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บทน า 
 
โคโรนาไวรสัหรือโควิด-19 สง่ผลใหสุ้ขภาพและชีวติของผู้คนนบัแสนท ั่วโลกส ั่นคลอน 
ท ัง้ยงัท าลายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทุกหนแหง่เน่ืองจากมีค าส ั่งให้ธุรกิจในหลาย
กลุม่อุตสาหกรรมปิดกจิการช ั่วคราวเพือ่สกดัก ัน้มีใหไ้วรสัแพรร่ะบาดในวงกวา้ง กจิการ
ต่าง ๆ ยงัต้องปรบัเปลี่ยนการท างานเน่ืองจากมาตรการด้านอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยัที่เข้มงวดขึ้นหรือต้องปรบัเปลี่ยนเน่ืองจากได้รบัผลกระทบจากธุรกิจอื่น ๆ ที่
หยุดชะงกั อุตสาหกรรมบางกลุ่มตดัสนิใจยุติธุรกิจโดยสิน้เชิงเน่ืองจากได้รบัผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจอนัเกิดจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอนัเกิดจากการปฏิบตัิตาม
ค าแนะน าหรือค าส ั่งของรฐับาล บรษิทัท ั่วโลกเผชิญกบัความทา้ทายอยา่งมากท ัง้ตอ่ความ
อยูร่อดและรกัษาการด าเนินธรุกจิใหต้อ่เน่ือง สถานการณ์บงัคบัใหแ้รงงานตอ้งอยูก่บับา้น 
แรงงานหลายคนตกอยูใ่นภาวะการวา่งงานช ั่วคราวหรือการวา่งงานบางสว่น  ในประเทศ
ทีม่ีแรงงานนอกระบบจ านวนมากหรือมีระบบการคุม้ครองทางสงัคมทีอ่อ่นแอ แรงงาน
จ านวนมากอาจไม่ได้รบัการช่วยเหลือในรูปแบบการชดเชยรายได้หรือสิทธิประโยชน์
คุม้ครองการว่างงาน อนัสง่ผลใหแ้รงงานท ัง้ชายและหญงิมีความเสีย่งทีจ่ะประสบภาวะ
ความยากจนและความเหลือ่มล า้ทีรุ่นแรงขึน้ 
 
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) ประมาณการณ์ว่า โควิด-19 อาจสง่ผลให้
แรงงานท ั่วโลกมีจ านวนชั่วโมงท างานลดลงประมาณ 6.7% ในช่วงไตรมาสทีส่องของปี
พ.ศ. 2563 ซึ่งจ านวนชั่วโมงท างานทีล่ดลงน้ีเทียบไดเ้ทา่กบัการลดการจา้งงานแรงงาน
เต็มเวลาจ านวน 195 ล้านคน ปรากฏการณ์การลดชั่วโมงท างานคร ัง้ใหญ่พบได้ท ัง้ใน
กลุ่มรฐัอาหรบั (8.1 % คิดเป็นการลดการจ้างงานแรงงานเต็มเวลาจ านวน 5 ล้านคน) 
ยุโรป (7.8% คดิเป็นการลดการจา้งงานแรงงานเต็มเวลาจ านวน12 ลา้นคน) และภมูภิาค
เอเชียและแปซิฟิก (7.2% คดิเป็นการลดการจา้งงานแรงงานเต็มเวลาจ านวน 125 ลา้น 
คน)1 ท ัง้น้ี คาดการณ์ว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศท ั่วโลกจะลดลงเหลือเพียง 
30% ถงึ 40%  ในชว่ง พ.ศ. 2563 - 2564 
 
รฐับาลท ั่วโลกก าลงัเรง่ด าเนินการสนบัสนุนธุรกิจให้อยูร่อดในช่วงการระบาดคร ัง้ใหญ่
ท ั่วโลกและรกัษาภาวะเศรษฐกิจถดถอยให้น้อยและส ัน้ที่สุดเท่าที่จะท าได้ พร้อมท ัง้
รกัษาการมีงานท าใหไ้ดม้ากทีสุ่ด สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิและสงัคมมีความส าคญั
เป็นพิเศษในช่วงภาวะวิกฤตที่เกิดความท้าทายเชิงกระบวนระบบและการรบัมือกบั
วิกฤตของบริษทัหน่ึงนั้นส่งผลสะเทือนเป็นลูกโซ่ต่อบริษัทอื่น ๆ ไป รฐับาล องค์กร
นายจา้งและองค์กรลูกจา้งควรปฏบิตัติามมาตรการต่าง ๆ เพือ่ประคบัประคองธุรกิจให้
ผา่นวกิฤตและช่วยเหลือใหธุ้รกจิฟ้ืนตวั รวมท ัง้ท าใหแ้รงงานทีต่อ้งการความช่วยเหลือ
ได้รบัการคุ้มครองทางสงัคมโดยเร็ว2 รฐับาลควรปรึกษาภาคีด้านสงัคมเพื่อก าหนด 
“กจิกรรมทีจ่ าเป็นตอ่การด ารงชีวติ” ใหเ้ป็นงานทีย่งัคงตอ้งด าเนินตอ่ไปแมใ้นภาวะโรค
ระบาดคร ัง้ใหญ ่ รฐับาลควรเผยแพรม่าตรการสาธารณสขุทีถู่กตอ้งและเป็นปจัจุบนัทีส่ดุ
ให้ธุรกิจองค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้างทราบอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบและ
ทนัท่วงทีที่สุดเท่าที่จะท าไปได้ เพื่อให้ทุกคนสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะกลบัมา
ด าเนินการกจิกรรมทางธุรกจิไดเ้มือ่ใดและในระดบัใด 
 

                                                 
1โปรดพจิารณา: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_740893/lang-- 
en/index.htm 
2โปรดพจิารณา, ขอ้แนะวา่ดว้ยการจา้งงานและงานทีม่คีณุคา่เพือ่สนัตภิาพและความสามารถในการฟ้ืนตวั, 2017 (ฉบบัที ่
205), https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEX-
PUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R205 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_740893/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_740893/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R205
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R205
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แม้รฐับาลจะรบัมือวิกฤตน้ีได้รวดเร็วเพียงใด ธุรกิจจ านวนมากยงัเผชิญความเสี่ยงที่
จะตอ้งเลกิกจิการ แรงงานหลายลา้นคนถูกเลกิจา้งแลว้เน่ืองจากบรษิทัตา่ง ๆ ลดหรือหยุด
การด าเนินงานและไม่มีค าส ั่งซื้อ ไม่มีใครทราบว่าระยะเวลาการระบาดคร ั้งใหญ่น้ีจะ
ยืดเยื้อนานเท่าใด ท ัง้กิจกรรมทางเศรษฐกิจก็มีการหดตวั ประเด็นดงักล่าวน้ีจะท าให้
บริษทัจ านวนมากไมม่ีทางเลือกและตอ้งปรบัโครงสรา้งกจิการเพือ่พยายามรกัษากจิการ
ไว ้
 
เอกสารฉบบัยอ่น้ีเสนอแนวทางส าหรบัธุรกจิเกีย่วกบัแนวปฏบิตัทิีด่ีในการปรบัโครงสรา้ง
เพื่อตอบสนองวิกฤตการณ์โควิด-19 ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกบัมาตรฐานแรงงาน
ระหวา่งประเทศ ท ัง้ยงัใหข้อ้แนะน าการด าเนินการที่องค์กรนายจา้งและองค์กรลูกจา้งท า
ไดเ้พือ่สนบัสนุนธุรกจิและแรงงานในชว่งการปรบัโครงสรา้งดว้ย 
 

