รายงานสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ
การแรงงานระหว่างประเทศ
และการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ
ไตรมาสที่ 3/2564

กองเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

บรรณาธิการแถลง
จากรายงานในไตรมาสก่ อ น ไตรมาสที่ 2/2564 กลุ ่ ม งานฯ ได้ น ำเสนอรายงานสถานการณ์
ภาวะเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศและการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับตลาดแรงงานไทยในอนาคตกับสังคมผู้สูงวัย : ความท้าทายของนโยบายขยายการจ้างงานที่มีประสิทธิภาพ
สำหรับผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสถานการณ์แรงงานหญิงข้ามชาติ ในตลาดแรงงาน นั้น
สำหรับไตรมาส 3/2564 ทางกลุ่มงานฯ ขอเสนอรายงานฯ ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน ได้แก่
1) รายงานภาวะเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศในหัวข้อ “ทิศทางอุตสาหกรรมหุ่นยนต์โลก”
(Robot industry and Thai workers.) นำเสนอข้อมูลการปรับเปลี่ยนแรงงานในยุคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์
(AI) ของไทยในอนาคตเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนเชิงนโยบายของภาครัฐในการเตรียมพร้อมรับมือการ
เปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยเนื้อหาประกอบด้วย จุดประสงค์หลักของการสร้าง AI หรือ “ปัญญาประดิษฐ์”
คืออะไร ทิศทางอุตสาหกรรมหุ่นยนต์โลก สถานการณ์แรงงานและอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของไทย รวมทั้ง แนวโน้ม
อนาคตไทยกับการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
2) รายงานภาวะการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ โดยในไตรมาสนี้ได้นำเสนอในหัวข้อเรื่อง
“สถานการณ์ แรงงานหญิ งข้ ามชาติ ในตลาดแรงงาน” (Circumstances of Woman Migrant Workers in the
Labor Market.) จะนำเสนอข้อมูล มุ่งเน้นที่จะศึกษาแรงงานไทยที่ทำงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้ ในมุมมองต่าง ๆ
เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ โอกาสและแนวโน้มการทำงานในประเทศเกาหลีใต้ของแรงงานไทย โดยเนื ้ อหา
ประกอบด้วย นโยบายการจ้างงาน ของประเทศเกาหลีใต้ ขั้นตอนการคัดเลือกและการจ้างแรงงานต่างชาติ EPS
ทั ่ วไป สถิ ต ิ แรงงานไทยในเกาหลี ใต้ รวมทั ้ ง ปั ญหาของแรงงานไทยในสาธารณรั ฐเกาหลี โดยสามารถอ่ าน
รายละเอียดของรายงานทั้งสองหัวข้อได้ในฉบับหรือโดยการสแกน QR Code ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
กองเศรษฐกิจการแรงงาน โดยกลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้อ่านได้ทราบข้อมูลด้านสถานการณ์แรงงาน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจการ
แรงงานและการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ รวมถึงเป็นเวทีทางวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น
ระหว่างคณะผู้จัดทำและผู้อ่าน เพื่อให้เกิดการต่อยอดความคิด ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาและการสร้างสรรค์การ
ผลิตผลงานทางวิชาการต่อไป คณะผู้จัดทำยินดีรับข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายงานฯ ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นต่อไป
กองเศรษฐกิจการแรงงาน
กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ
https://qrgo.page.link/Ghaxg
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ÍØµÊÒË¡ÃÃÁËØ‹¹Â¹µ¡ÑºáÃ§§Ò¹¢Í§ä·Â Robot industry and Thai workers.
¨Ø´»ÃÐÊ§¤ËÅÑ¡¢Í§¡ÒÃÊÃŒÒ§ AI ËÃ×Í »˜ÞÞÒ»ÃÐ´ÔÉ°
à¾×èÍãËŒÊÒÁÒÃ¶·Ó§Ò¹á·¹Á¹ØÉÂä´Œ
§Ò¹·Õè·ÓÁ¹ØÉÂà¤ÂµŒÍ§ÅÓºÒ¡Å§ä»·ÓàÍ§ ËÃ×Íà»š¹§Ò¹·Õè«éÓæ
ËÃ×Í§Ò¹·ÕèÁÕá¾·à·ÔÃ¹ªÑ´à¨¹ ¡ç¨Ðà»š¹§Ò¹·ÕèàËÅ‹ÒËØ‹¹Â¹µ (AI)
¶Ù¡¼ÅÔµ¢Öé¹ÁÒ·Óá·¹àÃÒ ËÃ×ÍáÁŒáµ‹§Ò¹·ÕèµŒÍ§ÇÔà¤ÃÒÐË¢ŒÍÁÙÅÁËÒÈÒÅ
à¡Ô¹¡Ç‹Ò·ÕèÁ¹ØÉÂ¤¹Ë¹Öè§¨ÐÊÒÁÒÃ¶·Óä´Œâ´ÂäÁ‹¼Ô´¾ÅÒ´

á¹Çâ¹ŒÁÍØµÊÒË¡ÃÃÁËØ‹¹Â¹µ¢Í§ä·Â ?

ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ·ÕèãªŒËØ‹¹Â¹µÁÒ¡·ÕèÊØ´ã¹»ÃÐà·È
ã¹Ê‹Ç¹¢Í§¡ÒÃãªŒ§Ò¹ËØ‹¹Â¹µÍØµÊÒË¡ÃÃÁËÅÑ¡ 3 ÍÑ¹´Ñº¤×Í
1. ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÂÒ¹Â¹µáÅÐ EV ¤×Í 31.41 %
2. ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê ¤×Í 27.06 %
3. ÍØµÊÒË¡ÃÃÁà¡ÉµÃáÅÐÊÔ¹¤ŒÒá»ÃÃÙ»·Ò§¡ÒÃà¡ÉµÃ ¤×Í 12.94 %
ã¹Ê‹Ç¹¢Í§»ÃÐàÀ·¢Í§§Ò¹·ÕèãªŒËØ‹¹Â¹µÁÒ¡·ÕèÊØ´ ¤×Í
1. ¡Ô¨¡ÃÃÁ¢¹¶‹ÒÂªÔé¹§Ò¹
2. ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº-ÇÑ´¢¹Ò´
3. ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÅÔµáÅÐá»ÃÊÀÒ¾

ÃÑ°ºÒÅÁÕÁÒµÃ¡ÒÃà¾×èÍÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍØµÊÒË¡ÃÃÁËØ‹¹Â¹µáÅÐ
ÃÐººÍÑµâ¹ÁÑµÔã¹ºŒÒ¹àÃÒà¾ÔèÁÁÒ¡¢Öé¹ â´ÂµÑé§à»‡ÒËÁÒÂÇ‹Ò ÀÒÂã¹»‚ 2569
ä·Â¨ÐÁÕËØ‹¹Â¹µáÅÐÃÐººÍÑµâ¹ÁÑµÔ·Õè¼ÅÔµä´ŒàÍ§äÁ‹µŒÍ§¹Óà¢ŒÒªÔé¹Ê‹Ç¹ã´æ
¨Ò¡µ‹Ò§»ÃÐà·È µÅÍ´¨¹¢ÂÒÂä»ÊÙ‹ÀÒ¤ºÃÔ¡ÒÃ àª‹¹ ¡ÒÃá¾·Â
âÅ¨ÔÊµÔ¡Ê ·‹Í§à·ÕèÂÇáÅÐºÃÔ¡ÒÃÍ×è¹æ
ä´ŒÍÂ‹Ò§ÁÑè¹¤§¡ŒÒÇÊÙ‹¡ÒÃà»š¹¼ÙŒ¹Óã¹¡ÒÃ¼ÅÔµËØ‹¹Â¹µáÅÐÃÐººÍÑµâ¹ÁÑµÔ
·Ñé§ã¹ÀÒ¤ÍØµÊÒË¡ÃÃÁáÅÐºÃÔ¡ÒÃ¢Í§ÍÒà«ÕÂ¹

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³áÃ§§Ò¹áÅÐÍØµÊÒË¡ÃÃÁËØ‹¹Â¹µä·Â
ÊÑ´Ê‹Ç¹¡ÒÃ¨ŒÒ§§Ò¹ã¹ÀÒ¤ÍØµÊÒË¡ÃÃÁµ‹Í¼ÙŒÁÕ§Ò¹·Ó·Ñé§ËÁ´
ÇÔà¤ÃÒÐË¡ÒÃ¨ŒÒ§§Ò¹ã¹ÀÒ¤ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¨ÐàËç¹ä´ŒÇ‹ÒÊÑ´Ê‹Ç¹¡ÒÃ¨ŒÒ§§Ò¹ã¹ÀÒ¤
ÍØµÊÒË¡ÃÃÁµ‹Í¼ÙŒÁÕ§Ò¹·Ó·Ñé§ËÁ´ã¹»‚ ¾.È. 2563 ÍÂÙ‹·ÕèÃŒÍÂÅÐ 22.57
«Öè§Å´Å§¨Ò¡»‚ ¾.È. 2557 ·ÕèÃŒÍÂÅÐ 23.53
ÊÑ´Ê‹Ç¹¡ÒÃ¨ŒÒ§§Ò¹ã¹ÀÒ¤ÍØµÊËÒ¡ÃÃÁ¢Í§ä·ÂµÑé§áµ‹»‚ ¾.È. 2557-2563
ÁÕá¹Çâ¹ŒÁ¤‹ÍÂæÅ´Å§
«Öè§ÁÙÅ¤‹Ò¡ÒÃ¹Óà¢ŒÒËØ‹¹Â¹µã¹ÀÒ¤ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¢Í§ä·Âã¹»‚¾.È. 2557-2563
¡ÅÑºÁÕá¹Çâ¹ŒÁà¾ÔèÁ¢Öé¹

ÁÙÅ¤‹Ò¡ÒÃ¹Óà¢ŒÒËØ‹¹Â¹µã¹ÀÒ¤ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ

¡ÒÃ¹Óà¢ŒÒËØ‹¹Â¹µã¹ÀÒ¤ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÀÒÂã¹»ÃÐà·È

ã¹»‚ 2563 ÁÙÅ¤‹Ò¡ÒÃ¹Óà¢ŒÒËØ‹¹Â¹µã¹ÀÒ¤ÍØµÊÒË¡ÃÃÁã¹»ÃÐà·Èä·Â
ÍÂÙ‹·Õè 1,844 ÅŒÒ¹ºÒ·

ÀÙÁÔÀÒ¤àÍàªÕÂ¶×Íà»š¹µÅÒ´ÊÓ¤ÑÞÍÑ¹´ÑºË¹Öè§¢Í§ÍØµÊÒË¡ÃÃÁËØ‹¹Â¹µâÅ¡
ÁÕÊÑ´Ê‹Ç¹ÁÒ¡¡Ç‹ÒÃŒÍÂÅÐ 60 ¢Í§µÅÒ´ËØ‹¹Â¹µ¢Í§âÅ¡

µÑé§áµ‹»‚ 2557 - 2563 ÁÙÅ¤‹Ò¡ÒÃ¹Óà¢ŒÒËØ‹¹Â¹µã¹ÀÒ¤ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
ÁÕá¹Çâ¹ŒÁà¾ÔèÁ¢Öé¹ (ã¹ª‹Ç§»‚ 2562-2563 àÃÔèÁÁÕ¡ÒÃá¾Ã‹ÃÐºÒ´â¤ÇÔ´-19)

»ÃÐà·Èä·Â¹Óà¢ŒÒÍØµÊÒË¡ÃÃÁËØ‹¹Â¹µã¹ÀÒ¤ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÁÒ¡·ÕèÊØ´¤×Í
¨Õ¹ 37% ÃÍ§Å§ÁÒ¤×Í ÞÕè»Ø†¹ 26% àÂÍÃÁÑ¹ 12% à´¹ÁÒ¡Ã¡ 10%
¡ÅØ‹Á§Ò¹¹âÂºÒÂàÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃáÃ§§Ò¹ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È ¡Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃáÃ§§Ò¹

บทสรุ ปผู้บริหาร
แรงงานไทย ในแดนโสมขาว
Thai Workers in South Korea.

แรงงานไทยเริ่ ม เดิ นทางเข้ า ไปทํ างานในเกาหลี ใ ต้ อ ย่ างเห็ น ได้ ชัด ตัง้ แต่ ปี 2531
โดยระบบฝึ กงานอุตสาหกรรม (Industrial Training System / ITS) แต่ปัจจุบนั
รัฐบาลเกาหลีใต้ ได้ ปรับเปลี่ยนนโยบายการนําเข้ าแรงงานต่างชาติ เป็ นระบบฝึ กงาน
ควบคู่กบั ระบบอนุญาตทํางาน (Employment Permit System / EPS)

สถิตแิ รงงานไทยในเกาหลีใต้
เดื อ นกรกฎาคม 2564 มี จํ า นวนคนงานไทยที่ ไ ด้ รั บ อนุญ าตให้ เ ดิ น ทางไปทํ า งาน
ในประเทศเกาหลีใต้ จํานวนทั ้งสิ ้น 305 คน จากการเดินทางใน 3 รูปแบบ ได้ แก่
1.กรมการจัดหางานจัดส่ง
2.นายจ้ างพาลูกจ้ างไปทํางาน
3.การแจ้ งการเดินทางด้ วยตัวเอง
จํานวนแรงงานไทยที่ยงั ทํางานอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ ณ เดือนกรกฎาคม
2564 ทั ้งสิ ้น 15,496 คน แยกเป็ น
เพศชาย ร้ อยละ 87.3
เพศหญิง ร้ อยละ 12.7
5 ตําแหน่งงาน ที่คนไทยไปทําในเกาหลีใต้ มากที่สดุ
1. คนงานทัว่ ไป ร้ อยละ 43.5
2. คนงานในอุตสาหกรรมทัว่ ไป ร้ อยละ 17.7
3. พนักงานทัว่ ไป ร้ อยละ 9.2
4. คนงานก่อสร้ าง ร้ อยละ 4.9
5. คนงานเกษตร ร้ อยละ 4.5
กลุม่ งานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ กองเศรษฐกิจการแรงงาน

ÍØµÊÒË¡ÃÃÁËØ‹¹Â¹µ¡ÑºáÃ§§Ò¹¢Í§ä·Â
Robot industry and Thai workers.

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

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์กับแรงงานของไทย
Robot industry and Thai workers.
1. บทนํา
เมื่อปี ค.ศ. 1984 กว่า 30 ปีมาแล้ว ที่โลกได้ทําความรู้จักกับ World Wide Web และการเชื่อมต่อแบบ
TCP/IP ที่ทําให้โลกของเราใกล้กันมากขึ้น และกว้างมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันเราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล ที่ทําให้เรามีความ
สะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากขึ้น สามารถจัดการทุกอย่างได้จากโทรศัพท์มือถือ และ “หุ่นยนต์” เข้ามามีบทบาท
สําคัญมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจําวันของเรา แม้แต่ในตลาดแรงงานเอง ก็มีบางอาชีพที่จะต้องหายไปเพราะมี
AI (Artificial Intelligence) หรือว่า “ปัญญาประดิษฐ์” (ที่มา อว.) ซึ่งหมายถึง เทคโนโลยีที่พัฒนาเหมือนมนุษย์ เป็น
ศาสตร์แขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และวิศวกรรม ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทําให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถ
คล้ายมนุษย์หรือเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ โดยการสร้างปัญญาประดิษฐ์หรือเครื่องจักรกลอัตโนมัติทุกชนิดที่
ออกแบบให้สามารถทํางานแทนมนุษย์ในงานบางประเภท โดยทํางานด้วยคําสั่งเดิมซ้ําๆ ในรูปแบบที่มีความซับซ้อน
และยื ดหยุ่ นได้ ดี สามารถถู กปรั บเปลี่ ยนโปรแกรมให้ ทํ างานได้ หลากหลายกว่ า และอาจถู กติ ดตั้ งระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ทําให้สามารถตัดสินใจเองได้ และระบบอัตโนมัติ คือ ระบบหรือกลไกที่
สามารถเริ่มทํางานได้ด้วยตัวเอง โดยทํางานตามโปรแกรมที่วางไว้ Machine Learning คือ ส่วนการเรียนรู้ของเครื่อง
ถูกใช้งานเสมือนเป็นสมองของ AI Deep Learning คือ อัลกอริทึมต้องใช้ ‘ โครงข่ายใยประสาทเสมือน’ (Artificial
Neural Networks (ANN)) ซึ่งก็เหมือนวิธีการทํางานของระบบประสาทในสมองมนุษย์ โดย AI ถือว่าเป็นศาสตร์แขนง
หนึ่ งซึ่ งมี Machine Learning เป็ นหนึ่ งในศาสตร์ ของ AI และ Deep Learning ถื อเป็ นศาสตร์ ของ Machine
Learning อีกทีนึง (The Neural Engineer, 2020)
จุดประสงค์หลักของการสร้าง AI หรือ “ปัญญาประดิษฐ์” ขึ้นมาก็เพื่อให้สามารถทํางานแทนมนุษย์ได้
งานที่ทํามนุษย์เคยต้องลําบากลงไปทําเอง หรือเป็นงานที่ซ้ําๆ หรืองานที่มีแพทเทิร์นชัดเจน ก็จะเป็นงานที่เหล่า
หุ่นยนต์ (AI) ถูกผลิตขึ้นมาทําแทนเรา หรือแม้แต่งานที่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาล เกินกว่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะ
สามารถทําได้โดยไม่ผิดพลาด อย่างไรก็ตาม งานบ้างงานความคิดสร้างสรรค์ หรือ Creativity แทบจะเป็นสิ่งเดียวที่
ปัญญาประดิษฐ์ยังไม่สามารถทําแทนมนุษย์ได้ งานจิตอาสา งานเพื่อสังคม นางพยาบาล นักบําบัด นักจิตวิทยา งาน
ที่ต้องใช้ทักษะด้านเจรจา อาชีพที่มักใช้ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องกับงาน เช่น Artists, Designers, Engineers ยังอยู่
รอดปลอดภัย เพราะอาชีพเหล่านี้ยังอาศัยทักษะ การคิดออกแบบ ไม่มีแพทเทิร์นชัดเจน (Penny, 2021)
รู ป ที่ 1 “ศาสตร์ ด้ า นปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ AI,
Machine Learning, Deep Learning ทั้งสาม
อย่างถือว่าเป็นเรื่องเดียวกัน มีความสัมพันธ์
ซึ่งกันและกัน”
ที่มา : thaikeras, 2020
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2. ทิศทางอุตสาหกรรมหุ่นยนต์โลก
ศักยภาพการทํางานของหุ่นยนต์ในช่วงที่ผ่านมาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามความก้าวหน้าของ
วัฒนธรรม ขณะเดียวกันภาคการผลิตทั่วโลกได้นําหุ่นยนต์มาใช้ในกระบวนการทํางานมากขึ้นเป็นลําดับ จาก
ข้อมูลของบริษัท Tractica เป็นบริษัทศึกษาคาดการณ์ตลาดของสหรัฐอเมริกา พบว่า จํานวนหุ่นยนต์ที่ผลิตจะ
เพิ่มขึ้นจาก 8.8 ล้าน ล้านยูนิตในปี ค.ศ. 2015 เป็น 61.4 ล้านยูนิตในปี ค.ศ. 2020 โดยมากกว่าครึ่งมาจาก
หุ่นยนต์สําหรับผู้บริโภคในครัวเรือน และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ทั่วโลกจะมีมูลค่าสูงกว่า 151 พันล้านเหรียญ
สหรัฐในปี ค.ศ. 2020 โดยหุ่นยนต์สําหรับผู้ใช้ทั่วไป, หุ่นยนต์สําหรับองค์กรธุรกิจ, ยานพาหนะอัตโนมัติ และ
อากาศยานไร้ ค นขั บ จะมี ก ารเติ บ โตอย่ า งรวดเร็ ว และมากกว่ า ตลาดอุ ต สาหกรรมแบบดั้ ง เดิ ม โดยจะมี
ผู้ประกอบการและตลาดใหม่ๆ เกิดขึ้นทั่วโลก (สวทช. 2015)
รูปที่ 2 มูลค่าตลาดโลกของหุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์ที่ใช้ภายนอกโรงงานอุตสาหกรรม

