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บทที่ 9
แนวทางการเตรียมการรองรับการเคลื่อนย้ายของแรงงาน
สู่การเป็ นประชาคมอาเซียน
กลุ่มประเทศภายใต้ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) มีประชากรโดยรวมประมาณ
600 ล้านคน (ปี 2554) และมีแ รงงานรวมกันประมาณ 303 ล้านคน ซึ่งอินโดนี เ ซีย ฟิ ล ิปปิ นส์ และ
เวียดนาม จะมีแรงงานมากทีส่ ุด โดยอินโดนีเซีย มีแรงงานประมาณ 117 ล้านคน หรือร้อยละ 38.6 ของ
กาลังแรงงานทัง้ หมดของอาเซียน รองลงมาคือ ฟิลปิ ปินส์ 46 ล้านคน และเวียดนามกับไทยประมาณ 40
ล้านคน เมียนมาร์ 32.5 ล้านคน มาเลเซีย 11.9 ล้านคน กัมพูชา 8.8 ล้านคน สปป.ลาว 3.6 ล้านคน
สิงคโปร์ 3.2 ล้านคน และบรูไน 0.2 ล้านคน จากสถิตแิ รงงานจากประเทศอาเซียนทีเ่ ข้ามาทางานในไทย
ทัง้ ระดับล่างและระดับฝี มอื โดยไม่รวมแรงงานทีย่ งั ไม่ได้ขน้ึ ทะเบียนยังมีจานวนน้อยมากประมาณ 1.61.8 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ของแรงงานทัง้ หมดของอาเซียน ซึง่ เมื่อมองจากสถิตแิ รงงานดังกล่าวได้
เกิดข้อวิตกกังวลต่อข้อตกลงการเคลื่อนย้ายแรงงานของประเทศในกลุ่ม AEC หรือประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนที่จะมีแรงงานจากอาเซียนมากมายเข้ามาแย่งงานแรงงานไทย ทาให้หางานยากขึน้ และทาให้
เกิดความไม่มนคงต่
ั่
อ อาชีพ เลยไปถึงความปลอดภัยต่ อ ชีว ิต และทรัพย์ส ินที่จะเกิดขึ้นจากแรงงาน
สัญชาติต่างๆ ในอาเซียนทีเ่ คลื่อนย้ายเข้ามา ในขณะเดียวกันการเคลื่อนย้ายแรงงานไม่ได้มแี ต่ขอ้ วิตก
กังวลเท่านัน้ ยังมีผปู้ ระกอบการอีกมากทีม่ องเห็นเป็นโอกาสทางเลือกทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการใช้แรงงานทีจ่ ะ
มีมากขึน้ จากประเทศอาเซียนทีเ่ คลื่อนย้ายเข้ามา และจะทาให้โอกาสของตลาดแรงงานไทยมีกว้างขึน้
จากแรงงานฝี มอื ไทยจะได้ออกไปทางานในประเทศอาเซียนมากขึ้น ในทางกลับกันการไหลออกของ
แรงงานก็อาจจะเกิดขึน้ ได้อกี เช่นกัน
ดังนัน้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจึงต้องมีการศึกษาถึงแนวโน้ม โอกาส และผลกระทบ ตลอดจนแนว
ทางการเตรียมการรองรับของการเคลื่อนย้ายแรงงานทีจ่ ะมีขน้ึ ในปี พ.ศ. 2558 หลังการเปิดเสรีของการ
เคลื่อนย้ายแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศตามข้อตกลง AEC เพื่อกาหนดทิศทาง และ
แนวทางในการปฏิบตั อิ ย่างรูเ้ ท่าทัน และได้ประโยชน์สงู สุดจากการเปิดเสรีดงั กล่าว

