

รูปท่ี 7 จํานวนผู้ว่างงานจําแนกระดับการศึกษา 

ที่มา สํานักงานประกันสังคม 
ประมวลผลโดย กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ กองเศรษฐกิจการแรงงาน (ประมวลผลวันที่ 12 พ.ย. 64)  
 

2) สถานการณ์จ้างงานและว่างงานของต่างประเทศที่ศึกษา 
รายงานจาก U.S. BUREAU OF LABOUR STATISTICS ในช่วงโควิดระบาด การว่างงานในประเทศ 

สหรัฐอเมริกามีจํานวนสูงขึ้น การจัดอันดับประเภทงานที่มีผู้ตกงานมากที่สุดในปี 2563 พบว่าอันดับที่ 1 ได้แก่ 
ภาคส่วนงานให้บริการ เช่น ผับบาร์ และร้านอาหาร อันดับที่ 2 ได้แก่ ส่วนงานสนับสนุนการขุดเจาะนํ้ามัน 
โดยพบว่าความต้องการน้ํามันน้ันลดลงอย่างรวดเร็ว และการทํางานจากท่ีบ้านได้ทําให้ในหลายพ้ืนที่มีการ
เดินทางลดน้อยลง ทําให้บริษัทต้องเลิกจ้างพนักงานบางส่วน ขณะที่อันดับที่ 3 ได้แก่ กลุ่มงานที่เก่ียวข้องกับ
การเดินทางและการคมนาคม เช่น งานสายการบิน เป็นผลกระทบจากการปิดพรมแดน ทําให้สายการบินต้อง
ประกาศพักงาน หรือเลิกจ้างพนักงาน ขณะที่ประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่อ่ืนๆ ต้องเผชิญกับตัวเลขการ
ว่างงานของวัยหนุ่มสาวในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงแรก แต่มาตรการต่างๆ ของรัฐได้เป็นตัว
ช่วยกู้สถานการณ์และสามารถควบคุมวิกฤติแรงงานได้ในที่สุด ส่วนประเทศในเอเชียอย่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ 
ตัวเลขการว่างงานของคนวัยหนุ่มสาวแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลง (Nattachar K., 2564) จากรูปภาพที่ 8  
จะเห็นว่าตัวเลขผู้ว่างงานในช่วงโควิดของสหรัฐอเมริกาช่วงเดือนเมษายน 2563 ขยายตัวมากถึง 23 ล้านคน จาก
เดือนก่อนหน้าที่จํานวน 7.1 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 233.33 (%MoM) อย่างไรก็ตาม การจ้างงาน-ว่างงานใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาถึงจะมีตัวเลขที่สูง แต่มาตรการต่างๆภายในประเทศควบคุมการแพร่ระบาดได้ดี เช่น 
คุณภาพวัคซีน ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ จึงทําให้ในปัจจุบันตัวเลขการว่างงานในเดือนสิงหาคม 2564  
มีเพียง 8.38 ล้านคน 
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 การจ้างงานและว่างงานในช่วงโควิดของญี่ปุ่น จะสังเกตเห็นว่าในช่วงเดือนเมษายน 2563 ผู้มีงานทํา
ลดงอย่างเห็นได้ชัดเน่ืองจากเกิดการแพร่ระบาด ซึ่งในประเทศญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2563 ลดลงประมาณ  
1.2-1.3 ล้านคน จากเดือนก่อนหน้า และยังลดลงต่อเน่ืองเมื่อเทียบกับปี 2562 กลับกันการระบาดทําให้ใน
ประเทศญี่ปุ่นมีผู้ว่างงานเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองสูงสุดอยู่ที่ 2.15 ล้านคน ในเดือนตุลาคม 2563 และปัจจุบันใน
เดือนสิงหาคม 2564 การว่างงานอยู่ที่ 1.93 ล้านคน ยังคงสูงอยู่แต่มีแนวโน้มค่อยๆลดลง ภายใต้มาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาดภายในประเทศและมาตรการต่างๆกําหนดให้ร้านอาหารต้องปิดให้บริการเร็วขึ้น  
และงดจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เพ่ือลดการเดินทางเคลื่อนย้าย และพฤติกรรมที่นําไปสู่การแพร่เช้ือไวรัส 
เป็นต้น (bangkokbiznews, 2564) พร้อมทั้งใช้มาตรการเชิงรุกในการตรวจเช้ือและติดตามผู้ติดเช้ือ 

การจ้างงานและว่างงานของเกาหลีใต้ จะสังเกตเห็นว่าจํานวนผู้มีงานทําลดลงตํ่าสุดในเดือนเมษายน 
2564 ที่จํานวน 26.50 ล้านคน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ที่มีจํานวนผู้มีงานทําสูงจํานวน 27.52 ล้านคน 
(ลดลงถึง 1.08 ล้านคนภายในเวลา 2 เดือน) และในปัจจุบันเดือนสิงหาคม 2564 มีจํานวนผู้มีงานทําขยายตัว
อย่างช้าๆ อยู่ที่จํานวน 27.39 ล้านคน กลับกันการแพร่ระบาดนั้นทําให้จํานวนผู้ว่างงานเพ่ิมขึ้นแต่ใช้เวลา 
ไม่นาน(ประมาณ2-3เดือน) เน่ืองจากสาธารณสุขของเกาหลีใต้ได้มีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 
ระดับ 4 หรือระดับสูงสุด ก่อนจะถึงขั้น “ล็อกดาวน์” เต็มรูปแบบเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังยอดผู้ติดเช้ือ
โควิด-19 เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ (bangkokbiznews, 2564) ซึ่งเกาหลีใต้มีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดได้ดี 
ทําให้ตัวเลขการว่างงานในเดือนพฤษภาคม 2564 จํานวนว่างงานสูงสุดอยู่ที่ 12.42 ล้านคน มากกว่าเดือน
กุมภาพันธ์ที่เริ่มเกิดการระบาดที่จํานวน 9.27 ล้านคน(เพ่ิมขึ้นเพียง 3.15 ล้านคน) และในปัจจุบันในเดือน
สิงหาคม 2564 จํานวนผู้ว่างงานยังลดลงอย่างต่อเน่ืองอยู่ที่จํานวน 7.94 ล้านคน น้อยกว่าตอนที่เกิดการแพร่
ระบาดในช่วงเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 เน่ืองจาก รัฐบาลเกาหลีใต้ ได้วางแผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจเต็ม
รูปแบบ สําหรับช่วงคร่ึงหลังของปี 2021 หลังโครงการฉีดวัคซีนประเทศ เดินหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดย
ประชาชนราว 30% ฉีดวัคซีนแล้ว ซึ่งรัฐบาลคาดว่าประชาชน 70% จะได้ฉีดวัคซีนภายในเดือนกันยายน  
และประเทศจะมีภูมิคุ้มกันหมู่เดือนพฤศจิกายนน้ี (prachachat, 2564) 

 

               รูปท่ี 8 แสดงการจ้างงานและว่างงานของแต่ละประเทศ พ.ศ.2562 - 2564 

  ประเทศญี่ปุ่น 

ที่มา National Statistics of Japan 
ประมวลผลโดย กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ กองเศรษฐกิจการแรงงาน 
 

65,500
66,000
66,500
67,000
67,500
68,000

ม ค ก พ มี ค เ ม ย พ ค มิ ย ก ค ส ค ก ย ต ค พ ย ธ ค

เ ป รี ย บ เ ที ย บ ผู้ มี ง า น ทํา ป ร ะ เ ท ศ ญ่ี ปุ่ น  พ . ศ  6 2 - 6 4

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
พันคน

เดือน

1,200
1,500
1,800
2,100
2,400

ม ค กพ มี ค เ ม ย พ ค มิ ย ก ค ส ค ก ย ต ค พ ย ธ ค

เ ป รี ย บ เ ที ย บ ผู้ ว่ า ง ง า นป ร ะ เ ท ศ ญ่ี ปุ่ น  พ . ศ  6 2 - 6 4

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
พันคน

เดือน



15 
 

ประเทศเกาหลีใต้ 

ที่มา Statistics Korea, Economically Active Population Survey 
ประมวลผลโดย กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ กองเศรษฐกิจการแรงงาน 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ที่มา U.S. BUREAU OF LABOUR STATISTICS 
ประมวลผลโดย กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ กองเศรษฐกิจการแรงงาน 
 