แนวปฏบิตัทิีด่ีในการปรบัโครงสรา้งกจิการ 
 
ธุรกจิมีการปรบัโครงสรา้งกจิการดว้ยเหตุผลหลายประการ เช่น ท าเพือ่ใหธุ้รกจิรบัมอืกบั
ภาวะชะลอตวั  เพือ่ปรบัเปลีย่นลกัษณะธุรกจิ เพือ่เปลีย่นวธิีการท างาน เทคโนโลยีและการ
ลงทุนรูปแบบใหม่  เพื่อเตรียมการก่อนการควบรวมและการซื้อกิจการ รวมท ัง้เพื่อลด
ต้นทุน  ในท านองเดียวกนั การปรบัโครงสรา้งกิจการยงัมีประโยชน์หลายประการ เช่น 
ชว่ยฟ้ืนฟูธุรกจิในภาวะขาลง ชว่ยเพิม่มลูคา่ของบรษิทั ชว่ยเตรียมการเพือ่ขายบรษิทั ชว่ย
สรา้งความสามารถในการแข่งขนัหรือการวางต าแหน่งธุรกจิเพื่อสรา้งการเติบโต กล่าว
โดยสรุป การปรบัโครงสรา้งกจิการชว่ยใหธุ้รกจิอยูร่อดตอ่ไปไดแ้ละประสบความส าเร็จ 
 
เน่ืองจากการปรบัโครงสรา้งกิจการสง่ผลใหธุ้รกิจลดขนาดและลดการจ้างงาน การปรบั
โครงสร้างกิจการจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อแรงงานที่ว่างงานและชุมชนรอบข้างด้วย 
อย่างไรก็ตาม การปรบัโครงสรา้งไม่จ าเป็นต้องน าไปสู่การเลิกจ้างเสมอไป ธุรกิจอาจ
พิจารณาทางเลือกอื่น ๆ แทนการเลิกจ้าง  (เช่น โครงการเกษียณอายุก่อนก าหนดโดย
สมคัรใจ การลาออกจากงานอยา่งสมคัรใจหรือการเกษียณงานไปตามระบบปกต ิการปรบั
ต าแหน่งใหม ่หรือการฝึกทกัษะใหมใ่หแ้รงงาน ฯลฯ) ท ัง้น้ี ธุรกจิควรพจิารณามาตรการ
เพือ่ปรบัองค์กรใหแ้ข็งแกรง่และยืดหยุน่ขึน้อยา่งรอบคอบ 
 
การปรบัโครงสรา้งกจิการที่มีกระบวนการดีสามารถช่วยใหบ้รษิทัอยูใ่นสถานะที่สามารถ
ฟ้ืนตวัได้ดีขึ้น แต่การปรบัโครงสร้างที่มีกระบวนการที่ไม่ดีอาจส่งผลเสียต่อการ
ด าเนินงานของบริษทัเพราะเป็นการท าลายขวญัก าลงัใจและความไว้วางใจจากแรงงาน
และชุมชน ท ัง้ยงัท าใหสู้ญเสียแรงงานทีม่ีทกัษะ ประสบการณ์ รวมท ัง้ความรูแ้ละความรู้
เชงิปฏบิตักิารทีส่ าคญั 
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ขอ้พจิารณาส าคญั 
 
นายจา้งและแรงงานตา่งมผีลประโยขน์รว่มกนั กลา่วคอื ท ัง้สองฝ่ายตอ้งการใหบ้รษิทั
อยูร่อดในระยะยาว สามารถรกัษาการมงีานท าและสภาพการท างานทีด่ี กระบวนการ
ปรบัตวัตอ้งอาศยัความรว่มมอืจากท ัง้ผูบ้รหิารและแรงงาน โดยเฉพาะการใหแ้รงงาน
หรือผูแ้ทนแรงงานแทนทีไ่ดร้บัเลือกต ัง้โดยอสิระมีสว่นรว่มในการวางแผนและรว่ม
ด าเนินการปรบัเปลี่ยนในองค์กรมากขึ้น3 ข ั้นตอนต่อไปน้ีเป็นกรอบการส่งเสริม
ความรว่มมอืระหวา่งผูบ้รหิารและแรงงานในชว่งวกิฤตโควดิ-19  
 

ข ัน้ตอนที ่1 การใหข้อ้มูลและการหารือ 
 
การเจรจาทางสงัคม หรือ social dialogue (หมายถึงการเจรจาต่อรอง การหารือหรือ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลทุกประเภทระหว่างผู้แทนรฐับาล นายจ้าง และลูกจ้างในประเด็น
เกีย่วกบัเศรษฐกจิและนโยบายทางสงัคม) เป็นองค์ประกอบส าคญัทีส่รา้งความไวเ้น้ือเชือ่
ใจและความม ั่นใจในการด าเนินการปรบัเปลีย่นกจิการ การใหแ้ละแจง้ขอ้มูลจากภาครฐั
และแหลง่ขอ้มลูอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเป็นการสรา้งความเชือ่ม ั่นวา่ทกุฝ่ายเขา้ใจผลกระทบจาก
วกิฤตโควดิ-19 และทราบมาตรการสนบัสนุนตา่ง ๆ ทีบ่รษิทัอาจจะไดร้บัเพือ่ชว่ยบรรเทา
ปัญหาการเงิน (เช่น รฐัช่วยจ่ายเงินชดเชยค่าจ้าง การค ้าประกนัเงินกู้ การให้เงิน
ชว่ยเหลือธุรกจิทีไ่ดร้บัผลกระทบ) คณะกรรมการความปลอดภยัและอาชีวอนามยัเป็นเวที
ส าคญัส าหรบัการเจรจาทางสงัคมในมิติความปลอดภยัและอาชีวอนามยัตลอดจน
มาตรการสุขภาพท ั่วไป  นอกจากน้ี  องค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้างในระดบั
ภาคอุตสาหกรรม ระดบัชาติและระดบัโลกอาจเป็นแหล่งข้อมูลด้านโครงการสนบัสนุน
ส าหรบัภาคอุตสาหกรรมอืน่ๆหรือกรณีศกึษาเกีย่วกบัโครงการสนบัสนุนจากประเทศอืน่ 
ๆ ตลอดจนนวตักรรมทีแ่กป้ญัหาใหธุ้รกจิได้4 
 
ผูบ้รหิารควรแจง้และแบง่ปนัขอ้มูลผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ตอ่การด าเนินธุรกจิใหแ้รงงาน
หรือผู้แทนแรงงานทราบ ข้อมูลดงักล่าวควรแสดงใหเ้ห็นสถานะกจิการทีแ่ทจ้รงิเพื่อให้
แรงงานเห็นความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งปรบัเปลีย่นธุรกจิ  อยา่งน้อยทีส่ดุ ขอ้มลูน้ีควรเป็นขอ้มูล
ทีเ่ป็นปจัจุบนัทีส่ดุเทา่ทีผู่บ้รหิารทราบขณะนัน้ ท ัง้น้ี พงึตระหนกัวา่ในภาวะโรคระบาดนัน้ 
ขอ้มลูตา่ง ๆ ทีแ่จง้ใหท้ราบแลว้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไปในเวลาไมน่าน5 
 
จากนั้น ท ัง้สองฝ่ายควรหารือวา่การปรบัเปลีย่นกจิการรูปแบบใดมีแนวโน้มจะตอบสนอง
ความต้องการของท ัง้ธุรกิจและแรงงานที่ได้รบัผลกระทบ รวมท ัง้หารือถึงวิธีการที่จะ
ด าเนินการดงักลา่วใหไ้ดผ้ลดีทีสุ่ด การหารือเป็นการแลกเปลีย่นดว้ยความจรงิใจเพือ่ให้
แน่ใจว่าแรงงานหรือผู้แทนแรงงานมีโอกาสแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นต่อการ
ตดัสนิใจทีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่ตวัแรงงานเอง การหารือควรใชข้อ้ตกลงสภาพการจา้งทีม่อียู่
เป็นกรอบน าและเปิดโอกาสใหม้กีารปรบัขอ้ตกลงสภาพการจา้งใหส้อดรบักบัสถานการณ์
ทีเ่ปลีย่นแปลง การหารือสามารถชว่ยก าหนดทศิทางการตดัสนิใจของผูบ้รหิารท ัง้ดา้นการ
จา้งงานและการปรบัเปลีย่นกระบวนการท างานทีอ่าจสง่ผลใหต้อ้งเปลีย่นวธิีการผลติหรือ
ตารางการท างานอยา่งมนียัส าคญั 
                                                 
