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รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร ครัง้ที่ 4  

เร่ือง “การส่งเสริมคณะกรรมการสวัสดกิารให้เป็นที่ยอมรับของแรงงานข้ามชาต”ิ 
Promoting Welfare Committee to be Accepted by Migrant Workers 

วนัศกุร์ท่ี 19 มกราคม 2561 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ บ้านคุ้งนํา้รีสอร์ท จงัหวดัสมทุรสาคร  
จดัโดย สมาคมอตุสาหกรรมทนูา่ไทย และเครือขา่ยเพ่ือสทิธิแรงงานข้ามชาต ิ(MWRN) 

 

สืบเน่ืองจากสมาคมฯ ได้จัดกิจกรรม GLP Visit ปี 2560 กับสมาชิก TTIA โดยมีเจ้าหน้าท่ีเข้าไป
สมัภาษณ์ตวัแทนฝ่ายบุคคลและฝ่ายลกูจ้าง ทัง้นี ้จากการสอบถามความรู้ความเข้าใจในส่วนของลกูจ้าง
ถึงเร่ืองสิทธิ หน้าท่ีในการทํางาน และคณะกรรมการสวสัดกิารในสถานประกอบการ พบว่า หวัข้อท่ีแรงงาน
มีความรู้ความเข้าใจน้อยท่ีสดุสามอนัดบัแรก ได้แก่ 1) คณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ  
2) อายุในการเกษียณ  และ 3) การเล่ือนขัน้ ให้รางวลั ตามลําดบั   ด้วยเหตุนี ้สมาคม จึงได้จัดกิจกรรม 
Social Dialogue Workshop เร่ือง “การส่งเสริมคณะกรรมการสวสัดิการให้เป็นท่ียอมรับของแรงงานข้าม
ชาต”ิ ร่วมกบัเครือขา่ยเพ่ือสทิธิแรงงานข้ามชาต ิ(MWRN)  
 

จุดประสงค์และความคาดหวัง การจดัสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ ครัง้ท่ี 4 นี ้ เป็นการจดัตอ่เน่ืองจาก
การสมัมนาครัง้ท่ี 1 , 2 และ 3 ท่ีจดัขึน้เม่ือปี 2557-2559  เพ่ือสง่เสริมให้คณะกรรมการสวสัดิการในสถาน
ประกอบกิจการ (คกส.) เป็นท่ียอมรับของแรงงานข้ามชาติ  การเพิ่มประสิทธิภาพในการรับข้อร้องเรียน/ 
ข้อเสนอ  และการนําเสนอบทบาทของคกส. ให้แรงงานข้ามชาติเห็นคณุค่า โดยจะเน้นในหวัข้อประเด็นท่ี
พบระหวา่งแรงงานกบัคณะกรรมการสวสัดกิาร  และการเพิ่มประสทิธิภาพในคกส.  
โดยมีบริษัทสมาชิก TTIA เข้าร่วมกิจกรรม 12 บริษัท 38 คน ดงันี ้

1. บมจ.ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป                                                      
2. บจก. ไทยรวมสนิพฒันาอตุสาหกรรม จํากดั     
3. บจก. เซ้าท์อีสต์เอเช่ียนแพคเกจจ่ิงแอนด์แคนน่ิง    
4. บจก. ไอ เอส เอ แวล ู                         
5. บมจ. ยนิูคอร์ด สาขา 2      
6. บจก. คงิเบล โปรดวิเซอร์                  
7. บจก. พี.ซ.ีทนูา่   
8. บจก. ไดมอนด์ ฟู้ ด โปรดกัท์ 
9. บมจ. เอส.เค.ฟู้ ดส์(ประเทศไทย) 

10. บจก. เอ.อี.ซี.แคนน่ิง 

11. บจก. เอ็มเอ็มพี อินเตอร์เนชัน่แนล 

12. บจก. พทัยาฟู้ ดอินดสัตรี 

13. บมจ. ยนิูคอร์ด สาขา 1 
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            สรุปผลจากการระดมความเหน็ เพ่ือสง่เสริมคณะกรรมการสวสัดกิารให้เป็นท่ียอมรับของ
แรงงานข้ามชาต ิ 

หวัข้อ สรุป

1. สาเหตท่ีุทําให้แรงงานข้าม
ชาตไิมไ่ปปรึกษา/ เสนอแนะ 
กบัทาง คกส. 