 - อัตราว่างงานของวัยแรงงาน คน Gen Z ช่วงอายุ 15-24 ปี ในต่างประเทศ 
ถ้ามาดูในส่วนของช่วงอายุอัตราการว่างงานมากที่สุดจะอยู่ในช่วงของคน Gen Z ซึ่งถ้าดูในประเทศ

ของ OECD สูงขึ้นเกือบสองเท่าในปี 2563 เน่ืองจากผลกระทบจากโควิด ประชากรในช่วงอายุ Gen Z หรือ 
คนที่เกิดระหว่างปี 1997-2009 เป็นจํานวนประมาณร้อยละ 30 ของประชากรทั้งหมด และคาดว่าจะมีคนวัย 

Gen Z ถึงร้อยละ 27 ของแรงงานทั่วโลกใน
ปี 2025 แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ในปี 2563 ทําให้อัตราการว่างงาน
เฉพาะของคน Gen Z เมื่อเทียบกับกลุ่ม
คนทํางานที่อายุมากกว่า คือ กลุ่ม Baby 
Boomer และ Generation Y เพ่ิมสูงขึ้นถึง
เกือบสองเท่าในเกือบทุกประเทศในกลุ่ม 
OECD สเปนได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด โดย
ที่อัตราการว่างงานของแรงงานอายุ 25-74 ปี
อยู่ที่ 14% แต่อัตราการว่างงานของ Gen Z 
น้ันสูงกว่าถึงสองเท่า อยู่ที่สูงกว่าร้อยละ 38 
(Natetida Bunnag, 2563) 
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รูปท่ี 9 อัตราว่างงานของคน Gen z ในกลุ่มประเทศ OECD
ท่ีมา: Visual Capitalist 
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- ช่ัวโมงการทํางานของผู้มีงานทําในภูมิภาคอาเซียน 
ในส่วนของแรงงานในภูมิภาคอาเซียน จะเห็นว่าการระบาดของโควิด-19 ยังกระทบต่อช่ัวโมงการ

ทํางานของแรงงานโดยเฉพาะในอาเซียนรวมถึงการลดช่ัวโมงของแรงงานลง ถ้าร้ายแรงสุดแรงงานตกงานหรือ
ย้ายไปทํางานในที่ไกลๆแต่ได้ค่าจ้างที่น้อยลง จากผลกระทบเหล่าน้ีในภาพรวมช่ัวโมงการทํางานจึงสะท้อนให้
เห็นถึงความทุกข์ยากที่เกิดกับนายจ้างลูกจ้างและแรงงานทั่วโลกรวมทั้งภูมิภาคในอาเซียน ในปี 2563 จากรูป
ที่ 10 จะเห็นว่าการสูญเสียช่ัวโมงการทํางานทั่วโลกอยู่ที่ร้อยละ 8.8 สูงกว่าในภูมิภาคอาเซียนที่ร้อยละ 8.4  
และเอเชียและแปซิฟิกร้อยละ 7.9 ซึ่งในไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2564 เห็นได้ชัดว่าจํานวนช่ัวโมงการทํางาน
ลดลงเน่ืองจากผลกระทบของการแพร่ระบาดใหญ่ทั้งรอบแรกและรอบใหม่ บุคลากรทางการแพทย์และ
บุคลากรที่จําเป็นอ่ืนๆ มีแนวโน้มลดลงประสบกับปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ช่ัวโมงการทํางานยาวนานขึ้น 
ดังน้ัน ก็ขึ้นอยู่กับการจัดการของแต่ละประเทศ เช่น การฉีดวัคซีน ความเร็วของการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ 

 
 

 
รูปท่ี 10 ชั่วโมงการท่ีทํางานลดลง

เนื่องจากการแพร่ระบาด 

 
 

หมายเหตุ การสูญเสียชั่วโมงการทํางานคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 
ท่ีมา ILO estimates, ILOSTAT Database. 
  

 ในขณะที่ภูมิภาคอาเซียนมีช่ัวโมงการทํางานลดลงที่ร้อยละ 8.4 ในปี 2563 เกิดจากปัจจัย 
แต่ละประเทศที่แตกต่างกันรวมถึงความสามารถในการควบคุมโรคระบาดตลอดจนความเข้มงวดและ
ระยะเวลาของมาตรการล็อกดาวน์เพ่ือระงับการแพร่กระจายของโควิด-19 ประเทศที่สูญเสียช่ัวโมงการทํางาน
มากที่สุดในอาเซียนคือ ฟิลิปปินส์โดยสูญเสียการทํางานสูงถึงร้อยละ 13.6 รองลงมาคือ เมียนมาร้อยละ 13.2 
ส่วนประเทศที่สูญเสียการทํางานลดลงน้อยที่สุด คือไทย บรูไน และประชาธิปไตยประชาชนลาวลดลงเพียง
ร้อยละ 4.3-4.5   

 

รูปท่ี 11 ประเทศในอาเซียนท่ีมีการสูญเสียชั่วโมงการทํางานในปี 2020(%) 

ท่ีมา ILO estimates, ILOSTAT Database. 
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3. เทรนด์การทํางานของโลกหลังโควิด-19 และความต้องการรูปแบบการทํางานที่เปลี่ยนแปลงไปของกลุ่ม
ประชากรรุ่นใหม่ในวัย Generation Z (Future of work trends Post Covid-19 and occupational stereotypes 
of Gen Z)   
 3.1 เทรนด์การทํางานของโลกหลังโควิด-19 