3โปรดพจิารณาแถลงการณ์รว่มเรือ่ง โควดิ-19 จากองค์กรนายจา้งระหวา่งประเทศและสมาพนัธ์สหภาพแรงงานระหวา่ง
ประเทศ https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/genericdocu-
ment/wcms_739522.pdf 
4 โปรดพิจารณา เว็บไซต์เรือ่ง โควิด-19 จากองค์กรนายจา้งระหวา่งประเทศ (International Organization of Employ-
ers: IOE): https://www.ioe-emp.org/en/policy-priorities/covid-19/  
5 อนุสญัญาวา่ดว้ยการยุตกิารจา้งงานโดยฝ่ายนายจา้ง ฉบบัที ่158 (Convention concerning Termination of Em-
ployment at the Initiative of the Employer, Convention No. 158, ข้อ 13 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/genericdocument/wcms_739522.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/genericdocument/wcms_739522.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/genericdocument/wcms_739522.pdf
https://www.ioe-emp.org/en/policy-priorities/covid-19/
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ข ัน้ตอนที ่2 รว่มก าหนดทางเลือก 
 
ในช่วงวิกฤตโควิด-19 บริษทัอาจใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อปรบัเปลี่ยนองค์กรให้ด าเนิน
ธุรกิจได้ตอ่เน่ือง ควบคูก่บัการพยายามลดต้นทุนทางสงัคมและลดผลกระทบตอ่แรงงาน 
มาตรการตอ่ไปน้ีเป็นมาตรการบางสว่นทีบ่รษิทัอาจพจิารณาน ามาใช้เพือ่ป้องกนัมใิหเ้กดิ
การเลกิจา้งแรงงานและรกัษาระดบัคา่จา้ง  
 

• หากองค์กรปกครองระดบัทอ้งถิ่นหรือรฐับาลกลางมีโครงการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงนิหรือโครงการใหเ้งนิชว่ยสนบัสนุนคา่จา้งแรงงานบางสว่นชั่วคราว ให้
ธุรกิจพิจารณาใช้ความช่วยเหลือดงักล่าวเพื่อให้สามารถรกัษาแรงงานไว้ใหไ้ด้
มากทีส่ดุ  

• ให้เปลี่ยนการเข้าถึงลูกค้าในกรณีทีเ่ป็นไปได้ โดยเปลี่ยนไปขายสินคา้ออนไลน์
หรือตลาดเสมอืนจรงิ 

• พจิารณาปรบัเปลีย่น/ปรบัวตัถุประสงค์การผลิตเพือ่รบัมือและแกไ้ขปญัหาเฉพาะ
หน้าเรง่หรือปญัหาการขาดแคลนสนิคา้หรือบรกิารเฉพาะดา้นในภาวะโรคระบาด 
โดยการด าเนินการควรพจิารณาข้อก าหนดของรฐับาลและปจัจยัดา้นสาธารณสุข  
บรษิทัอาจสามารถปรบัเปลีย่นสายการผลติหรือการใหบ้รกิารไดอ้ยา่งรวดเร็วเพือ่
ตอบสนองภาวะโรคระบาด เช่น บริษทัอาจเปลี่ยนไปผลติอุปกรณ์การแพทย์หรือ
อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล (PPE) ส าหรบัผู้ให้บริการด้านการแพทย์และ
ประชาชนท ั่วไป หรือเปลี่ยนรูปแบบการบริการเป็นการจดัอาหารหรือที่พกัแก่
เจา้หน้าทีฉุ่กเฉิน 

• การปรบัต าแหน่งภายในองค์กรโดยการประเมินทกัษะแรงงานกลุ่มที่ได้รบั
ผลกระทบอย่างรวดเร็วเพื่อระบุว่าแรงงานมีทกัษะอะไรบ้างที่ยงัไมไ่ด้ใช้ในการ
ท างานและจะปรบัใช้ทกัษะนั้นเพื่อท างานในหน้าทีห่รือต าแหน่งอืน่ ๆ ในบริษทั
เดิมได้อย่างไร การพฒันากระบวนการเพื่อด าเนินการปรบัต าแหน่ง  (เช่น การ
ประกาศต าแหน่งงานว่างภายในบริษทั) สามารถส่งเสริมความคล่องตวัภายใน
องค์กรได ้

• การปรบัต าแหน่งภายนอกองค์กร หากเป็นไปไดใ้หพ้จิารณาเปิดโอกาสใหแ้รงงาน
ท าสญัญาจา้งงานชั่วคราวกบันายจา้งรายอืน่ระหวา่งทีน่ายจา้งหลกัระงบัสญัญาจา้ง
งานช ั่วคราว 

• การอบรมทกัษะและความรูใ้หม ่การลงทุนอบรมพฒันาทกัษะใหมแ่กแ่รงงานเดมิ
อาจคุ้มค่ากว่าการปลดแรงงานเดิมเพื่อสรรหาว่าจ้างแรงงานใหม่ การรกัษา
แรงงานเดิมมีประโยชน์กว่าเมื่อโรคระบาดวงกว้างยุติลงและเศรษฐกิจเริ่ม
กระเตื้องขึ้น โดยเฉพาะถ้าสถานการณ์การระบาดเป็นไปตามที่คาดไว้ คือ จะมี
การระบาดระลอกใหม่เกิดขึ้นอีกเป็น "ระลอก ๆ " รฐับาลอาจช่วยสนบัสนุนให้
บรษิทัใชท้างเลือกอืน่ ๆ แทนการเลกิจา้งโดยใหค้วามชว่ยเหลือท ัง้เชงิกระบวนการ
และคา่ใชจ้า่ยในการรกัษาแรงงานไว ้ 

• เปลีย่นแปลงรูปแบบการท างานหรือการจดัตารางการท างานแบบอืน่ อาท ิ
 ให้แรงงานท างานจากที่บ้านหากเป็นไปได้ โดยเจรจาหารือถึงระบบการ

ป้องกนัอนัตรายส าหรบัแรงงานลว่งหน้า 
 ลดชั่วโมงการท างานหรือใหท้ างานไมเ่ต็มเวลา 
 จ้างงานหน่ึงต าแหน่งแต่ใช้ลูกจา้งสองคนขึน้ไปโดยจา่ยเงินเดือนตามสดัสว่น

การท างาน (Job Sharing)  
 การจดัตารางท างานแบบยืดหยุน่ เชน่ การเปลีย่นเวลาเริม่และเลกิงาน การแยก

กะ (Split Shift) 
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 การจดัการวนัลาแบบยืดหยุน่6 (เชน่ การใชว้นัลาพกัผอ่นประจ าปี การใหว้นัลา
สองเทา่โดยไดร้บัคา่ตอบแทนครึง่หน่ึงของอตัราปกต ิฯลฯ )  

• อาจพจิารณาทางเลือกตา่งๆในการพกังานหรือการเลกิจา้งช ั่วคราวทีส่อดคลอ้งกบั
กฎหมายแรงงานเมือ่บรษิทัมีกจิกรรมทางธุรกจิน้อยลง ท ัง้น้ีควรตกลงกบัแรงงาน
หรือผู้แทนแรงงานเพื่อคุม้ครองมิใหแ้รงงานได้รบัแรงกดดนัใหท้ างานในช่วงที่
ไมไ่ดร้บัคา่จา้ง 

