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บรรณาธิการแถลง 
สำหรับรายงานฉบับนี ้เป็นการรายงานสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ 

และการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ โดยเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้แผนการดำเนินงานของกลุ่มงานฯ 
มีกำหนดการเผยแพร่เป็นรายไตรมาส ซ่ึงรายงานฯ ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์สำหรับไตรมาส 4/2563  

  รายงานฯ ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน ได้แก่  
  1) รายงานภาวะเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศในหัวข้อ โควิด – 19 ปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
การทำงานอย่างไร: ปรากฏการณ์การทำงานจากที่บ้าน (How Covid - 19 reshapes Work Trend: Work 
From Home Phenomenon)  ซึ่งการทำงานที่บ้าน (Work From Home : WFH) ไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่ 
ในบริบทของต่างประเทศ และถ้าหากย้อนประวัติศาสตร์ดูจะพบว่า WFH มีมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงช่วงยุค
ก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งอาชีพส่วนใหญ่ของผู้ทำงานที่บ้านเกี่ยวข้องกับงานศิลปะ งานฝีมือหรืองานรับจ้าง
ทั่วไป แม้แต่ในประเทศไทยเองการทำงานที่บ้านมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาที่ข้าราชการหรือเสนาบดีบัญชากระทรวง 
ที ่บ้าน (“Work from home ราชการไทยใช้มาตั ้งนานเพิ ่มเล ิกไปสมัยรัชกาลที่  5”, ศิลปวัฒนธรรม  
https://www.silpa-mag.com/history/article_50329) ในช่วงปี ค.ศ. 1980 บริษัทใหญ่ ๆ ในสหรัฐอเมริกา 
ได้ริเริ่มทดลองการทำงานที่บ้านของพนักงานจากผลของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีด้านการสื่อสารทางไกล 
รวมทั้งรัฐบาลสหรัฐฯ ได้มีการสนับสนุนการทำงานจากท่ีบ้านด้วย จนกระทั่งแพร่หลายไปในหลาย ๆ ประเทศ
ในทวีปยุโรป ทั ้งนี ้ WFH หรือคำเรียกอื ่น เช่น remote working, telework, mobile work, work from 
anywhere, flexible workplace, flexible working ได้รับการกล่าวถึงอย่างมากในช่วงทีเ่กิดแพร่ระบาดของ
โควิด – 19 ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม รัฐบาลในหลายประเทศทั่วโลกประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินครั ้งใหญ่ ส่งผลให้การดำเนินชีว ิตเปลี ่ยนแปลงไป และทำให้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ของแต่ละประเทศทั่วโลกต้องหยุดชะงัก รวมไปถึงผลกระทบต่อตลาดแรงงาน โดยสถานประกอบการหลายแห่ง 
จำเป็นต้องปิดกิจการลงชั่วคราว ลดการจ้างงาน และระดับรุนแรงที่สุด คือ การให้พนักงานออกจากงาน ทำให้
แรงงานจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตโรคระบาดในครั้งนี้ แต่ในอีกด้านหนึ่ง ก็มีสถานประกอบการ 
หรือบริษัทหลาย ๆ แห่ง ที่สามารถปรับตัวให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะในเรื่องรูปแบบ 
การทำงานของพนักงาน โดยปรับเปลี ่ยนจนกลายเป็นทางเลือกใหม่ในการทำงานในยุคปกติใหม่  
(New Normal) ให้พนักงานได้ WFH ซึ ่งเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ในการบริหารจัดการด้านการ
ดำเนินงานและด้านต้นทุนขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แม้กระทั่งในภาครัฐของประเทศไทยเอง 
ยังนำรูปแบบการทำงานนี้มาปรับใช้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงานในองค์กร ดังนั้นเนื้อหาในรายงาน 
ฉบับนี้จึงนำเสนอ ประวัติความเป็นมาของแนวคิดการทำงานจากที่บ้าน ความหมายของการทำงานจากที่บา้น 
แนวโน้มของการทำงานในยุคปกติใหม่ สถานการณ์โรคโควิด – 19 กับการทำงานจากที่บ้าน การทำงาน 
จากที่บ้านในบริบทประเทศไทย ข้อดีและข้อเสียจากการทำงานจากที่บ้าน รวมไปถึงเสนอข้อเสนอแนะ  
เชิงวิชาการ เพื่อให้ทุกภาคส่วนคิดทบทวนเกี่ยวกับรูปแบบงานที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และเป็นการเตรียม
รับมือกับสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือในการวางแผน
จัดเตรียมฐานข้อมูลของงานรูปแบบใหม่ การศึกษาวิจัยข้อดีข้อเสีย และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบงานในอนาคต  
   
 



 

2 
 

 2) รายงานภาวะเศรษฐกิจการแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายแรงงาน โดยในไตรมาสนี้นำเสนอ  
ในหัวข้อ เรื ่อง “จากเมืองไทยสู่ไต้หวัน แหล่งโอกาสแรงงานไทย” (From home to Taiwan, Thai job 
seekers try to explore better employment opportunity) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความเป็นมาของการ
เดินทางไปทำงานในต่างประเทศของแรงงานไทย ผลประโยชน์สุทธิของการไปทำงานที่ไต้หวัน สถานการณ์การ
จ้างงานและการว่างงานของไต้หวันในช่วงโควิด - 19 รวมถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19  
และนโยบายรัฐต่อแรงงานข้ามชาติในไต้หวัน รวมไปถึงข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ เพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
ในเรื ่องของข้อมูล แนวทางการปฏิบัติที ่ถูกต้อง รวมถึงถ้าหากแรงงานต้องการที ่จะเดินทางไปทำงาน 
ในต่างประเทศ ภาครัฐควรส่งเสริมแรงงานให้ไปทำงานในประเทศที่มีค่าจ้างสูงและควรหาช่องทางการเจรจา 
เพื่อเพิ่มตำแหน่งงานให้สูงขึ้น ในทางกลับกันภาครัฐต้องสนับสนุนค่าจ้างของแรงงานไทยในประเทศให้สูงขึ้น 
เพื่อแรงงานกลุ่มนี้จะได้ทำงานภายในประเทศต่อไป โดยสามารถอ่านรายงานทั้งสองหัวข้อได้ด้วยการสแกน 
QR Code  ตามที่ระบุไว้ด้างล่าง 

 กองเศรษฐกิจการแรงงาน โดยกลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
รายงานสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศและการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ
ฉบับแรกนี้ จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้อ่านได้ทราบข้อมูลด้านสถานการณ์แรงงาน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจการ
แรงงานและการเคลื ่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ รวมถึงเป็นเวทีทางวิชาการแลกเปลี ่ยนความรู้  
และความคิดเห็น ระหว่างคณะผู้จัดทำและผู้อ่าน เพื่อให้เกิดการต่อยอดความคิด ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา
และการสร้างสรรค์การผลิตผลงานทางวิชาการต่อไป คณะผู้จัดทำยินดีรับข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
รายงานฯ ให้มีคุณภาพท่ีดีขึ้นต่อไป 
 
 

 
        กองเศรษฐกิจการแรงงาน 

กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ 
 

https://qrgo.page.link/Ghaxg 
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โควดิ-19 ปรับเปลีย่นรปูแบบการท างานอย่างไร :  

ปรากฏการณก์ารท างานจากทีบ่า้น 
How Covid-19 reshapes Work Trend : Work-From-Home Phenomenon 

คือ การท างานจากท่ีบ้านหรือนอกสถานท่ี โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ 

ในงานมากขึ้น ซึ่งผู้ท างานมีฐานะเป็นลูกจ้างของบริษัท 

Work from Home (WFH)” คืออะไร ? 

ข้อดี 

แนวโน้มการท างาน WFH ที่เพิ่มขึ้น  

1. ลดปัญหามลพิษทางอากาศ  

2. ลดค่าใช้จ่ายของบริษัทและพนักงาน 

3. สร้างความสมดุลระหว่างชีวิต 

การท างานและชีวิตส่วนตัวมากขึ้น 

ข้อดีและข้อเสียของการท างาน WFH 

ข้อเสีย 

1. ขาดความร่วมมือ 

2. มีความยุ่งยากในการติดต่อสื่อสาร 

3. การควบคุมและประเมินผลท าได้ยาก 

4. ขาดสมาธิในการท างาน    

COVID -19 ปัจจัยเร่งส าคัญ 

ต่อการปรับรูปแบบการท างาน WFH 

สาเหตุหลักอาจเกิดจากการพัฒนา

เทคโนโลยีท่ีอ านวยความสะดวก และ

แรงงานมีความสมดุลในชีวิตมากขึ้น 

ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้แรงงาน 

มีความต้องการท างาน WFH 

ท่ีมา: www.flexjobs.com 

ท่ีมา: Gartner 

กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ  กองเศรษฐกิจการแรงงาน 

ร้อยละ 74 ของผู้บริหารสูงสุดทาง

การเงินของบริษัทและผู้น าด้านการเงิน 

มีนโยบายให้พนักงานท างาน WF 

อย่างถาวร อย่างน้อยร้อยละ 5 หลังวิกฤต

โควิด 19 ดีขึ้น 

บทสรุปผู้บรหิาร 
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ãºÃÑºÃÍ§´Ñ§¡Å‹ÒÇ µŒÍ§ÍÍ¡à»š¹©ºÑºÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ
ÀÒÂã¹àÇÅÒ 3 ÇÑ¹¡‹Í¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§

      ¡ÒÃÂ×è¹ãºÃÑºÃÍ§¼ÅµÃÇ¨â¤ÇÔ´-19 »ÅÍÁËÃ×Íà»š¹¢ŒÍÁÙÅà·ç¨ 
ÁÕâ·É»ÃÑºÊÙ§ÊØ´ 160,000 ºÒ·

àÁ×èÍä»ÂÑ§Ê¶Ò¹·Õèµ‹Ò§æ µŒÍ§ÊÇÁãÊ‹Ë¹ŒÒ¡Ò¡Í¹ÒÁÑÂ 

ÍÑµÃÒ¡ÒÃ¨ŒÒ§§Ò¹ã¹äµŒËÇÑ¹

ÍÑµÃÒ¡ÒÃÇ‹Ò§§Ò¹ã¹äµŒËÇÑ¹
ÍÑµÃÒÇ‹Ò§§Ò¹ã¹à´×Í¹¾ÄÉÀÒ¤Á 2563 ÊÙ§¶Ö§ÃŒÍÂÅÐ 4.07 

¨Ò¡¼Å¡ÃÐ·º¢Í§â¤ÇÔ´-19 
àÁ×èÍà·ÕÂº¡Ñºà´×Í¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹¢Í§»‚¡‹Í¹ à¾ÔèÁ¢Öé¹¶Ö§ 11.21% (YoY)

¡ÒÃ¨ŒÒ§§Ò¹ã¹»ÃÐà·ÈÂÑ§¤§Å´Å§ ¨Ò¡¼Å¡ÃÐ·º¢Í§â¤ÇÔ´-19 
«Öè§ã¹à´×Í¹¾ÄÉÀÒ¤Á 2563 ¡ÒÃ¨ŒÒ§§Ò¹Å´Å§ÍÂ‹Ò§àËç¹ä´ŒªÑ´ 

µèÓÊØ´·ÕèÃŒÍÂÅÐ 95.93

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

¨ÐàËç¹Ç‹Òã¹ª‹Ç§â¤ÇÔ´-19 ÍÑµÃÒ¡ÒÃ¨ŒÒ§§Ò¹ã¹»ÃÐà·ÈäµŒËÇÑ¹ 
Å´Å§ÍÂ‹Ò§àËç¹ä´ŒªÑ´ãªª‹Ç§à´×Í¹ ÁÕ¹Ò¤Á-¾ÄÉÀÒ¤Á 2563 

¹Ñé¹¨Ö§ÊÐ·ŒÍ¹ãËŒàËç¹Ç‹Ò ¡ÒÃ¨ŒÒ§§Ò¹ã¹äµŒËÇÑ¹ 
ä´ŒÃÑº¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡â¤ÇÔ´-19 ÍÂ‹Ò§ÁÒ¡ «Öè§ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº 

ÍÑµÃÒÇ‹Ò§§Ò¹·Õè¢ÂÒÂµÑÇÊÙ§¢Öé¹ àª‹¹¡Ñ¹ 

·ÕèÁÒ : National Statistics Republic of China (Taiwan)
 
 



How Covid-19 reshapes Work Trend : 
Work-From-Home Phenomenon

โควิด-19 ปรับเปล่ียนรูปแบบการทํางานอยางไร : 

ปรากฏการณการทํางานจากท่ีบาน
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โควิด - 19 ปรับเปลีย่นรูปแบบการทำงานอย่างไร: ปรากฏการณ์การทำงานจากที่บ้าน 
How Covid - 19 crisis reshapes Work Trend: Work-From-Home Phenomenon 

บทนำ 
การเปลี ่ยนแปลงที ่รวดเร็วของโลกในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อมิติต่าง ๆ ทั ้งสังคม เศรษฐกิจ 

และสิ่งแวดล้อม ทีม่ีผลต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ให้ต้องมีการปรับตัว เพ่ือให้สามารถดำเนินชีวิตบนความเปลี่ยนแปลง
ทีอ่าจเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา โดยเฉพาะในการดำเนินชีวิตและการทำงาน  

การทำงานในปัจจุบัน (Traditional norm of working style) ผู้ทำงานมีสถานะเป็นลูกจ้างซึ่งตกลง
ทำงานให้นายจ้าง มีสำนักงานเพ่ือใช้ในการทำงาน (On-site Worker) และมีการกำหนดกฎระเบียบการทำงาน
ที่สำคัญ คือ การกำหนดชั่วโมงการทำงาน (Hours of Work) จากข้อมูลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(International Labour Organization: ILO) อนุสัญญาฉบับที่ 1 ว่าด้วยชั่วโมงการทำงาน (อุตสาหกรรม) ค.ศ.1919” 
และอนุสัญญาฉบับที ่ 30 ว่าด้วยชั ่วโมงการทำงาน (การพาณิชย์และงานสำนักงาน) ค.ศ.1930” ได้กำหนด 
ชั่วโมงการทำงานสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรม การพาณิชย์และสำนักงานไว้ว่า ให้ลูกจ้างสามารถทำงาน
ได้ไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน และไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับประเทศสมาชิก 
ทีใ่หส้ัตยาบัน (องค์การแรงงานระหว่างประเทศ, 2462; 2473) เช่นเดียวกับประเทศไทย พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2551 กำหนดให้นายจ้างต้องกำหนดเวลาทำงานปกติ (Regular working time) 
โดยกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการทำงานและประกาศให้ลูกจ้างทราบ หรือหากนายจ้างไม่อาจกำหนด 
เวลาทำงานตามปกติได้ นายจ้างอาจกำหนดจากชั่วโมงการทำงานแทน (Regular working hour) ซึ่งลูกจ้าง
สามารถทำงานได้ไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน และไม่เกิน  48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ สำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับอันตราย 
ต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง สามารถทำงานได้ไม่เกิน 7 ชั ่วโมงต่อวัน และไม่เกิน 42 ชั ่วโมง 
ต่อสัปดาห์ ในกรณีที่ลูกจ้างทำงานน้อยกว่าเวลาที่กำหนดไว้ต่อวัน ลูกจ้างสามารถทำงานชดเชยในวันอื่นได้ 
แต่ไม่เกิน 9 ชั ่วโมงต่อวัน และไม่เกิน 48 ชั ่วโมงต่อสัปดาห์ (กรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน, 2551) 
กฎระเบียบที่กล่าวมาข้างต้นนี้ มีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ เพื่อคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 
ในการทำงาน รวมถึงคุ้มครองเรื่องรายได้ของลูกจ้าง  

