รายงานสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ
การแรงงานระหว่างประเทศ
และการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ
ไตรมาสที่ 4/2564

กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

บรรณาธิการแถลง
เป็นเวลากว่าสองปีแล้วที่โ ลกประสบกับภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุขครั้งใหญ่ ซึ่งคือการแพร่ระบาด
ของโควิด – 19 ที่ขณะนี้ยังคงไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ ว่าไวรัสชนิดนี้จะสูญหายไปจากโลกหรือลดระดับ
จากไวรัสที่แพร่กระจายในวงกว้าง (pandemic) เป็นไวรัสประจาถิ่น (endemic) เมื่อใด ไวรัสชนิดนี้ส่งผลให้การใช้
ชีวิตมนุษย์เปลี่ยนแปลงอย่างมากและโดยฉับพลัน ปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีผ่ ู้คนยุคนีไ้ ม่เคยคาดคิด
ว่าจะได้เห็นในช่วงชีวิตของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการหยุดบินของสายการบินทั่วโลก เพราะการจากัดการเดินทาง
ระหว่างประเทศ ก็เกิดขึ้นแล้วและส่งผลกระทบไปถึงธุรกิจต่าง ๆ กันอย่างทั่วถึง โดยสามารถพูดได้ว่าไม่มีภาค
ธุรกิจใดไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในครั้งนี้
แรงงานซึ่งเป็นอุปสงค์สืบเนื่อง (Derived Demand) และโครงสร้างตลาดแรงงานในภาพรวมก็ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้เช่นเดียวกัน เมื่อห่วงโซ่อุปทานการผลิตของโลกต้องหยุดดาเนินการ แรงงานจึง
ต้องถูกลดชั่วโมงการทางาน ต้องถูกเปลี่ยนสภาพการจ้างงานเป็นการจ้างงานชั่วคราว นอกจากนี้ โควิด – 19
ยังมาพร้อมกับแนวโน้มรูปแบบการทางานที่เปลี่ยนแปลงไป มีการเปลี่ยนแปลงวิถีการทางานในอนาคต ที่การ
ทางานในรูปแบบเดิม (physical proximity) จะถูกแทนที่ด้วยการทางานรูปแบบทางไกล (teleworking) โดย
ผ่านเทคโนโลยีการการสื่อสารสมัยใหม่ การจ้างงานจะเป็นการจ้างงานแบบชั่วคราว หรือ on-demand work
ที่ เ ป็ น การจ้ า งงานรายชิ้ น งาน ซึ่ ง สิ่ ง เหล่ า นี้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของกลุ่ ม ประชากรรุ ่น ใหม่ใ นวัย
Generation Z โดยคนรุ่นใหม่เหล่านี้ต้องการทางานที่มีความยืดหยุ่น จึง ไม่ให้ความสาคัญกับการทางานเต็ม
เวลาในรูปแบบเดิม รวมไปถึงมีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องมือในการทางาน คนกลุ่มนี้จึง
ต้องการเป็นผู้ประกอบการหรือมีธุรกิจส่วนตัว และมีความคิดที่จะพัฒนาและสร้างอาชีพใหม่ ๆ ที่ใช้เทคโนโลยี
สมั ย ใหม่ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ จึ ง เป็ น อี ก ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ขั บ เคลื่ อ น (driving forces) ให้ โ ครงสร้ า งตลาดแรงงาน
เปลี่ยนแปลงไป
เนื้อหาส่วนแรกของรายงาน ฯ ฉบับนี้จึงเป็นการนาเสนอรายงานภาวะเศรษฐกิจการแรงงานระหว่าง
ประเทศในหัวข้อ “ผลกระทบโควิดต่อตลาดแรงงานไทยและตลาดแรงงานต่างประเทศ และการคาดการณ์
แนวโน้มของตลาดแรงงานไทย” บทความนี้จัดทาเพื่อศึกษาผลกระทบของโควิด -19 และความต้องการการ
ทางานของคนรุ่ น ใหม่ ที่เป็ น กลุ่ มประชากรวัย Gen Z ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้าง
ตลาดแรงงานในอนาคต โดยจะนาเสนอข้อมูลสถานการณ์ตลาดแรงงานในช่วงระยะเวลาก่อนเกิดโควิด -19
และช่ ว งเวลาการแพร่ ร ะบาดโควิ ด -19 เพื่ อ น าไปสู่ ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบาย โดยเนื้ อ หาประกอบด้ ว ย
สถานการณ์ตลาดแรงงานก่อนเกิดโควิด -19 และช่วงเวลาการแพร่ระบาดโควิด -19 เทรนด์การทางานของโลก
หลั ง โควิ ด -19 และความต้ อ งการรู ป แบบการท างานที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปของกลุ่ ม ประชากรรุ่ น ใหม่ ใ นวั ย
Generation Z (Future of work trends Post Covid-19 and occupational stereotypes of Gen Z) รวมถึ ง
การคาดการณ์แนวโน้มและเศรษฐกิจตลาดแรงงานของไทยและต่างประเทศในอนาคต

1

สาหรับเนื้อหาในส่วนที่สอง เป็นการนาเสนอรายงานภาวการณ์เคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ ซึ่งใน
ไตรมาสนาเสนอหัวข้อเรื่อง “ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ กับวิถีการเปลี่ยนแปลงของแรงงานข้ามชาติ โดยใน
ฉบับนี้เป็นการนาเสนอตอนที่ 1 ว่าด้วยเรื่องความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP)” ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับแรงงาน มาตรฐานแรงงาน และการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ เพื่อให้ทราบถึงบริบททั้งของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ และนาไปสู่ข้อเสนอแนะทางวิชาการ โดยเนื้อหาประกอบด้วย CPTPP คืออะไร ข้อ
บทที่ 19 ที่ที่ว่าด้วยเรื่องของแรงงานและการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศเป็นอย่างไร CPTPP ในบริบท
ของประเทศไทยในด้านแรงงาน รวมถึงบริบทของ CPTPP กับการการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ และการ
เตรียมความพร้อมของแรงงานไทยในการเข้าร่วมเป็นภาคีของ CPTPP ซึง่ สามารถอ่านรายละเอียดเนื้อหาของราง
สองหัวข้อได้ในฉบับหรือโดยการสแกน QR Code ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
กองเศรษฐกิจการแรงงาน โดยกลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้อ่านได้ทราบข้อมูลด้านสถานการณ์แรงงาน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
การแรงงานและการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ รวมถึงเป็นเวทีทางวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ความคิดเห็นระหว่างคณะผู้จัดทาและผู้อ่าน เพื่อให้เกิดการต่อยอดความคิด ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาและการ
สร้างสรรค์การผลิตผลงานทางวิชาการต่อไป คณะผู้จัดทายินดีรับข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายงานฯ
ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นต่อไป

กองเศรษฐกิจการแรงงาน
กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ
https://qrgo.page.link/Ghaxg
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สารบัญ
บรรณาธิการ
บทสรุปผู้บริหาร
ผลกระทบโควิดต่อตลาดแรงงานไทยและตลาดแรงงานต่างประเทศ
และการคาดการณ์แนวโน้มของตลาดแรงงานไทย
 บทนำ
 สถำนกำรณ์ตลำดแรงงำนก่อนเกิดโควิด-19 และช่วงเวลำกำรแพร่
ระบำดโควิด-19
 เทรนด์กำรทำงำนของโลกหลังโควิด-19 และควำมต้องกำรรูปแบบกำร
ทำงำนที่เปลี่ยนแปลงไปของกลุ่มประชำกรรุ่นใหม่ในวัย Generation Z
 สรุปและกำรคำดกำรณ์แนวโน้มและเศรษฐกิจตลำดแรงงำนของไทย
และต่ำงประเทศในอนำคต
ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ กับวิถีการเปลี่ยนแปลงของแรงงานข้าม
ชาติ ตอนที่ 1 ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP)
 บทนำ
 CPTPP คืออะไร
 ข้อบทที่ 19 ที่ว่ำด้วยเรื่องของแรงงำน และกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน
ระหว่ำงประเทศ
 CPTPP ในบริบทของประเทศไทย ในด้ำนแรงงำน
 บริบทของ CPTPP กับกำรกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนระหว่ำงประเทศ
และกำรเตรียมควำมพร้อมของแรงงำนไทย ถ้ำหำกไทยเข้ำร่วม CPTPP
 สรุปและข้อเสนอแนะ
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¡‹Í¹·Õè¨ÐàÃÔèÁ¿„œ¹µÑÇä´Œã¹ª‹Ç§»ÅÒÂ»‚ 2563 áµ‹¡çà»š¹¡ÒÃà¾ÔèÁ¢Öé¹à¾ÕÂ§àÅç¡¹ŒÍÂà·‹Ò¹Ñé¹

ª‹Ç§¡‹Í¹à¡Ô´¡ÒÃÃÐºÒ´ªÑèÇâÁ§¡ÒÃ·Ó§Ò¹µ‹ÍÊÑ»´ÒËã¹äµÃÁÒÊ·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

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¡´ÒÇ¹ÀÒÂã¹»ÃÐà·È
áÅÐ¡ÒÃÇ‹Ò§§Ò¹µÒÁª‹Ç§ÍÒÂØ 15-29 »‚ ¹Ñé¹à¡Ô´¢Öé¹µÍ¹äµÃÁÒÊ·Õè 2/2563

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

บทสรุ ปผู้บริหาร
ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ กับวิถีการเปลี่ยนแปลงของแรงงานข้ามชาติ
ตอนที่ 1 ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP)
ความตกลงหุ้ น ส่ ว นทางเศรษฐกิ จ ภาคพื้น แปซิฟิ ก หรือ
CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement of
Trans-Pacific Partnership) เป็ นความตกลงที่ครอบคลุมในเรื่อง
การค้ า การบริก าร และการลงทุ น เพื่อ สร้ า งมาตรฐานและ
กฎระเบี ย บร่ ว มกั น ระหว่ า งประเทศสมาชิ ก ทัง้ ในประเด็ น
ั ญา มาตรฐานแรงงาน กฎหมาย
การคุ้ม ครอง ทรัพ ย์สิน ทางป ญ
สิ่ง แวดล้อ ม รวมถึง กลไกแก้ ไ ขข้อ พิพ าทระหว่ า งรัฐ บาลและ
นักลงทุนต่างชาติ
ปจั จุบนั มีสมาชิกทัง้ หมด 11 ประเทศ ได้แก่ ญีป่ นุ่ แคนาดา เม็กซิโก เปรู ชิล ี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์
มาเลเซีย บรูไน และเวียดนาม
ข้อบทที่ 19 ที่ว่าด้วยเรือ่ งของแรงงาน และการเคลื่อนย้าย
แรงงานระหว่างประเทศ
สาระสาคัญของข้อบทนี้ คือ การกาหนดให้ประเทศสมาชิก
ต้องมีการกาหนดมาตรฐานแรงงานทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานของ
ILO และต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ใน
ปฏิญญา ILO เรื่อง หลักการและสิทธิขนั ้ พื้นฐานในการทางาน
(ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at
Work) ได้แก่
1. เสรีภาพในการสมาคมและการยอมรับสิทธิในการร่วมเจรจา
ต่อรอง
2. การขจัดการใช้แรงงานบังคับทุกรูปแบบ
3. การขจัดการใช้แรงงานเด็ก
4. การขจัดการเลือกปฏิบตั ใิ นการจ้างงานและการประกอบอาชีพ
โดยประเทศสมาชิ ก ต้ อ งปฏิ บ ั ติ ต ามบทกฎหมาย
กฎระเบียบ และหลักปฏิบตั ิดงั กล่า ว เพื่อกากับ ดูแลสภาพการ
ทางานทีย่ อมรับได้ทเ่ี กีย่ วกับค่าจ้างขัน้ ต่า ชัวโมงการท
่
างาน และ
ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการประกอบอาชีพ โดยต้องไม่
กระทาหรือละเว้นการกระทา อันก่อให้เกิดความล้มเหลวในการ
บังคับใช้กฎหมายแรงงานอย่างมีประสิทธิผล และส่งผลกระทบต่อ
การค้าหรือการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกหลังจากทีค่ วามตก
ลงนี้มผี ลบังคับใช้

CPTPP ในบริบทของประเทศไทย ในด้านแรงงาน
ด้านสิทธิแรงงาน
จากอนุ สญ
ั ญา 8 ฉบับ ที่ ILO มีน โยบายส่ง เสริม และ
ติด ตามผลให้ป ระเทศสมาชิก ปฏิบ ัติให้สอดคล้อ ง แม้จ ะไม่ ได้ใ ห้
สัตยาบันก็ตาม ไทยได้ให้สตั ยาบันแล้วจานวน 6 ฉบับ แต่ประเด็น
สาคัญของการเข้าร่วมในความตกลง CPTPP จะได้แก่การสัตยาบัน
ต่ออนุ สญ
ั ญาฉบับที่ 87 และ 98 ทีไ่ ทยยังไม่ได้ลงนามให้สตั ยาบัน
ซึ่ง กระทรวงแรงงานของไทยก าลัง อยู่ ใ นช่ ว งเตรีย มการเพื่อ ให้
สัตยาบันอนุสญ
ั ญา ILO ทัง้ สองฉบับ โดยกาลังอยู่ระหว่างการแก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มคี วามสอดคล้องกับอนุ สญ
ั ญาฉบับที่
87 และ 98 มากยิง่ ขึน้
ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ข้อบททีส่ าคัญและมองเห็นภาพได้ชดั เจนทีส่ ุด คือข้อบทที่
12 ทีว่ ่าด้วยการเข้าเมืองชัวคราวส
่
าหรับนักธุรกิจ และรวมถึงบุคคล
ธรรมดาของประเทศภาคีและผู้มีถิ่นพานักถาวรของประเทศภาคี
โดยครอบคลุมประเด็นสาคัญในเรื่องระยะเวลาการอนุญาตเข้าเมือง/
พานัก/ต่ออายุชวคราว
ั่
สาหรับบุคคลธรรมดาประเภทต่าง ๆ ซึง่ เมื่อ
เทียบกับปะเทศอย่างเวียดนาม ที่มขี นาดเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกัน
กับไทย พบว่าไทยจะเสียเปรีย บในหลายๆ ด้าน เช่น เศรษฐกิจ
การส่งออก รวมทัง้ ผลตอบแทนต่อแรงงาน และผู้ประกอบการทีจ่ ะ
ลดลง

กลุม่ งานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ กองเศรษฐกิจการแรงงาน

¼Å¡ÃÐ·ºâ¤ÇÔ´µ‹ÍµÅÒ´áÃ§§Ò¹ä·ÂáÅÐµÅÒ´áÃ§§Ò¹µ‹Ò§»ÃÐà·È
áÅÐ¡ÒÃ¤Ò´¡ÒÃ³á¹Çâ¹ŒÁ¢Í§µÅÒ´áÃ§§Ò¹ä·Â