ที่มา : บริษัทวิจัย Tractica

หุ่นยนต์กับกระบวนการผลิต การใช้งานหุ่นยนต์ในกระบวนการผลิตนั้นได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะความสามารถในการสื่อสารระหว่างหุ่นยนต์กับเครื่องจักรด้วยกันเอง ในทางปฏิบัติแล้ว ระบบการ
ผลิตจําเป็นต้องปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา อาทิ การปรับปริมาณการ
ผลิต ปรับแบบของผลิตภัณฑ์แต่ละโมเดล รวมถึงการปรับปริมาณสั่งซื้อสินค้า และการบริหารคลังสินค้า ดังนั้น
หากสามารถนําหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้ กระบวนการผลิตจะสามารถไหลลื่นได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มี
ภาวะคอขวด หุ่นยนต์จึงไม่เพียงแต่จะทําให้การผลิตเป็นแบบอัตโนมัติ แต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยให้
กระบวนการผลิตมีความยืดหยุ่น ปริมาณความต้องการหุ่นยนต์ทั่วโลกที่ขยายตัวเร่งขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นส่วน
หนึ่งเป็นผลจากภูมิภาคเอเชีย ตลาดในภูมิภาคเอเชียมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 63.2 ของปริมาณความต้องการ
หุ่นยนต์ในตลาดโลก ขณะที่ในภูมิภาคยุโรปคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.4 ส่วนความต้องการหุ่นยนต์จากตลาด
อเมริกามีสัดส่วนร้อยละ 12.1 ตลาดในภูมิภาคเอเชีย จึงมีส่วนแบ่งสูงถึงประมาณเกือบ 2 ใน 3 (Chamadanai
Marknual 2019) การคาดการณ์ ข อง international Federation of Robotic (IFR) ว่ า ในปี ค.ศ.2022
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ตลาดโลกจะมี ป ริ ม าณความต้ อ งการใช้ หุ่ น ยนต์ อุ ต สาหกรรม จํ า นวน 584,000 ยู นิ ต ซึ่ ง เพิ่ ม ขึ้ น จาก
ในปี ค.ศ. 2018 ที่มีปริมาณการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ที่ 422,000 ยูนิต หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.7
และจากการจัดลําดับปริมาณการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมของ international Federation of Robotic (IFR)
ในปี ค.ศ. 2019 เอเชียยังคงเป็นตลาดที่แข็งแกร่งที่สุดสําหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ด้วยสัดส่วนการใช้งาน
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมคิดเป็น 2 ใน 3 หรือกว่า 60% ของจํานวนหุ่นยนต์อุตสาหกรรมทั่วโลก

รูปที่ 3 การติดตั้งหุ่นยนต์อุตสาหกรรมตามภูมิภาค
ของโลก

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

พบว่า ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศมีจํานวนการติดตั้งหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมากที่สุด
ของโลก ที่จํานวน 140,492 ยูนิต รองลงมาเป็นประเทศญี่ปุ่น จํานวน 49,908 ยูนิต ประเทศสหรัฐอเมริกา
จํานวน 47,809 ยูนิต ส่วนประเทศไทยจากข้อมูลพบว่า มีการติดตั้งหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จํานวน 2,883 ยูนิต
ลดลงจากปี ค.ศ. 2018 ร้อยละ 13 ซึ่งอยู่ในอันดับ 13 ของโลก (International Federation of Robotics,
2020)
รูปที่ 4 อันดับตลาดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมของโลก World Robotics 2020 Report

ที่มา World Robotics Industrial Robot 2019
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ภาพรวมการติดตั้งหุ่นยนต์อุตสาหกรรมของโลกลดลงร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยในปี ค.ศ. 2019
มี ก ารติ ด ตั้ ง หุ่ น ยนต์ อุ ต สาหกรรม จํ า นวน 373,420 ยู นิ ต ซึ่ ง ลดลงจากปี ค.ศ. 2018 จํ า นวน 422,000
ยูนิต นอกจากนี้ แม้จีนจะเป็นตลาดใหญ่ที่มีแนวโน้มฟื้นตัวรวดเร็ว แต่การระบาดของโควิดได้ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิต
หุ่นยนต์ต่างชาติเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสัดส่วนหุ่นยนต์ในจีนเป็นการนําเข้ามากถึง 71% ทําให้การชะลอตัวของ
เศรษฐกิจ
รูปที่ 5 จํานวนการติดตั้ง
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมรายปี
ที่มา World Robotics Industrial
Robot 2019

การใช้หุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับผู้ประกอบการไทย โดยอุตสาหกรรมที่ใช้
หุ่นยนต์มาก ได้แก่ รถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และ ยางและพลาสติก แต่เมื่อพิจารณาความหนาแน่นของการใช้
หุ่นยนต์ พบว่า ไทยยังอยู่ในระดับต่ํากว่าค่าเฉลี่ยโลก ส่วนหนึ่งเพราะทักษะแรงงานยังไม่เอื้อต่อการใช้หุ่นยนต์
ในการผลิตมากนักผลกระทบจากการใช้หุ่นยนต์ทํางานแทนแรงงานจึงไม่เห็นชัดในช่วงที่ผ่านมา สาเหตุที่
อุตสาหกรรมเหล่านี้ใช้หุ่นยนต์มาก เช่น 1.ลักษณะงานของอุตสาหกรรมเหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็นสัดส่วนได้
2.เป็นบรรเทาปัญหาขาดแคลนแรงงาน 3.ใช้หุ่นยนต์ทํางานที่เสี่ยงอันตรายแทนคน 4.รักษาความสามารถใน
การแข่งขันด้วยการผลิตที่มีต้นทุนถูกลง เป็นต้น แม้ไทยมีจํานวนหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมสูงเป็นอันดับ 13
ของโลก แต่หากพิจารณาจํานวนหุ่นยนต์ต่อแรงงาน ความหนาแน่นของการนําหุ่นยนต์มาใช้ในไทยยังต่ํากว่า
ค่าเฉลี่ยโลกโดยไทยมีหุ่นยนต์ 60 ตัวต่อแรงงาน 10,000 คน โดยค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ 113 ยูนิต ต่อแรงงาน
10,000 คน (พัชรพร bot, 2018)
รูปที่ 6 ความหนาแน่นของหุ่นยนต์โดยเฉลี่ยในอุตสาหกรรมการผลิต
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สาเหตุที่ทําให้ความหนาแน่นของหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมของไทยต่ํา นี้ส่วนหนึ่งเพราะทักษะ
แรงงานของไทยยังไม่เอื้อต่อการใช้หุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการผลิตมากนัก เช่น มีจํานวนแรงงานหรือผู้ที่จบ
การศึกษาในกลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ขาดแคลนนักวิจัยและขาดแคลน
แรงงานที่มีคุณภาพในสาขาเหล่านี้ ส่งผลให้เกิดปัญหาทักษะของแรงงานไม่ตรงกับความต้องการของบริษัท
และเป็นข้อจํากัดของการนําหุ่นยนต์มาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมไทย (พัชรพร bot, 2018)
ความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในปี 2021-2022 เมื่อเกิดวิกฤติจาก COVID-19 ขึ้น ภาพของหุ่นยนต์
นั้นได้เข้ามามีบทบาทที่ทําให้การผลิตมีความมั่นคง ซึ่งภาครัฐก็เห็นด้วยกับทิศทางที่กําลังเกิดขึ้นจึงได้ออก
นโยบายผลักดันให้เกิดการใช้งานมากขึ้น หนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดง
ให้เห็นจุดเด่นด้าน Social Distancing ที่แข็งแกร่ง เนื่องจากเป็นโรงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตยุคใหม่
เป็นพื้นฐานมาเป็นเวลายาวนาน เมื่อการเติบโตของหุ่นยนต์และอัตโนมัติเพิ่มมากขึ้นปัญหาการขาดแคลน
แรงงานในแต่ละพื้นที่จึงสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วประกอบกับปัญหาการขาดแคลนซัพพลายเชนซึ่งกระจุก
ตัวอยู่ที่ประเทศจีน การย้ายฐานการผลิตเพื่อกระจายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตจึงเป็นสิ่งสําคัญ
ผู้ผลิตจํานวนมากเลือกที่จะย้ายสายการผลิตกลับประเทศตัวเองและมีผู้ผลิตอีกไม่น้อยที่เลือกจะย้ายฐานการ
ผลิตไปยังประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว รวมถึงโอกาส
ใหม่ ๆ อีกมากมายที่ สามารถเกิ ด ขึ้น ได้ใ นพื้ นที่เหล่ านี้ ไม่ว่าจะเป็นเวี ยดนาม อิ นโดนีเซีย หรือมาเลเซี ย
(mmthailand, 2020)
3.สถานการณ์แรงงานและอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของไทย
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ซึ่งอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติได้ถูกกําหนดอยู่ภายใต้ “อุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต” โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้ างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่ขั บเคลื่ อนประเทศไทยไปสู่
ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว ด้ ว ยนวั ต กรรมและเทคโนโลยีแ ห่ง อนาคต และในแผนพัฒ นา ฉบั บ ที่ 13 แนวโน้ ม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะมีบทบาทสําคัญต่อการกําหนดทิศทางของประเทศ โดยแนวโน้มจะ
ส่งผลกระทบและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้าน เศรษฐกิจ สังคม ธุรกิจ วัฒนธรรม รวมถึงความเป็นอยู่ของ
ผู้คนในสังคม
ถ้ า จะดู ก ารจั ด อั น ดั บ การแข่ ง ขั น ดั ช นี ชี้ วั ด ศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น ด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คลของโลก
The Global Talent Competitiveness Index ในยุคนี้ประเทศจะก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องให้
ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพด้านทรัพยากรบุคคลที่ไม่ใช่เฉพาะในระดับแรงงานหรือพนักงานทั่วไป
แต่ ยุ ค นี้ ต้ อ งใส่ ใ จในระดั บ ผู้ ป ระกอบการด้ ว ย ในการจั ด อั น ดั บ ล่ า สุ ด ที่ ผ่ า นมาในปี ค.ศ.2020
ถ้าสังเกตอันดับจากทั้ง 9 ประเทศที่สําคัญๆ และเกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมของโลก (IFR) จะเห็นว่า
(1) Technology utilization การใช้เทคโนโลยีในประเทศอันดับ 1 คือ สหรัฐอเมริกา รองลงมา เยอรมัน ตาม
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ด้วย ญี่ปุ่น ซึ่งประเทศไทยอยู่ดับที่ 46 ของโลก (2) Investment in emerging technologies การลงทุนใน
เทคโนโลยีที่เกิดใหม่ อันดับ 1 คือ สหรัฐอเมริกา รองลงมา เยอรมัน ตามด้วย ญี่ปุ่น ซึ่งประเทศไทยอยู่ดับที่ 36
ของโลก (3) Robot density อันดับความหนาแน่นของหุ่นยนต์ อันดับ 1 คือ เยอรมัน สิงค์โปร และเกาหลีใต้
รองลงมา ญี่ปุ่น ประเทศไทยอยู่ดับที่ 27 ของโลก ซึ่งจะมีทิศทางไปทางเดียวกันกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมของ
โลก หรือ International Federation of Robotics (IFR) ในปี ค.ศ. 2019 ซึ่งในปี ค.ศ. 2020 ข้อมูลยังไม่มี
การเผยแพร่
รูปที่ 7 การจัดอันดับ The Global Talent ในหัวข้อ technology adoption
The Global Talent Competitiveness Index
2020 Rank (out of 132)
1.Technology utilisation
2. Investmen in emerging technologies
3 Robot density

อิตาลี

ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา

เยอรมัน

technology adoption
59
27
1
10
59
21
1
7
8
16
7
1

สิงค์โปร

จีน

ญีป่ ุ่น

เกาหลีใต้

ไทย

12
13
1

56
32
20

11
9
4

21
33
1

46
36
27

ที่มา The Global Talent Competitiveness Index 2020
ประมวลผลโดย กองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ

โลกกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและตลาดแรงงานครั้งสําคัญจากแรงงาน
จํานวนมากต้องปรับตัว ดังนั้นการผลิตและพัฒนาทักษะแรงงานให้ตรงกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและเพื่อให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ จึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายของผู้ที่เกี่ยวข้องไทยต้องเร่ง
ยกระดั บคุณภาพทักษะแรงงาน เพื่อสร้ างขีดความสามารถการแข่งขันด้านทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ งจะทํ าให้
สามารถก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง (ดร.เสาวณี จันทะพงษ ธปท, 2018)
ถ้าวิ เคราะห์ เฉพาะการจ้ างงานว่าถ้ านําหุ่นยนต์ม าใช้ในภาคอุตสาหกรรมสัดส่ วนการจ้ างงานใน
ภาคอุ ต สาหกรรมต่ อ ผู้ มี ง านทํ า ทั้ ง หมดของไทยจะเป็ น อย่ า งไร ซึ่ ง แน่ น อนว่ า มี แ นวโน้ ม ค่ อ ยๆลดลง
ซึ่งในปี 2557 จํานวนผู้มีงานทําทั้งหมดอยู่ที่ 38.07 ล้านคน และมีสัดส่วนการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม
อยู่ท่ีร้อยละ 23.53 และในปี 2563 จํานวนผู้มีงานทําทั้งหมดอยู่ที่ 37.68 ล้านคน และสัดส่วนการจ้างงาน
ในภาคอุ ต สาหกรรมในปี 2563 อยู่ ที่ ร้ อ ยละ 22.57 แน่ น อนว่ า ส่ ว นหนึ่ ง ในปี 2563 มี ก ารแพร่ ร ะบาด
ของไวรัสโควิด-19 ทําให้มีการจ้างงานในน้อยกว่าทุกปี (ดังรูปที่ 8)
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รูปที่ 8 สัดส่วนการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมต่อผู้มีงานทําทั้งหมด
สัดส่วนการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมต่อผู้มีงานทําทั้งหมด

ล้านคน

39,000.00
38,500.00
38,000.00
37,500.00
37,000.00
36,500.00
36,000.00
35,500.00
35,000.00

23.52

2557

23.68

2558

ร้อยละ

23.68

2559

จํานวนผู้มีงานทําทั้งหมด

22.85

22.8

22.84

2560

2561

2562

24
23.5
23
22.5
22
21.5
21
20.5
20

22.57

2563

ปี

ร้อยละผู้มีงานทําในภาคอุตสาหกรรม

ที่มา สํานักงานสถิติแห่งชาติ
ประมวลผลโดย กองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ

จะสังเกตได้ว่า มูลค่าการนําเข้าหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมของไทยนั้นมีทิศทางและแนวโน้มค่อยๆ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2557 มูลค่าการนําเข้าอยู่ที่ 1,472 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในปี 2563
มูลค่าการนําเข้าอยู่ที่ 1,844 ล้านบาท (372 ล้านบาท) แน่นอนว่าส่วนหนึ่งในปี 2562 - 2563 มีการแพร่
ระบาดของไวรัส COVID-19 อาจทําให้การนําเข้าลดลงบางจากปี 2561 ซึ่งมีว่า มูลค่าการนําเข้าหุ่นยนต์สูงสุด
ที่ 1,933 ล้านบาท (ดังรูปที่ 9) ถ้ามาดูประเทศที่มีการนําเข้าหุ้นยนต์มากที่สุดในไทย คือ จีนที่ 37% รองลงมา
คือ ญี่ปุ่นที่ 26% เยอรมันที่ 12% เดนมาร์กที่ 10% และสิงคโปร์ที่ 5% (ดังรูปที่ 10)
รูปที่ 9 มูลค่าการนําเข้าหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมของไทย

มูลค่าการนําเข้าหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรของไทย (ล้านบาท)

ล้านบาท

2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000

1,933
1,801
1,472

1,522

1,844
1,712

1,622

COVID-19

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

ปี

ที่มา Thai-German Institute
ประมวลผลโดย กองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ
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รูปที่ 10 ประเทศที่มีการนําเข้าหุ่นยนต์

ประเทศที่มีการนําเข้าหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมปี 2563
เดนมาร์ก, 10%

สิงคโปร์, 5%

จีน, 37%

เยอรมัน, 12%

ญี่ปุ่น, 26%
จีน

ญี่ปุ่น

เยอรมัน

เดนมาร์ก

สิงคโปร์

ที่มา Thai-German Institute
ประมวลผลโดย กองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ

ภูมิภาคเอเชียถือเป็นตลาดสําคัญอันดับหนึ่งของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของโลก มีสัดส่วนมากกว่าร้อย
ละ 60 ของตลาดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมของโลก และข้อมูลจากเว็บไซต์ World’s Top Export ระบุว่า ปัจจุบัน
ตลาดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมโลกมีผู้ผลิตและส่งออกที่ครองตลาดส่งออกจํานวนน้อยราย ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่
ในประเทศที่มีการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมในสัดส่วนสูง
4. แนวโน้มอนาคตไทยกับการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
แนวโน้มด้านเทคโนโลยี
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (The Fourth Industrial Revolution) ศัพท์ที่นําเสนอโดย World
Economic Forum กํ า ลั ง ถู ก ขั บ เคลื่ อ นจากพั ฒ นาการที่ ร วดเร็ ว และส่ ง เสริ ม ซึ่ ง กั น และกั น ในเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) หุ่นยนต์ การเชื่อมต่อทุกหนทุกแห่ง และพลังประมวลผลแบบทวีคูณ ปัจจัยเร่งการสร้าง
นวัตกรรมเหล่านี้จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างและจะเกิดผลกระทบในแทบทุกด้านของชีวิตมนุษย์
ตั้งแต่รถยนต์ที่ใช้ขับขี่ วิถีการเดินทาง หน้าที่การงานที่ทํา และการผลิตไฟฟ้า ไปจนถึงการใช้ชีวิตของมนุษย์
และการค้าขายพื้นที่เชิงพาณิชย์ ภายในปี ค.ศ. 2030 AI มีศักยภาพที่จะเพิ่มมูลค่า GDP ทั่วโลก 13 ล้านล้าน
เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 16%) และเพิ่ม 1.2% ของอัตราการเติบโตผลผลิตประจําปีแซงหน้าผลผลิตของการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งก่อน (depa, 2017)
ภาพที่ 11 “ปี 2030 AI สามารถเพิ่ ม
มู ลค่ า GDP ทั่ วโลกได้ ถึ ง 13 ล้ านล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ”
ที่มา รายงานสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
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แนวโน้มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ไทย
อนาคตประเทศไทย กับการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนา
เศรษฐกิจโดยปรับเปลี่ยนโครงสร้างวิธีการผลิตทั้งระบบ จากการผลิตสินค้าธรรมดาทั่วไป เป็นสินค้าเชิง
นวัต กรรมสร้ างสรรค์ ขั บเคลื่ อนด้ ว ยเทคโนโลยีที่ มีค วามทั น สมัย มากกว่ า เดิ ม เพื่อเพิ่ม ขี ด ความสามารถ
ท่ามกลางภาวะการแข่งขันทางธุรกิจทวีความรุนแรงมากขึ้นในตลาดโลก จึงได้มีการนํา “หุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ” มาใช้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สามารถควบคุมคุณภาพและปริมาณได้ตามมาตรฐานที่ต้องการ และเป็นที่
ยอมรับในตลาดสากล
นอกจากนี้ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคผลิตของไทยในปัจจุบัน ทําให้เราต้องอาศัยแรงงาน
จากเพื่อนบ้านจํานวนมาก ซ้ําเรายังกําลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ที่จํานวนประชากรวัยทํางานลด
น้อยลงทุกวัน ยิ่งตอกย้ายถึงความสําคัญของการใช้ “หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ” ในภาคการผลิต ซึ่งปัญหา
เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทย แต่เป็นเหมือนกันทั่วโลก และเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆ ที่มีความเจริญ
ทางเทคโนโลยีในระดับแนวหน้าแล้ว ในจํานวนแรงงาน 10,000 คน เขามีหุ่นยนต์ราว 100 - 300 กว่าตัว
ขณะที่ ไ ทยเรามี ร าวๆ 50 กว่ า ตั ว เท่ า นั้ น และคาดว่ า ในอนาคตที่ ห ลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ อี ก 2-3 ปี ข้ า งหน้ า
ความต้องการในการใช้หุ่นยนต์ทั่วโลก อาจเพิ่มสูงขึ้นอีกเกือบ 2 เท่า
รัฐบาลจึงมีมาตรการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในบ้านเราเพิ่ม
มากขึ้น โดยตั้งเป้าหมายว่า ภายในปี 2569 ไทยจะมีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ผลิตได้เอง ไม่ต้องนําเข้า
ชิ้นส่วนใดๆ จากต่างประเทศ ตลอดจนขยายไปสู่ภาคบริการ เช่น การแพทย์ โลจิสติกส์ ท่องเที่ยวและบริการ
อื่นๆ ได้อย่างมั่นคง ก้าวสู่การเป็นผู้นําในการผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติทั้งในภาคอุตสาหกรรมและ
บริการของอาเซียน หุ่นยนต์เข้าไปเสริมการทํางานให้รวดเร็วและลื่นไหลมากขึ้น ขณะที่แรงงานที่เดิมเคยทํา
หน้าที่ตรงนั้น บางส่วนก็ปรับเปลี่ยนไปทําหน้าที่ในตําแหน่งงานอื่น ทําให้ธุรกิจขยายตัวได้มากขึ้น อีกส่วนได้รับ
การพัฒนาความรู้ขึ้นเป็นผู้ควบคุมระบบหุ่นยนต์แทน มีรายได้ที่สูงขึ้นตามมาด้วย (สํานักโฆษก, 2017)
5. สรุปและข้อเสนอแนะทิศทางหุ่นยนต์อุตสาหกรรมของประเทศไทย
สรุป
แน่นอนว่าเทคโนโลยีหุ่นยนต์มีวิวัฒนาการและความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา
โดยหุ่นยนต์มีบทบาทมากขึ้นในกิจกรรมประจําวันของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง ทั้งช่วยพัฒนาศักยภาพการผลิต
สินค้า ช่วยดูแลคุณภาพชีวิตและการสร้างความสะดวกสบายต่างๆ การใช้งานหุ่นยนต์ขยายตัวและมีความ
หลากหลายสูงขึ้นอย่างมาก อันเป็นผลมาจากการนํา Internet of Things (IoT) Artificial Intelligence (AI)
เทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality) และ Cloud Robotics มาใช้สนับสนุนให้หุ่นยนต์ฉลาดขึ้น การใช้งาน
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในระยะสั้นสําหรับประเทศไทยหรือ 3 ปีนับจากนี้สามารถเห็นได้ชัดเจนว่าจะมีการ
ปรับเปลี่ยนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสําหรับอุตสาหกรรมทุกขนาด สอดคล้อง
กับเทรนด์โลกซึ่งปัจจุบันภายหลังจากสถานการณ์ COVID-19 พบว่ามีการใช้งานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
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เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อแก้ไขวิกฤติที่เกิดขึ้น แม้ว่าเทรนด์ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติกําลังอยู่ในช่วงขาขึ้น
ตลอดห้าปีที่ผ่านมา แต่ทว่าภายในปี 2021 นี้กลับเป็นปีที่การใช้งานและการลงทุนเทคโนโลยียุคใหม่พุ่งทะยาน
ขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล
ในส่วนของความพร้อมในการใช้งานเทคโนโลยีหุ่นยนต์นั้นประเทศไทยถือว่าอยู่ในระดับเริ่มต้นเท่านั้น
โดยผู้ประกอบการมีการใช้เครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทดแทนแรงงาน มีช่างเทคนิคพื้นฐานที่สามารถ
ซ่อมแซมเครื่องจักรทั่วไปได้ แต่ทว่าขาดการทําความรู้จักและวางแผนเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนใช้หุ่นยนต์
มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีการวางแผนและศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานและดูแลรักษาหุ่นยนต์ ในส่วนของการใช้
งานหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมหลัก 3 ลําดับแรก ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์และ EV ถือว่ามีสัดส่วนในการใช้งาน
สูงสุดอยู่ที่ 31.41% อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 27.06% และอุตสาหกรรมเกษตรและสินค้าแปรรูปทางการ
เกษตร 12.94% โดยกิจกรรมการขนถ่ายชิ้นงานมีการใช้งานมากที่สุด ตามมาด้วยกิจกรรมการตรวจสอบ-วัด
ขนาด และเทคโนโลยีหุ่นยนต์สําหรับการผลิตและการแปรสภาพ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สอดคล้องกับเทรนด์การใช้
หุ่นยนต์ระดับสากลไม่ว่าจะกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมที่ใช้งาน(Thos, 2020)
ในระยะเวลาอันใกล้การใช้งานหุ่นยนต์จะยังคงเกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเทรนด์ใหม่ที่เกิดขึ้น
อย่างการทํางานร่วมกันระหว่างหุ่นยนต์และมนุษย์จะกลายเป็นทางออกที่ยั่งยืนที่สุด ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่อง
ตลาดแรงงาน การทํางานของระบบอัตโนมัติและแรงงานที่มีความยืดหยุ่นตลอดจนประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้น
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
1.ภาครัฐ ภาคเอกชนและสถานประกอบการควรส่งเสริมให้มีการสอนหรือเทรนนิ่งให้กับช่างเทคนิค
พื้ น ฐานที่ ส ามารถซ่ อ มแซมเครื่ อ งจั ก รทั่ ว ไปได้ แต่ ท ว่ า ขาดการทํ า ความรู้ จั ก และวางแผนเกี่ ย วกั บ การ
ปรับเปลี่ยนใช้หุ่นยนต์ มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีการวางแผนและศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานและดูแลรักษา
หุ่นยนต์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. ภาครัฐควรเร่งสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลน
บุคลากร เช่น การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะทางร่วมกับสถานประกอบการในอุตสาหกรรมนั้นๆ โดยผ่านการ
ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับสถานประกอบการ
3. สนั บ สนุ น และผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด เครื อ ข่ า ยอุ ต สาหกรรม โดยทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางในการช่ ว ย
สร้างสรรค์เวทีนวัตกรรมเพื่อเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมเข้ากับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี เพื่อผลักดัน
ให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมยิ่งๆ ขึ้นไป
เอกสารอ้างอิง
เทคโนโลยีเสมือนมนุษย์ AI, สืบค้นจาก
https://www.ops.go.th/main/index.php/knowledge-base/article-pr/661-ai
วิธีอยู่ให้รอดในยุค “หุ่นยนต์” แย่งงาน. สืบค้นจาก
https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B89%
A3%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84ai%E0%B9%
81%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/
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AI, Machine Learning และ Deep Learning เกี่ยวข้องกันอย่างไร. สืบค้นจาก
https://www.4x-treme.com/ai-vs-machine-learning-vs-deep-learning/
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์กับการพัฒนาภาคการผลิตของไทย. สืบค้นจาก
https://www.krungsri.com/th/research/research-intelligence/ri-robotic-series1-landscape
การคาดการณ์อนาคตเทคโนโลยีดิจิทัลประเทศไทย 2035. สืบค้นจาก
https://www.depa.or.th/storage/app/media/file/Second%20Deliverable%20RevVer%2
0TH%20V12%20140819%20FIN.pdf
IFR presents World Robotics Report 2020. สืบค้นจาก
https://ifr.org/ifr-press-releases/news/record-2 . 7 - million-robots-work-in-factoriesaround-the-globe
Industrial Robots AND ITS IMPACTS ON LABOR MARKET. สืบค้นจาก
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/EconomicConditions/AAA/3 AutomationLo
bur16Aug2017.pdf
รายงานภาวะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศไทย. สืบค้นจาก
https://www.tgi.or.th/blog/category/uptodate
Thailand's MIC EIndustry Report Robotics. สืบค้นจาก
https://elibrary.tceb.or.th/getattachment/4875dc6f-df5d-48e8-a2ea5b66d9cb87b7/5864.aspx
ศักยภาพการแข่งขันด้านทรัพยากรมนุษย์ : ไทยอยู่ไหนและจะสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 อย่างไร, สืบค้นจาก
https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/DocLib_/Article02Feb2018.pdf
บทสรุปหุ่นยนต์อุตฯ ปี 2020 และแนวโน้มหุ่นยนต์ในประเทศไทยปี 2021. สืบค้นจาก
https://www.mmthailand.com/robotics-2020-2021/
AI ช่วยหรือแย่งงานมนุษย์? จะรับมือกับ AI ERA อย่างไร? สืบค้นจาก
https://www.skillsolved.com/article/will-ai-steal-our-job/
รายงานการศึกษาเรื่อง “อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศไทย” สืบค้นจาก
https://waa.inter.nstda.or.th/prs/pub/Robot-Whitepaper-Cover.pdf
อนาคตประเทศไทย กับการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ. สืบค้นจาก
http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=7529&filename=in

16

แรงงานไทย

ในแดนโสมขาว

Thai workers in South Korea.

กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ กองเศรษฐกิจการแรงงาน

แรงงานไทย ในแดนโสมขาว
Thai Workers in South Korea
บทนํา
เกาหลีใตถือเปนอีกประเทศหนึ่งที่แรงงานจากประเทศไทยนิยมเดินทางเขาไปทํางานเปนลําดับตน ๆ
เพราะการทํางานที่ประเทศเกาหลีใตนั้นจะไดรับคาตอบแทนที่สูงกวาทํางานที่ประเทศไทยมาก โดยเฉพาะ
งานดานชางฝมือ และเกษตรกรรม เนื่องจากคนเกาหลีตีคาแรงงานประเภทนี้ไวสูง แรงงานไทยเริ่มเดินทาง
เขาไปทํางานในเกาหลีใตอยางเห็นไดชัดตั้งแตป 2531 สาเหตุที่แรงงานไทยเขาไปทํางานในเกาหลีใต เนื่องจาก
สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมของเกาหลีใตขาดแคลนแรงงานฝมือและแรงงานไรฝมือ ปญหา
การขาดแคลนแรงงานในกิจ การเหลานี้เ กิดจากคานิยมของคนเกาหลีใต ที่ นิยมทํางานในกิจการขนาดใหญ
หรือกิจการที่มีเทคโนโลยีสูง และไมนิยมทํางานประเภท 3D คือ งานยากลําบาก (Difficult) งานสกปรก (Dirty)
และงานเสี่ยงอันตราย (Dangerous) นอกจากนั้น คาจางแรงงานในเกาหลีใตที่เพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว เปนสาเหตุ
จูงใจใหแรงงานตางชาติหลั่งไหลเขาไปทํางานในเกาหลีใตมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งที่ตามกฎหมายของเกาหลีใตกอนป
พ.ศ. 2546 ไมอนุญาตใหคนงานตางชาติทํางานในเกาหลีใต ยกเวน งานพิเศษบางประเภท และการเขาไปฝกอบรม
การทํางานหรือเขาไปทํางานผานบริษัทรวมทุนของเกาหลีใต
ที่ผ า นมาแรงงานต างชาติ รวมทั้งแรงงานไทยเขาไปทํางานโดยถูกตองตามกฎหมายของเกาหลีใต
โดยระบบฝกงานอุตสาหกรรม (Industrial Training System / ITS) ผานการจัดสรรโควตาของสมาพันธธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมของเกาหลีใต (KFSB) เปนเวลา 2 ป และเขาไปทํางานโดยผานการนําเขาของสมาคม
กอสรางเกาหลีโดยไดรับอนุญาตใหทํางาน 1 ป และตออายุได 1 ป โดยที่การเขาไปทํางานในรูปของการฝกงาน
หรือผานสมาคมกอสราง ผูใชแรงงานจะไมไดรับการคุมครองภายใตกฎหมายแรงงาน จึงทําใหไมไดรับคาจาง
และสิทธิประโยชนตามกฎหมาย รวมทั้งมีการจํากัดระยะเวลาอยูทํางานในเกาหลีใต ทําใหแรงงานตางชาติ
ที่เขาไปทํางานในระบบ ITS จํานวนมากหลบหนีจากที่ทํางานเดิมไปเปนแรงงานผิดกฎหมายในสถานประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอมที่อยูหางไกล ดังนั้น เพื่อบรรเทาปญหาแรงงานตางชาติผิดกฎหมายและสรางความ
มั่นคงดานแรงงานแกนายจางเกาหลีใต รัฐบาลเกาหลีใตจึงไดปรับเปลี่ยนนโยบายการนําเขาแรงงานตางชาติ
ในชว งปลายป 2546 โดยปรับ จากระบบฝกงานเพียงอยางเดีย วเปน การใชควบคูกับระบบอนุญาตทํางาน
(Employment Permit System / EPS) (ฝายแรงงานประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐ
เกาหลี, 2562)
ดังนั้น ในบทความนี้จึงมุงเนนที่จะศึกษาแรงงานไทยที่ทํางาน ณ ประเทศเกาหลีใต ในมุมมองตาง ๆ
เพื่อใหทราบถึงสถานการณ โอกาสและแนวโนมการทํางานในประเทศเกาหลีใตของแรงงานไทย รวมถึงการ
เสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อประกอบการกําหนดแนวทาง การวางนโยบายของภาครัฐ ในการคุมครอง
ดูแล และพัฒนาแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทํางานในประเทศเกาหลีใตในอนาคต
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1. นโยบายการจางงาน ของประเทศเกาหลีใต
นับตั้งแตป 2543 รัฐบาลเกาหลีใตไดกําหนดนโยบายดานแรงงานอยูหลายประการ เพื่อรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากมาย ทั้งในและนอกประเทศ โดยในป 2547 รัฐบาลไดกําหนดชั่วโมงการทํางาน
สัปดาหละ 40 ชั่วโมง ออก พ.ร.บ.คุมครองแรงงานลูกจางชั่วคราว พ.ร.บ.สหภาพขาราชการ พ.ร.บ.สิทธิประโยชน
ผูเกษียณอายุ เพื่อขยายสิทธิแรงงานและคุมครองกลุมผูดอยโอกาส ในขณะเดียวกันก็ไดนําระบบอนุญาตจางงาน
Employment Permit System (EPS) มาใชในการจางงานแรงงานตางชาติ เพื่อสรางความมั่นคงดานแรงงาน
แกภาคอุตสาหกรรมที่มีปญหาขาดแคลนแรงงาน และเปนการคุมครองสิทธิแรงงานตางชาติขั้นพื้นฐาน
ระบบการอนุญาตจางงานแรงงานตางชาติ (Employment Permit System : EPS) มีวัตถุประสงค
เพื่อคุมครองโอกาสในการทํางานของคนเกาหลี แกปญหาการขาดแคลนแรงงานในสถานประกอบการขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) โดยอนุญาตนายจางที่ไมสามารถวาจางแรงงานในประเทศ ใหสามารถวาจางแรงงาน
ตางชาติในจํานวนที่เหมาะสมอยางถูกกฎหมาย รวมทั้งปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานตางชาติ
ดว ยการไม อนุ ญ าตให มีน ายหน า จั ดหางาน ซึ่งที่ผานมามีการเรีย กคาหัว แรงงานอยางไปเปน ธรรม ดังนั้น
การคัดเลือกแรงงานตางชาติ การวาจาง การทําสัญญาจาง จะดําเนินการผาน Employment Center หรือ
ที่เรียกวา “โคยงเซนทอ” เทานั้น
แรงงานตางชาติทุกคนที่ไดรับอนุญาตใหทํางานในเกาหลีใต จะไดรับการคุมครองตาม พ.ร.บ.มาตรฐาน
แรงงาน, พ.ร.บ.คาจางขั้นต่ํา, พ.ร.บ.ความปลอดภัยและพลานามัยในอุตสาหกรรม และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของ
โดยจะไดรับการคุมครองตามกฎหมายเทียบเทากับประชาชนเกาหลีใต ตาม พ.ร.บ.วาดวยการจางแรงงาน
ตางชาติ (แกไขเพิ่มเติม) แรงงานตางชาติที่เดินทางเขามาทํางานตามระบบ Employment Permit System
(EPS) ซึ่งถือวีซา E 9 จะไดรับอนุญาตใหทํางานในเกาหลีใต 3 ป แตหากนายจางพึงพอใจแรงงานรายใด
นายจางสามารถยื่นเรื่องตอหนวยงานที่เกี่ยวของขอจางตอได 1 ครั้ง ระยะเวลาจาง 1 ป 10 เดือน รวมเปน
ระยะเวลาจางงานตอเนื่อง 4 ป 10 เดือน โดยไมตองเดินทางกลับประเทศหลังสิ้นสุดสัญญาจาง 3 ปแรก ทั้งนี้
นายจางและแรงงานตางชาติสามารถทําสัญญาหรือตอสัญญาจางงานระยะเวลามากกวา 1 ปไดตามความสมัครใจ
ของทั้งสองฝาย แตตองไมเกินระยะเวลาที่ไดรับอนุญาตใหทํางานในเกาหลีใต
เมื่อนายจางตองการทําสัญญาจางงานแรงงานตางชาติกอนเดินทางเขามาในเกาหลีใต สามารถมอบหมาย
ใหสถาบันบริการพัฒนาบุคลากรแหงเกาหลี (Human Resources Development Service of Korea : HRD Korea)
ดําเนินการแทนได (ฝายแรงงานประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี, 2562)
2. ขั้นตอนการคัดเลือกและการจางแรงงานตางชาติ EPS ทั่วไป
ขั้นตอนการคัดเลือกและการจางแรงงานตางชาติ EPS ทั่วไป (วีซา E 9 จาก 15 ประเทศ) มีทั้งสิ้น
9 ขั้นตอน ดังนี้ (ฝายแรงงานประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี, 2562)
1. การตัดสินใจนโยบายสําคัญ ๆ เกี่ยวกับจํานวนแรงงานตางชาติที่นําเขาและประเทศที่สงแรงงาน
จะพิจารณาและตัดสินใจโดยคณะกรรมการนโยบายแรงงานตางชาติ (FWPC: จัดตั้งขึ้นในสังกัดสํานักประสานงาน
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นโยบายรัฐบาล) โดยพิจารณาประเด็นหลัก ๆ เกี่ยวกับแรงงานตางชาติ เชน อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ จํานวน
โควตาหรือเพดานแรงงานตางชาติที่นําเขา ประเทศที่สงแรงงาน ฯลฯ
2. การลงนามบันทึกความเขาใจวาดวยการสงแรงงาน (ระหวางรัฐบาลเกาหลีใตกับรัฐบาลของประเทศผูสง)
โดยรัฐบาลเกาหลีใตจะลงนามบันทึกความเขาใจกับประเทศที่ยอมรับขั้นตอนการรับสมัครของเกาหลีใตเพื่อ
ปองกันการทุจริตเกี่ยวกับการจัดสงแรงงานตางชาติ โดยบันทึกความเขาใจฯ มีผลบังคับใชคราวละ 2 ป จากนั้น
จะประเมินผลการดําเนินการตามบันทึกความเขาใจฯ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงนาม MOU ครั้งตอไป
3. แรงงานตางชาติของประเทศผูสงที่ตองการทํางานจะถูกคัดเลือกโดยหนวยงานรัฐบาลที่เกี่ยวของของ
ประเทศผูสงตามวิธีการและกระบวนการที่รัฐบาลเกาหลีกําหนด เชน คะแนนการทดสอบภาษาเกาหลีและ
ประสบการณทํางาน โดยจัดสงรายชื่อผูหางานตางชาติที่ผานเกณฑการคัดเลือกไปยังสถาบันบริการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยแหงประเทศเกาหลี หรือ HRD Korea
4. การสมัครขออนุญาตวาจางแรงงานต างชาติ (ระหวางนายจางกับกระทรวงแรงงานฯเกาหลี ใต )
นายจางที่ไดประกาศวาจางแรงงานในประเทศแลว 7 วัน แตไมสามารถหาแรงงานได จะไดรับอนุญาตใหจาง
แรงงานตางชาติผานศูนยสนับสนุนการวาจาง (Employment Security Center : ESC)
5. การคัดเลือกแรงงานตางชาติและการออกใบอนุญาตวาจาง (ระหวางนายจางกับกระทรวงแรงงาน
เกาหลีใต) ศูนยสนับสนุนการวาจางจะใหขอมูลแรงงานตางชาติจากบัญชีรายชื่อผูหางานตางชาติแกนายจาง
เพื่อใหนายจางคัดเลือกแรงงานตางชาติที่มีคุณสมบัติตามความตองการ เมื่อนายจางคัดเลือกแรงงานตางชาติ
ที่ตองการแลว ศูนยสนับสนุนการวาจางจะออกใบอนุญาตวาจางใหแรงงานตางชาติที่ถูกคัดเลือก
6. การลงนามสัญญาจางแรงงาน (ระหวางนายจางกับแรงงานตางชาติ) นายจางจะลงนามในสัญญาจาง
แรงงานตามแบบฟอรมมาตรฐานกับแรงงานตางชาติที่ถูกคัดเลือก โดยสัญญาจางจะกําหนดเงื่อนไขของสัญญา
และขอตกลงอื่น ๆ ไดแก คาแรง เวลาทํางาน วันหยุด สถานที่ทํางาน ฯลฯ ทั้งนี้ นายจางอาจทําสัญญาจาง
โดยตรงกับแรงงานตางชาติ หรือมอบหมายให HRD Korea เปนผูดําเนินการแทน
7. การออกใบรับรองเพื่อขอวีซา (ระหวางนายจางกับสํานักงานตรวจคนเขาเมือง) นายจางยื่นใบอนุญาต
วาจางแรงงานตางชาติและสัญญาแรงงานมาตรฐาน เพื่อใหกระทรวงยุติธรรมออกใบรับรองเพื่อการขอวีซาแก
แรงงานตางชาติ โดยนายจางอาจมอบหมายให HRD Korea เปนผูดําเนินการแทน
8. การรับแรงงานตางชาติ (ระหวางนายจางกับแรงงานตางชาติ) นายจางสงใบรับรองเพื่อการขอวีซา
ใหแรงงานตางชาติ จากนั้นแรงงานตางชาติที่ถูกคัดเลือกจะไดรับวีซาทํางานจากสถานเอกอัครราชทูตเกาหลี
ประจําประเทศผูสง และเดินทางเขาไปทํางานในเกาหลีใต ทั้งนี้ แรงงานตางชาติท่ีเขาไปทํางานในเกาหลีใต
จะตองเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับการวาจางภายใน 15 วัน ณ สถาบันฝกอบรมที่เกี่ยวของ
9. การจัดการเกี่ยวกับการพํานักของแรงงานตางชาติ (ระหวางนายจางกับกระทรวงแรงงาน และ
กระทรวงยุติธรรม) ถึงแมวาโดยหลักการแลวคนงานตางชาติจะถูกหามมิใหยายไปทํางานที่อื่น อยางไรก็ตาม
แรงงานตางชาติสามารถยายไปทํางานที่อื่นได ในกรณีที่มีเหตุผลที่จําเปน เชน การหยุดกิจการชั่วคราวหรือ
การปดกิจการ และการที่นายจางยกเลิกสัญญาจางแรงงานโดยถูกตองตามกฎหมาย ทั้งนี้ รัฐบาลเกาหลีใต
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เขมงวดกับแรงงานที่อยูอาศัยและทํางานอยางผิดกฎหมาย รวมทั้งมีมาตรการปองกันไมใหแรงงานตางชาติ
ตั้งรกรากในประเทศ โดยกําหนดระยะเวลาการวาจางครั้งละ 3 ป และตองตอวีซาทุกป
3. สถิติแรงงานไทยในเกาหลีใต
จากขอมูลของกองบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน ประจําเดือนกรกฎาคม 2564
พบวา มีจํานวนคนงานไทยที่ไดรับอนุญาตใหเดินทางไปทํางานในสาธารณรัฐเกาหลี (ประเทศเกาหลีใต) จํานวน
ทั้งสิ้น 305 คน จากการเดินทางใน 3 รูปแบบ ไดแก 1.กรมการจัดหางานจัดสง 2.นายจางพาลูกจางไปทํางาน
และ 3.การแจงการเดินทางดวยตัวเอง ซึ่งมีจํานวนคนงานไทยที่ไดรับอนุญาตใหเดินทางไปทํางานมากเปน
อันดับ 2 รองมาจากประเทศลาว ในกลุมประเทศเอเชียและเอเชียใต นอกจากนี้ ยังมีแรงงานไทยที่ไดทําการ
RE-ENTRY VISA อีกจํานวน 30 คน จึงทําใหมีจํานวนแรงงานไทยที่ยังทํางานอยูในประเทศเกาหลีใต ณ เดือน
กรกฎาคม 2564 ทั้งสิ้น 15,496 คน เปนอันดับ 2 รองจากไตหวัน ในกลุมประเทศเอเชียและเอเชียใต โดยแยก
เปน เพศชาย รอยละ 87.3 เพศหญิง รอยละ 12.7 ซึ่งแรงงานทั้งหมดอยูในตําแหนงงาน คนงานทั่วไป รอยละ
43.5 คนงานในอุตสาหกรรมทั่วไป รอยละ 17.7 พนักงานทั่วไป รอยละ 9.2 คนงานกอสราง รอยละ 4.9 และ
คนงานเกษตร รอยละ 4.5 สวนที่เหลืออยูในตําแหนงงานอื่น ๆ โดยกระจายตัวอยูในเมืองตาง ๆ เชน คิยองกี
ซุงซองใต อินชอน คิซองซังใต และซุงซองเหนือ ตามลําดับ เปนตน
จากขอมูลสถิติในขางตน สอดคลองกับขอมูลของเว็บไซด Koreajob โดยระบุวา ในชวงที่ผานมาพบวา
สถิติคนไทยที่สมัครทดสอบภาษาเกาหลีพื้นฐานกับสํานักจัดหางานเพื่อไปทํางานที่เกาหลีใตแบบถูกกฎหมาย
มีประมาณ 12,000 กวาคน สาเหตุที่ทําใหคนไทยนิยมไปทํางานที่เกาหลีใตคือคาแรง โดยที่คาแรงของประเทศ
เกาหลีใตอาจจะสูงถึง 40,000 – 50,000 บาทตอเดือน โดย 3 อาชีพที่คนไทยนิยมทําในประเทศเกาหลีใต
ไดแก 1.อุตสาหกรรมโรงงาน เชน โรงงานพลาสติก โรงงานวัสดุเหล็ก และอื่น ๆ 2.เกษตรกรรมและการประมง
เชน งานดูแลผักหมุนเวียนในหองกระจก ฟารมไขไก ฟารมหมู งานเก็บผักและผลไม สวนงานประมง งานใน
ฟารมเลี้ยงปลา เลี้ยงหอย และ3.ชางกอสราง

