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บทที่ 10
สรุปและข้อเสนอแนะ
10.1 สรุป
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีใน 5 ภาค ได้แก่ สินค้า บริการ
การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝี มอื ซึ่งการเปิ ดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานจะเกิดขึน้ อย่างเต็ม
รูปแบบในปี พ.ศ. 2558 โดยการเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี ถือเป็ นการขับเคลื่อนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทีส่ าคัญในภูมภิ าคอาเซียน ดังนัน้ การเตรียมการรองรับการเคลื่อนย้ายของแรงงานสู่การเป็ น
ประชาคมอาเซียน จึงเป็ นสิง่ ทีป่ ระเทศไทยโดยหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องควรให้ความสาคัญ จึงนาไปสู่การ
จัด ท าโครงการเตรีย มการรองรับ การเคลื่อ นย้า ยของแรงงานสู่ก ารเป็ น ประชาคมอาเซีย น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ขอ้ มูลการเคลื่อนย้ายแรงงาน ตลอดจนปจั จัย และปญั หา/
อุปสรรคต่างๆ ที่เ กี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝี มอื เสรีในประชาคมอาเซียน เพื่อให้ทราบทิศ
ทางการพัฒนาด้านแรงงานและการเตรียมความพร้อมทางด้านการบริหารจัดการรองรับกรอบความ
ร่วมมือของประชาคมอาเซียนต่อไป
จากการศึกษา พบว่า การเปิดให้มกี ารเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียน
จะก่อให้เกิดผลกระทบทัง้ ด้านบวกและด้านลบ กล่าวคือ ผลกระทบด้านบวก คือจะสามารถแก้ไขปญั หา
การขาดแคลนแรงงานฝีมอื ได้ เนื่องจากจะมีแรงงานต่างชาติทม่ี ฝี ีมอื เข้ามาทางานในประเทศได้สะดวก
ยิ่ง ขึ้น อีก ทัง้ ยัง เป็ น การพัฒ นาศัก ยภาพของแรงงานไทยเนื่ อ งจากมีก ารแข่ ง ขัน กัน มากขึ้น ส่ ว น
ผลกระทบด้านลบทีจ่ ะตามมาคือ แรงงานฝีมอื ไทยในสาขาวิชาชีพทีส่ าคัญและมีความขาดแคลน รวมทัง้
ใน 7 สาขาวิชาชีพทีไ่ ด้ทาข้อตกลง MRAs ร่วมกันแล้ว อาจจะถูกแย่งงานหรือลดบทบาทในการทางาน
ลง รวมทัง้ การเข้ามาทดแทนของแรงงานทีม่ คี ่าตอบแทนทีต่ ่ากว่าไทย เพราะข้อจากัด ทางด้านภาษาและ
ค่าตอบแทนที่ไม่เท่ากันของแต่ละประเทศ จะก่อให้เกิดการขาดแคลนบุคลากร และบุค ลากรวิชาชีพ
บางส่วนของไทยอาจจะมีการเคลื่อนย้ายออกไปทางานในต่างประเทศจานวนมากขึน้
ทัง้ นี้ ปจั จัยที่นาไปสู่ความสาเร็จในการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียน
อย่างเป็ นรูปธรรม คือ การที่ทุกประเทศสมาชิกของอาเซียนต่างได้รบั ผลประโยชน์จากการเคลื่อนย้าย
แรงงานฝีมอื เสรีโดยไม่แตกต่างกันมากนัก กล่าวคือ ทุกประเทศได้รบั ผลประโยชน์ร่วมกัน แรงงานฝีมอื
ทัง้ ภูมภิ าคมีโอกาสหางานทาได้มากขึน้ เพราะตลาดแรงงานขยายใหญ่ขน้ึ นอกจากนี้ยงั เป็ นโอกาสใน
การแก้ไขปญั หาการขาดแคลนแรงงานฝี มอื ของแต่ละประเทศอีกด้วย ดังนัน้ ควรมีการทาความเข้าใจให้
ตรงกันในเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงาน เนื่องจากหลายฝ่ายยังมีความเข้าใจทีแ่ ตกต่างกัน เช่น เข้าใจว่า
การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีคอื การเดินเข้า -ออกในประเทศอาเซียนได้เลยโดยไม่ต้องผ่านขัน้ ตอน
อะไร ซึง่ แท้ทจ่ี ริงแล้ว การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีระบุไว้ Blueprint คือ การอานวยความสะดวกให้มกี าร
เคลื่อนย้ายได้งา่ ยขึน้ เท่านัน้
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ดังนัน้ ประเทศไทยจึงต้องมีการเตรียมพร้อมสาหรับแรงงานที่จะมีการเคลื่อนย้าย ซึ่งจุดอ่อน
ของแรงงานไทยคือ ภาษา ระเบียบวินยั และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉะนัน้ จะต้องมีการเตรียมความพร้อม
ให้กบั แรงงานในด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมกับให้เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมของประเทศสมาชิก
อาเซียนอื่นๆ ควบคู่กนั ไป ซึง่ เป็นหน้าทีข่ องทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ทีจ่ ะต้องขับเคลื่อนกลไกต่างๆ ให้ม ี
ประสิทธิภาพเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถให้กบั แรงงานไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาครัฐควรบริหารจัดการ
ด้านทรัพยากรมนุษย์รว่ มกันอย่างบูรณาการ

10.2 ข้อเสนอแนะ
นอกจากข้อ เสนอแนะแนวทางการเตรียมการรองรับการเคลื่อ นย้า ยของแรงงานสู่การเป็ น
ประชาคมอาเซียนในภาพรวมแล้ว ทีป่ รึกษาโครงการฯ ยังได้จดั ทาข้อเสนอแนะสาหรับ 7 วิชาชีพ ทีไ่ ด้
ทาข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติของนักวิชาชีพอาเซียนแล้ว และข้อเสนอแนะสาขาอาชีพอื่นที่
เหมาะสมและมีค วามพร้อ มในกรณีเปิ ดให้มกี ารเคลื่อนย้ายอย่างเสรีต่ อไปภายใต้ประชาคมอาเซียน
เพื่อ ให้อ งค์กรที่เกี่ยวข้องมีทศิ การพัฒนาศักยภาพของแรงงานและมีการเตรียมความพร้อมได้อ ย่าง
เหมาะสม