• บริษทัอาจพิจารณาการลดเงินเดือนทุกต าแหน่งเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดการเลิกจา้ง 
บรษิทัควรตกลงเรือ่งมาตรการคุม้ครองกบัแรงงานหรือผูแ้ทนแรงงาน (เชน่ ตกลง
ว่ามาตรการต่าง ๆ ที่ใช้เป็นมาตรการที่น ามาใช้เฉพาะเมื่อจ าเป็นยิ่งยวดเทา่นั้น 
เมือ่ธุรกจิฟ้ืนตวับรษิทัจะจา่ยคา่จา้งทีล่ดหรือขาดไปให)้ และมาตรการตา่ง ๆ ควร
สอดคลอ้งกบักฎหมายแรงงานในประเทศ 

 

ข ัน้ตอนที ่3 การด าเนินการปรบัเปลีย่นภายในบรษิทั 
 
การเปลีย่นแปลงธุรกจิจ าเป็นจะตอ้งเคารพกฎหมายและแนวปฏบิตัิในประเทศ ตลอดจน

มาตรการเฉพาะดา้นทีร่ฐับาลใชใ้นฐานะสว่นหน่ึงของมาตรการเพือ่รบัมอืกบัวกิฤตโควดิ-

19 รวมท ัง้ข้อก าหนดต่าง ๆ ตามข้อตกลงสภาพการจ้างจากการเจรจาต่อรองร่วมที่ใช้

บงัคบัในขณะนั้น การปรบัเปลี่ยนใด ๆ ในธุรกิจควรยึดหลกัความเป็นกลางและการไม่

เลือกปฏบิตัโิดยไมเ่ป็นธรรม 

 
การมีสว่นรว่มของแรงงานหรือหรือผูแ้ทนแรงงานในการปรบัเปลีย่นธุรกจิมีความส าคญั
เพราะเป็นการสง่เสริมความโปรง่ใส ความไวเ้น้ือเชื่อใจและความมุง่ม ั่นตอ่กระบวนการ 
ซึ่งอาจเกื้อหนุนตอ่การด าเนินการปรบัเปลี่ยนใหเ้กิดผล การทีผู่้บริหารและแรงงานหรือ
ผู้แทนแรงงานท างานรว่มกนัอยา่งตอ่เน่ืองยอ่มช่วยสรา้งรากฐานในการปรบัเปลีย่นและ
พฒันาธุรกิจให้รบัมือกบัมาตรการสาธารณสุขหรือสภาวะเศรษฐกิจวิถีใหม่ด้วยความ
คลอ่งตวัมากขึน้ 
 

ข ัน้ตอนที ่4 การประเมนิผล 
 
ฝ่ายบริหารควรหารือกบัแรงงานหรือผู้แทนแรงงานเพื่อประเมินเป็นระยะ  ๆ ว่าการ
ปรบัเปลี่ยนที่เกิดขึ้นสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ การปรึกษาหารือ
ขณะทีด่ าเนินการปรบัเปลี่ยนจะช่วยใหส้ามารถปรบัหรือเปลี่ยนทศิทางได้ทนัทว่งทีเพือ่
ลดความกระทบกระเทือนตอ่การผลติหรือการจา้งงานทีไ่มพ่ึงประสงค์ใหน้้อยทีสุ่ด ควร
ท าการประเมนิทีล่กึซึง้ขึน้หลงัจากการด าเนินการเพือ่ถอดบทเรียนภาพรวมมาใช้ใหเ้ป็น
ประโยชน์ส าหรบัการจดัการองค์กรธุรกจิและการวางแผนในอนาคต 
 
ปัจจุบนัโควิด-19 ยงัระบาดไปท ั่วโลก ดงันั้นจึงไม่สามารถประเมินผลกระทบและ
ก าหนดกรอบระยะเวลาทีเ่ศรษฐกิจจะฟ้ืนตวั กระบวนการทีก่ล่าวไปแล้วข้างต้นจึงถือ
เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการที่พึงด าเนินการต่อเน่ืองเพื่อรบัมือสถานการณ์
สาธารณสขุและสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิทีผ่กผนัอยา่งรวดเร็ว 

                                                 
6 หมายเหตุ: การด าเนินการน้ีอาจสง่ผลกระทบต่อการรบัสทิธผิลประโยชน์การวา่งงานของแรงงาน ดงันัน้จงึแนะน าใหศ้ึกษา
การรบัสทิธิประโยชน์จากหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ ทา่นสามารถศึกษาการอภปิรายและตวัอยา่งโครงการรเิริม่ตา่ง ๆ ได ้ที ่
Rogovsky N. และ Schuler RS (2007) การปรบัโครงสรา้งกจิการทีใ่สใ่จสงัคม บริบทและตวัอย่างนภมูภิาคเอเชีย: 
บริบทประเทศและกรณีตวัอยา่ง [Socially Sensitive Enterprise Restructuring in Asia: Country Context and 
Examples] องค์การแรงงานระหวา่งประเทศ, เจนีวา, Rogovsky N. (บรรณาธกิาร.) (2005), เพิง่อา้ง. 
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สิง่ทีน่ายจา้งควรพจิารณาด าเนินการ 
 

 ควรเจรจาหารือกบัแรงงานและผูแ้ทนแรงงานโดยเร็วทีสุ่ดเพือ่ใหท้ราบมาตรการ
สาธารณสุขที่ใช้รบัมือโรคระบาดคร ัง้ใหญ่และผลกระทบต่อธุรกิจท ัง้ในปจัจุบนั
และทีค่าดการณ์วา่อาจเกดิขึน้ในอนาคต 

 
 ควรตรวจสอบว่ามาตรการจดัการภาวะวิกฤตส่งเสริมความอยู่รอดระยะยาวของ

บรษิทัหรือไมแ่ละควรการค านึงถงึผลประโยชน์ของแรงงานทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
 
 หากมีโอกาสปรบัการผลติหรือการบรกิารช ั่วคราวและสามารถด าเนินการได้ ควร

ปรบัการผลิตหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการเร่งดว่นในภาวะวิกฤตหรือ
แสวงหาตลาดและช่องทางการจดัจ าหน่ายทางเลือกอืน่ ๆ เพือ่ใหธุ้รกจิด าเนินงาน
ไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง  

 
 ควรติดต่อหน่วยราชการระดบัท้องถิ่นและระดบัประเทศว่ามีโครงการช่วยเหลือ

ยามฉุกเฉินเพือ่ใหบ้รษิทัจา่ยคา่จา้งและคา่ด าเนินการทีเ่ป็นคา่ใชจ้า่ยคงทีห่รือไม ่
 
 พงึใหข้อ้มูลกบัแรงงานและผูแ้ทนแรงงานเพือ่ท าความเขา้ใจ ประเมนิปญัหา และ

พฒันาแนวคดิเพือ่การเปลีย่นแปลงธุรกจิรว่มกนั 
 
 ในกรณีทีก่ารปรบัเปลีย่นอาจสง่ผลกระทบตอ่การจา้งงานหรือสภาพการท างาน ให้

หารือสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้รว่มกบัแรงงานและผูแ้ทนแรงงาน 
 
 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การปรบัเปลี่ยนทีต่กลงไวส้อดคล้องกบักฎหมายในประเทศ

และมาตรการทีร่ฐับาลบงัคบัเฉพาะกาลเพื่อสนบัสนุนธุรกิจและคุม้ครองแรงงาน
ในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19 รวมท ัง้ตรวจสอบความสอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงสภาพ
การจ้างจากการเจรจาต่อรองร่วม ตลอดจนภาระผูกพนัอื่น ๆ ตามสญัญา กรอบ
ขอ้ตกลงสากลหรือหลกัเกณฑ์อืน่ ๆ ทีต่อ้งปฏบิตัติาม7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 โปรดพิจารณาขอ้มลูกฎหมายระดบัประเทศดา้นการการปรบัโครงสรา้งกจิการ จากฐานขอ้มลูกฎหมายคุม้ครองการจา้งงาน
องค์การแรงงานระหวา่งประเทศ: https://www.ilo.org/dyn/eplex/termmain.home  

https://www.ilo.org/dyn/eplex/termmain.home
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บรษิทัควรท าอยา่งไรเมือ่ไมส่ามารถหลีกเลีย่งการเลกิจา้งแรงงาน
ได ้
 