รู ป ที่ 1 ประมาณการจํ า นวนแรงงานไทยที่
คาดว่ายังทํางานอยูในประเทศเกาหลีใต
(ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
กรมการจัดหางาน, 2564)
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4. ปญหาของแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี
ปญหาแรงงานไทยในเกาหลีใตที่สําคัญ ไดแก ปญหาการสื่อสารเนื่องจากแรงงานไทยสวนใหญไมสามารถ
สื่อสารภาษาเกาหลีไดดีพอ ทําใหมีโอกาสที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจางไดงาย นอกจากนั้น แรงงานไทย
บางสวนมีปญหาในการปรับตัวเขากับสภาพการทํางาน ภูมิอากาศ และวัฒนธรรมความเปนอยู แตปญหาที่สําคัญ
ที่สุดซึ่งเปนปจจัยหลักที่ทําใหแรงงาน EPS หลบหนีนายจาง คือ ปญหาการทํางาน โดยไมสามารถอดทนทํางาน
ประเภท 3D และไมสามารถยายงานได เนื่องจากการอนุญาตใหยายงานแกแรงงานไรฝมือภายใตระบบ EPS
เปนสิทธิ์ของนายจางฝายเดียว แรงงานสวนใหญจึงหาทางออกดวยการหลบหนีนายจางไปเปนแรงงานผิดกฎหมาย
นอกจากนั้น ที่ผานมากฎหมายแรงงานเกาหลีใตกําหนดระยะเวลาการทําสัญญาจางไมเกิน 1 ป และสามารถ
ตอสัญญาจางไดคราวละ 1 ป ทั้งนี้ การตอสัญญาจางขึ้นอยูกับความพึงพอใจของทั้งนายจางและลูกจาง ทําให
ลูกจางมีสิทธิ์เลือกงานและเลือกนายจางใหมไดภายหลังครบกําหนดสัญญาจาง 1 ป แตหลังจากที่รัฐบาลเกาหลีใต
ไดบังคับใชกฎหมายใหม อนุญาตใหนายจางและแรงงานตางชาติสามารถทําสัญญาจางงานเกิน 1 ป ได แตไมเกิน
3 ป ขึ้นอยูกับความสมัครใจของทั้งสองฝาย อยางไรก็ตาม การแกกฎหมายใหมของรัฐบาลเกาหลีใต เปนการ
แก ก ฎหมายตามความต อ งการของนายจ า ง เนื่ อ งจากงานบางประเภท เช น งานในโรงงานหลอมเหล็ ก
งาน recycle พลาสติก หรืองานในโรงงานที่มีกลิ่นสารเคมีรุนแรง มีปญหาขาดแคลนแรงงาน แรงงานที่
ไมสามารถทนสภาพการทํางานไดจะหลบหนีหรือไมตอสัญญาจางเมื่อครบสัญญา 1 ป ดังนั้นการที่รัฐบาล
เกาหลีใตอนุญาตใหทําสัญญาจางไดถึงคราวละ 3 ป จะเปนการเพิ่มปญหาและขอจํากัดแกแรงงานตางชาติ
หากแรงงานเหลานั้นทําสัญญาจางงานครั้งแรกระยะเวลา 3 ป กับสถานประกอบการขนาดเล็กที่กฎหมาย
ยกเวนการบังคับใชเกี่ยวกับคาจาง/คาลวงเวลา หรือสถานประกอบการที่มีสภาพการทํางานเลวราย แรงงาน
เหลานี้นอกจากไมสามารถเปลี่ยนงานหากนายจางไมยินยอมแลว หากประสงคจะทํางานตอในเกาหลีใตอีก
ไมเกิน 2 ป ตามที่กฎหมายกําหนดจะตองตอสัญญาจางกับนายจางรายเดิมเทานั้น
จากปญหาของแรงงานไทยในเกาหลีใตที่กลาวมาในขางตนนี้ สงผลตอการจางแรงงานไทย ดังนี้
1. ความไมชัดเจนของสัญญาจางงานในระบบ EPS โดยเฉพาะการระบุลักษณะงานและประเภทกิจการ
ของนายจางในเกาหลี กวารอยละ 50 ของขอรองทุกขของคนงานที่สํานักงานแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี
ไดรับจากคนงาน รองเรียนวานายจางใหทํางานไมตรงตามตําแหนงงานที่ระบุในสัญญาจาง นายจางใหทํางาน
เกินเวลาที่กําหนด เปนตน
2. ปญหาดานการสื่อสารระหวางคนงานกับนายจาง คนงานไทยมีความรูทักษะดานภาษาเกาหลีนอยมาก
จนแทบสื่อสารขอความกับนายจางไมได แมจะมีการทดสอบและฝกอบรมดานภาษาเกาหลีกอนเดินทางมาทํางาน
แลวก็ตาม
3. นายจางที่ประสงคจะจางแรงงานตางชาติในระบบ EPS สวนใหญเปนกิจการขนาดเล็ก มีทุนประกอบการ
ไมมาก กิจการอาจยังไมมั่นคง ทําใหเกิดปญหาดานการจายคาจาง การจัดสวัสดิการ หรือหยุดกิจการ
4. งานที่ ทํา มีความยากลํา บากเกิน กวาที่คนงานจะคาดถึง เชน แบกของหนัก ทํางานกลางแจ งที่ มี
อากาศหนาวจัด ทําใหคนงานเหนื่อยลา อยากเปลี่ยนงาน และทอแท หากเปลี่ยนงานใหไมไดคนงานก็จะหนีงาน
ในที่สุด
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5. โอกาสและแนวโนมของแรงงานไทยในเกาหลีใต
ตลาดแรงงานต า งชาติ ในประเทศเกาหลี ใต นับ วา เปน ตลาดแรงงานที่ มีศัก ยภาพและเปน ตลาดที่
นาสนใจ เนื่องจากแรงงานตางชาติไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทียบเทาคนในชาติ รวมทั้งอัตราคาจาง
ของแรงงานที่คอนข า งสู ง ซึ่งถื อว า เปน โอกาสที่ดีของแรงงานตางชาติ รวมถึงแรงงานจากประเทศไทย
ที่จะไดรับ โอกาสในการจ างงานจากนายจาง และไดรับการคุมครองอยางเปนธรรม โดยป จจัยที่ สงผลและ
เปนแรงกระตุนใหแรงงานจากประเทศไทยเดินทางไปทํางานที่ประเทศเกาหลีใต ไดแก
1. อัตราคาจาง
ในป 2564 กระทรวงแรงงานและการจางงาน ของประเทศเกาหลีใต ไดประกาศขึ้นอัตราคาจางขั้นต่ํา
เปนอัตราชั่วโมงละ 8,720 วอน หรือประมาณ 243.23 บาทตอชั่วโมง จึงทําใหแรงงานไทยที่ทําสัญญาจางสัปดาหละ
40 ชั่วโมง จะไดคาจางเดือนละประมาณ 1,822,480 วอน หรือคิดเปนเงินไทยประมาณ 50,836 บาท สําหรับ
ผูที่ทําสัญญาจางสัปดาหละ 44 ชั่วโมง จะไดคาจางเดือนละประมาณ 1,970,720 วอน หรือประมาณ 54,971 บาท
ซึ่ งเงิ น รายได นี้ ยั งไม ร วมค า ล ว งเวลาและเงิน รางวัล สิ้น สุดสัญ ญาจางเทากับ คาจางเฉลี่ย ปล ะ 30 วั น และ
เงินโบนัส (อัตราแลกเปลี่ยน 1 วอนตอ 0.028 บาท ณ วันที่ 1 กันยายน 2564)
2. ความสามารถของแรงงานไทย
แมวาแรงงานไทยจะมีคูแขงในตลาดแรงงานถึง 15 ประเทศ แตแรงงานไทยยังเปนแรงงานที่ไดรับ
ความสนใจในลําดับตน ๆ โดยจากผลสํารวจความพึงพอใจของนายจาง ปรากฏวาแรงงานไทยไดรับความพึงพอใจ
เปนลําดับที่ 4 รองมาจากประเทศเวียดนาม ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย ตามลําดับ ซึ่งแรงงานจากประเทศไทย
มีคะแนนความพึงพอใจอยูที่ 10.3 %
3. เงื่อนไขพิเศษในการกลับเขาไปทํางาน
ตามประกาศของกระทรวงแรงงานและการจางงาน ของประเทศเกาหลีใต ซึ่งผอนผันใหแรงงาน
ตางชาติที่ทํางานครบตามสัญญา 4 ป 10 เดือน สามารถเดินทางกลับเขาทํางานที่เกาหลีไดโดยไมตองสอบ
ภาษาเกาหลี และไมตองเขารับการอบรมอีกครั้ง รวมทั้งลดระยะเวลาการกลับไปพํานักในประเทศภูมิลําเนา
จาก 6 เดือน เปน 3 เดือน
6. ขอเสนอแนะ
จากการศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลจากแหลงตาง ๆ คณะผูจัดทําไดมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. จากความไมชัดเจนของสัญญาจางงานในระบบ EPS โดยเฉพาะการระบุลักษณะงานและประเภท
กิจการของนายจางในเกาหลีใต ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครับและเอกชน ควรดําเนินการใหมีการระบุ
ประเภทกิจการ กําหนดลักษณะการทํางานที่ชัดเจน พรอมทั้งชี้แจงทําความเขาใจเบื้องตนกับคนงานกอนการ
จัดสงไปทํางาน
2. นายจางที่ประสงคจะจางแรงงานตางชาติในระบบ EPS สวนใหญเปนกิจการขนาดเล็ก มีทุนประกอบการ
ไมมาก กิจการอาจยังไมมั่นคง ทําใหเกิดปญหาดานการจายคาจาง การจัดสวัสดิการ หรือหยุดกิจการ ดังนั้น
กระทรวงแรงงานจึงควรเจรจากับ HRD ใหมีการตรวจสอบ และคัดเลือกนายจางกอนพิจารณาจัดสรรโควตาให
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3. แรงงานสวนใหญเห็นวาการจัดสงโดยระบบ EPS เปนบริการของรัฐ ซึ่งเสียคาใชจายนอย จึงขาด
ความอดทน ความมุงมั่นในการทํางาน เมื่อประสบปญหาเกี่ยวกับสภาพการจาง สภาพการทํางานก็มักจะทิ้งงาน
ขอเปลี่ยนงาน หรือขอเดินทางกลับ ดังนั้น ในการอบรมคนงานกอนจัดสงควรย้ําเตือนเกี่ยวกับความยากลําบาก
ในการทํางาน และใหขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนงานวาเปนเรื่องคอนขางยุงยาก เนื่องจากตองไดรับความยินยอม
จากนายจางเดิม
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บรรณาธิการ
ไตรมาสที่ผ่านมา (2/2564) ทางกลุ่มงานฯ ได้นำเสนอเครื่องมือที่สหรัฐ อเมริกาใช้ในการดำเนิน
นโยบายด้านการค้ากับประเทศคู่ความร่วมมือ อาทิ การจัดทำรายงานการค้ามนุษย์ (Tip Report) และการ
จัดทำบัญชีรายชื่อสินค้าที่มีเหตุผลเชื่อได้ว่ามีการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับ (TVPRA List) ซึ่งสหรัฐฯ
ใช้เป็นเครื่องมือประกอบการพิจารณาให้สิทธิหรือตัดสิทธิ GSP แก่ประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ที่ยื่นขอรับ
สิทธิ GSP นอกจากนี้ เครื่องมือด้านนโยบายฯ ดังกล่าวของสหรัฐฯยังเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนิน
ปรับปรุงแก้ไขนโยบายด้านแรงงานของประเทศไทยและประเทศคู่ความร่วมมือที่ดียิ่งขึ้น เพื่อลดความเสี่ยง
ทางการค้าระหว่างประเทศจากการลดระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสินค้าไทย
ในต่างประเทศ รวมถึงมีผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ส่งออกแรงงานให้มาทำงานประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคประมง
สำหรับในไตรมาส 3/2564 ทางกลุ่มงานฯ นำเสนอกรณีศึกษาบทบาทผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา
หรือ United States Trade Representative (USTR) ซึง่ มีพันธกิจหลักในการดำเนินความร่วมมือกับหน่วยงาน
หรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องด้านนโยบายการค้าของสหรัฐฯ จัดทำรายงานการประเมินผลในเรื่องความตกลง
ทางด้านการค้า การให้ข้อเสนอแนะต่อประธานาธิบดีและสภาคองเกรสเกี่ยวกับอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี
นอกจากนี้ ยังมีบทบาทสำคัญในการทบทวนการให้สิทธิพิเศษทางภาษีแก่ประเทศผู้ขอรับสิทธิ โดยชี้ให้เห็นว่า
USTR ไม่ได้มีบทบาทและพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับนโยบายทางการค้าเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในเรื่องสิทธิ
แรงงานและประเด็นด้านมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศด้วย
อีกทั้ง กลุ่มงานฯ ยังได้ จัดทำสรุปรายงานฯ โดยประมวลเนื้อหาจากรายงานฯ ตั้งแต่ฉบับแรก คือ
ไตรมาส 4/2563 จนถึงฉบับที่ 4 ประจำไตรมาส 3/2564 โดยเป็นการสรุปวิวัฒนาการของการค้าระหว่างประเทศ
ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับประเด็น ด้านแรงงานและสิ ทธิแรงงานทั้งทางตรงและทางอ้อม และจากการ
ประมวลเนื้อหาทั้งหมดทำให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ คือ กระทรวงแรงงานควรจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ
ที่ประกอบไปด้วยผู้แทนจากทุกหน่วยงานในสังกัดที่เป็นระดับปฏิบัติงาน โดยให้มีภารกิจในการติดตามความ
คืบหน้าและแนวโน้มสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในเชิงรุกและสามารถจัดทำคำชี้แจงข้อร้องเรียนจากต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ควรปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงพาณิชย์ เช่น กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ เพื่อให้ ไ ด้ ข ้ อ มูล สถานการณ์ป ัจ จุบ ัน เกี่ ยวกั บ ท่ า ที ข องประเทศคู่ ความร่ว มมื อทั้ งนี้ เ พื ่ อ นำมา
ประกอบการวิเคราะห์และจัดเตรียมท่าทีของประเทศไทยต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสามารถดาวน์โหลด
เนื้อหาผ่าน QR Code ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้
กองเศรษฐกิจการแรงงาน โดยกลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้อ่านได้ทราบข้อมูลด้านสถานการณ์แรงงาน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจการ
แรงงานและการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงเป็นเวทีทางวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นระหว่าง
คณะผู้จ ัดทำและผู้ อ ่า น เพื่อให้เกิด การต่ อยอดความคิด ซึ่งจะส่งผลต่ อ การพัฒ นาและการสร้ างสรรค์
การผลิตผลงานทางวิชาการต่อไป ซึ่งคณะผู้จัดทำยินดีรับข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายงานฯ ให้มีคุณภาพ
ที่ดีขึ้นต่อไป
กองเศรษฐกิจการแรงงาน
กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ
https://qrgo.page.link/RMC9o
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- บทสรุป
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¡Óà¹Ô´ÊÔ·¸Ô¾ÔàÈÉ·Ò§ÀÒÉÕÈØÅ¡Ò¡Ã
(Generalized System of Preferences : GSP)
ÀÒÂãµŒ¢ŒÍµ¡Å§ GATT
»ÃÐà·È¡ÓÅÑ§¾Ñ²¹ÒÍÂÙ‹ã¹Ê¶Ò¹Ð·ÕèÁÕÍÓ¹Ò¨¡ÒÃµ‹ÍÃÍ§·Ò§¡ÒÃ¤ŒÒ¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò»ÃÐà·È·Õè¾Ñ²¹ÒáÅŒÇ
¨Ö§ÁÕ¡ÒÃ¡‹ÍµÑé§ ¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊË»ÃÐªÒªÒµÔÇ‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃ¤ŒÒáÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò (UNCTAD) ¾.È. 2507
à¾×èÍà»š¹àÇ·Õ¡ÒÃ»ÃÐªØÁÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È ·ÕèÊÃŒÒ§ÍÓ¹Ò¨¡ÒÃµ‹ÍÃÍ§¢Í§»ÃÐà·È¡ÓÅÑ§¾Ñ²¹Ò
«Öè§ã¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ UNCTAD ¤ÃÑé§·Õè 2 ¾.È. 2517 ãËŒ¡ÒÃÃÑºÃÍ§á¹Ç¤Ô´¡ÒÃãËŒÊÔ·¸Ô·Ò§ÀÒÉÕÈØÅ¡Ò¡Ã (GSP)

