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 “7 ปรากฎการณ์ลงทุนจากต่างประเทศ” บีโอไอสุดปลื้ม คนงานสุดแป้ก  

   นโยบายรถยนต์ไฟฟ้าผงาด หุ่นยนต์แทนที่ และทาง(ไม่)รอดของสหภาพแรงงานไทย 

 สถานการณ์สวัสดิการในสังคมไทย 2018 

 รับเงินทดแทนว่างงานเดือนมิถุนายนพุ่ง 1.65 แสนคน 

 คสรท. ทวงรัฐ แก้ 13 ข้อปัญหาความปลอดในการท างาน  

 สัมมนาการเจรจาทางสังคม (Social Dialogue) 

 ศาลสั่งยกฟ้อง 14 แรงงานข้ามชาติ ข้อหาหมิ่นประมาท 



 

ภาพ http://www.npsrobot.com 
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มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน 

AROM PONGPANGAN FOUNDATION-LABOUR RESOURCE CENTRE 

ก่อตัง้ปี 2526 (Establishment on 1983) 

51/109 ซอยงามฉวี ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 โทรศพัท์ 0-2516-1589 โทรศพัท/์โทรสาร 0-2516-1071 
51/109 Soi Ngamchawee Road.Tambon Khlong Nung, Amphoe Khlong Luang, Pathum Thani 12120, Thailand 

 Tel.0-25161589 Tel. / Fax 0-25161071, E-mail : apflrc@hotmail.com, apflrc@gmail.com 

วตัถุประสงค์ มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงนั 
1.เพื่อใหก้ารช่วยเหลือดา้นการศึกษา เผยแพร่ความรู้ ทั้ง
ทางดา้นวิชาการและประสบการณ์ การฝึกฝนอบรมแก่ลูกจา้ง 
ตลอดจนเผยแพร่สารคดีเก่ียวกบัวิชาการดา้นแรงงาน การ
แรงงานสัมพนัธ์ และการพฒันาแรงงาน 
2.เพื่อใหก้ารช่วยเหลือดา้นกฎหมายและสวสัดิการ แก่ผูใ้ช้
แรงงาน 
3.เพ่ือจดัตั้งสถาบนัการคน้ควา้ ใหผู้ใ้ชแ้รงงานไดท้ าการคน้ควา้ 
เพ่ือใหเ้กิดความกา้วหนา้และความมัน่คงของผูใ้ชแ้รงงาน 
4.เพื่อร่วมมือกบัองคก์รแรงงานและสถาบนัอ่ืนๆ ท่ีมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมแรงงาน ทั้งน้ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมือง 
5.เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจ และมีส่วนร่วมพฒันา
ส่ือมวลชนประเภทต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่ผูใ้ชแ้รงงานและ
สาธารณชน 

THE OBJECTIVE OF AROM PONGPANGAN FOUNDATION- 
LABOUR RESOURCE CENTER 

1.Promote the study on labour issues, dissemination of information, 
exchange of experiences on organizing and campaigning for industrial 
democracy, training workers on labour relations and formation of labour 
unions. 
2. Support for legal aid and struggle for workers’ rights and welfare and 
better  working conditions. 
3. To establish a research institute for promotion of workers’ education 
and social awareness to encourage their participation in development of  
the welfare and solidarity among workers. 
4.Cooperation with others labour organizations and institutions  which 
pursue similar objectives. 
5.To promote knowledge and understanding as well as media 
development participation for the benefits of workers and the public in 
general. 

 

วัตถุประสงค์ การจัดท าจดหมายข่าวแรงงานปริทัศน์ออนไลน์  
“แรงงานปริทัศน์ออนไลน์” เป็นจดหมายขา่วออนไลน์ของมลูนิธิฯ ก าหนดออกเดือนละ 1 ฉบบั เพ่ือรายงานความเคล่ือนไหว
ขององค์กรแรงงาน สถานการณ์แรงงานส าคญัในรอบเดือน และเผยแพร่บทความท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ใช้แรงงานสว่นรวม  
As a labour foundation, we publish a monthly journal for workers called ‘Labour Review’ to report on worker 
movement and give some analytical reviews on current labour issues. Interested one may leave questions or 
subscribe ‘Labour Review’ via apfirc@hotmail.com 
คณะผู้จดัท าเนือ้หา : นายบณัฑิตย์ ธนชยัเศรษฐวฒุิ รศ.ดร.นภาพร อตวิานิชยพงศ์ นางสาววาสนา ล าดี นางสาวสธุิลา ลืนค า 
คณะออกแบบจดัท ารูปเลม่ :  voicelabour มลูนิธิพพิธิภณัฑ์แรงงานไทย 
สนบัสนนุโดย : มลูนิธิฟรีดริค เอแบร์ท    
 

 

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ จัดท าขึน้โดยมิได้มุ่งหวังผลก าไร เพ่ือประโยชน์แห่งสังคมโดยรวม ร่วมสนับสนุนการจัดท า 
โปรดโอนเงินเข้าบญัชีช่ือ มลูนิธิอารมณ์ พงศ์พงนั บญัชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตรีเพชร เลขท่ี 006-2-40890-1       

หรือ  ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยฟิวเจอร์รังสติ เลขท่ี 026-0-91018-7  (กรุณาแนบส าเนาสง่มายงัมลูนิธิฯ ด้วย) 
 

mailto:apflrc@hotmail.com
mailto:apflrc@gmail.com
mailto:apfirc@hotmail.com
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แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่26(373) 
ประจ าเดือนสิงหาคม 2561 พบกันในสถานการณ์
ภัยพิบัติของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 
ตัง้แต่เกิดพายุฝนรุนแรงและเขื่อนแตกในสปป.ลาว
จนเกิดน า้ท่วมหนกัท าให้คนลาวเสียชีวิตและไร้ท่ีอยู่
อาศยัจ านวนมาก ภูเขาไฟระเบิดในอินโดนีเซีย และ
ล่าสุดคือสถานการณ์น า้ท่วมในภาคอิสานและ
ภาคใต้ของไทยท่ีก าลงัจะเกิดขึน้จากการระบายน า้ท่ี
ล้นเขื่อน ปัญหาภัยพิบัติแม้หลีกเลี่ยงไม่ไ ด้แต่
สามารถบรรเทาผลกระทบท่ีเ กิดขึ น้จากการมี
แผนการ รับ มือ ในระยะยาวและการ เยี ยวยา
ผู้ เคราะห์ร้ายทัง้จากภาครัฐและจากน า้ใจของคนใน
สงัคมเดียวกันหรือผู้ อยู่ร่วมโลกท่ีก้าวข้ามพรมแดน
ของความเป็นชาติ 

แรงงานปริทศัน์ออนไลน์ฉบบันีมี้บทความวา่
ด้วยสถานการณ์ของแรงงานไทยและสหภาพ
แรงงานท่ีสมัพนัธ์กับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มี
การใช้หุ่นยนต์แทนแรงงานคน และการลดการผลิต
เพื่อตอบสนองนโยบาย “ลดภาวะโลกร้อน” ทีท าให้
คนงานจ านวนหนึง่ต้องถกูเลกิจ้าง ในประเด็นนี ้ผู้น า
สหภาพแรงงานบางคนโดย เฉพาะผู้ ท่ี อ ยู่ ใ น
อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมก่อสร้างอาจ
ได้เข้าร่วมโครงการ”พฒันาศกัยภาพแกนน าเพื่อการ
เปลี่ยนผ่านท่ีเป็นธรรม” ซึ่งเป็นโครงการท่ีต้องการ

เตรียมความพร้อมสหภาพแรงงานให้สามารถรับมือ
กบัปัญหาการถกูเลกิจ้างแรงงานจ านวนมากภายใต้
ข้ออ้างในการตอบสนองกระแสสากลเร่ืองการลด
ภาวะโลกร้อน โดยหลกัการของฝ่ายแรงงานคือ การ
เปลีย่นแปลงกระบวนการผลิตไปสูส่ิ่งท่ีดีกว่าในด้าน
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็น “การเปล่ียน
ผ่านที่ เป็นธรรม”ส าหรับคนทุกฝ่ายรวมถึงคนงาน
ด้วย 

จ ากก า ร อบ รม ค รั ้ง ล่ า สุ ด โ ดย มู ล นิ ธิ
พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยภายใต้การสนับสนุนของ

FES ระหวา่งวนัท่ี 3- 4 สงิหาคมท่ีผ่านมา ผู้ เข้าร่วม
อบรมท่ีเป็นแกนน าของสหภาพแรงงานได้ช่วยกัน
จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในระดับต่างๆเพื่อ
น าไปสู”่การเปลี่ยนผ่านท่ีเป็นธรรม” ซึ่งคาดว่าจะได้
มีการน าไปถ่ายทอดในองค์กรสหภาพแรงงานเพื่อ
แลกเปลีย่นกบัผู้ ท่ีมิได้มาเข้าร่วมการอบรมตอ่ไป 

เน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 วนัการเสียชีวิต
ของคุณราณี  หัสส รังสี  ผู้ ประสานงานอาวุ โส
คณะท างานวาระทางสงัคม สถาบนัวิจัยสงัคม จุฬา
ลงกรมหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ  ได้มีการจัด
สมัมนาเร่ือง “สถานการณ์สวัสดิการในสงัคมไทย 
2018” ผู้สนใจติดตามข้อมูลได้ในแรงงานปริทัศน์
ฉบบันี ้
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ในด้านความเคลื่อนไหวขององค์กรแรงงาน 
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.)ได้มี
การติดตามผลการด าเนินงานเน่ืองในวันความ
ปลอดภัยแห่งชาติต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน ท่ี ไ ด้ มี การยื่ นหนังสือ ไ ว้ เ ม่ื อวัน ท่ี  10 
พฤษภาคม 2561 โดยข้อเรียกร้องมีทัง้หมด 13 ข้อ 
แรงงานปริทศัน์ขอให้ก าลงัใจ คสรท.ในการติดตาม
ค าตอบของรัฐบาลต่อไปจนกว่าจะได้รับความ
คืบหน้า ข้อเรียกร้องของแรงงานไม่ควรเป็นเพียง
ตวัหนงัสอืในกระดาษท่ีท าเป็นเพียงพิธีกรรมเทา่นัน้ 

สุดท้ายนีข้อกล่าวถึงค าพิพากษาของศาล
แขวงดอนเมืองท่ียกฟ้องคดีซึ่งโจทก์คือบริษัทธรรม

เกษตรจ ากัด ยื่นฟ้องแรงงานข้ามชาติ 14 คนฐาน
ห ม่ิ น ป ร ะ ม า ท  จ า ก ก า ร ท่ี ไ ป ร้ อ ง เ รี ย น ต่ อ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เก่ียวกับการ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของนายจ้างในเร่ือง  การ
ท างานล่วงเวลา การจ่ายค่าจ้าง และการยึดบัตร
ประจ าตวัของแรงงานข้ามชาติ ซึง่ศาลเห็นวา่แรงงาน
ข้ามชาติใ ช้สิท ธ์ิ โดยสุจ ริตในการ ร้องเ รียนต่อ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นับเป็น
ปรากฏการณ์ท่ีน่าสนใจส าหรับผู้ สนับสนุนสิทธิ
แรงงานโดยปราศจากอคติด้านชาติพนัธ์ุ 
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ยอ้นไปเม่ือตน้เดือนกรกฎาคม 2561 มีข่าว
เล็กๆข่าวหน่ึงดา้นแรงงานรายงานว่า Mr. Yosuhiro 
Morita ซ่ึงมีต  าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการดา้น
แรงงาน (Chairman of Labor Committee) ปัจจุบนั
ท างานที่บริษทับริดจสโตน ประเทศไทย และคณะ
จากหอการค้าญี่ปุ่ น -กรุงเทพฯ (The Japanese 
Chamber of Commerce-JCC) เขา้พบนายอนันตช์ัย 
อุทยัพฒันาชีพ อธิบดีกรมสวสัดิการและคุม้ครอง 

แรงงาน ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน เพือ่หารือใน 3 เร่ืองส าคญั 
คือ 

(1) การแกไ้ข พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ.
2541 ที่ใหมี้การจ่ายค่าชดเชยเพิม่เติมกรณีนายจา้งเลิก 

 

 

 

จา้งส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้น
ไป ให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัรา
สุดทา้ย 400 วนัสุดทา้ย ทั้งน้ีทาง JCC กงัวลว่าสถาน
ประกอบกิจการที่มีลูกจา้งจ านวนมากอาจเตรียมตวั
เร่ืองงบประมาณไม่ทนั 

บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์ 

26 กรกฎาคม 2561 
 

www.thaipr.net/ 
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(2) การตีความค าวา่ “งานในลกัษณะเดียวกนั
ตามมาตรา 11/1 ใน พ.ร.บ.คุ ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541” ที่บญัญติัให้ผูป้ระกอบกิจการด าเนินการให้
ลูกจา้งรับเหมาค่าแรงที่ท  างานในลกัษณะเดียวกนักบั
ลูกจา้งตามสัญญาจา้งโดยตรง ได้รับสิทธิประโยชน์
และสวสัดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบติั ทาง
สถานประกอบการตอ้งจัดสวสัดิการในรูปแบบใด 
อยา่งไร  

(3) ความคืบหน้าการแก้ไขพระราชบญัญติั
แรงงานสัมพนัธ์ พ.ศ.2518 และความคืบหน้าการ
เตรียมความพร้อมการให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO 
ฉบบัที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตวัและการเจรจา
ต่อรอง ซ่ึงคาดวา่รัฐบาลไทยจะใหส้ตัยาบนัไดภ้ายใน
ปี 2562 ทั้ ง น้ีทาง JCC มีข้อกังวลในประเด็นที่
เ ก่ียวข้องกับองค์กรสหภาพแรงงานและสมาคม
นายจ้างที่แก้ไขตามร่างกฎหมายแรงงานสัมพนัธ์
หลายประการ 

  แน่นอนเม่ือภาคธุรกิจเอกชนเป็นฝ่ายเข้า
หา รือภาครัฐโดยตรงในค ร้ัง น้ี  จึง มีแนวโน้มที่
สามารถตีความได้ว่า ทั้ง 3 ประเด็นด้านกฎหมายที่

กระทรวงแรงงานก าลงัแกไ้ขหรือบงัคบัใชไ้ปแลว้ ไม่
เอ้ือต่อ “ทุนญ่ีปุ่ น” ที่มาลงทุนในประเทศไทยและ
ยอ่มมุ่งหวงัก าไรสูงสุดอยา่งแน่นอน และภาครัฐควร
ใคร่ครวญหรือหยบิยกมาพจิารณาใหม่อีกคร้ัง  

ค าถามส าคญั คอื ปรากฏการณ์คร้ังนี้สะท้อน
ให้ฝ่ายองค์กรแรงงานไทยได้เรียนรู้อะไรบ้าง ? 

 แต่ก่อนที่จะไปตอบค าถามนี้ ดิฉันอยากฉาย
ภาพปรากฏการณ์บางอย่างที่แวดล้อมในเบื้องต้น 
รวม 7 ปรากฏการณ์ก่อน ดังนี้ 

1) ความส าคญัของหอการค้าญี่ปุ่ น-กรุงเทพ 
(JCC) กลไกภาคธุรกิจที่ส าคัญของบริษัทญี่ปุ่ นใน
ไทยเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

2) 8 ธันวาคม 2560 รัฐบาลญี่ปุ่ นได้ปรับ
ผ่านนโยบายเศรษฐกิจใหม่ “New Abenomics”  

3) 8 ค่ายรถยนต์ทั้งญี่ปุ่ นและยุโรปประกาศ
ทุ่มเม็ดเงินลงทุนจ านวนมหาศาลกับโครงการรถยนต์
ไฟฟ้า ค่ายช้ินส่วนรถยนต์หนาวๆร้อนๆ  

4) อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนไทย
กับการเติบโตในคร่ึงปีหลัง 2561 และปี 2562 

5) การเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์กับ
การขาดแคลนแรงงานฝีมือ และการเข้ามาแทนที่ด้วย
หุ่นยนต์ 

6) การขึ้นค่าแรงขั้นต ่าเมื่อเมษายน 2561 มี
ผลกระทบเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น
และกลุ่ม SMEs เท่าน้ัน 

7) อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าของไทยยังมี
โอกาสเติบโตอีกมาก โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาค
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ตะ วั น ออ กดึ ง ดู ด เ ม็ ด เ งิ น ล งทุ น  โ ด ย เ ฉพ า ะ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่ไทยมีศักยภาพในการแข่งขันสูง 
 กล่าวคือ 

 (ปรากฏการณ์ที่  1)  : ความส าคัญของ
หอการค้าญี่ปุ่ น-กรุงเทพ (JCC) กลไกภาคธุรกิจที่
ส าคัญของบริษัทญี่ปุ่ นในไทยเพื่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ  

หอการคา้ญี่ปุ่ น-กรุงเทพฯ (JCC) คือ หน่ึงใน
หอการคา้ญี่ปุ่ นในต่างประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
โลก ประกอบด้วยสมาชิก 1,762 บริษัท จากกว่า 
5,000 บริษทัของญี่ปุ่ นในไทย (เมษายน 2561) ก่อตั้ง
ขึ้ นมาเ ม่ือวันที่  27 กันยายน 2497 โดยมีจ านวน
สมาชิกเร่ิมต้นเพียง 30 บริษัท วตัถุประสงค์ส าคัญ
ขององค์กร คือ  การช่วยเหลือด้านต่างๆที่ เ ป็น
ประโยชน์แก่บริษทัญี่ปุ่ นที่เขา้มาท าธุรกิจในประเทศ
ไทย เพือ่ช่วยให้ธุรกิจเหล่านั้นเจริญเติบโตมีผลก าไร
ไดเ้ป็นอยา่งดี1 

 

  ทั้ งน้ีพบว่าประเทศญี่ปุ่ นเข้ามาลงทุนใน
ประเทศไทยมากที่สุด ตวัเลข ณ ปี 2560 ประมาณ 
53,561 ลา้นเหรียญสหรัฐ ตามดว้ยลงทุนในสิงคโปร์ 
39,649 ล้านเหรียญสหรัฐ, อินโดนีเซีย 26,696 ล้าน

                                                             

1 สารจากประธานหอการคา้ญ่ีปุ่ น-กรุงเทพฯ (JCC) ประธาน

ล าดบัที่ 54 นายมิจิโนบุ ซึงาตะ มิถุนายน 2561 

เหรียญสหรัฐ, เวียดนาม 14,651 ล้านเหรียญสหรัฐ 
และมาเลเซีย 12,668 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามล าดับ 
(ส่วนประเทศท่ีมีการลงทุนในไทยรองจากญ่ีปุ่ น คือ 
สิงคโปร์  และสหรัฐอเม ริกา  ในอุตสาหกรรม
อิเลก็ทรอนิกส์ ช้ินส่วนยานยนต์ และพลงังาน)2 