9.1

แนวโน้ มการเคลื่อนย้ายแรงงานของตลาดแรงงานในอาเซียน

ในอดีตทีผ่ ่านมาจนถึงปจั จุบนั การเคลื่อนย้ายแรงงานภายในอาเซียนนัน้ เกิดขึน้ ตลอดเวลา โดย
การเคลื่อนย้ายแรงงานภายในภูมภิ าคอาเซียนส่วนใหญ่จะเป็ นการตอบสนองภาวะขาดแคลนแรงงานใน
ประเทศปลายทาง เช่น ประเทศไทยมีการเคลื่อนย้ายเข้ามาของแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน
(สปป.ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา) จานวนมาก ซึ่งเป็ นแรงงานประเภทไร้ฝีมอื ทัง้ นี้ก็เพื่อตอบสนองการ
ขาดแคลนแรงงานที่ต้องใช้กาลัง หรืองานที่ต้องทางานหนัก เป็ นต้น ส่วนการเคลื่อนย้ายของแรงงาน
เหล่านี้ มักมาจากประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงซึ่งง่ายต่อการเคลื่อนย้าย และการลักลอบเข้ามาทางาน
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อย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ทาได้งา่ ยและมีจานวนมากเช่นกัน โดยภาพรวมแล้วแรงงานทีเ่ คลื่อนย้าย
ในภูมภิ าคอาเซียนส่วนใหญ่จะเป็ นแรงงานไร้ฝีมอื (Unskilled Labour) ส่วนการเคลื่อนย้ายของแรงงาน
ฝีมอื (Skilled Labour) จะผูกติดกับการลงทุนและการทางานในอุตสาหกรรมทีต่ ้องใช้ทกั ษะสูง รวมทัง้
แรงงานฝีมอื ในอาเซียนมักมีการเคลื่อนย้ายจากประเทศทีม่ คี ่าตอบแทนต่ า เช่น ประเทศในแถบอินโดจีน
ฟิ ลปิ ปิ นส์ อินโดนีเซีย และรวมถึงไทย ไปสู่ประเทศที่มคี ่าตอบแทนสูงกว่า เช่น สิงคโปร์ และบรูไน
เป็นต้น
อนึ่ง ผลจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทีจ่ ะบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2558 จะทาให้การเคลื่อนย้าย
แรงงานวิชาชีพทาได้ง่ายขึน้ เพราะจะมีการอานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพใน
อาเซียน โดยการสร้างและยอมรับมาตรฐานวิชาชีพร่วมกัน เพื่อเป็ นการลดกฎเกณฑ์ดา้ นการเคลื่อนย้าย
แรงงาน โดยล่าสุดได้มกี ารทาข้อตกลงการยอมรับร่วม (Mutual Recognition Agreement : MRA) ของ
แรงงานวิชาชีพต่างๆ ไปแล้ว 7 สาขา ได้แก่ สาขาวิศวกรรมสาขาวิชาชีพการพยาบาล สาขา
สถาปตั ยกรรม สาขาด้านการสารวจ สาขาวิชาชีพแพทย์ สาขาวิชาชีพทันตแพทย์ และสาขาวิชาชีพ
บัญชี โดยมีสาขาการท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้ มาเป็ นสาขาที่ 8 (อยู่ในขัน้ ตอนการรอการลงนาม MOU ของ
ประเทศไทย) ซึง่ หมายความว่า หากแรงงานในประเทศใดทีม่ คี ุณสมบัตทิ งั ้ ด้านหลักสูตรการศึกษาอบรม
และประสบการณ์การทางานตามทีม่ กี ารตกลงไว้ใน MRAs ก็จะได้รบั การยอมรับจากทุกประเทศสมาชิก
และสามารถไปทางานในประเทศสมาชิกใดก็ได้ได้งา่ ยขึน้ และด้วยการเคลื่อนย้ายแรงงานทีม่ ไี ด้ง่ายขึน้ นี้
อาจทาให้เกิดการขาดแคลนแรงงานวิชาชีพในประเทศอาเซียนทีใ่ ห้ผลตอบแทนน้อยกว่า ซึง่ อาจทาให้
เกิดการโยกย้ายของแรงงานไทยในสายวิชาชีพนี้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในบางสายวิชาชีพการ
เคลื่อนย้ายอาจทาได้ไม่งา่ ยนัก เนื่องจากหลายๆ ประเทศยังคงสงวนกฎเกณฑ์ทแ่ี รงงานต้องปฏิบตั ติ าม
เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียนมีปจั จัยและ
องค์ประกอบหลายอย่าง โดยปจั จัยสาคัญทีด่ งึ ดูดให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานจะประกอบด้วย

9.1.1 การพัฒนาของแต่ละประเทศในอาเซียน
การพัฒนาของแต่ละประเทศในอาเซียน กล่าวคือ ประเทศที่มที รัพยากรรองรับในการผลิตมาก
ก็จะดึงดูดนักลงทุนทีแ่ สวงหาแหล่งทรัพยากรใหม่ให้เข้าไปลงทุนในประเทศนัน้ เป็ นจานวนมาก ส่งผลให้
มีการขยายตัวในอุตสาหกรรมการผลิตมากขึน้ ในประเทศนัน้ ยกตัวอย่าง เช่น ประเทศอินโดนีเซียที่ม ี
ทรัพยากรธรรมชาติมากทีส่ ุดในอาเซียน ส่งผลให้มกี ารขยายตัวในอุตสาหกรรมการผลิตมากเป็ นอันดับ
หนึ่ง เห็นได้จากในช่วงทศวรรษทีผ่ ่ านมา อินโดนีเซียมีอตั ราการขยายตัวของการลงทุนจากต่างชาติถงึ
7.6 เท่า ซึง่ มากทีส่ ุดในอาเซียน 1 โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รบั การสนใจจากนักลงทุนมากเป็ นอันดับ
หนึ่ง คือ อุตสาหกรรมการผลิต รองลงมา คือ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ การเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่องใน
อินโดนีเซีย แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจของนักลงทุนทีม่ ตี ่ออินโดนีเซีย ซึง่ อาจเป็ นผลมาจากการมี
1
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ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็ นจานวนมากในประเทศ ซึง่ เป็ นปจั จัยสาคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิต ทัง้ ยัง
สอดคล้องกับจานวนแรงงานไทยที่มกี ารเคลื่อนย้ายไปทางานในประเทศอินโดนีเซียเพิม่ มากขึน้ ทุกปี
ดังนัน้ ทิศ ทางการเคลื่อ นย้ายของแรงงานจึงมีการเคลื่อ นย้ายตามทิศ ทางการลงทุนในอาเซียนด้ว ย
เช่นกัน ซึ่งกลุ่มแรงงานทักษะพร้อมจะกระจายตัวเข้าสู่ประเทศที่มศี กั ยภาพการจ้างงาน และกลุ่ม
แรงงานไร้ทกั ษะพร้อมจะเคลื่อนย้ายกลับภูมลิ าเนาของตัวเอง เพราะมีโอกาสในการประกอบอาชีพมาก
ขึน้ จากการทีน่ กั ลงทุนเริม่ ขยายฐานการผลิตไปยังกลุ่มประเทศทีเ่ ป็ นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ มีค่าจ้าง
แรงงานที่ถูกกว่า และมีโอกาสในการพัฒนาโครงสร้างทางกฎหมายและการขนส่งมากกว่า เช่น
อินโดนีเซีย และกลุ่มประเทศ CLMV ดังนัน้ การเปิดเสรีอาเซียนจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายฐานการผลิต
และลงทุนไปสู่กลุ่มประเทศ CLMV เพิม่ มากขึน้ ส่งผลให้กลุ่มแรงงานไร้ฝีมอื ในประเทศทีเ่ คยออกไปค้า
แรงงานในต่างประเทศ มีแนวโน้ มจะกลับถิ่นฐานของตนเองเพิม่ มากขึ้นตามทิศทางการลงทุนของ
อาเซียน ซึ่งการเติบโตในอุตสาหกรรมภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการผลิตมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม จะส่งผลให้แรงงาน
เหล่านัน้ ทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทย มีแนวโน้มทีจ่ ะเดินทางกลับประเทศตนเองมากขึน้ เพื่อไปประกอบอาชีพใน
อุตสาหกรรมต่างๆ ทีก่ าลังเติบโตตามทิศทางการลงทุนในประเทศของตนเองมากขึน้