10.2.1 ข้อเสนอแนะ 7 วิ ชาชี พ ที่ ได้ทาข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติของนักวิ ชาชี พ
อาเซียน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีใน 5 ภาค ได้แก่ สินค้า บริการ
การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมอื การเปิดเสรีดา้ นการเคลื่อนย้ายแรงงานจะเกิดขึน้ อย่างเต็มรูปแบบ
ในปี พ.ศ. 2558 ซึง่ การเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพหรือแรงงานเชีย่ วชาญได้อย่างเสรี ถือเป็ นการขับเคลื่อน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคอาเซียนทีส่ าคัญ โดยกลุ่มสมาชิกอาเซียนได้จดั ทาข้อตกลงยอมรับร่วม
ในเรื่องคุณสมบัตขิ องนักวิชาชีพอาเซียน หรือ Mutual Recognition Arrangements: MRAs เพื่ออานวย
ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพในอาเซียน โดยการสร้างและยอมรับมาตรฐานวิชาชีพ
ร่วมกัน เพื่อเป็นการลดกฎเกณฑ์ดา้ นการเคลื่อนย้ายแรงงาน ปจั จุบนั มีขอ้ ตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติ
นักวิชาชีพของอาเซียน (MRAs) ทัง้ หมด 7 สาขา ได้แก่ สาขาวิศวกรรม สาขาวิชาชีพการพยาบาล
สาขาสถาปตั ยกรรม สาขาด้านการสารวจ สาขาวิชาชีพแพทย์ สาขาวิชาชีพทันตแพทย์ และสาขา
วิชาชีพบัญชี และอีก 1 สาขาคือ สาขาวิชาชีพท่องเทีย่ วแห่งอาเซียน ซึง่ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา ซึง่
หมายความว่า หากแรงงานในประเทศใดทีม่ คี ุณสมบัตทิ งั ้ ด้านหลักสูตรการศึกษาอบรมและประสบการณ์
การทางานตาม ทีม่ กี ารตกลงไว้ใน MRA ก็จะได้รบั การยอมรับจากทุกประเทศสมาชิก และสามารถไป
ทางานในประเทศสมาชิกใดก็ได้ได้งา่ ยขึน้ แต่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบภายในของประเทศนัน้ ๆ ด้วย
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ดังนัน้ จึงมีความจาเป็ นสาหรับคนไทยในทุกสาขาอาชีพที่ต้องการขึน้ ทะเบียนเป็ นนักวิชาชีพ
อาเซียน ซึง่ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตาม MRAs กาหนดแล้ว แล้วยังต้องมีการพัฒนาขีด
ความรู้ความสามารถในการทางานด้านอื่นๆ เพื่อให้สามารถทางานร่วมกับชาวต่างชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภ าพ โดยเฉพาะด้านภาษาซึ่ง เป็ นสิ่งสาคัญ และจาเป็ นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึง
ความสามารถในการปรับตัวท่ามกลางวัฒนธรรมทีห่ ลากหลายก็เป็นสิง่ สาคัญประการหนึ่งของนักวิชาชีพ
อาเซียน ทีป่ รึกษาโครงการฯ จึงขอเสนอแนะแนวทางการเตรียมความพร้อมสาหรับ 7 สาขาวิชาชีพทีจ่ ะ
มีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียน ดังนี้
1) การเปิ ดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพถือเป็ นโอกาสสาหรับแรงงานไทยทีม่ ศี กั ยภาพที่
สนใจจะไปทางานในอาเซียน แต่ต้องยอมรับและปรับตัวกับการแข่งขันที่สูงขึ้น ดังนัน้
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรมีการเตรียมพร้อมของแรงงานวิชาชีพดังนี้
- ควรมีก ารเตรีย มความพร้อ มให้กับ แรงงานวิช าชีพ ให้ม ีค วามรู้ค วามเข้า ใจในเรื่อ ง
ประชาคมอาเซียน การเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงาน และการจัดทาข้อตกลง MRAs
รวมถึงเหตุผลความจาเป็นการจัดทาข้อตกลงดังกล่าว
- หน่ วยงานของรัฐควรจัดทาหลักสูตรภาษาเพื่อใช้ในการสื่อสาร ทัง้ ภาษาอังกฤษและ
ภาษาของประเทศในอาเซียน เพื่อเป็ นการเตรียมความพร้อมให้แก่แรงงานวิชาชีพของ
ไทย
- ความแตกต่างด้านวัฒนธรรมอาจจะเป็ นอุปสรรคสาคัญต่อการปฏิบตั ิงานในประเทศ
อาเซียนของแรงงานไทย ดังนัน้ ควรมีการเตรียมพร้อมให้กบั แรงงานวิชาชีพของไทยที่
สนใจไปทางานในอาเซียนให้มกี ารปรับตัวกับความแตกต่างดังกล่าว
- สภาวิชาชีพต้องเข้ามากากับดูแลในเรือ่ งของมาตรฐานวิชาชีพของตน และควรมีบทบาท
ในการเตรีย มพร้อ มของแรงงานวิช าชีพ ให้ม ากขึ้น โดยความร่ ว มมือ กับ องค์ก รที่
เกีย่ วข้อง
- สถาบันการศึกษาต้องผลิตบัณฑิตให้พร้อมสาหรับการแข่งขันในระดับอาเซียนและสากล
2) การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมของแรงงานวิชาชีพเพื่อรองรับการเคลื่อนย้าย มี
แนวทางดังนี้
- แรงงานวิชาชีพเองจะต้องติดตามความเคลื่อนไหว และการเจรจาในข้อตกลงต่างๆ ของ
อาเซียนในวิชาชีพของตนอย่างใกล้ชดิ
- แรงงานวิชาชีพต้อ งเพิ่มพูนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของตัว เองใน
ตลาดวิชาชีพ
- แรงงานอาชีพของไทยต้องมีความตื่นตัวในการสร้างโอกาสให้ตวั เอง
3) การเจรจาตกลงทาข้อตก MRAs ควรสร้างโอกาสทีเ่ ท่าเทียมกันให้กบั แรงงานวิชาชีพของ
ไทยและแรงงานวิชาชีพของอาเซียนที่จะเข้ามาปฏิบตั งิ านในประเทศไทย เช่น ไม่ควรให้
สิทธิการประกอบวิชาชีพของแรงงานต่างชาติทไ่ี ด้เปรียบด้านภาษา หรือได้รบั อัตราค่าจ้างที่
สูงกว่าแรงงานไทย เป็นต้น
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4) ต้องมีมาตรการในการตรวจสอบแรงงานใน 7 สาขาวิชาชีพ ที่จะเข้ามาประกอบวิชาชีพ ใน
ไทยภายใต้ขอ้ ตกลง MRAs ได้อย่างครบถ้วน และควรมีหน่ วยงานเฉพาะทีค่ อยปราบปราม
ดูแล ให้การบังคับใช้กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการประกอบวิชาชีพเป็นไปอย่างเคร่งครัด

10.2.2 ข้อเสนอแนะอาชีพอื่นที่เหมาะสมให้มีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรี
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะทาให้การเคลื่อนย้ายแรงงานหรือบุคลากรสามารถทาได้สะดวก
มากยิง่ ขึน้ ภายในประเทศสมาชิกด้วยกัน ซึ่งจะมีการเปิ ดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงานใน 7 สาขาวิชาชีพ
ก่อน ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี ช่างสารวจ ซึง่ ได้มกี ารทาข้อตกลง
ยอมรับร่วมในคุณสมบัตขิ องนักวิชาชีพอาเซียน (Mutual Recognition Arrangement : MRAs) แล้ว
และเพิม่ อีกหนึ่งสาขา เป็ นสาขาอาชีพที่ 8 คืออาชีพการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งถือเป็ นกลไกในการ
อานวยความสะดวกในการประกอบวิชาชีพ จากนัน้ จึงจะพิจารณาขยายผลไปยังกลุ่มอาชีพอื่นๆ ต่อไป
ซึง่ นอกจากจะต้องมีการเตรียมพร้อมสาหรับการเคลื่อนย้ายของแรงงานในกลุ่ม 8 วิชาชีพนี้แล้ว สาขา
อาชีพ อื่น ที่เ ป็ นที่ต้อ งการของตลาดแรงงานก็ม ีค วามส าคัญ เช่ น กัน โดยเฉพาะสาขาอาชีพ ที่ม ีก าร
เคลื่อนย้ายของแรงงานระหว่างประเทศเป็นจานวนมาก ซึง่ ได้แก่ผปู้ ฏิบตั งิ านโดยใช้ฝีมอื จาพวกช่างฝีมอื
ต่างๆ ดังนัน้ สิง่ ที่ต้องคานึงคือ คุณภาพของแรงงานอาเซียนที่จะเข้ามาทางานในไทย หรือการพัฒนา
คุณภาพของแรงงานไทยให้ตรงกับความต้องการของตลาดอาเซียน เนื่องจากสาขาอาชีพเหล่านี้ไม่มใี บ
ประกอบวิชาชีพเหมือน 7 สาขาวิชาชีพ ดังนัน้ การจัดทามาตรฐานฝี มอื แรงงานอาเซียนจึงเป็ นตัวคัด
กรองแทนใบประกอบวิชาชีพ ทัง้ นี้เพื่อให้แรงงานอาเซียนมีขดี ความสามารถในการทางานทีไ่ ด้มาตรฐาน
สามารถเคลื่อนย้ายได้เสรีและสะดวกมากยิง่ ขึน้
ดังนัน้ ในหัวข้อนี้จงึ เป็ นการเสนอแนะการขยายผลไปยังสาขาอาชีพอื่นทีม่ คี วามเหมาะสมและมี
ความพร้อมในกรณีทไ่ี ทยต้องการขยายการเปิดเสรีดา้ นแรงงานต่อไป โดยจะทาการคัดเลือกสาขาอาชีพ
ที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากสถิตกิ ารเคลื่อนย้ายของแรงงานไทยในแต่ละสาขาอาชีพ แนวโน้ มความ
ต้อ งการแรงงานไทยในแต่ล ะสาขาอาชีพ ของตลาดแรงงาน และการพิจารณาร่วมกับมาตรฐานฝี มอื
แรงงานแห่ ง ชาติข องไทย ซึ่ง กระทรวงแรงงานได้จ ดั ท าขึ้น เพื่อ เป็ น กรอบมาตรฐานในการพัฒ นา
ความสามารถของกาลังแรงงานไทยให้ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน และเป้าหมายสาคัญคือการ
ส่งเสริมให้เป็นมาตรฐานสากลสามารถนาไปเทียบเคียงกับกรอบฝีมอื แรงงานในภูมภิ าคอาเซียนได้ ทัง้ นี้
เพื่อ ให้ไ ด้ส าขาอาชีพ อื่นที่มคี วามเหมาะสมสาหรับการเปิ ดให้มกี ารเคลื่อ นย้ายแรงงานอย่างเสรีใ น
ภูมภิ าคอาเซียนต่อไป เพื่อให้องค์กรที่เกี่ยวข้องมีทศิ ทางการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อม
สาหรับอาชีพอื่นทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะขยายผลให้มกี ารเคลื่อนย้ายอย่างเสรีในอาเซียนต่อไป
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เกณฑ์ และนิ ยามของเกณฑ์ใ นการคัด เลื อ กสาขาอาชี พ อื่ น ที่ เ หมาะสมให้ มี ก าร
เคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี

เกณฑ์ในการคัดเลือกอาชีพอื่นที่มคี วามเหมาะสมในการขยายผลให้มกี ารเคลื่อนย้ายแรงงาน
อย่างเสรีภายในอาเซียน ที่ปรึก ษาโครงการฯ ได้กาหนดเกณฑ์ใ นการคัดเลือกที่ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์
ออกเป็น 3 เกณฑ์หลัก ดังนี้
1) ด้านสถานการณ์ ของแรงงานไทยที่ ไปทางานในต่ างประเทศในแต่ ละสาขาอาชี พ ใน
การคัดเลือกสาขาอาชีพอื่นทีม่ คี วามเหมาะสมในการขยายผลให้มกี ารเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีภาย
ในอาเซียน ทีป่ รึกษาได้คานึงถึงการศึกษาสาขาอาชีพของแรงงานไทยที่ไปทางานในต่างประเทศ โดย
ทาการศึกษาวิเคราะห์จากสถานการณ์แรงงานไทยที่เคลื่อนย้ายไปทางานในต่างประเทศทัวโลก
่
และ
สถานการณ์แรงงานไทยที่เคลื่อนย้ายไปทางานในประเทศอาเซียน เพื่อนามาพิจารณาว่าแรงงานใน
สาขาอาชีพใดที่มกี ารเคลื่อนย้ายแรงงานไปทางานในต่างประเทศสูงสุด ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงความ
ต้องการและแนวโน้มของแรงงานไทยในแต่ละสาขาอาชีพทีเ่ ดินทางไปทางานต่างประเทศ
2) ด้านมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่ งชาติ ในการคัดเลือกสาขาอาชีพอื่นทีม่ คี วามเหมาะสม
ในการขยายผลให้มกี ารเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีภายในอาเซียน ทีป่ รึกษาได้คานึงถึงความสอดคล้อง
กับสาขาอาชีพที่ได้มกี ารจัดทามาตรฐานฝี มอื แรงงานแห่งชาติท่กี ระทรวงแรงงานได้จดั ทาขึน้ เพื่อเป็ น
กรอบมาตรฐานในการพัฒนาความสามารถของกาลังแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานตรงความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ส่งผลให้มกี ารเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี
โดยจากัดเฉพาะใน 7 สาขาวิชาชีพซึ่งเป็ นทักษะวิชาชีพขัน้ สูง ดังนัน้ กระทรวงแรงงานจึงขยายผลการ
จัดทามาตรฐานฝีมอื แรงงานในสาขาอาชีพอื่นที่มคี วามต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ใน
ระดับช่างฝีมอื เนื่องจากแรงงานเหล่านี้ไม่มใี บประกอบวิชาชีพเพื่อรับรองคุณภาพของแรงงาน กระทรวง
แรงงานจึงส่งเสริมให้จดั ทามาตรฐานฝี มอื แรงงานเพื่อเป็ นการรับรองคุณภาพของแรงงานในแต่ละสาขา
อาชีพ และจัดทาให้เ ป็ นมาตรฐานสากลที่ส ามารถนาไปเทียบเคียงกับกรอบฝี มอื แรงงานในภูมภิ าค
อาเซียนได้ ดังนัน้ ในการคัดเลือกสาขาอาชีพอื่นที่เหมาะสมเพื่อเปิ ดให้มกี ารเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี
ภายใต้ประชาคมอาเซียน จึงต้องวิเคราะห์ถงึ ความสอดคล้องกับสาขาอาชีพที่ได้มกี ารจัดทามาตรฐาน
ฝีมอื แรงงานแห่งชาติไว้แล้ว ซึง่ มาตรฐานฝีมอื แรงงานแห่งชาติทไ่ี ด้มกี ารดาเนินการแล้วเสร็จและลงใน
ประกาศราชกิจจานุเบกษามีจานวนทัง้ หมด 84 สาขาอาชีพ (รายละเอียดมาตรฐานฝีมอื แรงงานแห่งชาติ
แสดงดังภาคผนวกที่ 6)
3) ด้ า นโอกาสและแนวโน้ มความต้ อ งการแรงงานไทยในแต่ ล ะสาขาอาชี พ ของ
ตลาดแรงงาน ในการคัดเลือกสาขาอาชีพอื่นที่มคี วามเหมาะสมในการขยายผลให้มกี ารเคลื่อนย้าย
แรงงานอย่างเสรีภายในอาเซียน ที่ปรึกษาได้คานึงถึงอาชีพของแรงงานที่มคี วามสอดคล้องกับความ
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ต้องการของตลาดแรงงาน โดยทาการศึกษาวิเคราะห์ถงึ โอกาสและแนวโน้มความต้องการแรงงานไทย
ในแต่ละสาขาอาชีพของตลาดแรงงาน เพื่อนามาพิจารณาว่าแรงงานไทยในสาขาอาชีพใดที่จะเป็ นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน และโอกาสในการเคลื่อนย้ายของแรงงานในอาชีพเหล่านัน้
10.2.2.2 การคัดเลือกสาขาวิ ชาอาชีพอื่นที่เหมาะสมให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี
1) สถานการณ์ของแรงงานไทยที่ เดิ นทางไปทางานในต่างประเทศในแต่ละสาขาอาชีพ
1.1) สถานการณ์แรงงานไทยที่เดิ นทางไปทางานในต่ างประเทศทัวโลก
่
สถานการณ์ การเคลื่อนย้ายของแรงงานไทยที่ไปทางานในต่างประเทศจะสะท้อนให้
เห็น ถึง ความต้อ งการของแรงงานในการประกอบอาชีพ ในต่ า งประเทศ รวมถึง ความต้อ งการของ
ตลาดแรงงานในสาขาอาชีพต่างๆ ซึง่ จากการพิจารณาสถิตจิ านวนแรงงานไทยทีเ่ คลื่อนย้ายไปทางานใน
ต่ า งประเทศทัว่ โลก (รูป ที่ 10.2-1) พบว่ า แรงงานไทยประเภทผู้ป ฏิบ ัติง านในโรงงาน ผู้ค วบคุ ม
เครื่องจักร และผู้ปฏิบตั ิงานด้านการประกอบ มีการเคลื่อนย้ายออกไปทางานในต่างประเทศสูง ที่สุ ด
ประมาณร้อยละ 50 ของจานวนแรงงานที่เดินทางไปทางานในต่างประเทศทัง้ หมด ทัง้ นี้ยงั มีแนวโน้ ม
เพิ่มมากทุก ปี ต ัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2551 – 2554 แรงงานจาพวกนี้ส่ ว นใหญ่ เ ข้าไปทางานในรายผลิต ของ
อุตสาหกรรมทีใ่ ช้แรงงานเข้มข้นในประเทศทีม่ กี ารเติบโตของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมสูง เช่น ไต้หวัน
ญีป่ นุ่ และตะวันออกกลาง ซึง่ อาชีพทีแ่ รงงานใช้ในการทางาน เช่น ช่างเย็บผ้า พนักงานโรงงานประกอบ
ชิ้นส่ วนเครื่อ งใช้ไ ฟฟ้ า พนักงานผลิต เฟอร์นิเ จอร์ไม้ พนักงานขับรถ เป็ นต้น โดยส่ วนใหญ่เ ป็ นการ
เคลื่อนย้ายเนื่องจากได้ค่าตอบแทนที่สูงกว่า ประเทศไทย เช่น การเป็ นช่างเย็บผ้าในไต้หวัน เป็ นต้น
ส่วนสาขาอาชีพทีแ่ รงงานไทยนิยมไปทางานต่างประเทศรองลงมาคือ ผู้ปฏิบตั งิ านโดยใช้ฝีมอื ในธุรกิ จ
ต่างๆ ซึ่งได้แก่แรงงานจาพวกช่างฝีมอื สาขาต่างๆ เช่น ช่างประกอบท่อ ช่างหล่อโลหะ ช่างเชื่อม ช่าง
ไฟฟ้า เป็ นต้น ทัง้ นี้ในช่วงที่ผ่านมาอาจมีจานวนแรงงานไทยเดินทางไปทางานลดลงอาจเนื่องมาจาก
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกซึ่งส่งผลต่อการจ้างงาน อีกทัง้ อาจเนื่องมาจากแรงงานในประเทศที่ม ี
ค่าแรงต่ากว่าประเทศไทยมีการพัฒนาทักษะฝีมอื มากยิง่ ขึน้ และยังมีความได้เปรียบในเรื่องภาษามาแย่ง
ส่วนแบ่งตลาดของแรงงานไทยไป จึงทาให้การไปทางานต่างประเทศของแรงงานช่างฝี มอื มีแนวโน้มที่
ลดลง อาชีพทีม่ กี ารเคลื่อนย้ายรองลงมาคือ ผูป้ ฏิบตั งิ านฝีมอื ด้านการเกษตรและประมง เช่น เกษตรกร
เก็บผลไม้ป่า คนงานในฟาร์มทัวไป
่ หัวหน้าคนงานพืชไร่และผัก เป็ นต้น เนื่องจากแรงงานภาคเกษตร
ไทยสนใจไปท างานในภาคเกษตรในต่ า งประเทศที่ไ ด้ค่ า ตอบแทนสูง กว่ า ในไทย เช่ น อิส ราเอล
สาธารณรัฐเกาหลี นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น เป็ นต้น แต่ส่วนใหญ่ไปทางานในตาแหน่ งคนงานทัวไปที
่
่ไม่ได้ใช้
ทักษะฝีมอื ส่วนอาชีพงานพืน้ ฐาน เช่น กรรมกรทางานหนัก พนักงานทาความสะอาด คนอู่ต่อเรือ จากที่
เคยมีแรงงานไทยนิยมเดินทางไปทางานต่างประเทศจานวนมาก กลับเริม่ มีจานวนลดน้อยลงทัง้ นี้อาจ
เนื่องมาจากคนไทยเริม่ มีการพัฒนาศักยภาพในทักษะฝีมอื แรงงานมากขึน้ ดังนัน้ จึงไม่อยากทางานใน
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ลักษณะที่ใช้กาลังแรงงานหรือมีความเสี่ยงสูง อย่างไรก็ตาม ส่วนหนึ่งยังมาจากแรงงานไร้ทกั ษะฝี มอื
จากประเทศค่าจ้างแรงงานต่ าและมีกาลังแรงงานจานวนมาก เช่น อินโดนีเซีย เมียนมาร์ เข้ามาแทนที่
แรงงานไทยเหล่านี้กเ็ ป็นได้
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รูปที่ 10.2-1 สถานการณ์ แรงงานไทยที่ได้รบั อนุญาตให้เดิ นทางไปทางาน
ในต่ างประเทศทัวโลก
่
(จาแนกตามหมวดอาชีพ)
ทีม่ า : ฝา่ ยทะเบียนคนหางานและสารสนเทศ สานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน
หมายเหตุ : 1. จานวนแรงงานไทยทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้เดินทางไปทางานในต่างประเทศ เฉพาะ 5 วิธกี ารเดินทาง
ไม่รวมถึงแรงงานประเภท Re-entry, 2. ตาแหน่งงานของแต่ละหมวดสาขาอาชีพแสดงดัง ภาคผนวกที่ 7