แน่นอนว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานของเรามาโดยตลอด แต่ก็เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป จนกระทั่งต้นปี 2563 เริ่มมีการระบาดของโควิด-19 ซึ่งกลายเป็นตัวเร่งสําคัญที่ทําให้มีการใช้
เทคโนโลยีควบคู่กับการทํางานมากข้ึนอย่างก้าวกระโดด ทั้งการทํางานระยะไกล (BOT MAGAZINE, 2564)  
และการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติมาแทนท่ีการใช้แรงงานคนเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยงการสัมผัส
ระหว่างคน และเป็นการลดต้นทุนในระยะยาว รวมไปถึงลดอัตราการสูญเสียในการผลิตสินค้าที่มีความ
บกพร่อง (defect) เมื่อเทียบกับช่วงก่อนการระบาดของโควิด-19 จึงทําให้หลายๆ องค์กรมีการทบทวนวิธีการ
ทํางานเป็นสัญญาณเตือนที่บอกให้ผู้ประกอบการต้องเร่งปรับตัว รวมไปถึงการสร้างสภาพแวดล้อมต่างๆ  
ในการทํางานรูปแบบใหม่ๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะเก่ียวข้องกับระบบเศรษฐกิจไทยอย่างแน่นอน  
ทั้งโครงสร้างตลาดแรงงานและการบริโภคของประชาชน ดังน้ัน เทรนด์รูปแบบการทํางานและเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังน้ี 1) เทรนด์การทํางานแบบไฮบริด จากผลการสํารวจตลาดแรงงานพบว่า พนักงาน
ออฟฟิศในสหรัฐอเมริกา 55% ต้องการรูปแบบการทํางานแบบไฮบริดระหว่างการทํางานที่บ้านและการเข้าไป
ทํางานที่ออฟฟิศ ส่วนในอังกฤษกลุ่มนายจ้างคาดการณ์ว่าสัดส่วนของพนักงานที่ทํางาน Work from home 
จะเพ่ิมขึ้นเป็นสองเท่าจาก 18% เป็น 37% (scb, 2564) ดังน้ัน เทรนด์การทํางานในยุคใหม่จะไม่ได้ถูกกําหนด
อยู่เพียงแค่สถานที่อีกต่อไป เพราะบริษัทต่างๆจะเน้น Result และประสบการณ์ในการทํางานมากข้ึน  
การทํางานแบบไฮบริดจึงเป็นที่นิยมมากขึ้น 2) เทรนด์เทคโนโลยี พ้ืนที่ในการทํางานส่วนใหญ่จะมีการนํา
เทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นช็อปป้ิงออนไลน์ หุ่นยนต์ส่งอาหาร ที่ช่วยส่งเพ่ือป้องกันคนมาสัมผัสกัน 
จนเสี่ยงต่อการระบาดของโรคได้ นอกจากน้ี ยังมีเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยเทคโนโลยี เช่น HealthTech 
จะมีส่วนสําคัญอย่างมากในอนาคต ที่มุ่งเน้นไปยังการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยในบ้าน หรือเป็นระบบติดตาม
ผลการรักษาและดูแลสุขภาพด้วยวีดีโอแบบทางไกล เป็นต้น ไม่เพียงแต่มาช่วยรับมือกับโควิดในมิติต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ ให้หันมาให้ความสําคัญและทุ่มเทในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เก่ียวกับสุขภาพและ
การแพทย์มากขึ้นอย่างแน่นอน 3) การทํางานที่บ้านและการเรียนทางไกล แน่นอนว่าในช่วงของการล็อกดาวน์ 
การทํางานจากบ้านหรือที่เรียกกันติดปากว่า Work from Home น้ันได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นใน
การทํางาน ไม่ว่าจะเป็นการประชุมออนไลน์ พรีเซนต์งานผ่านZoom จากการทํางานในลักษณะดังกล่าว ทําให้
พนักงานหลายตําแหน่งเร่ิมรู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องเดินทางไปทํางานก็สามารถทํางานให้สําเร็จได้จากการทํางานที่
บ้าน นอกจากน้ีการเรียนแบบทางไกล Hybrid classroom หากครูและนักเรียนสามารถใช้สื่อการสอน
ออนไลน์ต่างๆ ผสมผสานในการเรียนรู้ก็จะย่ิงทําให้คุณภาพของการเรียนมีมากย่ิงขึ้น เช่น การนําเสนอ 
วิดีทัศน์ออนไลน์ การส่งเอกสารการบรรยาย การสนทนาแบบทันทีทันใด ทําให้การเข้าถึงการศึกษาเปิดกว้าง
มากย่ิงขึ้น ดังน้ัน ในอนาคตเรื่องสถานที่ไม่ใช่สิ่งสําคัญอีกต่อไป ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนข้ามซีกโลกโดยไม่
ต้องเดินทางออกจากบ้าน จากที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นส่วนหน่ึงในวิเคราะห์ เทรนด์การทํางานของโลก โลกการ
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ทําธุรกิจจะเปลี่ยนหน้าตาไปจากเดิม หลังวิกฤตไวรัสโควิด-19 ผ่านพ้น สิ่งสําคัญไม่ใช่แค่การอยู่รอดให้ได้ใน
วิกฤต แต่ชีวิตหลังวิกฤตนั้นผู้ประกอบการจะต้องทํายังไงนี้คือโจทย์ 

 3.2 ความต้องการรูปแบบการทํางานของคน Gen Z 
 ปี 2563 คน Gen Z หรือปีพ.ศ. 2538 เป็นต้นไปใกล้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเป็นน้อง

ใหม่เตรียมตัวกับสังคมทํางาน คนกลุ่มน้ีเติบโตมาในยุคดิจิทัล มีเทคโนโลยีที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ชอบท่อง
โลกออนไลน์ มีความเป็นตัวของตัวเองสูง จึงเป็นพลังสําคัญในการขับเคลื่อนให้องค์กรทันโลกทันเทรนด์  
คน Gen Z ในระยะข้างหน้าจะเข้ามาเป็นกําลังหลักของแรงงานในประเทศ นิสัยและลักษณะในการทํางาน
รวมถึงไลฟ์สไตล์ของคน Gen Z จะไม่ค่อยยึดติดกับองค์กร และมีความแตกต่างไปจาก Generation ก่อน ๆ 
(ซึ่งอัตราการลาออกจากงานของไทยจะอยู่ที่ประมาณ 10% แต่เมื่อคน Gen Z เข้าสู่วัยทํางานอัตราการ
ลาออกจากงานได้เพ่ิมขึ้นอยู่ที่ 12-15%) แสดงให้เห็นว่า ค่าตอบแทนที่สูงเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถดึงดูด
ใจให้คนใน Gen Z อดทนทํางานอีกต่อไป แต่จะต้องมีปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น สถานที่ทํางาน เวลาเข้า-ออกงาน  
โดยต้องการความยืดหยุ่นในชีวิต และ Work Life Balance ที่เพ่ิมขึ้นคน Gen Z มักจะถูกใจองค์กรที่ใช้
เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือหลักในการสื่อสาร เพราะจะเป็นการทํางานให้สะดวกรวดเร็วขึ้น องค์กรไหนสามารถ
ทํางานบนระบบออนไลน์ได้แม้อยู่นอกออฟฟิศ ลดงานเอกสารลง ใช้ทรัพยากรกระดาษให้น้อยที่สุดให้อยู่ใน
รูปแบบของ ดิจิทัล หรือการประชุมแบบ video conference ที่ประหยัดค่าเดินทางและเวลา ก็จะดึงดูดให้
ชาว Gen Z อยากร่วมงานด้วยได้ไม่ยาก เพราะแรงงานกลุ่มน้ีจะเป็นอนาคตในการพัฒนาประเทศให้ก้าวต่อไป 
อีกทั้งคน Gen Z บางกลุ่มมีแนวคิดที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการทําธุรกิจ start up มากขึ้น จึงเป็นเหตุผลที่ทํา
ให้ตัวเลขว่างงานของวัยแรงงานช่วงอายุ 15-29 ปี จึงมีตัวเลขที่สูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเรื่องของโค
วิด-19 เป็นปัจจัยเร่ง ทําให้คน Gen Z ที่เติบโตมาพร้อมกับช่วงที่เทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดอาชีพใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้น
มาก เช่น Youtuber /Vlogger จะเห็นได้ว่าคนใน Gen Z มีโอกาสและทางเลือกในอาชีพเพ่ิมขึ้นอย่างมาก  

ดังน้ัน ลักษณะของเยาวชนรุ่นใหม่จะเห็นว่า มีความต้องการรูปแบบการทํางานใหม่ๆ ที่มีความ
เช่ียวชาญในการใช้เทคโนโลยี ต้องการค้นหาตนเอง มีความรู้ความสามารถเรียนรู้ได้เร็ว มีความต้องการเป็น
ผู้ประกอบการมากขึ้น สิ่งเหล่าน้ีจึงเป็นสิ่งสําคัญที่แต่ละองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องเรียนรู้วิธีที่จะรักษา
บุคลากรเหล่าน้ี และที่สําคัญคน Gen Z ต้องการองค์กรที่มีพ้ืนที่ในการแสดงความคิดเห็น เปิดกว้างและรับฟัง
ความเห็นต่าง หยิบย่ืนโอกาสให้โชว์ศักยภาพการทํางานแม้จะเป็นน้องใหม่ พิจารณาผลงานจากฝีมือจริง ๆ 
ไม่ใช่ตามระบบอาวุโส  
 