9.1.2 อัตราค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนที่สงู กว่า
อัตราค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนทีส่ ูงกว่า ในขณะทีแ่ นวโน้มกลุ่มแรงงานทักษะจะมีการกระจายตัว
มากขึน้ ไปยังกลุ่มประเทศทีม่ คี ่าจ้างแรงงานทีส่ งู กว่าประเทศของตนเอง แรงงานทักษะไทยมีแนวโน้มจะ
เคลื่อนย้ายไปประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลปิ ปินส์ ซึง่ สิงคโปร์เป็ นประเทศทีม่ แี นวโน้มการกระจาย
ตัวของแรงงานทักษะมากทีส่ ุด เนื่องมาจากสิงคโปร์เป็ นประเทศทีม่ อี ตั ราการเติบโตในธุรกิจภาคบริการ
สูง ซึง่ สอดคล้องกับการเป็ นประเทศทีม่ อี ตั ราค่าจ้างแรงงานทีส่ ูงทีส่ ุดในอาเซียน โดยเห็นได้จากวิชาชีพ
ทีไ่ ด้ทาข้อตกลง MRAs ของแรงงานวิชาชีพต่างๆ ภายใต้ประชาคมอาเซียน กลุ่มแรงงานฝี มอื ของ
ประเทศไทยมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายมากทีส่ ุด คือ วิศวกร และสถาปนิก แต่ในขณะเดียวกันแรงงาน
ทักษะในประเทศทีม่ คี ่าจ้างต่ากว่าไทยก็มแี นวโน้มทีจ่ ะเคลื่อนย้ายมาทางานในประเทศไทยด้วยเช่นกัน
ทัง้ นี้ ปจั จัยที่นาไปสู่ความสาเร็จในการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียน
อย่างรูปธรรม คือ การที่ทุก ประเทศสมาชิกของอาเซียนต่ างได้รบั ผลประโยชน์ จากการเคลื่อ นย้าย
แรงงานฝีมอื เสรีโดยไม่แตกต่างกันมากนัก กล่าวคือ ทุกประเทศได้รบั ผลประโยชน์ร่วมกัน แรงงานฝีมอื
ทัง้ ภูมภิ าคมีโอกาสหางานทาได้มากขึน้ เพราะตลาดแรงงานขยายใหญ่ขน้ึ นอกจากนี้ยงั เป็ นโอกาสใน
การแก้ไขปญั หาการขาดแคลนแรงงานฝี มอื (Labour Shortage of Skilled Labour) ของแต่ละประเทศ
อีกด้วย ดังนัน้ ควรมีการทาความเข้าใจให้ตรงกันในเรือ่ งการเคลื่อนย้ายแรงงาน เนื่องจากหลายฝ่ายยังมี
ความเข้าใจทีแ่ ตกต่างกัน เช่น เข้าใจว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีคอื การเดินเข้า -ออกในประเทศ
อาเซียนได้เลยโดยไม่ตอ้ งผ่านขัน้ ตอนอะไร ซึง่ แท้ทจ่ี ริงแล้ว การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีระบุไว้ Blueprint
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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คือ การอ านวยความสะดวกให้มกี ารเคลื่อ นย้ายได้ง่ายขึ้นเท่า นัน้ ดังนัน้ ประเทศไทยจึงต้อ งมีการ
เตรียมพร้อมสาหรับแรงงานที่จะมีการเคลื่อนย้าย ซึ่งจุดอ่อนของแรงงานไทยคือ ภาษา ระเบียบวินัย
และเทคโนโลยี ฉะนั น้ จะต้ อ งมีก ารเตรีย มความพร้อ มให้กับ แรงงานในด้า นภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ พร้อมกับให้เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ควบคู่กนั ไป ซึ่งเป็ นหน้าที่
ของทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ทีจ่ ะต้องขับเคลื่อนกลไกต่างๆ ให้มปี ระสิทธิภาพเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถให้กบั
แรงงานไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาครัฐควรบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์รว่ มกันอย่างบูรณาการ