à§×èÍ¹ä¢¡ÒÃä´ŒÊÔ·¸Ô GSP ¨Ò¡ ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò ?
ÃÐºº GSP ÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤à¾×èÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨¢Í§»ÃÐà·È
¡ÓÅÑ§¾Ñ²¹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃÂ¡àÇŒ¹¡ÒÃ¨Ñ´à¡çºÀÒÉÕÊÔ¹¤ŒÒ¹Óà¢ŒÒÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò¢Í§»ÃÐà·È·Õèä´ŒÃÑº»ÃÐâÂª¹â´Âà§×èÍ¹ä¢
¡ÒÃä´ŒÃÑºÊÔ·¸Ô »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ......
ÃÐ´Ñº¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò»ÃÐà·È ¾Ô¨ÒÃ³Ò¨Ò¡ÃÒÂä´Œ»ÃÐªÒªÒµÔµ‹ÍËÑÇµÒÁ·Õè¸¹Ò¤ÒÃâÅ¡¡ÓË¹´
¡ÒÃà»´µÅÒ´ÊÔ¹¤ŒÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃ ¡ÒÃà»´âÍ¡ÒÊµÅÒ´ÊÔ¹¤ŒÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃ¢Í§ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò
¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§ÊÔ·¸Ô·Ò§»˜ÞÞÒ µŒÍ§ÁÕ¡®ËÁÒÂ¤ØŒÁ¤ÃÍ§ÊÔ·¸Ô·Ò§»˜ÞÞÒ ÊÔ·¸ÔºÑµÃ
à¤Ã×èÍ§ËÁÒÂ¡ÒÃ¤ŒÒáÅÐÅÔ¢ÊÔ·¸Ô¢Í§ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡ÒÍÂ‹Ò§à¾ÕÂ§¾Í
¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§ÊÔ·¸ÔáÃ§§Ò¹µÒÁÁÒµÃ°Ò¹ÊÒ¡Å
ÁÕ¡ÒÃ¡ÓË¹´¹âÂºÒÂ¡ÒÃÅ§·Ø¹·ÕèªÑ´à¨¹
ãËŒ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Òã¹¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ¡‹Í¡ÒÃÃŒÒÂ
»ÃÐà·Èä·Âà»š¹Ë¹Öè§ã¹»ÃÐà·È·Õèä´ŒÃÑº
»ÃÐâÂª¹¨Ò¡ÁÒµÃ¡ÒÃÊÔ·¸Ô¾ÔàÈÉ·Ò§
ÀÒÉÕÈØÅ¡Ò¡Ã¢Í§ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡ÒÁÒà»š¹
ÃÐÂÐàÇÅÒÂÒÇ¹Ò¹µÑé§áµ‹»‚ 2519 ¨¹¶Ö§»‚ 2563
«Öè§àÁ×èÍ»‚ 2562 (¤.È. 2019)
ä·Âà»š¹»ÃÐà·ÈÅÓ´ÑºË¹Öè§·Õèä´ŒÃÑºÊÔ·¸Ô GSP
ã¹¡ÒÃ¹Óà¢ŒÒÊÔ¹¤ŒÒà¢ŒÒä»ã¹ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò·ÕèÁÕÁÙÅ¤‹Ò
ÊÙ§·ÕèÊØ´¤×Í 4.86 ¾Ñ¹ÅŒÒ¹àËÃÕÂÞÊËÃÑ°

äÁ‹ ?

ÃŒËÙ Ã×Í

USTR ÁÕº·ºÒ·ÊÓ¤ÑÞã¹¡ÒÃ·º·Ç¹¡ÒÃãËŒÊÔ·¸ÔËÒ¡»ÃÐà·È¼ÙŒä´ŒÃÑºÊÔ·¸Ô â´ÂÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´·Ó
“ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ·º·Ç¹»ÃÐ¨Ó»‚ (annual review) â´Â¨Óá¹¡¡ÒÃ·º·Ç¹ä´Œ 2 »ÃÐàÀ· ä´Œá¡‹
1) ¡ÒÃ·º·Ç¹ÊÔ·¸ÔÃÒÂÊÔ¹¤ŒÒáÅÐ¡ÒÃ·º·Ç¹ÊÔ·¸ÔµÒÁá¹Ç»¯ÔºÑµÔ
2) Ê¶Ò¹Ð¢Í§»ÃÐà·È¼ÙŒä´ŒÃÑºÊÔ·¸ÔËÒ¡»ÃÐà·È¼ÙŒä´ŒÃÑºÊÔ·¸ÔÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔäÁ‹µÃ§µÒÁà§×èÍ¹ä¢·Ñé§ 6 »ÃÐ¡ÒÃ
***GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) ¤×Í ¢ŒÍµ¡Å§·ÑèÇä»Ç‹Ò´ŒÇÂÀÒÉÕÈØÅ¡Ò¡ÃáÅÐ¡ÒÃ¤ŒÒ
***USTR (United States Trade Representative) ¤×Í ¼ÙŒá·¹¡ÒÃ¤ŒÒÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò
¡ÅØ‹Á§Ò¹¹âÂºÒÂàÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃáÃ§§Ò¹ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È ¡Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃáÃ§§Ò¹
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ถ้ายังจำกันได้ ในฉบับที่ 2 ประจำไตรมาส 1/2564 ได้ เสนอเนื้อหาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบต่อ
ประเด็นด้านแรงงานและการส่งออกสินค้าของไทยที่เกิดจากการระงับสิทธิพิเศษทางภาษีของประเทศคู่ค้าสำคัญ
ของประเทศไทย ได้แก่ สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ดังนั้นเนื้อหาในฉบับนี้จะได้นำเสนอในรายละเอียด
ความเกี ่ ย วข้ อ งระหว่ า งสิ ท ธิ แ รงงานกั บ สิ ท ธิ พ ิ เ ศษทางภาษี ศ ุ ล กากรซึ ่ ง รู ้ จ ั ก กั น ดี ใ นชื ่ อ ของ GSP
หรือ Generalized System of Preferences โดยเป็นนำเสนอกรณีศึกษาบทบาทผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา
หรื อ United States Trade Representative (USTR) ซึ ่ ง ก่ อ นที่ จ ะนำเสนอในประเด็ น ดั ง กล่ า วต้ อ งขอ
กล่าวถึงที่มาของระบบการค้าและข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ GSP
1. ความเป็นมาของภาษีศุลกากรในกรอบความร่วมมือการค้าพหุภาคี
หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร รวมทั้งประเทศพันธมิตร
ได้จัดการประชุมเจรจาเพื่อกำหนดกฎระเบียบว่าด้วยเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ ณ เมือง Bretton
Woods สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนกรกฎาคม 2487 (ค.ศ. 1944) ซึ่งผลที่ได้จาก Bretton Woods Conference
ได้แก่ สมาชิกจากประเทศต่าง ๆ จำนวน 44 ประเทศ ให้ความเห็นชอบกับ Bretton Woods Agreement
ในการกำหนดระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราแบบคงที่โดยอิงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐโดยมีทองคำเป็นทุนสำรอง
และให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF)
และธนาคารโลก (World Bank) ในขณะที่ข้อเสนอให้จัดตั้งองค์การการค้าระหว่างประเทศ (International
Trade Organization: ITO) เพื่อให้เป็นสถาบันหลักที่สามในระบบเศรษฐกิจ การเงินและการค้าระหว่ าง
ประเทศ และการจัดทำข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariffs and
Trade: GATT) ยังไม่สามารถหาข้อสรุปและตกลงร่วมกันได้
ต่อมาเมื่อปี 2490 (ค.ศ. 1947) คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (Economic and
Social Council of the United Nations: ECOSOC) กำหนดให้มีการจัดประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้า
และการจ้างงาน ที่กรุงฮาวานา ประเทศคิวบา (Havana Conference) ในระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2490
(ค.ศ. 1947) ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2491 (ค.ศ. 1948) เพื่อพิจารณาข้อเสนอในการจัดตั้งองค์การการค้าระหว่าง
ประเทศ (International Trade Organization: ITO) แม้ ว ่ า Havana Conference สามารถออกข้ อ มติ
หลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการจ้างงานได้ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือกฎบัตรฮาวานา (Havana Charter)
ว่าด้ว ยการกำหนดกฎระเบีย บทางการค้ าและการจัดตั้งองค์การการค้าระหว่างประเทศ (International Trade
Organization: ITO) แต่กฎบัตรฮาวานาไม่มีผลบังคับใช้ ในเวลาต่อมาเนื่องจากสหรัฐอเมริกาไม่ได้ให้สัตยาบันกฎ
บัตรดังกล่าว จึงทำให้ประเทศอื่น ๆ ไม่ให้สัตยาบันตามไปด้วย ซึ่งท้ายที่สุดแล้วการก่อตั้ง ITO และการ
กำหนดกฎระเบียบทางการค้าภายใต้กฎบัตรฮาวานาจึงไม่ประสบผลสำเร็จ
อย่างไรก็ตามก่อนหน้านั้นความพยายามในการจัดตั้งข้อตกลงพหุภาคีว่าด้วยเรื่องการค้าและภาษี ได้ถูก
หยิบยกในเวทีเจรจาระหว่างประเทศในระดับพหุภาคีมาแล้ว โดยผู้แทนจาก 23 ประเทศเห็นชอบร่วมกันเรื่อง
การจัดทำข้ อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariffs and Trade: GATT)
ในที่ประชุมว่าด้วยเรื่องภาษีศุลกากร ซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ระหว่างวันที่ 10 เมษายน
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ถึง 30 ตุลาคม 2490 (ค.ศ. 1947) ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2491 (ค.ศ. 1948)
ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2491 (ค.ศ. 1948) จนถึงปี 2537 (ค.ศ. 1994) มีการเจรจาว่าด้วยเรื่อง GATT จำนวนทั้งสิ้น
8 รอบ ก่อนหน้าที่ GATT จะได้รับการยกสถานะจากการเป็นเพียงข้อตกลงหรือสัญญาการค้าระหว่างประเทศ
ให้มีฐานะเป็นองค์การระหว่างประเทศภายใต้ชื่อองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO)
เมื่อปี 2538 (ค.ศ. 1994) ซึ่งการเจรจา GATT รอบที่หลายคนคุ้นชื่อกันดี คือ การเจรจารอบอุรุกวัย (the Uruguay
Round) ซึ่งเป็นการเจรจารอบที่ 8 และใช้เวลาการเจรจาต่อเนื่องยาวนานถึง 7 ปีครึ่ง และการเจรจารอบอุรุกวัยนี้
เป็นการเจรจารอบที่สำคัญที่ครอบคลุมขอบเขตการค้า เกือบทุกหมวดเกือบทุกสาขา “ตั้งแต่แปรงสีฟันถึงเรือ
สำราญ ตั้งแต่ธุรกิจการธนาคารถึงธุรกิจโทรคมนาคม ตั้งแต่พันธุ์ข้าวเปลือกถึงยารักษาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง”
(WTO original text at:
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact5_e.htm)
รวมไปถึงการเจรจาที่ครอบคลุมถึงประเด็นด้านการค้าใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีการเจรจามาก่อน เช่น เรื่องทรัพย์สิน
ทางปัญญา เรื่องการค้าการบริการ เป็นต้น
2. กำเนิดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Generalized System of Preferences: GSP)
เป็นที่แน่นอนว่าในกรอบการเจรจาการค้าระหว่างประเทศในระดับพหุภาคีเช่น GATT ประเทศกำลังพัฒนา
ย่อมอยู่ในสถานะที่มีอำนาจการต่อรองน้อยกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว ดังนั้นในมุมมองของสมาชิกประเทศ
ที่กำลังพัฒนา GATT ไม่ประสบผลสำเร็จในการเป็นกลไกหรือเป็นเวทีสำหรับการเจรจาการค้าพหุภาคี ระหว่าง
ประเทศพัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการก่อตั้ง “การประชุมสหประชาชาติ
ว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (the United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD)
เมื่อปี 2507 (ค.ศ. 1964) เพื่อให้เป็นเวทีการประชุมระหว่างประเทศที่สร้างอำนาจการต่อรองของประเทศ
กำลังพัฒนา และพร้อมกันนี้ประเทศกำลังพัฒนาได้รวมตัวกันที่เรียกว่า “กลุ่ม 77” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการค้าร่วมกัน
ในที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒ นา (the United Nations Conference on
Trade and Development: UNCTAD) ครั้งที่ 2 ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย เมื่อปี 2511 (ค.ศ. 1968)
ให้การรับ รองแนวคิดการให้ส ิทธิพิเศษทางภาษีศุล กากร (Generalized System of Preferences: GSP)
โดยหลักการพื้นฐานของ GSP โดยทั่วไป คือการให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศกำลังพัฒนาซึ่งเป็นการให้สิทธิพิเศษ
แต่เพียงฝ่ายเดียวของประเทศที่พัฒนาแล้วที่จะนำเข้าสินค้าของประเทศกำลังพัฒนาโดยเก็บภาษีนำเข้าใน
ระดับต่ำหรือยกเว้นภาษีนำเข้า เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศที่มีรายได้ ต่ำกว่า โดยประเภทสินค้า
ที่นำเข้าต้องไม่ใช่ “สินค้าที่อ่อนไหว” (import sensitive) ของประเทศผู้นำเข้า และในปี 2514 (ค.ศ. 1971)
การให้สิทธิ GSP แก่ประเทศกำลังพัฒนาในเวทีของ UNCTAD ก็เกิดผลเป็นรูปธรรมเป็นครั้งแรก เมื่อ 15
ประเทศ ประกอบด้วยอาร์มาเนีย ออสเตรเลีย เบลารุ ส แคนาดา สหภาพยุโรป ไอซ์แลนด์ ญี่ปุ่น คาซัคสถาน
นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ สหพันธรัฐรัสเซีย สวิสเซอร์แลนด์ ตุรกี สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ตกลงที่จะให้
สิทธิ GSP แก่ประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นประเทศคู่ค้า โดยยกเว้นภาษีหรือลดหย่อนภาษีสินค้านำเข้าตามที่ระบุ
ไว้ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลง
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3. GSP ของสหรัฐอเมริกา
สภาคองเกรสหรือรัฐสภาสหรัฐ อเมริกาที่มีอำนาจทางนิติบัญญัติ อนุมัติบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิพิเศษ
ทางภาษีศุลกากรของสหรัฐอเมริกา (U.S. Generalized System of Preferences Scheme) โดยบัญญัติไว้
ในหมวด 5 ภายใต้กฎหมายการค้า พ.ศ. 2517 (ค.ศ. 1974) โดยให้อำนาจประธานาธิบดี ในการยกเว้นภาษี
สินค้านำเข้าตามรายชื่อหมวดสินค้าที่กำหนดจากประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดภายใต้
มาตรการ GSP ทั้งนี้ประธานาธิบดีมีอำนาจในการใช้ดุลพินิจที่จะเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อประเทศที่ได้รับสิทธิ
ประโยชน์หรือประเภทสินค้าที่ได้รับสิทธิ ประโยชน์จากมาตรการ GSP ซึ่งเป็นการใช้ดุลพินิจผ่านจากการให้
ข้ อ เสนอแนะและความเห็ น ของคณะกรรมาธิ ก ารการค้ า ระหว่ า งประเทศ (International Trade
Commission: ITC) และผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา (United States Trade Representative: USTR) โดย
สองหน่วยงานดังกล่าวดำเนินงานในรูปแบบของ “คณะกรรมการนโยบายการค้า (the Trade Policy Staff
Committee: TPSC) ซึ่งมีผ ู้แทนของ USTR ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ ทั้งนี้ TPSC มีห น้าที่จัดทำ
รายงานประเมินผลรายปีที่เกี่ยวข้องกับ ข้อร้องเรียนประเทศและรายชื่อหมวดสินค้าที่ได้รับสิทธิ GSP รวมทั้ง
จัดทำข้อเสนอแนะส่งให้ USTR พิจารณาตามลำดับ
4. ประวัติและพันธกิจของผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา (United States Trade Representative: USTR)
ในช่วงปี 2503 (ค.ศ. 1960) กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ทำหน้าที่ในการดำเนินความร่วมมือ
ด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยของประธานาธิบดีในเรื่องการจัดทำข้อตกลง
ด้านการค้ากับประเทศต่าง ๆ ต่อมาในปี 2505 (ค.ศ. 1962) สภาคองเกรสได้เสนอให้ แก้ไขกฎหมายการค้า
(Trade Expansion Act, 1962) โดยให้ ป ระธานาธิบดีแต่งตั้งผู้แทนพิเศษด้านการเจรจาการค้า (Special
Representative for Trade Negotiations) เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสหรัฐอเมริกาในการเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ และทำหน้าที่เป็นประธานหน่วยงาน/คณะกรรมการเชิงบูรณาการร่วมหลายหน่ว ยงาน
เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแก่ประธานาธิบดีด้านการเจรจาการค้า
ในปี 2506 (ค.ศ. 1963) ในช่วงสมัยประธานาธิบดีเคเนดี้ สำนักงานผู้แทนพิเศษการค้าได้ยกระดับเป็น
องค์กรหนึ่งของสำนักงานบริหารของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และมีการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้บริหารของสำนักงาน
ผู้แทนพิเศษการค้าหรือ Special Trade Representative (STR) จำนวน 2 คน คือประจำที่กรุงวอขิงตัน ดี.ซี. 1
คน และประจำที่เจนีวา 1 คน และในช่วงระหว่างปี 2503 ถึง 2511 STR มีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้แทน
ของสหรัฐเข้าร่วมการเจรจา GATT รอบเคนเนดี้ และในปี 2523 STR มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและเปลี่ยน
ชื่อหน่วยงานเป็น “the Office of the United States Trade Representative (USTR)
USTR มีพันธกิจหลัก ได้แก่ 1) การดำเนินความร่วมมือกับหน่วยงานหรือ องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องด้าน
นโยบายการค้าของสหรัฐอเมริกา 2) เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่โฆษกของประธานาธิบดีเกี่ยวกับนโยบายการค้า
3) จัดทำรายงานการประเมินผลในนามความรับผิดชอบของประธานาธิบดีและสภาคองเกรสในเรื่องความตกลง
ด้านการค้า และให้ข้อเสนอแนะประธานาธิบดีและสภาคองเกรสเกี่ยวกับอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี
(Non-tariff Barriers) การจัดการข้อตกลงสินค้าระหว่างประเทศ และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง
ทางการค้า ทั้งนี้โครงสร้างองค์กรของ USTR แบ่งเป็น 24 สำนัก จำแนกตามภูมิภาคและประเทศคู่ความ
ร่วมมือ เช่น สำนักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก สำนักความร่วมมือกับจีน ฯลฯ และจำแนกตาม
ประเด็นความร่วมมือ เช่น สำนักนโยบายการค้า และเศรษฐกิจ สำนักด้านประเด็นด้านแรงงาน สำนักด้าน
นวัตกรรมและสิทธิทางปัญญา ฯลฯ
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5. บทบาทของผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา (United States Trade Representative: USTR) ด้านสิทธิ
พิเศษทางภาษีศุลกากรและสิทธิแรงงาน
GSP หรือสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ที่สหรัฐอเมริกาให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาแต่ฝ่ายเดียวเริ่มต้น
ตั้งแต่ปี 2514 (ค.ศ. 1971) และเมื่อปี 2517 (ค.ศ. 1974) GSP ถูกกำหนดไว้ในหมวด 12 ของกฎหมาย
ด้านการค้า (Chapter 12 of Trade Act, 1974) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ของประเทศกำลังพัฒ นาด้ว ยการยกเว้น การจัดเก็บภาษีส ินค้านำเข้าสหรัฐ อเมริกาของประเทศที่ได้รับ
ประโยชน์ โดยเงื่อนไขการได้รับสิทธิ ประกอบด้วย
1) ระดับการพัฒนาประเทศ ซึ่งหากประเทศที่ได้รับสิทธิใดมี่รายได้ประชาชาติต่อหัวเกินระดับที่
ธนาคารโลกกำหนดจะถูกเพิกถอนการได้รับสิทธิ
2) การเปิดตลาดสินค้าและบริการ โดยประเทศที่ได้รับสิทธิจะเปิดโอกาสตลาดสินค้าและบริการ
ของสหรัฐอเมริกาในตลาดของประเทศตนเองอย่างสมเหตุสมผล
3) การคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยประเทศที่ได้รับสิทธิต้องมีกฎหมายคุ้มครองสิทธิทางปัญญา
สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ ของสหรัฐอเมริกาอย่างเพียงพอ รวมทั้งมีการบังคับใช้กฎหมาย
กรณีมีการละเมิดสิทธิอย่างมีประสิทธิภาพ
4) การคุ้มครองสิทธิแรงงาน โดยประเทศที่ได้รับสิทธิต้องมีการคุ้มครองสิทธิแรงงานในประเทศ
ของตนตามมาตรฐานสากล
5) มีการกำหนดนโยบายการลงทุนที่ชัดเจน
6) ให้การสนับสนุนสหรัฐอเมริกาในการต่อต้านการก่อการร้าย
ประเทศไทยเป็ นหนึ่ งในประเทศที ่ ได้ รั บประโยชน์จากมาตรการสิ ทธิ พิ เศษทางภาษี ศุ ลกากรของ
สหรัฐอเมริกามาเป็นระยะเวลายาวนานตั้งแต่ปี 2519 จนถึงปี 2563 (โดยในช่วงเวลานี้เป็นการต่ออายุจำนวน 12
ครั้ง) ซึ่งเมื่อปี 2562 (ค.ศ. 2019) ไทยเป็นประเทศลำดับหนึ่งที่ได้รับสิทธิ GSP ในการนำเข้าสินค้าเข้าไปใน
สหรัฐอเมริกาที่มีมูลค่าสูงที่สุดคือ 4.86 พันล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับ มูลค่าสินค้านำเข้าตามข้อตกลง
ความร่วมมือทางการค้าโดยทั่วไปที่มีมูลค่า 28.76 พันล้านเหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ตามการให้สิทธิ GSP แก่ประเทศ
ไทยและประเทศอื่น ๆ
ประเทศผู้ได้รับผลประ ย นจาก
ไทย
อินเดีย
อินโดนีเซีย
บราซิล
ฟิลิปปินส์
กัมพูชา
ตุรกี
แอฟริกาใต้
เอกวาดอ
อาเจนตินา