หลงัจากบริษทัได้ปรึกษาหารือและพิจารณาทางเลือกที่มีอยู่ท ัง้หมดแล้วแต่ไม่สามารถ
หลีกเลีย่งการเลกิจา้งได ้บรษิทัสามารถปฏบิตัติามขอ้เสนอแนะตอ่ไปน้ีเพือ่ลดผลกระทบที่
ไมพ่งึประสงค์  
 
เมือ่มกีารหารือเรือ่งการเลกิจา้ง ผูบ้รหิารควรใหข้อ้มลูทีช่ดัเจนและเจาะจงแกแ่รงงานหรอื
ผูแ้ทนแรงงานเพือ่ท าใหก้ระบวนการเลกิจา้งมคีวามความโปรง่ใสมากขึน้ อนัจะท าใหเ้กดิ
การยอมรบัมากขึ้นว่ากระบวนการนั้นเป็นธรรมและมีหลกัการ ผู้บริหารควรมีสว่นร่วม
เจรจากบัแรงงานหรอืผูแ้ทนแรงงานเพือ่ระบมุาตรการหลกีเลีย่งหรือบรรเทาผลกระทบอนั
ไมพ่งึประสงค์จากการเลกิจา้งแรงงาน8 
 
 

พยายามลดผลกระทบจากการเลิกจ้างให้ได้มากที่สุดเท่าที่ท า
ได ้
 

ฝ่ายบรหิารควรแจง้ใหแ้รงงานหรือผูแ้ทนแรงงานทราบถงึแผนการเลกิจา้ง กลุม่แรงงานที่
จะได้รบัผลกระทบ กรอบระยะเวลา และทางเลือกต่าง ๆ ส าหรบัแรงงาน มาตรการเพื่อ
หลีกเลี่ยงหรือบรรเทาผลกระทบอนัไม่พึงประสงค์จากการเลิกจ้างอาจประกอบด้วย
มาตรการดงัน้ี9  
 
การมสีว่นรว่มของผูแ้ทนแรงงานในกระบวนการเลิกจา้ง 
 

• แจ้งให้ผู้แทนแรงงานทราบเรื่องการเลิกจ้างโดยตรงและล่วงหน้าเพื่อให้ผู้แทน
แรงงานสามารถแสวงหาวธิีเจรจาเพือ่ใหไ้ดข้อ้ตกลงทีด่ีทีสุ่ดในกรณีทีจ่ะมีการเลกิ
จ้างในอนาคตอนัใกล้ รวมท ัง้ด าเนินการให้แน่ใจว่าแรงงานทราบและสามารถ
เขา้ถงึสวสัดกิารและโครงการตา่ง ๆ เพือ่ชว่ยเหลือผูถู้กเลกิจา้งของรฐั 

 
การชว่ยเหลือดา้นรายได ้
 

• ใหค้า่เลี้ยงชีพหรือคา่ชดเชยจากการเลกิจา้งเพือ่ชว่ยลดภาระทางการเงนิจาก 
การวา่งงาน 
•  เปิดโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนดภาคสมคัรใจ (ศึกษาว่ารฐับาลมีโครงการ

ช่วยเหลือกรณีเกษียณอายุกอ่นก าหนดหรือไม)่ อาจใช้กลไกการเกษียณอายุเป็น
ล าดบัข ัน้ (Phased Retirement) โดยแรงงานเริม่ลดช ั่วโมงท างานลงเป็นระยะ 
ๆ ในชว่งกอ่นจะถงึชว่งเกษียณอายุจรงิ (หรือ "การเกษียณอายุไมเ่ต็มเวลา") 

 
ชว่ยหางานใหมใ่หก้บัแรงงาน 

• แจ้งให้แรงงานหรือผู้แทนแรงงานทราบโดยตรงและล่วงหน้าเพื่อหาวิธีการ
ชว่ยเหลือและสนบัสนุนแรงงานทีจ่ะถูกเลกิจา้ง 

                                                 
8 โปรดพิจารณา  อนุสญัญาวา่ดว้ยการยุตกิารจา้งงาน ฉบบัที ่158 (Termination of Employment Convention),  
1982 (No.158), ภาค 3, ข้อ 13. 
9 โปรดพิจารณา ขอ้แนะวา่ดว้ยวา่ดว้ยการยุตกิารจา้งงาน, (ฉบบัที ่166) 
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• จดัใหม้ีกลไกเพื่อพิจารณาจ้างลูกจ้างเก่ากลบัเข้ามาท างานโดยใหค้วามส าคญักบั
การจา้งลูกจา้งเดมิกลบัมาท างานกอ่นการสรรหาลูกจา้งใหม่เมือ่ธุรกจิสามารถฟ้ืน
ตวัสูส่ภาพปกตอิกีคร ัง้ 

•  จดักลไกการประเมนิทกัษะใหแ้รงงานเพือ่เพิม่โอกาสใหม้งีานท าในอนาคต 
•  ช่วยแรงงานที่ถูกเลิกจ้างหางานใหม่ ให้ความช่วยเหลือด้านการสมคัรงานหรือ

การเขียนประวตักิารท างาน  
•  ช่วยฝึกเทคนิคการสมัภาษณ์งานใหมแ่ละใหแ้รงงานลางานไปสมัภาษณ์งานโดย

ไมห่กัคา่จา้ง 
 
ชว่ยเหลือแรงงานทีถู่กเลกิจา้งใหเ้ริม่ธุรกจิของตนเอง อาท ิ
 

•  อนุญาตใหแ้รงงานใชส้ านกังาน คอมพวิเตอร์ หรืออปุกรณ์ธุรการ  
• ชว่ยพฒันาแผนธุรกจิและขอ้เสนอโครงการธุรกจิ 
•  ใหย้ืมหรือใหอ้ปุกรณ์การท างาน 
•  ชว่ยแรงงานระดมทนุต ัง้ตน้เพือ่ท าธุรกจิ 

 

แนวปฏบิตัทิีด่ีหากไมส่ามารถหลีกเลีย่งการเลกิจา้งได้10  
 
ข ัน้ตอนการปรบัโครงสรา้งกิจการควรเคารพกฎหมายแรงงานในประเทศและข้อตกลง
สภาพการจ้างจากการเจรจาต่อรองร่วม นายจ้างสามารถพิจารณาด าเนินการเพิ่มเติม 
ดงัตอ่ไปน้ี 
 

•  ใช้หลกัเกณฑ์ที่เป็นกลางในการคดัเลือกแรงงานที่จะถูกเลิกจ้าง (เช่น ทกัษะ 
คุณสมบตั ิประสบการณ์ในการฝึกอบรม) และสือ่สารหลกัเกณฑ์การเลกิจา้งอยา่ง
ชดัเจน ควรเลือกหลกัเกณฑ์ที่สะท้อนความต้องการท ั้งของฝ่ายนายจ้างและ
แรงงานดว้ย 

• หลีกเลีย่งหลกัเกณฑ์การเลกิจา้งทีเ่ป็นการเลือกปฏบิตัดิว้ยเหตุทีไ่มเ่ป็นธรรม อาท ิ 
อายุ เพศ สถานะการต ัง้ครรภ์ ความรบัผดิชอบในการดูแลผูอ้ืน่/ความรบัผดิชอบ
ตอ่ครอบครวั เช้ือชาต ิสถานภาพสมรส ความพกิาร ศาสนา ความคดิเห็นทางการ
เมือง ต้นก าเนิดเช้ือชาติหรือตน้ก าเนิดทางสงัคม การขาดงานชั่วคราวเน่ืองจาก
ความเจ็บป่วย การขาดงานระหวา่งการลาคลอดและการเป็นสมาชิกหรือการรว่ม
กจิกรรมสหภาพแรงงาน11 