9.2

โอกาสและความเป็ นไปได้ในการเคลื่อนย้ายแรงงานฝี มือของไทย

จากสถานการณ์ แ รงงานไทย พบว่ า ประเทศไทยมีกาลัง แรงงานประมาณ 40 ล้า นคน ซึ่ง
แรงงานส่ ว นใหญ่ ท าอาชีพ ด้านการเกษตรและการประมง รองลงมาคือ อาชีพ พนัก งานบริการและ
พนักงานในร้านค้าและตลาด ทัง้ นี้ประเทศไทยยังมีความต้องการแรงงานอีกประมาณ 1.4 แสนอัตรา
(สารวจจากการแจ้งความต้อ งการของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ) โดยแรงงานที่ต้อ งการมากที่สุ ดคือ
แรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต รองลงมาคือ ภาคการขายส่ง การขายปลีก ซ่อมแซมยานยนต์และ
จักรยานยนต์ ภาคกิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุ น และภาคที่พกั แรมและบริการด้านอาหาร
ตามลาดับ
ส่วนการเคลื่อนย้ายของแรงงานไทยไปต่างประเทศ พบว่า ในปี พ.ศ. 2554 มีแรงงานไทยที่
ต้องการไปทางานต่างประเทศประมาณ 1.6 แสนคน ซึง่ ส่วนใหญ่มกี ารศึกษาในระดับมัธยมศึกษาร้อยละ
43 รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษาร้อยละ 38 และระดับ ปวช. ปวส. อนุ ปริญญาร้อยละ 12 ในขณะที่
ระดับปริญญาตรีมเี พียงร้อยละ 7 ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าแรงงานส่วนใหญ่ท่นี ิยมไปทางาน
ต่างประเทศจะเป็ นแรงงานกึ่งฝี มอื ซึง่ อาจจะมีผลมาจากประเทศเหล่านัน้ ขาดแคลนแรงงาน เช่น งาน
ก่อสร้าง กรรมกร หรือผูร้ บั ใช้ในบ้าน และหากแรงงานเหล่านี้ออกไปทางานต่างประเทศจานวนมากก็
อาจส่งผลให้แรงงานในประเทศไทยขาดแคลน ต้องพึง่ พาแรงงานต่างชาติในประเทศใกล้เคียง
หากพิจารณาแรงงานไทยที่เ คลื่อ นย้ายไปทางานในภูมภิ าคอาเซียนพบว่า มีแรงงานไทยที่
ทางานอยู่ในประเทศอาเซียนน้ อ ยมากเมื่อ เทียบแรงงานที่ไปทางานต่ างประเทศทัง้ หมด กล่ าวคือ มี
ประมาณ 2.3 หมื่นคน หรือคิดเป็ นร้อยละ 16 ของแรงงานไทยทีเ่ คลื่อนย้ายไปทางานในต่างประเทศ
ทัง้ หมด โดยประเทศทีม่ แี รงงานไปทางานมากที่สุด คือ สิงคโปร์ รองลงมาคือ บรูไน และมาเลเซีย ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็ นแรงงานชายทางานในสาขาอาชีพงานพื้นฐาน เช่น คนงานทัวไป
่ กรรมกรหรือคนทางาน
หนัก และทางานโดยใช้ฝีมอื ในธุรกิจต่างๆ เช่น ช่างเชื่อม ช่างไม้แบบ เป็ นต้น ส่วนการเคลื่อนย้ายเข้ า
มาในประเทศไทยของแรงงานต่างด้าวจากประเทศอาเซียน พบว่า ส่วนใหญ่ยงั เป็ นแรงงานจากประเทศ
เพื่อนบ้าน ได้แก่ เมียนมาร์ สปป.ลาว และกัมพูชา ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นแรงงานประเภทไร้ฝีมอื และเป็ น
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แรงงานทีผ่ ดิ กฎหมาย ส่วนการเข้ามาของแรงงานประเภทมีทกั ษะฝีมอื ส่วนใหญ่เป็ นแรงงานจากประเทศ
ฟิลปิ ปินส์
ทัง้ นี้ จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ซึง่ จะทาให้มกี ารเคลื่อนย้ายแรงงานอย่าง
เสรี จะส่งผลดีทเ่ี ห็นได้ชดั ต่อตลาดแรงงาน กล่าวคือ ตลาดแรงงานจะมีความยืดหยุ่นมากขึน้ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เศรษฐกิจทัวโลกในป
่
จั จุบนั มีแนวโน้มทีจ่ ะผนวกเข้าหากัน แรงงานในแต่ละประเทศจะมีโอกาส
เลือกทางานในสถานทีห่ รือในประเทศทีม่ โี อกาสทีเ่ ขาจะสามารถแสดงศักยภาพได้สูงสุด และก่อให้เกิด
รายได้ท่สี ูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะทาให้ประเทศมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง ใน
ขณะเดียวกันการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะมีผลทาให้แรงงาน
จากทัง้ 10 ประเทศมีโอกาสในการแข่งขันกันอย่างสูง ซึง่ ประเทศไทยจาเป็ นต้องพัฒนาแรงงานให้ม ี
ศักยภาพมากขึ้นตามที่อาเซียนได้กาหนด ทัง้ สาขาวิชาชีพที่ได้ทาข้อตกลง MRAs ร่วมกันแล้ว และ
สาขาวิชาชีพที่จะผลักดันให้เกิดการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีในอนาคต เช่น วิชาชีพในภาคบริการและการ
ท่องเทีย่ ว เป็นต้น
ซึง่ จากการทบทวนถึงศักยภาพของแรงงานไทยในปจั จุบนั ทัง้ จุดแข็งและจุดอ่อน เพื่อประเมิน
ความพร้อมในการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี ซึง่ จะเป็ นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของแรงงานให้
มีคุณสมบัตติ รงตามทีต่ ลาดอาเซียนต้องการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป พบว่า จุดแข็งของ
กาลังแรงงานทีโ่ ดดเด่นคือ ลักษณะของคนไทยทีม่ อี ธั ยาศัยทีด่ ี เป็ นมิตร สุภาพอ่อนน้อม จิตใจโอบอ้อม
อารี ชอบช่วยเหลือ ยิม้ แย้มแจ่มใส มีจติ บริการ (Service mind) คือ มีใจรักงานบริการ อีกทัง้ ยังมี
ความสามารถเฉพาะตัว ในการปรับตัวพัฒนาได้ดี มีศกั ยภาพ สามารถพัฒนาความรู้ เรียนรูง้ านต่างๆ
ได้เร็ว ยกระดับความสามารถของตนเองในตาแหน่ งที่สูงขึน้ ได้ มีความตัง้ ใจทางาน มีทกั ษะในการ
ทางานร่วมกับผู้อ่นื (Team work) ดี และมีความซื่อสัตย์ ส่วนจุดอ่อน พบว่า แรงงานไทยยังมี
ข้อบกพร่องด้านทักษะในการสื่อสาร มีทงั ้ กรณีการอ่อนทักษะด้านภาษา และการไม่กล้าแสดงออกหรือ
แสดงความคิดเห็น หรือมักจะมีการนิ่งเฉยต่อสถานการณ์ต่างๆ นอกจากนี้ยงั ขาดทักษะการบริหารงาน
เจอปญั หาไม่กล้าตัดสินใจ ขาดการวางแผนอย่างเป็ นระบบ และขาดความรูด้ า้ นคอมพิวเตอร์ ซึง่ ปจั จัย
ส าคัญ ที่ส่ ง ผลต่ อ ศัก ยภาพของแรงงานไทยคือ คุ ณ ภาพการศึก ษา และจากการประเมิน คุ ณ ภาพ
การศึกษาจากหลายแหล่งข้อมูล ยังพบข้อจากัดด้านระบบการศึกษาทีส่ ่งผลให้ศกั ยภาพของแรงงานไทย
ลดลง เช่น ผู้ส าเร็จการศึก ษาจากมหาวิทยาลัยมีคุ ณภาพต่ า และไม่ต รงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ทาให้ค่าจ้างแรงงานของผู้จบมหาวิทยาลัยเฉลี่ยลดลง และขาดแรงงานทีม่ ที กั ษะทาง
ความคิดวิเคราะห์ ใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้ และมีทกั ษะทางเทคโนโลยีต่า ส่วนปญั หาของการผลิตกาลังคน
ในระดับอาชีวศึกษา พบว่า นักศึกษาทีเ่ รียนจบแล้วไม่เข้าสู่ตลาดแรงงานมากกว่า ร้อยละ 50 แต่ไปเข้า
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา อีกทัง้ การขยายตัวของมหาวิทยาลัยอย่างรวดเร็วเกินไป ทาให้เกิดความไม่
สมดุลในตลาดแรงงาน ทาให้เกิดการว่างงาน เป็นต้น
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ผลกระทบที่อาจจะเกิ ดขึน้ จากการเคลื่อนย้ายแรงงานฝี มือเสรี

