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ภาคผนวก ก. 

 

แบบสัมภาษณ ์

โครงการวิจัย เรื่อง 
“การด าเนินการตามนโยบายและมาตรการการเคลื่อนย้ายแรงงานและสมรรถนะ
แรงงาน และนัยของนโยบายสมรรถนะแรงงานต่อการศึกษาระบบเปิดในอาเซียน: 

กรณีศึกษาประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” 
 

  



100 

ภาคผนวก ก1 

 
แบบสัมภาษณ์น้ีใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้บรหิาร/ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

กับการก าหนดนโยบายและมาตรการการเคลื่อนย้ายแรงงาน 
 

ค าชี้แจง 
 แบบสัมภาษณ์นี้ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้บริหาร/ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องกับการก าหนด
นโยบายและมาตรการการเคลื่อนย้ายแรงงาน ซึ่งประเด็นการสัมภาษณ์ประกอบด้วย 11 ข้อ ที่เกี่ยวข้อกับ
นโยบายและมาตรการการเคลื่อนย้ายแรงงานและการก าหนดนโยบายและมาตรการดังกล่าว ปัญหาอุปสรรคใน
การด าเนินการ และบทบาทของระบบการศึกษาในการพัฒนาสมรรถนะแรงงานที่มีการเคลื่อนย้าย ดังนี้ 
 

1. โปรดกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานของท่านที่เก่ียวข้องกับการก าหนดนโยบายและมาตรการ
การเคลื่อนย้ายแรงงาน (ระหว่างประเทศ) ของไทย  

2.นอกเหนือจากหน่วยงานของท่านแล้ว ไม่ทราบว่ามีองค์กรหรือบุคคลใดบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการ
ก าหนดนโยบายและมาตรการการเคลื่อนย้ายแรงงาน (ระหว่างประเทศ) ของไทย และเข้ามาเก่ียวข้องอย่างไรบ้าง 

3.โปรดกล่าวถึงบทบาทของท่านที่เก่ียวข้องกับการก าหนดนโยบายและมาตรการการเคลื่อนย้ายแรงงาน 
(ระหว่างประเทศ) ของไทย 

4.ขอเรียนถามท่านเกี่ยวกับภาพรวมของนโยบายและมาตรการที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนย้ายแรงงาน 
(ระหว่างประเทศ) ของไทยในช่วงที่ผ่านมาและปัจจุบัน ว่ามีลักษณะและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง 

5. ในทรรศนะของท่าน อะไรเป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีอิทธิพลหรือบทบาทส าคัญต่อการก าหนดนโยบายและ
มาตรการการเคลื่อนย้ายแรงงาน (ระหว่างประเทศ) ของไทยในช่วงที่ผ่านมา (เช่น ปัจจัยภายในและภายนอก
ประเทศ) 

6.นอกเหนือจากหน่วยงานของท่านแล้ว ไม่ทราบว่ามีองค์กรหรือบุคคลใดบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการ
ก าหนดนโยบายและมาตรการการเคลื่อนย้ายแรงงาน (ระหว่างประเทศ) ของไทย และเข้ามาเก่ียวข้องอย่างไรบ้าง 

7.โปรดกล่าวถึงกระบวนการ/ขั้นตอนการด าเนินการตามนโยบายและมาตรการการเคลื่อนย้ายแรงงาน 
(ระหว่างประเทศ) ของประเทศไทย 

8.โปรดกล่าวถึงปัญหา/อุปสรรคของการด าเนินการตามนโยบายและมาตรการการเคลื่อนย้ายแรงงาน 
(ระหว่างประเทศ) ของไทย ในช่วงที่ผ่านมาว่ามีอะไรบ้าง 
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9.ในทรรศนะของท่าน นโยบายและมาตรการการเคลื่อนย้ายแรงงาน (ระหว่างประเทศ) ของไทยที่
เหมาะสมกับการที่ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนควรมีลักษณะอย่างไรบ้าง 

10. ในทรรศนะของท่าน การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ (แรงงานไทยเดินทางไปท างาน
ต่างประเทศและแรงงานต่างชาติเข้ามาท างานในประเทศไทย) การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอพยพนั้นมีความ
จ าเป็นหรือส าคัญมากน้อยเพียงใด  

11. ในการพัฒนาสมรรถนะแรงงานให้แก่แรงงานที่มีการเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศนั้น การพัฒนา
แรงงานเหล่านั้นผ่านระบบการศึกษาในระบบทางไกลดังเช่นที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้บริการอยู่นั้น
สามารถเข้าไปมีบทบาทในเรื่องใดและอย่างไรได้บ้าง 
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ภาคผนวก ก2 

แบบสัมภาษณ์น้ีใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้บรหิาร/ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

กับการก าหนดนโยบายและมาตรการสมรรถนะแรงงาน 

 

ค าชี้แจง 
 แบบสัมภาษณ์นี้ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้บริหาร/ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด
นโยบายและมาตรการสมรรถนะแรงงาน ซึ่งประเด็นการสัมภาษณ์ประกอบด้วย การก าหนดนโยบายและ
มาตรการดังกล่าว ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ รวมทั้งบทบาทของระบบการศึกษาในการพัฒนาสมรรถนะ
แรงงานที่มีการเคลื่อนย้าย ดังนี้ 
 

1. โปรดกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของ หน่วยงานของท่านที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายและมาตรการ
การพัฒนาสมรรถนะแรงงานของไทย  

2.นอกเหนือจากหน่วยงานของท่านแล้ว ไม่ทราบว่ามีองค์กรหรือบุคคลใดบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการ
ก าหนดนโยบายและมาตรการการพัฒนาสมรรถนะแรงงานของไทย และเข้ามาเก่ียวข้องอย่างไรบ้าง 

3.โปรดกล่าวถึงบทบาทของท่านที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายและมาตรการการการพัฒนาสมรรถนะ
แรงงาน ของไทย 

4.ขอเรียนถามท่านเกี่ยวกับภาพรวมของนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะแรงง
ของไทยในช่วงที่ผ่านมาและปัจจุบัน ว่ามีลักษณะและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง 

5. ในทรรศนะของท่าน อะไรเป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลหรือบทบาทส าคัญต่อการก าหนดนโยบายและ
มาตรการการพัฒนาสมรรถนะแรงงานของไทยในช่วงที่ผ่านมา (เช่น ปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ) 

6.โปรดกล่าวถึงกระบวนการ/ขั้นตอนการด าเนินการตามนโยบายและมาตรการการเคลื่อนย้ายแรงงาน 
(ระหว่างประเทศ) ของประเทศไทย 

7.โปรดกล่าวถึงปัญหา/อุปสรรคของการด าเนินการตามนโยบายและมาตรการการพัฒนาสมรรถนะ
แรงงาน ของไทย ในช่วงที่ผ่านมาว่ามีอะไรบ้าง 

9.โปรดกล่าวถึงปัญหา/อุปสรรคของการด าเนินการตามนโยบายและมาตรการการพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานของประเทศไทยที่ผ่านมาว่ามีอะไรบ้าง 

10. ในทรรศนะของท่าน นโยบายและมาตรการการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของประเทศไทยที่เหมาะสม
กับการที่ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนควรมีลักษณะอย่างไรบ้าง 
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11. ในทรรศนะของท่าน การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ (แรงงานไทยเดินทางไปท างาน
ต่างประเทศและแรงงานต่างชาติเข้ามาท างานในประเทศไทย) การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอพยพนั้นมีความ
จ าเป็นหรือส าคัญมากน้อยเพียงใด  

12. ท่านเห็นว่าการศึกษาในระบบทางไกลสามารถเป็นช่องทางในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอพยพ 
(แรงงานไทยที่เดินทางไปท างานต่างประเทศ และแรงงานต่างประเทศที่เข้ามาท างานในประเทศไทย) ได้มากน้อย
เพียงใด 

13. ในทรรศนะของท่าน ถ้าการศึกษาในระบบทางไกลมีประโยชนต่อการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอพยพ
ระหว่างประเทศ เนื้อหาและรูปแบบของการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานดังกล่าวนั้นควรประกอบด้วยอะไรบ้าง 

14.ท่านคิดว่าการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล
ของประเทศนั้น ควรมีบทบาทในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอพยพ (แรงงานไทยที่เดินทางไปท างานต่างประเทศ 
และแรงงานต่างประเทศท่ีเข้ามาท างานในประเทศไทย) อย่างไรบ้าง 
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ภาคผนวก ก3 

แบบสัมภาษณ์น้ีใช้ส าหรับการสัมภาษณ์นักวิชาการเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการ

เคลื่อนย้ายแรงงาน และสมรรถนะแรงงาน 

 
ค าชี้แจง 
 แบบสัมภาษณ์นี้ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์นักวิชาการเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการเคลื่อนย้ายแรงงาน 
และสมรรถนะแรงงาน ซึ่งประเด็นการสัมภาษณ์ประกอบด้วย การก าหนดนโยบายและมาตรการดังกล่าว ปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินการ รวมทั้งบทบาทของการศึกษาในระบบเปิดในการพัฒนาสมรรถนะแรงงานที่มีการ
เคลื่อนย้าย ดังนี้ 
 
 1) นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายแรงงาน 
 1.ในทรรศนะของท่าน นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายแรงงาน (ระหว่างประเทศ) 
ของไทย มีความเหมาะสมกับที่ประเทศไทยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือไม่  
 2.ท่านคิดว่านโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายแรงงาน (ระหว่างประเทศ) ของไทยมีจุด
แข็งและจุดอ่อนอย่างไรบ้าง 
 3.ท่านเห็นว่านโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายแรงงาน (ระหว่างประเทศ) ของไทยใน
ปัจจุบันควรมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการที่ประเทศไทยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน
ประเด็นใดบ้าง 
 4.ในช่วงที่ผ่านมา ท่านเห็นว่าปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการตามนโยบายและมาตรการที่
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายแรงงาน (ระหว่างประเทศ) ของไทย มีในประเด็นใดบ้าง 
 5. กรณีที่ท่านเห็นว่ามีปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการตามนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ
การเคลื่อนย้ายแรงงาน (ระหว่างประเทศ) ของไทยในนั้น ท่านคิดว่าควรมีการปรับปรุงในประเด็นใดบ้าง 

2) นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะฝีมือ (สมรรถนะ) แรงงาน 
1.ในทรรศนะของท่าน นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะฝีมือ (สมรรถนะ) แรงงานใน

ปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ 
2.ท่านคิดว่านโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะฝีมือ (สมรรถนะ) แรงงานของไทยมีจุด

แข็งและจุดอ่อนอย่างไรบ้าง 
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3.ท่านเห็นว่านโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะฝีมือ (สมรรถนะ) แรงงานของไทยใน
ปัจจุบันควรมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการที่ประเทศไทยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน
ประเด็นใดบ้าง 
 4.ในช่วงที่ผ่านมา ท่านเห็นว่าปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการตามนโยบายและมาตรการที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะฝีมือ (สมรรถนะ) แรงงานของไทยมีในประเด็นใดบ้าง 
 5.กรณีท่ีท่านเห็นว่ามีปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการตามนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาทักษะฝีมือ (สมรรถนะ) แรงงานของไทยนั้น ท่านเห็นว่าควรมีการปรับปรุงในประเด็นใดบ้าง 
 6.ท่านเห็นว่าในการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ (แรงงานไทยไปท างานต่างประเทศและแรงงาน
ต่างชาติเข้ามาท างานในประเทศไทย) ควรมีการพัฒนาทักษะฝีมือ (สมรรถนะ) แรงงานเหล่านี้ในเรื่องใดบ้าง และ
อย่างไรบ้าง 
 7.ในการพัฒนาทักษะฝีมือ (สมรรถนะ) แรงงานที่มีการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ (แรงงานไทย
ไปท างานต่างประเทศและแรงงานต่างชาติเข้ามาท างานในประเทศไทย) นั้น การศึกษาในระบบเปิด (open 
education) สามารถเข้าไปมีบทบาทในประเด็นนี้ได้อย่างไรบ้าง  