4.สรุปและการคาดการณ์แนวโน้มและเศรษฐกิจตลาดแรงงานของไทยและต่างประเทศในอนาคต  
 จากตัวเลขของผู้มีงานทํา และจํานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 33 จะเห็นได้ว่า 
ในปัจจุบันเริ่มมีจํานวนผู้มีงานทําและผู้ประกันตนเร่ิมเพ่ิมมากขึ้น ถึงแม้ว่าตัวเลขจะไม่สูงเท่าก่อนเกิด 
การแพร่ระบาดแต่เริ่มเป็นสัญญาณที่ดีในการจ้างงาน แต่ว่าวิกฤตตลาดแรงงานที่เกิดขึ้นจากการระบาดใหญ ่
ของโควิด-19 น้ัน จะยังคงดําเนินไปอย่างต่อเน่ือง ถึงแม้จะมีการเติบโตของการจ้างงานอยู่บ้าง แต่ก็ไม่เพียง
พอที่จะชดเชยความสูญเสียที่เกิดขึ้น และปัญหาดังกล่าวอาจจะกินระยะเวลายาวนานถึงปี 2566 เป็นอย่างน้อย  
อีกทั้ง จํานวนยอดผู้ติดเช้ือโควิด-19 ในประเทศยังคงมีอย่างต่อเน่ือง ส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน 
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ซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบต่อธุรกิจเป็นจํานวนมาก อัตราการว่างงานและเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบอย่างมาก
จากการแพร่ระบาดใหญ่ของโควิด-19 ต้ังแต่ปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน และยังเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง รวมท้ัง
ความกังวลในการเกิดระบาดระลอกใหม่ภายในประเทศของโควิดสายพันธ์ุใหม่ ซึ่งการกําหนดมาตรการและ
แผนรองรับสถานการณ์ยังอาจไม่ครอบคลุมเพียงพอ ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีอาจจะส่งผลต่อแนวโน้มการเติบโตของ
เศรษฐกิจ การบริโภคภาคเอกชน การลงทุน และการจ้างงานในอนาคต โดยเฉพาะกําลังแรงงานท่ีเริ่มเข้าสู่
ตลาดแรงงานอย่างคน Gen Z ที่มีความสําคัญต่อประเทศ รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการปิดโรงเรียนทั่วทั้ง
ภูมิภาคเน่ืองจากการแพร่ระบาดใหญ่ ถึงแม้ว่าหลายพ้ืนที่ในประเทศได้ใช้การเรียนการสอนทางไกล แต่ยังมี
นักเรียนอีกมากมายท่ีไม่สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ซึ่งการหยุดชะงักดังกล่าวจะส่งผลต่อ
ความชํานาญและฝีมือของนักเรียนรวมทั้งการผลิตและการหารายได้ของแรงงานในอนาคต 

สายงานที่มีโอกาสเติบโตสูงในอนาคตหลังโควิด-19 คือ อาชีพที่ได้รับผลกระทบมากสุดอย่างสายงาน
ด้านการท่องเที่ยว โรงแรม และร้านอาหาร เน่ืองจากโดนผลกระทบมากสุด แต่เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น จะกลับมา
จ้างงานมากขึ้น โดยคาดว่ามีแนวโน้มเติบโตอันดับต้นๆ เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมการผลิต หลังจากในหลาย
โรงงานปิดไป เมื่อกลับมาเปิดการผลิตใหม่ ต้องมีการจ้างงานเพ่ิมขึ้น (The Asian Development Bank: 
ADB, 2564) อย่างไรก็ตาม ยังมีอาชีพเกิดใหม่ขึ้นหน่ึงในน้ันก็คือ ขายของออนไลน์ ซึ่งในยุคน้ีธุรกิจออนไลน์ดู
น่าจะมีแนวโน้มที่ดี ซึ่งน่ันอาจจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างรายได้ได้อีกทาง  
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) รัฐบาลควรทบทวนสถานภาพและยุทธศาสตร์ของกระทรวงแรงงาน (Positioning) ให้มีพันธกิจและ
เป้าหมายการบริการด้านการส่งเสริมการมีงานทํา การพัฒนาศักยภาพ และการคุ้มครองคุณภาพชีวิตการ
ทํางานให้ครอบคลุมทรัพยากรมนุษย์ทุกกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และโลกของการทํางาน
ที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 
 2) ภาครัฐควรจะมีมาตรการหรือส่งเสริมช่วยให้ธุรกิจต่างๆท้ัง SME รายย่อยเรียนรู้และปรับตัวให้
ทันสมัยในยุคที่โควิดเป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลง เช่น มีการสนับสนุนให้เข้าถึงจากแหล่งเงินทุน เน่ืองจาก 
วิกฤตโควิดได้สร้างบรรทัดฐานใหม่ให้เกิดขึ้น ผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้สอดรับกับพฤติกรรมใหม่ของ
ผู้บริโภค เช่น การทํางานที่บ้าน การเข้าสู่ธุรกิจออนไลน์ รวมถึง supply chain ของโลก เน่ืองจากในภาคการ
ผลิตและภาคบริการพบกันปัญหาการปรับตัวไม่ทันกับเทคโนโลยีและ supply chain ที่เปลี่ยนแปลงไป 

3) หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับภาคการศึกษาควรปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบรับความต้องการ ทั้งการ
ออกแบบหลักสูตร ปรับปรุงโครงสร้างต่าง ๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานมากและความ
ต้องการของคนวัย Gen Z เน่ืองจากคนวัย Gen Z จะเริ่มเข้ามามีบทบาทสําคัญในตลาดแรงงานเพ่ิมมากขึ้น
และจะเป็นแรงงานผู้ขับเคลื่อนประเทศในอนาคต 
 
 
 
 
 



20 
 

เอกสารอ้างอิง 
กรมควบคุมโรค. (2564). รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19. สบืค้นจาก  

https://ddc.moph.go.th/vaccine-covid19/ 
กรุงเทพธุรกิจ. (2564). ‘ญี่ปุ่น’ จ่อผ่อนคลายมาตรการคมุโควิด ในเดือนหนา้. สืบค้นจาก

https://www.bangkokbiznews.com/news/958155 
กรุงเทพธุรกิจ. (2564). “โออีซีดี”ลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลก-สหรัฐ. สืบค้นจาก  

https://www.bangkokbiznews.com/news/961427 
กรุงเทพธุรกิจ. (2564). เกาหลีใต้ขยายมาตรการคุมโควิดต่อ 2 สัปดาห์. สืบค้นจาก

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/953207 
ไทยพับลิก้า. (2564). วิกฤติโควิด ดันคนว่างงานทั่วโลกเกิน 200 ล้านคนปี ’65. สืบค้นจาก 
 https://thaipublica.org/2021/06/ilo-sees-unemployment-over-200-mln-in-2022/ 
ไทยโพสต์. (2564). พิษโควิดเปลีย่นโลกการทํางาน. สืบค้นจาก 
 https://www.thaipost.net/main/detail/115841 
ไทยรัฐ. (2564). วิกฤติตลาดแรงงานโลก คาดโควิดทําตกงานทะลุ 200 ล้านคน คนรุน่ใหม่เสี่ยงทีส่ดุ.    

สืบค้นจาก https://www.thairath.co.th/news/foreign/2192761 
ธนาคารไทยพาณิชย์. (2564). ทําไมการทํางานแบบ Hybrid คือคําตอบในยุค Next Normal. สบืค้นจาก 
 https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/salary-man/hybrid-working.html 
ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2563). ไวรสัโคโรนา:ฝันร้ายของเศรษฐกิจโลก?. สืบค้นจาก 
 https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/articles/Pages/Article_24Feb2020.aspx 
ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2564). เปิด 4 เทรนด์การทํางานของโลกในยุค New Normal. สืบค้นจาก 
 https://www.bot.or.th/Thai/BOTMagazine/Pages/256402CoverStory.aspx 
ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2564). แรงงานอิสระ จุดเปราะบางตลาดแรงงานไทยในยุคโควิด-19. สบืค้นจาก 
 https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/articles/Pages/Article_17May2021.aspx 
ประชาชาติธุรกิจ. (2564). “โซล” เกาหลใีต้ ออกมาตรการควบคุมโรคสูงสุด สกัดโควิด-19. สืบค้นจาก 
 https://www.prachachat.net/world-news/news-710641 
ประชาชาติธุรกิจ. (2564). ILO คาดป’ี65 ตกงานท่ัวโลก 205 ล้านคน ทางแก้ต้องเร่งฉีดวัคซีนโควิด.  
 สืบค้นจาก https://www.prachachat.net/csr-hr/news-683461 
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2564). “Gen Z” First Jobber รุ่นใหม่ เพื่อเขา้ใจ "ความต่าง". สืบค้นจาก 
 https://kasikornresearch.com/th/analysis/k-social-media/Pages/Gen-Z-11-08-21.aspx 
สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา. (2564). การขับเคลือ่นตลาดแรงงานไทยหลังยุคโควิด-19. 