อย่างไรก็ตาม การทำงานในปัจจุบ ัน ที่ม ีการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ ในการทำงานมากขึ ้นนั้น 
ทำให้ตำแหน่งงานบางประเภท จากเดิมที ่มีการกำหนดกรอบระยะเวลาการทำงานอย่างชัดเจน หรือแรงงาน 
ต้องเดินทางมาทำงานที่สำนักงานเป็นกิจวัตร ก็สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องมีกรอบระยะเวลาการทำงาน 
มาเป็นตัวกำหนดและสามารถทำงานได้จากทุกสถานที่ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาทำงานที่สำนักงาน  
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการทำงานที่ปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ช่วยให้การทำงาน 
มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยหนึ่งในทางเลือกการทำงานที่ได้รับความนิยมและให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่น 
ในการทำงาน คือ การทำงานจากที่บ้าน หรือที่เรียกว่า “Work From Home”  

ความเป็นมาของแนวคิดการทำงาน Work From Home 
Work from Home (WFH) เป็นรูปแบบการทำงานที่มีมาอย่างยาวนาน จุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้มีการนำ

แนวคิดเรื่องการทำงานจากที่บ้านหรือการทำงานแบบทางไกลมาใช้ในการทำงาน คือ ในช่วงปี พ.ศ. 2513 – 2522 
เริ ่มมีการต่อต้านการใช้น้ำมัน ซึ่งเป็นผลมาจากข้อตกลงเรื่องอากาศที่สะอาด (The Clean Air Act) และปัญหา
การจราจรที่ติดขัดจากการเดินทางเพื่อมาทำงาน ซึ่งทำให้เกิดปัญหามลพิษ หลังจากมาตรการดังกล่าวถูกบังคับใช้ 
ได้ไม่นาน ในปี พ.ศ. 2522 ก็ได้มีแนวคิดเรื ่องการทำงานจากที่บ้าน โดยหนังสือพิมพ์ The Washington Post 
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ได้ต ีพิมพ์บทความเรื ่อง “Working at Home Can save Gasoline” ที ่ผล ักดันการนำเทคโนโลยีการสื ่อสาร 
เข้ามามีส่วนช่วยในการทำงาน  

ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2523 – 2542 หลายบริษัทในสหรัฐอเมริกาเริ่มทดลองใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางไกล 
รวมถึงรัฐบาลสหรัฐก็ได้มีการทดลองการทำงานแบบ Work from Home ภายใต้ชื ่อโครงการ Federal Flexible 
Workplace Pilot Project โดยเร ียกว ิธ ีการนี ้ว ่า “Flexiplaces” ซึ ่งต ่อมาในปี พ.ศ. 2537 ได ้ม ีการต่อยอด 
ออกนโยบายเพิ่ม ในชื่อ “flexible family-friendly work arrangements” โดยใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารเข้ามา 
มีบทบาทมากขึ้น และได้กลายเป็นโครงการที่ทำอย่างถาวรในปี พ.ศ. 2538 ส่งผลให้จำนวนบริษัทที่รับสมัครงาน 
ในลักษณะการทำงานแบบทางไกล (Remote Work) มีจำนวนเพ่ิมมากขึ้น   

จนมาถึงในช่วงปี พ.ศ. 2553 ประธานาธิบดีโอบามา ได้ลงนามใน The Telework Enhancement Act of 
2010 สน ับสน ุนการทำงานจากที ่บ ้าน และออกมาตรการบ ังค ับให ้หน ่วยงานของร ัฐ ต ้องม ีนโยบาย  
ในการให้พนักงานสามารถทำงานจากระยะไกลได้ อีกทั้งยังเป็นผลให้บริษัทหลายแห่งในสหรัฐอเมริกามีนโยบาย 
ให้พนักงานทำงานจากที ่บ ้านเพิ ่มส ูงขึ ้น ทำให้การทำงานจากที ่บ ้านกลายเป็นหนึ ่งในกลยุทธ์ ทางธุรกิจ 
ของสหรัฐอเมริกา (ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ม.ป.ป.) 

ความหมายของการทำงาน Work from Home (WFH)  
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ได้ให้ความหมายของ WFH ไว้ว่า เป็นรูปแบบการทำงานที่แรงงาน

สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายจากที่บ้าน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วย อีกทั้ง  
ยังกล่าวถึง การทำงานทางไกลแบบชั่วคราวและการกำหนดการทำงานทางเลือก ซึ่งต้องอาศัยความรับผิดชอบ 
ความมุ่ งม ั ่น ท ั ้ งฝ ่ายนายจ ้างและล ูกจ ้าง  เพ ื ่อให ้ธ ุรก ิจและการจ ้างงานสามารถดำเน ินต ่อไปได้  
(องค์การแรงงานระหว ่างประเทศ , 2563) สอดคล้องกับ Meredith Hart (2562) ที่กล ่าวเพิ ่มเต ิมว่า  
หลายบริษัทมีนโยบายอนุญาตให้แรงงานทำงานจากที่บ้านได้ทั้งแบบเต็มเวลาหรือตามความจำเป็นของแรงงาน 
และสอดคล้องกับ MBA Skool Team (2563) ซ่ึงไดร้ะบุเพ่ิมเติมว่า การทำงาน WFH ช่วยให้ชั่วโมงการทำงาน
ของพนักงานมีความยืดหยุ่น และยังส่งเสริมให้เกิดความสมดุลในชีวิตการทำงาน 

สำหรับประเทศไทย ย ังไม่ม ีการให ้ความหมายของ WFH อย ่างเป ็นทางการ แต่จากข้อมูล 
ของ JobsDB (2563) ได้ให้ความหมายของ WFH ไว้ว่า การที่บริษัทเลือกให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้าน 
หรือนอกสถานที่ได้โดยไม่ต้องเข้ามาทำงานที่สำนักงาน สอดคล้องกับ trueID (2563) ที่ระบุเพิ ่มเติมว่า 
อาจหมายความรวมถึงการทำงานนอกสถานที่ซึ่งไม่ใช่ที่บ้าน โดยบริษัทอาจมีการกำหนดวันหรือเวลาที่ต้องเข้า
สำนักงานเพื่อประชุมหรือพูดคุยเกี่ยวกับงาน และ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (2563) ระบุเพิ่มเติมว่า การทำงาน 
WFH เป็นแนวโน้มการทำงานยุคใหม่ที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทำงานมากขึ้น ทำให้ผู้คนสามารถ
ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีต้นทุนต่ำ 

สรุปได้ว่า การทำงาน WFH คือ การทำงานจากที่บ้านหรืออาจรวมถึงการทำงานนอกสถานที่ โดยเป็น
การทำงานรูปแบบใหม่ที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ในการทำงานมากขึ้น ซึ่งผู้ทำงาน
ยังคงเป็นพนักงานของบริษัทในฐานะลูกจ้างเช่นเดิม การทำงานจากที ่บ ้านจะมีลักษณะการทำงาน 
ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เช่น หัวหน้างานอนุญาตให้สามารถทำงานที่บ้านได้เป็นครั้งคราว หรือระยะยาว 
กรณีเป็นนโยบายของบริษัทเพ่ือปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานอย่างถาวรหรือเพ่ือลดต้นทุนของบริษัท เป็นต้น 
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แนวโน้มของการทำงาน Work From Home 
การทำงาน WFH หากเปรียบเทียบในบริบทของประเทศไทยและต่างประเทศ อาจกล่าวได้ว่า รูปแบบ 

การทำงานดังกล่าวในประเทศไทยยังไม่เป็นที่แพร่หลาย และแรงงานส่วนใหญ่ยังคงต้องเดินทางไปทำงาน 
ที่สำนักงานเป็นกิจวัตร แต่ในขณะเดียวกัน การทำงาน WFH ในต่างประเทศ เป็นรูปแบบที่หลายบริษัท 
นำมาปรับใช้เพ่ือช่วยสร้างความยืดหยุ่นในการทำงาน และมีการดำเนินการมาเป็นเวลานานแล้ว โดยมีตัวอย่าง
ข้อมูลการศึกษาและการสำรวจแนวโน้มการทำงาน WFH ของต่างประเทศ ดังนี้ 

Brie Weiler Reynolds (2562) นำเสนอแนวโน้ม
ของจำนวนแรงงาน WFH ในสหรัฐอเมริการะหว่างปี 2548
ถ ึง 2560 พบว ่า ม ีจำนวนผ ู ้ท ี ่ทำงาน WFH เพ ิ ่มขึ้น 
และเชื่อว่าการทำงานที่มีความยืดหยุ่นจะกลายเป็นรูปแบบ
การทำงานในยุคปกติใหม่ (รูปที ่1) 

OWLLabs (2562) ได ้ทำการสำรวจแรงงานที ่ทำงาน 
เต็มเวลาในสหรัฐอเมริกาที่มีอายุระหว่าง 22 ถึง 65 ปี จำนวน 1,202 
คน โดยผลการสำรวจพบว่า ในอีก 5 ปีข้างหน้า แรงงาน WFH 
มีความต้องการที่จะทำงานจากที่บ้านเพิ่มขึ้น ร้อยละ 42 (รูปที่ 2) 
และจากการสอบถามแรงงานที่ทำงานในสำนักงาน พบว่า ในอีก 5 ปี
ข้างหน้า ต้องการเปลี่ยนเป็นทำงาน WFH ร้อยละ 51 (รูปที่ 3)  

Nestor Gilbert (2563) นำเสนอเกี่ยวกับการคาดการณ์แรงงาน
ที่มีความต้องการทำงาน WFH พบว่า แรงงานมีความต้องการทำงาน 
WFH อย่างน้อย 1 วัน และ 3 วันต่อสัปดาห์ โดยความต้องการเพิ่มขึ้น
อย่างเห็นได้ชัดกับแรงงานในภาคที ่เกี ่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยี  
(รูปที ่4)  

จากข้อมูลการศึกษาและการสำรวจข้างต้น สะท้อน
ให้เห็นว่า การทำงาน WFH มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น โดยสาเหตุหลกั
เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิต
และการทำงานมากขึ้น ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุน
ของบริษัท และแรงงานมีความสมดุลในชีวิตการทำงานมากขึ้น 
(Work-life balance) ซึ่งอาจเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้
แรงงานมีความต้องการทำงาน WFH มากขึ้นในอนาคต  

รูปที่ 3 ความต้องการของแรงงานในสำนักงาน 
ที่จะทำงานในรูปแบบ WFH ในอนาคต 

ที่มา: www.owllabs.com 

รูปที่ 1 แนวโน้มการเติบโตของการทำงาน WFH 
ที่มา: www.flexjobs.com 

รูปที่ 4 ความต้องการทำงาน Work From Home 
ที่มา: www.financesonline.com 

รูปที่ 2 ความต้องการของแรงงาน WFH  
ที่จะทำงานในรูปแบบ WFH ในอนาคต 

ที่มา: www.owllabs.com 
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (COVID - 19) กับการทำงาน WFH 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (COVID - 19) ที่เกิดขึ้น ทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิต 

เป็นจำนวนมาก ทุกประเทศทั่วโลกต้องวางแผนเพื ่อรับมือกับวิกฤตครั ้งนี ้ โดยรัฐบาลในหลายประเทศ 
ต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งใหญ่ (Lockdown measure) เพ่ือจำกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 
ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ต้องหยุดชะงัก (Global 
simultaneous shocks) รายได้และกำลังซื้อที่ลดลงพร้อม ๆ กัน เกิดเป็นวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลกที่มีผลกระทบ
ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน (Twin supply-demand shocks) (ดร.เสาวณี จันทะพงษ์ และ ทศพล ต้องหุ้ย, 2563) 
สถานประกอบการและบริษัทหลาย ๆ แห่ง จึงจำเป็นต้องปรับตัวเพ่ือรักษาสภาพคล่อง เช่น การปรับลดชั่วโมง
การทำงาน การลดจำนวนแรงงาน ฯลฯ เพ่ือประคับประคองให้ธุรกิจยังสามารถดำเนินต่อไปได้  

Arlington และ Va (2563) ได้นำเสนอ 
ผลการสำรวจเกี ่ยวกับ ผลกระทบจากโรค 
โคว ิด -  19 ต ่อการปร ับเปล ี ่ยนร ูปแบบ 
การดำเนินธุรกิจของผู้บริหารสูงสุดทางด้าน
การเงินของบริษัท (Chief Financial Officer: 
CFO) และผู้นำทางด้านการเงิน จำนวน 317 
ค น  พ บ ว ่ า  ร ้ อ ย ล ะ  7 4  ข อ ง จ ำ น ว น 
ผู้ตอบแบบสอบถาม จะปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การทำงานอย่างน้อยร้อยละ 5 จากการทำงาน 
ในสำนักงานเปลี ่ยนเป็นทำงานจากที ่บ ้าน
อย่างถาวร (รูปที่ 5) 

 
 

จากข้อมูลดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นว่า โรคโควิด - 19 เป็นวิกฤตที่เปรียบเสมือนปัจจัยเร่งสำคัญ ทีท่ำให้
หลายบริษัททั่วโลกตระหนักถึงการปรับรูปแบบการทำงานให้ยืดหยุ่น เพ่ือรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ไดใ้นอนาคต  

Work from Home ในบริบทประเทศไทย 
รูปแบบการทำงาน WFH ในบริบทของประเทศไทยอาจยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก โดยก่อนเกิด

สถานการณ์โรคโควิด - 19 คำว่า WFH แทบไม่ได้เป็นที่รู้จักหรือเป็นประเด็นที่น่าสนใจของหลาย ๆ บริษัท 
แต่เมื ่อเกิดสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทเริ ่มมีการออกนโยบายอนุญาตให้พนักงานสามารถทำงาน WFH  
เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อที่กำลังแพร่ระบาด 

ปิ่นสุดา ภู ่ว ิภาดาวรรธน์ (2563) กล่าวว่า บลจ.ไทยพาณิชย์ได้ปรับรูปแบบการทำงาน โดยเน้น 
การทำงาน WFH เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน และลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 โดยปัจจัยสำคัญ
ที่ทำให้การทำงาน WFH ประสบความสำเร็จ ได้แก่ 1. การปรับความคิด (Mindset) ของพนักงานโดยปรับเปลี่ยน
รูปแบบการทำงานใหม่ มีวินัยในการทำงานและมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม 2. การเตรียมความพร้อม
ด้านเทคโนโลยีที่ช่วยให้การทำงาน WFH เป็นไปอย่างราบรื่น ทั้งอุปกรณร์ะบบงาน ระบบเครือข่ายที่มีศักยภาพ
สูง รวมไปถึงระบบอินเตอร์เน็ต ที่มีความเร็วเพียงพอในการรับส่งข้อมูล สำหรับด้านซอฟต์แวร์ นอกจาก 
ความพร้อมของระบบที่ ให้บร ิการล ูกค้าแล ้ว ม ีการนำระบบจดหมายอิเล ็กทรอนิกส ์ (Email Chat)  
การโทรออนไลน์ และการประชุมทางไกล (VDO Conference) มาใช้สำหรับติดต่อสื ่อสาร และมีระบบ 