แม้ว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานจะเกิดขึน้ ในปี พ.ศ. 2558 หรืออีก 3 ปีขา้ งหน้า และการเคลื่อนย้าย
แรงงานเสรีตามข้อตกลงยังอยู่ในกรอบของแรงงานฝีมอื (Skilled Labour) ซึ่งเป็ นกลุ่มแรงงานทีม่ กี าร
เคลื่อนย้ายกันตามปกติอยูแ่ ล้วก็ตาม แต่ในอนาคตต่อจากนัน้ การเคลื่อนย้ายแรงงานนอกเหนือจากกลุ่ม
วิชาชีพ 8 วิชาชีพทีม่ กี ารทา MRAs กันแล้วอาจจะมีเพิม่ มากขึน้ เพราะความสะดวกของการเคลื่อนย้าย
ที่มาจากผลของการเปิ ดเสรีแรงงานตามกรอบข้อตกลง AEC และการขยายข้อตกลงการยอมรับร่วม
ทางด้านแรงงาน (MRAs) ทีค่ รอบคลุมสาขาอื่นๆ ทีเ่ ป็ นทีต่ ้องการของตลาดอาเซียน ดังนัน้ ผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นจึงเป็ นสิง่ ที่หลีกเลี่ยงได้ยาก โดยจากการวิเคราะห์ในสถานการณ์ ปจั จุบนั ของประเทศไทย
ผลกระทบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ แยกออกเป็น 2 กรณี คือ

9.3.1 ผลกระทบด้านความสมดุลระหว่างการใช้แรงงานพลเมืองและแรงงานข้ามชาติ
แต่ละประเทศมีความต้องการทางตลาดแรงงานที่ไม่เหมือนกัน ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ จาก
การเคลื่อนย้ายแรงงานฝี มอื เสรีตามกรอบข้อตกลง AEC จึงมีทงั ้ ผลกระทบด้านบวกและผลกระทบ
ด้านลบ ดังนี้
1) ผลกระทบด้านบวก คือ สามารถแก้ไขปญั หาการขาดแคลนแรงงานฝี มอื ได้ เนื่องจากจะมี
แรงงานต่างชาติทม่ี ฝี ีมอื เข้ามาทางานในประเทศได้สะดวกมากขึน้ อีกทัง้ ยังเป็ นการพัฒนาศักยภาพของ
แรงงานไทยเพิม่ มากขึน้ เนื่องจากมีการแข่งขันกันมากขึน้
2) ผลกระทบด้านลบ คือ แรงงานฝีมอื ไทยในสาขาวิชาชีพทีส่ าคัญและขาดแคลน รวมทัง้ ใน 8
สาขาวิชาชีพทีไ่ ด้ทาข้อตกลง MRAs ร่วมกัน อาจจะถูกแย่งงานหรือลดบทบาทในการทางานลง รวมทัง้
การเข้ามาทดแทนของแรงงานที่มคี ่ าตอบแทนที่ต่ ากว่าไทย เพราะข้อจากัดเรื่อ งทางภาษา และ
ค่าตอบแทนที่ไม่เท่ากันของแต่ละประเทศ จะก่อให้เกิดการขาดแคลนบุคลากร และบุคลากรวิชาชีพ
บางส่วนของไทยจะมีการเคลื่อนย้ายออกไปทางานในต่างประเทศจานวนมากขึน้