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

ผลกระทบโควิดต่อตลาดแรงงานไทยและตลาดแรงงานต่างประเทศ และการคาดการณ์แนวโน้ม
ของตลาดแรงงานไทย
1.บทนํา
จากการพบผู้ป่วยรายแรกที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ประเทศจีน เมื่อเดือนธันวาคม 2562
จนกระทั่งในปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 ก็ยังคงแพร่กระจายไป
ทั่วโลกและมีความรุนแรงมากกว่าเชื้อไวรัสชนิดอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นซาร์ส เมอร์ส อีโบลาและซิกา ดังนั้นจึงถือว่า
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้เป็นภาวะฉุกเฉินของระบบสาธารณสุขทั่วโลก
โควิด-19 ไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายให้แก่ระบบสาธารณสุข รวมไปถึงทําให้เกิดความสูญเสียชีวิต
ของผู้ติดเชื้อนับล้านคนเท่านั้น โควิด-19 ยังสร้างความเสียหายแก่ระบบเศรษฐกิจโลกอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
ซึ่งเป็นผลจากการปิดประเทศหรือการ lockdown ทําให้การเดินทางระหว่างประเทศรวมไปถึงการขนส่งสินค้า
ทั่วทั้งโลกหยุดชะงัก สร้างความเสียหายให้แก่อุตสาหกรรมการบิน การขนส่งสินค้าทั้งทางอากาศ ทางบกและ
ทางเรือ รวมไปถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องทําให้ห่วงโซ่อุปทานการผลิตของโลกต้องหยุดดําเนินการชั่วคราว
นอกจากนี้ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตสินค้าอุปโภค บริโภค การบริการและการท่องเที่ยว
ภายในประเทศได้รับความเสียหายไม่แพ้กัน ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากความวิตกกังวลของประชาชนและการปฏิบัติ
ตามมาตรการของรัฐบาลในการลดการเดินทางออกนอกบ้าน และให้ทํางานจากที่บ้าน (Work from Home)
แทนการทํางานในสํานักงานเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
เป็น ที่แ น่น อนว่า ความเสี ย หายทางเศรษฐกิ จ ที่เ กิ ด ขึ้ น ย่ อ มส่ ง ผลต่ อ เนื่ อ งมาถึ ง “คนทํา งาน”
ที่ทํางานในภาคการผลิตที่ได้รับผลกระทบ เช่น การลดชั่วโมงการทํางาน การปรับเปลี่ยนสภาพการจ้างงาน
จากการจ้างงานแบบเต็มเวลา (full-time jobs) เป็นการจ้างงานชั่วคราว (part-time jobs) ซึ่งมีความสุ่มเสี่ยง
ที่จะถูกเลิกจ้างและเป็นผู้ว่างงานอย่างถาวร ในกรณีที่อุตสาหกรรมหรือธุรกิจนั้นไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะ
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
ดังนั้นการกําหนดมาตรการหรือนโยบายที่เกิดจากผลกระทบของโควิด-19 จึงเป็นมาตรการและนโยบายในระยะสั้นแบบ
ตั้ งรั บ รวมไปถึ งมาตรการและนโยบายด้ านแรงงาน เช่ น การให้ ความคุ้ มครองด้ านสาธารณสุ ขให้ แก่ แรงงาน
การลดภาระด้านค่าใช้จ่าย การลดหรือระงับการจ่ายภาษีหรือการจ่ายเงินสมทบในระบบประกันสังคม การสนับสนุน
ด้านการเงินแก่ SMEs การรักษาการจ้างงาน ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(International Labour Organization: ILO) ในเอกสารบทวิเคราะห์เพื่อติดตามสถานการณ์โควิด-19 และโลกของงาน :
ผลกระทบและการตอบสนองด้านนโยบาย (เผยแพร่ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563)1 อย่างไรก็ตาม ไวรัสโควิด19 ยังคงเกิดการกลายพันธ์และมีสายพันธุ์ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นและแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง กระทั่งขณะนี้ยังไม่มีแสง
1
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สว่างที่ปลายอุโมงค์ที่จะขจัดไวรัสโควิด-19 ให้หมดจากโลกไปได้ จนบางประเทศออกมายอมรับว่าต้องใช้ชีวิต
ร่วมกับไวรัสชนิดนี้อย่างปกติสุขในระยะยาวให้ได้
โควิด-19 ไม่ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเฉพาะเรื่องการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุข
เท่านั้น แต่โควิด-19 ยังเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการทํางานในอนาคต ที่การทํางานในรูป
แบบเดิ ม (physical proximity) จะถู ก แทนที่ ด้ ว ยการทํ า งานรู ป แบบทางไกล (teleworking) โดยผ่ า น
เทคโนโลยีการการสื่อสารสมัยใหม่ และการจ้างงานจะเป็นการจ้างงานแบบชั่วคราว (on-demand work,
crowdwork) มากขึ้น นอกจากนี้ความต้องการรูปแบบการทํางานที่เปลี่ยนแปลงไปของกลุ่มประชากรรุ่นใหม่
ในวัย Generation Z (Gen Z) ที่มีอายุระหว่าง 9 – 24 ปี ซึ่งบางส่ว นเพิ่งเริ่ม เข้า มาในตลาดแรงงานใน
ฐานะ “First Jobbers” (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2564) โดยคนรุ่นใหม่เหล่านี้ต้องการทํางานที่มีความยืดหยุ่น
จึงไม่ให้ความสําคัญกับการทํางานเต็มเวลาในรูปแบบเดิม รวมไปถึงมีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็น
เครื่องมือในการทํางาน ดังนั้น คนกลุ่มนี้จึงต้องการเป็นผู้ประกอบการหรือมีธุรกิจส่วนตัว และมีความคิดที่จะ
พัฒนาและสร้างอาชีพใหม่ ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องมือ ซึ่งความต้องการของประชากรรุ่นใหม่นี้
เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ขับเคลื่อน (driving forces) ให้โครงสร้างตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ภาครัฐจึง
ควรพั ฒนาการกํ าหนดและดํ าเนิ นนโยบายด้ านแรงงานให้เท่ าทั น (keep pace) และยื ดหยุ่ นพร้ อมรั บมือกับ
สถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและคาดไม่ถึง (unpredictable and adverse circumstances) รวมถึง
เป็นนโยบายและมาตรการระยะยาวที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างตลาดแรงงานในอนาคต
บทความนี้จึงจัดทําขึ้นเพื่อศึกษาผลกระทบของโควิด-19 และความต้องการการทํางานของคนรุ่นใหม่
ที่เป็นกลุ่มประชากรวัย Gen Z ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดแรงงานในอนาคต โดยจะ
นําเสนอข้อมูลสถานการณ์ตลาดแรงงานในช่วงระยะเวลาก่อนเกิดโควิด-19 และช่วงเวลาการแพร่ระบาดโควิด-19
รวมถึงนําเสนอข้อมูลการศึกษาโครงสร้างตลาดแรงงานในปัจจุบันทั้งกรณีของประเทศไทยและของต่างประเทศ
และการคาดการณ์โครงสร้างตลาดแรงงานของไทยในอนาคต บทความจะสรุปท้ายด้วยการนําเสนอข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายและเชิงวิชาการเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดแรงงานในอนาคต
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 โดยผู้มีงานทํามีจํานวนลดลงเรื่อยๆ และเมื่อมีการแพร่ระบาด
ในประเทศไทยเป็นวงกว้างในช่วงกลางเดือนมีนาคม 2563 ส่งผลให้เกิดการ lockdown ในพื้นที่ที่แพร่ระบาดรวม
ไปถึงในกรุงเทพมหานคร จึงเป็นเหตุให้ผู้มีงานทํามีจํานวนลดลงอยู่ที่จํานวน 37.08 ล้านคน
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รูปที่ 1 จํานวนผู้มีงานทํารายไตรมาสก่อนและระหว่างเกิดโควิด-19
39,000,000
38,000,000
37,000,000
36,000,000
Q 1

Q 2

ก่อนระบาดของโควิด-19

Q 3

ปี 2 561

Q 4

Q 1

Q 2

ระบาดโควิด-19
ระลอบใหม่

ช่วงระบาดโควิด-19
ระลอบแรก

จํา นวนผู้ มี ง านทํา รายไตรมาส

คน

Q 3

Q 4

Q 1

ปี 2562

Q 2

Q 3

Q 4

ปี 2 563

Q 1

Q 2

ปี 2564

จํานวนผู้มีงานทํา
ที่มา สํานักงานสถิติแห่งชาติ

ในส่วนของผู้มีงานทําในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยในช่วงไตรมาสที่ 3/2562 ถึงไตรมาสที่
4/2562 ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก แต่พอเริ่มมีการระบาดเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 1/2563 และไตรมาสที่
2/2563 จํานวนผู้มีงานทําเริ่มมีจํานวนลดลงและลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
(YoY) ลดลงร้อยละ -0.74 ถึงร้อยละ -1.86 แสดงให้เห็นว่า ผู้มีงานทําในทั้งภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริ ก ารก่ อ นโควิ ด มีก ารจ้ า งงานที่ เ พิ่ ม ขึ้ น แต่ พ อช่ ว งเริ่ ม ต้ น ของการระบาด ผู้ มี ง านทํ า เริ่ม ลดลง
โดยลดลงมากสุด ได้แก่ การผลิต การก่อสร้าง กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน ที่พักแรมและ
บริการด้านอาหาร กิจกรรมบริการอื่นๆ เป็นต้น เมื่อเริ่มเกิดโควิด-19 เศรษฐกิจการจ้างงานในตลาดแรงงาน
เริ่มได้รับผลกระทบการว่างงานเป็นวงกว้างในทุก ๆ กลุ่มอาชีพ รวมถึงการว่างงานตามระดับการศึกษาของ
กําลังแรงงานที่เริ่มจะเข้าสู่ตลาดแรงงานอีกด้วย
ตารางที่ 1 แสดงผูง้ านทําจําแนกตามภาคอุตสาหกรรมช่วงก่อนการระบาดและช่วงการระบาด
ผู้มีงานทําตาม
ภาคอุตสาหกรรม
(คน)
ภาคเกษตรกรรม
ภาคอุตสาหกรรม

ก่อนมีโควิด
(ไตรมาสที่ 2/2561)

ก่อนมีโควิด
(ไตรมาสที่ 2/2562)

ช่วงเริ่มต้นของการ
ระบาด
(ไตรมาสที่ 2/2563)

11,993,490
8,803,970
17,086,990

11,510,850
8,897,400
17,373,550

11,479,220
8,472,150
17,129,380

ภาคบริการ
ที่มา สํานักงานสถิติแห่งชาติ

ช่วงการระบาด
(ไตรมาสที่ 2/2564)

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
ในช่วงการระบาด
YoY 63/62

11,749,020
8,452,190
17,620,610

-0.27
-4.78
-1.41

จากรู ปภาพที่ 2 ด้ านล่าง ในส่วนของการว่างงานตามระดับการศึกษาในช่ วงไตรมาสที่ 4/2562
ก่อนเกิด การระบาดของโควิ ด-19 นั้ น พบว่า จํานวนผู้ ว่างงานสู งสุ ดยั งคงเป็ น ระดั บ อุ ดมศึ ก ษาที่จํ า นวน
134,700 คน(ร้อยละ 1.63) รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จํานวน 77,300 คน(ร้อยละ 1.21)
มัธยมศึกษาตอนต้นที่จํานวน 70,450 คน(ร้อยละ 1.07) ตามลําดับ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการว่างงานของ
คนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาในระดับกลางและระดับสูง เนื่องจากส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา
หรือเทียบเท่าที่เริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงาน
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รูปภาพที่ 2 การว่างงานตามระดับการศึกษาในช่วงไตรมาสที่ 4/2562 ก่อนโควิด-19 ระบาด
คน
150000
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90000
60000
30000
0

จํานวนและอัตราการว่างงานตามระดับการศึกษาของไตรมาสที่ 4/2562 ก่อนการระบาดของโควิด-19

ร้อยละ
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จํานวนการว่างงาน

มัธยมต้น

มัธยมต้นปลาย

อุดมศึกษา

อัตราการว่างงาน

ที่มา สํานักงานสถิติแห่งชาติ

จะเห็นว่าก่อนเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่เป็นจุดเริ่มต้นในประเทศจีนช่วงปลายปี 2562 ยังไม่มีผล
ใดๆ ต่อตลาดแรงงานไทยในขณะนั้น เพียงแต่เป็นการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจ้างงาน-ว่างงาน ตามเศรษฐกิจ
ภายในประเทศเองเท่านั้น
ช่วงการระบาดของโควิ ด ตลาดแรงงานภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
ต่อเนื่องจากปี 2563 มีเสียหายทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 11.038 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
65.3 ของ GDP (ปีฐานพ.ศ.2562) ส่งผลให้เศรษฐกิจของไทยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ซึ่งเศรษฐกิจไทย
พึ่งพาการค้าระหว่างประเทศ, นักท่องเที่ยวต่างชาติและการลงทุน ส่วนผลกระทบการจ้างงานในทางเศรษฐกิจ
จะไม่ ส่ ง ผลกระทบทั น ที ไ ตรมาสต่ อ ไตรมาส เมื่ อ เศรษฐกิ จ ถดถอยจะใช้ เ วลาประมาณ 1 ถึ ง 2 ไตรมาส
ที่จะกระทบการว่างงาน
ในช่วงไตรมาสที่ 3/2563 และไตรมาสที่ 4/2563 ผู้มีงานทําเริ่มกลับมาสูงขึ้นอีกครั้ง จากรายงาน
ของธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่า มาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวดน้อยกว่าระลอกแรก และส่วนหนึ่ง
มาจากภาคการผลิตที่ยังคงฟื้นตัวต่อเนื่อง จากตามการส่งออกที่ปรับดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจคู่ค้า ทั้ง
จากการฉีดวัคซีนโควิด-19 และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายประเทศ (ธปท, 2563) และหลังจากนั้น
ในช่วงไตรมาสที่ 4/2563 เริ่มมีการระบาดระลอกใหม่เกิดขึ้นอีก จึงส่งผลให้จํานวนผู้มีงานทําโดยรวมปรับ
ลดลงทั้งในและนอกภาคเกษตร โดยการจ้างงานลูกจ้างรายวันปรับลดลงค่อนข้างมากเนื่องจากเป็นแรงงาน
กลุ่มแรกที่สามารถถูกปรับเปลี่ยนได้ง่ายเพื่อประคับประคองสถานการณ์ รวมไปถึงชั่วโมงทํางานเฉลี่ยก็ปรับ
ลดลงเช่นกัน
(จากรูปภาพที่ 3) ข้อมูลจํานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 33 แสดงให้เห็นว่า จุดวิกฤต
ในตลาดแรงงานเริ่มขึ้นในช่วงเดือนเมษายน 2563 (กราฟสีส้ม) จากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโรค
โควิด – 19 ที่พบเคสแรกในไทยคือวันที่ 12 มกราคม 2563 เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน และพบผู้ติดเชื้อคนไทย
รายแรกวันที่ 31 มกราคม 2563 ภาครัฐจึงสั่งให้มีมาตรการล็อคดาวน์ในประเทศครั้งแรกวันที่ 24 มีนาคม 2563
ทําให้ผู้มีงานทําลดลงอย่างต่อเนื่องเกือบตลอดทั้งปี ก่อนที่จะเริ่มฟื้นตัวได้ในช่วงปลายปี 2563 แต่ก็เป็นการ
เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น จุดต่ําสุดเกิดขึ้นในเดือนเมษายน 2564 ที่มีผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมอยู่ที่
ประมาณ 11.052 ล้านคน ทั้งยังต่ํากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการเกิดวิกฤตด้านแรงงานครั้งแรกในช่วงเดือน
10

เดียวกันของปีก่อนหน้า ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจและการเยียวยาจากหน่วยงานภาครัฐอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อช่วยพยุงให้การจ้างงานและเศรษฐกิจสามารถประคับประคองตัวเองได้
รูปที่ 3 จํานวนแรงงานในมาตรา 33 ก่อน-หลังโควิด-19 พ.ศ.2562 - 2564
คน
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จํานวนแรงงานในมาตรา 33 ก่อน-หลัง โควิด 19 พ.ศ. 2562 - 2564
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ปี 2562 11,444,485 11,502,863 11,557,682 11,515,746 11,540,945 11,590,381 11,629,684 11,679,220 11,687,597 11,622,267 11,694,184 11,686,393
ปี 2563 11,650,226 11,692,429 11,730,351 11,520,407 11,391,965 11,295,514 11,168,914 11,117,083 11,093,914 11,036,662 11,075,882 11,124,209
ปี 2564 11,055,513 11,100,132 11,090,989 11,051,702 11,077,670 11,097,986 11,127,233 11,079,956

ปี 2562

ปี 2563

ปี 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)
และสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมากที่สุดในเดือนตุลาคม 2563 ที่จํานวน 491,662 คน มากกว่าเดือนเดียวกันของ
ปีก่อนที่จํานวน 174,529 คน คิดเป็นร้อยละ 181.71 (%YoY)
รูปที่ 4 ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน
จํานวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทน
ว่างงาน 491,662 คน

ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน

คน

ล็อกดาวน์ครั้งแรกจากการแพร่
ระบาด จํานวน 215,652 คน
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ที่มา สํานักงานประกันสังคม
ประมวลผลโดย กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ กองเศรษฐกิจการแรงงาน (ประมวลผลวันที่ 12 พ.ย. 64)

เปรียบเทียบชั่วโมงการทํางานเฉลี่ยของผู้มีงานทําในช่วงปี 2561-2564 เป็นรายไตรมาส ช่วงก่อนเกิดการ
ระบาดชั่วโมงการทํางานต่อสัปดาห์ในไตรมาสที่ 4/2564 อยู่ที่ 43.10 ชั่วโมง/สัปดาห์ พอเกิดการระบาดในช่วงไตร
มาสที่ 1/2563 และไตรมาสที่ 2/2563 ชั่ วโมงการทํ างานลดลงอย่ างต่ อเนื่ องอยู่ ที่ 38.20 ชั่ วโมง/สั ปดาห์
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แสดงให้เห็นว่า แม้แรงงานจะมีงานทําแต่ไม่ได้มีการทํางานอย่างเต็มที่ ซึ่งจะส่งผลต่อปริมาณผลผลิตและ
รายได้ของแรงงานที่อาจจะลดลงตามชั่วโมงการทํางานที่ลดลง ซึ่งจะกระทบต่อเนื่องไปถึงกําลังซื้อของภาค
ครัวเรือน รวมถึงผลกระทบของโควิด-19 ในช่วงการระบาด
รูปที่ 5 ชัว่ โมงการทํางานเฉลี่ยของผู้มีงานทํา ชั่วโมง/สัปดาห์
ระบาดโควิด-19 ระลอบสอง
ประมาณไตรมาสที่ 4/2563
42.90 42.50