ผลจากการระดมความเห็นทัง้ 3 กลุม่ (HR/ คกส./ แรงงาน) พบวา่ 
สาเหตท่ีุทําให้แรงงานข้ามชาตไิมไ่ปปรึกษา/ เสนอแนะ กบัทาง คกส. 
เน่ืองจาก (1) แรงงานไมรู้่จกับทบาทหน้าท่ีของคกส. และไมรู้่วา่คกส.คือ
อะไร (2) แรงงานกลวัโดนหวัหน้าตําหนิและกดดนัและ (3) แรงงานมี
ทางเลือกอ่ืนท่ีแจ้งปัญหาได้เร็วกวา่ นอกจากนี ้แรงงานบางคนขาดความ
เช่ือมัน่ในตวัของคกส. และไมแ่น่ใจวา่เร่ืองท่ีเสนอไปจะไมถ่ึงหวัหน้าจริง 

2. วิธีการท่ีจะช่วยทําให้
แรงงานข้ามชาต ิได้รู้จกั 
คกส. บทบาท และหน้าท่ี 

ผลจากการระดมความเห็นทัง้ 3 กลุม่ (HR/ คกส./ แรงงาน) พบวา่วิธีการ
ท่ีจะชว่ยทําให้แรงงานข้ามชาต ิได้รู้จกั คกส. บทบาท และหน้าท่ี ได้แก่  
(1) การให้ความรู้ตอ่แรงงานเร่ืองคกส.ในสถานประกอบกิจการ (2) เพิ่ม

ช่องทางในการประชาสมัพนัธ์การอบรม ,ทําสญัลกัษณ์ตดิบนเสือ้ผ้าให้
แรงงานรับรู้วา่คน ๆ นี ้เป็นคกส.เพ่ือให้เป็นท่ีรู้จกัตอ่แรงงานมากขึน้ (3) 
ตดิประกาศข้อมลูให้แรงงานทราบเร่ืองคกส. เช่น การตดิรูปหน้าตา 
รายช่ือผู้ ท่ีเป็นคกส.  

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ในการจดัประชมุครัง้ตอ่ไป ให้เชิญบริษัทสมาชิกท่ีเป็นอตุสาหกรรมตอ่เน่ือง หรือ supply  

chain ของสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมด้วย เพ่ือขยายการสง่เสริม คกส.ให้เป็นท่ีรู้จกัของแรงงานในองค์กร 
2. หวัข้อการจดัอบรมให้ความรู้แรงงานครัง้ตอ่ไปอาจจะเน้นเร่ืองกฎหมายแรงงานท่ีสําคญัของ 

ไทย ,การปรับตวักบัสภาพสงัคมของประเทศ 
 

  
 
 

                
 
 
 
 
 



 
 

TTIA summary of social dialogue workshop#4 on promoting welfare committee to be accepted by migrant workers 3 / 10 

 
ข้อมูลเปรียบเทยีบจาํนวนผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารครัง้ที่ 1 , 2 , 3 และ 4 
     ในการจดัสมัมนาครัง้ท่ี 4 นี ้มีผู้แทนจากฝ่ายบคุคล แรงงานไทยและแรงงานข้ามชาตเิข้าร่วมรวม 36 คน 
โดยเป็นแรงงานไทย 14 คน และเป็นแรงงานข้ามชาต ิ22 คน 

ตารางเปรียบเทียบจํานวนผู้ เข้าร่วมงานสมัมนาเชิงปฏิบตักิาร 4 ครัง้ 
งานสมัมนา ครัง้ท่ี 1 
19-20 ธ.ค.2557 
TFPA/ TFFA/ TTIA/ MWRN 

ตวัแทนโรงงานเข้าร่วม ฝ่ายบคุคล HR 14 คน จาก 26 บริษัท 
รวม 32 คน 

ตวัแทนแรงงานเข้าร่วม แรงงานข้ามชาต ิ 18 คน 

งานสมัมนา ครัง้ท่ี 2 
6-7 ส.ค.2558 
TFPA/ TFFA/ TTIA/ MWRN 

ตวัแทนโรงงานเข้าร่วม ฝ่ายบคุคล HR 14 คน จาก 29 บริษัท 
รวม 36 คน ตวัแทนแรงงานเข้าร่วม แรงงานข้ามชาต ิ 18 คน 

งานสมัมนา ครัง้ท่ี 3 
24 มิ.ย.2559 
TFPA/ TFFA/ TTIA/ MWRN 

ตวัแทนโรงงานเข้าร่วม ฝ่ายบคุคล HR 16 คน จาก 16 บริษัท 
รวม 48 คน  ตวัแทนแรงงานเข้าร่วม แรงงานข้ามชาต ิ 13 คน 

