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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้ผู้บริหารของกรมการจัดหางานสามารถนา
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย 2) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเตรียมความพร้อม
ในการการรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงาน 3) เพื่อศึกษา ทบทวน และปรับปรุงข้อมูล การศึกษานี้
เป็ น การวิจั ย เชิงคุ ณ ภาพ โดยใช้ข้ อมู ล ทุ ติ ยภู มิ จากแหล่ งข้อ มูล ต่ าง ๆ ได้ แก่ รายงานการวิจั ย
วารสารทางวิชาการ และใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากแหล่งข้อมูลของกรมการจัดหางาน ได้แก่ ข้อมูลการ
เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานของแรงงานต่างชาติ และข้อมูลการเคลื่อนย้ายออกไปทางานต่างประเทศ
ของแรงงานไทย และการสัมภาษณ์จากสภาวิชาชีพ
ผลการศึกษาพบว่า การเคลื่อนย้ายของแรงงานอาเซียน แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่ม
แรงงานต่างชาติที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานในประเทศไทย และกลุ่มแรงงานไทยที่เคลื่อนย้ายออกไป
ทางานในต่างประเทศ โดยสรุปเฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียน และ 8 กลุ่มวิชาชีพที่ไทยได้ทาข้อตกลง
ยอมรับร่วม (MRAs) ดังนี้ 1) การเคลื่อนย้ายเข้า จานวน 1,688 คน ประเทศฟิลิปปินส์เดินทางมามาก
ที่ สุ ด 2) การเคลื่ อนย้ ายออก จ านวน 646 คน แรงงานไทยเดิ น ทางไปเพี ย ง 4 รู ป แบบ คื อ
การเดินทางโดยวิธี Re-entry มีผู้เดินทางไปมากที่สุด รองลงมาคือ วิธีบริษัทพาลูกจ้างไปทางาน
วิธีเดินทางด้วยตนเอง และวิธีบริษัทพาลูกจ้างไปฝึกงาน แรงงานไทยเดินทางไปประเทศมาเลเซียมาก
ที่สุด 3) ทุกสภาวิชาชีพไม่พบข้อมูลการเคลื่อนย้ายแรงงานออก และการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าเป็น
การขอใบรับรองชั่วคราวเพื่อการทางานและอื่น ๆ ไม่ใช่เป็นการขอขึ้นทะเบียนนักวิชาชีพอาเซียน
มีการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าครบทุกกลุ่มวิช าชีพ แต่ไม่พบการเคลื่อนย้ายออกในวิชาชีพแพทย์
ทัน ตแพทย์ และพยาบาล 4) มีการเคลื่อนย้ายเข้ามากกว่า การเคลื่ อนย้ายออกไม่ว่าจะเป็นการ
เคลื่ อนย้ ายเข้าหรือ ออก วิช าชีพ ที่ เคลื่ อนย้ายมากที่ สุ ดคือ ท่ องเที่ ยวและวิศ วกร ท าให้ เห็ น ว่า
กรมการจัดหางานควรให้ความสาคัญเรื่องการส่งเสริมการมีงานทา แนะแนวการศึกษาต่อ หรือแนะ
แนวอาชีพในด้านใดเพื่ อใช้ป ระโยชน์จากการเคลื่ อนย้ายแรงงานตามข้อตกลงยอมรับ ร่วมของ
อาเซียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรองรับด้านแรงงาน
คาสาคัญ : การเคลื่อนย้ายแรงงานเข้า การเคลื่อนย้ายแรงงานออก การเคลื่อนย้ายอาเซียนของ
8 วิชาชีพตามข้อตกลงยอมรับร่วม
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บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีจุดมุ่งหมายหลัก คือ การนาอาเซียนไปสู่การเป็นตลาดและ
ฐานการผลิ ตร่ว มกัน ภายใต้ห ลั กการดังกล่ าวอาเซียนจะมีการเคลื่ อนย้ายแรงงานอย่างเสรี ปัจจุบั น
กระแสการตื่นตัวของการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนมีการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในทุกวงการ
ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือรัฐบาล หน่วยงานต่าง ๆ ให้ความสนใจ ถ้าพูดถึงประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนที่หลายคนต้องนึกถึงคือการเอื้อประโยชน์ หรืออานวยความสะดวกในเรื่องของการ
เคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างกันของประเทศสมาชิกให้ ได้รับความสะดวก อิสระเสรีมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก
ประเทศไทยมีการทาข้อตกลงยอมรับร่วมใน 8 กลุ่มวิชาชีพ ให้ มีการเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี
ฉะนั้นเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียนจึงมีความสาคัญต่อภาพรวมของประเทศ
ซี่งแรงงานที่มีการเคลื่อนย้ายเข้าและออกไปทางานตามการจัดแบ่งกลุ่มของกรมการจัดหางาน
สามารถจาแนกการเคลื่อนย้ายแรงงานออกเป็น 2 ประเภท คือ แรงงานต่างชาติที่เคลื่อนย้ายเข้ามา
ทางานในประเทศไทย และแรงงานไทยที่เคลื่อนย้ายออกไปทางานต่างประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถ
แบ่งกลุ่มแรงงานที่เข้ามาทางานในประเทศไทยออกเป็นสองกลุ่มหลัก คือ แรงงานประเภทไร้ทักษะฝีมือ
(Unskilled Labor) และแรงงานประเภทมีทักษะฝีมือ (Skilled Labor)
ข้อมูลจากสานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน ณ เดือนเมษายน 2562 พบว่า
มีแรงงานต่างชาติที่ ได้รับ อนุ ญ าตให้ เคลื่ อนย้ายเข้ามาทางานในประเทศไทยเฉพาะประเทศสมาชิก
อาเซียนทั้งสิ้น 1,857,904 คน เป็นประเภทไร้ทักษะฝีมือจานวนมากถึง 1,829,207 คน ซึ่งส่วนใหญ่
ได้แก่ สัญชาติเมียนมาร์ กัมพูชา ลาว และเวียดนาม และในจานวนนี้จาแนกตามประเภทการเข้ามา
ทางานได้เป็ น 4 ประเภท คือ 1) ประเภทนาเข้าตามข้อตกลง MOU 2) เข้ามาโดยผ่ านการพิ สู จน์
สัญชาติ 3) ประเภทชนกลุ่มน้อย 4) ประเภทเดินทางลักษณะไป-กลับ
ส่วนแรงงานต่างชาติประเภทมีทักษะฝีมือเข้ามาทางานในประเทศไทย จานวน 28,697 คน
และจ าแนกตามประเภทการเข้ ามาท างานได้ 2 ประเภท คือ ประเภทแรงงานทั่ ว ไป และประเภท
ส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเป็นแรงงานที่มีทักษะและทางานอยู่ในตาแหน่งค่อนข้างสูง โดยมีการเคลื่อนย้าย
แรงงานมากที่สุดจากประเทศฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ตามลาดับ และอยู่ในกลุ่ม
วิ ช าชี พ ข้ อ ตกลงยอมรั บ ร่ ว มใน 8 สาขาวิ ช าชี พ ได้ แ ก่ แพทย์ ทั น ตแพทย์ พยาบาล วิ ศ วกร
สถาปัตยกรรม นั กสารวจ บั ญ ชี และการท่องเที่ยว จานวนทั้งสิ้น 1,688 คน ซึ่งวิชาชีพการท่องเที่ยว
และวิศวกร มีการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาทางานมากที่สุด
ในส่วนของแรงงานไทยที่เคลื่ อนย้ายออกไปทางานในต่างประเทศ ข้อมูลจากกองบริหาร
แรงงานไทยไปต่ า งประเทศ กรมการจั ด หางาน ณ เดื อ นพฤษภาคม 2562 พบว่ า แรงงานไทยที่
เคลื่ อนย้ ายไปทางานในต่างประเทศในกลุ่ มประเทศอาเซีย น มี ผู้ ได้ รับ อนุญ าตให้ เดิ นทางไปท างาน
ต่างประเทศโดยผ่ านวิธีก ารเดิ น ทางของกรมการจั ด หางานทั้ ง 5 วิธี และ Re-entry จ านวนทั้ งสิ้ น
8,084 คน ซึ่งแรงงานไทยที่มีการเคลื่อนย้ายไปทางานในกลุ่มวิชาชีพตามข้อตกลงยอมรับร่วม มีจานวน
รวมทั้งสิ้น 646 คน วิชาชีพที่มีการเคลื่อนย้ายไปทางานมากที่สุดคือ วิชาชีพท่องเที่ยว และวิศวกร ส่วน
วิชาชีพแพทย์ พยาบาล และทันตแพทย์ไม่พบการเคลื่อนย้ายในประเทศกลุ่มอาเซียน
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แ รงงานเชี่ ยจ ไทย
วชาญที
่ เป็ น ที่ ต้ อ งการของตลาดอาเซี
นสามารถหางานท
ประเทศไทยเองก็
ายเข้ามามีปัญหาด้
านคุณภาพหรื
อมาตรฐานวิ
ชาชีพย
ผลตอบแทนสู
ง แต่ขาดแคลน
ในขณะเดีหรื
ยวกัอแรงงานที
นการเคลื่เอคลื
นย้่อานย้
ยแรงงานออกไปท
างานในต่
างประเทศก็
อาจส่งผลเสี
างกัน การเคลื
่อนย้หากแรงงานเชี
ายแรงงานวิชาชี่ ยพวชาญมี
จึงมีผลต่ทอั กแรงงานวิ
และต่นอสาขาวิ
ต้นทุนการผลิ
ต่ที่อแตกต่
ระบบเศรษฐกิ
จ ไทย
ษะที่ เคลืช่ อาชีนย้พาคนไทย
ยออกไปเป็
ช าชี พ ทีต่
ของผู้ประกอบการที
่จ้างแรงงานวิ
าชีพอาเซี่เคลื
ยน่อนย้ายเข้ามามีปัญหาด้านคุณภาพหรือมาตรฐานวิชาชีพ
ประเทศไทยเองก็
ขาดแคลน
หรือชแรงงานที
กรมการจั
กระทรวงแรงงาน
มี ภ ารกิ จชทีาชี่ เกีพ่ ยคนไทย
วข้ อ งกั และต่
บ แรงงานในด้
า นการต
ที่แตกต่างกัน การเคลื
่อนย้ด หางาน
ายแรงงานวิ
ชาชีพจึงมีผลต่อแรงงานวิ
อต้นทุนการผลิ
เคลื่อนย้
ายแรงงาน ซึ่จ้า่งได้
แก่ แรงงานต่
งชาติยนที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานในประเทศไทย กับแรงงานไทย
ของผู
้ประกอบการที
งแรงงานวิ
ชาชีพาอาเซี
ที่เคลื่อนย้ายออกไปท
างานต่
างประเทศ
โดยกองบริหารข้มีอภมูลารกิ
ตลาดแรงงาน
่ งสับงกัแรงงานในด้
ดกรมการจัดาหางาน
กรมการจั
ด หางาน
กระทรวงแรงงาน
จ ที่ เกี่ ย วข้ อซึงกั
นการ
มีเคลื
หน้่อานย้
ที่ใานการวิ
เคราะห์
แนวโน้
มด้ทาี่เนตลาดแรงงาน
การจั
ดทาผลการศึกษาและวิ
จัยต่าง ๆ
ยแรงงาน
ซึ่งได้สแถานการณ์
ก่ แรงงานต่
างชาติ
คลื่อนย้ายเข้ามาท
างานในประเทศไทย
กับแรงงานไทย
กี่ ย่อวข้นย้อางและมี
ผ ลกระทบในด้
า นแรงงาน
โดยมี
ข้ ออมูมูลลทีตลาดแรงงาน
่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ นซึ่ งความต้
อ งการแรงงาน
ที่เคลื
ยออกไปท
างานต่างประเทศ
โดยกองบริ
หารข้
สังกัดกรมการจั
ดหางาน
่อนย้าแยแรงงานเข้
า -ออก เป็นต้น การจั
ซึ่งข้อดมูทลาผลการศึ
ที่เกี่ยวกับกการเคลื
มีการขาดแคลนแรงงาน
หน้าที่ในการวิเคราะห์การเคลื
สถานการณ์
นวโน้มด้านตลาดแรงงาน
ษาและวิ่อนย้
จัยาต่ยของ
าง ๆ
ักษะฝีมือ (Unskilled
Labor)
้อมูนลค่ความต้
อนข้างครบถ้
วน โดยมี
ทีแรงงานประเภทไร้
่ เกี่ ย วข้ อ งและมี ผทลกระทบในด้
า นแรงงาน
โดยมีกรมการจั
ข้ อ มู ล ทีด่ เกีหางานมี
่ ย วข้ อ งขเช่
อ งการแรงงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบคืการเคลื
อ สานั่อกนย้
บริาหยแรงงานเข้
ารแรงงานต่าา-ออก
งด้าวเป็และมี
หารจั่อนย้
ดการการ
การขาดแคลนแรงงาน
นต้นพซึระราชก
่งข้อมูลทีาหนดการบริ
่เกี่ยวกับการเคลื
ายของ
ทางานของคนต่างด้ทาวเข้
ามาก
บดูแล ทาให้Labor)
เกิดการตื
่นตัวของนายจ้
าง และลู
ง ทีา่จงครบถ้
ะดาเนิวนนการแจ้
แรงงานประเภทไร้
ักษะฝี
มือากั(Unskilled
กรมการจั
ดหางานมี
ข้อมูลกค่จ้อานข้
โดยมีง
การท
างานของคนต่
างด้าอวประเภทไร้
ักษะฝีมือ (Unskilled
Labor)
ให้ถาหนดการบริ
ูกต้อง แต่ในส่หวารจั
นของต่
างด้าว
หน่
วยงานที
่รับผิดชอบคื
สานักบริหทารแรงงานต่
างด้าว และมี
พระราชก
ดการการ
ทักษะฝี
(Skilled
ทักษะวิ
พ ที่ผ่านกรมการจั
บเป็นการแจ้
นข้อมูลง
ทประเภทมี
างานของคนต่
างด้มือาวเข้
ามากากัLabor)
บดูแล ในกลุ
ทาให้่มเกิ8ดการตื
่นตัชวาชี
ของนายจ้
าง และลูกจ้ดาหางานกลั
ง ที่จะดาเนิ
ที่มีจานวนการเคลื
างน้มอืยอ ทั(Unskilled
้งจานวนแรงงานต่
ามาทาางาน
การท
างานของคนต่่อานย้
งด้ายแรงงานค่
วประเภทไร้อทนข้
ักษะฝี
Labor) าให้งด้ถาูกวที
ต้อ่เงคลืแต่่อนย้
ในส่าวยเข้
นของต่
งด้าว
ในประเทศไทย
านวนแรงงานไทยที
่เคลื่ม่อนย้
างประเทศ ดและเป็
นที่นบ่าเป็สังนเกตว่
ประเภทมี
ทักษะฝีและจ
มือ (Skilled
Labor) ในกลุ
8 ทัากยออกไปท
ษะวิชาชีพางานต่
ที่ผ่านกรมการจั
หางานกลั
ข้อมูลา
ใน
ทักษะวิชาชีพ่อต่นย้
าง าๆยแรงงานค่
มีสภาวิชาชีอนข้
พในประเทศไทยคอยก
ากับดูแลในแต่
วิชาชี
พอยู
่แล้วางาน
แต่
ที่มีจ8านวนการเคลื
างน้อย ทั้งจานวนแรงงานต่
างด้าวทีละกลุ
่เคลื่อมนย้
ายเข้
ามาท
ไม่ทราบข้อมูลแน่และจ
ชัดเรืานวนแรงงานไทยที
่องของจานวนและวิ่เคลืธีก่อารเดิ
ทางของแรงงานที
่เคลื่อนย้าและเป็
ยออกไปท
หรือา
ในประเทศไทย
นย้านยออกไปท
างานต่างประเทศ
นที่นางาน
่าสังเกตว่
แรงงานที
่เคลื่อชนย้
ชาชีพ หรือผ่านการลงทะเบี
ยนกัลบะกลุ
กรมการจั
ไม่
ใน 8 ทักษะวิ
าชีพายเข้
ต่างามาท
ๆ มีสางานผ่
ภาวิชาาชีนสภาวิ
พในประเทศไทยคอยก
ากับดูแลในแต่
่มวิชาชีดพหางานหรื
อยู่แล้ว อแต่
เหตุ
ดข้อมูอลมูของการเคลื
อนย้ายแรงงานผ่
พจึงไม่ค่อยพบข้อ่เคลื
มูล่อทีนย้
่เผยแพร่
ผ่านทางเว็
ไซต์อ
ไม่ทใราบข้
ลแน่ชัดเรื่อ่งของจ
านวนและวิานสภาวิ
ธีการเดิชนาชีทางของแรงงานที
ายออกไปท
างานบหรื
เท่
าใดนัก่เคลื
และท
มูลการเคลื
่อนย้ชาาชี
ยแรงงานของกรมการจั
นที่นดหางานหรื
่าเชื่อถือ ด้อวไม่ย
แรงงานที
่อนย้าอย่
ายเข้างไรข้
ามาทอางานผ่
านสภาวิ
พ หรือผ่านการลงทะเบีดหางานจะเป็
ยนกับกรมการจั
ี้กรมการจั
ดหางานจึ่องนย้
ต้อางน
าเสนอพร้าอนสภาวิ
มปรับชปรุาชีงพข้อจึมูงไม่
ลของกรมการจั
นปัจจุบบันไซต์
หา
เหตุในดข้
อมูลของการเคลื
ยแรงงานผ่
ค่อยพบข้อมูลดทีหางานให้
่เผยแพร่ผเป็่านทางเว็
แนวทางรองรั
บเพืาอย่
่อแก้
ไขปัอญมูหาที
่อาจเกิ่อดนย้
ขึ้นายแรงงานของกรมการจั
โดยการนาเสนอจากแหล่
งข้อมูลของกรมการจั
เท่
าใดนัก และท
างไรข้
ลการเคลื
ดหางานจะเป็
นที่น่าเชื่อดถืหอ างาน
ด้วย
เหตุนี้กรมการจัดหางานจึงต้องนาเสนอพร้อมปรับปรุงข้อมูลของกรมการจัดหางานให้เป็นปัจจุบัน หา
แนวทางรองรับเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยการนาเสนอจากแหล่งข้อมูลของกรมการจัดห างาน
การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน
การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน

ไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดเรื่องของจานวนและวิธีการเดินทางของแรงงานที่เคลื่อนย้ายออกไปทางาน หรือ
แรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานผ่านสภาวิชาชีพ หรือผ่านการลงทะเบียนกับกรมการจัดหางานหรือไม่
เหตุใดข้อมูลของการเคลื่อนย้ายแรงงานผ่านสภาวิ2ช3าชีพจึงไม่ค่อยพบข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
เท่าใดนัก และทาอย่างไรข้อมูลการเคลื่อนย้ายแรงงานของกรมการจั
ดหางานจะเป็นที่น่าเชื่อถือ ด้วย
3
เหตุนี้กรมการจัดหางานจึงต้องนาเสนอพร้อมปรับปรุงข้อมูลของกรมการจัดหางานให้เป็นปัจจุบัน หา
แนวทางรองรั
่อแก้อไมูขปั
ญ้งในส่
หาทีทว่อีเนของแรงงานที
าจเกิ
าเสนอจากแหล่
งข้และข้
อมูลของกรมการจั
ดห างาน่
ได้
แก่ ข้อมูลของแรงงานต่
คลื
่อนย้ดขึา้นยเข้โดยการน
ามาท
อมูลของแรงงานไทยที
ซึบ่งเพื
จากข้
ลาทังชาติ
่เคลืางานในประเทศไทย
่อนย้
ายเข้ามาทางานในประเทศไทย
และแรงงาน
ได้
ก่ ่ เข้คลื
อมู่ อลนย้
ของแรงงานต่
างชาติ
ที่เาคลื
าทีมาท
และข้
มูบลร่ของแรงงานไทยที
เดินแทางออกไปท
างานต่างประเทศ
ซึงประเทศ
่ง่อเป็นย้นข้าอยเข้
มูลในกลุ
่เป็น่ มางานในประเทศไทย
ปัวิจชจุาชีบันพและยั
มีงานวิ
จัยอใดน
าเสนอมาก่
ไทยที
ายออกไปท
างานต่
ตามข้งอไม่ตกลงยอมรั
ว มทั้ ง 8 วิอชนาชี พ่
เดินทางออกไปท
างประเทศ
ซึ่อ่งนย้
เป็านยแรงงานวิ
ข้อมูลที่เป็นชนปัาชีตก
จจุพบจัสัันดงและยั
มหีงานวิ
จอัยมูใดน
าเสนอมาก่อได้
น รับา
ศูนางานต่
ย์บริหเพราะการเคลื
ารข้
อมูลตลาดแรงงานภาคตะวั
กัดนกองบริ
ารข้
ลกตลาดแรงงาน
อาจได้
รับผลกระทบ
เป็
ส่งวไม่
นหนึ
่งภายใต้
รอบความตกลงว่
การเคลื
นย้
ยแรงงานอาเซี
ในมิติของกรมการจั
ดหางาน
ศูจันดทย์่อบาผลการวิ
ริหยาารข้
อมูจัลยตลาดแรงงานภาคตะวั
นตก
สังกัonดกองบริ
หารข้
อิขมูองกรมการจั
ลตลาดแรงงาน
ได้ยรับน
เรื่อFramework
งยน“การเคลื
่อนย้
ายแรงงานอาเซี
ยน ในมิ
ด้มอบหมายให้
วยบริการของอาเซี
น (ASEAN
Agreement
Service
–ตAFAS)
ปั จจุบัดนหางาน”
อาเซี
มอบหมายให้
จัดภายใต้
ทาผลการวิ
จาเนิ
ัยงเรืข้น่ออการของคณะกรรมการสาขาวิ
งมูล“การเคลื
่อนย้
ายแรงงานอาเซี
ิของกรมการจั
หางาน”
เพื
ทบทวนและปรั
บปรุ
ข้อเท็จจริ
ง ตลอดจนปั
ญหาและอุ
าง ๆ ที่เกี่ยดวข้
องกับ
ได้
จ่อัดศึทกษา
า MRAs
การด
ชาชียนพทีในมิ
่เปกีสรรคต่
่ยตวข้
องของคณะกรรมการ
เพื่อศึกษา
บปรุ
อมูล ตข้ิขอองกรมการจั
เท็จจริงCommittee
ตลอดจนปั
หาและอุ
่เกี่ยดวข้หางาน
งกัพบ
การเคลื
่อนย้ทบทวนและปรั
ายแรงงานในอาเซี
ดหางานญon
เพื
่อServices:
ให้ผู้บปริสรรคต่
หารของกรมการจั
ประสานงานด้
านบริการอาเซี
ยนยงข้นในมิ
(Coordinating
CCS)างในๆ 7ทีสาขาวิ
ชอาชี
การเคลื
ิของกรมการจั
ดหางาน
่อให้หผน่ารวจ
ู้บวยงานภายใต้
ริหารของกรมการจั
ดหางาน
นข้่อนย้
มูทัลานสยแรงงานในอาเซี
าหรับการวางแผนระดั
บตนโยบายด้
นแรงงาน
ังกัดกระทรวง
คืใช้
อเป็แพทย์
ตแพทย์
พยาบาลยนในมิ
วิศวกรรม
สถาปัตายกรรม
บัญและให้
ชีเพืและส
(สาขานักสารวจเป็
นเพียง
ใช้เป็นข้ออตกลงฯ)
บการวางแผนระดั
บร่วนโยบายด้
หน่วอยงานภายใต้
ังกัด่ดกระทรวง
แรงงานที
่เมูกีล่ยสวข้าหรั
องได้
เตรีอยตกลงยอมรั
มความพร้อบมการเคลื
่อนย้าตนแรงงาน
าิบยแรงงานต่
กรอบข้
และข้
มคุณสมบั
ุคลากรวิและให้
ชอาชีไปพการท่
งเที่ยวอาเซียสนที
าเนินการ
แรงงานทีASEAN
่เกี่ยวข้Tourism
องได้เตรียมความพร้
อมการเคลื
่อนย้ายแรงงานต่
อไป (ATPMC)
ภายใต้
Professional
Monitoring
Committee
การเคลื
่ อ น ย้ าจยแรงงาน
วิ ช าชี พ ใน กลุ่ ม ป ระเท ศอาเซี ย น อาจเป็ น ทั้ งโอกาส
2. วัตถุประสงค์
ของกำรวิ
ัย
(opportunities)
ร่ อะบบเศรษฐกิ
จไทยให้สามารถจัดดหางานทราบข้
หาแรงงานในสาขาอาชี
่ายขึอ้นง
2. วัตถุประสงค์
ขเพืองกำรวิ
2.1 แก่
ให้ ผู้ บจริัยห ารของกรมการจั
อ เท็ จ จริพงทีต่่ขาาดแคลนได้
ง ๆ ที่ เ กี่ ยงวข้
ช่กับว ยให้
แ รงงานเชี
่ ย วชาญที
ที่ ต้ อางประเทศของ
งการของตลาดอาเซี
นสามารถหางานท
2.1ายแรงงานไปท
เพื
่ อ ให้ ผู้ บ่ เริป็างานต่
หนารของกรมการจั
ด8หางานทราบข้
อ เท็ าผลการวิ
จ จริ ง ต่ า งาในประเทศที
ที่ เปกีระโยชน์
่ ย วข้่ อใ ห้ง
การเคลื
่อนย้
กลุ่มวิชยาชี
พ และน
จัยๆไปใช้
ผลตอบแทนสู
ในขณะเดียวกั
นการเคลื
่อนย้ายแรงงานออกไปท
างประเทศก็
อาจส่
งผลเสีย
กัในเชิ
บการเคลื
่อนย้ง าแต่
ยแรงงานไปท
างานต่
างประเทศของ
8 กลุ่มวิชาชีพางานในต่
และนาผลการวิ
จัยไปใช้
ประโยชน์
งนโยบาย
ต่ในเชิ
อ ระบบเศรษฐกิ
ทั ก ษะที่ เคลื่ อ นย้ อา ยออกไปเป็
สาขาวิ ช่ อาชี
งนโยบาย2.2 เพืจ ไทย
่ อให้ หหากแรงงานเชี
น่ วยงานในสั งกั่ ยดวชาญมี
กระทรวงแรงงานทราบข้
มูล ที่ เกี่ยวกับนการเคลื
นย้พาทีย่
ประเทศไทยเองก็
าดแคลน
หรื
อแรงงานที
่อนย้ายเข้าบมามี
ปัญหาด้
ชาชีาพย
่ อให้ ห น่ยมความพร้
วยงานในสั
งกั่เดคลืกระทรวงแรงงานทราบข้
อยแรงงาน
มูณ
ล ทีภาพหรื
่ เกี่ยวกัอบมาตรฐานวิ
การเคลื่ อนย้
แรงงานในอาเซี2.2
ยนขเพื
และเตรี
อมในการการรองรั
การเคลื
่อนย้าานคุ
ทีแรงงานในอาเซี
่แตกต่างกัน 2.3
การเคลื
าชีพจึงมีบผปรุ
ลต่งอข้แรงงานวิ
และต่่อต้นย้
นทุานยแรงงาน
การผลิต
ยนเพืและเตรี
ยายแรงงานวิ
มความพร้
นย้พอาคนไทย
ยแรงงาน
่ อ่อศึนย้
ก ษา
ทบทวนอชมในการการรองรั
และปรั
อบมูการเคลื
ล ที่ เกีช่ ย่อาชีวข้
งกั บ การเคลื
ของผู
้ประกอบการที
ชาชีพอาเซี
น บ ปรุ
ศึันก ษา
ทบทวน
และปรั
ในอาเซี
ยน ให้2.3
เป็นปัเพื่จ่จุอ้าบงแรงงานวิ
สามารถเผยแพร่
ปยระชาสั
มพังนข้ธ์อไมูด้ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเคลื่ อ นย้ า ยแรงงาน
หางาน กระทรวงแรงงาน
ในอาเซียน ให้เกรมการจั
ป็นปัจจุบันดสามารถเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์มีไภด้ารกิ จ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ แรงงานในด้ า นการ
เคลื
่อนย้ายแรงงาน ซึ่งได้จแัยก่ แรงงานต่างชาติที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานในประเทศไทย กับแรงงานไทย
3. ขอบเขตของกำรวิ
ที3.่เคลื
่อนย้ายออกไปท
างานต่
ดกรมการจั
หางาน้ ง
ขอบเขตของกำรวิ
จรวบรวม
ัย างประเทศ
3.1 ศึ ก ษา
และวิโดยกองบริ
เคราะห์ ขห้ อารข้
มู ลอทุมูตลิ ยตลาดแรงงาน
ภู มิ โดยมี แ หล่ซึ่ งงสัทีง่ มกัาของข้
อ มู ลดจากทั
มีประเทศไทยและประเทศสมาชิ
หน้าที่ในการวิ
แนวโน้
มรายงานผลการส
ด้านตลาดแรงงาน
ดทแาผลการศึ
กษาและวิ
ต่าง ๆ้ ง
3.1เคราะห์
ศึ ก ษาสถานการณ์
รวบรวมกอาเซี
และวิ
ข้ อ มู ล ทุ ติ ยารวจ
ภู มการจั
ิ โดยมี
หล่ งที่ ม าของข้
อ มูจลเัยจากทั
ยนเคราะห์
รายงานผลการวิ
จัย บทวิ
คราะห์
ทีเป็
่ เนกีต้่ ยนวข้ อ งและมี ผ ลกระทบในด้กอาเซี
า นแรงงาน
โดยมี ข้ อ มู ล ทีารวจ
่ เกี่ ย วข้รายงานผลการวิ
อ ง เช่ น ความต้จอัยงการแรงงาน
ประเทศไทยและประเทศสมาชิ
ยน รายงานผลการส
บทวิเคราะห์
การขาดแคลนแรงงาน
่อนย้และวิ
ายแรงงานเข้
นต้นมซึิ โดยใช้
่งข้อมูลขที้อ่เมูกีล่ยวกั
บการเคลื่อนย้
ายของ
เป็นต้น
3.2 ศึก ษาการเคลื
รวบรวม
เคราะห์าข-ออก
้อมู ลเป็
ปฐมภู
ของกรมการจั
ดหางาน
แรงงานประเภทไร้
ทกักนษา
ษะฝี
(Unskilled
Labor)
ขข้อ้อมูยมูลนลค่ของกรมการจั
อนข้าองครบถ้
วดนหางาน
โดยมี
3.2 ศึเช่
และวิา งด้
เคราะห์
ข้อกรมการจั
ล ปฐมภูดมหางานมี
ิ โดยใช้
กระทรวงแรงงาน
ข้อรวบรวม
มูมืลอแรงงานต่
าวในกลุ
่มมูประเทศสมาชิ
กอาเซี
และข้
มูลแรงงานไทย
หน่
ผิดชอบคื
กบริกหอาเซี
ารแรงงานต่
ว และมีพระราชก
ดการการ
กระทรวงแรงงาน
เช่น ข้ออมูสานั
ลแรงงานต่
า งด้
กอาเซีาหนดการบริ
ยน และข้อหมูารจั
ลแรงงานไทย
ที่เดิวนยงานที
ทางไปท่รับางานในประเทศสมาชิ
ยนาวในกลุ
เป็นาต้งด้
น่มาประเทศสมาชิ
ททีางานของคนต่
างด้สัามวเข้
ามากสากัภาวิ
บดูชกแอาเซี
ลาชีทพาให้
างจทีจริ่จะด
นการแจ้
่เดินทางไปท3.3
างานในประเทศสมาชิ
ยต่นาเงกิเป็ดๆนการตื
ภาษณ์
ทีต้น่ เกี่่นยตัวข้วของนายจ้
อ ง เพื่ อ ให้างทและลู
ราบข้กอจ้เท็
ง ทีาเนิ
่ ท าให้
ข้ อ มู ลง
การท
างานของคนต่
าวประเภทไร้
ทักชพษะฝี
(Unskilled
Labor)
ถูกต้อองอเท็
แต่จาใจริ
นส่งอวทียนของต่
3.3ายแรงงานใน
สัามงด้
ภาษณ์
ส8ภาวิ
าชี
ต่ าพงมผ่ือๆานกรมการจั
ที่ เกี่ ย วข้ อดงหางานมี
เพื่ อ ให้ให้
ราบข้
่ ท าให้ ขางด้
้ อ มูาลว
ของการเคลื
่อนย้
ทักชษะวิ
าชี
จทานวนค่
นข้
งน้
ประเภทมี
มนือาเส
(Skilled
ทักษะวิพชาชี
ที่ผ่าาสั
นกรมการจั
ข้อบมูั นล
ของการเคลืทัก่อษะฝี
นย้
ทักษะวิในกลุ
ชาชีาเพื
พ่มผ่8า่ อเผยแ
นกรมการจั
จมานวนค่
ย บนเป็ปันจจุ
3.4ายแรงงานใน
น อ ผล8Labor)
การศึ
กษ
ร่ ดปพหางานมี
ระช
พั น ธ์ อข้ดนข้
อหางานกลั
มูาลงน้ทีอ่ เป็
ทีและรั
่มีจานวนการเคลื
นย้
านยแรงงานค่
อนข้
ย่ อเผยแ
ทั้งจบานวนแรงงานต่
3.4าเพืน่อ่อาเส
อ ผล การศึ
พ ร่ ป ระช
ม พัาวที
น ธ์่เคลื
ข้ อ่อมูนย้
ล ทีายเข้
่ เป็ นามาท
ปั จจุางาน
บั น
บคาแนะน
เสนอแนะปรั
บปรุ
งกษ
ข้าองน้
มูาเพื
ลอในระดั
นโยบายต่
อไปาสัางด้
ในประเทศไทย
และจ
านวนแรงงานไทยที
่
เ
คลื
่
อ
นย้
า
ยออกไปท
างานต่
า
งประเทศ
และเป็
น
ที
่
น
่
า
สั
ง
เกตว่
า
และรับคาแนะนาเพื่อเสนอแนะปรับปรุงข้อมูลในระดับนโยบายต่อไป
ใน
กษะวิพชท์าชีเฉพำะ
พต่าง ๆ มีสภาวิชาชีพในประเทศไทยคอยกากับดูแลในแต่ละกลุ่มวิชาชีพอยู่แล้ว แต่
4. นิ8 ยทัำมศั
ไม่
ชัดเรื่อสงของจ
ธีกงารเดิ
นทางของแรงงานที
อนย้
4. ทนิราบข้
ยำมศัอมูพลประเภทพิ
ท์แน่เฉพำะ
ูจน์สัญานวนและวิ
ชำติ หมายถึ
แรงงานต่
างด้าวหลบหนี่เเคลื
ข้า่เมื
องสัายออกไปท
ญชาติเมียางาน
นมาร์ หรื
ลาวอ
แรงงานที
ามาท
านสภาวิ
ชาชี
พการแก้
หรือผ่ไขปั
าานการลงทะเบี
อไม่
สดูจระบบตามยุ
น์างานผ่
สัญชำติ
หมายถึ
ง แรงงานต่
งด้ญาหาแรงงานต่
วหลบหนียเข้นกั
เมืบอกรมการจั
ชาติดเหางานหรื
มีคยณะรั
นมาร์
ลาว
และกัมพูช่เคลื
า ที่อประเภทพิ
่ไนย้
ด้ราับยเข้
การจั
ทธศาสตร์
างด้
าวงสัญโดยมติ
ฐมนตรี
เหตุ
ใดข้
อชมูอาลยูทีของการเคลื
ยแรงงานผ่
นสภาวิ
ชาชีางรอการส่
พไขปั
จึงไม่
ค่องยพบข้
ที่เาผยแพร่
ผ่านทางเว็
บไซต์
และกั
มนพูให้
ด้รับการจั่อดนย้
ระบบตามยุ
ทธศาสตร์
การแก้
ญหาแรงงานต่
ว ทโดยมติ
คสณะรั
ฐมนตรี
ผ่อนผั
่ใ่ไนราชอาณาจั
การเป็
นการชั
่วาคราวระหว่
กลับอนุอมูญาลงด้
าตให้
างานได้
องงาน
คือ
เท่
า
ใดนั
ก
และท
าอย่
า
งไรข้
อ
มู
ล
การเคลื
่
อ
นย้
า
ยแรงงานของกรมการจั
ด
หางานจะเป็
น
ที
่
น
่
า
เชื
่
อ
ถื
อ
ด้
ว
ผ่งานกรรมกรและคนรั
อนผันให้อยู่ในราชอาณาจั
รเป็านนการชั
่วคราวระหว่
างรอการส่
บอนุและต้
ญาตให้
ทางานได้
คืยอ
บ ใช้กใ นบ้
มี ใ บอนุ
ญ าตท างานบั
ต รสีงกลั
ช มพู
อ งปรั
บ เปลีส่ ยองงาน
นสถานะ
เหตุ
นี้กรมการจั
งต้าใอหน้
งนาาเสนอพร้
อมปรั
บปรุางานบั
งข้อมูลตของกรมการจั
ดหางานให้
ป็นปั่ ยจนสถานะ
จุบัน หา
งานกรรมกรและคนรั
บ ใช้
นบ้
าทีน่ประเทศต้
มี ใ บอนุ
าตท
รสี ช มพู และต้
อ งปรั บเเปลี
โดยการพิ
สูจน์สัญดหางานจึ
ชาติจากเจ้
นญทาง
แนวทางรองรั
่อแก้จไากเจ้
ขปัญาหาที
ดขึ้นนโดยการน
โดยการพิสูจน์บสัญเพืชาติ
หน้าที่อ่ปาจเกิ
ระเทศต้
ทาง าเสนอจากแหล่งข้อมูลของกรมการจัดห างาน
การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน
การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน
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ำ หมายถึง คนต่
่เข้ามาทางานในประเทศไทย
างานตามข้อตกลงว่าและแรงงาน
ด้วยการจ้าง
ซึประเภทแรงงำนน
่งจากข้อมูลทั้งในส่ำเข้
วนของแรงงานที
่เคลืา่องด้นย้าวที
ายเข้
แรงงานต่
างประเทศไทยกั
บ ประเทศคู
จุบั น ท าข้อตกลงกั
ไทยที
่ เคลื่ อางด้
นย้าาวระหว่
ยออกไปท
างานต่ างประเทศ
ในกลุ่ มภวิาคีช าชี(MOU)
พ ตามข้ปัอจตกลงยอมรั
บ ร่ว มทับ้ ง 438 ประเทศ
วิช าชี พ
คือ เมียรนมาร์
สปป.ลาว
กัมพูชา และเวี
อาจได้
ับผลกระทบ
เพราะการเคลื
่อนย้ยาดนาม
ยแรงงานวิชาชีพจัดเป็นส่วนหนึ่งภายใต้กรอบความตกลงว่า
ประเภทตลอดชี
พ หมายถึ
ง คนต่างด้
าวซึ่งได้รับใบอนุ
ญาตทางานตามประกาศคณะปฏิ
ด้วยบริการของอาเซี
ยน (ASEAN
Framework
Agreement
on Service
– AFAS) ปั จจุบันอาเซียวนัติ
ฉบัจับดททีา่ 322
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าระส
าคั ญ ว่ า “ใบอนุ ญ าตที่ อ อกให้
า วซึ่ ง มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ใ น
ได้
MRAsข้ อภายใต้
การดมี สาเนิ
นการของคณะกรรมการสาขาวิ
ชาชีแพก่ทีค่เกีนต่
่ยวข้า งด้
องของคณะกรรมการ
ราชอาณาจักรตามกฎหมายว่
วยคนเข้าเมืองและท
างานอยู่แonล้วServices:
ก่อนวันที่ CCS)
13 ธันในวาคม
พ.ศ. ช2515
ประสานงานด้
านบริการอาเซียานด้(Coordinating
Committee
7 สาขาวิ
าชีพ
ได้ตลอดชี
วิตของคนต่
างด้าวนัวิศ้นวกรรม
เว้นแต่สถาปั
คนต่าตงด้ยกรรม
าวจะเปลี
พใหม่
คืให้อใช้แพทย์
ทันตแพทย์
พยาบาล
บัญ่ยชีนอาชี
และส
ารวจ (สาขานักสารวจเป็นเพียง
ประเภททั
ไป หมายถึบงร่วคนต่
งด้าวที
นแรงงานที
ีทักษะและท
างานอยู
กรอบข้อตกลงฯ)
และข้อ่วตกลงยอมรั
มคุณาสมบั
ติบ่เุคป็ลากรวิ
ชาชีพ่มการท่
องเที่ยวอาเซี
ยนที่ใ่ดนต
าเนิาแหน่
นการง
ค่อนข้าASEAN
งสู ง หรืTourism
ออาจถูกส่Professional
งมาจากบริษัทMonitoring
แม่ในต่างประเทศที
่เข้ามาลงทุ
นในประเทศไทย หรือเข้ามา
ภายใต้
Committee
(ATPMC)
ท างานชั่ ว คราวในงานที
ทั ก ษะและเทคโนโลยี
เป็ น ความต้
้ ที่ มี คนวามสามารถ
การเคลื่ อ น่ ตย้้ อางใช้
ยแรงงาน
วิ ช าชี พ ใน กลุช่ั้ นมสูปงระเท
ศอาเซีอยงการผู
น อาจเป็
ทั้ งโอกาส
เฉพาะด้าน มีความช
าน หรืสอามารถจั
มีความสามารถทางการสื
่ อสาร พ(ภาษา)
ที่ยังหาคนไทย
(opportunities)
แก่รานาญเฉพาะด้
ะบบเศรษฐกิจไทยให้
ดหาแรงงานในสาขาอาชี
ที่ขาดแคลนได้
ง่ายขึ้น
ีความสามารถ
อมีความช
ามาร่วมงานไม่ได้ หรือยเป็
นการเข้ามาทางานในกิ
จการที่ตนเอง
ช่ทีว่มยให้
แ รงงานเชีหรื
่ ย วชาญที
่ เป็านาญเข้
น ที่ ต้ อ งการของตลาดอาเซี
นสามารถหางานท
าในประเทศที
่ ใ ห้
ลงทุน หรือกิจงการของคู
่สมรสยหรื
จการที่อ่รนย้
่วมลงทุ
น เป็นต้น
ผลตอบแทนสู
แต่ในขณะเดี
วกัอนกิการเคลื
ายแรงงานออกไปท
างานในต่างประเทศก็อาจส่งผลเสีย
ประเภทส่
เสริ ม กำรลงทุ น่ ย วชาญมี
หมายถึ งทั กคนต่
่ ง เข้าายออกไปเป็
มาท างานในราชอาณาจั
ต่ อ ระบบเศรษฐกิ
จ ไทยงหากแรงงานเชี
ษะทีา งด้
่ เคลืา วซึ
่ อ นย้
น สาขาวิ ช าชี พกทีร่
ตามกฎหมายพิ เขศษ
ได้ แก่ กฎหมายว่
าด้ ว่เยการส่
และกฎหมายอื
(พ.ร.บ. การนิ
ประเทศไทยเองก็
าดแคลน
หรือแรงงานที
คลื่อนย้งาเสริ
ยเข้มาการลงทุ
มามีปัญนหาด้
านคุณภาพหรื่ นอมาตรฐานวิ
ชาชีคพม
สาหกรรม
นต้น) ่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจึงมีผลต่อแรงงานวิชาชีพ คนไทย และต่อต้นทุนการผลิต
ทีอุ่แตตกต่
างกันเป็การเคลื
ประเภทชนกลุ
่มน้ชอาชี
ย พหมายถึ
ของผู้ประกอบการที
่จ้างแรงงานวิ
อาเซียงนคนต่างด้าวถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ
และได้รับการผ่กรมการจั
อนผันให้ไปประกอบอาชี
พ ณ ที่แห่งใดแทนการเนรเทศหรื
ออยู
่ในระหว่
างรอการเนรเทศ
ด หางาน กระทรวงแรงงาน
มี ภ ารกิ จ ที่ เกี่ ย วข้
อ งกั
บ แรงงานในด้
า นการ
ประเภทไป-กลั
บ หมายถึางชาติ
ง คนต่
งด้่อานย้
วทีา่เยเข้
ข้ามาท
ษณะไปเช้า
เคลื่อนย้ายแรงงาน
ซึ่งได้แก่ แรงงานต่
ที่เาคลื
ามาทางานในประเทศไทยในลั
างานในประเทศไทย กับกแรงงานไทย
ทีเย็่เคลื
่อนย้
งประเทศ โดยกองบริบหชายแดน
ารข้อมูลตลาดแรงงาน
ซึ่ งสังกัดกรมการจังหวั
ดหางาน
น กลั
บ าซึยออกไปท
่งส่ วนใหญ่างานต่
จะข้าามแดนตามแนวตะเข็
เช่น ด่านข้ามพรมแดนแถวจั
ดตาก
มีอรัหญน้าประเทศ
ที่ในการวิหนองคาย
เคราะห์สเป็
ถานการณ์
นต้น แนวโน้มด้านตลาดแรงงาน การจัดทาผลการศึกษาและวิจัยต่าง ๆ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งและมี
ผ ลกระทบในด้ า นแรงงาน
โดยมี
ข้ อ มู ล่ อทีุ ป่ เกีสงค์
่ ย วข้แอรงงาน
ง เช่ น (ความต้
ความต้อ งการแรงงาน)
งการแรงงาน
กำรขำดแคลนแรงงงำน
หมายถึ
ง ภาวะที
มีมากกว่าอุปทานแรงงาน
(จานวนแรงงาน)
ภายใต้
ค่าจ้าเป็งและเงื
ณ ช่วงเวลาหนึ
่ง ๆ
การขาดแคลนแรงงาน
การเคลื
่อนย้ายแรงงานเข้
า -ออก
นต้น ซึ่อ่งนไขการจ้
ข้อมูลที่เกีา่ยงงาน
วกับการเคลื
่อนย้ายของ
หรือการขยายตัวของอุ
ปสงค์
งกว่กรมการจั
าการขยายตั
วของอุปข้อทาน
แรงงานประเภทไร้
ทักษะฝี
มือในตลาดแรงงานสู
(Unskilled Labor)
ดหางานมี
มูลค่นอกจากการขาดแคลน
อนข้างครบถ้วน โดยมี
ในเชิ
งปริ ม าณแล้
ว ยั งมี กอารขาดแคลนในเชิ
งคุ ณาภาพ
อ ผู้ ปพระกอบการไม่
ส ามารถหาแรงงานที
หน่
วยงานที
่รับผิดชอบคื
สานักบริหารแรงงานต่
งด้าวคืและมี
ระราชกาหนดการบริ
หารจัดการการ่ มี
ณสมบัติตามทีา่ตงด้้องการได้
(Qualified
ทคุางานของคนต่
าวเข้ามาก
ากับดูแล worker)
ทาให้เกิดเนืการตื
่นตัวกของนายจ้
าง และลูตกรงต่
จ้าองความต้
ที่จะดาเนิ
นการแจ้
่องจากทั
ษะของแรงงานไม่
องการ
ภายใต้ง
การท
างานของคนต่
เงื่อนไขการจ้
างงานหนึางด้
่ง ๆาวประเภทไร้ทักษะฝีมือ (Unskilled Labor) ให้ถูกต้อง แต่ในส่วนของต่างด้าว
ประเภทมีทักษะฝี
ือ (Skilled
Labor)
ในกลุ
ทักษะวิ
ชาชีพ างานต่
ที่ผ่านกรมการจั
ดหางานกลั
บเป็กนขั้นข้อตอน
มูล
เดินมทำงด้
วยตนเอง
หมายถึ
ง วิ่มธีก8ารเดิ
นทางไปท
างประเทศด้
วยตนเองทุ
ทีตั่ม้งแต่
ีจานวนการเคลื
่อนย้งาเดิยแรงงานค่
นข้างน้างประเทศ
อย ทั้งจานวนแรงงานต่
างด้าวที่เดคลืหางาน
่อนย้ายเข้
ามาท
ขั้นตอนแรกจนถึ
นทางไปทอางานต่
โดยแจ้งผ่านกรมการจั
และรั
บผิดางาน
ชอบ
ในประเทศไทย
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึและจ
้นเอง านวนแรงงานไทยที่เคลื่อนย้ายออกไปทางานต่างประเทศ และเป็นที่น่าสังเกตว่า
ใน 8 ทักษะวิชบริ
าชีษพั ทต่าจังดๆส่งมีสหมายถึ
ภาวิชาชี
ากับดูางประเทศโดยผ่
แลในแต่ละกลุ่มาวินบริ
ชาชีพษอยู
ว แต่
ง วิพธในประเทศไทยคอยก
ีการเดิน ทางไปทางานต่
ัท จั่แดล้หางาน
ไม่
ทราบข้่ไอด้มูรัลบแน่
เรื่องของจานวนและวิ
ธีการเดิจัดนส่ทางของแรงงานที
่อนย้ายออกไปท
เอกชนที
อนุชญัดาตจากกรมการจั
ดหางานให้
งแรงงานไทยไปต่่เคลื
างประเทศได้
โดยดางาน
าเนินหรื
การอ
แรงงานที
่เคลื่อานย้
ายเข้ามาท
างานผ่ามีนสภาวิ
าชีพ หรือษผ่ัทานการลงทะเบี
ยนกับกรมการจั
ตามขั้นตอนผ่
นกรมการจั
ดหางาน
ค่าบริกชารของบริ
และค่าใช้จ่ายตามจริ
งที่บริษัทเรีดหางานหรื
ยกเก็บ อไม่
เหตุใดข้อมูลของการเคลื
นย้ายแรงงานผ่
านสภาวิง ชวิธาชีีกพารเดิ
จึงไม่นทางไปท
ค่อยพบข้างานต่
อมูลทีา่เงประเทศ
ผยแพร่ผ่านทางเว็
บไซต์
กรมกำรจัด่อหำงำนจั
ดส่ง หมายถึ
ผ่านการจั
ดส่ง
เท่
าใดนัก และท
าอย่างไรข้
อมูลการเคลื
่อนย้ายแรงงานของกรมการจั
หางานจะเป็
ที่น่าเชื่อถือ ด้วย
โดยกรมการจั
ดหางาน
ซึ่งกรมการจั
ดหางานจะเป็
นผู้ประสานตาแหน่งดงานว่
างจากต่นางประเทศโดยตรง
เหตุ
องน
าเสนอพร้
มปรับงปรุ
งข้อมูลของกรมการจั
ดหางานให้
เป็นคปั่าใช้
จจุจบ่าันยตาม
หา
หรือนเรีี้กยรมการจั
กว่ารัฐต่ดอหางานจึ
รัฐ และดงต้าเนิ
นการรั
บสมัคอรจนถึ
ส่งแรงงานไปท
างานต่างประเทศ
โดยมี
แนวทางรองรั
่อแก้ไขปังญให้หาที
่อาจเกิ
ดขึ้นมีคโดยการน
จริงที่กรมการจับดเพืหางานแจ้
ทราบ
และไม่
่าบริการ าเสนอจากแหล่งข้อมูลของกรมการจัดห างาน
การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน
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ษัทพำลู
งไปทวนของแรงงานที
ำงำนในต่ำงประเทศ
ง วิธางานในประเทศไทย
ีการเดินทางไปทางานต่
างประเทศ
ซึบริ่งจากข้
อมูลกทัจ้้งำในส่
่เคลื่อนย้หมายถึ
ายเข้ามาท
และแรงงาน
วิธีหนึ่ เงคลื
ที่บ่ อรินย้
ษัทาในประเทศไทยที
าขาหรือ บริในกลุ
ษัทแม่่ มอวิยูช่ใาชี
นต่พาตามข้
งประเทศ
จะส่งลูกจ้บาร่งของตนไปท
ไทยที
ยออกไปทางานต่่มีสางประเทศ
อตกลงยอมรั
ว มทั้ ง 8 วิชางาน
าชี พ
ยังหน่วรยงานสาขา
อบริษัทแม่ที่ต่ั้งออยู
างประเทศชาชีมีกพาหนดระยะเวลาที
่แน่นอนกรอบความตกลงว่า
อาจได้
ับผลกระทบหรืเพราะการเคลื
นย้่ใานต่
ยแรงงานวิ
จัดเป็นส่วนหนึ่งภายใต้
บริษัทพำลู
จ้ำงไปฝึFramework
กงำนในต่ำงประเทศ
หมายถึ
วิธีการเดิ–นทางไปท
ด้วยบริการของอาเซี
ยน ก(ASEAN
Agreement
onงService
AFAS) างานต่
ปั จจุบันางประเทศ
อาเซียน
วิธจีหัดนึท่งาที่บMRAs
ริษัทในประเทศไทยที
าขา/บริษัทแม่อยู่ในต่างประเทศ
กงานยัง
ได้
ภายใต้การดาเนิ่มนีสการของคณะกรรมการสาขาวิ
ชาชีพจะส่
ที่เกีงลู่ยกวข้จ้าองของตนไปฝึ
งของคณะกรรมการ
หน่วยงานสาขาานบริ
หรือกบริ
ษัทแม่ยนที่ต(Coordinating
ั้งอยู่ในต่างประเทศ
มีกาหนดระยะเวลาช่
วงสั้นCCS)
ๆ เช่ในน 745สาขาวิ
วัน 3ชเดืาชีอพน
ประสานงานด้
ารอาเซี
Committee
on Services:
อน เป็นทัต้นนตแพทย์ พยาบาล วิศวกรรม สถาปัตยกรรม บัญชี และสารวจ (สาขานักสารวจเป็นเพียง
คื6อเดืแพทย์
Re-entry
หมายถึ ง แรงงานไทยที
่ เดิตนิบทางไปท
างประเทศผ่
านกรมการจั
ดหางาน
กรอบข้อตกลงฯ)
และข้อตกลงยอมรั
บร่วมคุณสมบั
ุคลากรวิางานต่
ชาชีพการท่
องเที่ยวอาเซี
ยนที่ดาเนิ
นการ
อย่างถูกASEAN
กฎหมาย
ได้แก่ เดิProfessional
นทางด้วยตนเอง
บริษัทจัดCommittee
ส่ง กรมการจั(ATPMC)
ดหางานจัดส่ง ฯ และประสงค์จะ
ภายใต้
Tourism
Monitoring
เดินทางกลับมาพั
กผ่อนที
ทางกลัศอาเซี
บไปทางานต่
างประเทศกั
บนายจ้าง
การเคลื
่ อ น่ประเทศไทยเป็
ย้ า ยแรงงานนการชั
วิ ช าชี่วคราว
พ ใน แล้
กลุว่ มเดิปนระเท
ย น อาจเป็
น ทั้ งโอกาส
รายเดิม
(opportunities)
แก่ระบบเศรษฐกิจไทยให้สามารถจัดหาแรงงานในสาขาอาชีพที่ขาดแคลนได้ง่ายขึ้น
ช่ ว ยให้ แ รงงานเชี่ ย วชาญที่ เป็ น ที่ ต้ อ งการของตลาดอาเซี ย นสามารถหางานท าในประเทศที่ ใ ห้
ผลตอบแทนสู
ง แต่
ยวกันรการเคลื
5. ประโยชน์
ที่คในขณะเดี
ำดว่ำจะได้
ับ ่อนย้ายแรงงานออกไปทางานในต่างประเทศก็อาจส่งผลเสีย
ต่ อ ระบบเศรษฐกิ
หากแรงงานเชี
่ ย วชาญมี
ั ก ษะที่ เคลื่ อ นย้าหรั
า ยออกไปเป็
น สาขาวิ ชดาชี
พ ที่
5.1 เป็จนไทย
แนวทางในการเตรี
ยมความพร้
อม ทและวางนโยบายส
บผู้บริหารของกรมการจั
หางาน
ประเทศไทยเองก็
หรือแรงงานที
เกี่ยวกับการเคลื่อขนย้าดแคลน
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ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์
ที่เคลื่อนย้ายออกไปทางานต่างประเทศ โดยกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน ซึ่ งสังกัดกรมการจัดหางาน
มีหน้าที่ในการวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มด้านตลาดแรงงาน การจัดทาผลการศึกษาและวิจัยต่าง ๆ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งและมี ผ ลกระทบในด้ า นแรงงาน โดยมี ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น ความต้ อ งการแรงงาน
การขาดแคลนแรงงาน การเคลื่อนย้ายแรงงานเข้า -ออก เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายของ
แรงงานประเภทไร้ทักษะฝีมือ (Unskilled Labor) กรมการจัดหางานมีข้อมูลค่อนข้างครบถ้วน โดยมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สานักบริหารแรงงานต่างด้าว และมีพระราชกาหนดการบริหารจัดการการ
ทางานของคนต่างด้าวเข้ามากากับดูแล ทาให้เกิดการตื่นตัวของนายจ้าง และลูกจ้าง ที่จะดาเนินการแจ้ง
การทางานของคนต่างด้าวประเภทไร้ทักษะฝีมือ (Unskilled Labor) ให้ถูกต้อง แต่ในส่วนของต่างด้าว
ประเภทมีทักษะฝีมือ (Skilled Labor) ในกลุ่ม 8 ทักษะวิชาชีพ ที่ผ่านกรมการจัดหางานกลับเป็นข้อมูล
ที่มีจานวนการเคลื่อนย้ายแรงงานค่ อนข้างน้อย ทั้งจานวนแรงงานต่างด้าวที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางาน
ในประเทศไทย และจานวนแรงงานไทยที่เคลื่อนย้ายออกไปทางานต่างประเทศ และเป็นที่น่าสังเกตว่า
ใน 8 ทักษะวิชาชีพต่าง ๆ มีสภาวิชาชีพในประเทศไทยคอยกากับดูแลในแต่ละกลุ่มวิชาชีพอยู่แล้ว แต่
ไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดเรื่องของจานวนและวิธีการเดินทางของแรงงานที่เคลื่อนย้ายออกไปทางาน หรือ
แรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานผ่านสภาวิชาชีพ หรือผ่านการลงทะเบียนกับกรมการจัดหางานหรือไม่
เหตุใดข้อมูลของการเคลื่อนย้ายแรงงานผ่านสภาวิชาชีพจึงไม่ค่อยพบข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
เท่าใดนัก และทาอย่างไรข้อมูลการเคลื่อนย้ายแรงงานของกรมการจัดหางานจะเป็นที่น่าเชื่อถือ ด้วย
เหตุนี้กรมการจัดหางานจึงต้องนาเสนอพร้อมปรับปรุงข้อมูลของกรมการจัดหางานให้เป็นปัจจุบัน หา
แนวทางรองรับเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยการนาเสนอจากแหล่งข้อมูลของกรมการจัดห างาน
การเคลื่อ่อนย้
นย้าายแรงงานอาเซี
ยแรงงานอาเซียยนน ในมิ
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หางาน
การเคลื

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษา ทบทวน ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่ อนย้ายแรงงาน งานวิจัย
ที่ เกี่ ย วข้ อ งในอดี ต และวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล การเคลื่ อ นย้ า ยแรงงานเป็ น เรื่ อ งส าคั ญ ที่ จ ะท าให้ ท ราบ
ถึงทิศทางการพัฒนาด้านแรงงานและการเตรียมความพร้อมทางด้ านการบริหารจัดการของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะงานของกรมการจัดหางาน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านแรงงานทั้งการเคลื่อนย้าย
เข้าของแรงงานต่างด้าว และเคลื่อนย้ายออกของแรงงานไทย