8.การใช้ประโยชน์จากการศึกษาในระบบเปิดเพ่ือการพัฒนาทักษะฝีมือ  (สมรรถนะ) แรงงานที่มีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศนั้น ควรมีการพัฒนาในประเด็นหรือเนื้อหา และวิธีการหรือรูปแบบใดบ้าง 
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ภาคผนวก ก4 

แบบสัมภาษณ์น้ีใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้แทนสภาวิชาชีพ 

 
ค าชี้แจง 
 แบบสัมภาษณ์นี้ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้แทนสภาวิชาชีพ ซึ่งประเด็นการสัมภาษณ์ประกอบด้วย
นโยบายและมาตรการการเคลื่อนย้ายแรงงาน และการพัฒนาสมรรถนะแรงงาน การเป็นปัจจัยสนับสนุนและ/หรือ
ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการพัฒนาสมรรถนะแรงงานในสภาวิชาชีพ รวมทั้งบทบาทของระบบการศึกษาใน
การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่มีการเคลื่อนย้าย ดังนี้ 
 
1) ด้านนโยบายและมาตรการการเคลื่อนย้ายแรงงาน 

1. ในทรรศนะของท่านนโยบายและมาตรการการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ (แรงงานไทยไป
ท างานต่างประเทศและแรงงานต่างชาติเข้ามาท างานในประเทศไทย) ในช่วงที่ผ่านมาและปัจจุบันว่ามีส่วน
สนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานในสภาวิชาชีพของท่านอย่างไรบ้าง 

2. ถ้านโยบายและมาตรการการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อแรงงานในสภา
วิชาชีพของท่าน ท่านคิดว่าควรมีการพัฒนาแรงงานเหล่านี้เพ่ิมเติมอย่างไรบ้างเพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย
มากยิ่งขึ้นในยุคท่ีไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3. ถ้านโยบายและมาตรการการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศประเทศ (แรงงานไทยไปท างาน
ต่างประเทศและแรงงานต่างชาติเข้ามาท างานในประเทศไทย) เป็นอุปสรรคต่อแรงงานในสภาวิชาชีพของท่าน 
ท่านคิดว่าควรมีการปรับปรุงอย่างไรบ้างเพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยมากยิ่งขึ้นในยุคที่ไทยเป็นส่วนหนึ่ง
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

4.ในทรรศนะของท่าน ท่านคิดว่าการด าเนินการตามนโยบายและมาตรการการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ระหว่างประเทศของภาครัฐในช่วงที่ผ่านมาและปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือเป็นประโยชน์ต่อแรงงานในสภา
วิชาชีพของท่านหรือไม่ และอย่างไรบ้าง 

5.ในกรณีที่ท่านเห็นว่านโยบายและมาตรการการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศของไทยมีความ
เหมาะสม ท่านคิดว่ามีส่วนใดบ้างที่ควรมีการพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อแรงงานในสภาวิชาชีพของท่าน
ในอนาคตมากยิ่งขึ้น 
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5.ในกรณีที่ท่านเห็นว่านโยบายและมาตรการการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศของไทยยังไม่มีความ
เหมาะสม ท่านคิดว่ามีส่วนใดบ้างควรมีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อแรงงานในสภาวิชาชีพของท่าน
ทั้งในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต 
2) ด้านนโยบายและมาตรการการพัฒนาทักษะฝีมือหรือสมรรถนะแรงงาน 

1. ในทรรศนะของท่าน นโยบายและมาตรการการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของไทยในช่วงที่ผ่านมาและ
ปัจจุบันท่านคิดว่ามีส่วนสนับสนุน/เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสมรรถนะแรงงานในสภาวิชาชีพของท่านอย่างไรบ้าง 

2. ถ้านโยบายและมาตรการการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของไทยในช่วงที่ผ่านมาและปัจจุบันเป็นปัจจัย
สนับสนุนต่อการพัฒนาสมรรถนะแรงงานในสภาวิชาชีพของท่าน ท่านคิดว่ามีประเด็นใดบ้างที่ควรมีการพัฒนา
เพ่ิมเติมเพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศมากยิ่งขึ้นในยุคที่ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน 

3. ถ้านโยบายและมาตรการการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของไทยเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานในสภาวิชาชีพของท่าน ท่านคิดว่ามีประเด็นใดบ้างที่ควรมีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศมากยิ่งข้ึนในยุคที่ไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

4.ในทรรศนะของท่าน ท่านคิดว่าเห็นการด าเนินการตามนโยบายและมาตรการการพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานของภาครัฐในช่วงที่ผ่านมาและปัจจุบันมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสมรรถนะแรงงาน
ในสภาวิชาชีพของท่านหรือไม่ และอย่างไรบ้าง 

5.ในกรณีที่ท่านเห็นว่านโยบายและมาตรการดังกล่าวมีความเหมาะสม ท่านคิดว่ามีประเด็นใดบ้างควรมี
การพัฒนาเพิ่มเติมเพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสมรรถนะแรงงานสภาวิชาชีพของท่านในอนาคตมากยิ่งขึ้น 

6.ในกรณีที่ท่านเห็นว่านโยบายและมาตรการดังกล่าวยังไม่มีความเหมาะสม ท่านคิดว่ามีประเด็นใดบ้าง
ควรมีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสมรรถนะแรงงานในสภาวิชาชีพของท่านทั้งใน
สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต 

7.ในทรรศนะของท่าน ท่านคิดว่าการศึกษาในระบบเปิด (open education) สามารถเข้าไปมีบทบาท
ส าคัญในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในสภาวิชาชีพของท่าน โดยเฉพาะแรงงานที่มีการ เคลื่อนย้ายเข้าและออก
ประเทศไทยได้อย่างไรบ้าง 
     8.)  ถ้าท่านเห็นว่าการศึกษาในระบบเปิดสามารถมีบทบาทส าคัญดังกล่าว อยากทราบว่าเนื้อหาและรูปแบบ
ของการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานแรงงานในสภาวิชาชีพของท่าน โดยเฉพาะแรงงานที่มีการเคลื่อนย้ายเข้าและ
ออกประเทศไทย ควรมีลักษณะอย่างไร 
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ภาคผนวก ก5 

แบบสัมภาษณ์น้ีใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้แทนแรงงานอพยพจากต่างประเทศ 

 

ค าชี้แจง 
 แบบสัมภาษณ์นี้ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้แทนแรงงานอพยพจากต่างประเทศ ซึ่งประเด็นการสัมภาษณ์
ประกอบด้วยนโยบายและมาตรการการเคลื่อนย้ายแรงงาน และการพัฒนาสมรรถนะแรงงาน การเป็นปัจจัย
สนับสนุนและ/หรือปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการพัฒนาสมรรถนะแรงงานอพยพ รวมทั้งบทบาทของระบบ
การศึกษาในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอพยพ ดังนี้ 
 
 1) นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายแรงงาน 
 1.ในทรรศนะของท่าน นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศของ
ไทย (ท่ีผ่านมาและปัจจุบัน) มีความเหมาะสมหรือไม่ เพราะอะไร 
 2.ท่านคิดว่านโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศของไทย (ที่ผ่าน
มาและปัจจุบัน) มีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไรบ้าง 
 3.ท่านเห็นว่านโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายแรงงานของไทยในปัจจุบันควรมีการ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในประเด็นใดบ้าง 
 4. ท่านเห็นว่าปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการตามนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศของไทย (ท่ีผ่านมาและปัจจุบัน) ในเรื่องใดบ้าง 
 5. ท่านเห็นว่ามีปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการตามนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศของไทยในปัจจุบันควรมีการปรับปรุงเพ่ือเป็นประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย 
(แรงงานอพยพ ประเทศต้นทางของแรงงาน และประเทศไทยโดยรวม) ในประเด็นใดบ้าง 

2) นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะฝีมือ (สมรรถนะ) แรงงาน 
1.ในทรรศนะของท่าน นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะฝีมือ (สมรรถนะ) แรงงาน

ของไทยส าหรับแรงงานต่างชาติที่เข้ามาท างานในประเทศไทยในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ เพราะอะไร 
2.ท่านคิดว่านโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะฝีมือ (สมรรถนะ)  ของไทยส าหรับ

แรงงานต่างชาติที่เข้ามาท างานในประเทศไทยมีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไรบ้าง 
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3.ท่านเห็นว่านโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะฝีมือ (สมรรถนะ) แรงงานของไทยใน
ปัจจุบันควรมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาแรงงานต่างชาติที่เข้ามาท างานในประเทศ
ไทยในประเด็นใดบ้าง 
 4.ในช่วงที่ผ่านมา ท่านเห็นว่าปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการตามนโยบายและมาตรการที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะฝีมือ (สมรรถนะ) แรงงานต่างชาติที่เข้ามาท างานในประเทศไทยมีในเรื่องใดบ้าง 
 5.ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการตามนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ทักษะฝีมือ (สมรรถนะ) แรงงานต่างชาติที่เข้ามาท างานในประเทศไทยในไปนั้น ท่านเห็นว่าควรมีการปรับปรุงใน
ประเด็นใดบ้าง 
 6.ท่านคิดว่าในการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศที่มีแรงงานต่างชาติเข้ามาท างานในประเทศไทยนั้น 
ควรมีการพัฒนาทักษะฝีมือ (สมรรถนะ) แรงงานกลุ่มนี้ในเรื่องใดบ้าง 
  6.1 การพัฒนาทักษะฝีมือ (สมรรถนะ) แรงงานจากประเทศต้นทางท่ีอพยพมา 
  6.1 การพัฒนาทักษะฝีมือ (สมรรถนะ) แรงงานในประเทศไทยที่แรงงานเข้ามาท างาน 
 7.ในการพัฒนาทักษะฝีมือ (สมรรถนะ) แรงงานที่มีการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศที่มีแรงงาน
ต่างชาติเข้ามาท างานในประเทศไทยนั้น ท่านเห็นว่าการศึกษาในระบบเปิด (open education) สามารถเข้าไปมี
บทบาทในเรื่องนี้ได้หรือไม่  

8.ในการใช้ประโยชน์จากการศึกษาในระบบเปิดเพ่ือการพัฒนาทักษะฝีมือ  (สมรรถนะ) แรงงานที่มีการ
เคลื่อนย้ายจากต่างประเทศเข้ามาท างานในประเทศไทย ควรมีการพัฒนาในประเด็นและวิธีการใดบ้าง  
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ภาคผนวก ก6 

แบบสัมภาษณ์น้ีใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้แทนสภาหอการค้าไทย 

 
ค าชี้แจง 
 แบบสัมภาษณ์นี้ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมและหอการค้า ซึ่งประเด็นการสัมภาษณ์
ประกอบด้วยนโยบายและมาตรการการเคลื่อนย้ายแรงงาน และการพัฒนาสมรรถนะแรงงาน การเป็นปัจจัย
สนับสนุนและ/หรือปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการพัฒนาสมรรถนะแรงงานที่มีการเคลื่อนย้าย รวมทั้งบทบาท
ของการศึกษาในระบบเปิดในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่มีการเคลื่อนย้าย ดังนี้ 

1) ด้านนโยบายและมาตรการการเคลื่อนย้ายแรงงาน 
1. ในทรรศนะของท่าน นโยบายและมาตรการการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศของไทย (แรงงาน

ไทยไปท างานต่างประเทศและแรงงานต่างชาติเข้ามาท างานในประเทศไทย) ในช่วงที่ผ่านมาและปัจจุบันมีความ
เหมาะสมหรือเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจการค้าของท่านหรือไม่ อย่างไรบ้าง 

2. ถ้านโยบายและมาตรการการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ (แรงงานไทยไปท างานต่างประเทศ
และแรงงานต่างชาติเข้ามาท างานในประเทศไทย) เป็นปัจจัยสนับสนุนต่อภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจการค้าของ
ท่าน ท่านคิดว่าควรมีการพัฒนาเพ่ิมเติมอย่างไรบ้างเพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของท่าน และเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศมากยิ่งข้ึนในยุคที่ไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3. ถ้านโยบายและมาตรการการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศประเทศ (แรงงานไทยไปท างาน
ต่างประเทศและแรงงานต่างชาติเข้ามาท างานในประเทศไทย) เป็นอุปสรรคต่อกิจการภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ
การค้าของท่าน ท่านคิดว่าควรมีการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้างเพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ
โดยรวมและประเทศมากยิ่งข้ึนในยุคที่ไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