ปัจจุบนั JCC มี Mr.Michinobu Sugata จาก
บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด เป็น
ประธาน มี รองประธาน 4 คน ที่ น่ าสนใจ คื อ  
Mr.Shinji Nakano จากบริษทัซูมิโตโม คอร์ปอเรชัน่ 
ไทยแลนด์ , Mr.Norio Saigusa จากบริษทัมิตซูบิชิ 
(ประเทศไทย) , Mr.Hidekazu Ito บริษทั พานาโซนิค 
แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ  ากดั โครงสร้างองคก์ร
ประกอบด้วย 15 ชมรม แยกตามประเภทของธุรกิจ 
เช่น ยานยนต ์, อิเลคทรอนิคส์ , เหล็ก , โลหะ , ปิโตร
เคมี , เคมีภณัฑ ์, ส่ิงทอ ฯลฯ  

ทั้งน้ีงานส าคัญของ JCC ในปี 2561 ที่
เผยแพร่เม่ือมิถุนายน 2561 คือ  

 การยืน่ขอ้เรียกร้องต่อรัฐบาลไทยในการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ เพื่อ
สร้างโอกาสทางธุรกิจใหก้บับริษทัญี่ปุ่ น
ในประเทศไทยใหเ้ติบโตไดม้ากที่สุด 

 ใหค้วามส าคญักบัการลดระยะเวลาของ
กระบวนการผลิต (Lead time) มีการน า

                                                             

2 ไทยควา้อนัดบั 1 ประเทศน่าเร่ิมตน้ธุรกิจที่สุดในโลก โพสต์ทูเดย์

วนัที่ 26 ม.ค. 2561 และรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้า

ระหวา่งประเทศ เดือนกุมภาพนัธ์ 2561 กรมส่งเสริมการคา้ระหว่าง

ประเทศ (เอกสารอดัส าเนา) 
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เทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้มาใชใ้นอนาคตอนั
ใกล ้

 ใหค้วามส าคญักบัการลงทุนใน “ระเบียง
เ ศ รษ ฐ กิ จ พิ เ ศ ษ ภ า ค ต ะ วัน อ อ ก ” 
(ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) ตามที่มี
การประกาศใช้พระราชบัญญัติ เขต
พฒันาพิเศษภาคตะวันออกเม่ือเดือน
กุมภาพนัธ ์2561 ที่ผา่นมา 

ในปี 2561 หอการคา้ญี่ปุ่ น (JCC) ไดเ้ปิดเผย
ผลส ารวจโดยอ้างอิงข้อมูลจาก BOI ประเทศไทย 
ระบุว่า การลงทุนทางตรงจากญี่ปุ่ นมาไทยเพิ่มขึ้น 8 
% ในปี 2560 โดยญี่ปุ่ นเป็นประเทศที่มีการยื่นขอ
ส่งเสริมการลงทุนมากเป็นอันดับ  1 คือ  ยื่นขอ
ส่งเสริมจ านวน 256 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 
133,002 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47 ของมูลค่าเงิน
ลงทุนจากต่างประเทศ (282,643 ล้านบาท) กลุ่ม
อุตสาหกรรมที่ญี่ปุ่ นยื่นขอรับส่งเสริมมากที่สุด คือ 
อุตสาหกรรมยานยนต์ เคร่ืองจกัร โลหะ ประมาณ 
61,200 ลา้นบาท และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเน่ืองจาก
การผ่อนคลายกฎระเบียบทางธุรกิจของรัฐบาลไทย
ในหลายๆเร่ือง  

ทั้งน้ี BOI ระบุวา่ ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2561 
ญี่ปุ่ นได้รับการอนุมัติให้ส่งเสริมการลงทุน 132 
โครงการ มูลค่า 36,645 ลา้นบาท เฉพาะการลงทุนใน
เขตพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) มีโครงการได้รับอนุมัติแล้ว 49 โครงการ 
มูลค่ า เ งินลงทุน  28,499.6 ล้านบาท ซ่ึงให้ สิท ธิ
ประโยชน์เพิ่มขึ้นสูงสุดคือ ยกเวน้ภาษีเงินได้ 13 ปี 
ปัจจุบนัมีบริษทัญี่ปุ่ นในพื้นที่ EEC 1,016 บริษทั 

ทั้ ง น้ีบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่ นในไทย 44 % 
วางแผนขยายการลงทุนในประเทศโดยเฉพาะใน
พื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) ที่
นักลงทุนหลักในพื้นที่ EEC คาดว่าจะยงัคงเป็นนัก
ลงทุนญี่ปุ่ น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมดั้ งเดิมที่มี
ศกัยภาพในการต่อยอด (First S-Curve) ไม่ว่าจะเป็น
ยานยนตส์มัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ และการ
ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและสุขภาพ3 

 

ปัจจัยส าคัญที่ท  าให้ไทยยงัเป็นประเทศที่
ญี่ปุ่ น เข้ามาลงทุนอยู่ตลอด เป็นเพราะนโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนที่ต่อเน่ืองทุกปี แมว้่าการเมืองไทย
จะเปล่ียนไปแต่ทุกรัฐบาลก็ยงัส่งเสริมการลงทุนจาก
นักลงทุนต่างชาติอยู่เสมอ ท าให้นักลงทุนมีความ
เช่ือมัน่จึงกล่าวไดว้่าการเมืองไม่ส่งผลต่อการลงทุน
แต่อยา่งใด 

                                                             

3 สถิติการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศรายเดือนปี 2560 โดย 

BOI 

https://sites.google.com 
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 จากการตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์พบว่า ล่าสุดบริษัท
ขนาดใหญ่ของญี่ปุ่ นหลายๆบริษทัไดท้ยอยเขา้มาตั้ง
บริษทัในไทยเพิม่4 อาทิ  

 โตโยต้า  แมทที เ รียล แฮนด์ ล่ิง ก รุ๊ป 
ผูผ้ลิตและใหบ้ริการรถฟอร์คลิฟต ์

 ฮิตาชิ คอนสตรักชั่น แมชีนเนอร่ี ผู ้
ใ ห้ บ ริ ก า ร เ ค ร่ื อ ง จั ก ร ส า ห รั บ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง 

 ไดก้ิน เคมีคอล ผูผ้ลิตเคร่ืองปรับอากาศ 
 ซูมิโตโม ริโกะ ผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต ์

อุปกรณ์ไฟฟ้า 
 โ ค โ น อิ เ ก ะ  ท ร า น ส์ ส ป อ ร์ ต  ผู ้

ใหบ้ริการโลจิสติกส์และคลงัสินคา้  
 แบนโด เคมิคอล ผูผ้ลิตช้ินส่วนรถยนต์

และผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
 เซกิกุย เคมิคอล ผู ้ผลิตผลิตภัณฑ์จาก

พลาสติก 
 โคเบลโก ้บริษทัในกลุ่มโกเบ สตีล กรุ๊ป 
 ฮิตซ์ บริษทัในเครือฮิตาชิ โซเซน บริษทั

รับสร้างโรงงานไฟฟ้าจากขยะ เป็นตน้ 
 มีตวัอยา่งที่น่าสนใจ คือ  

- เม่ือเดือนธันวาคม 2560 บริษทัไทยซัม
มิทโอโตพาร์ท อินดัสตรี จ  ากดั ได้ร่วม
ทุนกบับริษทั วาย-เทค คอร์ปอเรชัน่ จาก

                                                             

4 ทพัธุรกิจญ่ีปุ่ นดาหน้าลงทุนไทย “สมคิด”โรดโชวร์อบใหม่ดึง 

SME ประชาชาติธุรกิจ 29 มกราคม 2561 

ประเทศญี่ปุ่ น และจดทะเบียนตั้งบริษทั
ใ ห ม่ ช่ื อ  “ ไ ท ย ซั ม มิ ท  ว า ย -เ ท ค  
โอโตพาร์ท” จ  ากดั ทุนจดทะเบียน 250 
ลา้นบาท เพื่อออกแบบ พฒันา ผลิต ท า
การตลาด และขายช้ินส่วนยานยนตแ์บบ
ขึ้นรูปที่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โดยกลุ่ม
ไทยซัมมิท ถือหุ้น 51 % และวาย-เทค 
คอร์ปอเรชัน่ 49 %  

- บริษัทมิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น ประเทศ
ญี่ปุ่ น ได้ร่วมทุนกับบริษัท เบทาโกร 
จ ากัด (มหาชน) ผูผ้ลิตไก่รายใหญ่ของ
ไทย ตั้ งโรงงานแปรรูปไก่ที่จังหวัด
สระบุรี ในนามของ “บริษัท เอเช่ียน 
เบสท์ ชิคเก้น จ ากัด” ทุนจดทะเบียน 
1,833 ลา้นบาท มิตซูบิชิ ถือหุ้น 50% เบ
ทาโกร 25% และอิโตแฮม 25% โรงงาน
แห่งน้ีจะมีก าลังผลิต 30,000 ตันต่อปี 
ส าหรับป้อนใหก้บัธุรกิจอาหารในญี่ปุ่ น 

 (ปรากฏการณ์ที่  2)  : 8 ธันวาคม 2560 
รัฐบาลญี่ปุ่ นได้ปรับผ่านนโยบายเศรษฐกิจใหม่ 
“New Abenomics”  

 

www.economist.com 

www.japan.go.jp 
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"Abenomics" คือนโยบายเศรษฐกิจที่ส าคญั
ของนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ตั้งแต่เร่ิมใช้ในปี 
2556 เป็นตน้มา ที่ประกอบไปด้วยนโยบายย่อย คือ 
มาตรการผอ่นคลายทางการเงินและมาตรการการคลงั
เพื่อแก้ไขภาวะเงินฝืดด้วยการลดอัตราดอกเบี้ ย 
กระตุน้การลงทุน การบริโภคและการส่งออก และ
มาตรการปฏิ รูปโครงส ร้างตลาดแรงงานเพื่ อ
แก้ปัญหาการขาดแคลนก าลังคนวยัท างานด้วยการ
จา้งงานสตรีที่มีอายุมากขึ้นรวมถึงแรงงานต่างชาติ 
เช่น จากประเทศไทย (ในปี 2559 มีแรงงานต่างชาติ
ท างานในญ่ีปุ่ นประมาณ 1 ล้านคน) 

 

 อย่างไรก็ตามด้วยสถานการณ์ปัจจุบนัในปี 
2560 ที่ญี่ปุ่ นก าลังเผชิญหน้ากับสังคมผู ้สูงอายุที่
เ ติบโตขึ้ นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ประชากรวัย
แรงงานหดตัวลงอย่างพลิกผัน ดังนั้ นการปรับ
นโยบายใหม่ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการปฏิวติัดา้น
ผลิตภาพ และการปฏิวตัิด้านการพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์คือ นโยบายใหม่ที่จะขับเคล่ือนญี่ปุ่ นไปสู่
อนาคต 

เป้าหมายหลักของการปฏิวตัิผลิตภาพ คือ 
ผลิตภาพของแรงงานตอ้งเพิ่มขึ้นสองเท่ากลายเป็น
อตัรา 2 % ต่อปี และเพิ่มค่าจา้งขึ้น 3% ทั้งน้ีการน า
หุ่นยนต์มาใช้กับทุกอุตสาหกรรมและทุกด้านใน
ชีวิตประจ าวนัจะช่วยเพิ่มผลิตภาพเป็นส าคญั เช่น 
การใช ้AI และหุ่นยนตใ์นสถานที่ดูแลระยะยาวเพื่อ
รักษาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผูใ้ชแ้ละลดภาระ
ของผูดู้แล หรือการใชร้ถบรรทุกขบัเคล่ือนอตัโนมตัิ
เพื่อแกปั้ญหาการขาดแคลนผูข้บัขี่รถ ส่วนเป้าหมาย
ของการปฏิวตัิการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์คือ การ
ลงทุนในดา้นการศึกษาและสนับสนุนการเล้ียงดูเด็ก 
มีการเปิดตวั “The Council for Designing 100 Year 
Life Society” เพื่อสร้างความมัน่คงทางสังคมให้กบั
คนทุกวยั  

นโยบายน้ีเ ม่ือมาพิจารณาที่การจ้างงาน
โดยตรง พบว่า รัฐบาลเปิดโอกาสให้บริษทัจา้งงาน
แบบรับค่าแรงเป็นรายช้ินงานหรือรายวนั กระทั่ง
ท  างานไม่เต็มเวลา ด้วยเหตุผลที่ว่าไม่ต้องรับภาระ
ดา้นสวสัดิการและสามารถปรับเปล่ียนบุคลากรได้
อยา่งรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็ยงัไดเ้ปิดโอกาสให้ภาค
ธุรกิจเขา้มามีบทบาทในการก าหนดกฎระเบียบการ
จา้งงานมากขึ้น ลดบทบาทขององคก์รตวัแทนคนงาน 
เช่น สหภาพแรงงาน  

นอกจากน้ียงัมีการผ่อนคลายกฎระเบียบ
ส าคัญ ๆ เ ก่ียวกับการจ้างงานหลายข้อ ซ่ึงท าให้
แรงงานได้รับผลกระทบทางด้านลบมากขึ้ นทั้ ง
ประเด็นค่าจา้งแรงงานที่ต  ่าลง และการไม่พฒันาฝีมือ
แรงงาน เช่น การอนุญาตใหบ้ริษทัจา้งคนงานแบบไม่

www.japan.go.jp 
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ประจ าที่จดัส่งโดยบริษทันายหน้าได้อย่างไม่จ ากัด
เวลา ตราบใดที่เปล่ียนตวัคนงานไดต้ามระยะเวลาที่
ก  าหนดไว ้ 

 (ปรากฏการณ์ที่ 3) : 8 ค่ายรถยนต์ทั้งญี่ปุ่ น
และยุโรปประกาศทุ่มเม็ดเงินลงทุนจ านวนมหาศาล
กับโครงการรถยนต์ไฟฟ้า ค่ายช้ินส่วนรถยนต์
หนาวๆร้อนๆ  

 เม่ือวนัที่ 10 กรกฎาคม 2561 มีการประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน จากส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) พบวา่มีการอนุมติัให้บริษทั
บีเอ็มดบัเบิลย ูแมนูแฟคเจอร่ิง (จ.ระยอง) ลงทุนใน
รถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมเสียบปลั๊ก ที่อุตสาหกรรม
อมตะซิต้ี ระยอง รวมถึงกรณีบริษทัโตโยตา้ มอเตอร์ 
ประเทศไทย และเมอร์เซเดส-เบนซ์ รวมมูลค่าลงทุน 
18,000 ล้านบาท ส่วนฮอนด้าอยู่ในระหว่างการรอ
พจิารณา 

 

ก่อนหน้านั้ นพบว่ามีหลายค่ายรถยนต์ที่
ประกาศทุ่ม เม็ ด เ งินลงทุนจ านวนมหาศาลกับ
โครงก า ร ส่ ง เส ริม รถยนต์ ไฟ ฟ้ า  3  แบบ  ซ่ึ ง

ประกอบด้วย (1)  รถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมที่ ใช้
พลังงานเช้ือเพลิงและพลังงานไฟฟ้า หรือ HEV 
(Hybrid Electric Vehicle) (2) รถยนตไ์ฟฟ้าแบบผสม
เสียบปลั๊ก หรือ PHEV (Plug-in Hybrid Electric 
Vehicle) ซ่ึงคิดอตัราภาษีสรรพสามิตแค่ 50 % และ 
(3) รถยนตไ์ฟฟ้าแบบแบตเตอร่ี หรือ BEV (Battery 
Electric Vehicle) คิดภาษีสรรพสามิตแค่ 2 % 

โ ด ย พ บ ว่ า ใ น ช่ ว ง ส้ิ น ปี  2 5 6 0  มี
ผูป้ระกอบการ 5 ราย ที่ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุน
ในกลุ่มรถยนตไ์ฮบริด ประกอบดว้ย 

 มาสด้า ขอรับส่งเสริมการลงทุนมูลค่า 
11,4000 ล้านบาท โดยใช้โรงงานออ
โตอ้ลัลายแอนซ์   จ.ระยอง เป็นฐานก าลงั
การผลิต 120,000 คัน/ปี  ทั้ ง น้ีมาสด้า
ร่วมมือกับซัพพลายเออร์ลงทุนเก่ียวกับ
ช้ินส่วนอะไหล่ที่ใชก้บัรถยนตม์าสดา้ทุก
รุ่นและรถยนต์ในก ลุ่มไฮบ ริด ผ่าน
โรงงานมาสด้า พาวเวอร์เทรน เมนูแฟค
เจอร่ิง (MPMT) ซ่ึงตั้งอยูใ่น จ.ชลบุรี ซ่ึง
จะมีการลงทุนเพิม่อีกราว 7,200 ลา้นบาท 
เพิ่มก าลงัการผลิตเคร่ืองยนตจ์าก 30,000 
เคร่ืองต่อปี ไปเป็น 1.22 แสนเคร่ืองต่อปี 
เพื่อส่งออกไปยงัโรงงานผลิตรถยนตใ์น
ประเทศมาเลเซียและเวียดนาม รวมทั้ง
ป้อนใหก้บัโรงงานออโตอ้ลัลายแอนซ์ใน
ประเทศไทย 

http://www.intrendenergy.com 
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 นิสสัน ขอรับส่งเสริมการลงทุนมูลค่า 
10,960 ลา้นบาท ใชโ้รงงานนิสสนั กม.21 
บางนา-ตราด ก าลงัการผลิต 80,000 คนั/ปี 

 โตโยตา้ ขอรับส่งเสริมการลงทุนมูลค่า 
20,000 ล้านบาท ใช้โรงงานเกตเวย ์จ.
ฉะเชิงเทรา ก าลงัการผลิต 70,000 คนั/ปี  
โดยได้มีความร่วมมือกับไทยซัมมิทใน
การปรับปรุงช้ินส่วนต่าง ๆ ให้สอดรับ
กบัรถยนตใ์นกลุ่มน้ี  

 ฮอนด้า ขอรับส่งเสริมการลงทุนมูลค่า 
1 , 070  ล้ านบาท  ใช้โ รง ง านที่ ส วน
อุตสาหกรรมโรจนะ จ.ปราจีนบุรี ก าลัง
การผลิต 37,000 คนั/ปี 

 ซูซูกิ  ขอ รับส่งเสริมการลงทุนมูลค่ า 
2 ,500 ล้านบาท ใช้โรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อ.
ปลวกแดง จ.ระยอง  ก าลังการผลิต 
12,000 คนั/ปี 