สืบค้นจาก https://www.itd.or.th/ 
สถาบนัวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย. (2563). ผลกระทบโควิด-19 ต่อตลาดแรงงาน ผลวิเคราะห์ month-on-

month. สืบคน้จาก https://tdri.or.th/2020/06/covid-19-labour-market-impact-in-thailand/ 



21 
 

 The Asian Development Bank. (2564). เอเชียกําลังพฒันาเติบโตร้อยละ 7.3 ในปี 2564 แม้สถานการณ์ 
COVID-19 ยืดเย้ือ. สืบค้นจาก https://www.adb.org/th/news/developing-asia-grow-7-3-2021-
even-covid-19-lingers 
International Labour Organization. (2562). COVID-19 and the ASEAN labour market: Impact 
and policy response. Book from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-
bangkok/documents/briefingnote/wcms_816432.pdf 
International Labour Organization. (2564). World Employment and Social Outlook: Trends 2021. 
Book from https://www.ilo.org/brussels/press/press-releases/WCMS_794834/lang--en/index.htm 
jobsdb. (2562). Gen Z กับการทํางาน และสิ่งที่ต้องการนอกจากโบนัสและเงินเดือน. สืบค้นจาก 

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/gen-z-
%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%
B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/ 

SDG Move Thailand. (2564). อัตราการว่างงานของคน Gen Z ในประเทศ OECD สูงขึ้นเกือบสองเท่าในปี 2020 
เพราะผลกระทบจากโควิด. สืบค้นจาก https://www.sdgmove.com/2021/03/29/gen-z-unemployment-
rising-in-oecd-countries-2020/ 
United Information Highway Company Limited. (2564). 10 เทรนด์เทคโนโลยีมาแน่ หลังโควิดพลิก
ชีวิต New Norma. สืบค้นจาก https://www.uih.co.th/th/knowledge/10-new-normal 
 
 



กลุม่งานนโยบายเศรษฐกจิการแรงงานระหวา่งประเทศ กองเศรษฐกจิการแรงงาน 

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ กบัวิถีการเปล่ียนแปลงของแรงงานข้ามชาติ 
 

ตอนท่ี 1 ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP)  



23 

 

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ กับวิถีการเปลี่ยนแปลงของแรงงานข้ามชาติ 

ตอนที่ 1 ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP)  

บทน า 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน โลกได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเพราะรูปแบบการค้า
ระหว่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ และภาวะเศรษฐกิจของโลก เกิดการแข่งขันทางการค้า
ระหว่างประเทศกันอย่างเข้มข้น ท าให้ประเทศต่าง ๆ ที่ภาคการค้าระหว่างประเทศมีความส าคัญอย่างมาก 
ต่อระบบเศรษฐกจิ เป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการสร้างรายได้
และการจ้างงาน บางประเทศจึงไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวได้ ดังนั้น หลาย ๆ ประเทศจึงต้องมีการร่วมมือ 
ท าข้อตกลงการคา้เสรีระหว่างประเทศ เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาส อ านาจในการต่อรอง และลดอุปสรรคที่มีผลต่อ
ทางการค้า 
 ในปัจจุบันมีข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศอยู่มากมาย ทั้งที่เป็นแบบทวิภาคี และพหุภาคี 
ซึ่งข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศต่าง ๆ มักจะมีวัตถุประสงค์หลักที่คล้ายกัน คือ เพ่ือส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศให้มีความสะดวกมากขึ้น ลดหรือยกเลิกอุปสรรคทางการค้าต่าง ๆ เช่น ภาษีน าเข้า โควตา
น าเข้าสนิคา้ หรือที่มิใช่ภาษี เป็นต้น 
 ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agreement 
of Trans-Pacific Partnership) หรือ CPTPP เป็นอีกหนึ่งข้อตกลงทางการค้าที่เป็นความตกลงขนาดใหญ่ 
เพราะมีสมาชิกถึง 11 ประเทศ ทีม่ีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ ปริมาณการค้าระหว่างกันสูง และมีประชากรรวมกัน
เป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ CPTPP ยังเป็นความตกลงการค้าระดับสูง ที่ไม่เพียงลดภาษีสินค้า แต่ยังก าหนด
กฎระเบียบใหม่ในเรื่องบริการ การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญา การค้าดิจิทัลรัฐวิสาหกิจ รวมไปถึงมาตรฐาน
แรงงาน 
 ดังนั้น ในบทความนี้จึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาถึงข้องตกลงทางการค้า CPTPP ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
แรงงาน มาตรฐานแรงงาน และการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ เพ่ือให้ทราบถึงบริบททั้งของประเทศไทย 
และต่างประเทศ และน าไปสู่ข้อเสนอแนะทางวิชาการ และการก าหนดท่าทีของประเทศไทยในอนาคต  
หากประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกในข้อตกลงทางการค้า CPTPP  

1. CPTPP คืออะไร 
 CPTPP มีชื่อเต็มว่า Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership 
หรือความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก เป็นความตกลงขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมในเรื่องการค้า 
การบริการ และการลงทุนเพ่ือสร้างมาตรฐานและกฎระเบียบร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ทั้งในประเด็นการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐานแรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมถึงกลไกแก้ไขข้อพิพาทระหว่างรัฐบาล
และนักลงทุนต่างชาติ CPTPP เริ่มตั้งแต่ปี 2549 มีชื่อเดิมว่า TPP (Trans-Pacific Partnership) หรือ ข้อตกลง
หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก มีสมาชิกทั้งหมด 12 ประเทศ แต่ในปี 2560 สหรัฐฯได้ถอนตัว
ออกไป ประเทศสมาชิกที่เหลือก็ตัดสินใจเดินหน้าความตกลงต่อโดยใช้ชื่อใหม่ว่า CPTPP ปัจจุบันมีสมาชิก
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ทั้งหมด 11 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น แคนาดา เม็กซิโก เปรู ชิลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน 
และเวียดนาม (posttoday, 2021) 

CPTPP เป็นความตกลงที่มีพลวัตอย่างสูงทั้งในแง่ของขนาดเศรษฐกิจ (GDP) จ านวนประเทศ  
ขนาดประชากร และความครอบคลุม โดยในปี 2561 GDP รวมของประเทศสมาชิก 11 ประเทศ คิดเป็นมูลค่า
สูงถึงประมาณ 11.1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็น 13.1% ของ GDP โลก และในแง่ของผู้บริโภค 
ประเทศสมาชิกมีประชากรรวม 502 ล้านคน หรือคิดเป็น 6.7% ของประชากรโลก ท าให้เห็นได้ว่า ความตกลง 
CPTPP เป็นความตกลงที่มีขนาดใหญ่ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและขนาดของตลาด (กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่าง
ประเทศ, 2564) 
 ความตกลง CPTPP ประกอบไปด้วยอารัมบทและข้อบท (Chapter) อีกจ านวน 30 ข้อบท ที่ว่าด้วย
เรื่องของการค้า การเงิน การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญา หรือการค้าดิจิทัล เป็นต้น ในส่วนของแรงงานอยู่ใน
ข้อบทที่ 19 ที่ว่าด้วย สิทธิและเสรีภาพของแรงงานระหว่างประเทศ 

2. ข้อบทท่ี 19 ที่ว่าด้วยเรื่องของแรงงาน และการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ 
สาระส าคัญของข้อบทนี้ คือ การก าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องมีการก าหนดมาตรฐานแรงงานที่สอดคล้อง

กับมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) และต้องมี
กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในปฏิญญา ILO เรื่อง หลักการและสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการท างาน 
(ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) ได้แก่ เสรีภาพในการสมาคมและ
การยอมรับสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง การขจัดการใช้แรงงานบังคับทุกรูปแบบ การขจัดการใช้แรงงานเด็ก 
และการขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและการประกอบอาชีพ โดยประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติตามบท
กฎหมาย กฎระเบียบ และหลักปฏิบัติดังกล่าว เพ่ือก ากับดูแลสภาพการท างานที่ยอมรับได้ที่เกี่ยวกับค่าจ้างขั้นต่ า 
ชั่วโมงการท างาน และความปลอดภัยและสุขอนามัยในการประกอบอาชีพ โดยต้องไม่กระท าหรือละเว้น 
การกระท า อันก่อให้เกิดความล้มเหลวในการบังคับใช้กฎหมายแรงงานอย่างมีประสิทธิผล และส่งผลกระทบต่อ
การค้าหรือการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกหลังจากท่ีความตกลงนี้มีผลบังคับใช้ 