ชั่วโมงการทํางานเฉลี่ยของผู้มีงานทํา ชั่วโมง/สัปดาห์
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ที่มา สํานักงานประกันสังคม
ประมวลผลโดย กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ กองเศรษฐกิจการแรงงาน (ประมวลผลวันที่ 12 พ.ย. 64)

ในส่วนของการว่างงาน จะเห็นว่าแรงงานในวัยทํางานมากที่สุดจะอยู่ในช่วงอายุประมาณ 15-29 ปี
ซึ่งเป็นช่วงว่างงานที่มีความเสี่ยงสูงหลังเกิดโควิด-19 โดยเป็นช่วงนักศึกษาส่วนใหญ่เรียนจบและหางานทํา
เมื่ อ พิ จ ารณาดู ต ามช่ ว งอายุ 15-24 ปี จะสั ง เกตว่ า ในไตรมาสที่ 4/2563 อายุ ช่ ว ง 15-24 ปี ก่ อ นเกิ ด
การระบาดโควิดผู้ว่างงานมีจํานวน 197,350 คน ผู้ว่างงานมีจํานวนลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/2563
แต่พอเกิดโควิด-19 ขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 1/2563 และไตรมาสที่ 2/2563 จํานวนว่างงานในช่วงอายุ 15-24 ปี
สูงขึ้น ที่จํานวน 324,150 คน (แค่สองไตรมาสมีจํานวนมากถึง 126,800 คน) เช่นเดียวกันกับการว่างงานในช่วง
อายุ 25-29 ปี ที่เริ่มสูงขึ้นในไตรมาสที่ 1/2563 และไตรมาสที่ 2/2563 แน่นอนว่าการว่างงานที่สูงขึ้นไม่ได้
เกิดขึ้นในทันที แต่เมื่อเศรษฐกิจถดถอยจะใช้เวลาประมาณ 1 ถึง 2 ไตรมาสที่จะกระทบการว่างงาน รวมถึงเกิด
การล็อกดาวน์ภายในประเทศ และการว่างงานตามช่วงอายุ 15-29 ปี นั้นเกิดขึ้นตอนไตรมาสที่ 2/2563
รูปที่ 6 จํานวนผู้ว่างงานตามช่วงอายุ 15-24 ปี และ 25-29 ปี
ผู้ว่างงานช่วงอายุ 15-24 ปี และ 25-29 ปี
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ที่มา สํานักงานประกันสังคม
ประมวลผลโดย กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ กองเศรษฐกิจการแรงงาน (ประมวลผลวันที่ 12 พ.ย. 64)
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เมื่ อ พิ จ ารณาผู้ ว่ า งงานจํ า แนกระดั บ การศึ ก ษา ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั น กั บ ผู้ ว่ า งงานตามจํ า แนกระดั บ
การศึกษาจะพบว่าระดับที่มีจํานวนมากที่สุดคือ อุดมศึกษา ซึ่งไตรมาสที่ 1/2563 และไตรมาสที่ 2/2563 ช่วง
เกิดการระบาดโควิดมีผู้ว่างงานจํานวนสูงถึง 265,780 คน มากกว่าไตรมาสที่ 4/2563 ที่ก่อนการระบาดโควิด
ระลอกแรกที่จํานวน 134,700 คน (แค่สองไตรมาสมีจํานวนมากถึง 131,080 คนในระดับอุดศึกษา) และ
รองลงมาในระดับมัธยมปลาย มัธยมต้น ประถมศึกษา ตามลําดับ ซึ่งปัจจุบันผู้ว่างงานแต่ละระดับการศึกษา
ยังคงสูงอย่างต่อเนื่องจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19
รูปที่ 7 จํานวนผู้ว่างงานจําแนกระดับการศึกษา
ผู้ว่างงานจําแนกระดับการศึกษา

คน
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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 ส่วนงานสนับสนุนการขุดเจาะน้ํามัน
โดยพบว่าความต้องการน้ํามันนั้นลดลงอย่างรวดเร็ว และการทํางานจากที่บ้านได้ทําให้ในหลายพื้นที่มีการ
เดินทางลดน้อยลง ทําให้บริษัทต้องเลิกจ้างพนักงานบางส่วน ขณะที่อันดับที่ 3 ได้แก่ กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับ
การเดินทางและการคมนาคม เช่น งานสายการบิน เป็นผลกระทบจากการปิดพรมแดน ทําให้สายการบินต้อง
ประกาศพักงาน หรือเลิกจ้างพนักงาน ขณะที่ประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่อื่นๆ ต้องเผชิญกับตัวเลขการ
ว่างงานของวัยหนุ่มสาวในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงแรก แต่มาตรการต่างๆ ของรัฐได้เป็นตัว
ช่วยกู้สถานการณ์และสามารถควบคุมวิกฤติแรงงานได้ในที่สุด ส่วนประเทศในเอเชียอย่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
ตัวเลขการว่า งงานของคนวั ย หนุ่ ม สาวแทบไม่มีก ารเปลี่ ยนแปลง (Nattachar K., 2564) จากรู ปภาพที่ 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
ลดงอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาด ซึ่งในประเทศญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2563 ลดลงประมาณ
1.2-1.3 ล้านคน จากเดือนก่อนหน้า และยังลดลงต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปี 2562 กลับกันการระบาดทําให้ใน
ประเทศญี่ปุ่นมีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสูงสุดอยู่ที่ 2.15 ล้านคน ในเดือนตุลาคม 2563 และปัจจุบันใน
เดือนสิงหาคม 2564 การว่างงานอยู่ที่ 1.93 ล้านคน ยังคงสูงอยู่แต่มีแนวโน้มค่อยๆลดลง ภายใต้มาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาดภายในประเทศและมาตรการต่างๆกําหนดให้ร้านอาหารต้องปิดให้บริ การเร็ วขึ้น
และงดจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อลดการเดินทางเคลื่อนย้าย และพฤติกรรมที่นําไปสู่การแพร่เชื้อไวรัส
เป็นต้น (bangkokbiznews, 2564) พร้อมทั้งใช้มาตรการเชิงรุกในการตรวจเชื้อและติดตามผู้ติดเชื้อ
การจ้างงานและว่างงานของเกาหลีใต้ จะสังเกตเห็นว่าจํานวนผู้มีงานทําลดลงต่ําสุดในเดือนเมษายน
2564 ที่จํานวน 26.50 ล้านคน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ที่มีจํานวนผู้มีงานทําสูงจํานวน 27.52 ล้านคน
(ลดลงถึง 1.08 ล้านคนภายในเวลา 2 เดือน) และในปัจจุบันเดือนสิงหาคม 2564 มีจํานวนผู้มีงานทําขยายตัว
อย่างช้าๆ อยู่ที่จํานวน 27.39 ล้านคน กลับกันการแพร่ระบาดนั้นทําให้จํานวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นแต่ใช้เวลา
ไม่นาน(ประมาณ2-3เดือน) เนื่องจากสาธารณสุขของเกาหลีใต้ได้มีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19
ระดับ 4 หรือระดับสูงสุด ก่อนจะถึงขั้น “ล็อกดาวน์” เต็มรูปแบบเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังยอดผู้ติดเชื้อ
โควิด-19 เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ (bangkokbiznews, 2564) ซึ่งเกาหลีใต้มีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดได้ดี
ทําให้ตัวเลขการว่างงานในเดือนพฤษภาคม 2564 จํานวนว่างงานสูงสุดอยู่ที่ 12.42 ล้านคน มากกว่าเดือน
กุมภาพันธ์ที่เริ่มเกิดการระบาดที่จํานวน 9.27 ล้านคน(เพิ่มขึ้นเพียง 3.15 ล้านคน) และในปัจจุบันในเดือน
สิงหาคม 2564 จํานวนผู้ว่างงานยังลดลงอย่างต่อเนื่องอยู่ที่จํานวน 7.94 ล้านคน น้อยกว่าตอนที่เกิดการแพร่
ระบาดในช่วงเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 เนื่องจาก รัฐบาลเกาหลีใต้ ได้วางแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจเต็ม
รู ป แบบ สํ า หรั บ ช่ ว งครึ่ ง หลั ง ของปี 2021 หลั ง โครงการฉี ด วั ค ซี น ประเทศ เดิ น หน้ า ไปอย่ า งรวดเร็ ว โดย
ประชาชนราว 30% ฉีดวัคซีนแล้ว ซึ่งรัฐบาลคาดว่าประชาชน 70% จะได้ฉีดวัคซีนภายในเดือนกันยายน
และประเทศจะมีภูมิคุ้มกันหมู่เดือนพฤศจิกายนนี้ (prachachat, 2564)
รูปที่ 8 แสดงการจ้างงานและว่างงานของแต่ละประเทศ พ.ศ.2562 - 2564

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

ปี 2562

ปี 2563

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

ปี 2564

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

พันคน

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

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

เดือน

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

เดือน

ที่มา National Statistics of Japan
ประมวลผลโดย กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ กองเศรษฐกิจการแรงงาน
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ประเทศเกาหลีใต้
เ ป รี ย บ เ ที ย บ ผู้ มี ง า น ทํา ป ร ะ เ ท ศ เ ก า ห ลี ใ ต้ พ . ศ 6 2 - 6 4
พันคน

ปี 2562

ปี 2563

เ ป รี ย บ เ ที ย บ ผู้ ว่ า ง ง า น ป ร ะ เ ท ศ เ ก า ห ลี ใ ต้ พ . ศ 6 2 - 6 4

ปี 2564

ปี 2562

พันคน

28,000
27,500
27,000
26,500
26,000

ปี 2563

ปี 2564

1,400
1,200
1,000
800
600
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

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

เดือน

เดือน

ที่มา Statistics Korea, Economically Active Population Survey
ประมวลผลโดย กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ กองเศรษฐกิจการแรงงาน

ประเทศสหรัฐอเมริกา
เ ป รี ย บ เ ที ย บ ผู้ มี ง า น ทํา ป ร ะ เ ท ศ ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า พ . ศ
62-64
พันคน

ปี 2562

ปี 2563

เ ป รี ย บ เ ที ย บ ผู้ ว่ า ง ง า น ป ร ะ เ ท ศ ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า พ . ศ
62-64

ปี 2564
พันคน

170,000
160,000
150,000
140,000
130,000
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

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

25,000
20,000
15,000
10,000
5,000

เดือน

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

เดือน

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 เนื่องจากผลกระทบจากโควิด 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 เมื่ อ เที ย บกั บ กลุ่ ม
คนทํ า งานที่ อ ายุ ม ากกว่ า คื อ กลุ่ ม Baby
Boomer และ Generation Y เพิ่ ม สู งขึ้ น ถึ ง
เกื อ บสองเท่ า ในเกื อ บทุ ก ประเทศในกลุ่ ม
OECD สเปนได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด โดย
ที่อัตราการว่างงานของแรงงานอายุ 25-74 ปี
อยู่ที่ 14% แต่อัตราการว่างงานของ Gen Z
นั้นสูงกว่าถึงสองเท่า อยู่ที่สูงกว่าร้อยละ 38
(Natetida Bunnag, 2563)
รูปที่ 9 อัตราว่างงานของคน Gen z ในกลุ่มประเทศ OECD
ที่มา: Visual Capitalist
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- ชั่วโมงการทํางานของผู้มีงานทําในภูมิภาคอาเซียน
ในส่วนของแรงงานในภูมิภาคอาเซียน จะเห็นว่าการระบาดของโควิด-19 ยังกระทบต่อชั่วโมงการ
ทํางานของแรงงานโดยเฉพาะในอาเซียนรวมถึงการลดชั่วโมงของแรงงานลง ถ้าร้ายแรงสุดแรงงานตกงานหรือ
ย้ายไปทํางานในที่ไกลๆแต่ได้ค่าจ้างที่น้อยลง จากผลกระทบเหล่านี้ในภาพรวมชั่วโมงการทํางานจึงสะท้อนให้
เห็นถึงความทุกข์ยากที่เกิดกับนายจ้างลูกจ้างและแรงงานทั่วโลกรวมทั้งภูมิภาคในอาเซียน ในปี 2563 จากรูป
ที่ 10 จะเห็นว่าการสูญเสียชั่วโมงการทํางานทั่วโลกอยู่ที่ร้อยละ 8.8 สูงกว่าในภูมิภาคอาเซียนที่ร้อยละ 8.4
และเอเชียและแปซิฟิกร้อยละ 7.9 ซึ่งในไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2564 เห็นได้ชัดว่าจํานวนชั่วโมงการทํางาน
ลดลงเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดใหญ่ทั้ งรอบแรกและรอบใหม่ บุคลากรทางการแพทย์แ ละ
บุคลากรที่จําเป็นอื่นๆ มีแนวโน้มลดลงประสบกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ชั่วโมงการทํางานยาวนานขึ้น
ดังนั้น ก็ขึ้นอยู่กับการจัดการของแต่ละประเทศ เช่น การฉีดวัคซีน ความเร็วของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

รูปที่ 10 ชั่วโมงการที่ทํางานลดลง
เนื่องจากการแพร่ระบาด

หมายเหตุ การสูญเสียชั่วโมงการทํางานคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
ที่มา ILO estimates, ILOSTAT Database.

ในขณะที่ภูมิภาคอาเซียนมีชั่วโมงการทํางานลดลงที่ร้อยละ 8.4 ในปี 2563 เกิดจากปัจจัย
แต่ ล ะประเทศที่ แ ตกต่ า งกั น รวมถึ ง ความสามารถในการควบคุ ม โรคระบาดตลอดจนความเข้ ม งวดและ
ระยะเวลาของมาตรการล็อกดาวน์เพื่อระงับการแพร่กระจายของโควิด-19 ประเทศที่สูญเสียชั่วโมงการทํางาน
มากที่สุดในอาเซียนคือ ฟิลิปปินส์โดยสูญเสียการทํางานสูงถึงร้อยละ 13.6 รองลงมาคือ เมียนมาร้อยละ 13.2
ส่วนประเทศที่สูญเสียการทํางานลดลงน้อยที่สุด คือไทย บรูไน และประชาธิปไตยประชาชนลาวลดลงเพียง
ร้อยละ 4.3-4.5
รูปที่ 11 ประเทศในอาเซียนที่มีการสูญเสียชั่วโมงการทํางานในปี 2020(%)