นอกจาก น้ีย ัง มีค่ ายยุโรปยื่นขอ รับการ
ส่งเสริมในกลุ่มรถยนตป์ระเภทปลัก๊-อิน ไฮบริด อีก 
3 ราย ประกอบดว้ย 

 บีเอ็มดับเบิลยู ขอรับส่งเสริมการลงทุน
มูลค่า 705 ล้านบาท ใช้โรงงานในนิคม
อมตะ ซิ ต้ี  จ . ระยอง  ก า ลังก ารผ ลิ ต 
100,000 คนั/ปี 

 เมอร์เซเดส-เบนซ์ ขอรับส่งเสริมการ
ลงทุนมูลค่า 600 ล้านบาท ใช้โรงงาน
ธนบุรีประกอบรถยนต ์จ.สมุทรปราการ 
ก าลงัการผลิต 8,000 คนั/ปี 

 เอ็มจี  ขอรับส่งเสริมการลงทุนมูลค่า 
1 ,030 ล้านบาท ใช้โรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 2 
จ.ชลบุรี ก าลงัการผลิต 7,000 คนั/ปี 
 

 
  พบว่า ในปี 2561 น้ี ทาง BOI ได้เร่ิมตน้การ
พจิารณาอนุมติัในโครงการต่างๆเหล่าน้ีแลว้ โดยเร่ิม
จากบีเอ็มดับเบิลยเูป็นแห่งแรก อยา่งไรก็ตามแมใ้น
วนัน้ีรถยนต์ไฟฟ้าจะยงัเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในช่วง
เปล่ียนผา่น แต่อนาคตอนัใกลร้ถยนตไ์ฟฟ้าจะเพิม่ขึ้น
เป็นจ านวนมาก ทั้งในเร่ืองของราคารถยนต์ถูกลง 
ประสิทธิภาพของรถยนตไ์ฟฟ้าไม่ต่างจากรถยนตใ์ช้
น ้ ามนั รวมถึงการมีสถานีอดัประจุไฟฟ้ารองรับความ
ตอ้งการได้ครอบคลุมทัว่ประเทศ สอดคล้องกับมติ
คณะรัฐมนตรี 7 พฤษภาคม 2558 ที่ก  าหนดแนวทาง
ส่งเสริมใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางยานยนตไ์ฟฟ้า
ในอาเซียน โดยส่งเสริมให้มีการลงทุนการผลิตยาน
ยนตไ์ฟฟ้า รวมถึงช้ินส่วนที่เก่ียวขอ้งเพื่อใช้งานใน
ประเทศและส่งออก 
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ดังนั้ นหากสถานการณ์รถยนต์ไฟฟ้า มี
แนวโนม้เติบโตเช่นน้ี ผูป้ระกอบการภาคช้ินส่วนยาน
ยนตก์็จ  าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนไปผลิตช้ินส่วนยานยนต์
ที่ เ ก่ียวกับยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้ น ข้อมูลจากสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระบุวา่ หากผูผ้ลิตยาน
ยนตเ์ปล่ียนไปผลิตยานยนตไ์ฟฟ้าและไม่เลือกที่จะ
ผลิตยานยนตใ์นไทย แรงงานกว่า 650,000 ราย อาจ
ไดรั้บความเส่ียง เน่ืองจากแรงงานกว่า 450,000 ราย 
ท างานกบัผูผ้ลิตเทียร์ 1 เทียร์ 2 และเทียร์ 3 มีแรงงาน 
1 แสนราย ท างานกบัอุตสาหกรรมสนับสนุนต่าง ๆ 
และอีก 1 แสนราย ท างานกับโรงงานประกอบ
รถยนต ์

 

ปัจจุบนัรถยนต ์1 คนั ใช้ช้ินส่วนยานยนต์
ทั้งส้ินประมาณ 30,000 ช้ิน/คนั แต่ส่วนประกอบของ
ยานยนต์ไฟฟ้า ใช้ช้ินส่วนยานยนต์ประมาณ 1,500 
ช้ิน/คัน  แปลว่าอย่างน้อยมีผูผ้ลิตช้ินส่วนที่ได้รับ
ผลกระทบทั้งส้ินกว่า 800 บริษัท จ านวนแรงงาน 
326,400 คน 

อย่างไรก็ตามพบว่า ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าใน
ไทยจะเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยตลาดส่วน
ใหญ่ยงัคงเป็นรถยนตไ์ฮบริด และรถยนตไ์ฟฟ้าปลัก๊
อินไฮบริด ดังนั้ นผู ้ผลิตช้ินส่วนฯ จะยงัไม่ได้รับ

ผลกระทบมากนัก เน่ืองจากยงัคงมีความตอ้งการใช้
ช้ินส่วนระบบขบัเคล่ือนเคร่ืองยนตส์ันดาปควบคู่กบั
ระบบไฟฟ้า (แบตเตอร่ี) โดยคาดการณ์ว่าการพฒันา
อุตสาหกรรมรถยนตไ์ฟฟ้าในไทยอยา่งเป็นรูปธรรม
อาจตอ้งรอเวลาไม่ต ่ากวา่ 10 ปี 

ขอ้มูลจากศูนยว์ิจยักสิกรไทยช้ีไปในทิศทาง
เดียวกนัโดยในปี 2565 ประเทศไทยจะมีผูซ้ื้อรถยนต์
ไฟฟ้าปีละ 10,000 คนั คิดเป็น 1 % ของยอดขาย
รถยนต์โดยรวม และในปี 2036 คาดว่า ยอดขาย
รถยนตค์ร่ึงหน่ึงจะเป็นของ Battery EV และ Plug-in 
HEV 

ส าหรับประเทศที่ถือวา่เป็นผูน้ าระดบัโลกใน
รถยนตไ์ฟฟ้า นั่นคือประเทศนอร์เวย ์โดยเกือบหน่ึง
ในสามของรถยนต์ที่จ  าหน่ายในปี 2559 นั้ นเป็น
รถยนต์ไฟฟ้า ความส าเร็จน้ีมาจากเงินอุดหนุนของ
รัฐบาลที่สร้างแรงจูงใจใหญ่ให้กบัผูใ้ชร้ถยนต ์โดยผู ้
ซ้ือรถยนตไ์ฟฟ้าจะไดรั้บการยกเวน้ภาษี, ค่าใชท้าง
พิเศษ, มีที่จอดรถฟรี, และสามารถขบัรถในช่องเดิน
รถประจ าทางสาธารณะไดอี้กดว้ย  

ขณะเดียวกนัในเร่ืองรถยนตไ์ฟฟ้าน้ียงัพบว่า 
ผลกระทบจากความตกลงเขตการคา้เสรีอาเซียน-จีน 
ที่สินคา้รถยนตไ์ฟฟ้า (EV) จากประเทศจีน จะไดรั้บ
การลดอากรขาเข้าลงเหลือ 0% ซ่ึงอาจจะสร้าง
ผลกระทบต่อโครงสร้างภาษีรถยนตใ์นประเทศไทย
ในอนาคตอยา่งแน่นอน 

http://aeitfthai.org 
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 (ปรากฏการณ์ที่ 4) : อุตสาหกรรมยานยนต์
และช้ินส่วนไทยกับการเติบโตในคร่ึงปีหลัง 2561 
และปี 2562 

อุตสาหกรรมยานยนต์ถือเป็น  1 ใน 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ มีศักยภาพขับ เค ล่ือน
เศรษฐกิจประเทศไทย ทั้งน้ีเม่ือวนัที่ 25 กรกฎาคม 
2561 มีการแถลงข่าวจากสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย เพือ่ปรับเป้าหมายยอดผลิตรถยนตปี์ 61 
ที่คาดว่ารวมยอดผลิตรถยนต์ทั้งปี 2561 น่าจะอยู่ที่
ประมาณ 2.07-2.1 ลา้นคนั จากเดิมที่ก  าหนดไวเ้พียง 
2 ล้านคนั เป็นการผลิตเพื่อการส่งออกประมาณ 1.1 
ล้านคัน 55 % ของยอดการผลิตทั้ งหมด ทั้ งน้ีสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและฝ่ายวิจยั ธนาคาร
กรุงศรีอยธุยา วเิคราะห์วา่เป็นผลมาจาก 

 

- ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา การส่งออกรถยนต์
ของไทยได้อานิสงส์จากการส่งออก Eco-car ตาม
เ ง่ือนไขของโครงการส่ง เสริมการลงทุนของ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีผลให้
ปริมาณการส่งออกรถยนตอ์ยูใ่นระดบัสูงกวา่ 1 ลา้น
คนัมาโดยตลอด ทั้งน้ีพบวา่การส่งออก Eco-car ตาม

เงื่อนไขของ BOI โดยค่ายรถที่คาดว่าจะต้องเร่ง
ส่งออกตามเง่ือนไขดังกล่าว อาทิ โตโยต้าและ
มาสดา้ 

- ผู ้บ ริโภคภายใต้โครงการรถคันแรก
บางส่วนต้องการเปล่ียนรถยนต์ใหม่ หลังภาระหน้ี
ทยอยหมดลง กอปรกับค่ายรถยนต์จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขายและข้อเสนอพิเศษ และแนะน า
รถยนตรุ่์นใหม่ๆ เพือ่กระตุน้ตลาดอยา่งต่อเน่ือง 

- รัฐบาลเวียดนามผ่อนคลายความเขม้งวด
ในการน าเขา้รถยนตจ์ากไทย ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาล
เวียดนามไดป้ระกาศใช้มาตรการทดสอบการปล่อย
มลพิษ และความปลอดภยักบัรถยนตน์ าเขา้ทุกล็อต
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 (จากเดิมตรวจสอบรถยนต์
น าเข้าเฉพาะล็อตแรก) มีผลให้ค่ายรถชะลอการ
ส่งออกรถยนตไ์ปยงัเวียดนามชัว่คราว อยา่งไรก็ตาม
รัฐบาลไทยเจรจาเพื่อขอให้เวียดนามผ่อนคลายความ
เขม้งวดในการตรวจสอบรถยนตน์ าเขา้จากไทย ซ่ึงจะ
ช่วยลดขั้นตอนการตรวจสอบใหล้ดนอ้ยลง 

- การส่งออกไปยงัตลาดออสเตรเลียจะ
เติบโตดีต่อเน่ืองหลังการปิดโรงงาน Toyota และ 
GM ในออสเตรเลีย ตั้งแต่ตุลาคม 2560 เป็นตน้มา ถือ
เป็นโอกาสขยายการส่งออกรถยนต์บางรุ่นไปตลาด
ออสเตรเลีย 

- ตลาดส่งออกไปยงัประเทศเพื่อนบา้นที่
จะขยายตัวดีตามทิศทางเศรษฐกิจและยงัได้ปัจจัย
หนุนจากอัตราภาษีน าเขา้สินค้าระหว่างกันในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนโดยเฉพาะ CLMV ที่ภาษีน าเขา้ลด
เป็น 0 % ในปี 2561  
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- การพฒันาเส้นทางคมนาคมใหม่ๆ ทั้งใน
ประเทศและเช่ือมโยงกบัประเทศเพื่อนบา้น รวมทั้ง
แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจคา้ปลีกออนไลน์และ
ธุรกิจโลจิสติก จะหนุนความต้องการรถเพื่อการ
พาณิชยข์นาดกลาง-เล็กเพิ่มมากขึ้น พบว่า ผูผ้ลิต/
ประกอบรถบรรทุก รถพ่วง และรถก่ึงพ่วง ได้
อานิสงส์จากการน ามาใช้ในโครงการลงทุนพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ ผนวกกับความ
ตอ้งการรถบรรทุกเพื่อขนส่งสินคา้มีแนวโน้มดีขึ้น 
และยงัมีโอกาสขยายตลาดส่งออกโดยเฉพาะใน
ประเทศเพื่อนบ้านที่ มีการขยายการลงทุนทั้ งใน
ภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

- ผู ้ผ ลิต ย านยนต์ขนาดใหญ่ เพื่ อก า ร
โดยสาร (รถบสั) คาดว่าจะขยายตวัดีตามทิศทางการ
ลงทุนของธุรกิจท่องเที่ยวและรถโดยสารเอกชน 
รวมทั้ งความต้องการรถโดยสารประจ าทางของ
ภาครัฐ (ขสมก.) และการทยอยปรับเปล่ียนรถตู ้
โดยสารเป็นรถไมโครบัสตามมาตรการรัฐ ขณะที่
ตลาดส่งออกมีแนวโน้มขยายตวัดีโดยเฉพาะตลาด
อาเซียน 

- อตัราการถือครองรถยนตข์องไทยที่ยงัอยู่
ในระดับต ่ าที่  232 คันต่อประชากร 1 พนัคน เม่ือ
เทียบกบัมาเลเซียที่ 431 คนัต่อประชากร 1 พนัคน จะ
ยงัเป็นโอกาสในการเติบโตของตลาดในประเทศ 

ปัจจุบนัในปี 2560 สถานะของอุตสาหกรรม
รถยนต์ไทยในตลาดโลกพบว่า ไทยมีปริมาณการ
ผลิตรถยนต์ทุกประเภทเป็นอันดับ 12 ของโลก 
อนัดบั 5 ของเอเชีย และอนัดบั 1 ของอาเซียน ขณะที่

ตลาดรถยนต์ในไทยมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 20 ของ
โลก อนัดับ 6 ของเอเชีย และอนัดับ 2 ของอาเซียน 
เม่ือพจิารณาจากยอดจ าหน่ายรถยนตใ์นประเทศ 

ส าหรับทิศทางตลาดรถยนตใ์นระยะยาว การ
ปรับเปล่ียนนโยบายของทางการไทยที่จะหันไปให้
ความส าคญักบัการพฒันาเทคโนโลยยีานยนตไ์ฟฟ้า 
และการวางเป้าหมายใหไ้ทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์
ไฟฟ้าที่ส าคญัในภูมิภาค จะมีผลให้ผูป้ระกอบการ
วางแผนการลงทุนผลิตรถยนตไ์ฟฟ้าเพิ่มเติม รวมถึง
การลงทุนผลิตแบตเตอร่ีส าหรับรถยนต์ไฟฟ้าของ
ตนเอง  

 

ป ร ะ ก า ร ต่ อ ม า เ มื่ อ ม า พิ จ า ร ณ า ใ น
อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์โดยตรง พบว่า 

ในปี  2560 ไทยมีสถานะ เ ป็นผู ้ส่ งออก
ช้ินส่วนฯทุกประเภทเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน 
อนัดบั 14 ของโลก ทั้งน้ีมีการส่งออกไปยงัฐานผลิต
ยานยนตใ์นอาเซียน (โดยเฉพาะมาเลเซีย อินโดนีเซีย 
และเวียดนาม) สัดส่วนรวมกัน 28 % ของมูลค่า
ส่งออกช้ินส่วนฯรวมของไทย และมีการส่งออก
ช้ินส่วนฯ ไปยงัฐานการผลิตยานยนต์ที่ส าคญัอ่ืนๆ 

https://www.prachachat.net 
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ของโลก อาทิ สหรัฐฯ (สดัส่วน 15%) ญี่ปุ่ น (สัดส่วน 
8%) เป็นตน้ 

ฝ่ายวิจัย  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  คาดว่า
แนวโนม้อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตน์ั้น 

- ความตอ้งการช้ินส่วนเพื่อการทดแทน 
(REM) คาดว่าจะเติบโตต่อเน่ือง ตามการเพิ่มขึ้นใน
อตัราเร่งของจ านวนรถยนตส์ะสมที่มีอายมุากกว่า 5 
ปี (รถยนต์ในโครงการรถคันแรกมีอายคุรบ 5 ปี) ซ่ึง
เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ตอ้งเปล่ียนช้ินส่วนฯ เพิ่มขึ้นตาม
อายแุละระยะทางการใชง้าน 

 
- การส่งออกช้ินส่วนฯ คาดว่าจะเติบโต

ต่อเน่ือง จากการยา้ยฐานเขา้มาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้น
ของผูผ้ลิตช้ินส่วนฯ ต่างชาติ โดยเฉพาะญี่ปุ่ นซ่ึงมี
ความพร้อมดา้นเงินทุน เทคโนโลย ีและเป็นโครงข่าย
เช่ือมโยงกบัฐานการผลิตยานยนตท์ัว่โลก จะหนุนให้
อุตสาหกรรมช้ินส่วนฯ ไทยยกระดับคุณภาพและ
เทคโนโลยกีารผลิต และสามารถขยายการส่งออกได้
ต่อเน่ือง  

- อยา่งไรก็ตามผูป้ระกอบการสญัชาติไทย
ที่มีกว่า 1,100 ราย ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนฯ 
Tier 2–Tier 3 สนองตอบความต้องการในตลาด 

REM อาจมีความเส่ียงจากการที่ผู ้ผลิตต่างชาติ
โดยเฉพาะ SME ญี่ปุ่ นเขา้มาตั้งฐานการผลิตในไทย
และแข่งขนัในตลาด REM มากขึ้น 

- คาดว่ารายรับของผูผ้ลิตส่วนประกอบ , 
ช้ินส่วนยานยนต์ และผูผ้ลิตยางรถยนต์จะเติบโตดี 
ผูป้ระกอบการจะมีโอกาสท าก าไรไดต่้อเน่ือง ขณะที่
ผูจ้  าหน่ายช้ินส่วนและอุปกรณ์เสริมของยานยนตจ์ะ
ไดป้ระโยชน์จากปริมาณยานยนตจ์ดทะเบียนสะสมที่
เพิม่ขึ้น โดยความตอ้งการในตลาดประกอบยานยนต ์
(OEM) ในประเทศจะเติบโตต่อเน่ืองตามปริมาณการ
ผลิตยานยนตท์ี่ขยายตวัดี ส่วนตลาดเพื่อการทดแทน 
(REM) REM) ยงัเติบโตตามปริมาณยานยนตส์ะสมที่
เพิ่มขึ้ นต่อเน่ือง สาหรับตลาดส่งออกมีแนวโน้ม
ขยายตวัตามนโยบายของบริษทัขา้มชาติที่เขา้มาตั้ง
ฐานการผลิตในไทยเพือ่ส่งออกในภูมิภาค 

- เ ร่ิม มีก ารลงทุน ช้ิน ส่วนฯ  ส าห รับ
รถยนตไ์ฟฟ้าในไทยโดยเฉพาะแบตเตอร่ี อาทิ ค่ายโต
โยตา้ลงทุนผลิตแบตเตอร่ีนิเกิลเมทลัไฮดราย , ค่าย 
BMW วางแผนลงทุนผลิตแบตเตอร่ีแบบลิเทียม
ไอออน เป็นตน้ สถานการณ์เช่นน้ีจะกระทบความ
ตอ้งการใชช้ิ้นส่วนฯ บางประเภทในตลาด OEM ใน
ระยะยาว อาทิ เคร่ืองยนต ์หมอ้น ้ า ท่อไอเสีย ระบบ
จ่ายน ้ ามนั ถงัน ้ ามนั ระบบจุดระเบิด เกียร์ เป็นตน้  