ทัง้ นี้สรุปได้ว่า สถานการณ์แรงงานไทยทีเ่ ดินทางไปทางานในต่างประเทศทัวโลก
่
โดย
จาแนกตามหมวดอาชีพทีม่ กี ารเคลื่อนย้ายสูงสุด 5 ลาดับแรก ได้แก่
ลาดับที่ 1 อาชีพในหมวดผูป้ ฏิบตั งิ านในโรงงาน ผูค้ วบคุมเครือ่ งจักร และ
ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการประกอบ
ลาดับที่ 2 อาชีพในหมวดผูป้ ฏิบตั งิ านโดยใช้ฝีมอื ในธุรกิจต่างๆ
ลาดับที่ 3 อาชีพในหมวดผูป้ ฏิบตั งิ านฝีมอื ด้านการเกษตรและประมง
ลาดับที่ 4 อาชีพในหมวดงานพืน้ ฐาน
ลาดับที่ 5 อาชีพในหมวดพนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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1.2) สถานการณ์ แรงงานไทยที่เดิ นทางไปทางานในประเทศกลุ่มอาเซียน
นอกจากการพิจารณาถึง สถานการณ์ การเคลื่อนย้ายของแรงงานไทยที่ไปทางานใน
ต่างประเทศทัวโลกเพื
่
่อเป็ นการดูความต้องการของแรงงานโดยรวมแล้ว ควรพิจารณาสถานการณ์และ
แนวโน้มความต้องการของแรงงานไทยที่เดินทางไปทางานในประเทศกลุ่มอาเซียนด้วย เนื่องจากการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีในภูมภิ าคอาเซียน โดยจะพิจารณา
จากประเทศที่มแี รงงานไทยเคลื่อนย้ายเข้า ไปทางานสูงสุด 3 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย และ
บรูไน โดยจาแนกอาชีพที่มกี ารเคลื่อนย้ายสูงสุด 10 อาชีพแรก (รูปที่ 10.2-2) เพื่อนามาประกอบการ
พิจารณาคัดเลือกอาชีพที่เหมาะสมในการขยายผลให้มกี ารเคลื่อ นย้ายได้อย่างเสรีภายใต้ประชาคม
อาเซียนต่อไป
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ช่างไม้ ก่อสร้าง

รูปที่ 10.2-2 สถานการณ์แรงงานไทยที่ได้รบั อนุญาตให้เดิ นทางไปทางานในประเทศสิ งคโปร์
มาเลเซีย และบรูไน (จาแนกตามสาขาอาชีพ)
ทีม่ า : ฝา่ ยทะเบียนคนหางานและสารสนเทศ สานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน

จากรูปที่ 10.2-2 แรงงานไทยทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตให้เดินทางไปทางานในประเทศสิงคโปร์
มาเลเซีย และบรูไน ซึง่ เป็นประเทศทีถ่ อื ได้ว่าเป็นตลาดแรงงานของไทยในอาเซียน พบว่า อาชีพทีม่ กี าร
เคลื่อนย้ายของแรงงานไทยออกไปทางานต่างประเทศสูงสุด คือ อาชีพคนงานทัวไป
่ ซึง่ ลักษณะของงาน
จะเป็นการใช้แรงงานทัวไปโดยไม่
่
ตอ้ งมีความรูห้ รือทักษะ เช่น พนักงานทาความสะอาด พนักงานซักรีด
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เป็ นต้น โดยส่วนใหญ่จะเคลื่อนย้ายเข้าไปทางานในสิงคโปร์ รองลงมาคืออาชีพกรรมกรหรือคนทางาน
หนัก เช่น งานก่อสร้าง คนงานอู่ต่อเรือ เป็ นต้น รองลงมาคือแรงงานอาชีพช่างเชื่อม ถือเป็ นแรงงานใน
ระดับช่างฝี มอื ทีม่ กี ารเคลื่อนย้ายไปทางานต่างประเทศมากทีส่ ุดอาชีพหนึ่ง โดยมีการเคลื่อนย้ายเข้าไป
ทางานในสิงคโปร์มากที่สุด ซึง่ กลุ่มแรงงานเหล่านี้ถอื เป็ นแรงงานไทยที่ได้รบั การยอมรับในเรื่องทักษะ
ฝี มอื จากนานาประเทศ นอกจากประเทศในอาเซียนแล้ว อาชีพ ช่างเชื่อ มยังมีการเคลื่อ นย้ายไปยัง
ประเทศในภูม ิภ าคอื่น อีก เป็ น จ านวนมาก รองลงมาคือ ช่ า งประกอบท่ อ ซึ่ง ถือ เป็ น แรงงานในระดับ
ช่างฝีมอื เช่นกัน โดยมีการเคลื่อนย้ายเข้าไปทางานในสิงคโปร์มากทีส่ ุดเช่นกัน ส่วนอาชีพอื่นๆ ในระดับ
ช่างฝี มอื ที่มกี ารเคลื่อนย้ายเป็ นจานวนมากใกล้ เคียงกัน ได้แก่ ช่างเหล็ก ช่างไม้ทวไป
ั ่ ช่างไม้ก่อสร้าง
เป็นต้น
ดังนัน้ จึงสามารถสรุปได้ว่าอาชีพ ของแรงงานไทยที่ม ีการเคลื่อ นย้า ยไปทางานใน
ประเทศกลุ่มอาเซียนโดยเรียงลาดับอาชีพทีม่ กี ารเคลื่อนย้ายสูงสุด 10 อาชีพ ได้แก่
ลาดับที่ 1 อาชีพคนงานทัวไป
่
ลาดับที่ 2 อาชีพกรรมกรหรือคนทางานหนัก
ลาดับที่ 3 อาชีพช่างเชื่อม
ลาดับที่ 4 อาชีพช่างประกอบท่อ
ลาดับที่ 5 อาชีพนวดแผนโบราณ
ลาดับที่ 6 อาชีพกรรมกรและคนงานหน่วยอาชีพ
ลาดับที่ 7 อาชีพช่างไม้ทวไป
ั่
ลาดับที่ 8 อาชีพช่างเหล็ก
ลาดับที่ 9 อาชีพกุ๊ก
ลาดับที่ 10 อาชีพช่างไม้ก่อสร้าง
หลังจากนัน้ จะเป็ นการนาอาชีพทีม่ แี นวโน้มและความต้องการไปทางานในต่างประเทศสูงสุดมา
เปรียบเทียบกับมาตรฐานแรงงานฝีมอื แห่งชาติท่กี ระทรวงแรงงานได้จดั ทาและประกาศในประกาศราช
กิจจานุ เบกษาแล้ว เพื่อนาไปสู่การคัดเลือกอาชีพที่เหมาะสมและมีความพร้อมสาหรับการเปิ ดให้
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีต่อไป
2) มาตรฐานฝี มือแรงงานแห่ งชาติ
หลังจากทราบสถานการณ์และแนวโน้ มการไปทางานในต่างประเทศของแรงงานไทยโดย
จาแนกตามหมวดอาชีพและสาขาอาชีพ หลังจากนัน้ จะเป็ นการวิเคราะห์ถงึ ความสอดคล้องกับมาตรฐาน
แรงงานฝีมอื แห่งชาติทก่ี ระทรวงแรงงานได้จดั ทาขึน้ เพื่อเป็ นกรอบมาตรฐานในการพัฒนาความสามารถ
ของกาลังแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานตรงความต้องการของตลาดแรงงาน และยังจะมีการขยายผลการ
จัดทามาตรฐานฝี มอื แรงงานในสาขาอาชีพอื่ นที่มคี วามต้อ งการของตลาดแรงงาน เพื่อ ส่ งเสริมให้ม ี
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มาตรฐานฝี ม ือ แรงงานและเป็ น การรับ รองคุ ณภาพของแรงงานในละสาขาอาชีพ และจัด ทาให้เ ป็ น
มาตรฐานสากลสามารถนาไปเทียบเคียงกับกรอบฝี มอื แรงงานในภูมภิ าคอาเซียนที่จะเปิ ดให้มกี าร
เคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีในอนาคต ซึ่งมาตรฐานแรงงานทีไ่ ด้มกี ารดาเนินการแล้วเสร็จและลงในประกาศ
ราชกิจจานุ เบกษามีจานวนทัง้ หมด 84 สาขาอาชีพ (ภาคผนวกที่ 6) ซึ่งสามารถนามาเปรียบเทียบกับ
สาขาอาชีพ ที่ม สี ถานการณ์ แ ละแนวโน้ ม ความต้อ งการของแรงงานในการเคลื่อ นย้ายไปท างานใน
ต่างประเทศสูงสุดได้ดงั นี้ (ตารางที่ 10.2-1)
ตารางที่ 10.2-1 ความสอดคล้องของอาชีพของแรงงานที่มีการเดิ นทางไปทางานในต่ างประเทศ
กับอาชีพตามประกาศมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติ ของไทย
อาชีพที่แรงงานไทยเดิ นทางไป
ทางานในต่างประเทศสูงสุด
1. ผูป้ ฏิบตั งิ านในโรงงาน ผูค้ วบคุม
เครื่องจักร และผูป้ ฏิบตั งิ านด้าน
การประกอบ
2. ผูป้ ฏิบตั งิ านโดยใช้ฝีมอื ในธุรกิจ
ต่างๆ

3. อาชีพในหมวดผูป้ ฏิบตั งิ านฝีมอื
ด้านการเกษตรและประมง
4. อาชีพในหมวดงานพืน้ ฐาน
5. อาชีพในหมวดพนักงานบริการ
พนักงานขายในร้านค้าและตลาด

อาชีพที่แรงงานไทยที่เดิ นทาง
ไปทางานในอาเซียนสูงสุด

มาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติ

- อาชีพช่างเชื่อม

- ช่างเชื่อมแม็ก
- ช่างเชื่อมทิก
- ช่างเชื่อมท่อพอลิเอทิลนี ความ
หนาแน่นสูง (HDPE)