9.3.2 ผลกระทบด้านการสร้างงานที่มีคณ
ุ ค่า (Decent Work)
แนวคิดเรื่อง “งานที่มคี ุณค่า” ได้ถูกนาเสนอต่อรัฐสมาชิกองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(International Labor Organization หรือ ILO) เป็ นครัง้ แรกในการประชุมใหญ่แรงงานระหว่างประเทศ
(International Labour Conference) ครัง้ ที่ 87 เมื่อ พ.ศ. 2547 โดยมีความเชื่อมันว่
่ า งานทีม่ คี ุณค่าจะ
ยกระดับคุณภาพชีวติ ในการทางานให้ดขี น้ึ และส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาแรงงานทีย่ งยื
ั่ น
“งานทีม่ คี ุณค่า” หมายถึง งานซึง่ สามารถตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับชีวติ การทางานของ
มนุษย์ได้ โดยความต้องการเกีย่ วกับชีวติ การทางานของมนุษย์ ประกอบด้วย
1) การมีโอกาสและรายได้ (Opportunity and Income)
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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การมีสทิ ธิในด้านต่าง ๆ (Rights)
การได้แสดงออก (Voice)
การได้รบั การยอมรับ (Recognition)
ความมันคงของครอบครั
่
ว (Family Stability)
การได้พฒ
ั นาตนเอง (Personal Development)
การได้รบั ความยุตธิ รรม (Fairness)
การมีความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality)

การสร้างงานทีม่ คี ุณค่า (Decent Work) นี้ ไม่ใช่ขอ้ บังคับของ ILO ทีม่ บี ทลงโทษหากไม่ปฏิบตั ิ
ตาม หลายประเทศยังไม่สามารถดาเนินการตามหลักการสร้างงานทีม่ คี ุณค่าได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่ วย
เนื่องด้วยปจั จัยหลักจากการผันผวนทางเศรษฐกิจ และการจัดการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ตามกรอบ
แนวคิดใหม่ว่า คนงานเป็นต้นทุนแปรผันยืดหยุ่น สามารถควบคุมให้ใช้งานระยะสัน้ และระยะยาวได้ตาม
ความต้องการของนายจ้าง
การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมอื เสรีตามกรอบข้อตกลง AEC ยังไม่ได้ครอบคลุมการจัดทาข้อตกลง
ตามหลักการสร้างงานทีม่ คี ุณค่า (Decent Work) ของ ILO ด้วย เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปญั หาในการคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติตามหลักการสร้างงานที่ม ี
คุณค่า อันเป็นผลมาจากรูปแบบการจ้างงานอาจเปลีย่ นแปลงไปในลักษณะที่มคี วามซับซ้อนมากขึน้ เช่น
การจ้างงานบางเวลา (Part time) การจ้างงานโดยสัญ ญาระยะสัน้ ๆ การจ้างงานผ่ านบริษัท Subcontract การกาหนดให้แรงงานหนุ่ มสาวถูกเลิกจ้างได้ง่ายขึน้ (เช่น กฎหมายกาหนดให้การทาสัญญา
จ้างงานครัง้ แรก อนุญาตให้นายจ้างสามารถปลดคนงานหนุ่ มสาวได้ในช่วง 2 ปีแรกของการทางาน โดย
ให้ถอื เป็นช่วงทดลองงานโดยไม่ตอ้ งมีการแจ้งล่วงหน้า) เป็นต้น