- ขณะที่ ช้ินส่วนฯ บางประ เภท อาทิ 
ช้ินส่วนช่วงล่าง (Suspension) ตวัถงั ระบบส่องสว่าง 
อุปกรณ์ภายในรถ เป็นต้น จะยงัมีความต้องการ
ต่อเน่ือง เน่ืองจากเป็นช้ินส่วนฯ ที่ยงัมีความจ าเป็น  

http://daily.bangkokbiznews.com 
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- นอกจากน้ีรถยนต์ไฟฟ้า BEVs ซ่ึง
ควบคุมการท างานดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ยงัจะช่วย
ยืดอายุการใช้งานช้ินส่วนฯ บางประเภทมีผลให้
ความถ่ีในการเปล่ียนช้ินส่วนฯ ลดลง เช่นยางรถยนต ์
ผา้เบรก เป็นตน้ อีกทั้งรถยนตใ์นอนาคตจะมีระบบ
ช่วยในการขบัขี่ใหป้ลอดภยัมากขึ้น อาจมีผลให้อตัรา
การเ กิดอุบัติ เหตุลดลง ส่งผลให้ความต้องการ
ช้ินส่วนฯ ในตลาด REM มีแนวโนม้ลดลงดว้ย 
 นอกจากนั้นแลว้ยงัพบวา่ในอนาคตอนัใกลน้ี้ 
มีแนวโน้มว่ารัฐบาลอินโดนีเซียก าลังจะปรับปรุง
เงื่อนไขการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ใน
ประเทศใหม่ดว้ยการบงัคบัให้ผูผ้ลิตเพิ่มสัดส่วนการ
ใช้ช้ินส่วนในประเทศ (local content requirement) 
มาเป็น 90 % โดยนโยบายน้ีจะส่งผลกระทบต่อผูผ้ลิต
ช้ินส่วนในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก เน่ืองจาก
ช้ินส่วนทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่
น าเขา้จากประเทศไทยซ่ึงอินโดนีเซียถือเป็นตลาด
ส่งออกอนัดบัที่ 2 รองจากตลาดญี่ปุ่ น  

 พบว่า ผู ้ส่งออกช้ินส่วน/อุปกรณ์ยาน
ยนต์ไปอินโดนีเซีย 10 อันดับแรก ได้แก่ บริษทัโต
โยตา้ มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์แมนู
แฟคเจอร่ิง, บริษทัมิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย), 
บริษทัเอเช่ียนฮอนดา้มอเตอร์, บริษทัฮีโน่มอเตอร์ส 
แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย), บริษทัโตโยตา้ ทูโช 
(ไทยแลนด์), บริษทัไทย-สวีดิชแอสเซมบลีย,์ บริษทั
อีซูซุ โกลบอล ซีวี เอ็นจิเนียร่ิง เซ็นเตอร์, บริษทัซูมิ
โตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์, บริษัทนิสสัน 

มอเตอร์ (ประเทศไทย) และบริษทัเอ็นทีเอ็น แมนู
แฟคเจอร่ิง (ไทยแลนด)์5 

 (ปรากฏการณ์ที่  5)  : การเติบโตของ
อุตสาหกรรมยานยนต์กับการขาดแคลนแรงงานฝีมือ
และการเข้ามาแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ 

 จากรายงานของ International Federation of 
Robotics (IFR) ระบุวา่ แมว้า่อุตสาหกรรมในประเทศ
ไทยส่วนใหญ่ย ังคงใช้ระบบที่ ต้องจัดการ เอง 
(Manual) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85 แต่ส าหรับใน
อุตสาหกรรมยานยนตแ์ลว้ที่มีการเปล่ียนแปลงอยา่ง
รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี นวตักรรม รวมถึง
ความตอ้งการตลาด ท าให้การใชง้านระบบอตัโนมตัิ
สามารถตอบสนองต่อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ  โดยปัจจุบันการผลิตและการ
ประกอบยานยนต์ทั่วโลกมีแนวโน้มการใช้งาน
หุ่นยนตเ์พิม่ขึ้น  

 

การก้าวเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ อัตราการเกิดที่
ลดลง ค่ าแรงที่ มี แนวโน้ม สูงขึ้ น  ประกอบกับ
เทคโนโลยทีี่ทนัสมยัมากขึ้น ท าให้ศูนยว์ิจยัธนาคาร

                                                             

5 ประชาชาติธุรกิจ 18 พฤษภาคม 2561 

www.autoinfo.co.th 
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ไทยพาณิชย ์(กันยายน 2560) คาดการณ์ว่าหุ่นยนต์
อาจเขา้มาท างานแทนแรงงานไทยกว่า 6.5 แสนคน 
ภายในปี 2573 ซ่ึงรัฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริม
หุ่นยนตอุ์ตสาหกรรม (Industrial Robots: IR) ทั้ง
ส่งเสริมกิจการที่ผลิตหุ่นยนต ์และส่งเสริมให้มีการ
ใช้หุ่นยนต ์รวมถึงจากสถานการณ์ที่การใชหุ่้นยนต์
เพื่อทดแทนแรงงานเร่ิมมีความคุ้มค่ามากขึ้ นใน
ปัจจุบนั  

กลุ่มอุตสาหกรรมแรกๆที่แรงงานมีโอกาส
ถูกแทนที่  คือ อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น 
(Labor Intensive) และมีลกัษณะงานที่ท  าซ ้ า ๆ กัน
อ ย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง  เ ช่ น  อุ ต ส าหก ร รม ย าน ยน ต ์
อิเล็กทรอนิกส์ และเคร่ืองด่ืม ที่มีการจา้งงานรวมกนั
ราว 2 ลา้นคน 

 

โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต ์เพราะ
เม่ือพิจารณาสัดส่วนการใช้หุ่นยนต์ต่อการผลิต
รถยนต์ของไทยที่อยู่ในระดับ 16 ตัวต่อการผลิต
รถยนต ์1,000 คนั มีค่าต  ่ากว่าค่าเฉล่ียทัว่โลกที่อยูใ่น
ระดบั 40 ตวัต่อการผลิตรถยนต ์1,000 คนั แสดงให้
เห็นถึงโอกาสที่ผูป้ระกอบการจะลงทุนในหุ่นยนต์
อุตสาหกรรมมากขึ้นในอนาคต  

 ในปี  2559 ประ เทศไทยมีการน า เข้าม า
หุ่นยนต์ราว 13,500 ตวั ส่วนมากใช้ในโรงงานยาน
ยนต ์ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาหารและเคร่ืองด่ืม 

 ศูนยว์จิยัธนาคารไทยพาณิชย ์ระบุวา่ ส าหรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ เม่ือเปรียบเทียบระหว่างการ
ลงทุนในหุ่นยนตใ์นงานเช่ือมสปอต (spot welding) 
สามารถทดแทนการใชแ้รงงานไดป้ระมาณ 5 คนต่อ
ตวั ซ่ึงมีราคาอยูท่ี่ประมาณตวัละ 3.5 – 4.5 ลา้นบาท 
กบัตน้ทุนการจา้งแรงงานเช่ือมสปอตในปัจจุบนัที่มี
ค่าแรงวนัละ 400 – 480 บาท พบว่าระยะเวลาที่
ผูป้ระกอบการจะคุม้ทุนจากการลงทุนในหุ่นยนตจ์ะ
อยูท่ี่ราว 8-10 ปี 

 ขณะที่การใชง้านหุ่นยนตส์ าหรับงานทัว่ไป
ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อาหารและเคร่ืองด่ืม 
รวมถึงอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ที่มีราคาโดยเฉล่ียอยูท่ี่ตวั
ละ 1.2 ลา้นบาทต่อตวั และสามารถทดแทนแรงงาน
ไดร้าว 2 คนต่อตวั ผูป้ระกอบการมีแนวโน้มที่จะคุม้
ทุนภายในระยะเวลา 6-10 ปี จากอัตราค่าจ้างใน
ปัจจุบนัที่อยูใ่นระดบั 300 – 450 บาทต่อวนั 

ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบระยะเวลาคุม้ทุนกบัอายุ
การใช้งานหุ่นยนต์ที่ มีอายุประมาณ 8-12 ปี  จึง
สามารถสรุปได้ว่า ณ ระดับค่าจา้งในปัจจุบนั การ
ลงทุนในหุ่นยนต์เพื่อทดแทนการใช้แรงงานอยู่ใน
ระดับที่ คุ ้มค่ากับการลงทุนแล้ว สอดคล้องกับที่
สถาบนัยานยนต ์(พฤษภาคม 2561) ระบุว่าแนวโน้ม
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ยุคใหม่ เร่ิมหันมาใช้
หุ่นยนตม์ากขึ้น โดยคาดว่าภายในปี 2563 ไทยจะมี

http://oknation.nationtv.tv 
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การใชหุ่้นยนตใ์นอุตสาหกรรมยานยนตถึ์ง 70 % สูง
ที่สุดในอาเซียน  

ปัจจุบนัพบว่าภาคเอกชนไทยหลายรายน า
หุ่นยนต์เขา้มาใชใ้นโรงงานเพื่อทดแทนแรงงานคน 
ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพการผลิต เช่นกลุ่ม
บริษทัไทยซัมมิท ที่ในส้ินปี 2560 ไดมี้แผนการเพิ่ม
หุ่นยนตใ์นโรงงานผลิตช้ินส่วนยานยนต ์ให้ได ้2,000 
ตวั โดยบริษทัน าหุ่นยนตเ์ขา้มาใชใ้นโรงงานตั้งแต่ปี 
2555 จนปัจจุบนั (2560) มีจ  านวน 1,765 ตวั และ 3 ปี
ที่ผ่านมา สามารถทดแทนคนงานได้ถึง 5,000 คน 
เช่น การใชหุ่้นยนตแ์ขนกลผลิตช้ินส่วนแผงเหล็กกั้น
ระหว่างห้องเคร่ืองกับคอนโซนรถยนต์ของบริษัท
ไทยซัมมิท แหลมฉบงั โอโตพาร์ท จ ากดั (มหาชน) 
ซ่ึงท างานแทนคน จากเดิมที่ตอ้งใช้แรงงาน 15 คน 
ลดเหลือแค่ 5 คน ช่วยเพิม่ศกัยภาพการผลิตไดม้ากถึง
ร้อยละ 506 

 (ปรากฏการณ์ที่ 6) : การขึน้ค่าแรงขั้นต ่าเมื่อ
เมษายน 2561 มีผลกระทบเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้
แรงงานเข้มข้นและกลุ่ม SMEs เท่าน้ัน 

จากการประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
จากการขึ้นค่าแรงขั้นต ่าปี 2561 ของธนาคารกรุงศรี 
อยุธยาเม่ือมีนาคม 2561 พบว่า มีเพียงภาคการผลิต
บางกลุ่มเท่านั้นที่ไดรั้บผลกระทบจากการปรับเพิ่ม
ค่าแรงขั้นต ่า แต่ผลกระทบโดยรวมยงัค่อนขา้งจ ากดั
ทั้งในแง่การเพิ่มขึ้นของตน้ทุนแรงงานเฉล่ีย ตน้ทุน

                                                             

6 ไทยซมัมิทเพ่ิมหุ่นยนต ์2,000 ตวัส้ินปีน้ี 

https://www.voicetv.co.th/read/523282  

การผลิตรวม และราคาสินคา้ผูบ้ริโภค รวมถึงการ
เคล่ือนยา้ยแรงงาน 

ก ลุ่ ม แ ร ก ที่ ไ ด้ รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ  คื อ 
อุตสาหกรรมที่ใชแ้รงงานเขม้ขน้และอยูป่ลายน ้ าของ
สายพานการผลิต ซ่ึงได้รับผลกระทบมากทั้ งผล
ทางตรงและผลทางอ้อม โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
เคร่ืองหนงั เฟอร์นิเจอร์ และส่ิงทอ เป็นตน้ กลุ่มน้ียงั
มีความเส่ียงที่ผูป้ระกอบการจะยา้ยฐานการผลิตไปยงั
ประเทศเพือ่นบา้นเน่ืองจากค่าแรงที่ถูกกวา่  

 

อีกกลุ่มหน่ึงที่น่าเป็นห่วงคือ ผูป้ระกอบการ
ขนาดกลางและเล็ก (SMEs) เน่ืองจากมีสัดส่วนการ
จา้งแรงงานที่ไดรั้บค่าจา้งขั้นต ่าสูงถึงราวร้อยละ 40 
โดยเฉพาะ SMEs ภาคเกษตรซ่ึงมีสัดส่วนของ
แรงงานที่ไดรั้บค่าจา้งขั้นต ่ามากถึงราวร้อยละ 80  

อย่างไรก็ตามทางภาครัฐได้ออกมาตรการ
ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ SMEs ทั้งโครงการช่วยเพิ่มผลิต
ภาพ การให้สินเช่ือดอกเบี้ ยต  ่า  และการให้ SMEs 
สามารถน าค่าจา้งรายวนัไปหกัค่าใชจ่้ายเพื่อลดหยอ่น
ภาษีเงินได้ 1.15 เท่า จึงคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะ

http://www.artbangkok.com 

https://www.voicetv.co.th/read/523282


รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

20 
 

ช่วยเหลือ SMEs ในช่วงของการปรับตวัและบรรเทา
ผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต ่าได้ในระดับ
หน่ึง 

ทั้งน้ีมาตรการบรรเทาผลกระทบของการขึ้น
ค่าแรงขั้นต ่า เช่น มาตรการลดหยอ่นภาษีเงินได้นิติ
บุคคล ที่ก  าหนดให้นายจ้างที่เป็นบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลซ่ึงมีรายได้จากการขายสินคา้และ
บริการรวมกันไม่เกิน 100 ล้านบาท และมีการจา้ง
แรงงานไม่เกิน 200 คน สามารถน ารายจ่ายค่าจา้งราย
วันที่ จ่ายให้แก่ลูกจ้าง มาหักเป็นรายจ่ายในการ
ค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได ้
1.15 เท่า ของค่าจา้งรายวนัที่จ่ายแก่ลูกจา้ง ส่าหรับ
ค่าจา้งที่จ่ายตั้งแต่วนัที่ 1 เมษายน – 31 ธนัวาคม 2561 

 

หรือสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI ที่
ยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุดไม่เกินร้อยละ 50 
ของมูลค่าเคร่ืองจกัรที่น ามาปรับเปล่ียนเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต ซ่ึงครอบคลุมถึงการน าระบบ
ดิจิทลัมาใชใ้นกิจการเพือ่ยกระดบัการบริหารจดัการ , 
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 200 ของเงิน
ลงทุน /ค่ าใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ดขึ้ น ในการจัด ฝึกอบรม
บุคคลากรให้มีทักษะเฉพาะทางที่สูงขึ้ น อาทิ การ

วิเคราะห์ระบบขอ้มูล (Big Data Analysis) Big Data 
Analysis) 

 (ปรากฏการณ์ที่  7)  : อุตสาหกรรม
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าของไทยยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก 
โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกดึงดูดเม็ด
เงินลงทุน โดยเฉพาะเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่ไทยมีศักยภาพ
ในการแข่งขันสูง 

ในปี 2559 อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าใน
ไทยมีจ านวนผูผ้ลิตประมาณ 400 ราย ส่วนใหญ่ผลิต
ช้ินส่วนและส่วนประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าส่งต่อใหก้บั
ผูผ้ลิตรายใหญ่ 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มบริษทัขา้มชาติที่
ผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าแบรนด์ชั้นน าของโลก อาทิ มิตซู
บิชิ ,โซน่ี , แอลจี , ซัมซุง , โตชิบา เป็นตน้ และ (2) 
ผูผ้ลิตสัญชาติไทยทั้งผูรั้บจา้งผลิตสินคา้แบรนด์อ่ืน 
และผูผ้ลิตที่มีการพฒันาแบรนด์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าของ
ตนเอง ตัวอย่างเคร่ืองใช้ไฟฟ้าแบรนด์ไทยกลุ่ม
เคร่ืองปรับอากาศ เช่น ทาซากิ , ซยัโจ-เดนกิ  ,ยนิูแอร์ 
, เซ็นทรัลแอร์ เป็นต้น กลุ่มพัดลม เช่น ฮาตาริ , 
แอคคอร์ด , มาสเตอร์คูล เป็นตน้7 

จ า ก ข้อ มู ล ข อ ง ส า นั ก ง า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
อุตสาหกรรม พบวา่ การผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าของไทย
ส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วน 65-75 
% ของปริมาณการผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทั้งหมด มี
ตลาดส่งออกส าคญั คือ อาเซียน (สัดส่วน 22.4 %) 
สหรัฐฯ (14.4 %) ญี่ปุ่ น (13.9 %) สหภาพยโุรป (12.5 
%) โดยเป็นการส่งออกเคร่ืองปรับอากาศสัดส่วน 

                                                             

7 ฝ่ายวจิยัธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธันวาคม 2560 

http://www.thaibizwisdom.com 
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22.1 % ของมูลค่าส่งออกเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 
โทรทศัน์และวิทย ุ12.9 %ตูเ้ยน็ 8.5 % เคร่ืองซักผา้ 
5.2 % คอมเพรสเซอร์ 4.4 % วีดีโอ 2.3 % และ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอ่ืน 44.6%  

ฝ่ายวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา คาดการณ์
แนวโนม้อุตสาหกรรม ดงัน้ี 

- ตลาดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในประเทศจะมี
ปัจจยัหนุนจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟ้ืนตวัและกาลงัซ้ือ
ภาคครัวเรือนที่ปรับดีขึ้ นภายหลังจากภาระหน้ี
โครงการรถคันแรกทยอยครบก าหนด ตลาด
อสังหาริมทรัพยท์ี่ทยอยฟ้ืนตวัท าให้มีความตอ้งการ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และผูบ้ริโภคบางส่วนจะมี
ความตอ้งการเปล่ียนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าใหม่  

- การส่งออกเคร่ืองใช้ไฟฟ้าคาดว่าจะ
ขยายตวัต่อเน่ืองตามทิศทางเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า 
โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนซ่ึงมีความต้องการ
บริโภคเพิ่มขึ้นจากกลุ่มคนชั้นกลาง ขณะที่ประเทศ
เพือ่นบา้นของไทย อาทิ เมียนมา ลาว กมัพชูา ยงัไม่มี
ฐานการผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในประเทศท าให้จา
เป็นตอ้งพึ่งพาการน าเขา้ 