ตวัแทนแรงงานเข้าร่วม แรงงานไทย  19 คน 
งานสัมมนา ครัง้ที่ 4 
19 ม.ค.2561 
TTIA/ MWRN 

ตวัแทนโรงงานเข้าร่วม ฝ่ายบคุคล HR 14 คน จาก 12 บริษัท 
รวม 36 คน  ตวัแทนคกส.ไทย/ ข้ามชาต ิ 11 คน 

ตวัแทนแรงงานข้ามชาต ิ 11 คน 
 

ข้อมูลรายกจิกรรม 
กิจกรรมที่ 1 การบรรยาย เร่ือง คณะกรรมการสวัสดกิารในสถานประกอบกจิการ โดย คณุปาลดิา  
ไชยมงคล นกัวิชาการแรงงานชํานาญการ สํานกังานสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน จ.สมทุรสาคร 
                                                                            

คณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบ
กิจการ (คกส.) ตามมาตรา 96 แห่งพระราชบญัญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เป็นองค์กรของลกูจ้าง
ซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในสถานประกอบกิจการ เพ่ือ
เป็นตวัแทนของลกูจ้างร่วมปรึกษาหารือกบันายจ้าง 
และเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้างในการจัด
สวสัดกิารสําหรับลกูจ้าง  

คกส. มีบทบาทหน้าท่ีในสถานประกอบกิจการดงันี ้
1) สร้างความน่าเช่ือถือให้แก่นายจ้างและลกูจ้าง 
2) มีจิตอาสาในการให้บริการ 
3) ให้ความร่วมมือในกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์แก่ทัง้สองฝ่าย 
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4) ให้ข้อมลูท่ีถกูต้องตามความเป็นจริง 
5) เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
6) ตดิตามเร่ืองท่ีได้รับการเสนอและตกลงกนัได้ 
7) เป็นส่ือกลางในการแจ้งผลการเจรจาการตกลงให้ลกูจ้างทราบ 

 ในการท่ีจะทําให้แรงงานข้ามชาตจิะยอมรับ คกส. ในสถานประกอบกิจการได้นัน้ ต้องคํานงึถึงการ
ประสานงานระหว่างคกส. และฝ่ายบคุคล โดยเฉพาะเร่ืองการสื่อสารข้อมลูท่ีชดัเจนเพียงพอให้กบัแรงงาน
ทุกคน ถือว่าเป็นสิ่งสําคญัอย่างมากจะส่งผลต่อการดําเนินการภายในสถานประกอบกิจการนัน้ ๆ ด้วย 
และมีการให้ความรู้เพิ่มเตมิเก่ียวกบัสวสัดกิารตามกฎหมายและนอกเหนือกฎหมาย ดงัตอ่ไปนี ้
      1. สวสัดกิารตามกฎหมาย  
 - นํา้ด่ืม ห้องนํา้ ห้องส้วม 
 - ปัจจยัปฐมพยาบาล(กรณีลกูจ้างตัง้แต ่10 คน) 
 - ห้องพยาบาล พยาบาล แพทย์ (กรณีลกูจ้าง 200 คนขึน้ไป) 
 - คณะกรรมการสวสัดกิารในสถานประกอบกิจการ 
2. สวสัดกิารนอกเหนือกฎหมาย 

 - สวสัดกิารท่ีเป็นตวัเงินและบริการ 
 - สวสัดกิารท่ีครอบคลมุถึงครอบครัว 
 - สวสัดกิารด้านการให้โอกาสในการพฒันาตนเองของลกูจ้าง 
 - สวสัดกิารด้านนนัทนาการ เพ่ือสร้างสมัพนัธภาพท่ีดี 
 -สวสัดกิารด้านสขุภาพอนามยั 
 