9.4

แนวทางการเตรียมการรองรับการเคลื่อนย้ายของแรงงานฝี มือ

9.4.1 แนวทางการเตรียมการรองรับการเคลื่อนย้ายของแรงงานฝี มือไทย
จุดอ่อนของแรงงานไทยคือ ภาษา ระเบียบวินยั และเทคโนโลยี โดยเฉพาะเรือ่ งภาษาซึง่ แรงงาน
ไทยด้อยกว่าประเทศอื่นอยู่มาก จึงทาให้เสียโอกาสการได้ทางานในตาแหน่ งหัวหน้างานหรือผู้จดั การ
และที่สาคัญอีกประการคือ การขาดระเบียบวินัย เช่น การหนีสญ
ั ญาจ้าง การหนีไปทางานกับนายจ้ าง
ใหม่ ซึ่งเป็ นการตัดโอกาสของคนงานไทยกลุ่มหนึ่งที่จะมีโอกาสไปหารายได้ท่ดี ีในต่างประเทศ การ
เตรียมการรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมอื ของไทยจึงควรกาหนดแนวทางทีช่ ดั เจนให้แต่ละหน่ วยงาน
นาไปใช้เพื่อลดจุดอ่อนดังกล่าว และเพื่อให้มกี รอบแนวทางในการปฏิบตั ขิ องการเคลื่อ นย้ายแรงงานฝีมอื
เสรีของไทยในภูมภิ าคเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยมีแนวทางการเตรียมการรองรับดังนี้
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1) การประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจให้ตรงกันในเรื่องประชาคมอาเซียน
และการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมอื เสรี
2) ควรมีก ลไกที่จะทาให้แรงงานฝี มอื ที่มคี วามต้อ งการเคลื่อ นย้ายที่แท้จริง มีเ สรีภาพและมี
ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายภายใต้เงือ่ นไขทีถ่ ูกต้องตามกฎหมาย
3) ปรับปรุงข้อตกลง MRAs และกฎระเบียบต่างๆ ที่เป็ นอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายแรงงาน
เช่น กฎหมายการค้า กฎหมายการลงทุน กฎหมายแรงงาน เป็นต้น
4) เร่งพัฒนาฝี มอื แรงงานในวิชาชีพต่างๆ ของไทยให้ได้มาตรฐานสากล รวมทัง้ การปรับตัว
แรงงานไทยให้เข้ากับมาตรฐานการทางานสากล
5) เนื่องจากข้อจากัดของแรงงานไทยคือ ภาษา และเทคโนโลยี ฉะนัน้ จะต้องมีการเตรียมความ
พร้อมให้กบั แรงงานในด้านภาษาและเทคโนโลยี ให้มปี ระสิทธิภาพเพื่อลดข้อเสียเปรียบของแรงงานไทย
โดยเร่งจัดทาหลักสูตรทัง้ ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ใิ นการเรียนการสอน การฝึกอบรม เป็นต้น
6) การบูรณาการร่วมกันของภาครัฐในการบริหารจัดการด้านการทรัพยากรมนุ ษย์ ตัง้ แต่ระบบ
การศึกษา การพัฒนาทักษะฝีมอื แรงงาน และการคุม้ ครองและสวัสดิการ
7) การเพิ่ม บทบาทของสมาคม/สภาวิช าชีพ มากยิ่ง ขึ้น เพราะสมาคม/สภาวิช าชีพ เป็ น
หน่วยงานหลักโดยตรงในด้านคุณสมบัตแิ ละมาตรฐานของวิชาชีพ
8) กาหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการศึกษาและร่วมกาหนดนโยบาย/แผนงานทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การลดผลกระทบทีเ่ กิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมอื เสรี

9.4.2 แนวทางการเตรียมการรองรับการเคลื่อนย้ายของแรงงานฝี มือต่างชาติ ในไทย
แนวทางการเตรียมการรองรับการเคลื่อนย้ายของแรงงานฝี มอื ต่างชาติในประเทศไทย ได้ให้
ความสาคัญกับการจัดทามาตรฐานวิชาชีพในกลุ่มอาชีพที่ต้องมี ใบอนุ ญาต (License) และเป็ นกลุ่ม
อาชีพทีม่ ลี กั ษณะการดาเนินงานทีเ่ สีย่ งต่อความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ อาทิเช่น สาขาอาชีพช่าง
เชื่อมเหล็ก ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า ฯลฯ ทัง้ นี้กลุ่มอาชีพดังกล่าวมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้า
– ออกภายในประเทศไทยสูง จึงควรมีแนวทางในการเตรียมการรอบรับการเคลื่อนย้ายแรงงานในสาขา
อาชีพดังกล่าว ดังนี้
1) ควรมีการจัดทามาตรฐานวิชาชีพกลางของแรงงานทีม่ ผี ลกระทบต่อชีวติ ทรัพย์สนิ เช่นกลุ่ม
งานทีเ่ กี่ยวกับโครงสร้างอาคาร (ช่างเชื่อมเหล็ก ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า เป็ นต้น) นอกเหนือจากสาขา
อาชีพที่ได้จดั ทาข้อตกลง MRAs แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นอาชีพทีต่ ้องมีใบรับรองคุณสมบัติ (License)
รองรับอยูแ่ ล้ว
2) ควรกาหนดมาตรการเตรียมความพร้อมด้านคุณภาพและแรงจูงใจของตลาดแรงงานไทย
สาหรับสาขาอาชีพต่างๆ ทีจ่ ะเคลื่อนย้ายเข้ามาทางานในไทย
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3) ควรเพิม่ ให้การดูแลคุ้มครองและส่งเสริมสวัสดิการทีด่ แี ก่แรงงานฝีมอื ที่ทางานอยู่ในประเทศ
ไทย เช่น รายได้และสวัสดิการทีเ่ หมาะสม และเทียบเคียงได้กบั ตลาดแรงงานระดับดีในอาเซียน รวมทัง้
โอกาสพัฒนาตนเองในงานอาชีพด้วย