-

- ช่างประกอบท่อ

อาชีพช่างประกอบท่อ
อาชีพช่างไม้ทวไป
ั่
อาชีพช่างเหล็ก
อาชีพช่างไม้ก่อสร้าง

- ช่างไม้ก่อสร้าง

- อาชีพคนงานทัวไป
่
- อาชีพกรรมกรหรือคนทางานหนัก
- อาชีพนวดแผนโบราณ
- อาชีพกุ๊ก

- พนักงานนวดไทย
- ผูป้ ระกอบอาหารไทย

จากตารางที่ 10.2-1 ความสอดคล้องของอาชีพ ของแรงงานที่มกี ารเดินทางไปทางานใน
ต่างประเทศกับอาชีพตามประกาศมาตรฐานฝี มอื แรงงานแห่งชาติของไทยสามารถสรุปได้ว่า อาชีพที่ม ี
แนวโน้มการเคลื่อนย้ายไปทางานในต่างประเทศค่อนข้างสูงและมีมาตรฐานฝีมอื แรงงานแห่งชาติรองรับ
จาแนกอาชีพได้เป็น 2 จาพวกคือ อาชีพจาพวกช่างฝีมอื ต่างๆ และอาชีพในหมวดภาคบริการ กล่าวคือ
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อาชี พจาพวกช่ างฝี มือ หรือแรงงานในหมวดอาชีพผูป้ ฏิบตั งิ านโดยใช้ฝีมอื ในธุรกิจต่างๆ
ซึ่ง มีก ารเคลื่อ นย้า ยของแรงงานไปทางานในต่ า งประเทศทัว่ โลกสูง สุ ด เป็ น ล าดับ ที่ ส อง และมีก าร
เคลื่อนย้ายไปทางานในประเทศกลุ่มอาเซียนเป็นจานวนมากเช่นกัน อันได้แก่ ช่างเชื่อม ช่างประกอบท่อ
ช่างเหล็ก และช่างไม้ก่อสร้าง เมื่อพิจารณาความสอดคล้องกับอาชีพที่ได้จดั ทามาตรฐานฝี มอื แรงงาน
แห่งชาติไ ว้แ ล้ว พบว่า มี 3 อาชีพที่มคี วามสอดคล้องกัน คือ อาชีพช่างเชื่อม มีความสอดคล้อ งกับ
มาตรฐานฝีมอื แรงงานแห่งชาติในสาขา ช่างเชื่อมแม็ก ช่างเชื่อมทิก และช่างเชื่อมท่อพอลิเอทิลนี ความ
หนาแน่นสูง (HDPE) อาชีพช่างประกอบท่อ ตรงกับมาตรฐานฝีมอื แรงงานแห่งชาติในสาขาช่างประกอบ
ท่อ และอาชีพช่างไม้ก่อสร้าง ตรงกับมาตรฐานฝีมอื แรงงานแห่งชาติในสาขาช่างไม้ก่อสร้างเช่นกัน
อาชี พในภาคบริ การ หรือแรงงานในหมวดอาชีพพนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้า
และตลาด ซึ่งมีการเคลื่อนย้ายของแรงงานไปทางานในต่างประเทศทัวโลกสู
่
งสุดเป็ นลาดับทีห่ ้า และมี
การเคลื่อนย้ายไปทางานในประเทศของอาเซียนเป็ นจานวนมากเช่นกัน อันได้แก่ อาชีพนวดแผน
โบราณ และอาชีพกุ๊ก เมือ่ พิจารณาความสอดคล้องกับอาชีพทีไ่ ด้จดั ทามาตรฐานฝีมอื แรงงานแห่งชาติไว้
แล้ว พบว่า มีความสอดคล้องกันทัง้ 2 อาชีพ กล่าวคือ อาชีพนวดแผนโบราณ มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานฝีมอื แรงงานแห่งชาติในสาขาพนักงานนวดไทย และอาชีพกุ๊ก มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
ฝีมอื แรงงานแห่งชาติในสาขาผูป้ ระกอบอาหารไทย
ทัง้ นี้ อาชีพช่างไม้ทวไป
ั ่ อาชีพช่างเหล็ก อาชีพคนงานทัวไป
่
และอาชีพกรรมกรหรือ
คนทางานหนัก ยังไม่มกี ารจัดทาเป็นมาตรฐานฝีมอื แรงงานแห่งชาติ
3) โอกาสและแนวโน้ มความต้องการแรงงานไทยในแต่ละสาขาอาชีพของตลาดแรงงาน
ทัง้ นี้โอกาสของแรงงานไทยในตลาดแรงงานอาเซียนตามอาชีพทีไ่ ด้คดั เลือกในเบือ้ งต้น อัน
ได้แก่ อาชีพจาพวกช่างฝีมอื และอาชีพในภาคบริการ พบว่า โอกาสและแนวโน้มตลาดแรงงานทีส่ าคัญ
ของไทยยังคงเป็นสิงคโปร์ รองลงมาคือมาเลเซียและบรูไน เนื่องจากทัง้ สามประเทศนี้มคี ่าจ้างแรงงานที่
สูงกว่าประเทศไทยและยังมีความต้องการแรงงานในระดับทักษะฝีมอื อีกเป็ นจานวนมากเพื่อรองรับการ
พัฒนาและการเติบโตของประเทศ กล่าวคือ
อาชี พจาพวกช่ างฝี มือ มีโอกาสและแนวโน้มการไปทางานในสิงคโปร์มากที่สุด เนื่องจาก
สิงคโปร์เป็ นประเทศที่มคี วามต้องการแรงงานในภาคก่อสร้างเป็ นจานวนมาก เพราะมีโครงการขนาด
ใหญ่ เ กิดขึ้น ตามความเติบ โตของเศรษฐกิจและความต้อ งการของตลาด อีกทัง้ รัฐบาลสิงคโปร์ยงั มี
นโยบายชัดเจนในการดาเนินการนาเข้าแรงงานจากต่างชาติ เช่นเดียวกับประเทศบรูไนที่ต้องอาศัย
แรงงานต่างชาติในระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเป็ นจานวนมาก เพราะรัฐบาลบรูไนมีนโยบายที่จะ
ขยายฐานทางเศรษฐกิจมากขึน้ ทาให้บ รูไนต้องนาเข้าแรงงานด้านวิชาชีพและแรงงานทุกระดับตัง้ แต่
ผูบ้ ริหารกิจการจนถึงผูใ้ ช้แรงงานในระดับล่าง และจากการทบทวนข้อมูลทุกระดับยังพบว่า แรงงานไทย
เป็นทีต่ อ้ งการอันดับแรกของนายจ้างบรูไน แต่ไม่สามารถหาแรงงานไทยเข้ามาทางานได้อย่างเพียงพอ
ได้จงึ จาเป็นต้องหาแรงงานต่างชาติอ่นื มาทดแทน เช่น แรงงานจากอินโดนีเซีย ฟิลปิ ปินส์ เป็ นต้น ดังนัน้
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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อาชีพจาพวกช่างฝีมอื ต่างๆ โดยเฉพาะช่างฝีมอื ทีค่ นไทยมีความถนัดและเป็ นทีย่ อมรับในเรื่องฝีมอื จาก
นานาประเทศ เช่น ช่างเชื่อม ช่างประกอบท่อ และช่างไม้ก่อสร้าง ยังมีโอกาสอีกมากในการเคลื่อนย้ าย
ไปทางานในสิงคโปร์และบรูไน ถือเป็ นโอกาสทีด่ สี าหรับแรงงานไทยทีจ่ ะแสวงหาแหล่งทางานทีด่ แี ละให้
ค่าตอบแทนสูง
อาชี พในภาคบริ การ สาหรับอาชีพในภาคบริการของไทยมีโอกาสและมีความเป็ นไปได้สูง
ทีจ่ ะมีการเคลื่อนย้ายเข้าไปทางานในมาเลเซียเพิม่ มากขึน้ เช่น ผูป้ ระกอบการอาหาร พนักงานบริการใน
ร้านอาหาร โดยเฉพาะด้านการนวดแผนไทย ซึง่ ถือว่ามาเลเซียเป็ นตลาดที่มศี กั ยภาพและเป็ นอาชีพที่
สร้างรายได้ให้แก่แรงงานไทยได้เป็ นอย่างดี อีกทัง้ รัฐบาลมาเลเซียโดยกระทรวงสาธารณสุขและสมาคม
กายภาพบาบัด (Malaysian Society of Complementary Therapist : MSCT ) ได้กาหนดให้ผทู้ จ่ี ะเข้า
ไปทางานในอาชีพนวดแผนไทยต้องผ่านการฝึกอบรมจากประเทศไทยจานวน 772 ชัวโมง
่
และผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานของไทย (National Standardized Test) ในระดับ 2 จากสถาบันหรือศูนย์พฒ
ั นาฝีมอื
1
แรงงานหรือหน่ วยงานของกระทรวงแรงงาน ดังนัน้ จึงถือเป็ นโอกาสที่ดสี าหรับแรงงานไทยในสาขา
อาชีพนวดแผนไทยทีจ่ ะเข้าไปทางานในมาเลเซียเพิม่ มากขึน้ อีกทัง้ ร้านอาหารไทยในมาเลเซียยังเป็ นที่
นิยมของคนมาเลเซีย จึงถือเป็ นโอกาสของแรงงานไทยในอาชีพผูป้ ระกอบอาหารไทยทีจ่ ะเข้าไปทางาน
ในมาเลเซียเพิม่ มากขึน้ เช่นกัน
ดังนัน้ จากการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้ มของแรงงานไทยที่เดินทางไปทางานใน
ต่างประเทศทัวโลก
่
การเดินทางไปทางานในประเทศกลุ่มอาเซียน แล้วนามาวิเคราะห์ถงึ ความสอดคล้อง
กับมาตรฐานฝีมอื แรงงานแห่งชาติ ร่วมกับการวิเคราะห์โอกาสและแนวโน้มความต้องการแรงงานไทย
ของตลาดแรงงานทีม่ คี วามเป็นไปได้สงู ในแต่ละสาขาอาชีพ อาชีพทีเ่ หมาะสมและมีความพร้อมในกรณีท่ี
ไทยต้องการขยายผลการเปิดเสรีดา้ นแรงงานภายใต้ประชาคมอาเซียนต่อไป คือ อาชีพจาพวกช่างฝีมอื
และอาชีพในภาคบริการ ทีป่ รึกษาโครงการฯ จึงขอเสนอแนะอาชีพทีม่ คี วามเหมาะสมและสอดคล้องกับ
มาตรฐานฝีมอื แรงงานแห่งชาติจานวน 8 อาชีพ ดังนี้ (ตารางที่ 10.2-2)
ตารางที่ 10.2-2 ข้อเสนอแนะอาชีพที่มีความเหมาะสมและมีความพร้อม
ในการเปิ ดเสรีด้านแรงงานภายใต้ประชาคมอาเซียน
ลาดับที่
อาชีพ
1
ช่างเชื่อมแม็ก

2

1

ช่างเชื่อมทิก

ความหมายของอาชีพ
ผูท้ ท่ี าการเชื่อมด้วยมือหรือกึง่ อัตโนมัตดิ ว้ ยกระบวนการเชื่อมแบบ
อาร์ก โดยใช้ลวดเชื่อมต่อเนื่องและใช้แก๊ส แอคทีฟปกป้อง แก๊สแอคทีฟ
ทีใ่ ช้คอื คาร์บอนไดออกไซด์ หรือแก๊สผสมคาร์บอนไดออกไซด์อาร์กอน หรือแก๊สผสมอื่น ๆ
ผูท้ ่ที าการเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนหรือเหล็กกล้าสเตนเลสด้วยมือหรือ
กึง่ อัตโนมัติ โดยกระบวนการเชื่อมอาร์กซึง่ ใช้แท่งทังสเตนเป็ น

สานักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน
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ลาดับที่

อาชีพ

4

ช่างเชื่อมท่อพอลิเอทิลนี ความ
หนาแน่นสูง (HDPE)

5

ช่างประกอบท่อ

6

ช่างไม้ก่อสร้าง

7

พนักงานนวดไทย

8

ผูป้ ระกอบอาหารไทย

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์
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ความหมายของอาชีพ
อิเล็กโทรด และใช้แก๊สเฉื่อยเป็ นแก๊สปกป้อง
ช่างเชื่อมทีส่ ามารถปฏิบตั งิ านเชื่อมท่อพอลิเอทิลนี ความหนาแน่นสูง
(HDPE) ตามข้อกาหนดการเชื่อม และ/หรือควบคุมการเชื่อมด้วยชุด
ควบคุมและบันทึกการเชื่อม (Data Logger Unit) ได้อย่างถูกต้อง
ผู้ท่มี ฝี ี มอื ความรู้ ความสามารถที่จะทาการประกอบและติดตัง้ ท่อ
เหล็กกล้าละมุน ท่อเหล็กกล้าเจือต่ า และท่อเหล็กกล้าไร้สนิม โดยอยู่
ภายใต้มาตรฐานทีก่ าหนด
ผูท้ ม่ี คี วามรูค้ วามสามารถและทักษะในการก่อสร้างด้วยไม้ เช่น ไม้แบบ
หล่อคอนกรีต โครงสร้างหลักอาคารไม้ โครงหลังคา พืน้ ประตู หน้าต่าง
บันได นัง่ ร้านและผนัง ด้วยเครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือกลและ
เครื่องจักรกล เลือกใช้และจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ อ่านแบบ ร่างแบบ
เกีย่ วกับงานทีร่ บั ผิดชอบ ประมาณราคาและควบคุมงานตามระดับชัน้
ได้
ผูท้ ม่ี คี วามรูค้ วามชานาญในการปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการแพทย์แผนไทย
ประเภทการนวดไทย ตามความรูห้ รือตาราแบบไทย ทีถ่ ่ายทอดและ
พัฒนาสืบต่อกันมา หรือศึกษาจากสถานศึกษาที่หน่ วยงานของรัฐให้
การรับรอง
ผูม้ หี น้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเตรียมและปรุงอาหารไทยทัง้
คาว หวาน และอาหารว่าง ได้ถูกต้องและปลอดภัยตามหลักสุขอนามัย
ตลอดจนการจัดและตกแต่งแบบไทย