กิจกรรมที่ 2 การบรรยาย เร่ือง “การส่งเสริมให้คกส.มีประสิทธิภาพในการทาํงานและการทาํ
ให้ป็นที่ยอมรับของแรงงานข้ามชาต ิในมุมมองของ MWRN โดย คณุเซนเทย์ ประธานเครือขา่ยเพ่ือ
สทิธิแรงงานข้ามชาต ิMWRN  
 บทบาทหน้าท่ีของคกส.ข้ามชาต ิตอ่แรงงานข้ามชาต ิคือการเข้าถึงกลุม่แรงงานได้ง่ายและสามารถ
ส่ือสารให้เข้าใจกันได้เป็นอย่างดี หรือ แม้กระทั่งการให้
ข้อมลูสําคญัตอ่แรงงานข้ามชาตใินเร่ืองท่ีควรรู้ เช่น  
การต่ออายุแรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาทํางานในประเทศไทย 
เป็นต้น  การมีคกส .ท่ี เป็นแรงงานข้ามชาติอยู่ในสถาน
ประกอบกิจการด้วยนัน้ จึงเป็นสว่นสําคญัท่ีจะให้แรงงานได้
เข้าไปพดูคยุหรือเสนอแนวคิดต่าง ๆ ต่อนายจ้างได้ ถือเป็น
อีกช่องทางหนึง่ด้วย  
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กิจกรรมที่ 3 สันทนาการ : เกมรวมเงนิกันนะ ดําเนินกิจกรรมโดยเจ้าหนา้ทีส่มาคมอตุสาหกรรมทูน่า
ไทย คณุรตัติยา เชียงเนาว์ และคณุวรพล พฒันะนกิุจ 
วิธีเล่น : จดัผู้ เลน่ออกเป็นวงหรือกลุม่ ให้ผู้หญิงแทนตวัเองเป็น 1 บาท ผู้ชายแทนตวัเองเป็น 50 สตางค์
และผู้ นําจะบอกมลูคา่เงินท่ีต้องการ เช่น ผู้ นําบอกวา่ 5 บาท ผู้ เลน่ต้องรวมกลุม่กนัเพ่ือให้ได้เงินตาม
จํานวนท่ีผู้ นําบอก 
 
 
 
 
 
 
 กิจกรรมสนัทนาการนีเ้ป็นกิจกรรมท่ีให้ผู้ เข้าร่วมงานเลน่เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งนายจ้าง
, คณะกรรมการสวสัดิการและแรงงานข้ามชาติ ให้มีการได้ทําความรู้จกักนัเบือ้งต้นและกบัคนในกลุม่ เป็น
กิจกรรมท่ีให้ความบนัเทิงและได้ผอ่นคลายอิริยาบถในการร่วมสมัมนาในครัง้นี ้
 ทัง้นี  ้เกมรวมเงินกันนะยังทําให้ทุกคนเห็นถึงความสําคัญของตัวเองและผู้ อ่ืน ท่ีเกิดจากการ
รวมกลุ่มตามผู้ ดําเนินการจัดกิจกรรมบอกให้รวมกลุ่มเป็นราคาเท่าใด จะเห็นได้ว่าทุกคนล้วนให้
ความสําคญักบัผู้ อ่ืน เพราะทกุคนตา่งมีคณุคา่ในตวัเองแตกตา่งกนัไปจงึเป็นท่ีต้องการในการจบักลุม่ 
 
กิจกรรมที่ 4  การระดมความเหน็เก่ียวกับการส่งเสริมคณะกรรมการสวัสดกิาร ให้เป็นที่ยอมรับ
ของแรงงานข้ามชาต ิ

แบง่กลุม่ทํา workshop เป็น 6 กลุม่ ได้แก่ (1) กลุม่ตวัแทนนายจ้าง (HR) 2 กลุม่  (2) กลุม่คกส.
แรงงานข้ามชาต ิ2 กลุม่ และ (3) กลุม่แรงงานข้ามชาต ิ2 กลุม่ โดยแตล่ะกลุม่ได้รับคําถามแตกตา่งกนั ดงันี ้
 

1) ทําไมแรงงานข้ามชาตจิงึไมไ่ปหาคกส. ? 
2) ทําอยา่งไรให้แรงงานข้ามชาต ิได้รู้ถึง

บทบาทหน้าท่ีของคกส. ? 
 

เพ่ือให้แตล่ะกลุม่ได้ระดมความคดิ เก่ียวกบั
คําถามท่ีได้และเรียงคําตอบท่ีมีความเป็นไปได้มาก
ท่ีสดุ จํานวน 5 ข้อ ท่ีคดิวา่เก่ียวข้องกบัคําถามท่ีได้
ไป 
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ตาราง ข้อมลูคําถามและประเดน็ท่ีพบเก่ียวกบัการสง่เสริมคณะกรรมการสวสัดกิาร ให้เป็นท่ียอมรับของ
แรงงานข้ามชาต ิเรียงลําดบัตามความสําคญั สรุปดงันี ้
คาํถาม กลุ่มฝ่ายบุคคล HR กลุ่มคกส.ไทย/ ข้าม

ชาต ิ
กลุ่มแรงงานข้ามชาต ิ

1.ทาํไม
แรงงานข้าม
ชาตจิงึไม่ไป
หา คกส. ? 
 