• การถูกเลิกจ้างเป็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดส าหรบัแรงงานจึงควรสื่อสารการ
ตดัสนิใจเลกิจา้งโดยค านึงถงึความออ่นไหวของสถานการณ์และสือ่สารไปยงัผูจ้ะ
ถูกเลกิจา้งโดยตรง 

 
 
 
 

 
 

                                                 
10 ปฏญิญาไตรภาควีา่ดว้ยหลกัการเกีย่วกบับรรษทัขา้มชาตแิละนโยบายทางสงัคม(ต่อไปน้ีจะเรียกวา่ "ปฏญิญาไตรภาคฯี"), 
พพิม์คร ัง้ที ่5 , 2017 ย่อหน้า 34-36 
11 อนุสญัญาวา่ดว้ยการยุตกิารจา้งงาน ฉบบัที ่158 (Termination of Employment Convention), 1982 (No.158), 
ขอ้ 5. 
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กลไกแกไ้ขขอ้รอ้งทุกข์และขอ้พพิาท 
 
เมือ่แรงงานมีขอ้กงัวลหรือขอ้รอ้งทุกข์เกีย่วกบัการเลกิจา้ง แรงงานหน่ึงคนหรือกลุม่ของ
แรงงานควรสามารถยกประเด็นทีเ่ป็นความหว่งกงัวลและไดร้บัการจดัการแกไ้ขขอ้รอ้ง
ทกุข์นัน้อยา่งประสทิธภิาพ12 
 
 

แนวปฏบิตัทิีด่ีหากจ าเป็นตอ้งเลกิจา้ง 
 

พจิารณาการเลกิจา้งในฐานะมาตรการสดุทา้ย หากจ าเป็นตอ้งม ี
การเลกิจา้ง ควรด าเนินการดงัน้ี 

 
 ปรกึษาหารือกระบวนการเลกิจา้งกบัแรงงานหรือผูแ้ทนแรงงาน 
 
 ด าเนินการตามมาตรการเพือ่ลดผลกระทบจากการเลกิจา้ง 
 
 ใชห้ลกัเกณฑ์การเลกิจา้งทีเ่ป็นกลางและไมเ่ลือกปฏบิตัิ 
 
 จดัต ัง้กลไกแกไ้ขขอ้รอ้งทกุข์และขอ้พพิาท 

 
 

 
สิง่ทีแ่รงงานหรือผูแ้ทนแรงงานท าได้ 
 
แรงงานมที ัง้ขอ้มูล ทกัษะและความรูท้ีส่ าคญัยิง่ตอ่ความส าเร็จขององค์กร ในระหวา่งการ
ด าเนินการปรบัเปลีย่นขอ้มูลเชิงลกึจากแรงงานสามารถช่วยระบุการปรบัเปลีย่นและการ
ปฏบิตักิารทีจ่ะชว่ยเพิม่โอกาสใหธุ้รกจิสามารถประกอบกจิการดว้ยความตอ่เน่ืองในภาวะ
วกิฤต ดงันัน้แรงงานอาจพจิารณาด าเนินการ ดงัน้ี 
 

เขา้รว่มการเจรจาทางสงัคม 
 
แรงงานควรมีสว่นร่วมอย่างมีความหมายในการเจรจาทางสงัคมและเข้าร่วมการเจรจา
ตอ่รองกบัฝ่ายบรหิารเรือ่งผลกระทบจากวกิฤตตอ่การด าเนินการในบรษิทั 
 

การใหข้อ้มูล 
 
แรงงานควรแบง่ปนัข้อมูลใหก้บัผู้บริหาร ได้แก่ ข้อมูลด้านทกัษะทีม่ีและวิธีการปรบัใช้
ทกัษะดงักล่าวเพื่อที่ข้อมูลเหล่าน้ีจะถูกน าไปใช้ระบุสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงที่จะช่วยให้
บริษทัจะด าเนินการด้วยความต่อเน่ืองท่ามกลางภาวะวิกฤต แรงงานควรพิจารณาและ
ศกึษาขอ้มลูจากฝ่ายบรหิารเกีย่วกบัผลกระทบตอ่บรษิทัทีเ่กดิขึน้จากการรบัมือการระบาด
คร ัง้ใหญแ่ละวกิฤตเศรษฐกจิดว้ยความจรงิจงั 
 
 

                                                 
12 ปฏญิญาไตรภาควีา่ดว้ยหลกัการเกีย่วกบับรรษทัขา้มชาต ิและนโยบายทางสงัคม, ย่อหน้า 65-66 และ 68 
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การมีสว่นรว่ม 
 
พิจารณาข้อเสนอการปรบัเปลีย่นจากผูบ้รหิารและพฒันาทางเลือกหรือขอ้เสนอเพิ่มเตมิ
เมื่อจ าเป็น ท ั้งน้ี เพื่อเพิ่มโอกาสอยู่รอดของธุรกิจและลดการเลิกจ้างให้น้อยที่สุด 
เปรียบเทียบขอ้เสนอของบรษิทัทีท่ างานดว้ยกบัขอ้มูลจากแรงงานหรือผูแ้ทนแรงงานจาก
บริษทัอืน่ ๆ ในสาขาอุตสาหกรรมหรือในพื้นทีเ่ดียวกนั ปรึกษาองค์กรแรงงานในสาขา
อุตสาหกรรมเดียวกนัและองค์กรแรงงานระดบัประเทศเพื่อสรรหาแนวปฏิบตัิที่ดีและ
นวตักรรมตา่ง ๆ ทีพ่บ13 และส ารวจความคดิเห็นของแรงงานวา่สามารถยอมรบัทางเลือก
หรือมาตรการรบัมอืใด ๆ ไดบ้า้ง  
 

ปฏบิตักิารเพือ่ปรบัเปลีย่น/ปรบัโครงสรา้งกจิการ 
 
แรงงานสามารถชว่ยด าเนินการตา่ง ๆ ใหม้ีประสทิธภิาพตามทีต่กลงรว่มกบัผูบ้รหิาร 
รวมท ัง้ใหข้อ้เสนอแนะและขอ้มลูเพือ่การพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 
 

การประเมนิผล 
 
แรงงานสามารถร่วมประเมินผลกบัผู้บริหารและใช้โอกาสระหว่างการประเมินผลน้ี
เสนอแนะวธิีการซึง่ชว่ยพฒันาความย ั่งยืนระยะยาวของบรษิทั 
 
วกิฤตการณ์โควดิ-19 และแรงกดดนัทีอ่าจกระทบกระเทือนตอ่ความตอ่เน่ืองทางธุรกจิ
นั้นสรา้งโอกาสใหมใ่นการเสรมิสรา้งความรว่มมือและการเจรจาทางสงัคมเพือ่ใหธุ้รกจิ
กา้วไปสูค่วามย ั่งยืนระยะยาว 
 
 

สิง่ทีแ่รงงานควรท าในชว่งปรบัเปลีย่นธุรกจิจากวกิฤตโควดิ-19 
 

 มีส่วนร่วมเจรจาหารือกบัผู้บริหารเรื่องผลกระทบจากวิกฤตที่มีต่อการ
ด าเนินการในบรษิทัท ัง้โดยตรงหรือผา่นผูแ้ทนแรงงานจากการเลือกต ัง้ 

 
 ใหข้อ้มลูและใชท้กัษะทีม่เีพือ่เสนอแนะการปรบัเปลีย่นในกจิการทีด่ีขึน้ 
 
 เสนอแนะการปรบัเปลี่ยนในองค์กรที่ส่งเสริมความอยู่รอดของธุรกิจและ

คุม้ครองการจา้งงาน รวมท ัง้คุม้ครองสทิธแิรงงานดว้ย 
 
 ช่วยผู้บริหารปฏิบตัิตามแผนการปรบัเปลี่ยนธุรกิจตามที่ตกลงไว้และให้

ขอ้เสนอแนะ 
 
 มสีว่นรว่มในการประเมนิกระบวนการปรบัเปลีย่นอยา่งตอ่เน่ือง 

 
 
 