2.1 ทฤษฎี และแนวคิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน

2.1.1 ความหมายและลักษณะของการเคลื่อนย้ายแรงงาน
รศ.ดร.มนูญ โต๊ะยามา และดร.วสุ สุวรรณวิหก (2561:12-13) การเคลื่อนย้ายแรงงาน
หรื อ การอพยพแรงงาน (Labour migration) มี ค วามหมายต่ า งจากการย้ า ยถิ่ น หรื อ การอพยพ
(Migration) โดยการย้ า ยถิ่ น ตามความหมายขององค์ ก ารระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยการอพยพ
(International Organization for Migration: IOM) หมายถึง รูปแบบของการเคลื่อนย้ายของบุคคล
หรือกลุ่ มบุ คคลจากพื้น ที่ทางภูมิศาสตร์ห นึ่งข้ามชายแดนที่ มีการเมืองการปกครองไปยังภูมิภ าคอื่น
ซึ่ งการอพยพในที่ นี้ ค รอบคลุ ม การอพยพของผู้ ลี้ ภั ย (Refugees) ผู้ ไร้ ที่ อ ยู่ อ าศั ย (The Homeless)
ผู้อพยพผิดกฎหมาย (Illegal migrants) ผู้อพยพทางเศรษฐกิจ (Economic migrants) โดยอาจเป็น
การย้ายถิ่นไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ใช่แหล่งกาเนิดของตนเองแบบชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งการย้ายถิ่นอาจเป็น
การย้ายถิ่นภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ
ส่ ว นการเคลื่ อ นย้ า ยแรงงาน IOM ชี้ ว่ า คื อ การเคลื่ อ นย้ า ยข้ า มพรมแดนของคน
มีวัตถุประสงค์เพื่อการไปทางานในต่างประเทศ ในขณะที่ในที่ประชุมขององค์การสหประชาชาติว่าด้วย
การคุ้มครองสิทธิของแรงงานอพยพและสมาชิกในครอบครัว ให้ความเห็นว่าแรงงานที่มีการเคลื่อนย้าย
หรือแรงงานอพยพ คือ บุคคลผู้ซึ่งเข้าไปหรือถูกนาเข้าไปร่วมกิจกรรมที่ให้ มีค่าตอบแทนในประเทศ
ที่ไม่ใช่สั ญชาติของตนเอง และบางครั้งคาว่า การเคลื่อนย้ายทางเศรษฐกิจ (economic migration)
มีการนามาใช้แทนคาว่าการเคลื่อนย้ายแรงงาน แม้ว่าสองคานี้ต่างกัน กล่าวคือ การเคลื่อนย้ายแรงงาน
คื อ เพื่ อ การท างาน ในขณะที่ ก ารเคลื่ อ นย้ ายทางเศรษฐกิ จ นอกจากจะครอบคลุ ม การเคลื่ อ นย้า ย
เพื่อการทางานแล้ว ยังรวมถึงการเคลื่อนย้ายข้ามแดนไปยังประเทศอื่นที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจด้วย
Harris and Sabot (อ้ างถึ งใน พั ชรี เจริ ญ ธรรม, 2557: 9-10) ได้ ให้ ความหมายของ
การย้ า ยถิ่ น (Migration) ว่ า เป็ น การตั ด สิ น ใจในการเคลื่ อ นย้ า ยของประชากรเชิ ง ภู มิ ศ าสตร์
(Geographical Move) ในการแสวงหางานทาโดยการตัดสินใจย้ายถิ่นที่สมเหตุสมผลนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อผู้
ย้ายถิ่นคาดว่าผลที่ได้รับจากการย้ายถิ่นจะเกิดขึ้นมากกว่าต้นทุนที่เสียไป
ในทางประชากรศาสตร์นั้นการย้ายถิ่น บางกรณีสามารถใช้คาว่า “การเคลื่อนย้าย” แทน
คาว่า “การย้ายถิ่น” ซึ่งหมายความในหลายลักษณะดังนี้
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Ravenstein (1889) (อ้างถึงใน วิชชุกาญจน์ พาโนมัย, 2556: 9-10) ได้ศึกษาแนวคิด
ของผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานวิชาชีพอาเซียน
ทฤษฎี เกี่ ย วกั บ การอพยพ (Law of Migration) เพื่ อ อธิ บ ายมู ล เหตุ แ ห่ ง การเข้ า มาหางานท าของ
กรมการจั ด หางาน กระทรวงแรงงาน มี ภ ารกิ จ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ แรงงานในด้ า นการ
ผู้ลักลอบหนีเข้าเมืองว่าลักษณะการอพยพของประชากรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
เคลื่อนย้ายแรงงาน ซึ่งได้แก่ แรงงานต่างชาติที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานในประเทศไทย กับแรงงานไทย
การอพยพย้ายถิ่นเป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกประเทศเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในสังคม
ที่เคลื่อนย้ายออกไปทางานต่างประเทศ โดยกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน ซึ่ งสังกัดกรมการจัดหางาน
การอพยพก็มีสาเหตุแตกต่างกัน ลักษณะการอพยพก็แตกต่างกัน เช่น การอพยพหนีความแห้ งแล้ ง
มีหน้าที่ในการวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มด้านตลาดแรงงาน การจัดทาผลการศึกษาและวิจัยต่าง ๆ
หนีภัยธรรมชาติ ไปทางานหรือเพื่อการศึกษา และการอพยพมีทั้งแบบถาวร แบบชั่วคราว ในประเทศ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งและมี ผ ลกระทบในด้ า นแรงงาน โดยมี ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น ความต้ อ งการแรงงาน
ระหว่างประเทศ โดยสมัครใจและไม่สมัครใจ โดย Ravenstein อธิบายลักษณะการอพยพย้ายถิ่นดังนี้
การขาดแคลนแรงงาน การเคลื่อนย้ายแรงงานเข้า -ออก เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายของ
1. การย้ายถิ่นและระยะทาง ประชากรส่วนใหญ่จะอพยพในระยะทางใกล้ ๆ
แรงงานประเภทไร้ทักษะฝีมือ (Unskilled Labor) กรมการจัดหางานมีข้อมูลค่อนข้างครบถ้วน โดยมี
2. ขั้นตอนการอพยพหรือการย้ายถิ่น ทาให้เกิดคลื่นการอพยพ (Current of Migration)
หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สานักบริหารแรงงานต่างด้าว และมีพระราชกาหนดการบริหารจัดการการ
สู่ศูนย์กลางด้านการค้าและอุตสาหกรรม มีประชากรหนาแน่นขึ้นอย่างรวดเร็ว
ทางานของคนต่างด้าวเข้ามากากับดูแล ทาให้เกิดการตื่นตัวของนายจ้าง และลูกจ้าง ที่จะดาเนินการแจ้ง
3. แรงจูงใจด้านเศรษฐกิจที่มีกฎหมายกดขี่ เสียภาษีสูง อากาศและสิ่งแวดล้อมไม่ดี ต่าง ๆ
การทางานของคนต่างด้าวประเภทไร้ทักษะฝีมือ (Unskilled Labor) ให้ถูกต้อง แต่ในส่วนของต่างด้าว
เหล่านี้จะผลักดันให้คนอพยพไปสู่พื้นที่ที่ดีกว่า
ประเภทมีทักษะฝีมือ (Skilled Labor) ในกลุ่ม 8 ทักษะวิชาชีพ ที่ผ่านกรมการจัดหางานกลับเป็นข้อมูล
4. แนวโน้มของผู้ที่มีภูมิหลังชนบทจะมีการย้ายถิ่นมากกว่าผู้ที่มีภูมิหลังเมือง
ที่มีจานวนการเคลื่อนย้ายแรงงานค่ อนข้างน้อย ทั้งจานวนแรงงานต่างด้าวที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางาน
5. จ านวนการย้ า ยถิ่ น มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความก้ าวหน้ าทางด้ า นเทคโนโลยี กฎข้ อ นี้
ในประเทศไทย และจานวนแรงงานไทยที่เคลื่อนย้ายออกไปทางานต่างประเทศ และเป็นที่น่าสังเกตว่า
หมายความว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาการจะมีส่วนทาให้เกิดการย้ายถิ่น
ใน 8 ทักษะวิชาชีพต่าง ๆ มีสภาวิชาชีพในประเทศไทยคอยกากับดูแลในแต่ละกลุ่มวิชาชีพอยู่แล้ว แต่
6. ปั จ จั ย ทางเศรษฐกิ จ เป็ น แรงกระตุ้ น ให้ เกิ ด การย้ า ยถิ่ น กฎข้ อ นี้ อ ธิ บ ายสาเหตุ
ไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดเรื่องของจานวนและวิธีการเดินทางของแรงงานที่เคลื่อนย้ายออกไปทางาน หรือ
ของการย้ายถิ่น โดยเชื่อว่าสาเหตุสาคัญที่ทาให้บุคคลทาการย้ายถิ่นคือเหตุผลทางเศรษฐกิจ ซึ่งรวมทั้ง
แรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานผ่านสภาวิชาชีพ หรือผ่านการลงทะเบียนกับกรมการจัดหางานหรือไม่
การทามาหากิน การหางานทา หรือการเพิ่มรายได้
เหตุใดข้อมูลของการเคลื่อนย้ายแรงงานผ่านสภาวิชาชีพจึงไม่ค่อยพบข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
7. การย้ายถิ่นกับ ลักษณะทางเพศของผู้ ย้ายถิ่น กฎข้อนี้อธิบายลั กษณะความเป็นชาย
เท่าใดนัก และทาอย่างไรข้อมูลการเคลื่อนย้ายแรงงานของกรมการจัดหางานจะเป็นที่น่าเชื่อถือ ด้วย
หรือหญิง มีผลต่อการย้ายถิ่น โดยกล่าวว่า การย้ายถิ่นของเพศหญิงจะเป็นการย้ายถิ่นในระยะทางสั้น ๆ
เหตุนี้กรมการจัดหางานจึงต้องนาเสนอพร้อมปรับปรุงข้อมูลของกรมการจัดหางานให้เป็นปัจจุบัน หา
และเพศชายจะย้ายถิ่นในระยะทางที่ยาวกว่า กฎข้อนี้ดูจะอธิบายเงื่อนไขของสังคมในอดีต ที่สถานภาพ
แนวทางรองรับเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยการนาเสนอจากแหล่งข้อมูลของกรมการจัดห างาน
และบทบาทของเพศหญิงยังถูกสังคมกาหนดให้อยู่กับบ้านหรือภายในหมู่บ้านเท่านั้น ดังนั้นการย้ายถิ่น
ในอดีตจึงเป็นการย้ายถิ่นของเพศชายเป็นสาคัญ
การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน
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่แรงงานเคลื
สิ่งที่เป็อนงการแรงงาน
ปัจจัยผลักดัน
ที่ เกี่ ย วข้ อ งและมี1.ผ ลกระทบในด้
า นแรงงาน โดยมี
ข้ อ มู ล่อทีนย้
่ เกีา่ ยยหรื
วข้ อองย้าเช่ยออก
น ความต้
ให้แรงงานเคลื่อนย้ายออกจากประเทศต้
นทาง ประกอบด้
การขาดแคลนแรงงาน
การเคลื่อนย้ายแรงงานเข้
า -ออก เป็วยนต้น ซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายของ
ว่ า งงานและการจ้
า งงานในระดั
and
แรงงานประเภทไร้ท1.1
ักษะฝีภาวการณ์
มือ (Unskilled
Labor) กรมการจั
ดหางานมีขบ้อต่มูาลค่(Unemployment
อนข้างครบถ้วน โดยมี
Underemployment)
ต่าของประเทศใดที
่เกิาหนดการบริ
ดขึ้นเป็นสิ่งทีห่แารจั
สดงให้
เห็นว่า
หน่
วยงานที่รับผิดชอบคืภาวการณ์
อ สานักบริจห้างงานในระดั
ารแรงงานต่บางด้
าว และมีพระราชก
ดการการ
้นมีปริามงด้าณของก
าลัากั
งแรงงานที
่ มากเกิ
กว่าความสามารถรองรั
บการจ้
ทประเทศนั
างานของคนต่
าวเข้ามาก
บดูแล ทาให้
เกิดนการตื
่นตัวของนายจ้าง และลู
กจ้าางงงานภายในประเทศ
ที่จะดาเนินการแจ้ง
ส่ ง ผลให้
แ รงงานส่ วานหนึ
่ งไม่ ส ามารถหางานท
ก ลายเป็Labor)
น ผู้ ว่ า งงาน
่ แ รงงานบางส่
การท
างานของคนต่
งด้าวประเภทไร้
ทักษะฝีมือ าได้
(Unskilled
ให้ถูกในขณะที
ต้อง แต่ในส่
วนของต่างด้วานว
ประเภทมี
ทักษะฝี
มือ เ(Skilled
Labor)
ในกลุ
่ม 8กทัาลักษะวิ
ชาชีพ ทีเ่ผกิ่าดนกรมการจั
หางานกลั
บเป็นข้อมูลจ
ไม่ส ามารถท
างานได้
ต็มศักยภาพ
ทาให้
การใช้
งแรงงานไม่
ประสิ ทธิภดาพต่
อระบบเศรษฐกิ
ทีของประเทศนั
่มีจานวนการเคลื
ยแรงงานค่
นข้าปงน้ได้อวย่า ทัหากระดั
้งจานวนแรงงานต่
างด้ฒานาเศรษฐกิ
วที่เคลื่อนย้จาของประเทศใด
ยเข้ามาทางาน
้ น เท่่อานย้
ที่ คาวร
อาจกล่ าอวสรุ
บ ของการพั
ในประเทศไทย
านวนแรงงานไทยที
คลื่อนย้าเพียออกไปท
างประเทศ
และเป็กนมีทีแ่นนวโน้
่าสังเกตว่
ประเทศหนึ่ง ไม่และจ
สามารถก่
อให้เกิดการจ้า่เงงานได้
ยงพอต่อางานต่
กาลังแรงงาน
แรงงานมั
มที่จาะ
ใน
8 ทักษะวิ
ต่างางานยั
ๆ มีสงภาวิ
ากับดูแาลในแต่
ละกลุ่มวิชาชีพอยู่แล้ว แต่
อพยพหรื
อย้าชยถิาชี่นพไปท
แหล่ชงาชี
อื่นพในประเทศไทยคอยก
โดยเฉพาะตลาดแรงงานในต่
งประเทศ
ไม่ทราบข้อมูลแน่ชัด1.2
เรื่อระดั
งของจ
ทางของแรงงานที
่เคลื่อนย้
ายออกไปทางาน
บ ค่านวนและวิ
าจ้ างที่ต่าเมืธีก่อารเดิ
เปรียนบเที
ยบกับ ต่างประเทศ
หากแรงงานได้
รับค่าหรื
จ้าอง
แรงงานที
่เคลื่อนย้าากว่
ยเข้าแรงงานในอาชี
มาทางานผ่านสภาวิ
ผ่านการลงทะเบี
ยนกัาบนีกรมการจั
ดหางานหรื
หรือผลตอบแทนต่
พเดียชวกัาชีนพในต่หรืาองประเทศ
แรงงานเหล่
้มักมีแนวโน้
มเคลื่อนย้อาไม่ย
เหตุ
ใดข้่ออแสวงหาโอกาสในการท
มูลของการเคลื่อนย้ายแรงงานผ่
นสภาวิชาชีพ่สูงจึกว่
งไม่า ค่อยพบข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
ออกเพื
างานซึ่งมีผาลตอบแทนที
เท่าใดนัก และทาอย่1.3
างไรข้
อมูลการเคลื
่อนย้าหรั
ายแรงงานของกรมการจั
ดหางานจะเป็นทีพ่น่ามัเชืก่อเกิถืดอความ
ด้วย
การขาดสิ
่ งจู งใจส
บ ความก้าวหน้ าในการประกอบอาชี
เหตุ
นี้กรมการจั
งต้างานในต่
องนาเสนอพร้
อมปรับ่มปรุ
งข้อมูาวหน้
ลของกรมการจั
ต้องการที
่จะเคลืด่อหางานจึ
นย้ายไปท
างประเทศที
ีความก้
ามากกว่า ดหางานให้เป็นปัจจุบัน หา
แนวทางรองรับเพื่อแก้
ญหาที่อาจเกิ
ขึ้น โดยการน
าเสนอจากแหล่
มูลของกรมการจัดห างาน
1.4ไขปันโยบายก
าลั งดคน
(Manpower
Policy) ที่ ไงม่ข้เอหมาะสมในการวางแผน
การพัฒ นากาลังแรงงานของประเทศต้นทางเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้แรงงานเกิดการอพยพย้ายถิ่น
การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน
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โดยเฉพาะในประเทศก
ฒ นาหรื
อด้อยพัฒ นา่เคลืมัก่อเกิ
ษณะของความไม่
สมดุลของก
าลังคน
ซึ่งจากข้อมูาลัลทังพั้งในส่
วนของแรงงานที
นย้ดาในลั
ยเข้ากมาท
างานในประเทศไทย
และแรงงาน
กับ ตลาดแรงงาน
บางกิจการมี
กาลัางประเทศ
งแรงงานเกิในกลุ
น ความจ
บางกิอจตกลงยอมรั
การเกิดการขาดแคลนแรงงาน
ไทยที
่ เคลื่ อนย้ ายออกไปท
างานต่
่ ม วิชาเป็
าชีพนตามข้
บ ร่ว มทั้ ง 8 วิช าชี พ
นอกจากนี
้การขาดโอกาสในการได้
กอาชีพยังเป็ชาชี
นส่พวจันประกอบที
่เสริ่งมภายใต้
ปัจจัยกผลัรอบความตกลงว่
กดันด้านนี้ด้วย า
อาจได้
รับผลกระทบ
เพราะการเคลืรับ่อการฝึ
นย้ายแรงงานวิ
ดเป็นส่วนหนึ
จ จั ยทางสัFramework
งคมและการเมื
อง (Socio-politic
ความ
ด้วยบริการของอาเซี1.5
ยนปั(ASEAN
Agreement
on ServiceFactors)
– AFAS)แรงงานอาจมี
ปั จจุบันอาเซี
ยน
ต้อจงการย้
ายถิ่น ภายใต้
เนื่ องมาจากความยากล
าบากในการดารงชีวิต ชอัาชี
น เกิพดทีจากปั
ดแย้ งทาง
ได้
ัดทา MRAs
การดาเนินการของคณะกรรมการสาขาวิ
่เกี่ยวข้ญอหาความขั
งของคณะกรรมการ
การเมืองหรือความขั
ดแย้งทางสั
งคมของประเทศต้
น ทาง เช่นonเรื่อServices:
งเชื้อชาติ CCS)
ศาสนา
ประสานงานด้
านบริการอาเซี
ยน (Coordinating
Committee
ใน การแบ่
7 สาขาวิงชนชั
ชาชี้นพ
เป็นทัต้นนตแพทย์ พยาบาล วิศวกรรม สถาปัตยกรรม บัญชี และสารวจ (สาขานักสารวจเป็นเพียง
คืวรรณะ
อ แพทย์
ปัจจัอยตกลงยอมรั
ดึงดูด ในประเทศที
รงงานเคลื
่อนย้าชยหรื
ย้ายถิอ่นงเที
เข้า่ยวอาเซียนที่ดาเนินการ
กรอบข้อตกลงฯ) 2.และข้
บร่วมคุณ่แสมบั
ติบุคลากรวิ
าชีพอการท่
2.1 ระดั
บ ค่ า จ้ า งแรงงานที
่ สู ง กว่Committee
า ประเทศต้ (ATPMC)
น ทาง โดยเฉพาะความแตกต่ า ง
ภายใต้ ASEAN Tourism
Professional
Monitoring
ของระดับค่าจ้การเคลื
าง รวมถึง่ อผลประโยชน์
ตอบแทนประการอื
ยบเที
ยบกับยแรงงานประเทศปลายทาง
น ย้ า ยแรงงาน
วิ ช าชี พ ใน กลุ่นเมื
่ ม ่อปเปรี
ระเท
ศอาเซี
น อาจเป็ น ทั้ งโอกาส
การขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชี
พในประเทศที่พัฒที่ขนาแล้
ว หรืองมี่าคยขึ
วาม
(opportunities) แก่2.2
ระบบเศรษฐกิ
จไทยให้สามารถจัดหาแรงงานในสาขาอาชี
าดแคลนได้
้น
ญทางเศรษฐกิ
หากมีความต้
ก็มักเป็นแรงดึ
งดูดต่อแรงงานในประเทศปลายทาง
ช่เจริ
ว ยให้
แ รงงานเชีจ่ ย วชาญที
่ เป็ น ทีอ่ ตงการแรงงาน
้ อ งการของตลาดอาเซี
ย นสามารถหางานท
าในประเทศที่ ใ ห้
ในการย้ายถิ่น ง แต่ในขณะเดียวกันการเคลื่อนย้ายแรงงานออกไปทางานในต่างประเทศก็อาจส่งผลเสีย
ผลตอบแทนสู
าวหน้่ ยาวชาญมี
ในการประกอบอาชี
ารงชีวิต น สาขาวิ ช าชี พ ที่
ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ2.3
ไทยโอกาสความก้
หากแรงงานเชี
ทั ก ษะที่ เคลืพ่ อและการด
นย้ า ยออกไปเป็
2.4 ปั จ จัหรืย ทางสั
ง คมและการเมื
สิ่ ง ทีป่ ดัญึ งหาด้
ดู ด ให้
การเคลือ่มาตรฐานวิ
อ นย้ า ยแรงงาน
ประเทศไทยเองก็ขาดแคลน
อแรงงานที
่เคลื่อนย้ายเข้อางมามี
านคุเกิณดภาพหรื
ชาชีพ
ประเทศอี
ประการที
ญนอกเหนืชาชี
อทางเศรษฐกิ
ได้แก่ การปราศจากปั
ญหาความขั
แย้งทางต
ทีเข้่แาตกต่
างกัน กการเคลื
่อนย้่สาาคัยแรงงานวิ
พจึงมีผลต่อจแรงงานวิ
ชาชีพ คนไทย และต่
อต้นทุนดการผลิ
การเมื้ปอระกอบการที
ง หรือความขั่จด้างแรงงานวิ
แย้งทางสังชคมของประเทศปลายทาง
ของผู
าชีพอาเซียน
2.1.3กรมการจั
แนวคิดการเคลื
่อนย้กระทรวงแรงงาน
ายแรงงานระหว่างประเทศ
ด หางาน
มี ภ ารกิ จ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ แรงงานในด้ า นการ
ายแรงงานระหว่
า งประเทศนั
้ น เกิางานในประเทศไทย
ด จากปั ญ หาเรื่ อ งประชากรที
่ เพิ่ ม
เคลื่อนย้ายแรงงานการเคลื
ซึ่งได้แ่ อก่นย้แรงงานต่
างชาติที่เคลื
่อนย้ายเข้ามาท
กับแรงงานไทย
ู ง แต่ ปั ญางานต่
หาส าคัางประเทศ
ญ ที่ ท าให้ เโดยกองบริ
กิ ด การเคลืห่ อารข้
นย้อามูยแรงงานระหว่
้ น คื อดเหตุ
ผล
ทีในอั
่เคลืต่อราที
นย้า่ สยออกไปท
ลตลาดแรงงาน าซึงประเทศนั
่ งสังกัดกรมการจั
หางาน
จ ในอดี
ต ทีส่ ผถานการณ์
่ านมาการเคลื
ยแรงงานระหว่าการจั
งประเทศมั
ก จะเป็กษาและวิ
น การเคลืจัย่ อต่นย้
มีทางเศรษฐกิ
หน้าที่ในการวิ
เคราะห์
แนวโน้่ อ นย้
มด้านตลาดแรงงาน
ดทาผลการศึ
างาๆย
่ยากจนไปสูา่ปนแรงงาน
ระเทศที่เจริโดยมี
ญก้าวหน้
านสั
ทีประชากรจากประเทศที
่ เกี่ ย วข้ อ งและมี ผ ลกระทบในด้
ข้ อ มูาลกว่ทีา่ เทักี้ง่ ยด้วข้
อ ง คมและเศรษฐกิ
เช่ น ความต้ อจงการแรงงาน
ในปั จการเคลื
จุ บั น การเคลื
่ อ นย้ า ยแรงงานระหว่
ษณะเป็
น การย้
ยถิ่ น
การขาดแคลนแรงงาน
่อนย้ายแรงงานเข้
า -ออก เป็นต้านงประเทศ
ซึ่งข้อมูลทีมี่เกีล่ยั กวกั
บการเคลื
่อนย้าายของ
ของประชากรจากประเทศด้
ฒ นาที่มีคLabor)
่าจ้างแรงงานต่
า ไปท
างานตามสั
งประเทศที
่ให้
แรงงานประเภทไร้
ทักษะฝีมืออยพั
(Unskilled
กรมการจั
ดหางานมี
ข้อมูลญค่ญาจ้
อนข้างยั
งครบถ้
วน โดยมี
ผลตอบแทนด้
าจ้ างสู
ซึ่ งหอาจจะเป็
น การเคลื
นย้ ายของประชากรทุ
ก ระดัหบารจั
ทั กษะในการ
หน่
วยงานที่รับผิานค่
ดชอบคื
อ งสกว่
านัากบริ
ารแรงงานต่
างด้าว่ อและมี
พระราชกาหนดการบริ
ดการการ
โดยไม่
ากัดากั
เพีบยงกลุ
ษะสู่นงตัดัวงของนายจ้
จะเห็นได้าจงากการอพยพของแรงงานทั
้งที่มงี
ทประกอบอาชี
างานของคนต่พ างด้
าวเข้จามาก
ดูแล่มทคนที
าให้่เมกิีทดักการตื
และลูกจ้าง ที่จะดาเนินการแจ้
ฝีมือ และไม่
มีฝีมือของไทยไปท
างานยัทง ักไต้ษะฝี
หวันมือญี(Unskilled
่ปุ่น เกาหลีใต้Labor)
บรูไน ให้
และประเทศแถบตะวั
นออกกลาง
การท
างานของคนต่
างด้าวประเภทไร้
ถูกต้อง แต่ในส่วนของต่
างด้าว
เป็นต้น การเคลื
ยแรงงานเช่
นนี้ มีในกลุ
ผลทางเศรษฐกิ
ชื่อพมั่นทีได้
่าประเทศทีด่รหางานกลั
ับแรงงานจะสามารถ
ประเภทมี
ทักษะฝี่อมนย้ือ า(Skilled
Labor)
่ม 8 ทักษะวิจทีช่เาชี
่ผ่าวนกรมการจั
บเป็นข้อมูล
ญหาการขาดแคลนแรงงานภายในประเทศส
บบางอุตสาหกรรมได้
ในระดั
หนึ่งามาท
ในขณะที
ทีแก้่มไีจขปั
านวนการเคลื
่อนย้ายแรงงานค่ อนข้างน้อย ทั้งจาหรั
านวนแรงงานต่
างด้าวที่เคลื
่อนย้บายเข้
างาน่
ประเทศที่ส่งออกแรงงานจะได้
รับประโยชน์
ญหาการว่
างงานและเป็
และคนมี
ในประเทศไทย
และจานวนแรงงานไทยที
่เคลืในแง่
่อนย้กาารบรรเทาปั
ยออกไปทางานต่
างประเทศ
นทีโ่นอกาสได้
่าสังเกตว่รับา
รายได้
ูง มี่รชายได้
มายัชงาชีครอบครั
วของตนเอง เมืากั
่อพิบจดูารณาอี
กด้ลาะกลุ
นการเคลื
ใน
8 ทัทกี่สษะวิ
าชีพต่สา่งงเงิๆนกลั
มีสบภาวิ
พในประเทศไทยคอยก
แลในแต่
่มวิชาชี่อพนย้อยูายแรงงาน
่แล้ว แต่
ระหว่
างประเทศยั
ไม่
ทราบข้
อมูลแน่งชอาจส่
ัดเรื่องงของจ
ธีการเดินทางของแรงงานที
่เคลื่อนย้ายออกไปท
างานองการ
หรือ
ผลให้เกิานวนและวิ
ดปัญหาการขาดแคลนแรงงานที
่มีทักษะบางประเภท
สาหรับความต้
แรงงานที
่เคลื่อนย้ายเข้
แรงงานในประเทศได้
เช่นากัมาท
น างานผ่านสภาวิชาชีพ หรือผ่านการลงทะเบียนกับกรมการจัดหางานหรือไม่
เหตุใดข้อมูลของการเคลื
ายแรงงานผ่
ชาชีญพธรรม,
จึงไม่ค่อ2557:
ยพบข้อ15-16)
มูลที่เผยแพร่
ผ่านทางเว็
Massey่อนย้
(n.d.
อ้างถึงในานสภาวิ
พัชรี เจริ
มี 4 ทฤษฎี
ที่เกี่ยบวข้ไซต์
อง
เท่
ใดนักายถิ
และท
กับาการย้
่น ดัาอย่
งนี้ างไรข้อมูลการเคลื่อนย้ายแรงงานของกรมการจัดหางานจะเป็นที่น่าเชื่อถือ ด้วย
เหตุนี้กรมการจัดหางานจึ
งนาเสนอพร้อมปรับใปรุ
ลของกรมการจั
ดหางานให้
ป็นปัจจุบัน หา
1. แนวคิงต้ดอทางเศรษฐศาสตร์
หม่งข้ขออมูงการย้
า ยถิ่ น (The
New เEconomics
of
แนวทางรองรั
่อแก้ไขปันญการศึ
หาทีก่อาจเกิ
ดขึ้นา ยถิ
โดยการน
งข้อมูลของกรมการจั
Migrations) เนืบเพื
่ อ งจากเป็
ษาการย้
่ น ไปต่ าาเสนอจากแหล่
งประเทศของแรงงานไทยในช่
ว งหลัดงหวิางาน
ก ฤต
เศรษฐกิจ ซึ่งเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียต่างได้รับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์มากน้อยแตกต่าง
การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน
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2
กันไป ซึ่งส่งผลต่
อกระแสทิ
มของการย้
ายถิายเข้
่นระหว่
ทั้งประเทศผูและแรงงาน
้ส่งและผู้รับ
ซึ่งจากข้
อมูลทัศ้งทาง
ในส่และแนวโน้
วนของแรงงานที
่เคลื่อนย้
ามาทางประเทศ
างานในประเทศไทย
แนวคิ่ เดคลืนี้่มอองการตั
ด สิ น ใจย้
ายถิ่ นางประเทศ
ของแต่ ล ะคน
อ นในลัอตกลงยอมรั
ก ษณะของภาพรวมว่
การ
ไทยที
นย้ ายออกไปท
างานต่
ในกลุและครั
่ ม วิช าชีว เรื
พ ตามข้
บ ร่ว มทั้ ง 8าเป็วิชนาชี
พ
ตัดสินใจโดยคาดว่
รับรายได้ม่อากที
ุด และเป็นชการลดความเสี
งให้่งมภายใต้
ีน้อยทีก่สรอบความตกลงว่
ุด โดยความเสี่ยงทีา ่
อาจได้
รับผลกระทบาจะได้
เพราะการเคลื
นย้า่สยแรงงานวิ
าชีพจัดเป็นส่ว่ยนหนึ
จากความล้
มเหลวของตลาดแรงงานในประเทศ
ซึ่งส่งผลให้on
เกิดการว่
างงานจ
านวนมาก
งผลต่
ด้เกิวดยบริ
การของอาเซี
ยน (ASEAN Framework Agreement
Service
– AFAS)
ปั จจุและส่
บันอาเซี
ยนอ
การลดลงของรายได้
จึงผลั
กดัาเนิ
นให้นคการของคณะกรรมการสาขาวิ
รัวเรือนจัดการความเสี่ยงดังกล่
าวพโดยการส่
แรงงานในครัวเรือน
ได้
จัดทา MRAs ภายใต้
การด
ชาชี
ที่เกี่ยวข้องงของคณะกรรมการ
ออกไปหางานยัางนบริ
ต่างประเทศแทนการย้
ายถิ่นไปหางานในประเทศ
ประสานงานด้
การอาเซียน (Coordinating
Committee on Services: CCS) ใน 7 สาขาวิชาชีพ
2. แนวคิ
ด ตลาดแรงงานแบบทวิ
ลั กษณ์ บั(Dual
Labor
ซึ่งนทฤษฎี
คือ แพทย์ ทันตแพทย์
พยาบาล
วิศวกรรม สถาปัตยกรรม
ญชี และส
ารวจMarket
(สาขานัTheory)
กสารวจเป็
เพียง
ดังกล่ าอวให้
ค วามสนใจกั
บ ความต้อ งการแรงงานบางประเภททั
อ -กึ่งฝียมนที
ือ ่ดและมี
ี มื อ
กรอบข้
ตกลงฯ)
และข้อตกลงยอมรั
บร่วมคุณสมบัติบุคลากรวิชาชี้ งพแรงงานไร้
การท่องเทีฝี ม่ยืวอาเซี
าเนินฝการ
ของประเทศอุ
สาหกรรมโดยภาพรวมมากกว่
า ที่ จ Committee
ะให้ ค วามสนใจต่
อ การย้ ายถิ่ น ของบุ ค คล หรื อ
ภายใต้
ASEAN ตTourism
Professional Monitoring
(ATPMC)
ครัวเรือน ดังทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์
ใหม่ ซึ่งทฤษฎี
ว มองว่
าการย้ศอาเซี
ายถิ่นระหว่
งประเทศมี
าเหตุมา
การเคลื
่ อ น ย้ า ยแรงงาน
วิ ช าชีดพังกล่
ในากลุ
่ ม ป ระเท
ย น าอาจเป็
น ทั้ สงโอกาส
จากปัจจัยดึงดูด (Pull
Factors) คืจอไทยให้
ความต้สามารถจั
องการแรงงานบางประเภทโดยเฉพาะแรงงานระดั
ล่า้นง
(opportunities)
แก่ระบบเศรษฐกิ
ดหาแรงงานในสาขาอาชีพที่ขาดแคลนได้ง่าบยขึ
ฝีมือ) ของประเทศปลายทางหรื
อประเทศพัฒนาที่เป็ยนนสามารถหางานท
แรงจูงใจให้แรงงานไร้าในประเทศที
ฝีมือในประเทศที
ช่(แรงงานไร้
ว ยให้ แ รงงานเชี
่ ย วชาญที่ เป็ น ที่ ต้ อ งการของตลาดอาเซี
่ ใ ห้ ่
ด้อยพัฒนากว่งา แต่
เดินในขณะเดี
ทางเข้ามาท
าปัจายแรงงานออกไปท
จัยผลักดันอันเกิดจากค่
าจ้างที
่ต่า หรืออัตอราว่
ผลตอบแทนสู
ยวกัางานมากกว่
นการเคลื่อนย้
างานในต่
างประเทศก็
าจส่างงงานสู
ผลเสียง
น ทางจซึไทย
่งเป็ นหากแรงงานเชี
ผลจากตลาดแรงงานทวิ
ที่แ่ เรงงานท้
งถิ่นมองว่าแรงงานระดั
ต่ในประเทศต้
อ ระบบเศรษฐกิ
่ ย วชาญมีลทั กั กษณ์
ษะที
คลื่ อ นย้อา ยออกไปเป็
น สาขาวิ ช าชีบล่พาทีง่
นอกจากจะมีรายได้
หรือ ค่าจ้หรืางต่
าแล้ว ก็ย่เคลื
ังท่อาให้
ส ามารถด
คมในประเทศได้
ประเทศไทยเองก็
ขาดแคลน
อแรงงานที
นย้ไาม่ยเข้
ามามีปัญารงสถานภาพทางสั
หาด้านคุณภาพหรืองมาตรฐานวิ
ชาชีพ
ลักษณะงานดั
งกล่า่อวก็
สามารถขจัชดาชีออกไปจากสั
คมได้ ซึ่งชการแบ่
งแยกลัและต่
กษณะตลาดดั
งกล่าตว
ทีแต่่แตกต่
างกัน การเคลื
นย้ไาม่ยแรงงานวิ
พจึงมีผลต่องแรงงานวิ
าชีพ คนไทย
อต้นทุนการผลิ
ก็มีผ ลมาจากระบบเศรษฐกิ
จ แบบทวิ
ั กษณ์
ของผู
้ประกอบการที่จ้างแรงงานวิ
ชาชีพลอาเซี
ยน(Economic Dualism) และจานวนแรงงานในประเทศ
(Labour Supply)
ทั้งผู้ส่งดและผู
้รับด้กระทรวงแรงงาน
วย
กรมการจั
หางาน
มี ภ ารกิ จ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ แรงงานในด้ า นการ
อข่ายสังาคมของผู
่น า(Migrant
Theory) ซึกั่งผูบ้ยแรงงานไทย
้ายถิ่นอาจมี
เคลื่อนย้ายแรงงาน3. ซึทฤษฎี
่งได้แก่เครืแรงงานต่
งชาติที่เ้ยคลื้ายถิ
่อนย้
ยเข้ามาทNetwork
างานในประเทศไทย
ยโยงใยกั
บผู้ย้าางานต่
ยถิ่นเก่าางประเทศ
ผู้ไม่ย้ายถิโดยกองบริ
่นรวมนายจ้หารข้
างทัอ้งในถิ
่นต้นทางและปลายทางเครื
อข่ายดัดหางาน
งกล่าว
ทีเครื
่เคลือข่่อานย้
ายออกไปท
มูลตลาดแรงงาน
ซึ่ งสังกัดกรมการจั
เกิดการย้
ายถิ่นสระหว่
างประเทศเพิ
้น เพราะการมีเครื
อข่ดายจะช่
วยให้ มกษาและวิ
ีการลดต้จนัยทุต่นาการ
มีจะก่
หน้อาทีให้่ในการวิ
เคราะห์
ถานการณ์
แนวโน้ม่มด้ขึานตลาดแรงงาน
การจั
ทาผลการศึ
งๆ
ทีย้่าเกียถิ่ ย วข้
โดยมี ข้ อ มู ล ที่ ยเกีงซึ่ ย่งวข้
ง เช่าให้
น ความต้
อ งการแรงงาน
่น อ(ทังและมี
้งในรูปผตัลกระทบในด้
วเงิน และต้น ทุานนแรงงาน
ทางใจ) และลดความเสี
ส่ งอผลท
การจ้างงาน
หรือความ
การขาดแคลนแรงงาน
่อนย้ายแรงงานเข้งสมาชิ
า -ออกกชุเป็มนชนได้
ต้น ซึร่งวดเร็
ข้อมูวลทีท่เกีาให้
่ยวกักบารเดิ
การเคลื
่อนย้ายของ
ต้องการแรงงานในถิ่นการเคลื
ปลายทางสามารถไปถึ
นทางไปท
างาน
แรงงานประเภทไร้
ักษะฝีมือ (Unskilled รLabor)
มูลอค่ข่อานข้
วน โดยมี
ต่างประเทศง่ายขึ้นทและสามารถคาดการณ์
ายได้ที่จกรมการจั
ะได้รับแน่ดนหางานมี
อนกว่า ซึข้่งอเครื
ยดัางงครบถ้
กล่าวอาจพั
ฒนา
หน่
ยงานที
่รับผิดาให้
ชอบคื
อ าสยถิ
านั่นกดบริาเนิหนารแรงงานต่
าว และมี
พระราชก
าหนดการบริ
หารจัาดยถิ
การการ
เป็นวสถาบั
นและท
การย้
ต่อไปเรื่อยาๆงด้ยากที
่รัฐบาลจะเข้
าควบคุ
มกระแสการย้
่น
ทางานของคนต่างด้4.าทฤษฎี
วเข้ามาก
ากับดูแล(World
ทาให้เกิSystem
ดการตื่นตัTheory)
วของนายจ้
าง และลู
กจ้างยถิที่น่จระหว่
ะดาเนิานงประเทศ
การแจ้ง
ระบบโลก
ซึ่งมองว่
าการย้
การท
างานของคนต่างด้าางวประเภทไร้
ษะฝี
ือ (UnskilledจLabor)
ต้องวัฒแต่นธรรม
ในส่วนของต่
าว
เป็นผลพวงจากระบบต่
ๆ ของโลก ทซึั่งกได้
แก่มระบบเศรษฐกิ
การเมือให้ง ถสัูกงคม
ซึ่งก่อตัาวงด้และ
ประเภทมี
ษะฝีมือ (Skilled
Labor)
ในกลุ่ม 8 ทัวกัตษะวิ
ชาชีกพระแสทุ
ที่ผ่านกรมการจั
ดหางานกลั
บเป็งปริ
นข้มอาณ
มูล
มีการเปลีท่ยักนแปลงอยู
่ ตลอดเวลา
กระแสโลกาภิ
น์ทาให้
นเปลี่ ยนแปลงทั
้งในเชิ
ทีและทิ
่มีจานวนการเคลื
่อนย้านยแรงงานค่
อนข้างน้อยนทัจากต่
้งจานวนแรงงานต่
างด้าวทีDirect
่เคลื่อนย้Investment-FDI)
ายเข้ามาทางาน
ศทางของการลงทุ
กระแสของการลงทุ
างประเทศ (Foreign
ในประเทศไทย
และจานวนแรงงานไทยที่เคลื่อจนย้
และเป็นที่นา่างประเทศ
สังเกตว่า
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปตามกระแสเศรษฐกิ
โลกายออกไปท
ส่ ง ผลให้างานต่
ค วามต้างประเทศ
อ งการแรงงานในต่
ใน
ทักษะวิชาชีพต่างงผลต่
ๆ มีอสการย้
ภาวิาชยถิ
าชี่นพทัในประเทศไทยคอยก
บดูแลในแต่
เปลี8่ยนแปลงไปและส่
้งภายใน และระหว่าากั
งประเทศด้
วย ละกลุ่มวิชาชีพอยู่แล้ว แต่
ไม่ทราบข้2.1.4
อมูลแน่
านวนและวิ
ารเดินทางของแรงงานที่เคลื่อนย้ายออกไปทางาน หรือ
ปัจชจััดยเรืที่อมงของจ
ีผลต่อการเคลื
่อนย้ธาีกยแรงงาน
แรงงานที่เคลื่อนย้รศ.ดร.มนู
ายเข้ามาทญางานผ่
านสภาวิ
ชาชีพ หรือสุผ่วารรณวิ
นการลงทะเบี
ยนกับกรมการจั
ดหางานหรื
โต๊ะยามา
และดร.วสุ
หก (2561:17-24)
ในการอธิ
บายปัจอจัไม่ย
เหตุ
ลของการเคลื
่อนย้
ายแรงงานผ่านสภาวิชงาชีทฤษฎี
พจึงไม่ที่กคล่่อายพบข้
ผยแพร่
ที่มีผใดข้
ลต่อมูการย้
ายถิ่นระหว่
างประเทศนอกจากในเชิ
วมาแล้อมูวลทีที่ส่เาคั
ญ ยังผมี่าปนทางเว็
ระเด็นต่บาไซต์
งๆ
เท่
าอย่างไรข้จ อสัมูงลคมการเคลื
่อนย้าอยแรงงานของกรมการจั
ดหางานจะเป็
นที่นา่ ยถิ
เชื่อนถืระหว่
อ ด้วายง
ได้าแใดนั
ก่ ปักจจัและท
ยทางเศรษฐกิ
และการเมื
ง โดยปัจจั ยทางเศรษฐกิ
จที่มีผลต่อการย้
เหตุ
นี้กรมการจั
ดหางานจึ
งนาเสนอพร้อนมปรั
งข้อมูพลของกรมการจั
ดหางานให้
เป็นปัจจุบัน หา
ประเทศ
เช่น รายได้
แท้จงริต้งอฐานะความเป็
อยู่ บค่ปรุ
าครองชี
และการมีงานท
าของประเทศปลายทาง
แนวทางรองรั
ญหาที่อาจเกิดขึ้นจทีโดยการน
าเสนอจากแหล่งข้อมู่อลเทีของกรมการจั
ดหนางาน
หรือกล่าวอีกนับยเพืหนึ่อ่งแก้คืไอขปัโอกาสทางเศรษฐกิ
่ดีกว่าในประเทศปลายทางเมื
ยบกับประเทศต้
ทาง
ซึ่ งความแตกต่ า งของลั ก ษณะทางเศรษฐกิ จ นั บ เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ สุ ด ประการหนึ่ ง ที่ มี ผ ลต่ อ การ
การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน

11
2
เคลื่อนย้ายถิ่นซึระหว่
บปัจจัยทางสั่เคลื
งคม
ษณะประชากร
เชื้อชาติ ศาสนา
และ
่งจากข้างประเทศ
อมูลทั้งในส่สวาหรั
นของแรงงานที
่อนย้เช่านยเข้ลักามาท
างานในประเทศไทย
และแรงงาน
ขนบธรรมเนี
ยมประเพณี
วนปัจจัายงประเทศ
ด้านการเมืในกลุ
องอาจเกี
วกัพบตามข้
กฎหมายและการปกครองที
ไทยที
่ เคลื่ อนย้
ายออกไปทส่างานต่
่ ม วิช่ยาชี
อตกลงยอมรับ ร่ว มทั้ ง่มีผ8ลกระทบ
วิช าชี พ
ต่อแรงงานที
่เคลื่อนย้เพราะการเคลื
าย ในกรณีของการเคลื
่ อนย้ายแรงงานระหว่
ปัจจักยรอบความตกลงว่
ที่นับว่าสาคัญที่สาุด
อาจได้
รับผลกระทบ
่อนย้ายแรงงานวิ
ชาชีพจัดเป็นาส่งประเทศ
วนหนึ่งภายใต้
องโดยตรงคื
ปัจจัยทางเศรษฐกิ
จ กล่Agreement
าวคือ ความแตกต่
างระหว่–าAFAS)
งผลตอบแทนหรื
อค่าจ้ยานง
ด้และเกี
วยบริ่ยกวข้
ารของอาเซี
ยนอ (ASEAN
Framework
on Service
ปั จจุบันอาเซี
และโอกาสทางเศรษฐกิ
นทางกับประเทศปลายทางของแรงงานอพยพ
ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อ
ได้
จัดทา MRAs ภายใต้จกของประเทศต้
ารดาเนินการของคณะกรรมการสาขาวิ
ชาชีพที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ
การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่
บายได้ด้วยปัonจจัServices:
ยที่มีผลต่อCCS)
การเคลื
ายแรงงาน
ประสานงานด้
านบริการอาเซียานงประเทศสามารถอธิ
(Coordinating Committee
ใน ่อ7นย้
สาขาวิ
ชาชีพ
ทั้งจากชนบทสู
งและระหว่
มิภ าคบัตามความเห็
น ของ
M.P.กสTodaro
คืภายในประเทศ
อ แพทย์ ทันตแพทย์
พยาบาล วิ่ เมืศอวกรรม
สถาปัาตงภู
ยกรรม
ญชี และสารวจ
(สาขานั
ารวจเป็น(1971)
เพียง
เกี่ ย วกั อบตกลงฯ)
ปั จ จั ย ที่ มและข้
ี ผ ลต่ออตกลงยอมรั
การเคลื่ อ นที
รงงานในการอธิ
บ ายเคลื
นย้ ายแรงงานจากชนบทสู
อง
กรอบข้
บร่ว่ แมคุ
ณสมบัติบุคลากรวิ
ชาชีพ่ อการท่
องเที่ยวอาเซียนที่ดาเนิน่ เมืการ
มี ปั จ จั ยASEAN
หลั ก ๆTourism
ทางเศรษฐศาสตร์
ี่ มี ผ ลต่ อ การตั
ด สิ น ใจการเคลื
่ อ นย้ า ยของแรงงาน คื อ
ภายใต้
ProfessionalทMonitoring
Committee
(ATPMC)
1) ความแตกต่
างระหว่่ อานงค่ย้ าจ้ยแรงงาน
างที่ แ ท้ จ ริวิงชที่าชี
เกิ ดพขึใน
้ น ในระหว่
างเมื อศอาเซี
งกั บ ชนบทตามทั
ก ษะและระดั
การเคลื
กลุ่ ม ป ระเท
ย น อาจเป็
น ทั้ งโอกาสบ
การศึกษาของแรงงาน
โดยเฉพาะความแตกต่
างของค่ดาจ้หาแรงงานในสาขาอาชี
างที่ต่างกันระหว่างแรงงานในเมื
องกับแรงงาน
(opportunities)
แก่ระบบเศรษฐกิ
จไทยให้สามารถจั
พที่ขาดแคลนได้
ง่ายขึ้น
ือในชนบท
และ่ ย2)วชาญที
ระดับ่ของความน่
าจะเป็นที่แรงงานอพยพจะประสบความส
จถึงความมั่น่ ใคง
ช่ฝีวมยให้
แ รงงานเชี
เป็ น ที่ ต้ อ งการของตลาดอาเซี
ย นสามารถหางานทาเร็
าในประเทศที
ห้
ของงานที่ได้ทาในเมื
อง
ผลตอบแทนสู
ง แต่ในขณะเดี
ยวกันการเคลื่อนย้ายแรงงานออกไปทางานในต่างประเทศก็อาจส่งผลเสีย
้ ในการชี้ให้ เ่ ยห็วชาญมี
น ถึงปั จจัทยั กทีษะที
่ มีผ ลต่่ เคลื
อการเคลื
่ อนย้ายแรงงาน
ศูนย์ชบาชีริกพารที่
ต่ อ ระบบเศรษฐกินอกจากนี
จ ไทย หากแรงงานเชี
่ อ นย้ า ยออกไปเป็
น สาขาวิ
วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิหรืทอยาลั
ย (2555)
สรุาปยเข้
สาเหตุ
ของการเคลื
่อนย้ณาภาพหรื
ยแรงงานระหว่
างประเทศ
ประเทศไทยเองก็
ขาดแคลน
แรงงานที
่เคลืได้
่อนย้
ามามี
ปัญหาด้านคุ
อมาตรฐานวิ
ชาชีพ
จัยที่เกิ่อดนย้
ขึ้นาในประเทศต้
ทางของแรงงานที
่มีการอพยพ
ซึ่งถือเป็และต่
นปัจจัอยต้ผลันทุกนดันการผลิ
(pushต
ทีว่า่แมาจากทั
ตกต่างกั้งนปัจการเคลื
ยแรงงานวิชนาชี
พจึงมีผลต่อแรงงานวิ
ชาชีพ คนไทย
factor)
และปัจจัยที่จ่เ้ากิงแรงงานวิ
ดขึ้นในประเทศปลายทางที
ของผู
้ประกอบการที
ชาชีพอาเซียน ่แรงงานอพยพเข้าไปทางาน ซึ่งถือเป็นปัจจัยดึงดูด
(pull factor) กรมการจั
ดังนี้
ด หางาน กระทรวงแรงงาน มี ภ ารกิ จ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ แรงงานในด้ า นการ
ยผลั
ดัน (Pushางชาติ
factor)
ง ปัาจมาท
จัยทีางานในประเทศไทย
่มีอยู่ห รือเกิดขึ้ นในท้กัอบงถิ
่นเดิมของ
เคลื่อนย้ายแรงงานปัจซึจั่งได้
แก่กแรงงานต่
ที่เคลืหมายถึ
่อนย้ายเข้
แรงงานไทย
ซึ่งเป็นางานต่
สาเหตุาทงประเทศ
ี่กระตุ้นให้โดยกองบริ
ผู้ที่อยู่อาศัยหอยู
ั้นเพื่อไปทดางานใน
ทีแรงงานอพยพ
่เคลื่อนย้ายออกไปท
ารข้่นั้นอมูอพยพออกไปจากถิ
ลตลาดแรงงาน ซึ่นงสัทีง่อกัยูด่นกรมการจั
หางาน
โดยกรณี
ของการเคลื
่อนย้แนวโน้
ายแรงงานระหว่
างประเทศการจั
ปัจจัดยทผลัาผลการศึ
กดันดังกล่
าวคือปัจจจััยยต่ทีา่มงีอๆยู่
มีท้หอน้งถิา่นทีใหม่
่ในการวิ
เคราะห์
สถานการณ์
มด้านตลาดแรงงาน
กษาและวิ
น ทางของแรงงานอพยพ
ปั จ จั ย เหล่
านีข้ม้ อี ทมูั้ งปัล ทีจจั่ เกีย่ ยด้วข้
านเศรษฐกิ
และปัอจงการแรงงาน
จัยอื่น ๆ เช่ น
ทีในประเทศต้
่ เกี่ ย วข้ อ งและมี
ผ ลกระทบในด้ า นแรงงาน
โดยมี
อ ง เช่ น จความต้
ด้านสังคม และการเมืองการเคลื
สาหรับ่อปันย้จจัายยแรงงานเข้
ด้านเศรษฐกิ
จ โดยที
าง ๆ ได้
แก่ายของ
การขาดแคลนแรงงาน
า -ออก
เป็่ปนระเทศต้
ต้น ซึ่งข้นอทางมี
มูลที่เลกีัก่ยษณะต่
วกับการเคลื
่อนย้
ัตราการว่
างงานสูง ทLabor)
างานต่ากว่
าระดับดหางานมีข้อมูลค่อนข้างครบถ้วน โดยมี
แรงงานประเภทไร้1)ทมีักอษะฝี
มือ (Unskilled
กรมการจั
มีอัตอราค่
าจ้กาบริ
งและเงิ
นเดือนที่ตา่ากว่
หน่วยงานที่รับผิด2)ชอบคื
สานั
หารแรงงานต่
งด้าาวประเทศปลายทาง
และมีพระราชกาหนดการบริหารจัดการการ
่งจูงากั
ใจสบาหรั
พที่ต้องใช้างคและลู
วามชกานาญสู
ทางานของคนต่างด้3)าขาดสิ
วเข้ามาก
ดูแลบทความก้
าให้เกิาดวหน้
การตืาในอาชี
่นตัวของนายจ้
จ้าง ทีง่จะดาเนินการแจ้ง
4)านโยบายด้
านกาลัทงักคนไม่
องกับความต้
องการของตลาดแรงงานในประเทศ
การทางานของคนต่
งด้าวประเภทไร้
ษะฝีมสืออดคล้
(Unskilled
Labor)
ให้ถูกต้อง แต่ในส่วนของต่างด้าว
ที่ทาให้ เกิทดักแรงงานส่
วนเกิน ส่Labor)
งผลให้แในกลุ
รงงานส่
นนีช้ตาชี
้องการเคลื
่อนย้ายไปท
างานในต่บาเป็งประเทศ
ประเภทมี
ษะฝีมือ (Skilled
่ม 8วทันเกิ
กษะวิ
พ ที่ผ่านกรมการจั
ดหางานกลั
นข้อมูล
นปัาจยแรงงานค่
จัยด้านอื่นอๆนข้เช่านงน้ปัอจยจัทัย้งทางสั
งคมและการเมื
รงงานเหล่
านัา้นมาท
เผชิางาน
ญอยู่
ที่มีจานวนการเคลืส่่อวนย้
จานวนแรงงานต่
างด้อางที
วที่แ่เคลื
่อนย้ายเข้
และไม่พ อใจในสภาพที
่ เป็ น อยู่ จึ งเป็ น แรงผลั
กทีา่ ทยออกไปท
าให้ อพยพไปหางานท
าหรืและเป็
อย้ ายถิน่ นทีฐานไปอยู
ในประเทศไทย
และจานวนแรงงานไทยที
่เคลื่อนย้
างานต่างประเทศ
่น่าสังเกตว่่ใาน
ต่างประเทศ
ใน
8 ทักษะวิชาชีพต่าง ๆ มีสภาวิชาชีพในประเทศไทยคอยกากับดูแลในแต่ละกลุ่มวิชาชีพอยู่แล้ว แต่
งดู ด (Pull
factor)ธีกหมายถึ
ง ปัจจัยที่อยู่นอกถิ
่นที่อ่นย้
อยู่ขายออกไปท
องแรงงานอพยพ
ไม่ทราบข้อมูลแน่ปัชัจดจัเรืย่อดึงของจ
านวนและวิ
ารเดินทางของแรงงานที
่เคลื
างาน หรืซึอ่ง
เป็นปัจจัย่เคลื
ที่ท่อาให้
ายไปท
่นใหม่ หรือกล่
กนัยหนึ่งคืดอหางานหรื
เป็นปัจจัอยไม่ที่
แรงงานที
นย้แารงงานสนใจเคลื
ยเข้ามาทางานผ่่อานย้
นสภาวิ
ชาชีางานในท้
พ หรือผ่อางถิ
นการลงทะเบี
ยนกัาวอี
บกรมการจั
ดึงดูใดดข้
ให้อแมูรงงานในประเทศต้
่อนย้าานสภาวิ
ยเข้าไปท
ปัจจัยผดึ่างนทางเว็
ดูดนี้เกี่ยบวข้ไซต์
อง
เหตุ
ลของการเคลื่อนย้นาทางเคลื
ยแรงงานผ่
ชาชีางานในประเทศปลายทาง
พจึงไม่ค่อยพบข้อมูลที่เผยแพร่
กับาด้ใดนั
านเศรษฐกิ
เป็นาหลั
ก เช่อมูนลการเคลื่อนย้ายแรงงานของกรมการจัดหางานจะเป็นที่น่าเชื่อถือ ด้วย
เท่
ก และทจาอย่
งไรข้
เหตุนี้กรมการจัดหางานจึงต้องนาเสนอพร้อมปรับปรุงข้อมูลของกรมการจัดหางานให้เป็นปัจจุบัน หา
แนวทางรองรับเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยการนาเสนอจากแหล่งข้อมูลของกรมการจัดห างาน
การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน
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1) ค่อามูจ้ลาทังหรื
อ ค่วานของแรงงานที
ตอบแทนของการท
พ ประเภทเดี ย วกั นและแรงงาน
ในประเทศ
ซึ่งจากข้
้งในส่
่เคลื่อนย้างานในอาชี
ายเข้ามาทางานในประเทศไทย
ปลายทางสู
กว่ายออกไปท
ในประเทศต้างานต่
นทางมาก
ไทยที
่ เคลื่ องนย้
างประเทศ ในกลุ่ ม วิช าชีพ ตามข้อตกลงยอมรับ ร่ว มทั้ ง 8 วิช าชี พ
2) การขาดแคลนแรงงานในบางสาขาในประเทศปลายทาง
และเมื่ อ แรงงานา
อาจได้รับผลกระทบ
เพราะการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจัดเป็นส่วนหนึ่งภายใต้กรอบความตกลงว่
่อนย้กาารของอาเซี
ยเข้าไปทางานจะได้
รับค่าFramework
จ้างที่สูงกว่าในประเทศต้
นทาง
ด้เคลื
วยบริ
ยน (ASEAN
Agreement
on Service – AFAS) ปั จจุบันอาเซียน
3) โอกาสความก้
าวหน้าของอาชีพ และการทางาน
กเป็ น
ได้จัดทา MRAs ภายใต้
การดาเนินการของคณะกรรมการสาขาวิ
ชาชีพซึที่งในประเทศปลายทางมั
่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ
ประเทศที่ระดัาบนบริ
การพั
ฒนาก้ายวหน้
ากว่า มีสิ่ งอานวยความสะดวกในการค้
นคว้CCS)
าวิจัยและความก้
ประสานงานด้
การอาเซี
น (Coordinating
Committee on Services:
ใน 7 สาขาวิาชวหน้
าชีพา
ช าการ
ห ารงานการตั
ด สิ นสถาปั
ใจให้ตคยกรรม
วามส าคั
บ ความรู
คืทางวิ
อ แพทย์
ทันในการบริ
ตแพทย์ พยาบาล
วิศวกรรม
บัญญชีกัและส
ารวจ้ ค วามสามารถของแรงงาน
(สาขานักสารวจเป็นเพียง
ทาให้ เป็อนตกลงฯ)
แรงดึงดูและข้
ดให้ แอรงงานที
่มีความรู
้ความสามารถระดั
งในประเทศที
บการพั
กรอบข้
ตกลงยอมรั
บร่วมคุ
ณสมบัติบุคลากรวิบชสูาชี
พการท่องเที่ร่ยะดั
วอาเซี
ยนทีฒ่ดนาต่
าเนินากว่
การา
ย้ายเข้าASEAN
ไปทางานTourism Professional Monitoring Committee (ATPMC)
ภายใต้
2.1.5การเคลื
ผลกระทบจากการเคลื
่อนย้วิาชยแรงงาน
่ อ น ย้ า ยแรงงาน
าชี พ ใน กลุ่ ม ป ระเท ศอาเซี ย น อาจเป็ น ทั้ งโอกาส
จารณาถึงจผลกระทบจากการเคลื
่อนย้ายแรงงานระหว่พาทีงประเทศนั
้น Robert
(opportunities) ในการพิ
แก่ระบบเศรษฐกิ
ไทยให้สามารถจัดหาแรงงานในสาขาอาชี
่ขาดแคลนได้
ง่ายขึ้น
(2008)่ ย วชาญที
ชี้ว่าผลกระทบที
ดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายยแรงงานระหว่
างประเทศนั
้น เกิดขึ้น่กัใ ห้บ
ช่E.วB.
ยให้Lucas
แ รงงานเชี
่ เป็ น ที่ ต้ ่เอกิงการของตลาดอาเซี
นสามารถหางานท
าในประเทศที
ทั้งประเทศต้นงทางและประเทศปลายทางของแรงงานอพยพ
โดยผลกระทบที
่เกิดขึ้นกับตลาดแรงงาน
ผลตอบแทนสู
แต่ในขณะเดียวกันการเคลื่อนย้ายแรงงานออกไปท
างานในต่างประเทศก็
อาจส่งผลเสีย
ดขึ้นทันทีในระยะแรก
มีน้อ่ เยคลืแต่่ อ นย้
ประเทศเหล่
านี้จะได้
รับผลกระทบ
ต่ของประเทศปลายทางที
อ ระบบเศรษฐกิ จ ไทย่เกิหากแรงงานเชี
่ ย วชาญมีๆทนัั ก้นษะที
า ยออกไปเป็
น สาขาวิ
ช าชี พ ที่
ระยะยาวมีลักษณะในเชิ
งพลวัหรืต อดัแรงงานที
งนี้ Lucas่เคลื(2008
ประเทศไทยเองก็
ขาดแคลน
่อนย้า:5-14)
ยเข้ามามีปัญหาด้านคุณภาพหรือมาตรฐานวิชาชีพ
1. ผลกระทบที
่เกิดขึ้นชกัาชี
บประเทศผู
้รับอแรงงานอพยพ
ที่แตกต่างกัน การเคลื
่อนย้ายแรงงานวิ
พจึงมีผลต่
แรงงานวิชาชีพ คนไทย และต่อต้นทุนการผลิต
ับแรงงานอพยพ
ของผู้ประกอบการที่จในประเทศที
้างแรงงานวิช่ราชี
พอาเซียน ผลกระทบในระยะแรกขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น
ความยื ด หยุ่ นกรมการจั
ของค่ า จ้ าดงในประเทศ
กรณี ที่ ค่ า จ้ า งค่มีอภนข้
่ เกิ ด ขึ้ น ในประเทศ
หางาน กระทรวงแรงงาน
ารกิา งยื
จ ทีด่ เหยุ
กี่ ย่ นวข้(เช่
อ งกัน บทีแรงงานในด้
า นการ
สหรั่อฐนย้
อเมริ
กา) ถ้ามีซึแ่งรงงานต่
างชาติอาพยพเข้
จะส่างมาท
ผลให้
ค่าจ้างแรงงานในระดั
บการศึกษา
เคลื
ายแรงงาน
ได้แก่ แรงงานต่
งชาติทาี่เไปมาก
คลื่อนย้าก็ยเข้
างานในประเทศไทย
กับแรงงานไทย
ย วกั่อนย้
น ลดลง
เนื่ องจากอุ
่มขึ้น แต่
ในกรณี
ที่ค่าจ้างมีความยื
นน้อย ผลกระทบ
ทีเดี่เคลื
ายออกไปท
างานต่ปาทานแรงงานเพิ
งประเทศ โดยกองบริ
หารข้
อมูลตลาดแรงงาน
ซึ่ งสัดงหยุ
กัด่กรมการจั
ดหางาน
งผลให้
มีการว่
างงานเพิ่มแขึนวโน้
้นในประเทศผู
้รับแรงงานอพยพ
างไรก็ตามผลกระทบที
มีทีห่เกิน้ดาขึที้น่ใจะส่
นการวิ
เคราะห์
สถานการณ์
มด้านตลาดแรงงาน
การจัดอย่
ทาผลการศึ
กษาและวิจัย่เต่กิาดงขึๆ้น
ดังกล่าผวไม่
ได้ใหญ่มาก า นแรงงาน โดยมี ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น ความต้ อ งการแรงงาน
ทีทั่ เ้งกีสองกรณี
่ ย วข้ อ งและมี
ลกระทบในด้
ทางด้การเคลื
านความสามารถในการท
างานและผลิ
อยูา่ กยของ
ับว่า
การขาดแคลนแรงงาน
่อนย้ายแรงงานเข้า -ออก
เป็นต้น ซึต่งภาพของแรงงานอพยพขึ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเคลื่อ้นนย้
ทักษะฝีมือของแรงงานเหล่
สอดคล้ องกับLabor)
ความต้กรมการจั
องการของนายจ้
างในประเทศผู
มากน้อวยเพี
ยงใด
แรงงานประเภทไร้
ทักษะฝีามนัือ้น(Unskilled
ดหางานมี
ข้อมูลค่อนข้้ราับงครบถ้
น โดยมี
ในบางประเทศที
ีน โยบายการรั
บแรงงานอพยพโดยมี
ารกลั่ นพกรองแรงงานที
่ต้องการเข้
างาน
หน่
วยงานที่รับผิด่มชอบคื
อ สานักบริ
หารแรงงานต่างด้าวกและมี
ระราชกาหนดการบริ
หารจัาดไปท
การการ
บหนึ่งเพื่อให้างด้
สอดคล้
งกับากัอุบปดูสงค์
องมีการก
ายจ้าง
ทระดั
างานของคนต่
าวเข้าอมาก
แลแทรงงานในประเทศ
าให้เกิดการตื่นตัวในบางอาชี
ของนายจ้าพง ต้และลู
จ้างาหนดงานที
ที่จะดาเนิน่นการแจ้
ต้องการ
ทาให้อุปสงค์
อุปทานแรงงานอพยพมี
ความสอดคล้Labor)
องกันได้ให้อย่
ตามในส่มีนวนของต่
ายจ้างจาานวน
การท
างานของคนต่
างด้กับาวประเภทไร้
ทักษะฝีมือ (Unskilled
ถูกาต้งไรก็
อง แต่
งด้าว
มากที่จ้างแรงงานที
พยพเข้าไปท
างานในกรณี
ใช่อชพยพเข้
องทางปกติ
ซึ่งการแก้
ประเภทมี
ทักษะฝีมือ่อ(Skilled
Labor)
ในกลุ่ม 8 ททัี่ไกม่ษะวิ
าชีพ ทีา่ผไปในช่
่านกรมการจั
ดหางานกลั
บเป็นปข้ัญอมูหาล
ขึ้นโดยการลงโทษนายจ้
างที่จ้าองแรงงานเหล่
ับเป็นมาตรการหนึ
ที่ม่เีปคลืระสิ
ทธิาผยเข้
ลในการจ
ากัด
ที่มเกิีจดานวนการเคลื
่อนย้ายแรงงานค่
นข้างน้อย ทัา้งนีจ้นานวนแรงงานต่
างด้า่งวที
่อนย้
ามาทางาน
จานวนแรงงานอพยพผิ
ดกฎหมายเหล่านี่เคลื
้ แต่่อกนย้ารบั
งคับใช้กฎหมายในหลายประเทศมั
ปัจจัาย
ในประเทศไทย
และจานวนแรงงานไทยที
ายออกไปท
างานต่างประเทศ และเป็นกทีขึ่น้น่ากัสับงเกตว่
ทางด้
อง พต่าง ๆ มีสภาวิชาชีพในประเทศไทยคอยกากับดูแลในแต่ละกลุ่มวิชาชีพอยู่แล้ว แต่
ใน
8 ทัานการเมื
กษะวิชาชี
่เกิดขึ้นกับประเทศผู
้ส่งแรงงานอพยพ ่เคลื่อนย้ายออกไปทางาน หรือ
ไม่ทราบข้อมูลแน่ช2.ัดเรืผลกระทบที
่องของจานวนและวิ
ธีการเดินทางของแรงงานที
่เกิดขึา้นนสภาวิ
มีหลายประการ
สมองไหล (brain
drain) และการได้
รับอเงิไม่น
แรงงานที่เคลื่อนย้ผลกระทบที
ายเข้ามาทางานผ่
ชาชีพ หรือเช่ผ่านนการลงทะเบี
ยนกับกรมการจั
ดหางานหรื
ส่งกลัใดข้
บจากแรงงานที
่ออกมาท
างประเทศ
(remittance)
่งในกรณี
้รายได้สผ่งากลั
บเป็นบแหล่
เหตุ
อมูลของการเคลื
่อนย้าางานต่
ยแรงงานผ่
านสภาวิ
ชาชีพจึงไม่ค่อซึยพบข้
อมูหลลัทีง่เนีผยแพร่
นทางเว็
ไซต์ง
เงินาใดนั
ทุนไหลเข้
าประเทศจากต่
ระเทศกาลังพัฒ นามีมดูลหางานจะเป็
ค่ามากที่สุดนรองจากการลงทุ
เท่
ก และท
าอย่างไรข้อมูาลงประเทศไปสู
การเคลื่อนย้า่ปยแรงงานของกรมการจั
ที่น่าเชื่อถือ ด้วยน
โดยตรงจากต่
้ส่งออกแรงงานที
หลายประเทศดหางานให้
รายได้ดังเกล่
เหตุ
นี้กรมการจัางประเทศ
ดหางานจึงในประเทศผู
ต้องนาเสนอพร้
อมปรับปรุงข้่สอาคั
มูลญของกรมการจั
ป็นาปัวมี
จจุมบากกว่
ัน หาา
รายได้จากการส่
ทบาทส
าคัญดขึ(ที
ป็นรายได้าเสนอจากแหล่
เงินตราต่างประเทศ)
เศรษฐกิจของประเทศ
แนวทางรองรั
บเพืงออกและมี
่อแก้ไขปัญบหาที
่อาจเกิ
้น ่เโดยการน
งข้อมูต่ลอของกรมการจั
ดห างาน
การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน
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ต้น ทางของแรงงานเมื
จซบเซาหรือเกิ่เคลืดวิ่อกนย้
ฤตายเข้
จึงนัามาท
บได้างานในประเทศไทย
ว่ารายได้ส่งกลับมีบทบาทส
าคัญ
ซึ่งจากข้อ่อมูเกิลดทัเศรษฐกิ
้งในส่วนของแรงงานที
และแรงงาน
ต่อการลงทุ
และการเติ
บโตทางเศรษฐกิ
จของประเทศเหล่
ไทยที
่ เคลื่ อนนย้
ายออกไปท
างานต่ างประเทศ
ในกลุ่ ม วิชาาชีนี้ พ ตามข้อตกลงยอมรับ ร่ว มทั้ ง 8 วิช าชี พ
3. ผลกระทบจากการเคลื
่ อนย้ ายแรงงานที
่ มี ทนั กส่ษะสู
of Highly-Skilledา
อาจได้รับผลกระทบ
เพราะการเคลื่อนย้ายแรงงานวิ
ชาชีพจัดเป็
วนหนึง ่ง(Migration
ภายใต้กรอบความตกลงว่
ด้Workers)
วยบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service – AFAS) ปั จจุบันอาเซียน
การเคลื
่ อ นย้าเนิ
ายแรงงานระหว่
างประเทศที่ มี ทั กชษะสู
ขึ้น ในกลุ่ ม ประเทศ
ได้จัดทา MRAs ภายใต้
การด
นการของคณะกรรมการสาขาวิ
าชีพงทีเช่่เกีน่ยทีวข้่ เกิอดงของคณะกรรมการ
OECD ในช่วงปีานบริ
ค.ศ.1990
เพิ่มขึ้นจานวน
8 ล้านคนonหรืServices:
อเพิ่มขึ้นมากว่
63 ซึช่งาชี
ในปีพ
ประสานงานด้
การอาเซีถึยง น2000
(Coordinating
Committee
CCS)าร้ในอยละ
7 สาขาวิ
2000ทัประมาณร้
ยละ 42วิของแรงงานที
ักษะสู งบัทีญ่ เข้ชีาและส
ไปทางานในประเทศ
OECD มาจาก
คืค.ศ.
อ แพทย์
นตแพทย์ อพยาบาล
ศวกรรม สถาปั่มตี ทยกรรม
ารวจ (สาขานักสารวจเป็
นเพียง
ประเทศอตกลงฯ)
OECD ด้และข้
ว ยกัอนตกลงยอมรั
ในขณะที่ มบากกว่
่งมาจากประเทศนอกกลุ
ซึ่ ง่ยแสดงถึ
กรอบข้
ร่วมคุาณครึ
สมบั
ติบุคลากรวิชาชีพการท่่อมงเที
วอาเซียงการเกิ
นที่ดาเนิดภาวะ
นการ
สมองไหลจากประเทศก
งพัฒนา
ภายใต้
ASEAN TourismาลัProfessional
Monitoring Committee (ATPMC)
4. ผลกระทบจากการเคลื
ายแรงงานที
ษะต่า ศอาเซี
(Migration
Less-Skilled
Workers)
การเคลื
่ อ น ย้ า ยแรงงาน ่อวินย้
ช าชี
พ ใน กลุ่มมีทปักระเท
ย นof อาจเป็
น ทั้ งโอกาส
่ อนย้ ายแรงงานต่
่มี ทักษะต่าเป็นผลดีต่อพประเทศต้
นทางหลาย
(opportunities) การเคลื
แก่ระบบเศรษฐกิ
จไทยให้าสงประเทศที
ามารถจัดหาแรงงานในสาขาอาชี
ที่ขาดแคลนได้
ง่ายขึ้น
น การส่่ ยงเงิวชาญที
นกลับประเทศ
วยแก้ปัญหาความยากจนของผู
้ที่ออกมาทาในประเทศที
างานนอกประเทศ
ช่ประการ
ว ยให้ แเช่
รงงานเชี
่ เป็ น ที่ ต้ อการช่
งการของตลาดอาเซี
ย นสามารถหางานท
่ ใ ห้
การที่มีส่วนให้งค่าแต่
จ้าใงในประเทศเพิ
ขึ้น และลดปั
หาการว่างงาน างานในต่างประเทศก็อาจส่งผลเสีย
ผลตอบแทนสู
นขณะเดียวกัน่มการเคลื
่อนย้าญยแรงงานออกไปท
ชี้ว่าโดยปกติแล้่ ยววชาญมี
แรงงานทีท่อั กพยพเป็
นผู่ อ้ทนย้
ี่ได้ปา ยออกไปเป็
ระโยชน์เมื่อนมีสาขาวิ
การเคลืช่อาชี
นย้พาทีย่
ต่ อ ระบบเศรษฐกิ Lucus
จ ไทย หากแรงงานเชี
ษะที่ เคลื
แรงงานทั้ งที่ เป็ นขแรงงานวิ
าชีอพแรงงานที
ซึ่ งมี ทั กษะ
าจากประเทศที
ยู่ติ ดกั บ ประเทศ
ประเทศไทยเองก็
าดแคลนชหรื
่เคลืและแรงงานทั
่อนย้ายเข้ามามีกปษะต่
ัญหาด้
านคุณภาพหรื่อมาตรฐานวิ
ชาชีพ
ีรายได้
อการเคลื
ายระหว่ชาาชีงประเทศก
งพัฒ นาด้ชวาชี
ยกัพนคนไทย
การที่แและต่
รงงานอพยพเดิ
น ทางต
ที่แมตกต่
างกัสู งน หรื
การเคลื
่อนย้่ อานย้
ยแรงงานวิ
พจึงมีผลต่าลัอแรงงานวิ
อต้นทุนการผลิ
กลับไปยั
งประเทศตนเองผลประโยชน์
ที่ได้มยีทนั้งเงินและทักษะตลอดจนทัศนคติที่ไ ด้รับในช่วงของการ
ของผู
้ประกอบการที
่จ้างแรงงานวิชาชีพอาเซี
ออกมาทางานต่กรมการจั
างประเทศด หางาน
โดยทั่วไปแล้
วแรงงานอพยพยิมีนภดีทารกิ
ี่จะกลั
่ประเทศบ้านเกิา นการ
ดของ
กระทรวงแรงงาน
จ ทีบ่ เกีไปอยู
่ ย วข้่ออาศังกัยบทีแรงงานในด้
ตัวเอง
แรงงานที่อซึพยพออกมาก็
จะกลัางชาติ
บไปอยู
่วคราว และมีกัเบงิแรงงานไทย
นเก็บในช่วง
เคลื
่อนย้ซึา่งยแรงงาน
่งได้แก่ แรงงานต่
ที่เ่บคลื้านหลั
่อนย้งาจากอพยพออกมาชั
ยเข้ามาทางานในประเทศไทย
างประเทศ
นประเทศผู
้รับอแรงงานอพยพก็
่ย้าดยเข้
าไป
ทีออกมาท
่เคลื่อนย้างานต่
ายออกไปท
างานต่ในขณะเดี
างประเทศยวกั
โดยกองบริ
หารข้
มูลตลาดแรงงานยิ นซึ่ดีงสักงับกัแรงงานที
ดกรมการจั
หางาน
่ ว คราวเพราะไม่
งรั บ ภาระมากเกิ
น ไปในช่การจั
ว งทีด่ แทรงงานเหล่
นั้ น เข้ า ไปท
มีเป็หนน้การอพยพชั
าที่ในการวิเคราะห์
สถานการณ์ตแ้ อนวโน้
มด้านตลาดแรงงาน
าผลการศึกาษาและวิ
จัยต่าางาน
งๆ
างาน โดยได้
รับประโยชน์
ทางเศรษฐกิ
จและเงิ
จากแรงงานอพยพ
ทางประเทศ
ทีในช่
่ เกี่วยงวั
วข้ยอทงและมี
ผ ลกระทบในด้
า นแรงงาน
โดยมี
ข้ อ มูนลกองทุ
ที่ เกี่ ยนวข้
อ ง เช่ น ความต้ อแต่งการแรงงาน
ที่ รั บ แรงงาน ไม่ ต้ อ งการให้
าวรเนืเป็่ อนงจากเป็
่ ต้ อางดู
แล
การขาดแคลนแรงงาน
การเคลืแ่อรงงานอพยพอยู
นย้ายแรงงานเข้า่ ถ-ออก
ต้น ซึ่งข้นอภาระทางเศรษฐกิ
มูลที่เกี่ยวกับการเคลืจ่อทีนย้
ยของ
แรงงานเหล่านี้ และเกี
่ยวข้อมงกั
การใช้ที่ดินLabor)
สาหรับทีกรมการจั
่อยู่อาศัยของแรงงานอพยพ
่บางประเทศ
แรงงานประเภทไร้
ทักษะฝี
ือ บ(Unskilled
ดหางานมีข้อมูลค่อในขณะที
นข้างครบถ้
วน โดยมี
ผู้รับวแรงงานอพยพ
ก็ตอ้ งการรั
กษาความเป็
นประเทศที
่เป็นลักพษณะของตั
วเอง (ที่อาจเปลี
ามี
หน่
ยงานที่รับผิดชอบคื
สานักบริ
หารแรงงานต่
างด้าว และมี
ระราชกาหนดการบริ
หารจั่ยดนไปถ้
การการ
านวนมากอพยพเข้
ทแรงงานจ
างานของคนต่
างด้าวเข้ามากาไปอยู
ากับดู่อแย่ลางถาวร)
ทาให้เกิดการตื่นตัวของนายจ้าง และลูกจ้าง ที่จะดาเนินการแจ้ง
ดังานังด้
้นจะเห็
นได้ว่าการเคลื
ยชั่วคราวของแรงงานอพยพนั
้น ใทันส่
้งประเทศต้
การทางานของคนต่
าวประเภทไร้
ทักษะฝี่อมนย้
ือ า(Unskilled
Labor) ให้ถูกต้อง แต่
วนของต่านงด้ทาง
าว
และประเทศปลายทางล้
วนได้ปLabor)
ระโยชน์ในกลุ
แต่ในการเคลื
่อนย้ชาชี
ายแรงงานระหว่
างประเทศควรมี
ารบริ
ประเภทมี
ทักษะฝีมือ (Skilled
่ม 8 ทักษะวิ
พ ที่ผ่านกรมการจั
ดหางานกลับกเป็
นข้อหมูารล
่ ดี เนื่ อ งจากในการเคลื
่ อนย้อนข้
ายแรงงานจะมี
องค์ ก รดาเนิ น การและการจั
ด ทาาสั
าง ๆ
ทีจั ด่มการที
ีจานวนการเคลื
่อนย้ายแรงงานค่
างน้อย ทั้งจานวนแรงงานต่
างด้าวที่เคลื่อนย้
ยเข้ญาญาต่
มาทางาน
ซึ่งองค์กรเหล่ านีและจ
้ ได้รับานวนแรงงานไทยที
ประโยชน์ จ ากแรงงานอพยพ
เพื่อไม่ใางานต่
ห้ แรงงานอพยพโดยเฉพาะที
ษะต่า
ในประเทศไทย
่เคลื่อนย้ายออกไปท
างประเทศ และเป็นที่น่ม่าีทสัักงเกตว่
จากประเทศก
ยบจากองค์กรจัดส่ากั
งแรงงาน
ดังนัล้นะกลุ
ทั้งประเทศผู
้ส่ง่แและผู
ใน
8 ทักษะวิชาลั
าชีงพพัต่ฒางนาถู
ๆ มีกสเอารั
ภาวิดชเอาเปรี
าชีพในประเทศไทยคอยก
บดูแลในแต่
่มวิชาชีพอยู
ล้ว ้รแต่ับ
แรงงานอพยพควรเข้
แลและควบคุ
ม เช่
การให้
ใบอนุญาตต่อสัญ่เคลื
ญากั
บบริ
ษัทจัดส่งคนงานที
ไม่
ทราบข้อมูลแน่ชัดเรืามาดู
่องของจ
านวนและวิ
ธีกนารเดิ
นทางของแรงงานที
่อนย้
ายออกไปท
างาน หรือ่มี
ประวัติดี ่เเชืคลื่อ่อถืนย้
อได้ายเข้
และปฏิ
ัติต่อคนงานเรื
่อนไขต่าง ๆยนกั
รวมทั
้งเป็นการสร้
างแรงจูองไม่
ใจ
แรงงานที
ามาทบางานผ่
านสภาวิ่อชงสัาชีญพญาหรือและเงื
ผ่านการลงทะเบี
บกรมการจั
ดหางานหรื
ให้แใก่ดข้
บริอษมูัทลเหล่
านี้ปรับปรุ่อนย้
งเงื่อายแรงงานผ่
นไขต่าง ๆ านอกจากนี
้ในส่พจึวงนของประเทศต้
เหตุ
ของการเคลื
นสภาวิชาชี
ไม่ค่อยพบข้อมูนลทางของแรงงานควรอ
ที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บานวย
ไซต์
ความสะดวกในการเดิ
ทางกลั
เข้า-ออก่อนย้
(re-entry)
เพื่อเอื้อให้แรงงานเดิ
นทางกลับนเข้ทีา่นออกประเทศให้
เท่
าใดนัก และทาอย่านงไรข้
อมูลบการเคลื
ายแรงงานของกรมการจั
ดหางานจะเป็
่าเชื่อถือ ด้วย
มากขึนี้นกรมการจั
ส่วนในการจ่
ายเงิงนต้เข้
าประกั
นสังคมก็
ควรคิ
วงที่แรงงานเหล่
านั้นเดิเนป็ทางกลั
เหตุ
ดหางานจึ
องน
าเสนอพร้
อมปรั
บปรุดเฉพาะในช่
งข้อมูลของกรมการจั
ดหางานให้
นปัจจุบัมาอยู
น หา ่
ในประเทศ บเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยการนาเสนอจากแหล่งข้อมูลของกรมการจัดห างาน
แนวทางรองรั
การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน
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2
มูลทั้งในส่วนของแรงงานที
2.2 แนวคิดซึเกี่งจากข้
่ยวกับอประชาคมเศรษฐกิ
จอาเซี่เคลืยน่อนย้ายเข้ามาทางานในประเทศไทย และแรงงาน