4 6
2
2 3
23
6

2

ของสหรัฐอเมริกาสูงสุด

6

54
6
2

5

3

6

5 64
4
6 54
3
4 52
2

3

4

5

6
พันล้านดอลลารสหรัฐ

ที่มา: Congressional Research Service
หมายเหตุ: ประเทศตุรกี (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562) และอินเดีย (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562)
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USTR มีบทบาทสำคัญในการทบทวนการให้สิทธิ โดยมีการจัดทำ “รายงานการทบทวนประจำปี
(annual review) โดยจำแนกการทบทวนได้ 2 ประเภท ได้แก่ การทบทวนสิทธิรายสินค้า และการทบทวนสิทธิ
ตามแนวปฏิบ ัติและสถานะของประเทศผู้ได้รับสิทธิหากประเทศผู้ได้รับสิทธิ มีคุณสมบัติ ไม่ ตรงตามเงื่อนไข
ทั้ง 6 ประการ ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น
ก่อนที่จะมีการสรุปรายงานการทบทวนสิทธิประจำปี USTR จะเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียยื่นคำร้อง (Petitions) ไม่ว่าจะเป็นคำร้องเพื่อขอเพิกถอนสิทธิ การยื่นคำร้องขอผ่ อนผั น
การระงับสิทธิ การขอคืนสิทธิ การยื่นการคัดค้านการให้สิทธิ โดยยื่นผ่าน GSP Subcommittee of Trade
Staff Committee (TPSC) ซึ่งเป็นคณะกรรมการการทำงานเชิงบูรณาการร่วมหลายหน่วยงานด้านนโยบาย
การค้าที่มี USTR ทำหน้าที่ประธาน โดย TPSC จะเปิดรับฟังความคิดเห็นในเวทีสาธารณะ (Public Hearing)
ก่อนที่ USTR จะรับคำร้องนั้นไว้เพื่อพิจารณาทบทวนการให้สิทธิ GSP ในปีต่อไป
เมื่อปี 2558 (ค.ศ. 2015) USTR เผยแพร่ annual review USTR 2015-0018 ระบุว่าสหพันธ์แรงงาน
อเมริกันและสภาองค์การอุตสาหกรรม (the American Federation of Labor & Congress of Industrial
Organizations : AFL-CIO) ยื่ น คำร้ อ ง (petition) ขอให้ ร ั ฐ บาลสหรั ฐ อเมริ ก าทบทวนการให้ ส ิ ท ธิ GSP
แก่ประเทศไทย โดย AFL-CIO ยื่นคำร้องต่อเนื่องมาจนถึงปี 2561 โดยระบุว่าประเทศไทยไม่มีการดำเนินงาน
ในการคุ้มครองและเคารพสิทธิของแรงงาน ซึ่งประกอบด้วยหลักการว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการ
เจรจาต่อรองร่วม สิทธิในการนัดหยุดงาน การห้ามการบังคับใช้แรงงาน และการเลือกการปฏิบัติต่อแรงงาน
ข้ า มชาติ ทั ้ ง นี้ เมื่ อ วั น ที ่ 25 ตุ ลาคม 2562 USTR เผยแพร่ ประกาศการบั งคั บใช้ เกี ่ ยวกั บมาตรการ GSP
ของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ว่า สหรัฐตัดสินใจระงับการให้สิทธิ GSP ซึ่งมีมูลค่า 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ
สำหรับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ด้วยสาเหตุที่เกิดจากการแรงงานในประเทศไทยไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิ
ที่เป็นไปตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
6. การดำเนินงานของรัฐบาลไทยและกระทรวงแรงงานเพื่อส่งเสริมบทบาทด้านการคุ้มครองแรงงานตาม
มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ ี้แจงข้อร้องเรียนขององค การระหว่า ง
ประเทศ/ประเทศคู่ความร่วมมือภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีกรอบต่าง ๆ
จากข้อมูล นำเสนอข้า งต้ น จะเห็ น ได้ว ่า ประเด็นด้านการค้ าและด้านแรงงานมี ความเกี ่ยวข้ อ งกั น
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลระดับประเทศหรือระดับองค์การระหว่างประเทศ เช่น
WTO หรือ ILO ตระหนักว่าหากหลาย ๆ ประเทศพยายามใช้วิธี ลดมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานในประเทศ
ของตนเพื่อลดต้นทุนการผลิตในการสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันเรื่องราคาสินค้าส่งออก ซึ่งจะนำไปสู่
“การแข่งขันไปสู่จุดเสื่อมหรือจุดต่ำสุด (race to the bottom)”
กระทรวงแรงงานในฐานะหน่วยงานหลักที่มีภารกิจคุ้มครองและส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการ
ทำงาน มีหลักประกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งที่เป็นแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ และในฐานะหน่วยงาน
ตัวแทนรัฐบาลไทยที่เป็นสมาชิกของ ILO มาเป็นระยะเวลา 102 ปี (ตั้งแต่ปี 2462) ได้ปฏิบัติตามพันธกิจ
ที่เกี่ยวข้องมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศของ ILO มาโดยตลอด ที่สำคัญได้แก่
1) การให้ ส ั ตยาบั นอนุ ส ั ญญาของ ILO จำนวน 19 ฉบับ และพิธ ี สารจำนวน 1 ฉบับ ซึ่งในจำนวนนี้
เป็นอนุสัญญาหลักทีเ่ กี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน จำนวน 6 ฉบับ จาก 8 ฉบับ ประกอบด้วย
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- หมวดว่าด้วยการขจัดการใช้แรงงานบังคับ คือ อนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1969
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยพิธีสาร ค.ศ. 2014 ส่วนเสริมอนุสัญญาฉบับที่ 29) และอนุสัญญาฉบับที่ 105 ว่าด้วยการ
ขจัดการใช้แรงงานบังคับ ค.ศ. 1957
- หมวดว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ คือ อนุสัญญาฉบับที่ 100 ว่าด้วย
ค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน ค.ศ. 1951 และอนุสัญญาฉบับที่ 111 ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ (การจ้างงานและอาชีพ)
ค.ศ. 1958
- หมวดว่าด้วยการยกเลิกการใช้แรงงานเด็ก คือ อนุสัญญาฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุขั้นต่ำ ค.ศ. 1973
และอนุสัญญาฉบับที่ 182 ว่าด้วยรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดในการใช้แรงงานเด็ก ค.ศ. 1999
สำหรับหมวดว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วม ซึ่งประกอบด้วยอนุสัญญาฉบับที่ 87 ว่าด้วย
เสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว ค.ศ. 1948 และอนุสัญญาฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิ
ในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม ค.ศ. 1949 ประเทศไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบัน
นอกจากนี้ในช่วงระยะเวลา 5 – 6 ปีที่ผ่านมา (2559 – 2562) ประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาถึง 4 ฉบับ
รวมถึงอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 อนุสัญญาฉบับที่ 187 ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการดำเนินงาน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ค.ศ. 2006 (พิธีสารค.ศ. 2014 ส่วนเสริมอนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงาน
บังคับ ค.ศ. 1930 และอนุสัญญาฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง ค.ศ. 2007 ซึง่ แสดงให้เห็นถึง
ความตั้งใจของประเทศไทยที่จะส่งเสริมสิทธิแรงงานและขจัดการใช้แรงงานบังคับในภาคการจ้างงานที่มี
แรงงานข้ามชาติจำนวนมาก เช่น อุตสาหกรรมประมง
2) การดำเนินโครงการความร่วมมือกับสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
(ILO Regional Office for Asia and the Pacific) ซึ ่ ง โครงการที ่ ส ำคั ญ ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ มาตรฐานแรงงาน
ระหว่างประเทศและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เช่น
- การจัดทำแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่า ปี 2562 – 2564 (Thailand Decent Work
Country Programme 2019 – 2020) ซึ่งเนื้อหาของแผนงาน ฯ เป็นการจัดลำดับความสำคัญ เป้าประสงค์
การดำเนินงานของประเทศไทยเพื่อให้บรรลุวาระงานที่มีคุณค่าที่ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่ การส่งเสริม
การมีงานทำ สิทธิในการทำงาน การคุ้มครองทางสังคม และการเจรจาทางสังคม (การเจรจาปรึกษาหารือ
ระหว่างรัฐบาล นายจ้างและลูกจ้าง) โดยมีลำดับความสำคัญของเป้าประสงค์จำนวน 3 ประเด็น ได้แก่ การส่งเสริม
ให้ มี ก ารจ้ างงานที่ มีผ ลิต ภาพ การสร้ า งความเข็ม แข็ง ให้กั บระบบการตรวจแรงงานโดยเฉพาะอย่า งยิ่ง
ในกลุ่มผู้ เปราะบาง การสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับตลาดแรงงานให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศด้วยการเพิ่มศักยภาพกลไกไตรภาคี (รัฐบาล นายจ้าง ลูกจ้าง) การให้
สัตยาบันและการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
- การดำเนินความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงแรงงาน สหภาพยุโรป และ ILO ภายใต้โครงการ
“สิทธิจากเรือสู่ฝั่ง (Ship to Shore Rights) ระยะเวลาดำเนินโครงการระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ 2559 - 31
มีนาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ป้องกันและลดรูปแบบการทำงานที่ไม่เป็นที่ยอมรับ ในอุตสาหกรรม
ประมงและแปรรูปอาหารทะเลในประเทศไทย ซึ่งโครงการ ฯ ประกอบด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย การเสริมสร้างศักยภาพในการตรวจแรงงาน การปรับปรุง
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศของ ILO ซึ่งต่อมาโครงการ ฯ ขยายขอบเขต
การดำเนินงานครอบคลุม ประเทศในภูมิภาคอาเซียน 7 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว เมียนมา
ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ ฯ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2563 - กรกฎาคม 2567
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และสหภาพยุโรปเป็นหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ สำหรับหน่วยงานดำเนินโครงการ ฯ ประกอบด้วย ILO
IOM และ UNDP
- การดำเนินความร่วมมือ ทางวิชาการระหว่างกระทรวงแรงงานประเทศไทย รัฐบาลออสเตรเลีย
และ ILO ภายใต้โครงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Triangle
Project) ซึ่งรัฐ บาลออสเตรเลีย โดยสำนักงานเพื่อการพัฒ นาระหว่างประเทศแห่งออสเตรเลีย (AusAID)
เป็นหน่วยงานสนับสนุนเงินงบประมาณ ระยะเวลาดำเนินโครงการระหว่างปี 2553 – 2558 ทั้งนี้ โครงการฯ
มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งลดการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบต่อแรงงาน ด้วยการพัฒนานโยบายการจัดหางาน
และแนวปฏิบ ัติ ด ้ า นการคุ ้ ม ครองแรงงาน เช่ น การสนั บ สนุ น ด้ า นวิ ช าการในการยกร่ า งกฎหมาย
และกฎระเบีย บเกี่ย วกับ การจัดส่งแรงงานไปทำงานในต่างประเทศ การจัดทำงานวิจัยเกี่ยวกับความรู้ของผู้ที่
อาจจะเป็นแรงงานข้ามชาติ ต่อการย้ายถิ่นฐานอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมาย รวมไปถึงการพัฒนา
เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพของแรงงานข้ามชาติ การให้คำปรึกษาเกี่ ยวกับการ
ย้ายถิ่นและสิทธิแรงงาน การดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ แรงงาน
ข้ามชาติ ซึ่งต่อมาโครงการฯ ขยายขอบเขตการดำเนินงานครอบคลุมประเทศสมาชิกอาเซียนจำนวน 6 ประเทศ
ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว มาเลเซีย เมียนมา ไทย และเวียดนาม ภายใต้ชื่อโครงการ Triangle in ASEAN
โดยรัฐ บาลออสเตรเลีย และรัฐบาลแคนาดาเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ และ ILO เป็นหน่ว ยงานดำเนิน
โครงการฯ สำหรับการดำเนินโครงการมีระยะเวลาตั้งแต่ปี 2558 - 2568
- การดำเนินความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงาน (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) กรมประมง
และ ILO ภายใต้แผนงาน “แนวปฏิบัติ การใช้แรงงานที่ดีในอุตสาหกรรมแปรรูปกุ้งและอาหารทะเลของไทย
(Good Labour Practices : GLP Guidelines for Primary Processing Workplaces in the Shrimp and
Seafood Industry of Thailand)
- กระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดทำแผนพัฒนาและร่างกฎหมาย
โดยให้ ความสำคัญกับ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ....
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.... และ พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.... ซึ่งการยกร่างในการปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายที่เกี่ย วข้องกับ แรงงานสัมพันธ์และแรงงานรัฐ วิส าหกิจสัมพันธ์ เพื่อให้ปรับปรุงและเพิ่ม
บทบัญญัติให้สอดคล้องกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 87 และ 98 ว่าด้วยเสรีภาพ
ในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วม ซึ่งการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายแรงงานสัมพันธ์ทั้งสองฉบั บ
เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการเจรจาต่อรอง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจ้าง วิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน การชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน การปิดงานและนัดหยุดงาน คณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์ มีการเพิ่มบทบัญญัติให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ รวมไปถึงการปรับปรุง
หลักเกณฑ์การจัดตั้ง และการดำเนินกิจการของสมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน สหพันธ์นายจ้าง สภาองค์การ
นายจ้าง และสภาองค์การลูกจ้าง
จะเห็นได้ว่าประเทศไทยโดยกระทรวงแรงงานได้พัฒนาบทบาทการคุ้มครองแรงงานมาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งการดำเนินงานโครงการความร่วมมือกับ ILO และองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการจัดทำ
แผนพัฒนากฎหมายแรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการอนุสัญญาของ ILO โดยเฉพาะอย่างยิ่งฉบับที่ 87
และ 98 เพื่อป้องกันการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และการใช้แรงงานในทุกรูปแบบที่ไม่เป็นที่ยอมรับ รวมไปถึง
การส่งเสริมให้เกิดเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วมของสหภาพแรงงานและองค์การนายจ้าง
โดยมีเป้าประสงค์เพื่อพัฒนาให้ระบบการคุ้มครองแรงงานทั้งที่เป็นคนไทยและแรงงานข้ามชาติให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
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แม้ว่าการที่ประเทศไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาหลักของ ILO ที่เหลืออีก 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 87
ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว ค.ศ. 1948 และอนุสัญญาฉบับที่ 98 ว่าด้วย
สิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม ค.ศ. 1949 ซึ่งเป็นด้วยเหตุผลข้อจำกัดของกฎหมายหรือแนวปฏิบัติ
บางประการเช่นเดียวกันกับอีกหลายประเทศที่ยังไม่ได้ให้สัตยาบัน อนุสัญญาข้างต้น เช่น สิงคโปร์ นิวซีแลนด์
มาเลเซี ย สหรั ฐ อเมริ ก า แต่ ป ระเทศไทยแสดงเจตนารมณ์ ช ั ด เจนที่ ต ้ อ งการพั ฒ นาแนวปฏิ บ ั ติ ส ำหรั บ
การคุ้มครองสิทธิแรงงาน การคุ้มครองเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วมทั้ง ของผู้แทนองค์การ
นายจ้างและผู้แทนองค์การลูกจ้างให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
ให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะพิจารณาการให้สัตยาบัน ด้วยเห็นว่าไม่ว่าประเทศไทยจะให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO
หรือการภาคยานุวัติตราสารระหว่างประเทศกี่ฉบับ หากไม่มีแนวการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพตามหลักการ
ของอนุสัญญาและตราสารต่าง ๆ การให้สัตยาบันหรือการภาคยานุวัติตราสารระหว่างประเทศ ก็ไม่สามารถ
ทำให้บรรลุผลในทางปฏิบัติได้
บทสรุป
เป็นที่ชัดเจนว่า USTR ไม่ได้มีบทบาทและพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับนโยบายทางการค้าเท่านั้น แต่ USTR
ยังมีบทบาทสำคัญในเรื่องสิทธิแรงงานและประเด็นด้านมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศด้วย นอกจากนี้
USTR และหน่วยงานภายใต้สังกัดยัง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละด้านที่จำแนกตามความร่วมมือตาม
ภูมิภาคและประเทศคู่ความร่วมมือ รวมทั้งจำแนกตามประเด็นความร่วมมือ เช่น ประเด็นความร่วมมือของ
สหรัฐ ฯ ภายใต้กรอบ WTO หรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของสหรัฐ ฯ ในระดับทวิภาคีและ
พหุภ าคี (เช่น แรงงาน สิทธิทางปัญญา ฯลฯ) นอกจากนี้ USTR ยังมีบทบาทนำในการทำงานในฐานะ
คณะกรรมการเชิงบูร ณาการร่ว มหลายหน่ว ยงาน (Interagency Role) ดังนั้นการกำหนดทิ ศทางกรอบ
นโยบายและการดำเนิ นงานนโยบายการค้ าในภาพรวมและประเด็ นความร่วมมื อที ่เชื ่ อมโยงประเด็นอื่น
หลากหลายมิติ (cross-cutting issues) จึงมีความสอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถนำเสนอ
ข้อเสนอแนะแก่ประธานาธิบดีสหรัฐ ฯ ในฐานะที่ปรึกษาด้านนโยบายทางการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เอกสารอ้างอิง
1. Generalized System of Preferences (GSP): Overview and Issues for Congress, Updated
January 7, 2021
Congressional Research Service https://crsreports.congress.gov RL33663
https://fas.org/sgp/crs/misc/RL33663.pdf
2. https://ustr.gov/about-us/history
3. https://history.state.gov/milestones/1937-1945/bretton-woods
4. https://guides.ll.georgetown.edu/c.php?g=363556&p=4108235
5. ประวัติความเป็นมาของ WTO, กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สำนักอเมริกา แปซิฟิก และองค์การ
ระหว่างประเทศ, 2559
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8. Generalized System of Preferences HANDBOOK ON THE SCHEME OF THE UNITED STATES OF
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9. U.S. Generalized System of Preferences GUIDEBOOK, Office of the United States Trade
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10. คู่มือระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) ของสหรัฐอเมริกา, กองสิทธิประโยชน์ทาง
การค้า, กรมการค้าต่างประเทศ, เมษายน 2561
1 1 . PETITION TO REMOVE THAILAND FROM THE LIST OF ELIGIBLE BENEFICIARY DEVELOPING
COUNTRIES PURSUANT TO 19 USC § 2462(d) OF THE GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES
(GSP) filed by THE AMERICAN FEDERATION OF LABOR & CONGRESS OF INDUSTRIAL
ORGANIZATIONS (AFL-CIO), THE UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE, NOVEMBER 13, 2018
12. โครงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_220518.pdf
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¡ÒÃàÊ¹Í¢ŒÍàÊ¹Íá¹ÐàªÔ§ÇÔªÒ¡ÒÃÃÒÂ»‚
à¾×èÍ¡ÓË¹´¹âÂºÒÂ ·‹Ò·Õ»ÃÐà·È´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃáÃ§§Ò¹ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È
»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¨Ñ´·ÓÊÑÞÞÒ¡ÒÃ¤ŒÒàÊÃÕ ·Ñé§·ÇÔÀÒ¤Õ áÅÐ¾ËØÀÒ¤Õ