                                                 
13 โปรดพิจารณาเว็บไซต์สมาพนัธ์สหภาพแรงงานสากล (ITUC) เรือ่ง โควดิ-19: https://www.ituc-csi.org/covid-19-
responses  

https://www.ituc-csi.org/covid-19-responses
https://www.ituc-csi.org/covid-19-responses
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องค์กรนายจา้งและองค์กรลูกจา้งควรท าอะไรบา้ง 
 
องค์กรผูแ้ทนนายจา้งและลูกจา้งมบีทบาทส าคญัในการสง่เสรมิวธิีการปรบัเปลีย่นธรุกจิทีม่ี
ความรบัผิดชอบและย ั่งยืน อีกท ั้งยงัมีบทบาทร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อบริหารความ
เปลีย่นแปลงในบรบิทเฉพาะอนัเน่ืองมาจากการระบาดคร ัง้ใหญท่ ั่วโลก  แถลงการณ์รว่ม
เกี่ยวกบัสถานการณ์โควดิ-19 โดยสมาพนัธ์องค์กรนายจา้งระหวา่งประเทศ (IOE) และ 
สมาพนัธ์สหภาพแรงงานสากล (ITUC) ระบุว่าองค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้างระดบั
โลกเริ่มท างานรว่มกนัเพื่อแก้ไขวกิฤติแลว้ องค์กรนายจา้งและองค์กรลูกจา้งสามารถจดั
เสวนาทางสงัคมระดบัทวภิาคโีดยเฉพาะในระดบัสาขาอตุสาหกรรมและสามารถเรียกรอ้ง
ใหร้ฐับาลเจรจาไตรภาคีท ัง้ในระดบัประเทศ ระดบัสาขาอตุสาหกรรมและระดบัทอ้งถิน่ 14 
ผู้ก าหนดนโยบายและภาคีทางสงัคมสามารถร่วมกนัด าเนินการเพื่อลดการปลดแรงงาน 
รวมท ัง้ผลกระทบทีไ่มพ่งึประสงค์จากการปรบัโครงสรา้งทางเศรษฐกจิได ้
 
องค์กรนายจา้งและองค์กรลูกจา้งอาจพจิารณาด าเนินการ ดงัน้ี 
 

• แสวงหาวิธีต่าง ๆ ทีส่ามารถชะลอการแพร่ระบาดของไวรสัควบคูก่บัการลดการ
กระทบกระเทอืนตอ่เศรษฐกจิใหน้้อยทีส่ดุ 

• รว่มเจรจากบัรฐับาลเพือ่แสวงหามาตรการสนบัสนุนธุรกจิและแรงงานเพือ่บรรเทา
ผลกระทบอนัไมพ่งึประสงค์จากโรคระบาด 

• ใหข้อ้มลูและค าแนะน าแกส่มาชกิองค์กรนายจา้งหรือองค์กรลูกจา้งในประเด็นตา่ง 
ๆ เช่น สุขภาพ ความปลอดภยั และมาตรการของรฐับาลเพื่อความต่อเน่ืองทาง
ธุรกจิและคุม้ครองการจา้งงานและรายได ้

• ร่วมกบัรฐับาลเพือ่พฒันาและรเิริ่มโครงการตา่ง ๆ เช่น แผนการเปลีย่นผา่นดา้น
อาชีพระดบัชาต ิ

• เน้นการมีสว่นรว่มกบัรฐับาลระยะยาวเพือ่สรา้งสภาพแวดลอ้มที่เอื้อตอ่การพฒันา
ธุรกจิดว้ยความย ั่งยืน ซึง่ควรรวมถงึการด าเนินการและการบงัคบัใชม้าตรฐานดา้น
แรงงานและสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนสรา้งแรงจูงใจใหธุ้รกจิด าเนินกจิการดว้ยความ
รบัผดิชอบและย ั่งยืน 

• สง่เสรมิหลกัการในระดบัสถานประกอบการเพือ่องค์กรธุรกจิทีย่ ั่งยืน 
 

1. การเจรจาทางสงัคมและแรงงานสมัพนัธ์ทีด่ี 
2. การพฒันาทรพัยากรมนุษย์ 

3. สภาพการท างาน 

4. ผลติภาพ คา่จา้งและผลประโยชน์รว่มกนั 

5. ความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษทั (Corporate social responsibil-
ity) 

6. การก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 
 

•  รว่มกนัตรวจสอบปญัหาดา้นอปุทานแรงงานทีอ่าจเกดิขึน้ได ้
 

                                                 
14  โปรดพิจารณา การอภปิรายเรือ่งบทบาททีภ่าคทีางสงัคมมีสว่นร่วมออกแบบและด าเนินมาตรการต่อตา้นวกิฤต จาก 
Rychly L (2009) Social dialogue and the design and implementation of measures in times of global 
financial and economic crisis [บทสนทนาทางสงัคมและการออกแบบและการด าเนินการตามมาตรการในช่วงวิกฤต
การเงินและเศรษฐกจิโลก],องค์การแรงงานระหวา่งประเทศ, อยูร่ะหวา่งตีพิมพ์ 

https://www.ioe-emp.org/en/news-events-documents/news/news/1584954926-joint-statement-on-covid-19/
https://www.ioe-emp.org/en/news-events-documents/news/news/1584954926-joint-statement-on-covid-19/
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สิง่ทีอ่งค์กรนายจา้งและองค์กรลูกจา้งควรท า 

 
 ช่วยเหลือในการปรบัเปลี่ยนธุรกิจโดยใช้ความเชี่ยวชาญและการรณรงค์ในการ

สง่เสรมิใหเ้กดิขอ้เสนอเชงินวตักรรม 
 
 ส่งเสริมการเจรจาทางสงัคมระดบัไตรภาคีและทวิภาคี ร่วมแสวงหาโครงการที่

รฐับาลสนบัสนุนเพือ่ลดการปลดแรงงานและลดผลกระทบจากการปรบัโครงสรา้ง
ทางเศรษฐกจิ 

 
 หารือและตกลงขอ้เสนอเพือ่การปรบัเปลีย่นอนัเป็นทีย่อมรบัรว่มกนั 

 
 ชว่ยใหธุ้รกจิสามารถเน้นเป้าหมายระยะยาว 

 
 
 

ร่วมมือกบัคูค่า้เพื่อลดการสูญเสียต าแหน่งงานในกิจการของคู่
คา้ดว้ย 
 
การแพร่ระบาดโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบสะเทือนท ั่วท ัง้หว่งโซ่อุปทานและท าใหธุ้รกิจ
จ านวนมากประสบความทา้ทายในการด าเนินธรุกจิ การทีร่ฐับาลประเทศหน่ึงใชม้าตรการ
ควบคุมไวรสัมใิหแ้พร่ระบาดและการตดัสนิใจของบริษทัทีต่ ัง้อยู่ภูมภิาคหน่ึงย่อมส่งผล
กระทบตอ่บรษิทัทีอ่ืน่ ๆ ในโลกดว้ยเน่ืองจากเศรษฐกจิยุคโลกาภวิตัน์เชือ่มโยงถงึกนั 
 
ธุรกิจสามารถเปลี่ยนหรือยุติความสมัพนัธ์ทางธุรกิจได้ด้วยเหตุผลที่หลากหลาย เช่น 

เน่ืองจากการสอบทานธุรกิจ (Due Diligence) หรือการพยายามรกัษาการจ้างงานใน

กิจการของตน บริษทัต่าง ๆ อาจประสบความยากล าบาก ต้องแข่งขนั เผชิญแรงกดดนั 

และต้องรบัภาระผูกพนัยามวกิฤตมากกวา่ช่วงปกติ ความพยายามในการสนบัสนุน และ

รกัษาสมัพนัธภาพทางธุรกิจระหว่างบริษทัในประเทศตา่งๆเทา่ทีเ่ป็นไปได้จะช่วยรกัษา

ความตอ่เน่ืองทางธุรกจิและชว่ยคุม้ครองแรงงานอยา่งมนียัส าคญั โดยเฉพาะในประเทศที่

มรีะบบประกนัสงัคมและการคุม้ครองทางสงัคมทีอ่อ่นแอ 

 
ปฏญิญาไตรภาคีวา่ด้วยหลกัการเกีย่วกบับรรษทัขา้มชาตแิละนโยบายทางสงัคม (MNE 
Declaration) ใหแ้นวทางส าหรบัท ัง้บรรษทัขา้มชาตแิละธุรกจิท ั่วไปวา่การด าเนินธุรกจิ
อย่างมีความความรบัผิดชอบและย ั่งยืนควรท าอย่างไร หลกัการในปฏญิญาบรรษทัข้าม
ชาตยิงัแนะแนวทางใหบ้รษิทัจดัการความสมัพนัธ์ทางธุรกจิอยา่งย ั่งยืน อาท ิ
 