ทัง้ นี้ หากมีการเปิดเสรีดา้ นแรงงานเหล่านี้เพิม่ เติมภายใต้ประชาคมอาเซียน ก็จะทาให้แรงงาน
เหล่านี้สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกมากยิง่ ขึน้ ถือเป็ นโอกาสทีด่ สี าหรับแรงงานไทยทีจ่ ะแสวงหาแหล่ง
ทางานทีใ่ ห้ค่าตอบแทนสูง และถือเป็ นการกระตุ้นให้แรงงานมีความตื่นตัวมากยิง่ ขึน้ จากการแข่งขันกับ
แรงงานต่างชาติอ่นื ๆ ในอาเซียน ส่งผลให้แรงงานมีการพัฒนาทักษะฝีมอื มากยิง่ ขึน้ อีกทัง้ ประเทศไทย
ได้มกี ารจัดทามาตรฐานฝี มอื แรงงานแห่งชาติในสาขาอาชีพเหล่านี้ไว้แล้ว จึงเป็ นโอกาสที่ดขี องไทยใน
การเสนอแนะสาขาอาชีพ อื่นที่มคี วามเหมาะให้มกี ารเปิ ดเสรีใ นการเคลื่อ นย้ายเพิ่ม เติมในเวทีระดับ
อาเซียน เพราะสามารถส่งเสริมมาตรฐานฝี มอื แรงงานแห่งชาติให้เป็ นมาตรฐานสากล สามารถนาไป
เทียบเคียงกับกรอบฝีมอื แรงงานในภูมภิ าคอาเซียนได้
10.2.2.3 แนวทางในการดาเนิ นการ
การขยายผลในกรณีทป่ี ระเทศไทยจะดาเนินการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงานในสาขาอาชีพอื่น
ทีม่ คี วามเหมาะสมและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทีไ่ ด้เสนอแนะไว้ขา้ งต้น ซึง่ ได้แก่ อาชีพ
ช่างเชื่อมจานวน 3 ประเภท อาชีพช่างประกอบท่อ อาชีพช่างไม้ก่อสร้าง อาชีพพนักงานนวดไทย และ
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อาชีพ ผู้ป ระกอบอาหารไทย ซึ่ง เป็ นอาชีพที่ค วรให้ค วามสนใจในการพัฒ นาและเพิ่ม ศัก ยภาพของ
แรงงานไทยเนื่องจากเป็นอาชีพทีม่ โี อกาสเคลื่อนย้ายไปทางานในประเทศของอาเซียนมากทีส่ ุด โดยการ
ส่งเสริมมาตรฐานฝีมอื แรงงานแห่งชาติทไ่ี ด้มกี ารจัดทาไว้แล้วให้เป็นมาตรฐานสากลและนาไปเทียบเคียง
เป็นกรอบฝีมอื แรงงานในภูมภิ าคอาเซียน จึงขอเสนอแนะแนวทางในการดาเนินงาน ดังนี้
(1) การบูรณาการมาตรฐานและระบบการให้การรับรองฝี มอื แรงงานอาเซียนเข้าด้วยกัน โดย
วิธกี ารดังนี้
(1.1) การจัดทาข้อตกลงยอมรับร่วมกันในคุณสมบัตขิ องแรงงานช่างฝี มอื อาเซียน เพื่อ
อานวยความสะดวกให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานระดับช่างฝีมอื ในภูมภิ าคอาเซียน
(1.2) การจัดท ามาตรฐานฝี ม ือ แรงงานอาเซียนที่เ ป็ น ที่ย อมรับ ร่ว มกันในกลุ่ ม ประเทศ
สมาชิกอาเซียน โดยเทียบเคียงกับมาตรฐานฝีมอื แรงงานแห่งชาติทไ่ี ทยได้จดั ทาไว้
แล้ว
ทัง้ นี้ ผู้ผ่ านการรับรองคุ ณ สมบัติและได้รบั ใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพดังกล่ าวมีส ิทธิใ นการ
เดินทางไปทางานในประเทศสมาชิกอาเซียนได้ แต่ยงั ต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้อกาหนดที่
เกีย่ วข้องของประเทศทีเ่ ข้าไปทางาน
(2) กลไกในการดาเนินงาน
กลไกหลักภายใต้ขอ้ ตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัตขิ องแรงงานช่างฝี มอื อาเซียน และการ
จัดทามาตรฐานฝี มอื แรงงานอาเซียนจาเป็ นต้องมีหน่ วยงานระดับชาติทร่ี บั ผิดชอบดาเนินงานเพื่อดูแล
กากับ ประเมิน รับรอง และลงทะเบียน ตลอดจนมีหน่ วยกากับในระดับภูมภิ าคเซียน เพื่อเสนอแนะ
โครงสร้างภายในของประเทศสมาชิกอาเซียนทีท่ าหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการรับรองคุณสมบัตแิ ละมาตรฐาน
ฝีมอื แรงงานช่างฝีมอื อาเซียน โดยการจัดตัง้ คณะกรรมการประกอบด้วย 3 คณะดังนี้
(2.1) คณะกรรมการแรงงานช่างฝีมอื แห่งชาติ ซึ่งเป็ นคณะกรรมการระดับชาติทป่ี ระเทศ
สมาชิกแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนต้องจัดตัง้ ขึน้ สาหรับประเทศไทยหน่ วยงานที่
รับผิดชอบหลักคือกระทรวงแรงงาน โดยประกอบด้วยผูแ้ ทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน
นักวิชาการ และผูเ้ กีย่ วข้องในทุกระดับ โดยมีหน้าทีด่ งั นี้
- การสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ข้อตกลง
ยอมรับร่ ว มกันในคุ ณสมบัติของแรงงานช่างฝี มอื อาเซียน และมาตรฐานฝี ม ือ
แรงงานช่างฝีมอื อาเซียนให้แก่ผเู้ กีย่ วข้องในประเทศ
- พัฒนา กากับ ติดตามผลการยกระดับ ศักยภาพของแรงงานช่างฝี มอื ตามที่
กาหนดไว้ในมาตรฐานฝีมอื แรงงานช่างฝีมอื อาเซียน
(2.2) คณะอนุ ก รรมการรับรองมาตรฐานฝี มอื แรงงานช่างฝี มอื อาเซียน ซึ่ง เป็ นคณะ
อนุ กรรมการทีป่ ระเทศสมาชิกแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนจะต้องจัดตัง้ ขึน้ เพื่อทา
หน้าที่ประเมินคุณสมบัติ และ/หรือมาตรฐานของฝี มอื แรงงาน ตามที่กาหนดไว้ใน
มาตรฐานฝีมอื แรงงานช่างฝีมอื อาเซียน
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(2.3) คณะกรรมการกากับดูแลแรงงานช่างฝีมอื แห่งอาเซียน ซึง่ เป็ นคณะกรรมการระดับ
อาเซีย นที่ป ระกอบด้ว ยผู้แ ทนจากคณะกรรมการแรงงานช่ า งฝี ม ือ แห่ ง ชาติแ ละ
คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานฝีมอื แรงงานช่างฝีมอื อาเซียน โดยมีหน้าทีด่ งั นี้
- สร้างเสริมความรูค้ วามเข้าใจและเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับ ข้อตกลงยอมรับ
ร่ว มกันในคุ ณ สมบัติข องแรงงานช่างฝี มอื อาเซียนและมาตรฐานฝี ม ือ แรงงาน
ช่างฝีมอื อาเซียน ให้แก่แรงงานในอาชีพดังกล่าวในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
- พัฒนา กากับ ติดตามผลการยกระดับศักยภาพของแรงงานช่างฝี มอื ตามที่
กาหนดไว้ในมาตรฐานฝีมอื แรงงานช่างฝีมอื อาเซียน
(3) การด าเนิ น การอย่ า งเป็ น รูป ธรรมเพื่อ บรรลุ ม าตรฐานฝี ม ือ แรงงานและแนวปฏิบ ัติท่ี
สอดคล้องและเป็นทีย่ อมรับร่วมกัน โดยมีขอ้ เสนอแนะแนวทางดังนี้
(3.1) กระทรวงแรงงานควรเป็ นหน่ วยงานหลักในการดาเนินงาน เนื่องจากได้มกี ารจัดทา
มาตรฐานฝีมอื แรงงานแห่งชาติไว้แล้ว
(3.2) การเสริม สร้า งความเข้ม แข็ ง ในการหารือ ความร่ว มมือ และการประสานงานที่
เกีย่ วกับการเคลื่อนย้ายแรงงานช่างฝีมอื ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และองค์กร
ทีเ่ กีย่ วข้อง ในการนี้ควรระบุบทบาททีช่ ดั เจนขององค์กรเฉพาะสาขาของอาเซียนซึง่
เป็ นสิง่ ทีส่ าคัญในการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมภิ าคด้วยวิ ธกี ารแบบองค์
รวม
(3.3) พัฒนาแผนปฏิบตั ิการให้บงั เกิดผลที่เป็ นรูปธรรม โดยใช้แนวทางการติดตามและ
ประเมินผลความคืบหน้าของการเคลื่อนย้ายแรงงานในประเทศสมาชิกอาเซียน การ
ระบุกลุ่มตัวชีว้ ดั ในการเคลื่อนย้ายของแรงงาน และกลไกการเก็บรวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้
มาตรฐาน
(3.4) การจัดตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลหรือการสร้างความเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านแรงงานที่ได้
มาตรฐานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น ข้อมูลตลาดแรงงาน ปริมาณแรงงาน
ความต้องการแรงงาน เป็ นต้น และส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกอาเซียนหมันปรั
่ บปรุง
ฐานข้ อ มู ล ตลาดแรงงานอย่ า งสม่ า เสมอ รวมทัง้ สร้ า งความมัน่ ใจทัง้ ข้ อ มู ล
ตลาดแรงงานในระดับมหภาค และข้อมูลความต้องการทางานในระดับบุคคล
(3.5) ประเทศสมาชิก ควรมีก ารแลกเปลี่ย นข้อ มูล การสร้า งขีด ความสามารถในการ
เคลื่อนย้ายแรงงานของอาเซียน ผ่านรูปแบบการแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นระดับชาติและ
ระดับภูมภิ าค เพื่อเป็นทางแนวทางในการเพิม่ ขีดความสามารถของแรงงานทีต่ รงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานในอาเซียนต่อไป
(3.6) การทบทวนกฎหมายที่เ กี่ยวข้อ งกับการเคลื่อนย้ายแรงงานของแต่ ละประเทศใน
อาเซียนโดยคานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน ความมันคงทางสั
่
งคม และการคุ้มครอง
และสวัสดิการ
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(3.7) การบูรณาการร่วมกันของภาครัฐภายในประเทศในการบริหารจัดการด้านการพัฒนา
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ตัง้ แต่ ระบบการศึกษา การพัฒนาทักษะฝี มอื แรงงาน และการ
คุม้ ครองและสวัสดิการ