HR กลุ่มที่ 1  
1. แรงงานไม่
รู้จกัคกส. 
2. คกส.ยงัไมรู้่บทบาท
ของตวัเอง 
3. การส่ือสาร 
4. มีชอ่งทางอ่ืนใน
การร้องเรียนปัญหา 
5. คกส.ไมมี่อํานาจ
ตดัสินใจทนัที 
6. แรงงานยงัขาด
ความเช่ือมัน่ในคกส. 

คกส.ข้ามชาต ิกลุ่ม
ที่ 1 
1. ไมเ่ข้าใจวา่คกส.ใน
สถานประกอบกิจการ
คืออะไร 
2. แรงงานกลวัโดนตํา
นิ 
3. กลวัเป็นจดุเดน่ใน
กลุม่แรงงาน 
4. ไมรู้่วา่ใครคือคกส.
บ้าง 
5. ขาดความเช่ือถือใน
ตวัคกส. 

แรงงานข้ามชาต ิกลุ่มที่ 1 
1. แรงงานไมรู้่วา่คกส.คืออะไร 
2. แรงงานไมเ่ช่ือใจคกส. 
3. แรงงานไมรู้่วา่ปัญหาระดบัไหนถงึต้องไปพบคกส. 
4. กลวัหวัหน้ากดดนั 
5. แรงงานกลวัเร่ืองท่ีสง่ไปไมถ่งึหวัหน้า 

2.ทาํอย่างไร
ให้แรงงาน
ข้ามชาต ิได้รู้
ถงึบทบาท
หน้าที่
ของคกส.? 

HR กลุ่มที่ 2 
1. ให้ความรู้ความ
เข้าใจในเร่ืองบทบาท
หน้าท่ีของคกส. 
2. ประชาสมัพนัธ์ผา่น
ชอ่งทางตา่งๆ ให้
แรงงานได้รับทราบ
ข้อมลู 
3. ให้แรงงานได้เสนอ
กบัทีมงานคกส. 
4. ให้คกส.แสดง
ผลงานท่ีผา่นมา
ให้กบัแรงงานได้รับ
ทราบ 
5. มีแผนงานให้คกส.
พดูคยุกบัแรงงาน 

คกส.ข้ามชาตทิี่ 
กลุ่ม 2 
1. มีการ
ประชาสมัพนัธ์ เชน่ 
ติดประกาศท่ีบอร์ด, 
เสียงตามสาย 
2. มีสญัลกัษณ์
ของคกส. 
3. มีการพบปะพดูคยุ
กบัแรงงาน 
4. มีการแทรกเร่ือง
ของคกส. ในหวัข้อการ
อบรม 
5. จดักิจกรรมให้
แรงงานมีสว่น
ร่วมกบัคกส. 
 

แรงงานข้ามชาตทิี่ กลุ่ม 2 
1. ให้ความรู้แกแ่รงงาน 
2. ติดประกาศให้แรงงานทราบ 
3. เพ่ิมกลอ่งข้อร้องเรียน 
4. เลือกคกส. ท่ีสามารถตดิตอ่สื่อสารระหวา่งนายจ้าง
และแรงงานได้ 
5. บอกบทบาทหน้าท่ีของคกส. ให้แรงงานได้ทราบ 
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กิจกรรมที่ 5 การนําเสนอผลการ workshop การส่งเสริมคณะกรรมการสวัสดกิาร ให้เป็นที่ยอมรับ
ของแรงงานข้ามชาต ิโดย ผูแ้ทนกลุ่มทัง้ 6 กลุ่ม  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุ่ม HR 
                       HR กลุ่มที่ 1               HR กลุ่มที่ 2 
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กลุ่ม คกส. ไทย/ ข้ามชาต ิ
        กลุ่มคกส.ไทย/ข้ามชาตกิลุ่ม1           กลุ่มคกส.ไทย/ข้ามชาตกิลุ่ม 2 

 
 
กลุ่มแรงงานข้ามชาต ิ
         กลุ่มแรงงานข้ามชาตกิลุ่มที่ 1                                 กลุ่มแรงงานข้ามชาตกิลุ่มที่ 2 
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