“ด้วยบทบาททีส่ าคญัอยา่งตอ่เน่ืองของบรรษทัขา้มชาตใินกระบวนการโลกาภวิตัน์
ดา้นสงัคมและเศรษฐกจิ จงึท าใหก้ารปฏบิตัติามหลกัการในปฏญิญาไตรภาควีา่ดว้ย
หลกัการเกีย่วกบับรรษทัขา้มชาตแิละนโยบายทางสงัคมมีความส าคญัและจ าเป็นใน
บรบิทของการลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศและการคา้รวมท ัง้การใชป้ระโยชน์จาก
หว่งโซอ่ปุทานโลก" ท ัง้น้ีภาคผีูเ้กีย่วขอ้งสามารถน าหลกัการของปฏญิญาไตรภาคีวา่
ด้วยหลกัการเกี่ยวกบับรรษทัข้ามชาติ และนโยบายทางสงัคมไปใช้เป็นแนวทาง
เพื่อใหก้ารด าเนินงานและธรรมาภบิาลของบรรษทัขา้มชาติสรา้งผลกระทบในเชิง
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บวกตอ่สงัคมและแรงงานเพิม่มากขึน้อนัจะน าไปสูก่ารบรรลุเป้าหมายตามหลกัการ
งานที่มีคุณค่าส าหรบัทุกคน ซึ่งเป็นเป้าหมายสากลที่ก าหนดไว้ในวาระของการ
พฒันาทีย่ ั่งยืนภายในปี ค.ศ. 2030”15 

 
ปฏญิญาบรรษทัขา้มชาติ (MNE Declaration) ใหแ้นวทางเกีย่วกบัการปรบัโครงสรา้ง
กจิการดงัน้ี 
 

“บรรษทัขา้มชาตคิวรแจง้การเปลีย่นแปลงในการประกอบกจิการ (รวมถงึกรณีที่
เป็นผลจากการควบรวมกจิการ การซื้อกจิการ หรือการยา้ยฐานการผลติ) ซึง่อาจมี
ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่การจ้างงานไปยงัหน่วยงานภาครฐั ผู้แทนแรงงาน
ของตน และองค์กรของแรงงานไดท้ราบลว่งหน้า โดยใหเ้วลาพอสมควรเพือ่ใหม้ี
การศกึษา ถงึผลกระทบรว่มกนัอนัจะน าไปสูก่ารลดผลกระทบอนัไมพ่งึปรารถนา
ใหไ้ดม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าได้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีของการปิดกจิการทีม่ีการ
ปลดคนหรือเลกิจา้งเป็นจ านวนมาก”16 

 
โดยท ั่วไปแลว้ แนวปฏบิตัทิีด่ีประกอบไปดว้ยแนวทางดงัน้ี 

 
• ใช้กระบวนการสอบทานธุรกิจทบทวนผลกระทบต่อคูค่้าธุรกิจภายนอก (ผู้ซื้อ ผู้

จดัหาหรือซบัพลายเออร์) แรงงานและชุมชนของคูค่า้อนัเกิดจากการปรบัเปลีย่น
การด าเนินงานและการปรบัโครงสรา้งของการด าเนินธุรกจิ  

 
• เคารพและปฏบิตัติามภาระผูกพนัทีเ่กดิขึน้จากการเจรจาตอ่รองรว่ม สญัญาการคา้ 

กรอบข้อตกลงสากลและจรรยาบรรณต่าง ๆ ที่มีและที่บริษทัได้ตกลงไว้ รวมถึง
การช าระเงนิเมือ่ส ั่งซื้อสนิคา้ 

 
• แจ้งคู่ค้าทางธุรกิจที่จะได้รบัผลกระทบจากการปรบัโครงสร้างให้ทราบถึงการ

ปรบัเปลี่ยนการด าเนินธุรกิจล่วงหน้าเพื่อใหคู้ค่า้สามารถพิจารณาทางเลือกอืน่ ๆ 
เพือ่หลีกเลีย่งการสญูเสยีงานและคงไวซ้ึง่การคุม้ครองแรงงาน 

 
• ร่วมเจรจาหารืออย่างมีความหมายกบัคู่ค้าทางธุรกิจเกี่ยวกบัผลกระทบจากการ

ปรบัเปลี่ยนด าเนินธุรกิจและใช้มาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบนั้นในกรณีที่
เป็นไปได ้

 
• ในกรณีทีก่ารปรบัโครงสรา้งการด าเนินธุรกจิเป็นการปรบัคร ัง้ใหญแ่ละมแีนวโน้ม

ทีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่การจา้งงานเป็นวงกวา้ง ควรปรกึษาหารือกบัเจา้หน้าทีร่ฐัเพือ่
แสวงหามาตรการทีเ่ป็นไปไดเ้พือ่บรรเทาผลกระทบ 

 
การแจ้งใหคู้ค่า้ทางธุรกิจทราบขอ้เสนอการปรบัเปลี่ยน/การปรบัโครงสรา้งโดยเร็วทีสุ่ด
เทา่ทีส่ามารถด าเนินการไดเ้ป็นประเด็นทีส่ าคญั เพือ่ใหก้ารเจรจาหารือและมาตรการใน
การบรรเทาผลกระทบมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

 
 
 
 

                                                 
15 โปรดพิจารณา,ปฏญิญาไตรภาคีวา่ดว้ยหลกัการเกีย่วกบับรรษทัขา้มชาตแิละนโยบายทางสงัคม, บทน า 
16 อา้งแลว้, ยอ่หน้า 34. 
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สิง่ทีค่วรท าเพือ่จดัการผลกระทบตอ่คูค่า้ธุรกจิภายนอกทีเ่กดิจากการปรบั

โครงสรา้งกจิการ 
 
 ทบทวนผลกระทบของการปรบัเปลีย่นการด าเนินงาน/การปรบัโครงสรา้งการ

ด าเนินธุรกจิตอ่คูค่า้ธุรกจิภายนอก (ผูซ้ื้อ ผูจ้ดัหาหรือซบัพลายเออร์) แรงงาน
และชุมชน ในฐานะสว่นหน่ึงของกระบวนการสอบทานธุรกจิ 

 
 ทบทวนภาระผูกพนัตา่ง ๆ  ทีม่ีอนัเน่ืองมาจากสญัญา จรรยาบรรณ  ขอ้ตกลงและ

กรอบขอ้ตกลงสากลทีบ่รษิทัเคยใหค้ าม ั่นไว ้ 
 
 แจ้งให้คู่ค้าธุรกิจทราบว่าบริษทัจะมีการปรบัโครงสร้างและเปลี่ยนการด าเนิน

ธุรกิจใหคู้ค่า้ทราบล่วงหน้า ภายในระยะเวลาอนัสมควรและหารือกบัคูค่า้ทีไ่ดร้บั
ผลกระทบ 

 
 แจ้งใหร้ฐับาลทราบในกรณีทีม่ีแนวโน้มวา่จะมีความกระทบกระเทือนตอ่การจา้ง

งานอยา่งมนียัส าคญัและใหร้ฐับาลมสีว่นรว่ม 
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