- ย ัง มี ปั จ จัยห นุ นจากค วามต้อ งก า ร
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยเีคร่ืองปรับอากาศเป็นระบบ
อินเวอร์เตอร์ที่ช่วยประหยดัไฟฟ้าซ่ึงจะหนุนความ
ต้องการเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศ แนวโน้มตลาด
เช่นน้ีจะส่งผลใหร้ายรับของผูจ้  าหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
เติบโตดีต่อเน่ือง  

- ไทยยงัคงไดอ้านิสงส์จากการเป็นหน่ึงใน
ฐานการผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเพื่อส่งออกที่ส าคญั และ
มีศกัยภาพในการแข่งขันเป็นอันดับต้นๆ ของโลก 
โดยเฉพาะกลุ่มเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท าความเย็น (อาทิ 
เคร่ืองปรับอากาศ ตู ้เยน็ ตู ้แช่ คอมเพรสเซอร์ เป็น
ตน้) ซ่ึงบริษัทข้ามชาติรายใหญ่ยงัมีแผนขยายการ
ลงทุนในไทยต่อเน่ืองโดยเฉพาะเคร่ืองปรับอากาศ 
คอมเพรสเซอร์และส่วนประกอบเพื่อเป็นฐานการ
ผลิตหลักของภูมิภาคจึงยงัหนุนการเติบโตของการ
ส่งออก 

 
- ในระยะปานกลาง -ยาว อุตสาหกรรม

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าของไทยยงัมีโอกาสเติบโตอีกมาก 
เน่ืองจากการพฒันาพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวนัออก (EEC) ที่ภาครัฐให้ความส าคัญกับ
อุตสาหกรรมใหม่ จะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนพฒันา
นวตักรรมการผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเขา้มาลงทุนในไทย
เพิ่มขึ้ น โดยเฉพาะเคร่ืองใช้ไฟฟ้ากลุ่มที่ไทยมี
ศกัยภาพในการแข่งขนัสูง อาทิ กลุ่มเคร่ืองท าความ
เย็น  และก ลุ่ม เค ร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัว เ รือน ซ่ึ ง
สอดคลอ้งกบัแนวโนม้ความตอ้งการเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าที่
ใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูงมากขึ้น 

http://www.chiangmaiaircare.com 
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- ขณะเดียวกันยงัพบว่า สิทธิประโยชน์ที่ 
BOI ให้แก่นักลงทุน เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศ
เพื่อนบา้นอยา่งมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ 
ที่มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนเช่นเดียวกันกับไทย 
พบว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีของ EEC มีมากกว่า
ของประเทศอ่ืน ๆ และมีขอ้จ ากดัน้อยกว่า รวมไปถึง
สิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษีอีกหลายประการ นับว่า
เป็นขอ้ไดเ้ปรียบของไทยที่สามารถดึงดูดนักลงทุน
ได ้

ดั ง น้ั น จ าก ก า รฉา ยภ าพ ใ ห้ เ ห็ นทั้ ง  7 
ปรากฏการณ์การลงทุนจากต่างประเทศในไทย 
รวมถึงคณะจากหอการค้าญี่ปุ่ น-กรุงเทพฯ (The 
Japanese Chamber of Commerce-JCC) เข้าพบ
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงสะท้อน
อะไรให้ฝ่ายองค์กรแรงงาน โดยเฉพาะสหภาพ
แรงงานต่างๆได้เรียนรู้ในเร่ืองต่างๆเหล่านี้ไม่มากก็
น้อย 

 

1) นโยบายของรัฐบาลไม่ว่ายุคสมัยใด
ยังคงมุ่งเน้นส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ การ
รวมตัวเป็นองค์กรแรงงานและการเจรจาต่อรองเพื่อ
การเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ ยังถูกมองว่าเป็นการท าลาย

บรรยากาศการลงทุน ขณะเดียวกัน พ.ร.บ.แรงงาน
สัมพนัธ์ พ.ศ.2518 ยงัคงมอบอ านาจในการตดัสินใจ
เร่ืองค่าจ้าง สภาพการจ้าง สวสัดิการของคนงาน
ให้กับนายจ้า งและ ฝ่ายบ ริหารอย่า ง เบ็ด เส ร็จ 
กระบวนการจดัตั้งสหภาพแรงงานโดยเฉพาะในพื้นที่
อุตสาหกรรมที่ มีนักลงทุนข้ามชาติเข้ามาด าเนิน
กิจการ มีมาตรการหลายอยา่งเพือ่กีดกนัคนงานไม่ให้
รวมตวักนั บรรษทัขา้มชาติส่วนหน่ึงมีนโยบายเชิงรุก
เพื่อที่จะท าลายสหภาพแรงงานในรูปของการน า
กลไกทางกฎหมาย กระบวนการทางศาล และกลไก
กระบวนการยุติธรรมมาเป็นเคร่ืองมือมากกว่าการ
เผชิญหนา้หรือปะทะโดยตรงแบบในอดีตที่ผา่นมา 

2) การปรับตัวของรัฐราชการไทยโดยตรง 
ในการเป็นกลไกจัดต้ังคณะท างาน คณะอนุกรรมการ 
หรือคณะกรรมการที่ตัวแทนมาจากภาคส่วนต่างๆทั้ง
รัฐ เอกชน ประชาสังคม เพื่อมาท าหน้าที่แทน 
“องค์กรแรงงานระดับต่างๆ” กระทั่งแทน “สหภาพ
แรงงาน” เพื่อท าหน้าที่เช่ือมความเข้าใจนายจ้าง -
ลูกจ้างในกิจการที่มีแนวโน้มด้านการละเมิดสิทธิ
แรงงานสูงและนายจา้งไม่ยอมรับบทบาทสหภาพ
แรงงาน ซ่ึงสถานการณ์เช่นน้ีเองยิ่งลดทอนความ
ขดัแยง้ในสถานประกอบการที่ตอ้งแกไ้ขอยา่งจริงจงั 
เหลือในรูปคณะกรรมการที่มีการประชุมเป็นคร้ังๆ
ไป และมองเป็นปัญหาระดับสถานประกอบการ
ไม่ใช่ปัญหาระดับโครงสร้าง ที่ “ทุนข้ามชาติ” มี
แนวนโยบายก าจดับทบาทองค์กรแรงงานให้เหลือ
นอ้ยที่สุดเพือ่ใหทุ้นมีก าไรสูงสุด 

3) บริษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยแม้
จะมีความเข้าใจและมีประสบการณ์ท างานร่วมกับ
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สหภาพแรงงานในประเทศตนมาก่อน เช่น บริษัท
สัญชาติญี่ปุ่ นหรือจากประเทศทางยุโรป แต่พอมา
ลงทุนในไทยกลับไม่ยอมรับการมีสหภาพแรงงาน 
เพราะคาดหวงัที่จะเขา้ประกอบกิจการเพื่อการเติบโต
ทางเศรษฐกิจมากกว่าที่จะเผชิญกับการรวมตวัและ
เจรจาต่อรองของสหภาพแรงงานหรือองคก์รแรงงาน
ต่างๆ และยิง่มีทศันะเชิงลบต่อสหภาพแรงงานก็ยิง่ท  า
ใหก้ารรวมตวัจดัตั้งของคนงาน ยงัถือเป็นเร่ืองยากแม้
ในบริษัทข้ามชาติที่ มีธรรมเนียมการท า งานกับ
สหภาพแรงงานมาก่อนก็ตาม 

4) บทบาทของ “ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์” 
หรือ “ชมรมบริหารบุคคลต่างๆ” กลายเป็นกลไก
ส าคญัของการอยู่รอดของ “สหภาพแรงงานในสถาน
ประกอบการ” พบวา่ปัญหาความขดัแยง้ดา้นแรงงาน
ในปัจจุบันมักเป็นความขัดแย ้งเชิงข้อกฎหมาย 
เน่ืองจากทั้ งนายจ้างกับลูกจ้างต่างมีความรู้และ
ประสบการณ์เร่ืองกฎหมายแรงงานมากขึ้น นายจา้ง
ตัวจริงที่ เป็นทุนข้ามชาติมักจะลดการเผชิญหน้า
โดยตรง แต่จะก าหนดหรือมอบนโยบายหลัก และ
มอบหมายให้“ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์” หรือ “ฝ่าย
บุคคล”เป็นผู ้เจรจาต่อรองแทน ส่ิงส าคัญคือ การ
ส่ือสารของกลุ่มบุคคลน้ีกับสหภาพแรงงาน หรือ 
“ชมรมบริหารบุคคล” กบั “องคก์รแรงงานระดบัสูง
เหนือกว่าสหภาพแรงงาน” ที่ มีวิธีคิดก ากับอยู่
เบื้องหลัง “ไพร่-ศกัดินา/นาย-บ่าว” หรือ “หุ้นส่วน
ทางเศรษฐกิจ” หรือ “ความสัมพนัธ์อุปถมัภแ์บบพ่อ
ลูก” เหล่าน้ีคือทิศทางและผลสรุปที่จะชักน าให้
นายจา้งตวัจริงมีมติออกมาในรูปแบบต่างๆ 

5) คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
เพื่ อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ  (กรอ . )  ซ่ึ ง
ประกอบด้วยผู้แทนจาก 3 องค์กรภาคธุรกิจ คือ สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประ เทศไทย  และสมาคมธนาคารไทย  ซ่ึ งมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ยังคงเป็นช่องทางส าคัญ
ที่ท าให้ฝ่ายทุนภาคธุรกิจสามารถเข้าไปมีอิทธิพล
เหนือการก าหนดนโยบายของประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ กลไกและช่องทางของ กรอ. น้ีเองก็ได้
เป็นประตูบานส าคญัที่ท  าให้ฝ่ายทุนสามารถเข้าสู่
กลไกอ่ืนๆ ของรัฐที่ถูกจดัตั้งขึ้นเพื่อแกไ้ขปัญหาเชิง
นโยบาย คณะกรรมการชุดต่างๆที่ถูกจดัตั้งขึ้นโดยรัฐ
ได้ก าหนดให้มีตัวแทนของฝ่ายทุนเข้าไปอยู่ใน
องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดต่างๆเสมอไป 
ขณะที่ภาคแรงงานมักถูกมองขา้มว่าเป็นส่วนหน่ึง
ของสังคมที่ควรมีสิทธิในกระบวนการตัดสินใจ
ดงักล่าวร่วมดว้ย 

 
  จากที่ก ล่ าวมาทั้ งหมด เอา เ ข้าจริงแล้ว
ท้ายที่สุดเมื่อทุนยังด าเนินไปด้วยวิถีทุน การปรับ
บทบาททัศนคติของบุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการด้านแรงงานต่างๆ  เพื่อให้เกิดกลไกการ
บังคับ ใ ช้กฎหมายที่ สั มฤท ธ์ิผลสอดคล้องกับ

http://www.thansettakij.com 
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เจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับน้ัน น่าจะเป็นทางเลือก
ที่เป็นไปได้ในห้วงเวลาปัจจุบันนี้  

 แน่นอนน้ียอ่มมิพกัใช่เร่ืองที่สามารถกระท า
ไดเ้ร็ววนั เพราะตอ้งมีการน าหลักคิดเร่ืองความเป็น
หุ้นส่วนในการพฒันาและการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วมเข้ามาเป็นเคร่ืองมือในการท างานของ
เจา้หนา้ที่รัฐเป็นส าคญั โดยเฉพาะการที่รัฐสนับสนุน
ให้ผูใ้ช้แรงงานเขา้ร่วมเป็นภาคีพนัธมิตร (alliance) 
ในการพฒันาของรัฐในทุกระดับ  ยอมรับบทบาท
ของสหภาพแรงงานในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนที่ เท่า

เทียมกนั (Fully equal partners) เพื่อพฒันาคุณภาพ
ชีวิตของแรงงานและเพื่อเพิ่มผลผลิตควบคู่กันไป 
ยดืหยุน่ทางการปฏิบติัดา้นแรงงานสัมพนัธ์ไม่ใช่การ
ยึดข้อกฎหมายประการเ ดี ยว  โดย เฉพาะการ
สนับสนุนและเปิดโอกาสให้สหภาพแรงงานและ
องคก์รแรงงานระดบัต่างๆไดเ้ติบโต มีบทบาทส าคญั
ในการจดัการวิถีชีวิตของตนเอง ทั้งดว้ยการร่วมกัน
ภายในสถานประกอบการและมีส่วนร่วมกบัภาครัฐ
ในวงกวา้ง เพื่อให้บรรลุแนวทางเป้าหมาย “การ
ท างานที่มีคุณค่าอยา่งแทจ้ริง” 
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 กิจกรรมวิชาการในวาระ 100 วนั คุณราณี 
หสัสรังสี วนัที่ 16 กรกฎาคม 2561 สถาบนัวิจยัสังคม 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั คณะกรรมการประสานงาน
องค์กรพฒันาเอกชน (กป.อพช.) มูลนิธิอาสาสมคัร
เพือ่สงัคม วทิยาลยันวตักรรม มหาวทิยาลยัรังสิต โดย
ช่วงเช้าได้มีการท าบุญ 100 วนั และปาฐกถาธรรม 
เร่ือง การใชชี้วติสร้างสรรคส์งัคม โดยพระดุษฎี เมธงั
กุ โ ร  แ ละ ช่ ว งบ่ า ยสัม มนาทา งวิ ช า ก า ร เ ร่ื อ ง 
“สถานการณ์สวสัดิการในสังคมไทย 2018” ด าเนิน
รายการโดย นางสุนทรี หตัถี เซ่งก่ิง ซ่ึงสรุปได ้ดงัน้ี 
 ด ร . ธ ร  ปิ ติ ด ล  ค ณ ะ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวถึงสวัสดิการใน
สังคมไทยว่า ช่วงแรกสวสัดิการแบบลดทอน คือ 
การเมืองก าหนดเร่ืองทิศทางเศรษฐกิจ โดยใช้
ขา้ราชการเป็นฐานในการพฒันา และงบการศึกษาชั้น
ประถมคอ้นขา้งมาก เป็นการผลิตคนเพือ่มาท างานใน
เมือง และเนน้โรงพยาบาลในเมืองเป็นหลกั พอถึงยคุ 
90 สวสัดิการที่คลา้ยที่จะดีขึ้น เม่ือมีการเปล่ียนแปลง
ทางการเมืองมีบทบาทการตอบสนองดา้นสวสัดิการ
ให้กับแรงงาน และชาวนา โดยมีการจัดระบบ

ประกันสังคม ให้กับแรงงานเกิดขึ้ น และมีการ
อุดหนุนชาวนาด้านกองทุน สวสัดิการเพื่อการผลิต 
และผสมกบัสวสัดิการแบบถว้นหนา้ เกิดอะไรขึ้นกบั
สวสัดิการไทย 

 
 เส้นทางระบบสวัสดิการไทย คือ ระบบ
สวสัดิการไทยขยายตวัช่วงที่เป็นระบบประชาธิปไตย 
แนวคิดที่ชัดเจนด้านสวสัดิการสังคมแบบทุกคน
ไดรั้บสวสัดิการเท่ากันหรือไม่ก็ไม่ใช่แต่ว่า แนวคิด
สวสัดิการไทยยงัเป็นการเน้นการช่วยเหลือเป็นหลกั 
และช่วงที่ขยายตวัมีความซับซ้อนมาก มีการแตกตวั
และมีการน าเอาประเด็นไหนท าได้ก็ท  าก่อน และ
ระบบสวสัดิการยงัถูกเซฟจากรัฐ มีระบบสวสัดิการ
แบบลดทอนคือ สวสัดิการราชการ มีสวสัดิการแบบ
ร่วมจ่ายอยา่งประกันสงคม ยงัมีแบบสวสัดิการแบบ

สถานการณส์วสัดกิารในสังคมไทย 2018 

วาสนา ล าดี  
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ถ้วนหน้าอีกอย่างกรณีผูสู้งอายุ คนพิการ ซ่ึงระบบ
ซ้อนกันอยู่ อย่างประกันสังคมมีกรณีชราภาพ 
ขา้ราชการมีบ านาญ คือใครจะท าก็ท  า แต่เป็นการ
แยกกันท าหน่วยงานไหนพร้อมก็ท  า เพราะมีความ
ทบัซอ้นเป็นตน้ทุนที่สูงมาก หากจะมีการรวมกนัได้
เช่น หลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า กบัการรักษาของ
ประกนัสงัคม 

 
 ต่อมาคือนโยบายช่วยเหลือคนจน นโยบาย 
แบบน้ีมีนยัส าคญัมองการช่วยแบบไทย เป็นการเซฟ
จากการเมืองไทย มีลักษณะการเมืองที่เป็นเจา้ของ
อ านาจแล้ว เข้าไป ช่วยท า ให้คนที่ ได้ รับความ
ช่วยเหลือค านึงส านึกถึงบุญคุณของผู ้ที่ ด  า เนิน
นโยบายนั้นๆ ลักษณะการเข้าไปช่วยคือท าให้เห็น
และช่วยใคร เช่นงบสนับสนุนเร่ืองอาชีพ หรือคนไร้
ที่พึ่ ง  ท  าให้เห็นว่า  รัฐบาลใครช่วยใคร รัฐบาล
อุดหนุนใครอยู่ เป็นรัฐอุปถัมภ์ แต่ไม่ได้ช่วยเหลือ
ใครจริง เช่น การตั้งงบประมาณอุดหนุนชาวนา เป็น
ตน้ ระบบแบบน้ีเรียกวา่ เป็นระบบประชานิยม และมี
การท าตลอดมาของทุกรัฐบาลที่ช่วยและคนกลุ่มที่
ไดรั้บผลประโยชน์มาขอบคุณ ค าถามคือ สวสัดิการ
ไปไม่ถึงคนจนจริงๆ แลว้จะรัฐแกอ้ยา่งไร? 
 ความทา้ทายอะไรบา้ง แน่นอนจะเขา้สู่ระบบ
ผูสู้งอายุ ภาพทรัพยากรทางการคลังจะไม่เพียงพอ 