ไทยที2.2.1
่ เคลื่ อภาพรวม
นย้ ายออกไปทางานต่ างประเทศ ในกลุ่ ม วิช าชีพ ตามข้อตกลงยอมรับ ร่ว มทั้ ง 8 วิช าชี พ
อาจได้รับผลกระทบ
เพราะการเคลื
่อนย้ายยแรงงานวิ
พจัดเป็่อนย้
นส่าวยของแรงงานสู
นหนึ่งภายใต้กรอบความตกลงว่
จากการศึ
กษาโครงการเตรี
มการรองรัชบาชี
การเคลื
่ การเป็นประชาคมา
ด้อาเซี
วยบริ
การของอาเซี
น ช(ASEAN
on Service
AFAS) ปั จจุยบนันอาเซี
ยน
ยนของศู
นย์บริหยารวิ
าการแห่Framework
งจุฬาลงกรณ์มAgreement
หาวิทยาลัย (2555)
ดังนี้ –ประชาคมอาเซี
(ASEAN
ได้
จัดทา MRAs: AC)
ภายใต้
นการของคณะกรรมการสาขาวิ
ชาชีนพออกเฉี
ที่เกี่ยวข้
องของคณะกรรมการ
Community
เกิดกขึารด
้นเนืาเนิ
่องจากสมาคมแห่
งประชาชาติเอเชียตะวั
ยงใต้
(The Association
ประสานงานด้
ยน: (Coordinating
Committee
on Services:
CCS)ก 10
ใน 7ประเทศ
สาขาวิชได้าชีแพก่
of Southeastานบริ
Asianการอาเซี
Nations
ASEAN) หรือ "อาเซี
ยน" ซึ่งประกอบด้
วยสมาชิ
คืไทย
อ แพทย์
ทันเซีตแพทย์
พยาบาล
สถาปัตเวียกรรม
ชี และสารวจ
(สาขานั
อิ น โดนี
ย มาเลเซี
ย ฟิ ลิ ปวิปิศวกรรม
น ส์ สิ งคโปร์
ย ดนามบัญสปป.ลาว
เมี ย นมา
บรูกไสนารวจเป็
และกันมเพี
พู ชยาง
กรอบข้
และข้ร่ วอมกั
ตกลงยอมรั
บร่วมคุณ่ มสมบั
ชาชี
พการท่
องเที
่ยวอาเซี
ยนที
ได้ เล็ งเห็อตกลงฯ)
น ประโยชน์
น ในการรวมกลุ
เพื่ อตให้ิบุคมลากรวิ
ี ค วามเข้
ม แข็
งมากขึ
้ น เพื
่ อ ที่ จ ะรั
บ มื่ดอาเนิ
กั บนการ
ภายใต้
ASEAN ้ งTourism
Professional
Monitoringองของโลก
Committee
(ATPMC)
เปลี่ ย นแปลงทั
ด้ านเศรษฐกิ
จ สั งคม และการเมื
ซึ่ งจะมี
ผ ลกระทบต่ อภู มิภ าคอาเซี ย น
่ อ น ย้ า้งยแรงงาน
วิ ช าชีพ.ศ.
พ ใน2546
กลุ่ มผูป้นระเท
น อาจเป็ นญทัญาว่
้ งโอกาส
อย่างหลีกเลี่ยการเคลื
งไม่ได้ จนกระทั
ในเดือนตุลาคม
าอาเซียศอาเซี
นได้ร่วยมลงนามในปฏิ
าด้วย
(opportunities)
สามารถจัดหาแรงงานในสาขาอาชี
พที่ขาดแคลนได้
ความร่วมมืออาเซีแก่
ยนระบบเศรษฐกิ
หรือที่เรียกว่จาไทยให้
“ข้อตกลงบาหลี
2” (Declaration of ASEAN
Concord งII่ายขึ
หรื้นอ
ช่Bali
ว ยให้
แ รงงานเชี
วชาญที่ เป็ น ที่ ต้ อ งการของตลาดอาเซี
ย นสามารถหางานท
Concord
II) ่ ยโดยประชาคมอาเซี
ย นจะประกอบด้ ว ยสามเสาหลั
ก ในการขัาในประเทศที
บ เคลื่ อ น ได้ แ่ ใ ห้ก่
ผลตอบแทนสู
ง แต่องและความมั
ในขณะเดียวกั่นนคงอาเซี
การเคลืย่อนนย้ประชาคมเศรษฐกิ
ายแรงงานออกไปทจอาเซี
างานในต่
างประเทศก็อาจส่งคมและ
งผลเสีย
ประชาคมการเมื
ยน และประชาคมสั
ต่วัฒอ ระบบเศรษฐกิ
ไทย าหากแรงงานเชี
นธรรมอาเซียน จโดยเป้
หมายดังนี้ ่ ย วชาญมี ทั ก ษะที่ เคลื่ อ นย้ า ยออกไปเป็ น สาขาวิ ช าชี พ ที่
ประเทศไทยเองก็
ขาดแคลน หรือแรงงานที
่เคลื่อนย้ายเข้
ามามีปัญยหาด้
านคุณภาพหรื
อมาตรฐานวิ
ชาชีพ
1. ประชาคมการเมื
อ งและความมั
่ น คงอาเซี
น (ASEAN
Political
– Security
ทีCommunity
่แตกต่างกัน การเคลื
่อนย้มุ่ งาให้
ยแรงงานวิ
ชาชีพมจึิ ภงมีาคอยู
ผลต่อ่ รแรงงานวิ
และต่อไขความขั
ต้นทุนการผลิ
: APSC)
ป ระเทศในภู
่ ว มกั น อย่ชาาชี
งสัพนคนไทย
ติ มี ร ะบบแก้
ด แย้ตง
ของผู
ระกอบการที
งแรงงานวิ
ชาชีางรอบด้
พอาเซียาน มีกรอบความร่วมมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคง
ระหว่้ปางกั
นได้ด้วยดี ่จมี้าเสถี
ยรภาพอย่
กรมการจั
ด หางาน
มี ภ ารกิยจและมั
ที่ เกี่ ย่นวข้คงอ งกั บ แรงงานในด้ า นการ
ทั้งรูปแบบเดิมและรู
ปแบบใหม่
ๆ เพื่อกระทรวงแรงงาน
ให้ประชาชนมีความปลอดภั
เคลื่อนย้ายแรงงาน
ซึ่งได้แก่ แรงงานต่
างชาติ
คลื่อนย้ายเข้
ามาทางานในประเทศไทย
กับแรงงานไทย
2) ประชาคมเศรษฐกิ
จอาเซี
ยนที่เ(ASEAN
Economic
Community : AEC)
มุ่งให้เกิด
ทีการรวมตั
่เคลื่อนย้วากัยออกไปท
างานต่จาและการอ
งประเทศ านวยความสะดวกในการติ
โดยกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ซึ่ งสังกัดากรมการจั
ดหางาน
นทางเศรษฐกิ
ดต่อค้าขายระหว่
งกัน อันจะท
าให้
มีภูหมน้ิภาาคมี
ที่ในการวิ
เ
คราะห์
ส
ถานการณ์
แ
นวโน้
ม
ด้
า
นตลาดแรงงาน
การจั
ด
ท
าผลการศึ
ก
ษาและวิ
จ
ั
ย
ต่
า
งๆ
ความเจริญมั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่น ๆ ได้ เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน
ทีในประเทศอาเซี
่ เกี่ ย วข้ อ งและมี
ยนผ ลกระทบในด้ า นแรงงาน โดยมี ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น ความต้ อ งการแรงงาน
การขาดแคลนแรงงาน
การเคลื
่อนย้ายแรงงานเข้
า -ออกยนเป็(ASEAN
นต้น ซึ่งข้Socio
อมูลที่เกี- ่ยCultural
วกับการเคลื
่อนย้ายของ
3) ประชาคมสั
งคมและวั
ฒนธรรมอาเซี
Community
แรงงานประเภทไร้
ทักอษะฝี
ือ (Unskilled
Labor)
กรมการจั
ข้อมูลค่อนข้้อาอาทรและแบ่
งครบถ้วน โดยมี
:ASCC) เป้าหมายให้
าเซียมนเป็
นประชาคมที
่ป ระชาชนเป็
นศูดนหางานมี
ย์กลางประชาชนเอื
งปัน
หน่
วยงานที่รับผิยดนมี
ชอบคื
อ สานักบริหนารแรงงานต่
าว และมี
พระราชก
าหนดการบริ
การการ
ประชากรอาเซี
ส ภาพความเป็
อยู่ ที่ ดี แ ละมีางด้ก ารพั
ฒ นาในทุ
ก ด้ านเพื
่ อ ยกระดั หบารจั
คุ ณดภาพชี
วิ ต
ทของประชาชน
างานของคนต่ส่างงด้เสริาวเข้
ามากทากัรัพบยากรธรรมชาติ
ดูแล ทาให้เกิดอการตื
ง ทีข่จองอาเซี
ะดาเนินยการแจ้
มการใช้
ย่างยั่น่งตัยืวนของนายจ้
รวมทั้งส่างงเสริและลู
มอัตกลัจ้กาษณ์
น ง
การทางานของคนต่
างด้าวประเภทไร้
ทักษะฝี
มือ (Unskilled
ถูกต้อง แต่ในส่จวอาเซี
นของต่
งด้าว
ดังนั้นภายใต้
การพัฒนาไปสู
่ประชาคมอาเซี
ยน จึLabor)
งทาให้ปให้
ระชาคมเศรษฐกิ
ยน า(AEC)
ประเภทมี
ักษะฝีมือ (Skilled
8 ทักษะวิจจุชบาชีันพเนืทีอ่ผงจากจะน
่านกรมการจั
ดหางานกลั
บเป็่ยนนแปลง
ข้อมูล
มักจะได้รับทความสนใจ
และกล่Labor)
าวถึงเป็ในกลุ
นอย่า่มงมากในปั
ามาซึ
่งความเปลี
ทีภายในภู
่มีจานวนการเคลื
นย้าางขวางโดยเป็
ยแรงงานค่ อนนข้
างน้อย ทั่ ส้งจาคัานวนแรงงานต่
างด้ยานกลายเป็
วที่เคลื่อนย้
ายเข้ามาทตางาน
มิภาคอย่า่องกว้
ประชาคมที
ญที่จะทาให้อาเซี
นเขตการผลิ
เดียว
ในประเทศไทย
และจMarket
านวนแรงงานไทยที
่เคลื่อนย้Base)
ายออกไปท
างานต่างประเทศ
ที่น่าสัง่ อเกตว่
ตลาดเดีย ว (Single
and Production
ซึ่งหมายความว่
า อาเซียและเป็
นจะมีกนารเคลื
นย้าาย
ใน
กษะวิตชได้
าชีอพย่ต่าางเสมื
ง ๆ อมีนอยู
สภาวิ่ในประเทศเดี
ชาชีพในประเทศไทยคอยก
ลในแต่ละกลุ่มตวิชในประเทศสมาชิ
าชีพอยู่แล้ว แต่ก
ปัจจั8ยทัการผลิ
ยวกัน สามารถดากัาเนิบดูนแกระบวนการผลิ
ไม่
อมูลทแน่รั พชัดยากรทั
เรื่องของจ
ธีการเดินทางของแรงงานที
คลื่อนย้ใานการผลิ
ยออกไปท
หรือ
ใดก็ทไราบข้
ด้ โดยใช้
้ งวัต ถุานวนและวิ
ดิบ และแรงงานจากประเทศเพื
่ อนบ้า่เนมาใช้
ต างาน
ปราศจาก
แรงงานที
่เคลืา่อนภาษี
นย้ายเข้
ามาทางานผ่านสภาวิ
พ หรือผ่ากนการลงทะเบี
ยนกับกรมการจั
ดหางานหรือยไม่บ
อุปสรรคในด้
และมาตรการที
่มิใช่ภาษีชาชีตลอดจนมี
ารสร้างมาตรฐานของสิ
นค้าและกฎระเบี
เหตุ
ต่าง ใๆดข้ร่อวมูมกัลนของการเคลื่อนย้ายแรงงานผ่านสภาวิชาชีพจึงไม่ค่อยพบข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
เท่าใดนัก และท
าอย่างไรข้อมูลการเคลื่อนย้
ายแรงงานของกรมการจั
หางานจะเป็
นที่น่า2025”
เชื่อถือ ด้วย
แผนงานประชาคมเศรษฐกิ
จอาเซี
ยน พ.ศ. 2568 หรือ ด“AEC
Blueprint
เหตุนี้กรมการจั
ดหางานจึงต้อางน
าเสนอพร้
อมปรั(2561)
บปรุงข้ทิอศมูทางของประชาคมเศรษฐกิ
ลของกรมการจัดหางานให้จเอาเซี
ป็นปัยจนในระยะ
จุบัน หา
กรมเจรจาการค้
ระหว่
างประเทศ
แนวทางรองรั
่อแก้ไขปัญหาที
ดขึาเนิ
้น โดยการน
งข้อมูลมของกรมการจั
ห างาน
10 ปีข้างหน้า บ(ปีเพื2016-2025)
มุ่ง่อเน้าจเกิ
นการด
นงานที่ต่อาเสนอจากแหล่
เนื่องจากมาตรการเดิ
ให้มีประสิทธิภดาพ
และ
เดินหน้ารวมตัวทางเศรษฐกิจทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้น
การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน
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(1) เศรษฐกิ
จ ทีว่ มนของแรงงานที
ี ก ารรวมตั ว และเชื
มโยงกั
ในระดั
บ สู ง เช่ น การเปิและแรงงาน
ด เสรี สิ น ค้ า
ซึ่งจากข้
อมูลทั้งในส่
่เคลื่อ่ อนย้
ายเข้านมาท
างานในประเทศไทย
โดยลดภาษี
สินาค้ยออกไปท
าเพิ่มเติม การปรั
งกระบวนการพิ
ารศุพลตามข้
กากรอเปิ
ดเสรีการค้บาร่บริ
การ้ ง การลงทุ
ไทยที
่ เคลื่ อนย้
างานต่บาปรุ
งประเทศ
ในกลุ่ ม วิธชีกาชี
ตกลงยอมรั
ว มทั
8 วิช าชี พน
และการเงิ
นเพิ่มเติม เพราะการเคลื
พิจารณาจัดทา่อนย้
MRA
ใหม่ ๆ เพืช่อาชีอานวยความสะดวกต่
อการเคลื
่อนย้ายแรงงานา
อาจได้
รับผลกระทบ
ายแรงงานวิ
พจัดเป็นส่วนหนึ่งภายใต้
กรอบความตกลงว่
ือมากขึ
้น
ด้ฝีมวยบริ
การของอาเซี
ยน (ASEAN Framework Agreement on Service – AFAS) ปั จจุบันอาเซียน
(2) อาเซี
ยนทีาเนิ
่มีคนวามสามารถในการแข่
งขัน มีนวัชตกรรมและมี
ต เช่น การใช้บังคับ
ได้จัดทา MRAs ภายใต้
การด
การของคณะกรรมการสาขาวิ
าชีพที่เกี่ยวข้พลวั
องของคณะกรรมการ
กฎหมายและนโยบายการแข่
การมีระบบคุ้มCommittee
ครองผู้บริโภคที
ังคับใช้จริงCCS)
จัง การพั
นานโยบาย
ประสานงานด้
านบริการอาเซียงนขัน(Coordinating
on่บServices:
ใน 7ฒสาขาวิ
ชาชีพ
ย์สินทางปั
ญญา การส่
งเสริมนวั
กรรมเทคโนโลยี
การยึดบัหลั
ธรรมาภิ
บาล(สาขานักสารวจเป็นเพียง
คืทรัอพแพทย์
ทันตแพทย์
พยาบาล
วิศตวกรรม
สถาปัตยกรรม
ญชีกและส
ารวจ
ความเชื
่อมโยงและความร่
วมมืติอบรายสาขาที
มากขึอ้นงเทีเช่่ยนวอาเซี
มุ่งเน้ยนนทีการรวมกลุ
กรอบข้อตกลงฯ) (3)
และข้
อตกลงยอมรั
บร่วมคุณสมบั
ุคลากรวิชาชี่เพิพ่มการท่
่ดาเนินการ่ม
รายสาขาต่
าง ๆ Tourism
ได้แก่ การขนส่
ง โทรคมนาคม
การเงินCommittee
พลังงาน อาหาร
เกษตร ป่าไม้ สุขภาพ ฯ
ภายใต้
ASEAN
Professional
Monitoring
(ATPMC)
(4) การเป็
ภู มิ ภ าคที่ มวิี ชค วามสามารถในการปรั
บ ตั ว ยครอบคลุ
วน
การเคลื
่ อ น ย้ านยแรงงาน
าชี พ ใน กลุ่ ม ป ระเท ศอาเซี
น อาจเป็ม ทุนกทัภาคส่
้ งโอกาส
ให้ความสาคัญกับแก่
ประชาชนและมี
นศูนย์ดกหาแรงงานในสาขาอาชี
ลาง เช่น มุ่งสร้างความเข้
งให้ SMEsง่าการมี
(opportunities)
ระบบเศรษฐกิปจระชาชนเป็
ไทยให้สามารถจั
พทีม่ขแข็าดแคลนได้
ยขึ้น
ความร่
างภาครัฐและเอกชนย นสามารถหางานท
การลดช่องว่างด้านการพั
ฒนา ่ ใ ห้
ช่ส่วนร่
ยให้วมของภาคเอกชน
แ รงงานเชี่ ย วชาญที
่ เป็วนมมืที่ อตระหว่
้ อ งการของตลาดอาเซี
าในประเทศที
การเป็นยส่วกั
วนส
าคัญของประชาคมโลก
เช่น การทบทวนปรั
บปรุงความตกลง
FTAย
ผลตอบแทนสูง แต่(5)ในขณะเดี
นการเคลื
่อนย้ายแรงงานออกไปท
างานในต่างประเทศก็
อาจส่งผลเสี
น เกาหลี ญี่ปุ่นจ ไทย
อินเดีหากแรงงานเชี
ย ออสเตรเลีย ่และนิ
วซีแทลนด์
ขยายความสั
พันธ์ทางเศรษฐกิ
จและความ
ต่กับอ จีระบบเศรษฐกิ
ย วชาญมี
ั ก ษะที
่ เคลื่ อ นย้ ามยออกไปเป็
น สาขาวิ
ช าชี พ ที่
ร่วมมือกับประเทศต่
าง ๆ แลเพิ
กรด้ปาัญนเศรษฐกิ
ประเทศไทยเองก็
ขาดแคลน
หรื่มอบทบาทอาเซี
แรงงานที่เคลืย่อนในเวที
นย้ายเข้อางค์มามี
หาด้านคุจณภาพหรือมาตรฐานวิชาชีพ
าบริการของอาเซี
(ASEAN
Services
ที่แตกต่างกัน ความตกลงการค้
การเคลื่อนย้ายแรงงานวิ
ชาชีพจึงยมีนฉบั
ผลต่บอใหม่
แรงงานวิ
ชาชีพTrade
คนไทยin และต่
อต้นAgreement
ทุนการผลิต
: ATISA)
จั ด ท าขึ้ น เพื
สร้ า งและก
แ ละกติ ก าด้ า นการค้ า บริ ก ารให้ มี ค วามชั ด เจน
ของผู
้ประกอบการที
่จ้า่ องแรงงานวิ
ชาชีาหนดกฎเกณฑ์
พอาเซียน
และมีรายละเอีกรมการจั
ยดที่สมบูรดณ์หางาน
ยิ่งขึ้นแทนการเจรจาภายใต้
ด 1)
ดเสรีตลาดการค้
กระทรวงแรงงาน มีAFAS
ภ ารกิ จก่ทีอให้
่ เกีเ่ ยกิวข้
อ งกัการเปิ
บ แรงงานในด้
า นการา
บริก่อารอย่
างแท้จริง ซึ2)่งได้สนั
นการขัาบงชาติ
เคลื่อทนการพั
จภายในภูมิภาค 3) กัดึบงดูแรงงานไทย
ดนักลงทุน
เคลื
นย้ายแรงงาน
แก่บสนุ
แรงงานต่
ี่เคลื่อนย้ฒานาเศรษฐกิ
ยเข้ามาทางานในประเทศไทย
เข้า่อมาในภู
มิภาค 4)างานต่
สนับสนุ
นให้อาเซีโดยกองบริ
ยนกลายเป็หนารข้
ศูนย์อกมูลางด้
านการค้าและการลงทุ
น ดหางาน
ทีให้่เคลื
นย้ายออกไปท
างประเทศ
ลตลาดแรงงาน
ซึ่ งสังกัดกรมการจั
ผลกระทบต่
อตลาดแรงงานของไทยในภาพรวม
มีหน้าที่ในการวิเคราะห์
สถานการณ์
แนวโน้มด้านตลาดแรงงาน การจัดทาผลการศึกษาและวิจัยต่าง ๆ
านลบา นแรงงาน โดยมี ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น ความต้ อ งการแรงงาน
ที่ เกี่ ย วข้ อ งและมีผลกระทบด้
ผ ลกระทบในด้
1) การเปิ
ดเสรี่อดนย้้านการเคลื
่อนย้าา-ออก
ยแรงงานอาจท
การขาดแคลนแรงงาน
การเคลื
ายแรงงานเข้
เป็นต้น ซึ่งาให้
ข้อมูแลรงงานฝี
ที่เกี่ยวกัมือบในอาเซี
การเคลืย่อนย้ายจาก
ยของ
ประเทศที่มีค่าตอบแทนต่
งประเทศทีLabor)
่ มีค่าแรงสู
งกว่า เช่ดนหางานมี
ประเทศในแถบอิ
น ฟิวลนิ ปโดยมี
ปิน ส์
แรงงานประเภทไร้
ทักษะฝีาไปยั
มือ (Unskilled
กรมการจั
ข้อมูลค่อนข้นาโดจี
งครบถ้
อินโดนี
เซีย รวมถึ
ไทย และมี
การใช้
งกฤษอย่างด้
างแพร่
หลายพระราชกาหนดการบริหารจัดการการ
หน่
วยงานที
่รับผิดงชอบคื
อ สานั
กบริภหาษาอั
ารแรงงานต่
าว และมี
2)ามีวเข้
ข้อากัมาก
งวลว่
เสรีแเกิรงงานฝี
ศวกรมี
ผลให้ง
ทางานของคนต่างด้
ากัาบการเปิ
ดูแล ทดาให้
ดการตืม่นือตัวโดยเฉพาะสาขาการแพทย์
ของนายจ้าง และลูกจ้าง ทีแ่จละวิ
ะดาเนิ
นการแจ้
อนาคตไทยอาจขาดแคลนแรงงานฝี
มือทในสาขาดั
าว
การท
างานของคนต่างด้าวประเภทไร้
ักษะฝีมืองกล่
(Unskilled
Labor) ให้ถูกต้อง แต่ในส่วนของต่างด้าว
องเร่งพัฒLabor)
นาฝีมือในกลุ
แรงงานในวิ
าชีพชต่าชีางพๆที่ผของไทยให้
ได้มดาตรฐานสากล
ประเภทมีทักษะฝี3)
มือต้(Skilled
่ม 8 ทักชษะวิ
่านกรมการจั
หางานกลับเป็นพัข้ฒอมูนาล
่อรับมือกับ่อการแข่
งขันโดยเฉพาะอย่
ซึ่งไทยยังเสี
ทีทั่มกษะเพื
ีจานวนการเคลื
นย้ายแรงงานค่
อนข้างน้างยิ
อย่งด้ทัา้งนภาษา
จานวนแรงงานต่
างด้ยเปรี
าวทีย่เบอยู
คลื่อ่ นย้ายเข้ามาทางาน
ผลกระทบด้
านบวก ่เคลื่อนย้ายออกไปทางานต่างประเทศ และเป็นที่น่าสังเกตว่า
ในประเทศไทย และจ
านวนแรงงานไทยที
ส่งผลกระทบต่
อการขยายตัวของภาคการผลิ
ใน 8 ทักษะวิชาชี1)
พต่การค้
าง ๆ ามีเสรี
สภาวิ
ชาชีพในประเทศไทยคอยก
ากับดูแลในแต่ตลและภาคแรงงาน
ะกลุ่มวิชาชีพอยูซึ่แ่งล้นวาไปสู
แต่่
ความต้
องการแรงงานไร้
ฝีมือและกึ
่งฝีมือมากขึ
้นในอุ
ตสาหกรรมต่าง ๆ่เคลืเช่่อนนย้อุาตยออกไปท
สาหกรรมยาง
ไม่
ทราบข้
อมูลแน่ชัดเรื่องของจ
านวนและวิ
ธีการเดิ
นทางของแรงงานที
างาน หรือ
คุณภาพชี่เวคลื
ิตของผู
แรงงานในกระบวนการผลิ
าวหน้ายในอาชี
พสาหรับแรงงานที
แรงงานที
่อนย้า้ใช้ยเข้
ามาทางานผ่านสภาวิชาชีตพจะสูหรืงขึอ้นผ่าความก้
นการลงทะเบี
นกับกรมการจั
ดหางานหรื่มีฝอีมไม่ือ
และกลุ
่ยวชาญเฉพาะด้
งขึ้น การเปิ
ดเสรี
านการค้
าจะช่
เสริมสภาพแวดล้
เหตุ
ใดข้่มอผูมู้เลชีของการเคลื
่อนย้านจะสู
ยแรงงานผ่
านสภาวิ
ชาชีทพางด้
จึงไม่
ค่อยพบข้
อมูวลยส่
ที่เงผยแพร่
ผ่านทางเว็บอมใน
ไซต์
การท
างานให้
ดีขึ้นาอย่
ตลอดจนสวั
ดิการของผู
รงงานในธุรกิจขนากลางและขนาดใหญ่
เท่
าใดนั
ก และท
างไรข้อมูลสการเคลื
่อนย้้ใช้าแยแรงงานของกรมการจั
ดหางานจะเป็นทีดีข่นึ้น่าเชื่อถือ ด้วย
2) สั ด ส่ งวต้นของแรงงานอาเซี
อ แรงงานไทยในอาเซี
เหตุนี้กรมการจัดหางานจึ
องนาเสนอพร้อมปรัยบนในไทยหรื
ปรุงข้อมูลของกรมการจั
ดหางานให้เยป็นจะขยายตั
นปัจจุบัน หาว
ในลั ก ษณะใดขึบเพื
้ น อยู
่ กั บไขปั
ลั กญษณะการเติ
จ ของแต่ ล ะประเทศสมาชิ
ก ของประชาคม
แนวทางรองรั
่อแก้
หาที่อาจเกิบดโตทางเศรษฐกิ
ขึ้น โดยการนาเสนอจากแหล่
งข้อมูลของกรมการจั
ดห างาน
โดยเฉพาะสัดส่วนของการลงทุนของไทยในอาเซียนและอาเซียนในไทย
การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน
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2.2.2 ข้อซึตกลงการเคลื
นย้าวยแรงงานของอาเซี
่งจากข้อมูลทั่อ้งในส่
นของแรงงานที่เคลืย่อนนย้ายเข้ามาทางานในประเทศไทย และแรงงาน
ด เสรี ดางานต่
้ า นการเคลื
่ อ นย้ า ยแรงงานจะเกิ
ขึ้ น อย่อตกลงยอมรั
า งเต็ ม รู ป แบบในปี
ไทยที่ เคลื่ อนย้การเปิ
ายออกไปท
างประเทศ
ในกลุ่ ม วิช าชีพดตามข้
บ ร่ว มทั้ งพ.ศ.
8 วิช2558
าชี พ
โดยจะมีรับกผลกระทบ
ารเคลื่อนย้เพราะการเคลื
ายนักวิชาชีพ หรื
่ยวชาญ
ศษของอาเซียนได้า
อาจได้
่อนย้อแรงงานเชี
ายแรงงานวิ
ชาชีพจัหรื
ดเป็อผูน้มส่ีคววามสามารถพิ
นหนึ่งภายใต้กเรอบความตกลงว่
างเสรีการของอาเซี
ถือเป็ น การขั
่ อน กิFramework
จกรรมทางเศรษฐกิ
จในภูมonิภ าคอาเซี
่ ส าคัญ ปัโดยกลุ
สมาชิยนก
ด้อย่วยบริ
ยนบ เคลื
(ASEAN
Agreement
Serviceยนที
– AFAS)
จจุบัน่ มอาเซี
อาเซี
จัดทาข้ภายใต้
อตกลงการด
ยอมรั
วมกันในเรื่องคุณสมบัติหรือมาตรฐานในแต่
ละวิ
ชาชี พ หรือ Mutual
ได้
จัดยทนได้
า MRAs
าเนิบนร่การของคณะกรรมการสาขาวิ
ชาชีพที่เกี่ยวข้
องของคณะกรรมการ
Recognition านบริการอาเซียน (Coordinating Committee on Services: CCS) ใน 7 สาขาวิชาชีพ
ประสานงานด้
MRAsพยาบาล
เพื่ออานวยความสะดวกในการเคลื
่อนย้
ายนัการวจ
วิช าชี(สาขานั
พหรือแรงงานเชี
คืArrangements:
อ แพทย์ ทันตแพทย์
วิศวกรรม สถาปัตยกรรม บัญ
ชี และส
กสารวจเป็่ยนวชาญ
เพียง
หรือผู้มอีคตกลงฯ)
วามสามารถพิ
อย่ณางเสรี
กรอบข้
และข้เอศษของอาเซี
ตกลงยอมรัยบนได้
ร่วมคุ
สมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนที่ดาเนินการ
ท ร รัตProfessional
นชี วกุล (2557:20-23)
่ อนย้า(ATPMC)
ยแรงงานวิช าชีพเสรีห รือแรงงาน
ภายใต้ ASEANณฐภั
Tourism
Monitoring การเคลื
Committee
ฝีมือเสรี (Freeการเคลื
Flow of
Labor) วิตามข้
บร่วมในคุ
ณสมบั
ักวิชาชีนพทัเสรี
นับเป็น
่ อ นSkilled
ย้ า ยแรงงาน
ช าชี อพตกลงยอมรั
ใน กลุ่ ม ป ระเท
ศอาเซี
ย นตินอาจเป็
้ งโอกาส
ประเด็ น การเจรจาในอาเซี
ย นที่ มี คจวามส
ญ มาก เพราะเป็
น ส่ ว นหนึ่ งในกรอบแผนงานการจั
ด ตั้น้ ง
(opportunities)
แก่ระบบเศรษฐกิ
ไทยให้าคัสามารถจั
ดหาแรงงานในสาขาอาชี
พที่ขาดแคลนได้ง่ายขึ
ยน ่มีเป็วันตถุทีป่ ตระสงค์
ให้อาเซียนเป็นตลาดเดี
ยว และมีฐานการผลิ
ตร่วมกัน ซึ่ ใงห้มี
ช่ประชาคมเศรษฐกิ
ว ยให้ แ รงงานเชีจ่ ยอาเซี
วชาญที
้ อ งการของตลาดอาเซี
ย นสามารถหางานท
าในประเทศที
การก าหนดให้
จั ดในขณะเดี
ท าความตกลงยอมรั
ด้ า นคุ
ณ สมบั ติ ใ นสาขาวิ
ช าชีาพงประเทศก็
หลั ก ภายในปี
2551ย
ผลตอบแทนสู
ง แต่
ยวกันการเคลื่อบนย้
ยแรงงานออกไปท
างานในต่
อาจส่งผลเสี
อานวยความสะดวกในการเคลื
่อนย้ายนั่ ยกวชาญมี
วิชาชีพ ทหรืั กอษะที
แรงงานเชี
วชาญ
หรือผู้มีความสามารถพิ
ต่เพือ่อระบบเศรษฐกิ
จ ไทย หากแรงงานเชี
่ เคลื่ อ่ยนย้
า ยออกไปเป็
น สาขาวิ ช าชีเพศษที่
ของอาเซียนได้อย่ขาาดแคลน
งเสรี หรือแรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามามีปัญหาด้านคุณภาพหรือมาตรฐานวิชาชีพ
ประเทศไทยเองก็
งนั้น ข้อ่ ตกลงยอมรั
บร่วมในคุ
ตินอักแรงงานวิ
วิชาชีพเสรีชาชี
จึงพเป็คนไทย
นข้อตกลงเกี
ที่แตกต่างกัน ดัการเคลื
นย้ายแรงงานวิ
ชาชีพณจึงสมบั
มีผลต่
และต่่ยอวกัต้บนการแสวงหา
ทุนการผลิต
จุดยอมรั
บร่วมกันเรื่จ่อ้างคุ
ณสมบัตชิขาชี
องวิ
ชาชีพยนด้านกลุ่มที่เป็นนักวิชาชีพ เพื่อเป็นการกาหนดคุณสมบัติ
ของผู
้ประกอบการที
งแรงงานวิ
พอาเซี
ร่วมกันของแต่กรมการจั
ละสาขาอาชี
พ ได้แก่ กระทรวงแรงงาน
คุณสมบัติด้านการศึมีกษาและประสบการณ์
างาน โดยกาาหนด
ด หางาน
ภ ารกิ จ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกักบารท
แรงงานในด้
นการ
เงื่อนไขในการได้
รับอนุ
ญแาตให้
ทางานประเทศหนึ
ช่วายให้
ักวิชาชีพในภูมิภาคอาเซี
ยนสามารถ
เคลื
่อนย้ายแรงงาน
ซึ่งได้
ก่ แรงงานต่
างชาติที่เคลื่ง ่อๆนย้เพืา่อยเข้
มาทนางานในประเทศไทย
กับแรงงานไทย
าไปทางานในประเทศอาเซี
นอื่นได้สะดวกมากขึ
ทีเคลื
่เคลื่อนย้
่อนย้ายเข้
ายออกไปท
างานต่างประเทศ ยโดยกองบริ
หารข้อมูล้นตลาดแรงงาน ซึ่ งสังกัดกรมการจัดหางาน
ในการเปิ
แรงงานอาเซี
ยนเป็
การเปิดเสรีเฉพาะแรงงานที
่มีฝีมือ กหรืษาและวิ
อแรงงานวิ
มีหน้าที่ในการวิ
เคราะห์ดสเสรี
ถานการณ์
แนวโน้
มด้านนตลาดแรงงาน
การจัดทาผลการศึ
จัยต่ชาาชี
ง ๆพ
้เชี่ยาวชาญ
(Professionals)
ไม่รอวมถึ
ือหรือแรงงาน
ที(Skilled
่ เกี่ ย วข้ อLabor)
งและมีและแรงงานผู
ผ ลกระทบในด้
นแรงงาน
โดยมี ข้ อ มู ลเท่ทีา่ เนักี้น่ ย วข้
ง เช่งนแรงงานไร้
ความต้ฝอีมงการแรงงาน
ต่ างด้ าว (Unskilled Labor)
แบบการเปิา -ออก
ด เสรี แเป็รงงานจะเป็
ตกลงยอมรั
ร่ว ม
การขาดแคลนแรงงาน
การเคลืและรู
่อนย้าปยแรงงานเข้
นต้น ซึ่งข้อมูนลลัทีก่เษณะข้
กี่ยวกับอการเคลื
่อนย้าบยของ
ในคุณสมบัตินักวิชาชี
ของอาเซี
ยน ซึ่งหมายถึ
งการทีกรมการจั
่ผู้ให้บริกดารที
่ได้รับการรั
สมบัตินวักนวิชโดยมี
าชีพ
แรงงานประเภทไร้
ทักพษะฝี
มือ (Unskilled
Labor)
หางานมี
ข้อมูบลค่รองคุ
อนข้ณางครบถ้
โดยหน่
วยงานที
านาจในประเทศตนก็
จะได้รับการยอมรั
บโดยหน่
วยงานทีาหนดการบริ
่มีอานาจในประเทศอาเซี
ยน
หน่
วยงานที
่รับผิ่มดีอชอบคื
อ สานักบริหารแรงงานต่
างด้าว และมี
พระราชก
หารจัดการการ
น ให้ ส อดคล้ อางกั
กฎระเบี
ย บภายในประเทศที
่ เกี่ ยนวข้
อ ง ซึ่ งจะช่
ยอ านวยความสะดวกในการ
ทอื่างานของคนต่
งด้บาวเข้
ามากากั
บดูแล ทาให้เกิดการตื
ตัวของนายจ้
าง วและลู
กจ้าง ที่จะดาเนินการแจ้ง
เคลื่อนย้
ายผู้ให้บริการสาขาวิ
ชาชีพภายในภู
้นได้ดียิ่งขึ้นLabor)
สมาชิกให้อาเซี
การท
างานของคนต่
างด้าวประเภทไร้
ทักษะฝีมมิภือาคนั
(Unskilled
ถูกต้ยอนแต่
ง แต่ลใะประเทศจะให้
นส่วนของต่างด้กาารว
ยอมรั บ ในวุ
ิ ก ารศึ
ษาหรื อLabor)
ประสบการณ์
ั บ และคุ
ติ ที่ เป็ น ไปตามข้
อ ก าหนด
ประเภทมี
ทักฒษะฝี
มือ ก(Skilled
ในกลุ่ม ท8 ี่ ไทัด้กรษะวิ
ชาชีพณทีสมบั
่ผ่านกรมการจั
ดหางานกลั
บเป็นข้อเพืมูล่ อ
ระสงค์ในการออกใบอนุ
ญาตหรืออนข้ใบรั
บรองให้
ผู้ให้บริการ โดยการยอมรั
งกล่าายเข้
วจะต้
องทางาน
าอยู่
ทีวัต่มถุีจปานวนการเคลื
่อนย้ายแรงงานค่
างน้
อย ทั้งแจก่านวนแรงงานต่
างด้าวที่เคลืบ่อดันย้
ามาท
บนพื้นฐานของความตกลงกั
บประเทศสมาชิ
่เกี่ยาวข้
องหรืออาจให้
สระนทีซึ่น่ง่าในปั
จจุบันา
ในประเทศไทย
และจานวนแรงงานไทยที
่เคลืก่อทีนย้
ยออกไปท
างานต่กาารยอมรั
งประเทศบโดยอิ
และเป็
สังเกตว่
อาเซี8 ยทันได้
สรุชปาชี
ผลการจั
อตกลงยอมรั
บร่วมและลงนามโดยรั
เศรษฐกิ
ใน
กษะวิ
พต่าง ดๆทมีาข้สภาวิ
ชาชีพในประเทศไทยคอยก
ากับฐดูมนตรี
แลในแต่
ละกลุจ่มอาเซี
วิชาชียพนแล้
อยู่แวล้5ว ฉบัแต่บ
8 สาขาวิ
ดังชนีัด้ เรื่องของจานวนและวิธีการเดินทางของแรงงานที่เคลื่อนย้ายออกไปทางาน หรือ
ไม่
ทราบข้ชอาชีมูลพแน่
ข้ อาตกลงการยอมรั
บ ร่ชวาชี
มในสาขาบริ
ก ารวิ ช าชี พยวินกั
ศ วกรรม
ลงนามเมื
่ อ วั น ทีอ่ไม่9
แรงงานที่เคลื่อนย้1.ายเข้
มาทางานผ่านสภาวิ
พ หรือผ่านการลงทะเบี
บกรมการจั
ดหางานหรื
ธันวาคม
ณ กรุงกัว่อลาลั
เปอร์ ประเทศมาเลเซี
ย พจึงไม่ค่อยพบข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
เหตุ
ใดข้อ2548
มูลของการเคลื
นย้ามยแรงงานผ่
านสภาวิชาชี
2. ข้างไรข้
อ ตกลงการยอมรั
มในสาขาบริ ก ารวิ ช าชีดพหางานจะเป็
พยาบาล ลงนามเมื
เท่าใดนัก และทาอย่
อมูลการเคลื่อบนย้ร่ วายแรงงานของกรมการจั
นที่น่าเชื่อ่ อถืวัอนด้ทีว่ ย8
ธันวาคม
2549 ดณหางานจึ
เมืองเซบูงต้ประเทศฟิ
ลิปปิอนมปรั
ส์ บปรุงข้อมูลของกรมการจัดหางานให้เป็นปัจจุบัน หา
เหตุ
นี้กรมการจั
องนาเสนอพร้
แนวทางรองรับเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยการนาเสนอจากแหล่งข้อมูลของกรมการจัดห างาน
การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน
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3. ข้อมูตกลงการยอมรั
บร่วมในสาขาบริ
าชีพางานในประเทศไทย
สถาปัตยกรรม และกรอบความ
ซึ่งจากข้
ลทั้งในส่วนของแรงงานที
่เคลื่อนย้กาารวิ
ยเข้าชมาท
และแรงงาน
ตกลงสำ่ เคลื
�หรั่ อบนย้
การยอมรั
บร่วมในคุ
ติวิชาชีพในกลุ
ด้านการสำ
�รวจ
ลงนามเมื
่อวันที่ 19บ ร่พฤศจิ
ไทยที
ายออกไปท
างานต่ณาสมบั
งประเทศ
่ ม วิช าชี
พ ตามข้
อตกลงยอมรั
ว มทั้ งกายน
8 วิช2550
าชี พ
ณ ประเทศสิ
งคโปร์ เพราะการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจัดเป็นส่วนหนึ่งภายใต้กรอบความตกลงว่า
อาจได้
รับผลกระทบ
4. กรอบความตกลงว่
าด้วยข้อAgreement
ตกลงยอมรับonร่วService
มในสาขาบริ
การวิชปัาชี
ชี และ
ด้วยบริการของอาเซี
ยน (ASEAN Framework
– AFAS)
จจุพบบัันญอาเซี
ยน
ข้อจตกลงการยอมรั
บร่วมในสาขาบริ
การวิชาชีพแพทย์ และทันตแพทย์
วันที่ 26 กุมภาพันธ์
ได้
ัดทา MRAs ภายใต้
การดาเนินการของคณะกรรมการสาขาวิ
ชาชีพลงนามเมื
ที่เกี่ยวข้อ่องของคณะกรรมการ
2552 ณ ประเทศไทย
ประสานงานด้
านบริการอาเซียน (Coordinating Committee on Services: CCS) ใน 7 สาขาวิชาชีพ
5. กรอบข้
อตกลงการยอมรั
บร่วมในสาขาบริ
ชาชีารวจ
พการท่
องเที่ยกวสารวจเป็
ในการประชุ
คือ แพทย์ ทันตแพทย์
พยาบาล
วิศวกรรม สถาปั
ตยกรรม บัญกชีารวิ
และส
(สาขานั
นเพียมง
รัฐมนตรีอขตกลงฯ)
องอาเซียและข้
น ครัอ้งตกลงยอมรั
ที่ 12  เมื่อวับนร่ทีว่มคุ
9 มกราคม
ณ ชกรุาชีงฮานอย
ยดนาม
กรอบข้
ณสมบัติบ2552
ุคลากรวิ
พการท่อประเทศเวี
งเที่ยวอาเซี
ยนที่ดาเนินการ
       ประเด็
นเรื่องการเคลื
่อนย้ายแรงงานระหว่
างสมาชิกอาเซี
ยนมักสร้างความสับสนอยู่เสมอ
ภายใต้ ASEAN
Tourism
Professional
Monitoring Committee
(ATPMC)
เนื่องจากมีการเข้
าใจว่า่ อเมืน่อย้มีากยแรงงาน
ารจัดตั้งประชาคมอาเซี
างเป็นศอาเซี
ทางการในปี
2558 นแล้ทัว้ งโอกาส
แรงงาน
การเคลื
วิ ช าชี พ ใน กลุยนอย่
่ ม ป ระเท
ย น อาจเป็
ต่างชาติโดยเฉพาะจากประเทศเมี
ลาวสามารถจั
และกัมพูดชหาแรงงานในสาขาอาชี
า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้
ีมือจะหลั่งงไหลเข้
(opportunities)
แก่ระบบเศรษฐกิยนมา
จไทยให้
พที่ขฝาดแคลนได้
่ายขึ้นา
�งานในประเทศไทย
และเข้
งอาชีพคนไทยทำ� ซึย่งความเป็
นจริงประเทศสมาชิ
กอาเซี่ยใ ห้น
ช่มาทำ
ว ยให้
แ รงงานเชี่ ย วชาญที
่ เป็ นาทีมาแย่
่ ต้ อ งการของตลาดอาเซี
นสามารถหางานท
าในประเทศที
ทั ้ ง 10 ประเทศไม่
คยมีก ารตกลงให้
มีก ารเปิ
เสรี ก ารเคลื่อนย้ าางานในต่
ยแรงงานจำ
� พวกไร้ ฝอาจส่
ี ม ื อ งแม้
จะมีย
ผลตอบแทนสู
ง แต่ใเนขณะเดี
ยวกันการเคลื
่อนย้าดยแรงงานออกไปท
างประเทศก็
ผลเสี
หมายในการเคลืจ่อไทย
นย้ายแรงงานอย่
างเสรี
ก็เป็นเพีทยั กงการตั
้งเป้่ อาหมายว่
าจะให้แรงงานฝี
มือชสามารถ
ต่เป้อาระบบเศรษฐกิ
หากแรงงานเชี
่ ย วชาญมี
ษะที่ เคลื
นย้ า ยออกไปเป็
น สาขาวิ
าชี พ ที่
เคลื่อนย้ายได้เท่านัข้นาดแคลน หรือแรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามามีปัญหาด้านคุณภาพหรือมาตรฐานวิชาชีพ
ประเทศไทยเองก็
น์ อภินันท์ชาชี
มหกุ
ยศรีสวัและต่
สดิ์สุขอต้(2560:7-11)
ที่แตกต่างกัน ผศ.ดร.อมรรั
การเคลื่อนย้าตยแรงงานวิ
พจึลงมีและ
ผลต่อผศ.ดร.วิ
แรงงานวิศชิษาชีฎ์พชัคนไทย
นทุนการผลิต
ภายใต้ประกอบการที
แผนงานการจั
ตั้งประชาคมเศรษฐกิ
ของผู
่จ้าดงแรงงานวิ
ชาชีพอาเซียนจอาเซียน (AEC Blueprint) ได้มีการระบุแนวทางการ
ดำ�เนินงานเพื่อกรมการจั
สงเสริมใหดเกิหางาน
ดการเคลืกระทรวงแรงงาน
่อนย้ายแรงงานฝีมือมีอย่
างเสรีจ ทีให้่ เกีม่ ยีกวข้
ารดำอ�งกัเนิบนแรงงานในด้
การเพื่ออำ�นวยความ
ภ ารกิ
า นการ
สะดวกในการเดิ
นเขซึา่งมาทำ
าชีพ่อนย้
ใหราวดเร็
ว โปรางานในประเทศไทย
งใส มีหลักเกณฑชกััดบเจน
ทั้งนี้การ
เคลื
่อนย้ายแรงงาน
ได้แก่�งานของแรงงานวิ
แรงงานต่างชาติทชี่เคลื
ยเข้ามาท
แรงงานไทย
ทำ� ่อนย้
MRAs
ได้มีการดำ
�เนิานงประเทศ
การภายใต
ค ณะกรรมการสาขาวิ
ชาชีพที่เกีซึ่ย่ งวข
บคณะกรรมการ
ทีจั่ดเคลื
ายออกไปท
างานต่
โดยกองบริ
หารข้อมูลตลาดแรงงาน
สังอกังกั
ดกรมการจั
ดหางาน
การอาเซี
ยน (Coordinating
Committee
onดทServices:
ซึ่งเป็
มีประสานงานด
หน้าที่ในการวิาเนบริ
คราะห์
สถานการณ์
แนวโน้มด้านตลาดแรงงาน
การจั
าผลการศึกCCS)
ษาและวิ
จัยนต่กลไก        
าง ๆ
ประชาคมเศรษฐกิ
จอาเซี
ยน ในการส่
งเสริข้ มอความร่
การค้อาบริ
การระหว่าง
ทีสว่ เกีนหนึ
่ ย วข้่งของ
อ งและมี
ผ ลกระทบในด้
า นแรงงาน
โดยมี
มู ล ที่ เกีว่ ยมมืวข้ออการเปิ
ง เช่ นดเสรี
ความต้
งการแรงงาน
ประเทศสมาชิกอาเซียนการเคลื
โดยการดำ
นการนั้น เป็า -ออก
นไปตามกรอบความตกลงการค้
บริการของอาเซี
ยน
การขาดแคลนแรงงาน
่อนย้�เนิ
ายแรงงานเข้
เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวกับาการเคลื
่อนย้ายของ
(ASEAN Framework
Agreement
on Services:
ที่มีวดัตหางานมี
ถุประสงค คื
แรงงานประเภทไร้
ทักษะฝี
มือ (Unskilled
Labor) AFAS)
กรมการจั
ข้อมูอลค่อนข้างครบถ้วน โดยมี
เพื่ออสร้สาานั
งประสิ
ธิภาพและความสามารถในการแข
ขันจากความร่
วมมืดอการการ
กันของ
หน่วยงานที่รับผิด(1)
ชอบคื
กบริหทารแรงงานต่
างด้าว และมีพระราชกงาหนดการบริ
หารจั
ทประเทศสมาชิ
างานของคนต่กอาเซี
างด้ายวเข้
ากั้นบดูแล ทาให้เกิดการตื่นตัวของนายจ้าง และลูกจ้าง ที่จะดาเนินการแจ้ง
นใหามาก
มากขึ
การทางานของคนต่
าวประเภทไร้
(Unskilled
ให้ถูกต้อางประเทศสมาชิ
ง แต่ในส่วนของต่
างด้ยานว
(2)างด้
ลดและยกเลิ
กข้อทจำัก�ษะฝี
กัด อุมปือสรรคด้
านการค้Labor)
าบริการระหว่
กอาเซี
(โดยเฉพาะการแข
ด้านราคาระหว่
้ให้บ่มริก8ารต่
งชาติชาชี
และในประเทศ)
ภายในป 2558
ประเภทมี
ทักษะฝีมงขัือน(Skilled
Labor)างผู
ในกลุ
ทักาษะวิ
พ ที่ผ่านกรมการจั
ดหางานกลับเป็นข้อมูล
ที่มีจานวนการเคลื(3)่อนย้
ายแรงงานค่
นข้างน้าอบริย กทัารระหว่
้งจานวนแรงงานต่
างด้าวทีก่เอาเซี
คลื่อนย้
ายเข้
างาน 
การเปิ
ดเสรีด้าอนการค้
างประเทศสมาชิ
ยนด้
วยกัามาท
น ภายใต
ในประเทศไทย
านวนแรงงานไทยที
่อนย้�เนิ
ายออกไปท
างานต่
างประเทศ
นที่น่าสัยงวกัเกตว่
หลักการเปิดเสรีและจ
ก้าวหน้
าอย่างเป็นลำ�ดับ่เคลื
การดำ
นการตามข
อตกลง
AFAS ใชและเป็
หลักการเดี
นกับา
ใน
8 ทักษะวิาชด้าชี
พต่าง าๆบริมีกสาร
ภาวิ(General
ชาชีพในประเทศไทยคอยก
ากับดูแinลในแต่
ละกลุ่มGATS)
วิชาชีพภายใต
อยู่แล้อวงคแต่
ความตกลงว
วยการค้
Agreement on Trade
Services:
กร
ไม่
ทราบข้
ลแน่ชัดแต่เรืท่อั้งงของจ
านวนและวิ
ีการเดิกำน�ทางของแรงงานที
่เคลื่อนย้ายออกไปท
างานองเปิ
หรือด
การค้
าโลกอมู(WTO)
นี้ภายใต
ขอตกลง ธAFAS
หนดใหบรรดาประเทศสมาชิ
กอาเซียนจะต
แรงงานที
ายเข้ามาท
นสภาวิ
หรือผ่ากนการลงทะเบี
ยนกับกรมการจัดหางานหรื
ตลาดธุรกิ่เคลื
จบริ่อนย้
การระหว่
างกัางานผ่
นให้มาากกว
าทีช่มาชีีขอพตกลงไว
ับ WTO2 ตามกรอบความตกลง
AFASอไม่
ได้
เหตุ
ใดข้องมูการยกเลิ
ลของการเคลื
านสภาวิ
ชาชีพาจึบริ
งไม่กคาร่อยพบข้
กำ�หนดถึ
กข้อจำ่อ�นย้
กัดทีายแรงงานผ่
่เป็นอุปสรรคในด้
านการค้
คือ อมูลที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
เท่าใดนัก และทาอย่
ลการเคลืา่อสู่ตนย้ลาด
ายแรงงานของกรมการจั
ดหางานจะเป็
ที่น่าซึเชื่ง่อเป็ถืนอผลมา
ด้วย
ก. ข้าองไรข้
จำ�กัอดมูในการเข้
(Limitation to Market
Access: นMA)
เหตุ
นี้กรมการจั
ดหางานจึ
งต้องนางาเสนอพร้
มปรับปรุงข้อมูลของกรมการจั
หางานให้
ปัจจุบ�ันหนด
หา
จากกฎระเบี
ยบหรื
อกฎหมายต่
ๆ ที่หน่วอยงานของประเทศสมาชิ
กอาเซียดนที
่นำ�เข้าบริเป็กนารจะกำ
แนวทางรองรั
่อแก้ไขปั
ญหาที
าเสนอจากแหล่
อมูลของกรมการจั
ขึ้นมา ซึ่งเป็นบอุปเพืสรรคต่
อการทำ
�ธุ่อราจเกิ
กิจ/ผูด้ใขึห้้นบริโดยการน
การต่างชาติ
ทั้งนี้ ภายใตงคข้วามตกลง
GATS ได้ดกหำ�างาน
หนด
ข้อจำ�กัดในการเข้าสู่ตลาด 6 ขอ คือ
การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน
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(1) การจํ
ดจำ�วนวนผู
้ใหบริการ ่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานในประเทศไทย และแรงงาน
ซึ่งจากข้
อมูลทัากั้งในส่
นของแรงงานที
(2) ข้อจำ�กัางานต่
ดเกี่ยวกัางประเทศ
บมูลคารวมของธุ
าบริอกตกลงยอมรั
าร หรือสินบทรัร่พว มทั
ย์ในรู
ไทยที่ เคลื่ อนย้ ายออกไปท
ในกลุ่ มรวิกรรมการค้
ช าชีพ ตามข้
้ ง ป8 ของ
วิช าชี พ
โควต้า รหรื
อเงื่อนไขการทดสอบความจำ
�เป็านยแรงงานวิ
ทางเศรษฐกิ
อาจได้
ับผลกระทบ
เพราะการเคลื่อนย้
ชาชีจ พจัดเป็นส่วนหนึ่งภายใต้กรอบความตกลงว่า
(3) ข้ยอนจำ�(ASEAN
กัดเกี่ยวกัFramework
บจำ�นวนทั้งหมดของการประกอบการ
ปริมาณผลผลิ
่ได้ ยน
ด้  วยบริการของอาเซี
Agreement on Service หรื
– อAFAS)
ปั จจุบันตทีอาเซี
จากบริ
หรือเงืภายใต้
่อนไขการทดสอบความจำ
�เป็นทางเศรษฐกิจ ชาชีพที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ
ได้
จัดทกาารMRAs
การดาเนินการของคณะกรรมการสาขาวิ
(4)กข้ารอาเซี
อจำ�กัดยเกีน ่ย(Coordinating
วกับจำ�นวนทั้งหมดของบุ
คคลธรรมดาที
่ว่าจ้าCCS)
งในสาขาบริ
การใดชาชีพ
ประสานงานด้านบริ
Committee
on Services:
ใน 7 สาขาวิ
ปของโควต้
า หรือเงืวิศ่อวกรรม
นไขการทดสอบความจำ
คืโดยเฉพาะ
อ แพทย์ ทัในรู
นตแพทย์
พยาบาล
สถาปัตยกรรม �บัเป็ญนชีทางเศรษฐกิ
และสารวจจ(สาขานักสารวจเป็นเพียง
กรอบข้อตกลงฯ) (5)
และข้
อตกลงยอมรั
วมคุ
ติบุคลากรวิชาชีพการท่อดงเที
มาตรการซึ
่งจํากับดร่หรื
อกำณ�สมบั
หนดประเภทเฉพาะของการจั
ตั้ง่ยธุวอาเซี
รกิจ ยนที่ดาเนินการ
ภายใต้ ASEAN Tourism
Committee
(ATPMC)
(6) ข้อจำ�Professional
กัดในการเข้าร่Monitoring
วมทุนของต่างชาติ
ในรูปของการจํ
ากัดสัดสวนถือหุ้น
การเคลื
ยแรงงาน
ช าชี พ ใน(Limitation
กลุ่ ม ป ระเทtoศอาเซี
ย น Treatment:
อาจเป็ น ทั้ งโอกาส
ข. ขอ่ อจำ�นกัย้ดาการปฏิ
บัติเยีวิ่ยงคนชาติ
National
NT) เป็น
(opportunities)
แก่ระบบเศรษฐกิ
จไทยให้สามารถจั่นดำ�หาแรงงานในสาขาอาชี
่ขาดแคลนได้
้น
ข้อจํากัดหรือมาตรการที
่หน่วยงานของประเทศที
เข้าบริการ บังคับใชหรืพอทีปฏิ
บัติกับผู้ให้งบ่าริยขึ
การ
ช่ต่วายให้
่ ย วชาญที
่ เป็ น ที่บต้ัตอิตงการของตลาดอาเซี
ย นสามารถหางานท
่ ใ ห้
งชาติแ รงงานเชี
อย่างแตกต่
างกับการปฏิ
่อผู้ใหบริการของประเทศของตน
เชน เงื่อาในประเทศที
นไขด้านสัญชาติ
ผลตอบแทนสู
ง แต่ใ่ดนขณะเดี
นการเคลื่อนย้ายแรงงานออกไปท
างานในต่างประเทศก็
อาจส่
งผลเสีอยง
การหามถือครองที
ิน เป็นต้ยนวกัภายในกรอบความตกลง
AFAS บรรดาประเทศสมาชิ
กอาเซี
ยนจะต
ต่ไม่อมระบบเศรษฐกิ
หากแรงงานเชี
่ ย วชาญมี
ทั ก ษะที
่ เคลื่ อ นย้กาอาเซี
ยออกไปเป็
ีการเพิ่มเติม ข้อจจำไทย
�กัด/อุ
ปสรรคด้านการค้
าบริการแก
ประเทศสมาชิ
ยนด้วยกันนสาขาวิ
และตชอาชี
งมีกพารที่
ประเทศไทยเองก็
ขาดแคลน
อแรงงานที
ายเข้ามามี
หาด้นาไปเพื
นคุณ่อภาพหรื
อมาตรฐานวิ
ชาชีพ
ตกลงกับประเทศสมาชิ
กอาเซีหรื
ยนอื
่น ๆ ก่อน่เคลืซึ่งอขนย้
อสงวนนั
้นจะตปัญองเป็
รักษาความมั
่นคงของชาติ
ทีหรื่แอตกต่
งกัในหเการเคลื
่อนย้ายแรงงานวิ
จึงมีวัผฒลต่
อแรงงานวิ
ชาชีขพองประเทศสมาชิ
คนไทย และต่อต้กนอาเซี
ทุนยการผลิ
เพื่อาไม่
กิดผลกระทบต่
อเศรษฐกิชจาชีสังพคม
นธรรม
ประเพณี
นนั้น ตๆ
ของผู
้างแรงงานวิ
พอาเซี
โดยข้อ้ปจำระกอบการที
�กัดเหลานี้จ่จะใช
ตอเมื่อบริชกาชีารนั
้น ๆยได้น เข้าสู่ตลาดของประเทศสมาชิกอาเซียนแลว
กรมการจั
ด หางาน กระทรวงแรงงาน
ภ ารกิ
่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ(MNP)
แรงงานในด้
า นการ
  
ในส ว นความตกลงว่
า ด้ ว ยการเคลื่อมีนย้
า ยบุจคทีคลธรรมดา
ประเทศไทย
เคลื
ยแรงงาน
างชาติ2ทประเภท
ี่เคลื่อนย้าคืยเข้
ได้ผ่อูกนย้
พันาให
มีการเคลืซึ่งอได้
นย้แาก่ยบุแรงงานต่
คคลธรรมดา
อ ามาทางานในประเทศไทย กับแรงงานไทย
ที่เคลื่อนย้ายออกไปท
างประเทศ
หารข้Visitor)
อมูลตลาดแรงงาน
่ งสังกัดกรมการจั
(1) ผูางานต่
้เยี่ยมเยื
อนทางธุรโดยกองบริ
กิจ (Business
หมายถึง บุคซึคลธรรมดาที
่พำ�นัดกหางาน
ในไทย
มีด้หวยวั
น้าตทีถุ่ในการวิ
สถานการณ์
มด้รากินตลาดแรงงาน
การจั
าผลการศึ
ประสงคเคราะห์
ด้านประชุ
มหรือติดแตนวโน้
อทางธุ
จ เข้าร่วมสัญญาซื
้อหรืดอทขายบริ
การกษาและวิ
เยี่ยมธุรกิจจัยทีต่่จาัดง ตัๆ้ง
ทีและจั
่ เกี่ ย ดวข้ตั้องธุงและมี
ผ ลกระทบในด้
า นแรงงาน
โดยมี
มู ล ที่ เกี่ ยญวข้าตให
อ ง เช่
อ งการแรงงาน
รกิจในไทยหรื
อกิจกรรมอื
่น ๆ คล้ายคลึ
งกัขน้ อโดยจะอนุ
พำ�นนักความต้
เป็นการชั
่วคราวในครั้ง
การขาดแคลนแรงงาน
การเคลื่อนย้ายแรงงานเข้
แรกไมเกิน 90 วัน และอาจขยายระยะเวลาได้
แต่าร-ออก
วมกันเป็
แล้นวต้ไม่นเกิซึน่งข้1อปีมูลที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายของ
แรงงานประเภทไร้(2)ทักผูษะฝี
(UnskilledษLabor)
หางานมี
ข้อมูลค่อนข้หมายถึ
างครบถ้
โดยมี
้โอนย้มือายภายในบริ
ัท (Intraกรมการจั
– Coro ดrate
Transferee)
ง ผูว้โนอนย้
าย
หน่
วยงานที
ดชอบคือในระดั
อ สานักบบริ
างด้าวอผูและมี
พระราชก
าหนดการบริ
ารจัรดับการการ
ระหว่
าง บริ่รษับัทผิในเครื
ผู้บหริารแรงงานต่
หาร ผู้จัดการหรื
้เชี่ยวชาญ
โดยบุ
คคลนั้นตอหงได
การจ้าง
ทโดยบริ
างานของคนต่
าวเข้ามากากับดูแล ทาให้
เกิดการตื
่นตัวาของนายจ้
าง �และลู
กจ้างาทีมาในไทย
่จะดาเนินและต
การแจ้อง
ษัทดังกล่าางด้
วนอกประเทศไทยมาเป็
นเวลาไม่
น้อยกว่
1 ปี ก่อนดำ
เนินการเข
การท
ทักษะฝีมือ (Unskilled
ให้ถญูกาตให้
ต้อง แต่
าว
ผ่านเงืางานของคนต่
่อนไขความจำ�าเป็งด้นาด้วประเภทไร้
านการจัดการของกรมการจั
ดหางานLabor)
โดยจะอนุ
พำ�ในันส่
กเป็วนของต่
นการชัา่วงด้
คราว
ประเภทมี
ษะฝีมือ (Skilled Labor) ในกลุ
ษะวิ
ชาชีพเกินที่ผ1่านกรมการจั
ดหางานกลับเป็นข้อมูล
ได้ไม่เกิน 1ทักป และอาจขยายระยะเวลาได
อีก ่ม3 8ครัทั้งกครั
้งละไม
ปี
ที่มีจานวนการเคลื
ายแรงงานค่
อนข้างน้คอลากรประเภทอื
ย ทั้งจานวนแรงงานต่
างด้าวที่เคลืามาได้
่อนย้ผายเข้
างาน
      สำ�หรั่อบนย้
การเข้
าใหบริการของบุ
่น ๆ ยังสามารถเข
่านช่าอมาท
งทางการ
ในประเทศไทย
และจานวนแรงงานไทยที
่อนย้ายออกไปท
และเป็นบทีัต่นิต่าามพิ
สังเกตว่
ขออนุญาตตามกระบวนการปกติ
แต่การเข้่เคลื
ามาจากอาเซี
ยนที่มางานต่
ีคุณสมบัางประเทศ
ติครบถ้วนและปฏิ
ธีการา
ใน
8 ทักษะวิ
พต่าางถู
ง กๆต้มีอสงแล้
ภาวิวชจะได้
าชีพในประเทศไทยคอยก
ากับดูแลในแต่ละกลุ่มตวิามระยะเวลาที
ชาชีพอยู่แล้ว ่รแต่
ตรวจคนเข
าเมืชอาชีงอย่
รับสิทธิให้พำ�นักชั่วคราวในประเทศไทยได้
ะบุ
ไม่
ราบข้
ไวใทนข
อผูกอพัมูนลแน่ชัดเรื่องของจานวนและวิธีการเดินทางของแรงงานที่เคลื่อนย้ายออกไปทางาน หรือ
แรงงานที      ในส
่เคลื่อนย้าวยเข้
างานผ่านสภาวิ
พ หรื
บกรมการจั
อไม่
นขอามาท
ตกลงยอมรั
บร่วมคุชณาชีสมบั
ตินอักผ่วิาชนการลงทะเบี
าชีพอาเซียนยนกั
(MRAs)
นั้น ไม่ดหางานหรื
ใช่ความตกลง    
เหตุ
ดข้แอต่มูเลป็ของการเคลื
ายแรงงานผ่านสภาวิชาชีพ่อจึนย้
งไม่ายนั
ค่อกยพบข้
ลที่เผยแพร่
ผ่านทางเว็
เปิดใเสรี
นข้อตกลงที่อนย้
ำ�นวยความสะดวกในการเคลื
วิชาชีอพมูในกลุ
่มประเทศอาเซี
ยนบไม่ไซต์
ถึง
เท่
ก และท
าอย่างไรข้
อมูลการเคลื่อนย้
่าเชื่อถือ ด้วยยบ
ขั้นาทีใดนั
่จะยอมรั
บใบอนุ
ญาตประกอบอาชี
พซึา่งยแรงงานของกรมการจั
กันและกัน นักวิชาชีพยัดงหางานจะเป็
คงตองปฏิบนัตทีิต่นามกฎระเบี
เหตุ
นี้กรมการจัดหางานจึ
องนาเสนอพร้
อมปรัโดยอาเซี
บปรุงข้ยอนตกลงกั
มูลของกรมการจั
ดหางานให้
เป็นตปัิเพืจจุ่อบอำัน�นวย
หา
ภายในของประเทศที
่ตนตงอต้งการเข้
าไปทำ�งาน
นวาจะยอมรั
บคุณสมบั
แนวทางรองรั
บเพื้น่อตอนการขอใบอนุ
แก้ไขปัญหาที่อาจเกิ
งข้อวมูยอำ
ลของกรมการจั
ดห างานผู้
ความสะดวกในขั
ญาตดัดงขึนั้น้นโดยการน
ขอตกลง าเสนอจากแหล่
MRAs จึงเป็นการช่
�นวยความสะดวกแก
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักวิชาชีพอาเซียนแล้วจะได้รับการรับรองคุณสมบัติไวแลว ใหสามารถขอรับ
การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน
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ซึ่งจากข้อชมูาชี
ลทัพ้งทีในส่
วนของแรงงานที่เคลืเร็่อวนย้
ยเข้่องจากไม่
ามาทางานในประเทศไทย
ใบอนุญาตประกอบวิ
่ประเทศปลายทางได้
ขึ้นาเนื
ตองตรวจสอบหรือและแรงงาน
เทียบเคียง
ไทยที
่ เคลืติอ่ ีกนย้อย่ายออกไปท
างานต่
ในกลุ
าชีพ ตามข้
อตกลงยอมรั
บ ร่ว มทัป้ งจ8จุบวิันชยัาชีงไม่
พ
คุณสมบั
างไรก็ดี สาขาวิ
ชาชีางประเทศ
พดานสุขภาพ
ได้่ มแก่วิ ชแพทย์
ทันตแพทย์
และพยาบาล
อาจได้
รับผลกระทบ
ยแรงงานวิ
าชีบพบุจัดคเป็
นส่่เวขนหนึ
่งภายใต้กรอบความตกลงว่
มีระบบการขึ
้นทะเบีเพราะการเคลื
ยนเป็นนักวิช่อาชีนย้พาอาเซี
ยน สำ�ชหรั
คลที
ามาตามความตกลงว่
าด้วยการา
ด้เคลื
วยบริ
ยน (ASEAN
Framework Agreement
– AFAS)
บันอาเซียน่
่อนย้กาารของอาเซี
ยบุคคลธรรมดา
(MNP) ในประเทศไทย
ในกรณีที่บุคon
คลดัService
งกล่าวจะเข
ามาใหปับจริกจุารในสาขาที
ได้
ภายใต้
การดาเนินการของคณะกรรมการสาขาวิ
ชาชีพที่เยกีบว่
่ยวข้าด้อวงของคณะกรรมการ
จำ�จเป็ัดทนาต้อMRAs
งมีใบอนุ
ญาตประกอบวิ
ชาชีพ ยังคงตองปฏิบัติตามกฎระเบี
ยการขอใบอนุญาต
ประสานงานด้
การอาเซียน แต่
(Coordinating
ในร7ับความสะดวก
สาขาวิชาชีพ
ประกอบวิชาชีาพนบริ
ในประเทศไทย
ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบีCommittee
ยนเป็นนักวิชon
าชีพServices:
อาเซียนแลCCS)
ว จะได้
คืในการขอใบอนุ
อ แพทย์ ทันตแพทย์
พยาบาลชาชีวิศพวกรรม
ญาตประกอบวิ
เร็วขึ้น สถาปัตยกรรม บัญชี และสารวจ (สาขานักสารวจเป็นเพียง
กรอบข้
อตกลงฯ)
บร่่อวนย้
มคุาณยแรงงานในอาเซี
สมบัติบุคลากรวิชยาชี
2.3 ผลงานวิ
จัยทีและข้
่เกี่ยวข้ออตกลงยอมรั
งกับการเคลื
น พการท่องเที่ยวอาเซียนที่ดาเนินการ
ภายใต้
Tourism ญProfessional
Monitoring Committee
      ASEAN
      รศ.ดร.มนู
โต๊ ะ ยามา และดร.วสุ
สุว รรณวิ ห ก (ATPMC)
(2561) ได้ ศ ึ ก ษาเรื่องนโยบาย
่ อ น ย้ า ยแรงงาน
วิ ช าชี
พ ใน กลุ่ ม ป ระเท ศอาเซี
ย น อาจเป็
น ทั้ งโอกาส
การเคลื่อนย้าการเคลื
ยแรงงานในอาเซี
ยน ศึกษากรณี
ประเทศไทยและสาธารณรั
ฐประชาธิ
ปไตยประชาชนลาว
(opportunities)
แก่ารยแรงงานจากต่
ะบบเศรษฐกิจไทยให้
สามารถจัดหาแรงงานในสาขาอาชี
ง่ายขึ้น
พบว่า การเคลื่อนย้
างประเทศของไทยในช่
วงปัจจุบันเพิ่มขึ้นพต่ทีอ่ขเนืาดแคลนได้
่องยกเว้นแรงงาน
ช่ประเภทตลอดชี
ว ยให้ แ รงงานเชีพ่ ยและชนกลุ
วชาญที่ เป็่มน้นอทีย่ ต้ อส่งการของตลาดอาเซี
วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ยฝนสามารถหางานท
ีมือ ประเภทพิสูจน์าในประเทศที
สัญชาติ และเป็่ ใ ห้น
ผลตอบแทนสู
ในขณะเดี
ยวกันการเคลื่อนย้ากยแรงงานออกไปท
างประเทศก็
อาจส่
งผลเสี่สยุด
ชาวเมียนมา ทำง �แต่
งานอาชี
พกรรมกรและการบริ
าร ส่วนแรงงานมีฝางานในต่
ีมือเป็นชาวญี
่ปุ่นและจี
นมากที
ต่ตามลำ
อ ระบบเศรษฐกิ
จ ไทย หากแรงงานเชี
่ อ นย้
ช าชี พ ที่
�ดับ และจากประเทศอาเซี
ยนด้วยกั่ ยนวชาญมี
เป็นชาวฟิทั กลิปษะที
ปินส์่ เคลื
มากที
่สุดา ยออกไปเป็
การเคลื่อนย้นาสาขาวิ
ยแรงงานไทยไป
ประเทศไทยเองก็
ขาดแคลน
อแรงงานที
่อนย้าไยเข้
ปัญหาด้
านคุยณ(ไต้
ภาพหรื
อมาตรฐานวิ
ชาชีวพย
ต่างประเทศมีแนวโน้
มลดลงตัหรื้งแต่
ปี 2554 ่เส่คลื
วนใหญ่
ปทำา�มามี
งานในทวี
ปเอเชี
หวันมากที
่สุด) ตามด้
ทีตะวั
่แตกต่
างกัน การเคลื
่อนย้ายแรงงานวิ
ชาชีพโรป
จึงมี(ฟิผลต่
อแรงงานวิ
และต่แรงงานต่
อต้นทุนการผลิ
นออกกลาง
(อิสราเอลมากที
่สุด) และยุ
นแลนด์
มากทีช่สาชี
ุด) พส่คนไทย
วนสปป.ลาว
างชาติตที่
ของผู
้ประกอบการที
่จ้างแรงงานวิ
ยน
เข้าไปทำ
�งานส่วนใหญ่
เป็นชาวจีนชาชีเวีพยอาเซี
ดนามและไทย
ตามลำ�ดับ ส่วนแรงงานที่ไปทำ�งานต่างประเทศ
ด หางาน กระทรวงแรงงาน
จ ที่ เกี่ ย วข้
อ งกั บและการค้
แรงงานในด้
มากกว่าร้อยละกรมการจั
90 ทำ�งานในประเทศไทย
ในสาขาก่อสร้ามีงภอุารกิ
ตสาหกรรม
เกษตร
า     า นการ
เคลื
ยแรงงาน ซึ่งได้แก่ แรงงานต่
ี่เคลืล่อและ
นย้ายเข้
ามาทางานในประเทศไทย
     ่อนย้า      ผศ.ดร.อมรรั
ต น์ อภินาั งชาติ
น ท์ มทหกุ
ผศ.ดร.วิ
ศ ิ ษ ฎ์ ชั ย ศรีส วั สกัดิบ์สแรงงานไทย
ุ ข (2560)
ทีได้่เคลื
นย้ากยออกไปท
างานต่า่องประเทศ
โดยกองบริ
ซึ่ งสับงร่กัวดมคุ
กรมการจั
ทำ�่อการศึ
ษาเรื่อง การเคลื
นย้ายแรงงานใน
AECหารข้
กรณีอมูศลึกตลาดแรงงาน
ษาข้อตกลงยอมรั
ณสมบัตดิวหางาน
ิชาชีพ
มีอาเซี
หน้ายทีน่ในการวิ
เ
คราะห์
ส
ถานการณ์
แ
นวโน้
ม
ด้
า
นตลาดแรงงาน
การจั
ด
ท
าผลการศึ
ก
ษาและวิ
จ
ั
ย
ต่
ง ๆพ
(MARs) พบว่ า ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นส่ ว นใหญ่ย ั ง มี ก ารกำ � หนดมาตรฐานวิ ชาาชี
ที่ ไเกีม่่ ยสอดคล
วข้ อ งและมี
า นแรงงานบโดยมี
ล ที่ เกกีษาและการพิ
่ ย วข้ อ ง เช่ น จความต้
อ งการแรงงาน
องกันจึผงลกระทบในด้
อยู่ในขั้นตอนของการปรั
เทียบวุขฒ้ อ มูิการศึ
ารณามาตรฐานวิ
ชาชีพ
การขาดแคลนแรงงาน
่อนย้ายแรงงานเข้
นต้น ยซึนเป็
่งข้อนมูนัลทีกวิ่เกีช่ยาชี
วกัพบอาเซี
การเคลื
นย้ายของ
ระหว่างประเทศ ทำ�ให้การเคลื
หลายสาขาวิ
ชาชีพยังไม่าม-ออก
ีการขึเป็
้นทะเบี
ยน ่อโดยเฉพาะ
แรงงานประเภทไร้
มือ (Unskilled
Labor)
กรมการจั
ดหางานมี
มูลค่อ�นข้
างครบถ้
วิชาชีพ ดานสุขภาพทักคืษะฝี
อ แพทย์
พยาบาล และทั
นตแพทย์
และวิ
ชาชีพด้ขา้อนการสำ
รวจที
่ปจจุบวันยัโดยมี
งไม่มี            
หน่
วยงานที่รับชผิาชีดพชอบคื
อ บสสาขาวิ
านักบริชหาชี
ารแรงงานต่
างด้าว และมี
พระราชก
หารจั้นดทะเบี
การการ
ใบประกอบวิ
สำ�หรั
พวิศวกรรมสถาป
ตยกรรม
และบัาหนดการบริ
ญชี มีระบบการขึ
ยน
ทเป็างานของคนต่
างด้ายวเข้
ทาให้
่นตัหรื
วของนายจ้
กจ้าง ที่จะดาเนิ
นการแจ้
นนักวิชาชีพอาเซี
นแลามาก
ว แต่ากัยังบไม่ดูแคล่อยมี
นักเวิกิชดาชีการตื
พไทย
อนักวิชาชีางพและลู
จากประเทศสมาชิ
กอาเซี
ยนอื่นง
การท
างานของคนต่
งด้าวประเภทไร้
ทักษะฝีา มไปทำ
ือ (Unskilled
Labor) ให้ยถนเท่
ูกต้อางใดนั
แต่กในส่อุปวนของต่
ใชประโยชน
จากขอาตกลง
MRAs ในการเข
�งานในประเทศอาเซี
สรรคทีา่สงด้
ำ�คัาญว
ประเภทมี
ักษะฝี
มือ (Skilled�งานต่
Labor)
ในกลุ่ม 8 ทัอ กภาษาและการสื
ษะวิชาชีพ ที่ผ่านกรมการจั
ดหางานกลับเป็ญนาตการ
ข้อมูล
ของนักวิชทาชี
พไทยในการทำ
างประเทศคื
่อสาร และการขอใบอนุ
ทีประกอบวิ
่มีจานวนการเคลื
่อนย้ายแรงงานค่ อนข้
างน้อขย้อสอบเป็
ทั้งจานวนแรงงานต่
าวที่เคลื
ามาทางาน
ชาชีพในประเทศปลายทาง
ซึ่งจะใช้
นภาษาทองถิา่นงด้
ขณะเดี
ยวกั่อนนย้ข้าอยเข้
สอบภาษาไทย
ในประเทศไทย
านวนแรงงานไทยที
คลื่อตนย้
ายออกไปท
ที่น่อ่าทำสั�งเกตว่
ก็เป็นอุปสรรคทีและจ
่กีดขวางนั
กวิชาชีพอาเซีย่เนที
องการขึ
้นทะเบีางานต่
ยนเป็านงประเทศ
นักวิชาชีพและเป็
ต่างด้านวเพื
งานในา
ใน
8 ทักษะวิชวาชียเช่
พต่นากังนๆอย่
มีสาภาวิ
บดูพแลในแต่
่มวิช81
าชีพของตั
อยู่แล้ววอย่าแต่ง)
ประเทศไทยด้
งไรก็ชดาชีีนพักวิในประเทศไทยคอยก
ชาชีพไทยทุกสาขาวิากัชาชี
(คิดเป็นละกลุ
ร้อยละ
ไม่
ราบข้นอมูสอดคล
ลแน่ชัดอเรืงกั่อนงของจ
านวนและวิ
ธีการเดินทางของแรงงานที
ายออกไปท
มีคทวามเห็
วาสาขาวิ
ชาชีพของตนเองมี
ความสามารถเทีย่เคลื
บเท่อนย้
า หรื
อมากกวาางาน
นักวิชหรื
าชีพอ
แรงงานที
่เคลื่อซึนย้
ายเข้อานถึ
มาทงความสามารถ
างานผ่านสภาวิในการแข
ชาชีพ หรืงอขัผ่นานการลงทะเบี
อไม่ก
ต่างประเทศ
่งสะท้
ของแรงงานวิยชนกั
าชีบพกรมการจั
ไทยจากมุดหางานหรื
มมองของนั
เหตุ
อมูลและนั
ของการเคลื
ายแรงงานผ่
านสภาวิ
พจึงาไม่
ค่อยพบข้
ผยแพร่
ผ่า�นทางเว็
วิชาชีใดข้
พเอง
กวิชาชีพ่อส่นย้วนใหญ่
 (ร้อยละ
63.71)ชาชี
มองว
การเปิ
ดเสรีวอิชมูาชีลทีพ่เจะมี
การนำ
เข้านักวิบชไซต์
าชีพ
เท่
าใดนักยและท
งไรข้ออยละ
มูลการเคลื
ายแรงงานของกรมการจั
ที่น่าเชื่อถื�องานยั
ด้วยง
จากอาเซี
นมากขึาอย่
้น าและร้
42.20่อมีนย้
ความเห็
นวาจะมีแรงงานวิชดาชีหางานจะเป็
พไทยจะยานยออกไปทำ
เหตุ
นี้กรมการจั
ดหางานจึ
งต้้นอด้งนวยเช่
าเสนอพร้
ประเทศอาเซี
ยนอื
่น ๆ มากขึ
นกัน อมปรับปรุงข้อมูลของกรมการจัดหางานให้เป็นปัจจุบัน หา
แนวทางรองรั
บเพื่อทแก้
าจเกิดได้
ขึ้นศึกโดยการน
ดห างาน
            ณฐภั
ร รัไขปั
ตนชีญวหาที
กุล ่อ(2557)
ษาเรื่องปัาเสนอจากแหล่
ญหากฎหมายเกีงข้่ยอวกัมูลบของกรมการจั
การเคลื่อนย้ายแรงงาน
วิชาชีพจากการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า กฎหมายบางประการก่อให้เกิดอุปสรรค
การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน
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ในการเข้าสู่กซึารเป็
นประเทศผู
้นาแห่
งประชาคมเศรษฐกิ
น โดยเฉพาะอย่
างยิ่งปัญหากฎหมาย
่งจากข้
อมูลทั้งในส่
วนของแรงงานที
่เคลื่อนย้จอาเซี
ายเข้ยามาท
างานในประเทศไทย
และแรงงาน
เกี่ย วกั่ เคลื
บ การเคลื
่ อนย้ายแรงงานวิ
าชีพจากการจั
จอาเซียบนร่วในกรณี
ไทยที
่ อนย้ ายออกไปท
างานต่ าชงประเทศ
ในกลุดตั่ ม้งวิประชาคมเศรษฐกิ
ช าชีพ ตามข้อตกลงยอมรั
มทั้ ง 8ขวิ้อชตกลง
าชี พ
ยอมรับรร่ับวผลกระทบ
มคุณสมบัตเพราะการเคลื
ินักวิชาชีพของอาเซี
น (MRAs)ชโดยข้
ากันดส่การประกอบวิ
พของชาวต่างชาติา
อาจได้
่อนย้ายยแรงงานวิ
าชีพจัอดจเป็
วนหนึ่งภายใต้ชาชี
กรอบความตกลงว่
องกัFramework
บคุณสมบัติวAgreement
ิชาชีพเสรีตามข้
ตกลงยอมรั
บร่วมของอาเซี
ยน ยัยงนมี
ด้ตามกฎหมายไทยยั
วยบริการของอาเซีงไม่
ยนสอดคล้
(ASEAN
onอService
– AFAS)
ปั จจุบันอาเซี
กฎหมายด้
านการเคลื
ายแรงงานบางฉบั
บที่ไม่สอดคล้องกับวัชตาชี
ถุปพระสงค์
ของประชาคมเศรษฐกิ
ได้
จัดทา MRAs
ภายใต้่อนย้
การด
าเนินการของคณะกรรมการสาขาวิ
ที่เกี่ยวข้
องของคณะกรรมการจ
อาเซียน
ประสานงานด้
านบริการอาเซียน (Coordinating Committee on Services: CCS) ใน 7 สาขาวิชาชีพ
ชรี เจริพยาบาล
ญธรรม (2557)
ได้ศสถาปั
ึกษาเรืต่อยกรรม
ง ความคิ
นของแพทย์
โรงพยาบาลมหาวิ
คือ แพทย์ ทันพัตแพทย์
วิศวกรรม
บัญดเห็
ชี และส
ารวจ (สาขานั
กสารวจเป็ทนยาลั
เพียยง
บูรพาต่อตกลงฯ)
โอกาสการเคลื
ายแรงงานแพทย์
ากการเปิ
ดประชาคมเศรษฐกิ
อาเซี
ยน พบว่
านปันการ
จจัย
กรอบข้
และข้่อนย้
ตกลงยอมรั
บร่วมคุณจสมบั
ติบุคลากรวิ
ชาชีพการท่อจงเที
่ยวอาเซี
ยนทีา่ดด้าเนิ
ผลักที่จASEAN
ะทาให้แTourism
พทย์ถูกผลัProfessional
กดันไปยังประเทศสมาชิ
อาเซียนมาก คื(ATPMC)
อ สภาพการเมืองในประเทศไทย
ภายใต้
MonitoringกCommittee
ขาดเสถี ยรภาพ
อั น เนื่ อ่ อนงจากความเห็
งไม่่ มตปรงกั
น ทศอาเซี
าให้ ป ระเทศขาดความส
งบ และ
การเคลื
ย้ า ยแรงงานน ทางการเมื
วิ ช าชี พ ในอกลุ
ระเท
ย น อาจเป็ น ทั้ งโอกาส
เกิดความเสียหายหลายด้
านตามมาจจึไทยให้
งเป็นไปได้
ที่แพทย์
จะขาดความเชื่อมั่นในเรื
องไทยง่ายขึ
ส่ว้น
(opportunities)
แก่ระบบเศรษฐกิ
สามารถจั
ดหาแรงงานในสาขาอาชี
พที่อ่ขงการเมื
าดแคลนได้
ดึงดูด ที่ ยจะท
าให้แพทย์
นย้ายไปทางานยังประเทศสมาชิ
กอาเซียน คืาในประเทศที
อ เงินเดือนแพทย์
ช่ด้วานปั
ยให้จแจัยรงงานเชี
วชาญที
่ เป็ น ทีเคลื
่ ต้ อ่องการของตลาดอาเซี
ย นสามารถหางานท
่ ใ ห้
ในประเทศสมาชิ
ยนมียอวกั
ัตราสู
งกว่า อาจเป็
นเพราะประเทศสมาชิ
ก อาเซี
ยนบางประเทศมี
ความย
ผลตอบแทนสู
ง แต่กอาเซี
ในขณะเดี
นการเคลื
่อนย้ายแรงงานออกไปท
างานในต่
างประเทศก็
อาจส่งผลเสี
คงมากกว่า มีกาลั
งในการจ้
างแรงงานมาก
สอดคล้ทอั กงกั
บทฤษฎี
ัจจัายยออกไปเป็
ดึงดูดและผลันกสาขาวิ
ดันการย้
ายถิ
ต่มัอ่นระบบเศรษฐกิ
จ ไทย
หากแรงงานเชี
่ ย วชาญมี
ษะที
่ เคลื่ อปนย้
ช าชี
พ ที่น่
ของ Lee ที่ว่าแรงงานอาจมี
องการย้่เาคลืยถิ่อ่นนย้เนืายเข้
่องมาจากความยากล
ารงชีวิต อัชนาชีเกิพด
ประเทศไทยเองก็
ขาดแคลน คหรืวามต้
อแรงงานที
ามามีปัญหาด้านคุาบากในการด
ณภาพหรือมาตรฐานวิ
งทางสังชคมของประเทศถิ
่นต้อนต้ทาง
ทีมาจากปั
่แตกต่าญงกัหาความขั
น การเคลืด่อแย้นย้ง าทางการเมื
ยแรงงานวิอชงหรื
าชีพอจึความขั
งมีผลต่ดอแย้แรงงานวิ
าชีพ คนไทย และต่
นทุนและระดั
การผลิตบ
ค่าจ้า้ปงแรงงานที
่สูงกว่
ประเทศต้ชนาชี
ทางพอาเซี
โดยเฉพาะความแตกต่
างของระดับค่าจ้างหรือเงินเดือน รวมทั้ง
ของผู
ระกอบการที
่จ้าางแรงงานวิ
ยน
ผลประโยชน์ตอบแทนประการอื
่น ๆกระทรวงแรงงาน
มีผลต่อการเคลื่อนย้มีายแรงงานได้
กรมการจั ด หางาน
ภ ารกิ จ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ แรงงานในด้ า นการ
ศูนย์บซึริ่งกได้ารวิ
ฬาลงกรณ์
หาวิายเข้
ทยาลั
ย (2555)
ได้ศึกษาโครงการเตรี
ยมการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน
แก่ชาการแห่
แรงงานต่งาจุงชาติ
ที่เคลื่อมนย้
ามาท
างานในประเทศไทย
กับแรงงานไทย
การเคลื
่อนย้ายของแรงงานสู
่การเป็
นประชาคมอาเซี
น จากการศึกษา
การเปิดดให้หางาน
มีการ
ทีรองรั
่เคลื่บอนย้
ายออกไปท
างานต่างประเทศ
โดยกองบริ
หารข้อมูลยตลาดแรงงาน
ซึ่ งสัพบว่
งกัดากรมการจั
ยแรงงานได้
อย่สาถานการณ์
งเสรีภายใต้แนวโน้
ประชาคมอาเซี
ยนจะก่อให้การจั
เกิดผลกระทบทั
้งด้กาษาและวิ
นบวกและด้
มีเคลื
หน้่อานย้
ที่ใานการวิ
เคราะห์
มด้านตลาดแรงงาน
ดทาผลการศึ
จัยต่าานลบ
งๆ
านบวก คื อาจะสามารถแก้
ไขปัขญ้ อ มูหาการขาดแคลนแรงงานฝี
ได้ เนื่ อ งจาก
ทีกล่่ เกีา่ ยวคืวข้ออผลกระทบด้
งและมี ผ ลกระทบในด้
นแรงงาน โดยมี
ล ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น ความต้มอื องการแรงงาน
จะมีแรงงานต่างชาติที่มการเคลื
ีฝีมือเข้่อามาทางานในประเทศได้
ฒนาศั
การขาดแคลนแรงงาน
นย้ายแรงงานเข้า -ออก สเป็ะดวกยิ
นต้น ซึ่งขึ่งข้้นออีมูกลทัที้ง่เยักี่งยเป็
วกันบการพั
การเคลื
่อนย้กายภาพ
ยของ
ของแรงงานไทยเนืท่อังจากมี
งขันกันมากขึ
้น ส่กรมการจั
วนผลกระทบด้
านลบที
อ แรงงานฝี
มือ
แรงงานประเภทไร้
กษะฝีมกือารแข่
(Unskilled
Labor)
ดหางานมี
ข้อมู่จละตามมาคื
ค่อนข้างครบถ้
วน โดยมี
ไทยในสาขาวิ
พที่ส าคั
และมี
้ งใน พ7 ระราชก
สาขาวิชาหนดการบริ
าชีพที่ได้ทาข้หอารจั
ตกลง
MRAs
หน่
วยงานที่รับชผิาชีดชอบคื
อ ญสานั
กบริคหวามขาดแคลน
ารแรงงานต่างด้รวมทั
าว และมี
ดการการ
มกันแล้ว อาจจะถู
กแย่างมาก
งานหรื
รวมทัา้งงการเข้
ทร่วางานของคนต่
างด้าวเข้
ากับอดูลดบทบาทในการท
แล ทาให้เกิดการตืางานลง
่นตัวของนายจ้
และลูามาทดแทนของแรงงานที
กจ้าง ที่จะดาเนินการแจ้่มง ี
ค่าตอบแทนที
่ต่ากว่างด้
ไทยาวประเภทไร้
เพราะข้อจทากัักดษะฝี
ทางด้
าตอบแทนที
กันใของแต่
ละประเทศ
การท
างานของคนต่
มือานภาษาและค่
(Unskilled Labor)
ให้ถูก่ไต้ม่อเท่ง าแต่
นส่วนของต่
างด้าว
จะก่อให้ เกิทดักษะฝี
การขาดแคลนบุ
ลากร และบุ
ช าชีชพาชีบางส่
การเคลื
ประเภทมี
มือ (SkilledคLabor)
ในกลุ่มคลากรวิ
8 ทักษะวิ
พ ที่ผว่านของไทยอาจจะมี
นกรมการจัดหางานกลั
บเป็่นอข้นย้
อมูาลย
างานในต่า่องประเทศจ
านวนมากขึ
ทีออกไปท
่มีจานวนการเคลื
นย้ายแรงงานค่
อนข้า้นงน้อย ทั้งจานวนแรงงานต่างด้าวที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางาน
นั้น ในการท
าวิจัยเรื่องการเคลื
ายแรงงานอาเซี
น ในมิติขและเป็
องกรมการจั
ในประเทศไทยดังและจ
านวนแรงงานไทยที
่เคลื่อนย้่อนย้
ายออกไปท
างานต่ายงประเทศ
นที่น่าสัดงหางาน
เกตว่า
ใน
กษะวิ
ง ๆ มีส่อภาวิ
าชีพในประเทศไทยคอยก
บดูแลในแต่
พอยู่แล้Factor)
ว แต่
จึงใช้8 แทันวคิ
ดเกีชาชี
่ยวกัพต่บาการเคลื
นย้าชยแรงงานระหว่
างประเทศ ากั
โดยแนวคิ
ดปัจลจัะกลุ
ยผลั่มกวิดัชนาชี(Push
ไม่
ทราบข้
ชัดเรื่Factor)
องของจานวนและวิ
นทางของแรงงานที
่เคลืย่อมการรองรั
นย้ายออกไปท
างาน่อนย้
หรืาอย
และปั
จจัยอดึมูงลดูดแน่(Pull
ซึ่งเป็นเครื่อธงมืีการเดิ
อในการวิ
เคราะห์ถึงการเตรี
บการเคลื
แรงงานที
่อนย้ตาามนโยบายการเคลื
ยเข้ามาทางานผ่านสภาวิ
าชีพ หรือผ่าเนการลงทะเบี
ยนกับกรมการจั
ดหางานหรื
อไม่
แรงงานอย่่เคลื
างเสรี
่อนย้าชยแรงงานเสรี
มื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซี
ยน โดยพิ
จารณาจาก
เหตุ
ลของการเคลื
ยแรงงานผ่ได้านสภาวิ
ชาชีอพงการแรงงาน
จึงไม่ค่อยพบข้การขาดแคลนแรงงาน
อมูลที่เผยแพร่ผ่านทางเว็
ปัจจัใยดข้ที่สอ่งมูผลต่
อการเคลื่อนย้ายแรงงาน
แก่ ความต้
การศึบกไซต์
ษา
เท่
าใดนัก และท
างไรข้
อมูลการเคลื
ายแรงงานของกรมการจั
ดหางานจะเป็
นที่น่าเชื่อถือ ด้วจยั
ของแรงงาน
ซึ่งนาอย่
ามาพิ
จารณาถึ
งแนวโน้่อมนย้
การเคลื
่อนย้ายของแรงงานในอาเซี
ยนได้ และจากผลงานวิ
เหตุ
รมการจั
ดหางานจึ
ต้องนาเสนอพร้
อมปรับปรุงข้อยมูนลของกรมการจั
ดหางานให้เ่ป็อนย้
นปัาจยแรงงาน
จุบัน หา
ที่มีผนู้ที้กาการศึ
กษาเกี
่ยวกับงการเคลื
่อนย้ายแรงงานในอาเซี
โดยเฉพาะจานวนการเคลื
แนวทางรองรั
บเพื่อแก้
ญหาที่อาจเกิ
าเสนอจากแหล่
ของกรมการจัดห่อนย้
างาน
ในกลุ่มประเทศอาเซี
ยนไขปั
และในสาขา
8 วิดชขึาชี้นพโดยการน
ที่ทาข้อตกลงร่
วม รวมถึงข้งอข้มูอลมูจลาเพาะในการเคลื
าย
แรงงานอาเซียนที่ผ่านกรมการจัดหางาน พบว่ายังเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน จานวนแรงงาน ในอาเซียน
การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน
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ที่เคลื่ อนย้ ายเข้
และออกผ่
นสภาวิ
ชาชีพมีตัวเลขที
ชัดาเจน
ทราบแน่ชัดว่าแรงงานวิ
ช าชีพ
ซึ่งาจากข้
อมูลทั้งาในส่
วนของแรงงานที
่เคลื่ไอม่นย้
ยเข้าและไม่
มาทางานในประเทศไทย
และแรงงาน
เหล่านั่ เคลื
้นทราบหรื
อไม่ว่าการเดิ
นทางเข้
ามาทางานของแรงงานต่
างด้อาวและออกไปท
ไทยที
่ อนย้ ายออกไปท
างานต่
างประเทศ
ในกลุ่ ม วิช าชีพ ตามข้
ตกลงยอมรับ ร่างานต่
ว มทั้ ง า8งประเทศ
วิช าชี พ
ของแรงงานไทยต้
องผ่เพราะการเคลื
านกรมการจัด่อหางาน
ฉะนั้นกรมการจั
หางานจึ
งต้อ่งงหาข้
จจริง ข้อมูลที่เป็นา
อาจได้
รับผลกระทบ
นย้ายแรงงานวิ
ชาชีพจัดเป็
นส่วนหนึ
ภายใต้อเท็
กรอบความตกลงว่
จุบันกเกีารของอาเซี
่ยวกับการเคลื
นย้ายแรงงานอาเซี
ยน Agreement
ในมิติของกรมการจั
ดหางาน– AFAS)
เพื่อนาไปสู
เคราะห์
ด้ปัวจยบริ
ยน่อ(ASEAN
Framework
on Service
ปั จ่ จุการวิ
บันอาเซี
ยน
การจั
งนโยบาย
าข้นอการของคณะกรรมการสาขาวิ
เสนอแนะแนวทางการเตรียมการรองรั
อไป
ได้
จัดดทการเชิ
า MRAs
ภายใต้และจั
การดดทาเนิ
ชาชีพบทีด้่เากีนแรงงานต่
่ยวข้องของคณะกรรมการ
ประสานงานด้านบริการอาเซียน (Coordinating Committee on Services: CCS) ใน 7 สาขาวิชาชีพ
คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกรรม สถาปัตยกรรม บัญชี และสารวจ (สาขานักสารวจเป็นเพียง
กรอบข้อตกลงฯ) และข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนที่ดาเนินการ
ภายใต้ ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee (ATPMC)
การเคลื่ อ น ย้ า ยแรงงาน วิ ช าชี พ ใน กลุ่ ม ป ระเท ศอาเซี ย น อาจเป็ น ทั้ งโอกาส
(opportunities) แก่ระบบเศรษฐกิจไทยให้สามารถจัดหาแรงงานในสาขาอาชีพที่ขาดแคลนได้ง่ายขึ้น
ช่ ว ยให้ แ รงงานเชี่ ย วชาญที่ เป็ น ที่ ต้ อ งการของตลาดอาเซี ย นสามารถหางานท าในประเทศที่ ใ ห้
ผลตอบแทนสูง แต่ในขณะเดียวกันการเคลื่อนย้ายแรงงานออกไปทางานในต่างประเทศก็อาจส่งผลเสีย
ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ไทย หากแรงงานเชี่ ย วชาญมี ทั ก ษะที่ เคลื่ อ นย้ า ยออกไปเป็ น สาขาวิ ช าชี พ ที่
ประเทศไทยเองก็ขาดแคลน หรือแรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามามีปัญหาด้านคุณภาพหรือมาตรฐานวิชาชีพ
ที่แตกต่างกัน การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจึงมีผลต่อแรงงานวิชาชีพ คนไทย และต่อต้นทุนการผลิต
ของผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานวิชาชีพอาเซียน
กรมการจั ด หางาน กระทรวงแรงงาน มี ภ ารกิ จ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ แรงงานในด้ า นการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน ซึ่งได้แก่ แรงงานต่างชาติที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานในประเทศไทย กับแรงงานไทย
ที่เคลื่อนย้ายออกไปทางานต่างประเทศ โดยกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน ซึ่ งสังกัดกรมการจัดหางาน
มีหน้าที่ในการวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มด้านตลาดแรงงาน การจัดทาผลการศึกษาและวิจัยต่าง ๆ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งและมี ผ ลกระทบในด้ า นแรงงาน โดยมี ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น ความต้ อ งการแรงงาน
การขาดแคลนแรงงาน การเคลื่อนย้ายแรงงานเข้า -ออก เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายของ
แรงงานประเภทไร้ทักษะฝีมือ (Unskilled Labor) กรมการจัดหางานมีข้อมูลค่อนข้างครบถ้วน โดยมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สานักบริหารแรงงานต่างด้าว และมีพระราชกาหนดการบริหารจัดการการ
ทางานของคนต่างด้าวเข้ามากากับดูแล ทาให้เกิดการตื่นตัวของนายจ้าง และลูกจ้าง ที่จะดาเนินการแจ้ง
การทางานของคนต่างด้าวประเภทไร้ทักษะฝีมือ (Unskilled Labor) ให้ถูกต้อง แต่ในส่วนของต่างด้าว
ประเภทมีทักษะฝีมือ (Skilled Labor) ในกลุ่ม 8 ทักษะวิชาชีพ ที่ผ่านกรมการจัดหางานกลับเป็นข้อมูล
ที่มีจานวนการเคลื่อนย้ายแรงงานค่ อนข้างน้อย ทั้งจานวนแรงงานต่างด้าวที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางาน
ในประเทศไทย และจานวนแรงงานไทยที่เคลื่อนย้ายออกไปทางานต่างประเทศ และเป็นที่น่าสังเกตว่า
ใน 8 ทักษะวิชาชีพต่าง ๆ มีสภาวิชาชีพในประเทศไทยคอยกากับดูแลในแต่ละกลุ่มวิชาชีพอยู่แล้ว แต่
ไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดเรื่องของจานวนและวิธีการเดินทางของแรงงานที่เคลื่อนย้ายออกไปทางาน หรือ
แรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานผ่านสภาวิชาชีพ หรือผ่านการลงทะเบียนกับกรมการจัดหางานหรือไม่
เหตุใดข้อมูลของการเคลื่อนย้ายแรงงานผ่านสภาวิชาชีพจึงไม่ค่อยพบข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
เท่าใดนัก และทาอย่างไรข้อมูลการเคลื่อนย้ายแรงงานของกรมการจัดหางานจะเป็นที่น่าเชื่อถือ ด้วย
เหตุนี้กรมการจัดหางานจึงต้องนาเสนอพร้อมปรับปรุงข้อมูลของกรมการจัดหางานให้เป็นปัจจุบัน หา
แนวทางรองรับเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยการนาเสนอจากแหล่งข้อมูลของกรมการจัดห างาน
การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน

บทที่ 3
สถานการณ์ด้านแรงงาน
3.1 สถานการณ์ด้านแรงงานในอาเซียน

(1) จานวนประชากรในประเทศสมาชิกอาเซียน
ปั จ จุ บั น สมาชิ กในกลุ่ ม ประเทศอาเซีย นมี 10 ประเทศ ได้แ ก่ ไทย มาเลเซี ย สิ งคโปร์
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และเมียนมา มีประชากรรวมกันในปี 2560
ประมาณ 647 ล้านคน โดยประเทศที่มีประชากรมากที่สุดคือ อินโดนีเซีย มีจานวนประชากรประมาณ
264 ล้ านคน หรือร้อยละ 40.78 ของจานวนประชากรของประเทศในอาเซียนทั้งหมด รองลงมาคือ
ฟิลิปปิ นส์ มีจานวนประชากรประมาณ 105 ล้านคน (ร้อยละ 16.21) เวียดนาม มีจานวนประชากร
ประมาณ 96 ล้านคน (ร้อยละ 14.76) ส่วนไทยมีจานวนประชากรอยู่ในลาดับที่ 4 มีจานวนประชากร
ประมาณ 69 ล้านคน (ร้อยละ 10.66) และประเทศที่มีจานวนประชากรน้อยที่สุดคือ บรูไน มีจานวน
ประชากรเพียง 0.4 ล้านคน (ร้อยละ 0.07) ซึ่งเมื่อพิจารณาในด้านตลาดสินค้าและบริการแล้ว อาเซียน
ถื อ ได้ ว่ าเป็ น ตลาดขนาดใหญ่ ที่ จะสามารถเติ บโตได้ ในอนาคต เห็ นได้ จากจ านวนประชากรที่ สู งกว่ า
600 ล้านคน และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี

ภาพที่ 3.1 จานวนประชากรในอาเซียน ปี 2560 (หน่วย : คน)
ที่มา: The World Bank
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ซึ่งจากข้อมูลทั้งในส่วนของแรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานในประเทศไทย และแรงงาน
ไทยที่ เคลื่ อนย้ ายออกไปทางานต่ างประเทศ ในกลุ่ ม วิช าชีพ ตามข้อตกลงยอมรับ ร่ว มทั้ ง 8 วิช าชี พ
อาจได้รับผลกระทบ เพราะการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจัดเป็นส่วนหนึ่งภายใต้กรอบความตกลงว่า
ด้วยบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service – AFAS) ปั จจุบันอาเซียน
ได้จัดทา MRAs ภายใต้การดาเนินการของคณะกรรมการสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ
ประสานงานด้านบริการอาเซียน (Coordinating Committee on Services: CCS) ใน 7 สาขาวิชาชีพ
คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกรรม สถาปัตยกรรม บัญชี และสารวจ (สาขานักสารวจเป็นเพียง
กรอบข้อตกลงฯ) และข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนที่ดาเนินการ
ภายใต้ ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee (ATPMC)
การเคลื่ อ น ย้ า ยแรงงาน วิ ช าชี พ ใน กลุ่ ม ป ระเท ศอาเซี ย น อาจเป็ น ทั้ งโอกาส
(opportunities) แก่ระบบเศรษฐกิจไทยให้สามารถจัดหาแรงงานในสาขาอาชีพที่ขาดแคลนได้ง่ายขึ้น
ช่ ว ยให้ แ รงงานเชี่ ย วชาญที่ เป็ น ที่ ต้ อ งการของตลาดอาเซี ย นสามารถหางานท าในประเทศที่ ใ ห้
ผลตอบแทนสูง แต่ในขณะเดียวกันการเคลื่อนย้ายแรงงานออกไปทางานในต่างประเทศก็อาจส่งผลเสีย
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่ 3.2 สัดส่วนจานวนประชากรของประเทศสมาชิ
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(2) กาลังแรงงานในประเทศสมาชิกอาเซียน
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ไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดเรื่องของจานวนและวิธีการเดินทางของแรงงานที่เคลื่อนย้ายออกไปทางาน หรือ
ประเทศไทย
แรงงานที
่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานผ่านสภาวิชาชีพ หรือผ่านการลงทะเบียนกับกรมการจัดหางานหรือไม่
เหตุใดข้อมูลของการเคลื่อนย้ายแรงงานผ่านสภาวิชาชีพจึงไม่ค่อยพบข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
เท่าใดนัก และทาอย่างไรข้อมูลการเคลื่อนย้ายแรงงานของกรมการจัดหางานจะเป็นที่น่าเชื่อถือ ด้วย
เหตุนี้กรมการจัดหางานจึงต้องนาเสนอพร้อมปรับปรุงข้อมูลของกรมการจัดหางานให้เป็นปัจจุบัน หา
แนวทางรองรับเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยการนาเสนอจากแหล่งข้อมูลของกรมการจัดห างาน
การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน

24
2
ซึ่งจากข้อมูลทั้งในส่วนของแรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานในประเทศไทย และแรงงาน
ไทยที่ เคลื่ อนย้ ายออกไปทางานต่ างประเทศ ในกลุ่ ม วิช าชีพ ตามข้อตกลงยอมรับ ร่ว มทั้ ง 8 วิช าชี พ
อาจได้รับผลกระทบ เพราะการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจัดเป็นส่วนหนึ่งภายใต้กรอบความตกลงว่า
ด้วยบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service – AFAS) ปั จจุบันอาเซียน
ได้จัดทา MRAs ภายใต้การดาเนินการของคณะกรรมการสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ
ประสานงานด้านบริการอาเซียน (Coordinating Committee on Services: CCS) ใน 7 สาขาวิชาชีพ
คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกรรม สถาปัตยกรรม บัญชี และสารวจ (สาขานักสารวจเป็นเพียง
กรอบข้อตกลงฯ) และข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนที่ดาเนินการ
ภายใต้ ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee (ATPMC)
การเคลื่ อ น ย้ า ยแรงงาน วิ ช าชี พ ใน กลุ่ ม ป ระเท ศอาเซี ย น อาจเป็ น ทั้ งโอกาส
(opportunities) แก่ระบบเศรษฐกิจไทยให้สามารถจัดหาแรงงานในสาขาอาชีพที่ขาดแคลนได้ง่ายขึ้น
ช่ ว ยให้ แ รงงานเชี่ ย วชาญที่ เป็ น ที่ ต้ อ งการของตลาดอาเซี ย นสามารถหางานท าในประเทศที่ ใ ห้
ผลตอบแทนสูง แต่ในขณะเดียวกันการเคลื่อนย้ายแรงงานออกไปทางานในต่างประเทศก็อาจส่งผลเสีย
ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ไทย หากแรงงานเชี
ทั ก ษะที
่ อ นย้(หน่
า ยออกไปเป็
ภาพที่ 3.3 กาลั่ ยงวชาญมี
แรงงานในอาเซี
ยน่ เปีคลื2560
วย : คน) น สาขาวิ ช าชี พ ที่
ประเทศไทยเองก็ขาดแคลน หรือแรงงานที่เคลืที่อ่มา:นย้The
ายเข้World
ามามีBank
ปัญหาด้านคุณภาพหรือมาตรฐานวิชาชีพ
ที่แตกต่างกัน การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจึงมีผลต่อแรงงานวิชาชีพ คนไทย และต่อต้นทุนการผลิต
ของผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานวิชาชีพอาเซียน
กรมการจั ด หางาน กระทรวงแรงงาน มี ภ ารกิ จ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ แรงงานในด้ า นการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน ซึ่งได้แก่ แรงงานต่างชาติที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานในประเทศไทย กับแรงงานไทย
ที่เคลื่อนย้ายออกไปทางานต่างประเทศ โดยกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน ซึ่ งสังกัดกรมการจัดหางาน
มีหน้าที่ในการวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มด้านตลาดแรงงาน การจัดทาผลการศึกษาและวิจัยต่าง ๆ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งและมี ผ ลกระทบในด้ า นแรงงาน โดยมี ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น ความต้ อ งการแรงงาน
การขาดแคลนแรงงาน การเคลื่อนย้ายแรงงานเข้า -ออก เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายของ
แรงงานประเภทไร้ทักษะฝีมือ (Unskilled Labor) กรมการจัดหางานมีข้อมูลค่อนข้างครบถ้วน โดยมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สานักบริหารแรงงานต่างด้าว และมีพระราชกาหนดการบริหารจัดการการ
ทางานของคนต่างด้าวเข้ามากากับดูแล ทาให้เกิดการตื่นตัวของนายจ้าง และลูกจ้าง ที่จะดาเนินการแจ้ง
การทางานของคนต่างด้าวประเภทไร้ทักษะฝีมือ (Unskilled Labor) ให้ถูกต้อง แต่ในส่วนของต่างด้าว
ประเภทมีทักษะฝีมือ (Skilled Labor) ในกลุ่ม 8 ทักษะวิชาชีพ ที่ผ่านกรมการจัดหางานกลับเป็นข้อมูล
ที่มีจานวนการเคลื่อนย้ายแรงงานค่ อนข้างน้อย ทั้งจานวนแรงงานต่างด้าวที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางาน
ในประเทศไทย และจานวนแรงงานไทยที่เคลื่อนย้ายออกไปทางานต่างประเทศ และเป็นที่น่าสังเกตว่า
่ 3.4ชสัาชี
ดส่พวในประเทศไทยคอยก
นกาลังแรงงานของประเทศสมาชิ
กอาเซีลยะกลุ
น ปี ่ม2560
ใน 8 ทักษะวิชาชีพต่าง ๆภาพที
มีสภาวิ
ากับดูแลในแต่
วิชาชีพอยู่แล้ว แต่
ที
ม
่
า:
The
World
Bank
ไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดเรื่องของจานวนและวิธีการเดินทางของแรงงานที่เคลื่อนย้ายออกไปทางาน หรือ
แรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานผ่านสภาวิชาชีพ หรือผ่านการลงทะเบียนกับกรมการจัดหางานหรือไม่
การจ้างงานในประเทศสมาชิ
อาเซียชนาชีพจึงไม่ค่อยพบข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
เหตุใดข้อ(3)
มูลของการเคลื
่อนย้ายแรงงานผ่ากนสภาวิ
เมื่ อาอย่
พิ จาารณาสั
ว นการจ้่อนย้
า งงานต่
อ จ านวนประชากรของประเทศในอาเซี
เท่าใดนัก และท
งไรข้อมูดลส่การเคลื
ายแรงงานของกรมการจั
ดหางานจะเป็นที่น่าเชืย่อนถือพบว่
ด้วยา
กัมพูนชี้การมการจั
มีสัดส่วดนการจ้
่สุด ร้ออยละ
ยนเป็รองลงมาได้
แก่
เหตุ
หางานจึางงานมากที
งต้องนาเสนอพร้
มปรับ80ปรุของจ
งข้อมูานวนประชากรในอาเซี
ลของกรมการจัดหางานให้
นปัจจุบัน หา
สปป.ลาว ร้อยละ
ยดนาม
นลาดับที่ 4 ร้อยละ
ส่วนประเทศฟิดลหิปางาน
ปินส์
แนวทางรองรั
บเพื78
่อแก้เวีไขปั
ญหาทีร้อ่อยละ
าจเกิ76
ดขึ้นและไทยอยู
โดยการน่ใาเสนอจากแหล่
งข้อมู67ลของกรมการจั
การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน
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และบรูไน มีสซึัด่งส่จากข้
วนการจ้
ยที่สุดใกล้เคียงกั่เคลื
นที่อ่รนย้
้อยละ
และร้
อยละ 59 ซึ่งสะท้อและแรงงาน
นให้เห็นว่า
อมูลาทังงานน้
้งในส่วอนของแรงงานที
ายเข้58
ามาท
างานในประเทศไทย
ประเทศที
ัดส่าวยออกไปท
นการจ้างงานน้
อยมี
จานวนแรงงานที
อนข้างสู
ง
ไทยที
่ เคลื่มอีสนย้
างานต่
างประเทศ
ในกลุ่ ม่ว่าวิงงานค่
ช าชีพ ตามข้
อตกลงยอมรั
บ ร่ว มทั้ ง 8 วิช าชี พ
อาจได้รับผลกระทบ เพราะการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจัดเป็นส่วนหนึ่งภายใต้กรอบความตกลงว่า
ด้วยบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service – AFAS) ปั จจุบันอาเซียน
ได้จัดทา MRAs ภายใต้การดาเนินการของคณะกรรมการสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ
ประสานงานด้านบริการอาเซียน (Coordinating Committee on Services: CCS) ใน 7 สาขาวิชาชีพ
คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกรรม สถาปัตยกรรม บัญชี และสารวจ (สาขานักสารวจเป็นเพียง
กรอบข้อตกลงฯ) และข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนที่ดาเนินการ
ภายใต้ ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee (ATPMC)
การเคลื่ อ น ย้ า ยแรงงาน วิ ช าชี พ ใน กลุ่ ม ป ระเท ศอาเซี ย น อาจเป็ น ทั้ งโอกาส
(opportunities) แก่ระบบเศรษฐกิจไทยให้สามารถจัดหาแรงงานในสาขาอาชีพที่ขาดแคลนได้ง่ายขึ้น
ช่ ว ยให้ แ รงงานเชี่ ย วชาญที่ เป็ น ที่ ต้ อ งการของตลาดอาเซี ย นสามารถหางานท าในประเทศที่ ใ ห้
ผลตอบแทนสูง แต่ในขณะเดียวกันการเคลื่อนย้ายแรงงานออกไปทางานในต่างประเทศก็อาจส่งผลเสีย
ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ไทย หากแรงงานเชี่ ย วชาญมี ทั ก ษะที่ เคลื่ อ นย้ า ยออกไปเป็ น สาขาวิ ช าชี พ ที่
ประเทศไทยเองก็ขาดแคลน หรือแรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามามีปัญหาด้านคุณภาพหรือมาตรฐานวิชาชีพ
ที่แตกต่างกัน การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจึงมีผลต่อแรงงานวิชาชีพ คนไทย และต่อต้นทุนการผลิต
ของผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานวิชาชีพอาเซียน
กรมการจั ด หางาน กระทรวงแรงงาน มี ภ ารกิ จ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ แรงงานในด้ า นการ
่ 3.5 สัาดงชาติ
ส่วนการจ้
ยน ปี 2560 กับแรงงานไทย
เคลื่อนย้ายแรงงาน ซึ่งได้แก่ภาพที
แรงงานต่
ที่เคลืางงานของประเทศในอาเซี
่อนย้ายเข้ามาทางานในประเทศไทย
ที่มา: The
World
Bank
ที่เคลื่อนย้ายออกไปทางานต่างประเทศ โดยกองบริ
หารข้
อมูลตลาดแรงงาน
ซึ่ งสังกัดกรมการจัดหางาน
มีหน้าที่ในการวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มด้านตลาดแรงงาน การจัดทาผลการศึกษาและวิจัยต่าง ๆ
(4) การว่างงานในประเทศสมาชิกอาเซียน
ที่ เกี่ ย วข้ อ งและมี ผ ลกระทบในด้ า นแรงงาน โดยมี ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น ความต้ อ งการแรงงาน
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง อั ต ราการว่ า งงานของประเทศในอาเซี ย น ในปี 2560 พบว่ า บรู ไน
การขาดแคลนแรงงาน การเคลื่อนย้ายแรงงานเข้า -ออก เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายของ
ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย มีอัตราการว่างงานค่อนข้างสูง คือร้อยละ 6.9 ,ร้อยละ 5.7 ร้อยละ 5.4 และ
แรงงานประเภทไร้ทักษะฝีมือ (Unskilled Labor) กรมการจัดหางานมีข้อมูลค่อนข้างครบถ้วน โดยมี
ร้อยละ 4.0 ตามลาดับ ซึ่งหมายความว่า บรูไน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และเมียนมา ยังมีการจ้างงานไม่
หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สานักบริหารแรงงานต่างด้าว และมีพระราชกาหนดการบริหารจัดการการ
เต็มที่ และยังมีกาลังแรงงานเหลืออีกจานวนมากที่มีโอกาสรองรับการจ้างงานทั้งในภาคอุตสาหกรรม
ทางานของคนต่างด้าวเข้ามากากับดูแล ทาให้เกิดการตื่นตัวของนายจ้าง และลูกจ้าง ที่จะดาเนินการแจ้ง
การบริการ หรือ ภาคเกษตร รวมทั้งมีโอกาสเคลื่อนย้ายไปทางานในต่างประเทศได้เป็นจานวนมาก
การทางานของคนต่างด้าวประเภทไร้ทักษะฝีมือ (Unskilled Labor) ให้ถูกต้อง แต่ในส่วนของต่างด้าว
ต่างจากกัมพูชา ไทย และสปป.ลาว ที่มีอัตราการว่างงานน้อย ซึ่งหมายความว่าประเทศดังกล่าวมีการ
ประเภทมีทักษะฝีมือ (Skilled Labor) ในกลุ่ม 8 ทักษะวิชาชีพ ที่ผ่านกรมการจัดหางานกลับเป็นข้อมูล
จ้างงานได้อย่างเต็มที่แล้ว โอกาสที่จะเคลื่อนย้ายแรงงานไปทางานในประเทศอื่น ๆ จึงอาจมีจานวนน้อย
ที่มีจานวนการเคลื่อนย้ายแรงงานค่ อนข้างน้อย ทั้งจานวนแรงงานต่างด้าวที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางาน
ตามไปด้วย
ในประเทศไทย และจานวนแรงงานไทยที่เคลื่อนย้ายออกไปทางานต่างประเทศ และเป็นที่น่าสังเกตว่า
ใน 8 ทักษะวิชาชีพต่าง ๆ มีสภาวิชาชีพในประเทศไทยคอยกากับดูแลในแต่ละกลุ่มวิชาชีพอยู่แล้ว แต่
ไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดเรื่องของจานวนและวิธีการเดินทางของแรงงานที่เคลื่อนย้ายออกไปทางาน หรือ
แรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานผ่านสภาวิชาชีพ หรือผ่านการลงทะเบียนกับกรมการจัดหางานหรือไม่
เหตุใดข้อมูลของการเคลื่อนย้ายแรงงานผ่านสภาวิชาชีพจึงไม่ค่อยพบข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
เท่าใดนัก และทาอย่างไรข้อมูลการเคลื่อนย้ายแรงงานของกรมการจัดหางานจะเป็นที่น่าเชื่อถือ ด้วย
เหตุนี้กรมการจัดหางานจึงต้องนาเสนอพร้อมปรับปรุงข้อมูลของกรมการจัดหางานให้เป็นปัจจุบัน หา
แนวทางรองรับเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยการนาเสนอจากแหล่งข้อมูลของกรมการจัดห างาน
การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน
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ซึ่งจากข้อมูลทั้งในส่วนของแรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานในประเทศไทย และแรงงาน
ไทยที่ เคลื่ อนย้ ายออกไปทางานต่ างประเทศ ในกลุ่ ม วิช าชีพ ตามข้อตกลงยอมรับ ร่ว มทั้ ง 8 วิช าชี พ
อาจได้รับผลกระทบ เพราะการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจัดเป็นส่วนหนึ่งภายใต้กรอบความตกลงว่า
ด้วยบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service – AFAS) ปั จจุบันอาเซียน
ได้จัดทา MRAs ภายใต้การดาเนินการของคณะกรรมการสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ
ประสานงานด้านบริการอาเซียน (Coordinating Committee on Services: CCS) ใน 7 สาขาวิชาชีพ
คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกรรม สถาปัตยกรรม บัญชี และสารวจ (สาขานักสารวจเป็นเพียง
กรอบข้อตกลงฯ) และข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนที่ดาเนินการ
ภายใต้ ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee (ATPMC)
การเคลื่ อ น ย้ า ยแรงงาน วิ ช าชี พ ใน กลุ่ ม ป ระเท ศอาเซี ย น อาจเป็ น ทั้ งโอกาส
(opportunities) แก่ระบบเศรษฐกิจไทยให้สามารถจัดหาแรงงานในสาขาอาชีพที่ขาดแคลนได้ง่ายขึ้น
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การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน
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กาลัองแรงงานที
าสู่ตลาดแรงงานไม่
บความต้
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ในปี 2545 (ATPMC)
เป็ น ร้ อ ยละ 45.9 ในปี 2560
ภายใต้
ASEAN
Tourism
ภาคอุตสาหกรรมเพิ
่มขึ่ อ้นนเล็ย้กาน้ยแรงงาน
อยจากร้อยละ
น ่ 22.6
ขณะที
่ภาคเกษตรมี
แนวโน้นมทัลดลงจาก
การเคลื
วิ ช าชี21.1
พ ในเป็กลุ
ม ป ระเท
ศอาเซี
ย น อาจเป็
้ งโอกาส
ร้ อ ยละ 42.5 เป็ นแก่ร้ อระบบเศรษฐกิ
ยละ 31.2 ในช่
ว งเวลาเดี
ย วกัดนหาแรงงานในสาขาอาชี
ภาคบริ ก ารที่ มี สั ด ส่ วพนการจ้
า งงานทีง่ ส่าายขึคั ญ
(opportunities)
จไทยให้
สามารถจั
ที่ขาดแคลนได้
้น
การค้
าส่ ง ค้าปลี
กฯ โรงแรมและภั
ตตาคาร การเงิน การธนาคาร
บริการอื่น ๆาในประเทศที
เช่น การบริ ห่ ใารห้
ช่คือว ยให้
แ รงงานเชี
่ ย วชาญที
่ เป็ น ที่ ต้ อ งการของตลาดอาเซี
ย นสามารถหางานท
ราชการแผ่นดิงนและการบริ
การสุ
นอกจากนี
้ เพื่อพิจารณาสัดางานในต่
ส่วนต่อ าGDP
ภาคบริอกาจส่
ารมีงสผลเสี
ัดส่วนย
ผลตอบแทนสู
แต่ในขณะเดี
ยวกัขนภาพฯ
การเคลื
่อนย้ายแรงงานออกไปท
งประเทศก็
ขึ้นจากร้อยละ จ54.5
นร้อยละ 57.7 ่ ยในช่
ว งเดียทวกัั กนษะที
ชี้ให้่ เคลื
เห็น่ อถึนย้
งบทบาทและความส
าคัญของภาค
ต่เพิอ่มระบบเศรษฐกิ
ไทยเป็หากแรงงานเชี
วชาญมี
า ยออกไปเป็ น สาขาวิ
ช าชี พ ที่
บริการที่มีต่อการจ้ขาาดแคลน
งงาน และการขั
บเคลื่อนทางเศรษฐกิ
ประเทศไทยเองก็
หรือแรงงานที
่เคลื่อนย้ายเข้จามามีปัญหาด้านคุณภาพหรือมาตรฐานวิชาชีพ
แรงงานไทยมี
ปั ญ หาในด้
ในปี 2560
ว่าแรงงานมี
่ มขึ้ นต
ที่แตกต่างกัน 4)การเคลื
่อนย้ายแรงงานวิ
ชาชีาพนคุ
จึงณมีผภาพ
ลต่อแรงงานวิ
ชาชีแม้พ คนไทย
และต่กอารศึ
ต้นกทุษาเพิ
นการผลิ
แต่แรงงาน
ร้อยละ่จ62.0
ยังมีการศึ
ของผู
้ประกอบการที
้างแรงงานวิ
ชาชีกพษาระดั
อาเซียนบมัธยมต้นและต่ากว่า ขณะที่สัดส่วนกาลังแรงงาน อายุ
ด หางาน
ารกิ จ ทีบ่ เกีตั่ ยว ของแรงงานในการขั
วข้ อ งกั บ แรงงานในด้บาเคลื
นการ
50 ปี ขึ้น ไป มีสกรมการจั
ั ด ส่ ว นร้ อยละ
31.1กระทรวงแรงงาน
ซึ่ งจะเป็ น ข้อจ ากัดมีต่ภอ การปรั
่อน
เคลื
่อนย้ายแรงงาน ซึ่ม่งีทได้ิศแทางไปสู
ก่ แรงงานต่
างชาติ
่อนย้ายเข้ระดั
ามาท
กับแรงงานไทย
ประเทศในอนาคตที
่การผลิ
ตที่ใทช้ี่เคลื
เทคโนโลยี
บสูางานในประเทศไทย
ง และการขับเคลื่ อนเศรษฐกิ
จด้วย
ทีองค์
่เคลืค่อวามรู
นย้า้ ยออกไปท
างประเทศ
โดยกองบริ
หารข้อมูลตลาดแรงงาน
ซึ่ งสังกัดกรมการจั
หางาน
โดยในช่วางานต่
งกว่า 15
ปีที่ผ่านมา
(พ.ศ. 2545-2560)
ผลิตภาพแรงงานเฉลี
่ยร้อยละ ด3.1
โดย
มีภาคเกษตรเพิ
หน้าที่ในการวิ่มขึเคราะห์
นวโน้ตมสาหกรรมร้
ด้านตลาดแรงงาน
การจัและภาคบริ
ดทาผลการศึ
กษาและวิ
จัยต่ส่างงผลๆ
้นเฉลี่ยสร้ถานการณ์
อยละ 1.5แภาคอุ
อยละ 3.2
การร้
อยละ 2.7
ทีต่อ่ เกีการแข่
่ ย วข้ องงและมี
ผ ลกระทบในด้
า นแรงงาน
โดยมี ข้ เด็
้ อ มูกลวัยทีเรี
่ เกีย่ ยนซึ
วข้่งอจะเป็
ง เช่นแรงงานส
ความต้ อาคังการแรงงาน
ขัน ทางเศรษฐกิ
จของประเทศ
นอกจากนี
ญในอนาคต
ยังจาเป็นต้องเร่งพัฒนาในหลายด้
จึงเป็นความท้
าทายต่
วามสาคั่อนย้
ญ กัาบยของ
การ
การขาดแคลนแรงงาน
การเคลื่อนย้านายแรงงานเข้
า -ออก
เป็นอต้ทุนกภาคส่
ซึ่งข้อมูวลนในการให้
ที่เกี่ยวกับคการเคลื
แรงงานประเภทไร้
มือ (Unskilled
กรมการจั
ดหางานมี
ลค่อนข้
างครบถ้วตลอดจน
น โดยมี
เตรียมพัฒนาคนให้ทมักีศษะฝี
ักยภาพและเติ
บโตเป็Labor)
นแรงงานที
่มีทักษะฝี
มือ คุณขลั้อกมูษณะที
่เหมาะสม
หน่
วยงานที
่รับผิดชอบคือ่ขสาดแคลนให้
านักบริหารแรงงานต่
างด้าว อและมี
พระราชกาหนดการบริหารจัดการการ
การผลิ
ตแรงงานในสาขาที
เพียงพอต่อความต้
งการของตลาดแรงงานในอนาคต
ทางานของคนต่
างด้าวเข้มความต้
ามากากัอบงการแรงงานในปี
ดูแล ทาให้เกิดการตื
่นตัวของนายจ้
3.2.1 แนวโน้
2560
- 2564 าง และลูกจ้าง ที่จะดาเนินการแจ้ง
การทางานของคนต่
งด้าวประเภทไร้
ทักษะฝี
Labor) ให้มถความต้
ูกต้อง แต่
ในส่วนของต่างด้าว
ส านั กางานสถิ
ติ แ ห่ ง ชาติ
ได้ จมั ดือท(Unskilled
าการศึ ก ษาแนวโน้
อ งการแรงงานของ
ประเภทมี
ทักษะฝีมือ (Skilled Labor)
8 ทักษะวิชจากผลการคาดประมาณผู
าชีพ ที่ผ่านกรมการจัดหางานกลั
เป็นข้อมูล
ตลาดแรงงานในประเทศไทยในช่
วงระหว่ในกลุ
างปี ่ม2560-2564
้มีงานทบาระยะเวลา
ที5 ่มปีีจานวนการเคลื
ายแรงงานค่
อนข้างน้อย ทั้งจานวนแรงงานต่างด้
่เคลื่อนย้
ายเข้ามาท2559
างาน
พบว่ามีแนวโน้่อมนย้ความต้
องการแรงงานของตลาดแรงงานลดลง
จากาวที37.69
ล้ านคนในปี
ในประเทศไทย
านวนแรงงานไทยที
่เคลื่อนย้
ายออกไปทางานต่
และเป็นทีตลอดจนการ
่น่าสังเกตว่า
ลดลงเป็น 37.37และจ
ล้านคนในปี
2564 ซึ่งอาจเป็
นผลจากความก้
าวหน้าางประเทศ
ทางด้านเทคโนโลยี
ใน
ทักษะวิปชแบบในการด
าชีพต่าง ๆ มีาเนิ
สภาวิ
ากับดูแลในแต่ละกลุ่มวิชาชีพอยู่แล้ว แต่
เปลี8่ยนแปลงรู
นธุรชกิาชี
จ พเป็ในประเทศไทยคอยก
นต้น
ไม่ทราบข้อมูลแน่1ชัดแนวโน้
เรื่องของจ
านวนและวิ
ธีการเดิาแนกตามอุ
นทางของแรงงานที
่เคลื่อนย้ายออกไปทางาน หรือ
มความต้
องการแรงงานจ
ตสาหกรรม
แรงงานที่เคลื่อนย้อุาตยเข้
ามาทางานผ่
าชีพ หรือผ่านการลงทะเบี
ดหางานหรือไม่
สาหกรรมที
่ มี คานสภาวิ
วามต้ อชงการแรงงานมากที
่ สุ ด เมืย่ อนกัพิบจกรมการจั
ารณาอุ ต สาหกรรมตาม
เหตุ
ใดข้อมูจลกรรมทางเศรษฐกิ
ของการเคลื่อนย้จายแรงงานผ่
านสภาวิ
ชาชีอพงการแรงงานในแต่
จึงไม่ค่อยพบข้อมูลละภาคอุ
ที่เผยแพร่
ผ่านทางเว็่คบาดว่
ไซต์า
ประเภทกิ
พบว่าแนวโน้
มความต้
ตสาหกรรมที
เท่
าใดนัก และท
างไรข้อมูอัลนการเคลื
่อนย้นาอุยแรงงานของกรมการจั
นทีต่นว์่าและกิ
เชื่อถืจอกรรม
ด้วย
แรงงานจะเข้
าสู่ตาอย่
ลาดแรงงาน
ดับแรกเป็
ตสาหกรรมการเพาะปลูดกหางานจะเป็
และการเลี้ยงสั
เหตุ
ี้กรมการจั
ดหางานจึ
องนมีแาเสนอพร้
อมปรับ่อปรุ
มูลของกรมการจั
เป็นล้ปัาจนคน
จุบันเป็หาน
ที่เกี่นยวข้
อง 11.16
ล้านคนงต้แต่
นวโน้มลดลงเมื
เปรีงข้ยอบเที
ยบกับปี 2559ดหางานให้
จาก 11.19
แนวทางรองรั
่อาจเกิดขึ้น โดยการน
าเสนอจากแหล่
อมูลกของกรมการจั
างานม
11.16 ล้านคนบเพื
อัน่อดัแก้
บทีไขปั
่ 2 ญอุตหาที
สาหกรรมการขายปลี
ก (ยกเว้
นยานยนต์งแข้ละจั
รยานยนต์) มีดแหนวโน้
การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน
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เพิ่มขึ้นจากปีซึ2559
่ 3 อุวตนของแรงงานที
สาหกรรมการบริ
่องดื่ม มีแนวโน้มและแรงงาน
เพิ่มขึ้นจาก
่งจากข้อัอนมูดัลบทัที้งในส่
่เคลืก่อารอาหารและเครื
นย้ายเข้ามาทางานในประเทศไทย
ปี 2559
ไทยที
่ เคลื่ อนย้ ายออกไปทางานต่ างประเทศ ในกลุ่ ม วิช าชีพ ตามข้อตกลงยอมรับ ร่ว มทั้ ง 8 วิช าชี พ
อาจได้รับผลกระทบ เพราะการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจัดเป็นส่วนหนึ่งภายใต้กรอบความตกลงว่า
ตาราง 3.1 ความต้องการแรงงาน จาแนกตามอุตสาหกรรม 10 อันดับแรก ปี 2560 - 2564
ด้วยบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service – AFAS) ปั จหน่
จุบวันย :อาเซี
ล้านคนย น
ได้จัดทา MRAs ภายใต้กปีารดาเนินการของคณะกรรมการสาขาวิ
ชาชีพที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ
ปีคาดประมาณ
เฉลี่ย
อุ
ต
สาหกรรม
ประสานงานด้านบริการอาเซี
Committee
ใน 7 สาขาวิ
ชาชีพ
2559 ยน (Coordinating
2560p
2561p
2562pon Services:
2563p CCS)
2564p
60p-64p
11.19 วิศวกรรม
11.07 สถาปั11.13
11.20(สาขานั11.23
คืการเพาะปลู
อ แพทย์กและการ
ทันตแพทย์ พยาบาล
ตยกรรม บั11.17
ญชี และสารวจ
กสารวจเป็11.16
นเพียง
เลี้ยงสัตว์
กรอบข้
อตกลงฯ) และข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนที่ดาเนินการ
การขายปลีก
4.39
4.50
4.68
4.87
5.05
5.24
4.87
ภายใต้
ASEAN
Tourism
Professional
Monitoring
Committee
(ATPMC)
การบริการอาหารและ
2.37
2.42
2.44
2.43
2.42
2.42
2.43
การเคลื่ อ น ย้ า ยแรงงาน วิ ช าชี พ ใน กลุ่ ม ป ระเท ศอาเซี ย น อาจเป็ น ทั้ งโอกาส
เครื่องดื่ม
การก่อสร้างอาคาร แก่ระบบเศรษฐกิ
1.74
1.66 สามารถจั
1.64ดหาแรงงานในสาขาอาชี
1.62
1.60 พที่ขาดแคลนได้
1.58
(opportunities)
จไทยให้
ง่า1.62
ยขึ้น
หารราชการ
การ ่ ย วชาญที
1.59่ ใ ห้
1.58่ เ ป็ น ที่ ต้ อ1.59
1.60
1.59
1.58
1.57
1.58
ช่การบริ
ว ยให้
แ รงงานเชี
งการของตลาดอาเซี
ย นสามารถหางานท
าในประเทศที
ป้องกันประเทศ
ผลตอบแทนสู
การผลิตผลิตภัณฑ์ ง แต่ในขณะเดี
1.39ยวกันการเคลื
1.45 ่อนย้ายแรงงานออกไปท
1.52
1.58 างานในต่
1.65างประเทศก็
1.71อาจส่งผลเสี
1.58 ย
ต่อาหาร
อ ระบบเศรษฐกิ จ ไทย หากแรงงานเชี่ ย วชาญมี ทั ก ษะที่ เคลื่ อ นย้ า ยออกไปเป็ น สาขาวิ ช าชี พ ที่
การศึกษา
1.20 ่เคลื่อนย้
1.119
1.16
ประเทศไทยเองก็
ขาดแคลน1.18หรือแรงงานที
ายเข้ามามี1.18
ปัญหาด้านคุ1.17
ณภาพหรือ1.15
มาตรฐานวิช1.18
าชีพ
1.14ชาชีพ คนไทย
1.14 และต่1.15
1.14 ต
ทีการขายส่
่แตกต่งางกัน การเคลื่อนย้1.10
ายแรงงานวิ1.12
ชาชีพจึงมี1.13
ผลต่อแรงงานวิ
อต้นทุนการผลิ
ขายส่ง ขายปลีก การ
0.83 ชาชีพ0.84
0.84
0.85
0.85
0.84
ของผู
้ประกอบการที่จ้างแรงงานวิ
อาเซียน 0.84
ซ่อมยานยนต์
กรมการจั ด0.85
หางาน กระทรวงแรงงาน
อ งกั บ แรงงานในด้
า นการ
การขนส่งทางบกและ
0.85
0.85 มี ภ ารกิ
0.84จ ที่ เกี่ ย วข้
0.84
0.83
0.84
ทางท่่ออนย้
ลาเลีายยแรงงาน
ง
เคลื
ซึ่งได้แก่ แรงงานต่างชาติที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานในประเทศไทย กับแรงงานไทย
า : ส่อานั
ติแห่งชาติางานต่างประเทศ โดยกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน ซึ่ งสังกัดกรมการจัดหางาน
ทีที่ม่เคลื
นย้กงานสถิ
ายออกไปท
มีหน้าที่ในการวิเคราะห์
สถานการณ์
มด้านตลาดแรงงาน
การจั
ดทาผลการศึ
2 แนวโน้
มความต้แอนวโน้
งการแรงงานจ
าแนกตามระดั
บการศึ
กษาที่สาเร็กจษาและวิจัยต่าง ๆ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งและมีระดั
ผ ลกระทบในด้
โดยมี ข้ อ มู ล ที่ เกี่ส่ ยุดวข้ระดั
อ งบเช่การศึ
น ความต้
งการแรงงาน
บการศึกษาทีา่มนแรงงาน
ีความต้องการแรงงานมากที
กษาที่สอาเร็
จของผู้มีงาน
การขาดแคลนแรงงาน
่อนย้จาบการศึ
ยแรงงานเข้
า -ออก
เป็นาต้ประถมศึ
น ซึ่งข้อมูกลษาที่เ8.84
กี่ยวกัล้บาการเคลื
่อนย้ายของอ
ทาเฉลี่ยปี 2554 - 2559การเคลื
ส่วนใหญ่
กษาระดั
บต่ากว่
นคน รองลงมาคื
แรงงานประเภทไร้
ษะฝีล้มาือนคน
(Unskilled
กรมการจั
ข้อญมูญาตรี
ลค่อนข้4.91
างครบถ้
วน โดยมี
ระดับประถมศึกษาทัก8.41
มัธยมศึกLabor)
ษาตอนต้
น 6.04ดล้หางานมี
านคน ปริ
ล้านคน
และ
หน่
วยงานที
่รับผิดชอบคื4.39
อ สานั
บริหารแรงงานต่างด้าว และมีพระราชกาหนดการบริหารจัดการการ
มัธยมศึ
กษาตอนปลาย
ล้ากนคน
ทางานของคนต่างด้จากการคาดประมาณแนวโน้
าวเข้ามากากับดูแล ทาให้เกิมดการตื
่นตัวของนายจ้า้ทงางานที
และลูก่สจ้าเร็
างจทีการศึ
่จะดาเนิ
นการแจ้บง
ตลาดแรงงานของผู
กษาในระดั
การท
าวประเภทไร้
ษะฝีมือน(Unskilled
Labor)
ให้ถบูกประถมศึ
ต้อง แต่กในส่
วนของต่
าว
ต่าง ๆางานของคนต่
พบว่าตั้งแต่ปาีงด้2560
- 2564 ผูท้ทักางานเป็
ผู้สาเร็จการศึ
กษาระดั
ษามากที
่สุดางด้
8.64
ประเภทมี
ทักษะฝีมืออ(Skilled
Labor) ในกลุ
8 ทักล้ษะวิ
ชาชีระดั
พ ทีบ่ผมั่านกรมการจั
ดหางานกลั
บเป็ล้นาข้นคน
อมูล
ล้ านคน รองลงมาคื
ต่ากว่าประถมศึ
กษา ่ม6.27
านคน
ธ ยมศึกษาตอนต้
น 6.21
ทีปริ่มญีจานวนการเคลื
นย้ายแรงงานค่
างน้อย ทั้งจ5.11
านวนแรงงานต่
ญาตรี 5.52 ล้่อานคน
และมัธยมศึอกนข้
ษาตอนปลาย
ล้านคน างด้าวที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางาน
ในประเทศไทย และจ
่อนย้ายออกไปท
างานต่างประเทศอ งการแรงงานเพิ
และเป็นที่น่าสังเกตว่
ระดัานวนแรงงานไทยที
บ การศึ ก ษาที่ มี อั ต่เคลื
ราการเปลี
่ ย นแปลงของความต้
่ ม ขึ้ นา
ใน
8 ทักอษะวิ
ชาชีพต่าง ๆ มีสภาวิ
ชาชีาตามระดั
พในประเทศไทยคอยก
ดูแจลในแต่
ละกลุ่ม5วิชปีาชีพบว่
พอยูา่แผูล้้ สวาเร็แต่จ
ความต้
งการแรงงานของผู
้ มี งานท
บ การศึ ก ษาทีากั่ สบาเร็
ในอนาคต
ไม่
ทราบข้
อมูลบแน่
่องของจ
นทางของแรงงานที
คลื่อนย้ายออกไปท
การศึ
กษาระดั
สูงชกว่ัดเรืาปริ
ญญาตรีานวนและวิ
มีอัตราเพิ่มธขึีก้นารเดิ
มากที
่สุดร้อยละ 11.52 ่เรองลงมาคื
อ ระดับมัางาน
ธยมศึหรื
กษาอ
แรงงานที
่เคลืร้่ออนย้
ายเข้7.54
ามาทปริ
างานผ่
านสภาวิ
ชาชีพ6.96
หรือประกาศนี
ผ่านการลงทะเบี
อไม่
ตอนปลาย
ยละ
ญ ญาตรี
ร้อ ยละ
ย บั ต รวิยนกั
ช าชีบกรมการจั
พ (ปวช.)ดร้หางานหรื
อ ยละ 5.49
เหตุ
ใดข้อมูลยของการเคลื
ชาชีพระดั
จึงไม่บคประถมศึ
่อยพบข้อกมูษาลทีร้่เผยแพร่
ผ่านทางเว็
บไซต์บ
ประกาศนี
บั ต รวิ ช าชี พ่อชันย้
้ น สูางยแรงงานผ่
(ปวส.) ร้าอนสภาวิ
ยละ 3.27
อ ยละ 2.77
และระดั
เท่
ใดนักกษาตอนต้
และทาอย่
อมู1.68
ลการเคลื่อนย้ายแรงงานของกรมการจัดหางานจะเป็นที่น่าเชื่อถือ ด้วย
มัธายมศึ
น างไรข้
ร้อยละ
เหตุนี้กรมการจัดหางานจึ
งต้องน
าเสนอพร้
มปรับปรุงข้่ ยอนแปลงของความต้
มูลของกรมการจัดหางานให้
เป็นปัจจุบัน หา
ระดั บ การศึ
ก ษาที
่ มี อั ตอราการเปลี
อ งการแรงงานลดลง
แนวทางรองรั
บเพื่อแก้ไขปัญหาที
่อาจเกิ
ดขึ้น โดยการน
งข้อมูลของกรมการจั
ความต้ อ งการแรงงานของผู
้ มี งานท
าตามระดั
บ การศึาเสนอจากแหล่
ก ษาที่ ส าเร็ จ ในอนาคต
5 ปี พบว่ าดผูห้ สางาน
าเร็ จ
การศึกษาระดับอนุปริญญามีอัตราลดลงมากที่สุด รองลงมาคือ ระดับต่ากว่าประถมศึกษา
การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน

29
2
ตาราง 3.2 ความต้
องการแรงงาน
จาแนกตามระดั่เคลื
บการศึ
ษาที
่สาเร็างานในประเทศไทย
จ ปี 2560 - 2564 และแรงงาน
ซึ่งจากข้
อมูลทั้งในส่วนของแรงงานที
่อนย้ากยเข้
ามาท
นคนพ
ไทยที่ เคลื่ อนย้ ายออกไปทางานต่ างประเทศ ในกลุ่ ม วิช าชีพ ตามข้อตกลงยอมรับ ร่ว มทัหน่
้ ง ว8ย วิ: ล้ชาาชี
ระดัรับบ ผลกระทบ ปีเพราะการเคลื่อนย้ายแรงงานวิปีชคาชี
าดประมาณ
เฉลี่ย า
อาจได้
พจัดเป็นส่วนหนึ่งภายใต้กรอบความตกลงว่
การศึกษาที่
2559
2560p
2561p
2562p
2563p
2564p 60p-64p
ด้วยบริ
ก
ารของอาเซี
ย
น
(ASEAN
Framework
Agreement
on
Service
–
AFAS)
ปั จจุบันอาเซียน
สาเร็จ
ได้
จัดา ทา MRAs ภายใต้7.73
การดาเนิน7.29
การของคณะกรรมการสาขาวิ
่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ
ต่ากว่
6.28
6.78
6.28 ชาชีพที5.78
5.28
6.27
ประถมศึกษา านบริการอาเซียน (Coordinating Committee on Services: CCS) ใน 7 สาขาวิชาชีพ
ประสานงานด้
กษา ทันตแพทย์8.40
8.57
8.73 (สาขานั8.81
คืประถมศึ
อ แพทย์
พยาบาล วิศ8.43
วกรรม สถาปั
ตยกรรม บั8.65
ญชี และสารวจ
กสารวจเป็น8.64
เพียง
ม.ต้
น
6.18ติบุคลากรวิ
6.21
กรอบข้อตกลงฯ) และข้6.11
อตกลงยอมรั6.15
บร่วมคุณสมบั
ชาชีพการท่6.24
องเที่ยวอาเซี6.27
ยนที่ดาเนิน6.21
การ
ม.ปลาย
5.10
4.75
4.82
4.96
5.10
5.25
5.39
5.11
ภายใต้ ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee (ATPMC)
ปวช.
1.40
1.47
1.49
1.45
การเคลื1.37
่ อ น ย้ า ยแรงงาน
วิ ช าชี1.42
พ ใน กลุ่ ม ป1.45
ระเท ศอาเซี
ย น อาจเป็
น ทั้ งโอกาส
ปวส.
1.80
1.82
1.83
1.85
1.87
1.89
1.85
(opportunities)
แก่
ร
ะบบเศรษฐกิ
จ
ไทยให้
ส
ามารถจั
ด
หาแรงงานในสาขาอาชี
พ
ที
่
ข
าดแคลนได้
ง
่
า
ยขึ้น
อนุปริญญา
0.09
0.09
0.07
0.07
0.06
0.05
0.07
ช่ปริวญยให้
่ ต้ อ งการของตลาดอาเซี
ย นสามารถหางานท
าในประเทศที
่ ใ ห้
ญาตรีแ รงงานเชี่ ย วชาญที
5.50
5.16 ่ เ ป็ น ที5.20
5.41
5.52
5.63
5.74
5.52
ผลตอบแทนสู
การเคลื่อนย้0.91
ายแรงงานออกไปท
สูงกว่าปริญญาตรี ง แต่ในขณะเดี
0.93ย
0.84 ยวกัน0.84
0.94 างานในต่
0.97 างประเทศก็
1.01อาจส่งผลเสี
0.94
ต่อื่นอๆระบบเศรษฐกิ จ ไทย
่ เคลื่ อ นย้ า1.34
ยออกไปเป็ 1.34
น สาขาวิ ช าชี1.32
พ ที่
1.33
1.28หากแรงงานเชี
1.32 ่ ย วชาญมี
1.32 ทั ก ษะที
1.33
ที่มา : สานักงานสถิติแห่ขงาดแคลน
ชาติ
ประเทศไทยเองก็
หรือแรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามามีปัญหาด้านคุณภาพหรือมาตรฐานวิชาชีพ
ที่แตกต่างกัน การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจึงมีผลต่อแรงงานวิชาชีพ คนไทย และต่อต้นทุนการผลิต
จากข้ อ มู่จ้าลงแรงงานวิ
แนวโน้ ม ความต้
อ งการแรงงานของส
านั ก งานสถิ ติ แ ห่ งชาติ ดั งกล่ าวมี ค วาม
ของผู้ประกอบการที
ชาชีพอาเซี
ยน
แตกต่ า งกั บ ข้กรมการจั
อ มู ล งานวิดจหางาน
ั ย ของ TDRI
เรื่ อ งการจั ด ทมีายุภทารกิ
ธศาสตร์
ารผลิ
ฒ นาก าลั
ง คน
กระทรวงแรงงาน
จ ที่ เกี่ ยกวข้
อ งกัตบและพั
แรงงานในด้
า นการ
ให้ส่ออดคล้
องกับความต้
องการของภาคอุ
สาหกรรม
่งได้ายเข้
วิเคราะห์
นวโน้มความต้องการในอนาคตดั
งนี้
เคลื
นย้ายแรงงาน
ซึ่งได้
แก่ แรงงานต่าตงชาติ
ที่เคลื่อซึนย้
ามาทแางานในประเทศไทย
กับแรงงานไทย
ประมาณการความต้
ที่เคลื่อนย้ายออกไปท
างานต่างประเทศองการแรงงานในอนาคต
โดยกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน ซึ่ งสังกัดกรมการจัดหางาน
1) แนวโน้
มการเพิแ่มนวโน้
ขึ้นของประชากร
มีหน้าที่ในการวิเคราะห์
สถานการณ์
มด้านตลาดแรงงาน การจัดทาผลการศึกษาและวิจัยต่าง ๆ
อมูลการคาดประมาณประชากรของไทยของส
งานคณะกรรมการพั
ฒนาการ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งและมีจากข้
ผ ลกระทบในด้
า นแรงงาน โดยมี ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้านั
อ งกเช่
น ความต้ อ งการแรงงาน
เศรษฐกิจและสังคมแห่การเคลื
งชาติ พบว่
แนวโน้มประชากรโดยรวมยั
อเนืบการเคลื
่อง การเพิ
่มขึา้นยของ
ของ
การขาดแคลนแรงงาน
่อนย้าายแรงงานเข้
า -ออก เป็นต้น ซึ่งงข้คงเพิ
อมูล่มทีขึ่เกี้น่ยต่วกั
่อนย้
ประชากรจะเป็นการเพิ
่มขึ้นมในอั
ตราที่ลดลงLabor)
โดยระหว่
างปี 2558-2563
ขึ้นจะลดลงเหลื
แรงงานประเภทไร้
ทักษะฝี
ือ (Unskilled
กรมการจั
ดหางานมีขอั้อตมูราการเพิ
ลค่อนข้่มางครบถ้
วน โดยมีอ
ร้อยละ
0.8่รต่ับอผิปีดชอบคื
และลดลงเหลื
อเพีหยารแรงงานต่
งร้อยละ 0.6างด้ต่าอวปีและมี
ในปี 2564
เป็นาหนดการบริ
ต้นไป อัตราการเพิ
ขึ้นแบบ
หน่
วยงานที
อ สานักบริ
พระราชก
หารจัด่มการการ
้ เป็นผลจากอั
่ลดลง่นตัซึว่งของนายจ้
ส่งผลให้ปาระชากรในวั
แรงงานง
ทถดถอยนี
างานของคนต่
างด้าวเข้ตาราการเกิ
มากากับดดูของประชากรที
แล ทาให้เกิดการตื
ง และลูกจ้ายงเรีทีย่จนและวั
ะดาเนินยการแจ้
มีแนวโน้
มลดลงทุก าๆงด้ปีาวประเภทไร้
การลดลงของประชากรในวั
ยแรงงานนี
้ส่งผลกระทบโดยตรงต่
ตลาดแรงงาน
การท
างานของคนต่
ทักษะฝีมือ (Unskilled
Labor)
ให้ถูกต้อง แต่ในส่อวนของต่
างด้าว
ในอนาคต
เนื
่
อ
งจากท
าให้
เ
กิ
ด
ปั
ญ
หาการขาดแคลนแรงงาน
โดยเฉพาะกิ
จ
การที
่
ม
ี
ค
วามต้
อ
งการแรงงาน
ประเภทมีทักษะฝีมือ (Skilled Labor) ในกลุ่ม 8 ทักษะวิชาชีพ ที่ผ่านกรมการจัดหางานกลับเป็นข้อมูล
านวนมาก เช่่อนนย้ภาคเกษตรกรรม
จาเป็ามาท
นต้อางาน
งวาง
ทีเป็่มนีจจานวนการเคลื
ายแรงงานค่ อนข้และภาคอุ
างน้อย ทั้งตจสาหกรรมการผลิ
านวนแรงงานต่าตงด้บางประเภท
าวที่เคลื่อนย้จึางยเข้
แผนการพัฒนากและจ
าลังคนเพื
่อเพิ่มศักยภาพและผลิ
สูงกว่าที่เป็และเป็
นปัจจุนบทีัน่นรวมถึ
งการา
ในประเทศไทย
านวนแรงงานไทยที
่เคลื่อนย้ตาภาพของแรงงานให้
ยออกไปทางานต่างประเทศ
่าสังเกตว่
พัฒ8นาเทคโนโลยี
่หายไปจากตลาดแรงงานอี
วย ่มวิชาชีพอยู่แล้ว แต่
ใน
ทักษะวิชาชีทพี่จต่ะเข้
าง าๆมาทดแทนแรงงานคนที
มีสภาวิชาชีพในประเทศไทยคอยก
ากับดูแลในแต่กลด้ะกลุ
ปทานแรงงานทั
หมดในอนาคต ่เคลื่อนย้ายออกไปทางาน หรือ
ไม่ทราบข้อมูลแน่2)ชัดเรืคาดประมาณอุ
่องของจานวนและวิ
ธีการเดิน้งทางของแรงงานที
ละกลุ่มอายุ
่อนามาพิดจหางานหรื
ารณาร่วมกั
แรงงานที่เคลื่อนย้การคาดประมาณประชากรวั
ายเข้ามาทางานผ่านสภาวิชาชียพแรงงานในแต่
หรือผ่านการลงทะเบี
ยนกัเมื
บกรมการจั
อไม่บ
แนวโน้
ตราการเข้่อาสูนย้่ตลาดแรงงานในอนาคตของประชากรในแต่
ซึ่งกผาหนดให้
นไป
เหตุ
ใดข้มอของอั
มูลของการเคลื
ายแรงงานผ่านสภาวิชาชีพจึงไม่ค่อยพบข้ลอะช่
มูลวทีงอายุ
่เผยแพร่
่านทางเว็เบป็ไซต์
ในทิ
ศทางเดี
ยวกัาอย่
บ ในอดี
านวนแรงงานโดยรวมทั
้งหมดในตลาดแรงงานได้
เท่
าใดนั
ก และท
างไรข้ต อสามารถคาดประมาณจ
มูลการเคลื่อนย้ายแรงงานของกรมการจั
ดหางานจะเป็
นที่น่าเชื่อถือ ด้วย
ในปีนี้ก2558-2565
คาดว่างกต้าลัองน
งแรงงานจะขยายตั
เพิ่มงข้ขึอ้นมูเฉลี
่ยร้อยละ 0.7 ดต่หางานให้
อปี โดยกเาลั
เหตุ
รมการจัดหางานจึ
าเสนอพร้อมปรับวปรุ
ลของกรมการจั
ป็นงปัแรงงานรวม
จจุบัน หา
ทั้งสิ้น 42.5 ล้บานคน
่มแรงงานตามช่
วงอายุ
าแรงงานในกลุ
อายุ
แนวทางรองรั
เพื่อแก้ไในปี
ขปัญ2565
หาที่อและเมื
าจเกิด่อขึจ้นาแนกกลุ
โดยการน
าเสนอจากแหล่
งข้อมูพบว่
ลของกรมการจั
ดห่มางาน
25-39 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มแรงงานหลักที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจของประเทศมากที่สุด มีแนวโน้มที่จะ
การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน

30
2
ลดลงตามทิ ศซึทางของประชากรที
่ ล ดลง คาดว่ าในปี
านวนแรงงานยั งคงลดลงอย่
าง
่งจากข้อมูลทั้งในส่วนของแรงงานที
่เคลื่อ2558-2565
นย้ายเข้ามาทจางานในประเทศไทย
และแรงงาน
ต่อเนื่อ่ เคลื
ง และมี
่มนี้ประมาณ
13.9 ในกลุ
ล้านคนในปี
ไทยที
่ อนย้แารงงานในกลุ
ยออกไปทางานต่
างประเทศ
่ ม วิช าชี2565
พ ตามข้อตกลงยอมรับ ร่ว มทั้ ง 8 วิช าชี พ
การขาดแคลนแรงงาน
อาจได้รับ3.2.2
ผลกระทบ
เพราะการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจัดเป็นส่วนหนึ่งภายใต้กรอบความตกลงว่า
การขาดแคลนแรงงงาน
หมายถึ
ง ภาวะที่ อon
ุป สงค์
แรงงาน
(ความต้ปัอจงการแรงงาน)
ด้วยบริการของอาเซี
ยน (ASEAN Framework
Agreement
Service
– AFAS)
จุบันอาเซียน
มีมจากกว่
อุปทานแรงงาน
(จานวนแรงงาน)
ภายใต้ค่าจ้างและเงื่อชนไขการจ้
งงาน
ณ ช่วงเวลาหนึ่ง ๆ
ได้
ัดทา าMRAs
ภายใต้การด
าเนินการของคณะกรรมการสาขาวิ
าชีพที่เกี่ยาวข้
องของคณะกรรมการ
หรือการขยายตัานบริ
วของอุ
ปสงค์ ยในตลาดแรงงานสู
าการขยายตัonวของอุ
ปทานCCS)
นอกจากการขาดแคลน
ประสานงานด้
การอาเซี
น (Coordinatingงกว่
Committee
Services:
ใน 7 สาขาวิชาชีพ
งปริ มทัาณแล้
ว ยั งมีพยาบาล
ก ารขาดแคลนในเชิ
งคุ ณตภาพ
คื อบัผูญ้ ปชีระกอบการไม่
ส ามารถหาแรงงานที
คืในเชิ
อ แพทย์
นตแพทย์
วิศวกรรม สถาปั
ยกรรม
และสารวจ (สาขานั
กสารวจเป็นเพีย่ มงี
คุณสมบัอตตกลงฯ)
ิตามที่ตและข้
้องการได้
(Qualified
ตรงต่ยอนที
ความต้
กรอบข้
อตกลงยอมรั
บร่วworker)
มคุณสมบัเนืติบ่อุคงจากทั
ลากรวิกชษะของแรงงานไม่
าชีพการท่องเที่ยวอาเซี
่ดาเนิอนงการ
การ
งื่อนไขการจ้
างงานหนึ
่ง ๆ
ภายใต้ เASEAN
Tourism
Professional
Monitoring Committee (ATPMC)
ตลาดแรงงานไทยมี
ลักษณะส
่สะท้กลุ
อนปั
คือ
การเคลื
่ อ น ย้ า ยแรงงาน
วิ ชาคัาชีญพทีใน
่ ม ปญหาการขาดแคลนแรงงานอยู
ระเท ศอาเซี ย น อาจเป็่ 5นประการ
ทั้ งโอกาส
ญ หาแรงงานตึ
งตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ต่พอทีเนื่ข่ อาดแคลนได้
งอย่ างเห็ นง่าได้ยขึช้นั ด
(opportunities) 1.แก่ตลาดแรงงานไทยประสบปั
ระบบเศรษฐกิจไทยให้สามารถจั
ดหาแรงงานในสาขาอาชี
อนจากอั
ตราการว่
างงานในไทยที
นวโน้มลดลงอย่างต่อเนืย ่อนสามารถหางานท
ง
ช่สะท้
ว ยให้
แ รงงานเชี
่ ย วชาญที
่ เป็ น ที่ ต่ม้ อีแงการของตลาดอาเซี
าในประเทศที่ ใ ห้
ตลาดแรงงานไทยมี
สัด่อส่นย้
วนแรงงานไร้
ฝีมือถึงกว่างานในต่
าร้อยละ า80งประเทศก็
และเป็นอผูาจส่
้มีงานท
าที่มยี
ผลตอบแทนสูง แต่2.ในขณะเดี
ยวกันการเคลื
ายแรงงานออกไปท
งผลเสี
30 ปีขึ้นไปถึงจร้ไทย
อยละหากแรงงานเชี
70 สะท้อนโครงสร้
างการผลิ
ตของไทยที
่ยังาอาศั
ยแรงงานเข้
มข้ น ชส่งาชีผลให้
ต่อายุ
อ ระบบเศรษฐกิ
่ ย วชาญมี
ทั ก ษะที
่ เคลื่ อ นย้
ยออกไปเป็
น สาขาวิ
พ ที่
มี ค วามต้ อ งการแรงงานทั
ษะต่
าในราคาถู
ง าซึยเข้
่ งแสดงนั
ระดัานคุ
บ เทคโนโลยี
ารผลิ ต ของไทย
ประเทศไทยเองก็
ขาดแคลนกหรื
อแรงงานที
่เคลืก่อสูนย้
ามามีปยัญว่ าหาด้
ณภาพหรือกมาตรฐานวิ
ชาชีพ
่ในระดั
า สอดคล้
องกั
บความต้อชงการน
างด้าวจากประเทศเพื
านเป็
ทียัง่แอยู
ตกต่
างกันบต่การเคลื
่อนย้
ายแรงงานวิ
าชีพจึาแรงงานต่
งมีผลต่อแรงงานวิ
ชาชีพ คนไทย่อนบ้
และต่
อต้นนจทุานวนมาก
นการผลิต
3. ่จตลาดแรงงานมี
วามไม่
ของผู้ประกอบการที
้างแรงงานวิชาชีพค อาเซี
ยนส อดคล้ อ งระหว่ างอุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทานด้ านทั ก ษะและ
ด หางาน&กระทรวงแรงงาน
มี ภาารกิ
จ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ แรงงานในด้ ากนการ
ประสบการณ์กรมการจั
(Skill mismatch
Skill shortage) พบว่
ประเทศไทยขาดแคลนแรงงานทุ
กลุ่ ม
เคลื
่อนย้ายแรงงาน
างชาติ
ี่เคลืในสั
่อนย้ดายเข้
ามาท
างานในประเทศไทย
กับแรงงานไทย
ทั้ ง แรงงานไร้
ฝี มื อซึกึ่ง่ได้
ง มีแทก่ั กแรงงานต่
ษะ และที
่ มี ทั กทษะ
ส่ ว นที
่ ใ กล้
เคี ย งกั น ของความต้
อ งการของ
ทีผู้ป่เคลื
่อนย้ายออกไปท
างานต่
งประเทศ โดยกองบริ
หารข้อมูลตลาดแรงงาน
ซึ่ งสังกัดกรมการจัดหางาน
ระกอบการ
สะท้อนถึ
งลักาษณะการแบ่
งตลาดแรงงานตามการศึ
กษา ทักษะและประสบการณ์
มีหน้าที่ในการวิเคราะห์
สถานการณ์
แนวโน้มด้านตลาดแรงงานและแรงงานนอกระบบเป็
การจัดทาผลการศึกษาและวิ
จัยต่า่ไงม่ไๆด้
4. ไทยมี
ขนาดแรงงานนอกระบบขนาดใหญ่
นแรงงานที
ทีรับ่ เกีความคุ
่ ย วข้ อ้มงและมี
นแรงงาน
โดยมี ข้ อางาน
มู ล ที่ เและส่
กี่ ย วข้วอนใหญ่
ง เช่ นแรงงานนอกระบบท
ความต้ อ งการแรงงาน
ครอง ผไม่ลกระทบในด้
มีหลักประกันาทางสั
งคมจากการท
างาน
ในภาคเกษตรกรรม รองลงมาคื
าและบริ
การเป็โดยจบการศึ
ประถมศึ
กษาและ
การขาดแคลนแรงงาน
การเคลื่ออนย้ภาคการค้
ายแรงงานเข้
า -ออก
นต้น ซึ่งข้อมูกลษาในระดั
ที่เกี่ยวกับบการเคลื
่อนย้
ายของ
แรงงานประเภทไร้
ทักษะฝีมนือออกเฉี
(Unskilled
ต่ากว่า อาศัยอยู่ในภาคตะวั
ยงเหนือLabor)
มากที่สุดกรมการจัดหางานมีข้อมูลค่อนข้างครบถ้วน โดยมี
หน่วยงานที่รับผิด5.ชอบคื
อ งสประสบปั
านักบริหารแรงงานต่
าว และมีพระราชกณาหนดการบริ
หารจักดด้การการ
ไทยยั
ญ หาด้ านคุ ณางด้
ภาพแรงงานและคุ
ภาพการศึ ก ษาอี
ว ย เมื่ อ
ทเปรี
างานของคนต่
งด้าวเข้ามากากับดูมแิภลาคเดี
ทาให้
เกิดนการตื
่นตัวของนายจ้
าง และลู
จ้างาประเทศอื
ที่จะดาเนิน่ การแจ้
ยบเทียบกับาหลายประเทศในภู
ยวกั
คุณภาพการศึ
กษาไทยยั
งด้อกยกว่
ๆ และง
การท
างานของคนต่ขาดทั
างด้ากวประเภทไร้
มือ างานทั
(Unskilled
ให้ถงูกกฤษ
ต้อง แต่
ในส่วนของต่างด้าว
แรงงานของไทย
ษะที่ จ าเป็ นทต่ักษะฝี
อ การท
้ งด้ านLabor)
IT ภาษาอั
ความสามารถในการ
ประเภทมี
ทักษะฝี
มือ (Skilled
ในกลุซึ่งมเป็8นทัสิก่งทีษะวิ
ชาชีางต้
พ ทีองการ
่ผ่านกรมการจั
ดหางานกลั
อมูล
คิดวิเคราะห์
และการมี
ความคิดLabor)
สร้างสรรค์
่นายจ้
ประกอบกั
บแรงงานยับงเป็เลืนอข้กงาน
ทีและไม่
่มีจานวนการเคลื
่อนย้ายแรงงานค่
นข้างน้อนยตราย
ทั้งจานวนแรงงานต่างด้าวที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางาน
ต้องการทางานหนั
ก งานยาก อและงานอั
ในประเทศไทย และจ
านวนแรงงานไทยที
่เคลื่อนย้ายออกไปทางานต่างประเทศ และเป็นที่น่าสังเกตว่า
สาเหตุ
ของการขาดแคลนแรงงานของไทย
ใน 8 ทักษะวิชาชี1)
พต่การเปลี
าง ๆ มีส่ยภาวิ
ชาชีพในประเทศไทยคอยก
ากับดูแลในแต่ลchange)
ะกลุ่มวิชาชีประชากรไทยมี
พอยู่แล้ว แต่
นแปลงโครงสร้
างประชากร (Demographic
ไม่
ราบข้อมู่มลชะลอลงอย่
แน่ชัดเรื่องของจ
ธีการเดิ่ผน่าทางของแรงงานที
่อนย้ญาพัยออกไปท
หรือ
อัตทราการเพิ
างต่อานวนและวิ
เนื่ องในทศวรรษที
นมา เนื่องจากอัต่เคลื
ราเจริ
นธ์ต่ากว่าางาน
อัตราการ
แรงงานที
่เคลื่อนย้าส่ยเข้
ามาทสางานผ่
านสภาวิ
าชีพ้สหรื
อผ่าอนการลงทะเบี
ยนกับกรมการจั
ดหางานหรื
อไม่
ทดแทนประชากร
งผลให้
ังคมไทยเข้
าสู่สชังคมผู
ูงอายุ
ย่างรวดเร็ว โดยภายในปี
2573
สัดส่วนของ
เหตุ
อมูลของการเคลื
่อนย้าางยแรงงานผ่
นสภาวิชาชี
ไม่คาให้
่อยพบข้
อมูลที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
กาลัใงดข้
แรงงานที
่ มี อายุ ระหว่
15-64 ปี าจะลดลง
ซึ่ งพส่จึงงผลท
ปั ญ หาการขาดแคลนแรงงานจะมี
เท่
าใดนัมกสูและท
าอย่างไรข้
อมูลการเคลื่อานย้
ายแรงงานของกรมการจั
ที่น่าเชื่อถือ ด้วายง
แนวโน้
งขึ้นการเปลี
่ยนแปลงโครงสร้
งประชากรอย่
างรวดเร็วจะส่ดงหางานจะเป็
ผลให้เกิดปัญนหาทางโครงสร้
เหตุ
นี้กรมการจั
งต้ปองน
อมปรับปรุงข้อมูลาของกรมการจั
ดหางานให้
เป็นปัจจุบตันทีหา
ความไม่
สอดคล้ดอหางานจึ
งระหว่างอุ
สงค์าเสนอพร้
และอุปทานของแรงงานด้
นอายุในระยะยาว
โดยภาคการผลิ
่จะ
แนวทางรองรั
บเพื่อแก้
ไขปัญหาทีน่อแรงกว่
าจเกิดาขึภาคอื
้น โดยการน
าเสนอจากแหล่
มูลของกรมการจั
ดห างาน่ ม
ได้รับ ผลกระทบอย่
างมากและรุ
่น คือ ภาคอุ
ตสาหกรรมงข้อเพราะมี
ความต้องการกลุ
การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน
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แรงงานอายุ รซึะหว่
าง อ20-30
ปี ขณะที
่แรงงานในภาคเกษตรกรรมและภาคบริ
การจะอยูและแรงงาน
่ในช่ว งอายุ
่งจากข้
มูลทั้งในส่
วนของแรงงานที
่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานในประเทศไทย
35-60่ เคลื
ปี ่ อนย้ ายออกไปทางานต่ างประเทศ ในกลุ่ ม วิช าชีพ ตามข้อตกลงยอมรับ ร่ว มทั้ ง 8 วิช าชี พ
ไทยที
2) ระบ
บ ค่ า ตอบ่อนย้
แทานที
่ ยั ง ไม่ สชอดคล้
ต ภ่งภายใต้
าพ ของแรงงาน
(Laborา
อาจได้รับผลกระทบ
เพราะการเคลื
ยแรงงานวิ
าชีพจัดอเป็งกันส่บวผลิ
นหนึ
กรอบความตกลงว่
ในอดีตยนที่ผ(ASEAN
่ านมา อัFramework
ตราการเพิ่มค่Agreement
าจ้างจริงต่ากว่
ตราการเพิ
่มผลิ ตภาพของแรงงาน
ด้productivity)
วยบริการของอาเซี
onาอัService
– AFAS)
ปั จจุบันอาเซียน
ซึ่งจเป็ัดนทปัาจMRAs
จัยหนึ่งภายใต้
ที่ส่งผลให้
ตสาหกรรมชาชี
นอกจากนี
้หลัอกงของคณะกรรมการ
วิกฤตเศรษฐกิจโลก
ได้
การดแรงงานไหลออกจากภาคอุ
าเนินการของคณะกรรมการสาขาวิ
พที่เกี่ยวข้
ในปี 2540 และ
2551
พบว่ายแรงงานไทยบางส่
นไม่ต้องการทon
างานในการจ้
งงานในระบบ
เพราะมี
ประสานงานด้
านบริ
การอาเซี
น (CoordinatingวCommittee
Services: าCCS)
ใน 7 สาขาวิ
ชาชีพ
นสัญ ญาชัวิ่ศวคราว
งออกมาประกอบอาชี
พอิสารวจ
ระในภาคเศรษฐกิ
จนอกระบบ
คืความไม่
อ แพทย์แน่ทันนอนและเป็
ตแพทย์ พยาบาล
วกรรมจึสถาปั
ตยกรรม บัญชี และส
(สาขานักสารวจเป็
นเพียง
โดยปัจจุอบตกลงฯ)
ันตลาดแรงานไทย
มีผู้ประกอบอาชี
อิสระถึ
2 ใน 3ชของผู
้มีงานท
าทั่ย้งหมด
กรอบข้
และข้อตกลงยอมรั
บร่วมคุณพสมบั
ติบงุคลากรวิ
าชีพการท่
องเที
วอาเซียนที่ดาเนินการ
3) ภาคการผลิ
ตของไทยยั
งมีประสิทCommittee
ธิภาพการผลิ(ATPMC)
ตต่า ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มระดับ
ภายใต้ ASEAN Tourism
Professional
Monitoring
รายได้ป านกลาง
และถู่ อกนจัย้ดาอยูยแรงงาน
่ ในกลุ่ มที่มวิีรชะดั
ตระดัยบนกลาง
ยังพึ่นงพาการผลิ
การเคลื
าชีบพเทคโนโลยี
ใน กลุ่ ม ปในการผลิ
ระเท ศอาเซี
อาจเป็
ทั้ งโอกาสต
ในกลุ่มอุตสาหกรรมที
ีความสาคัญจของประเทศที
่อาศัดยหาแรงงานในสาขาอาชี
ความได้เปรียบในการแข่พงทีขั่ขนาดแคลนได้
จากการใช้แงรงงาน
(opportunities)
แก่ร่มะบบเศรษฐกิ
ไทยให้สามารถจั
่ายขึ้น
นหลัก่ ยซึวชาญที
่ งกลุ่มประเทศนี
ยายามแข่งขันในตลาดส่
งออก และพัฒ นาเทคโนโลยี
การผลิ่ ใ ห้ต
ช่ค่าวแรงต่
ยให้ แาเป็
รงงานเชี
่ เป็ น ที่ ต้ อพงการของตลาดอาเซี
ย นสามารถหางานท
าในประเทศที
เพื่อเพิ่มมูลค่า งและเพิ
่มผลิตภาพของภาคอุ
นฐานการประกอบ
และแปรรู
ผลตอบแทนสู
แต่ในขณะเดี
ยวกันการเคลืต่อสาหกรรมของตนจากการเป็
นย้ายแรงงานออกไปทางานในต่
างประเทศก็อาจส่
งผลเสีปย
่การเป็นประเทศที
่อาศัหากแรงงานเชี
ยนวัตกรรม มีการผลิ
ตโดยใช้
สูงาการคิ
ดค้นเทคโนโลยี
ต่ไปสู
อ ระบบเศรษฐกิ
จ ไทย
่ ย วชาญมี
ทั กเทคโนโลยี
ษะที่ เคลืช่ อั้นนย้
ยออกไปเป็
น สาขาวิใหม่
ช าชีๆพในที่
ภาคบริการ และภาคเกษตร
าวไปสู่การเป็
กลุา่มยเข้
ประเทศที
ายได้าสนคุ
ูง ณภาพหรือมาตรฐานวิชาชีพ
ประเทศไทยเองก็
ขาดแคลน เพื
หรื่ออก้แรงงานที
่เคลื่อนนย้
ามามีป่มัญีรหาด้
4) สาเหตุ
อื่น ๆ เช่น ชทัาชีศนคติ
อการท
ที่แตกต่างกัน การเคลื
่อนย้ายแรงงานวิ
พจึงมีในทางลบของแรงงานไทยต่
ผลต่อแรงงานวิชาชีพ คนไทย
และต่างานประเภทที
อต้นทุนการผลิ่ใช้ต
ทักษะต่
าความต้องการของแรงงานในการสร้
ของผู
้ประกอบการที
่จ้างแรงงานวิชาชีพอาเซียานงฐานะความมั่นคงของตนเองด้วยการประกอบอาชีพอิสระ
หรือเป็นแรงงานนอกระบบ
กรมการจั ด หางาน กระทรวงแรงงาน มี ภ ารกิ จ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ แรงงานในด้ า นการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน ซึ่งได้แก่ แรงงานต่างชาติที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานในประเทศไทย กับแรงงานไทย
ที3.3
่เคลืภารกิ
่อนย้ายออกไปท
างานต่าดงประเทศ
หารข้
อมูลตลาดแรงงาน
ซึ่ งสังกัดกรมการจัดหางาน
จของกรมการจั
หางานทีโดยกองบริ
่เกี่ยวข้องกั
บการเคลื
่อนย้ายแรงงาน
มีหน้าที่ในการวิ
สถานการณ์
แนวโน้กระทรวงแรงงาน
มด้านตลาดแรงงานมี ภการจั
างาๆย
ปั จเคราะห์
จุ บั น กรมการจั
ด หางาน
ารกิดจททีาผลการศึ
่ เกี่ ยวข้ องกักษาและวิ
บ การเคลืจัย่ อต่นย้
ทีแรงงานเข้
่ เกี่ ย วข้ อางและมี
า นแรงงาน โดยมี
้ อ มูบลผิทีด่ เชอบ
กี่ ย วข้ได้อแงก่ เช่สานั
น กความต้
อ งการแรงงาน
และออกผ ลกระทบในด้
โดยมีหน่วยงานภายในกรมฯ
ที่ดูแขลรั
บริหารแรงงานต่
างด้าว
การขาดแคลนแรงงาน
การเคลื่อานย้ตามพระราชก
ายแรงงานเข้าาหนดการบริ
-ออก เป็นต้นหซึารจั
่งข้อดมูการการท
ลที่เกี่ยวกัางานของคนต่
บการเคลื่อนย้ายของ
ดูแลการเคลื่ อนย้ ายแรงงานเข้
งด้าว
แรงงานประเภทไร้
ทักษะฝี
มือ (Unskilled
กรมการจัดหางานมี
ลค่อนข้คือางครบถ้
วน โดยมี
โดยแบ่งจาพวกแรงงานต่
างชาติ
ที่เดินทางเข้Labor)
ามาในประเทศไทยออกเป็
น ข2้อจมูาพวก
แรงงานประเภท
หน่
ผิดชอบคือ Labor)
สานักบริและแรงงานประเภทมี
หารแรงงานต่างด้าว และมี
าหนดการบริ
ารจัดการการ
ไร้ทวักยงานที
ษะฝีมือ่รับ(Unskilled
ทักษะฝีพระราชก
มือ (Skilled
Labor) หและกองบริ
หาร
ทแรงงานไทยไปต่
างานของคนต่างด้าวเข้
ามากากับดูดูแแลการเคลื
ล ทาให้เกิด่ อการตื
่นตัวของนายจ้าง และลูกจ้างางานต่
ที่จะดาเนิ
นการแจ้ง
งประเทศ
นย้ ายแรงงานไทยออกไปท
า งประเทศ
การท
างานของคนต่
าวประเภทไร้้มครองคนหางาน
ทักษะฝีมือ (Unskilled Labor) ให้ถูกต้อง แต่ในส่วนของต่างด้าว
ตามพระราชบั
ญญัติจางด้
ัดหางานและคุ
ประเภทมีทักษะฝี
(Skilled่อนย้
Labor)
ในกลุ่มางชาติ
8 ทักษะวิ
ชาชีางานในประเทศไทย
พ ที่ผ่านกรมการจัดหางานกลับเป็นข้อมูล
3.3.1มือการเคลื
ายแรงงานต่
เข้ามาท
ที่มีจานวนการเคลืตามที
่อนย้า่ ไยแรงงานค่
อนข้างน้อยาหนดการบริ
ทั้งจานวนแรงงานต่
งด้าวที่เคลืางานของคนต่
่อนย้ายเข้ามาทางด้
างาน
ด้ มี ก ารตราพระราชก
ห ารจั ดาการการท
าว
ในประเทศไทย
และจานวนแรงงานไทยที
คลื่อดนย้
ายออกไปท
างานต่างประเทศ
และเป็
่าสังเกตว่
พ.ศ. 2560 และพระราชก
าหนดการบริห่เารจั
การการท
างานของคนต่
างด้าว (ฉบั
บทีน่ 2)ที่นพ.ศ.
2561า
ใน
8 ทัมกี ผษะวิ
พต่าง ๆ กมีพระราชบั
สภาวิชาชีพญในประเทศไทยคอยก
ากับดูแาลในแต่
ละกลุ2551
่มวิชาชีและพระราช
พอยู่แล้ว แต่
ท าให้
ลเป็ชนาชีการยกเลิ
ญั ติ ก ารท างานของคนต่
งด้ า ว พ.ศ.
ไม่
ทราบข้อมูลาคนต่
แน่ชัดางด้
เรื่อางของจ
านวนและวิ
ธีกาารเดิ
นทางของแรงงานที
่อนย้งาประเภทคนต่
ยออกไปทางาน
กาหนดการน
วมาทางานกั
บนายจ้
งในประเทศ
พ.ศ. 2559่เคลื
โดยแบ่
างด้หรื
าวทีอ่
แรงงานที
ายเข้่วาราชอาณาจั
มาทางานผ่การแบ่
นสภาวิ
หรือผ่านการลงทะเบี
ดหางานหรือไม่
ได้รับอนุญ่เคลื
าตท่อนย้
างานทั
งเป็ชนาชี4 พประเภทใหญ่
ตามมาตรายนกั
ดังบนีกรมการจั
้
เหตุใดข้อมูลของการเคลื
ายแรงงานผ่านสภาวิ
ชาชีพจึ่วงไป
ไม่คประเภทผ่
่อยพบข้อามูนการพิ
ลที่เผยแพร่
นทางเว็
บไซต์
มาตรา ่อ59นย้ประเภทตลอดชี
พ ประเภททั
สูจน์สผัญ่าชาติ
และได้
รับ
เท่
าใดนัญกาตท
และท
างไรข้อมูลการเคลื
่อนย้าMOU
ยแรงงานของกรมการจั
่าเชื่อมถืดัองกล่
ด้วายว
ใบอนุ
างานาอย่และประเภทน
าเข้าตาม
และได้รับอนุญาตทดหางานจะเป็
างาน คนต่านงด้ทีา่นวกลุ
เหตุ
ี้กรมการจั
ดหางานจึ่มงิได้ต้มอีปงนระกาศห้
าเสนอพร้
อมปรัางด้
บปรุ
มูลของกรมการจั
ดหางานให้
เป็นปัญจาตท
จุบันางาน
หา
จะทนางานได้
เฉพาะงานที
ามคนต่
าวทงข้าอและได้
รับใบอนุญาตท
างาน ใบอนุ
แนวทางรองรั
บเพืน่อับแก้แต่ไขปั
่อาจเกิญดาตท
ขึ้นางาน
โดยการนาเสนอจากแหล่งข้อมูลของกรมการจัดห างาน
มีอายุไม่เกินสองปี
วันทีญ่อหาที
อกใบอนุ
การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน
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มาตรา
งเสริมการลงทุ
อคนต่
างด้างานในประเทศไทย
าวได้รับอนุญาตให้เข้และแรงงาน
ามาทางาน
ซึ่งจากข้
อมูล62ทั้งประเภทส่
ในส่วนของแรงงานที
่เคลื่อนนย้เมืา่ยเข้
ามาท
ในราชอาณาจั
รตามกฎหมายว่
ด้ ว ยการส่ในกลุ
ง เสริ่ ม วิการลงทุ
น กฎหมายว่
า ด้ วบยปิ
โ ตรเลี
หรืพอ
ไทยที
่ เคลื่ อนย้ ากยออกไปท
างานต่ าางประเทศ
ช าชีพ ตามข้
อตกลงยอมรั
ร่ว มทั
้ ง 8ยวิมช าชี
กฎหมายอื
่น ให้หน่วยงานที
่รับผิดชอบตามกฎหมายดั
งกล่พจัาดวแจ้
นายทะเบี
ยนโดยไม่
ชักช้า และให้า
อาจได้
รับผลกระทบ
เพราะการเคลื
่อนย้ายแรงงานวิชาชี
เป็นงต่ส่อวนหนึ
่งภายใต้
กรอบความตกลงว่
ยนออกใบอนุยนญาตแก่
คนต่Framework
างด้าวภายในเจ็
ดวันนับแต่on
วันทีService
่ได้รับแจ้ง– และในระหว่
นการ
ด้นายทะเบี
วยบริการของอาเซี
(ASEAN
Agreement
AFAS) ปั จจุาบงดันาเนิ
อาเซี
ยน
ให้จคัดนต่ทางด้MRAs
าวทางานไปพลางก่
อนได้
โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องแสดงใบอนุ
ารตรวจ
ได้
ภายใต้การดาเนิ
นการของคณะกรรมการสาขาวิ
ชาชีพญทีาตหากมี
่เกี่ยวข้อกงของคณะกรรมการ
ใบอนุ
ญาตทยางานให้
มีอายุเท่าระยะเวลาที
่ได้รon
ับอนุServices:
ญาตให้เข้CCS)
ามาทางานตามกฎหมาย
ประสานงานด้านบริ
การอาเซี
น (Coordinating
Committee
ใน 7 สาขาวิชาชีพ
ในกรณีทัทนี่ผตแพทย์
ู้รับอนุญพยาบาล
าตให้ทางานได้
รับการขยายระยะเวลาท
ให้หน่วนยงาน
คืนัอ้น แพทย์
วิศวกรรม
สถาปัตยกรรม บัญชีางานตามกฎหมายนั
และสารวจ (สาขานั้นกสๆารวจเป็
เพียง
ที่ รั บ ผิ ดอชอบ
แจ้และข้
งขยายระยะเวลาท
นายทะเบี
ย น ชและให้
น ายทะเบี
ย นจดแจ้
กรอบข้
ตกลงฯ)
อตกลงยอมรับร่างานต่
วมคุณอสมบั
ติบุคลากรวิ
าชีพการท่
องเที่ยวอาเซี
ยนทีง่ดการขยาย
าเนินการ
ระยะเวลานั
้นลงในใบอนุ
าตทางาน Monitoring Committee (ATPMC)
ภายใต้
ASEAN
TourismญProfessional
มาตรา่ อ น63ย้ ประเภทชนกลุ
อยพได้ในแกลุ
ก่ ่ ม ป ระเท ศอาเซี ย น อาจเป็ น ทั้ งโอกาส
การเคลื
า ยแรงงาน วิ่มชน้าชี
่มคนที่ถูกเนรเทศตามกฎหมายว่
าด้วยการเนรเทศและได้
การผ่อนผังน่าให้
(opportunities) 1)
แก่กลุ
ระบบเศรษฐกิ
จไทยให้สามารถจัดหาแรงงานในสาขาอาชี
พทีร่ขับาดแคลนได้
ยขึไ้นป
พ ณ ที่ ย่แวชาญที
ห่งใดแทนการเนรเทศหรื
ออยู่ในระหว่างรอการเนรเทศ
ช่ประกอบอาชี
ว ยให้ แ รงงานเชี
่ เป็ น ที่ ต้ อ งการของตลาดอาเซี
ย นสามารถหางานท าในประเทศที่ ใ ห้
กลุ่ ม คนทียวกั
่ เข้นามาโดยไม่
ได้ ราั ยแรงงานออกไปท
บ อนุ ญ าตตามกฎหมายว่
ว ยคนเข้ าเมือาจส่
อ งแต่
ได้ รั บย
ผลตอบแทนสูง แต่2)ในขณะเดี
การเคลื่อนย้
างานในต่าด้างประเทศก็
งผลเสี
าตให้พักอาศัยจในราชอาณาจั
กรเพื่อรอการส่
งกลับทออกไปนอกราชอาณาจั
กร น สาขาวิ ช าชี พ ที่
ต่อนุอ ญ
ระบบเศรษฐกิ
ไทย หากแรงงานเชี
่ ย วชาญมี
ั ก ษะที่ เคลื่ อ นย้ า ยออกไปเป็
ญาตทหรืางานให้
มีอายุ่เคลืเท่่อานย้
กับาระยะเวลาที
รับาการผ่
นผัน แต่
ไม่เกินหนึ่งชปีาชีนพับ
ประเทศไทยเองก็ขใบอนุ
าดแคลน
อแรงงานที
ยเข้ามามีปัญ่ได้หาด้
นคุณอภาพหรื
อมาตรฐานวิ
ันที่อางกั
อกใบอนุ
ญาตท่อนย้
างาน
และให้ต่อชอายุ
่จาเป็
น แต่ไม่ชเกิาชี
นครั
้งละหนึ่งและต่
ปี อต้นทุนการผลิต
ทีแต่่แวตกต่
น การเคลื
ายแรงงานวิ
าชีพได้จึเงท่มีาผทีลต่
อแรงงานวิ
พ คนไทย
ภายในสิ
้ น เดื อชนมกราคมของทุ
ของผู้ประกอบการที
่จ้างแรงงานวิ
าชีพอาเซียน ก ปี ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
คนเข้าเมือง แจ้กรมการจั
งให้นายทะเบี
ยนทราบผลการเนรเทศหรื
ยนได้รับาแจ้
งว่า
ด หางาน
กระทรวงแรงงาน อมีการส่
ภ ารกิงกลั
จ ทีบ่ เกีในกรณี
่ ย วข้ อทงกัี่นายทะเบี
บ แรงงานในด้
นการ
ยังมิ่อได้นย้เนรเทศหรื
วกลั
หรือไม่ได้ารงชาติ
ับแจ้งทจากเจ้
าหน้ายเข้
าที่วา่ามาท
ด้วยคนเข้
าเมือง ให้นายทะเบี
ยนมีอานาจ
เคลื
ายแรงงานอส่ซึงตั่งได้
แก่บแรงงานต่
ี่เคลื่อนย้
างานในประเทศไทย
กับแรงงานไทย
อายุ
ใบอนุ
ญาตทางานตามที
่รับการร้อโดยกองบริ
งขอจากคนต่
างด้อมูาลวได้
และเมื่อต่ อซึอายุ
ญาตทางานแล้
ทีต่่เอคลื
่อนย้
ายออกไปท
างานต่างประเทศ
หารข้
ตลาดแรงงาน
่ งสังใกับอนุ
ดกรมการจั
ดหางานว
มีให้หแน้จ้างทีให้่ในการวิ
เคราะห์
แนวโน้ามด้ด้วยคนเข้
านตลาดแรงงาน
พนักงานเจ้
าหน้สาถานการณ์
ที่ตามกฎหมายว่
าเมืองทราบการจัดทาผลการศึกษาและวิจัยต่าง ๆ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งและมีมาตรา
ผ ลกระทบในด้
โดยมีงต่ขอ้ อไปนี
มู ล้ ทีอาจขออนุ
่ เกี่ ย วข้ อ งญาตท
เช่ น างานได้
ความต้ อ งการแรงงาน
63/1 คนต่าานแรงงาน
งด้าวลักษณะดั
การขาดแคลนแรงงาน
นย้ายแรงงานเข้
า -ออก เป็นต้น วซึัต่งิ ข้ฉบั
อมูบลที่ เกี337
่ยวกัลงวั
บการเคลื
ยของ
1) ถูกการเคลื
ถอนสั ญ่อชาติ
ต ามประกาศของคณะปฏิ
นที่ 13่อนย้
ธันาวาคม
แรงงานประเภทไร้
ทักษะฝี่นมือ (Unskilled Labor) กรมการจัดหางานมีข้อมูลค่อนข้างครบถ้วน โดยมี
2515 หรือตามกฎหมายอื
หน่วยงานที่รับผิด2)ชอบคื
อ สานักบริหารแรงงานต่
และมี
เกิดในราชอาณาจั
กรแต่ไม่ได้ราับงด้
สัญาวชาติ
ไทยพระราชกาหนดการบริหารจัดการการ
ทางานของคนต่างด้3)าคนต่
วเข้าามาก
าให้เกิดการตืางด้
่นตัาววเข้
ของนายจ้
าง และลูกวจ้ยกฎหมายตามประกาศ
าง ที่จะดาเนินการแจ้ง
งด้าากัวซึบ่งดูได้แลรับทสถานะคนต่
าเมืองโดยชอบด้
การท
างานของคนต่างด้
าวประเภทไร้ทักาษะฝี
มือ (Unskilled
กระทรวงมหาดไทยที
่ออกตามกฎหมายว่
ด้วยคนเข้
าเมือง Labor) ให้ถูกต้อง แต่ในส่วนของต่างด้าว
ประเภทมีทักษะฝี4)
มือคนต่
(Skilled
่ม 8่ไม่ทัมกีสษะวิ
ชาชีพ ที่ผ่านกรมการจั
บเป็าตั
นข้วอตาม
มูล
างด้าLabor)
วซึ่งเป็นในกลุ
บุคคลที
ถานะทางทะเบี
ยน และได้ดรหางานกลั
ับบัตรประจ
ทีระเบี
่มีจานวนการเคลื
ายแรงงานค่
อนข้างน้อย ทัา้งด้จวานวนแรงงานต่
างด้าวที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางาน
ยบสานักทะเบี่อยนย้
นกลาง
ซึ่งออกตามกฎหมายว่
ยการทะเบียนราษฎร
ในประเทศไทย และจ
่เคลืาวไม่
่อนย้ถาูกยออกไปท
นที่น่าสังเกตว่า
คนต่านวนแรงงานไทยที
างด้าวประเภทดังกล่
กาหนดข้อางานต่
ห้ามมิาให้งประเทศ
คนต่างด้และเป็
าวทางานบางประเภท
ใน
ทักษะวิ
ชาชีจพะกต่าาหนดมิ
ง ๆ มีสใภาวิ
ชาชีพในประเทศไทยคอยก
บดูแไลในแต่
ละกลุ
พอยู่แนล้คงว ของ
แต่
แต่ค8ณะรั
ฐมนตรี
ห้ทางานบางประเภทหรื
อบางเงืากั
่อนไขก็
ด้ โดยให้
คานึ่มงวิถึชงาชี
ความมั
ไม่
อมูลแน่อชสััดงเรืคมและมนุ
่องของจานวนและวิ
ชาติทราบข้
ผลกระทบต่
ษยธรรม ธีการเดินทางของแรงงานที่เคลื่อนย้ายออกไปทางาน หรือ
แรงงานที่เคลื่อนย้ใบอนุ
ายเข้าญมาท
างานผ่
านสภาวิ
ผ่าวนการลงทะเบี
ยนกั
กรมการจั
หางานหรื
อไม่
าตท
างานให้
มี อ ายุชาชี
ห้ าพปีหรื
นั บอแต่
ั น ที่ อ อกใบอนุ
ญ บาตท
างาน ดและให้
ต่ อ อายุ
เหตุ
ใดข้ญอาตท
มูลของการเคลื
่อนย้ายแรงงานผ่
ชาชีอ พ1)จึง3)ไม่คและ
่อยพบข้
อมูลนทีไม่
่เผยแพร่
บไซต์
ใบอนุ
างานได้คราวละห้
าปี ทั้งนี้บาุคนสภาวิ
คลตามข้
4) ยกเว้
ต้องเสีผย่าค่นทางเว็
าธรรมเนี
ยม
เท่
าใดนั
ก และท
อมูลการเคลื
ายแรงงานของกรมการจั
ใบอนุ
ญาตท
างานาอย่
หรืาองไรข้
ค่าธรรมเนี
ยมการต่่อนย้
ออายุ
ใบอนุญาตทางาน ดหางานจะเป็นที่น่าเชื่อถือ ด้วย
เหตุนี้กรมการจัดหางานจึ
งต้อในลั
งนาเสนอพร้
อมปรับบหรื
ปรุองตามฤดู
ข้อมูลของกรมการจั
ดหางานให้
นปัจจุบัน หา
มาตรา 64
กษณะไป-กลั
กาล ซึ่งเป็นคนสั
ญชาติขเป็องประเทศ
ที่มี
แนวทางรองรั
เพื่อแก้ไขปัญถ้หาที
ดขึ้น โดยการนกาเสนอจากแหล่
งข้อมูลของกรมการจั
ดหยางาน
ชายแดนติดกับประเทศไทย
าได้่อเข้าจเกิ
ามาในราชอาณาจั
รโดยมีบัตรผ่านแดนหรื
อบัตรทานองเดี
วกัน
การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน

33
2
อาจได้รับอนุญซึาตจากนายทะเบี
ทางานในราชอาณาจั
กรเป็ามาท
นการชั
่วคราว ในช่วงระยะเวลา
หรือ
่งจากข้อมูลทั้งในส่ยวนให้
นของแรงงานที
่เคลื่อนย้ายเข้
างานในประเทศไทย
และแรงงาน
ตามฤดู่ เคลื
กาลในท้
งที่ที่กาหนดได้
ไทยที
่ อนย้ าอยออกไปท
างานต่ างประเทศ ในกลุ่ ม วิช าชีพ ตามข้อตกลงยอมรับ ร่ว มทั้ ง 8 วิช าชี พ
3.3.2เพราะการเคลื
การเคลื่อนย้่อานย้
ยแรงงานไทยออกไปท
งประเทศ
อาจได้รับผลกระทบ
ายแรงงานวิชาชีพจัดางานต่
เป็นส่วานหนึ
่งภายใต้กรอบความตกลงว่า
การเดิ
างประเทศของแรงงานไทยในปั
แม้จะลดลงจากในอดี
ด้วยบริการของอาเซี
ยนนทางไปท
(ASEAN างานต่
Framework
Agreement on Serviceจจุ–บันAFAS)
ปั จจุบันอาเซียตน
แต่จกัด็ยทังเป็
นที่นิยมภายใต้
เนื่องจากสามารถสร้
างรายได้กลับมาพัฒนาประเทศ
วให้มีความ
ได้
า MRAs
การดาเนินการของคณะกรรมการสาขาวิ
ชาชีพทีและสร้
่เกี่ยวข้าองครอบครั
งของคณะกรรมการ
เป็ น อยู่ ที่ ดี ขึ้ นาหากแรงงานไทยรู
้ จั ก การเดิ น ทางไปท
างานต่ าon
งประเทศอย่
งถู ก ต้ในอ งตามกฎหมาย
ประสานงานด้
นบริการอาเซียน (Coordinating
Committee
Services: าCCS)
7 สาขาวิชาชีพ
าเร็จพยาบาล
และได้รับวิการคุ
้มครองสิ
ทธิตปยกรรม
ระโยชน์บัดัญงชีนี้ และสารวจ (สาขานักสารวจเป็นเพียง
คืย่อมประสบความส
แพทย์ ทันตแพทย์
ศวกรรม
สถาปั
มีกอารจ้
างงาน คืบอร่วนายจ้
งและสถานที
่ทางานอยู
่ในต่อางเที
งประเทศ
่อให้่ดไาเนิ
ด้รับนการ
กรอบข้อตกลงฯ) (1)
และข้
ตกลงยอมรั
มคุณาสมบั
ติบุคลากรวิ
ชาชีพการท่
่ยวอาเซีเพืยนที
คุ้มครองASEAN
และสิทTourism
ธิประโยชน์Professional
ตามกฎหมายแรงงาน
จึงต้อCommittee
งมีสัญญาจ้างที
่ผ่านการตรวจสอบ และพิจารณา
ภายใต้
Monitoring
(ATPMC)
จากหน่วยงานที
่เกี่ยวข้อ่ อง น ย้ า ยแรงงาน วิ ช าชี พ ใน กลุ่ ม ป ระเท ศอาเซี ย น อาจเป็ น ทั้ งโอกาส
การเคลื
รับอนุญาตจากประเทศที
่จะไปท
างาน เพื่อทางานได้อย่พางถู
ต้องตามกฎหมาย
(opportunities) (2)
แก่รได้ะบบเศรษฐกิ
จไทยให้สามารถจั
ดหาแรงงานในสาขาอาชี
ที่ขกาดแคลนได้
ง่ายขึ้น
อ งได้
รั บ อนุ ญ่ ยาตวชาญที
VISA ่ เพื
างาน หรื อ มี ใ บอนุยญนสามารถหางานท
าตท างาน (Work Permit)
ในอาชี่ ใ ห้พ
ช่จึ งวต้ยให้
แ รงงานเชี
เป็่ อนเข้
ที่ ตา้ อไปท
งการของตลาดอาเซี
าในประเทศที
ที่ได้รับอนุญาตง แต่ในขณะเดียวกันการเคลื่อนย้ายแรงงานออกไปทางานในต่างประเทศก็อาจส่งผลเสีย
ผลตอบแทนสู
ดาเนิหากแรงงานเชี
น การตามพระราชบั
ญ ญั ตทิจั กั ดษะที
หางาน
ครองคนหางาน
พ.ศ.ช าชี
2528
ต่ อ ระบบเศรษฐกิ(3)จ ไทย
่ ย วชาญมี
่ เคลืและคุ
่ อ นย้ า้มยออกไปเป็
น สาขาวิ
พ ที่
โดยกรมการจั ด หางานเป็
หน่อแรงงานที
ว ยงานที่ เใคลื
ห้ บ่อรินย้
ก ารและควบคุ
การอนุ
าตจั ด ส่องมาตรฐานวิ
แรงงานไทยไป
ประเทศไทยเองก็
ขาดแคลนนหรื
ายเข้ามามีปัญมหาด้
านคุณญภาพหรื
ชาชีพ
ทีต่า่แงประเทศ
ตกต่างกัน การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจึงมีผลต่อแรงงานวิชาชีพ คนไทย และต่อต้นทุนการผลิต
สาระส
าคัญของพระราชบั
ของผู้ประกอบการที
่จ้างแรงงานวิ
ชาชีพอาเซีญยญันติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 เกี่ยวกับ
การเคลื่อนย้ายแรงงานไทยออกไปท
างประเทศ ดัมีงภนีารกิ
้ จ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ แรงงานในด้ า นการ
กรมการจั ด หางาน างานในต่
กระทรวงแรงงาน
กฎหมาย
กาหนด
5 วิธี คือ
เคลื่อนย้ายแรงงานวิธซึีก่ารไปท
งได้แก่างานในต่
แรงงานต่าางประเทศที
งชาติที่เคลื่ถ่อูกนย้
ายเข้ามาท
างานในประเทศไทย
กับแรงงานไทย
1. างานต่
บริษัทจัาดงประเทศ
หางานจัดโดยกองบริ
ส่ง
ที่เคลื่อนย้ายออกไปท
หารข้อมูลตลาดแรงงาน ซึ่ งสังกัดกรมการจัดหางาน
2. การแจ้
งการเดินแทางด้
มีหน้าที่ในการวิเคราะห์
สถานการณ์
นวโน้วมยตนเอง
ด้านตลาดแรงงาน การจัดทาผลการศึกษาและวิจัยต่าง ๆ
นายจ้างพาลูกาจ้นแรงงาน
างไปทางานในต่
ที่ เกี่ ย วข้ อ งและมี3.ผ ลกระทบในด้
โดยมีาขงประเทศ
้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น ความต้ อ งการแรงงาน
4. นายจ้
างส่่องลูนย้กจ้าายแรงงานเข้
งไปฝึกงานในต่
างประเทศ
การขาดแคลนแรงงาน
การเคลื
า -ออก
เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายของ
ดหางานจัดส่Labor)
ง
แรงงานประเภทไร้5.ทักกรมการจั
ษะฝีมือ (Unskilled
กรมการจัดหางานมีข้อมูลค่อนข้างครบถ้วน โดยมี
จะเดิานงด้
ทางออกไปท
งประเทศในประเทศสมาชิ
หน่วยงานที่รับผิดโดยแรงงานไทยที
ชอบคือ สานักบริ่ปหระสงค์
ารแรงงานต่
าว และมีพางานต่
ระราชกาาหนดการบริ
หารจัดการการก
อาเซี
ยน หรือไปท
เดินทางไปด้
วยตนเอง
นปัาเนิ
จจุนบการแจ้
ันพบว่าง
ทางานของคนต่
างด้างานตามวิ
าวเข้ามากชากัาชีบพดูแข้ลอตกลงร่
ทาให้เกิวดมในอดี
การตื่นตตัมัวกของนายจ้
าง และลู
กจ้างแต่
ที่จใะด
แรงงานไทยมั
กเดิ นาทางไปด้
วยวิธีน ายจ้
างในประเทศไทยพาลู
กจ้างไปท
ซึ่งใทุนส่
กวิวธนของต่
ีต้องแจ้างงด้การ
การทางานของคนต่
งด้าวประเภทไร้
ทักษะฝี
มือ (Unskilled Labor)
ให้ถูกางาน
ต้อง แต่
าว
เดินทาง ผ่ทานกรมการจั
ดหางานLabor)
จึงจะถูกในกลุ
ต้องตามกฎหมายของการเดิ
ทางออกไปท
างานต่างประเทศ
ประเภทมี
ักษะฝีมือ (Skilled
่ม 8 ทักษะวิชาชีพ ที่ผ่านนกรมการจั
ดหางานกลั
บเป็นข้อมูล
การเดินทางไปท
างานต่
วยตนเอง
ที่มีจานวนการเคลืการแจ้
่อนย้างยแรงงานค่
อนข้างน้
อย ทัา้งงประเทศด้
จานวนแรงงานต่
างด้าวที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางาน
1) พระราชบั
ญญัติจัดหางานและคุ
้มครองคนหางาน
พ.ศ.2528และเป็
และแก้นทีไขเพิ
ม า
ในประเทศไทย และจ
านวนแรงงานไทยที
่เคลื่อนย้ายออกไปท
างานต่างประเทศ
่น่าสั่มงเติเกตว่
(ฉบั
พ.ศ.2537
48 ชคนหางานผู
้ใดประสงค์เดินากั
ทางไปท
างานต่ลาะกลุ
งประเทศด้
ใน 8บทีทั่ก2)ษะวิ
ชาชีพต่างมาตรา
ๆ มีสภาวิ
าชีพในประเทศไทยคอยก
บดูแลในแต่
่มวิชาชีพวยตนเองโดย
อยู่แล้ว แต่
มิไม่ไทด้ทราบข้
าสัญอญาจั
ดหางานกั
บผู้รับานวนและวิ
อนุญาตจัดธหางานเพื
่อไปทางานในต่างประเทศ
ให้ แจ้งอธิบางาน
ดีหรือหรืผู้ทอี่
มูลแน่
ชัดเรื่องของจ
ีการเดินทางของแรงงานที
่เคลื่อนย้ายออกไปท
อธิบดีมอบหมายทราบก่
นเดิางานผ่
นทางไม่
น้อยกว่ชาาชี
สิบพห้าหรืวันอผ่านการลงทะเบียนกับกรมการจัดหางานหรือไม่
แรงงานที
่เคลื่อนย้ายเข้าอมาท
านสภาวิ
การแจ้ง่อให้นย้เป็านยแรงงานผ่
ไปตามแบบที
่อธิบดีชปาชี
ระกาศก
เหตุใดข้อมูลของการเคลื
านสภาวิ
พจึงไม่าหนด
ค่อยพบข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
(1) าระเบี
าด้วยการรับแจ้งการเดิ
นทางไปทางานในต่
เท่าใดนัก และทาอย่
งไรข้ยอบกรมการจั
มูลการเคลืด่อหางานว่
นย้ายแรงงานของกรมการจั
ดหางานจะเป็
นที่น่าเชืางประเทศ
่อถือ ด้วย
ด้เหตุ
วยตนเองของคนหางาน
สามารถยื
ได้ดังนี้
นี้กรมการจัดหางานจึพ.ศ.
งต้องน2547
าเสนอพร้
อมปรั่นแบบ
บปรุงจง.39
ข้อมูลของกรมการจั
ดหางานให้เป็นปัจจุบัน หา
แนวทางรองรับเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยการนาเสนอจากแหล่งข้อมูลของกรมการจัดห างาน
การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน
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กรณีอทมูี่ ล1ทั้งข้ในส่
อ 4วนของแรงงานที
ก าหนดให้ ค นหางานซึ
่ ง อยูา่มาท
ใ นประเทศ
ที่ ติ ด ต่ อ กั บและแรงงาน
นายจ้ า งใน
ซึ่งจากข้
่เคลื่อนย้ายเข้
างานในประเทศไทย
ต่างประเทศเพื
จะเดินทางไปท
างประเทศด้
โดยมิไอด้ตกลงยอมรั
ทาสัญญาจับดหางานหรื
ผ่าพน
ไทยที
่ เคลื่ อนย้ า่อยออกไปท
างานต่างานต่
างประเทศ
ในกลุว่ มยตนเอง
วิช าชีพ ตามข้
ร่ว มทั้ ง 8 อวิไม่
ช าชี
ผู้รับอนุรญับผลกระทบ
าตจัดหางานเพื
่อไปทางานต่่อานย้
งประเทศหรื
ดหางาน
กรณี
นี้คนหางานจะต้
องยื่นแบบา
อาจได้
เพราะการเคลื
ายแรงงานวิอกรมการจั
ชาชีพจัดเป็
นส่วนหนึ
่งภายใต้
กรอบความตกลงว่
้ น ที่ ทยี่ คนนหางานมี
ู มิ ล าเนาอยู่ Agreement
หรือ ที่ ก รมการจั
ด หางาน– (กองบริ
ด้จง.39
วยบริกในเขตพื
ารของอาเซี
(ASEAN ภFramework
on Service
AFAS) หปัารแรงงานไทย
จจุบันอาเซียน
ไปต่จัดางประเทศ)
ได้
ทา MRAs ภายใต้การดาเนินการของคณะกรรมการสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ
กรณี
ที่ 2 ข้อยน7 คนหางานสามารถยื
่นแบบ จง.39
ได้ ณ กรมการจั
สานัชกาชี
งานพ
ประสานงานด้านบริ
การอาเซี
(Coordinating Committee
on Services:
CCS) ดในหางาน
7 สาขาวิ
ด สานักพยาบาล
จัดหางานกรุ
งเทพเขตพื
้นทีต่ 1ยกรรม
-10 บัญชี และสารวจ (สาขานักสารวจเป็นเพียง
คืจัอดหางานจั
แพทย์ ทังหวั
นตแพทย์
วิศวกรรม
สถาปั
่ อ ง ก าหนดแบบแจ้
กรอบข้อตกลงฯ) (2)
และข้ประกาศกรมการจั
อตกลงยอมรับร่วมคุดณหางาน
สมบัติบเรื
ุคลากรวิ
ชาชีพการท่องเทีง การเดิ
่ยวอาเซีนยทางไปท
นที่ดาเนินางาน
การ
ในต่างประเทศด้
วยตนเอง Professional
ตามแบบ จง.39Monitoring
พร้อมเอกสารหลั
กฐาน ดั(ATPMC)
งนี้
ภายใต้
ASEAN Tourism
Committee
การเคลื
ย้ า ยแรงงาน
วิ ช าชี พ ใน กลุ่ ม ป ระเท ศอาเซี ย น อาจเป็ น ทั้ งโอกาส
 ่ อ นสาเนาบั
ตรประชาชน
(opportunities) แก่ระบบเศรษฐกิ
สามารถจั
ดหาแรงงานในสาขาอาชี
พที่ขาดแคลนได้ง่ายขึ้น
สาเนาหนังจสืไทยให้
อเดินทาง
(หน้าพาสปอร์
ต)
ช่ ว ยให้ แ รงงานเชี่ ย วชาญที
่ เป็ น ญ
ที่ ตญาจ้
้ อ งการของตลาดอาเซี
ย นสามารถหางานท
่ ใ ห้
 ส าเนาสั
า ง ซึ่ ง ผ่ า นการรั บ รองจากสถานทู
ต ไทยาในประเทศที
สถานกงสุ ล ไทย
ผลตอบแทนสูง แต่ในขณะเดี
นการเคลื่อนย้าหรืยแรงงานออกไปท
างานในต่
างประเทศก็อาจส่ง้นผลเสีย
สานัยกวกั
งานแรงงานไทย
อ ผู้รับผิดชอบในการดู
แลคนไทยในประเทศนั
ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ไทย หากแรงงานเชี่ ย วชาญมี ทั ก ษะที่ เคลื่ อ นย้ า ยออกไปเป็ น สาขาวิ ช าชี พ ที่
 สาเนาเอกสารอนุญาตให้เดินทางเข้าไปทางานในประเทศที่จะเดินทางไป (วีซ่า)
ประเทศไทยเองก็ขาดแคลน หรือแรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามามีปัญหาด้านคุณภาพหรือมาตรฐานวิชาชีพ
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ให้ความยินยอม (กรณีอายุต่ากว่า 20 ปี)
ที่แตกต่างกัน การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจึงมีผลต่อแรงงานวิชาชีพ คนไทย และต่อต้นทุนการผลิต
คาแนะนาการเตรียมความพร้อมด้านเอกสารเพื่อแจ้งการเดินทางไปทางานต่างประเทศ
ของผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานวิชาชีพอาเซียน
1) การเตรียมความพร้อมก่อนแจ้งการเดินทาง ดังนี้
กรมการจั ด หางาน กระทรวงแรงงาน มี ภ ารกิ จ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ แรงงานในด้ า นการ
(1) นายจ้างในต่างประเทศดาเนินการขออนุญาตนาเข้าหรืออนุญาตจ้างแรงงาน
เคลื่อนย้ายแรงงาน ซึ่งได้แก่ แรงงานต่างชาติที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานในประเทศไทย กับแรงงานไทย
ต่างชาติจากหน่วยงานที่รับผิดชอบอนุญาตการจ้างลูกจ้างแรงงานต่างชาติของประเทศนายจ้าง
ที่เคลื่อนย้ายออกไปทางานต่างประเทศ โดยกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน ซึ่ งสังกัดกรมการจัดหางาน
(2) เมื่อกระทรวงแรงงานของประเทศนายจ้างอนุญาตให้นาเข้าแรงงานต่างชาติ
มีหน้าที่ในการวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มด้านตลาดแรงงาน การจัดทาผลการศึกษาและวิจัยต่าง ๆ
แล้วนายจ้างต้องดาเนินการด้านวีซ่าทางานให้คนหางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอนุมัติวีซ่าของประเทศ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งและมี ผ ลกระทบในด้ า นแรงงาน โดยมี ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น ความต้ อ งการแรงงาน
นายจ้าง
การขาดแคลนแรงงาน การเคลื่อนย้ายแรงงานเข้า -ออก เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายของ
(3) ให้นายจ้างและคนหางานทาสัญญาจ้าง (ต้องมีฉบับภาษาอังกฤษ) แล้วนา
แรงงานประเภทไร้ทักษะฝีมือ (Unskilled Labor) กรมการจัดหางานมีข้อมูลค่อนข้างครบถ้วน โดยมี
สั ญ ญาจ้ างที่ มี รายละเอี ย ดข้อ ตกลงการท างานไปติด ต่ อกั บสถานทู ตไทยหรือ สถานกงสุ ล ไทย หรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สานักบริหารแรงงานต่างด้าว และมีพระราชกาหนดการบริหารจัดการการ
ผู้รับผิดชอบในการดูแลคนไทยในประเทศนั้น ๆ ตรวจสอบรับรองความเหมาะสมในสัญญาจ้าง
ทางานของคนต่างด้าวเข้ามากากับดูแล ทาให้เกิดการตื่นตัวของนายจ้าง และลูกจ้าง ที่จะดาเนินการแจ้ง
การทางานของคนต่างด้าวประเภทไร้ทักษะฝีมือ (Unskilled Labor) ให้ถูกต้อง แต่ในส่วนของต่างด้าว
(4) เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อนุมัติวีซ่าทางานเรียบร้อยแล้ว ให้นายจ้างจัดส่ง
ประเภทมีทักษะฝีมือ (Skilled Labor) ในกลุ่ม 8 ทักษะวิชาชีพ ที่ผ่านกรมการจัดหางานกลับเป็นข้อมูล
วีซ่า เพื่อไปทางานพร้อมสัญญาจ้างฉบับจริงมาให้กับคนหางาน เพื่อดาเนินการแจ้งการเดินทางด้วย
ที่มีจานวนการเคลื่อนย้ายแรงงานค่ อนข้างน้อย ทั้งจานวนแรงงานต่างด้าวที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางาน
ตนเองตามกฎหมาย
ในประเทศไทย และจานวนแรงงานไทยที่เคลื่อนย้ายออกไปทางานต่างประเทศ และเป็นที่น่าสังเกตว่า
(5) คนหางานนาเอกสารที่นายจ้างจัดส่งมาให้ไปติดต่อสถานทูตของประเทศ
ใน 8 ทักษะวิชาชีพต่าง ๆ มีสภาวิชาชีพในประเทศไทยคอยกากับดูแลในแต่ละกลุ่มวิชาชีพอยู่แล้ว แต่
นายจ้ างประจ าประเทศไทย เพื่อติดต่อรับวีซ่ าเพื่อเดินทางไปทางาน (กรณี ที่ไม่ได้ขอวีซ่าที่ประเทศ
ไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดเรื่องของจานวนและวิธีการเดินทางของแรงงานที่เคลื่อนย้ายออกไปทางาน หรือ
นายจ้าง)
แรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานผ่านสภาวิชาชีพ หรือผ่านการลงทะเบียนกับกรมการจัดหางานหรือไม่
2) การแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง (ครั้งแรก) ใช้เอกสารหลักฐานฉบับจริง พร้อม
เหตุใดข้อมูลของการเคลื่อนย้ายแรงงานผ่านสภาวิชาชีพจึงไม่ค่อยพบข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
ส าเนาไป ติ ด ต่ อ กรมการจั ด หางาน หรื อ ส านั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด ตามแบบ จง.39 หรื อ
เท่าใดนัก และทาอย่างไรข้อมูลการเคลื่อนย้ายแรงงานของกรมการจัดหางานจะเป็นที่น่าเชื่อถือ ด้วย
ตามที่ระเบียบฯ กาหนดในวันเวลาราชการ ตามคู่มือสาหรับ ประชาชนงานที่ให้บริการ “การแจ้งการ
เหตุนี้กรมการจัดหางานจึงต้องนาเสนอพร้อมปรับปรุงข้อมูลของกรมการจัดหางานให้เป็นปัจจุบัน หา
เดินทางไปทางานต่างประเทศด้วยตนเอง”
แนวทางรองรับเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยการนาเสนอจากแหล่งข้อมูลของกรมการจัดห างาน
การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน
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3) การแจ้
การเดิ
นทางกลับไปท่เางานต่
ซึ่งจากข้
อมูลทั้งงในส่
วนของแรงงานที
คลื่อนย้างประเทศ
ายเข้ามาท(Re-entry)
างานในประเทศไทย และแรงงาน
ระเบียางานต่
บกรมการจั
ดหางานในกลุ
ว่าด้่ มวยการแจ้
งการเดิอนตกลงยอมรั
ทางกลับไปท
ไทยที่ เคลื่ อนย้ ายออกไปท
างประเทศ
วิช าชีพ ตามข้
บ ร่างานใน
ว มทั้ ง 8 วิช าชี พ
ต่างประเทศ
ของคนหางานที
่เดินทางกลั
พ.ศ.่งภายใต้
2540 กและแจ้
งการเดินทางา
อาจได้
รับผลกระทบ
เพราะการเคลื
่อนย้บาประเทศไทยเป็
ยแรงงานวิชาชีนพการชั
จัดเป็่วนคราว
ส่วนหนึ
รอบความตกลงว่
บด้วยวิ
ธีการทางอิเยล็นกทรอนิ
กส์ พ.ศ.
2561 Agreement on Service – AFAS) ปั จจุบันอาเซียน
ด้กลัวยบริ
การของอาเซี
(ASEAN
Framework
คนหางานที
จ้ งเดิน ทางกลั บประเทศไทย ชหมายถึ
คคลที
่เดินทางไปทางาน
ได้จัดทา MRAs ภายใต้
การดาเนิน่แการของคณะกรรมการสาขาวิ
าชีพที่เงกีบุ่ยวข้
องของคณะกรรมการ
กับนายจ้างในต่านบริ
างประเทศแล้
ทางกลับมาพักCommittee
ผ่อนหรือทาธุรonกิจServices:
ชั่วคราวในประเทศไทย
ในระหว่
ประสานงานด้
การอาเซียวนเดิน(Coordinating
CCS) ใน 7 สาขาวิ
ชาชีาพง
นี้ให้รวมถึ
งบุ คคลทีวิศ่กวกรรม
ลั บมาพัสถาปั
กผ่อนหรื
อทาธุบัรญกิจชีชัและส
่วคราวในประเทศไทย
ภายหลันงเพีจาก
คืสัอญญาจ้
แพทย์างทัทัน้งตแพทย์
พยาบาล
ตยกรรม
ารวจ (สาขานักสารวจเป็
ยง
ที่ทางานจนสิ
้นสุดและข้
สัญญาจ้
างฉบับเดิบมร่และได้
ทาสัตญิบญาจ้
างฉบัชบาชีใหม่
กับนายจ้
ว่ า
กรอบข้
อตกลงฯ)
อตกลงยอมรั
วมคุณสมบั
ุคลากรวิ
พการท่
องเทีา่ยงในต่
วอาเซีางประเทศ
ยนที่ดาเนินไม่การ
นายจ้ าASEAN
งเดิ ม หรืTourism
อ นายจ้ างคนใหม่
ก่ อ นเดิMonitoring
น ทางกลั บ ประเทศไทย
ให้ ยื่ น แบบแจ้ งการเดิ น ทางกลั บ
ภายใต้
Professional
Committee (ATPMC)
ไปทางานต่างประเทศ
39 ก) ได้วิทชุกาชี
พื้นพทีใน
่โดยคนหางานไม่
้องมีภูมยิลนาเนาอยู
่ ได้นแทัก่้ งโอกาส
กรมการ
การเคลื่ (แบบจง.
อ น ย้ า ยแรงงาน
กลุ่ ม ป ระเท ตศอาเซี
อาจเป็
จัดหางาน (กองบริแก่
หารแรงงานไทยไปต่
างประเทศ)
สานัดหาแรงงานในสาขาอาชี
กงานจัดหางานจังหวัด พสานั
จัดหางานกรุง่างยขึ
เทพ้น
(opportunities)
ระบบเศรษฐกิจไทยให้
สามารถจั
ที่ขกาดแคลนได้
และด่านตรวจคนหางาน
เอกสารฉบับจริงพร้อยมส
าเนา 1 ฉบับ ดังนีาในประเทศที
้ 1) สาเนาหนังสื่ ใ ห้อ
ช่เขตพื
ว ยให้้นทีแ่ รงงานเชี
่ ย วชาญที่ เป็ น ทีโดยใช้
่ ต้ อ งการของตลาดอาเซี
นสามารถหางานท
เดินทาง (หน้างพาสปอร์
ต) 2)ยสวกัาเนาวี
ซ่าประเทศ
Re-entry Visa (หรื
อวีซ่าอืา่นงประเทศก็
ที่มีความหมายเดี
ยวกันย)
ผลตอบแทนสู
แต่ในขณะเดี
นการเคลื
่อนย้ายแรงงานออกไปท
างานในต่
อาจส่งผลเสี
าเนาสัญญาจ้างจ หรื
งสือรับรองจากนายจ้
าง หรื
สาเนาใบอนุ
ญาตท
างาน 4) สนาเนาตั
๋วเครื
่องบิ
ต่3)อสระบบเศรษฐกิ
ไทยอหนั
หากแรงงานเชี
่ ย วชาญมี
ทั กอษะที
่ เคลื่ อ นย้
า ยออกไปเป็
สาขาวิ
ช าชี
พ ทีน่
(ถ้ามี)
ประเทศไทยเองก็
ขาดแคลน หรือแรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามามีปัญหาด้านคุณภาพหรือมาตรฐานวิชาชีพ
นอกจากการแจ้
งการเดิชนาชีทางกลั
างประเทศตามระเบี
ยบ อพ.ศ.
แล้ตว
ที่แตกต่างกัน การเคลื
่อนย้ายแรงงานวิ
พจึงมีบผไปท
ลต่อางานต่
แรงงานวิ
ชาชีพ คนไทย และต่
ต้นทุ2540
นการผลิ
คนหางานยั
งสามารถแจ้
งการเดินชทางกลั
บด้ยวนยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบ พ.ศ. 2561 โดยการ
ของผู
้ประกอบการที
่จ้างแรงงานวิ
าชีพอาเซี
ลงทะเบียนเพื่อกรมการจั
ขอรหัสผู้ใดช้หางาน
และรหัสกระทรวงแรงงาน
ผ่านด้วยตนเองที่ www.toea.doe.go.th
อกคาร้องในการ
มี ภ ารกิ จ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกัโดยเลื
บ แรงงานในด้
า นการ
เดิน่อทางกลั
บไปทางานต่
(Re-entry)
าเนิานยเข้
การตามขั
้นตอนในระบบ หากคนหางานไม่
ได้
เคลื
นย้ายแรงงาน
ซึ่งได้างประเทศ
แก่ แรงงานต่
างชาติที่เแล้
คลืว่อดนย้
ามาทางานในประเทศไทย
กับแรงงานไทย
ง การเดิ
น ทางกลั บางานต่
ไปท างานต่
า งประเทศตามระเบี
้ ให้ ค นหางานแจ้
น ทางกลั
ทีแจ้่เคลื
่อนย้ายออกไปท
างประเทศ
โดยกองบริหารข้อมูยลบนี
ตลาดแรงงาน
ซึ่ งสังกังดการเดิ
กรมการจั
ดหางานบ
าที่ประจ
าด่านตรวจคนหางานที
่จะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจั
รได้ จัยต่าง ๆ
มีต่หอพนั
น้าทีก่งานเจ้
ในการวิาหน้
เคราะห์
สถานการณ์
แนวโน้มด้านตลาดแรงงาน
การจัดทาผลการศึกกษาและวิ
นสมาชิกกองทุ
น และสิโดยมี
ทธิประโยชน์
ที่ เกี่ ย วข้ อ งและมีการเป็
ผ ลกระทบในด้
า นแรงงาน
ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น ความต้ อ งการแรงงาน
คนหางานที
การเดิ
นทางไปทา -ออก
างานต่เป็างประเทศด้
ค รเป็
นสมาชิ
การขาดแคลนแรงงาน
การเคลื่แ่จ้องนย้
ายแรงงานเข้
นต้น ซึ่งข้อวมูยตนเอง
ลที่เกี่ยวกัควรสมั
บการเคลื
่อนย้
ายของก
กองทุนจะได้รับการคุ
ครองตามระยะเวลาสั
ญญาจ้กรมการจั
าง และหากยั
งอยู่ หรืข้อยัมูงลทค่างานอยู
่ในต่าวงประเทศ
แรงงานประเภทไร้
ทัก้มษะฝี
มือ (Unskilled Labor)
ดหางานมี
อนข้างครบถ้
น โดยมี
ได้รวับยงานที
การคุ้ม่รครองอี
ก 5 ปีอ นัสบานัแต่กบริ
วันหครบก
าหนดตามสั
าง พหรืระราชก
อวันที่สาหนดการบริ
ัญญาจ้างสิ้นหสุารจั
ดลงดและหาก
หน่
ับผิดชอบคื
ารแรงงานต่
างด้าญวญาจ้
และมี
การการ
งการได้รับสิทาธิงด้ปาระโยชน์
ไปอีเกิกดการตื
หรือคนหางานไปท
ญาจ้ ากงงานกั
นายจ้
ทต้อางานของคนต่
วเข้ามากจากกองทุ
ากับดูแลนทต่อาให้
่นตัวของนายจ้าสัางญและลู
จ้าง ทีบ่จะด
าเนิานงรายใหม่
การแจ้ง
หรือนายจ้
างรายเดิมางด้
ประสงค์
จะได้รับทสิักทษะฝี
ธิประโยชน์
จากกองทุLabor)
น ให้คนหางานส่
น ภายใน
การท
างานของคนต่
าวประเภทไร้
มือ (Unskilled
ให้ถูกต้องงเงิแต่นใเข้นส่ากองทุ
วนของต่
างด้าว
60 วัน นับทแต่
วันทีม่คือรบก
าหนด Labor) ในกลุ่ม 8 ทักษะวิชาชีพ ที่ผ่านกรมการจัดหางานกลับเป็นข้อมูล
ประเภทมี
ักษะฝี
(Skilled
งเงินอเข้นข้ากองทุ
นทางไปทางานในประเทศอาเซี
ยน าดัมาท
งนี้ างาน
ที่มีจานวนการเคลื1)่อนย้อัตาราการส่
ยแรงงานค่
างน้อนยในการเดิ
ทั้งจานวนแรงงานต่
างด้าวที่เคลื่อนย้ายเข้
ในประเทศไทย และจานวนแรงงานไทยที
่เคลื่อนย้ายออกไปทอัางานต่
งประเทศ
บรูไน และสิงคโปร์
ตรา า400
บาท และเป็นที่น่าสังเกตว่า
ใน 8 ทักษะวิชาชีพต่าง ๆกัมีมพูสภาวิ
พในประเทศไทยคอยก
บดูแมาเลเซี
ลในแต่ยละกลุ
าชีพเซีอยู
ชา เมีชาชี
ยนมา
ฟิลิปปินส์ ลาว เวียากั
ดนาม
และอิ่มวินชโดนี
ย ่แล้ว แต่
ไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดเรื่องของจานวนและวิธีการเดินทางของแรงงานที
่เคลืบาท
่อนย้ายออกไปทางาน หรือ
อัตรา 300
แรงงานที่เคลื่อนย้2)ายเข้การสมั
ามาทางานผ่
นสภาวิ
ชาชีพนสหรืาหรั
อผ่บานการลงทะเบี
บกรมการจั
ครเป็นาสมาชิ
กกองทุ
คนหางานที่แยจ้งนกั
การเดิ
นทาง ด้ดวหางานหรื
ยตนเอง อไม่
เหตุ
ใดข้อมูล้ใดประสงค์
ของการเคลื
่อนย้นาทางไปท
ยแรงงานผ่
านสภาวิ
ชาชีพจึวงยวิ
ไม่ธคีแ่อจ้ยพบข้
ที่เผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์
คนหางานผู
จะเดิ
างานต่
างประเทศด้
งการเดิอมูนลทางด้
วยตนเองหากประสงค์
เท่
าใดนั
ก และท
าอย่
างไรข้นอให้มูสล่งการเคลื
นย้ายแรงงานของกรมการจั
ดหางานจะเป็
นที่น่ากเชืกองทุ
่อถือนด้แล้วยว
จะสมั
ครเป็
นสมาชิ
กกองทุ
เงินเข้า่อกองทุ
นด้วยความสมัครใจ ซึ่งหากสมั
ครเป็นสมาชิ
เหตุ
นี้กรมการจัหดหางานจึ
งต้องนาเสนอพร้
ข้อมูลของกรมการจั
เป็นทปัธิจปจุระโยชน์
บัน หา
เมื่อประสบเหตุ
รืออันตรายตามระเบี
ยบทีอ่เกีมปรั
่ยวข้บอปรุ
งกงาหนด
จะได้รับความคุด้มหางานให้
ครองตามสิ
แนวทางรองรั
จากกองทุน บเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยการนาเสนอจากแหล่งข้อมูลของกรมการจัดห างาน
การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน
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3) อสถานที
่รับสมัวนของแรงงานที
ครและรับเงินเข้่เคลื
าเป็่อนนย้
สมาชิ
น
ซึ่งจากข้
มูลทั้งในส่
ายเข้กากองทุ
มาทางานในประเทศไทย
และแรงงาน
(1) ส่างานต่
วนกลางางประเทศ
สมัครและส่ในกลุ
งเงิน่ มทีวิ่ได้ชกาชีองบริ
หารแรงงานไทยไปต่
ไทยที่ เคลื่ อนย้ ายออกไปท
พ ตามข้
อตกลงยอมรับ ร่าวงประเทศ
มทั้ ง 8 วิช าชี พ
กลุ่มงานกองทุ
น และงานสนั
บ สนุ น่อการจั
ดส่งแรงงานไทยไปต่
ฝ่ ายกองทุ
นเพื่อช่วยเหลื อา
อาจได้
รับผลกระทบ
เพราะการเคลื
นย้ายแรงงานวิ
ชาชีพจัดเป็านงประเทศ
ส่วนหนึ่งภายใต้
กรอบความตกลงว่
างานในต่
งประเทศFramework
ชั้น 10 อาคารส
านักงานประกั
นสังคมเขตพื
้นที่ ปั3จ(ตั
่ภ ายใน
ด้คนหางานไปท
วยบริการของอาเซี
ยน า(ASEAN
Agreement
on Service
– AFAS)
จุบ้งัอยู
นอาเซี
ยน
กระทรวงแรงงาน)
ได้
จัดทา MRAs ภายใต้การดาเนินการของคณะกรรมการสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ
(2) ส่วนภู
ิภาค สมัคร และส่
งเงินได้ที่ สานั
ดหางานจั
กจังหวัชดาชีพ
ประสานงานด้านบริการอาเซี
ยนม(Coordinating
Committee
onกงานจั
Services:
CCS)งหวั
ในด7ทุสาขาวิ
ที่คนหางานเดิ
นทางไปท
างานต่
างประเทศด้
ด้ส่งเงิารวจ
นเข้า(สาขานั
กองทุน กก่สอารวจเป็
นเดินทางออก
คืกรณี
อ แพทย์
ทันตแพทย์
พยาบาล
วิศวกรรม
สถาปัวยตนเอง
ตยกรรม และไม่
บัญชี ไและส
นเพียง
นอกราชอาณาจั
ร หากประสงค์
จะสมั
รเป็ณนสมบั
สมาชิ
งเงิยนนที
เข้า่ดกองทุ
ได้
กรอบข้
อตกลงฯ)กและข้
อตกลงยอมรั
บร่วคมคุ
ติบกุคกองทุ
ลากรวินชคนหางานสามารถส่
าชีพการท่องเที่ยวอาเซี
าเนินนการ
เมื่อเดินASEAN
ทางกลับTourism
มาพักชั่วคราวที
่ประเทศไทย
(Re-entry)
ภายใต้
Professional
Monitoring
Committee (ATPMC)
4) การคุ
การเคลื
่ อ น ย้้มาครองสมาชิ
ยแรงงานกกองทุ
วิ ช าชีนพและสิ
ใน กลุทธิ่ มปประโยชน์
ระเท ศอาเซี ย น อาจเป็ น ทั้ งโอกาส
่อคนหางานสมั
ครเป็สามารถจั
นสมาชิกดกองทุ
นตามอัตราที่กาหนดแล้
ว จะได้รับง่าความ
(opportunities) แก่รเมื
ะบบเศรษฐกิ
จไทยให้
หาแรงงานในสาขาอาชี
พที่ขาดแคลนได้
ยขึ้น
ครองตามระยะเวลาที
่กาหนดในสั
ญาจ้าง เมื่อทางานครบก
าหนดตามสัญญาจ้าาในประเทศที
งหรือวันที่สัญญา
ช่คุว้มยให้
แ รงงานเชี่ ย วชาญที
่ เป็ น ที่ ต้ ญ
อ งการของตลาดอาเซี
ย นสามารถหางานท
่ ใ ห้
จ้างสิ้นสุดลง งหากคนหางานยั
งอยูน่ตการเคลื
่อหรือท่อางานต่
อในต่างประเทศางานในต่
จะได้รับาการคุ
้มครองจากกองทุ
ผลตอบแทนสู
แต่ในขณะเดียวกั
นย้ายแรงงานออกไปท
งประเทศก็
อาจส่งผลเสียน
ก 5 ปี นับแต่วจันไทย
ครบกหากแรงงานเชี
าหนดตามสัญญาจ้
าง และได้
สิทธิ่ เปคลืระโยชน์
ังนี้
ต่ ออีระบบเศรษฐกิ
่ ย วชาญมี
ทั กรับษะที
่ อ นย้ าดยออกไปเป็
น สาขาวิ ช าชี พ ที่
(1) จัดหรื
การให้
สมาชิก่เกองทุ
นทีา่ถยเข้
ูกทอดทิ
างประเทศ
เดินทางกลั
บประเทศไทย
ประเทศไทยเองก็ขาดแคลน
อแรงงานที
คลื่อนย้
ามามี้งปในต่
ัญหาด้
านคุณภาพหรื
อมาตรฐานวิ
ชาชีพ
งภูามงกั
ิลาเนา
โดยจ่่อายเป็
ค่าพาหนะชาชี
ค่าพทีจึ่พงักมีผค่ลต่
าอาหาร
ค่ารัชกาชี
ษาพยาบาล
และค่อาต้ใช้นจทุ่านยอืการผลิ
่น ๆ ทีต่
ทีจนถึ
่แตกต่
น การเคลื
นย้านยแรงงานวิ
อแรงงานวิ
พ คนไทย และต่
จาเป็น้ปตามจริ
งไม่เกิน่จคนละ
30,000
ของผู
ระกอบการที
้างแรงงานวิ
ชาชีบาท
พอาเซียน
(2) ดสงเคราะห์
เป็นค่าพาหนะ ค่าที่พักมี ภค่ารกิ
าอาหาร
กษาพยาบาล
และค่าใช้จา่านการ
ย
กรมการจั
หางาน กระทรวงแรงงาน
จ ที่ เค่กีา่ ยรัวข้
อ งกั บ แรงงานในด้
อื่น ่อๆนย้
กรณี
เมื่อประสบปั
างประเทศ
แก่่อนย้
รอการเข้
าทางานใหม่
รอการส่งกลักับบประเทศไทย
เคลื
ายแรงงาน
ซึ่งได้ญแก่หาในต่
แรงงานต่
างชาติทได้ี่เคลื
ายเข้ามาท
างานในประเทศไทย
แรงงานไทย
ทีรอการด
่เคลื่อนย้าเนิายออกไปท
โดยกองบริ
หารข้่จอ่ายจริ
มูลตลาดแรงงาน
่ งสังกัดกรมการจั
นคดี หรือางานต่
กรณีอื่นางประเทศ
ในลักษณะเดี
ยวกัน ตามที
งไม่เกินคนละ ซึ30,000
บาท ดหางาน
มีหน้าที่ในการวิเคราะห์
มด้านตลาดแรงงาน
การจั
ทาผลการศึ
กษาและวิ
จัยอต่นาง ๆ
(3)สถานการณ์
สงเคราะห์คแ่านวโน้
รักษาพยาบาล
กรณีประสบอุ
บัติเดหตุ
หรือประสบอั
นตรายก่
ทีเดิ่ เนกีทางไปท
่ ย วข้ อ งและมี
ลกระทบในด้
า นแรงงาน
โดยมีางประเทศ
ข้ อ มู ล ที่ เกีตามที
่ ย วข้่จอ่างยจริ
เช่งนไม่ความต้
างานต่าผงประเทศ
หรือประสบอั
นตรายในต่
เกินคนละอ งการแรงงาน
30,000 บาท
การขาดแคลนแรงงาน(4)การเคลื
่อนย้ากยแรงงานเข้
เป็นต้น ซึ่งข้ตอรวจพบเป็
มูลที่เกี่ยวกั
บการเคลื
สงเคราะห์
รณีถูกส่งกลัาบ-ออก
เนื่องจากแพทย์
นโรคต้
องห้า่อมนย้ดังานียของ
้
แรงงานประเภทไร้ทักษะฝี-มือ 25,000
(Unskilled
ดหางานมีอขนแรกของการเป็
้อมูลค่อนข้างครบถ้
วนกโดยมี
บาทLabor)
เมื่อถูกส่กรมการจั
งกลับภายในหกเดื
นสมาชิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ-สานั35,000
กบริหารแรงงานต่
ว บและมี
พระราชกางานไปแล้
าหนดการบริ
บาท หากถูากงด้
ส่งากลั
หลังจากการท
วเกิหนารจั
หกเดืดอการการ
นของ
ทการเป็
างานของคนต่
นสมาชิก างด้าวเข้ามากากับดูแล ทาให้เกิดการตื่นตัวของนายจ้าง และลูกจ้าง ที่จะดาเนินการแจ้ง
การทางานของคนต่างด้
ทักษะฝีมือการ(Unskilled
Labor) ให้ถูกต้างที
อง่เป็แต่นใสมาชิ
นส่วนของต่
(5)าวประเภทไร้
ประสบอันตรายจนพิ
หรือทุพพลภาพในระหว่
ก ไม่ว่าางด้าว
ประเภทมี
Labor)
ทักษะวิชาชีพ ดทีขึ่ผ้ น่านกรมการจั
ดหางานกลั
นข้อมูล
เหตุการณ์ททักี่ กษะฝี
่อ ให้มเือกิ ด(Skilled
อั น ตราจนพิ
การในกลุ
หรือ่มทุ8พ พลภาพจะเกิ
ในประเทศไทย
หรือต่บาเป็
งประเทศ
ทีให้่มจีจ่าานวนการเคลื
่อนย้ในกรณี
ายแรงงานค่
อนข้าคนละ
งน้อย30,000
ทั้งจานวนแรงงานต่
าวที่เคลื
่อนย้ายเข้
ยเงินสงเคราะห์
ทุพพลภาพ
บาท และพิกาารงด้คนละ
15,000
บาทามาทางาน
ในประเทศไทย และจ
่เคลื่อนย้ายออกไปท
างานต่างประเทศ
และเป็นที่นา่างประเทศ
สังเกตว่า
5) านวนแรงงานไทยที
การขอรับเงิน ระยะเวลาการขอรั
บเงิน และการติ
ดต่อประสานงานในต่
ใน 8 ทักษะวิชาชีพต่า1)
ง ๆ สมาชิ
มีสภาวิกกองทุ
ชาชีพนในประเทศไทยคอยก
ะกลุ่มวิชาชีพอยู
่แล้ว แต่
หรือทายาทสามารถยืากั่นบคดูาร้แลในแต่
องขอรับลการสงเคราะห์
จาก
ไม่
ทราบข้
ลแน่
งของจ
านวนและวิ
ธีการเดิ
นทางของแรงงานที
่เคลืบ่อสนุ
นย้นายออกไปท
างาน หรือ
กองทุ
นเพือ่ มูขอรั
บเงิชันดเรื
ช่ว่อยเหลื
อจากกองทุ
นณ
กลุ่มงานกองทุ
น และงานสนั
การจัดส่งแรงงานไทย
แรงงานที
่เคลื่อนย้กองบริ
ายเข้ามาท
างานผ่านสภาวิชาชี
พ หรือผ่ากรมการจั
นการลงทะเบี
ยนกับหรื
กรมการจั
หางานหรื
อไม่
ไปต่างประเทศ
ห ารแรงงานไทยไปต่
างประเทศ
ดหางาน
อสานักดงานจั
ดหางาน
เหตุ
ายแรงงานผ่
ชาชีพจึงไม่คหรื
่อยพบข้
อมูลตทีไทย
่เผยแพร่
ผ่านทางเว็ลบไทย
ไซต์
จังหวัใดข้
ด อหรืมูอลยืของการเคลื
่นคาร้องในต่่อานย้
งประเทศ
ณ สาานันสภาวิ
กงานแรงงานไทย
อสถานทู
หรือสถานกงสุ
เท่าใดนัก และทาอย่างไรข้อมูลการเคลื่อนย้ายแรงงานของกรมการจัดหางานจะเป็นที่น่าเชื่อถือ ด้วย
เหตุนี้กรมการจัดหางานจึงต้องนาเสนอพร้อมปรับปรุงข้อมูลของกรมการจัดหางานให้เป็นปัจจุบัน หา
แนวทางรองรับเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยการนาเสนอจากแหล่งข้อมูลของกรมการจัดห างาน
การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน
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ยบกระทรวงแรงงาน
วยการบริ
หารกองทุ
นเพื่อช่วยเหลือและแรงงาน
คนหางาน
ซึ่งจากข้2)
อมูลระเบี
ทั้งในส่
วนของแรงงานที่เคลืว่า่อด้นย้
ายเข้ามาท
างานในประเทศไทย
ไปท างานในต่
พ.ศ. 2549
ข้ อ 6 ในกลุ
ก าหนดให้
ผู้ ทพี่ ปตามข้
ระสงค์
รั บ การสงเคราะห์
ไทยที
่ เคลื่ อนย้างประเทศ
ยออกไปทางานต่
างประเทศ
่ ม วิช าชี
อตกลงยอมรั
บ ร่ว มทัจ้ ง ากกองทุ
8 วิช าชี พน
ยื่นคาร้รอับงขอรั
บการสงเคราะห์
ภายใน่อนย้
2 ปีายแรงงานวิ
นับแต่วันเกิชดาชีสิทพธิจัด(คืเป็อนวัส่นวทีนหนึ
่ประสบอั
นตราย
ประสบอุบัติเหตุา
อาจได้
ผลกระทบ
เพราะการเคลื
่งภายใต้
กรอบความตกลงว่
ชี วิ ตการของอาเซี
หรื อ วั น ที่ เข้ยานรั บ(ASEAN
การตรวจสุ
ข ภาพ และแพทย์
ร ะบุonว่ าService
เป็ น โรคต้– อAFAS)
งห้ า ม หรื
าร หรืยนอ
ด้เสีวยยบริ
Framework
Agreement
ปั จอจุบพิันกอาเซี
ทุพจพลภาพ
หรือวัภายใต้
นที่เดินกทางกลั
ได้
ัดทา MRAs
ารดาเนิบนประเทศไทย
การของคณะกรรมการสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ
3) กรณียนสมาชิ
กกองทุน ร้องขอรั
บความช่วonยเหลื
อจากการประสบปั
หาใน ชาชีพ
ประสานงานด้านบริการอาเซี
(Coordinating
Committee
Services:
CCS) ใน 7ญสาขาวิ
หางานจะประสานกั
บสานัตกยกรรม
งานแรงงานไทยในต่
างประเทศ
สถานทูนตเพีไทย
คืต่อางประเทศ
แพทย์ ทันกรมการจั
ตแพทย์ ดพยาบาล
วิศวกรรม สถาปั
บัญชี และสารวจ
(สาขานัหรื
กสอารวจเป็
ยง
หรือ สถานกงสุ
งประเทศที
กกองทุ
างานอยู
่ เพื่ย่อวอาเซี
ตรวจสอบข้
อเท็นจการ
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(opportunities) แก่ระบบเศรษฐกิจไทยให้สามารถจัดหาแรงงานในสาขาอาชีพที่ขาดแคลนได้ง่ายขึ้น
ช่ ว ยให้ แ รงงานเชี่ ย วชาญที่ เป็ น ที่ ต้ อ งการของตลาดอาเซี ย นสามารถหางานท าในประเทศที่ ใ ห้
ผลตอบแทนสูง แต่ในขณะเดียวกันการเคลื่อนย้ายแรงงานออกไปทางานในต่างประเทศก็อาจส่งผลเสีย
ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ไทย หากแรงงานเชี่ ย วชาญมี ทั ก ษะที่ เคลื่ อ นย้ า ยออกไปเป็ น สาขาวิ ช าชี พ ที่
ประเทศไทยเองก็ขาดแคลน หรือแรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามามีปัญหาด้านคุณภาพหรือมาตรฐานวิชาชีพ
ที่แตกต่างกัน การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจึงมีผลต่อแรงงานวิชาชีพ คนไทย และต่อต้นทุนการผลิต
ของผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานวิชาชีพอาเซียน
กรมการจั ด หางาน กระทรวงแรงงาน มี ภ ารกิ จ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ แรงงานในด้ า นการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน ซึ่งได้แก่ แรงงานต่างชาติที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานในประเทศไทย กับแรงงานไทย
ที่เคลื่อนย้ายออกไปทางานต่างประเทศ โดยกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน ซึ่ งสังกัดกรมการจัดหางาน
มีหน้าที่ในการวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มด้านตลาดแรงงาน การจัดทาผลการศึกษาและวิจัยต่าง ๆ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งและมี ผ ลกระทบในด้ า นแรงงาน โดยมี ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น ความต้ อ งการแรงงาน
การขาดแคลนแรงงาน การเคลื่อนย้ายแรงงานเข้า -ออก เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายของ
แรงงานประเภทไร้ทักษะฝีมือ (Unskilled Labor) กรมการจัดหางานมีข้อมูลค่อนข้างครบถ้วน โดยมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สานักบริหารแรงงานต่างด้าว และมีพระราชกาหนดการบริหารจัดการการ
ทางานของคนต่างด้าวเข้ามากากับดูแล ทาให้เกิดการตื่นตัวของนายจ้าง และลูกจ้าง ที่จะดาเนินการแจ้ง
การทางานของคนต่างด้าวประเภทไร้ทักษะฝีมือ (Unskilled Labor) ให้ถูกต้อง แต่ในส่วนของต่างด้าว
ประเภทมีทักษะฝีมือ (Skilled Labor) ในกลุ่ม 8 ทักษะวิชาชีพ ที่ผ่านกรมการจัดหางานกลับเป็นข้อมูล
ที่มีจานวนการเคลื่อนย้ายแรงงานค่ อนข้างน้อย ทั้งจานวนแรงงานต่างด้าวที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางาน
ในประเทศไทย และจานวนแรงงานไทยที่เคลื่อนย้ายออกไปทางานต่างประเทศ และเป็นที่น่าสังเกตว่า
ใน 8 ทักษะวิชาชีพต่าง ๆ มีสภาวิชาชีพในประเทศไทยคอยกากับดูแลในแต่ละกลุ่มวิชาชีพอยู่แล้ว แต่
ไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดเรื่องของจานวนและวิธีการเดินทางของแรงงานที่เคลื่อนย้ายออกไปทางาน หรือ
แรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานผ่านสภาวิชาชีพ หรือผ่านการลงทะเบียนกับกรมการจัดหางานหรือไม่
เหตุใดข้อมูลของการเคลื่อนย้ายแรงงานผ่านสภาวิชาชีพจึงไม่ค่อยพบข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
เท่าใดนัก และทาอย่างไรข้อมูลการเคลื่อนย้ายแรงงานของกรมการจัดหางานจะเป็นที่น่าเชื่อถือ ด้วย
เหตุนี้กรมการจัดหางานจึงต้องนาเสนอพร้อมปรับปรุงข้อมูลของกรมการจัดหางานให้เป็นปัจจุบัน หา
แนวทางรองรับเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยการนาเสนอจากแหล่งข้อมูลของกรมการจัดห างาน
การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน

บทที่ 4
ผลการศึกษา
จากการศึกษาเรื่อง การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน ในบทนี้
จะน าเสนอผลการส ารวจจากข้ อ มู ล ของกรมการจั ด หางานที่ เ กี่ ย วกั บ การเคลื่ อ นย้ า ยแรงงาน
ใน 2 ประเภท คื อ แรงงานต่ า งชาติ ที่ เคลื่ อ นย้ า ยเข้ า มาท างานในประเทศไทย และแรงงานไทย
ที่เคลื่อนย้ายออกไปทางานต่างประเทศ และการสัมภาษณ์ตัวแทนจากสภาวิชาชีพ

4.1 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายแรงงานในประเทศไทย

4.1.1 แรงงานต่างชาติในประเทศไทยทั้งหมด
จากการศึกษา พบว่า ข้อมูลภาพรวมแรงงานต่างชาติปี 2562 คนต่างชาติที่ได้รับอนุญาต
ทางานทั่วราชอาณาจักร ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2562 รวมทั้งสิ้นจานวน 2,049,345 คน เมื่อพิจารณา
จาแนกประเภทคนต่างชาติที่ได้รับอนุ ญาตทางานในประเทศไทยสามารถจาแนกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ
กลุ่มคนต่างชาติที่ ไม่มีทักษะ มีจานวน 1,887,462 คน คิดเป็นร้อยละ 92.10 ของจานวนคนต่างชาติ
ที่ได้รับอนุญาตทางานทั้งหมด กลุ่มแรงงานต่างชาติที่มีทักษะ มีจานวน 161,642 คน ร้อยละ 7.89 และกลุ่ม
แรงงานต่างชาติตลอดชีพ มีจานวน 241 คน (ร้อยละ 0.01)
หากจาแนกประเภทคนต่างชาติที่ได้รับอนุ ญ าตทางานในประเทศไทยตามประเภทการ
อนุญาตของกรมการจัดหางานสามารถจาแนกได้เป็น 6 ประเภท โดยเรียงตามลาดับจากจานวนมากที่สุด
ไปหาน้อยที่สุด กล่าวคือ คนต่างชาติป ระเภทแรงงานนาเข้า (MOU) ได้รับ อนุญ าตทางานมากที่สุด
จานวน 925,813 คน คิดเป็นร้อยละ 45.18 ของคนต่างชาติที่ได้รับอนุญาตทางานทั่วราชอาณาจักร
รองลงมาคือ ประเภทพิสู จ น์ สั ญ ชาติ จานวน 867,043 คน (ร้อยละ 42.31) ประเภททั่ วไป จานวน
115,479 คน (ร้อยละ 5.63) ประเภทชนกลุ่มน้อย จานวน 62,015 คน (ร้อยละ 3.03) ประเภทส่งเสริม
การลงทุน จานวน 46,163 คน (ร้อยละ 2.25) ประเภทที่เข้ามาในลักษณะไป-กลับ จานวน 32,591 คน
(ร้อยละ 1.59)
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อาจได้รับผลกระทบ เพราะการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจัดเป็นส่วนหนึ่งภายใต้กรอบความตกลงว่า
ด้วยบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service – AFAS) ปั จจุบันอาเซียน
ได้จัดทา MRAs ภายใต้การดาเนินการของคณะกรรมการสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ
ประสานงานด้านบริการอาเซียน (Coordinating Committee on Services: CCS) ใน 7 สาขาวิชาชีพ
คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกรรม สถาปัตยกรรม บัญชี และสารวจ (สาขานักสารวจเป็นเพียง
กรอบข้อตกลงฯ) และข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนที่ดาเนินการ
ภายใต้ ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee (ATPMC)
การเคลื่ อ น ย้ า ยแรงงาน วิ ช าชี พ ใน กลุ่ ม ป ระเท ศอาเซี ย น อาจเป็ น ทั้ งโอกาส
(opportunities) แก่ระบบเศรษฐกิจไทยให้สามารถจัดหาแรงงานในสาขาอาชีพที่ขาดแคลนได้ง่ายขึ้น
ช่ ว ยให้ แ รงงานเชี่ ย วชาญที่ เป็ น ที่ ต้ อ งการของตลาดอาเซี ย นสามารถหางานท าในประเทศที่ ใ ห้
ผลตอบแทนสูง แต่ในขณะเดียวกันการเคลื่อนย้ายแรงงานออกไปทางานในต่างประเทศก็อาจส่งผลเสีย
ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ไทย หากแรงงานเชี่ ย วชาญมี ทั ก ษะที่ เคลื่ อ นย้ า ยออกไปเป็ น สาขาวิ ช าชี พ ที่
ประเทศไทยเองก็ขาดแคลน หรือแรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามามีปัญหาด้านคุณภาพหรือมาตรฐานวิชาชีพ
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ะเข้ามาทาางาน
ษัทแม่ง
ททีางานของคนต่
งด้าวเข้า่ใมาก
ากับดูงแค่ลอทนข้าให้
เกิงดการตื
่นตัวจของนายจ้
ง และลูโดยถู
กจ้างกส่ทีง่จมาจากบริ
ะดาเนินการแจ้
ในต่ าางานของคนต่
งประเทศที่ เข้ างด้
มาลงทุ
น ในประเทศไทย
อเข้ามาท างานชั
คราวในงานที
ต้อวงใช้
ทั ก ษะและ
การท
าวประเภทไร้
ทักษะฝีมือหรื(Unskilled
Labor)่ วให้
ถูกต้อง แต่ใ่นส่
นของต่
างด้าว
เทคโนโลยีทชักั้นษะฝี
สูง มเป็ือน(Skilled
ความต้อLabor)
งการผู้ทในกลุ
ี่มีความสามารถเฉพาะด้
มีความชานาญเฉพาะด้
านนหรื
ประเภทมี
่ม 8 ทักษะวิชาชีพ ทีา่ผน่านกรมการจั
ดหางานกลับเป็
ข้อมูอลมี
(ภาษา)อนข้
ที่ยังาหาคนไทยที
่มีความสามารถหรื
ความช
มงาน
ทีความสามารถทางการสื
่มีจานวนการเคลื่อนย้่อาสาร
ยแรงงานค่
งน้อย ทั้งจานวนแรงงานต่
างด้อามีวที
่เคลื่อานาญเข้
นย้ายเข้าามาร่
มาทวางาน
ไม่ได้ หรือเป็นการเข้
มาทางานในกิจการที่เคลื
่ตนเองลงทุ
น หรือกิางานต่
จการของคู
่สมรส หรื
อกิจการที
ในประเทศไทย
และจาานวนแรงงานไทยที
่อนย้ายออกไปท
างประเทศ
และเป็
นที่น่า่รสั่วงมลงทุ
เกตว่นา
รวมทั
กรตามกฎหมายพิ
เศษ ลได้ะกลุ
แก่่มกฎหมายว่
ใน
8 ทั้งแรงงานต่
กษะวิชาชีาพงชาติ
ต่าง ทๆี่เข้มีาสมาท
ภาวิางานในราชอาณาจั
ชาชีพในประเทศไทยคอยก
ากับดูแลในแต่
วิชาชีพอยูา่แด้ล้ววยการ
แต่
ส่งทเสริราบข้
มการลงทุ
่น เป็นต้น ธีการเดินทางของแรงงานที่เคลื่อนย้ายออกไปทางาน หรือ
ไม่
อมูลแน่น ชและกฎหมายอื
ัดเรื่องของจานวนและวิ
แรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานผ่านสภาวิชาชีพ หรือผ่านการลงทะเบียนกับกรมการจัดหางานหรือไม่
เหตุใดข้อมูลของการเคลื่อนย้ายแรงงานผ่านสภาวิชาชีพจึงไม่ค่อยพบข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
เท่าใดนัก และทาอย่างไรข้อมูลการเคลื่อนย้ายแรงงานของกรมการจัดหางานจะเป็นที่น่าเชื่อถือ ด้วย
เหตุนี้กรมการจัดหางานจึงต้องนาเสนอพร้อมปรับปรุงข้อมูลของกรมการจัดหางานให้เป็นปัจจุบัน หา
แนวทางรองรับเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยการนาเสนอจากแหล่งข้อมูลของกรมการจัดห างาน
การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน
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ซึ่งจากข้อมูลทั้งในส่วนของแรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานในประเทศไทย และแรงงาน
ไทยที่ เคลื่ อนย้ ายออกไปทางานต่ างประเทศ ในกลุ่ ม วิช าชีพ ตามข้อตกลงยอมรับ ร่ว มทั้ ง 8 วิช าชี พ
อาจได้รับผลกระทบ เพราะการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจัดเป็นส่วนหนึ่งภายใต้กรอบความตกลงว่า
ด้วยบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service – AFAS) ปั จจุบันอาเซียน
ได้จัดทา MRAs ภายใต้การดาเนินการของคณะกรรมการสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ
ประสานงานด้านบริการอาเซียน (Coordinating Committee on Services: CCS) ใน 7 สาขาวิชาชีพ
คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกรรม สถาปัตยกรรม บัญชี และสารวจ (สาขานักสารวจเป็นเพียง
กรอบข้อตกลงฯ) และข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนที่ดาเนินการ
ภายใต้ ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee (ATPMC)
การเคลื่ อ น ย้ า ยแรงงาน วิ ช าชี พ ใน กลุ่ ม ป ระเท ศอาเซี ย น อาจเป็ น ทั้ งโอกาส
(opportunities) แก่ระบบเศรษฐกิจไทยให้สามารถจัดหาแรงงานในสาขาอาชีพที่ขาดแคลนได้ง่ายขึ้น
ช่ ว ยให้ แ รงงานเชี่ ย วชาญที่ เป็ น ที่ ต้ อ งการของตลาดอาเซี ย นสามารถหางานท าในประเทศที่ ใ ห้
ผลตอบแทนสูง แต่ในขณะเดียวกันการเคลื่อนย้ายแรงงานออกไปทางานในต่างประเทศก็อาจส่งผลเสีย
ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ไทย หากแรงงานเชี่ ย วชาญมี ทั ก ษะที่ เคลื่ อ นย้ า ยออกไปเป็ น สาขาวิ ช าชี พ ที่
ประเทศไทยเองก็ขาดแคลน หรือแรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามามีปัญหาด้านคุณภาพหรือมาตรฐานวิชาชีพ
ที่แตกต่างกัน การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจึงมีผลต่อแรงงานวิชาชีพ คนไทย และต่อต้นทุนการผลิต
ภาพที่ 4.3 ประเภทของแรงงานต่างชาติทไี่ ด้รับอนุญาตทั้งหมดในประเทศไทย
ของผู้ประกอบการที
่จ้างแรงงานวิชาชีพอาเซียน
ที่มา : สานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ณ เดือนเมษายน ปี 2562
กรมการจั ด หางาน กระทรวงแรงงาน มี ภ ารกิ จ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ แรงงานในด้ า นการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน
ซึ่งได้แก่ แรงงานต่
างชาติทางชาติ
ี่เคลื่อนย้
ามาท
ทั้งนี้ สามารถจ
าแนกแรงงานต่
ที่มาีทยเข้
ักษะฝี
มือางานในประเทศไทย
(Skilled Labour) ทีกับ่ได้แรงงานไทย
รับอนุญาต
ทีท่เางานในไทยตามต
คลื่อนย้ายออกไปทาแหน่
างานต่
า
งประเทศ
โดยกองบริ
ห
ารข้
อ
มู
ล
ตลาดแรงงาน
ซึ
่
ง
สั
ง
กั
ด
กรมการจั
หางาน
งงาน คือ แรงงานประเภททั่วไป และประเภทส่งเสริมการลงทุน เป็นดแรงงาน
มีต่หางชาติ
น้าที่ในการวิ
สถานการณ์แนวโน้
มด้าทนตลาดแรงงาน
การจั161,642
ดทาผลการศึ
กษาและวิ
จัยต่งารวม
งๆ
ที่ ได้ รั บเคราะห์
อนุ ญ าตจากนายทะเบี
ย นให้
างานได้ มี จ านวน
คน และมี
ต าแหน่
ที179,356
่ เกี่ ย วข้ อตงและมี
ลกระทบในด้
า นแรงงาน
ที่ เกี่ ย่สวข้
ง เช่ น14.98
ความต้
อ งการแรงงาน
าแหน่งผโดยท
างานในอาชี
พผู้จัดการฝ่โดยมี
ายต่าขง้ อๆมู ลมากที
ุดร้ออยละ
รองลงมาคื
อ อาชีพ
การขาดแคลนแรงงาน
การเคลื
่
อ
นย้
า
ยแรงงานเข้
า
-ออก
เป็
น
ต้
น
ซึ
่
ง
ข้
อ
มู
ล
ที
่
เ
กี
่
ย
วกั
บ
การเคลื
่
อ
นย้
ยของพ
ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานเอกชน ร้อยละ 10.12 อาชีพผู้จัดการฝ่ายการตลาด ร้อยละ 6.16าอาชี
แรงงานประเภทไร้
ทัก่วษะฝี
มือ (Unskilled
ลค่อ4.92
นข้างครบถ้วน โดยมี
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั
ไป 6.03
และอาชีพครูLabor)
อาจารย์กรมการจั
ระดับอาชีดหางานมี
วศึกษาฯขร้้ออมูยละ
หน่วยงานที่รับประเภทอาชี
ผิดชอบคือ สพานั
บริหอัารแรงงานต่
างด้าว และมี
พระราชก
หารจักดประเทศ
การการ
ในก10
นดับแรกของแรงงานต่
างชาติ
ที่มีทักาหนดการบริ
ษะฝีมือ ซึ่งรวมทุ
ทไม่างานของคนต่
งด้าวเข้ามากากั
บดูแาลนั้นทาให้
วของนายจ้
าง างานจะได้
และลูกจ้างเพีทีย่จงะด2าเนิ
นการแจ้คือง
เฉพาะในกลุ่มาประเทศอาเซี
ยนเท่
จะเห็เกินดว่การตื
าถ้าจั่นดตัแบ่
งตามการท
ประเภท
การท
งด้าวประเภทไร้
ทักษะฝี
ถูกต้อง ้บแต่ริหในส่
างด้าายว
ปฏิบัตางานของคนต่
ิงานในบริษัทาเอกชน
และในสถานศึ
กษามือเนื(Unskilled
่องจากเป็นตLabor)
าแหน่งให้
ประเภทผู
ารฯวนของต่
ผู้จัดการฝ่
ประเภทมี
ักษะฝี
่ม ง8ครูทักอาจารย์
ษะวิชาชีผูพ้สทีอนในระดั
่ผ่านกรมการจั
นข้อมูลา
ต่าง ๆ เจ้าทหน้
าที่บมริือห(Skilled
ารงานลูกLabor)
ค้า และตในกลุ
าแหน่
บต่างดๆหางานกลั
ซึ่งอาจเป็บนเป็เพราะว่
ทีบริ่มษีจานวนการเคลื
่อนย้าางยแรงงานค่
อนข้นในประเทศไทยจึ
างน้อย ทั้งจานวนแรงงานต่
างด้าวที่เคลืา่อมาควบคุ
นย้ายเข้มามาท
างาน
ัทแม่ในประเทศต่
ๆ เข้ามาลงทุ
งส่งพนักงานของตนเข้
ดูแลสาขา
ในประเทศไทย
และจ
่เคลื่อนย้ายออกไปทางานต่
างประเทศ
และเป็นผทีู้ส่อนในแวดวง
น่าสังเกตว่า
ในต่างประเทศ หรื
อเข้านวนแรงงานไทยที
ามาสอนงานให้กับแรงงานในประเทศไทย
และในส่
วนของอาจารย์
ใน
8 ทักกษา
ษะวิเพราะการขาดแคลนผู
ชาชีพต่าง ๆ มีสภาวิชาชี้ เชีพ่ ยในประเทศไทยคอยก
ากับดูแาลในแต่
ละกลุจึ่มงวิจชาเป็
าชีพนอยู
ล้วา งครู
แต่
การศึ
วชาญเฉพาะด้ า นภาษาต่
งประเทศ
ต้ อ่แงจ้
ไม่
ทราบข้
อมูลเจ้แน่
ชัดเรื่องของจ
ธีกนารเดิ
่อนย้ายออกไปท
างาน หรื
ชาวต่
างชาติ
าของภาษานั
้ น านวนและวิ
ๆ โดยตรงเป็
ผู้ ส นอนทางของแรงงานที
ซึ่ งสอดคล้ อ งกั่บเคลื
ต าแหน่
งงานที่ ป รากฏขึ
้ น ในอ
แรงงานที
คลื่อนย้ายเข้ามาทางานผ่านสภาวิชาชีพ หรือผ่านการลงทะเบียนกับกรมการจัดหางานหรือไม่
10 อันดับ่เแรก
เหตุใดข้อมูลของการเคลื่อนย้ายแรงงานผ่านสภาวิชาชีพจึงไม่ค่อยพบข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
เท่าใดนัก และทาอย่างไรข้อมูลการเคลื่อนย้ายแรงงานของกรมการจัดหางานจะเป็นที่น่าเชื่อถือ ด้วย
เหตุนี้กรมการจัดหางานจึงต้องนาเสนอพร้อมปรับปรุงข้อมูลของกรมการจัดหางานให้เป็นปัจจุบัน หา
แนวทางรองรับเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยการนาเสนอจากแหล่งข้อมูลของกรมการจัดห างาน
การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน
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ตารางที่ 4.1ซึ่งจจากข้
านวนแรงงานต่
งชาติกลุ่มผู้มีท่เักคลื
ษะ่อนย้
(Skilled
Labour)
ที่ทางานในประเทศไทย
อมูลทั้งในส่วานของแรงงานที
ายเข้ามาท
างานในประเทศไทย
และแรงงาน
จาแนกตามประเภทอาชี
พ 10ในกลุ
อันดับ่ มแรก
เดือนเมษายน
ปี 2562
ไทยที่ เคลื่ อนย้ ายออกไปท
างานต่ างประเทศ
วิช าชีณพ ตามข้
อตกลงยอมรั
บ ร่ว มทั้ ง 8 วิช าชี พ
อาจได้รับผลกระทบ เพราะการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจัดเป็นส่วนหนึ่งภายใต้กรอบความตกลงว่า
จานวน
จานวน
ด้ลวาดัยบริ
Framework
บ การของอาเซียน (ASEAN
ประเภทอาชี
พ Agreement on Service – AFAS) ปั จจุบันอาเซียน
(คน)
(ตาแหน่ง)
ได้จัดทา MRAs ภายใต้การดาเนินการของคณะกรรมการสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ
1 ผู้จัดการฝ่าย
22,820
26,875
ประสานงานด้านบริการอาเซียน (Coordinating Committee on Services: CCS) ใน 7 สาขาวิชาชีพ
ารระดับพยาบาล
สูงของหน่วิวศยงานเอกชน
15,006
18,156
คือ2แพทย์ผู้บทัรินหตแพทย์
วกรรม สถาปัตยกรรม บัญชี และสารวจ
(สาขานักสารวจเป็
นเพียง
3
ผู
จ
้
ด
ั
การฝ่
า
ยการตลาด
9,816
11,047
กรอบข้อตกลงฯ) และข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนที่ดาเนินการ
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ประเทศไทยเองก็ขาดแคลน หรือแรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามามีปัญหาด้านคุณภาพหรือมาตรฐานวิชาชีพ
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ประเภทมีทักษะฝีมือ (Skilled Labor) ในกลุ่ม 8 ทักษะวิชาชีพ ที่ผ่านกรมการจัดหางานกลับเป็นข้อมูล
ที่มีจานวนการเคลื่อนย้ายแรงงานค่ อนข้างน้อย ทั้งจานวนแรงงานต่างด้าวที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางาน
ในประเทศไทย และจานวนแรงงานไทยที่เคลื่อนย้ายออกไปทางานต่างประเทศ และเป็นที่น่าสังเกตว่า
ใน 8 ทักษะวิชาชีพต่าง ๆ มีสภาวิชาชีพในประเทศไทยคอยกากับดูแลในแต่ละกลุ่มวิชาชีพอยู่แล้ว แต่
ไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดเรื่องของจานวนและวิธีการเดินทางของแรงงานที่เคลื่อนย้ายออกไปทางาน หรือ
แรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานผ่านสภาวิชาชีพ หรือผ่านการลงทะเบียนกับกรมการจัดหางานหรือไม่
เหตุใดข้อมูลของการเคลื่อนย้ายแรงงานผ่านสภาวิชาชีพจึงไม่ค่อยพบข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
เท่าใดนัก และทาอย่างไรข้อมูลการเคลื่อนย้ายแรงงานของกรมการจัดหางานจะเป็นที่น่าเชื่อถือ ด้วย
เหตุนี้กรมการจัดหางานจึงต้องนาเสนอพร้อมปรับปรุงข้อมูลของกรมการจัดหางานให้เป็นปัจจุบัน หา
แนวทางรองรับเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยการนาเสนอจากแหล่งข้อมูลของกรมการจัดห างาน
การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน
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ซึ่งจากข้อมูลทั้งในส่วนของแรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานในประเทศไทย และแรงงาน
ไทยที่ เคลื่ อนย้ ายออกไปทางานต่ างประเทศ ในกลุ่ ม วิช าชีพ ตามข้อตกลงยอมรับ ร่ว มทั้ ง 8 วิช าชี พ
อาจได้รับผลกระทบ เพราะการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจัดเป็นส่วนหนึ่งภายใต้กรอบความตกลงว่า
ด้วยบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service – AFAS) ปั จจุบันอาเซียน
ได้จัดทา MRAs ภายใต้การดาเนินการของคณะกรรมการสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ
ประสานงานด้านบริการอาเซียน (Coordinating Committee on Services: CCS) ใน 7 สาขาวิชาชีพ
คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกรรม สถาปัตยกรรม บัญชี และสารวจ (สาขานักสารวจเป็นเพียง
กรอบข้อตกลงฯ) และข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนที่ดาเนินการ
ภายใต้ ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee (ATPMC)
การเคลื่ อ น ย้ า ยแรงงาน วิ ช าชี พ ใน กลุ่ ม ป ระเท ศอาเซี ย น อาจเป็ น ทั้ งโอกาส
(opportunities) แก่ระบบเศรษฐกิจไทยให้สามารถจัดหาแรงงานในสาขาอาชีพที่ขาดแคลนได้ง่ายขึ้น
ช่ ว ยให้ แ รงงานเชี่ ย วชาญที่ เป็ น ที่ ต้ อ งการของตลาดอาเซี ย นสามารถหางานท าในประเทศที่ ใ ห้
ผลตอบแทนสูง แต่ในขณะเดียวกันการเคลื่อนย้ายแรงงานออกไปทางานในต่างประเทศก็อาจส่งผลเสีย
ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ไทย หากแรงงานเชี่ ย วชาญมี ทั ก ษะที่ เคลื่ อ นย้ า ยออกไปเป็ น สาขาวิ ช าชี พ ที่
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ประเภทมีทักษะฝีมือ (Skilled Labor) ในกลุ่ม 8 ทักษะวิชาชีพ ที่ผ่านกรมการจัดหางานกลับเป็นข้อมูล
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ใน
8 ทัก1,379
ษะวิชาชีคนพต่หากพิ
าง ๆ จมีารณาสั
สภาวิชญ
าชีชาติ
พในประเทศไทยคอยก
ากับาดูมีแลในแต่
าชีพอยู่แล้ว แต่
ญี่ ปทุ่ นราบข้
เข้ามาท
เป็นร้อยละ 29.61
ศวกรทั
ไม่
อมูลางานในประเทศไทยมากที
แน่ชัดเรื่องของจานวนและวิ่สธุ ดีกหรื
ารเดิอคินดทางของแรงงานที
่เคลืของแรงงานวิ
่อนย้ายออกไปท
างาน้ งหมด
หรือ
ที่เข้ามาท่เางานในไทย
แรงงานที
คลื่อนย้ายเข้ามาทางานผ่านสภาวิชาชีพ หรือผ่านการลงทะเบียนกับกรมการจัดหางานหรือไม่
แรงงานต่่อานย้
งชาติ
เฉพาะกลุา่มนสภาวิ
อาเซียนที
เหตุใดข้อ4.1.2
มูลของการเคลื
ายแรงงานผ่
ชาชี่เข้พาจึมาท
งไม่คางานในประเทศไทย
่อยพบข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
จากการศึ
กษาอมูข้ลอการเคลื
มูลภาพรวมแรงงานต่
างชาติ ในกลุ่ มประเทศอาเซี
เท่าใดนัก และท
าอย่างไรข้
่อนย้ายแรงงานของกรมการจั
ดหางานจะเป็ยนนทีที่น่ไาด้เชืร่อับถือนุ
อ ญด้วาตย
ทางานทั
่วราชอาณาจั
กร งณต้อเดืงนอาเสนอพร้
นเมษายนอมปรั
2562บปรุ
พบว่
้งสิ้น 1,857,904
เหตุ
นี้กรมการจั
ดหางานจึ
งข้าอมีมูจลานวนทั
ของกรมการจั
ดหางานให้คน
เป็นเมืปั่อจพิจุบจารณา
ัน หา
ประเภทคนต่บางชาติ
น 2 กลุ่ มใหญ่ดหคือางาน
กลุ่ ม
แนวทางรองรั
เพื่อแก้ที่ได้ขปัรับญอนุ
หาทีญ่อาตท
าจเกิางานในประเทศไทยสามารถจ
ดขึ้น โดยการนาเสนอจากแหล่าแนกได้
งข้อมูลเป็ของกรมการจั
การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน
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แรงงานต่างชาติซึท่งจากข้
ี่มีทักษะ
คน คิดเป็่เคลื
นร้อ่ ยละ
1.54ามาท
ของจางานในประเทศไทย
านวนคนต่างชาติที่ไและแรงงาน
ด้รับอนุญาต
อมูลมีทัจ้งานวน
ในส่ว28,697
นของแรงงานที
นย้ายเข้
ทางานทั
่มคนต่างชาติ
ที่ไม่ามงประเทศ
ีทักษะ มีจานวน
คน อ(ร้ตกลงยอมรั
อยละ 98.46)
ไทยที
่ เคลื้งหมด
่ อนย้ ากลุยออกไปท
างานต่
ในกลุ่ ม1,829,207
วิช าชีพ ตามข้
บ ร่ว มทั้ ง 8 วิช าชี พ
หากจาแนกประเภทคนต่
ที่ได้รับชอนุ
อาจได้รับผลกระทบ
เพราะการเคลื่อนย้าางชาติ
ยแรงงานวิ
าชีพญจัาตท
ดเป็างานในประเทศไทยตามประเภทการ
นส่วนหนึ่งภายใต้กรอบความตกลงว่า
ญาตของกรมการจั
าแนกได้Agreement
เป็น 6 ประเภท
โดยเรียงตามล
าดับปัจากจ
ด้อนุวยบริ
การของอาเซียดนหางานสามารถจ
(ASEAN Framework
on Service
– AFAS)
จจุบันานวนมาก
อาเซียน
ที่สจุดัดไปหาน้
อยทีภายใต้
่สุด กล่ากวคื
คนต่นาการของคณะกรรมการสาขาวิ
งชาติประเภทแรงงานนาเข้า (MOU)
ญาตทางานมากที่สุด
ได้
ทา MRAs
ารดอ าเนิ
ชาชีพที่เได้กี่ยรับวข้อนุองของคณะกรรมการ
จานวน 925,813
คิดเป็นยร้นอ(Coordinating
ยละ 49.83 ของคนต่
างชาติทon
ี่ได้รServices:
ับอนุญาตทCCS)
างานทั
ประสานงานด้
านบริคน
การอาเซี
Committee
ใน่ว7ราชอาณาจั
สาขาวิชาชีกพร
สูจน์สัญชาติ
จานวนสถาปั
867,043
คน บั(ร้ญอยละ
46.67)
ามาในลันกเพี
ษณะ
คืรองลงมาคื
อ แพทย์ อทันประเภทพิ
ตแพทย์ พยาบาล
วิศวกรรม
ตยกรรม
ชี และส
ารวจประเภทที
(สาขานัก่เสข้ารวจเป็
ยง
ไป-กลั บอตกลงฯ)
จ านวนและข้
32,591
คน (ร้ อ ยละ
่ ว ไป
คน ย(ร้นทีอ ยละ
กรอบข้
อตกลงยอมรั
บร่วมคุ1.75)
ณสมบัประเภททั
ติบุคลากรวิ
ชาชีจพานวน
การท่อ24,548
งเที่ยวอาเซี
่ดาเนิน1.32)
การ
ประเภASEAN
ท ส่ งเสริTourism
ม การลงทุ
น จ าน วนMonitoring
4,149 คนCommittee
(ร้ อ ยละ 0.22)
และป ระเภ ท ชน กลุ่ มน้ อย
ภายใต้
Professional
(ATPMC)
จานวน 3,760การเคลื
คน (ร้อยละ
่ อ น ย้0.20)
า ยแรงงาน วิ ช าชี พ ใน กลุ่ ม ป ระเท ศอาเซี ย น อาจเป็ น ทั้ งโอกาส
(opportunities) แก่ระบบเศรษฐกิจไทยให้สามารถจัดหาแรงงานในสาขาอาชีพที่ขาดแคลนได้ง่ายขึ้น
ช่ ว ยให้ แ รงงานเชี่ ย วชาญที่ เป็ น ที่ ต้ อ งการของตลาดอาเซี ย นสามารถหางานท าในประเทศที่ ใ ห้
ผลตอบแทนสูง แต่ในขณะเดียวกันการเคลื่อนย้ายแรงงานออกไปทางานในต่างประเทศก็อาจส่งผลเสีย
ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ไทย หากแรงงานเชี่ ย วชาญมี ทั ก ษะที่ เคลื่ อ นย้ า ยออกไปเป็ น สาขาวิ ช าชี พ ที่
ประเทศไทยเองก็ขาดแคลน หรือแรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามามีปัญหาด้านคุณภาพหรือมาตรฐานวิชาชีพ
ที่แตกต่างกัน การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจึงมีผลต่อแรงงานวิชาชีพ คนไทย และต่อต้นทุนการผลิต
ของผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานวิชาชีพอาเซียน
กรมการจั ด หางาน กระทรวงแรงงาน มี ภ ารกิ จ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ แรงงานในด้ า นการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน ซึ่งได้แก่ แรงงานต่างชาติที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานในประเทศไทย กับแรงงานไทย
ที่เคลื่อนย้ายออกไปทางานต่างประเทศ โดยกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน ซึ่ งสังกัดกรมการจัดหางาน
มีหน้าที่ในการวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มด้านตลาดแรงงาน การจัดทาผลการศึกษาและวิจัยต่าง ๆ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งและมี ผ ลกระทบในด้ า นแรงงาน โดยมี ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น ความต้ อ งการแรงงาน
การขาดแคลนแรงงาน การเคลื่อนย้ายแรงงานเข้า -ออก เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายของ
แรงงานประเภทไร้ทักษะฝีมือ (Unskilled Labor) กรมการจัดหางานมีข้อมูลค่อนข้างครบถ้วน โดยมี
4.5 จานวนแรงงานต่
างชาติที่ได้รับาอนุ
่มอาเซีหยน)
หน่วยงานที่รภาพที
ับผิด่ ชอบคื
อ สานักบริหารแรงงานต่
งด้ญาาตในประเทศไทย
ว และมีพระราชก(เฉพาะกลุ
าหนดการบริ
ารจัดการการ
ที่มา : สานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ณ เดือนเมษายน ปี 2562
ทางานของคนต่างด้าวเข้ามากากับดูแล ทาให้เกิดการตื่นตัวของนายจ้าง และลูกจ้าง ที่จะดาเนินการแจ้ง
การทางานของคนต่างด้าวประเภทไร้ทักษะฝีมือ (Unskilled Labor) ให้ถูกต้อง แต่ในส่วนของต่างด้าว
หากพิ จ ารณาแรงงานต่างชาติ กลุ่ มอาเซียนในประเทศไทย จะพบว่า แรงงานต่างชาติ
ประเภทมีทักษะฝีมือ (Skilled Labor) ในกลุ่ม 8 ทักษะวิชาชีพ ที่ผ่านกรมการจัดหางานกลับเป็นข้อมูล
ที่ มี ทั ก ษะฝี มื อ (Skilled Labour) อยู่ ใ นประเภทแรงงานทั่ ว ไปและประเภทส่ ง เสริ ม การลงทุ น
ที่มีจานวนการเคลื่อนย้ายแรงงานค่ อนข้างน้อย ทั้งจานวนแรงงานต่างด้าวที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางาน
จานวน 28,697 คน เท่านั้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.54 ของจานวนแรงงานต่างชาติทั้งหมด มีตาแหน่ง
ในประเทศไทย และจานวนแรงงานไทยที่เคลื่อนย้ายออกไปทางานต่างประเทศ และเป็นที่น่าสังเกตว่า
รวม 30,354 ตาแหน่ง โดยทางานในอาชีพ อาชีพครู อาจารย์ ในระดับต่าง ๆ มากที่สุด รองลงมาคือ
ใน 8 ทักษะวิชาชีพต่าง ๆ มีสภาวิชาชีพในประเทศไทยคอยกากับดูแลในแต่ละกลุ่มวิชาชีพอยู่แล้ว แต่
อาชีพผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งใกล้เคียงกับแรงงานต่างชาติในกลุ่มประเทศทั่วไป
ไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดเรื่องของจานวนและวิธีการเดินทางของแรงงานที่เคลื่อนย้ายออกไปทางาน หรือ
พบว่ามาจาก ประเทศฟิลิปปินส์ มีจานวนมากที่สุด 18,290 คน (ร้อยละ 63.73) รองลงมา
แรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานผ่านสภาวิชาชีพ หรือผ่านการลงทะเบียนกับกรมการจัดหางานหรือไม่
ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย มีจานวน 3,015 คน (ร้อยละ 10.51) ประเทศเมียนมา มีจานวน 1,909 คน
เหตุใดข้อมูลของการเคลื่อนย้ายแรงงานผ่านสภาวิชาชีพจึงไม่ค่อยพบข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
(ร้อยละ 6.65) ประเทศสิ งคโปร์ มีจ านวน 1,867 คน (ร้อยละ 6.51) ประเทศอิน โดนี เซีย มีจานวน
เท่าใดนัก และทาอย่างไรข้อมูลการเคลื่อนย้ายแรงงานของกรมการจัดหางานจะเป็นที่น่าเชื่อถือ ด้วย
1,780 คน (ร้อยละ 6.20) ประเทศเวียดนาม มีจานวน 1,166 คน (ร้อยละ 4.06) ประเทศกัมพูช า
เหตุนี้กรมการจัดหางานจึงต้องนาเสนอพร้อมปรับปรุงข้อมูลของกรมการจัดหางานให้เป็นปัจจุบัน หา
มีจานวน 403 คน (ร้อยละ 1.40) ประเทศลาว มีจานวน 254 คน (ร้ อยละ 0.89) และประเทศบรูไน
แนวทางรองรับเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยการนาเสนอจากแหล่งข้อมูลของกรมการจัดห างาน
มีจานวน 13 คน (ร้อยละ 0.05) แรงงานต่างชาติกลุ่มอาเซียนในประเทศไทย
การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน
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ตารางที
่ 4.2อจมูานวนแรงงานต่
างชาติในอาเซี
ยนกลุ
้มีทักางานในประเทศไทย
ษะ (Skilled Labour)
ซึ่งจากข้
ลทั้งในส่วนของแรงงานที
่เคลื่อนย้
ายเข้่มผูามาท
และแรงงาน
ทีไ่ ด้ร่ เับคลื
อนุ่ อญนย้าตในประเทศไทย
จาแนกตามประเภทอาชี
อันดับอตกลงยอมรั
แรก ณ เดือบนเมษายน
ไทยที
ายออกไปทางานต่
างประเทศ ในกลุ่ ม วิชพาชี10
พ ตามข้
ร่ว มทั้ ง 8ปีวิ2562
ช าชี พ
อาจได้รับผลกระทบ เพราะการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจัดเป็นส่วนหนึ่งภายใต้กรอบความตกลงว่า
จานวน
จานวน
ด้ลวาดัยบริ
Framework
บ การของอาเซียน (ASEAN
ประเภทอาชี
พ Agreement on Service – AFAS) ปั จจุบันอาเซียน
(คน)
(ตาแหน่ง)
ได้จัดทา MRAs ภายใต้การดาเนินการของคณะกรรมการสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ
1 ครู อาจารย์ระดับอาชีวศึกษา (เฉพาะสาขาคณิตศาสตร์
3,233
3,280
ประสานงานด้านบริการอาเซียน (Coordinating Committee on Services: CCS) ใน 7 สาขาวิชาชีพ
,คอม)
คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกรรม สถาปัตยกรรม บัญชี และสารวจ (สาขานักสารวจเป็นเพียง
2 อตกลงฯ)
ผู้จัดการฝ่และข้
ายอือ่นตกลงยอมรั
ๆ ที่มิได้จัดบประเภทไว้
ในทีต่อิบื่นุคลากรวิชาชีพการท่อ2,635
2,943
กรอบข้
ร่วมคุณสมบั
งเที่ยวอาเซียนที่ดาเนิ
นการ
3
ผู
ส
้
อนในระดั
บ
มั
ธ
ยมศึ
ก
ษา
2,409
2,471
ภายใต้ ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee (ATPMC)
4 ครูปการเคลื
ระถมศึกษา
บปริญญา) วิ ช าชี พ ใน กลุ่ ม ป ระเท ศอาเซี2,062
2,083
่ อ น(ระดั
ย้ า ยแรงงาน
ย น อาจเป็ น ทั้ งโอกาส
5 ผู้สอนในระดั
บประถมศึกษาอื
่นๆ สามารถจัดหาแรงงานในสาขาอาชี
1,422
(opportunities)
แก่ระบบเศรษฐกิ
จไทยให้
พที่ขาดแคลนได้1,444
ง่ายขึ้น
6
ครู
อ
นุ
บ
าล
(ระดั
บ
ปริ
ญ
ญา)
1,249
1,183
ช่ ว ยให้ แ รงงานเชี่ ย วชาญที่ เป็ น ที่ ต้ อ งการของตลาดอาเซี ย นสามารถหางานท าในประเทศที่ ใ ห้
7 เจ้าหน้
าทีใ่บนขณะเดี
ริหารงานลู
ผลตอบแทนสู
ง แต่
ยวกักค้นาการเคลื่อนย้ายแรงงานออกไปทางานในต่1,129
างประเทศก็อาจส่1,128
งผลเสีย
ผู้จัดการฝ่จายการตลาด
1,053 น สาขาวิ4,197
ต่ อ8ระบบเศรษฐกิ
ไทย หากแรงงานเชี่ ย วชาญมี ทั ก ษะที่ เคลื่ อ นย้ า ยออกไปเป็
ช าชี พ ที่
9
ผู
จ
้
ด
ั
การฝ่
า
ยบริ
ห
ารทั
ว
่
ไป
941
1,021
ประเทศไทยเองก็ขาดแคลน หรือแรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามามีปัญหาด้านคุณภาพหรือมาตรฐานวิชาชีพ
ผู้บนริหการเคลื
ารระดับ่อสูนย้งของหน่
วยงานเอกชน
930และต่อต้นทุน1,110
ที่แ10ตกต่างกั
ายแรงงานวิ
ชาชีพจึงมีผลต่อแรงงานวิชาชีพ คนไทย
การผลิต
11 ้ประกอบการที
อื่น ๆ ่จ้างแรงงานวิชาชีพอาเซียน
11,634
12,440
ของผู
้งสิ้น
30,354
กรมการจั ด หางานรวมทั
กระทรวงแรงงาน
มี ภ ารกิ จ ที่ เกี่ ย วข้28,697
อ งกั บ แรงงานในด้
า นการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน ซึ่งได้แก่ แรงงานต่างชาติที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานในประเทศไทย กับแรงงานไทย
างด้าวประเภททั
ไป และประเภทส่
งเสริมหการลงทุ
างานได้ซึม่ากกว่
ตาแหน่ง ดและ
ทีหมายเหตุ
่เคลื่อนย้:าคนต่
ยออกไปท
างานต่าว่ งประเทศ
โดยกองบริ
ารข้อมูนลสามารถท
ตลาดแรงงาน
งสังกัาด1กรมการจั
หางาน
สถานประกอบการ
ดังนั้น หมวดอาชี
บจึงเป็น ตาแหน่การจั
ง ดทาผลการศึกษาและวิจัยต่าง ๆ
มีมากกว่
หน้าทีา ่ใ1นการวิ
เคราะห์สถานการณ์
แนวโน้พมหน่ด้วายนั
นตลาดแรงงาน
สานัอกงและมี
บริหารแรงงานต่
างด้าว กรมการจั
ดหางานโดยมี
กระทรวงแรงงาน
ทีที่ม่ เกีา ่ ย: วข้
ผ ลกระทบในด้
า นแรงงาน
ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น ความต้ อ งการแรงงาน
การขาดแคลนแรงงาน การเคลื่อนย้ายแรงงานเข้า -ออก เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายของ
(1) จทาแนกตามประเภทวิ
ชาชีLabor)
พข้อตกลงยอมรั
วม 8 กลุข่ม้ออาชี
แรงงานประเภทไร้
ักษะฝีมือ (Unskilled
กรมการจับดร่หางานมี
มูลค่พอนข้างครบถ้วน โดยมี
ในปี 2562
รงงานต่
างชาติในกลุ
ยนทีาหนดการบริ
่เข้ามาทางานในประเทศไทย
หน่วยงานที่รับผิดชอบคื
อ สานัมีกแบริ
หารแรงงานต่
างด้่มาวประเทศอาเซี
และมีพระราชก
หารจัดการการ
มีทางานของคนต่
จ านวนทั้งสิ้ นา1,688
คน
จ
าแนกตามประเภทวิ
ช
าชี
พ
ข้
อ
ตกลงยอมรั
บ
ร่
ว
ม
(Mutual
งด้าวเข้ามากากับดูแล ทาให้เกิดการตื่นตัวของนายจ้าง และลูกจ้าง ที่จะดRecognition
าเนินการแจ้ง
Agreement
:
MRAs)
จ
านวน
8
สาขาอาชี
พ
พบว่
า
สาขาอาชี
พ
ท่
อ
งเที
่
ย
ว
มี
จ
านวนมากที
่สุด 856
การทางานของคนต่างด้าวประเภทไร้ทักษะฝีมือ (Unskilled Labor) ให้ถูกต้อง แต่ในส่วนของต่
างด้คน
าว
คิประเภทมี
ดเป็นร้อทยละ
50.71
ของจ
านวนแรงงานต่
า
งชาติ
ใ
นกลุ
่
ม
ประเทศอาเซี
ย
นที
่
เ
ดิ
น
ทางเข้
า
มาท
างานใน
ักษะฝีมือ (Skilled Labor) ในกลุ่ม 8 ทักษะวิชาชีพ ที่ผ่านกรมการจัดหางานกลับเป็นข้อมูล
ประเทศไทย
รองลงมาได้
แก่ สาขาวิอศนข้
วกรางน้
ร้ออยละ
สาขาอาชีาพงด้บัาญวทีชี ่เร้คลื
อยละ
ที่มีจานวนการเคลื
่อนย้ายแรงงานค่
ย ทั้งจ43.42
านวนแรงงานต่
่อนย้2.67
ายเข้าและอาชี
มาทางานพ
แพทย์ ร้อยละ 1.60
นต้น
ในประเทศไทย
และจเป็านวนแรงงานไทยที
่เคลื่อนย้ายออกไปทางานต่างประเทศ และเป็นที่น่าสังเกตว่า
หากพิ
จ
ารณาเป็
น
รายประเทศ
พบว่า แรงงานจากประเทศฟิ
ส์เดิพนอยูทางเข้
ใน 8 ทักษะวิชาชีพต่าง ๆ มีสภาวิชาชีพในประเทศไทยคอยก
ากับดูแลในแต่ละกลุลิป่มปิวิชนาชี
่แล้ว ามา
แต่
ทไม่างานมากที
่
ส
ุ
ด
จ
านวน
740
คน
คิ
ด
เป็
น
ร้
อ
ยละ
43.84
รองลงมาได้
แ
ก่
ประเทศมาเลเซี
ย
ร้
อ
ยละ
ทราบข้อมูลแน่ชัดเรื่องของจานวนและวิธีการเดินทางของแรงงานที่เคลื่อนย้ายออกไปทางาน หรือ
15.70
ประเทศอิ
ย ร้อางานผ่
ยละ 13.51
ดนาม ร้อยละย10.49
เป็นต้น ดหางานหรือไม่
แรงงานที
่เคลื่อนย้นาโดนี
ยเข้เาซีมาท
านสภาวิและประเทศเวี
ชาชีพ หรือผ่ายนการลงทะเบี
นกับกรมการจั
เหตุใดข้อมูลของการเคลื่อนย้ายแรงงานผ่านสภาวิชาชีพจึงไม่ค่อยพบข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
เท่าใดนัก และทาอย่างไรข้อมูลการเคลื่อนย้ายแรงงานของกรมการจัดหางานจะเป็นที่น่าเชื่อถือ ด้วย
เหตุนี้กรมการจัดหางานจึงต้องนาเสนอพร้อมปรับปรุงข้อมูลของกรมการจัดหางานให้เป็นปัจจุบัน หา
แนวทางรองรับเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยการนาเสนอจากแหล่งข้อมูลของกรมการจัดห างาน
การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน
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ตารางที
่ 4.3อ่ จมู4.3
านวนแรงงานต่
านวนแรงงานต่
างชาติ
างชาติ
กลุ่เคลื
่มกผู่อลุ้มนย้
่มีทผูักา้มษะใน
ีทักาษะใน
8 วิางานในประเทศไทย
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อาเซี
พอาเซี
ยน ยน และแรงงาน
ซึตารางที
่งจากข้
ลทัจ้งในส่
วนของแรงงานที
ยเข้
มาท
ย8: คน)
: คน)
ไทยที่ เคลื่ อนย้ ายออกไปทางานต่ างประเทศ ในกลุ่ ม วิช าชีพ ตามข้อตกลงยอมรับ ร่ว(หน่
มทั้ งว(หน่
วิวยช าชี
พ
ประเทศสมาชิ
ประเทศสมาชิ
ก
อาเซี
ก
ย
อาเซี
นที
เ
่
ย
ข้
นที
า
มาท
เ
่
ข้
า
างานในไทย
มาท
างานในไทย
วิชอาจได้
าชีวิพชาชีรับพผลกระทบ เพราะการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจัดเป็นส่วนหนึ่งภายใต้กรอบความตกลงว่า รวม รวม
กัมพูชกัามพูชาบรู
บรูไนฟิลิปปิฟิFramework
นลส์ิปปินส์มาเลเซี
มาเลเซี
ย ยเมียนมา
เมียนมา
ลาวเวียดนาม
ดนามสิงคโปร์
สิปังจคโปร์
อินเซีโดนี
ยย นเซีย
ด้วยบริการของอาเซี
ยนไน(ASEAN
Agreement
onลาวService
–เวียAFAS)
จุบอินันโดนี
อาเซี
แพทย์แพทย์
1 1 - 11 11
2 2 10 10 1 1
- - 2 2
- - 27 27
ได้
จ
ั
ด
ท
า
MRAs
ภายใต้
ก
ารด
าเนิ
น
การของคณะกรรมการสาขาวิ
ช
าชี
พ
ที
่
เ
กี
่
ย
วข้
อ
งของคณะกรรมการ
ทันตแพทย์
ทันตแพทย์
- - - - 1 1 - -- - - - - - 1 1
ประสานงานด้
า
นบริ
ก
ารอาเซี
ย
น
(Coordinating
Committee
on
Services:
CCS)
ใน
7
สาขาวิ
ช
าชี
พยาบาล
พยาบาล
12 12 - 3 3
1 1 3 31 1
1 1 - - พ - 21 21
แพทย์ ทันตแพทย์
วกรรม
บัญชี72และส
วิศวกรคืวิศอวกร
12 12 พยาบาล
2 2 วิศ288
288 สถาปั
170ตยกรรม
170 72
1 1ารวจ63(สาขานั
63 ก44สารวจเป็
44 นเพี
81ยง 81 733 733
อตกลงฯ) -และข้
บ2ร่วมคุ2 ณสมบั-ติบุค-ลากรวิ
สถาปักรอบข้
สถาปั
ตยกรรม
ตยกรรม
- อตกลงยอมรั
- - ชาชี- พ- การท่
- องเที- ่ยวอาเซี
- ย- นที่ด- าเนินการ
- - 2 2
นักสารวจ
นักสารวจASEAN Tourism
- - Professional
- - Monitoring
2 Committee
2 - - - (ATPMC)
- - - 1 1 3 3
ภายใต้
บัญชี บัญชี
- - ่ อ น- ย้ า ยแรงงาน
5 วิ5 ช าชี25
- - ศอาเซี
- ย4น อาจเป็
4 8 น ทั8 ้ งโอกาส
3 3 45 45
การเคลื
พ ใน25กลุ่ ม ป- ระเท
การท่(opportunities)
การท่
องเที่ยอวงเที่ยว 23 แก่23ระบบเศรษฐกิ
- - จ431
431 สามารถจั
64 64
43 4319 19 109 พ109
24 24 ง่า143
ไทยให้
ดหาแรงงานในสาขาอาชี
ที่ขาดแคลนได้
ยขึ้น143 856 856
รวมทัรวมทั
้งสิ้น ้งสิ้น 48 48 2 2 740 740 265 265 128 12822 22 177 177 78 78 228 228 1,6881,688
ช่ ว ยให้ แ รงงานเชี่ ย วชาญที่ เป็ น ที่ ต้ อ งการของตลาดอาเซี ย นสามารถหางานท าในประเทศที่ ใ ห้
ที่มา ผลตอบแทนสู
ที: ่มสานั
า :กสบริ
านัหการแรงงานต่
บริหง ารแรงงานต่
างด้าวางด้กรมการจั
ดหางาน
ดหางาน
(ข้อมูล(ข้อณางานในต่
มูลเมษายน
ณ เมษายน
2562) อาจส่งผลเสีย
แต่ในขณะเดี
ยาววกักรมการจั
นการเคลื
่อกระทรวงแรงงาน
นย้ากระทรวงแรงงาน
ยแรงงานออกไปท
า2562)
งประเทศก็
(2) จ(2)
าแนกตามประเภทอุ
จจาแนกตามประเภทอุ
ตสาหกรรม
ตสาหกรรม
ต่ อ ระบบเศรษฐกิ
ไทย หากแรงงานเชี
่ ย วชาญมี ทั ก ษะที่ เคลื่ อ นย้ า ยออกไปเป็ น สาขาวิ ช าชี พ ที่
ในจขานวนบุ
ในจ
านวนบุ
คลากรกลุ
่มผู้ม่มีทผู่เักคลื
้มษะีท่อักนย้
8ษะวิาชยเข้
8าชีวิาพชมามี
าชี
ในอาเซี
พปในอาเซี
ยนรวม
1,688
คนอมาตรฐานวิ
จคน
าแนกตาม
จาแนกตาม
ประเทศไทยเองก็
าดแคลน
หรืคอลากรกลุ
แรงงานที
ัญหาด้
ายนคุนรวม
ณ1,688
ภาพหรื
ชาชีพ
ประเภทอุ
พบว่่อพบว่
านย้
อุตาสาหกรรมโรงแรมและภั
มีจานวนมากที
424
คน
ายแรงงานวิ
อุตสาหกรรมโรงแรมและภั
ตตาคาร
่สุด อ424
คินดเป็นต
ทีประเภทอุ
่แตกต่ตสาหกรรม
างกัตนสาหกรรม
การเคลื
ชาชีพจึงมีผลต่ตตาคาร
อแรงงานวิ
ชมีาชีจพานวนมากที
คนไทย่สุดและต่
ต้นทุคิคน
นดเป็
การผลิ
ร้อยละ
25.12
ของจของจ
านวนแรงงานต่
ในกลุยในกลุ
่มนประเทศอาเซี
ยนทีย่เดินที
นทางเข้
ามาทาางานในประเทศ
ร้อยละ
25.12
่มประเทศอาเซี
่เดินทางเข้
มาทางานในประเทศ
ของผู
้ประกอบการที
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้างแรงงานวิาชงชาติ
าชีพางชาติ
อาเซี
ไทย ไทย
รองลงมาได้
แกรมการจั
ก่ อุแตก่สาหกรรมการผลิ
ต ร้อตยละ
22.2222.22
อุมีตภสาหกรรมบริ
การด้
นอสั
งหาริงมหาริ
ทรัมพาทรั
ย์ พย์
รองลงมาได้
อุตสาหกรรมการผลิ
ร้อยละ
อุตสาหกรรมบริ
กาารด้
านอสั
ด หางาน กระทรวงแรงงาน
ารกิ
จ ที่ เกี่ ย วข้
อ งกั
บ แรงงานในด้
นการ
การให้
เช่่อานย้
และบริ
การทางธุ
11.43
อุทตี่เสาหกรรมการบริ
ารชุกมารชุ
ชนมสัชน
งคมและบริ
ารส่กวารส่
น วน
การให้
เช่าายแรงงาน
และบริ
การทางธุ
กิอจยละ
ร้อยละ
11.43
อุต่อสาหกรรมการบริ
สังคมและบริ
11.44
เคลื
ซึ่งได้รกิแจก่รร้แรงงานต่
างชาติ
คลื
นย้ายเข้ามาทกางานในประเทศไทย
กับกแรงงานไทย
บุคคลอื
่คลอื
น ่อๆนย้
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และอุและอุ
ตางประเทศ
สาหกรรมการขายส่
ก การซ่
อมยานยนต์
จักรยานยนต์
่นร้อาๆยละ
ร้อยละ
ตสาหกรรมการขายส่
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ที่มีจานวนการเคลื่อนย้ายแรงงานค่ อนข้างน้อย ทั้งจานวนแรงงานต่างด้าวที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางาน
ในประเทศไทย และจานวนแรงงานไทยที่เคลื่อนย้ายออกไปทางานต่างประเทศ และเป็นที่น่าสังเกตว่า
ใน 8 ทักษะวิชาชีพต่าง ๆ มีสภาวิชาชีพในประเทศไทยคอยกากับดูแลในแต่ละกลุ่มวิชาชีพอยู่แล้ว แต่
ไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดเรื่องของจานวนและวิธีการเดินทางของแรงงานที่เคลื่อนย้ายออกไปทางาน หรือ
แรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานผ่านสภาวิชาชีพ หรือผ่านการลงทะเบียนกับกรมการจัดหางานหรือไม่
เหตุใดข้อมูลของการเคลื่อนย้ายแรงงานผ่านสภาวิชาชีพจึงไม่ค่อยพบข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
เท่าใดนัก และท
าอย่่ ภาพที
างไรข้
ลสัการเคลื
่อนย้าางชาติ
ยแรงงานของกรมการจั
ดหางานจะเป็นที่น่าเชื่อถือ ด้วย
ภาพที
4.6
สัด่ 4.6
ส่อวมูนของแรงงานต่
ทางชาติ
ี่ได้รับทอนุี่ได้ญราตในประเทศไทย
ดส่วนของแรงงานต่
ับอนุญาตในประเทศไทย
เหตุนี้กรมการจัดหางานจึงต้อกลุ
งน่มาเสนอพร้
อมปรั
บปรุ8 งวิข้ชอาชีมู8พลวิของกรมการจั
ดหางานให้เป็นปัจจุบัน หา
อาเซี
าแนกตาม
กลุย่มนจ
อาเซี
ยนจาแนกตาม
ชาชีพ
แนวทางรองรั
แก้หไารแรงงานต่
ขปัญางด้หาที
่องด้าจเกิ
ดขึดหางาน
้น โดยการน
าเสนอจากแหล่
งณข้อเดืมูอลนเมษายน
ของกรมการจั
ที่มา : สทีานั
หเพืารแรงงานต่
าว ากรมการจั
กระทรวงแรงงาน
ณ เดือนเมษายน
ปี 2562ปี 2562ดห างาน
่มาก:บริบสานั
ก่อบริ
าว กรมการจั
ดหางาน
กระทรวงแรงงาน
การเคลืการเคลื
่อนย้ายแรงงานอาเซี
ยน ในมิยตนิขในมิ
องกรมการจั
ดหางานดหางาน
่อนย้ายแรงงานอาเซี
ติของกรมการจั
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4.1.3ซึ่งแรงงานไทยที
่ไปทวางานต่
างประเทศ
จากข้อมูลทั้งในส่
นของแรงงานที
่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานในประเทศไทย และแรงงาน
ภาพรวมแรงงานไทยที
่ไปทในกลุ
างานต่
กประเทศ บ ร่ว มทั้ ง 8 วิช าชี พ
ไทยที่ เคลื่ อนย้ า(1)
ยออกไปท
างานต่ างประเทศ
่ ม วิาชงประเทศรวมทุ
าชีพ ตามข้อตกลงยอมรั
ด้านแรงงานไทยที
างประเทศ
มูล ของกองบริ
ห ารแรงงานไทยา
อาจได้รับผลกระทบ
เพราะการเคลื่ ไ่อปท
นย้างานในต่
ายแรงงานวิ
ชาชีพจัดเป็จากข้
นส่วอนหนึ
่งภายใต้กรอบความตกลงว่
างประเทศ
กรมการจั
ดหางาน Framework
กระทรวงแรงงาน
พบว่า ข้on
อมูลService
ภาพรวมแรงงานไทยที
างานใน
ด้ไปต่
วยบริ
การของอาเซี
ยน (ASEAN
Agreement
– AFAS) ปั จจุ่ไบปท
ันอาเซี
ยน
ต่าจงประเทศ
ปี 2562
ด้รับาเนิ
อนุนญการของคณะกรรมการสาขาวิ
าตและอยู่ในต่างประเทศ ข้อชมูาชี
ล พณที่เดื
นพฤษภาคม
2562 รวม
ได้
ัดทา MRAs
ภายใต้ทีก่ไารด
เกี่อยวข้
องของคณะกรรมการ
ทั้ งสิ้ น จ านวนา155,967
คน ยเมืน ่ อ(Coordinating
พิ จ ารณาแรงงานไทยที
่ ได้ รับonอนุServices:
ญ าตให้ ไปท
างานในต่
า งประเทศ
ประสานงานด้
นบริการอาเซี
Committee
CCS)
ใน 7 สาขาวิ
ชาชีพ
กษณะการเดิ
นทางไปท
างานต่
างประเทศ
ีการเดิ(สาขานั
นทาง กได้สารวจเป็
6 กลุ่ม คืนอเพีกลุย่มง
คืตามลั
อ แพทย์
ทันตแพทย์
พยาบาล
วิศวกรรม
สถาปัสามารถจ
ตยกรรม าแนกตามวิ
บัญชี และสธารวจ
เดิ นทางไปกั
บบริ ษและข้
ั ทจั ดอหางาน
มี จ านวน
ดเป็ นร้ชอาชียละ
35.32องเที
ของจ
านวนแรงงานไทย
กรอบข้
อตกลงฯ)
ตกลงยอมรั
บร่วมคุ55,080
ณสมบัคน
ติบุคคิลากรวิ
พการท่
่ยวอาเซี
ยนที่ดาเนินการ
ที่ได้รับอนุ
ญาตทTourism
างานทั้งหมด
กลุ่มเดินทางไปกั
บภาครัฐCommittee
(กรมการจัดหางานจั
ภายใต้
ASEAN
Professional
Monitoring
(ATPMC)ดส่ง) มีจานวน 34,423 คน
(ร้อยละ 22.07)
กลุ่มเดิ่ อนทางด้
ยตนเองเพื่อวิ ทชางาน
มีจกลุ
านวน
คน (ร้อยละ
นทางไป
การเคลื
น ย้ าวยแรงงาน
าชี พ ใน
่ ม ป6,368
ระเท ศอาเซี
ย น 4.08)
อาจเป็กลุน่มทัเดิ้ งโอกาส
กับนายจ้างพาไปทแก่างาน
มีจานวน จ2,073
(ร้อยละดหาแรงงานในสาขาอาชี
1.33) กลุ่มเดินทางไปกัพบทีนายจ้
างพาลูกงจ้่าายขึ
งไป้น
(opportunities)
ระบบเศรษฐกิ
ไทยให้คน
สามารถจั
่ขาดแคลนได้
จานวน 1,444
คน (ร้่ เป็อนยละ
ส่วนกลุ่มเดินทางกลัยบนสามารถหางานท
มาพักแล้วจึงกลับไปทาในประเทศที
างาน (Re-Entry)
ช่ฝึกวงาน
ยให้ แมีรงงานเชี
่ ย วชาญที
ที่ ต้0.92)
อ งการของตลาดอาเซี
่ ใ ห้
มีจานวน 56,579
(ร้อยละยวกั
36.28)
ผลตอบแทนสู
ง แต่คน
ในขณะเดี
นการเคลื่อนย้ายแรงงานออกไปทางานในต่างประเทศก็อาจส่งผลเสีย
ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ไทย หากแรงงานเชี่ ย วชาญมี ทั ก ษะที่ เคลื่ อ นย้ า ยออกไปเป็ น สาขาวิ ช าชี พ ที่
ประเทศไทยเองก็ขาดแคลน หรือแรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามามีปัญหาด้านคุณภาพหรือมาตรฐานวิชาชีพ
ที่แตกต่างกัน การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจึงมีผลต่อแรงงานวิชาชีพ คนไทย และต่อต้นทุนการผลิต
ของผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานวิชาชีพอาเซียน
กรมการจั ด หางาน กระทรวงแรงงาน มี ภ ารกิ จ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ แรงงานในด้ า นการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน ซึ่งได้แก่ แรงงานต่างชาติที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานในประเทศไทย กับแรงงานไทย
ที่เคลื่อนย้ายออกไปทางานต่างประเทศ โดยกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน ซึ่ งสังกัดกรมการจัดหางาน
มีหน้าที่ในการวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มด้านตลาดแรงงาน การจัดทาผลการศึกษาและวิจัยต่าง ๆ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งและมี
ผ ลกระทบในด้
า นแรงงาน่ได้โดยมี
อ มู ลททีางานในต่
่ เกี่ ย วข้ อางงประเทศทั
เช่ น ความต้
ภาพที
่ 4.7 จานวนแรงงานไทยที
รับอนุญข้าตให้
้งหมด อ งการแรงงาน
การขาดแคลนแรงงาน
การเคลื่อนย้
ายแรงงานเข้
า -ออก
เป็นกระทรวงแรงงาน
ต้น ซึ่งข้อมูลที่เณกี่ยเดืวกัอนพฤษภาคม
บการเคลื่อนย้
ายของ
ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่
างประเทศ
กรมการจั
ดหางาน
ปี 2562
แรงงานประเภทไร้
ักษะฝีมือ (Unskilled
กรมการจัดา งประเทศ
หางานมีข้อณมูลเดื
ค่ออนข้
างครบถ้วน 2562
โดยมี
หากจทาแนกประเภทอาชี
พ ทีLabor)
่ แ รงงานไทยในต่
นพฤษภาคม
หน่
ับผิดชอบคือ สมากที
านักบริ่สุดหารแรงงานต่
างด้าวคนและมี
พระราชก
ดการการ
ได้แวก่ยงานที
อาชีพ่รคนงานเกษตร
จานวน 25,667
คิดเป็
นร้อยละาหนดการบริ
16.46 ของจหารจั
านวนแรงงาน
ทไทยที
างานของคนต่
งด้าางานทั
วเข้ามาก
ากับดูรองลงมาคื
แล ทาให้เอกิดอาชี
การตื
่นตัวของนายจ้
ง และลู
กจ้าง คน
ที่จะด
่ได้รับอนุญาาตท
้งหมด
พคนงานทั
่วไป จาานวน
21,547
(ร้อาเนิ
ยละนการแจ้
13.82)ง
การท
าวประเภทไร้
ทักษะฝีคน
มือ (ร้(Unskilled
Labor)
ถูกต้กองานทั
ง แต่่วในส่
งด้าว
อาชีพางานของคนต่
ผลิตผลิตภัณฑ์าโงด้ลหะ
จานวน 18,052
อยละ 11.57)
อาชีให้พพนั
ไป วจนของต่
านวน า6,906
ประเภทมี
ษะฝีมอาชี
ือ (Skilled
่ม 8กทัส์กจษะวิ
ชาชี6,331
พ ที่ผ่าคน
นกรมการจั
หางานกลับเป็นข้อมูล
คน (ร้อยละทัก4.43)
พผลิตชิ้นLabor)
ส่วนอิเในกลุ
ล็กทรอนิ
านวน
(ร้อยละ ด4.06)
ที่มีจานวนการเคลื่อนย้ายแรงงานค่ อนข้างน้อย ทั้งจานวนแรงงานต่างด้าวที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางาน
่ 4.5 จานวนแรงงานไทยที่ได้รับอนุญาตให้ทางานในต่างประเทศทั้งหมด
ในประเทศไทย ตารางที
และจานวนแรงงานไทยที
่เคลื่อนย้ายออกไปทางานต่างประเทศ และเป็นที่น่าสังเกตว่า
จาแนกตามประเภทอาชีพ 10 อันดับแรก ณ เดือนพฤษภาคม ปี 2562
ใน 8 ทักษะวิชาชีพต่าง ๆ มีสภาวิชาชีพในประเทศไทยคอยกากับดูแลในแต่จานวน
ละกลุ่มวิชาชีพอยู่แล้ว แต่
อยละ หรือ
ล
าดั
บ
ประเภทอาชี
พ
ไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดเรื่องของจานวนและวิธีการเดินทางของแรงงานที่เคลื(คน)
่อนย้ายออกไปทร้างาน
แรงงานที
่เคนงานเกษตร
คลื่อนย้ายเข้ามาทางานผ่านสภาวิชาชีพ หรือผ่านการลงทะเบียนกั25,667
บกรมการจัดหางานหรื
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างาน
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7

คนงานผลิตสิ่งทอ
นวดแผนโบราณ

การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน

4,995
4,089

3.20
2.62
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ตารางที
จานวนแรงงานไทยที
รับ่ออนุนย้ญาาตให้
างานในต่
างประเทศทั้งหมด และแรงงาน
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อมูล(ต่ทัอ้ง)ในส่
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จาแนกตามประเภทอาชี
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บ ร่ว มทั้ ง 8 วิช าชี พ
จ
านวน
อาจได้
่อนย้ายแรงงานวิ
ชาชีพจัดเป็นส่วนหนึ่งภายใต้กรอบความตกลงว่
ลาดับ รับผลกระทบ เพราะการเคลื
ประเภทอาชี
พ
ร้อยละ า
(คน)
ด้วยบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service – AFAS) ปั จจุบันอาเซียน
8
ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
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2.47
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ก
ารด
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ช
าชี
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ประสานงานด้
า
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ก
ารอาเซี
ย
น
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Services:
CCS)
ใน
7
สาขาวิ
ชาชีพ
10 ผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนรถยนต์
2,792
1.79
คือ11แพทย์อื่นทันๆตแพทย์ พยาบาล วิศวกรรม สถาปัตยกรรม บัญชี และสารวจ57,951
(สาขานักสารวจเป็37.16
นเพียง
กรอบข้อตกลงฯ) และข้อตกลงยอมรั
บร่ว้งสิมคุ้น ณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่155,967
องเที่ยวอาเซียนที่ดาเนิ100
นการ
รวมทั