4.ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการด าเนินการตามนโยบายและมาตรการการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่าง
ประเทศประเทศ (แรงงานไทยไปท างานต่างประเทศและแรงงานต่างชาติเข้ามาท างานในประเทศไทย) ของภาครัฐ
ในช่วงที่ผ่านมาและปัจจุบัน เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจการค้าของท่านหรือไม่ อย่างไรบ้าง 

5.ในกรณีที่ท่านเห็นว่าการด าเนินตามนโยบายและมาตรการการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศของ
ไทย มีความเหมาะสมหรือเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินของภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจการค้าของท่าน ท่าน
คิดว่ามีส่วนใดบ้างควรมีการพัฒนาเพิ่มเติมเพ่ือให้เป็นประโยชน์ในอนาคตมากยิ่งข้ึน 

6.ในกรณีที่ท่านเห็นว่าการด าเนินตามนโยบายและมาตรการการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศของ
ไทย ยังไม่มีความเหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินของภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจการค้าของท่าน ท่านคิด
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ว่ามีส่วนใดบ้างควรมีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจการค้าของท่านและ
ประเทศโดยรวม ในปัจจุบันและอนาคต 

2) ด้านนโยบายและมาตรการการพัฒนาทักษะฝีมือหรือสมรรถนะแรงงาน 
1. ในทรรศนะของท่าน นโยบายและมาตรการการพัฒนาทักษะฝีมือหรือสมรรถนะแรงงานของไทยในช่วง

ที่ผ่านมาและปัจจุบันว่ามีส่วนสนับสนุน/เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาแรงงานในภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจการค้า
ของท่านอย่างไรบ้าง 

2. ถ้านโยบายและมาตรการการพัฒนาทักษะฝีมือหรือสมรรถนะแรงงานของไทยในปัจจุบัน เป็นปัจจัย
สนับสนุนต่อภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจการค้าของท่าน ท่านคิดว่ามีประเด็นใดบ้างที่ควรมีการพัฒนาเพ่ิมเติม
เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจการค้าของท่านและประเทศโดยรวมมากยิ่งขึ้นในยุคที่ไทยเป็น
ส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3. ถ้านโยบายและมาตรการการพัฒนาทักษะฝีมือหรือสมรรถนะแรงงานของไทยในปัจจุบัน เป็นอุปสรรค
ต่อภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจการค้าของท่าน ท่านคิดว่าควรมีการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้างเพ่ือให้เป็น
ประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจการค้าของท่านและประเทศโดยรวมมากยิ่งขึ้นในยุคที่ไทยเป็นส่วนหนึ่ง
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

4.ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการด าเนินการตามนโยบายและมาตรการการพัฒนาทักษะฝีมือหรือ
สมรรถนะแรงงานของไทยของภาครัฐในช่วงที่ผ่านมาและปัจจุบัน ว่ามีส่วนสนับสนุน/เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
แรงงานในภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจการค้าของท่านหรือไม่ อย่างไรบ้าง 

5. ในกรณีที่ท่านเห็นว่าการด าเนินตามนโยบายและมาตรการการพัฒนาทักษะฝีมือหรือสมรรถนะแรงงาน
ของไทยของภาครัฐในช่วงที่ผ่านมาและปัจจุบัน มีส่วนสนับสนุนต่อภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจการค้าของท่าน 
ท่านคิดว่ามีส่วนใดบ้างที่ควรมีการพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจการค้าของ
ท่านในอนาคตมากยิ่งขึ้น 

5.ในกรณีที่ท่านเห็นว่าการด าเนินตามนโยบายและมาตรการการพัฒนาทักษะฝีมือหรือสมรรถนะแรงงาน
ของไทยของภาครัฐในช่วงที่ผ่านมาและปัจจุบัน เป็นอุปสรรคต่อภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจการค้าของท่าน ท่าน
คิดว่ามีส่วนใดบ้างควรมีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจการค้าของท่านใน
ปัจจุบันและอนาคต 

6.ในการพัฒนาทักษะฝีมือหรือสมรรถนะแรงงานที่เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจการค้า
ของท่านท่านคิดว่าการศึกษาในระบบเปิด (open education) สามารถมีบทบาทส าคัญในประเด็นนี้ได้อย่างไรบ้าง 

7. ในการใช้ประโยชน์จากการศึกษาในระบบเปิดให้เข้าไปมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาทักษะฝีมือหรือ
สมรรถนะแรงงานที่เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจการค้าของท่าน ควรมีเนื้อหาและรูปแบบของการ
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พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานอพยพ (คนไทยไปท างานต่างประเทศ/แรงงานต่างชาติที่เข้ามาท างาน
ในประเทศไทย) อย่างไรบ้าง 
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ภาคผนวก ข. 

 

สรุปข้อมลูการสมัภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
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วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 – 11.30 น. 
สถานที:่ ห้องท างาน รองฯ สุรพล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ผู้ให้สัมภาษณ์: คุณสุรพล พลอยสุข รองอธิบดี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ผู้สัมภาษณ์: รศ.ดร.มนูญ โต๊ะยามา และ อ.ดร.วสุ  สุวรรณวิหค 

สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์ 

 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
o การเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายทุนและแรงงานฝีมือ    
o มี 7 สาขาอาชีพที่ท าความตกลงในการเคลื่อนย้าย (ไม่ได้ใช้วุฒิในการรับรองการเคลื่อนย้าย) แต่ใน

ปฏิบัติไม่สามารถท าได้และในความเป็นจริงไม่มีประเทศใดอยากให้เคลื่อนย้ายด้วย    
o นโยบายอาเซียนเป็นเรื่องระหว่างประเทศ แต่ในทางปฏิบัติมีรายละเอียดอยู่มาก เช่น 

 สิงคโปร์ ต้องมีการรับรองฝีมือ (certify) ก่อนรับท างาน 
 ไต้หวัน จะสร้างข้อก าหนดให้ทางประเทศไทยฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาฝีมือแรงงานให้พร้อม โดย

นายจ้างจะเดินทางมาทดสอบก่อนรับไปท างาน  
 ญี่ปุ่น มีโครงการ IM ซึ่งเรียกว่าเป็นการฝึกงาน (ไม่ใช่ท างาน) โดยญี่ปุ่นและเกาหลี มีนโยบาย

ไม่อนุญาตให้คนต่างชาติเข้าไปท างานในประเทศของตน  
 กรณีเกาหลีใต้ ซึ่งสามารถใช้หนังสือเดินทางอาศัยอยู่ในประเทศได้ 90 วัน ท าให้มีคนไทย

หลบเข้าไปท างานโดยผิดกฎหมาย ซึ่งในบางครั้งทางการของเกาหลีใต้ก็ไม่ได้เข้มงวดนัก 
เพราะอยู่ในภาวะขาดแคลนแรงงาน 

o มีกิจกรรมการแข่งขันแรงงานฝีมือแห่งชาติ ทั้งในระดับอาเซียนและระดับโลก ท าให้มีการตื่นตัวใน
การพัฒนาและเพ่ิมโอกาสในการท างาน 

 การเคลื่อนย้ายแรงงาน 
o แรงงานในระบบประมาณ 12 ล้านคน เป็นแรงงานต่างชาติทั้งหมดประมาณ 3 – 4 ล้านคน (ที่

เคลื่อนย้ายถูกกฎหมายประมาณ 2 ล้านคน) นอกจากนั้นเป็นคนไทยประมาณ 8 – 9 ล้านคน (รัฐบาล
มีนโยบายให้พัฒนาแรงงานส่วนนี้ให้เป็นแรงงานฝีมือ)   

o การเคลื่อนย้ายไปท างานต่างประเทศ 
1. บริษัทจัดหางานเป็นคนดูแลทั้งหมด 
2. เป็นลักษณะ G2G โดยกรมการจัดหางาน 
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 กรณีประเทศอิสราเอล ถือว่าชัดเจนที่สุด โดยได้ก าหนดให้แรงงานภาคเกษตรเป็นโควต้าของ
ไทย โดยอนุญาตให้ไปท างานได้ไม่เกิน 5 ปี โดยคนไทยที่ไปท างานในฟาร์มจะได้เงินเดือน
เท่ากับ 50,000 – 60,000 บาท และสามารถส่งเงินกลับบ้านได้ถึง 20,000 – 30,000 บาท 

o กรณีท่ีสถาบันการศึกษาส่งนักศึกษาไปฝึกงานต่างประเทศมักไม่ได้มีการประสานกับกระทรวงแรงงาน 
ซึ่งในทางปฏิบัติควรที่จะมาแจ้งเพ่ือให้การดูแลคุ้มครองได้อย่างทั่วถึง  

o ญี่ปุ่นเริ่มถอนการลงทุนกลับประเทศ โดยใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงานคนได้ในกระบวนการผลิต  

o การปรับค่าจ้างของไทยมีผลต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างมาก เพราะค่าแรงของไทยสูงกว่าเมียนมา 
แ ล ะ ล า ว  ( ก ร ณี ป ร ะ เ ท ศ เ มี ย น ม า เ ห็ น ว่ า เ ป็ น ป ร ะ เ ท ศ ที่ มี ท รั พ ย า ก ร 
ธรรมชาติอยู่มาก แต่ยังไม่ได้มีการพัฒนา)  

o เห็นว่าประเทศไทยยังคงมีศักยภาพพ้ืนฐานดีกว่าประเทศในกลุ่ม CLMV สังเกตได้จากมีผู้ประกอบการ
หลายรายที่ไปจัดตั้งธุรกิจในกลุ่มประเทศนี้ได้ย้ายกลับมาประเทศไทยแล้ว  

o กระทรวงศึกษาธิการเปิดให้การศึกษาแก่ผู้ติดตาม หรือลูกหลานของแรงงานต่างด้าว 
o กรณีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ประกาศให้อาชีพ 32 ต าแหน่ง มีการเคลื่อนย้ายได้เสรี เห็นว่า

ไม่ได้ประโยชน์นัก เพราะแรงงานไม่สามารถใช้คุณวุฒิในการเคลื่อนย้ายได้  

 ภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน   
o เป้าหมายของกระทรวงแรงงาน คือ การบริหารและพัฒนาแรงงาน 
o เป้าหมายของกรมฯ (ซึ่งก าหนดมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลของนายทักษิณฯ) คือ พัฒนาแรงงานทั้งหมดเป็น

แรงงานฝีมือ (skilled labour)  
o การก ากับดูแลการท างานของกรมฯ โดยคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ

แห่งชาติ (นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน + อธิบดี กรมฯ เป็นเลขานุการ)  โดยมีคณะอนุกรรมการฯ ใน
แต่ละจังหวัด  

o หน่วยงานของกรมฯ มี 60-70 หน่วย รับเฉพาะแรงงานไทยเข้าฝึกอบรมเท่านั้น โดยมี 2 หน่วยงานที่
รับฝึกอบรมให้กับกลุ่ม CLMV  

o ก าลังพลฝึกอบรมของกรมประมาณ 1,000 คน โดยมีวิทยากรภายนอกอีก 4,000 คน สามารถ
ฝึกอบรมให้กับแรงงานได้ประมาณ 190,000 คน/ปี โดยมีหน่วยพัฒนาฝีมือแรงงานระดับจังหวัด และ
มีการไปจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมที่ประเทศกัมพูชาด้วย (กรมอาชีวะศึกษา มีการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรม
อาชีพที่ สปป.ลาว)  

o กรมฯ ได้รับงบประมาณเพ่ือจัดการฝึกอบรมประมาณ 3,000 ล้านบาท ในแต่ละปี 
o การจัดฝึกอบรม 
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 กรณีทั่วไปเป็นการจัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาแรงงาน โดยค าว่าพัฒนาแรงงาน หมายถึง การ
เตรียมเข้าท างาน การฝึกยกระดับฝีมือ และการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ โดยแรงงานจะ
หมายถึง ลูกจ้าง และผู้ท างานอิสระ หรือท างานเป็นอาชีพเสริม 