นอกจากการมีกฎระเบียบที่สอดคล้องกับปฏิญญา ILO แล้ว ประเทศสมาชิกยังต้องส่งเสริมความ
ตระหนักรู้และประชาสัมพันธ์เรื่องกฎหมายแรงงานและการบังคับใช้แก่สาธารณชนในประเทศของตนให้รับทราบ 
ส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ประกอบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมตามความสมัครใจ และเพ่ือเป็นการ
ควบคุมให้การปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นไปอย่างเรียบร้อย ประเทศสมาชิกต้องแต่งตั้งหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่
ในกระทรวงแรงงานของตนหรือในหน่วยงานอ่ืนที่เทียบเท่ากัน เป็นหน่วยติดต่อประสานงานเพื่อแก้ไขเรื่องต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับพันธกรณีในบทนี้ รวมถึงประเทศสมาชิกต้องมีการรับฟังและพิจารณาค าร้องที่เป็นลายลักษณ์อักษร
จากบุคคลของประเทศสมาชิกต่าง ๆ โดยผ่านทางหน่วยติดต่อประสานงานที่ได้แต่งตั้งขึ้นตามกระบวนการ
ภายในประเทศของตน ซึ่งประเทศสมาชิกแต่ละฝ่ายต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการและกรอบระยะเวลา
ในการรับและพิจารณาค าร้องดังกล่าวต่อสาธารณะ (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2564) 
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นอกจากข้อบทที่ 19 ที่ว่าด้วยเรื่องของแรงงานแล้ว ยังมีข้อบทอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน ได้แก่ ข้อบทที่ 12 การเข้าเมืองชั่วคราวส าหรับนักธุรกิจ ข้อบทนี้ว่าด้วยมีกฎเกณฑ์การเข้าเมือง
ชั่วคราวส าหรับนักธุรกิจ ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดาของประเทศสมาชิกและผู้มีถิ่นพ านักถาวรของประเทศสมาชิก 
โดยครอบคลุมประเด็นส าคัญในเรื่องระยะเวลาการอนุญาตเข้าเมือง/พ านัก/ต่ออายุชั่วคราว ส าหรับบุคคลธรรมดา
ประเภทต่าง ๆ อาทิ นักธุรกิจ ผู้ให้บริการตามสัญญา ผู้โอนย้ายภายในบริษัท ผู้ให้บริการวิชาชีพอิสระ และนักลงทุน 
นอกจากนั้น ยังมีกฎเกณฑ์ส าคัญในเรื่องความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนในการพัฒนาระบบการตรวจลงตรา
อิเล็กทรอนิกส์และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกหนึ่งข้อบทคือข้อบทที่ 15 การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ ซึ่งน า
ประเด็นด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานมาเป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ โดยระบุในข้อบทย่อย
ที่ 2 ว่าให้มีข้อยกเว้นส าหรับด าเนินการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการปกป้องศีลธรรมอันดี ความสงบเรียบร้อย 
ความปลอดภัย การป้องกันชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ พืช  การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา หรือ
มาตรการส าหรับผู้พิการ แรงงานนักโทษ โดยไม่ใช่การเลือกปฏิบัติหรือเป็นมาตรการแอบแฝงในการจ ากัด
การค้าระหว่างสมาชิก (กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ, 2564) 

3. CPTPP ในบริบทของประเทศไทย ในด้านแรงงาน  
จากบทวิเคราะห์ของหน่วยงานต่าง ๆ พบว่า นอกจากประเด็นที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจแล้ว 

ยังมีข้อบทที่ภาคส่วนต่าง ๆ ของไทยแสดงความกังวลอีกหลายประการ โดยมีเรื่องที่เป็นประเด็นถกเถียงมาก
ที่สุด 3 เรื่อง ได้แก่ สาธารณสุข เกษตรและพันธุ์พืช และแรงงาน ซึ่งในบทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะในเรื่องของ
แรงงานเท่านั้น 

เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าในด้านแรงงานของความตกลง CPTPP จะอยู่ในข้อบทที่ 19 โดยข้อบทนี้มี
การก าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องมีการก าหนดมาตรฐานแรงงานและเข้าร่วมลงนามเป็นภาคีกับความตกลง
มาตรฐานของ ILO ทั้งนี้ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ ILO ประเทศภาคีต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ 
ตามท่ีได้ระบุไว้ในปฏิญญา ILO โดยในปัจจุบันมีอนุสัญญา ILO ทั้งสิ้นจ านวน 189 ฉบับ โดยมีอนุสัญญาจ านวน 
8 ฉบับที่ ILO มีนโยบายส่งเสริมและติดตามผลให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติให้สอดคล้อง แม้จะไม่ได้ให้สัตยาบันก็ตาม 
เนื่องจากเป็นอนุสัญญาที่ก าหนดมาตรฐานแรงงานในเรื่องหลักการและสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการท างานที่ส าคัญ  
4 ประการตามที่ได้กล่าวไปในข้างต้น จากอนุสัญญา 8 ฉบับดังกล่าว ไทยได้ให้สัตยาบันแล้วจ านวน 6 ฉบับ  
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขจัดแรงงานบังคับและการเกณฑ์แรงงานในทุกรูปแบบ 2 ฉบับ เกี่ยวกับการยกเลิกการใช้
แรงงานเด็กให้เป็นผล 2 ฉบับ และเกี่ยวกับการขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพครอบคลุม 2 ฉบับ 
แต่ประเด็นส าคัญของการเข้าร่วมในความตกลง CPTPP จะได้แก่การสัตยาบันต่ออนุสัญญาสองฉบับที่เหลือ
ได้แก่ ฉบับที่ 87 และ 98 ที่ไทยยังไม่ได้ลงนามให้สัตยาบัน 

อย่างไรก็ตามคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 รับทราบการด าเนินการจัดท ากรอบ 
การท างานเพ่ือติดตามการจัดท าแผนงานการด าเนินการเพ่ือปรับตัวของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามข้อสังเกต
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วม  CPTPP ของสภาผู้แทนราษฎร  
โดยหลังจากที่คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่มี
ภารกิจเกี่ยวเนื่อง รวมทั้งภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดย กนศ. มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะอนุกรรม 
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การขับเคลื่อนการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง CPTPP รายประเด็น จ านวน 8 คณะ ซึ่งหนึ่งในนั้น 
คือ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินการมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง CPTPP ด้านแรงงาน มีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน เป็นประธาน ซึ่งคณะอนุกรรมการฯทั้ง 8 คณะ จะมีหน้าที่ในการเร่งจัดท ากรอบการท างาน
เพ่ือติดตามการจัดท าแผนงาน การด าเนินการเพ่ือปรับตัวของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามข้อสังเกตของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ รวบรวมข้อมูลและจัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพร้อมหรือความไม่พร้อมและ
เงื่อนไขในการขอเจรจาเข้าร่วมความตกลง CPTPP ของไทยเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป (รัฐบาลไทย, 2564) 