ประมาณปี  2574-2575ต้นทุนจะขึ้ น  ด้วยระบบ
เศรษฐกิจที่เปล่ียนและส่งผลกบัภาคทางการที่น้อยลง 
การจดัสวสัดิการในยคุต่อไปจะตอบสนอง หน่ึงปี ถึง
สองปีที่ผ่านมามีการท าบัตรคนจน คนที่มีบัตรถึง
ได้รับสวัสดิการ และจะท า ให้การปฏิบัติด้าน
สวสัดิการเขา้ถึงคนจนจริงไหม เป็นสวสัดิการทีควร
ใหทุ้กคนหรือเลือกใหบ้างคน 
 ความท้าทายเม่ือการเ มืองปรับตัวเข้า สู่
การเมืองที่เขาอาจอยูก่บัเราอีกพอสมควร เราจะเขา้สู่
การเมืองรูปแบบใดสวสัดิการจะไปในรูปแบบไหน 
 นายคมสนัต ์จนัทร์อ่อน เครือข่ายสลมัส่ีภาค 
ไดก้ล่าวถึงการถอดบทเรียนเร่ืองสวสัดิการคนจนมา
วา่ บตัรสวสัดิการของรัฐเป็นการสงเคราะห์ดว้ยมอง
ว่า คนที่ถือบตัรเป็นคนจนที่น่าสงสาร รายไดต้  ่ากว่า 
3,000 บาท หรือไม่มีรายได้ และหากคนอ่ืนมองว่า 
คนกลุ่มน้ีเป็นภาระทางสังคม และการที่น าไปใชค้น
ที่ถือบตัรก็ถูกมองแบบไม่มีศกัด์ิศรีเสียเลย คนที่ถือ
บตัรสวสัดิการแห่งรัฐเป็นคนอีกกลุ่มหน่ึงทางสังคม 
แต่คนจนจริงๆไม่สามารถเขา้ถึงบตัรน้ีได้ แต่คนที่
เ ข้ า ถึ ง คื อ ค น ที่ เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร  ก า ร
ประชาสัมพันธ์ ซ่ึงระบบน้ีก้มองว่า เป็นนโยบาย
ประชานิยมที่หวงัผลทางการเมืองในอนาคต เช่นกนั 
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 เกณฑ์การเข้า ถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
ตอนน้ีมีการลงทะเบียนอีกคร้ัง หลกัๆคือวา่ ดว้ยความ
จน ไม่มีเงินฝากในธนาคารหากมีไม่เกิน 100,000 
บาท เป็นผูว้า่งงาน มีบา้นทาวน์เฮา้ส์ไม่เกิน 25 ตาราง
วา ปัญหาหลักคือการตีความคนที่จะรับรอง หรือให้
ไดสิ้ทธิ โดยเครือข่ายมีตวัอยา่งของลุงด าที่เป็นนายก
สมาคม ซ่ึงถือบญัชีเงินฝากของกลุ่มเกิน 1 แสนบาท 
เม่ือยืน่ขอรับสิทธิบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ ถูกตีความว่า
ไม่จนเพราะมีเงินฝากในบญัชีเกินหลกัเกณฑก์ าหนด
ท าให้ไม่ได้รับสิทธิบัตร ปัญหาความจน คือแม้มี
สิทธิๆได้รับบัตรแต่ไม่ มี เ ปิดบัญชีก็ไม่ได้สิทธิ 
เช่นกนั ซ่ึงความตอ้งการของกลุ่มคนจน คือ ปัจจยัส่ี 
มีอาหารกิน มีบ้านที่อยู่อาศัย  มียารักษาโรค มี
เคร่ืองนุ่งห่ม ในการด ารงชีวติเท่านั้น 
 จึงมองว่า บตัรสวสัดิการแห่งรัฐเป็นเพียงยา
ชาส าห รับคนจน เท่ านั้ น  ก ารแก้ไข ปัญหาให้
ประชาชน รัฐต้องเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม ซ่ึง
เพยีงปัจจยัพื้นฐานยงัไม่เกิดทั้งที่อยูอ่าศยั ปัญหาที่ดิน 
ยารักษาโรค ค่าครองชีพหากรัฐควบคุมไดต้ามที่เขา
หารายได้ต่อวนับตัรสวสัดิการก็ไม่จ  าเป็น การให้
บตัรน้ีท าให้สวสัดิการอ่ืนๆหดหายหรือไม่ เช่นอยา่ง
การรักษาพยาบาลรัฐมีการพูดถึงหลกัประกนัสุขภาพ
เฉพาะผูถื้อบตัรน้ี การศึกษาไม่ไดฟ้รีจริงตอนน้ีให้แค่
มธัยมปีที่ 3 หากจะเรียนต่อก็ตอ้งกูเ้รียน เป็นตน้ 
 นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล กลุ่มศึกษา
ข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอ 
วอ็ทช)์ กล่าววา่ ระบบบตัรทองสามารถช่วยเหลือคน
ที่ลม้ละลายในการเขา้รับการรักษาพยาบาล ท าให้ทุก
คนสามารถเขา้ถึงสวสัดิการดา้นสุขภาพราว 48.8 คน 

ซ่ึงคนไดเ้ขา้ถึงการรักษามากขึ้นทั้งคนที่เป็นผูป่้วยใน 
และผูป่้วยนอก ภาพพจน์บตัรทองดีขึ้น ใครๆก็รู้ว่า 
ขณะน้ีบริการดีกว่าระบบประกันสังคมหลายตัว
ทีเดียว ซ่ึงช่วง 4 ปีที่ผ่านมาสภานิติบญัญติัแห่งชาติ
(สนช.)ไดป้รับขึ้นเงินเดือนศาลยอ้นหลงั 4 ปี ปรับ
ฐานเงินเดือนที่คิดบ านาญเพิ่มมากขึ้น แค่สวสัดิการ
รักษาพยาบาลวงเงินสูงมากขึ้นในส่วนของขา้ราชการ
ปีที่ผ่านมาเบิกค่ารักษาพยาบาลเกินวงเงินถึง 7 พนั
กว่าล้านค่าหัว 1.4 หม่ืนบาท ช่วงที่ผ่านมาทั้ งเพิ่ม
เงินเดือน เพิม่ฐานขยายบ านาญ เป็นระบบขา้ราชการ
นิยม ส่วนลูกจา้ง พนักงานของรัฐที่มีการจา้งอยูก่ลบั
ไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยด้าน
การดูแลดา้นสวสัดิการ ไดเ้พยีงค่าจา้งขั้นต ่า 

 
 บตัรทองนั้น นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบนัเคย
พูดว่า “บตัรทองเป็นนโยบายประชานิยม ประเทศ
ไทยไม่ไดร้วยช่วยไม่ไดทุ้กคน” ซ่ึงจริงแลว้บตัรทอง
ถือเป็นสวสัดิการ ไม่ใช่การช่วยเหลือ บตัรทองท าให้
อุตสาหกรรมประกันชีวิตกระทบ และมีความ
พยายามที่จะบอกว่า บตัรทองไม่ดีมีการโน้มนาวให้
คนที่ซ้ือประกนัชีวติเพือ่น ามาลดภาษีได ้มีการต่อรอง
เร่ือง บริษัทยาด้านราคา พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ มีกระบวนการสร้างการ
มีส่วนร่วมมีตวัแทนของประชาชนในการเขา้ไปร่วม 
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ซ่ึงมาจากเร่ืองสุขภาพการรักษาพยาบาลที่ทุกคนตอ้ง
เข้าถึงสิทธิการรักษา มียาไม่มียา ที่ผ่านมามีการ
พยายามที่ จะ เซาะจากด้วยโรงพยาบ าลเอกชน 
เน่ืองจากขาดทุน มีการล็อบบี้ เร่ืองการรักษา เร่ือง
สิทธิบตัรทองเช่น การที่บตัรทองให้สิทธิล้างไตได ้
โรงพยาบาลเอกชนมีการคดัคา้นไม่ให้บตัรทองท า 
ซ่ึงมีการแกไ้ขกฎหมายเพือ่ลดบทบาทประชาชน และ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และสัดส่วนที่ไม่สมดุล
ก็น าไปสู่เร่ืองการโหวตเสียงหากฝ่ายใดรู้ว่าตวัเองจะ
ชนะ เร่ืองการร่วมจ่าย ซ่ึงเขาจะถามวา่ มีเงินไหมหาก
มีจะไดรั้บอีกแบบหน่ึง หากไม่จ่ายอีกแบบหน่ึง เป็น
ตน้ 
 ตอนน้ีมีเร่ืองบตัรคนจน หรือบตัรสวสัดิการ
แห่งรัฐเป็นตัวก าหนดด้านสิทธิ หากไม่มีบัตรตอ้ง
ร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาล หากมีบตัรคนจนไม่ตอ้งจ่าย
ค่ารักษาพยาบาล แต่ว่า ประเทศไทยคือ มีกลุ่มเกือบ
จน หากตอ้งจ่ายเงินรักษาพยาบาล อาจมีคนลม้ละลาย
ดว้ยการรักษาพยาบาลจนเขา้ไม่ถึงระบบสุขภาพอีก 
 ระบบการจดัซ้ือยาจัดจา้งประมาณ 60 % 
หากไม่จับตาเฝ้าระวงัก็จะถูกท าให้ยาแพงขึ้นทนัที 
การที่จะลุกขึ้นมาชุมนุมประทว้งท าไดย้ากแต่วา่ก็ตอ้ง
สูแ้ค่ตาย 

 

 นางสุนี ไชยรส วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 
มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวถึงสวสัดิการเด็กเล็กถ้วน
หนา้คือ จุดเร่ิมตน้ ซ่ึงเป็นสวสัดิการเด็กทั้งระบบ ซ่ึง
ต้องมีระบบประชาธิปไตย และศักด์ิศรีความเป็น
มนุษย ์ส่ิงที่ตอ้งเห็นคือสวสัดิการต่างๆมาจากการ
ต่อสูข้องขบวนการที่มีการพฒันามาขององคก์รต่างๆ
เป็นการต่อสู้ที่หลากหลายที่พฒันาได้เพราะรัฐบาล
ทุกชุดที่มีการผ่อนปรนบ้างให้เกิดสวสัดิการด้าน
ต่างๆ และมีการสนบัสนุนรัฐบาลเหล่านั้น และท าให้
รัฐบาลทุกรัฐพยายามที่จะมีการพฒันาสวสัดิการเป็น
เร่ืองๆ ซ่ึงหากน าสวสัดิการต่างๆมาต่อกนันั้นคือ ฐาน
สวสัดิการทางสังคม ที่ตอ้งเป็นสวสัดิการจากครรภ์
มารดาถึงเชิงตะกอน 
 การ ต่อ สู้ข องขบวนการแรง งาน เ ร่ือ ง
สวสัดิการ การไดร้ะบบประกนัสงัคมกรณีสงเคราะห์
บุตรที่ได้รับ อายุ0-6 ปี เดือน 400 บาทในปัจจุบนั 
เป็นเพียงสวสัดิการเฉพาะแค่กลุ่มแรงงานส่วนน้อย
เท่านั้นยงัไม่ครอบคลุมแรงงานทุกกลุ่ม ยงัมีช่องว่าง 
การที่มีโครงการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแรกเกิดตั้ งแต่
อาย ุ0-3 ปี ซ่ึงเป็นการน าร่องมาแต่ว่า ที่ตอ้งให้ และ
ต้อ งถ้วนหน้า  มีก าร เค ล่ือนไหวจากองค์กรที่
ขบัเคล่ือนดว้ยฐานใหญ่ 0-3 ปีในปัจจุบนั แต่ตอ้งการ
ขยายให้เป็น 0-6 ปี ซ่ึงเป็นช่วงที่ส าคญัมากส าหรับ
ช่วงวนัเด็ก ซ่ึงไม่ไดป้ฏิเสธเร่ืองคนจน และมีค  าถาม
มากมายท าไมตอ้งใหค้นจน แต่วา่ เป็นหลกัทางสากล
ที่มีกติกาว่า ดว้ยสิทธิแม่และเด็ก ทุกคนทุกวยัตอ้งมี
สิทธิ การก าหนดว่าเฉพาะคนจน และต้องมีคนมา
รับรองในการแสดงตนว่าเป็นคนจน ซ้ึงท าให้คนจน
จริงๆที่เขา้ไม่ถึงสวสัดิการดังกล่าวจ านวนมาก ดว้ย
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รู้สึกว่าถูกตีตราไม่มีศกัด์ิศรี แต่คนที่ไม่จนจริงกลับ
เขา้ถึงสวสัดิการน้ีดว้ยการรับรองจ านวนมากมาย 
 จากการที่ไดท้  ากลุ่มศึกษาหลายกลุ่มไม่วา่ จะ
แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ แรงงาน
รัฐวิสาหกิจ คนในสลมั พบว่า ยงัเขา้ไม่ถึงสิทธิ และ
การเปิดรับสิทธิขึ้นทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเด็ก
แรกเกิด กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยต์ั้งงบประมาณไว ้3 แสนคน แต่พบว่ามีผู ้
ลงทะเบียนแล้ว 5 แสนคน ส่งผลให้เงินไม่เพียง
พอที่จะจ่ายใหอี้ก ซ่ึงเป็นปัญหาในการบริหารจดัการ 
และการที่ก  าหนดว่าตอ้งเป็นผูท้ี่มีรายได้ต  ่าไม่เกิน 
3,000 บาท ปัญหาว่าชีวิตของแรงงานปัจจุบนัไม่มี
ความมัน่คง วนัน้ีมีรายไดมี้กิน แต่พรุ่งน้ีตกงานเป็น
คนจนทันทีจะแก้ปัญหาให้ เด็กได้รับการดูแล
อย่างไร? จึงจ าเป็นตอ้งดูแลเด็กให้ไดรั้บสวสัดิการ
เท่ากนั โดยไม่มีการตีตราที่ความยากจน หากมาดูการ
เกิดของเด็กนอ้ยลง คนสูงวยัเพิม่ขึ้น การอุดหนุนเร่ือง
เด็กจึงถือเป็นสวสัดิการที่รัฐตอ้งดูแล 
 ศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา คณบดีคณะ
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเร่ือง 
สวสัดิการผูสู้งอาย ุว่า ประชากรสูงวยั ที่สูงมากขึ้น 
อีกประมาณ 20-25 ปีขา้งหน้าจะมีผูสู้งอายุวยักลาง 
และวยัปลาย 12 ลา้นคน จากปัจจุบนัน้ี4-5 ล้านคน 
ประชากรวยัท างาน และวยัเด็กแนวโน้มลดลง ซ่ึง
ข้อมูลน้ีไม่ต่างกับประเทศอ่ืน แต่ประเทศไทยที่
ประสบคือ การเกิดใหม่ของเด็กลดลงอยา่งมาก คน
ไทยมีลูกนอ้ยกวา่ 2 คน แต่คนไทยอายยุนืขึ้น ซ่ึงเป็น
เหมือนกนัทั้งโลก เม่ือมีผูสู้งอายเุพิม่ขึ้นความตอ้งการ
สวัสดิการต่อผู ้สู งอายุก็ เพิ่มขึ้ น  มีสถานการณ์ 

หลกัประกนัทางการเงิน บ านาญ การรักษาพยาบาล
หลกัประกนัทางสุขภาพ และการอยูใ่นภาวะพึ่งพาที่
พึ่งการช่วยเหลือตวัเองไม่ได้ การมีภาวะพึ่งพาอาจ
มากจากการป่วย หรือความชราก็ได ้เช่น กินอาหาร
เองไม่ได้ ช่วยเหลือตัวเองในการใช้ชีวิตประจ าวนั
ไม่ได ้เป็นตน้ 

 
 เร่ืองบ าเหน็จ บ านาญ ประเทศไทยมีระบบ
ครอบคุลมคนทุกคนทั้งหมดไม่มีการตกหล่น เป็นไป
ตามอาชีพและการท างาน มีหลายชั้นมากน้อยต่างกนั
ไป เช่นแรงงานในระบบ และแรงงานนอกระบบ 
คนท างานไดร้ะบบประกนัสังคม หากไม่ท างานก็ได้
จากหลักประกันสุขภาพ แต่ผูสู้งอายุในภาวการณ์
พึ่ งพานั้ น ยงัไม่เป็นระบบดี คนที่ด้อยโอกาสอาจ
ได้รับการดูแลจากบา้นบางแค แต่ก็รับดูแลคนชรา 
คนที่มีศกัยภาพจ่ายเงินได้ก็มีบา้นพกัคนชราเอกชน 
หรือจา้งผูม้าดูแลที่บา้นได ้คนที่รวยคร่ึงๆกลางๆก็มี
ระบบของชุมชน โดยร่วมกนัในการดูแลแบบรีสอร์ท
ในชุมชน รัฐบาลก็มีการใส่งบลงไปบา้ง 
 ในเร่ืองผู ้สูงอายุมีการก้าวมาแล้วมีการ
ก าหนดไว้ในแผนผู ้สูงอายุแห่งชาติ มีโรดแมป 
ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีการขยายตวัของผูสู้งอาย ุการ
เ ร่ิมต้นของการวางแผนผู ้สู งอายุ  ไ ม่ว่าจะ เป็น
ประชาธิปไตยหรือเป็นประชาธิปไตยรัฐบาลมีการรับ
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ไมต่้อในการท างานดา้นสวสัดิการ ซ่ึงรัฐบาลน าเงิน
มาจากภาษีบาปซ่ึงไม่ได้มากอะไร แต่ก็พยายาม
ผลกัดนัให้สถาบนัที่ดูแลผูสู้งอายทุี่ไดม้าตรฐานดูแล
ทุกกลุ่ม 
 การที่หลายกลุ่มมีการผลกัดนัท าให้เกิดการ
ขับเคล่ือนดูแลผูสู้งอายุเป็นระบบมากขึ้ น ระบบ
บ านาญประเทศไทยเป็นระบบที่ต่างคิดต่างท า มี
ลกัษณะที่ไม่ต่อเน่ือง มีทุกกระทรวง แบบใครอยาก
ท าอะไรก็ท  าไม่มีหน่วยงานใดดูแลแบบภาพรวม 
นอกจากนายกรัฐมนตรี 
 บ านาญข้าราชการคนที่ ดูแลคือกองทุน
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) ลูกจา้งราชการได้
เบี้ ยยงัชีพ ได้บ  านาญประกันสังคม ซ่ึงความทา้ทาย
ระบบบ านาญปัจจุบัน คือ ความครอบคลุม ความ
เพยีงพอ ความย ัง่ยนื การอภิบาลระบบบ านาญ เกณฑ์
ที่จะด ารงชีพอยู่ ใครจะดูภาพรวมระใช้ระบบการ
ออม หรือรัฐใหเ้ป็นระบบถว้นหนา้ 

 
 ที่หน้ากลัวไม่ใช่เงิน ไม่ควรหวงัพึ่งเงินจาก
ภาครัฐอย่างเดียว ส่ิงที่น่าติดตามคือสัดส่วนของวยั
ท างานกับผูสู้งอายุตอนน้ีวนัท างาน 4 ต่อ1 แต่ใน
อนาคตจะลดลง2 ต่อ2 และลดลงเร่ือยๆ ระบบจะเป็น
การลงขนัเพื่อดูแลเม่ือเขา้สู่ภาวะสูงวยัการที่ตอ้งการ
สวสัดิการที่ดีขึ้น 