รูปที่ 5 ร้อยละของพนักงานในบริษัท ผู้ซ่ึงไม่เคยทำงาน WFH มาก่อน  
จะทำงาน WFH อย่างถาวร หลังสถานการณ์โควิด19 ดีขึ้น 

ที่มา: www.gartner.com 
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การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื ่อป้องกันภัยคุกคามและการถูกโจมตี  
ทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น 3. การปรับกระบวนการทำงานให้เอ้ือต่อการทำงาน WFH เช่น เปลี่ยนการส่งเอกสาร 
ให้เป็นแบบ Digital document ทำให้เกิดการอนุมัติงานระหว่างกันผ่านอีเมล การบันทึกไฟล์เอกสาร 
ไว้ที ่ส่วนกลางทำให้ปรับแก้ไขออนไลน์ได้ หรือการทำธุรกรรมทางการเงินแบบออนไลน์แทนการใช้บริการ 
ที่สาขาธนาคาร เป็นต้น ซึ่งการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานดังกล่าวช่วยลดขั้นตอนการทำงานให้เร็วยิ่งขึ้น 

 Pattarat (2563) นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
(DTAC) ที่มีการแบ่งพนักงานทุกสายงานออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อสลับกันทำงานจากที่บ้าน และมีการนำระบบ 
Cloud [1] รูปแบบ Microsoft SharePoint [2] หรือ Microsoft Teams [3] เข้ามาใช้ เพื ่อให้สามารถเข ้าถึง 
การทำงานได้ทุกเมื ่อ เช่นเดียวกับบริษัท แอล.พี.เอ็น .ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ที ่ให้พนักงาน 
ในสำน ักงานใหญ่สล ับก ันทำงาน WFH เพ ื ่อลดจำนวนพนักงานที ่มาทำงานในสำน ักงานให ้ เหลือ 
เพียงร้อยละ 50 จึงส่งผลให้ภาพของการทำงาน WFH ชัดเจนยิ่งขึ้น 

อย่างไรก็ตาม มีบางบริษัทที ่ให้ความสำคัญกับรูปแบบการทำงาน WFH มาก่อนการเกิดสถานการณ์ 
โรคโควิด-19 หนึ่งในนั้นคือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จิตตะ เวลธ์ จำกัด (Jitta) ที่มีแนวคิดการทำงาน 
ที่ยืดหยุ่นเพื่อให้เอื้อต่อการทำงานอย่างมีความสุขของพนักงาน โดยมีนโยบายอนุญาตให้พนักงานสามารถ
ทำงาน WFH แต่ก็มีการกำหนดวิธีการดำเนินงานที่ชัดเจน และสามารถประเมินผลการทำงานของพนักงาน
เหมือนการเข้ามาทำงานที่สำนักงาน โดยต้องอาศัยความใกล้ชิดมากขึ้น ผ่านการพูดคุยก่อนและหลังการทำงาน
เพื ่อไม่ให้การสื ่อสารตกหล่น ผลงานออกมามีประสิทธิภาพสามารถตอบโจทย์เป้าหมายขอ งองค์กรได้ 
(Pran Suwannatat, 2563) 

ในเดือนกันยายน 2563 บริษัท PricewaterhouseCoopers (PwC) ประเทศไทยหนึ ่งในบริษัท
ตรวจสอบบัญชีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประเมินว่า ร้อยละ 20 ของบริษัทในประเทศไทย มีนโยบายให้พนักงาน
ทำงาน WFH อย่างถาวร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อลดต้นทุนของบริษัท 
รวมถึงอาจมีการปรับเปลี่ยนการพิจารณาจ้างลูกจ้างชั่วคราว พนักงานจากภายนอก หรือผู้มีอาชีพอิสระมากขึ้น 
เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในด้านกำลังคนและบริหารต้นทุน นอกเหนือจากนโยบายดังกล่าว บริษัทหลายแห่ง 
ได้เลือกใช้วิธีผสมผสานให้พนักงาน เลือกที่จะ WFH หรือจะทำงานในสำนักงาน เนื่องจากการทำงาน WFH 
อย่างถาวร อาจก่อให้เกิดความเครียดและไม่สามารถสร้างสมดุลในชีวิตการทำงานของพนักงานได้ โดยพบว่า 
พนักงานต้องการทำงาน WFH อย่างน้อย 2 วันต่อสัปดาห์ (PwC, 2563) 

ข้อดีและข้อเสียจากการทำงาน Work from home  
ข้อดีจากการทำงาน WFH  
  1. ด้านสิ ่งแวดล้อม (Environmental) ซึ ่งไม่ใช ่ว ัตถุประสงค์หลักของการใช้นโยบาย 

การทำงาน WFH ของบริษัท แต่กลายเป็นผลประโยชน์ทางอ้อมที่ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมลงได้ Melanie Uy (2562) 
นำเสนอว่า การทำงาน WFH ลดปัญหามลพิษจากก๊าซพิษและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ลดปัญหามลพิษทางน้ำ 
จากสารเคมีที ่ปนเปื ้อนในน้ำและแหล่งน้ำอื ่น ๆ ลดการใช้น ้ำมันเช ื ้อเพลิง ซึ ่งก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก รวมถึงบริษัทได้ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) 
ในขณะที่คนในชุมชนได้รับประโยชน์จากอากาศที่ดีขึ้นและลดปัญหาการจราจรติดขัด 
 
[1] ระบบ Cloud คือ บริการที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์และทรัพยากรด้านคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ โดยผู้ใช้งานสามารถจัดการข้อมูลบน Cloud ได้, สืบค้นจาก 
www.openlandscape.cloud 
[2] Microsoft SharePoint คือ ระบบแชร์ข้อมูลและบริหารเอกสารผ่านเว็บบราว์เซอร์ โดยมีหน้าที่หลักในการสร้างพื้นที่ทำงานและใช้เอกสารร่วมกัน รวมถึงใช้เป็นพื้นที่
ปลอดภัยสำหรับการเก็บ จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน แบ่งปัน สร้าง และแก้ไขเอกสาร Microsoft Office แบบออนไลน์, สืบค้นจาก www.microsystems.co.th 
[3] Microsoft Teams คือ โปรแกรมที่ใช้สำหรับการติดต่อสื่อสาร การนัดหมาย การประชุม ฯลฯ โดยสามารถเข้าถึงบริการต่างและเครื่องมือทั้งหมดในพื้นที่ทำงานของทีม  
ที่เดียว รวมทั้งสามารถเข้าถึง SharePoint, OneNote, Power BI และ Planner ได้ในทันที, สืบค้นจาก www.cits.mfu.ac.th 
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  2. ด้านเศรษฐกิจ (Economy) การศึกษาของ Ajay K Garg and Jan van der Rijst (2558) 

เกี่ยวกับประโยชน์และอันตรายจากการทำงาน WFH ของพนักงานที่มีความต้องการทำงาน WFH กรณีศึกษา 
บริษัทเอกชนในแอฟริกาใต้ พบว่า สามารถลดค่าใช้จ่ายของบริษัท ได้แก่ ค่าเช่าสถานที่ทำงาน ภาษี ค่าไฟฟ้า 
การระบายน้ำเสียและค่าน้ำประปา ในขณะที่พนักงานก็สามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้เช่นกัน   
   3. ด ้านส ุขภาพ (Health) OWLLabs (2562) ได้ทำการสำรวจแรงงานที ่ทำงานเต ็มเวลา 
ในสหรัฐอเมริกาช่วงอายุระหว่าง 22 ถึง 65 ปี พบว่า การทำงาน WFH ทำให้แรงงานมีความสุขมากขึ้น 
ความเครียดในการทำงานน้อยลง มีความสมดุลในชีวิตการทำงานเพิ่มขึ้น  ระยะเวลาในการทำงานน้อยลง  
นอกจากนี้ยังพบว่า แรงงานกลุ่มนี้ ยอมให้มีการปรับลดเงินเดือนเพ่ือแลกกับการทำงานจากที่บ้านที่มากขึ้น 

ข้อเสียจากการทำงาน WFH 
  Rachel Go (2561) และ Coworking Research (2562) ได้ระบขุ้อเสียของการทำงาน WFH 

สรุปได้ดังนี้  
  1. การขาดความร่วมมือกันในการทำงานและความแตกต่างในวัฒนธรรมการทำงาน  

การพบปะพูดคุยกันในการทำงานจะน้อยลง การพูดคุยผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตจะมีมากขึ้น ทำให้พนักงาน  
ที่ทำงานในสำนักงานรู้สึกว่า พนักงาน WFH ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานร่วมกันเป็นทีม และพนักงาน  
WFH รู ้สึกว่าไม่ได้รับการปฏิบัติจากทีมอย่างจริงจัง ซึ่งการมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นส่วนสำคัญที่ส่งผล 
ต่อคุณภาพของงาน ดังนั้นปัญหาดังกล่าวจะส่งผลทำให้คุณภาพงานต่ำลง 

  2. ความยุ ่งยากและขาดการติดต่อสื่ อสารในการทำงาน ปัญหาเกี ่ยวกับการประชุม 
หรือปรึกษาหารือร่วมกันทำได้ยากข้ึน และการรับรู้สถานการณ์ต่าง ๆ ของบริษัทเป็นไปได้ยากขึ้น 

  3. การควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ทำงาน WFH ต้องมีการกำหนด
กรอบระยะเวลาในการทำงานที่ชัดเจน โดยกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงาน กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของพนักงานเพ่ือให้งานสามารถดำเนินไปได้อย่างเป็นระบบ  

  4. การสูญเสียผลผลิต ปัญหาการขาดสมาธิในการทำงาน เนื่องจากการทับซ้อนกันของงาน 
จากที่ทำงานและงานบ้าน (หากพนักงานไม่สามารถจัดแบ่งเวลาได้อย่างเหมาะสม ) ทำให้ประสิทธิภาพ 
ในการทำงานลดลง ส่งผลให้คุณภาพของงานต่ำลง  

 จากข้อมูลข้างต้นได้สะท้อนให้เห็นว่า การทำงาน WFH ก่อให้เกิดผลดีต่อองค์กรในหลาย ๆ ด้าน 
ทั้งที ่เป็นประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมต่อผู ้ประกอบการและพนักงาน รวมถึงชุ มชนและสิ ่งแวดล้อม  
แต่ในขณะเดียวกัน ก็อาจส่งผลเสียต่อองค์กรเช่นกัน สาเหตุเกิดจากช่องว่างในการทำงานที่มากขึ้น ระหว่าง
พนักงานด้วยกัน และพนักงานกับนายจ้าง ซ่ึงถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร และหากขาดการควบคุม
หรือกำหนดแบบแผนที่ชัดเจน รวมถึงประเด็นเรื่องวัฒนธรรมในการทำงาน อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร 
ในระยะยาว ทำให้ไม่สามารถดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้  

บทสรุป 
รูปแบบการทำงานในอนาคต มีแนวโน้มเปลี ่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในประเทศ  

ที่พัฒนาแล้ว อย่างเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนการทำงานแบบทางไกล  
โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารเข้ามามีส่วนช่วยในการทำงานมากยิ่งขึ้น แนวคิดการทำงาน  
แบบทางไกลนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการคำนึงถึงความสำคัญของกับการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
จากรายงานของ World Economy Forum ในบทความเร ื ่อง The Future of Jobs Report 2020 ท ี ่มี
ใจความสำคัญเกี่ยวกับงานในอนาคต ระบุถึง ปัจจัยด้านการพัฒนาทางเทคโนโลยี จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้  
งานในอนาคตเปลี่ยนแปลงไป โดยการใช้เครื่องจักรทำงานแทนมนุษย์มากขึ้น อีกทั้งการพัฒนาทางด้าน
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เทคโนโลยียังเป็นผลให้การทำงานผ่านช่องทางระบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย โดยระบุว่า ร้อยละ 84 
ของนายจ้างถูกกำหนดให้ปรับกระบวนการทำงานให้เป็นดิจิทัลมากขึ ้น ซึ ่งรวมถึงการขยายการทำงาน 
แบบทางไกลอีกด้วย (World Economic Forum, 2563) และนอกเหนือจากปัจจัยด้านเทคโนโลยีแล้ว วิกฤต
ด้านโรคระบาดที่เกิดขึ ้นนั ้น ได้ส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจในวงกว้าง และเป็นผลให้เกิดการทำงาน  
จากที ่บ ้านหร ือการทำงานแบบทางไกลเพิ ่มข ึ ้นเช ่นกัน ซ ึ ่งกล ่าวได ้ว ่า เป ็นปัจจัยเร ่งสำคัญให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการทำงาน อีกนัยหนึ่งคือ ทำให้เราสามารถมองเห็นภาพของงานในอนาคต 
ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ ้นนั่นเอง โดยเห็นได้จากการปรับตัวของนายจ้าง ที่มีนโยบายให้ลูกจ้างสามารถทำงาน  
จากที ่บ ้านหร ือทำงานแบบทางไกลได ้ โดยนายจ้างสามารถออกคำสั ่ง ให ้ล ูกจ ้างทุกตำแหน่งงาน  
หรือบางลักษณะงาน สามารถที ่จะทำงานจากที ่บ้านได้ กำหนดระยะเวลาในการทำงานและกำหนด  
แนวทางการปฏิบัติงานจากที่บ้าน เพื่อให้สามารถทำงานได้สำเร็จตามที่นายจ้างต้องการ แต่นโยบายดังกลา่วนี้ 
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ยังไม่ได้มีการกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ เพียงแต่เกิดจากความตกลงของทั้งฝ่าย
นายจ้างและลูกจ้างเท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากโรคระบาดของทั้งสองฝ่าย สะท้อนให้เห็นว่า 
นโยบายการทำงานจากท่ีบ้าน อาจเกิดช่องว่างของสิทธิที่แรงงานควรจะได้รับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้  

กฎระเบียบเกี่ยวกับสิทธิที่แรงงานควรจะได้รับจากการทำงานจากที่บ้าน หรือการทำงานแบบทางไกล 
จึงเป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญ ที่ควรหยิบยกมาพิจารณา เมื่อนายจ้างมีนโยบายให้แรงงานสามารถเลือกที่จะ
ทำงานจากที่บ้าน ย่อมหมายถึง ลูกจ้างต้องออกทุนทรัพย์หรือใช้ทรัพยากรของตนเองในการทำงาน ทำให้  
เกิดต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการทำงาน เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ค่าเสื่อมของอุปกรณ์) ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า 
เป็นต้น  ดังนั้น การกำหนดกฎหมายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองแรงงานที่ทำงานจากที่บ้านจึงมีความจำเป็น
อย่างยิ่ง โดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจากที่บ้าน 
รวมถึงการสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการทำงานจากที่บ้าน 
เพื่อเอื้ออำนวยให้การทำงานมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญคือ เป็นการคำนึงถึงสิทธิพื้นฐาน  
ที่แรงงานพึงจะได้รับจากการทำงานจากที่บ้าน โดยที่ไม่แตกต่างไปจากสิทธิที ่ได้รับจากการทำง าน 
ในสำนักงาน  