ในส่วนของกระทรวงแรงงาน ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินการ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่อง CPTPP ด้านแรงงาน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา  
เพ่ือหารือแนวทางด าเนินการจัดท ากรอบการท างานตามมติคณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะในประเด็นการให้แรงงาน
ต่างด้าวจัดตั้งสหภาพแรงงาน ซึ่งกระทรวงจะได้รวบรวมข้อมูล ความเห็นและข้อเสนอแนะเสนอต่อ กนศ.  
เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป (กระทรวงแรงงาน, 2564) นอกจากนั้น กระทรวงแรงงานของไทยก าลัง 
อยู่ในช่วงเตรียมการเพ่ือให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ทั้งสองฉบับ (ฉบับที่ 87 และ 98) ซึ่งก าลังอยู่ระหว่างการแก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.... และ พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ... เพ่ือให้
หลักเกณฑ์การจัดตั้งและการด าเนินกิจการขององค์กรทั้งนายจ้างและลูกจ้าง และที่ให้สิทธิแก่นายจ้างและลูกจ้างซึ่ง
ไม่มีสัญชาติไทยสามารถจัดตั้งสมาคมนายจ้างและสหภาพแรงงานได้ ทั้งยังมีสิทธิได้รับเลือกหรือแต่งตั้งเป็น
กรรมการหรืออนุกรรมการของสมาคมหรือสหภาพได้ (ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด) อันเป็นการส่งเสริมเสรีภาพในการ
จัดตั้ง รวมตัว การเจรจาต่อรอง และการคุ้มครององค์กร ทั้งหมดนี้ ส่วนหนึ่งก็เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับอนุสัญญา
ฉบับที่ 87 และ 98 มากยิ่งขึ้น  

4. บริบทของ CPTPP กับการการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ และการเตรียมความพร้อมของ
แรงงานไทย ถ้าหากไทยเข้าร่วม CPTPP 

ถึงแม้ว่าในข้อตกลง CPTPP จะมีข้อบทที่ 19 ที่พูดถึงเรื่องแรงงานโดยเฉพาะ แต่ก็เป็นเพียงการพูดถึง
ด้านสิทธิและเสรีภาพของแรงงานทั้งใน และต่างชาติเท่านั้น ซึ่งถ้าจะมองถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่าง
ประเทศ ข้อบทที่ส าคัญและมองเห็นภาพได้ชัดเจนที่สุดใน CPTPP นั่นก็คือข้อบทที่ 12 ที่ว่าด้วยการเข้าเมือง
ชั่วคราวส าหรับนักธุรกิจ  

โดยในข้อบทที่ 12 พูดถึงกฎเกณฑ์เข้าเมืองชั่วคราวส าหรับนักธุรกิจซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดาของประเทศ
ภาคีและผู้มีถิ่นพ านักถาวรของประเทศภาคี โดยครอบคลุมประเด็นส าคัญในเรื่องระยะเวลาการอนุญาตเข้าเมือง/
พ านัก/ต่ออายุชั่วคราว ส าหรับบุคคลธรรมดาประเภทต่าง ๆ อาทิ นักธุรกิจ ผู้ให้บริการตามสัญญา ผู้โอนย้าย
ภายในบริษัท ผู้ให้บริการวิชาชีพอิสระ และนักลงทุน นอกจากนั้น ยังมีกฎเกณฑ์ส าคัญในเรื่องความร่วมมือและ
การแลกเปลี่ยนในการพัฒนาระบบการตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์และกฎระเบียบต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง (ประชาชาติธุรกิจ, 2020) 
 ซึ่งตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2561 เป็นต้นมา CPTPP ได้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการใน 6 ประเทศ
ประกอบด้วย เม็กซิโก ญี่ปุ่น สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ แคนาดา และออสเตรเลีย และเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 
มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในประเทศเวียดนาม ซึ่งครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังที่กล่าวไว้ในข้างต้น โดยใน
เรื่องของมาตรฐานแรงงาน ประเทศสมาชิกก็ได้มีการแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับข้อตกลง เช่น ในประเทศ
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แคนาดา ข้อตกลง CPTPP ช่วยอ านวยความสะดวกในการเข้าประเทศแคนาดาชั่วคราวส าหรับนักธุรกิจบาง
ประเภท และแรงงานต่างด้าวที่มีสัญชาติในประเทศอ่ืนนอกเหนือจากแคนาดาที่ลงนามใน CPTPP โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  

ประเภทส าหรับการเข้าประเทศชั่วคราว CPTPP อ านวยความสะดวกในการเข้าประเทศชั่วคราวส าหรับ
นักธุรกิจประเภทต่อไปนี้ 

• Business visitors ตามมาตรา 186 (a) และมาตรา 187 ของระเบียบการเข้าเมืองและการคุ้มครองผู้ลี้ภัย 
• นักลงทุน (T50) 
• Intra-corporate transferees (T51) 
• ผู้เชี่ยวชาญและช่างเทคนิค (T52) 
โดยสามารถยื่นค าร้องได้ที่ Canadian port of entry (POE) โดยที่ผู้ขอมีวีซ่าที่ถูกต้องหรือใบอนุญาต

การเดินทางแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว นักธุรกิจ และแรงงานต่างด้าว และผู้ที่จ าเป็นต้องได้รับวีซ่า ต้องท าที่
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ผู้ลี้ภัยและการเป็นพลเมืองแคนาดา (IRCC) ในต่างประเทศ เช่นเดียวกับข้อตกลงอ่ืน ๆ 
การขอเข้าเมืองภายใต้หมวดหมู่อ่ืน ๆ สามารถท าได้ที่ POE อย่างไรก็ตาม มีข้อก าหนดเกี่ยวกับวีซ่าส าหรับพลเมือง
ของบางประเภทของประเทศที่ต้องมีวีซ่าจะต้องยื่นค าร้องต่อส านักงาน IRCC ในต่างประเทศหรือจาก
ภายในประเทศแคนาดา หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในมาตรา 199 ของระเบียบว่าด้วยการย้ายถิ่นฐาน
และการคุ้มครองผู้ลี้ภัย 

และส าหรับข้อก าหนดของคู่สมรส (T53) จะขึ้นอยู่กับสัญชาติของผู้ยื่นค าขอหลัก การอนุญาตท างาน
ส าหรับคู่สมรสที่มาด้วยนั้นยังได้รับการอ านวยความสะดวก ยกเว้น Business visitors ส าหรับคู่สมรสจะได้ 
ระยะเวลาพ านัก รวมทั้งการขยายเวลาเท่ากับระยะเวลาพ านักส าหรับนักธุรกิจที่มาด้วย (Government of 
Canada, 2020) 

อย่างไรก็ตามได้มีงานวิจัยชี้ว่าประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วม CPTPP ของไทยมีน้อยเพราะไทยมี
ข้อตกลงทางการค้าอยู่เกือบครบทุกประเทศแล้วจึงไม่มีความจ าเป็นต้องเข้าร่วม ในขณะที่ต้นทุนจากการเข้า
ร่วมสูงกว่ามาก แต่ถึงอย่างนั้นหากไทยไม่เข้าร่วม CPTPP ก็อาจจะเจอกับผลกระทบด้านลบต่อทั้งเศรษฐกิจ 
การส่งออก รวมทั้งผลตอบแทนต่อแรงงาน และผู้ประกอบการที่จะลดลง จากผลการศึกษาของงานวิจัยหลาย ๆ ชิ้น 
พบว่า การไม่เข้าร่วม CPTPP ของไทยจะท าให้ GDP ของไทยลดลง 0.6% และการส่งออกลดลง 0.19% (รูปที่ 1) 
จากที่เดิมที่เติบโตได้ต่ าอยู่แล้ว กลไกส าคัญ คือ การสูญเสียความสามารถในการแข่งขันกับกลุ่มประเทศสมาชิก 
CPTPP ซึ่งเป็นทั้งตลาดส่งออกของไทยที่ส าคัญและคู่แข่งในฐานะผู้ผลิต โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าที่ยังคงพ่ึง
แรงงานไร้ผีมือที่จะมีโอกาสที่เกิดการไปพ่ึงพาประเทศเวียดนามมากขึ้น การไม่เข้าร่วม CPTPP จึงจะไม่ได้
กระทบเฉพาะต่อผลตอบแทนต่อผู้ประกอบการรายใหญ่แต่จะกระทบต่อผลตอบแทนและการจ้างงานในกลุ่ม
แรงงานไร้ฝีมือในภาคการผลิตซึ่งมีแนวโน้มเป็นคนรายได้น้อยอยู่แล้ว (รูปที่ 2) (ลัทธกิตติ์ ลาภอุดมการณ์ และ 
เคนเน็ท โดนัลท์ นีลเวล, 2021) 
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ที่มา : ลัทธกิตติ์ ลาภอุดมการณ์ และ เคนเน็ท โดนัลท์ นีลเวล, 2021  