นายชาลี ลอยสูง รองประธานคณะกรรมการ
สมานฉนัทแ์รงงานไทย กล่าวถึงสวสัดิการที่แรงงาน 
หรือลูกจ้างที่ได้รับคือสวัสดิการตามกฎหมาย
คุม้ครองแรงงานก าหนด ที่ไดรั้บนอกเหนือกฎหมาย
นั้นมาจากการเรียกร้องของสหภาพแรงงาน ที่มีการ
รวมตัวกันตามกฎหมายแรงงานสัมพนัธ์ ซ่ึงไม่ได้
หมายถึงวา่ ลูกจา้งทุกคนจะมีสวสัดิการแบบเดียวกนั 
ซ่ึงตอนน้ีกฎหมายคุม้ครองแรงงานไดมี้ก าหนดเร่ือง
เงินส ารองเล้ียงชีพแลว้แต่ว่ากฎหมายไม่ไดบ้งัคบัให้
นายจ้างต้องจัดให้มี  จึงมีบางบริษัทที่ตั้ งกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ เพื่อการสะสมเงินไวใ้นอนาคตเม่ือ
ตอ้งเกษียณอายหุรือออกจากงาน จะเป็นเงินสะสมที่
นายจา้งกบัลูกจา้งร่วมกัน บางบริษทัก าหนดเงินใน
การสะสม เช่นร้อยละ 5 เท่ากนั หรือตอนน้ีมีบางแห่ง
เจรจาต่อรองเพือ่สะสมเพิม่ 
 ส่ิงที่เป็นปัญหาอยู่  สวสัดิการอีกตัวคือ 
ระบบประกนัสังคม ที่ถือว่าเป็นสวสัดิการที่ร่วมจ่าย
ประกอบด้วยนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐ เพื่อการจัด
สวัสดิการดูแลแรงงาน ตอนน้ีปัญหาที่กระทบ
กองทุนคือ เร่ืองระบบบ านาญชราภาพที่เร่ิมมีการ
จ่ายเงินให้กับแรงงานที่เกษียณอายุแล้ว ตอนน้ีรัฐ
ตอ้งการที่จะแก้ไขกฎหมายขยายวยัเกษียณออกไป
เพื่อไม่ให้เงินกองทุนประกันสังคมหมด โดยไม่
สนใจว่า จริงแล้วแรงงานท างานหนักอาจท างานไม่
ไหว การขยายการเกษียณอายจุาก 55ปี เป็น 60 ปี จึง
ไม่สอดคลอ้งในส่วนของแรงงานที่ท  างานหนัก และ
การประกนัสังคมควรตอ้งดูแลระบบ เพื่อให้กองทุน
มีความมัน่คง แต่ไม่ใช่การเล่ียงการจดัสวสัดิการโดย
การขยายยืดระยะเวลาออกไป ซ่ึงปัจจุบันน้ี เงิน
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บ านาญของลูกจา้งที่จ่ายสมทบนั้น ไดรั้บเดือนละไม่
เกิน 3,000 บาทต่อเดือนต่อคน ซ่ึงน้อยมากในการ
ด ารงชีวติ 
 ระบบประกนัสังคมประกอบด้วย มาตร 33 
ส าหรับแรงงานในระบบ  มาตรา 40 ส าหรับแรงงาน
นอกระบบ  และมาตรา 39 แรงงานออกจากในระบบ
มาตรา 33 ซ่ึงในส่วนของประกันสังคมนั้นยงัมีการ
บริหารไม่โปร่งใสเพยีงพอ ท าให้เกิดการเรียกร้องให้
มีการท าใหเ้กิดความโปรงใส มีส่วนร่วม เป็นองคก์ร
อิสระ แม้ว่าแรงงานจะจ่ายเงินสมทบเข้าสู่ระบบ
ประกันสังคม แต่ว่าไม่ได้รับการดูแลแม้แต่ระบบ
รักษาพยาบาล การดูแลดา้นสิทธิสงเคราะห์บุตร 
 นางสาวอุษา เลิศศรีสันทัด มูลนิธิผู ้หญิง 
กล่าวว่า สวสัดิการส าหรับผูห้ญิงอาจมีเร่ืองลาคลอด 
90 วนั ซ่ึงการจดัสวสัดิการทางสังคมมีการก าหนด
เป็นพระราชบัญญัติแต่ว่า การจัดสวัสดิการโดย
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์
เป็นผูดู้แลแต่วา่ อาจยงัไม่เห็นถึงการพฒันาสวสัดิการ
มากนัก  การจดัสวสัดิการทางสังคมตอ้งเป็นไปตาม
มาตรฐาน ที่ตอ้งค านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และ
ถือเป็นสิทธิ ซ่ึงผูห้ญิงกบัสวสัดิการทางสังคม คลอด
บุตรเดิม 2 คน ตอนน้ีประกนัสังคมก็ปรับเพิ่มแล้ว 
และหลกัประกนัสุขภาพก็มีการไม่ก าหนดแลว้ 
 เร่ืองบ้านผู ้หญิงได้เข้าถึงเร่ืองบ้านมั่นคง
หรือไม่ และการตั้ งครรภ์ใครดูแลการคลอดบุตร
ผูห้ญิงตอ้งออกจากงานไปดูแลบุตร และการตั้งครรภ์
ก็ถูกเบิกจา้ง และผูห้ญิงตอ้งรับภาระมากที่สุด และ
การเรียนผูห้ญิงตอ้งแบกรับภาระในการดูแลทั้งการ
กินการอยู ่ดว้ยหากไม่ไดท้  างาน สวสัดิการทางสังคม

ที่เกิดขึ้ นไม่ว่าจะเป็นสวสัดิการการรักษาพยาบาล 
เบี้ยผูสู้งอาย ุการไดรั้บเงินอุดหนุนเด็กเล็ก หรือระบบ
ประกนัสงัคมท าใหภ้าระของผูห้ญิงร้อยลง ซ่ึงการที่มี
การเรียกร้องให้มีการพฒันาสวสัดิการเงินอุดหนุน
เด็กถว้นหน้า เป็นการที่จะให้เด็กทุกคนไดรั้บเท่ากนั 
และเงินสงเคราะห์ผูย้ากไร้ คนดอ้ยโอกาส ควรมีการ
จดัเป็นระบบสวสัดิการ มากกว่าการที่ให้มีการหาคน
มารับสิทธิจนกกลายเป็นการคอรัปชั่น ศูนยค์นไร้ที่
พึ่ง 

 
 ศูนยก์ารออกก าลังกายท าไมคนถึงไม่อยาก
เข้ามีความปลอดภยัหรือไม่ การจัดสวสัดิการต้อง
ค านึงถึงมิติทางเพศดว้ย ตอ้งมีระบบการให้ค  าปรึกษา 
ผูห้ญิงที่ออกงานมาการที่จะเขา้ท างานก็ยาก ดว้ยอายุ
อาจเกินแลว้ จ  านวนคนว่างงานของผูห้ญิงมีมากกว่า
ผูช้าย และการเป็นหน้ีมีมากกวา่ผูช้ายดว้ยตอ้งมีภาระ 
และผูห้ญิงยงัท างานเขา้ระบบน้อยกว่าผูช้ายหากมอง
ว่าเม่ือสูงอายุผูห้ญิงก็เป็นกลุ่มเส่ียง การไปท างาน
ต่างประเทศผู ้ชายก็สูงกว่าผู ้หญิง แต่ผู ้หญิงที่ไป
ท างานต่างประเทศก็ มีความ เส่ียงไ ม่ปลอดภัย 
บางส่วนถูกลอยแพ ไม่งานถูกหลอก และบางส่วน
ตอ้งไปท างานบริการทางเพศ และเขา้สู่วงัวนยาเสพ
ติด 
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สวสัดิการทางสงัคมไม่ไดต้อบโจทยค์วามเป็นผูห้ญิง 
ในปัจจุบนัสวสัดิการที่หายไปของกลุ่มผูห้ญิงแลว้จะ
ช่วยผูห้ญิงเหล่าน้ีอยา่งไร ผูช้าย และคนในครอบครัว
มีความส าคญัในการช่วยเหลือผูห้ญิงท าอยา่งไรจะให้
มีการเขา้ถึงการปรึกษา การไม่เลือกปฏิบติัในการ
ท างาน มีระบบการช่วยเหลือ ตัดสถานที่พ ักพิง 

ช่วยเหลือฟ้ืนฟู กองทุนช่วยเหลือผูห้ญิงที่ประสบ
ความ รุนแรง ฯลฯ ท าอย่างไรที่ จะให้ มี ระบบ
สวสัดิการในการดูแลผูห้ญิง เด็ก อยา่งเป็นระบบ และ
ร้ือระบบสวัส ดิการที่ ไ ร้ คุณภาพ  ส ร้ า งระบบ
ครอบครัวที่ย ัง่ยนื  
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รับเงนิทดแทนว่างงานเดอืนมถิุนายนพุ่ง 1.65 แสนคน 

 กระทรวงแรงงาน โดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน รายงานภาวการณ์จา้งงานตลาดแรงงานเดือน มิถุนายน 
2561โดยระบุวา่ การจา้งงานในระบบประกนัสงัคมมีผูป้ระกนัตน (มาตรา 33) จ  านวน 11,454,211 คน ขยายตวั 
8.04% เม่ือเทียบกบัเดือนมิถุนายน 2560 ซ่ึงผูป้ระกนัตนจ านวน 10,601,371 คนเท่ากบัวา่ มีผูใ้ชแ้รงงานเขา้สู่
ระบบการท างานเพิม่ขึ้นถึง 852,840 คน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จาก WWW.THEBANGKOKINSIGHT.COM 
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คสรท. ทวงรัฐ แก้ 13 ข้อปัญหาความปลอดใน
การท างาน  

 น า ย ส า วิ ท ย์   แ ก้ ว ห ว า น  ป ร ะ ธ า น
คณะกรรมการสมานฉนัทแ์รงงานไทย(คสรท.) กล่าว
ว่า เม่ือวนัท่ี 7 ก.ค.ท่ีผ่านมาไดท้  าหนังสือทวงถาม 
เพื่อ  ขอทราบผลการด าเนินการเน่ืองในวันความ
ปลอดภัยแห่งชาติ ต่อ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน พล.ต.อ.อดุลย ์ แสงสิงแกว้ หลงัยืน่หนังสือ
เม่ือวนัที่ 10 พ.ค.61จ านวน 13 ขอ้ เพื่อด าเนินสร้าง
มาตรการและการแก้ไขปัญหาในเร่ืองต่างๆ ซ่ึง
ข้อเสนอทั้งหมดล้วนเป็นการส่งเสริม สนับสนุน
นโยบายเร่ืองความปลอดภยัตามนโยบายของรัฐบาล 
บดัน้ีเป็นเวลา 1 เดือนผ่านไปแลว้ยงัไม่ทราบว่า ทาง
กระทรวงแรงงานด าเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวถึง
ไหนแลว้ ซ่ึงเร่ืองความปลอดภยัในการท างานถือเป็น
เร่ืองส าคญัยิ่ง แนวคิดในการก าหนดให้มีวนัความ
ปลอดภยัในการท างาน และอาชีวอนามยัสากลนั้น ก็
เพือ่เป็นวนัที่มีการระลึกถึงแรงงานซ่ึงบรรดาแรงงาน
ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาไดริ้เร่ิมขึ้นเม่ือปี 2532 
เพื่อร า ลึกถึงคนงานที่ เสียชีวิตและบาดเจ็บ โดย
ก าหนดให้เป็นวนัที่ 28 เมษายนของทุกปี สมาพนัธ์
สหภาพแรงงานโลก(International Trade Union 
Confederation : ITUC (ICFTU ในเวลานั้น)) ไดข้ยาย
ผลของกิจกรรมน้ีในระดับโลก โดยได้เน้นการ
รณรงคเ์พือ่ความย ัง่ยนืในการท างานและในที่ท  างาน 
ในปัจจุบัน เป็นวนัระลึกถึงแรงงานผูเ้สียชีวิตและ

บาดเจ็บนานาชาติ (International Commemoration 
Day for Dead and Injured Workers) ไดก้ลายเป็นวนั
ส าคญัในประเทศต่างๆ มากกวา่ 100 ประเทศ 

 ต่อมาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(ILO) ไดเ้ร่ิมให้มีการก าหนดวนัความปลอดภยัใน
การท างาน สากลในช่วงปี 2544 และ 2545 และได้
ก าหนดให ้“วันที่ 28 เมษายน เป็นวันความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยสากล” คร้ังแรกเม่ือปี 2546 ซ่ึง ILO 
ใชว้นัดงักล่าวเพื่อการรณรงคส่์งเสริมแนวคิดในการ
สร้างและก่อให้เกิดวฒันธรรมความปลอดภยัในการ
ท างานและอาชีวอนามยัอยา่งย ัง่ยนืจะเนน้การป้องกนั
อุบติัเหตุและปัญหาสุขภาพอนามยัต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง
กับการท างาน ซ่ึงยงัคงเป็นส่วนหน่ึงของเป้าหมาย
ส าคญัเพื่อส่งเสริม “วัฒนธรรมเพื่อก่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในการท างานและอาชีวอนามัย” 

 ประเทศไทยจากเหตุการณ์เพลิงไหมโ้รงงาน
โรงงานผลิตตุ๊กตาของบริษทั เคเดอร์ อินดัสเตรียล 
(ไทยแลนด์)  จ  ากัด ที่อ  า เภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม เม่ือวนัที่ 10 พฤษภาคม 2536 เหตุการณ์
คร้ังนั้นท าให้มีผูเ้สียชีวิต 188 คน และบาดเจ็บกว่า 
500 คน จากเหตุการณ์ดงักล่าว ขบวนการแรงงานได้
ผลกัดนัใหรั้ฐบาลและภาคส่วนต่างๆไดต้ระหนักและ
ให้ความส าคัญต่อสุขภาพ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภยัในการท างาน ต่อมาเม่ือวันที่ 26 สิงหาคม 
2540 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติให้ “วันที่ 10 พฤษภาคม 



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

36 
 

ของทุกปี เป็น วันความปลอดภัยในการท างาน
แห่งชาติ” ตามขอ้เรียกร้องขององคก์รลูกจา้ง 

 นโยบายของรัฐบาลปัจจุบนัภายใต้การน า
ของ พลเอกประยุทธ์  จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ตอ้งการให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคัง่ และย ัง่ยืน 
โดยไดมี้การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศ มีการก าหนดวิสัยทศัน์ ไทยแลนด์ 4.0 และ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึงในเร่ืองของความ
ปลอดภยัในการท างานไม่ว่าจะเป็นงานประเภทใด
ยอ่มถือเป็นปัจจยัส าคญัในการพิจารณาเขา้สู่งาน เขา้
สู่การจา้งงานของทั้งในประเทศและต่างประเทศที่จะ
ส่งคน เข้า ม าท า ง านในประ เทศไทย  และ ให้
ความส าคญัอยา่งยิง่ในการท่ีจะเสริมสร้างวฒันธรรม
ความปลอดภยัเพือ่สร้างใหป้ระเทศไทยเป็นบา้นเมือง
ที่มีความปลอดภัยและชีวอนามัยที่ดีตามนโยบาย 
Safety Thailand 

 “วนัความปลอดภยัในการท างานแห่งชาติ”
เม่ือวันที่  10 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการ
สมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.)ได้ยื่นหนังสือถึง
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน พล.ต.อ.อดุลย ์แสง
สิงแก้ว เพื่อด าเนินสร้างมาตรการและการแก้ไข
ปัญหาในเร่ืองต่างๆ จ านวน 13ข้อ และได้มีการ
ประชุมหารือกันที่ห้องรับรองของรัฐมนตรี ซ่ึง
รัฐมนตรีรับปากต่อผูแ้ทนของ คสรท.ที่เขา้ร่วมหารือ
ในวันนั้ นพร้อมทั้ งให้สัมภาษณ์ต่อส่ือมวลชนถึง
ภารกิจที่ก  าลังด าเนินการอยู่และแนวทางที่จะท า
ต่อไปในอนาคตขา้งหน้าและ “ขอเวลา 1 เดือนที่จะ
ท าใหเ้กิดความชดัเจนมากยิง่ขึ้นรวมทั้งขอ้เสนอที่ คส
รท.เสนอมาทั้ง 13 ขอ้”ซ่ึงขอ้เสนอทั้งหมดลว้นเป็น

การส่งเสริม สนับสนุนนโยบายเร่ืองความปลอดภยั
ตามนโยบายของ รัฐบาล  ซ่ึ ง ย ังไ ม่ เ ห็นความ
เปล่ียนแปลงใดๆตามข้อเสนอดังกล่าว ดังนั้ นเพื่อ
ยืนยนัในเจตนารมณ์และเป้าหมายในเร่ืองสุขภาพ 
ความปลอดภัยและ ชีวอนามัยในก ารท า งาน 
คณะกรรมการสมานฉนัทแ์รงงานไทย(คสรท.)จึงขอ
ทราบผลการด าเนินการในเร่ืองต่างๆที่เสนอไปอีกทั้ง
เป็นการแสดงออกซ่ึงความตั้ งใจและจริงใจของ 
รัฐบาล กระทรวงแรงงาน และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานในเร่ืองสุขภาพ ความปลอดภยัและ
ชีวอนามยัในการท างาน 