ที่มา 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
ค่ อ ยไป จนกระทั่ ง ต้ น ปี 2563 เริ่ ม มี ก ารระบาดของโควิ ด -19 ซึ่ ง กลายเป็ น ตั ว เร่ ง สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให้ มี ก ารใช้
เทคโนโลยีควบคู่กับการทํางานมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด ทั้งการทํางานระยะไกล (BOT MAGAZINE, 2564)
และการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติมาแทนที่การใช้แรงงานคนเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการสัมผัส
ระหว่างคน และเป็นการลดต้ นทุนในระยะยาว รวมไปถึงลดอัตราการสูญเสียในการผลิ ตสินค้าที่มีค วาม
บกพร่อง (defect) เมื่อเทียบกับช่วงก่อนการระบาดของโควิด-19 จึงทําให้หลายๆ องค์กรมีการทบทวนวิธีการ
ทํางานเป็นสัญญาณเตือนที่บอกให้ผู้ประกอบการต้องเร่งปรับตัว รวมไปถึงการสร้างสภาพแวดล้อมต่างๆ
ในการทํางานรูปแบบใหม่ๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจไทยอย่างแน่นอน
ทั้งโครงสร้างตลาดแรงงานและการบริโภคของประชาชน ดังนั้น เทรนด์รูปแบบการทํางานและเทคโนโลยีใหม่ๆ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้ 1) เทรนด์การทํางานแบบไฮบริด จากผลการสํารวจตลาดแรงงานพบว่า พนักงาน
ออฟฟิศในสหรัฐอเมริกา 55% ต้องการรูปแบบการทํางานแบบไฮบริดระหว่างการทํางานที่บ้านและการเข้าไป
ทํางานที่ออฟฟิศ ส่วนในอังกฤษกลุ่มนายจ้างคาดการณ์ว่าสัดส่วนของพนักงานที่ทํางาน Work from home
จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจาก 18% เป็น 37% (scb, 2564) ดังนั้น เทรนด์การทํางานในยุคใหม่จะไม่ได้ถูกกําหนด
อยู่ เ พี ย งแค่ ส ถานที่ อี ก ต่ อ ไป เพราะบริ ษั ท ต่ า งๆจะเน้ น Result และประสบการณ์ ใ นการทํ า งานมากขึ้ น
การทํางานแบบไฮบริดจึงเป็นที่นิยมมากขึ้น 2) เทรนด์เทคโนโลยี พื้นที่ในการทํางานส่วนใหญ่จะมีการนํา
เทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นช็อปปิ้งออนไลน์ หุ่นยนต์ส่งอาหาร ที่ช่วยส่งเพื่อป้องกันคนมาสัมผัสกัน
จนเสี่ยงต่อการระบาดของโรคได้ นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยเทคโนโลยี เช่น HealthTech
จะมีส่วนสําคัญอย่างมากในอนาคต ที่มุ่งเน้นไปยังการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยในบ้าน หรือเป็นระบบติดตาม
ผลการรักษาและดูแลสุขภาพด้วยวีดีโอแบบทางไกล เป็นต้น ไม่เพียงแต่มาช่วยรับมือกับโควิดในมิติต่างๆ
ที่ เกี่ยวข้องกับสุ ข ภาพ ให้หัน มาให้ความสํ า คัญ และทุ่ม เทในการพัฒ นาเทคโนโลยี ที่ เกี่ ย วกั บสุ ข ภาพและ
การแพทย์มากขึ้นอย่างแน่นอน 3) การทํางานที่บ้านและการเรียนทางไกล แน่นอนว่าในช่วงของการล็อกดาวน์
การทํางานจากบ้านหรือที่เรียกกันติดปากว่า Work from Home นั้นได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นใน
การทํางาน ไม่ว่าจะเป็นการประชุมออนไลน์ พรีเซนต์งานผ่านZoom จากการทํางานในลักษณะดังกล่าว ทําให้
พนักงานหลายตําแหน่งเริ่มรู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องเดินทางไปทํางานก็สามารถทํางานให้สําเร็จได้จากการทํางานที่
บ้ า น นอกจากนี้ ก ารเรี ย นแบบทางไกล Hybrid classroom หากครู แ ละนั ก เรี ย นสามารถใช้ สื่ อ การสอน
ออนไลน์ ต่างๆ ผสมผสานในการเรี ยนรู้ก็จะยิ่ งทําให้ คุณภาพของการเรี ยนมีมากยิ่งขึ้น เช่น การนํ าเสนอ
วิดีทัศน์ออนไลน์ การส่งเอกสารการบรรยาย การสนทนาแบบทันทีทันใด ทําให้การเข้าถึงการศึกษาเปิดกว้าง
มากยิ่งขึ้น ดังนั้น ในอนาคตเรื่องสถานที่ไม่ใช่สิ่งสําคัญอีกต่อไป ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนข้ามซีกโลกโดยไม่
ต้องเดินทางออกจากบ้าน จากที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งในวิเคราะห์ เทรนด์การทํางานของโลก โลกการ
17

ทําธุรกิจจะเปลี่ยนหน้าตาไปจากเดิม หลังวิกฤตไวรัสโควิด-19 ผ่านพ้น สิ่งสําคัญไม่ใช่แค่การอยู่รอดให้ได้ใน
วิกฤต แต่ชีวิตหลังวิกฤตนั้นผู้ประกอบการจะต้องทํายังไงนี้คือโจทย์
3.2 ความต้องการรูปแบบการทํางานของคน Gen Z
ปี 2563 คน Gen Z หรือปีพ.ศ. 2538 เป็นต้นไปใกล้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเป็นน้อง
ใหม่เตรียมตัวกับสังคมทํางาน คนกลุ่มนี้เติบโตมาในยุคดิจิทัล 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
ลาออกจากงานได้เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 12-15%) แสดงให้เห็นว่า ค่าตอบแทนที่สูงเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถดึงดูด
ใจให้คนใน Gen Z อดทนทํางานอีกต่อไป แต่จะต้องมีปัจจัยอื่น ๆ เช่น สถานที่ทํางาน เวลาเข้า-ออกงาน
โดยต้ อ งการความยื ด หยุ่ นในชี วิ ต และ Work Life Balance ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น คน Gen Z มั ก จะถู ก ใจองค์ กรที่ ใ ช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหลักในการสื่อสาร เพราะจะเป็นการทํางานให้สะดวกรวดเร็วขึ้น องค์กรไหนสามารถ
ทํางานบนระบบออนไลน์ได้แม้อยู่นอกออฟฟิศ ลดงานเอกสารลง ใช้ทรัพยากรกระดาษให้น้อยที่สุดให้อยู่ใน
รูปแบบของ ดิจิทัล หรือการประชุมแบบ video conference ที่ประหยัดค่าเดินทางและเวลา ก็จะดึงดูดให้
ชาว Gen Z อยากร่วมงานด้วยได้ไม่ยาก เพราะแรงงานกลุ่มนี้จะเป็นอนาคตในการพัฒนาประเทศให้ก้าวต่อไป
อีกทั้งคน Gen Z บางกลุ่มมีแนวคิดที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการทําธุรกิจ start up มากขึ้น จึงเป็นเหตุผลที่ทํา
ให้ตัวเลขว่างงานของวัยแรงงานช่วงอายุ 15-29 ปี จึงมีตัวเลขที่สูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเรื่องของโค
วิด-19 เป็นปัจจัยเร่ง ทําให้คน Gen Z ที่เติบโตมาพร้อมกับช่วงที่เทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดอาชีพใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น
มาก เช่น Youtuber /Vlogger จะเห็นได้ว่าคนใน Gen Z มีโอกาสและทางเลือกในอาชีพเพิ่มขึ้นอย่างมาก
ดั งนั้น ลักษณะของเยาวชนรุ่ นใหม่จะเห็ นว่า มี ความต้ องการรูปแบบการทํางานใหม่ๆ ที่มีความ
เชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยี ต้องการค้นหาตนเอง มีความรู้ความสามารถเรียนรู้ได้เร็ว มีความต้องการเป็น
ผู้ประกอบการมากขึ้น สิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสําคัญที่แต่ละองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องเรียนรู้วิธีที่จะรักษา
บุคลากรเหล่านี้ และที่สําคัญคน Gen Z ต้องการองค์กรที่มีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็น เปิดกว้างและรับฟัง
ความเห็นต่าง หยิบยื่นโอกาสให้โชว์ศักยภาพการทํางานแม้จะเป็นน้องใหม่ พิจารณาผลงานจากฝีมือจริง ๆ
ไม่ใช่ตามระบบอาวุโส
4.สรุปและการคาดการณ์แนวโน้มและเศรษฐกิจตลาดแรงงานของไทยและต่างประเทศในอนาคต
จากตัวเลขของผู้มีงานทํา และจํานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 33 จะเห็นได้ว่า
ในปั จ จุ บั น เริ่ ม มี จํ า นวนผู้ มี ง านทํ า และผู้ ป ระกั น ตนเริ่ ม เพิ่ ม มากขึ้ น ถึ ง แม้ ว่ า ตั ว เลขจะไม่ สู ง เท่ า ก่ อ นเกิ ด
การแพร่ระบาดแต่เริ่มเป็นสัญญาณที่ดีในการจ้างงาน แต่ว่าวิกฤตตลาดแรงงานที่เกิดขึ้นจากการระบาดใหญ่
ของโควิด-19 นั้น จะยังคงดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีการเติบโตของการจ้างงานอยู่บ้าง แต่ก็ไม่เพียง
พอที่จะชดเชยความสูญเสียที่เกิดขึ้น และปัญหาดังกล่าวอาจจะกินระยะเวลายาวนานถึงปี 2566 เป็นอย่างน้อย
อีกทั้ง จํานวนยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน
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ซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบต่อธุรกิจเป็นจํานวนมาก อัตราการว่างงานและเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบอย่างมาก
จากการแพร่ระบาดใหญ่ของโควิด-19 ตั้งแต่ปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน และยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
ความกังวลในการเกิดระบาดระลอกใหม่ภายในประเทศของโควิดสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งการกําหนดมาตรการและ
แผนรองรับสถานการณ์ยังอาจไม่ครอบคลุมเพียงพอ ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะส่งผลต่อแนวโน้มการเติบโตของ
เศรษฐกิจ การบริโภคภาคเอกชน การลงทุน และการจ้างงานในอนาคต โดยเฉพาะกําลังแรงงานที่เริ่มเข้าสู่
ตลาดแรงงานอย่างคน Gen Z ที่มีความสําคัญต่อประเทศ รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการปิดโรงเรียนทั่วทั้ง
ภูมิภาคเนื่องจากการแพร่ระบาดใหญ่ ถึงแม้ว่าหลายพื้นที่ในประเทศได้ใช้การเรียนการสอนทางไกล แต่ยังมี
นักเรียนอีกมากมายที่ไม่สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ซึ่งการหยุดชะงักดังกล่าวจะส่งผลต่อ
ความชํานาญและฝีมือของนักเรียนรวมทั้งการผลิตและการหารายได้ของแรงงานในอนาคต
สายงานที่มีโอกาสเติบโตสูงในอนาคตหลังโควิด-19 คือ อาชีพที่ได้รับผลกระทบมากสุดอย่างสายงาน
ด้านการท่องเที่ยว โรงแรม และร้านอาหาร เนื่องจากโดนผลกระทบมากสุด แต่เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น จะกลับมา
จ้างงานมากขึ้น โดยคาดว่ามีแนวโน้มเติบโตอันดับต้นๆ เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมการผลิต หลังจากในหลาย
โรงงานปิดไป เมื่ อกลั บมาเปิ ดการผลิ ตใหม่ ต้องมีการจ้างงานเพิ่ ม ขึ้น (The Asian Development Bank:
ADB, 2564) อย่างไรก็ตาม ยังมีอาชีพเกิดใหม่ขึ้นหนึ่งในนั้นก็คือ ขายของออนไลน์ ซึ่งในยุคนี้ธุรกิจออนไลน์ดู
น่าจะมีแนวโน้มที่ดี ซึ่งนั่นอาจจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างรายได้ได้อีกทาง
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) รัฐบาลควรทบทวนสถานภาพและยุทธศาสตร์ของกระทรวงแรงงาน (Positioning) ให้มีพันธกิจและ
เป้าหมายการบริการด้านการส่งเสริมการมีงานทํา การพัฒนาศักยภาพ และการคุ้มครองคุณภาพชีวิตการ
ทํางานให้ครอบคลุมทรัพยากรมนุษย์ทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และโลกของการทํางาน
ที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต
2) ภาครัฐควรจะมีมาตรการหรือส่งเสริมช่วยให้ธุรกิจต่างๆทั้ง SME รายย่อยเรียนรู้และปรับตัวให้
ทันสมัยในยุคที่โควิดเป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลง เช่น มีการสนับสนุนให้เข้าถึงจากแหล่งเงินทุน เนื่องจาก
วิกฤตโควิดได้สร้างบรรทัดฐานใหม่ให้เกิดขึ้น ผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้สอดรับกับพฤติกรรมใหม่ของ
ผู้บริโภค เช่น การทํางานที่บ้าน การเข้าสู่ธุรกิจออนไลน์ รวมถึง supply chain ของโลก เนื่องจากในภาคการ
ผลิตและภาคบริการพบกันปัญหาการปรับตัวไม่ทันกับเทคโนโลยีและ supply chain ที่เปลี่ยนแปลงไป
3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคการศึกษาควรปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบรับความต้องการ ทั้งการ
ออกแบบหลักสูตร ปรับปรุงโครงสร้างต่าง ๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานมากและความ
ต้องการของคนวัย Gen Z เนื่องจากคนวัย Gen Z จะเริ่มเข้ามามีบทบาทสําคัญในตลาดแรงงานเพิ่มมากขึ้น
และจะเป็นแรงงานผู้ขับเคลื่อนประเทศในอนาคต
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ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ กับวิถีการเปลี่ยนแปลงของแรงงานข้ามชาติ

ตอนที่ 1 ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP)

กลุม่ งานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ กองเศรษฐกิจการแรงงาน