 กรณีแรงงานไทยไปต่างประเทศจะมีการประสานงานกับบริษัทจัดหางานและวิทยากร
ต่างประเทศ หากเป็นสายงานภาคการเกษตรจะไม่ต้องฝึกอบรม แต่หากเป็นสายช่างเทคนิค 
จะต้องมีการฝึกอบรมและทดสอบด้วย ปัจจุบันก าลังเจรจาให้เปิดรับในสายงานภาคบริการ 
เช่น งานนวด และงานพ่อครัว 

o ด้านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประมาณ 200 สาขา ซึ่งไม่จ ากัดสัญชาติ แต่ใช้ข้อสอบเป็น
ภาษาไทย (เป็นการกีดกันโดยอ้อม)  

o การรับรองวิชาชีพควบคุม ตอนนี้มีช่างไฟฟ้า  
o กรมฯ มีบริการไปทดสอบ/ออกใบรับรองให้ถึงในต่างประเทศ  
o สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ของกรมฯ มี 2 แห่ง ในแต่ละปีมีผู้เข้าอบรมหลายพันคน 

 ที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
- จัดตั้งมานานแล้วส าหรับบุคลากร CLMV เพ่ือให้กลับไปพัฒนาคนในประเทศ 
- ฝึกอบรมด้านช่าง และงานบริการ โดยใช้ภาษาอังกฤษ 

 ที่ จ.สงขลา 
- ท าหน้าที่ประสานกับหน่วยงานเครือข่ายในการจัดฝึกอบรมส าหรับแรงงาน

อินโดนีเซีย และมาเลเซีย  
o สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หน่วยงานของกรมฯ มีหน่วยเทคโนโลยีขั้นสูง  ซึ่งมีการประสานกับ

อาจารย์และวิทยากรในการท าหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ โดยใช้โจทย์จากปัญหาหรือสถานการณ์ท่ี
เกิดขึ้นจริง  

 มีหน่วยงานที่ส่งนักศึกษามาฝึกอบรมและฝึกงาน เช่น สถาบันอาชีวะศึกษาของเอกชน ซึ่ง
เมื่อส าเร็จจะได้รับหนังสือรับรองการฝึกอบรม (certificate) สามารถน าไปประกอบการ
สมัครงานได้  

o กรมฯ ได้เคยศึกษาเรื่องการใช้ Computer based skilled training ที่ออสเตรเลีย (เม่ือ 20 ปีที่แล้ว) 
มีการจัดท าสื่อและกระจายเผยแพร่ผ่านดาวเทียม ตอนนี้ท าหลักสูตรช่างไฟฟ้า 1 2 3 ได้แล้ว โดย
เรียกว่าระบบ Computer Management Instruction เสร็จเมื่อปี 2560 โดยเปิดให้บุคคลทั่วไป
สามารถเข้าใช้งานได้ (free access) ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดท าหลักสูตรช่างปรับอากาศ โดยส านักผู้ฝึก
และเทคโนโลยีการฝึก 
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o กรณีแรงงานไทยไปต่างประเทศ ถ้ามีโปรแกรมฝึกอบรมที่ชัดเจน จะมีคนสนใจมาก เช่น กรณีเกาหลี
ใต้ ญี่ปุ่น และอิสราเอล ที่ต้องมีการฝึกภาษา หรือในส่วนของแรงงานฝีมือ เช่น ต าแหน่งช่างเชื่อม 
หากสามารถเข้าท างานท่ีแอฟริกาได้ก็จะมีเงินเดือนมากถึงประมาณ 100,000 บาท  

o การร่วมมือกับผู้ประกอบการในพ้ืนที่และสภาหอการค้าจะได้ผลดีกว่าสภาอุตสาหกรรม  
o การท างานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนที่เป็นไปด้วยดี แต่ในระดับนโยบายยังไม่

ประสานกันได้ดีนัก  
o ผู้บริหารพ้ืนที่ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) มักไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการพัฒนาแรงงาน เพราะพ้ืนที่อ่ืนๆ 

ต้องการแรงงานจ านวนมาก เช่น EEC (ชลบุรี ระยอง)  
o กระบวนการฝึกอาชีพของไทยถือว่าเป็นระบบที่เข้มแข็ง เป็นที่ยอมรับ โดยมีหลายประเทศเข้ามาดู

งาน เช่น มาเลเซีย เกาหลีใต้  

 ประเด็นอ่ืนๆ  
o เมื่อแรงงานต่างชาติได้เข้ามาท างานในประเทศไทยแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของนายจ้าง/สถานประกอบการ

เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งตามกฎหมายในกรณีที่พนักงานมากกว่า 100 คน ต้องจัดให้มีการฝึกอบรม
มากกว่าร้อยละ 50 (เวลาฝึกอบรมคนละ 6 ชั่วโมง) โดยให้น าค่าใช้จ่ายมาหักลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งมี
ผู้ประกอบการใช้สิทธิฝึกอบรมพนักงานมากกว่า 4 ล้านคน/ปี (จากจ านวนที่มี ในระบบประมาณ 10 
ล้านคน) โดยส่วนใหญ่ผู้ประกอบการเป็นคนจัดการเรื่องฝึกอบรมเอง แต่จะมีประสานกับทางกรมการ
จัดหางานบ้างในบางกรณี 

o การศึกษาที่เกาหลีใต้ จะใช้หลักการ Employment first, college later ซึ่งเน้นการท างานได้เป็น
หลัก โดยมีมาตรการควบคุมอย่างเด็ดขาด ถ้าหากไม่สามารถปรับให้ดีขึ้นได้ก็จะถูกยุบเลิกหน่วยงาน
ได ้

o สิงคโปร์มีการใช้กลไกกองทุนพัฒนาฝีมือ ในการเก็บเงินจากสถานประกอบการ โดยลูกจ้างสามารถใช้
ประโยชน์เพ่ือพัฒนาตนเองได้ ในสิงคโปร์ไม่มีกฎหมายเลิกจ้างงานท าให้ลูกจ้างต้องมีการพัฒนา
ตนเองอยู่ตลอดเวลา   

o กรณีสถาบันการศึกษาจัดให้นักศึกษาฝึกงาน เมื่อท าการฝึกงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็มักจะต้องกลับไป
เรียนต่อจนครบหลักสูตร ไม่สามารถท างานต่อในหน่วยงานที่ฝึกงานนั้นได้เลยหากหน่วยงานดังกล่าว
มีความต้องการ  

o กรณีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนั้น เห็นว่าที่มาของหน่วยงานคือการออกคุณวุฒิให้กับผู้มี ประสบการณ์ 
ความรู้ ความสามารถในวิชาชีพต่างๆ แต่ปัจจุบันไปท าทางด้านมาตรฐานวิชาชีพและอิงกับวุฒิ
การศึกษา  
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 ข้อเสนอแนะ 
o กรณีการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ เห็นว่าควรด าเนินการให้เคลื่อนย้ายอย่างถูกกฎหมาย และให้มี

การฝึกฝีมือก่อนน าเข้ามาท างานในประเทศ  
o การศึกษาของแรงงาน ถ้าเข้าไปถึงตัวงาน (สามารถเอาไปใช้งานได้ ) โดยตรงจะได้ผลดี  

สถาบันการศึกษาจึงควรต้องรู้จักงานที่มีอยู่ในตลาด  
o กระทรวงศึกษาธิการควรก าหนดให้มีการฝึกงานที่ผู้ฝึกมีความพร้อมจะไปท างานจริงได้ทันที หาก

ผู้ประกอบการและผู้ฝึกงานมีความต้องการ (ปัจจุบันเมื่อฝึกงานเสร็จแล้ว นักศึกษายังต้องกลับมา
เรียนต่อจนครบหลักสูตร จึงสามารถออกไปท างานได้)   

o หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และสภาอุตสาหกรรมควรท างาน
ประสานกันให้มากยิ่งขึ้น  

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. 
สถานที:่ ห้องประชุมชั้น 14 กรมการจัดหางาน  
ผู้ให้สัมภาษณ์:  

1. คุณบัญชา ชื่นชม  กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน  
2. คุณพัชรินท์ หาญเจริญ ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน 
3. คุณสิภีม  สุภาไตรย  ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน 

ผู้สัมภาษณ์: รศ.ดร.มนูญ โต๊ะยามา และ อ.ดร.วสุ  สุวรรณวิหค 

สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์ 

 ด้านการส่งออกแรงงานไทยไปต่างประเทศ 
o ด้านนโยบายส่งออกแรงงานในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยมีนโยบายและปฏิบัติ

ใน 3 หน้าที่หลักคือ  
 ส่งเสริมให้แรงงานไปท างานต่างประเทศ  
 คุ้มครองแรงงาน  
 ก ากับดูแลบริษัทจัดหางาน  
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o การเดินทางไปท างานในต่างประเทศ 
 สามารถท าได้โดย 5 วิธีคือ  

- บริษัทนายหน้า   
- กรมการจัดหางาน 
- คนงานแจ้งการเดินทางเอง  
- นายจ้างพาไป 
- นายจ้างส่งไป  

โดยหากไปโดยวิธีที่ 1-3 จะมีการเก็บเงินเข้ากองทุนฯ  
 การจัดหางานขึ้นกับนายจ้างว่าจะใช้หน่วยงานใด โดยหากให้กรมการจัดหารงานด าเนินการ

จะใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน แต่หากใช้บริษัทจัดหางานจะด าเนินการได้เร็วกว่า  
 ตัวเลขแรงงานไทยที่ย้ายไปท างานต่างประเทศมีแนวโน้มลดลง ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 

70,000 คน จากเดิมอยู่ที่ประมาณ 100,000 คน โดยส่วนใหญ่อยู่ประเทศไต้หวัน  
- มีทั้งแรงงานฝีมือ แรงงานกึ่งฝีมือ และแรงงานไร้ฝีมือ  
- แรงงานไทยส่วนใหญ่ไปท างานในประเทศนอกกลุ่มอาเซียน ส่วนที่ไปในประเทศ

กลุ่มอาเซียนมักเป็นการไปท างานกับนายจ้างในไทย   
 สาเหตุที่จ านวนดังกล่าวลดลงมีท้ังสาเหตุจากฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายนายจ้าง  
 กองฯ ไม่ทราบอุปสงค์ในรายละเอียด แต่รู้ความต้องการ/โควตาในภาพรวม เช่น เกาหลี มี

โควต้าน าเข้าแรงงาน 50,000 คน เป็นส่วนของแรงงานไทยจ านวน 5,000 คน  
 ในการบริหารจัดการจะยึดฐานตัวเลขแรงงานที่เดินทาง 100,000 คนต่อปี เป็นหลัก 
 ด้านค่าจ้างแรงงานที่อัตราสูงสุดคือที่เกาหลี  (47,000 บาท/เดือน) รองลงมาคือ ญี่ปุ่น และ

ไต้หวัน (22,000 บาท/เดือน)  
 ด้านค่าใช้จ่ายที่บริษัทจัดหางานตามกฎหมายจะเป็นไปตามอนุสัญญา C181 ซึ่งให้บริษัท

จัดหางานเรียกเก็บเงินจากนายจ้าง ไม่ให้เก็บจากลูกจ้าง  
- แรงงานที่ไปประเทศญี่ปุ่นจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน

ประเทศไทย  
 แรงงานที่เดินทางไปท างานต่างประเทศต้องท าประกันสุขภาพด้วย  
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o การดูแลไม่ให้แรงงานถูกเอาเปรียบ 
 ต้องมีการฝึกอบรม 6 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง  
 เมื่อแรงงานเดินทางไปแล้วจะมีการคุ้มครองดูแลโดยส านักงาน/ศูนย์ช่วยเหลือแรงงาน หรือ

สถานทูตในประเทศต่างๆ  
 จากที่ได้ไปส ารวจพบว่าแรงงานไทยไม่ค่อยได้ให้ความสนใจและไปใช้บริการที่ศูนย์ช่วยเหลือ

แรงงานในต่างประเทศน้อยมาก 
o การพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นกับผู้จ้างก าหนด  