ทั้งนี้ กฎระเบียบข้างต้น ถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับรูปแบบการทำงานในอนาคต
เพื่อให้สอดรับกับแนวโน้มของอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นสื่อกลางในการปฏิบัติงานเป็นหลัก โดยธนาคารกรุงไทยได้เปิดเผยผลการรวบรวมข้อมูลจาก 16 องค์กรชั้นนำ
ของประเทศ ถึงสายงานและอาชีพที่เป็นที่ต้องการแห่งอนาคต แบ่งเป็น 7 สายงาน 24 อาชีพ ดังนี้ 1) สายงานด้าน
วิศวกรรม (Engineering) ได้แก่ วิศวกรสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และวิศวกรนาโน 2) สายงานด้าน IT 
(Information Technology) ได้แก่ นักพัฒนาซอฟแวร์ นักพัฒนาแอปพลิเคชั่น และนักพัฒนาเกม 3) สายงานบัญชี
และการเงิน (Accounting & Finance) ได้แก่ ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ตรวจสอบบัญชี นักคณิตศาสตร์ประกันภัย  
4) การแพทย์ (Medical) ได้แก่ แพทย์ผิวหนัง นักวิทยาศาสตร์การกีฬา สัตวแพทย์ และบุคลากรด้านการแพทย์  
5) ธ ุรกิจอิสระ (Business Owner) ได้แก่ สตาร์ทอัพ ผู ้ประกอบการดิจ ิท ัล และเกษตรกรฟาร์มอัจฉร ิยะ  
6) อาชีพด้านออกแบบ (Design) ได้แก่ นักออกแบบโลกเสมือนจริง (AR Designer) สถาปนิก และครีเอทีฟ  
และ 7) อาชีพทางเลือก (Alternative Careers) ได้แก่ ครูสอนการแสดง เน็ตไอดอล ฟิตเนสเทรนเนอร์ นักธุรกิจ
อาหารเสริม นักดนตรีคัฟเวอร์ และบิวตี ้บล็อกเกอร์ (Admission Premium, 2562) อย่างไรก็ตาม จะสังเกต 
เห็นได้ว่าแนวโน้มอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่ มีพื้นฐานการทำงานที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วน ใหญ่ 
จึงเป็นไปได้ว่าในอนาคต รูปแบบการทำงานของอาชีพเหล่านี้อาจไม่มีความจำเป็นต้องทำงานที่สำนักงาน
เหมือนในอดีต แต่สามารถทำงานได้จากที่บ้าน และอาจขยายผลไปถึงการบูรณาการทุกพื้นที่ให้เป็นเสมือน
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สำนักงาน หรือที่เรียกว่า Work from Anywhere ที่จะไม่จำกัดเฉพาะกลุ่มอาชีพอิสระอีกต่อไปแต่ขยายไปถึง
กลุ่มพนักงานประจำได้ด้วย (จิดาภา ช่วยพันธุ์ วริทธิ์นันท์ ชุมประเสริฐ, และสุตาภัทร ม่วงนา, 2563) ดังนั้น 
จึงมีความจำเป็นที่สถานประกอบการและแรงงานต้องตระหนักถึงการเปลี ่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และพร้อม 
ที ่จะปรับเปลี ่ยน เรียนรู ้และพัฒนาไปพร้อม ๆ กับเทคโนโลยีและทักษะความรู ้ใหม่ ๆ เพื ่อยกระดับ
ประสิทธิภาพขององค์กรการทำงานให้สูงขึ้น และผ่านพ้นวิกฤตอันเลวร้ายนี้ไปได้โดยเร็ว 

นอกจากนี้ พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยให้ผู ้บริโภคปรับตัวสู่โลกดิจิทัลมากขึ้น เน้นการซื้อสินค้า 
และชำระเงินออนไลน์แทนการใช้เง ินสด ซึ ่งเป็นโอกาสของหลายธุรกิจจากการทำธุรกรรมผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตและโมบายแบงก์กิ ้งที ่ขยายตัวสูงขึ ้น และคาดว่าในระยะข้างหน้าการใช้งานยังคงเติบโต  
อย่างก้าวกระโดดเป็นผลจากความคุ้นชินในการใช้ e-Payment ภายใต้บริบทใหม่ (ทศพล ต้องหุ้ย และธนพล 
กองพาลี, 2563) ซึ่งมาตรการล็อกดาวน์ทำให้หลายธุรกิจได้รับผลกระทบ แต่ธุรกิจบางประเภทยังขยายตัวได้
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ภายใต้ Next Normal เป็นผลมาจากการลดการเดินทางทำให้พฤติกรรม 
ของผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาทำงานจากที่บ้าน เพ่ือหลีกเลี่ยงการระบาดของโรค แต่การอุปโภคบริโภค
ย ังเป ็นส ิ ่ งจำเป ็น หลายคนจ ึงห ันมาใช ้ธ ุรก ิจบร ิการดิจ ิท ัลโดยการซ ื ้อผ ่านแอปพล ิเคช ันมากขึ้น  
เพราะทำได้ง่ายและรวดเร็ว จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการที่ให้บริการผ่านแพลตฟอร์มเหล่านี้มากขึ้นด้วย 
และถือเป็นโอกาสเติบโตของธุรกิจบริการดิจิทัล อย่างธุรกิจ e-Commerce ธุรกิจรับส่งพัสดุด่วน (Parcel 
Delivery) และธ ุรก ิจขนส่งอาหาร (Online Food Delivery) โดยเฉพาะ Online Food Delivery โตขึ้น
มากกว่าสามเท่าเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน การเติบโตอย่างก้าวกระโดดนี้ สะท้อนจากข้อมูล 
“Google Trend” พบว่ามูลค่าธุรกิจ e-Commerce เติบโตร้อยละ 8 - 10 ต่อปี ขณะที่ธุรกิจรับส่งพัสดุด่วน 
ที่เป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องขยายตัวประมาณ 11% ต่อปี และในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาธุรกิจขนส่งอาหารเติบโตสูงเฉลี่ย 
10% ต่อปี เนื ่องจากพฤติกรรมของผู ้บริโภคที ่ต ้องการความสะดวกและประหยัดเวลามากขึ ้น รวมทั้ง
ผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดกลางและเล็กที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น  (พรสวรรค์ รักเป็นธรรม, 
ยุววรรณ รัฐกุล, และเสาวณี จันทะพงษ์, 2563) 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ทำให้ทุกภาคส่วนต้องคิดทบทวนเกี่ยวกับรูปแบบงานที่มีความ

ยืดหยุ ่นมากขึ ้น เพื ่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและเป็นการเตรียมความพร้อมเพื ่อร ับมือ 
กับทุกเหตุการณท์ีไ่มส่ามารถคาดการณ์ได้ในอนาคต ยกตัวอย่างเช่น การเกิดอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย เป็นต้น   

2. ภาครัฐควรดำเนินการร่วมกับภาคเอกชนในการวางแผนจัดเก็บข้อมูลสถิติแรงงาน WFH โดยต้อง
จัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันมากที่สุด เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่จะใช้
ในการกำหนดแผนหรือนโยบายที่ดีที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ 

3. ภาครัฐควรสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยในประเทศเกี่ยวกับรูปแบบงานในอนาคต เพื่อนำข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับรูปแบบงานในอนาคตที่เปลี่ยนไป รวมถึงสนับสนุนการ
พัฒนาแพลตฟอร์มที ่แรงงานและสถานประกอบการสามารถเข้าถึงร ูปแบบการทำงาน WFH ได้ง ่ายขึ้น  
เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่จะเป็นรากฐานสำคัญของการทำงานในอนาคต 

4.ประเทศไทยควรจะมีการกำหนดกฎหมายหรือมาตรการคุ้มครองแรงงานที่ทำงานจากที่บ้าน ในเรื ่อง 
ของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจากที่บ้าน (OSH Security Safety Measure)  
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดหน้าที่ให้นายจ้างหรือสถานประกอบการ มีการสนับสนุนหรืออำนวย
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ความสะดวกเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจากการทำงานที่บ้าน เช่น 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ค่าเสื่อมของอุปกรณ)์ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า 

5. การทำงาน WFH สามารถช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้รัฐบาลสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านภาษี
สิ่งแวดล้อมลงได้ (Carbon Credit) ซึ่งถือเป็นประโยชน์ที่ภาครัฐได้รับ ดังนั้น ภาครัฐอาจมีนโยบายสนับสนุน
ผ่านมาตรการด้านภาษี โดยลดค่าใช้จ่ายด้านภาษีให้กับบริษัทหรือองค์กรที่มีนโยบายให้พนักงานทำงานใน
ลักษณะ WFH 
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“จากเมืองไทยสู่ไต้หวัน แหล่งโอกาสแรงงานไทย” 
Form Home to Taiwan, Thai Job Seekers Try to Explore Better Employment Opportunity 

บทนํา 
 แรงงานไทยเร่ิมเดินทางไปทํางานในต่างประเทศอย่างจริงจังต้ังแต่ปี พ.ศ.2518 เป็นต้นมา ซึ่งในช่วงน้ัน 
มีการถอนทหารอเมริกันออกจากประเทศไทย ทําให้คนไทยที่เคยทํางานในฐานทัพอเมริกาและกิจการ 
ที่เก่ียวข้องต้องว่างงานลงมาก ประกอบกับตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นประเทศรํ่ารวยจากการขายนํ้ามัน  
มีความต้องการแรงงานจํานวนมาก ทําให้แรงงานไทยมีรายได้และส่งเงินกลับประเทศจํานวนมาก ในเวลาน้ัน
รัฐบาลจึงส่งเสริมสนับสนุนแรงงานไทยที่ไปทํางานต่างประเทศอย่างชัดเจน อย่างไรก็ดี พ.ศ .2534 
ตลาดแรงงานไทยในตะวันออกกลางได้ซบเซา เน่ืองจากวิกฤติอ่าวเปอร์เซีย และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ในช่วงน้ัน ทําให้แรงงานไทยที่ต้องการไปทํางานต่างประเทศต้องย้ายมาภูมิภาคมาฝั่งเอเชีย (กระทรวงแรงงาน
ไต้หวัน, 2563)  ซึ่งตอนน้ันหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียได้มีความต้องการแรงงานอย่างมาก เช่น มาเลเซีย 
สิงคโปร์ ฮ่องกง และไต้หวัน ซึ่งหากพิจารณา ประเทศที่แรงงานไทยนิยมเดินทางไปทํางานมากที่สุด  
คือ ไต้หวัน รองลงมาเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และอิสราเอล 

หากพิจารณาข้อมูลจากประเทศปลายทาง คือ ข้อมูลจากเว็ปไซต์กระทรวงแรงงานของไต้หวัน
(www.english.mol.gov.tw) พบว่า แรงงานไทยที่เดินทางไปไต้หวันน้ันมีแนวโน้มลดจํานวนลงเรื่อย ๆ  
และเริ่มทรงตัวต้ังแต่ปี พ.ศ.2552 เป็นต้นมา เน่ืองจากส่วนหน่ึงเป็นผลจากการเติบโตภายในประเทศ 
ที่ส่งผลให้เกิดความต้องการใช้แรงงานมากขึ้น ค่าจ้างในประเทศปรับตัวสูงขึ้น ทําให้แรงงานไทยนิยมไปทํางาน
ในต่างประเทศลดลง (กิริยา กุลกลการ, 2559) และในปี พ.ศ.2562 มีแรงงานไทยที่ทํางานอยู่ในไต้หวัน  
อยู่จํานวน 59,013 คน ซึ่งจากรูปที่ 1 จะเห็นว่า เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ที่เดินทางไปทํางานยังไต้หวัน 
จํานวนแรงงานไทยที่ทํางานอยู่ในไต้หวันน้อยที่สุด แต่สําหรับประเทศไทยน้ัน ไต้หวันยังคงเป็นจุดหมาย 
ที่แรงงานไทยนิยมไปทํางานมากที่สุด  

รูปที่ 1 แสดงตัวเลขแรงงานที่เดินทางไปทํางานยังประเทศไต้หวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : National Statistics Republic of China (Taiwan) 



20 
 

นโยบายภาครัฐต่อแรงงานข้ามชาติในไต้หวัน 

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ธนาคาร Bank SinoPac (永豐銀行) ของไต้หวันได้ออกบัตรเครดิต
สําหรับแรงงานต่างชาติโดยเฉพาะเป็นธนาคารแรก ช่ือบัตรเครดิต SEA ซึ่งเป็นตัวย่อมาจาก Southeast Asia 
หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้แรงงานต่างชาติได้รับบริการด้านการเงินที่สะดวก ไม่จําเป็นต้องพกเงินสด 
ในการซื้อสินค้า และสามารถได้รับเครดิตเงินคืนร้อยละ 0.6-3 หากใช้ซื้อตัวเครื่องบิน มีการคุ้มครองประกันภัย 
การเดินทางในวงเงิน 35 ล้านเหรียญไต้หวัน หรือประมาณ 37 ล้านบาท นอกจากน้ีบัตรเครดิตใบแรกสําหรับ
แรงงานต่างชาติของ Bank SinoPac เป็นบัตรอีซีย์การ์ด สามารถเติมเงินใช้รูดจ่ายค่าโดยสารระบบขนส่งมวลชน 
หรือซื้อของตามร้านสะดวกซื้อ ซึ่งการออกบัตรเครดิต SEA จะอํานวยความสะดวกในการจับจ่ายใช้สอย 
ของแรงงานต่างชาติมากขึ้น นอกจากน้ีคณะกรรมการกํากับดูแลสถาบันการเงินของไต้หวัน กําลังอยู่ระหว่าง 
แก้กฎหมาย อนุญาตให้ต้ังธนาคารอินเตอร์เน็ต และทําธุรกรรมการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชัน โดยจะอํานวย
ความสะดวกให้แรงงานต่างชาติสามารถโอนเงินจากบัญชีธนาคารในไต้หวันเข้าบัญชีธนาคารในต่างประเทศได ้
ผ่านมือถือ โดยไม่ต้องโอนผ่านร้านสะดวกซื้อหรือธนาคารแบบด้ังเดิมอีกต่อไป ทําให้การโอนเงินของแรงงาน
ต่างชาติในอนาคตสะดวกและรวดเร็ว และเสียค่าธรรมเนียมตํ่า แต่กฎหมายฉบับน้ี ยังไม่ได้ประกาศใช้ คาดว่า
เมื่อประกาศใช้แล้ว จะทําให้ตลาดการเงินสําหรับแรงงานต่างชาติได้รับความสนใจจากธนาคารและธุรกิจการเงิน
ทั้งหลาย (อโศก ศรีจันทร์, 2563) 

และอีกหน่ึงมาตรการที่เป็นสิ่งดึงดูดแรงงานต่างชาติให้เดินทางเข้าสู่ไต้หวัน คือการที่กระทรวงแรงงาน 
ของไต้หวันได้ประกาศผ่อนปรนคุณสมบัติของงานก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภค ซึ่งเดิมจะต้องเป็นโครงการมูลค่า 
10,000 ล้านเหรียญไต้หวันขึ้นไป จึงจะอนุญาตให้นําเข้าแรงงานต่างชาติได้ แต่เมื่อเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา  
ได้ขยายการนําเข้าด้วยการลดมูลค่าโครงการเหลือ 1,000 ล้านเหรียญไต้หวัน และเดือนสิงหาคมประกาศลดเง่ือนไข
ลงอีก เหลือโครงการก่อสร้างของรัฐที่มีมูลค่า 100 ล้านเหรียญขึ้นไป ระยะเวลาก่อสร้าง 1 ปี 6 เดือนขึ้นไป  
สามารถนําเข้าแรงงานต่างชาติได้ เพ่ือผ่อนคลายภาวะขาดแคลนแรงงาน เท่ากับเป็นการหวนกลับไปใช้นโยบาย 
เมื่อ 20 ปีที่แล้ว คาดว่าจะช่วยให้ผู้รับเหมางานก่อสร้างของรัฐ นําเข้าแรงงานต่างชาติเพ่ิมขึ้นประมาณ 2,400 คน  
(อโศก ศรีจันทร์, 2563) 