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ กับวิถีการเปลี่ยนแปลงของแรงงานข้ามชาติ
ตอนที่ 1 ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP)
บทนา
ภายใต้กระแสโลกาภิ วัตน์ในปัจจุบัน โลกได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเพราะรูปแบบการค้า
ระหว่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ และภาวะเศรษฐกิจของโลก เกิดการแข่งขันทางการค้า
ระหว่างประเทศกันอย่างเข้มข้น ทาให้ ประเทศต่าง ๆ ที่ภาคการค้าระหว่างประเทศมีความสาคัญอย่างมาก
ต่อระบบเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยสาคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการสร้างรายได้
และการจ้ างงาน บางประเทศจึ ง ไม่ส ามารถอยู่ โ ดดเดี่ ย วได้ ดังนั้น หลาย ๆ ประเทศจึง ต้องมีก ารร่ว มมื อ
ทาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาส อานาจในการต่อรอง และลดอุปสรรคที่มีผลต่อ
ทางการค้า
ในปั จ จุ บั น มี ข้อ ตกลงการค้า เสรีร ะหว่ างประเทศอยู่ มากมาย ทั้ ง ที่เ ป็น แบบทวิ ภ าคี และพหุ ภ าคี
ซึ่งข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศต่าง ๆ มักจะมีวัตถุประสงค์หลักที่คล้ายกัน คือ เพื่อส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศให้มีความสะดวกมากขึ้น ลดหรือยกเลิกอุปสรรคทางการค้าต่าง ๆ เช่น ภาษีนาเข้า โควตา
นาเข้าสินค้า หรือที่มิใช่ภาษี เป็นต้น
ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agreement
of Trans-Pacific Partnership) หรือ CPTPP เป็นอีกหนึ่งข้อตกลงทางการค้าที่ เป็นความตกลงขนาดใหญ่
เพราะมีสมาชิกถึง 11 ประเทศ ทีม่ ีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ ปริมาณการค้าระหว่างกันสูง และมีประชากรรวมกัน
เป็นจานวนมาก นอกจากนี้ CPTPP ยังเป็นความตกลงการค้าระดับสูง ที่ไม่เพียงลดภาษีสินค้า แต่ยังกาหนด
กฎระเบียบใหม่ในเรื่องบริการ การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญา การค้าดิจิทั ลรัฐวิสาหกิจ รวมไปถึงมาตรฐาน
แรงงาน
ดังนั้น ในบทความนี้จึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาถึง ข้องตกลงทางการค้า CPTPP ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
แรงงาน มาตรฐานแรงงาน และการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ เพื่อให้ทราบถึงบริบททั้งของประเทศไทย
และต่า งประเทศ และน าไปสู่ ข้อ เสนอแนะทางวิ ช าการ และการกาหนดท่ าที ของประเทศไทยในอนาคต
หากประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกในข้อตกลงทางการค้า CPTPP
1. CPTPP คืออะไร
CPTPP มีชื่อเต็มว่า Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership
หรือความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก เป็นความตกลงขนาดใหญ่ ที่ครอบคลุมในเรื่องการค้า
การบริการ และการลงทุนเพื่อสร้างมาตรฐานและกฎระเบียบร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ทั้งในประเด็นการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐานแรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมถึงกลไกแก้ไขข้อพิพาทระหว่างรัฐบาล
และนักลงทุนต่างชาติ CPTPP เริ่มตั้งแต่ปี 2549 มีชื่อเดิมว่า TPP (Trans-Pacific Partnership) หรือ ข้อตกลง
หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก 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 เป็ น ความตกลงที่มีพลวัตอย่างสู งทั้งในแง่ของขนาดเศรษฐกิจ (GDP) จานวนประเทศ
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 ทาให้เห็นได้ว่า ความตกลง
CPTPP เป็นความตกลงที่มีขนาดใหญ่ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและขนาดของตลาด (กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่าง
ประเทศ, 2564)
ความตกลง CPTPP ประกอบไปด้วยอารัมบทและข้อบท (Chapter) อีกจานวน 30 ข้อบท ที่ว่าด้วย
เรื่องของการค้า การเงิน การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญา หรือการค้าดิจิทัล เป็นต้น ในส่วนของแรงงานอยู่ใน
ข้อบทที่ 19 ที่ว่าด้วย สิทธิและเสรีภาพของแรงงานระหว่างประเทศ
2. ข้อบทที่ 19 ที่ว่าด้วยเรื่องของแรงงาน และการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ
สาระสาคัญของข้อบทนี้ คือ การกาหนดให้ประเทศสมาชิกต้องมีการกาหนดมาตรฐานแรงงานที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) และต้องมี
กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในปฏิญญา ILO เรื่อง หลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทางาน
(ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) ได้แก่ เสรีภาพในการสมาคมและ
การยอมรับสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง การขจัดการใช้แรงงานบังคับทุกรูปแบบ การขจัดการใช้แรงงานเด็ก
และการขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและการประกอบอาชีพ โดยประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติตามบท
กฎหมาย กฎระเบียบ และหลักปฏิบัติดังกล่าว เพื่อกากับดูแลสภาพการทางานที่ยอมรับได้ที่เกี่ยวกับค่าจ้างขั้นต่า
ชั่ว โมงการทางาน และความปลอดภัย และสุ ขอนามัยในการประกอบอาชีพ โดยต้องไม่กระทาหรือละเว้น
การกระทา อันก่อให้เกิดความล้มเหลวในการบังคับใช้กฎหมายแรงงานอย่างมีประสิทธิผล และส่งผลกระทบต่อ
การค้าหรือการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกหลังจากที่ความตกลงนี้มีผลบังคับใช้
นอกจากการมีกฎระเบี ยบที่สอดคล้ องกับปฏิญญา ILO แล้ว ประเทศสมาชิกยังต้องส่ งเสริมความ
ตระหนักรู้และประชาสัมพันธ์เรื่องกฎหมายแรงงานและการบังคับใช้แก่สาธารณชนในประเทศของตนให้รับทราบ
ส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ประกอบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมตามความสมัครใจ และเพื่อเป็นการ
ควบคุมให้การปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นไปอย่างเรียบร้อย ประเทศสมาชิกต้องแต่งตั้งหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่
ในกระทรวงแรงงานของตนหรือในหน่วยงานอื่นที่เทียบเท่ากัน เป็นหน่วยติดต่อประสานงานเพื่อแก้ไขเรื่องต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับพันธกรณีในบทนี้ รวมถึงประเทศสมาชิกต้องมีการรับฟังและพิจารณาคาร้องที่เป็นลายลักษณ์อักษร
จากบุคคลของประเทศสมาชิกต่าง ๆ โดยผ่านทางหน่วยติดต่อประสานงานที่ได้แต่งตั้งขึ้นตามกระบวนการ
ภายในประเทศของตน ซึ่งประเทศสมาชิกแต่ละฝ่ายต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการและกรอบระยะเวลา
ในการรับและพิจารณาคาร้องดังกล่าวต่อสาธารณะ (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2564)
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นอกจากข้อบทที่ 19 ที่ว่าด้วยเรื่องของแรงงานแล้ว ยังมีข้อบทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน ได้แก่ ข้อบทที่ 12 การเข้าเมืองชั่วคราวสาหรับนักธุรกิจ ข้อบทนี้ว่าด้วยมีกฎเกณฑ์การเข้าเมือง
ชั่วคราวสาหรับนักธุรกิจ ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดาของประเทศสมาชิกและผู้มีถิ่นพานักถาวรของประเทศสมาชิก
โดยครอบคลุมประเด็นสาคัญในเรื่องระยะเวลาการอนุญาตเข้าเมือง/พานัก/ต่ออายุชั่วคราว สาหรับบุคคลธรรมดา
ประเภทต่าง ๆ อาทิ นักธุรกิจ ผู้ให้บริการตามสัญญา ผู้โอนย้ายภายในบริษัท ผู้ให้บริการวิชาชีพอิสระ และนักลงทุน
นอกจากนั้น ยังมีกฎเกณฑ์สาคัญในเรื่องความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนในการพัฒนาระบบการตรวจลงตรา
อิเล็กทรอนิกส์และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกหนึ่งข้อบทคือข้อบทที่ 15 การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ ซึ่งนา
ประเด็นด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานมาเป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ โดยระบุในข้อบทย่อย
ที่ 2 ว่าให้มีข้อยกเว้นสาหรับดาเนินการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการปกป้องศีลธรรมอันดี ความสงบเรียบร้อย
ความปลอดภั ย การป้ องกัน ชีวิ ตและสุ ขภาพของมนุษย์ สั ตว์ พืช การคุ้ม ครองทรัพย์ สิ นทางปัญญา หรื อ
มาตรการสาหรับผู้พิการ แรงงานนักโทษ โดยไม่ใช่การเลือกปฏิบัติหรือเป็นมาตรการแอบแฝงในการจากัด
การค้าระหว่างสมาชิก (กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ, 2564)
3. CPTPP ในบริบทของประเทศไทย ในด้านแรงงาน
จากบทวิเคราะห์ของหน่วยงานต่าง ๆ พบว่า นอกจากประเด็นที่มีผลกระทบต่อ ระบบเศรษฐกิจแล้ว
ยังมีข้อบทที่ภาคส่วนต่าง ๆ ของไทยแสดงความกังวลอีกหลายประการ โดยมีเรื่องที่เป็นประเด็นถกเถียงมาก
ที่สุด 3 เรื่อง ได้แก่ สาธารณสุข เกษตรและพันธุ์พืช และแรงงาน ซึ่งในบทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะในเรื่องของ
แรงงานเท่านั้น
เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าในด้านแรงงานของความตกลง CPTPP จะอยู่ในข้อบทที่ 19 โดยข้อบทนี้มี
การกาหนดให้ประเทศสมาชิกต้องมีการกาหนดมาตรฐานแรงงานและเข้าร่วมลงนามเป็นภาคีกับความตกลง
มาตรฐานของ ILO ทั้งนี้ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ ILO ประเทศภาคีต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับสิ ทธิต่าง ๆ
ตามที่ได้ระบุไว้ในปฏิญญา ILO โดยในปัจจุบันมีอนุสัญญา ILO ทั้งสิ้นจานวน 189 ฉบับ โดยมีอนุสัญญาจานวน
8 ฉบับที่ ILO มีนโยบายส่งเสริมและติดตามผลให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติให้สอดคล้อง แม้จะไม่ได้ให้สัตยาบันก็ตาม
เนื่องจากเป็นอนุสัญญาที่กาหนดมาตรฐานแรงงานในเรื่องหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทางานที่สาคัญ
4 ประการตามที่ได้กล่าวไปในข้างต้น จากอนุสัญญา 8 ฉบับดังกล่าว ไทยได้ให้สัตยาบันแล้วจานวน 6 ฉบับ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขจัดแรงงานบังคับและการเกณฑ์แรงงานในทุกรูปแบบ 2 ฉบับ เกี่ยวกับการยกเลิกการใช้
แรงงานเด็กให้เป็นผล 2 ฉบับ และเกี่ยวกับการขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพครอบคลุม 2 ฉบับ
แต่ประเด็นสาคัญของการเข้าร่วมในความตกลง CPTPP จะได้แก่การสัตยาบันต่ออนุสัญญาสองฉบับที่เหลือ
ได้แก่ ฉบับที่ 87 และ 98 ที่ไทยยังไม่ได้ลงนามให้สัตยาบัน
อย่างไรก็ตามคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 รับทราบการดาเนินการจัดทากรอบ
การทางานเพื่อติดตามการจัดทาแผนงานการดาเนินการเพื่อปรับตัวของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามข้อสังเกต
ของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาผลกระทบจากการเข้ า ร่ ว ม CPTPP ของสภาผู้ แ ทนราษฎร
โดยหลังจากที่คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่มี
ภารกิจเกี่ยวเนื่อง รวมทั้งภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดย กนศ. มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะอนุกรรม
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การขับเคลื่อนการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง CPTPP รายประเด็น จานวน 8 คณะ ซึ่งหนึ่งในนั้น
คือ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินการมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง CPTPP ด้านแรงงาน มีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน เป็นประธาน ซึ่งคณะอนุกรรมการฯทั้ง 8 คณะ จะมีหน้าที่ในการเร่งจัดทากรอบการทางาน
เพื่อติดตามการจั ดทาแผนงาน การดาเนินการเพื่อปรับตัว ของส่ ว นราชการที่เกี่ยวข้องตามข้อสั งเกตของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ รวบรวมข้อมูลและจัดทาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพร้อมหรือความไม่พร้อมและ
เงื่อนไขในการขอเจรจาเข้าร่วมความตกลง CPTPP ของไทยเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป (รัฐบาลไทย, 2564)
ในส่วนของกระทรวงแรงงาน ได้มีการประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่ อนการดาเนินการ ตามมติ
คณะรั ฐ มนตรี เ กี่ ย วกับ เรื่ อ ง CPTPP ด้ า นแรงงาน ครั้ ง ที่ 1/2564 เมื่ อ วั น ที่ 25 มี น าคม 2564 ที่ ผ่ า นมา
เพื่อหารือแนวทางดาเนินการจัดทากรอบการทางานตามมติคณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะในประเด็นการให้แรงงาน
ต่างด้าวจัดตั้งสหภาพแรงงาน ซึ่งกระทรวงจะได้รวบรวมข้อมูล ความเห็นและข้อเสนอแนะเสนอต่อ กนศ.
เพื่อเสนอต่อคณะรัฐ มนตรีต่อไป (กระทรวงแรงงาน, 2564) นอกจากนั้น กระทรวงแรงงานของไทยกาลั ง
อยู่ในช่วงเตรียมการเพื่อให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ทั้งสองฉบับ (ฉบับที่ 87 และ 98) ซึ่งกาลังอยู่ระหว่างการแก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.... และ พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ... เพื่อให้
หลักเกณฑ์การจัดตั้งและการดาเนินกิจการขององค์กรทั้งนายจ้างและลูกจ้าง และที่ให้สิทธิแก่นายจ้างและลูกจ้างซึ่ง
ไม่มี สั ญชาติ ไทยสามารถจั ดตั้ งสมาคมนายจ้ างและสหภาพแรงงานได้ ทั้ งยังมีสิ ทธิได้รั บเลื อกหรือแต่ งตั้งเป็ น
กรรมการหรืออนุกรรมการของสมาคมหรือสหภาพได้ (ตามเงื่อนไขที่กาหนด) อันเป็นการส่งเสริมเสรีภาพในการ
จัดตั้ง รวมตัว การเจรจาต่อรอง และการคุ้มครององค์กร ทั้งหมดนี้ ส่วนหนึ่งก็เพื่อให้มีความสอดคล้องกับอนุสัญญา
ฉบับที่ 87 และ 98 มากยิ่งขึ้น
4. บริบทของ CPTPP กับการการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ และการเตรียมความพร้อมของ
แรงงานไทย ถ้าหากไทยเข้าร่วม CPTPP
ถึงแม้ว่าในข้อตกลง CPTPP จะมีข้อบทที่ 19 ที่พูดถึงเรื่องแรงงานโดยเฉพาะ แต่ก็เป็นเพียงการพูดถึง
ด้านสิทธิและเสรีภาพของแรงงานทั้งใน และต่างชาติเท่านั้น ซึ่งถ้าจะมองถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่าง
ประเทศ ข้อบทที่สาคัญและมองเห็นภาพได้ชัดเจนที่สุดใน CPTPP นั่นก็คือข้อบทที่ 12 ที่ว่าด้วยการเข้าเมือง
ชั่วคราวสาหรับนักธุรกิจ
โดยในข้อบทที่ 12 พูดถึงกฎเกณฑ์เข้าเมืองชั่วคราวสาหรับนักธุรกิจซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดาของประเทศ
ภาคีและผู้มีถิ่นพานักถาวรของประเทศภาคี โดยครอบคลุมประเด็นสาคัญในเรื่องระยะเวลาการอนุญาตเข้าเมือง/
พานัก/ต่ออายุชั่วคราว สาหรับบุคคลธรรมดาประเภทต่าง ๆ อาทิ นักธุรกิจ ผู้ให้บริการตามสัญญา ผู้โอนย้าย
ภายในบริษัท ผู้ให้บริการวิชาชีพอิสระ และนักลงทุน นอกจากนั้น ยังมีกฎเกณฑ์สาคัญในเรื่องความร่วมมือและ
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 ช่วยอานวยความสะดวกในการเข้าประเทศแคนาดาชั่ว คราวสาหรับนักธุรกิจบาง
ประเภท และแรงงานต่างด้าวที่มีสัญชาติในประเทศอื่นนอกเหนือจากแคนาดาที่ลงนามใน CPTPP โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ประเภทสาหรับการเข้าประเทศชั่วคราว CPTPP อานวยความสะดวกในการเข้าประเทศชั่วคราวสาหรับ
นักธุรกิจประเภทต่อไปนี้
• Business visitors ตามมาตรา 186 (a) และมาตรา 187 ของระเบียบการเข้าเมืองและการคุ้มครองผู้ลี้ภัย
• นักลงทุน (T50)
• Intra-corporate transferees (T51)
• ผู้เชี่ยวชาญและช่างเทคนิค (T52)
โดยสามารถยื่นคาร้องได้ที่ Canadian port of entry (POE) โดยที่ผู้ขอมีวีซ่าที่ถูกต้องหรือใบอนุญาต
การเดินทางแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว นักธุรกิจ และแรงงานต่างด้าว และผู้ที่จาเป็นต้องได้รับวีซ่า ต้องทาที่
สานักงานตรวจคนเข้าเมือง ผู้ลี้ภัยและการเป็นพลเมืองแคนาดา (IRCC) ในต่างประเทศ เช่นเดียวกับข้อตกลงอื่น ๆ
การขอเข้าเมืองภายใต้หมวดหมู่อื่น ๆ สามารถทาได้ที่ POE อย่างไรก็ตาม มีข้อกาหนดเกี่ยวกับวีซ่าสาหรับพลเมือง
ของบางประเภทของประเทศที่ต้องมีวีซ่าจะต้องยื่นคาร้องต่อส านักงาน IRCC ในต่างประเทศหรือจาก
ภายในประเทศแคนาดา หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในมาตรา 199 ของระเบียบว่าด้วยการย้ายถิ่นฐาน
และการคุ้มครองผู้ลี้ภัย
และสาหรับข้อกาหนดของคู่สมรส (T53) จะขึ้นอยู่กับสัญชาติของผู้ยื่นคาขอหลัก การอนุญาตทางาน
สาหรับคู่สมรสที่มาด้วยนั้นยังได้รับการอานวยความสะดวก ยกเว้น Business visitors สาหรับคู่สมรสจะได้
ระยะเวลาพานัก รวมทั้งการขยายเวลาเท่ากับระยะเวลาพานักสาหรับนักธุรกิจที่มาด้วย (Government of
Canada, 2020)
อย่างไรก็ตามได้มีงานวิจัยชี้ว่าประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วม CPTPP ของไทยมีน้อยเพราะไทยมี
ข้อตกลงทางการค้าอยู่เกือบครบทุกประเทศแล้วจึงไม่มีความจาเป็นต้องเข้าร่วม ในขณะที่ต้นทุนจากการเข้า
ร่วมสูงกว่ามาก แต่ถึงอย่างนั้นหากไทยไม่เข้าร่วม CPTPP ก็อาจจะเจอกับผลกระทบด้านลบต่อทั้งเศรษฐกิจ
การส่งออก รวมทั้งผลตอบแทนต่อแรงงาน และผู้ประกอบการที่จะลดลง จากผลการศึกษาของงานวิจัยหลาย ๆ ชิ้น
พบว่า การไม่เข้าร่วม CPTPP ของไทยจะทาให้ GDP ของไทยลดลง 0.6% และการส่งออกลดลง 0.19% (รูปที่ 1)
จากที่เดิมที่เติบโตได้ต่าอยู่แล้ว กลไกสาคัญ คือ การสูญเสียความสามารถในการแข่งขันกับกลุ่มประเทศสมาชิก
CPTPP ซึ่งเป็นทั้งตลาดส่งออกของไทยที่สาคัญและคู่แข่งในฐานะผู้ผลิต โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าที่ยังคงพึ่ง
แรงงานไร้ผีมือที่จะมีโอกาสที่เกิดการไปพึ่งพาประเทศเวียดนามมากขึ้น การไม่เข้าร่วม CPTPP จึงจะไม่ได้
กระทบเฉพาะต่อผลตอบแทนต่อผู้ประกอบการรายใหญ่แต่จะกระทบต่อผลตอบแทนและการจ้างงานในกลุ่ม
แรงงานไร้ฝีมือในภาคการผลิตซึ่งมีแนวโน้มเป็นคนรายได้น้อยอยู่แล้ว (รูปที่ 2) (ลัทธกิตติ์ ลาภอุดมการณ์ และ
เคนเน็ท โดนัลท์ นีลเวล, 2021)
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รูปที่ 1 การไม่เข้าร่วม CPTPP จะทาให้ GDP
รูปที่ 2 ผลกระทบด้านลบต่อผลตอบแทนของ
และ การส่งออกไทยลดลงมากกว่าในหลาย
กลุ่มแรงงานไร้ฝีมือและสินค้าทุน
ประเทศ
ที่มา : ลัทธกิตติ์ ลาภอุดมการณ์ และ เคนเน็ท โดนัลท์ นีลเวล, 2021
นอกจากนีธ้ นาคารแห่งประเทศไทยที่ได้ศึกษาเปรียบเทียบประโยชน์จากการเป็นสมาชิกเขตการค้าเสรี
ของไทยกับเวียดนาม พบว่า อัตราร้อยละของภาษีสินค้าของเวียดนามที่จะต้องจ่ายกับอัตราร้อยละภาษีสินค้า
ของไทยแตกต่างกันกันมาก แม้แต่ในญี่ปุ่นที่ไทยมีข้อตกลง FTA แบบทวิภาคี อัตราภาษีสินค้าที่เวียดนาม
ต้องจ่ายต่ากว่าไทย มีเพียงสหรัฐฯ ที่ไทยดีกว่าเวียดนาม เพราะสหรัฐฯ ไม่ได้อยู่ใน CPTPP (ไทยพับลิก้า, 2021)