 บางประเทศจัดตั้งหน่วยงานในไทย เช่น เกาหลี (HRD Korea) ญี่ปุ่น (IM Japan) ฝึกอบรม
ด้านภาษาระยะเวลา 4 เดือน อิสราเอล (IOM Israel) ฝึกอบรมด้านการเกษตร ไต้หวัน มี 3 
หน่วยงาน เพ่ือทดสอบการปฏิบัติงานจริง เช่น งานเชื่อม  

 ก่อนเข้ามาตั้งหน่วยงานต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายเสียก่อน  
 ในส่วนของเกาหลีใต้ 

- มีระบบการรับและบริหารจัดการที่ดี (ด าเนินการ MOU ที่ท าร่วมกับ 16 ประเทศ) 
โดยแรงงานที่จะไปท างานต้องมีการเรียนและสอบการใช้ภาษาเกาหลี  

- พบปัญหาแรงงานหลบหนีเข้าเมืองมากที่สุดเพราะไม่ต้องใช้วีซ่า 
o การพัฒนาทักษะโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีการจัดฝึกอบรมและออกใบอนุญาต เช่น การนวดแผน

ไทย การปรุงอาหาร  

 ด้านการน าเข้าแรงงานจากต่างประเทศ   
o ส านักฯ มีหน้าที่หลักในเรื่องใบอนุญาตท างานและการบริหารจัดการแรงงานต่างชาติ ส่วนหน่วยงานที่

ท าหน้าที่ปฏิบัติการคือ ส านักงานจัดหางานในเขตพ้ืนที่ต่างๆ และมีหน่วยงานที่เจรจาท าความร่วมมือ
กับต่างประเทศ เช่น กรณีท าข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพ (MRA) ส าหรับ 8 วิชาชีพ 
ได้แก่ กรมอาเซียน และหน่วยงานอื่นๆ เช่น กรมเจรจาธุรกิจการค้า  

o การเข้ามาท างานอย่างถูกกฎหมายต้องผ่านพิธีการแรกรับ มีนายจ้างและมีเอกสารวีซ่า ศูนย์แรกรับ
ตั้งอยู่ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก (ส าหรับแรงงานเมียนมาร์) จ.หนองคาย (ส าหรับแรงงาน สปป.ลาว) และ 
จ.สระแก้ว (ส าหรับแรงงานกัมพูชา)  

o ในส่วนที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายส าหรับแรงงาน 3 สัญชาติเป็นสิ่งที่ส านักฯ ต้องบริหารจัดการ  
o ตาม พรก.. ปี 2560 ปรับปรุงใหม่ นายจ้างจะต้องมาแจ้งขอน าเข้าแรงงานต่อส านักงานในเขตพ้ืนที่ 

โดยจะน าเข้าแรงงานเองหรือผ่านบริษัทจัดหางานก็ได้ กรณีบริษัทจัดหางานที่จะประกอบกิจการต้อง
จดทะเบียนและวางหลักประกันจ านวน 5 ล้านบาท  
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o กฎหมายควบคุมบริษัทจัดหางานได้ก าหนดค่าบริการ/ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งแรงงานไม่เกิน 4 เท่าของ
รายได้ของแรงงานต่อเดือน  

o แรงงานที่เข้ามาท างานในไทยตาม MOU เป็นแรงงานที่ส่งเข้ามาโดยบริษัทจัดหางานทั้งหมด ยังไม่มีที่
จัดส่งโดยภาครัฐ โดยตาม MOU ห้ามไม่ให้มีผู้ติดตามแรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้ามาด้วย (ที่มีปัญหาคือ
กลุ่มท่ีเขา้มาก่อนหน้านี้) โดยการเจรจากับประเทศเพ่ือนบ้านเป็นไปโดยเรียบร้อย  

o มีการท า MOU กับเวียดนามด้วยเช่นกัน แต่ปัจจุบันยังไม่มีการน าเข้าแรงงานจากเวียดนาม  
o การท า MOU ส่วนใหญ่เปิดให้เข้ามาท าเฉพาะแรงงานประมง แต่แรงงานต่างชาติมักต้องการเข้ามา

ท างานในภาคบริการ 
o จ านวนแรงงานที่เข้ามามากท่ีสุดจากเมียนมาร์ กัมพูชา และลาว ตามล าดับ  
o แรงงานฝีมือส่วนใหญ่มาจากฟิลิปปินส์ (ประมาณ 13,000 คน)  
o ปัญหาด้านอาชญากรรมมีไม่มาก ถ้าเกิดปัญหาขึ้น เจ้าหน้าที่จะแจ้งไปยังภาครัฐของประเทศต้นทาง 
o ด้านนโยบายการบริหารแรงงานต่างด้าวของไทย  

 ถูกกดดันให้ปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการอย่างมาก โดยเฉพาะในประเด็นไม่ให้มีการค้า
มนุษย์  

 นโยบายก าหนดโดยคณะกรรมการจากหน่วยงานจ านวน 17 หน่วยงาน ประเด็นส าคัญใน
ปัจจุบันคือ การน าเข้าแรงงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งผู้มีบทบาทส าคัญคือ 
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (Immigration Bureau) และการพิสูจน์สัญชาติแรงงานที่อยู่ใน
ประเทศ  

 หากสามารถผลักดันให้น าเข้าแรงงานอย่างถูกกฎหมายจะท าให้แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์
ต่างๆ เช่น ได้รับค่าจ้างขั้นต่ าเท่าแรงงานไทย การประกันสังคม (กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม) 
หรือประกันสุขภาพ (กลุ่มเกษตร ประมง)  

 ตั้งแต่ปี 2551 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการบูรณาการกันมากขึ้นโดยมีคณะกรรมการก ากับ
ดูแล  ในส่วนรัฐบาลยุค คสช. เห็นว่ามีการพิจารณาสั่งการได้เร็วกว่ารัฐบาลพลเรือน  

 นโยบายต่างๆ ที่ด าเนินการมักถูกมองว่าเป็นนโยบายระยะสั้น เนื่องจากมีหลายปัจจัยซึ่ง
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการแก้ปัญหา ท าให้ไม่สามารถก าหนดนโยบายระยะยาวได้มากนัก  

 ในส่วนของนโยบายเองไม่ได้มีความซับซ้อน แต่ในทางปฏิบัติซึ่งต้องมีการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงาน เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง นั้น 
เป็นเรื่องที่ท าได้ยาก 

 นโยบายระยะยาวจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เช่น การเน้นเรื่องใช้เทคโนโลยี   
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 ปัจจุบันที่อนุญาตให้แรงงานไร้ฝีมือเข้ามาท างานคือ งานกรรมการและคนรับใช้ในบ้าน (ใน
ด้านอ่ืนๆ ยังสงวนไว้ให้คนไทย) โดยมีแรงงานผิดกฎหมายลดลงมากจากมาตรการในช่วงที่
ผ่านมา  

 การด าเนินนโยบายโดยรวมเห็นว่าเป็นไปได้ด้วยดี เช่น  
- เรื่องการพิสูจน์สัญชาติแรงงานที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายเพ่ือขึ้นทะเบียนให้ถูก

กฎหมาย ซึ่งด าเนินการมาแล้ว 2 ปี  
- การด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงที่ท าไว้กับประเทศเพ่ือนบ้าน  
- การจัดตั้งศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงาน เพ่ือให้แรงงานที่เข้ามาโดยผิดกฎหมายมาขึ้น

ทะเบียน ตรวจสุขภาพ ตรวจลงตรา เพ่ือเข้าระบบประกันสังคมหรือประกันสุขภาพ 
และออกใบอนุญาตท างาน  

- การดูแลผู้ติดตามแรงงานต่างชาติเป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย 
o การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 

 ได้มีการแจ้งให้ประเทศต้นทางพัฒนาทักษะความรู้ก่อนที่จะเข้ามาท างานในไทย  
 หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถพัฒนาฝีมือแรงงานต่างด้าวได้ แต่ผู้ประกอบการสามารถให้การ

ฝึกอบรมหรือพัฒนาฝีมือแรงงานต่างชาติและน าค่าใช้จ่ายไปหักภาษีได้ตามกฎหมาย  
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วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 9.00 – 10.00 น. 
สถานที:่ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
ผู้ให้สัมภาษณ์: นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
ผู้สัมภาษณ์: รศ.ดร.มนูญ โต๊ะยามา และ อ.ดร.วสุ  สุวรรณวิหค 

สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์ 

 สรุปอ านาจหน้าที่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
1. ก ากับดูแลสิทธิประโยชน์และคุ้มครองแรงงาน ทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติในทุกระดับฝีมือ

อย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย 
2. ก ากับดูแลด้านอาชีวอนามัย ไม่ให้ลูกจ้างได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการท างาน 
3. ก ากับดูแลองค์กรที่เก่ียวข้องกับแรงงาน เช่น สหภาพแรงงาน 
4. ก ากับดูแลมาตรฐานแรงงานไทย (มรท./TIS 80001) ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศ  

 การด าเนินงานของกรมฯ  
o มีแผนการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) ที่ก าหนด  
o ในแต่ละจังหวัดจะมีเจ้าหน้าที่ของกรมฯ คือ คุ้มครองแรงงานจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบงานในพ้ืนที่ 

 มีเจ้าหน้าที่ (ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ) จังหวัดละประมาณ 11-50 คน ตาม
จ านวนแรงงานแต่ละจังหวัด (จ.สมุทรปราการ เป็นหน่วยที่ใหญ่ที่สุด มีเจ้าหน้าที่ 50 คน)  

o มีการตรวจสอบการด าเนินงาน (เชิงรุก) ในพ้ืนที่ต่างๆ ตามแผนการด าเนินงาน โดยมีกลุ่มที่เน้น
ความส าคัญคือต้องให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ IUU  

 ปัจจุบันพนักงานราชการต้องอยู่ในระดับช านาญการ จึงมีสิทธิเข้าตรวจสอบและออกค าสั่งต่อ
สถานประกอบการได้  

 เจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรก่อนเข้าตรวจหรือเข้าสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เพ่ือให้การ
คุ้มครองและความปลอดภัย  

 มีการจ้างล่ามเพ่ือช่วยในการสัมภาษณ์แรงงานและสื่อสารให้แรงงานรับทราบสิทธิของตน 
รวมถึงจัดท าคู่มือเป็นภาษาเมียนมา  

 การดูแลรักษาพยาบาลกรณีแรงงานถูกกฎหมายจะเข้าระบบประกันสังคม ส่วนกรณีผิด
กฎหมายจะดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุข   

 กรณีตรวจสอบแล้วพบว่ากระท าผิดจะเน้นการใช้การออกค าสั่งและด าเนินคดี  (ไม่ได้มีการ
ตักเตือน/แนะน าด้วยวาจาเป็นเวลา 3-4 ปีมาแล้ว)  

                                                           
1 ไม่ใชม่าตรฐานฝีมือแรงงาน  
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 ปัญหาที่พบคือ ลูกจ้างและนายจ้างไม่ตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัย เช่น การหนีไฟ หรือ
ความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยจากการท างาน 

 ผู้ตรวจราชการจะดูแลความโปร่งใสของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยที่ผ่านมามีกรณี
ทุจริตน้อยมาก (เกือบเป็นศูนย์)   

 กรมฯ มีระบบออนไลน์ให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน  
 ข้อมูลการร้องเรียนของกรมฯ เป็นข้อมูลรวมไม่ได้แยกส่วนระหว่างสัญชาติไทยกับต่างชาติ 

โดยปัจจุบันแรงงานต่างชาติมีการร้องเรียนและประสานงานกับทางกรมฯ มากขึ้น 
o  การรับเรื่องร้องเรียน (เชิงรับ) ซึ่งแรงงานสามารถร้องเรียนที่หน่วยงานของกรมฯ หน่วยใดก็ได้  

รวมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เฉพาะภาษาไทย) โดยกรมฯ สามารถพิจารณาตัดสินได้ โดย
ผู้ประกอบการสามารถอุทธรณ์ท่ีศาลแรงงานได้หากไม่พอใจกับค าตัดสินของกรมฯ  

o มีการให้ความรู้แก่แรงงานโดยอาศัยสื่อต่างๆ  
o ปัญหาในการด าเนินงานคือ บุคลากรและงบประมาณ มีไม่เพียงพอ ตัวอย่างเช่น ศูนย์ PIPO (ด้านการ