9.4.3 แนวทางร่วมของการเตรียมการรองรับการเคลื่อนย้ายของแรงงานฝี มือของกลุ่ม
ประเทศอาเซียน
จากข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัตขิ องนักวิชาชีพอาเซียน(MRAs) จะช่วยให้แรงงานสามารถ
เข้าไปทางานในประเทศสมาชิกอาเซียนได้สะดวกมากขึน้ โดยไม่ตอ้ งผ่านขัน้ ตอนการตรวจคุณสมบัตขิ นั ้
พื้นฐาน แต่ยงั ต้องดาเนินการตามขัน้ ตอนเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมายของประเทศนัน้ ๆ กลุ่มประเทศ
อาเซียนเองควรมีการเตรียมพร้อมในการรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีโดยการพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะผูใ้ ช้แรงงาน ปรับปรุงสวัสดิการและค่าตอบแทนแก่ผใู้ ช้แรงงานภายในประเทศกับผูใ้ ช้แรงงาน
ในต่ างประเทศไม่ให้แตกต่ างกันจนเกินไปเพื่อจูง ใจและป้องกันไม่ให้แ รงงานฝี มอื ไหลออกนอกกลุ่ ม
ประเทศมากเกินไป นอกจากนี้ผทู้ จ่ี ะเข้าสู่ตลาดวิชาชีพ ควรได้รบั การพัฒนาความสามารถในด้านภาษา
และวัฒนธรรม ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบที่ใช้บงั คับของประเทศต่างๆ ใน
อาเซียน เพื่อผลดีต่อการเคลื่อนย้ายในกลุ่มประเทศเอง และป้องกันปญั หาที่จะเกิดขึ้น โดยวิเคราะห์
แนวทางเตรียมรับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมอื เสรีของกลุ่มประเทศอาเซียนควรประกอบด้วย
1) การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมอื เสรีควรตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของการที่ประเทศสมาชิกอาเซียน ต่าง
ได้รบั ผลประโยชน์จากการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีร่วมกัน ไม่มปี ระเทศใดได้เปรียบหรือเสียเปรียบจน
มากเกินไป โดยทุกประเทศได้รบั ผลประโยชน์ร่วมกัน แรงงานฝีมอื ทัง้ ภูมภิ าคมีโอกาสหางานทาได้มาก
ขึน้ เพราะตลาดแรงงานขยายใหญ่ /กว้างขึน้ นอกจากนี้ ยังเป็ นโอกาสในการแก้ไขปญั หาการขาดแคลน
แรงงานฝีมอื (Labour Shortage of Skilled Labour) ด้วย
2) ปจั จัยสาคัญทีจ่ ะทาให้เคลื่อนย้ายแรงงานฝี มอื ประสบความสาเร็จ คือ การมีกลไกที่จะทาให้
แรงงานฝี มอื ที่มคี วามต้องการเคลื่อนย้ายไปทางานในประเทศอาเซียนจริงๆ ให้มเี สรีภาพและมีความ
สะดวกทีส่ ุดภายใต้เงื่อนไขทีถ่ ูกต้องตามกฎหมาย จึงควรมีการจัดตัง้ กลไกร่วมทัง้ ในระดับอาเซียน และ
ระดับทวิภาคี เพื่อการผลักดันกรอบข้อตกลงร่วมกันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
3) ข้อตกลง MRAs เป็ นเพียงการกาหนดคุณสมบัตกิ ว้างๆ ในเรื่องการศึกษาและประสบการณ์
ในการท างาน ที่ก าหนดให้ ม ีก ารยอมรับ ร่ ว มกัน ในเบื้ อ งต้น ยัง ไม่ ใ ช้ม าตรฐานวิช าชีพ ที่ต้ อ งการ
ใบประกอบวิชาชีพ เพราะฉะนัน้ แม้ไม่มขี ้อตกลง MRAs นักวิชาชีพก็สามารถเคลื่อนย้ายได้อยู่แล้ว
ขัน้ ตอนต่อไปของ MRAs คือการจัดทามาตรฐานกลาง โดยการยอมรับร่วมกันในมาตรฐานกลางของแต่
ละวิชาชีพ และควรเป็ นวิชาชีพทีม่ คี วามต้องการเคลื่อนย้ายจานวนมาก เมื่อมีมาตรฐานอาชีพกลางโดย
การตกลงร่วมกันของประเทศสมาชิก ขัน้ ต่อไปคือการจัดตัง้ องค์กรกลางหรือสถาบันในต่างชาติให้เป็ น
ผูร้ บั รองคนในชาติของแต่ละชาติ ซึง่ องค์กรรับรองต้องมาตรฐานเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน โดยแรงงาน
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อาเซียนจะต้องได้รบั การรับรองมาตรฐานจากองค์กรรับรอง ซึ่งจะทาให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไป
ทางานในประเทศอาเซียนได้โดยไม่ตอ้ งมีการทดสอบ
4) ควรรีบเร่ง ในการจัด ทามาตรฐานกลางสาขาวิชาชีพที่ส ามารถจัดท ามาตรฐานกลางและ
สามารถดาเนินการเคลื่อนย้ายได้สะดวก คือ วิชาชีพบัญชี สถาปนิก วิศวกร ช่างสารวจ เนื่องจากเป็ น
วิชาชีพทีไ่ ม่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคน น่ าจะมีการทามาตรฐานกลางได้ง่ายกว่าวิชาชีพทีเ่ กี่ยวกับชีวติ
คน เช่น แพทย์ พยาบาล เป็นต้น
5) ควรมีการทาความเข้าใจให้ต รงกันในเรื่อ งการเคลื่อนย้ายแรงงานในตาม Blueprint ว่า
หมายถึงอะไร เนื่องจากหลายฝ่ายยังมีความเข้าใจทีแ่ ตกต่างกัน เช่น เข้าใจว่าการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ฝี มอื คือการเดินเข้า-ออกในประเทศอาเซียนได้เลยโดยไม่ต้องผ่านขัน้ ตอนอะไร ซึ่งแท้ท่จี ริงแล้ว การ
เคลื่อนย้ายแรงงานเสรีทร่ี ะบุไว้ใน Blueprint คือ การอานวยความสะดวกให้มกี ารเคลื่อนย้ายได้ง่ายขึน้
เท่านัน้
6) การหาแนวทางร่วมกันในการสนับสนุ นอาชีพในระดับทักษะฝี มอื เช่น ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า ฯ
ทีต่ ลาดแรงงานมีความต้องการ เพื่อให้มกี ารทามาตรฐานวิชาอาชีพของอาเซียนต่อไป
7) เพื่อเป็ นการส่งเสริมให้การเคลื่อนย้ายแรงงานตามกรอบข้อตกลง AEC นาไปสู่การทางานที่
มีคุณค่า (Decent Work) ซึ่งจะส่งผลให้มคี ุณภาพชีวติ ในการทางานที่ดี ควรมีการกาหนดแนวปฏิบตั ิ
ร่วมกันทีช่ ดั เจนตามหลักการสร้างงานทีม่ คี ุณค่าของขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
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