รูปที่ 3 ปัจจัยดึงดูดการลงทุนของเวียดนามเปรียบเทียบกับไทยในด้านต่าง ๆ และจานวนประเทศ
ที่ทาข้อตกลงการค้าเสรี
ที่มา : ไทยพับลิก้า, 2021
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รูปที่ 4 อัตราภาษีนาเข้าสินค้าของเวียดนาม เปรียบเทียบกับไทย
ที่มา : ไทยพับลิก้า, 2021
ดังนั้น การเข้าร่วม CPTPP ของไทยอาจนาไปสู่ระดับการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดบริการ ทั้งมุมของ
ผู้ประกอบการและแรงงาน นอกจากนี้ไทยอาจต้องเปิดการค้าบริการเสรีในบริการที่ไทยมีความอ่อนไหวบางสาขา
เพราะฉะนั้น ประเทศไทยควรเตรียมความพร้อมและพัฒนาความสามารถของแรงงานไทย โดยเฉพาะภาคบริการ
และทาบทวิเคราะห์สถานการณ์ของสาขาบริการที่ไทยมีความอ่อนไหว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและพร้อม
แข่งขันทางด้านแรงงานกับต่างประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศเวียดนาม ที่ ได้กลายเป็นฐานการลงทุนด้าน
อุตสาหกรรมที่สาคัญของภูมิภาค เนื่องจากเป็นประเทศที่มีความพร้อมด้านทรัพยากร แรงงาน ตลาดผู้บริโภค
รวมถึงมีนโยบายที่ส่งเสริมการลงทุนของต่างชาติอีกด้วย
5. สรุปและข้อเสนอแนะ
จากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ พบว่า CPTPP หรือ Comprehensive and Progressive
Agreement of Trans-Pacific Partnership หรือความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก เป็นความ
ตกลงที่ครอบคลุมในเรื่องการค้า การบริการ และการลงทุนเพื่อสร้างมาตรฐานและกฎระเบียบร่วมกันระหว่าง
ประเทศสมาชิก ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 11 ประเทศ จึงทาให้เป็นความตกลงที่มีขนาดใหญ่ เนื่องจาก มีขนาด
เศรษฐกิจที่ใหญ่ ปริมาณการค้าระหว่างกันสูง และมีประชากรรวมกันเป็นจานวนมาก
ความตกลง CPTPP ประกอบไปด้วยอารัมบทและข้อบทจานวน 30 ข้อบท โดยข้อบทที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านแรงงาน จะอยู่ในข้อบทที่ 19 ซึ่งมีสาระสาคัญ คือ การกาหนดให้ประเทศสมาชิกต้องมีการกาหนดมาตรฐาน
แรงงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ โดยประเทศสมาชิกต้องเป็นสมาชิกของ
ILO และต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในปฏิญญา ILO เรื่อง หลักการและสิทธิขั้นพื้นฐาน
ในการทางาน ซึง่ โดยประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติตามบทกฎหมาย กฎระเบียบ และหลักปฏิบัติดังกล่าว นอกจากนี้
ประเทศสมาชิกยังต้องส่งเสริมความตระหนักรู้และประชาสัมพันธ์เรื่องกฎหมายแรงงานและการบังคับใช้แก่
สาธารณชนในประเทศของตนให้รับทราบด้วย
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ในบริบทของประเทศไทย ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะได้แสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ CPTPP
แต่ยังมีภาคส่วนต่าง ๆ แสดงความกังวลอยู่หลายประการ โดยเฉพาะการที่ไทยยังไม่ได้ลงนามให้สัตยาบันต่อ
อนุสัญญาฉบับที่ 87 และ 98 อย่างไรก็ตามคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 เห็นชอบให้จัดตั้ง
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง CPTPP รายประเด็น จานวน 8 คณะ
ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ คณะอนุกรรมการขับ เคลื่อนการดาเนินการมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง CPTPP ด้านแรงงาน
ที่มีหน้ าที่ในการเร่งจัดทากรอบการทางานเพื่ อติดตามการจัดทาแผนงาน การดาเนินการเพื่อปรับตัวของส่ วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระทรวงแรงงาน ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าวไปแล้ว ในส่วนของการให้
สัตยาบันต่ออนุสัญญาฉบับที่ 87 และ 98 กระทรวงแรงงานยังอยู่ในช่วงเตรียมการเพื่อที่จะให้สัตยาบันอนุสัญญา
ILO ทั้งสองฉบับ นอกจากนี้ยังมีข้อบทที่ 12 ที่ว่าด้วยการเข้าเมืองชั่วคราวสาหรับนักธุรกิจ ซึ่งจะแสดงภาพการ
เคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศได้ชัดเจนกว่าข้อบทที่ 19 ที่จะกล่าวถึงแค่เพียงสิทธิและเสรีภาพของแรงงาน
ทั้งใน และต่างชาติเท่านั้น
จากการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ คณะผู้จัดทาได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ความตกลง CPTPP เป็นความตกลงระหว่างประเทศที่แตกต่างจากความตกลงอื่น ๆ เนื่องจาก
เป็นความตกลงที่มีผลใช้บังคับแล้ว หากประเทศไทยประสงค์จะเข้าร่วม ต้องมีการยื่นความจานง พร้อมทั้ง
มีการเจรจาเข้าร่วมในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านข้อผูกพัน ข้อยกเว้น และความยืดหยุ่น รวมถึงระยะเวลาปรับตัวที่
เหมาะสม กับคณะทางานซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกที่คณะกรรมาธิการสมาชิกของ CPTPP
แต่งตั้งขึ้น ดังนั้น ในประเด็นของด้านแรงงาน และการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่า งประเทศ ประเทศไทยควรมี
การศึกษาและพิจารณาร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดความชัดเจนของ
นโยบาย และต้องมีการเตรียมมาตรการรองรับปัญหาในสังคมในด้านต่าง ๆ ที่อาจจะตามมาหลังจากการให้
สัตยาบันต่ออนุสัญญาของ ILO ฉบับที่ 87 และ 98
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ควรมีการพัฒนาหลักสูตรการยกระดับฝีมือแรงงานของ
ประเทศไทย เช่น การพัฒนาในด้านของภาษาที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานในต่างประเทศ การ Upskill และ
Reskill เพื่อปรับเปลี่ยนการทางานและพัฒนาทักษะของแรงงานเพื่อให้เกิดความรู้ ความสามารถที่เท่าทันกับ
การเปลี่ ยนแปลงในอนาคต หรื อการส่ งเสริมในด้านของเทคโนโลยีและดิจิทัล เป็นต้น เพื่อให้ แรงงานไทย
สามารถแข่งขันกับแรงงานจากประเทศอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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CPTPP กับข้อบทความตกลงด้านแรงงาน
(CPTPP and Labour Provision)
ไตรมาส 4/2564

กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ
กองเศรษฐกิจการแรงงาน
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

บรรณาธิการ
กองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ มีภารกิจในการศึกษา
และจัดทำบทความการค้าเสรีที่เกี่ยวข้องกับ เศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ โดยบทความฉบับแรก
ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้นำเสนอเกี่ยวกับความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ภาคพื้ นแปซิ ฟ ิ ก (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) หรื อ ที ่ เ รา
เรียกกันสั้น ๆ ว่า “CPTPP” ซึ่งเป็นประเด็นทีถ่ ูกกล่าวถึงอย่างมากในเวทีการค้า ณ ขณะนี้ ทั้งยังเป็นความตกลง
ที่ประเทศไทยให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก อย่างไรก็ดี ความตกลง CPTPP เป็นข้อตกลงที ่ มี
มาตรฐานสูง มีเงื่อนไขต่าง ๆ มากมายและไม่ได้มีวัตถุประสงค์แค่เพียงการลดภาษีเท่านั้น ซึ่ง สำหรับประเทศ
ไทยก็ยังมีข้อถกเถียงถึงผลกระทบด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการ ผู้ประกอบอาชีพเกษตร ผู้บริโภค
และอื่น ๆ รวมถึงมีความเกี่ยวข้องกับสิทธิแรงงานและอาจจะมี ผลกระทบต่อการจัดการด้านแรงงานได้เช่นกัน
หากยังไม่สามารถปรับบริบทของประเทศให้เป็นไปตามความตกลงตามมาตรฐานของภาคีสมาชิก
บทความในไตรมาสนี้ 4/2564 หัว ข้อ “CPTPP กับข้อบทความตกลงด้านแรงงาน (CPTPP and
Labour Provision)” มีเนื้อหาเกี่ยวกับความตกลง CPTPP เฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน มีสาระสำคัญ
เกี่ยวกับข้อบทความตกลง CPTPP “ข้อบทที่ 19 แรงงาน” ที่กำหนดเงื่อนไขให้ ประเทศภาคีจะต้องปฏิบัติ
และรักษาไว้ ซึ่ง กฎเกณฑ์และข้อบังคับ ของประเทศภาคี และปฏิบัติ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ตามที่ระบุไว้
ในปฏิญญาพื้นฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) การขจัดแรงงานบังคับทุกรูปแบบผ่านการกีดกัน
การนำเข้าสินค้าซึ่งพบว่ามีการใช้แรงงานบังคับทุกรูปแบบในการผลิต ทั้งยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการยกระดับสิทธิแรงงาน เป็นต้น นอกจากนี้ ได้นำเสนอเกี่ยวกับการดำเนินการของประเทศไทย
ในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ไม่ว่าจะเป็น การจัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง เพื่อการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย และล่าสุด
ได้มีการแก้ไขกฎหมายร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
เพื่อให้นายจ้างและลูกจ้างทุกคนไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใดได้รับความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมตามหลักการปฏิญญา
พื้นฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ สำหรับข้อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้ ให้ความสำคัญกับการ
แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เนื่องจากมองว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีความเชื่อมโยงกับการใช้แรงงาน
บังคับ แรงงานเด็กและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และมักถูกหยิบยกเป็น เงื่อนไขหรือข้อกีดกันทางการค้า
อยู่บ่อยครั้ง รวมถึงยังเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขกฎหมายแรงงานของไทยให้เป็นไปตามหลักสากล โดยสามารถ
ดาวน์โหลดเนื้อหาผ่าน QR Code ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้
กองเศรษฐกิจการแรงงาน โดยกลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้อ่านได้ทราบข้อมูลด้านสถานการณ์แรงงาน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจการ
แรงงานและการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงเป็นเวทีทางวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นระหว่าง
คณะผู้จ ัดทำและผู้ อ ่า น เพื่อให้เกิด การต่ อยอดความคิด ซึ่งจะส่งผลต่ อ การพัฒ นาและการสร้ า งสรรค์
การผลิตผลงานทางวิชาการต่อไป ซึ่งคณะผู้จัดทำยินดีรับข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายงานฯ ให้มีคุณภาพ
ที่ดีขึ้นต่อไป

https://qrgo.page.link/RMC9o

กองเศรษฐกิจการแรงงาน
กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ
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บทสรุปผู้บริหาร
CPTPP กับข้อบทความตกลงด้านแรงงาน (CPTPP and Labour Provision)
1 CPTPP กับข้อบทความตกลงด้านแรงงาน
CPTPP ประกอบด้วย ข้อบทความตกลงทั้งหมด 30 ข้อบท แรงงานถูกระบุอยู่ในข้อบทความตกลงที่ 19
ใจความสาคัญ ประกอบด้วย
1) สิ ทธิแรงงาน จะต้องปฏิบั ติและรั กษาไว้ซี่งกฎเกณฑ์และข้อบังคับของประเทศภาคีและปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามข้อบังคับตามที่ระบุไว้ในปฏิญญาพื้นฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
2) การขจัดการใช้แรงงานบังคับทุกรูปแบบ
3) ความรับผิดชอบต่อสังคม
4) การรับรู้ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการจัดตั้งสภาแรงงาน

2

การดาเนินการและเตรียมความพร้อมด้านข้อบทแรงงานในการเข้าร่วม CPTPP และความ
ตกลงการค้าเสรีกรอบอื่น ๆ

1) การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
ให้ถูกกฎหมาย
2) การแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ของ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อให้นายจ้างและลูกจ้างทุกคน ไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใดได้รับความคุ้มครอง
อย่างเท่าเทียมตามหลักการปฏิญญาพื้นฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
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ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา

การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย โดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องมีการทบทวน
และปรับปรุงขั้นตอนการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวโดยมีการร่วมมือกันระหว่างรัฐต้นทางอย่างเป็นที่เป็นระบบ
มากขึ้น ตลอดจนมีนโยบายสนับสนุนหรือสร้างแรงจูงใจให้คนต่างด้าวเข้า เมืองแบบถูกกฎหมาย การให้สิทธิ
ประโยชน์หรือสวัสดิการที่มากกว่าแก่แรงงานต่างด้าวถูก กฎหมายโดยอาจพิจารณาจากสิทธิประโยชน์จาเป็น
พื้นฐานในชีวิตประจาวัน นอกจากนี้แล้ว การได้รับ ข้อมูลที่ถูกต้องของแรงงานต่างด้าวมีผลต่อการตัดสินใจ
และต้องสร้างความตระหนั กรู้ให้กับผู้ประกอบการ นายจ้างในประเทศเพื่อลดโอกาสในการนาเข้าหรือจ้าง
แรงงานผิดกฎหมาย
กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ กองเศรษฐกิจการแรงงาน