ประมง) ที่จังหวัดสงขลาจ านวน 3 ศูนย์ที่ต้องปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง มีข้าราชการอยู่ทั้งหมดเพียง 14-
15 คน  

o กรณีคนไทยไปท างานต่างประเทศ จะได้รับการดูแลโดยกรมการจัดหางานและทูตแรงงาน ทางกรม
ฯ ไม่ได้เป็นผู้ดูแลโดยตรง แต่จะเป็นผู้ให้ความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องในการเดินทางของแรงงาน   

 ประเด็นด้านแรงงาน 
o ปัจจัยภายในประเทศที่มีผลต่อการเคลื่อนย้ายแรงงาน ได้แก่ การขาดแคลนแรงงาน และโครงสร้าง

ประชากรที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่ การปฏิบัติตามข้อก าหนดของ IUU  
o ปัญหาที่เกิดขึ้นมีทั้งแรงงานที่มีฝีมือและแรงงานไม่มีฝีมือ กลุ่มที่เกิดปัญหา เช่น ประมง มีประเด็น

ด้านค่าแรงท่ีไม่จ่ายตามอัตราและจ่ายไม่ตรงเวลา โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานเมียนมา  
o ปัจจุบันมีการประท้วงของแรงงานน้อยลง อาจเป็นเพราะมีกฎหมายห้ามชุมนุมหรือนายจ้างดูแล

แรงงานดีขึ้นกว่าช่วงก่อนนี้  
o หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาแรงงาน ได้แก่ กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ

หน่วยงาน NGO  
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วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 – 16.30 น. 
สถานที:่ ห้องท างานอธิบดีกรมอาเซียน  
ผู้ให้สัมภาษณ์: ดร.สุริยา จินดาวงษ์ 
ผู้สัมภาษณ์: รศ.ดร.มนูญ โต๊ะยามา และ อ.ดร.วสุ  สุวรรณวิหค 

สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์ 

 นโยบายเกี่ยวกับอาเซียน 
o ในภาพรวมคือการเป็นฐานการผลิตและตลาดเดียวกัน มีการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจโดยเสรี (free 

flow) 
o ในด้านแรงงานฝีมือต้องมีการเคลื่อนย้ายเสรีด้วย (ปัจจุบันมีความตกลงใน 7+1 สาขาอาชีพ) โดยแต่

ละประเทศต้องมีการปรับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับนโยบาย  
o เป้าหมายด้านสัดส่วนการค้าระหว่างภายในกับภายนอกภูมิภาคคือ 50 :50 โดยปัจจุบันการค้านอก

ภูมิภาคยังสูงอยู่ที่ 75% (เมื่อเปรียบเทียบกับ EU ที่มีการค้ากับภายนอกภูมิภาคอยู่ที่ 25%) และ
การค้าภายในภูมิภาคอยู่ที่ 25% โดยปัจจุบันในตัดมาตรการกีดกันทางการค้าและการเคลื่อนย้ายเงิน
ภายในภูมิภาคออกไปหมดแล้ว  

o หน้าที่ของกรมอาเซียนคือ เป็นผู้ดูแลในภาพรวม โดยพยายามเป็นตัวเชื่อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
ด าเนินการเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล  

o กรมอาเซียนของทุกประเทศจะท าหน้าที่ผลักดันให้เปิดเสรี ซึ่งในแต่ละประเทศมักจะมีฝ่ายที่เสีย
ประโยชน์หรือเสียเปรียบจากการเปิดเสรี ท าให้ไม่ค่อยพอใจต่อกรมอาเซียนเท่าใดนัก (หรืออีกนัยหนึ่ง 
“เป็นตัวร้าย”)  

o สิ่งที่หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นเหตุผลในการด าเนินการที่ล่าช้าคือ  กฎหมายยังไม่พร้อม ทั้งที่
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลให้เร่งด าเนินการ โดยสิงคโปร์มีความคืบหน้ากว่าประเทศอ่ืน ซึ่งมักอ้างว่า
ติดเรื่องกฎหมายภายใน  

o กรมอาเซียนจะผลักดันนโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยไม่ได้ก าหนดเวลาตายตัวในทางปฏิบัติ แต่
อย่างไรก็ตามหน่วยงานต่างๆ ก็จะต้องด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ซึ่ง
อาจจะช้าหรือเร็ว  

o กรณีการเปิดเสรีการค้า รัฐบาลให้ความสนใจทั้งกลุ่ม ASEP และ TPP    

 ประเด็นเกี่ยวกับแรงงาน 
o เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ถ้าหากถามนักบัญชีก็จะได้รับค าตอบว่าไม่อยากให้เปิดเสรี  
o มีการท า MOU ว่าด้วยสิทธิแรงงานเคลื่อนย้าย ซึ่งท าให้แต่ละประเทศต้องเอาใจใส่มากข้ึน  
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o โดยหลักคือ 1) ต้องมีการไหลเวียน และ 2) ต้องดูแลสิทธิของแรงงาน โดยปีนี้ทางกรมฯ จะท าเป็น
เอกสารให้ชัดเจน  

o ทุกวิชาชีพที่เก่ียวข้องพยายามท าตามโจทย์ ในขณะเดียวกันก็สร้างเกราะป้องกัน (safe guard) ให้กับ
แรงงานในประเทศ  

o การท าความตกลงร่วมหรือ MRA นั้นมีการก าหนดแนวทางเป็นแกนกลาง มีการสร้างมาตรฐานที่
โปร่งใส ให้แต่ละประเทศน าไปปรับใช้  

o การเปิดเสรีแรงงานถือเป็นโอกาสให้แรงงานไทยได้เข้าไปท างานในประเทศเพ่ือนบ้านด้วย แต่แรงงาน
ไทยมักจะยังมีจุดอ่อนในเรื่องภาษาอังกฤษ ซึ่งแรงงานของมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ จะมี
ความพร้อมมากกว่า  

o ตอนนี้กฎบัตรอาเซียนใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ ในการท างานของแรงงานยังต้องมีการ
ปรับปรุงเรื่องภาษาให้ดีข้ึน  

o กรณีประเทศไทยถือว่ามีระบบสวัสดิการที่ดีให้กับแรงงานต่างชาติ  
o กรณีมีการละเมิดสิทธิแรงงานต่างชาติ กระทรวงต่างประเทศต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการเจรจา

แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ 
o กรณีที่ต้องมีการตั้งอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) ให้ไปที่สิงคโปร์ ซึ่งชาติต่างๆ ให้การยอมรับว่ามี

ความยุติธรรม 
o ปัจจุบันในเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย (Rules/Law enforcement) ยังใช้ระบบทวิภาคีคือต้องคุยกัน

ระหว่างประเทศคู่กรณี ยังไม่มีของภูมิภาค  
o การตั้งหน่วยงานกลางของอาเซียนในด้านแรงงานเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย เพราะมีประเด็นว่าใครจะเป็นผู้

ก ากับดูแลและกฎหมายจะใช้ของใคร ประเทศของเราพร้อมและมีความโปร่งใสอย่างเต็มที่หรือไม่ถ้ า
จะมีองค์กรกลางเข้ามาก ากับดูแล 
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วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 – 16.00 น. 
สถานที:่ ห้องประชุม 2  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  
ผู้ให้สัมภาษณ์: นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์  รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
ผู้สัมภาษณ์: รศ.ดร.มนูญ โต๊ะยามา และ อ.ดร.วสุ  สุวรรณวิหค 

สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์ 

 การเปิดให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเสรีภายในกลุ่มอาเซียน  
o กรมฯ ท าหน้าที่เก่ียวข้องกับการจัดท าความตกลงระหว่างประเทศ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายของแต่

ละประเทศคู่เจรจา (subject to domestic regulation) เช่น การอนุญาตให้นักธุรกิจเข้ามาติดต่อใน
สาขาท่องเที่ยวได้ โดยการเจรจาของกรมฯ จะท าภายใต้บริบทของแรงงานระดับคุณภาพ 

o ภายใต้ AEC blue print คือการเป็นตลาดเดียว (single) ของอาเซียนจะหมายถึงด้านการค้าและการ
ลงทุนเท่านั้น ไม่ได้มีการกล่าวถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเสรี  

o ในส่วนของกรมฯ จะไม่ใช้ค าว่า “นโยบายส่งเสริม” แต่ให้ใช้ค าว่า “ข้อผูกพันให้มีการเคลื่อนย้าย
บุคคลธรรมดาเพ่ือการด าเนินธุรกิจ และการโอนย้ายในกิจการ 2” โดยการเคลื่อนย้ายภายใต้ความ
ผูกพันต้องด าเนินการตามกฎหมายและมีการขอใบอนุญาตท างาน (work permit)  

o อาเซียนได้มีข้อตกลงการเปิดเสรีด้านบริการตั้งปี 2538 จนถึงปัจจุบันยังไม่มีผู้ใช้บริการภายใต้สิทธิ
ประโยชน์ดังกล่าวเลย  

o สิทธิที่เขียนไว้ต่ ากว่ากฎหมาย จึงไม่จ าเป็นต้องมาขอใช้สิทธิ  
o กรณีจัดท า MRA ไม่ได้ถือเป็นการเปิดเสรี แต่เป็นการอ านวยความสะดวกในการยอมรับคุณสมบัติ

ของผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศ  
 ปัจจุบันด าเนินการแล้ว 7 + 1 สาขาอาชีพ (1 คือการท่องเที่ยว) ประเด็นหลักๆ คือการ

ก าหนด core competency เ พ่ือท าให้การให้อนุญาต (license) มีความสะดวกขึ้น 
(facilitating)  

 ประเด็นการจัดท า MRA มีประโยชน์หรือไม่ยังไม่ชัดเจนนัก แต่โดยรวมดีกว่าไม่ได้มีการ
ด าเนินการใดๆ  

o กรมฯ ท าหน้าที่เป็น focal point ในการเจรจา ส าหรับการติดตามการด าเนินการเกี่ยวกับการ
เคลื่อนย้ายบุคลากรจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการประสานงานด้านบริการของอาเซียน  
(Coordinating Committee on Services: CCS) โดยมีการประชุมปีละ 3-4 ครั้ง  

                                                           
2  ส าหรับบางธุรกิจเท่านั้น โดยให้พ านักในประเทศได้ไม่เกิน 90 วัน ถ้าเป็นกรณีระหว่างบริษัทอนุญาตให้ไม่เกิน 1 ปี โดยสามารถต่อได้อีกไม่เกิน 3 คร้ัง 
เป็นเวลาครั้งละไม่เกิน 1 ปี 
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o ระดับการเปิดเสรีจะเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ เช่น จ านวนสาขาอาชีพ และเงื่อนไขต่างๆ ที่ผ่อนคลายลง  

 ด้านแรงงาน 
o ในส่วนของกรมฯ จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา ไม่ใช่แรงงาน 
o กรณีแรงงานเข้ามาท างานจ านวนมากเป็นเรื่องที่มีความอ่อนไหว (ด้านความมั่นคง) มากกว่ากรณี

ต่างชาติเข้ามาจัดตั้งบริษัทประกอบธุรกิจ    

 ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
o ในอนาคตประเด็นที่ว่าหลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเสรีไม่ได้นั้น เห็นว่าไม่เป็นความจริง 

กล่าวคือยังสามารถหลีกเลี่ยงได้  
o ด้านสมรรถนะแรงงานควรมองเรื่องการส่งเสริมแรงงานในระดับสูงมากกว่าแรงงานระดับล่าง  
o กรณีการพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือส่งไปท างานต่างประเทศนั้นไม่เห็นด้วย โดยเห็นว่าควรพัฒนาฝีมือ

เพ่ือท างานในประเทศเนื่องจากยังขาดแรงงานฝีมืออยู่มาก  
o การศึกษาระบบเปิดน่าจะช่วยสนับสนุนการท างานได้ ควรมีเรื่องภาษาด้วย  

 