ภายใต้
ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee (ATPMC)
ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
การเคลื่ อ น ย้ า ยแรงงาน วิ ช าชี พ ใน กลุ่ ม ป ระเท ศอาเซี ย น อาจเป็ น ทั้ งโอกาส
(opportunities)
แก่ระบบเศรษฐกิ
จไทยให้
สามารถจั
ดหาแรงงานในสาขาอาชี
ที่ขาดแคลนได้ง่ายขึยน)
้น
แรงงานไทยเดิ
นทางไปท
างานต่
างประเทศในภู
มิภาคเอเชีย (ไม่รพวมประเทศในอาเซี
ช่มากที
ว ยให้่ สแุ ดรงงานเชี
่ ย วชาญทีคน
่ เป็ นคิทีด่ ตเป็้ อ งการของตลาดอาเซี
นสามารถหางานท่ เาในประเทศที
่ ใ ห้
จ านวน 107,540
น ร้อยละ 68.95 ของจยานวนแรงงานไทยที
ดิ น ทางไปท างาน
ผลตอบแทนสู
แต่ในขณะเดี
ยวกัแนก่การเคลื
่อนย้ายแรงงานออกไปท
างประเทศก็
าจส่ง20.05)
ผลเสีย
ต่างประเทศทัง้งหมด
รองลงมาได้
กลุ่มประเทศตะวั
นออกกลาง จางานในต่
านวน 31,276
คน (ร้ออยละ
ต่กลุอ่มระบบเศรษฐกิ
หากแรงงานเชี
ทั ก ษะที
่ เคลื่ อ นย้โารป
ยออกไปเป็
น สาขาวิ
พ ที่
ประเทศอาเซียจนไทย
จานวน
8,084 คน (ร้่ ยอวชาญมี
ยละ 5.18)
กลุ่มประเทศยุ
จานวน 4,917
คน ช(ร้าชี
อยละ
ประเทศไทยเองก็
ขาดแคลนกาเหนื
หรือแรงงานที
่อนย้าคน
ยเข้(ร้ามามี
ปัญ1.41)
หาด้านคุ
อมาตรฐานวิ
าชีพ
3.15) กลุ่ มประเทศอเมริ
อ จานวน่เคลื
2,192
อยละ
กลุณ่ มภาพหรื
ประเทศแอฟริ
กา จชานวน
ที1,070
่แตกต่คน
างกั(ร้นอการเคลื
่อนย้กลุ
ายแรงงานวิ
ชาชีพจึงมีผยลต่จานวน
อแรงงานวิ
าชีพ(ร้คนไทย
และต่และกลุ
อต้นทุน่มการผลิ
ยละ 0.69)
่มประเทศออสเตรเลี
824 ชคน
อยละ 0.53)
ประเทศต
ของผู
ระกอบการที
่จ้างแรงงานวิ
ชาชี0.04)
พอาเซีหากพิ
ยน จารณาเป็นรายประเทศ ประเทศที่แรงงานไทยเดินทาง
อเมริก้ปาใต้
จานวน 64
คน (ร้อยละ
กระทรวงแรงงาน
ารกิงจในเอเชี
ที่ เกี่ ย วข้
บ แรงงานในด้
ไปทางานมากทีกรมการจั
่สุดคือ ไต้หดวัหางาน
น มีจานวน
71,849 คน ซึ่งมีมีสภ่วนแบ่
ยถึองร้งกัอยละ
62.14 ของจา นการ
านวน
เคลื
่
อ
นย้
า
ยแรงงาน
ซึ
่
ง
ได้
แ
ก่
แรงงานต่
า
งชาติ
ท
่
ี
เ
คลื
่
อ
นย้
า
ยเข้
า
มาท
างานในประเทศไทย
กั
บ
แรงงานไทย
แรงงานไทยที่ เดิน ทางไปท างานในเอเชี ย ทั้ งหมด (รวมประเทศในอาเซี ย น) ประเทศที่ แรงงานไทย
ทีเดิ่เคลื
่อนย้ายออกไปท
างานต่างประเทศ
โดยกองบริใต้หารข้
อมูลตลาดแรงงาน
กัดกรมการจั
ดหางานย
น ทางไปท
างานรองลงมา
ได้ ประเทศเกาหลี
(ร้อยละ
20.04) ญี่ ปุ่นซึ(ร้่ งสัองยละ
6.99) มาเลเซี
มีกัหบน้สิงาคโปร์
ที่ในการวิ
เคราะห์าสกัถานการณ์
นวโน้มและ่่
ด้านตลาดแรงงาน
การจัดทาผลการศึกษาและวิจัยต่าง ๆ
มีจานวนเท่
น (ร้อยละแ2.62)
องกง (ร้อยละ 1.77)
ที่ เกี่ ย วข้ อ งและมี ผ ลกระทบในด้ า นแรงงาน โดยมี ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น ความต้ อ งการแรงงาน
การขาดแคลนแรงงาน การเคลื่อนย้ายแรงงานเข้า -ออก เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายของ
แรงงานประเภทไร้ทักษะฝีมือ (Unskilled Labor) กรมการจัดหางานมีข้อมูลค่อนข้างครบถ้วน โดยมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สานักบริหารแรงงานต่างด้าว และมีพระราชกาหนดการบริหารจัดการการ
ทางานของคนต่างด้าวเข้ามากากับดูแล ทาให้เกิดการตื่นตัวของนายจ้าง และลูกจ้าง ที่จะดาเนินการแจ้ง
การทางานของคนต่างด้าวประเภทไร้ทักษะฝีมือ (Unskilled Labor) ให้ถูกต้อง แต่ในส่วนของต่างด้าว
ประเภทมีทักษะฝีมือ (Skilled Labor) ในกลุ่ม 8 ทักษะวิชาชีพ ที่ผ่านกรมการจัดหางานกลับเป็นข้อมูล
ที่มีจานวนการเคลื่อนย้ายแรงงานค่ อนข้างน้อย ทั้งจานวนแรงงานต่างด้าวที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางาน
ในประเทศไทย และจานวนแรงงานไทยที่เคลื่อนย้ายออกไปทางานต่างประเทศ และเป็นที่น่าสังเกตว่า
ใน 8 ทักษะวิชาชีพต่าง ๆ มีสภาวิชาชีพในประเทศไทยคอยกากับดูแลในแต่ละกลุ่มวิชาชีพอยู่แล้ว แต่
ไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดเรื่องของจานวนและวิธีการเดินทางของแรงงานที่เคลื่อนย้ายออกไปทางาน หรือ
แรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานผ่านสภาวิชาชีพ หรือผ่านการลงทะเบียนกับกรมการจัดหางานหรือไม่
เหตุใดข้อมูลของการเคลื่อนย้ายแรงงานผ่านสภาวิชาชีพจึงไม่ค่อยพบข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
ภาพที่ 4.8 สัดส่วนของแรงงานไทยทีไ่ ด้รับอนุญาตให้ไปทางานต่างประเทศ จาแนกตามกลุ่มประเทศทั่วโลก
เท่าทีใดนั
ก และทาอย่างไรข้อมูลการเคลื่อนย้ายแรงงานของกรมการจัดหางานจะเป็นที่น่าเชื่อถือ ด้วย
่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ณ เดือนพฤษภาคม ปี 2562
เหตุนี้กรมการจัดหางานจึงต้องนาเสนอพร้อมปรับปรุงข้อมูลของกรมการจัดหางานให้เป็นปัจจุบัน หา
แนวทางรองรับเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยการนาเสนอจากแหล่งข้อมูลของกรมการจัดห างาน
การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน
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2
อมูอลมูของกองบริ
หารแรงงานไทยไปต่
งประเทศ
กรมการจั
ดหางาน กระทรวงแรงงาน
ซึจากข้
่งจากข้
ลทั้งในส่วนของแรงงานที
่เคลื่อานย้
ายเข้ามาท
างานในประเทศไทย
และแรงงาน
พบว่า่แรงงานไทยที
่ไปทางานในต่
ด้รับอนุ่ ม วิญชาตทั
หมด ในปี
2561 มีจบานวน
ไทยที
เคลื่ อนย้ ายออกไปท
างานต่าางประเทศที
งประเทศ ่ไในกลุ
าชีพ้งตามข้
อตกลงยอมรั
ร่ว มทั115,654
้ ง 8 วิช าชีคน
พ
ลดลงจากปี
2557 และปี
2558 ร้อ่อยละ
3.24 และช1.40
่มขึ้น่งภายใต้
จากปี ก2559
และปี 2560า
อาจได้
รับผลกระทบ
เพราะการเคลื
นย้ายแรงงานวิ
าชีพจัแต่
ดเป็กนลับส่วเพินหนึ
รอบความตกลงว่
และ 0.38ยนตามล
าดับ แรงงานไทยที
ด้รับอนุญาตให้onไปทService
างานในต่– าAFAS)
งประเทศมี
มลดลง
ด้ร้อวยละ
ยบริก1.06
ารของอาเซี
(ASEAN
Framework ่ไAgreement
ปั จแจุนวโน้
บันอาเซี
ยน
ทั้งจนีัด้เนืท่อางจากการชะลอตั
ของเศรษฐกิ
จโลกซึ่งส่งผลต่อภาคธุรกิจอุชตาชีสาหกรรม
การ ทาให้มี
ได้
MRAs ภายใต้กวารด
าเนินการของคณะกรรมการสาขาวิ
พที่เกี่ยวข้และการบริ
องของคณะกรรมการ
การผลิต และการจ้
อยลง
อีกทั้งอาจเนื่องมาจากแรงงานในประเทศที
่าแรงต่ในากว่7 าสาขาวิ
ประเทศไทย
ประสานงานด้
านบริากงงานน้
ารอาเซี
ยน (Coordinating
Committee on Services:่มีคCCS)
ชาชีพ
ส่วนแบ่ทังนตลาดไป
งทาให้การไปท
างานต่
างประเทศของแรงงานทั
ไปมีแ(สาขานั
นวโน้มทีก่ลสดลงโดยเฉพาะ
คืแย่องแพทย์
ตแพทย์จึพยาบาล
วิศวกรรม
สถาปั
ตยกรรม บัญชี และส่วารวจ
ารวจเป็นเพียง
ในช่วงปีอตกลงฯ)
2559 เป็และข้
นต้นมาอตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนที่ดาเนินการ
กรอบข้
ภายใต้ ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee (ATPMC)
การเคลื่ อ น ย้ า ยแรงงาน วิ ช าชี พ ใน กลุ่ ม ป ระเท ศอาเซี ย น อาจเป็ น ทั้ งโอกาส
(opportunities) แก่ระบบเศรษฐกิจไทยให้สามารถจัดหาแรงงานในสาขาอาชีพที่ขาดแคลนได้ง่ายขึ้น
ช่ ว ยให้ แ รงงานเชี่ ย วชาญที่ เป็ น ที่ ต้ อ งการของตลาดอาเซี ย นสามารถหางานท าในประเทศที่ ใ ห้
ผลตอบแทนสูง แต่ในขณะเดียวกันการเคลื่อนย้ายแรงงานออกไปทางานในต่างประเทศก็อาจส่งผลเสีย
ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ไทย หากแรงงานเชี่ ย วชาญมี ทั ก ษะที่ เคลื่ อ นย้ า ยออกไปเป็ น สาขาวิ ช าชี พ ที่
ประเทศไทยเองก็ขาดแคลน หรือแรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามามีปัญหาด้านคุณภาพหรือมาตรฐานวิชาชีพ
ที่แตกต่างกัน การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจึงมีผลต่อแรงงานวิชาชีพ คนไทย และต่อต้นทุนการผลิต
ของผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานวิชาชีพอาเซียน
กรมการจั ด หางาน กระทรวงแรงงาน มี ภ ารกิ จ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ แรงงานในด้ า นการ
เคลื่อนย้
ายแรงงาน
ซึ่งได้แก่ แรงงานต่
งชาติ
ที่เคลืไปท
่อนย้
ายเข้างประเทศ
ามาทางานในประเทศไทย
ภาพที
่ 4.9 จานวนแรงงานไทยที
่ได้รับาอนุ
ญาตให้
างานต่
ปี 2557 - 2561 (หน่กับวยแรงงานไทย
: คน)
ที่เคลื่อนย้ายออกไปท
งประเทศ โดยกองบริ
หารข้กรมการจั
อมูลตลาดแรงงาน
ซึ่ งสังกัดกรมการจัดหางาน
ที่มา : างานต่
กองบริหาารแรงงานไทยไปต่
างประเทศ
ดหางาน กระทรวงแรงงาน
มีหน้าที่ในการวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มด้านตลาดแรงงาน การจัดทาผลการศึกษาและวิจัยต่าง ๆ
(2) แรงงานไทยที
่ไปทา นแรงงาน
างานในกลุโดยมี
่มประเทศอาเซี
(รวมทุ
พ) อ งการแรงงาน
ที่ เกี่ ย วข้ อ งและมี
ผ ลกระทบในด้
ข้ อ มู ล ที่ เยกีน่ ย วข้
อ ง เช่กอาชี
น ความต้
ตั้งแต่การเคลื
ปี 2557่อ–นย้2561
มีแรงงานไทยเดิ
่มประเทศอาเซี
การขาดแคลนแรงงาน
ายแรงงานเข้
า -ออก เป็นนทางไปท
ต้น ซึ่งข้างานในกลุ
อมูลที่เกี่ยวกั
บการเคลื่อนย้ยานมาก
ยของ
เป็ น จ านวน 91,429
จ ารณาแยกเป็
น รายประเทศพบว่
า มีแขรงงานไทยเดิ
น ทางไปท
แรงงานประเภทไร้
ทักคน
ษะฝีเมืมือ่ พิ(Unskilled
Labor)
กรมการจัดหางานมี
้อมูลค่อนข้างครบถ้
วน างาน
โดยมี
ในสิวงยงานที
คโปร์ม่รากที
ุด จานวน
31,251
คน หรือคิดาเป็งด้นาร้วอยละ
ของจ
านวนแรงงานที
ทางไป
หน่
ับผิด่สชอบคื
อ สานั
กบริหารแรงงานต่
และมี34.18
พระราชก
าหนดการบริ
หารจั่เดิดนการการ
างานในช่วงดังากล่
อว่าากั
สิงบคโปร์
ตลาดแรงงานที
ที่สุดของไทยในอาเซี
งคโปร์ง
ทางานของคนต่
งด้าวซึ
วเข้่งาถืมาก
ดูแลเป็ทนาให้
เกิดการตื่นตั่ใวหญ่
ของนายจ้
าง และลูกจ้างยทีนเนื
่จะด่องจากสิ
าเนินการแจ้
ให้การสนั
บสนุนการลงทุ
ใหม่จากบริทษกัทษะฝี
ข้ามชาติ
และมีความพร้
อมด้าให้
นแรงงานทั
าประเทศ
การท
างานของคนต่
างด้านวประเภทไร้
มือ (Unskilled
Labor)
ถูกต้อง แต่กษะมากกว่
ในส่วนของต่
างด้าว
อื่น ๆ ในภูทมักิภษะฝี
าค มรองลงมาได้
แก่ ประเทศมาเลเซี
จานวน
คน (ร้อดยละ
27.50)
ประเภทมี
ือ (Skilled Labor)
ในกลุ่ม 8 ทักยษะวิ
ชาชีพ25,141
ที่ผ่านกรมการจั
หางานกลั
บเป็ประเทศ
นข้อมูล
เซีย จานวน่อ10,968
คน (ร้อยละ
ไน จานวนางด้7,659
คน่อนย้
(ร้อายละ
และ
ทีอิน่มโดนี
ีจานวนการเคลื
นย้ายแรงงานค่
อนข้า12.00)
งน้อย ทัประเทศบรู
้งจานวนแรงงานต่
าวที่เคลื
ยเข้า8.38)
มาทางาน
ประเทศลาว จานวน
คน (ร้อยละ ่เ6.98)
อยที่สุดางานต่
คือ ประเทศฟิ
ลิปปิและเป็
นส์ จนานวน
ในประเทศไทย
และจ6,382
านวนแรงงานไทยที
คลื่อนย้และน้
ายออกไปท
างประเทศ
ที่น่าสั585
งเกตว่คนา
(ร้อ8ยละ
ใน
ทัก0.64)
ษะวิชาชีพต่าง ๆ มีสภาวิชาชีพในประเทศไทยคอยกากับดูแลในแต่ละกลุ่มวิชาชีพอยู่แล้ว แต่
ไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดเรื่องของจานวนและวิธีการเดินทางของแรงงานที่เคลื่อนย้ายออกไปทางาน หรือ
แรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานผ่านสภาวิชาชีพ หรือผ่านการลงทะเบียนกับกรมการจัดหางานหรือไม่
เหตุใดข้อมูลของการเคลื่อนย้ายแรงงานผ่านสภาวิชาชีพจึงไม่ค่อยพบข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
เท่าใดนัก และทาอย่างไรข้อมูลการเคลื่อนย้ายแรงงานของกรมการจัดหางานจะเป็นที่น่าเชื่อถือ ด้วย
เหตุนี้กรมการจัดหางานจึงต้องนาเสนอพร้อมปรับปรุงข้อมูลของกรมการจัดหางานให้เป็นปัจจุบัน หา
แนวทางรองรับเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยการนาเสนอจากแหล่งข้อมูลของกรมการจัดห างาน
การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน
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ซึ่งจากข้อมูลทั้งในส่วนของแรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานในประเทศไทย และแรงงาน
ไทยที่ เคลื่ อนย้ ายออกไปทางานต่ างประเทศ ในกลุ่ ม วิช าชีพ ตามข้อตกลงยอมรับ ร่ว มทั้ ง 8 วิช าชี พ
อาจได้รับผลกระทบ เพราะการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจัดเป็นส่วนหนึ่งภายใต้กรอบความตกลงว่า
ด้วยบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service – AFAS) ปั จจุบันอาเซียน
ได้จัดทา MRAs ภายใต้การดาเนินการของคณะกรรมการสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ
ประสานงานด้านบริการอาเซียน (Coordinating Committee on Services: CCS) ใน 7 สาขาวิชาชีพ
คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกรรม สถาปัตยกรรม บัญชี และสารวจ (สาขานักสารวจเป็นเพียง
กรอบข้อตกลงฯ) และข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนที่ดาเนินการ
ภายใต้ ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee (ATPMC)
การเคลื่ อ น ย้ า ยแรงงาน วิ ช าชี พ ใน กลุ่ ม ป ระเท ศอาเซี ย น อาจเป็ น ทั้ งโอกาส
(opportunities) แก่ระบบเศรษฐกิจไทยให้สามารถจัดหาแรงงานในสาขาอาชีพที่ขาดแคลนได้ง่ายขึ้น
ช่ ว ยให้ แ รงงานเชี่ ย วชาญที่ เป็ น ที่ ต้ อ งการของตลาดอาเซี ย นสามารถหางานท าในประเทศที่ ใ ห้
ผลตอบแทนสูง แต่ในขณะเดียวกันการเคลื่อนย้ายแรงงานออกไปทางานในต่างประเทศก็อาจส่งผลเสีย
ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ไทย หากแรงงานเชี่ ย วชาญมี ทั ก ษะที่ เคลื่ อ นย้ า ยออกไปเป็ น สาขาวิ ช าชี พ ที่
ประเทศไทยเองก็ขาดแคลน หรือแรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามามีปัญหาด้านคุณภาพหรือมาตรฐานวิชาชีพ
ที่แตกต่างกัน การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจึงมีผลต่อแรงงานวิชาชีพ คนไทย และต่อต้นทุนการผลิต
ของผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานวิชาชีพอาเซียน
กรมการจั ด หางาน กระทรวงแรงงาน มี ภ ารกิ จ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ แรงงานในด้ า นการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน ซึ่งได้แก่ แรงงานต่างชาติที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานในประเทศไทย กับแรงงานไทย
ที่เคลื่อนย้ายออกไปทางานต่างประเทศ โดยกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน ซึ่ งสังกัดกรมการจัดหางาน
มีหน้าที่ในการวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มด้านตลาดแรงงาน การจัดทาผลการศึกษาและวิจัยต่าง ๆ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งและมี ผ ลกระทบในด้ า นแรงงาน โดยมี ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น ความต้ อ งการแรงงาน
การขาดแคลนแรงงาน การเคลื่อนย้ายแรงงานเข้า -ออก เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายของ
ภาพที
เ่ ดินทางไปท
างานในกลุ
่มอาเซีขย้อนมูตัล้งค่แต่อนข้
ปี 2557
– 2561
แรงงานประเภทไร้
ทัก่ 4.10
ษะฝีจมานวนแรงงานไทยที
ือ (Unskilled Labor)
กรมการจั
ดหางานมี
างครบถ้
วน โดยมี
ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สานักบริหารแรงงานต่างด้าว และมีพระราชกาหนดการบริหารจัดการการ
(3) แรงงานไทยที่ไปทางานในกลุ่มประเทศอาเซียน (เฉพาะ 8 วิชาชีพ)
ทางานของคนต่างด้าวเข้ามากากับดูแล ทาให้เกิดการตื่นตัวของนายจ้าง และลูกจ้าง ที่จะดาเนินการแจ้ง
ตั้งแต่ปี 2557 – 2561 มีแรงงานไทยเดินทางไปทางานใน 8 กลุ่มวิชาชีพในประเทศ
การทางานของคนต่างด้าวประเภทไร้ทักษะฝีมือ (Unskilled Labor) ให้ถูกต้อง แต่ในส่วนของต่างด้าว
อาเซียน มีจานวน 6,748 คน เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า มีแรงงานไทยเดินทางไปทางาน
ประเภทมีทักษะฝีมือ (Skilled Labor) ในกลุ่ม 8 ทักษะวิชาชีพ ที่ผ่านกรมการจัดหางานกลับเป็นข้อมูล
ในมาเลเซีย มากที่สุด จานวน 2,637 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 39.08 ของจานวนแรงงานที่เดินทางไป
ที่มีจานวนการเคลื่อนย้ายแรงงานค่ อนข้างน้อย ทั้งจานวนแรงงานต่างด้าวที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางาน
ทางานในช่วง 5 ปี รองลงมาได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ จานวน 1,045 คน (ร้อยละ 15.49) ประเทศบรูไน
ในประเทศไทย และจานวนแรงงานไทยที่เคลื่อนย้ายออกไปทางานต่างประเทศ และเป็นที่น่าสังเกตว่า
จ านวน 804 คน (ร้ อ ยละ 11.91) ประเทศลาว จ านวน 696 คน (ร้ อ ยละ 10.31) และประเทศ
ใน 8 ทักษะวิชาชีพต่าง ๆ มีสภาวิชาชีพในประเทศไทยคอยกากับดูแลในแต่ละกลุ่มวิชาชีพอยู่แล้ว แต่
อิน โดนี เซีย จ านวน 564 คน (ร้ อยละ 8.36) และน้อยที่ สุ ดได้แก่ป ระเทศกัมพู ช า จานวน 133 คน
ไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดเรื่องของจานวนและวิธีการเดินทางของแรงงานที่เคลื่อนย้ายออกไปทางาน หรือ
(ร้อยละ 1.97)
แรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานผ่านสภาวิชาชีพ หรือผ่านการลงทะเบียนกับกรมการจัดหางานหรือไม่
เหตุใดข้อมูลของการเคลื่อนย้ายแรงงานผ่านสภาวิชาชีพจึงไม่ค่อยพบข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
เท่าใดนัก และทาอย่างไรข้อมูลการเคลื่อนย้ายแรงงานของกรมการจัดหางานจะเป็นที่น่าเชื่อถือ ด้วย
เหตุนี้กรมการจัดหางานจึงต้องนาเสนอพร้อมปรับปรุงข้อมูลของกรมการจัดหางานให้เป็นปัจจุบัน หา
แนวทางรองรับเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยการนาเสนอจากแหล่งข้อมูลของกรมการจัดห างาน
การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน
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ซึ่งจากข้อมูลทั้งในส่วนของแรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานในประเทศไทย และแรงงาน
ไทยที่ เคลื่ อนย้ ายออกไปทางานต่ างประเทศ ในกลุ่ ม วิช าชีพ ตามข้อตกลงยอมรับ ร่ว มทั้ ง 8 วิช าชี พ
อาจได้รับผลกระทบ เพราะการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจัดเป็นส่วนหนึ่งภายใต้กรอบความตกลงว่า
ด้วยบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service – AFAS) ปั จจุบันอาเซียน
ได้จัดทา MRAs ภายใต้การดาเนินการของคณะกรรมการสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ
ประสานงานด้านบริการอาเซียน (Coordinating Committee on Services: CCS) ใน 7 สาขาวิชาชีพ
คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกรรม สถาปัตยกรรม บัญชี และสารวจ (สาขานักสารวจเป็นเพียง
กรอบข้อตกลงฯ) และข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนที่ดาเนินการ
ภายใต้ ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee (ATPMC)
การเคลื่ อ น ย้ า ยแรงงาน วิ ช าชี พ ใน กลุ่ ม ป ระเท ศอาเซี ย น อาจเป็ น ทั้ งโอกาส
(opportunities) แก่ระบบเศรษฐกิจไทยให้สามารถจัดหาแรงงานในสาขาอาชีพที่ขาดแคลนได้ง่ายขึ้น
ช่ ว ยให้ แ รงงานเชี่ ย วชาญที่ เป็ น ที่ ต้ อ งการของตลาดอาเซี ย นสามารถหางานท าในประเทศที่ ใ ห้
ผลตอบแทนสูง แต่ในขณะเดียวกันการเคลื่อนย้ายแรงงานออกไปทางานในต่างประเทศก็อาจส่งผลเสีย
ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ไทย หากแรงงานเชี่ ย วชาญมี ทั ก ษะที่ เคลื่ อ นย้ า ยออกไปเป็ น สาขาวิ ช าชี พ ที่
ประเทศไทยเองก็ขาดแคลน หรือแรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามามีปัญหาด้านคุณภาพหรือมาตรฐานวิชาชีพ
ที่แตกต่างกัน การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจึงมีผลต่อแรงงานวิชาชีพ คนไทย และต่อต้นทุนการผลิต
ของผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานวิชาชีพอาเซียน
กรมการจั ด หางาน กระทรวงแรงงาน มี ภ ารกิ จ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ แรงงานในด้ า นการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน ซึ่งได้แก่ แรงงานต่างชาติที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานในประเทศไทย กับแรงงานไทย
ที่เคลื่อนย้ายออกไปทางานต่างประเทศ โดยกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน ซึ่ งสังกัดกรมการจัดหางาน
มีหน้าที่ในการวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มด้านตลาดแรงงาน การจัดทาผลการศึกษาและวิจัยต่าง ๆ
ที่ เกี่ ยภาพที
วข้ อ่ งและมี
ผ ลกระทบในด้ า่เดินแรงงาน
โดยมีาขงประเทศใน
้ อ มู ล ที่ เกี่ ยเฉพาะประเทศอาเซี
วข้ อ ง เช่ น ความต้
อ งการแรงงาน
4.11 จานวนแรงงานไทยที
นทางไปทางานต่
ยนใน
8 วิชาชีพ
ตั้งแต่ปี 2557
2561
การขาดแคลนแรงงาน การเคลื่อนย้ายแรงงานเข้
า -ออก– เป็
นต้น ซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายของ
ที
ม
่
า
:
กองบริ
ห
ารแรงงานไทยไปต่
า
งประเทศ
กรมการจั
ดหางาน กระทรวงแรงงาน
แรงงานประเภทไร้ทักษะฝีมือ (Unskilled Labor) กรมการจัดหางานมี
ข้อมูลค่อนข้างครบถ้วน โดยมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สานักบริหารแรงงานต่างด้าว และมีพระราชกาหนดการบริหารจัดการการ
ประเทศอาเซี
ตามข้อตกลงยอมรั
ทางานของคนต่จาแนกตามกลุ
างด้าวเข้ามาก่มากั
บดูแล ทาให้ยเนและวิ
กิดการตืช่นาชีตัวพของนายจ้
าง และลูกบจ้าร่งวมที่จะดาเนินการแจ้ง
จากข้อามูงด้ลาวประเภทไร้
ณ เดือนพฤษภาคม
มีแรงงานไทยเดิ
างานต่
างประเทศ
การทางานของคนต่
ทักษะฝีม2562
ือ (Unskilled
Labor) นให้ทางออกไปท
ถูกต้อง แต่ในส่
วนของต่
างด้าว
เฉพาะในกลุ
่
ม
ประเทศอาเซี
ย
น
มี
จ
านวนทั
้
ง
สิ
้
น
8,084
คน
คิ
ด
เป็
น
ร้
อ
ยละ
5.18
ของจ
านวนแรงงานไทย
ประเภทมีทักษะฝีมือ (Skilled Labor) ในกลุ่ม 8 ทักษะวิชาชีพ ที่ผ่านกรมการจัดหางานกลับเป็นข้อมูล
ทางออกไปท่อางานต่
างประเทศทั
่ มี คนไทยเดิานงด้ทางไปท
สุ ด ได้
แ ก่
ทีที่่มเดิีจนานวนการเคลื
นย้ายแรงงานค่
อนข้้ งาหมด
งน้อยประเทศที
ทั้งจานวนแรงงานต่
าวที่เคลืางานมากที
่อนย้ายเข้า่มาท
างาน
มาเลเซีย และสิงและจ
คโปร์านวนแรงงานไทยที
รองลงมาได้ บรูไน ่เและอิ
นโดนี
เซีย แบ่งางานต่
เป็นประเภทวิ
ชาชีและเป็
พตามข้นอทีตกลงยอมรั
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่น่าสังเกตว่บา
ร่วมจ
ช่ตามข้
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ทักษะวิ646
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ชาชีอพตกลงยอมรั
ในประเทศไทยคอยก
ากับคนดูแลในแต่ละกลุ่มวิชาชีพอยู่แล้ว แต่
่ทางานใน
8 กลุธ่มีกวิารเดิ
ชาชีพนในประเทศอาเซี
ยน่เคลื
มีจ่อานวนทั
้งสิ้น 646างาน
คน หรื
หรืออ
ไม่ทราบข้อมูลแรงงานไทยที
แน่ชัดเรื่องของจ
านวนและวิ
ทางของแรงงานที
นย้ายออกไปท
คิดเป็นร้อ่เยละ
7.99
ทางไปท
างานเฉพาะประเทศอาเซี
เมื่อพิจารณา
แรงงานที
คลื่อนย้
ายเข้ของจ
ามาทานวนแรงงานไทยที
างานผ่านสภาวิชาชี่เดิพนหรื
อผ่านการลงทะเบี
ยนกับกรมการจัยนดหางานหรื
อไม่
แยกเป็
น
รายประเทศ
พบว่
า
มี
แ
รงงานไทยเดิ
น
ทางไปท
างานประเทศมาเลเซี
ย
มากที
่
ส
ุ
ด
จ
านวน
325
คน
เหตุใดข้อมูลของการเคลื่อนย้ายแรงงานผ่านสภาวิชาชีพจึงไม่ค่อยพบข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
คิดาเป็ใดนั
นร้กอยละ
ปทางานในอาเซียน รองลงมาได้
แก่ บรูไนนทีจ่นานวน
เท่
และท50.31
าอย่าของจ
งไรข้านวนแรงงานไทยที
อมูลการเคลื่อนย้า่ไยแรงงานของกรมการจั
ดหางานจะเป็
่าเชื่อถื104
อ ด้วคนย
(ร้อยละ
16.10)ดสิหางานจึ
งคโปร์ งจต้านวน
85 คน (ร้อมปรั
อยละบปรุ
13.16)
จานวน 67ดหางานให้
คน (ร้อยละ
เหตุ
นี้กรมการจั
องนาเสนอพร้
งข้อมูลลาว
ของกรมการจั
เป็น10.37)
ปัจจุบันและ
หา
อินโดนีเซีย จานวน
ยละ ่อ4.18)
ยที่สุดคือประเทศกั
มพูชา จงข้านวน
3 คน (ร้อยละ 0.46)
แนวทางรองรั
บเพื่อ27แก้คน
ไขปั(ร้ญอหาที
าจเกิและน้
ดขึ้น อโดยการน
าเสนอจากแหล่
อมูลของกรมการจั
ดห างาน
การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน

52 52
2
ซึ่งจากข้อมูลทั้งในส่วนของแรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานในประเทศไทย และแรงงาน
ไทยที่ เคลื่ อนย้ ายออกไปทางานต่ างประเทศ ในกลุ่ ม วิช าชีพ ตามข้อตกลงยอมรับ ร่ว มทั้ ง 8 วิช าชี พ
อาจได้รับผลกระทบ เพราะการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจัดเป็นส่วนหนึ่งภายใต้กรอบความตกลงว่า
ด้วยบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service – AFAS) ปั จจุบันอาเซียน
ได้จัดทา MRAs ภายใต้การดาเนินการของคณะกรรมการสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ
ประสานงานด้านบริการอาเซียน (Coordinating Committee on Services: CCS) ใน 7 สาขาวิชาชีพ
คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกรรม สถาปัตยกรรม บัญชี และสารวจ (สาขานักสารวจเป็นเพียง
กรอบข้อตกลงฯ) และข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนที่ดาเนินการ
ภายใต้ ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee (ATPMC)
การเคลื่ อ น ย้ า ยแรงงาน วิ ช าชี พ ใน กลุ่ ม ป ระเท ศอาเซี ย น อาจเป็ น ทั้ งโอกาส
(opportunities)
แก่
ระบบเศรษฐกิ
จไทยให้
ามารถจั
ดหาแรงงานในสาขาอาชี
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วิชาาชีวิพชทีาชี่เ่มคลื
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และต่
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งเที
ว โดย
ณายแรงงานวิ
เดืณอนพฤษภาคม
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องเที
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ยานไปทาางานในประเทศมาเลเซี
ในประเทศกลุ
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นทั
้งหมด
คน
ไปทางานในประเทศมาเลเซี
ยมากที
่สุด รองลงมาคื
กรมการจั
ภ่ อารกิ
ที่ เากียรองลงมาได้
่ ย วข้ อ งกัแบก่แรงงานในด้
าวินการ
บรูไนบรูสิไงนคโปร์
และฟิ
ลิ ป ปิลนิ ปส์ดปิหางาน
ตามล
าดักระทรวงแรงงาน
บาดัวิชบาชีวิพช าชี
ที่มพีกทีารเคลื
นย้่ อาจนย้
ยรองลงมาได้
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ามาท
างานในประเทศไทย
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จานวน
คน
วิคน
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นั่งได้
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ชาชี
พชาชี
สถาปนิ
ก และวิ
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นักพสนัารวจ
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บัญ
ชี จานวน
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มีจานวน
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ยออกไปท
งประเทศ
หารข้
มูลนตลาดแรงงาน
ซึ่ งสั่องนย้
กัด่อากรมการจั
ดหางาน
เท่ากัทีเท่น่เคลื
าหรัสบาหรั
วิชบาชีางานต่
พยาบาล
วิชาชีวิโดยกองบริ
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และทั
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ผ ลกระทบในด้
า่เนแรงงาน
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างานเฉพาะ
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ผ
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ใน 8 ทักษะวิชาชีพต่าง ๆ มีสภาวิชาชีพในประเทศไทยคอยกากับดูแลในแต่ละกลุ่มวิชาชีพอยู่แล้ว แต่
หมายเหตุ
วิชาชีวิพชแพทย์
ทันตแพทย์
และพยาบาลไม่
มีข้อมูมลีขผู้อ้เมูดิลนผูทางไปท
างานในกลุ
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ภาคตะวั
จานวน
23
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ทาผลการศึ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งและมี ผ ลกระทบในด้ า นแรงงาน โดยมี ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น ความต้ อ งการแรงงาน
การขาดแคลนแรงงาน การเคลื่อนย้ายแรงงานเข้า -ออก เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายของ
แรงงานประเภทไร้ทักษะฝีมือ (Unskilled Labor) กรมการจัดหางานมีข้อมูลค่อนข้างครบถ้วน โดยมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สานักบริหารแรงงานต่างด้าว และมีพระราชกาหนดการบริหารจัดการการ
ทางานของคนต่างด้าวเข้ามากากับดูแล ทาให้เกิดการตื่นตัวของนายจ้าง และลูกจ้าง ที่จะดาเนินการแจ้ง
การทางานของคนต่างด้าวประเภทไร้ทักษะฝีมือ (Unskilled Labor) ให้ถูกต้อง แต่ในส่วนของต่างด้าว
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ได้
ทาาMRAs
ประสานงานด้านบริการอาเซียน (Coordinating Committee on Services: CCS) ใน 7 สาขาวิชาชีพ
คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกรรม สถาปัตยกรรม บัญชี และสารวจ (สาขานักสารวจเป็นเพียง
กรอบข้อตกลงฯ) และข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนที่ดาเนินการ
ภายใต้ ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee (ATPMC)
การเคลื่ อ น ย้ า ยแรงงาน วิ ช าชี พ ใน กลุ่ ม ป ระเท ศอาเซี ย น อาจเป็ น ทั้ งโอกาส
(opportunities) แก่ระบบเศรษฐกิจไทยให้สามารถจัดหาแรงงานในสาขาอาชีพที่ขาดแคลนได้ง่ายขึ้น
ช่ ว ยให้ แ รงงานเชี่ ย วชาญที่ เป็ น ที่ ต้ อ งการของตลาดอาเซี ย นสามารถหางานท าในประเทศที่ ใ ห้
ผลตอบแทนสูง แต่ในขณะเดียวกันการเคลื่อนย้ายแรงงานออกไปทางานในต่างประเทศก็อาจส่งผลเสีย
ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ไทย หากแรงงานเชี่ ย วชาญมี ทั ก ษะที่ เคลื่ อ นย้ า ยออกไปเป็ น สาขาวิ ช าชี พ ที่
ประเทศไทยเองก็ขาดแคลน หรือแรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามามีปัญหาด้านคุณภาพหรือมาตรฐานวิชาชีพ
ที่แตกต่างกัน การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจึงมีผลต่อแรงงานวิชาชีพ คนไทย และต่อต้นทุนการผลิต
ของผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานวิชาชีพอาเซียน
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ประเทศที่มีค่าตอบแทนสูงกว่า เช่น มาเลเซีย บรูไน และสิงคโปร์ เป็นต้น
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2 2 ฟิลฟิิปลปิิปนปิส์นและจ
ส์ านวนแรงงานไทยที
22
- - างานต่1างประเทศ
1
ใน
ชาชีพต่าง ๆ มี- ส-ภาวิชาชีพในประเทศไทยคอยก
3 38 ทักสิษะวิ
งสิคโปร์
11
- - ากับดูแ-ลในแต่
- พ- อยู่แล้ว แต่1 1
งคโปร์
- ละกลุ่มวิชาชี
ไม่ทราบข้
มู2560
ลแน่ชัดเรื่องของจานวนและวิธีการเดินทางของแรงงานที่เคลื่อนย้ายออกไปทางาน หรือ
ปี อปี2560
แรงงานที
คลืไทย
่อนย้ายเข้ามาท- างานผ่
1 1 ่เไทย
1 1ยนกับกรมการจั- ด-หางานหรือไม่3 3
- านสภาวิ2 ช2าชีพ หรือ-ผ่า-นการลงทะเบี
เหตุ
ลยของการเคลื
บไซต์2 2
2 2ใดข้เมีอมูยเมีนมาร์
- -ายแรงงานผ่า-นสภาวิ
2 2อมูลที่เผยแพร่ผ- ่านทางเว็
นมาร์ ่อนย้
- ชาชีพ- จึ-งไม่ค่อยพบข้
เท่
3 า3ใดนัฟิกลฟิิปและท
- -ายแรงงานของกรมการจั
- 1 ด1หางานจะเป็นที-่น-่าเชื่อถือ ด้วย1 1
ลปิิปนปิส์นาอย่
ส์ างไรข้-อมู- ลการเคลื่อนย้
เหตุ
ดหางานจึง2ต้อ2งนาเสนอพร้1อ1มปรับปรุงข้- อ-มูลของกรมการจั
4 4นี้กรมการจั
สิงสิคโปร์
1 1 ดหางานให้-เป็-นปัจจุบัน หา4 4
งคโปร์
แนวทางรองรับเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยการนาเสนอจากแหล่งข้อมูลของกรมการจัดห างาน
การเคลื
่อนย้
ายแรงงานอาเซี
ยนยนในมิในมิ
ติขตองกรมการจั
ดหางาน
การเคลื
่อนย้
ายแรงงานอาเซี
ิของกรมการจั
ดหางาน
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2
ตารางที่ 4.10
(ต่อ)อมูจลานวนแพทย์
ต่างชาติในอาเซี
นทีา่ไยเข้
ด้รับาหนั
สือรับรองประกอบวิชและแรงงาน
าชีพเวช
ซึ่งจากข้
ทั้งในส่วนของแรงงานที
่เคลื่อยนย้
มาทงางานในประเทศไทย
่วคราวระยะเวลา
2 ปี ในกลุ
จากแพทยสภา
ตั้งแต่อปตกลงยอมรั
ี 2559 – 2561
ไทยที่ เคลื่ อนย้ ากรรมชั
ยออกไปท
างานต่ างประเทศ
่ ม วิช าชีพ ตามข้
บ ร่ว มทั้ ง 8 วิช าชี พ
อาจได้รับผลกระทบ เพราะการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจัดเป็นส่วนหนึ่งภายใต้กรอบความตกลงว่า
ลาดับ ปี 2559 จากัดสถานที่ ที่ปรึกษา การเรียน การวิจัย
การกุศล
รวม
ด้วยบริการของอาเซียLimited
น (ASEAN
Framework
Agreement on Service – AFAS)
ปั จจุบMissions
ันอาเซียน
Practice
Expert
visits
Humanitarian
ประเทศ
Training Reasearch
Total
ได้จัดทา MRAs ภายใต้การดาเนินการของคณะกรรมการสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ
ปี 2561
ประสานงานด้
านบริการอาเซียน (Coordinating Committee on Services: CCS) ใน 7 สาขาวิชาชีพ
1
ไทย
1 วิศวกรรม สถาปั
2 ตยกรรม- บัญชี และส-ารวจ (สาขานักสารวจเป็
คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล
นเพียง 3
2 อตกลงฯ)
เมียนมาร์และข้อตกลงยอมรั
- ชาชีพการท่
1 องเที่ยวอาเซียนที
- ่ดาเนินการ 1
กรอบข้
บร่วมคุณ- สมบัติบุคลากรวิ
3 ASEAN
ฟิลิปปินTourism
ส์
1
1
ภายใต้
Professional
Monitoring
Committee
(ATPMC)
4
สิงคโปร์
1 ย น อาจเป็-น ทั้ งโอกาส 5
การเคลื่ อ น ย้1า ยแรงงาน วิ ช3าชี พ ใน กลุ-่ ม ป ระเท ศอาเซี
รวม 3 ปีแก่ระบบเศรษฐกิ
6 จไทยให้ส9ามารถจัดหาแรงงานในสาขาอาชี
10
9 ง่ายขึ้น 34
(opportunities)
พที่ขาดแคลนได้
ช่หมายเหตุ
ว ยให้ แ รงงานเชี
่ ย วชาญที
ที่ ต้ อที่ถงการของตลาดอาเซี
าในประเทศที่ ใ ห้
ประเทศไทย
คือ แพทย์่ เ ป็ต่านงชาติ
ือสัญชาติไทยด้วย แต่ไม่ไยด้ปนสามารถหางานท
ฏิบัติงานและใช้ชีวิตในประเทศไทย
ผลตอบแทนสู
ง แต่ในขณะเดี
นการเคลื
นย้ายแรงงานออกไปท
างานในต่างประเทศก็อาจส่งผลเสีย
และเมื่อครบระยะเวลาที
่กาหนด ยต้วกั
องเดิ
นทางกลับ่อไปประเทศต้
นทาง
ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ไทย หากแรงงานเชี่ ย วชาญมี ทั ก ษะที่ เคลื่ อ นย้ า ยออกไปเป็ น สาขาวิ ช าชี พ ที่
4.3.2 หขาดแคลน
น่ ว ยงานหรืสภอแรงงานที
าวิ ช าชี พ่เคลืบั่อญนย้ชีาใยเข้
น พาระบ
ป ถัณมภาพหรื
ภ์ ผู้ ใอห้มาตรฐานวิ
สั ม ภ าษ ณ์ชาชี
โดยพ
ประเทศไทยเองก็
มามีปรมราชู
ัญหาด้านคุ
ฐ หวังรั่อตนย้
นปราณี
อุปนายกสภาคนที
3 และด
ารงตชาแหน่
ประธานคณะกรรมการวิ
ชาชีพต
ที1)่แนายประเสริ
ตกต่างกัน การเคลื
ายแรงงานวิ
ชาชีพจึงมีผ่ลต่
อแรงงานวิ
าชีพงคนไทย
และต่อต้นทุนการผลิ
บัญชี ้ป2)ระกอบการที
นายชัยยุท่จธ้าอังแรงงานวิ
งศุวิทยา ชผูาชี
้ช่วพยเลขาธิ
ของผู
อาเซียนการสภาวิชาชีพบั ญชี ได้ให้รายละเอียดและตอบประเด็น
คาถามสรุปได้ดกรมการจั
ังนี้
ด หางาน กระทรวงแรงงาน มี ภ ารกิ จ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ แรงงานในด้ า นการ
นั กบัญ ชีซึอ่งาเซี
หมายถึงผูางชาติ
้ทาบั ญที่เชีคลืไม่่อรนย้
วมผู
้ ตรวจสอบบั
ญ ชี ซึ่งผู้ ทาบัญ ชีกัจบะต้แรงงานไทย
องทางาน
เคลื่อนย้า• ยแรงงาน
ได้แยก่น แรงงานต่
ายเข้
ามาทางานในประเทศไทย
มกั่อบนย้ผู้ ทายออกไปท
าบั ญ ชี ข องประเทศนั
้ น ๆ โดยกองบริ
ที่ เราเคลื่ อหนย้
ไปท างาน ในกรณี
ป็ น ทั้ ง ผู้ ทดาบั
ญ ชี
ทีร่ ว่เคลื
างานต่างประเทศ
ารข้า ยเข้
อมูลาตลาดแรงงาน
ซึ่ งสังกัทดี่ เกรมการจั
หางาน
ญ ชี จสะได้
การรับรอง
GPA
ยนเลยโดยไม่การจั
ต้องทดสอบ
โดยคนไทยที
มีและผู
หน้า้ ตทีรวจสอบบั
่ในการวิเคราะห์
ถานการณ์
แนวโน้
มด้อาเซี
านตลาดแรงงาน
ดทาผลการศึ
กษาและวิ่ไจด้ัยรต่ับาการ
งๆ
อาเซียผนลกระทบในด้
มีจานวน 593า นแรงงาน
คน แต่ส่วนใหญ่
จะไปท
างานต่อางการแรงงาน
งประเทศแต่ก็
ทีรับ่ เกีรอง
่ ย วข้GPA
อ งและมี
โดยมีไขม่้ อได้มูมลีคทีวามประสงค์
่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่
น ความต้
ขอไว้ก่อน ซึ่งแบ่งไทย 2การเคลื
กลุ่ม คื่ออนย้กลุา่มยแรงงานเข้
คนไทยที่ได้าใ-ออก
บรับรองอาเซี
ด้ใบรับ่รอง
่งอาจ
การขาดแคลนแรงงาน
เป็นต้น ยซึน่งข้กัอบมูผูล้ททีี่ไ่เปโดยไม่
กี่ยวกับไการเคลื
อนย้าซึยของ
ไปกับบริษัทจัดหางาน
หรือบริ
ัทเอกชนส่งไปบริ
ษัทในเครื
อที่ตด่าหางานมี
งประเทศข้อมูลค่อนข้างครบถ้วน โดยมี
แรงงานประเภทไร้
ทักษะฝี
มือษ(Unskilled
Labor)
กรมการจั
มาทางานในประเทศไทย
ามาทาหนดการบริ
าได้ต้องผ่านการรั
รองจาก
หน่วยงานที่รับส่ผิวนคนต่
ดชอบคืางด้
อ สาวที
านั่จกะเข้
บริหาารแรงงานต่
างด้าว และมีพจะเข้
ระราชก
หารจับดการการ
ชาชีพบัญชีางด้และสอบให้
ด้ บGPA
งจะเข้่นาตัมาท
าได้ ซึ่งขณะนี
้ยังไม่
ของคนต่
างด้าวง
ทสภาวิ
างานของคนต่
าวเข้ามากไากั
ดูแลอาเซี
ทาให้ยเนกิดถึการตื
วของนายจ้
าง และลู
กจ้มาีขง ้อทีมู่จละด
าเนินการแจ้
มาขึ้ นางานของคนต่
ทะเบี ย นกั บ สภาวิ
ช าชี พ บั ญ ชีทักผูษะฝี
้ ที่ ไม่มใือช่ ส(Unskilled
ั ญ ชาติ ไทยเป็
น ไปตามเงื
ช าชี พาบังด้ญาชีว
การท
างด้าวประเภทไร้
Labor)
ให้ถูกต้่ ออนไข
ง แต่พรบ.วิ
ในส่วนของต่
พ.ศ. 2547ทักและข้
งคับ ที่ เกี่Labor)
ย วข้อง ในกลุ
สามารถสมั
รเป็นชาชี
สมาชิ
ามัญ ได้ต้อดงมี
ห นั งสื อบรับเป็รองจาก
ประเภทมี
ษะฝีมอือบั(Skilled
่ม 8 ทักคษะวิ
พ ทีก่ผวิ่าสนกรมการจั
หางานกลั
นข้อมูล
้นอย่างชัด่อเจน
ซึ่งเป็นบุคคลสั
่ยินยอมให้างด้
คนไทยประกอบวิ
ชาชีามาท
พบัญางาน
ชีใน
ทีประเทศนั
่มีจานวนการเคลื
นย้ายแรงงานค่
อนข้ญาชาติ
งน้อขยองประเทศที
ทั้งจานวนแรงงานต่
าวที่เคลื่อนย้ายเข้
ประเทศนั้นได้ ต้และจ
องมีวานวนแรงงานไทยที
ุฒระดับปริญญาตรีข่เคลื
ึ้นไปหรื
เทียบเท่าทีางานต่
่สภาการบั
ญชีรับรอง
สภาวิ
บัญชีา
ในประเทศไทย
่อนย้าอยออกไปท
างประเทศ
และเป็
นที่นช่าาชีสังพเกตว่
จะรั8บทัรองผู
้ที่เชป็าชี
นผูพ้สต่อบบั
ท่านัช้นาชีหากเข้
ามาทาบัญชีกรมพั
รกิจการค้
าเป็่มวินชผูาชี
้รับพรอง
ใน
กษะวิ
าง ๆญมีชีสเภาวิ
พในประเทศไทยคอยก
ากัฒบนาธุ
ดูแลในแต่
ละกลุ
อยู่แล้ว แต่
ณ ชสมบั
ขอ งผูานวนและวิ
้ ข อขึ้ น ท ะเบี
ยน นันทางของแรงงานที
กบั ญ ชี วิ ช าชี พ อาเซี
(ASEAN Chartered
ไม่ทราบข้อมูลคุแน่
ัดเรื่อติงของจ
ธีการเดิ
่เคลื่อยนย้นายออกไปท
างาน หรือ
Professional
Accountant:
ASEAN
CPA) ชสาชี
าหรัพ บหรื
ผู้ทอี่ปผ่ระสงค์
จะได้รับยสินกั
ทธิบปกรมการจั
ระโยชน์ในฐานะนั
กบัอญไม่ชี
แรงงานที
่เคลื่อนย้
ายเข้ามาทางานผ่
านสภาวิ
านการลงทะเบี
ดหางานหรื
วิช าชีใดข้
พ อาเซี
ย น (ASEAN่อนย้
Chartered
Professional
ASEAN
ให้ผย่าื่ นนทางเว็
ค าขอพร้
อม
เหตุ
อมูลของการเคลื
ายแรงงานผ่
านสภาวิชาชีAccountant:
พจึงไม่ค่อยพบข้
อมูลทีCPA)
่เผยแพร่
บไซต์
ชาระค่
ทะเบีางไรข้
ยนต่อสภาวิ
ชาชีพ่อบันย้
ญชีายแรงงานของกรมการจั
ตามแบบคาขอขึ้นทะเบีดยหางานจะเป็
นและหลักฐานที
เท่
าใดนัากคาขอขึ
และท้นาอย่
มูลการเคลื
นที่น่ค่าณะกรรมการ
เชื่อถือ ด้วย
สภาวินี้กชรมการจั
าชีพบัญดชีหางานจึ
กาหนด งและต้
งมีคุณ สมบั
ติของผู
ยนนักบัญดชีหางานให้
วิชาชีพอาเซี
เหตุ
ต้องนอาเสนอพร้
อมปรั
บปรุ้ขงอขึ
ข้อ้นมูลทะเบี
ของกรมการจั
เป็นยปันจจุ(ASEAN
บัน หา
CPA) ตามระเบี
พ บั่อาจเกิ
ญ ชี ว่ดาขึด้้นวโดยการน
ยการขึ้ นาเสนอจากแหล่
ทะเบี ย นนั ก บั ญงข้ชีอวมูิ ชลาชี
พ อาเซี ย น ด(ASEAN
แนวทางรองรั
บเพืย่อบสภาวิ
แก้ไขปัชญาชี
หาที
ของกรมการจั
ห างาน
Chartered Professional Accountant) พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้
การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน
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2
อขึ้นทะเบี
ญชีต้องมีคุณสมบั
มีลาักมาท
ษณะต้
องห้าม ดังต่อไปนี้ และแรงงาน
ซึผู่ง้ขจากข้
อมูลทัย้งนนั
ในส่กบัวนของแรงงานที
่เคลืติแ่อละไม่
นย้ายเข้
างานในประเทศไทย
เป็นสมาชิกางานต่
สามัญ าหรื
อสมาชิกวิในกลุ
สามัญ่ ม วิช าชีพ ตามข้อตกลงยอมรับ ร่ว มทั้ ง 8 วิช าชี พ
ไทยที่ เคลื่ อนย้1.ายออกไปท
งประเทศ
2. หลังเพราะการเคลื
จากสาเร็จการศึ่อนย้
กษาแล้
วมีประสบการณ์
ทางานที
่เกี่ย่งวข้
องกับกรอบความตกลงว่
วิชาชีพบัญชีสะสมา
อาจได้รับผลกระทบ
ายแรงงานวิ
ชาชีพจัดเป็
นส่วนหนึ
ภายใต้
างน้อกยารของอาเซี
3 ปี ภายในระยะเวลา
ปี ในช่วงเวลาใดก็
ได้
ด้อย่วยบริ
ยน (ASEAN5Framework
Agreement
on Service – AFAS) ปั จจุบันอาเซียน
ผ่านการทดสอบตามหลั
กเกณฑ์ที่สภาวิช าชีพบัญชชีาชี
กาหนด
ใบอนุญาตเป็นผู้สอบ
ได้จัดทา MRAs3. ภายใต้
การดาเนินการของคณะกรรมการสาขาวิ
พที่เกี่หรื
ยวข้ออมีงของคณะกรรมการ
บัญชีรับอนุญาตที
่ยังกไม่ารอาเซี
สิ้นผลหรื
กพักใช้
ประสานงานด้
านบริ
ยนอถู(Coordinating
Committee on Services: CCS) ใน 7 สาขาวิชาชีพ
มี ก ารพัพยาบาล
ฒ นาความรู
้ ต่ อ เนื่สถาปั
อ งทางวิ
ช าชี พ ตามหลั
ก เกณฑ์
ธี กการพั
ฒ นาความรู
คือ แพทย์ ทัน4.ตแพทย์
วิศวกรรม
ตยกรรม
บัญชี และส
ารวจ และวิ
(สาขานั
สารวจเป็
นเพียง ้
ต่อเนื่องทางวิ
ชาชีและข้
พที่สภาวิ
ชาชีพบัญชีบกร่าหนด
กรอบข้
อตกลงฯ)
อตกลงยอมรั
วมคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนที่ดาเนินการ
ไม่อยู่ในระหว่
างต้องโทษจรรยาบรรณตามมาตรา
(3) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ
ภายใต้ ASEAN5.Tourism
Professional
Monitoring Committee 49
(ATPMC)
บัญชี พ.ศ. 2547
การเคลื่ อ น ย้ า ยแรงงาน วิ ช าชี พ ใน กลุ่ ม ป ระเท ศอาเซี ย น อาจเป็ น ทั้ งโอกาส
6. ไม่แก่เคยต้
องโทษจรรยาบรรณตามมาตรา
(4) แห่งพระราชบัญญัตพิวทีิช่ขาชีาดแคลนได้
พบัญชี พ.ศ.ง่า2547
(opportunities)
ระบบเศรษฐกิ
จไทยให้สามารถจัด49หาแรงงานในสาขาอาชี
ยขึ้น
ผู้ให้สัมภาษณ์
ทราบว่
นทางไปทางานต่างประเทศ
และผู้ท่ีเข้ามาทาในประเทศที
างานในประเทศ
ช่ ว ยให้ แ•รงงานเชี
่ ย วชาญที
่ เป็ นาทีการเดิ
่ ต้ อ งการของตลาดอาเซี
ย นสามารถหางานท
่ ใ ห้
ไทยต้องแจ้งผ่งานกรมการจั
แต่เนื่องจากไม่
ได้มีการประสานงานกั
่องของข้ออมูาจส่
ลที่ตงผลเสี
้องแจ้ยง
ผลตอบแทนสู
แต่ในขณะเดีดยหางาน
วกันการเคลื
นย้ายแรงงานออกไปท
างานในต่นาเรืงประเทศก็
กัน หรือไม่มีข้อจกไทย
าหนดหากแรงงานเชี
และขาดการประชาสั
มพัทนั กธ์เษะที
ท่าที่ เคคลื
วร่ ออาจเป็
นเหตุให้คนที
่ขึ้นทะเบีช าชี
ยนกั
ต่ อ ระบบเศรษฐกิ
่ ย วชาญมี
นย้ า ยออกไปเป็
น สาขาวิ
พ ทีบ่
สภาวิชาชีพแล้วเดิขาดแคลน
นทางไปทหรื
างานไม่
ได้แจ้่เงคลื
ผ่า่อนกรมการจั
ดหางาน
อคนเดิ
นทางไปท
างานไม่ชได้าชีขพ้ึน
ประเทศไทยเองก็
อแรงงานที
นย้ายเข้ามามี
ปัญหาด้หรืานคุ
ณภาพหรื
อมาตรฐานวิ
ยนกั
ชาชีพ่อนย้
ซึง่ อาจเดิ
นทางด้ชวาชียวิพธจึีกงารอื
่น อแรงงานวิชาชีพ คนไทย และต่อต้นทุนการผลิต
ทีทะเบี
่แตกต่
างกับนสภาวิ
การเคลื
ายแรงงานวิ
มีผลต่
• สภาวิชาชี่จ้าพงแรงงานวิ
บัญชีต้องการให้
กรมการจั
ของผู้ประกอบการที
ชาชีพอาเซี
ยน ดหางานปรับปรุงเรื่องการออกใบอนุญาตทางานให้แก่
กระทรวงแรงงาน ให้
มี ภมารกิ
จ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บวแรงงานในด้
า นการ
แรงงานที่ เคลืกรมการจั
่ อ นย้ า ยเข้ดาหางาน
มาท างานในประเทศไทย
ี ค วามสะดวกรวดเร็
ขึ้ น และควรมี
ก าร
เคลื
่อนย้า่ยยแรงงาน
ซึ่งได้างหน่
แก่ วแรงงานต่
่อนย้ายเข้อามูมาท
างานในประเทศไทย
กับแรงงานไทย
แลกเปลี
นข้อมูลระหว่
ยงาน หรืาองชาติ
การเชืที่เอคลื
มโยงฐานข้
ลระหว่
างกัน
ที่เคลื่อนย้ายออกไปทางานต่างประเทศ โดยกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน ซึ่ งสังกัดกรมการจัดหางาน
มีหน้าที่ในการวิ
เคราะห์
สถานการณ์
แนวโน้
การจัด์เดช
ทาผลการศึ
กษาและวิจอุัยปต่นายก
าง ๆ
4.3.3 หน่
วยงานสภาวิ
ศวกร
ผู้ให้มสด้ัมานตลาดแรงงาน
ภาษณ์โดย นายสฤทธิ
พัฒนเศรษฐพงษ์
ทีสภาวิ
่ เกี่ ย ศวข้วกร
อ งและมี
ลกระทบในด้
า นแรงงาน
โดยมี ข้ อ มูนลคทีาถามสรุ
่ เกี่ ย วข้ปอได้ง ดเช่ังนีน้ ความต้ อ งการแรงงาน
คนที่ 2ผ โดยได้
ให้รายละเอี
ยด และตอบประเด็
วิศวกรวิชการเคลื
าชีพอาเซี
ยนายแรงงานเข้
(ACPE) หมายถึ
ง วิศเป็วกรวิ
ชาติบการเคลื
ของประเทศสมาชิ
การขาดแคลนแรงงาน
่อนย้
า -ออก
นต้นชาชี
ซึ่งพข้อ1มูทีล่ถทีือ่เสักีญ่ยวกั
่อนย้ายของก
แรงงานประเภทไร้
ักษะฝี
มือ ้น(Unskilled
กรมการจั
ดหางานมี
ข้อมูลค่อนข้างครบถ้
อาเซียน และมีคุณทสมบั
ติการขึ
ทะเบียนวิศLabor)
วกรวิชาชี
พตามระเบี
ยบคณะกรรมการสภาวิ
ศวกรวนว่โดยมี
าด้วย
หน่
วยงานที
ผิดศชอบคื
สานั
กบริหยนารแรงงานต่
างด้าChartered
ว และมีพระราชก
าหนดการบริ
หารจัพ.ศ.
ดการการ
การขึ
้นทะเบี่รยับนวิ
วกรวิอชาชี
พอาเซี
The ASEAN
Professional
Engineer
2557
ทสางานของคนต่
างด้ายวเข้
ทาให้
เกิดการตื่นตัวของนายจ้าง และลูกจ้าง ที่จะดาเนินการแจ้ง
าหรับการขึ้นทะเบี
นวิาศมาก
วกรวิากัชบาชีดูพแลอาเซี
ยนในประเทศไทย
การทางานของคนต่
าวประเภทไร้
ษะฝีมือ (Unskilled
ให้ถเูกฉพาะในขอบข่
ต้อง แต่ในส่วนของต่
ทั้งนี้ วิาศงด้วกรวิ
ชาชีพอาเซีทยักนจะประกอบวิ
ชาชีพวิLabor)
ศวกรรมได้
ายงานทีางด้
่ได้ราับว
ประเภทมี
ทักษะฝีมือานาญของวิ
(Skilled Labor)
กษะวิชข้าชีอพตกลงยอมรั
ที่ผ่านกรมการจั
ดหางานกลั
บเป็
นข้อกมูารล
อนุญาตตามความช
ศวกรวิชในกลุ
าชีพ่มผู้น8ั้นทัภายใต้
บร่วมของอาเซี
ยนด้
านบริ
ทีวิศ่มวกรรม
ีจานวนการเคลื
นย้ายแรงงานค่
อนข้างน้Arrangement
อย ทั้งจานวนแรงงานต่
างด้าวทีServices:
่เคลื่อนย้ายเข้
ามาท
(ASEAN่อMutual
Recognition
on Engineering
MRA)
เท่าางาน
นั้น
ในประเทศไทยสภาวิ
และจศานวนแรงงานไทยที
่เคลื่อนย้า้ ปยออกไปท
และเป็นที่น่าไทย
สังเกตว่
วกรในฐานะตั ว แทนของผู
ระกอบวิางานต่
ช าชี พ วิางประเทศ
ศ วกรรมของประเทศ
เป็าน
ใน
ทักษะวิ่ มชีาชี
ๆ มีสภาวิ
ชาชีพยในประเทศไทยคอยก
ลในแต่ลChartered
ะกลุ่มวิชาชีพProfessional
อยู่แล้ว แต่
หน่8ว ยงานที
ห น้พาต่ทีา่ ใงนการขึ
้ น ทะเบี
นวิ ศ วกรวิ ช าชี พ อาเซีากัยบนดูแ(ASEAN
ไม่
ทราบข้อมูACPE)
ลแน่ชสัดาหรั
เรื่องของจ
านวนและวิ
ธีการเดิ
นทางของแรงงานที
่เคลื่อนย้
ายออกไปท
างานชหรื
Engineer:
บ วิศวกรไทยที
่ จะไปท
างานต่
างประเทศและการขึ
้นทะเบี
ยนวิศวกรวิ
าชีพอ
แรงงานที
่อนย้ายยเข้
ามาทางานผ่าForeign
นสภาวิชาชี
พ หรือผ่านการลงทะเบี
นกับกรมการจั
อไม่
ต่างชาติ จ่เคลื
ดทะเบี
น (Registered
Professional
Engineer: ยRFPE)
ส าหรับ วิดศหางานหรื
วกรต่ างชาติ
เหตุ
ใดข้าอมาท
มูลของการเคลื
่อนย้ายแรงงานผ่
านสภาวิ
ชาชีาลั
พจึงงเตรี
ไม่คย่อมการเกี
ยพบข้อ่ยมูวกั
ลทีบ่เผยแพร่
่านทางเว็
ที่จ ะเข้
างานในประเทศไทย
โดย สภาวิ
ศวกรก
การขึ้นผทะเบี
ยนวิบศไซต์
วกร
เท่
ใดนั
และทคาอย่
วิชาาชี
พต่กางชาติ
วบคูา่กงไรข้
ันไปด้อมูวยลการเคลื่อนย้ายแรงงานของกรมการจัดหางานจะเป็นที่น่าเชื่อถือ ด้วย
เหตุนี้กรมการจัดหางานจึงต้องนาเสนอพร้อมปรับปรุงข้อมูลของกรมการจัดหางานให้เป็นปัจจุบัน หา
แนวทางรองรับเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยการนาเสนอจากแหล่งข้อมูลของกรมการจัดห างาน
การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน
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้นตอนที
่สาคัญในการประกอบวิ
ชาชีาพมาท
วิศวกรรมในประเทศอาเซี
นได้ ดังนี้
ซึโดยสามารถสรุ
่งจากข้อมูลทัป้งขัในส่
วนของแรงงานที
่เคลื่อนย้ายเข้
างานในประเทศไทยยและแรงงาน
ที่ 1 สมาชิางานต่
กสภาวิาศงประเทศ
วกรผู้มีคุณในกลุ
สมบั่ มตวิิเป็ช าชี
นไปตามระเบี
ยบการขึ้นบทะเบี
ยนเป็
วกร
ไทยที่ เคลื่ อนย้ขัา้นยออกไปท
พ ตามข้อตกลงยอมรั
ร่ว มทั
้ ง 8นวิวิชศาชี
พ
วิชาชีพรอาเซี
ยน สามารถยื
่นหลักฐานเพื
่อขอจดทะเบี
พอาเซี
ยน (ACPE)
อาจได้
ับผลกระทบ
เพราะการเคลื
่อนย้
ายแรงงานวิยชนเป็
าชีนพวิจัศดวกรวิ
เป็นส่ชวาชีนหนึ
่งภายใต้
กรอบความตกลงว่า
ในขั้นตอนนี
ทียบได้กFramework
ับการขอ "พาสปอร์
ต (Passport)"
จากสภาวิ
ศวกรเพื
างานใน
ด้วยบริการของอาเซี
ยน ้เ(ASEAN
Agreement
on Service
– AFAS)
ปั จจุ่อบไปท
ันอาเซี
ยน
ต่าจงประเทศ
ได้
ัดทา MRAs ภายใต้การดาเนินการของคณะกรรมการสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ
ที่ 2การอาเซี
หลังจากที
รับใบรับรองขึ้นCommittee
ทะเบียนเป็นวิonศวกรวิ
ชาชีพอาเซี
วิศวกรผู
ประสานงานด้ขัา้นนบริ
ยน่ได้(Coordinating
Services:
CCS)ยนแล้
ใน 7วสาขาวิ
ชาชี้นพั้น
กฐานเพื
่อขอจดทะเบี
ยนเป็สถาปั
นวิศวกรวิ
ชาชีบัพญต่าชีงชาติ
ี่หน่วยงานผู
ากันบเพีดูแยลง
คืสามารถแสดงหลั
อ แพทย์ ทันตแพทย์
พยาบาล
วิศวกรรม
ตยกรรม
และสทารวจ
(สาขานั้มีอกานาจก
สารวจเป็
วิชาชีพวิอศตกลงฯ)
วกรประเทศผู
ได้
กรอบข้
และข้อ้รับตกลงยอมรั
บร่วมคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนที่ดาเนินการ
้นตอนนี้เProfessional
ทียบได้กับการขอ
"วีซ่า (Visa)"
จากประเทศผู
้รับเพื่อให้สามารถเข้าไปทางาน
ภายใต้ ASEANในขัTourism
Monitoring
Committee
(ATPMC)
ในประเทศผู้รการเคลื
ับได้โดยต้่ ออนงเป็
ไปตามกฎเกณฑ์
้รับ และต้
องไม่ยเนป็นอาจเป็
การประกอบวิ
ชาชีพ
ย้ านยแรงงาน
วิ ช าชีขพองประเทศผู
ใน กลุ่ ม ป ระเท
ศอาเซี
น ทั้ งโอกาส
วิศวกรรมโดยลาพัแก่
ง แต่
ต้องทางานร่วจมกั
บวิศสวกรวิ
ชาชีพดท้หาแรงงานในสาขาอาชี
องถิ่นของประเทศผู้รับพนัที้น่ขๆาดแคลนได้ง่ายขึ้น
(opportunities)
ระบบเศรษฐกิ
ไทยให้
ามารถจั
สาหรั่ ยบวชาญที
ความคืบ่ เป็หน้น ทีาของการด
าเนินการในเรื่อยงนีนสามารถหางานท
้ ปัจจุบันได้มีการประกาศใช้
ระเบีย่ ใ ห้บ
ช่ ว ยให้ แ รงงานเชี
่ ต้ อ งการของตลาดอาเซี
าในประเทศที
คณะกรรมการสภาวิ
ศวกร ว่ยาวกัด้ วนยการขึ
ยนเป็ น วิศ วกรวิชางานในต่
าชีพ อาเซีายงประเทศก็
น พ.ศ. 2557
ผลตอบแทนสู
ง แต่ในขณะเดี
การเคลื้ น่อทะเบี
นย้ายแรงงานออกไปท
อาจส่(ASEAN
งผลเสีย
Professional
Engineer) และข้
อ บั งคั บทสภาวิ
าด้าวยออกไปเป็
ยการก าหนดค่
า จดทะเบี
ต่Chartered
อ ระบบเศรษฐกิ
จ ไทย หากแรงงานเชี
่ ย วชาญมี
ั ก ษะทีศ วกร
่ เคลื่ อว่นย้
น สาขาวิ
ช าชี พย นที่
สมาชิก ค่าบารุง ขและค่
าธรรมเนี
มที่เรียกเก็
กหรืปอัญบุคหาด้
คลภายนอก
(ฉบัอบมาตรฐานวิ
ที่ 2) พ.ศ. ช2558
ประเทศไทยเองก็
าดแคลน
หรือยแรงงานที
่เคลืบ่อจากสมาชิ
นย้ายเข้ามามี
านคุณภาพหรื
าชีพ
ให้มาีผงกั
ลบันงคัการเคลื
บใช้ได้ต่อามกฎหมายเรี
ยบร้
อยแล้
ทีเพื่แ่อตกต่
นย้ายแรงงานวิ
ชาชี
พจึงวมีผลต่อแรงงานวิชาชีพ คนไทย และต่อต้นทุนการผลิต
วิศวกรไทยที
่มีใบอนุชญาชีาตแล้
ของผู้ประกอบการที
่จ้างแรงงานวิ
พอาเซีวจึยงนจะสามารถขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนได้ (ACPE)
กรมการจั
ภ ารกิ จ่อทีงกล
่ เกี่ ย สาขาไฟฟ้
วข้ อ งกั บ แรงงานในด้
า นการ
มีทั้งหมด 7 สาขาที
่ควบคุดมหางาน
ที่เกี่ยวข้อกระทรวงแรงงาน
ง ได้แก่ สาขาโยธา มีสาขาเครื
า สาขาอุตสาหกรรม
เคลื
่อนย้ายแรงงาน
ซึ่งได้่งแวดล้
แก่ แรงงานต่
างชาติที่เคลืส่่อวนสาขาที
นย้ายเข้า่ไมาท
กับ้นแรงงานไทย
สาขาเหมื
องแร่ สาขาสิ
อม และสาขาเคมี
ม่ เกีางานในประเทศไทย
่ยวข้องกับทั้ง 7 สาขานั
ไม่ต้องขึ้น
ทีทะเบี
่เคลื่อยนย้
างานต่า่องประเทศ
โดยกองบริ
อมูสลระ
ตลาดแรงงาน
ซึ่ งสังกัดกรมการจั
หางาน
นวิาชยออกไปท
าชีพ สามารถเคลื
นย้ายไปมาหาสู
่กันได้หอารข้
ย่างอิ
เช่น วิศวกรรมคอมพิ
วเตอร์ วิศดวกรรม
มีระบบราง
หน้าที่ในการวิ
สถานการณ์
แนวโน้
ด้าพนตลาดแรงงาน
การจั่อดนย้
ทาผลการศึ
กษาและวิางประเทศ
จัยต่าง ๆ
เป็ น ต้เคราะห์
น คนไทยที
่ขึ้นทะเบี
ยนวิชมาชี
อาเซียนแล้ วจะเคลื
ายไปทางานในต่
ทีหรื่ เกีอ่ ยไม่วข้ก็ไอด้งและมี
โดยมี
ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ยอวข้งขึอ้นงทะเบี
เช่ นยความต้
อ งการแรงงาน
ขึ้นอยู่กผับลกระทบในด้
คน ๆ นั้น แต่ถา้นแรงงาน
าไปทางานในต่
างประเทศจะต้
นของประเทศปลายทาง
นั้ น ๆ ด้ ว ยเช่ น กั น (RFPE)
นวิาศยแรงงานเข้
วกรต่ า งชาติ
ที่ จ ะเข้
อ งมี
ก าร
การขาดแคลนแรงงาน
การเคลืส่่อวนย้
า -ออก
เป็นาต้มาท
น ซึ่งางานในประเทศไทยจะต้
ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้
ายของ
แรงงานประเภทไร้
ทักษะฝีมือ (Unskilled Labor) กรมการจัดหางานมีข้อมูลค่อนข้างครบถ้วน โดยมี
ขึ้นทะเบียน
หน่วยงานที่รับสภาวิ
ผิดชอบคื
กบริหารแรงงานต่
างด้าวย นวิ
และมี
าหนดการบริ
หารจัดการการ
ศ วกรอ มีสานั
จ านวนคนไทยที
่ ขึ้ น ทะเบี
ช าชีพพระราชก
เพื่ อ การเคลื
่ อ นย้ า ยออกไปท
างาน
ทต่าางานของคนต่
ามาก
แล ทาให้
เกิดการตื
่นตันวของนายจ้
ะดาเนิยนนอาจจะ
การแจ้ง
งประเทศ แต่าไงด้ม่มาวเข้
ีการบั
นทึากั
กไว้บดูและไม่
ทราบวิ
ธีการเดิ
ทางของแต่างลและลู
ะคน ซึก่จ้งผูาง้ที่ขทีึ้น่จทะเบี
การท
างานของคนต่
มือ (Unskilled
ถูกต้อง แต่ในส่วนของต่าศงด้วกร
าว
เดินทางไปท
างานหรืาองด้ไม่ากวประเภทไร้
็ได้ แต่ไม่มีขท้อักมูษะฝี
ลของชาวต่
างชาติที่จLabor)
ะเข้ามาทให้างานในประเทศไทยสภาวิ
ประเภทมี
ักษะฝีมนือทางไปท
(Skilledางานต่
Labor)
ในกลุ่ม 8หรืทัอกต่ษะวิ
ชาชีทพี่จทีะเข้
่ผ่าานกรมการจั
ดหางานกลั
บเป็นชข้าชี
อมูพล
ไม่ทราบว่ทาการเดิ
างประเทศ
างชาติ
มาทางานในไทยผ่
านสภาวิ
ทีเพื่ม่อีจการเคลื
านวนการเคลื
่อนย้ายแรงงานค่
างน้
อยานกรมการจั
ทั้งจานวนแรงงานต่
งด้่อาวที
่เคลื่อมนย้
ายเข้ามาทางาน
่อนย้ายแรงงานอย่
างเสรีอนข้
จะต้
องผ่
ดหางานาเนื
งจากไม่
ี การประสานงาน
ในประเทศไทย
และจานวนแรงงานไทยที
่เคลื่ส่อภาวิ
นย้าศยออกไปท
และเป็
นที่น่าสังเกตว่า
กับกรมการจัดหางาน
และไม่ได้มีข้อกาหนดที
วกรต้องแจ้างานต่
งข้อมูาลงประเทศ
กับกรมการจั
ดหางาน
ใน 8 ทักษะวิชาชีพต่าง ๆ มีสภาวิชาชีพในประเทศไทยคอยกากับดูแลในแต่ละกลุ่มวิชาชีพอยู่แล้ว แต่
ไม่ทราบข้4.3.4
อมูลแน่
เรื่องของจานวนและวิธีการเดิ
่เคลื่อรนย้
หรือ
หน่ชัวดยงานสภาการพยาบาล
ผู้ให้นสทางของแรงงานที
ั มภาษณ์ โดย รศ.ดร.ศิ
ิอรายออกไปท
สิ นธุ อุปางาน
นายกสภา
แรงงานที
่เคลื่อคนที
นย้า่ ยเข้
างานผ่ายนสภาวิ
ชาชีพ หรือนผ่คาาถามสรุ
นการลงทะเบี
การพยาบาล
1 ได้าใมาท
ห้รายละเอี
ดและตอบประเด็
ปได้ดังยนีนกั
้ บกรมการจัดหางานหรือไม่
เหตุใดข้อมูลของการเคลื
านสภาวิและการผดุ
ชาชีพจึงไม่
ค่อยพบข้
อมูลทีได้่เกผยแพร่
่านทางเว็
ตามพระราชบั่อญนย้ญัาตยแรงงานผ่
ิวิชาชีพการพยาบาล
งครรภ์
พ.ศ. 2528
าหนดอผานาจหน้
าทีบ่ดไซต์
ังนี้
เท่าใดนัก และท
่อนย้ายแรงงานของกรมการจั
เชื่อถือ ด้วย
1. รัาอย่
บ ขึา้ นงไรข้
ทะเบีอมูยลนการเคลื
และออกใบอนุ
ญ าตให้ กั บ ผู้ ขอเป็ นดผูหางานจะเป็
้ ป ระกอบวิ ชนาชีที่นพ่าการพยาบาล
เหตุ
นี้กงรมการจั
งต้องน
าเสนอพร้งครรภ์
อมปรับปรุงข้อมูลของกรมการจัดหางานให้เป็นปัจจุบัน หา
การผดุ
ครรภ์ หรืดอหางานจึ
การพยาบาล
และการผดุ
แนวทางรองรั2.บเพืสั่อ่งพัแก้กไใช้ขปัใบอนุ
ญหาที
่อาจเกิ
โดยการนญาเสนอจากแหล่
งข้อชมูาชีลของกรมการจั
ห างานง
ญาต
หรือดเพิขึก้นถอนใบอนุ
าตเป็นผู้ประกอบวิ
พการพยาบาลดการผดุ
ครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์
การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน
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2
ให้ ค วามเห็
ชอบหลั
ก สู ต รการศึ
าชีาพมาท
การพยาบาลและการผดุ
งครรภ์ ใน
ซึ3.่งจากข้
อมูลทั้งนในส่
วนของแรงงานที
่เคลืก่อษาวิ
นย้าชยเข้
างานในประเทศไทย และแรงงาน
ระดับอุ่ เคลื
ดมศึ่ อนย้
กษาของสถาบั
การศึกษาที
่จะทาการสอนวิ
พการพยาบาลและการผดุ
ไทยที
ายออกไปทนางานต่
างประเทศ
ในกลุ่ มชวิาชี
ช าชี
พ ตามข้อตกลงยอมรับงร่ครรภ์
ว มทั้ งเพื8่อเสนอต่
วิช าชี พอ
ทบวงมหาวิ
ทยาลัย เพราะการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจัดเป็นส่วนหนึ่งภายใต้กรอบความตกลงว่า
อาจได้
รับผลกระทบ
4. รับรองหลั
กสูตรต่าFramework
ง ๆ สาหรับการศึ
กษาระดับประกาศนี
ยบัต–รของสถาบั
ด้วยบริการของอาเซี
ยน (ASEAN
Agreement
on Service
AFAS) ปันจทีจุ่จะท
บันาการสอน
อาเซียน
และส
บการศึกภายใต้
ษาอบรมในวิ
ชาชีนพการของคณะกรรมการสาขาวิ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชาชีพที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ
ได้
จัดทาหรั
า MRAs
การดาเนิ
รับรองวิ
ทยาฐานะของสถาบั
นที่ทาการสอนหรื
อฝึกonอบรม
ประสานงานด้5.านบริ
การอาเซี
ยน (Coordinating
Committee
Services: CCS) ใน 7 สาขาวิชาชีพ
รับรองปริ
ญญา ประกาศนี
ตรเทีตยยกรรม
บเท่าปริบัญญญาชี และส
ประกาศนี
ตร หรือกวุสฒารวจเป็
ิบัตรในวินชเพีาชียพง
คือ แพทย์ ทัน6.ตแพทย์
พยาบาล
วิศวกรรมยบัสถาปั
ารวจยบั(สาขานั
การพยาบาลและการผดุ
ของสถาบั
างณๆสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนที่ดาเนินการ
กรอบข้
อตกลงฯ) และข้งอครรภ์
ตกลงยอมรั
บร่นวต่มคุ
ออกหนังสืProfessional
ออนุมัติ หรือวุMonitoring
ฒิบัตรเกี่ยวกับCommittee
ความรู้ หรือความช
านาญเฉพาะทาง หรือหนังสือ
ภายใต้ ASEAN7.Tourism
(ATPMC)
แสดงวุฒิอื่นในวิการเคลื
ชาชีพการพยาบาล
การผดุงครรภ์
การพยาบาลและการผดุ
่ อ น ย้ า ยแรงงาน
วิ ช าชีหรืพอใน
กลุ่ ม ป ระเท ศอาเซีงครรภ์
ย น อาจเป็ น ทั้ งโอกาส
• คนต่างชาติ
ที่ต้องการเข้จาไทยให้
มาทางานอาชี
ใบประกอบ
(opportunities)
แก่ระบบเศรษฐกิ
สามารถจัพพยาบาลในประเทศไทย
ดหาแรงงานในสาขาอาชีพต้ทีอ่งสอบได้
ขาดแคลนได้
ง่ายขึ้น
แต่่ ยไม่วชาญที
ใช่ MRA่ เป็ของอาเซี
ยน มีจานวนประมาณย10-12
คน (ข้อมูลสะสม)
ส่วนใหญ่จะอยู
ช่วิชวาชี
ยให้พของไทย
แ รงงานเชี
น ที่ ต้ อ งการของตลาดอาเซี
นสามารถหางานท
าในประเทศที
่ ใ ห้ ่
ในกลุ่มประเทศอาเซี
ยน ซึ่งปัจยจุวกับนั การเคลื
จานวนเหลื
อยกว่า 10 คน เนืางานในต่
่องจากไม่ามงประเทศก็
ีการมาต่ออายุ
ใบอนุ
ญาตย
ผลตอบแทนสู
ง แต่ในขณะเดี
่อนย้อาน้ยแรงงานออกไปท
อาจส่
งผลเสี
วนใหญ่จะเป็จนไทย
ต่างชาติ
ประเภทที่เข้า่ ยมาศึ
กษาในประเทศไทย
และจบวิ
ชาชีพพยาบาลในประเทศ
ต่และส่
อ ระบบเศรษฐกิ
หากแรงงานเชี
วชาญมี
ทั ก ษะที่ เคลื่ อ นย้
า ยออกไปเป็
น สาขาวิ ช าชี พ ที่
ไทย เป็ นส่ว นน้ อขยมากที
่จบมาจากประเทศอื
ญ าตประกอบวิ
ช าชีพ พยาบาล
ประเทศไทยเองก็
าดแคลน
หรือแรงงานที่เคลื่อนนย้เพราะการสอบใบอนุ
ายเข้ามามีปัญหาด้านคุ
ณภาพหรือมาตรฐานวิ
ชาชีพ
้อสอบเป็
านจึงจะได้
รองอแรงงานวิ
โดยคุณสมบั
้อตกลงของ
องเป็ตน
ทีมี่แขตกต่
างกันนภาษาไทย
การเคลื่อนย้สอบผ่
ายแรงงานวิ
ชาชีรพับจึใบรั
งมีผบลต่
ชาชีตพิขคนไทย
และต่MRA
อต้นทุจะต้
นการผลิ
พยาบาลที
่มีระยะเวลาศึ
กษา 3 ปีชเป็าชีนพอย่อาเซี
างน้ยอนยหลังจบมัธยมปลาย และพยาบาลต่างชาติที่มาทางานใน
ของผู
้ประกอบการที
่จ้างแรงงานวิ
กรมการจั
ด หางาน กระทรวงแรงงาน ้งมีหมด
ภ ารกิ จ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ แรงงานในด้ า นการ
ประเทศไทยจะท
างานในสถานพยาบาลของภาคเอกชนทั
เคลื่อนย้า•ยแรงงาน
ซึ่งได้แก่ แรงงานต่
งชาติทวี่เคลื
่อนย้
ายเข้ามาท
างานในประเทศไทย
กับแรงงานไทย
ในส่วนของคนไทยที
่ได้ใบรับารองแล้
จะเดิ
นทางไปท
างานต่
างประเทศ ทางสภาการพยาบาล
ทีไม่่เคลื
างประเทศ
โดยกองบริางานไม่
หารข้อมูจลาเป็
ตลาดแรงงาน
สังกัดกรมการจัดหางาน
มีข่อ้ นย้
มูลาบัยออกไปท
นทึกไว้ เนืางานต่
่องจากการเดิ
นทางออกไปท
นต้องขออนุซึญ่ งาตจากสภาการพยาบาล
มีและขึ
หน้า้นทีอยู
่ในการวิ
สถานการณ์แนวโน้มาด้ต้าอนตลาดแรงงาน
การจัาดงทแต่
าผลการศึ
ษาและวิ
จัยต่าง ๆ
่กับเงื่อเคราะห์
นไขของประเทศปลายทางว่
งการหลักฐานอะไรบ้
อย่างน้อกยต้
องมีใบประกอบ
ทีวิช่ เกีาชี่ ยพวข้พยาบาลจากของประเทศไทย
อ งและมี ผ ลกระทบในด้ า นแรงงาน
โดยมี ข้ อ มู ล ทีม่ เกีีก่ ารขึ
ย วข้้นอทะเบี
ง เช่ยนนวิความต้
อ งการแรงงาน
แต่ที่สภาการพยาบาลไม่
ชาชีพพยาบาลอาเซี
ยน
โดยเฉพาะ และพยาบาลไทยส่
จะเคลื่อนย้า า-ออก
ยไปทเป็างานในประเทศบรู
สิงคโปร์่อนย้
เท่ายของ
ที่เคย
การขาดแคลนแรงงาน
การเคลืว่อนใหญ่
นย้ายแรงงานเข้
นต้น ซึ่งข้อมูลที่เกีไ่ยนวกัหรืบอการเคลื
แรงงานประเภทไร้
ทักษะฝีม่มือีรายได้
(Unskilled
กรมการจัดหางานมี
ข้อมูบลโรงพยาบาลของไทยที
ค่อนข้างครบถ้วน โดยมี
ทราบข่าว ซึ่งเป็นประเทศที
ค่อนข้าLabor)
งสูงกว่าในประเทศไทย
หรือไปกั
่ ไป
หน่
่รับผิาดงประเทศ
ชอบคือ สเช่านัน กประเทศกั
บริหารแรงงานต่
ลงทุวนยงานที
ก่อตั้งในต่
มพูชา เป็านงด้ต้านว และมีพระราชกาหนดการบริหารจัดการการ
ทางานของคนต่
างด้่อานย้
วเข้าายแรงงานมี
มากากับดูแจลานวนน้
ทาให้เอกิยมากในสาขาวิ
ดการตื่นตัวของนายจ้
าง และลูอาจเนื
กจ้าง ที่อ่จงมาจากปั
ะดาเนินการแจ้
• การเคลื
ชาชีพพยาบาล
ญหาในง
การท
างานของคนต่างด้่อานย้
วประเภทไร้
ทักษะฝีมือ (Unskilled
Labor)
ให้ถูกต้องดหางาน
แต่ในส่วซึนของต่
าว
ด้านภาษาและการเคลื
ายไปทางานในประเทศอื
่น ๆ อาจไม่
ผ่านกรมการจั
่งอาจเกิาดงด้จาก
ประเภทมี
ักษะฝี
มือง(Skilled
Labor)
ในกลุ่มหรื8อทัการประชาสั
กษะวิชาชีพมพัทีน่ผธ์่านกรมการจั
ไม่ทราบว่าทจะต้
องแจ้
ผ่านกรมการจั
ดหางาน
ยังไม่ทั่วถึง ดหางานกลับเป็นข้อมูล
ที่มีจานวนการเคลื
่อนย้กรมการจั
ายแรงงานค่
อนข้าาการเชื
งน้อย ทั่อ้งมโยงข้
จานวนแรงงานต่
างด้าวที
่อนย้
ายเข้ามาท
• ต้องการให้
ดหางานท
อมูล หรือแนวปฏิ
บัต่เคลื
ิสาหรั
บคนไทยที
่ต้ อางาน
งการ
ในประเทศไทย
และจานวนแรงงานไทยที
ายออกไปท
างานต่างประเทศ
นที่น่าสัปงง่เกตว่
ไปท างานต่ า งประเทศ
หรื อ ต่ า งด้ า วที่ จ่เคลื
ะเข้่อานย้
มาท
างานในประเทศไทย
ที่ เป็และเป็
น ขั้ น ตอนสรุ
า ย ๆา
ใน
ทักษะวิชาชีพต่าและภาษาอั
ง ๆ มีสภาวิงชกฤษ
าชีพเผยแพร่
ในประเทศไทยคอยก
ากับดูแลในแต่ละกลุหรื
่มวิอชสภาวิ
าชีพอยู
่แล้พวอื่นแต่ๆ
ในรู8ปแบบภาษาไทย
ทางเว็บไซต์ของสภาการพยาบาล
ชาชี
ไม่
ราบข้
อมูลแน่ชัดมเรืพั่อนงของจ
านวนและวิ
ธีการเดิอนีกทางหนึ
ทางของแรงงานที
่เคลื่อนย้ายออกไปทางาน หรือ
เพืท่อเป็
นการประชาสั
ธ์ให้กรมการจั
ดหางานได้
่ง
แรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานผ่านสภาวิชาชีพ หรือผ่านการลงทะเบียนกับกรมการจัดหางานหรือไม่
เหตุใดข้อ4.3.5
มูลของการเคลื
่อนย้านยแรงงานผ่
านสภาวิ
จึงไม่คโ่อดย
ยพบข้
มูลที่เผยแพร่
ไซต์ล
หน่ ว ยงานทั
ตแพทยสภา
ผู้ ให้ชาชี
สั มพภาษณ์
ทั นอตแพทย์
สุ รัต น์ผ่าลีนทางเว็
น ะศิ ริ มบากุ
เท่
าใดนัการทั
ก และท
าอย่างไรข้ได้
อมูให้ลรการเคลื
ยแรงงานของกรมการจั
เลขาธิ
นตแพทยสภา
ายละเอี่อยนย้
ด าและตอบประเด็
นคาถามสรุดหางานจะเป็
ปได้ดังนี้ นที่น่าเชื่อถือ ด้วย
เหตุนี้กรมการจัในการปฏิ
ดหางานจึบงต้ัตอิตงน
อมปรัสาขาทั
บปรุงข้นอตกรรมมี
มูลของกรมการจั
หางานให้
เป็นปัจจุบัน หา
ามข้าเสนอพร้
อตกลง MRA
อุปสรรคสดาคั
ญ คือ ความหลากหลาย
แนวทางรองรั
บเพื่อการจ
แก้ไขปั
ญหาที่อาจเกิดนขึตแพทย์
้น โดยการน
งข้อมูลของกรมการจั
ดห่จะต้
างาน
ของคาจากัดความ
าแนกประเภททั
หลักาเสนอจากแหล่
สูตรการศึกษา และการเที
ยบปริญญาที
อง
ได้รับการยอมรับทั้งประเทศต้นทาง และประเทศปลายทาง ในปัจจุบันมีเฉพาะประเทศสิงคโปร์เท่านั้น
การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน
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ที่ไ ด้ มีการด
ารดำาเนิ
�ซึเนิ่งนจากข้
นการอย่
การอย่
าทังเป็
ปนของแรงงานที
ธรรมสาหรั
สำ � หรั
บ่เคลื
ประเทศไทยมี
้ อางานในประเทศไทย
กำ � หนดในการเข้
บ รินกตก
าร
นรูนปรูวธรรม
บประเทศไทยมี
กขาหนดในการเข้
ามาให้าบมาให้
ริการทั
อมูาลงเป็
้งในส่
่อนย้ายเข้ขา้อมาท
และแรงงาน
ทัรรมของทั
นตกรรมของทั
ตแพทย์
ประเทศสมาชิ
กอาเซี
ยนได้
โดยมี
กำ�หนดว่
า (1)
นตแพทย์ผผู้นบนู้ ั้นร่น้ั ต้วต้อมทั
องได้
งได้
ประเทศสมาชิ
ยนได้
โดยมี
ข่ ม้อวิกขชอ้าหนดว่
า (1)
นทัตแพทย์
ไทยที
่ เคลืน่ อตแพทย์
นย้ านยออกไปท
างานต่กาอาเซี
งประเทศ
ในกลุ
าชี
พ ตามข้
อทัตกลงยอมรั
้ ง ร8ับปริ
วิชญาชีญา
พ
ทัน ตแพทยศาสตร์
ฑิ ตจากสถาบั่อนย้
น การศึ
กษาที่ทชั นาชีตแพทยสภาไทยรั
รอง (2)กรอบความตกลงว่
ต้องมีส ถานะเป็ นา
อาจได้
รับผลกระทบบั ณ
เพราะการเคลื
ายแรงงานวิ
พจัดเป็นส่วนหนึบ่งภายใต้
องขึ้นทะเบี
ยนพร้อมทัFramework
้งมีใบอนุญาตเป็
นผู้ประกอบวิ
ชาชีพทัน–ตกรรมจากทั
ด้สมาชิ
วยบริกกและต้
ารของอาเซี
ยน (ASEAN
Agreement
on Service
AFAS) ปั จนจุตแพทยสภา
บันอาเซียน
ไทยจัดซึท่งาขั้นMRAs
ตอนการทดสอบนั
จะมีนการของคณะกรรมการสาขาวิ
ข้อสอบที่เป็นภาษาไทย (3) ต้อชงมีาชีปพระสบการณ์
ในภาคปฏิบัติในการ
ได้
ภายใต้การด้นาเนิ
ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ
ประกอบวิชาชีาพนบริ
ทันตกรรมไม่
า 5 ปี ต่อเนื่อCommittee
งในประเทศแหล่
กาเนิด (4)CCS)
ต้องปฏิ
ามกฎหมาย
ประสานงานด้
การอาเซีนยน้อยกว่
(Coordinating
on งServices:
ในบ7ัติตสาขาวิ
ชาชีพ
งคับ และกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ ที่เวิกีศ่ยวกรรม
วข้องในการประกอบวิ
นตกรรม
คืข้อ บัแพทย์
ทันตแพทย์ พยาบาล
สถาปัตยกรรมชบัาชีญพชีทัและส
ารวจ (สาขานักสารวจเป็นเพียง
ทันตแพทยสภาไม่
มีข้อมูบลการเคลื
่อนย้ตายของทั
นตแพทย์
ไทยทีองเที
่ออกไปท
างานต่
กรอบข้อ•ตกลงฯ)
และข้อตกลงยอมรั
ร่วมคุณสมบั
ิบุคลากรวิ
ชาชีพการท่
่ยวอาเซี
ยนที่ดางประเทศ
าเนินการ
แต่มีข้อASEAN
มูลของทัTourism
นตแพทย์Professional
ที่ไปเรียนต่อในต่
างประเทศCommittee
ส่วนข้อมูลของแรงงานต่
ภายใต้
Monitoring
(ATPMC) างชาติที่เข้ามาทางาน
ในประเทศไทยการเคลื
ยังไม่มีข่ อ้อนมูลย้ในส่
วนนี้ วิ ช าชี พ ใน กลุ่ ม ป ระเท ศอาเซี ย น อาจเป็ น ทั้ งโอกาส
า ยแรงงาน
• ทัน ตแพทยสภาทราบว่
การเดิสนามารถจั
ทางไปทดางานต่
างประเทศ หรือต่พาทีงชาติ
ที่เข้ามาทง่าางาน
(opportunities)
แก่ระบบเศรษฐกิจา ไทยให้
หาแรงงานในสาขาอาชี
่ขาดแคลนได้
ยขึ้น
องผ่านกรมการจั
ดหางาน
็ไม่ทราบข้อกฎหมายอย่ยานสามารถหางานท
งชัดเจนว่าจะต้องดาเนิาในประเทศที
นการอย่างไรบ้่ ใาห้ง
ช่ในไทยจะต้
ว ยให้ แ รงงานเชี
่ ย วชาญที
่ เป็ น ที่แต่
ต้ อกงการของตลาดอาเซี
• สาเหตุ
้อมูลจากทั
ตรงกับข้อมูลของกรมการจั
หางาน อาจเนื
ผลตอบแทนสู
ง แต่ทใี่ขนขณะเดี
ยวกันนตแพทยสภา
การเคลื่อนย้ไม่ายแรงงานออกไปท
างานในต่าดงประเทศก็
อาจส่่องมาจาก
งผลเสีย
ีการเชื่อมโยงข้อจมูไทย
ลระหว่
างหน่วยงาน และไม่
มีข้อทกฎหมายใดที
าหนดให้
หน่วยงานของสภาวิ
ชาชี
ต่ไม่อมระบบเศรษฐกิ
หากแรงงานเชี
่ ย วชาญมี
ั ก ษะที่ เคลื่ อ่กนย้
า ยออกไปเป็
น สาขาวิ ช าชี
พ ทีพ่
ต้องรายงานข้อมูลขให้
กรมการจัหรืดอหางานทราบ
ประเทศไทยเองก็
าดแคลน
แรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามามีปัญหาด้านคุณภาพหรือมาตรฐานวิชาชีพ
ตแพทยสภาต้
องการให้กชรมการจั
บปรุงชเกีาชี่ยพวกัคนไทย
บการแจ้และต่
งการเดิ
ที่แตกต่า•งกัทันนการเคลื
่อนย้ายแรงงานวิ
าชีพจึงมีดผหางานปรั
ลต่อแรงงานวิ
อต้นนทุทางในเรื
นการผลิ่อตง
ของขั้ปนระกอบการที
ตอน ระยะเวลา
และการประชาสั
ของผู
่จ้างแรงงานวิ
ชาชีพอาเซีมพัยนธ์ให้กับหน่วยงานที่คิดว่าเกี่ยวข้องได้ทราบโดยตรง เช่น
กรมการจั
กระทรวงแรงงาน
ภ ารกิ จ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ แรงงานในด้
หน่วยงานของสภาวิ
ชาชีดพหางาน
ต่าง ๆ หรื
อสถานทูต เพื่อเชื่ มีอมโยงระบบและสามารถเช็
คข้อมูลได้าตนการ
รงกัน
เคลื
่อนย้
ายแรงงาน
ซึ่งได้มแหารื
ก่ แรงงานต่
างชาติที่เาเนิ
คลื่อนนย้
างานในประเทศไทย
กับแรงงานไทย
มากขึ
้น หรื
อมีการประชุ
อแนวทางการด
งานายเข้
หรืาอมาท
กาหนดหลั
กเกณฑ์ วิธีการเพื
่อการรับ รู้
ทีและรั
่เคลื่อบนย้
ายออกไปท
ทราบข้
อมูลร่วางานต่
มกัน างประเทศ โดยกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน ซึ่ งสังกัดกรมการจัดหางาน
มีหน้าที่ในการวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มด้านตลาดแรงงาน การจัดทาผลการศึกษาและวิจัยต่าง ๆ
ทีสรุ่ เกีป่ ยการสั
วข้ อมงและมี
ภาษณ์ผจลกระทบในด้
ากสภาวิชาชีพา นแรงงาน โดยมี ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น ความต้ อ งการแรงงาน
การขาดแคลนแรงงาน
เป็น่ อต้นย้
น าซึยเข้
่งข้อามูออกของแรงงานต่
ลที่เกี่ยวกับการเคลืา่องชาติ
นย้ายของ
จากการสัการเคลื
มภาษณ์่อนย้
เกี่ ยายแรงงานเข้
วกับ ประเด็าน-ออก
การเคลื
และ
แรงงานประเภทไร้
ทักษะฝี
(Unskilled
Labor)
หางานมี
ข้อมูลค่อนข้
างครบถ้วดนหางาน
โดยมี
แรงงานไทยผ่ านสภาวิ
ชาชีมพือ รวมถึ
งความคิ
ดเห็ น ต่กรมการจั
อข้อมูล ดและข้
อเสนอแนะต่
อกรมการจั
หน่
วยงานที
่รับผิดขชอบคื
อ สานั
หารแรงงานต่
าหนดการบริ
หารจัดการการ
จากบทสั
มภาษณ์
องผู้แทนต่
างกๆบริจากทั
้ง 5 สภาวิาชงด้าชีาพว อัและมี
นได้แพก่ระราชก
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาการ
ทพยาบาล
างานของคนต่
ากับดูแล ทาให้ปเกิถัดมการตื
่นตัวของนายจ้
และลู
กจ้าจง ัยทีได้่จะด
าเนินาการแจ้
สภาวิาชงด้าชีาวเข้
พบัาญมาก
ชีในพระบรมราชู
ภ์ และสภาวิ
ศวกร าทงาให้
คณะวิ
ทราบว่
ในทุกง
การท
ทักษะฝีมือ (Unskilled
Labor)างานต่
ให้ถูกต้างประเทศผ่
อง แต่ในส่วานของต่
สภาวิางานของคนต่
ชาชีพจะไม่มีขา้องด้มูาลวประเภทไร้
จานวนของแรงงานไทยที
่เดินทางออกไปท
นสภาวิาชงด้าชีาพว
ประเภทมี
ทักษะฝี
Labor)
่ม 8 นทัทางออกไปท
กษะวิชาชีพ ทีางานของบุ
่ผ่านกรมการจั
ดหางานกลั
เป็นข้อมูลมี
ต่าง ๆ และเมื
่ อ ไม่มือมี ข(Skilled
้ อ มู ล จึ งไม่
ท ราบวิในกลุ
ธีก ารเดิ
ค คลเหล่
านั้ น บเพราะไม่
ทีข้่อมกีจาหนด
านวนการเคลื
นย้ายแรงงานค่
ทั้งจานวนแรงงานต่
างด้าางานต่
วที่เคลืา่องประเทศ
นย้ายเข้าต้มาท
างาน
หรือข้อ่อกฎหมายใดที
่จะต้ออนข้
งให้าผงนู้้ทอี่ปยระสงค์
จะเดินทางออกไปท
องแจ้
งให้
ในประเทศไทย
่เคลื้ท่อี่เนย้
ยออกไปทางานต่
และเป็นทีช่นาชี
่าสัพงเกตว่
สภาวิชาชีพทราบและจ
ฉะนัานวนแรงงานไทยที
้น จานวนข้อมูลของผู
ดินาทางออกไปท
างานต่างประเทศ
างประเทศในสาขาวิ
ต่าง ๆา
ใน
ชาชีพต่บาร่งวๆมของอาเซี
มีสภาวิชยาชีนพทีในประเทศไทยคอยก
ลในแต่สามารถระบุ
ละกลุ่มวิชาชี
แต่
ที่เป็8นทัข้กอษะวิ
ตกลงยอมรั
่กรมการจัดหางานมีขากั้อมูบลดูแอาจไม่
ได้พว่าอยูเป็่แนล้จวานวน
ไม่
อมูล้ทแน่ี่เคลืชัด่อเรืนย้่อางของจ
านวนและวิ
ธีการเดิ
นทางของแรงงานที
่เคลื่อนย้ายออกไปทางาน หรือ
ที่แทท้ราบข้
จริงของผู
ยแรงงานผ่
านข้อตกลง
MRAs
หรือไม่
แรงงานที่เคลื่อในส่
นย้าวยเข้
ามาทอางานผ่
านสภาวิ
ชาชีทพี่ จ ะเข้
หรือาผ่มาท
านการลงทะเบี
ยนกับกรมการจั
ดหางานหรื
อไม่
นของข้
มู ล ของต่
า งชาติ
างานในประเทศไทย
พบว่
า หน่ ว ยงาน
เหตุ
ใดข้ชอาชีมูลพของการเคลื
นย้ายแรงงานผ่
านสภาวิชาชีพจึงไม่ค่อเท่
ยพบข้
ผ่าานทางเว็
สภาวิ
ทั้ ง 5 มี เพี ย่องแพทยสภา
และสภาการพยาบาล
า นั้ นอทีมู่ มลี ขที้ อ่เผยแพร่
มู ล ของต่
งชาติ เบข้ าไซต์
มา
เท่
าใดนับกรองการประกอบวิ
และทาอย่างไรข้อชมูาชี
ลการเคลื
่อนย้ซึา่งยแรงงานของกรมการจั
หางานจะเป็
นทีางานและอื
่น่าเชื่อถือ ด้่นวยๆ
ขอใบรั
พชั่วคราว
เป็นการขอใบรับรองชั่ดวคราวเพื
่อการท
เหตุ
นี้กรมการจั
อมปรับปรุ
งข้อมูลของกรมการจั
บัน หามี
ส่วนสภาวิ
ชาชีพดอืหางานจึ
่น ๆ อีก ง3ต้อแห่งนงาเสนอพร้
มีทั้งผู้มาขอใบอนุ
ญาตประกอบวิ
ชาชีพแต่ไดม่หางานให้
มีข้อมูลบัเนป็ทึนกปัไว้จจุและไม่
แนวทางรองรั
่อแก้ไขปัญหาที
ผู้ที่มาขอใบอนุบญเพืาตประกอบวิ
ชาชีพ่อาจเกิดขึ้น โดยการนาเสนอจากแหล่งข้อมูลของกรมการจัดห างาน
การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน
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2
ชาชี
งทราบว่า การเดิ่เคลื
นทางไปท
งประเทศ หรือการทีและแรงงาน
่ต่างชาติเข้า
ซึสภาวิ
่งจากข้
อมูพลหลายแห่
ทั้งในส่วนของแรงงานที
่อนย้ายเข้างานต่
ามาทาางานในประเทศไทย
มาทางานในประเทศไทย
องแจ้
งผ่านกรมการจั
แต่ไม่อทตกลงยอมรั
ราบข้อกฎหมายอย่
ไทยที
่ เคลื่ อนย้ ายออกไปทจะต้
างานต่
างประเทศ
ในกลุ่ มดวิหางาน
ช าชีพ ตามข้
บ ร่ว มทั้ งางชั
8 ดวิเจนถึ
ช าชี พง
วิ ธี ก ารว่
ต้ อ งท าอย่เพราะการเคลื
า งไรบ้ า ง แต่่อบนย้
างสภาวิ
ช าชี พชก็าชีไ ม่พทจัดราบข้
ล มาก่
อ น ในส่
ว นของข้ อ มู ล ทีา ่
อาจได้
รับาผลกระทบ
ายแรงงานวิ
เป็นส่อวมูนหนึ
่งภายใต้
กรอบความตกลงว่
ด หางานมียแนล้ ว(ASEAN
ไม่ ต รงกัFramework
บ สภาวิ ช าชี พAgreement
อาจเป็ น เพราะไม่
มี ก ารเชื
อ มโยงข้ปัอจมูจุลบกัันนอาเซี
ไม่ ได้ยนมี
ด้กรมการจั
วยบริการของอาเซี
on Service
– ่AFAS)
ข้อจกัดาหนดร่
วมกันภายใต้
ซึ่งในส่
วนนีาเนิ
้กรมการจั
ด หางานควรต้องเร่งหาทางประชาสั
พันอธ์งของคณะกรรมการ
ภารกิจของกรมการ
ได้
ทา MRAs
การด
นการของคณะกรรมการสาขาวิ
ชาชีพที่เกี่ยมวข้
จัดหางานเพื่อการน
่ความร่
มมือกันในอนาคตข้
างหน้า หากต้
งการให้ข้อCCS)
มูลมีคใน
วามถู
กต้องชัชดาชี
เจนพ
ประสานงานด้
านบริาไปสู
การอาเซี
ยนว(Coordinating
Committee
onอServices:
7 สาขาวิ
้น ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกรรม สถาปัตยกรรม บัญชี และสารวจ (สาขานักสารวจเป็นเพียง
คืมากขึ
อ แพทย์
สภาวิ
ชาชีอพตกลงยอมรั
ต้องการให้บกร่รมการจั
ดหางานดั
งนี้ 1)ชาชี
ประสานกั
กระทรวงการต่
กรอบข้อตกลงฯ)
และข้
วมคุณสมบั
ติบุคลากรวิ
พการท่อบงเที
่ยวอาเซียนที่ดางประเทศ
าเนินการ
ในส่วนของกรณี
การขอวีซProfessional
่าของผู้ที่ เข้ามาท
างานในประเทศไทย
ปรับปรุงเรื่องการออกใบอนุญาต
ภายใต้
ASEAN Tourism
Monitoring
Committee2)(ATPMC)
ทางานให้แก่แการเคลื
รงงานที่ เอคลืน ่อย้นย้
ายเข้ามาทวิางานในประเทศไทย
ให้มศอาเซี
ีความสะดวกรวดเร็
และควร
า ยแรงงาน
ช าชี พ ใน กลุ่ ม ป ระเท
ย น อาจเป็วนขึ้ทัน้ งโอกาส
มีการแลกเปลี่ยนข้แก่
อมูรละบบเศรษฐกิ
ระหว่างหน่วจยงาน
อการเชื่อดมโยงฐานข้
อมูลระหว่างกัพนที่ข3)าดแคลนได้
ให้มีการเชืง่อายขึ
มโยง
(opportunities)
ไทยให้หรืสามารถจั
หาแรงงานในสาขาอาชี
้น
มูล หรื
อแนวปฏิ่ ยบวชาญที
ัติสาหรับ่ เคนไทยที
้องการไปทางานต่างประเทศ
หรือต่างด้าวที่จาในประเทศที
ะเข้ามาทางานใน
ช่ข้วอยให้
แ รงงานเชี
ป็ น ที่ ต้ อ่ตงการของตลาดอาเซี
ย นสามารถหางานท
่ ใ ห้
ประเทศไทย ทีง่เป็แต่นใขันขณะเดี
้นตอนสรุยปวกัง่านยการเคลื
ๆ ในรูป่อแบบภาษาไทย
และภาษาอั
งกฤษางประเทศก็
เผยแพร่ทางเว็
ของย
ผลตอบแทนสู
นย้ายแรงงานออกไปท
างานในต่
อาจส่บไซต์
งผลเสี
วยงานสภาวิชาชีจพไทย
ซึ่งเป็หากแรงงานเชี
นการประชาสัม่ ยพัวชาญมี
นธ์ให้กรมการจั
ทางหนึ่ง น สาขาวิ ช าชี พ ที่
ต่หน่อ ระบบเศรษฐกิ
ทั ก ษะทีดหางานได้
่ เคลื่ อ นย้อาีกยออกไปเป็
ประเทศไทยเองก็ขาดแคลน หรือแรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามามีปัญหาด้านคุณภาพหรือมาตรฐานวิชาชีพ
ที่แตกต่างกัน การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจึงมีผลต่อแรงงานวิชาชีพ คนไทย และต่อต้นทุนการผลิต
ของผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานวิชาชีพอาเซียน
กรมการจั ด หางาน กระทรวงแรงงาน มี ภ ารกิ จ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ แรงงานในด้ า นการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน ซึ่งได้แก่ แรงงานต่างชาติที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานในประเทศไทย กับแรงงานไทย
ที่เคลื่อนย้ายออกไปทางานต่างประเทศ โดยกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน ซึ่ งสังกัดกรมการจัดหางาน
มีหน้าที่ในการวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มด้านตลาดแรงงาน การจัดทาผลการศึกษาและวิจัยต่าง ๆ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งและมี ผ ลกระทบในด้ า นแรงงาน โดยมี ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น ความต้ อ งการแรงงาน
การขาดแคลนแรงงาน การเคลื่อนย้ายแรงงานเข้า -ออก เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายของ
แรงงานประเภทไร้ทักษะฝีมือ (Unskilled Labor) กรมการจัดหางานมีข้อมูลค่อนข้างครบถ้วน โดยมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สานักบริหารแรงงานต่างด้าว และมีพระราชกาหนดการบริหารจัดการการ
ทางานของคนต่างด้าวเข้ามากากับดูแล ทาให้เกิดการตื่นตัวของนายจ้าง และลูกจ้าง ที่จะดาเนินการแจ้ง
การทางานของคนต่างด้าวประเภทไร้ทักษะฝีมือ (Unskilled Labor) ให้ถูกต้อง แต่ในส่วนของต่างด้าว
ประเภทมีทักษะฝีมือ (Skilled Labor) ในกลุ่ม 8 ทักษะวิชาชีพ ที่ผ่านกรมการจัดหางานกลับเป็นข้อมูล
ที่มีจานวนการเคลื่อนย้ายแรงงานค่ อนข้างน้อย ทั้งจานวนแรงงานต่างด้าวที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางาน
ในประเทศไทย และจานวนแรงงานไทยที่เคลื่อนย้ายออกไปทางานต่างประเทศ และเป็นที่น่าสังเกตว่า
ใน 8 ทักษะวิชาชีพต่าง ๆ มีสภาวิชาชีพในประเทศไทยคอยกากับดูแลในแต่ละกลุ่มวิชาชีพอยู่แล้ว แต่
ไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดเรื่องของจานวนและวิธีการเดินทางของแรงงานที่เคลื่อนย้ายออกไปทางาน หรือ
แรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานผ่านสภาวิชาชีพ หรือผ่านการลงทะเบียนกับกรมการจัดหางานหรือไม่
เหตุใดข้อมูลของการเคลื่อนย้ายแรงงานผ่านสภาวิชาชีพจึงไม่ค่อยพบข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
เท่าใดนัก และทาอย่างไรข้อมูลการเคลื่อนย้ายแรงงานของกรมการจัดหางานจะเป็นที่น่าเชื่อถือ ด้วย
เหตุนี้กรมการจัดหางานจึงต้องนาเสนอพร้อมปรับปรุงข้อมูลของกรมการจัดหางานให้เป็นปัจจุบัน หา
แนวทางรองรับเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยการนาเสนอจากแหล่งข้อมูลของกรมการจัดห างาน
การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรีตามข้อตกลงยอมรับร่วมในแผนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เป็ นการเคลื่ อนย้ายที่เอื้อประโยชน์ ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกในอาเซียน ซึ่งการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ดังกล่าวอาจจะส่งผลดี หรือผลเสียให้กับประเทศไทยย่อมขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนว่าจะมองในด้านใด
หากมองในแง่ดีแรงงานไทยที่ออกไปทางานต่างประเทศจะนารายได้กลับมาพัฒนาประเทศ นาความรู้ที่ได้รับ
กลับมาพัฒนาตนเอง ครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่วนแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทางานในไทย จะช่วยทา
ให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่ดี ไม่ขาดแคลนแรงงาน ช่วยยกระดับความรู้ความสามารถ และเทคโนโลยีของไทย
เป็นต้น แต่หากมองในแง่ลบ ก็อาจมองได้ว่าแรงงานไทยที่เคลื่อนย้ายออกไปทางาน จะทาให้ขาดแคลนแรงงาน
ในประเทศได้ ส่วนแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทางานในไทย อาจมองว่ามาแย่งอาชีพคนไทย ทาให้คนไทยไม่มีงาน
ทาโดยเฉพาะแรงงานระดับล่าง หรือแรงงานในกลุ่มที่ไม่มีทักษะ แต่ถ้าหากมองในความเป็นจริง การที่คนไทย
ไม่มีงานทา อาจเป็นเพราะคนไทยมักเลือกงาน ไม่ต้องการทางานหนัก ในขณะที่แรงงานในประเทศเพื่อนบ้าน
มักอดทนทางานในประเภทนี้ได้ ในการศึกษาเรื่อง การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการ
จัดหางาน สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล พร้อมทั้งทั้งข้อเสนอแนะมีรายละเอียด ดังนี้