CPTPP กับข้อบทความตกลงด้านแรงงาน (CPTPP and Labour Provision)
1. บทนำ
เมื่อไม่นานมานี้องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ได้จัดกิจกรรม WTO Public
Forum ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “Trade Beyond COVID – 19: Building Resilience” เพื่อเป็นเวทีในการ
หารือเกี่ยวกับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด – 19 ที่มีต่อการค้า และบทบาทของระบบการค้าพหุภาคี
ในการรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันและวิกฤตในอนาคต การพิจารณาว่าระบบการค้าจะสามารถช่วยให้เกิด
การพัฒนาและการฟื้นฟูนานาประเทศได้อย่างไร และองค์การการค้าโลกจะสามารถรับมือกับประเด็นต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นในยุคปัจ จุบัน ได้อย่างไร เช่น การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจที่ขับเคลื่ อน
ด้วยความรู้ ประเด็นสิ่งแวดล้อมโลก และอิทธิพลของผู้บริโภคที่เพิ่ มขึ้นจากการผลิตสินค้า หนี่งในประเด็น
ที่ถูกกล่าวถึงสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เกี่ยวข้องกับวาระการปฏิรูปองค์การการค้าโลกเพื่อสนับสนุนแนวคิดงานที่มีคุณค่า
และการพั ฒ นาที ่ เ ป็ น ธรรม (A WTO reform agenda in support of decent work and just development)
สาระสำคัญของการหารือในหัวข้อดังกล่าว คือ การปฏิรูปการค้าผ่านการกำหนดมาตรฐานแรงงาน ยกระดับ
สิทธิแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและให้รวมอยู่ในกฎเกณฑ์ทางด้านการค้า เพื่อเป็นการแก้ไขการละเมิด
สิทธิมนุษยชนที่เป็นปัญหาสำคัญระดับโลก และจะช่วยให้เกิดการจ้างงานที่เป็นธรรมและสร้างการจ้า งงาน
ที่มีคุณค่าสำหรับประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้วได้
ในระยะหลังมานี้ คำว่า “เสรีนิยมใหม่ (Neoliberalism)” ถูกกล่าวถึงมากขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน เป็นแนวคิด
ทางเศรษฐกิจที่เน้นบทบาทของตลาดที่เปิดเสรีอย่างกว้างขวาง และการลดข้อจำกัดให้น้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็น
การเปิดเสรีทางการค้าการลงทุน การลดบทบาทของภาครัฐและให้เสรีภาพแก่เอกชนในการเข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อปล่อยให้กลไกตลาดสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตาม สำหรับ
บทบาทด้านการค้า องค์การการค้าโลกซึ่ง ได้มี ความพยายามและความมุ่งมั่น ในการทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้ อ งกับ
การกำหนดกฎและการจัดระเบียบการค้าในระดับโลก โดยมีหน้าที่หลักในการกำกับดูแลและตรวจสอบเพื่อให้
มั่นใจว่าการค้าได้ดำเนินไปอย่างราบรื่นและเสรี อาจไม่ได้ประสบผลสำเร็จอย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้ เนื่องจาก
มีหลายฝ่ายให้ความเห็นว่า ระบบการค้าพหุภาคียังไม่สามารถควบรวมประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าในโลก
ยุคปัจจุบันได้อย่างครอบคลุม เท่าที่ควร เช่น สิทธิแรงงาน ความเปราะบางของรัฐบาลในหลาย ๆ ประเทศทำให้
ความไม่แน่นอนในตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น สินค้าจำนวนมากยังคงพบว่ามีการผลิตโดยการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงาน
บังคับ โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรม ภาคการผลิต เป็นต้น ซึ่งหากไม่มีการปฏิรูปองค์การการค้าโลก การค้าซึ่งอยู่
นอกเหนือบรรทัดฐานสากลของสิทธิแรงงานอาจจะยังคงมีอยู่ต่อไป
หลายประเทศเริ่มไม่มีความเชื่อมั่นต่อ ระบบการค้าพหุภาคีขององค์การการค้าโลก ที่ผลลัพธ์ยังไม่เห็น
เป็นรูปธรรม จึงหันไปให้ความสนใจกับการเจรจาข้อตกลงทางการค้าแบบทวิภาคีกันมากขึ้น ซึ่งเป็นความตกลง
ทางการค้าที่ทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างสองประเทศ โดยให้สิทธิพิเศษทางการค้าที่มากกว่ากับประเทศคู่ความตกลง
และไม่ให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวกับประเทศนอกความตกลง นอกจากนี้ ยังรวมถึงการทำข้อตกลงทางการค้า
แบบพหุภ าคี ที่มีจ ำนวนภาคี ส มาชิก น้อยกว่า สามารถเพิ่มหรือลดจำนวนสมาชิกได้ ที่เราอาจจะทราบ เช่น
เขตการค้าเสรีอาเซียน ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือล่าสุด
ที่ประเทศไทยให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกอย่างความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วน
ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership)
หรือที่เราเรียกกันสั้น ๆ ว่า “CPTPP” อย่างไรก็ดี หลายข้อตกลงที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากจะมีสิทธิประโยชน์
ที่มากกว่า กับ ประเทศสมาชิกในกลุ่มแล้ว แต่ในทางกลับกัน ก็เป็นข้อตกลงที่ มีมาตรฐานสูง มีเงื่อนไขต่าง ๆ
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มากมายและไม่ได้มีวัตถุประสงค์แค่เพียงการลดภาษีเท่านั้น การเข้าร่วมเป็นสมาชิกจึงอาจจะมีทั้งข้อดีและข้อเสีย
ต่อประเทศนั้น ๆ ได้ หากไม่ได้ มีการปรับบริบทของประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ตกลงของกลุ่ม ดังเช่น
ความตกลง CPTPP ที่ประเทศไทยให้ความสนใจจะเข้าร่วมเป็นสมาชิก แต่ยังมีข้อถกเถียงถึงผลกระทบด้านลบ
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และอื่น ๆ รวมถึงผลกระทบต่อแรงงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สำหรับ
เนื้อหาในบทความนี้ จะได้กล่าวถึงเฉพาะเนื้อหาของความตกลง CPTPP ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านแรงงานต่อไป
2. CPTPP คือความตกลงเกี่ยวกับอะไร
CPTPP หรือ Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership คือ ความตกลง
ที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก เป็นความตกลงขนาดใหญ่ มีสมาชิกทั้งหมด
11 ประเทศ มีขนาดเศรษฐกิจรวมกัน ประมาณร้อยละ 13 ของเศรษฐกิจโลก มีปริมาณการค้า รวมระหว่างกัน
ประมาณร้อยละ 15 ของการค้าโลก และมีประชากรรวมกันประมาณ 500 ล้านคน (ร้อยละ 6.7 ของประชากร
โลก) ซึ่งไทยมีการส่งออกไปยังประเทศสมาชิกประมาณร้อยละ 30 ของการส่งออกของไทย และมีการนำเข้า
จากประเทศสมาชิกประมาณร้อยละ 29 ของการนำเข้าของไทย อีกทั้ง ยังเป็นความตกลงการค้าระดับสูงที่ไม่ไ ด้
มีเพียงวัตถุประสงค์เพื่อลดภาษีสินค้า แต่ยังกำหนดกฎระเบียบใหม่ในเรื่องบริการ การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญา
การค้าดิจิทัล และรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ วัตถุประสงค์ของความตกลง CPTPP คือ เพื่อลดต้นทุน เสริมสร้างการค้า
ในระดับ ภูมิภ าค ส่งเสริมให้ธ ุร กิจ ขนาดกลางและขนาดย่อ มมีส ่ว นร่ว มในการค้ าระหว่า งประเทศ ส่งเสริม
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และยกระดับมาตรฐานการครองชีพ (Bolliger & Company, 2561)
ตารางที่ 1 ประเทศสมาชิก CPTPP และประเทศและเขตเศรษฐกิจที่สนใจเข้าร่วม
ประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันแล้ว
ญี่ปุ่น
นิวซีแลนด์
แคนาดา
ออสเตรเลีย
เม็กซิโก
สิงคโปร์
เวียดนาม
เปรู

ประเทศสมาชิกทีอ่ ยู่ระหว่างการ ประเทศ/เขตเศรษฐกิจที่สนใจ
ดำเนินการภายในเพื่อให้สัตยาบัน
เข้าร่วม
ชิลี
สหราชอาณาจักร
มาเลเซีย
จีน
บรูไน ดารุสซาลาม
ไต้หวัน

ที่มา: สำนักอเมริกา แปซิฟิก และองค์การระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (2564)

3. CPTPP กับข้อบทความตกลงด้านแรงงาน
CPTPP ประกอบด้วยข้อบทความตกลงทั้งหมด 30 ข้อบท เป็นข้อบทความตกลงทีเ่ ปิดเสรีที่มีมาตรฐานสูง
ครอบคลุมประเด็นสำคัญต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตลาดการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน การเข้าเมือง
ชั่วคราวสำหรับนักธุรกิจ (การเคลื่อนย้ายแรงงานชั่วคราว) ความร่วมมือและการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันและการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ การระงับข้อพิพาท ฯลฯ และสำหรับประเด็นด้านแรงงาน
เป็นประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับการค้า ระบุอยู่ในข้อบทความตกลงที่ 19 มีรายละเอียดสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้
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1) สิทธิแรงงาน ประเทศภาคีจะต้องปฏิบัติและรักษาไว้ซ่ึงกฎเกณฑ์และข้อบังคับของประเทศ
ภาคี และปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับตามที่ระบุไว้ในปฏิญญาพื้นฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (รูปที่ 1)
รวมทั้ง ประเทศภาคีจะต้องปฏิบ ัติและรักษากฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับ ให้เป็นไปตามสภาพการทำงาน
ที่ยอมรับได้ที่เกี่ยวข้องกับค่าจ้างขั้นต่ำ ชั่วโมงการทำงาน และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
2) การขจัดการใช้ แรงงานบังคับ ทุกรูปแบบ ประเทศภาคีตระหนักถึงเป้าหมายของการขจัด
การบังคับ ใช้แรงงานหรือแรงงานภาคบังคับ ทุกรูปแบบ รวมถึง การบังคับใช้ แรงงานเด็ก โดยจะต้องกีดกัน
การนำเข้าสินค้าที่พบว่ามีการผลิตโดยใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับทั้งหมดหรือแม้บางส่วน
3) ความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศภาคีจะต้องพยายามส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจดำเนินการริเริ่ม
ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยสมัครใจในประเด็นด้านแรงงาน โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐของประเทศภาคี
4) การรับรู้ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการจัดตั้งสภาแรงงาน ประเทศภาคีจะต้อง
ส่งเสริมความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานของตน บุคคลที่มีส่วนได้ ส่วนเสียที่เป็นที่ยอมรับ
ภายใต้กฎหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้มีการเข้าถึงที่เหมาะสม เป็นธรรม เสมอภาค และโปร่งใส รวมถึงตระหนักถึง
ความสำคัญของความร่วมมือ ของทุกภาคส่วนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเด็นด้านแรงงาน เพื่อเพิ่มโอกาส
ในการปรับ ปรุงมาตรฐานแรงงานและพัฒ นาในพันธกรณีร่ว มกันด้ านความปลอดภัย และคุ ณภาพชีว ิ ต ของ
ผู้ใช้แรงงาน นอกจากนี้ ยังให้มีการจัดตั้งสภาแรงงาน เพื่อเป็นหน่วยงานในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อบท
แรงงาน กำหนด ดูแล และทบทวนทุก ๆ 2 ปี พร้อมอภิปรายผลการดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ
ของภาคีเกี่ยวกับความร่วมมือด้านแรงงาน
จากข้างต้น ใจความสำคัญของข้อบทความตกลงด้านแรงงาน กำหนดให้ประเทศที่ประสงค์จะเข้าเป็น
สมาชิก CPTPP จะต้องเป็นสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ “ILO” และจะต้องปฏิบัติตาม
ปฏิญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน (ILO Declaration on
Fundamental Principles and Rights at Work) ได้แก่ 1) สิทธิที่จะมีเสรีภาพในการสมาคมและการยอมรับ
อย่างมีประสิทธิผลในสิทธิที่จะร่วมเจรจาต่อรอง 2) การขจัดแรงงานบังคับหรือการเกณฑ์แรงงานทุกรูปแบบ
3) การเลิกล้มการใช้แรงงานเด็กอย่างได้ผล 4) การยุติการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและการทำงาน ซึ่งเป็น
หลักการที่รวมอยู่ในเนื้อหาของอนุสัญญาพื้นฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศจำนวน 8 ฉบับ ได้แก่
รูปที่ 1 ปฏิญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน 4 ประการ
เสรีภาพในการสมาคม

• อนุ สัญ ญาฉบั บที่ 87 ว่า ด้ว ยเสรี ภาพในการสมาคมและการคุ้ม ครองสิท ธิใ นการ
รวมตัว ค.ศ. 1948
• อนุสัญญาฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม ค.ศ. 1949

การบังคับใช้แรงงาน

• อนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1969 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพิธีสาร
ค.ศ. 2014 ส่วนเสริมอนุสัญญาฉบับที่ 29 หรือ P 29)
• อนุสัญญาฉบับที่ 105 ว่าด้วยการขจัดการใช้แรงงานบังคับ ค.ศ. 1957

การเลือกปฏิบัติ

• อนุสัญญาฉบับที่ 100 ว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน ค.ศ. 1951
• อนุสัญญาฉบับที่ 111 ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ (การจ้างงานและอาชีพ) ค.ศ. 1958

แรงงานเด็ก

• อนุสัญญาฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุขั้นต่่า ค.ศ. 1973
• อนุสัญญาฉบับที่ 182 ว่าด้วยรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดในการใช้แรงงานเด็ก ค.ศ. 1999

ที่มา: อนุสัญญาและข้อแนะ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
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อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาการให้ สัตยาบันอนุสัญญาพื้นฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ของประเทศสมาชิก CPTPP ก็ยังพบว่า ประเทศสมาชิกบางประเทศไม่ได้ให้สัตยาบันครบทั้ง 8 ฉบับตามที่กำหนด
ไว้ในรายละเอียดของข้อบทความตกลงที่ 19 ของ CPTPP (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 การให้ส ัตยาบัน อนุสัญญาพื้น ฐานองค์การแรงงานระหว่างของประเทศประเทศสมาชิก CPTPP
ประเทศที่รอให้สัตยาบัน CPTPP ประเทศที่สนใจเข้าร่วม CPTPP และประเทศไทย
ประเทศ/เขต
เศรษฐกิจ

หลักการและสิทธิขนั้ พื้นฐานในการทำงาน 4 ประการ
1) เสรีภาพในการสมาคม
และการเจรจาต่อรองร่วม
C087
C098

ออสเตรเลีย

✓(2516)

แคนาดา

✓(2515)

ญี่ปุ่น

✓(2508)

เม็กซิโก

✓(2493)

นิวซีแลนด์
สิงคโปร์

เวียดนาม
เปรู

✓(2503)

บรูไน ดารุสซาลาม
มาเลเซีย

ชิลี

✓(2542)

2) การขจัดการบังคับใช้
แรงงาน
C029
C105
(P29)

3) การขจัดการเลือกปฏิบตั ิ
C100

ประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบัน CPTPP แล้ว
✓(2475)
✓(2503)
✓(2517)
( - )
✓(2560)
✓(2554)
✓(2502)
✓(2515)
(2562)
✓(2496)
✓(2475)
✓(2510)
( - )
✓(2561)
✓(2477)
✓(2502)
✓(2495)
( - )
✓(2546)
✓(2481)
✓(2511)
✓(2526)
(2562)
ให้สัตยาบันเมื่อ
✓ (2508)
✓(2508)
✓ (2545)
ปี 2508 และ
( - )
บอกเลิกการให้
สัตยาบันเมื่อปี
2522
✓ (2562) ✓(2550)
✓(2563)
✓ (2540)
( - )
✓(2507) ✓(2503)
✓(2503)
✓(2503)
(มิย. 2564)
ประเทศทีอ่ ยู่ระหว่างการดำเนินการให้สัตยาบัน CPTPP
✓(2516)

✓ (2504)

✓(2500)
( - )

✓(2542)

✓(2476)
(มค. 2564)

ให้สัตยาบันเมื่อ
ปี 2501 และ
บอกเลิกการให้
สัตยาบันเมื่อปี
2533
✓(2542)

C111

4) การยกเลิกการใช้
แรงงานเด็ก
C138
C182

✓(2516)
✓(2507)

✓(2504)

✓(2549)
✓(2559)

✓(2543)

✓(2543)

✓(2544)

✓(2558)

✓(2543)

✓(2526)

✓(2544)
✓(2548)

✓ (2544)

✓(2540)

✓(2546)

✓ (2543)

✓(2513)

✓(2545)

✓(2545)

✓(2554)
✓(2540)

✓ (2551)
✓(2543)

✓ (2540)

✓(2514)

✓(2514)

✓(2542)

✓(2543)

✓ (2514)

✓ (2542)

✓(2543)

✓ (2543)

ประเทศที่สนใจเข้าร่วม CPTPP
สหราชอาณาจักร
บริเตนใหญ่และ
ไอร์แลนด์เหนือ
จีน
ไต้หวัน
ไทย

✓(2492)

✓ (2493)

✓(2474)
(2559)

✓ (2500)

✓ (2533)
✓ (2549) ✓(2542) ✓(2545)
ไม่มีสถานะเป็นสมาชิกองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และองค์การอื่น ๆ สังกัดสหประชาชาติ (UN)
ประเทศไทย
✓(2512)
✓ (2512)
✓ (2542)
✓(2560) ✓(2547) ✓(2544)
(2561)

ที่มา: การให้สัตยาบันอนุสญ
ั ญาพื้นฐานของประเทศสมาชิก องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ประมวลผลโดยกลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ กองเศรษฐกิจการแรงงาน