¾.È. 2564

¡ÅØ‹Á§Ò¹¹âÂºÒÂàÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃáÃ§§Ò¹ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È
¡Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃáÃ§§Ò¹
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§áÃ§§Ò¹

º·ÊÃØ»¼ÙŒºÃÔËÒÃ

¡ÒÃàÊ¹Í¢ŒÍàÊ¹Íá¹ÐàªÔ§ÇÔªÒ¡ÒÃÃÒÂ»‚ 2564
à¾×èÍ¡ÓË¹´¹âÂºÒÂ ·‹Ò·Õ»ÃÐà·È´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃáÃ§§Ò¹ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È
»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¨Ñ´·ÓÊÑÞÞÒ¡ÒÃ¤ŒÒàÊÃÕ ·Ñé§·ÇÔÀÒ¤Õ áÅÐ¾ËØÀÒ¤Õ

¤ÇÒÁàª×èÍÁâÂ§ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃ¤ŒÒáÅÐáÃ§§Ò¹
Í§¤¡ÒÃ¡ÒÃ¤ŒÒâÅ¡ (WTO) ÁÕ¡®ÃÐàºÕÂº¡ÒÃ¤ŒÒ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁàª×èÍÁâÂ§¡ÑºÊÔ·¸ÔáÃ§§Ò¹
ÍÒ·Ô ã¹àÃ×èÍ§¤ÇÒÁµ¡Å§Ç‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃµÍºâµŒ¡ÒÃ·Ø‹ÁµÅÒ´¡ÓË¹´ËÅÑ¡à¡³±áÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃäµ‹ÊÇ¹
¡ÒÃ·Ø‹ÁµÅÒ´ãËŒÃÑ´¡ØÁÂÔè§¢Öé¹à¾×èÍãËŒ»ÃÐà·Èµ‹Ò§ æ »¯ÔºÑµÔãËŒÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñ¹
áÅÐÂÑ§à»š¹¡ÒÃÅ´âÍ¡ÒÊ·ÕèÍÒ¨ÁÕ»ÃÐà·È¼ÙŒ¹Óà¢ŒÒãªŒÁÒµÃ¡ÒÃµÍºâµŒà¾×èÍ¡Õ´¡Ñ¹¡ÒÃ¤ŒÒ
ÍÂ‹Ò§äÁ‹à»š¹¸ÃÃÁ (¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·È, 2555)

ÊÔ·¸Ô GSP ¤×ÍÍÐäÃ »ÃÐà·Èä·Âä´ŒÃÑº»ÃÐâÂª¹¨Ò¡ÊÔ·¸Ô GSP ËÃ×ÍäÁ‹
ÊÔ·¸Ô¾ÔàÈÉ·Ò§ÀÒÉÕÈØÅ¡Ò¡Ã (Generalized System of Preferences: GSP)
à»š¹á¹Ç¤Ô´¢Í§¡ÅØ‹Á»ÃÐà·È¾Ñ²¹ÒáÅŒÇà¾×èÍ·Õè¨Ðª‹ÇÂÂ¡ÃÐ´Ñº·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨¢Í§»ÃÐà·È¡ÓÅÑ§
¾Ñ²¹ÒÏ ãËŒàµÔºâµÂÔè§¢Öé¹
ÊÔ·¸Ô GSP
à»š¹¡ÒÃãËŒÊÔ·¸Ô¾ÔàÈÉáµ‹à¾ÕÂ§½†ÒÂà´ÕÂÇ¢Í§»ÃÐà·È·Õè¾Ñ²¹ÒáÅŒÇ·Õè¨Ð¹Óà¢ŒÒÊÔ¹¤ŒÒ¢Í§»ÃÐà·È
¡ÓÅÑ§¾Ñ²¹Òâ´Âà¡çºÀÒÉÕ¹Óà¢ŒÒã¹ÃÐ´ÑºµèÓËÃ×ÍÂ¡àÇŒ¹ÀÒÉÕ¹Óà¢ŒÒ
»ÃÐà·Èä·Âà»š¹Ë¹Öè§ã¹»ÃÐà·È·Õèä´ŒÃÑº»ÃÐâÂª¹¨Ò¡ÁÒµÃ¡ÒÃÊÔ·¸Ô¾ÔàÈÉ·Ò§ÀÒÉÕÈØÅ¡Ò¡Ã
¢Í§ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡ÒÁÒà»š¹ÃÐÂÐàÇÅÒÂÒÇ¹Ò¹µÑé§áµ‹»‚ 2519 ¨¹¶Ö§»˜¨¨ØºÑ¹
à»š¹»ÃÐà·ÈÅÓ´ÑºË¹Öè§ (ã¹»‚ 2563) ·Õèä´ŒÃÑºÊÔ·¸Ô GSP
ã¹¡ÒÃ¹Óà¢ŒÒÊÔ¹¤ŒÒà¢ŒÒä»ã¹ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò·ÕèÁÕÁÙÅ¤‹ÒÊÙ§·ÕèÊØ´

ã¤Ã¤×Í¼ÙŒ¡ÓË¹´¡ÒÃãËŒÊÔ·¸Ô GSP ¢Í§ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò

¢ŒÍàÊ¹Íá¹ÐàªÔ§¹âÂºÒÂáÅÐá¹Ç»¯ÔºÑµÔ

1. ¡ÃÐ·ÃÇ§áÃ§§Ò¹â´ÂÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§áÃ§§Ò¹¤ÇÃà»š¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ËÅÑ¡
ã¹¡ÒÃ¨Ñ´µÑé§ “·ÕÁ§Ò¹¢ŒÒÁÊÒÂ§Ò¹áºº¶ÒÇÃ (Cross Functional Team)”
«Öè§»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ¼ÙŒá·¹ËÃ×Íà¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèÃÐ´Ñº»¯ÔºÑµÔ¨Ò¡·Ø¡Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ã¹ÊÑ§¡Ñ´
¡ÃÐ·ÃÇ§áÃ§§Ò¹áÅÐ¼ÙŒá·¹ÃÐ´Ñº»¯ÔºÑµÔ¨Ò¡¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ·Õè»¯ÔºÑµÔ§Ò¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¢Í§¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµÒÁÁÒµÃ°Ò¹áÃ§§Ò¹ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È¡ÒÃ¨Ñ´·Ó
¢ŒÍµ¡Å§¡ÒÃà¨Ã¨Ò¡ÒÃ¤ŒÒàÊÃÕ áÅÐ¡ÒÃ¡ÓË¹´¹âÂºÒÂ¡ÒÃ¤ŒÒÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È
â´ÂãËŒÁÕÀÒÃ¡Ô¨ÈÖ¡ÉÒáÅÐÇÔà¤ÃÒÐËÊ¶Ò¹¡ÒÃ³µÔ´µÒÁ¤ÇÒÁ¤×ºË¹ŒÒáÅÐá¹Çâ¹ŒÁ
Ê¶Ò¹¡ÒÃ³¡ÒÃ¤ŒÒÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡ÑºÁÒµÃ°Ò¹áÃ§§Ò¹ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È
áÅÐ¨Ñ´·ÓÃÒÂ§Ò¹àÊ¹Í¼ÙŒºÃÔËÒÃ·Ñé§¢Í§¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂáÅÐ¡ÃÐ·ÃÇ§áÃ§§Ò¹
»ÃÐ¡Íº¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨ã¹àªÔ§¹âÂºÒÂ

2. ¡ÃÐ·ÃÇ§áÃ§§Ò¹¤ÇÃÊÃŒÒ§ª‹Í§·Ò§¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃÃÙ»áººµ‹Ò§ æ
ã¹¡ÒÃãËŒÍ§¤¤ÇÒÁÃÙŒá¡‹ºØ¤ÅÒ¡Ã·Ø¡ÃÐ´Ñºã¹ÊÑ§¡Ñ´¡ÃÐ·ÃÇ§áÃ§§Ò¹à¡ÕèÂÇ¡Ñº
Í¹ØÊÑÞÞÒËÅÑ¡¢Í§Í§¤¡ÒÃáÃ§§Ò¹ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È 2 ©ºÑº
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การเสนอข้อเสนอแนะเชิงวิชาการเพื่อกำหนดนโยบายท่าทีประเทศด้านเศรษฐกิจการแรงงานระหว่าง
ประเทศ ประกอบการจัดทำสัญญาการค้าเสรีทั้งทวิภาคีและพหุภาคี รายปี 2564
จากเนื้อหาในเอกสารวิชาการว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศและความเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นด้านการค้าเสรีทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่นำเสนอมาตั้งแต่ฉบับแรกคือไตรมาส 4/2563 จนถึง
ฉบับที่ 4 ประจำไตรมาส 3/2564 โดยเป็นการนำเสนอวิวัฒนาการของ “การค้าระหว่างประเทศที่มีความเกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงกับ ประเด็น ด้านแรงงานและสิทธิแรงงานทั้งทางตรงและทางอ้อม การปฏิวัติอุตสาหกรรมและ
การเติบโตของการค้าระหว่างประเทศนำมาซึ่งการเอารัดเอาเปรียบแรงงานซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิตในทุกรูปแบบ
เพื่อสร้างความได้เปรียบทางด้านต้นทุนสินค้าทำให้เกิดกระแสการทุ่มตลาดทางสังคมหรือ Social dumping1
จนเป็นที่มาของการจัดตั้ง “องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO)
เมื่อปี 2462 (ค.ศ. 1919) ซึ่งมีลักษณะพิเศษที่ต่างจากองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ คือ ILO ดำเนินงานผ่าน
กลไกผู้แทนสามฝ่าย (ไตรภาคี) ที่ประกอบด้วย รัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็น
องค์การระหว่างประเทศที่ทำหน้าที่ส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคม ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน
ซึ ่ ง พั น ธกิจ หลัก ของ ILO ได้ แ ก่ การกำหนดมาตรฐานแรงงานระหว่ างประเทศ (International Labour
Standards : ILS) ในรูปแบบอนุสัญญา (Convention) พิธีสาร (Protocol)2 และข้อแนะ (Recommendation)3
ทั้งนี้ ในปีแรกของการก่อตั้ง ILO เมื่อปี 2462 (ค.ศ. 1919) ที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ให้การรับรองอนุสัญญาจำนวน 6 ฉบับ และข้อแนะจำนวน 6 ฉบับ ซึ่งเนื้อหามาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
ทั้ง 12 ฉบับ สามารถสะท้อนสภาพสังคมและสภาพการทำงานของแรงงานในยุคสมัยนั้นได้เป็นอย่างดีที่มีการใช้
แรงงานหญิงและเด็กในรูปแบบที่ไม่เหมาะสม โดยอนุสัญญาฉบับที่ 1 เป็นเรื่องที่ว่าด้วยชั่วโมงการทำงาน
ในสถานประกอบอุตสาหกรรม 4 อนุสัญญาฉบับที่ 3 และ 4 เป็นเรื่องของการคุ้มครองแรงงานหญิงที่เป็นมารดา
และการทำงานกลางคืนของแรงงานหญิง5 ส่วนอนุสัญญาฉบับที่ 5 และ 6 เป็ นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอายุขั้นต่ำ ของ
แรงงานและการจ้างแรงงานเด็ก6 ซึ่งต่อมา ILO ได้มีการกำหนดมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศอีกหลายฉบับซึ่ง
ประกอบด้วยอนุสัญญาหลักหรืออนุสัญญาพื้นฐานที่มุ่งการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานตามปฏิญญา

1

การทุ่มตลาดทางสังคม (Social Dumping) หมายถึง การปฏิบัติของนายจ้าง/ เจ้าของสถานประกอบการโดยให้คนงานได้รับ
ค่าจ้างและ/หรือสภาพการทำงานและความเป็นอยู่ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายหรือข้อตกลงร่วมใน
ตลาดแรงงานที่เกี่ยวข้องหรือที่แพร่หลาย
2
อนุสัญญาและพิธีสารเป็นตราสารระหว่างประเทศซึ่ง เทียบเท่ากับสนธิสัญญาระหว่างประเทศ โดยมีผลผูกพันทางกฎหมาย
เมื่อประเทศสมาชิกให้สัตยาบัน
3
ข้อแนะเป็นมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศที่ไม่เปิดสำหรับการให้สัตยาบัน จึงไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายเหมือนกับ
อนุสัญญาและพิธีสาร โดยข้อแนะเป็นเนื้อหาที่เป็นส่วนขยายความหรือให้กรอบแนวทางการปฏิบัติ ซึ่งส่วนใหญ่ข้อแนะจะเป็น
รู ปแบบของข้ อแนะประกอบอนุ ส ั ญญาในเรื ่ องนั ้ น ๆ (Recommendation supplements the Convention) และข้ อแนะอี ก
ประเภทหนึ่งคือข้อแนะอิสระ (Autonomous Recommendation)
4
อนุสัญญาฉบับที่ 1 ว่าด้วยชั่วโมงการทำงาน (งานอุตสาหกรรม) ค.ศ. 1919
5
อนุสัญญาฉบับที่ 3 ว่าด้วยการคุ้มครองการเป็นมารดา ค.ศ. 1919 อนุสัญญาฉบับที่ 4 ว่าด้วยการจ้างงานเวลากลางคืน
(แรงงานหญิง) ค.ศ. 1919 (ปัจจุบันอนุสัญญาฉบับที่ 4 ถูกยกเลิกแล้ว)
6
อนุสัญญาฉบับที่ 5 ว่าด้วยอายุขั้นต่ำ (งานอุตสาหกรรม) ค.ศ. 1919 อนุสัญญาฉบับที่ 6 ว่าด้วยงานกลางคืนของผู้เยาว์
(งานอุตสาหกรรม) ค.ศ. 1919
16