ข้อมูลการสัมภาษณ์การท าวิจัยฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

๑. กรมฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการก าหนดนโยบายและมาตรการการเคลื่อนย้ายแรงงาน 
(ระหว่างประเทศ) ของไทย เพียงแต่มีบทบาทในการเจรจาเปิดตลาดการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาภายใต้ความตก
ลงการค้าเสรี และการเจรจาจัดท าความตกลงว่าด้วยการยอมรับมาตรฐานวิชาชีพ (MRAs) โดยประสานท่าทีจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงแรงงาน (กรมการจัดหางาน) ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงการ
ต่างประเทศ (กรมการกงสุล) และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจ ากัดเพียงแรงงานฝีมือ/
แรงงานวิชาชีพ และไม่เกินกรอบของกฎหมายปัจจุบัน (ส าหรับประเด็นค าถามข้อ ๑-๒) 

๒. ปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลหรือบทบาทส าคัญต่อการก าหนดนโยบายและมาตรการเคลื่อนย้ายแรงงาน 
(ระหว่างประเทศ) ของไทยช่วงที่ผ่านมา ได้แก่ การขาดแคลนแรงงานในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานระดับ
ล่างในภาคกิจการก่อสร้าง กิจการเกษตรและปศุสัตว์ และกิจการให้บริการต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานสัญชาติ
เมียนมา ลาว และกัมพูชาที่เข้ามาท างานโดยผ่านบันทึกความเข้าใจร่วมระหว่างรัฐบาลไทยโดยกระทรวงแรงงาน
กับรัฐบาลของประเทศต้นทาง (MOU) ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการเจรจาเปิดตลาดตามข้อ ๑. ขณะที่การลงทุน
ระหว่างประเทศที่ขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานในระดับฝีมือเพ่ิมมากขึ้น 
(ส าหรับประเด็นค าถามข้อ ๓) 

๓. ที่ผ่านมาไทยผูกพันเปิดตลาดการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก ความตก
ลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาอาเซียน ความตกลงทวิภาคีไทย-ออสเตรเลีย ความตกลงทวิภาคีไทย-
นิวซีแลนด์ ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ความตกลงทวิภาคีไทย-ชิลี และความตกลงการค้าเสรีอาเซียน
กับคู่เจรจา ซึ่งส่วนใหญ่ผูกพันการเข้ามาให้บริการของบุคคลประเภทนักธุรกิจ และผู้โอนย้ายภายในกิจการ ใน
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ระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้เชี่ยวชาญ และส่วนใหญ่จะให้ระยะเวลาการอนุญาตพ านักไม่เกิน ๙๐ วันส าหรับ
ประเภทนักธุรกิจ และอนุญาตท างาน ๑ ปี ต่ออายุได้ ๓ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑ ปี ส าหรับผู้โอนย้ายภายในกิจการ 
(ส าหรับประเด็นค าถามข้อ ๔) 

๔. ในการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือตามพันธกรณีความตกลงการค้าเสรีจากประเทศต้นทางเข้ามาในไทย 
จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายไทย กล่าวคือ (๑) คนต่างด้าวยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถานทูต/สถาน
กงสุลไทย ณ ประเทศต้นทาง (๒) เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว เจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองจะตรวจ
ลงตราให้พ านักอยู่ในประเทศไม่เกิน ๙๐ วัน หลังจากนั้น คนต่างด้าวนั้นจะต้องน าเอกสารที่เกี่ยวข้องไปแสดงต่อ
กรมการจัดหางานเพ่ือขอรับใบอนุญาตท างาน (๓) หากคนต่างด้าวนั้นได้รับใบอนุญาตท างาน ๑ ปี สามารถต่อ
ระยะเวลาอนุญาตพ านักในประเทศได้ถึง ๑ ปี โดยยื่นขออนุญาต ณ ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ในทางกลับกัน 
หากคนไทยต้องการท างานในประเทศที่ไทยมีความตกลงการค้าเสรีด้วย บุคคลนั้นก็จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน
กฎหมายภายในของประเทศนั้นด้วย  (ส าหรับประเด็นค าถามข้อ ๔) 

๔. ส าหรับกรณีการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพอาเซียนภายใต้  MRAs (Mutual Recognition 
Arrangements) ที่ต้องการเข้ามาท างานในไทย จะต้องมีการเทียบเคียงคุณสมบัติอ้างอิงอาเซียนของแรงงาน
วิชาชีพนั้น ซึ่งจะต้องได้รับใบประกอบวิชาชีพตามเงื่อนไขและข้อก าหนดของสภาวิชาชีพนั้นๆ ในไทยก่อนขอรับ
ใบอนุญาตท างานจากกรมการจัดหางาน (ส าหรับประเด็นค าถามข้อ ๔) 

๕. การเคลื่อนย้ายแรงงาน/บุคคลระหว่างประเทศเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวและละเอียดอ่อน 
เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ และการแย่งงานของคนในชาติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทั้ง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้นๆ ได้ การเจรจาการเคลื่อนย้ ายแรงงาน/บุคคลระหว่างประเทศจึงต้อง
ด าเนินการอย่างละเอียดรอบคอบและค่อยเป็นค่อยไป นอกจากนั้น แต่ละประเทศต่างมีกฎหมายภายในว่าด้วยการ
พ านัก/การอนุญาตท างานที่แตกต่างกัน จึงท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงาน/บุคคลระหว่างประเทศมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก
และซับซ้อน อีกทั้ง เงื่อนไขการให้ระยะเวลาพ านัก (VISA) ยังเป็นประเด็นที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของการเจรจา
ด้วย (ส าหรับประเด็นค าถามข้อ ๕) 

๖. การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี อยู่ภายใต้เป้าหมายการเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วมกัน
ของอาเซียนและเป็น ๑ ใน ๔ ยุทธศาสตร์ส าคัญของพิมพ์เขียวอาเซียน (AEC Blueprint) ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียน
ต่างเจรจาเปิดตลาดแรงงานฝีมือระหว่างกันเพ่ือสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยมีระดับการเปิดตลาดที่
ใกล้เคียงกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่เกินกรอบกฎหมายที่มีอยู่ โดยค านึงถึงปัจจัยแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ทั้งนี้ ในส่วนของไทยการพิจารณาเปิดตลาดแรงงานฝีมือได้พิจารณาถึงความจ าเป็นทางเศรษฐกิจและ
สถานการณ์แรงงานในประเทศเป็นปัจจัยส าคัญ เพ่ือมิให้กระทบต่อการจ้างงานในปัจจุบัน รวมถึงเพ่ือบรรเทาปัญหา
การขาดแคลนแรงงานฝีมือในบางอุตสาหกรรม/บริการด้วย (ส าหรับประเด็นค าถามข้อ ๖) 

๗. ส าหรับประเด็นการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ระหว่างประเทศในทุกระดับและมีส่วนเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน เนื่องจากก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นหน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่ดังกล่าว ส าหรับแนวทาง
การพัฒนาควรเน้นไปที่การสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับแนวนโยบายการพัฒนาประเทศหรือทิศทางเศรษฐกิจ
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ระหว่างประเทศที่เน้นในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีการเกษตรและชีวภาพ 
ระบบอัตโนมัติ/หุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เป็นต้น  นอกจากนั้น การพัฒนาทักษะทางด้านภาษายังเป็น
อีกปัจจัยส าคัญที่ท าให้แรงงานไทยทั้งในและนอกประเทศ สามารถแข่งขันกับแรงงานจากประเทศอ่ืนได้ (ส าหรับ
ประเด็นค าถามข้อ ๗-8) 

๘. การพัฒนาแรงงานผ่านระบบการศึกษาทางไกลสามารถสนับสนุนการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานได้  
อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจ ากัดในการพัฒนาเชิงลึก/เทคนิคในแต่ละอาชีพหรือวิชาชีพที่จ าเป็นต่อแรงงาน อีกทั้งมี
ข้อจ ากัดในเรื่องการเข้าถึงและแรงจูงใจส าหรับแรงงานที่จ าเป็นต้องพัฒนาทักษะฝีมือ เป็นต้น (ส าหรับประเด็น
ค าถามข้อ ๙) 

--------------------------- 

หมายเหตุ : ข้อมูลการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Mode 4) สามารถ download ได้จากเว็บไซต์กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ http://www.dtn.go.th 
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วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 10.00 – 11.30 น. 
สถานที:่ ห้องประชุมชั้น 9 BOI  
ผู้ให้สัมภาษณ์: คุณเศกสรรค ์เรืองโวหาร ผอ.กองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน  
ผู้สัมภาษณ์: รศ.ดร.มนูญ โต๊ะยามา และ อ.ดร.วสุ  สุวรรณวิหค 

สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์ 

 ประเด็นเกี่ยวกับ BOI  
o ภารกิจของ BOI จะเน้นในด้านการลงทุน ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับด้านแรงงาน โดยถือว่าแรงงาน

เป็น ecosystem อย่างหนึ่ง  
o ปัจจุบันเน้นการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 S-curve ซึ่งแรงงานฝีมือที่เข้ามาในอุตสาหกรรม

กลุ่มนี้จะเรียกว่า talent worker (มีเงื่อนไขหลายอย่าง เช่น เงินเดือนมากกว่า 200,000 บาท โดย 
BOI จะเป็นผู้ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้อง เช่น สวทช. กระทรวง DE เพ่ือให้การรับรอง) ซึ่งจะสามารถ
ขอ smart visa ได้ตั้งแต่ต้นปี 2561 (เป็น visa ที่มี work permit ในตัวและให้สิทธิผู้ติดตามสามารถ
ท างานได้ด้วย)  

o BOI มีหน่วยงานส าหรับให้บริการช่างฝีมือ ตั้งอยู่ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี 
o ประเทศท่ีเข้ามาลงทุนในไทยมากที่สุดคือ ญี่ปุ่น  
o การให้สิทธิประโยชน์กับผู้ลงทุนประเทศๆ จะปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน  
o กรณีผู้ประกอบการไทยที่จะไปลงทุนในต่างประเทศ (เช่น อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานค่าจ้างต่ า) BOI 

จะเป็นผู้สนับสนุนข้อมูลและอ านวยความสะดวก แต่จะไม่มีสิทธิพิเศษใดๆ  

 ประเด็นด้านแรงงาน 
o BOI ท าหน้าที่ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้าแรงงาน ได้แก่ ส านักงานตรวจคนเข้า