อย่างไรก็ดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานไต้หวันยํ้าว่า การนําเข้าแรงงานต่างชาติยังคงเป็นไป 
เพ่ือทดแทนในภาวะที่ขาดแคลนเท่าน้ัน "ดังน้ัน จึงเสนอให้จัดต้ังกลไกที่สามารถดึงแรงงานต่างชาติที่มีความชํานาญงาน
ให้สามารถทํางานในไต้หวันต่อไปได้โดยไม่มีการจํากัดระยะเวลาการทํางาน” ซึ่งเดิมที แรงงานต่างชาติ 
ภาคการผลิตสามารถทํางานในไต้หวันได้นาน 12 ปี และภาคสวัสดิการสังคมสามารถทํางานในไต้หวันได้นาน 
ถึง 14 ปี และยังเปิดเผยว่าสภาพการณ์ขาดแคลนแรงงานของไต้หวันจะปรากฏชัดเจนมากขึ้นเรื่อย ๆ นับจากปีหน้า
เป็นต้นไป ไต้หวันจะขาดแคลนแรงงานอย่างตํ่าปีละ 180,000 คน หากมีการจัดต้ังกลไกดังกล่าวขึ้นมา จะสามารถ
ดึงแรงงานต่างชาติที่มีความชํานาญงานและมีความประพฤติดีให้ทํางานในไต้หวันต่อไปได้ และกลไกน้ียังสามารถ
เช่ือมต่อกับกลไกของหน่วยงานที่เก่ียวกับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ 
วิสาหกิจ และแรงงานต่างชาติ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563) อีกทั้ง ทางกระทรวงแรงงานของไทยได้ร่วมกับ
ภาคเอกชน ได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดส่งแรงงานไทยไปทํางานต่างประเทศเพ่ือให้ได้รับประโยชน์สูงสุด 
และมีโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ รวมถึงทักษะด้านภาษา ซึ่งหากการเดินทางระหว่างประเทศสามารถทําได้
ตามปกติ สามารถจัดส่งแรงงานไทยไปทํางานต่างประเทศได้ทันที ให้ใกล้เคียงกับเป้าหมายจํานวน 100,000 คน  
ตามที่ต้ังเป้าไว้ คาดว่าจะทําให้มีรายได้เข้าประเทศกว่า 140,000 ล้านบาท (The Bangkok Insight, 2020) 
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ผลประโยชนส์ทุธิของการไปทํางานที่ไต้หวัน 
คนงานไทยที่เดินทางไปทํางานที่ไต้หวันจะได้รับค่าตอบแทนเท่ากับเงินเดือนขั้นตํ่า ซึ่งปัจจุบันค่าจ้าง

ขั้นตํ่ารายเดือนของประเทศไต้หวัน ปัจจุบันปี พ.ศ.2563 อยู่ที่ 23,800 เหรียญไต้หวัน หรือราว 25,000 บาท 
ส่วนค่าจ้างขั้นตํ่ารายช่ัวโมง อยู่ที่ 158 เหรียญไต้หวัน หรือราว 170 บาท อย่างไรก็ตาม ค่าจ้างขั้นตํ่า 
ของประเทศไต้หวันจะมีการปรับเพ่ิมขึ้นใหม่ เริ่ม 1 ม.ค. 2564 จากเดิม 23,800 เหรียญไต้หวัน เป็น 24,000  
เหรียญไต้หวัน (ปรับขึ้น 0.84%) และ ค่าจ้างขั้นตํ่ารายช่ัวโมง จากเดิม 158 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่  
เป็น 160 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (ปรับขึ้น 1.26%) (กระทรวงแรงงานไต้หวัน, 2563) ค่าตอบแทนที่คนงานไทย 
จะได้รับตํ่าที่สุดที่เป็นไปได้ คือกรณีที่ไม่มีช่ัวโมงทํางานล่วงเวลาเลย เท่ากับ 25,000 - 26,000 บาท อย่างไรก็ดี  
หากคนงานทํางานหลายปี คนงานอาจได้เบ้ียขยันหรือเงินพิเศษเพ่ิมเติม อันเป็นผลจากประสบการณ์ทํางาน
และฝีมือที่ได้รับการพัฒนาขึ้น ตลอดจนการท่ีสามารถพูดสื่อสารภาษาจีนได้ ทําให้คนงานบางคนได้รับ 
การเลื่อนขั้นเป็นหัวหน้า 

หากพิจารณาค่าใช้จ่ายก่อนเดินทางไปทํางานที่ไต้หวันซึ่งหลักๆ ได้แก่ ค่าบริการที่ปัจจุบันจัดเก็บ 
โดยบริษัทจัดหางานจํานวน 65,000 บาท หากรวมค่าทําหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต 1,000 บาท  
ค่าตรวจสุขภาพ 1,500 บาท และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าดอกเบ้ียเงินกู้ จะตกประมาณ 70,000 บาท  
ดังน้ัน เพ่ือมีเงินพอสําหรับจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนก่อนเดินทางน้ี คนงานจะต้องทํางาน 6-7 เดือนโดยเฉลี่ย 
ในกรณีที่ไม่มีช่ัวโมงล่วงเวลาเลยตามเพดานที่กฎหมายกําหนด จะเห็นว่า แรงงานต้องทํางานประมาณ  
4-7 เดือนแล้วแต่กรณีก่อนถึงจะมีเงินเก็บ ทั้งน้ี หากแรงงานทํางานครบ 3 ปี ตามระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต 
ในครั้งแรกจะมีเงินออมราว 315,444 บาท ในกรณีที่ไม่มี ช่ัวโมงล่วงเวลา (กิริยา กุลกลการ, 2559)  
จึงเป็นอีกหน่ึงเหตุผลที่ทําให้แรงงานชาวไทยต้องการเดินทางไปทํางานยังประเทศไต้หวัน 

โดยในปัจจุบัน แรงงานต่างชาติที่ทํางานในไต้หวันมีจํานวนมากกว่า 700,000 คน ซึ่งตามกฎหมาย 
นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้กับแรงงานต่างชาติเต็มจํานวน ห้ามมีการหักค่าใช้จ่ายรายการต่าง ๆ ยกเว้น 
ที่กฎหมายกําหนดให้หักได้ 4 รายการ ได้แก่เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย เบ้ียประกันสุขภาพ ประกันภัยแรงงาน 
และค่าอาหารที่พัก ซึ่งอนุญาตให้นายจ้างหักได้เมื่อมีการจัดอาหารและที่พักที่ได้มาตรฐานแก่คนงาน ในอัตรา
ไม่เกินเดือนละ 5,000 เหรียญไต้หวัน แต่โดยทั่วไปในสัญญาจ้างจะระบุหักเดือนละไม่เกิน 2,500 เหรียญ  
ซึ่งตามกฎหมายในไต้หวัน นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้แรงงานต่างชาติเต็มจํานวน ห้ามเพ่ิมรายการหัก ยกเว้น
ที่ได้รับอนุญาตจากฎหมาย ผู้ใดฝ่าฝืน จะถูกปรับต้ังแต่ 60,000-300,000 เหรียญไต้หวัน และจะถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตว่าจ้างแรงงานต่างชาติด้วย (อโศก ศรีจันทร์, 2563) แต่กฎหมายน้ีคุ้มครองเฉพาะแรงงานที่เดินทาง
ไปอย่างถูกกฎหมายเท่าน้ัน ซึ่งการทํางานอย่างถูกกฎหมาย นอกจากจะได้รับการคุ้มครองค่าจ้าง กองทุน
ประกันสุขภาพ กองทุนประกันภัยแรงงาน เง่ือนไขด้านแรงงานและสวัสดิการต่าง ๆ แล้ว ในระหว่างทํางาน 
อยู่ในไต้หวัน หากไม่เคยมีประวัติทําผิดระเบียบกฎหมาย เมื่อเดินทางกลับประเทศก่อนครบสัญญา หรือครบสัญญา 
หรือเดินทางกลับเน่ืองจากไม่ผ่านการตรวจโรคแต่หลังกลับประเทศไทยได้เข้ารับการรักษาจนหายขาดแล้ว
สามารถจะยื่นขอวีซ่าเดินทางเข้าสู่ไต้หวันทํางานได้อีก หลังจากที่เดินทางกลับประเทศแล้ว 1 วัน แต่ทั้งน้ี 
ระยะเวลาที่ทํางานอยู่ในไต้หวันรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 6 ปี (กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ, 2552)  
ทั้งน้ีแรงงานข้ามชาติที่ต้องการไปทํางานที่ไต้หวัน สิ่งที่ต้องคิดมากกว่าแค่เงินเดือน น่ันคือเหล่าบรรดาค่าครองชีพ
ต่าง ๆ ที่จะถูกใช้ไปในระหว่างการทํางานอยู่ที่ต่างประเทศด้วย  
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สถานการณ์แรงงานในไต้หวัน 

สํานักบัญชีงบประมาณและสถิติของไต้หวัน คาดว่าเศรษฐกิจไต้หวันปี พ.ศ.2564 จะขยายตัวร้อยละ 
3.33 เน่ืองจากได้รับอานิสงส์จากการท่ี บริษัท Huawei ของจีน จัดซื้อช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เร่งด่วน  
และการจับจ่ายภาคประชาชนของไต้หวันที่ปะทุขึ้นหลังผ่านการอัดอ้ันในช่วงที่ต้องระงับการออกจากบ้าน
เพราะโรคระบาดจากไวรัสโควิด-19 ทั้งน้ี คาดว่าในเอเชียปี พ.ศ.2563 มีเพียง ไต้หวัน จีน เวียดนามท่ี GDP  
ยังเติบโต โดยเฉพาะเศรษฐกิจไต้หวันอยู่ในภาวะดีที่สุด ในบรรดา 4 เสือแห่งเอเชีย (ไต้หวัน ฮ่องกง เกาหลีใต้ 
สิงคโปร์) อีกทั้ง มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเป็น
การให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการที่เก่ียวข้องกับเทคนิค 
ที่ได้รับผลกระทบต้ังแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของการประกอบกิจการ ในช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2563 
สามารถขอเงินอุดหนุนเงินเดือนพนักงานประจําในอัตราส่วนร้อยละ 40 ของเงินเดือน ซึ่งต้องไม่เกิน 20,000 
เหรียญไต้หวันต่อคน เป็นเวลา 3 เดือนหรือ 60,000 เหรียญไต้หวันต่อคน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ประกอบการ
ลดการปลดพนักงานและดําเนินกิจการต่อไป (อัญชัน ทรงพุทธ์ิ, 2563) เหตุผลที่กล่าวมาดังกล่าวจึงเป็นอีกหน่ึง
สาเหตุที่ทําให้แรงงานต่างชาติที่รวมถึงคนไทยที่อยากจะเดินทางไปทํางานยังไต้หวัน 

จากสถิติของกระทรวงแรงงาน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2563 ในไต้หวันมีแรงงานต่างชาติทํางาน 
อยู่จํานวน 699,154 คน ในจํานวนน้ีส่วนใหญ่หรือ 427,565 คน ทํางานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต รองลงมา
เป็นภาคสวัสดิการสังคมมีจํานวน 254,903 คน ตามมาด้วยการเกษตรและประมง 11,753 คน ส่วนภาคการก่อสร้าง
มีจํานวน 4,933 คน ในจํานวนน้ี เป็นคนงานไทยมากที่สุด 3,200 คน หรือครองสัดส่วนร้อยละ 65 ตามด้วย
เวียดนาม 1,211 คน อินโดนีเซีย 485 คนและฟิลิปปินส์ 37 คน  

สถานการณ์แรงงานไทยในไต้หวันลา่สุด 
จากรายงานข้อมูลของสํานักแรงงานไทยในต่างประเทศของกระทรวงแรงงาน ช้ีว่า คนไทยทํางาน 

มากที่สุดที่เมืองเถาหยวน ซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรม ต้ังอยู่ห่างจากกรุงไทเปไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ประมาณ 40 กิโลเมตร นอกจากน้ี คนไทยอีกจํานวนหน่ึงทํางานอยู่ที่เมืองเกาสง ซึ่งเป็นเมืองท่าที่ใหญ ่
ติด 1 ใน 10 ของโลก และเป็นศูนย์กลางธุรกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไต้หวัน นอกจากน้ี แรงงานไทย
ที่ เดินทางไปทํางานที่ไต้หวันส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาย เกือบทั้งหมดทํางานในอุตสาหกรรมการผลิต  
(กิริยา กุลกลการ, 2561) 

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการระบาดของ โควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจ
สังคม และอ่ืนๆ จากข้อเท็จจริงพบว่าในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ.2563 ที่มีการปิดเมือง ผู้ว่างงาน 
และผู้เสมือนว่างงาน มีจํานวนรวมสูง รวมไปถึงตลาดแรงงานไทยที่เดินไปทํางานต่างประเทศก็ได้รับผลกระทบ
เช่นกัน ไต้หวันเป็นหน่ึงในประเทศท่ีมีจํานวนแรงงานไทยเดินทางไปทํางานเป็นจํานวนมาก จึงมีมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ของไต้หวันที่ส่งผลต่อแรงงานไทยขึ้น อีกทั้ง จากสถิติของกระทรวงการคลัง
ไต้หวันช้ีว่า ธุรกิจที่รายได้หดตัวสูง ได้แก่ โลหะขั้นมูลฐาน ยานยนต์ และปิโตรเคมี ซึ่งภาคการผลิตมีผลประกอบการ
ถดถอยมากที่สุดในไต้หวัน รายได้รวมลดลงประมาณ 81,190 ล้านเหรียญไต้หวัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า ถือเป็นธุรกิจที่มีสัดส่วนการหดตัวมากที่สุด (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 2563)  
ทําให้แรงงานไทยที่เดินทางไปทํางานที่ไต้หวันได้รับผลกระทบอย่างมาก อย่างไรก็ดี การระบาดของโควิด-19  
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มีความเปราะบางมากข้ึนอย่างชัดเจน และความไม่แน่นอนของการระบาดรอบสองทั้งในและต่างประเทศ  
ซึ่งมีแนวโน้มเปราะบางต่อไป รวมทั้งความเสี่ยงของมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐที่ทยอยสิ้นสุดลง  
ดังน้ัน มาตรการสร้างงานให้เพียงพอและมาตรการพัฒนาทักษะแรงงานท่ีเหมาะสม จะเป็นหัวใจสําคัญ 
ในการช่วยให้แรงงานไทยปรับตัวได้ท่ามกลางความเสี่ยง และช่วยให้เศรษฐกิจสามารถฟ้ืนตัวได้อย่างย่ังยืน
สอดคล้องกับบริบทของโลกหลัง COVID-19 ที่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป 

รูปที่ 2 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรสัโควิด-19 ของไต้หวันที่มีผลต่อแรงงานไทยในช่วงไตรมาสที่ 2/2563 

ที่มา สนร.เกาสง สรุปมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19ของไต้หวันที่มีผลต่อแรงงานไทย 
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แรงงานไทยยังคงเป็นที่ต้องการของนายจ้างในต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะแรงงานประเภทฝีมือ  

และกึ่งฝีมือที่มีแนวโน้มความต้องการเพ่ิมมากขึ้น (อัญชัน ทรงพุทธ์ิ, 2563) อีกทั้ง ไต้หวันยังคงเป็นประเทศ

ผู้นําด้านการผลิตและการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมูลค่าการส่งออกน้ันถือว่าสูงมาก ส่วนหน่ึงเป็นเพราะ

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรและระบบคอมพิวเตอร์ ที่สร้างรายได้สูง ซึ่งมีส่วนสําคัญในการดูดซับ

แรงงานไทยไปทํางานที่ไต้หวันอีกด้วย (Boom Praniti, 2020) อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ประเทศไทยได้มีการปลดล็อค

มาตรการป้องกันโควิด-19 ทําให้เกิดความต้องการไปทํางานในต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะหลังโควิด-19 

เริ่มคลี่คลาย ส่วนหน่ึงไม่ได้มีเหตุปัจจัยมาจากการท่ีในประเทศไทยไม่มีงานให้แรงงานไทยทํา แต่เป็นเรื่อง 

“ค่าตอบแทนในต่างประเทศสูงมากกว่า” จนหลายคน ยอมเสี่ยง-ยอมลุ้น หวังจะได้ไปทํางานต่างประเทศ  

และนอกจากน้ียังมีแรงงานอีกกลุ่มที่ ต้องการไปเพ่ิมทักษะ (Up-Skill) ให้ตนเอง เพ่ือให้มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น  
 จากรูปที่ 3 แสดงให้เห็นว่า อัตราการจ้างงานในประเทศไต้หวัน ต้ังแต่ในช่วงมีนาคม 2563 เป็นต้นมา 

การจ้างงานในประเทศ ยังคงหดตัวจากผลกระทบของโควิด-19 โดยในเดือนพฤษภาคม 2563 การจ้างงาน
ลดลงอย่างเห็นได้ชัด อยู่ที่ร้อยละ 95.93 และ อัตราว่างงานในเดือนพฤษภาคม 2563 สูงถึงร้อยละ 4.07  
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 11.21 (YoY) ดังรูปที่ 4 สิ่งน้ีจึงสะท้อนให้เห็นว่า การจ้างงาน
ในไต้หวัน ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขแรงงานของไทย ที่ต้องการเดินทาง
ไปทํางานที่ไต้หวันลดลงเช่นกัน เมื่อดูจากจํานวนแรงงานไทยท่ีได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทํางานที่ไต้หวัน จะเห็นว่า
ต้ังแต่ช่วงมีนาคม 2563 เป็นต้นมา จํานวนแรงงานที่เดินทางไปทํางานไต้หวันลดลงเรื่อย ๆ และปัจจุบันในเดือน
กันยายน 2563 มีแรงงานไทยถูกกฎหมายจํานวน 56,369 คน ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ที่ร้อยละ -6.69  (YoY)  (สํานักแรงงานไทยในต่างประเทศ, 2563) ในเบ้ืองต้นสะท้อนให้เห็นว่า แรงงานไทยเดินทาง 
ไปทํางานที่ไต้หวันน้อยลงกว่าแต่ก่อน แต่อย่างไรก็ดี คาดว่าจะยังมีมาตรการของภาครัฐที่จะจัดส่งให้แรงงานไปทํางาน
เพ่ิมขึ้น เน่ืองจากตลาดแรงานทั่วโลกต่างยอมรับเรื่องความมีวินัยและทักษะฝีมือของแรงงานไทย ประกอบกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไต้หวัน ได้มีการให้เพ่ิมจํานวนแรงงานข้ามชาติเข้ามาทํางานในประเทศทั้งงาน
ในภาคผลิตและภาคบริการ อีกด้วย (Thaipublica, 2020)  

รูปที่ 3 อัตราการจา้งงานในประเทศไต้หวัน 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : National Statistics Republic of China (Taiwan) 

ผลของ
โควิด-19 

อัตราการเปลี่ยนแปลง % 

เดือน

95.93 
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รูปที่ 4 อัตราการว่างงานในไต้หวัน 

ที่มา : National Statistics Republic of China (Taiwan) 

เมื่อจําแนกเป็นวิธีที่แรงงานไทยเดินทางไปทํางานที่ไต้หวัน ดังรูปที่ 5 พบว่า ในช่วงที่เริ่มเกิดการระบาด 

ของไวรัสโคโรนา คือต้ังแต่เดือนเมษายน จนถึงเดือน กรกฎาคม 2563 จํานวนผู้ที่เดินทางไปทํางานไปไต้หวันลดลง 

เป็นอย่างมาก โดยเริ่มกลับมาจัดส่งแรงงานเพ่ิมมากขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาด

ลดลงของทั้งไต้หวันและประเทศไทยเอง น้ันจึงแสดงให้เห็นว่า โควิด-19 น้ัน มีผลกระทบถึงแรงงานไทยที่จะเดินทาง 

ไปทํางานที่ไต้หวันเช่นเดียวกัน 

รูปที่ 5 วิธีการเดินทางของแรงงานไทยท่ีเดินไปทํางานไต้หวัน 

       ที่มา : กองบริหารข้อมูลแรงงานไทยในต่างประเทศ กรมการจัดหางาน 

ถึงแม้ว่าสถานการณ์แรงงานไทยในต่างประเทศในภาพรวมส่งสัญญาณที่ฟ้ืนตัวขึ้นอย่างช้า ๆ อันน่าจะ
เป็นผลส่วนหน่ึงจากการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกหลังโควิด-19 อีกทั้ง ประเทศไทยมีการบริหารจัดการด้านการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดีจนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ทําให้เป็นโอกาส 
ของแรงงานไทยในการเดินทางไปทํางานต่างประเทศ ทําให้ไทยเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นถึงแม้มีจํานวนแรงงาน 

สค 62 กย 62 ตค 62 พย 62 ธค 62 มค 63 กพ 63 มีค 63 เมย 63 พค 63 มิย 63 กค 63 สค 63

YoY 1.08 1.79 1.12 1.36 0.69 0.46 0.00 1.60 10.07 11.21 6.29 4.81 2.58
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การเดินทางด้วยตนเอง กรมจัดหางานจัดส่ง นายจ้างพาลูกจ้างไปทาํงาน นายจ้างส่งลูกจ้างๆปฝึกงาน บ.จดหางานจัดส่ง รวม

ก.ย. 62 5 1 1 0 1795 1802

ต.ค. 62 1 5 12 7 1309 1334

พ.ย. 62 3 17 2 1 1622 1645

ธ.ค. 62 6 25 0 0 1475 1506

ม.ค. 63 8 23 7 56 1185 1279

ก.พ. 63 0 35 0 8 1363 1406

ม.ีค. 63 13 4 0 0 1245 1262

เม.ย. 63 0 0 13 0 17 30

พ.ค. 63 0 0 0 0 15 15

ม.ิย. 63 0 0 0 0 223 223

ก.ค. 63 0 0 0 0 188 188

ส.ค. 63 0 0 12 0 901 913

ก.ย. 63 2 0 0 0 1016 1018

เดือน/ปี
วิธีการเดินทาง ไต้หวัน

ผลของ
โควิด-19 

อัตราการเปลี่ยนแปลง % 

เดือน

11.21 
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ที่ไปทํางานต่างประเทศจะลดลงบ้าง แต่ถึงแม้ว่าจํานวนจะลดลง แต่รายได้ส่งกลับของแรงงานที่เดินทางไป 
ไต้หวันในเดือนกันยายน 2563 ส่งกลับมามากที่สุด เป็นจํานวนถึง 732.67 ล้านบาท ดังน้ัน จะเห็นว่าแรงงานไทย 
ที่ไปทํางานไต้หวันมีผลอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจและรายได้ของแรงงานไทย ถึงแม้ว่าจะลดลงจากเดือน
เดียวกันของปีก่อนที่จํานวน 785.5 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม รายได้ส่งกลับของแรงงานไทยที่ทํางาน 
อยู่ในไต้หวัน โดยรวมก็ยังคงหดตัวอยู่เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และหดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 

มาตรการล่าสุดในการป้องกัน Covid-19 สําหรับแรงงานไทยท่ีเดินทางไปทํางานในไต้หวัน 
มาตรการควบคุมโควิด-19 สําหรับแรงงานไทย เริ่ม 1 ธันวาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 ดังน้ี  

1) แรงงานไทยที่เดินทางเข้าไต้หวัน ต้องแสดงใบรับรองผลตรวจโควิดที่แสดงผลเป็นลบ จากโรงพยาบาลไทย 
ที่ผ่านรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข 2) ใบรับรองดังกล่าว ต้องออกเป็นฉบับภาษาอังกฤษภายในเวลา 3 วัน
ก่อนการเดินทาง ด้วยเทคนิคการตรวจหาสารทางพันธุกรรมของเช้ือไวรัส อาทิ PCR, RT-PCR, NNA, NAT 
ฯลฯ 3) การยื่นใบรับรองผลตรวจโควิด-19 ปลอมหรือเป็นข้อมูลเท็จ มีโทษปรับสูงสุด 150,000 เหรียญไต้หวัน 
และอาจถูกดําเนินคดีข้อหาปลอมแปลงผลการตรวจ  4) เมื่อไปยังสถานที่ 8 ประเภทดังน้ี ต้องสวมใส่หน้ากาก
อนามัย ได้แก่ สถานพยาบาล ขนส่งสาธารณะ ร้านอาหาร สถานศึกษา สถานที่จัดนิทรรศการและกีฬา  
สถานบันเทิง ศาสนสถาน/สถานที่สักการะ สถานที่ทํางานและการประกอบธุรกิจ ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ  
มีโทษปรับเป็นเงินจํานวน 3,000 – 15,000 ดอลลาร์ไต้หวัน (กรุงเทพธุรกิจ, 2563) 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
ในสมัยก่อนแรงงานไทยที่เดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศ มักจะเกิดปัญหามากมายตามมา ไม่ว่าจะเป็น 

การถูกลอยแพ เมื่อไปถึงแล้วไม่มีใครมารับไปทํางานจริง หรืองานที่ให้ไปทําไม่ใช่ที่ตกลงไว้ ทําให้ต้องไปทํางาน
อย่างอ่ืนโดยไม่เต็มใจ ให้พอมีรายได้สําหรับดํารงชีวิตประคองตัวไปวันต่อวัน โดยก่อนไปทํางานในต่างประเทศ
แต่ละคร้ังจะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายสําหรับใช้ในการเดินทางเสมอ ซึ่งบางประเทศที่ไปมีค่าใช้จ่ายสูง ทําให้แรงงาน
เกิดการกู้ยืมทั้งจากสถาบันการเงินในและนอกระบบมา โดยการ "ใช้ก่อนผ่อนทีหลัง" หรือใช้วิธีจํานองบ้าน 
จํานองรถ เพ่ือเป็นทุน จึงเป็นประเด็นที่ทําให้เกิดคําถามว่า ทําไมแรงงานไทยถึงอยากไปทํางานเมืองนอกกัน  

จากผลการศึกษา สิ่งที่ดึงดูดให้แรงงานไทยนิยมไปทํางานต่างประเทศ คือ รายได้ โดยแรงงานไทย
ได้รับรายได้ที่รวมเงินเดือนและค่าล่วงเวลาสูงกว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการทํางาน หรือกล่าวได้ว่า 
แรงงานมีเงินออม ซึ่งเงินออมน้ีสูงกว่าค่าตอบแทนที่ได้รับหากทํางานในประเทศไทย และอีกเหตุปัจจัยคือ 
มาตรการในการดูแลแรงงานต่างชาติของไต้หวัน ที่ส่งเสริมในการดํารงชีวิตของแรงงานต่างชาติ และการ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่แรงงานคนไทยได้รับจากการทํางานในไต้หวัน ด้วยเหตุปัจจัยเหล่าน้ี ทําให้เกิด
การเคลื่อนย้ายแรงงานจากไทยสู่ไต้หวันเป็นจํานวนมาก ดังน้ัน หากแรงงานไทยต้องการไปทํางานต่างประเทศ 
ควรศึกษาข้อมูลอย่างถี่ถ้วน ตรวจสอบบริษัทจัดส่งที่ได้รับการรับรอง และดําเนินการไปทํางานอย่างถูก
กฎหมาย เพ่ือลดปัญหาการถูกคดโกง และได้รับความคุ้มครองอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวข้องควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในเรื่องของข้อมูล หรือแนวปฏิบัติ

สําหรับแรงงานไทยที่ต้องการไปทํางานต่างประเทศ ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงานสภาวิชาชีพ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบแนวทางปฏิบัติ 
ที่ถูกต้อง และเป็นการสนับสนุนให้คนไทยเดินทางไปทํางานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมาย 

2. ถ้าหากแรงงานไทยยังมีความต้องการไปทํางานยังต่างประเทศ กระทรวงแรงงานของไทย 
ควรส่งเสริมให้ไปประเทศที่มีรายได้ดีกว่าไต้หวัน เช่น เกาหลีใต้ หากเปรียบเทียบเฉพาะค่าจ้างขั้นตํ่าของไต้หวัน
กับเกาหลีใต้ พบว่า ปัจจุบันค่าแรงงานขั้นตํ่าเกาหลีใต้อยู่ที่ 8,590 วอนต่อช่ัวโมง คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่  
237 บาทต่อช่ัวโมง สูงกว่าไต้หวัน ที่คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 170 บาทต่อช่ัวโมง รัฐจึงควรที่จะสนับสนุน 
ให้แรงงานไทยไปทํางานในต่างประเทศ และควรให้หาช่องทางเจรจาเพ่ิมตําแหน่งงานด้วย เพ่ือจัดส่งแรงงานไทย 
ให้ไปทํางานเกาหลีใต้ได้อย่างถูกกฎหมาย 

3. หากรัฐบาลต้องการดึงคนกลุ่มน้ีให้อยู่ในประเทศไทย ต้องการให้แรงงานไทยไม่ต้องเดินทางไป
ทํางานที่ไต้หวัน รัฐบาลต้องทําให้รายได้ในประเทศไทยของแรงงานเหล่าน้ีเพ่ิมสูงขึ้น และทําให้ค่าใช้จ่าย 
ของแรงงานเหล่าน้ีให้ตํ่าลง โดยเฉพาะค่าที่พักอาศัย ค่าอาหาร และค่าเดินทาง เป็นต้น 
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บรรณาธิการ 

  ในปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศมีการขยายตัวเพิ ่มขึ ้นเป็นอย่างมาก และการแข่งขัน 
ทางการค้าเริ ่มมีความรุนแรงมากขึ ้น ประเทศต่าง ๆ ได้อาศัยความได้เปรียบในการผลิตสินค้าที ่ตนถนัด  
(สินค้าคุณภาพสูงต้นทุนต่ำ) ส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าสร้างรายได้จำนวนมหาศาลให้กับประเทศ และมีการนำ
มาตรฐานต่าง ๆ ผูกโยงเข้ากับการค้า ซึ ่งเกี ่ยวข้องกับมาตรฐานด้านแรงงาน มาตรฐานด้านสิ ่งแวดล้อม  
และทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น เพื่อสร้างอุปสรรคทางการค้าให้กับประเทศคู่ค้า และดูเหมือนว่าจะทวีความ
รุนแรงยิ่งขึ้นในปัจจุบัน  

  กองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ ได้กำหนด
ประเด็นการค้าเสรีที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ ในหัวข้อ “การค้าระหว่างประเทศ
และประเด็นด้านแรงงาน: อดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต” โดยจะแบ่งเนื้อหาในรายงานออกเป็น 4 ฉบับ (ไตรมาสละ 
1 ฉบับ)  โดยฉบับที ่ 1 ประจำไตรมาส 4/2563 กลุ ่มงานฯ ได้นำเสนอเรื ่อง “ความเชื ่อมโยงระหว่างการค้า 
และแรงงานในมุมมองจากอดีต” มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นมาของการจัดตั้งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(International Labour Organization: ILO) สาเหตุสำคัญเกิดจากการปฏิว ัต ิอ ุตสาหกรรมและการเปิดเสรี  
ทางการค้า ทำให้เกิดการแข่งขันทางการค้ามากขึ้น มีการขยายฐานการผลิตอุตสาหกรรม และมีการใช้แรงงาน
จำนวนมากเพื่อผลิตสินค้าและบริการ เพื่อให้ได้มาซึ่งต้นทุนสินค้าต่ำ จึงเกิดการกดขี่และเอารัดเอาเปรียบแรงงาน 
หรือที่เรียกกันว่า “การทุ่มตลาดทางสังคม (Social Dumping)” ส่งผลให้เกิดการเรียกร้องจากกลุ่มผู้ใช้แรงงาน 
จนมีแรงผลักดันให้เกิดการจัดตั้งองค์การแรงงานระหว่างประเทศขึ้นเพื่อกำกับและดูแลเรื่องมาตรฐานแรงงาน 
นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอความเป็นมาของการจัดตั้งองค์การการค้าโลก เพื่อเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ดูและระเบียบ
การค้าโลกให้เป็นไปอย่างราบรื่น สาระสำคัญคือ การผนวกประเด็นเรื่องมาตรฐานแรงงานเข้าไปมีเกี่ยวข้องกับ 
การให้สิทธิทางการค้า โดยสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาผ่าน QR Code ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ 
    กองเศรษฐกิจการแรงงาน โดยกลุ ่มงานนโยบายเศรษฐก ิจการแรงงานระหว ่างประเทศ  
หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้อ่านได้ทราบข้อมูลด้านสถานการณ์แรงงาน ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจการแรงงานและการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงเป็นเวทีทางวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น
ระหว่างคณะผู้จัดทำและผู้อ่าน เพื่อให้เกิดการต่อยอดความคิด ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาและการสร้างสรรค์การผลิต 
ผลงานทางวิชาการต่อไป ซึ่งคณะผู้จัดทำยินดีรับข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงรายงานฯ ให้มีคุณภาพที่ดีข้ึนต่อไป 

 
 
 

 
 
 

    กองเศรษฐกิจการแรงงาน 

กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ https://qrgo.page.link/RMC9o 
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ความเชื่อมโยงระหว่างการค้าและแรงงานในมุมมองจากอดีต (Historical Perspective on the Trade 
– Labour Linkages) ประจำไตรมาส 4/2563 

ย้อนอดีตการค้าระหว่างประเทศและความเป็นมาของการจัดตั้งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
หากพูดถึงการค้าขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้าข้ามพรมแดนในยุคอดีตที่สำคัญ คนส่วนใหญ่จะนึกถึง 

“เส้นทางสายไหม (Silk Road)” ซึ่งเป็นเส้นทางการค้าขายระหว่างตะวันออกและตะวันตกอันเก่าแก่ 
ก่อนคริสต์ศักราช 300 ปี และเป็นเส้นทางการค้าที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจยุโรป เอเชีย และแอฟริกาเข้าด้วยกัน 
เส้นทางสายไหมมีที่มาจากสินค้าหลักที่ชาวจีนนำไปค้าขาย นั่นคือ “ผ้าไหม” นั่นเอง นอกจากจะเป็นเส้นทางการค้า
ที่สำคัญของประเทศจีนแล้ว ยังเป็นเส้นทางแห่งการแลกเปลี่ยนอารยธรรมการเผยแพร่ศาสนา วัฒนธรรม  
และนวัตกรรมอย่างกว้างขวางระหว่างภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลาง และยุโรป หลักฐานทางประวัติศาสตร์อันสำคัญนี้ 
แสดงให้เห็นว่า มีการค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นมานานแล้ว  

แต่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศของโลก 
เกิดขึ้นเมื่ออังกฤษได้กลายมาเป็นผู้นำด้านทุนนิยมโลก อันเป็นผลจากการประสบความสำเร็จในการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมเป็นชาติแรกของโลก (พ.ศ. 2313 - 2403) ทำให้เศรษฐกิจประเทศอังกฤษเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีการ
ขยายฐานอุตสาหกรรมโดยใช้แหล่งทรัพยากรจากทั้งในประเทศและจากประเทศอาณานิคมนำมาผลิตสินค้า 
และกระจายสินค้าให้กับทั้งในประเทศตนเองและประเทศในอาณานิคมของตน แต่ต่อมาภายหลังจากที่สหรัฐอเมริกา
ได้มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้ามากขึ้น จนเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 2 (พ.ศ. 2403) 
ความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมในครั้งนั้น ทำให้ระบบทุนนิยมได้เคลื่อนย้ายไปยังฝั่งของประเทศสหรัฐฯ ส่งผลให้
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯเพ่ิมสูงขึ้น และสหรัฐได้กลายมาเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจของโลกในยุคต่อมา ผลจาก
การปฏิวัติด้านอุตสาหกรรมทำให้ เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว อุตสาหกรรมต่าง ๆ มีการใช้แรงงาน 
อย่างเข้มข้น มีการเปิดเสรีทางการค้าเพ่ือแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศมากขึ้น แต่การเปิดเสรีทางการค้า
อย่างกว้างขวางนี้เอง ที่ทำให้เกิดปัญหาด้านแรงงานตามมา เนื่องจากนายทุนเริ่มมีการเอารัดเอาเปรียบ
แรงงานด้วยการให้ทำงานอย่างหนัก มีการใช้แรงงานเด็กและผู้หญิงที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ หรือที่เรียกกันว่า 
“การทุ่มตลาดทางสังคม (Social Dumping)”1 และดูเหมือนจะไม่มีมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ทางสังคม 
ที่เพียงพอสำหรับแรงงาน สถานการณ์ทางสังคมในยุโรปและอเมริกาเหนือเริ่มแย่ลง การปฏิวัติอุตสาหกรรม
นำมาสู่ความเสียหายแก่ประชาชน เริ่มมีการเรียกร้องจากองค์กรต่าง ๆ ของผู้ใช้แรงงาน ซ่ึงองค์กรเหล่านั้นเอง
ได้กลายเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยให้ผู้ใช้แรงงานมีสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในประเทศอุตสาหกรรมทั้งหลาย 
เหตุจูงใจสำคัญที่มีการเรียกร้องให้มีการวางมาตรฐานด้านแรงงานประกอบด้วย 3 ประการ ได้แก่ 
   1) ด้านมนุษยธรรม ลูกจ้างไม่ได้รับการดูแลซึ่งถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องสุขภาพชีวิตครอบครัว  
   2) การเมือง ลูกจ้างไม่ได้รับการดูแลและการเยียวยาใด ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่ความไม่สงบในสังคม  
   3) ด้านเศรษฐกิจ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในยุคของอุตสาหกรรม 
ที่มีการใช้แรงงานเข้มข้น ทำให้การปรับปรุงหรือแก้ไขกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิด้านแรงงานในประเทศ
ยากที่จะมีการแก้ไข เนื่องจากจะทำให้อุตสาหกรรมในประเทศมีต้นทุนด้านแรงงานเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อ
ต้นทุนการผลิตสินค้าเพ่ิมข้ึนนั่นเอง 

การเรียกร้องให้มีกฎระเบียบระหว่างประเทศสำหรับโลกของการทำงานนั้น มีความรุนแรงมากขึ้น  
ในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม จึงทำให้เกิดแนวความคิดในการออกกฎระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการใช้แรงงาน 
องค์กรระหว่างประเทศด้านแรงงานจึงได้เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1919 (พ.ศ. 2462) โดยใช้ชื่อว่า องค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization) หรือที่เรียกกันว่า “ILO”  

 1 กาทุ่มตลาดทางสังคม (Social Dumping) หมายถึง การปฏิบัติโดยให้คนงานได้รับค่าจ้างและ/หรือสภาพการทำงานและความเป็นอยู่ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบกบักฎหมายหรือข้อตกลงร่วมใน
ตลาดแรงงานที่เกี่ยวข้องหรือที่แพร่หลาย  
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บทบาทและหน้าที่ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ “ILO” 
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ก่อตั้งโดยประเทศอุตสาหกรรมเพ่ือประเทศอุตสาหกรรม  

เป็นองค์กรระหว่างประเทศเพียงหนึ่งเดียวที่ดูแลด้านแรงงาน มีภารกิจในการส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคม
สิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความสำคัญต่อการดูแลสันติภาพที่เป็นสากล
และยั่งยืน (ILO, 2564) ILO เป็นองค์กรไตรภาคี ประกอบด้วยฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้าง 
ของประเทศสมาชิก (อังคณา เตชะโกเมนท์, ม.ป.ป.) และมีเป้าหมายในการส่งเสริมเรื่องสิทธิในการทำงาน 
สนับสนุนให้เกิดโอกาสแห่งการจ้างงานที่มีคุณค่า การคุ้มครองทางสังคม และส่งเสริมให้เกิดการปรึกษาหารือ
ในประเด็นต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการทำงาน  (สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำภูมิภาคเอเชีย 
และแปซิฟิก, ม.ป.ป.) มีสมาชิกทั้งหมด 187 ประเทศ (ข้อมูลอับเดตล่าสุด ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2562) 

ILO ได้เข้ามามีบทบาทในการวางมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ เป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่ร่าง
ขึ้นโดยสมาชิกของ ILO (รัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้าง) และกำหนดหลักการพ้ืนฐานและสิทธิในการทำงาน 
ผ่านอนุสัญญา (Conventions) หรือพิธีสาร (Protocols) ซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมายกับข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ หรือข้อแนะ (Recommendations) ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวทางที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย เมื่อรัฐ
สมาชิกให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับใดแล้ว อนุสัญญาฉบับนั้นจะมีผลบังคับใช้กับประเทศที่ให้สัตยาบันหนึ่งปี
หลังจากวันที่ให้สัตยาบัน นั่นหมายถึงประเทศที่ให้สัตยาบันดำเนินการที่จะใช้อนุสัญญาในทางกฎหมาย 
และในทางปฏิบัติของประเทศ และรายงานการบังคับใช้อนุสัญญาเป็นระยะ ๆ โดย ILO ได้ระบุอนุสัญญาหลัก 
8 ฉบับ ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ตามปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการทำงาน 4 ประการ 
ได้แก่ 1) เสรีภาพในการสมาคมและการยอมรับสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง 2) การขจัดแรงงานบังคับและการ
เกณฑ์แรงงานในทุกรูปแบบ 3) การยกเลิกการใช้แรงงานเด็ก 4) การขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน 
และการประกอบอาชีพ เพ่ือให้ประเทศสมาชิกทุกประเทศจะต้องเคารพหลักการขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่ระบุไว้ 
ไม่ว่าจะได้รับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม สำหรับ
อนุสัญญาหลัก8 ฉบับ ดังนี้   
   1. อนุสัญญาว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว ค.ศ. 1948 (ฉบับที่ 87)  

2. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง ค.ศ. 1949 (ฉบับที่ 98) 
3. อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 (ฉบับที่ 29) 
4. อนุสัญญาว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ ค.ศ. 1957 (ฉบับที่ 105) 
5. อนุสัญญาว่าด้วยอายุขั้นต่ำ ค.ศ. 1973 (ฉบับที่ 138) 
6. อนุสัญญาว่าด้วยรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก ค.ศ. 1999 (ฉบับที่ 182) 
7. อนุสัญญาว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน ค.ศ. 1951 (ฉบับที่ 100) 
8. อนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ (การจ้างงานและอาชีพ) ค.ศ. 1958 (ฉบับที่ 111) 

สำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน มี เพียง 3 ประเทศเท่านั้น ที่ ได้ ให้สัตยาบันอนุสัญญาหลัก 
ครบทั้ง 8 ฉบับ คือ ประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และกัมพูชา ส่วนประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาหลัก
แล้ว 6 ฉบับ (ตารางที่ 1) การจัดระเบียบด้านแรงงานของ ILO ทำให้ประเทศอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับ
สิทธิแรงงานมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอย่างสหรัฐฯ อังกฤษ ฝรั่งเศส และอิตาลี  
เป็นต้น เช่น การกำหนดชั่วโมงการทำงานวันละ 8 ชั่วโมงหรือสัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง การทำงานกะกลางคืน
ของแรงงานสตรี การยกเลิกการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายในอุตสาหกรรม (สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ
ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก, ม.ป.ป.)  
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ตารางท่ี 1 การให้สัตยาบันในอนุสัญญาหลักองค์การแรงงานระหว่างของประเทศประเทศสมาชิกอาเซียน  

หลังจากการเกิดขึ้นขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ จนดำเนินมาถึงระหว่างช่วงสงครามโลก 
ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2482 - 2488) ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐฯและอังกฤษได้กลายเป็นผู้นำในการจัด
ระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดใช้หลักระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม2 เป็นพ้ืนฐานในการจัดระเบียบ 
ทางเศรษฐกิจ เหตุผลในการใช้ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมก็เพ่ือให้เกื้อกูลผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศ 
ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้า การลงทุน หรืออ่ืน ๆ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อประเทศมหาอำนาจเกิดความเสียเปรียบ
ทางการค้า ก็จะใช้อำนาจทางเศรษฐกิจในการออกกฎหรือมีมาตรการกีดกันทางการค้าขึ้น เช่น การเพ่ิมอัตรา
ภาษีอากรขาเข้ากับประเทศคู่ค้าเพ่ือปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศของตน ฯลฯ สารพัดข้อจำกัด 
และมาตรการทางการค้าของประเทศมหาอำนาจเริ่มมีความรุนแรงและเข้มงวดมากขึ้น โดยที่ปัญหาเหล่านี้
ไม่ได้รับการแก้ไขใด ๆ เลย ซึ่งทำให้เกิดปัญหาสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรงในหลายประเทศคู่ค้า 
โดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด จนในที่สุดมีการเรียกร้องจากรัฐบาลในหลายประเทศที่ถูกเอารัดเปรียบ
ทางการค้าให้มีการลดอุปสรรคทางการค้า และหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้สิ้นสุดลง (ตั้งแต่ พ.ศ. 2488  
เป็นต้นมา) หลายประเทศประสบปัญหาจากสงครามและเผชิญกับปัญหาสภาวะทางเศรษฐกิจตกต่ำ 
อย่างรุนแรงยิ่งขึ้น เพ่ือที่จะฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในประเทศ และเศรษฐกิจโลก รวมถึงการจัดระเบียบทางการค้าโลก
ใหม่ เพ่ือแก้ไขปัญหาและลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศมหาอำนาจและประเทศกำลังพัฒนาฯ จึงได้มี
การเจรจาทางการค้าแบบพหุภาคีขึ้น เพ่ือให้ประเทศต่าง ๆ ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาทางการค้าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
ซึ่งการเจรจาครั้งแรก (The First Round) เกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2489 รัฐบาลหลายประเทศเสนอให้มีการจัดตั้ง
องค์ กรระหว่างประเทศด้ านการค้ า  คื อ  องค์ การการค้ าระหว่ างประเทศ (International Trade 
Organization: ITO) เพ่ือดูแลและจัดระเบียบด้านการค้าระหว่างประเทศ โดยได้มีการร่างความตกลงเพ่ือ
จัดตั้งองค์การการค้าระหว่างประเทศร่วมอยู่ในกฎบัตรฮาวานา (Havana Charter)3 ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่าง
ประเทศที่รวมทั้งกฎระเบียบทางการค้าระหว่างประเทศและการจัดตั้งองค์การการค้าระหว่างประเทศ 
ไว้ด้วยกัน อย่างไรก็ตาม ในการเจรจารอบสาม (The Third Round) ในปีพ.ศ. 2493 การจัดตั้งองค์การการค้า
ระหว่างประเทศไม่ได้ประสบความสำเร็จดั่งที่ตั้งใจไว้ เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้ลงนามให้สัตยาบัน
ในครั้งนั้น เป็นผลให้ประสบผลสำเร็จเพียงกฎระเบียบทางการค้าระหว่างประเทศ หรือ “GATT” ที่เป็น 
ข้อปฏิบัติร่วมกันของภาคีสมาชิกเท่านั้น   