10.3 ข้อเสนอแนะบทบาทของกระทรวงแรงงานสู่การเปนประชาคมอาเซียน
ปจั จุบนั กระทรวงแรงงาน มีบทบาทภารกิจหลักในการพัฒนากาลังแรงงานและผูป้ ระกอบการให้
มีศกั ยภาพสูงและสอดคล้องต่อความต้องการของภาคเศรษฐกิจเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
บนเวทีโลก รวมทัง้ ส่งเสริมให้แรงงานมีความมันคงในการท
่
างาน มีหลักประกันและมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
และจากการที่ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนจาเป็ นต้องปรับตัวสู่การเป็ นประชาคมอาเซียน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมอื เสรีภายใต้ขอ้ ตกลงตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ซึง่ กระทรวงแรงงานจะเป็ นองค์กรหลักของประเทศไทยในการส่งเสริมและผลักดันเพื่อให้บรรลุขอ้ ตกลง
การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมอื เสรี ในการนี้ กระทรวงแรงงานจาเป็ นต้องปรับบทบาทภารกิจเพิม่ ขึน้ พร้อม
ทัง้ พัฒนาขีดความสามารถเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายของแรงงานเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียน ดังนี้
1) กระทรวงแรงงาน จะต้อ งเป็ นกลไกหลัก ของประเทศในการกากับ ดูแล สนับ สนุ น
ส่งเสริมการพัฒนาฝี มอื แรงงานของประเทศ ให้มปี ริมาณและคุณภาพสอดรับกับแนวทางการยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทัง้ เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมอื อย่างเสรีใน
ภูมภิ าคอาเซียน
2) พัฒ นาฐานข้อ มูล กลางด้า นตลาดแรงงานในประเทศและตลาดแรงงานในภูม ิภ าค
อาเซียน โดยกาหนดโครงสร้างข้อมูลมาตรฐานที่มคี วามเชื่อมโยงกัน ระหว่างข้อมูลการผลิต พัฒนา
กาลังคน (Supply-side) และข้อ มูล ความต้อ งการกาลังคน (Demand-side) และพัฒนาศักยภาพของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเชื่อมโยงข้อมูลด้านแรงงานและข้อมูลด้านเศรษฐกิจกับหน่ วยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ การประสานและเชื่อมโยงข้อมูลกับประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อนาไปสู่การ
กาหนดนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ
3) ประสานงานกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน จัดทาแผนการพัฒนา
กาลังคนทัง้ ในระดับประเทศและระดับรายสาขาวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ในประเทศและตลาดแรงงานในภูมภิ าคอาเซียน โดยมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงเป็ นระยะๆ
อย่างต่อเนื่อง
4) ผลัก ดันให้จดั ทามาตรฐานฝี มอื แรงงานกลางอาเซียน โดยอาศัยหลักเกณฑ์ของ
มาตรฐานฝี มอื แรงงานแห่ งชาติ ซึ่งได้มกี ารจัดทามาตรฐานฝี มอื แรงงานแห่งชาติแล้ว เสร็ จและลงใน
ประกาศราชกิจจานุ เบกษาจานวนทัง้ หมด 84 สาขาอาชีพ และจัดทาอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝี มอื
แรงงานไว้แล้ว 22 สาขาอาชีพ
5) สืบเนื่องจากประเทศไทยมีผลการดาเนินการจัดทาแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่ม ี
คุณค่า (Decent Work) ทีก่ ้าวหน้าไปมากแล้ว ดังนัน้ กระทรวงแรงงาน ควรเป็ นผูน้ าในการดาเนินการ
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โครงการเตรียมการรองรับการเคลือ่ นย้ายของแรงงานสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
(Preparation for Flow of Labor in the ASEAN Community)

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์
(Final Report)

ผลักดันให้มกี ารจัดทาแผนงานของอาเซียนว่าด้วยงานที่มคี ุณค่า (Decent Work) โดยการขอความ
ร่วมมือจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization หรือ ILO) ในการ
ดาเนินงานดังกล่าว เพื่อเป็ นการส่งเสริมให้การเคลื่อนย้ายแรงงานตามกรอบข้อตกลง AEC นาไปสู่การ
ทางานทีม่ คี ุณค่า (Decent Work) ซึง่ จะส่งผลให้มคี ุณภาพชีวติ ในการทางานทีด่ ี
6) เพิม่ ขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานสู่การเป็ นประชาคมอาเซียน โดย
การพัฒนากาลังคนด้วยการให้ทุนการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ รวมทัง้ การศึกษาด้านประเพณีวฒ
ั นธรรม
และภาษาของประเทศต่างๆ ในอาเซียน การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
จัดทาโครงการศึกษาวิจยั ซึ่งจะทาให้เจ้าหน้ าที่ของกระทรวงฯ มีค วามรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิ
ภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเท่าทันบริบทการเปลีย่ นแปลงของโลกในปจั จุบนั
7) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ฝีมอื เสรีภายใต้ขอ้ ตกลงตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทัง้ วัฒนธรรม ตลอดจนความรู้ ความ
เข้าใจในกฎหมายและระเบียบที่ใ ช้บ ังคับของประเทศต่ างๆ ในอาเซียน ให้แก่ ส ถาบัน การศึกษา ผู้
ประกอบวิชาชีพ และผูม้ สี ่วนร่วมในการพัฒนาตลาดวิชาชีพในแต่ละสาขา
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