ว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน (1998 ILO Declaration on Fundamental Principles
and Rights at Work) จำนวน 4 หมวด รวม 8 ฉบับ7
ต่อมาเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 (ช่วงปี 2482 – 2488) สิ้นสุดลง ทั่วโลกประสบกับปัญหาจากสงคราม
ทำให้สภาวะเศรษฐกิจทั่วทั้งโลกตกต่ำ ดังนั้นประเทศต่าง ๆ จึงมีแนวคิดที่ร่วมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจและการค้า
และจัดระเบียบการค้าโลกขึ้นใหม่ ดังนั้นสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรรวมทั้งประเทศพันธมิตรได้จัดการ
ประชุมเจรจาเพื่อกำหนดกฎระเบียบว่าด้วยเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ ณ เมือง Bretton Woods
สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนกรกฎาคม 2487 (ค.ศ. 1944) ซึ่งจากผลของการเจรจาจึงเป็นที่มาของการก่อตั้ง
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) และธนาคารโลก (World Bank)
ต่อจากนั้นได้มีการประชุมเจรจาด้านการค้าระหว่างประเทศอีกหลายครั้ง กระทั่งในการประชุมว่าด้วยเรื่อง
ภาษีศุลกากร ซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา เมื่อ ปี 2490 (ค.ศ. 1947) ที่ประชุมเห็นชอบ
การจัดทำข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariffs and
Trade : GATT) ซึ่งเป็นข้อตกลงทางกฎหมายเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2491
(ค.ศ. 1948) จนถึงปี 2537 (ค.ศ. 1994) มีการเจรจาว่าด้วยเรื่อง GATT จำนวนทั้งสิ้น 8 รอบ โดยการเจรจา
GATT รอบที่คุ้นชื่อกันดี คือ การเจรจารอบอุรุกวัย (the Uruguay Round) ซึ่งเป็นการเจรจารอบที่ 8 ที่ใช้เวลา
การเจรจาต่อเนื่องถึง 7 ปีครึ่ง ระหว่างปี 2529 – 2537 (ค.ศ. 1986 – 1994) และการเจรจารอบอุ รุ ก วั ย นี้
เป็ น การเจรจารอบที่ ส ำคั ญ ที่ ค รอบคลุ ม ขอบเขตการค้ า เกื อ บทุ ก หมวดเกือบทุกสาขา ก่อนหน้าที่ GATT
จะได้รับการยกสถานะจากการเป็นเพียงข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศให้มีฐานะเป็นองค์การระหว่างประเทศ
ภายใต้ชื่อองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) เมื่อปี 2538 (ค.ศ. 1994)
WTO มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการค้าโลก โดยส่งผลให้การค้าระหว่างประเทศของประเทศ
สมาชิกมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ WTO มีหน้าที่กำกับดูแลและจัดทำกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศในระดับ
พหุภาคี และเป็นเวทีในการเจรจาในการลดอุปสรรคและข้อกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศต่าง ๆ โดย
หลักการสำคัญของ WTO คือ 1) การกำหนดให้ใช้มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศโดยไม่เลือกประติบัติ
(Non–Discrimination) คือให้การปฏิบัติต่อสินค้าจากประเทศสมาชิกอย่างเท่าเทียมกัน (Most - favoured
Nation Treatment: MFN) กล่าวคือแต่ละประเทศจะต้องเรียกเก็บภาษีศุลกากร หรือค่าธรรมเนียม หรือใช้
มาตรการใด ๆ กับสินค้าที่นำเข้าจากประเทศสมาชิกอื่น ๆ เท่าเทียมกันทุกประเทศ 2) การปฏิบัติต่อสินค้านำเข้า
เท่าเทียมกับสินค้าภายในประเทศ (National Treatment) ไม่ว่าจะเป็นการเก็บภาษีภายในหรือการกำหนด
กฎระเบียบต่าง ๆ 3) การกำหนดและบังคับใช้มาตรการทางการค้าจะต้องมีความโปร่งใส (transparency)
7

หมวดว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วม (อนุสัญญาฉบับที่ 87ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการ
คุ้มครองสิทธิในการรวมตัว ค.ศ. 1948 และอนุสัญญาฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม ค.ศ. 1949)
หมวดว่าด้วยการขจัดการใช้แรงงานบังคับ (อนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1969 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพิธีสาร
ค.ศ. 2014 ส่วนเสริมอนุสัญญาฉบั บที่ 29) และอนุสัญญาฉบับที่ 105 ว่าด้วยการขจัดการใช้แรงงานบังคับ ค.ศ. 1957)
หมวดว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ (อนุสัญญาฉบับที่ 100 ว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน ค.ศ. 1951
และอนุสัญญาฉบับที่ 111 ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ (การจ้างงานและอาชีพ) ค.ศ. 1958 หมวดว่าด้วยการยกเลิกการใช้แรงงานเด็ก
(อนุสัญญาฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุขั้นต่ำ ค.ศ. 1973 และอนุสัญญาฉบับที่ 182 ว่าด้วยรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดในการใช้แรงงานเด็ก
ค.ศ. 1999)
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โดยประเทศสมาชิกจะต้องพิมพ์เผยแพร่กฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรการทางการค้าต่อ สาธารณชนและแจ้งให้
ประเทศสมาชิกอื่น ๆ ทราบ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความโปร่งใส 8
เป็นที่แน่นอนว่าแต่ละประเทศมีศักยภาพการแข่งขันในระดับที่แตกต่างกันในเวทีการค้าระหว่าง
ประเทศ โดยประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (least developed countries) และประเทศกำลังพัฒนาย่ อมมี
ศักยภาพในการแข่งขัน และการปฏิบั ติตามระเบียบของ WTO ได้น้อยกว่าประเทศที่พัฒ นาแล้ว ดังนั้น
ข้อตกลงในการก่อตั้ง WTO จึงมีบทบัญญัติพิเศษ (special provisions) ที่ให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศกำลังพัฒนา
ที่เรียกว่า “บทบัญญัติการปฏิบัติที่เป็นพิเศษและแตกต่าง (special and differential treatment provisions)”
โดยเนื้อหาประเด็นหนึ่งภายใต้บทบัญญัติดังกล่าว ได้แก่ ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Generalized
System of Preferences : GSP) ซึ่งแท้จริงแล้ว GSP เริ่มมีตั้งแต่ ปี 2511 (ค.ศ. 1968) ตามมติที่ประชุม
สหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (the United Nations Conference on Trade and Development
: UNCTAD) ก่อนการก่อตั้ง WTO โดยหลังจากนั้น GSP ได้ถูกนำมาใช้ในกระบวนการจัดทำข้อตกลงการค้าเสรี
ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่ประเทศพัฒนาแล้วให้สิทธิหรือ “แต้มต่อ” ประเทศกำลังพัฒนาให้สามารถ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศได้
ในระยะหลังที่ผ่านมาประเทศพัฒนาที่เป็นประเทศคู่ค้ามักใช้อุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non –
Tariffs Barriers : NTBs) ซึ่งเป็นกฎระเบียบข้อบังคับที่รัฐบาลประเทศต่าง ๆ กำหนดขึ้นเพื่อสร้างอุปสรรค
ต่อการส่ ง ออกของประเทศคู่ ค้ า และกี ดกั น การนำเข้ าสิน ค้า ที่ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ
เช่น มาตรฐานสินค้า มาตรฐานแรงงาน มาตรฐานสิ่งแวดล้อม 9 มาเป็นข้อจำกัดและยกเว้นการให้สิทธิพิเศษ
ทางการค้าซึ่งรวมถึงระบบ GSP โดยในบริบทที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงานได้แก่ การที่แรงงานในประเทศไทย
ทั้งที่เป็นคนไทยและแรงงานข้ามชาติไม่ได้รับสิทธิแรงงานสอดคล้องตามมาตรฐานสากล ซึ่งกรณีศึ กษาที่หยิบ
ยกเป็นตัวอย่าง ได้แก่ ข้อร้องเรียนของสหพันธ์แรงงานอเมริกันและสภาองค์การอุตสาหกรรม (the American
Federation of Labor & Congress of Industrial Organizations : AFL-CIO) ยื่นคำร้อง (petition) ขอให้
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาทบทวนการให้สิทธิ GSP แก่ประเทศไทย โดยระบุว่าประเทศไทยไม่มีการดำเนินงานในการ
คุ้มครองและเคารพสิทธิของแรงงาน ซึ่งประกอบด้วยหลักการว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจา
ต่อรองร่วม สิทธิในการนัดหยุดงาน การห้ามการบังคับใช้แรงงาน และการเลือกการปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติ
หรือในกรณีสหภาพยุโรปให้สถานะใบเหลืองแก่ประเทศไทยในเรื่องการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุมซึ่งในประเด็นดังกล่าวรวมถึงเรื่องการบังคับใช้แรงงานใน

8

รู้ จ ั ก WTO, คณะผ ู ้ แทนถาวรไทยประจำองค ์ การการค ้ าโลกและองค ์ การทร ั พย ์ ส ิ นทางป ั ญญาโลก,
https://www.pmtw.moc.go.th/aboutwto
9
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรการที่มิใช่ภาษี (Non – Tariff Measures : NTMs) และอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non –
Tariff Barriers : NTBs) https://www.moc.go.th/index.php/moc-news-center-eng/item/non-tariff-measuresntms-non-tariff-barriers-ntbs-11-2556.html
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สรุปผลการศึกษาความตกลงด้านการค้าเสรีที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านแรงงาน เพื่อประกอบการกำหนด
ท่าทีและการเตรียมความพร้อมของกระทรวงแรงงาน
จากเนื้อหาข้อมูลวิชาการว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศและความเกี่ยวข้ องกับ
ประเด็นด้านการค้าเสรีที่นำเสนอมาตั้งแต่ฉบับแรกคือไตรมาส 4/2563 จนถึงฉบับนี้ซึ่งเป็นฉบับที่ 4 ประจำ
ไตรมาส 3/2564 และรายปี 2564 โดยเป็ น การสรุ ป ภาพรวมจากบทวิ เ คราะห์ เ อกสารทุ ก ไตรมาส
เพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงวิชาการสำหรับ การกำหนดท่าทีของกระทรวงแรงงาน พบว่าปัจจุบัน
ประเด็นเรื่องเศรษฐกิจและการค้าเสรีมีความเปิดกว้าง (openness) มีการพึ่งพาอาศัยกัน (Interdependence)
และไม่สามารถดำเนินการแบบแยกส่วนได้ (fragmented) ดังนั้นจึงจำเป็นต้องนำมิติด้านสังคมอื่น ๆ เข้ามา
ผนวกรวมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งการคุ้มครองแรงงานและสิทธิแรงงานเป็นมิติด้านสังคมที่บริบท
ของเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศให้ความสำคัญ แม้ว่าประเด็นนี้จะเป็น สิ่งที่ประเทศกำลังพัฒนา
และประเทศพัฒนาแล้วมีความเห็นไม่ตรงกัน โดยประเทศกำลังพัฒนาเห็นว่าการนำประเด็นมาตรฐานแรงงาน
ระหว่างประเทศผนวกกับข้อตกลงเศรษฐกิจและการเจรจาการค้า เป็นการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าและ
นโยบายปกป้องสินค้าและบริการ (Protectionism) ของประเทศพัฒนาแล้ว และเป็นการปิดกั้นโอกาสการ
พัฒนาศักยภาพการแข่งขัน (comparative advantage) ของประเทศกำลังพัฒนา
ดั ง นั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า ประเด็ น ด้ า นเศรษฐกิ จ และการค้ า ระหว่ า งประเทศมี ค วามซั บ ซ้ อ นและมี
หลากหลายแง่มุม (complexity and multifaced) ที่ต้องนำมาพิจารณา แม้ ว่าปัจจุบันมาตรฐานแรงงาน
ระหว่างประเทศจะปรากฏเฉพาะในข้อสัญญาแนบท้ายว่าด้วยเรื่องของแรงงาน (Labour Clause) หรือในหนังสือ
ความตกลงข้างเคียง (side agreements) ในข้อตกลงการค้าเสรี อย่างไรก็ตามในมุมมองของผู้ศึกษา ฯ เห็นว่า
มีความเป็น ไปได้สูงที่ ทิศทางและแนวโน้มในอนาคตที่มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศจะถูกกำหนดเป็น
บทบัญญัติห นึ่งในข้อตกลงเขตการค้าเสรี หรือข้อตกลงด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศทั้ ง ใน
ระดับ ทวิ ภาคี และพหุภาคี ที่ส่งผลผูกพันการบังคับใช้กับประเทศภาคี แบบเต็มรูปแบบ ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจาก
ท่าทีขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) ที่ต้องการมีการปฏิรูปองค์การเพื่อรับมือกับ
กระแสการค้าโลกยุคใหม่ โดยในเวที WTO Public Forum 2021 ในการประชุมย่อยหัวข้อ “วาระการปฏิรูป
องค์การการค้าโลกเพื่อสนับสนุนงานที่มีคุณค่าและการพัฒนาที่เป็นธรรม” ได้นำเสนอหลักการและเหตุผลว่า
WTO ควรสร้างความเชื่อมั่นกับประชาคมโลกตามเจตนารมณ์การจัดตั้ง WTO ภายใต้ความตกลงมาร์ราเกซ
(Marrakesh Agreement) ที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการค้าอย่างยั่งยืนด้วยการสนับสนุน
และให้ความสำคัญรวมไปถึงการเคารพสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชน โดยหลักการการปฏิรูป WTO ต้องมี
การกำหนดบทบัญญัติขั้นต่ำที่บังคับใช้กับประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาว่าด้วยเรื่องสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิแรงงานเพื่อให้การแข่งขันด้านการค้าเสรีเป็นไปอย่างยุติธรรมและส่งผลไปถึงการพัฒนา
สภาพการทำงานที่มีคุณค่าต่อแรงงาน
จากท่าทีที่ชัดเจนของ WTO ข้างต้น และมีความเป็นไปได้ว่า WTO และ ILO จะมีความร่วมมือกัน
อย่างใกล้ชิดมากขึ้นเพื่อผนวกประเด็นมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งในบทบัญญัติว่าด้วยข้อตกลง
การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงแรงงานจึงต้องปรับบทบาทในการดำเนินงานเชิงรุก (active) เพื่อเตรียม
ความพร้อมกับทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของกระแสการค้าโลกที่สิทธิแรงงานและมาตรฐานแรงงาน
ระหว่างประเทศเป็น “the must” ของข้อตกลงด้านการค้าเสรีทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ซึ่งที่ผ่านมาต้อง
ยอมรับว่ากระทรวงแรงงานดำเนินงานแบบตั้งรับ (passive) มาโดยตลอด เห็นได้ชัดเจนจากกรณีที่ AFL-CIO
ยื่น ข้อร้องเรีย นต่อ USTR อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 – 2561 ที่ระบุว ่าประเทศไทยไม่ มีการคุ้มครอง
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และเคารพสิทธิของแรงงาน ซึ่งประกอบด้วยหลักการว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วม การ
ห้ามการบังคับใช้แรงงาน และการเลือกการปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติ นอกจากนี้การที่ประเทศไทยยังไม่ให้
สัตยาบันอนุสัญญาหลักของ ILO จำนวน 2 ฉบับที่เหลือ คือฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 ยังคงเป็นประเด็นที่
ประเทศคู่ค้าของประเทศไทยนำมาเป็นเหตุผลในการตัดสิทธิพิเศษทางการค้าหรือจำกัดการนำเข้าสินค้าของ
ประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าและระบบเศรษฐกิจของไทยในภาพรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวปฏิบัติ
จากการนำเสนอเนื้อหาการวิเคราะห์ตั้งแต่ฉบับแรกประจำไตรมาส 4/2563 ถึงฉบับที่สี่ประจำไตรมาส
3/2564 คณะผู้จัดทำงานศึกษาได้จัดทำข้อเสนอแนะทั้งเชิงนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. กระทรวงแรงงานโดยสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานควรเป็นหน่ว ยงานหลักในการจัดตั้ง
“ทีมงานข้ามสายงานแบบถาวร (Cross Functional Team)” ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหรือเจ้าหน้าที่ระดับ
ปฏิบัติจากทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงแรงงานและผู้แทนระดับปฏิบัติจากกระทรวงพาณิชย์ ที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องกับกระบวนการของการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ การจัดทำข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสรี และการกำหนดนโยบายการค้าระหว่างประเทศ โดยให้มีภารกิจในการติดตามความคืบหน้าและ
แนวโน้มสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ ศึก ษาและ
วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ และจัดทำรายงานเสนอผู้บริห ารทั้งของกระทรวงพาณิช ย์และกระทรวงแรงงาน
ประกอบการตัดสิน ใจในเชิง นโยบาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็ นไปในเชิงรุ กและสามารถจัดทำคำชี้ แ จง
ข้อร้ องเรี ย นจากต่า งประเทศได้ อ ย่ า งรวดเร็ว และมีป ระสิ ทธิ ภ าพเมื่ อ เกิด กรณี ข้ อร้ อ งเรี ยนประเทศไทย
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
2. กระทรวงแรงงานควรสร้างช่องทางการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ในการให้องค์ความรู้แก่ บุคลากรทุก
ระดั บ ในสั ง กั ด กระทรวงแรงงานเกี ่ ย วกั บ อนุ ส ั ญ ญาหลั ก ขององค์ ก ารแรงงานระหว่ างประเทศ 2 ฉบั บ
ที่ประเทศไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบัน ได้แก่ ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 กับแนวปฏิบัติของประเทศไทยที่พัฒนา
มาอย่างต่อเนื่องในการคุ้มครองสิทธิแรงงาน การคุ้มครองเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วม
ทั้งของผู้แทนองค์การนายจ้างและผู้แทนองค์ก ารลูกจ้างให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงาน
ระหว่างประเทศทั้งสองฉบับดังกล่าว เพื่อ ให้ บุคลากรมี ความตระหนั กรู้บ ทบาทของตนเองที่มีส่ว นสำคั ญ
และเกี่ย วข้องในกระบวนการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์
ในระดับประเทศจากการจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีและการค้าระหว่างประเทศ
3. กระทรวงแรงงานควรให้ความสำคัญมากขึ้นกับการกำหนดแนวทางปฏิบัติตามอนุสัญญาหลัก
ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไว้แล้ว โดยเฉพาะหมวดว่าด้วยการขจัดการใช้แรงงานบังคับ คือ อนุสัญญาฉบับที่ 29
ว่าด้วยแรงงานบังคับและพิธีสารส่วนเสริม และอนุสัญญาฉบับที่ 105 ว่าด้วยการขจัดการใช้แรงงานบัง คับ
โดยเฉพาะกับกลุ่มที่เป็นแรงงานนอกระบบหรือภาคการเกษตรซึ่งพบว่ามีการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ
จำนวนมาก ทั้งนี้ เนื่องมาจากในเดือนกันยายนที่ผ่านมา องค์การการค้าโลก ภายใต้กิจกรรม WTO Public
Forum ประจำปี 2564 ได้มีการหารือเกี่ยวกับ บทบาทของระบบการค้าพหุภาคีในการรับมือกับสถานการณ์
ปัจจุบันและวิกฤตในอนาคต ซึ่งมีประเด็น การประชุมที่เกี่ยวข้องกับ วาระการปฏิรูปองค์การการค้าโลก
เพื่อสนับสนุนการทำงานที่มีคุณค่าและเพื่อการพัฒนาที่เป็นธรรม ซึ่งจะมีการปฏิรูปการค้าโดยการกำหนดให้
สิทธิแรงงาน สิทธิมนุษยชน เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาให้สิทธิทางการค้า ระหว่างประเทศที่เป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น การให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าว ถือเป็นการปรับปรุงและเตรียมความพร้อมแนวทาง
ปฏิบัติที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการจัดทำข้อตกลงหรือการเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศของไทยต่อไป
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