  โดยขอ้เรียกร้องทั้ง 13 ขอ้ มีดงัน้ี 
 1.ขอให้ผู ้ เ จ็บ ป่ วยสามา รถ เ บิ ก จ่ า ยค่ า
รักษาพยาบาล เจ็บป่วย /บาดเจ็บจากการงาน จนกว่า
แพทยจ์ะส้ินสุดการรักษา / ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมี
ประกาศปี 2558 ใหเ้บิกไดถึ้ง 2 ลา้น แต่เขา้ถึงสิทธิได้
ยาก 
 2.ให้ รัฐออกนโยบาย แนวปฏิบัติ  หรือ
กฎกระทรวงใหช้ดัเจน หา้มไม่ใหส้ถานประกอบการ
เบี่ยงเบนให้คนงานที่บาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการ
ท างานไปใช้สิทธิอ่ืน เช่น ประกันสุขภาพหมู่ หรือ 
รักษาเอกชนโดยไม่ระบุว่าเจ็บป่วยเน่ืองจากการ
ท างาน มีบทลงโทษกรณีสถานประกอบการไม่ส่ง
เร่ืองแจง้คนงาน บาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท างาน 
เขา้กองทุนเงินทดแทน 
 3.การประเมินการสูญเสียส้ินสุดการรักษา
ต้องให้คนงานรักษาให้ถึงที่สุดจนหายดี และเงิน
ประเมิน ตอ้งทดแทนให้คนงานที่สูญเสียอวยัวะ อยู่
ไดอ้ยา่งไม่ล าบาก ตลอดชีพ 
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 4.ขอให้คณะกรรมสมานฉันท์แรงงานไทย
( ค ส ร ท . ) ห รื อ ผู ้ แ ท น เ ข้ า ไ ป มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น 
คณะกรรมการแพทย ์หรือ คณะกรรมการกองทุนเงิน
ทดแทน 
 5.ให้รัฐจดัสรรงบประมาณเพื่อจดักิจกรรม
รณรงค ์สร้างจิตส านึก ให้ความรู้เร่ืองความปลอดภยั
เน่ืองใน “วนัความปลอดภยัแห่งชาติ” ทุกปี เฉก
เช่นเดียวกบัวนัแรงงานแห่งชาติ โดยพิจารณาจดัสรร
ให้แก่องค์กรของคนงานที่มีการท างานและผลงาน
อยา่งต่อเน่ือง 
 6.ให้คณะกรรมการสมานฉันทแ์รงงานไทย
(คสรท.)หรือผูแ้ทนเขา้เป็นคณะกรรมการ(บอร์ด)
สถาบนัส่งเสริมความปลอดภยัฯ อยา่งน้อย 1 คนใน
ฐานะองคก์รผลกัดนั 
 7.ขอใหรั้ฐยกเลิกการใชแ้ร่ใยหินทุกรูปแบบ 
 8.ขอใหรั้ฐบาลจดัสรรงบประมาณที่เพียงพอ 
พร้อมทั้งบุคลากร อุปกรณ์ เคร่ืองมือให้แก่ “สถาบนั
ความปลอดภยั อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน” และบริหารจดัการให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล มีคุณธรรม การบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่ง
เป็นธรรม มีความโปร่งใส มีส่วนร่วมจากภาคส่วน
ต่างๆ มีความรับผิดชอบในภารกิจเข้มงวด ใช้
งบประมาณอยา่งคุม้ค่า ทั้งในเร่ือง การใหค้วามรู้ การ
ป้องกนั การรักษา การเยยีวยาและการฟ้ืนฟู เพื่อให้
คนที่ประสบเหตุสามารถด าเนินชีวิตในสังคมต่อไป
ไ ด้  ร ว ม ทั้ ง ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร จั ด ก า ร  ข อ ใ ห้
คณะกรรมการสมานฉันทแ์รงงานไทย(คสรท.)หรือ
ผู ้แทนเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารและการ
ตดัสินใจ 

 9.การตรวจสุขภาพประจ าปีให้มีการตรวจ
แบบอาชีวเวชศาสตร์และตอ้งตรวจทุกคน แจง้ผลให้
คนงานทราบ โดยมีสมุดพกประจ าตัวการตรวจ
สุขภาพใหลู้กจา้งทุกคน 
 10.ให้รัฐตรวจสอบสถานประกอบการทุก
แห่ง ใหมี้นโยบายปลอดภยั และมีคนปฏิบติังานดา้น
ความปลอดภยัอยา่งจริงจงัและมีส่วนร่วมจากคนงาน
ในสถานประกอบการนั้ น โดยให้คณะกรรมการ
ความปลอดภยัมาจากองค์กรของลูกจา้งหากสถาน
ประกอบการใดไม่มีใหค้นงานเลือกตั้งกนัเอง 
 11.ขอให้รัฐเร่งออกกฎหมายโรคจากการ
ประกอบอาชีพ 
 12.ขอให้รัฐจดัให้มีคลินิกวินิจฉัย รักษาโรค
จากการท างาน ทุกพื้นที่ อุตสาหกรรม ที่ มีระดับ
มาตรฐานเท่าเทียมกัน สามารถวินิจฉัยโรคได้ ที่
ส าคญัเม่ือวนิิจฉยัคนงานวา่เจบ็ป่วย / บาดเจบ็จากการ
ท างานแลว้ คณะกรรมการแพทยต์อ้งยดึเป็นเกณฑใ์น
การใหสิ้ทธิกองทุนเงินทดแทน 
 13.ขอให้มีแพทยด์้านอาชีวเวชศาสตร์และ
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ป ร ะ จ า ทุ ก โ ร ง พ ย า บ า ล 
หวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าขอ้เสนอเพื่อการปฏิรูประบบและ
กลไกรวมทั้งการบริหารจดัการเร่ืองความปลอดภยัจะ
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน รัฐบาลและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ดัง่ที่รัฐบาล
ประกาศนโยบาย “Safety Thailand”ให้เป็นวาระ
แห่งชาติขอ้เสนอทั้งหมดเป็นส่วนส าคญัที่จะท าให้
นโยบายดังกล่าวไปสู่เป้าหมายเร่ืองความปลอดภยั
ของคนท างาน 

(รายงานโดย วาสนา ล าดี) 
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IIWE จัดการศึกษาเรียนรู้การเจรจาทางสังคม 
Social Dialogue 

 

 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561  The Institute 

for International Workers Education (IIWE) มีการ

จัดสัมมนาและเรียนรู้เ ร่ืองการเจรจาทางสังคม 

(Social Dialogue) ระหว่างสหภาพแรงงานในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใตก้บัสหภาพแรงงานยโุรป  โดยสรุป

ไดด้งัน้ี 

 สหภาพแรงงานในยุโรปมีแผนกศึกษาและ
วิจัย เป็นแผนกที่ท  างานด้านข้อมูล เพื่อองค์กร
สหภาพสามารถวางแผนงานระยะยาว ระยะกลาง 
ระ ยะสั้ น  โดย เฉพาะก า รรณรงค์ ใน เ ร่ื อ งที่ มี
ความส าคญัต่อคนงานกลุ่มต่างๆ 

 สหภาพแรงงานในกัมพูชาและพม่าบอกว่า 
“พวกเขายงัไม่มีแผนกศึกษาวิจัย แต่ใช้ที่ปรึกษา
รายบุคคล เป็นคนให้ค  าแนะน าในด้านยุทธศาสตร์
ของสหภาพ” 

 สหภาพแรงงานในเอเชียหลายประเทศ กล่าว
ว่า ประสบการณ์ของพวกเขาที่ผ่านมาคือ พวกเขา

ตอ้งการการเจรจาเพือ่หาทางออกร่วมกนั ต่อประเด็น
ปัญหาต่างๆ รวมถึงเม่ือเกิดความขัดแยง้ทางด้าน
แรงงาน  แ ต่หลายค ร้ังพวกเขา ถูกปฏิ เสธการ
เจรจา  ส าหรับเร่ืองน้ี สหภาพแรงงานยโุรป เสนอว่า
การเจรจาที่ดีนั้นทุกฝ่ายตอ้งมีเจตนาที่จะแกไ้ขความ
ขดัแยง้ การเจรจาทางสังคม (Social Dialogue) เป็น
กลไกส าหรับสหภาพ นายจา้ง และรัฐ ในการท างาน
ร่วมกนัซ่ึงจะเป็นการช่วยลดการเผชิญหน้าและความ
ตึงเครียดที่ มี ต่อกันการเจรจาทางสังคม (Social 
Dialogue) จะไดผ้ลต่อเม่ือทุกฝ่ายตอ้งเห็นคุณค่า มี
ความเข้าใจเหมือนกัน และช่วยกันอ านวยให้มัน
เกิดขึ้น  อาทิเม่ือมีการเปล่ียนแปลงในการท างาน 
หรือปรับโครงสร้างองค์กร ผู ้แทนนายจ้างและ
สหภาพแรงงานต้องประชุมกันและหาทางออก
ร่วมกนั ผลจากการประชุมหรือการเจรจากนั น าไปสู่
การท าขอ้ตกลงร่วมกนั เช่นการันตีว่าจะไม่ลดค่าจา้ง
หลังการปรับโครงสร้าง รวมถึงขอ้ตกลงที่เก่ียวกับ
คนงานซบัคอนแทรค 

 การเจรจาทางสังคม (Social Dialogue) ยงั
รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูล อาทิ ทิศทางการด าเนินงาน
ของบริษทั แผนงานในอนาคตของบริษทั 

 การเจรจาทางสังคม (Social Dialogue) จะ
ใช้ได้ผลดี  ผูแ้ทนทุกฝ่ายตอ้งมีความรู้และมีทกัษะ
การเจรจาที่ดี  รัฐมีหน้าที่ส่งเสริมและช่วยอ านวย
ความสะดวก 

 การเจรจาทางสงัคม (Social Dialogue) ไม่ได้
ใช้เพื่อคุยกันในเร่ืองทางเศรษฐกิจหรือกิจกรรม
สหภาพแรงงานเท่านั้น แต่เป็นพื้นฐานที่น าไปสู่ความ
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เท่าเทียมทางสังคม สันติภาพและประชาธิปไตยที่
ย ัง่ยนื 

 ด้านสหภาพแรงงานยุโรปเสนอว่า  การ
รวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายของคนงานใน
บรรษทัขา้มชาติและห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) 
เป็นส่ิงที่จะช่วยสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้ นใน
บรรษทัขา้มชาติและในห่วงโซ่อุปทาน  บรรษทัขา้ม
ชาติหลายบรรษทัมีซัพคอนแทรกเตอร์จ านวนมาก 
เราจะใช้ รูปแบบการ เจรจาทางสังคม  ( Social 
Dialogue)และแนวคิดเร่ืองห่วงโซ่อุปทาน (Supply 
Chain) อยา่งไรเพือ่ท  าใหเ้กิดความสมดุล 

 รูปธรรมของการเจรจาทางสังคม (Social 
Dialogue) ท่ีสหภาพแรงงานยโุรปไดท้  าส าเร็จล่าสุด 
คือการเจรจาและท าขอ้ตกลงเร่ืองความสัมพนัธ์การ
จา้งงาน โดยบริษทัที่ท  าหน้าที่ส่งอาหารให้กบัลูกคา้
ตามบ้านเข้าสู่ข้อตกลงกับสหภาพแรงงานท าให้
คนงานที่ขี่มอเตอร์ไซด์ส่งอาหารตามบา้นไดรั้บการ
คุม้ครองจากขอ้ตกลงสภาพการจา้งคนงานขนส่ง 

 สหภาพแรงงานในยุโรปขณะน้ีได้ท  างาน
สร้างเครือข่ายไปถึงคนงานตามบา้นและที่ท  างานใน
บา้น (Domestic workers) และล่าสุดคือเครือข่าย
คนงานขา้มชาติ (Migrant workers) 

 มุมมองของนักสหภาพแรงงานต่อคนงาน
ขา้มชาติคือคนงานทุกคนเป็นคนงานไม่วา่ พวกเขาจะ
มาจากที่แห่งใดและเป็นภารกิจของสหภาพแรงงาน
ในการท างานปกป้องสิทธิมนุษยชนนของคนงาน
ขา้มชาติทุกคน 

 นักสหภาพแรงงานยโุรปฝากถึงนักสหภาพ
แรงงานในประเทศไทยวา่ เป็นเร่ืองดีที่คนงานจะตอ้ง

ส่ือสารกันให้มากขึ้ นกว่าแต่ ก่อน ชายแดนทุก
ประเทศเปิด คนงานเดินทางมาท างานจากหลาย
ประเทศ ทกัษะการส่ือสารและภาษาเป็นเร่ืองส าคญั 
เพื่อสร้างการเช่ือมโยงกันและการเรียนรู้ซ่ึงกันและ
กนั 

 สหภาพแรงงานยุโรปได้ยกตัวอย่างการ
เรียนรู้ระหว่างสหภาพแรงงานอินโดนีเซียและ
บราซิล อาทิ ในอุตสาหกรรมโรงแรม ซ่ึงมีการรี
ไซ เคิ ลของ เ สียและแปลงของ เ สียให้ เ ป็น เงิน
สวัสดิการส าหรับคนงาน การรีไซเคิลของเสีย
ดงักล่าวยงัเป็นกิจกรรมที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน โดย
สหภาพแรงงานสามารถบรรจุเป็นขอ้ตกลงสภาพการ
จ้าง  เ ร่ืองการรีไซเคิลของเสียเพื่อน าไปใช้ใน
การเกษตรและน าไปสู่การเพิ่มสวัสดิการให้กับ
คนงาน 

(รายงานโดย Aranya Pakapath) 

ศาลส่ังยกฟ้อง 14 แรงงานข้ามชาติ ข้อหาหมิ่น
ประมาท 

 
 เม่ือวันที่  11 กรกฎาคม 2561ส านักงาน
กฎหมายเอ็น เอส พี รายงานว่า ศาลแขวงดอนเมือง 
อ่านค าพพิากษาคดีระหว่างบริษทัธรรมเกษตร จ ากดั 
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เป็นโจทก์ฟ้องแรงงานขา้มชาติ จ  านวน 14 คน เป็น
จ าเลย  ฐานหม่ินประมาท แจง้ขอ้ความอันเท็จต่อ
พนกังานเจา้หนา้ที่ 
 ศาลพิพากษายกฟ้องโจทก์ โดยพิจารณาว่า 
ประเด็น การท างานของจ าเลยทั้ง 14 ฟังไดว้่าจ  าเลย
ทั้ ง 14 ท างานทั้ งกลางวนัและกลางคืนจริง โดย
พิจารณาจากเอกสารที่แรงงานทั้ง 14 อ้างถึงซ่ึงได้
แนบไปพร้อมค าร้องเรียนต่อกรรมการสิทธิมนุษยชน 
(กสม.) กรณีรายละเอียดเก่ียวกับสภาพการท างานที่
ได้ไปให้การกับพนักงานตรวจแรงงาน ดังนั้ น
ข้อความในหนังสือร้องเรียนที่แม้จะไม่ได้ระบุ
รายละเอียดเก่ียวกับวนัเวลาพกัผ่อนอยา่งละเอียดจึง
ไม่ใช่การแจง้ขอ้ความอันเป็นเท็จหรือจงใจปกปิด
ขอ้เทจ็จริง 
 ประเด็นการท างานล่วงเวลา  ศาลพจิารณาว่า 
จ  าเลยมีการท างานล่วงเวลาจริง เห็นจากรายการใน
บตัรลงเวลาการท างานโดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคม 
25 59 ที่มีการระบุด้วยลายมือเเทนการลงเวลาใน
เคร่ืองอตัโนมัติว่า “เคร่ืองเสีย” ซ่ึงศาลเห็นว่าหาก
โจทกไ์ม่ใหจ้  าเลยท างานล่วงเวลาจริงก็ไม่จ  าเป็นตอ้ง
ให้ลงเวลาในบตัรดงักล่าว ประกอบกับจ าเลยรับว่า
ไม่ไดห้้ามไม่ให้จ  าเลยเขา้ไปท างานในเวลากลางคืน 
และพนักงานของ บ.บีฟูดส์ฯ ไดใ้ห้การต่อพนักงาน
ตรวจแรงงานฯว่าช่วงไก่อนุบาล จ าเป็นต้องมีการ
ท างานในตอนกลางคืน จริงเป็นการใหก้ารที่รับฟังได ้
 ประเด็นค่าจ้าง  ศาลพิจารณาว่า โจทก์จ่าย
ค่าจ้างให้จ  าเลยต ่ ากว่าอัตราจ้างขั้นต ่ าที่กฎหมาย
ก าหนด โดยพิจารณาจากการพิจารณาเอกสาร การ
สอบสวนของพนักงานตรวจแรงงานประกอบกับ

พพิากษาของศาลแรงงานที่สอดคลอ้งตอ้งกนัในเร่ือง
ของการจ่ายค่าจา้งวา่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
 ประเด็นเร่ืองการยึดบัตร ศาลพิจารณาว่าแม ้
กสม. จะมีรายรายงานผลสรุปว่าไม่มีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในกรณีที่แรงงานถูกยึดเอกสารและถูก
จ ากัดเสรีภาพในการเดินทาง แต่ศาลเห็นว่า กสม. 
ไม่ไดพ้ิจารณาว่าขอ้ความตามหนังสือร้องเรียนของ
จ าเลยนั้นเป็นเทจ็หรือไม่อยา่งไรจึงยงัไม่พอฟังว่าการ
ร้องเรียนของจ าเลยเป็นการแจง้ขอ้ความอนัเป็นเท็จ
หรือหม่ินประมาทโจทก์ เม่ือพิจารณาจากค าเบิก
ความของทั้ งสองฝ่าย ศาลฟังได้ว่าแม้จ  า เลยจะ
สามารถเดินทางออกนอกราชอาณาจกัรไดแ้ต่จะตอ้ง
ขออนุญาตและขอหนังสือเดินทางจากพนักงานของ
โจทก์ล่วงหน้าและไม่สามารถเดินทางกลับใน
ระหว่างที่ มี ไ ก่ในฟาร์มได้อีกทั้ งโจทก์ รับว่า มี
เจา้หน้าที่ของโจทก์ขบัรถรับส่งจ าเลยไปตลาดเพียง
สัปดาห์ละคร้ัง ซ่ึงอาจจะท าให้จ  าเลยรู้สึกว่าพวกตน
ถูกจ ากดัเสรีภาพได ้ ประกอบกบัภาพถ่ายที่จ  าเลยอา้ง
ส่งและเบิกว่าเป็นภาพถ่ายขณะลงลายมือช่ือรับ
เอกสารประจ าตวัจากพนักงานของโจทก์โดยโจทก์
มิได้น าพนักงานคนดังกล่าวมาเบิกความโต้แย ้ง 
ประกอบกบัพนกังานตรวจแรงงานไดเ้บิกความว่าได้
ขอตรวจดูเอกสารประจ าตัวของแรงงานต่อผูแ้ทน
ของโจทก์ซ่ึงผูแ้ทนของโจทก์เป็นคนน าเอกสาร
ดงักล่าวมาให้ดงันั้นจึงเช่ือว่าเอกสารของแรงงานทั้ง 
14 มีผูแ้ทนของโจทกย์ดึไวจ้ริง 
 ดังนั้ น  ศ าล จึ งพิพ ากษายก ฟ้อ งโจทก์
เน่ืองจากจ าเลยใชสิ้ทธ์ิโดยสุจริตในการร้องเรียนต่อ
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเพือ่ความชอบธรรม ป้องกนัตน
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หรือป้องกันส่วนได้เสียเก่ียวกับตน เพื่อให้มีการ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิอันเป็นไปตามกฎหมาย
และ สิทธิขั้ นพื้ นฐานของตนตาม รัฐธรรม นูญ 

มาตรา 329 (1)และพนัธกรณีระหว่างประเทศที่ไทย
เป็นภาคีตามครรลองคลองธรรม   

 
 
 
 

https://maps.google.com/?q=329+(1&entry=gmail&source=g