7

จากตารางที่ 2 จะเห็นว่า มีเพียง 3 ประเทศ ได้แก่ แคนาดา เม็กซิโก และเปรู ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP แล้ว
และได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาพื้นฐานของ ILO ครบทั้ง 8 ฉบับ ในขณะที่ประเทศที่อยู่ระหว่างให้สัตยาบัน CPTPP
แต่ให้สัตยาบันอนุสัญญาพื้นฐานของ ILO ครบมีเพียงประเทศชิลี รวมถึงสหราชอาณาจักรที่สนใจเข้าร่ว มเป็น
สมาชิก CPTPP ที่ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาพื้นฐานของ ILO ครบถ้วนแล้ว ทำให้สามารถอธิบายได้ว่า ข้อบท
ความตกลงด้านแรงงาน อาจจะไม่ได้เป็นข้อบทที่ประเทศสมาชิก CPTPP รวมถึงประเทศไทยมีความกังวลมากนัก
ทั้งนี้ อาจขึ้นอยู่กับ การพิจ ารณาของคณะกรรมการ CPTPP ซึ่งอาจพิจารณาจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
โดยรวมต่อกลุ่มหากจะมีประเทศใหม่เข้าร่วม นอกจากนี้ อาจขึ้นอยู่กับการเจรจาเกี่ยวกับแนวนโยบาย การขอ
ระยะเวลาปรับตัวในการปฏิบัติตามพันธกรณีหรือการขอตั้งข้อสงวนด้านแรงงานของประเทศสมาชิกที่จะมีผลต่อ
สภาพการด้านความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศโดยรวม สำหรับประเทศไทย ถึงแม้ว่าจะให้
สัตยาบันอนุสัญญาพื้นฐานของ ILO ไม่ครบทั้ง 8 ฉบับก็ตาม แต่ ก็ไม่ได้ละเลยที่จะมีการปรับปรุงสิทธิแรงงาน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานแรงงานสากล เห็นได้จากกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ทมี่ ีความเกี่ยวข้องกับอนุสัญญาพื้นฐาน 2 ฉบับที่ยังไม่ได้ให้สัตยาบัน ซึ่งจะได้กล่าวในหัวข้อถัดไป
4. ประเทศไทยกับการดำเนินการและเตรียมความพร้อมด้านข้อบทแรงงานในการเข้าร่วม CPTPP และความ
ตกลงการค้าเสรีกรอบอื่น ๆ
4.1 การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายให้ถูกกฎหมาย
โดยเป็นที่ทราบกันดีว่า ประเทศไทยเป็นประเทศปลายทางสำหรับการทำงาน มี คนต่างด้าว
จำนวนมากเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มคนต่างด้าวสามสัญชาติ ได้แก่ เมียนมา ลาว
และกัมพูชา รูปที่ 2 แสดงข้อมูลจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร มาตรา 59
เห็นได้ว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อ เนื่อง ทั้งนี้ เป็นผลจากหลายปัจจัย เช่น ปัจจัยค่าจ้าง
ที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศต้นทางของคนต่างด้าว การเข้าถึงสวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐ เช่น สิทธิประกันสังคม
การศึกษาของบุตร การได้รับบริการระบบสาธารณสุขที่ดี หรือแม้แต่การที่กฎหมายไทยให้ความคุ้มครองทั้งแรงงาน
ซึ่งเข้ามาด้วยวิธีถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย และปัจจัยอื่น ๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งจูงใจให้คนต่างด้าวเดินทาง
เข้ามาทำงานในประเทศไทยมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และในทางกลับกัน ประเทศไทยก็ประสบกับปัญหาขาดแคลน
แรงงาน โดยเฉพาะในประเภทที่ต้องใช้แรงงาน ปัญหาประชากรวัยแรงงานที่ลดลงจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ฯลฯ
ทำให้มีความจำเป็นต้องพึ่งพาแรงงานจำนวนมาก แรงงานต่างด้าวจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่มาพร้อมกับความจำเป็นคือ ประเทศไทยเผชิญกับ
ปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายจำนวนมาก
แต่ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายมาโดยตลอด
เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535 เป็นต้นมา และแก้ไขอย่างจริงจังในช่วงปีพ.ศ. 2543 โดยการจัดตั้งคณะกรรมการบริ หาร
แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองดำเนิน การภายใต้ ยุทธศาสตร์การบริห ารแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ ได้แก่
1) การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว เพื่อผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองอยู่ในประเทศเป็นการชั่ วคราว
2) การพิสูจน์สัญชาติแรงงาน เพื่อเปลี่ยนสถานะให้เป็นแรงงานถูกกฎหมาย 3) การนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน
อย่างถูกกฎหมายตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ (MOU) เพื่อแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานของผู้ประกอบการในประเทศ ซึ่งผลดีที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยคือ 1) ประเทศไทย
มีฐานข้อมูลคนต่างด้าวซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาอย่างถูก กฎหมาย ทำให้ทราบจำนวนแรงงานต่างด้าว
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ประเภทอาชีพ และถิ่นที่อยู่ในไทย 2) สนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายให้มีความ
ยืดหยุ่นได้มากยิ่งขึ้นในประเด็น ซึ่งปิดกั้นสิทธิและเสรีภาพบางประการของแรงงานต่างด้าว 3) สร้างความเชื่อมั่น
ให้กับ คู่ค้าของไทยมากขึ้ น จากประเด็น การกี ดกั นทางการค้า กรณีไทยถูก ข้ อร้ องเรียนว่ามีก ารใช้แรงงาน
ผิดกฎหมาย แรงงานบังคับและแรงงานเด็กในการผลิตสินค้า เป็นต้น นอกจากนี้ ยังช่วยให้ การเรียกร้องสิทธิ
ของแรงงานต่างด้าวเป็นไปอย่างถูกต้องและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานแรงงาน
ของไทยให้ดีย ิ่งขึ้น ตามมาตรฐานแรงงานสากล ลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมที่เกิดจากการถูกเอารั ด
เอาเปรียบในการทำงาน ซึ่งอันที่จริงแล้วการเรียกร้องสิทธิไม่ได้เป็ นสิ่งที่ไม่ดี เพราะถือเป็นการแสดงให้เห็นถึง
ความเท่าเทียมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง รวมทั้งทำให้ประเทศไทยมีโอกาสที่จะให้สัตยาบันอนุสั ญญาพื้นฐาน
ฉบับที่ 87 และ 98 ได้มากยิ่งขึ้น โดยสามารถให้สิทธิและเสรีภาพในการรวมตัวและสมาคมแก่แรงงานต่างด้าว
ได้อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น สามารถระบุตัวตนของคนต่างด้าวได้ ทั้งยังเป็นการคลายความกังวลเกี่ยวกับการรวมตัว
ของแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย
รูปที่ 2 จานวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร มาตรา 59
จานวนคน
3,000,000

ช่วงวิกฤต COVID - 19

2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
ตลอดชีพ

2553
2554
2555
2556
ทั่วไป พิสูจน์สัญชาติ น่าเข้าตาม MOU

2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
น่าเข้าตามมติครม. 20 สิงหาคม 2562 พิสูจน์สัญชาติด่าเนินการจัดท่า/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ

ที่มา: สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
หมายเหตุ: ใช้ข้อมูลจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือ ณ เดือนธันวาคมของปี
ข้อมูลปี 2564 ใช้ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม

4.2 ความสอดคล้องระหว่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 กับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ และความคืบหน้าการดำเนินการ
ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในการพัฒนาและแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์
อย่างที่ทราบกันแล้วว่าอนุสัญญาฉบับที่ 87 และ 98 เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการสมาคม การคุ้มครองสิทธิ
ในการรวมตัวและสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจกับพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์กันก่อน เนื่องจากพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 เป็นจุดเริ่มต้นของการให้ เสรีภาพ
ในการรวมกลุ่มและการเจรจาต่อรองที่ เต็มรูปแบบมากขึ้น และยังนำไปสู่การได้รับสิทธิอื่น ๆ ของนายจ้าง
และลูกจ้าง เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองที่เกิดจากข้อพิพาทด้านแรงงาน เช่น การปิดงานหรือเลิกจ้าง
ของนายจ้างซึ่งสร้างความเสียหายแก่ลูกจ้าง หรือกรณีการนัดหยุดงานของลูกจ้างซึ่งมีผลกระทบต่อนายจ้าง อีกทั้ง
ฝ่ายนายจ้างสามารถจัดตั้งสมาคมนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างสามารถจัดตั้งสหภาพแรงงานได้ เพื่อการแสวงหา
และคุ้มครองประโยชน์เกี่ยวกับการจ้างหรือการทำงาน กำหนดวันและเวลาทำงาน ค่าจ้าง การจัดสวัสดิการ
การเลิกจ้าง ฯลฯ มีการกำหนดหลั กเกณฑ์ใ นการยื่น ข้ อเรีย กร้ อ งและการระงับ ข้ อ พิ พาทระหว่ างนายจ้ า ง
9

และลูกจ้างเกี่ย วกับ การจ้างงาน ซึ่งช่ว ยสร้างความเท่า เทียมและความสัมพันธ์ที่ดีของนายจ้างและลูกจ้าง
อย่างไรก็ดี มีหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตและให้ความเห็นว่า สิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรองร่วมของนายจ้าง
และลูกจ้างอาจจะยังมีการแทรกแซงจากหน่วยงานภาครัฐที่มากเกินไป การจัดตั้งกลุ่มของนายจ้างหรือจัดตั้งกลุ่ม
แรงงานจะต้องผ่านขั้นตอนและการอนุญาตจากหน่วยงานรัฐ เป็นต้น รวมถึง อาจจะยังไม่มีความครอบคลุมถึง
กลุ่มแรงงานต่างด้าว ดังรายละเอียดในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ได้กำหนดสิทธิไว้ให้เพียงเฉพาะ
นายจ้างและลูกจ้างซึ่งมีสัญชาติไทยเท่านั้น ที่สามารถจัดตั้งสมาคมนายจ้าง การมีสิทธิได้รับเลือกหรือแต่งตั้ง
เป็นกรรมการหรืออนุกรรมการของสมาคมนายจ้าง และสิทธิในการจัดตั้งสหภาพแรงงานหรือการได้รับเลือกตั้ง
หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรืออนุกรรมของสหภาพแรงงาน และพระราชบัญญัติรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543
ที่ให้สิทธิในการรวมตัวกันจัดตั้งสหภาพแรงงานไว้เฉพาะลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจซึ่งมีสัญชาติไทยเช่นกัน ทั้งหมด
ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จึงอาจยังไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาฉบับที่ 87 มาตรา 2 และ 3 ที่ให้แรงงานมีเสรีภาพในการ
รวมตัวและจัดตั้งสหภาพโดยไม่ต้องขออนุญาตจากภาครัฐ รวมทั้ งมีสิทธิเสรีภาพในการคัดเลือกหรือตั้ง ผู้แทน
ของตนได้โดยอิส ระ ปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ แต่ปัจจุบัน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ มี การ
ดำเนินการจัดทำร่างฉบับแก้ไขพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ เพื่อปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
ด้วยเหตุผลเนื่องจากพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน มีบทบัญญัติบางประการ
ซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับการพัฒนาด้านแรงงานสัมพันธ์และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยในการจัดทำร่างฉบับนี้ มีการประชุมหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากหลายฝ่าย
ทั้งผู้แทนจากฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง ฝ่ายวิชาการ และส่วนงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน มีการพิจารณา
ปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการเจรจาต่อรอง หลักเกณฑ์และวิธี การจัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจ้างงาน วิธีการระงับข้อพิพาทแรงงานให้มีความยืดหยุ่นยิ่งขึ้น และอื่น ๆ รวมทั้งมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์
การจัดตั้งและการดำเนินกิจการขององค์กรทั้งนายจ้างและลูกจ้าง และที่เห็นได้เด่นชัดอีกหนึ่งประเด็นคือ การแก้ไข
กฎหมายในการให้สิทธิแก่นายจ้างและลูกจ้างซึ่งไม่มีสัญชาติไทยสามารถจัดตั้งสมาคมนายจ้างและสหภาพแรงงานได้
ทั้งยังมีสิทธิได้รับเลือกหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการของสมาคมหรือสหภาพได้ (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
อันเป็นการส่งเสริมเสรีภาพในการจัดตั้ง รวมตัว การเจรจาต่อรอง และการคุ้มครององค์กร ทั้งหมดนี้ ส่วนหนึ่ง
ก็เพื่อให้มีความสอดคล้องกับอนุสัญญาฉบับที่ 87 และ 98 มากยิ่งขึ้นนั่นเอง
นอกจากนี้แล้ว หากกล่าวถึงการดำเนินงานที่ผ่านมาที่สำคัญคือ ในปีพ.ศ.2560 ไทยให้สัตยาบันอนุสัญญา
ฉบับที่ 111 ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและการประกอบอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้มี การดำเนิน
นโยบายระดับชาติเกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมของโอกาสและการปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการจ้างงานและอาชีพ
เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติ โดยที่การเลือกปฏิบัตินี้หมายความรวมถึง การแบ่งแยก การกีดกันหรือความลำเอียงใด ๆ
บนพื้นฐานของเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง สัญชาติหรือสภาพทางสังคม ซึ่งมีผลทำให้
บั่นทอนความเท่าเทีย มกันของโอกาสหรือการปฏิบัติในการจ้างงานหรืออาชีพ และล่าสุด ปีพ.ศ.2561 ได้ให้
สัตยาบันพิธีสารส่วนเสริมอนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ถือเป็นการให้ความสำคัญและตระหนักถึง
รูปแบบของแรงงานบังคับที่เปลี่ยนแปลงไปและมีความหลากหลายมากขึ้น มีความเกี่ยวโยงกับการค้ามนุษย์
การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลสำหรับประเทศไทยและในหลายประเทศ ณ ขณะนี้
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
สุดท้ายแล้ว ไม่ว่าประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP หรือไม่ก็ตาม การยกระดับมาตรฐานแรงงาน
ของไทยให้เป็นไปตามหลักสากลยังคงเป็นความท้าทายและเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในระยะต่อไป การรักษาไว้ซึ่ง
การปฏิบัติตามข้อผูกพันตามอนุสัญญาพื้นฐาน 6 ฉบับที่ได้ให้สัตยาบันไว้แล้ว และยังรวมถึงการแก้ไขและปรับปรุง
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กฎหมายไทยให้สอดคล้องกับอนุสัญญาพื้นฐานอีก 2 ฉบับ เพื่อที่ในระยะต่อไปข้างหน้าจะสามารถดำเนินการ
ให้สัตยาบันได้ครบถ้วน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการเข้าถึงสิทธิและเสรีภาพในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม
ของทั้งนายจ้างลูกจ้างไทยและนายจ้างลูกจ้างต่างด้าว ซึ่ง ณ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการแก้ ไข
กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ให้เอื้อต่อนายจ้างและแรงงานทั้งไทยและต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนั้นแล้วปัญหาที่
ประเทศไทยมักจะโดนร้องเรียนอยู่บ่อยครั้งในเวทีทางการค้าคงหนีไม่พ้นเรื่องของการใช้แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ถึงแม้ว่าไทยจะได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องไปแล้วก็ตาม แสดงให้เห็นว่า การให้
สัตยาบันในบางครั้งอาจจะไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าประเทศดังกล่าวประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาแรงงาน
ในด้านนั้น ๆ ได้อย่างแท้จริง มองว่าสิ่งสำคัญอยู่ที่การบังคับใช้ข้อบทกฎหมายที่มีอยู่อย่างเข้มงวดและจริงจัง
พร้อมทั้งมีความเหมาะสมกับ การเปลี่ยนแปลงของสภาพการทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อย่างไรก็ดี
สำหรับความตกลง CPTPP หากไทยดำเนินการปรับตัวได้เร็วก็จะยิ่งเป็นผลดี เนื่องจากประเทศสมาชิกยังมีจำนวน
น้อย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสมาชิก CPTPP ก็อาจจะยังมีไม่มากนัก
เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีหากประเทศสมาชิกมีจำนวนมากขึ้นและไทยเพิ่งตัดสินใจที่จะเข้าร่วม “เข้าร่วมก่อน
อาจจะได้ประโยชน์มากกว่า”
สำหรับข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ ให้ความสำคัญกับ การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้ าว
ผิดกฎหมาย เนื่องจากมองว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีความเชื่อมโยงกับการใช้แรงงานบังคับ แรงงานเด็กและการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานและมักถูกใช้เป็ นข้ออ้างในการกีดกันทางการค้าอยู่บ่อยครั้ง รวมถึงยังเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข
กฎหมายแรงงานของไทยให้เป็นไปตามหลักสากล ทั้งนี้ได้กล่าวถึงการดำเนินการแก้ไขปัญหาและข้อดีของการมี
แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายไปพอสังเขปแล้วในหัวข้อ 4.1 ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ดังกล่าว อาจจะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวโดยมีการร่วมมือกันระหว่าง
รัฐต้นทางอย่างเป็นระบบมากขึ้น ตลอดจนมีนโยบายสนับสนุนหรือสร้างแรงจูงใจให้คนต่างด้าวเข้าเมืองอย่างถูก
กฎหมาย การให้สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการที่มากกว่าแก่ แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายโดยอาจพิจารณาจากสิทธิ
ประโยชน์จำเป็นขั้นพื้นฐานในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้แล้ว การได้รับข้อมูลที่ถูกต้องของแรงงานต่างด้าวมีผลต่อ
การตัดสินใจและต้องสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ประกอบการ นายจ้างในประเทศเพื่อลดโอกาสในการนำเข้า
หรือจ้างแรงงานผิดกฎหมาย
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