 นอกจากนีธ้นาคารแห่งประเทศไทยที่ได้ศึกษาเปรียบเทียบประโยชน์จากการเป็นสมาชิกเขตการค้าเสรี
ของไทยกับเวียดนาม พบว่า อัตราร้อยละของภาษีสินค้าของเวียดนามที่จะต้องจ่ายกับอัตราร้อยละภาษีสินค้า
ของไทยแตกต่างกันกันมาก แม้แต่ในญี่ปุ่นที่ไทยมีข้อตกลง FTA แบบทวิภาคี อัตราภาษีสินค้าที่เวียดนาม 
ต้องจ่ายต่ ากว่าไทย มีเพียงสหรัฐฯ ที่ไทยดีกว่าเวียดนาม เพราะสหรัฐฯ ไม่ได้อยู่ใน CPTPP (ไทยพับลิก้า, 2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 ปัจจัยดึงดูดการลงทุนของเวียดนามเปรียบเทียบกับไทยในด้านต่าง ๆ และจ านวนประเทศ 
ที่ท าข้อตกลงการค้าเสรี 

ที่มา : ไทยพับลิก้า, 2021 
 
 

รูปที่ 1 การไม่เข้าร่วม CPTPP จะท าให้ GDP 
และ การส่งออกไทยลดลงมากกว่าในหลาย

ประเทศ 

รูปที่ 2 ผลกระทบด้านลบต่อผลตอบแทนของ
กลุ่มแรงงานไร้ฝีมือและสินค้าทุน 
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รูปที่ 4 อัตราภาษีน าเข้าสินค้าของเวียดนาม เปรียบเทียบกับไทย 

ที่มา : ไทยพับลิก้า, 2021 

ดังนั้น การเข้าร่วม CPTPP ของไทยอาจน าไปสู่ระดับการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดบริการ ทั้งมุมของ
ผู้ประกอบการและแรงงาน นอกจากนี้ไทยอาจต้องเปิดการค้าบริการเสรีในบริการที่ไทยมีความอ่อนไหวบางสาขา 
เพราะฉะนั้น ประเทศไทยควรเตรียมความพร้อมและพัฒนาความสามารถของแรงงานไทย โดยเฉพาะภาคบริการ
และท าบทวิเคราะห์สถานการณ์ของสาขาบริการที่ไทยมีความอ่อนไหว เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและพร้อม
แข่งขันทางด้านแรงงานกับต่างประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศเวียดนาม ที่ ได้กลายเป็นฐานการลงทุนด้าน
อุตสาหกรรมที่ส าคัญของภูมิภาค เนื่องจากเป็นประเทศที่มีความพร้อมด้านทรัพยากร แรงงาน ตลาดผู้บริโภค 
รวมถึงมีนโยบายที่ส่งเสริมการลงทุนของต่างชาติอีกด้วย 

5. สรุปและข้อเสนอแนะ 
จากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ พบว่า CPTPP หรือ Comprehensive and Progressive 

Agreement of Trans-Pacific Partnership หรือความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก เป็นความ
ตกลงที่ครอบคลุมในเรื่องการค้า การบริการ และการลงทุนเพ่ือสร้างมาตรฐานและกฎระเบียบร่วมกันระหว่าง
ประเทศสมาชิก ปัจจุบันมีสมาชิกท้ังหมด 11 ประเทศ จึงท าให้เป็นความตกลงที่มีขนาดใหญ่ เนื่องจาก มีขนาด
เศรษฐกิจที่ใหญ่ ปริมาณการค้าระหว่างกันสูง และมีประชากรรวมกันเป็นจ านวนมาก  

ความตกลง CPTPP ประกอบไปด้วยอารัมบทและข้อบทจ านวน 30 ข้อบท โดยข้อบทที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านแรงงาน จะอยู่ในข้อบทที่ 19 ซึ่งมีสาระส าคัญ คือ การก าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องมีการก าหนดมาตรฐาน
แรงงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ โดยประเทศสมาชิกต้องเป็นสมาชิกของ 
ILO และต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในปฏิญญา ILO เรื่อง หลักการและสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ในการท างาน ซ่ึงโดยประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติตามบทกฎหมาย กฎระเบียบ และหลักปฏิบัติดังกล่าว นอกจากนี้
ประเทศสมาชิกยังต้องส่งเสริมความตระหนักรู้และประชาสัมพันธ์เรื่องกฎหมายแรงงานและการบังคับใช้แก่
สาธารณชนในประเทศของตนให้รับทราบด้วย 

 
 



30 

 

ในบริบทของประเทศไทย ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะได้แสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ CPTPP 
แต่ยังมีภาคส่วนต่าง ๆ แสดงความกังวลอยู่หลายประการ โดยเฉพาะการที่ไทยยังไม่ได้ลงนามให้สัตยาบันต่อ
อนุสัญญาฉบับที่ 87 และ 98 อย่างไรก็ตามคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 เห็นชอบให้จัดตั้ง
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง CPTPP รายประเด็น จ านวน 8 คณะ  
ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินการมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง CPTPP ด้านแรงงาน  
ที่มีหน้าที่ในการเร่งจัดท ากรอบการท างานเพ่ือติดตามการจัดท าแผนงาน การด าเนินการเพ่ือปรับตัวของส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระทรวงแรงงาน ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าวไปแล้ว ในส่วนของการให้
สัตยาบันต่ออนุสัญญาฉบับที่ 87 และ 98 กระทรวงแรงงานยังอยู่ในช่วงเตรียมการเพ่ือที่จะให้สัตยาบันอนุสัญญา 
ILO ทั้งสองฉบับ นอกจากนี้ยังมีข้อบทที่ 12 ที่ว่าด้วยการเข้าเมืองชั่วคราวส าหรับนักธุรกิจ ซึ่งจะแสดงภาพการ
เคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศได้ชัดเจนกว่าข้อบทที่ 19 ที่จะกล่าวถึงแค่เพียงสิทธิและเสรีภาพของแรงงาน
ทั้งใน และต่างชาติเท่านั้น 

จากการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ คณะผู้จัดท าได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
1. ความตกลง CPTPP เป็นความตกลงระหว่างประเทศที่แตกต่างจากความตกลงอ่ืน ๆ เนื่องจาก  

เป็นความตกลงที่มีผลใช้บังคับแล้ว หากประเทศไทยประสงค์จะเข้าร่วม ต้องมีการยื่นความจ านง พร้อมทั้ง  
มีการเจรจาเข้าร่วมในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านข้อผูกพัน ข้อยกเว้น และความยืดหยุ่น รวมถึงระยะเวลาปรับตัวที่
เหมาะสม กับคณะท างานซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกที่คณะกรรมาธิการสมาชิกของ CPTPP 
แต่งตั้งขึ้น ดังนั้น ในประเด็นของด้านแรงงาน และการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ ประเทศไทยควรมี
การศึกษาและพิจารณาร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้เกิดความชัดเจนของ
นโยบาย และต้องมีการเตรียมมาตรการรองรับปัญหาในสังคมในด้านต่าง ๆ ที่อาจจะตามมาหลังจากการให้
สัตยาบันต่ออนุสัญญาของ ILO ฉบับที่ 87 และ 98 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ควรมีการพัฒนาหลักสูตรการยกระดับฝีมือแรงงานของ
ประเทศไทย เช่น การพัฒนาในด้านของภาษาที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในต่างประเทศ การ Upskill และ 
Reskill เพ่ือปรับเปลี่ยนการท างานและพัฒนาทักษะของแรงงานเพ่ือให้เกิดความรู้ ความสามารถที่เท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต หรือการส่งเสริมในด้านของเทคโนโลยีและดิจิทัล เป็นต้น เพ่ือให้แรงงานไทย
สามารถแข่งขันกับแรงงานจากประเทศอ่ืน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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