1. สรุปผลการวิจัย

ตั้งแต่การก่อตั้งอาเซียน ในพ.ศ. 2510 จนมาถึงการเข้าสู่ AEC อย่างเป็ นทางการในปี
พ.ศ. 2558 จนกระทั่ ง ปั จ จุ บั น เราเข้ า สู่ แ ผนงานประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น พ.ศ. 2568 หรื อ
“AEC Blueprint 2025” ซึ่ ง เป็ น ทิ ศ ทางของประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นในระยะ 10 ปี ข้ างหน้ า
(ค.ศ.2016 – 2025) ซึ่งภายใต้แผนงานดังกล่าวที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ประเทศไทย
ได้ร่วมลงนามความตกลงการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาของอาเซียน มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน
2559 โดยมีการจัดทาข้อตกลงยอมรับร่วม (MRAs) ซึ่งไม่ได้เป็นการเปิดตลาดแต่เป็นเพียงการอานวย
ความสะดวกในขั้นตอนการขออนุญาต โดยลดขั้นตอนการตรวจสอบ/รับรองวุฒิการศึกษาหรือความรู้
ทางวิชาชีพ แต่ไปไม่ถึงขั้นยอมรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งกันและกัน และเน้นว่าจะต้องปฏิบัติตาม
กฎของประเทศที่ต นเข้าไปท างาน เป็น การอานวยความสะดวกในการเคลื่ อนย้ายวิช าชีพ แต่ยังคง
กาหนดให้ ด าเนิ น การตามขั้น ตอนด้านต่าง ๆ เช่น การขอวีซ่า การขอใบอนุ ญ าตท างาน การขอใบ
ประกอบวิชาชีพของประเทศนั้น ๆ
ผลการศึ กษาเรื่ อง การเคลื่ อนย้ ายแรงงานอาเซี ยน ในมิ ติ ของกรมการจั ดหางาน พบว่ า
การเคลื่อนย้ายของแรงงานแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มแรงงานต่างชาติที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานในประเทศ
ไทย และกลุ่ มแรงงานไทยที่เคลื่ อนย้ายออกไปทางานในต่างประเทศ โดยจะสรุป เฉพาะประเทศสมาชิก
อาเซียน และที่เกี่ยวข้องกับ 8 กลุ่มวิชาชีพที่ไทยได้ทาข้อตกลงยอมรับร่วม (MRAs) ดังนี้
แรงงานต่ า งชาติ ในกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย นที่ เข้ า มาท างานในประเทศไทย จ าแนกตาม
ประเภทวิช าชีพ ข้อ ตกลงยอมรั บ ร่ ว ม (Mutual Recognition Agreement : MRAs) มี จ านวนทั้ งสิ้ น
1,688 คน อยู่ในสาขาการท่องเที่ยว มากที่สุด 856 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.71 ของจานวนแรงงาน
ต่างชาติในกลุ่ มประเทศอาเซียนที่เดิน ทางเข้ามาทางานในประเทศไทย รองลงมาได้แก่ สาขาอาชีพ
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เป็นต้น ชาชีพจัดเป็นส่วนหนึ่งภายใต้กรอบความตกลงว่า
ด้วยบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service – AFAS) ปั จจุบันอาเซียน
แรงงานต่างชาติอาศัยอยู่ในโซนกรุงเทพมหานครมากที่สุด 829 คน คิดเป็นร้อยละ 49.11
ได้จัดทา MRAs ภายใต้การดาเนินการของคณะกรรมการสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ
ของจานวนแรงงานต่างด้าวในกลุ่มประเทศอาเซีย นที่เดินทางเข้ามาทางานในประเทศไทย รองลงมา
ประสานงานด้านบริการอาเซียน (Coordinating Committee on Services: CCS) ใน 7 สาขาวิชาชีพ
ได้แก่ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออก เป็นต้น
คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกรรม สถาปัตยกรรม บัญชี และสารวจ (สาขานักสารวจเป็นเพียง
คนงานไทยที่ เคลื่อนย้ายออกไปทางานในต่างประเทศ เฉพาะ 8 กลุ่มวิชาชีพในประเทศ
กรอบข้อตกลงฯ) และข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนที่ดาเนินการ
อาเซียน มีจานวนทั้งสิ้น 646 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.41 ของจานวนแรงงานไทยที่เดินทางไปทางาน
ภายใต้ ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee (ATPMC)
ต่ างประเทศทั้ งหมด หากแยกเป็ น รายประเทศ มี แ รงงานไทยเดิ น ทางไปท างานประเทศมาเลเซี ย
การเคลื่ อ น ย้ า ยแรงงาน วิ ช าชี พ ใน กลุ่ ม ป ระเท ศอาเซี ย น อาจเป็ น ทั้ งโอกาส
มากที่ สุ ด จ านวน 325 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 50.31 ของจ านวนแรงงานไทยที่ ไปท างานในอาเซี ย น
(opportunities) แก่ระบบเศรษฐกิจไทยให้สามารถจัดหาแรงงานในสาขาอาชีพที่ขาดแคลนได้ง่ายขึ้น
รองลงมาได้แก่ บรูไน สิงคโปร์ ลาว และน้อยที่สุดคือประเทศกัมพูชา จานวน 3 คน (ร้อยละ 0.46) ซึ่งมี
ช่ ว ยให้ แ รงงานเชี่ ย วชาญที่ เป็ น ที่ ต้ อ งการของตลาดอาเซี ย นสามารถหางานท าในประเทศที่ ใ ห้
ทั้งหมด 5 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ วิศวกร นักบั ญ ชี สถาปนิก นักสารวจ ท่องเที่ยว และวิช าชีพที่มีการ
ผลตอบแทนสูง แต่ในขณะเดียวกันการเคลื่อนย้ายแรงงานออกไปทางานในต่างประเทศก็อาจส่งผลเสีย
เคลื่อนย้ายไปทางานในประเทศกลุ่มอาเซียนมากที่สุดคือ วิชาชีพ ท่องเที่ยว จานวน 393 คน รองลงมา
ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ไทย หากแรงงานเชี่ ย วชาญมี ทั ก ษะที่ เคลื่ อ นย้ า ยออกไปเป็ น สาขาวิ ช าชี พ ที่
ได้แก่ วิชาชีพวิศวกร วิชาชีพนักบั ญชี วิชาชีพสถาปนิก และวิชาชีพนักสารวจ สาหรับวิชาชีพแพทย์
ประเทศไทยเองก็ขาดแคลน หรือแรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามามีปัญหาด้านคุณภาพหรือมาตรฐานวิชาชีพ
ทันตแพทย์ และวิชาชีพพยาบาล ไม่พบการเคลื่อนย้ายในประเทศกลุ่มอาเซียน
ที่แตกต่างกัน การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจึงมีผลต่อแรงงานวิชาชีพ คนไทย และต่อต้นทุนการผลิต
แรงงานไทยที่เคลื่อนย้ายออกไปทางานต่างประเทศอาศัยอยู่ในภาคใต้มากที่สุด 290 คน
ของผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานวิชาชีพอาเซียน
คิดเป็น ร้อยละ 44.89 ของจานวนแรงงานไทยที่เดินทางไปทางานในประเทศอาเซียน ได้แก่ จังหวัด
กรมการจั ด หางาน กระทรวงแรงงาน มี ภ ารกิ จ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ แรงงานในด้ า นการ
ปั ต ตานี และสงขลา ยะลา และนราธิ ว าส รองลงมาได้ แ ก่ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ภาคเหนื อ
เคลื่อนย้ายแรงงาน ซึ่งได้แก่ แรงงานต่างชาติที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานในประเทศไทย กับแรงงานไทย
ในกรุงเทพมหานคร และน้อยที่สุดในภาคตะวันตก
ที่เคลื่อนย้ายออกไปทางานต่างประเทศ โดยกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน ซึ่ งสังกัดกรมการจัดหางาน
เมื่อพิจารณาวิธีการเดิน ทางไปทางานต่างประเทศของกรมการจัดหางานที่ถูกต้องตาม
มีหน้าที่ในการวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มด้านตลาดแรงงาน การจัดทาผลการศึกษาและวิจัยต่าง ๆ
กฎหมายมี ทั้งหมด 5 ประเภท และ Re-entry แล้ ว พบว่า แรงงานไทยเดิ น ทางไปเพี ยง 4 รูป แบบ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งและมี ผ ลกระทบในด้ า นแรงงาน โดยมี ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น ความต้ อ งการแรงงาน
คือ การเดินทางโดยวิธี Re-entry มีผู้เดินทางไปมากที่สุด จานวน 535 คน ร้อยละ 82.82 รองลงมาคือ
การขาดแคลนแรงงาน การเคลื่อนย้ายแรงงานเข้า -ออก เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายของ
วิธีบริษัทพาลูกจ้างไปทางาน วิธีเดินทางด้วยตนเอง และวิธีบริษัทพาลูกจ้างไปฝึกงาน
แรงงานประเภทไร้ทักษะฝีมือ (Unskilled Labor) กรมการจัดหางานมีข้อมูลค่อนข้างครบถ้วน โดยมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สานักบริหารแรงงานต่างด้าว และมีพระราชกาหนดการบริหารจัดการการ
2. การอภิปรายผล
ทางานของคนต่างด้าวเข้ามากากับดูแล ทาให้เกิดการตื่นตัวของนายจ้าง และลูกจ้าง ที่จะดาเนินการแจ้ง
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ประเภทมีทักษะฝีมือ (Skilled Labor) ในกลุ่ม 8 ทักษะวิชาชีพ ที่ผ่านกรมการจัดหางานกลับเป็นข้อมูล
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ทางออกไปท
างานของบุ ค คลเหล่
น เพราะไม่
ใน
าชีพต่ธาีกงารเดิ
ๆ มีสนภาวิ
ชาชีพในประเทศไทยคอยก
ากับาดูนัแ้ ลในแต่
ละกลุม่มี ขวิ้ อชกาชีาหนด
พอยู่แล้หรืว อ ข้แต่อ
กฎหมายใดที
ะต้ชอัดงให้
ู้ที่ประสงค์
จะเดินทางออกไปท
างานต่างประเทศ่เคลืต้่ออนย้
งแจ้างยออกไปท
ให้สภาวิชางาน
าชีพทราบ
ไม่
ทราบข้อมูล่จแน่
เรื่อผงของจ
านวนและวิ
ธีการเดินทางของแรงงานที
หรือ
ฉะนั
้
น
จ
านวนข้
อ
มู
ล
ของผู
้
ท
่
ี
เ
ดิ
น
ทางออกไปท
างานต่
า
งประเทศในสาขาวิ
ช
าชี
พ
ต่
า
ง
ๆ
ที
่
เ
ป็
น
ข้
อ
ตกลง
แรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานผ่านสภาวิชาชีพ หรือผ่านการลงทะเบียนกับกรมการจัดหางานหรือไม่
ยอมรั
ยนที่อ่นย้
กรมการจั
ดหางานมี
ข้อมูชลาชีอาจไม่
นจานวนที
่แท้จริบงไซต์
ของ
เหตุ
ใดข้บร่อวมูมของอาเซี
ลของการเคลื
ายแรงงานผ่
านสภาวิ
พจึงไม่สคามารถระบุ
่อยพบข้อมูได้ลวที่า่เเป็
ผยแพร่
ผ่านทางเว็
ผู้ทาี่เใดนั
คลื่อกนย้และท
ายแรงงานผ่
านข้ออมูตกลง
MRAs
อไม่
เท่
าอย่างไรข้
ลการเคลื
่อนย้หรืายแรงงานของกรมการจั
ดหางานจะเป็นที่น่าเชื่อถือ ด้วย
ในส่
ว
นของข้
อ
มู
ล
ของต่
า
งด้
า
วที
่
จ
ะเข้
า
มาท
างานในประเทศไทย
เหตุนี้กรมการจัดหางานจึงต้องนาเสนอพร้อมปรับปรุงข้อมูลของกรมการจัดหางานให้พบว่
เป็นาปัหน่
จจุบว ยัน งาน
หา
สภาวิ
ช
าชี
พ
ทั
้
ง
5
มี
เ
พี
ย
งแพทยสภา
และสภาการพยาบาล
เท่
า
นั
้
น
ที
่
ม
ี
ข
้
อ
มู
ล
ของต่
า
งชาติ
เ
ข้
า
มาขอ
แนวทางรองรับเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยการนาเสนอจากแหล่งข้อมูลของกรมการจัดห างาน
ใบรับรองการประกอบวิชาชีพชั่วคราว ซึ่งเป็นการขอใบรับรองชั่วคราวเพื่อการทางานและอื่น ๆ ไม่ใช่
เป็ น การขอขึ้ น ทะเบี ย นนั ก วิ ช าชี พ อาเซี ย น ส่ ว นสภาวิ ช าชี พ อี ก 3 แห่ ง ไม่ มี ข้ อ มู ล ในส่ ว นนี้ อาจ
การเคลื่อ่อนย้
นย้าายแรงงานอาเซี
ยแรงงานอาเซียยนน ในมิ
ในมิตติขิของกรมการจั
องกรมการจัดดหางาน
หางาน
การเคลื
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2
เนื่องมาจากอยูซึ่งรจากข้
ะหว่าองดมูลาเนิ
การในขั
้นตอนเพื่อปลดล็
อคข้ายเข้
อกาหนดต่
าง ๆ เพื่อให้สามารถรองรั
บการ
ทั้งนในส่
วนของแรงงานที
่เคลื่อนย้
ามาทางานในประเทศไทย
และแรงงาน
ขึ้นทะเบี
าชีพของอาเซี
ยนในสาขาต่
าง ๆในกลุ
ได้ในอนาคต
ไทยที
่ เคลืย่นนั
อนย้กวิาชยออกไปท
างานต่
างประเทศ
่ ม วิช าชีพ ตามข้อตกลงยอมรับ ร่ว มทั้ ง 8 วิช าชี พ
สภาวิชาชี
พหลายแห่ง่อทราบว่
า การเดินชทางไปท
งประเทศ
การที่ต่างชาติเข้า
อาจได้รับผลกระทบ
เพราะการเคลื
นย้ายแรงงานวิ
าชีพจัดางานต่
เป็นส่วานหนึ
่งภายใต้หรืกอรอบความตกลงว่
างานในประเทศไทย
จะต้องแจ้
งผ่านกรมการจั
ดหางาน on
แต่ไService
ม่ทราบข้–อAFAS)
กฎหมายอย่
ดเจนถึ
ด้มาท
วยบริ
การของอาเซียน (ASEAN
Framework
Agreement
ปั จจุาบงชัันอาเซี
ยนง
วิธจีกัดารว่
ต้องทาอย่
างไรบ้
าง าเนิ
แต่บนางสภาวิ
ชาชีพก็ไม่ทราบข้อมูลชมาก่
อมูลที่กรมการ
ได้
ทาาMRAs
ภายใต้
การด
การของคณะกรรมการสาขาวิ
าชีพอทีน่เกีในส่
่ยวข้วนของข้
องของคณะกรรมการ
จัดหางานมีแล้าวนบริ
ไม่ตกรงกั
บสภาวิ
พ อาจเป็นเพราะไม่
มีการเชืon
่อมโยงข้
อมูลกัCCS)
น หรือในไม่7ได้สาขาวิ
มีข้อกาหนด
ประสานงานด้
ารอาเซี
ยนชาชี
(Coordinating
Committee
Services:
ชาชีพ
น และต้
อ งการให้
ก รมการจั
ด หางานปรั
งเรื่ อ งการออกใบอนุ
าตท างานให้
แ ก่ แ รงงาน
คืร่ วอมกั
แพทย์
ทันตแพทย์
พยาบาล
วิศวกรรม
สถาปับตปรุ
ยกรรม
บัญชี และสารวจญ(สาขานั
กสารวจเป็
นเพียง
ที่เคลื่อนย้
ายเข้ามาท
างานในประเทศไทย
ให้ณมีคสมบั
วามสะดวกรวดเร็
วขึพ้นการท่องเที่ยวอาเซียนที่ดาเนินการ
กรอบข้
อตกลงฯ)
และข้
อตกลงยอมรับร่วมคุ
ติบุคลากรวิชาชี
เคราะห์
ข้อมูลของกรมการจั
ดหางานในเรื
่องการเคลื
่อนย้ายแรงงานเข้าออกของ
ภายใต้ ASEANผลการวิ
Tourism
Professional
Monitoring
Committee
(ATPMC)
ทั้งแรงงานต่าการเคลื
งชาติและคนไทยใน
8 กลุ่มวิชชาชี
ยน พบว่ยานมีกอาจเป็
ารเคลื่อนนย้
ยเข้ามา
่ อ น ย้ า ยแรงงาน
าชีพพของประเทศอาเซี
ใน กลุ่ ม ป ระเท ศอาเซี
ทั้ างโอกาส
ทางานของแรงงานต่
งชาติครบทุกจกลุ
่มวิชาชี
พ หากเปรี
ยบเทียบกับข้อมูลของสภาวิ
ชาชีพกลับง่ไม่
(opportunities)
แก่ราะบบเศรษฐกิ
ไทยให้
สามารถจั
ดหาแรงงานในสาขาอาชี
พที่ขาดแคลนได้
ายขึพ้นบ
มูลในแ รงงานเชี
ส่วนนี้ เนื่ ย่อวชาญที
งมาจากสาขาวิ
พต่าง ๆ มีข้อกาหนดกฎเกณฑ์
การกาหนดมาตรฐานวิ
ชาชีพ่ ใ ห้ที่
ช่ข้อว ยให้
่ เป็ น ที่ ตช้ อาชีงการของตลาดอาเซี
ย นสามารถหางานท
าในประเทศที
ไม่ ส อดคล้ อ งกัง นแต่ทในขณะเดี
าให้ ห ลายสาขาวิ
ช าชี ่พอนย้
ยั งาไม่ยแรงงานออกไปท
มี ก ารขึ้ น ทะเบี ยางานในต่
นนั ก วิ ช าชี
พ อาเซี ย นอาจส่
เช่ นงแพทย์
ผลตอบแทนสู
ยวกันการเคลื
างประเทศก็
ผลเสีย
ตแพทย์ และพยาบาล
งไม่มีการขึ้นทะเบี
ยนนักวิชทาชี
พอาเซี่ เคลื
ยน่ อมีนย้
เพีายยออกไปเป็
งการรับรองใบอนุ
ญาตชั
่วคราว
ต่ทัอนระบบเศรษฐกิ
จ ไทย ยัหากแรงงานเชี
่ ย วชาญมี
ั ก ษะที
น สาขาวิ
ช าชี
พ ที่
ให้ประกอบอาชีพได้
เท่านั้น ส่วหรื
นวิอชแรงงานที
าชีพบัญชี่เคลื
และวิ
ะบบการขึ
นเป็นนักอวิมาตรฐานวิ
ชาชีพแล้ว ชแต่
ประเทศไทยเองก็
ขาดแคลน
่อนย้ศวกร
ายเข้มีารมามี
ปัญหาด้้นทะเบี
านคุณยภาพหรื
าชีใพน
างชาติ่อทนย้ี่เข้ายแรงงานวิ
มาทางานในประเทศไทยยั
มีข้อมูลการขึ
ทะเบียนกัและต่
บสภาวิ
ของไทยต
ทีส่ว่แนของแรงงานต่
ตกต่างกัน การเคลื
ชาชีพจึงมีผลต่งอไม่แรงงานวิ
ชาชีพ้นคนไทย
อต้ชนาชีทุนพการผลิ
ส่ว นการเคลื
่ อนย้ าชยออกไปท
ของผู้ประกอบการที
่จ้างแรงงานวิ
าชีพอาเซียางานต่
น างประเทศของแรงงานไทย ไม่ พบการเคลื่ อนย้าย
กรมการจั
ด หางาน
กระทรวงแรงงาน
ภ ารกิ ขจองสภาวิ
ที่ เกี่ ย วข้ชอาชี
งกัพบก็แรงงานในด้
ในวิชาชีพแพทย์
ทันตแพทย์
และพยาบาล
ซึ่งจากบทสัมมีภาษณ์
สอดคล้องกับา นการ
ข้อมูล
เคลื
่อนย้ายแรงงาน
ซึ่งได้่ไแม่ก่มีขแรงงานต่
างชาติ
ที่เาคลื
่อนย้ายเข้างานในสาขาดั
ามาทางานในประเทศไทย
กับงแรงงานไทย
ของกรมการจั
ดหางานที
้อมูลการเคลื
่อนย้
ยออกไปท
งกล่าว แต่ในเชิ
ลึกจากการ
ทีสอบถามบุ
่เคลื่อนย้าคยออกไปท
างานต่างประเทศ
โดยกองบริ
ารข้อวมู่าลมีตลาดแรงงาน
ซึ่ งสังกัดกรมการจั
ลากรทางการแพทย์
ให้ความเห็
นว่าเป็นหไปได้
การเคลื่อนย้ายแรงงานวิ
ชาชีพทีด่เกีหางาน
่ยวกับ
มีบุหคน้ลากรทางการแพทย์
าที่ในการวิเคราะห์สและพยาบาล
ถานการณ์แนวโน้
ด้านตลาดแรงงาน
การจัดดทหางาน
าผลการศึ
ัยต่าง ๆ
แต่อมาจไม่
ได้แจ้งผ่ านกรมการจั
หรืกอษาและวิ
อาจเดินจทางไปใน
ทีเชิ่ เงกีศึ่ ยกวข้
ผ ลกระทบในด้
ข้ อ มู ล ที่ เกี่ไปก่
่ ย วข้อตัอ้งลงทุ
เช่ นนอยู
ความต้
อ งการแรงงาน
ษาอทงและมี
าวิจัยแต่
ก็ทางานร่วมด้าวนแรงงาน
ย หรือไปกัโดยมี
บโรงพยาบาลที
่ในประเทศเพื
่อนบ้าน
เป็นต้น ในส่วนข้อมูลของวิ
ชาชี่อพนย้อื่นายแรงงานเข้
ๆ แม้กรมการจั
ายออกไปท
างาน
การขาดแคลนแรงงาน
การเคลื
า -ออกดหางานจะมี
เป็นต้น ซึ่งขข้้ออมูมูลการเคลื
ที่เกี่ยวกั่อบนย้
การเคลื
่อนย้ายของ
แรงงานประเภทไร้
กรมการจัไดด้หางานมี
ข้อมูลค่ผอู้ เนข้
งครบถ้องแจ้
วน งโดยมี
แต่ในส่ วนของสภาวิทักชษะฝี
าชีพมกลัือ บ(Unskilled
ไม่มี ข้อมูลอัLabor)
นเนื่องมาจากไม่
มีข้อกาหนดให้
ดินาทางต้
ผ่ าน
หน่
วยงานที
สภาวิ
ชาชีพ ่รับผิดชอบคือ สานักบริหารแรงงานต่างด้าว และมีพระราชกาหนดการบริหารจัดการการ
ทางานของคนต่จากข้
างด้าอวเข้
าให้เกิ่อดนย้
การตื
่นตัาวมาท
ของนายจ้
าง และลูกจ้าง ที่จะดาเนินการแจ้
มูลยัามาก
งชี้ให้ากัเห็บนดูว่แาลมีกทารเคลื
ายเข้
างานในประเทศไทยของแรงงานต่
างชาติง
การท
างด้นาทางออกไปท
วประเภทไร้ทางานต่
ักษะฝีามงประเทศ
ือ (Unskilled
Labor)
ูกต้อง แต่ในส่วนของต่
างด้าว้
มากกว่างานของคนต่
าแรงงานไทยเดิ
ซึ่งอาจส่
งผลดีให้ต่อถประเทศไทยในแง่
ของความรู
ประเภทมี
ทักษะฝีมือ้ที่เ(Skilled
Labor)
ในกลุ่ม 8และนวั
ทักษะวิตชกรรมใหม่
าชีพ ที่ผ่าๆนกรมการจั
ดหางานกลั
นข้อมูล
ความชานาญของผู
ข้ามา การน
าเทคโนโลยี
เข้ามาทาให้
ไทยได้รับเป็
ประโยชน์
ทีมากขึ
่มีจานวนการเคลื
่อนย้วทางเศรษฐกิ
ายแรงงานค่จอทีนข้
้งจานวนแรงงานต่
งด้าวที่เคลื่อนย้ายเข้ามาท
างาน
้น มีการขยายตั
่กว้าางน้งขึอ้นย สทัาหรั
บการเคลื่อนย้ายออกของแรงงานไทย
อาจช่
วย
ในประเทศไทย
านวนแรงงานไทยที
่อนย้างประเทศน
ยออกไปทางานต่
างประเทศ
และเป็นที่นก่าารท
สังเกตว่
แก้ปัญ หาการว่าและจ
งงานในประเทศ
ผู้ ที่ไปท่เคลื
างานต่
าความรู
้ที่ได้ ประสบการณ์
างานา
ใน
ทักษะวิ
าชีพต่าง ๆ มีและการส่
สภาวิชาชีงพเงิในประเทศไทยคอยก
ากับฐานดุ
ดูแลในแต่
าชีพอยู่แล้ว ขแต่ึ้น
กลับ8 มาใช้
พัฒชนาประเทศ
นกลับประเทศจะทาให้
ลการชละกลุ
าระเงิ่มวินชของประเทศดี
ไม่
อมูลแน่ลชบัดการเคลื
เรื่องของจ
ธีการเดินทางของแรงงานที
คลื่อนย้งาผลเสี
ยออกไปท
างาน หรือ
แต่ทหราบข้
ากมองในแง่
่อนย้านวนและวิ
ายเข้ามาทางานของแรงงานต่
างชาติที่ม่เากอาจส่
ยต่อประเทศไทย
แรงงานที
่เคลืงอาชี
่อนย้พายเข้
ามาทางานผ่
านสภาวิ
ชาชีคพนไทยว่
หรือผ่าางงานมากขึ
นการลงทะเบี
บกรมการจั
หางานหรือไม่
เช่น การแย่
คนไทยท
างานอาจส่
งผลให้
้น ส่ยวนกั
นการเคลื
่อนย้ดายของแรงงาน
เหตุ
ใดข้อางานต่
มูลของการเคลื
่อนย้อาจท
ายแรงงานผ่
ชาชีพ่ มจึี คงวามรู
ไม่ค่อ้ยพบข้
มูลที่เผยแพร่
ไทยไปท
า งประเทศ
าให้ เสีายนสภาวิ
บุ ค ลากรที
ค วามชอานาญด้
า นต่ าผง่านทางเว็
ๆ อาจทบไซต์
าให้
เท่
าใดนัก และทาอย่างไรข้อ้นมูๆลการเคลื
่อนย้ายแรงงานของกรมการจั
นที่น่าเชื่อถือ ด้วย
ขาดแคลนแรงงานในสาขานั
ส่งผลกระทบต่
อการพัฒนาประเทศได้ดเช่หางานจะเป็
นกัน
เหตุนี้กรมการจัอย่ดาหางานจึ
าเสนอพร้อมปรั
บปรุงข้อมู่อลงเกี
ของกรมการจั
ดหางานให้
เป็นปัจจุบัน ยหาน
งไรก็ดีขง้อต้มูอลงนของกรมการจั
ดหางานในเรื
่ยวกับการเคลื
่อนย้ายแรงงานอาเซี
แนวทางรองรั
บเพื่กอแก้
ญหาที่อ่อนย้
าจเกิ
ดขึา้นมาท
โดยการน
าเสนอจากแหล่
งข้อกัมูบลของกรมการจั
ห างาน
ทั้ง 2 ประเภทหลั
คือไขปั
การเคลื
ายเข้
างานของแรงงานต่
างชาติ
การเคลื่อนย้าดยออกไป
ท างานของแรงงานไทย อาจไม่ ใช่ ข้ อ มู ล ที่ จ ะสามารถระบุ ได้ ทั้ งหมดว่ า เป็ น แรงงานที่ เคลื่ อ นย้ า ย
การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน
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ตามข้อตกลงยอมรั
บร่วอมใน
กลุ่มวนของแรงงานที
วิชาชีพ เนื่องจากไม่
ีข้อามูยเข้
ลจากสภาวิ
ชาชีพที่สามารถเปรีและแรงงาน
ยบเทียบได้
ซึ่งจากข้
มูลทั้8งในส่
่เคลื่อมนย้
ามาทางานในประเทศไทย
แน่นอน
ดหางานเองยั
งไม่มีระบบฐานข้
่อนย้บาร่ยแรงงานเข้
ออก
ไทยที
่ เคลืและกรมการจั
่ อนย้ ายออกไปท
างานต่ างประเทศ
ในกลุ่ มอวิมูชลาชีที่แพยกเฉพาะการเคลื
ตามข้อตกลงยอมรั
ว มทั้ ง 8 วิชาาชี
พ
ใน 8 กลุ
วิชาชีพ ข้อเพราะการเคลื
มูลที่ได้เป็นเพีย่องการแสดงข้
อมูลชตามการแยกประเภทอาชี
พของกรมการจั
ดหางานา
อาจได้
รับ่มผลกระทบ
นย้ายแรงงานวิ
าชีพจัดเป็นส่วนหนึ่งภายใต้
กรอบความตกลงว่
พและต
าแหน่ง Framework
ไม่ใช่ตามมาตรฐานวิ
ชาชีพon
ของอาเซี
มูลจาก
ด้ตามมาตรฐานอาชี
วยบริการของอาเซี
ยน (ASEAN
Agreement
Serviceยนโดยเฉพาะ
– AFAS) ปั และข้
จจุบันออาเซี
ยน
วิธจีกัดารเดิ
นทางออกไปท
วิธี Re-entry ไม่สามารถแยกประเภทได้
ว่าบุคคลเหล่านั้น
ได้
ทา MRAs
ภายใต้กางานต่
ารดาเนิางประเทศ
นการของคณะกรรมการสาขาวิ
ชาชีพที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ
เดินทางด้วยวิธาีในบริ
ดกับกกรมการจั
่ถูกกฎหมายทั
้ง 5 วิธี ทาให้
ม่สามารถวิCCS)
เคราะห์
่าจริง ๆชาชี
แล้พว
ประสานงานด้
ารอาเซียดนหางานที
(Coordinating
Committee
on ไServices:
ในได้7วสาขาวิ
ดินทางออกไปท
างประเทศเดิ
นทางด้บัวยวิ
ดมากที
่สุด (สาขานั
มีปัญหาหรื
อข้อบกพร่
คืแรงงานไทยที
อ แพทย์ ทัน่เตแพทย์
พยาบาลางานต่
วิศวกรรม
สถาปัตยกรรม
ญชีธีใและส
ารวจ
กสารวจเป็
นเพียอง
ในส่วนใด
หรือควรจะส่
ม แก้ปัญบหาในจุ
บการเดิชนาชีทางทั
้ง 5อวิงเที
ธีห่ยรืวอาเซี
อไม่ ยนที่ดาเนินการ
กรอบข้
อตกลงฯ)
และข้งอเสริ
ตกลงยอมรั
ร่วมคุดณใดที
สมบั่เกีต่ยิบวกัุคลากรวิ
พการท่
จากข้อมูลProfessional
ที่ปรากฎทาให้Monitoring
เราทราบว่า Committee
ไม่ว่าจะเป็นการเคลื
่อนย้ายเข้าหรือออก วิชาชีพ
ภายใต้ ASEANแต่Tourism
(ATPMC)
ที่เคลื่อนย้ายมากที
่สุดคื่ ออนท่ย้อางเที
่ยว และวิวิศชวกร
เห็น่ มว่ปากรมการจั
ดหางานควรให้
ความส
าคัญเรื่อง
การเคลื
ยแรงงาน
าชี ทพาให้
ใน กลุ
ระเท ศอาเซี
ย น อาจเป็
น ทั้ งโอกาส
การส่งเสริมการมีงแก่านท
า แนะแนวการศึ
กษาต่
อ หรือแนะแนวอาชี
พในด้านใดเพืพ่อทีใช้
ประโยชน์จงากการ
(opportunities)
ระบบเศรษฐกิ
จไทยให้
สามารถจั
ดหาแรงงานในสาขาอาชี
่ขาดแคลนได้
่ายขึ้น
่ อ นย้แ รงงานเชี
า ยแรงงานได้
อ ย่ า งเสรี
อ ตกลงยอมรั บ ร่ ว มของอาเซี
ย น และหน่ วาในประเทศที
ยงานที่ เกี่ ย วข้่ ใอห้ง
ช่เคลื
ว ยให้
่ ย วชาญที
่ เป็ นตทีามข้
่ ต้ อ งการของตลาดอาเซี
ย นสามารถหางานท
เตรียมพร้อมรองรั
ด้านแรงงาน
น กรมพั
มือแรงงาน อาจเร่
งพัฒ นาทั
ก ษะในวิอชาจส่
าชีพงผลเสี
ต่าง ยๆ
ผลตอบแทนสู
ง แต่บในขณะเดี
ยวกันเช่การเคลื
่อนย้ฒานาฝี
ยแรงงานออกไปท
างานในต่
างประเทศก็
ด้มาตรฐานสากลจ ไทย
โดยเฉพาะทั
กษะทางด้่ ยาวชาญมี
นภาษา ทเป็ั กนษะที
ต้น ่ เคลื่ อ นย้ า ยออกไปเป็ น สาขาวิ ช าชี พ ที่
ต่ให้อไระบบเศรษฐกิ
หากแรงงานเชี
ประเทศไทยเองก็ขาดแคลน หรือแรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามามีปัญหาด้านคุณภาพหรือมาตรฐานวิชาชีพ
ที3.่แตกต่
างกัน การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจึงมีผลต่อแรงงานวิชาชีพ คนไทย และต่อต้นทุนการผลิต
ข้อเสนอแนะ
ของผู3.1
้ประกอบการที
่จ้างแรงงานวิชจาชีัย พอาเซียน
ข้อเสนอแนะจากผลการวิ
กรมการจั
กระทรวงแรงงาน
มี ภ ารกิ่ ยจนข้
ที่ เอกีมู่ ยลวข้หรือ งกั
บ แรงงานในด้
า นการ
3.1.1
ควรมีดกหางาน
ารปรับ ปรุ
งความร่วมมือ แลกเปลี
อการเชื
่อมโยงฐานข้
อมูล
เคลื
่
อ
นย้
า
ยแรงงาน
ซึ
่
ง
ได้
แ
ก่
แรงงานต่
า
งชาติ
ท
่
ี
เ
คลื
่
อ
นย้
า
ยเข้
า
มาท
างานในประเทศไทย
กั
บ
แรงงานไทย
ระหว่างกัน ระหว่างหน่วยงานของสภาวิชาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ
ทีในส่
่เคลืว่อนของการขอวี
นย้ายออกไปทซ่าางานต่
โดยกองบริหารข้อมูหรื
ลตลาดแรงงาน
ของผู้ทางประเทศ
ี่เข้ามาทางานในประเทศไทย
อกรมอาเซียนซึ่ งเพืสัง่อกัให้ดกรมการจั
กรมการจัดหางาน
มีทราบจ
หน้าทีานวนที
่ในการวิ่ชเคราะห์
สถานการณ์่อแนย้
นวโน้
มด้านตลาดแรงงาน
กษาและวิ
ัดเจนของการเคลื
ายแรงงานอาเซี
ยนใน 8การจั
กลุ่มดวิทชาผลการศึ
าชีพ และเป็
นข้อมูลจทีัย่ถตู่กาต้งอๆง
ทีตรงกั
่ เกี่ ยนวข้ อ งและมี ผ ลกระทบในด้ า นแรงงาน โดยมี ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น ความต้ อ งการแรงงาน
การขาดแคลนแรงงาน
การเคลืด่อหางานควรปรั
นย้ายแรงงานเข้
ที่เกี่ยวกั
บการเคลื
่อนย้ายของ
3.1.2 กรมการจั
บปรุา -ออก
งฐานข้เป็อมูนลต้ทีน่เกีซึ่ยงข้วกัอบมูลการเคลื
่อนย้
ายแรงงานเข้
าออก
แรงงานประเภทไร้
มือาชั(Unskilled
Labor)
หางานมีข้อมูลค่นอทึนข้
วน โดยมี
เฉพาะวิชาชีพอาเซีทยักนษะฝี
และก
บหรืออบรมเจ้
าหน้ากรมการจั
ที่เกี่ยวกับดมาตรฐานการบั
กข้าองครบถ้
มูลลงระบบตาม
หน่
ับผิดชอบคื
อ สกานั
บริพหต่ารแรงงานต่
างด้าว และมีพระราชก
าหนดการบริ
ดการการ
หลัวกยงานที
การขึ้น่รทะเบี
ยนของนั
วิชกาชี
าง ๆ และควรแยกรายละเอี
ยดในกลุ
่ มวิธีการเดิหนารจั
ทางประเภท
ทRe-entry
างานของคนต่
าวเข้ามาก
ากับดูแฐลานข้
ทาให้
ดการตื
ตัวของนายจ้
ง และลูกจ้าง ยทีนที
่จะด่น่าาเนิ
เพื่อให้างด้
กรมการจั
ดหางานมี
อมูเกิลเกี
่ยวกับ่นการเคลื
่อนย้าายแรงงานอาเซี
เชื่อนถืการแจ้
อ ง
การทางานของคนต่
งด้าวประเภทไร้
ทักมษะฝี
Labor)
ถูกอต้แนวปฏิ
อง แต่ในส่
างด้าว
3.1.3 าควรมี
การประชาสั
พันธ์มเชิือง(Unskilled
รุก ในเรื่องของข้
อมูลให้หรื
บัตวิสนของต่
าหรับคนไทย
ประเภทมี
ทักษะฝี
มือ (Skilled
Labor)
่ม ท8 ี่จทัะเข้
กษะวิ
ชาชีางานในประเทศไทย
พ ที่ผ่านกรมการจัดหางานกลั
บเป็นข้อมูล
ที่ต้องการไปท
างานต่
างประเทศ
หรือต่ในกลุ
างชาติ
ามาท
ในรูปแบบภาษาไทย
ทีและภาษาอั
่มีจานวนการเคลื
่อนย้ายแรงงานค่
างน้ของหน่
อย ทัว้งยงานสภาวิ
จานวนแรงงานต่
งด้อาหน่
วที่เวคลื
่อนย้่เากียเข้
งกฤษ เผยแพร่
ผ่านทางเว็อบนข้ไซต์
ชาชีพาหรื
ยงานที
่ยวข้ามาท
อง เพืางาน
่อให้
ในประเทศไทย
และจานวนแรงงานไทยที
่อนย้านยออกไปท
างานต่
และเป็
นที่น่าสังนเกตว่
ผู้ที่สนใจได้ทราบแนวทางปฏิ
บัติที่ถูกต้อง่เคลื
และเป็
การประชาสั
มพันาธ์งประเทศ
ให้กรมการจั
ดหางานเป็
ที่รู้จัาก
ใน
เพิ่ม8ขึทั้นกษะวิชาชีพต่าง ๆ มีสภาวิชาชีพในประเทศไทยคอยกากับดูแลในแต่ละกลุ่มวิชาชีพอยู่แล้ว แต่
ไม่ทราบข้อมูล3.1.4
แน่ชัดเนื
เรื่องของจ
านวนและวิธมีกพัารเดิ
ายออกไปท
างาน
งจากการประชาสั
น ธ์ในห้ทางของแรงงานที
กับ กลุ่ ม วิช าชี พ ทั่เ้ งคลื8่อวินย้
ช าชี
พ ส่ ว นใหญ่
เป็ นหรืผู้ ทอ ี่
แรงงานที
ามาท
างานผ่านสภาวิ
าชีพ หรื
อผ่านการลงทะเบี
นกับกรมการจั
อไม่
มีทักษะฝีม่เคลื
ือ ่อจึนย้
งไม่าคยเข้
่อยให้
ความสนใจที
่จะแจ้ชงการเดิ
นทางผ่
านกรมการจัดยหางาน
ซึ่งอาจเกิดหางานหรื
ดจากความไม่
เหตุ
อมูลของการเคลื
่อนย้ายแรงงานผ่
าชีพจึงไม่
ค่อกยพบข้
อมูลที่เ่มผยแพร่
รู้ หรืใดข้
อสาเหตุ
อื่น ดังนั้นกรมการจั
ดหางานจึางนสภาวิ
ควรสร้ชางแรงจู
ใจให้
ับแรงงานกลุ
นี้มากขึผ้น่านทางเว็
เช่น เพิบ่มไซต์
สิทธิ
เท่
าใดนัก ทและท
างไรข้อกมูารแจ้
ลการเคลื
่อนย้
ายแรงงานของกรมการจั
ประโยชน์
ี่เอื้ออาอย่
านวยหากมี
งการเดิ
นทางผ่
านกรมการจัดหางานดหางานจะเป็
เป็นต้น นที่น่าเชื่อถือ ด้วย
เหตุนี้กรมการจัดหางานจึงต้องนาเสนอพร้อมปรับปรุงข้อมูลของกรมการจัดหางานให้เป็นปัจจุบัน หา
แนวทางรองรับเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยการนาเสนอจากแหล่งข้อมูลของกรมการจัดห างาน
การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน
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3.2 ข้อเสนอแนะในการท
จัยวครันของแรงงานที
้งต่อไป
ซึ่งจากข้อมูลทัาวิ
้งในส่
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อ แพทย์และหามาตราการจั
ทันตแพทย์ พยาบาล
วิศวกรรม
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ภายใต้
ASEAN
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ที่เกี่ยวข้อง และข้
อคิดเห็่ อนนของแรงงานต่
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กอาเซีศอาเซี
ยน เป็นยต้นน อาจเป็
ซึ่งอาจจะท
ทราบ
การเคลื
ย้ า ยแรงงานางชาติ
วิ ช าชี
พ ใน กลุ่ ม ป ระเท
น ทัาให้
้ งโอกาส
ปัญหาอุปสรรค และข้
เสนอแนะที่เจป็ไทยให้
นประโยชน์
เพิ่มมากขึ
้น ในมุมมองที่กว้างขึพ้นที่ขาดแคลนได้ง่ายขึ้น
(opportunities)
แก่รอะบบเศรษฐกิ
สามารถจั
ดหาแรงงานในสาขาอาชี
ช่ ว ยให้ แ รงงานเชี่ ย วชาญที่ เป็ น ที่ ต้ อ งการของตลาดอาเซี ย นสามารถหางานท าในประเทศที่ ใ ห้
ผลตอบแทนสูง แต่ในขณะเดียวกันการเคลื่อนย้ายแรงงานออกไปทางานในต่างประเทศก็อาจส่งผลเสีย
ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ไทย หากแรงงานเชี่ ย วชาญมี ทั ก ษะที่ เคลื่ อ นย้ า ยออกไปเป็ น สาขาวิ ช าชี พ ที่
ประเทศไทยเองก็ขาดแคลน หรือแรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามามีปัญหาด้านคุณภาพหรือมาตรฐานวิชาชีพ
ที่แตกต่างกัน การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพจึงมีผลต่อแรงงานวิชาชีพ คนไทย และต่อต้นทุนการผลิต
ของผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานวิชาชีพอาเซียน
กรมการจั ด หางาน กระทรวงแรงงาน มี ภ ารกิ จ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ แรงงานในด้ า นการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน ซึ่งได้แก่ แรงงานต่างชาติที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานในประเทศไทย กับแรงงานไทย
ที่เคลื่อนย้ายออกไปทางานต่างประเทศ โดยกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน ซึ่ งสังกัดกรมการจัดหางาน
มีหน้าที่ในการวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มด้านตลาดแรงงาน การจัดทาผลการศึกษาและวิจัยต่าง ๆ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งและมี ผ ลกระทบในด้ า นแรงงาน โดยมี ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น ความต้ อ งการแรงงาน
การขาดแคลนแรงงาน การเคลื่อนย้ายแรงงานเข้า -ออก เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายของ
แรงงานประเภทไร้ทักษะฝีมือ (Unskilled Labor) กรมการจัดหางานมีข้อมูลค่อนข้างครบถ้วน โดยมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สานักบริหารแรงงานต่างด้าว และมีพระราชกาหนดการบริหารจัดการการ
ทางานของคนต่างด้าวเข้ามากากับดูแล ทาให้เกิดการตื่นตัวของนายจ้าง และลูกจ้าง ที่จะดาเนินการแจ้ง
การทางานของคนต่างด้าวประเภทไร้ทักษะฝีมือ (Unskilled Labor) ให้ถูกต้อง แต่ในส่วนของต่างด้าว
ประเภทมีทักษะฝีมือ (Skilled Labor) ในกลุ่ม 8 ทักษะวิชาชีพ ที่ผ่านกรมการจัดหางานกลับเป็นข้อมูล
ที่มีจานวนการเคลื่อนย้ายแรงงานค่ อนข้างน้อย ทั้งจานวนแรงงานต่างด้าวที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางาน
ในประเทศไทย และจานวนแรงงานไทยที่เคลื่อนย้ายออกไปทางานต่างประเทศ และเป็นที่น่าสังเกตว่า
ใน 8 ทักษะวิชาชีพต่าง ๆ มีสภาวิชาชีพในประเทศไทยคอยกากับดูแลในแต่ละกลุ่มวิชาชีพอยู่แล้ว แต่
ไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดเรื่องของจานวนและวิธีการเดินทางของแรงงานที่เคลื่อนย้ายออกไปทางาน หรือ
แรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานผ่านสภาวิชาชีพ หรือผ่านการลงทะเบียนกับกรมการจัดหางานหรือไม่
เหตุใดข้อมูลของการเคลื่อนย้ายแรงงานผ่านสภาวิชาชีพจึงไม่ค่อยพบข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
เท่าใดนัก และทาอย่างไรข้อมูลการเคลื่อนย้ายแรงงานของกรมการจัดหางานจะเป็นที่น่าเชื่อถือ ด้วย
เหตุนี้กรมการจัดหางานจึงต้องนาเสนอพร้อมปรับปรุงข้อมูลของกรมการจัดหางานให้เป็นปัจจุบัน หา
แนวทางรองรับเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยการนาเสนอจากแหล่งข้อมูลของกรมการจัดห างาน
การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน
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กรมการจั ด หางาน กระทรวงแรงงาน มี ภ ารกิ จ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ แรงงานในด้ า นการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน ซึ่งได้แก่ แรงงานต่างชาติที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานในประเทศไทย กับแรงงานไทย
ที่เคลื่อนย้ายออกไปทางานต่างประเทศ โดยกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน ซึ่ งสังกัดกรมการจัดหางาน
มีหน้าที่ในการวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มด้านตลาดแรงงาน การจัดทาผลการศึกษาและวิจัยต่าง ๆ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งและมี ผ ลกระทบในด้ า นแรงงาน โดยมี ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น ความต้ อ งการแรงงาน
การขาดแคลนแรงงาน การเคลื่อนย้ายแรงงานเข้า -ออก เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายของ
แรงงานประเภทไร้ทักษะฝีมือ (Unskilled Labor) กรมการจัดหางานมีข้อมูลค่อนข้างครบถ้วน โดยมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สานักบริหารแรงงานต่างด้าว และมีพระราชกาหนดการบริหารจัดการการ
ทางานของคนต่างด้าวเข้ามากากับดูแล ทาให้เกิดการตื่นตัวของนายจ้าง และลูกจ้าง ที่จะดาเนินการแจ้ง
การทางานของคนต่างด้าวประเภทไร้ทักษะฝีมือ (Unskilled Labor) ให้ถูกต้อง แต่ในส่วนของต่างด้าว
ประเภทมีทักษะฝีมือ (Skilled Labor) ในกลุ่ม 8 ทักษะวิชาชีพ ที่ผ่านกรมการจัดหางานกลับเป็นข้อมูล
ที่มีจานวนการเคลื่อนย้ายแรงงานค่ อนข้างน้อย ทั้งจานวนแรงงานต่างด้าวที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางาน
ในประเทศไทย และจานวนแรงงานไทยที่เคลื่อนย้ายออกไปทางานต่างประเทศ และเป็นที่น่าสังเกตว่า
ใน 8 ทักษะวิชาชีพต่าง ๆ มีสภาวิชาชีพในประเทศไทยคอยกากับดูแลในแต่ละกลุ่มวิชาชีพอยู่แล้ว แต่
ไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดเรื่องของจานวนและวิธีการเดินทางของแรงงานที่เคลื่อนย้ายออกไปทางาน หรือ
แรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทางานผ่านสภาวิชาชีพ หรือผ่านการลงทะเบียนกับกรมการจัดหางานหรือไม่
เหตุใดข้อมูลของการเคลื่อนย้ายแรงงานผ่านสภาวิชาชีพจึงไม่ค่อยพบข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
เท่าใดนัก และทาอย่างไรข้อมูลการเคลื่อนย้ายแรงงานของกรมการจัดหางานจะเป็นที่น่าเชื่อถือ ด้วย
เหตุนี้กรมการจัดหางานจึงต้องนาเสนอพร้อมปรับปรุงข้อมูลของกรมการจัดหางานให้เป็นปัจจุบัน หา
แนวทางรองรับเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยการนาเสนอจากแหล่งข้อมูลของกรมการจัดห างาน
การเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน ในมิติของกรมการจัดหางาน