 
ประเทศ 

ปฏิญญาพื้นฐาน 4 ประการ 
1) เสรีภาพในการสมาคม
และการเจรจาต่อรองร่วม 

2) การขจดัการบงัคับใช้
แรงงาน 

3) การขจดัการเลือก
ปฏิบตั ิ

4) การยกเลิกการใช ้
แรงงานเด็ก 

C087 C098 C029 C105 C100 C111 C138 C182 
ไทย   ✓ (2512) ✓ (2512) ✓ (2542) ✓(2560) ✓ (2547) ✓ (2544) 
บรูไน ดารุส
ซาลาม 

      ✓ 2554 ✓ 2551 

มาเลเซีย  ✓ (2504) ✓ (2500)  ✓ (2540)  ✓ (2540) ✓ (2543) 
เมียนมาร ์ ✓ (2498)  ✓ (2498)    ✓ (2563) ✓ (2556) 
ฟิลิปปินส์ ✓ (2496) ✓ (2496) ✓ (2548) ✓ (2503) ✓ (2496) ✓(2503) ✓ (2541) ✓ (2543) 
สิงคโปร์  ✓ (2508) ✓(2508)  ✓ (2545)  ✓ (2548) ✓ (2544) 
อินโดนีเซีย ✓ (2541) ✓ (2500) ✓ (2493) ✓ (2542) ✓ (2501) ✓(2542) ✓ (2542) ✓ (2543) 
กัมพูชา ✓ (2542) ✓ (2542) ✓ (2512) ✓ (2542) ✓ (2542) ✓(2542) ✓ (2542) ✓ (2549) 
เวียดนาม  ✓ (2562) ✓ (2550) ✓ (2563) ✓ (2540) ✓(2540) ✓ (2546) ✓ (2543) 
ลาว   ✓ (2507)  ✓ (2551) ✓(2551) ✓ (2548) ✓ (2548) 

2 เศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือ capitalism ตามความหมายของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund : IMF) หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่เอกชนหรือบุคคลสามารถเป็นเจ้าของทรัพย์สินเพื่อเป็นไปสำหรับ 
ผลประโยชน์ของเอกชนและบุคคลน้ัน รวมทั้งอุปสงค์ อุปทานสามารถกำหนดราคาในตลาดได้อย่างเสรีเพื่อตอบสนองผลประโยชน์ของสังคม  
3 กฎบัตรฮาวานา (Havana Charter) เป็นกฎบัตรที่ว่าด้วยองค์การการค้าระหว่างประเทศ กฎบัตรน้ีเป็นความพยายามครั้งแรกในการจัดทำข้อตกลงพหุภาคีด้านการลงทุน โดยมีการยกร่างกฎบัตรและนำเสนอต่อที่ 
ประชุมของ 56 ประเทศที่เข้าร่วมเจรจา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้องค์การการค้าระหว่างประเทศทำหน้าที่เป็นองค์การเศรษฐกิจระหว่างประเทศองค์การที่สามต่อจากกองทุน การเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลก  
แต่กฎบัตรน้ีไม่ได้ถูกนำมาใช้ เหตุที่มีช่ือว่ากฎบัตรฮาวาน่า เพราะกฎบัตรฉบับร่าง ร่างเสร็จครั้งแรก ณ กรุงฮาวาน่า ประเทศคิวบา ในปี พ.ศ. 2491  

 

ท่ีมา: ILO  
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GATT คืออะไร และมีบทบาทกับการค้าระหว่างประเทศอย่างไร   
 การจัดทำข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement on 

Tariffs and Trade) หรือ “GATT” เป็นข้อตกลงทางกฎหมายเพ่ือลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างภาคี  
การเจรจาลดภาษี และเป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่ดียิ่งขึ้น มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือจัดระเบียบการค้าระหว่างประเทศให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น (Christina Majaski, 2564) GATT มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2491 หัวใจสำคัญของ GATT คือ หลักการปฏิบัติอย่างปราศจากความลำเอียง 
(Principle of Non - Discrimination); ประเทศสมาชิกพึงปฏิบัติต่อกันเยี่ยงประเทศที่ได้รับความอนุเคราะห์
ยิ่งอย่างปราศจากเงื่อนไข (Unconditional Most - Favoured - nation Treatment) ตลอดระยะเวลา 
ที่ GATT เข้ามามีบทบาทในการดำเนินการจัดระเบียบทางการค้าให้กับประเทศภาคีนั้น ก็เริ่มมีประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่เกิดขึ้นมากมาย เช่น ประเทศญี่ปุ่นและประชาคมยุโรป ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
ของระบบทุนนิยมโลกครั้งใหม่ เกิดการกระจายตัวของศูนย์อำนาจทางเศรษฐกิจมากขึ้น ทำให้มหาอำนาจ 
ทางเศรษฐกิจอย่างสหรัฐฯเริ่มมีบทบาทลดลง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบทุนนิยมทำให้ประเทศ 
ต่าง ๆ ที่มีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ  (Comparative Advanced)4  มีความสามารถในการแข่งขันกับ
ประเทศต่าง ๆ มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ประเทศมหาอำนาจยังคงมีการปฏิบัติต่อประเทศกำลังพัฒนาฯ เช่นเดิม 
อีกท้ังยังมีการออกมาตรการใหม่ ๆ เพ่ือสร้างอุปสรรคทางการค้ากับประเทศคู่ค้า โดยที่เห็นได้ชัดคือ มาตรการ
กีดกันทางการค้าที่ มิ ใช่ภาษี  (Non – Tariffs Barriers)5 โดยส่วนใหญ่จะอยู่ ในรูปแบบของการกำหนด
มาตรฐาน เช่น มาตรฐานสินค้า มาตรฐานแรงงาน มาตรฐานสิ่งแวดล้อม (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 
ม.ป.ป.) และการอุดหนุนสินค้าในประเทศอันเป็นการกระทำเพ่ือปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศ เป็นต้น 
จากข้างต้น ได้แสดงให้เห็นว่า ประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจพยายามใช้อำนาจทางเศรษฐกิจเพ่ือหลีกเลี่ยง
การปฏิบัติตามข้อตกลงของ GATT หรือในอีกมุมหนึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าการค้าเสรียังไม่ได้เกิดข้ึนจริงทั้ง ๆ ที่มี
ข้อตกลงร่วมกัน (GATT) แล้วก็ตาม   

ประเด็นด้านแรงงานถูกเสนอขึ้นในการเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศรอบที่ 8; กำเนิดองค์การการค้าโลก  
การเจรจาทางการค้าแบบพหุภาคีของประเทศภาคี ล่วงมาถึงในรอบที่ 6 (The Kennedy Round) 

พ.ศ. 2507 ประเทศมหาอำนาจนำโดยสหรัฐอเมริกา ประชาคมยุโรป และฝรั่งเศส มีการผลักดันให้มีกฎ 
ด้านบทบัญญัติด้านสังคม (Social Clause) อยู่ในกฎข้อบังคับของระเบียบการค้าโลก โดยบทบัญญัติข้างต้นนี้ 
ได้เสนอให้มีการให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิด้านแรงงานตามมาตรฐานแรงงานสากลขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศบรรจุอยู่ในกฎการค้าระหว่างประเทศด้วย ประเด็นด้านแรงงานที่ถูกเสนอข้ึน ได้แก่  
   1) สิทธิและเสรีภาพในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน  
   2) สิทธิและเสรีภาพในการรวมตัวเพื่อต่อรองผลประโยชน์กับนายจ้างและการนัดหยุดงาน 
   3) สิทธิและเสรีภาพในการไม่ถูกเกณฑ์แรงงาน 
   4) การกำหนดอายุขั้นต่ำสำหรับแรงงานเด็ก 
   5) การกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำเกี่ยวกับสภาพการทำงาน ความปลอดภัยในการทำงาน 
ผลกระทบของอาชีพการงานทีม่ีต่อสุขภาพอนามัย ฯลฯ (รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2552) 

อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติทางสังคมที่ถูกเสนอขึ้น ไม่ได้รับการยอมรับจากประเทศกำลังพัฒนาฯ
เนื่องจากมองว่า หากมีบทบัญญัติทางสังคมอยู่ในกฎข้อบังคับของการค้าโลก ประเทศมหาอำนาจจะใช้
ข้อบังคับดังกล่าวนี้ในการเป็นข้อกีดกันทางการค้าและเรียกเก็บภาษีอากรขาเข้ากับประเทศกำลังพัฒนาฯ 
อย่างแน่นอน ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศกำลังพัฒนาฯ มีต้นทุนสูงขึ้น 

4 ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advanced) หมายถึง ประเทศมีความสามารถในการผลิตสินค้าชนิดหนึ่งอย่างมีประสิทธิภาพสูงด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ  

5 มาตรการกีดกันทางการค้าท่ีมิใช่ภาษีศลุกากร (Non – Tariffs Barriers) คือ การที่ประเทศผู้นำเข้ากำหนดมาตรการต่าง ๆ ที่มิใช่ภาษีศุลกากรข้ึนมา เพือ่กีดกันการนำเข้าสนิค้าจากต่างประเทศ  
ซึ่งก่อให้เกิดอุปสรรคต่อ ผู้สง่สินค้าเข้าประเทศน้ัน  
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ที่มา: WTO 

 

ตารางท่ี 2 ประเทศสมาชิกอาเซียนกับการเข้าเป็นสมาชิกภาพของ WTO 

 

6 การเจรจารอบอุรุกวัย (Uruguay Round) คือ การเจรจาการค้าระหว่างประเทศแบบหลายฝ่ายในรูปพหุภาคีรอบที่ 8 ที่ครอบคลุมประเด็นและปญัหาการค้าโลกที่กว้างขวางที่สุดสำหรบัประเทศกำลังพฒันา  
เป็นก้าวสำคัญในการเจรจาการค้าพหุภาคีและเป็นเครื่องมือในการปฏิรปูการค้าของประเทศ ทำให้ระบบการค้าโลกเป็นระบบที่ยึดกฎกติกาที่ชัดเจนและมีความเป็นธรรมมากข้ึนในการระงับข้อพิพาททางการค้า 
 

และจะมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันทางการค้าให้ลดต่ำลงในที่สุด จนมาถึงการเจรจารอบที่ 8  
“การเจรจารอบอุรุกวัย (Uruguay Round)”6 ซึ่งนอกจากจะมีการเจรจาเกี่ยวกับประเด็นด้านการค้า ยังได้มี
การเจรจาเพ่ือแก้ไขปัญหาการทุ่มตลาดทางสังคม รวมถึงความสำเร็จในการยกฐานะ GATT ให้เป็นองค์กร
ระหว่างประเทศ  

 “องค์ การการค้ าโลก (World Trade Organization: WTO)” จึ งถูกก่อตั้ งขึ้ นในปีพ.ศ. 2538  
เป็นองค์กรระหว่างประเทศเพียงหนึ่งเดียวที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดกฎและการจัดระเบียบการค้า 
ในระดับโลก หน้าที่หลัก คือ การกำกับดูแลและตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการค้าได้ดำเนินไปอย่างราบรื่นและมี
ความเป็นเสรีเท่าที่จะมีความเป็นไปได้ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง WTO ประกอบด้วย 6 ประการ (รูปที่ 1) 
WTO มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 164 ประเทศ คิดเป็นร้อยละ 98 ของการค้าโลก โดยส่วนใหญ่เป็นประเทศ
กำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75 ของประเทศสมาชิก WTO ทั้งหมด (WTO, 2564) 
สำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกภาพขององค์การการค้าโลกท้ัง 10 ประเทศ (ตารางที่ 2) 

 

 
 
 

ประเทศ การเข้าเป็นสมาชกิภาพของ WTO 
ไทย 1 มกราคม 2538 
บรูไน ดารุสซาลาม 1 มกราคม 2538 
มาเลเซีย 1 มกราคม 2538 
เมียนมาร์ 1 มกราคม 2538 
ฟิลิปปินส์ 1 มกราคม 2538 
สิงคโปร์ 1 มกราคม 2538 
อินโดนีเซีย 1 มกราคม 2538 
กัมพูชา 13 ตุลาคม 2547 
เวียดนาม 11 มกราคม 2550 
ลาว 2 กุมภาพันธ์ 2556 

 
 

ที่มา: WTO 

รูปที่ 1 วัตถุประสงค์ขององค์การการค้าโลก 
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บทบาทสำคัญของ WTO มีความสำคัญอย่างมากต่อการค้าโลก การเกิดขึ้นขององค์การการค้าโลก
เป็นผลให้การค้าระหว่างประเทศของประเทศสมาชิกเพ่ิมขึ้น โดยการส่งออกสินค้าเติบโตรายปีเฉลี่ยร้อยละ 6 
(WTO, 2564) และนอกจากจะเป็นตัวแทนของการจัดทำข้อตกลงทางการค้า การระงับข้อพิพาท การทบทวน
นโยบายทางการค้าเพ่ือให้ เอ้ือต่อประเทศสมาชิกทั้งหมดอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ  
WTO ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศกำลังพัฒนา 
และประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และสิ่งสำคัญที่และขาดไม่ได้เลย คือ การเป็นเวทีในการเจรจา โดยเฉพาะ 
การกำกับดูแลมาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดทางสังคมและการกำกับดูแลการกีดกันทางการค้า  
จากมาต รการที่ มิ ใช่ ภ าษี  (Anti – Dumping and Non – Tariffs Measure) ซึ่ งส่ วน ห นึ่ งนั้ น 
เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิแรงงาน (แรงงานมิใช่สินค้า) เพ่ือเป็นการคุ้มครองและให้แรงงานได้มีสิทธิ

ทางสังคมบนพ้ืนฐานความเป็นอยู่ที่ดีตามหลักการขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและยังเป็นไปตาม
แนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) แต่ถึง ณ ปัจจุบันก็ยังพบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการบังคับใช้แรงงาน การใช้แรงงานเด็กและสตรี การใช้แรงงานผิดกฎหมาย และอ่ืน ๆ ที่แสดงให้เห็นถึง 
การละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานด้านแรงงานอยู่จำนวนมากโดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในประเทศกำลังพัฒนาและประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด ซึ่งหนึ่งในนั้นคือประเทศไทย 
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