เมืองและกรมการจัดหางาน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการท าธุรกิจ แต่จะไม่ได้มีการติดต่อกับ
องค์การระหว่างประเทศเท่าใดนัก  

o แรงงานในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI เป็นสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับแรงงานทั้งหมดในระบบ
เศรษฐกิจ  

o นโยบายในอดีตคือ ห้ามใช้แรงงานไร้ฝีมือที่เป็นแรงงานต่างชาติ โดยเปลี่ยนมาอนุญาตให้ใช้แรงงาน
ต่างชาติที่ถูกกฎหมายเมื่อปี 2559 (ก่อนหน้านั้นเป็นการผ่อนผันให้ใช้มาเป็นระยะๆ ) โดยอนุญาตให้
แรงงานต่างชาติที่ถูกกฎหมายทุกกรณีจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2561 ต่อจากนั้นจะอนุญาตเฉพาะ
แรงงานที่เข้ามาตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างประเทศในกลุ่ม CLMV เท่านั้น ยกเว้นในบาง
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พ้ืนที่เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ ที่ยังคงอนุญาตให้ใช้แรงงานไร้ฝีมือที่เป็น
แรงงานต่างชาติถกูกฎหมายทุกประเภท  

o ปัญหาที่พบคือ ผู้ลงทุนบางรายแจ้งว่าขาดแคลนแรงงาน ซึ่งกรณีอาจเกิดจากการจ่ายค่าแรงต่ ากว่า
คู่แข่งในบางอุตสาหกรรม โดยปัญหาการขาดแคลนแรงงานไร้ฝีมือยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน  

o  ในส่วนของแรงงานฝีมือ กฎหมายของ BOI ให้การรองรับอยู่แล้ว ได้แก่ มาตรา 24 (กรณีชั่วคราว 
หรือศึกษาลู่ทางการลงทุน) มาตรา 25 และ 26 (กรณีเข้ามาท างานจริง) โดยบริษัทที่ขอส่งเสริมการ
ลงทุนพาแรงงานเข้ามาขออนุญาตท างานได้  

o การถ่ายทอดความรู้จากแรงงานฝีมือที่เป็นแรงงานต่างชาติยังเป็นประเด็นที่ไม่ชัดเจน ในปัจจุบันใช้วิธี
ก าหนดให้ลดจ านวนแรงงานต่างชาติลงเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งจะท าให้หน่วยงานต้องพัฒนาแรงงานไทย
เพ่ือทดแทน  

o แรงงานฝีมือ ตามกฎหมายของ BOI หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญ (expert) หรือขึ้นกับต าแหน่งที่อนุมัติใน
โครงการลงทุน 

o BOI ไม่ได้ก าหนดสัดส่วนแรงงานต่างชาติในโครงการลงทุน โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสม 
โดยทั่วไปใช้หลัก 4 : 1 (อัตราส่วนแรงงานไทยต่อแรงงานต่างชาติ) และให้มีความยืดหยุ่น  

o ปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลต่างๆ รวมถึงด้านแรงงาน ให้ผู้ประกอบการสามารถ
กรอกข้อมูลแบบออนไลน์ได้ โดยจะเริ่มใช้ในปี 2561 นี้ 

o กรณีการท าข้อตกลง (MRA) ใน 8 วิชาชีพ ไม่เก่ียวกับ BOI  
o เรื่องอาชีพต้องห้ามที่สงวนให้กับแรงงานไทย เช่น วิศวกรโยธา กรมการจัดหางานเป็นผู้ดูแล  
o การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานอาจยังไม่ทั่วถึง  
o รัฐบาล คสช. พยายามแก้ปัญหาอย่างจริงจัง โดยมีการออกมติ ครม. หรือประกาศให้ด าเนินการต่างๆ 

ท าให้ได้ผลชัดเจน   
o กรณีการศึกษาระบบเปิด โดยเฉพาะด้านภาษา เห็นว่าแรงงานมีแรงจูงใจที่จะศึกษาเพราะสามารถใช้

ประโยชน์ในการท างาน  
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วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 13.30 – 14.30 น. 
สถานที:่ ห้องประชุมศูนย์อาเซียนศึกษา  
ผู้ให้สัมภาษณ์: ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อ านวยการศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ผู้สัมภาษณ์: รศ.ดร.มนูญ โต๊ะยามา และ อ.ดร.วสุ  สุวรรณวิหค 

สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์ 

 ประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการเคลื่อนย้ายแรงงาน  
o นโยบายการเคลื่อนย้ายแรงงานแบ่งได้เป็น 2 ระดับ   

 ระดับอาเซียน ได้แก่ การท า MRA ซึ่งตอนนี้การจัดท ามาตรฐานส าเร็จแล้ว 8 วิชาชีพ ใน
ล าดับต่อไปแต่ละประเทศจะต้องพิจารณาว่าจะด าเนินการต่ออย่างไร  
- ในระดับนโยบายถือว่ามีแล้ว แต่ในทางปฏิบัติยังไม่ได้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยมี

แรงงานฝีมือจ านวนน้อยมากที่ได้รับการรับรองในไทยหรือในบางสาขาไม่มีผู้ได้รับ
การรับรองเลย ประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนกระบวนการทาง
ความคิด (mindset) และในการบังคับใช้จะต้องมีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม  

- ด้านบริการท่องเที่ยวมีต าแหน่งงานอยู่ถึง 32 ต าแหน่งงาน ซึ่งต้องมีเกณฑ์และการ
ทดสอบสมรรถนะ  

 Movement of National Persons (MNP) ยังถือเป็นกลุ่มแรงงานฝีมือ ซึ่งเริ่มมีการยอมรับ
เหมือนในกลุ่มแรก แต่ก็ยังไม่ได้มีการปฏิบัติให้มีการเคลื่อนย้ายอย่างจริงจังเช่นกัน แรงงาน
ในกลุ่มนี้มีความหลากหลายในสาขาวิชาชีพ โดยอาจจัดเป็นกลุ่มๆ ที่ส าคัญ ได้แก่  
- ASEAN Business Visitors  
- Contractual Service Suppliers 
- Intracorporate Transferees  

o ปัญหาที่ยังมีการเคลื่อนย้ายไม่มากเกิดจากแต่ละประเทศเกรงว่าแรงงานของตนจะถูกแย่งงาน ทั้งท่ีใน
ความเป็นจริงแล้วยังมีแรงงานไม่เพียงพอในแต่ละประเทศ ท าให้การเคลื่อนย้ายไม่เกิดขึ้นจริง ไม่ มี
การแข่งขัน และไม่มีการพัฒนา  

o ในส่วนที่ประเทศไทยด าเนินการจะเป็นในลักษณะ unilateral เช่น การจดทะเบียนแรงงาน ซึ่ง
จ าเป็นต้องด าเนินการเนื่องจากประเทศไทยขาดแคลนแรงงาน โดยแรงงานต่างชาติไม่ได้แย่งงานคน
ไทย เพราะงานที่ใช้แรงงานต่างชาตินั้นเป็นงานที่คนไทยไม่ประสงค์จะท า อีกทั้งแรงงานต่างชาติยัง
ท างานดังกล่าวได้ดีกว่าคนไทยด้วย  
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o รัฐบาลมองว่ากระบวนการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างชาติเป็นแหล่งรายได้ของพวกแสวงหาประโยชน์
ได้แก่ บริษัทเอกชน ข้าราชการ และต ารวจ  

 แรงงานต่างชาติถูกเอาเปรียบโดยนายหน้าจัดหางาน (agent) ทั้งนายหน้าของไทยและ
ต่างประเทศ ข้าราชการที่ เกี่ยวข้อง และนายจ้าง เช่น การไม่น าแรงงานเข้าระบบ
ประกันสังคม และการจ่ายค่าแรงที่ไม่ได้สะท้อนถึงประสิทธิภาพการท างาน  

 ยังมีประเด็นเรื่องชาตินิยมที่ให้สิทธิประโยชน์แก่แรงงานไทยมากกว่า  
o สิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องยังกังวลเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติที่เข้ามาท างานในไทย (อย่างไม่มีเหตุผลนัก)   

 กลัวคนไทยถูกแย่งงาน : ทั้งที่เป็นงานที่คนไทยไม่ท าและท าได้ไม่ดีกว่าแรงงานต่างชาติ โดย
หากไม่ได้ท างานก็ยังมีทางบ้านคอยเลี้ยงดูอยู่  

 อาชญากรรม : ทั้งที่คนไทยมีคดีมากกว่า แต่ถูกมองว่าเป็นเรื่องธรรมดา อาชญากรรมที่เกิด
จากแรงงานต่างชาติอาจเกิดจากการอยู่ในสภาวะที่กดดัน หรือถูกเอารัดเอาเปรียบ จึงควร
พิจารณาสาเหตุให้ครบถ้วนด้วย   

 โรคระบาด : ในการลงทะเบียนเข้าท างานในไทยต้องมีการตรวจร่างกาย ซึ่งหากไม่ผ่านก็ไม่
สามารถเข้ามาท างานได้ และเมื่อเข้าในระบบแล้วก็จะต้องมีประกันสังคม  ถ้าหากเข้ามา
ท างานแล้วเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็แสดงว่าเกิดขึ้นเมื่อท างานแล้ว โรงงานต้องมีการตรวจโรค
แรงงาน เพราะต้องการป้องกันความเสี่ยงไม่ว่าแรงงานจะเป็นแรงงานในระบบหรือเข้ามา
อย่างผิดกฎหมายก็ตาม  

o จึงเห็นว่าปัญหาที่เกิดข้ึนมาจากหน่วยงานราชการที่ยังมีคนหาช่องว่างในการตักตวงผลประโยชน์  

 ประเด็นด้านแรงงาน 
o คาดว่าจ านวนแรงงานต่างชาติที่เข้ามาท างานในประเทศไทยอาจมีสูงถึง 5 – 7 ล้านคน (อาจใช้การ

ประเมินในเบื้องต้นจากจ านวนผู้ประกอบการไทยที่มีประมาณ 1.9 ล้านราย หากใช้แรงงานแห่งละ 4-
5 คน) ซึ่งหากให้หอการค้าไทยประเมินอาจมีสูงถึงประมาณ 10 ล้านคน)  

o ไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่อยู่ในระบบหรือนอกระบบก็จะมีพวกแสวงหาประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรมอยู่ 
โดยเป็นปัญหาที่ไม่อาจแก้ไขได้เนื่องจากระบบอุปถัมภ์  
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 ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
o ควรปรับความคิดว่าคนไทยและแรงงานต่างชาติต่างก็เป็นคนที่เกิดในภูมิภาคเดียวกัน ไม่ควรดูถูก

กันเอง โดยในอนาคตสถานการณ์จะดีขึ้น เพราะจะมีคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดใหม่ๆ และเปิดกว้างในการ
รับฟังมากข้ึน  

o ปัจจุบันไทยยังการพัฒนาในลักษณะที่เรียกว่า Efficiency Driven (ตามนิยามของ The World 
Bank) โดยในขั้นต่อไปคือ Innovation Driven 

o สถานะของแรงงานจะดีขึ้นหรือไม่ขึ้นกับระบบการจัดการและการก ากับดูแล ซึ่งไทยยังมีระบบ
อุปถัมภ์ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญ โดยในการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมที่โปร่งใสจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะ
หนึ่ง  

o การศึกษาระบบเปิดจะช่วยพัฒนาแรงงานได้ โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ (ซึ่งเป็นภาษาทางการของ
อาเซียน) และเม่ือถึงจุดหนึ่งก็จะต้องมีการพัฒนาสื่อการสอนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  

 
 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.30 – 13.30 น. 
สถานที:่ ห้องประชุม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มสธ.  
ผู้ให้สัมภาษณ์: ผศ.ดร.จรัมพร  โห้ล ายอง 
ผู้สัมภาษณ์: รศ.ดร.มนูญ โต๊ะยามา และ อ.ดร.วสุ  สุวรรณวิหค 

สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์ 

 นโยบายการเคลื่อนย้ายแรงงานของไทย   
o นโยบายการน าเข้าแรงงาน  

 แรงงานที่มีทักษะสูงฝีมือ: รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน/ส่งเสริมที่ชัดเจน เช่น นโยบายส่งเสริม
การลงทุน (BOI) และการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ 8 สาขาอาชีพ ในกลุ่มประเทศอาเซียน   

 แรงงานไร้ฝีมือ:  
- นโยบายส่วนใหญ่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะกาลและเป็นไปตามมติที่ประชุม

คณะรัฐมนตรี  โดยยังไม่มีนโยบายบริหารจัดการในระยะยาวที่ชัดเจน    
- มีการเปิดให้แรงงานต่างชาติจดทะเบียนตามมติ ครม. ตั้งแต่ปี 2535 และมีการ

ขยายเวลาออกไปเรื่อยๆ (นักวิชาการในช่วงนั้น เช่น อ.กฤติยา และอ.ยงยุทธ์ แฉล้ม
วงษ์ เห็นว่าเป็นนวัตกรรมที่ท าให้คนท าผิดกฎหมายเป็นคนถูกกฎหมาย โดยมีการ
พัฒนาในเรื่องการตรวจสอบสัญชาติ (National Verification))  
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- รัฐบาลพยายามจะไม่ให้มีแรงงานที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมาย แต่ไม่สามารถท าได้  
- ในปี ค.ศ. 2009 รัฐบาลได้มีการท าข้อตกลง (MOU) กับประเทศเพ่ือนบ้านและ

ประกาศว่าตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 จะไม่มีระบบลงทะเบียนอีกต่อไป  
- การท า MOU ไม่ได้สอดรับกับความต้องการของอุตสาหกรรม ซึ่งแรงงานถูก

กฎหมายจะต้องมีหนังสือเดินทาง ซึ่งท าได้ยาก และมีค่าใช้จ่ายสูงในประเทศต้นทาง 
ท าให้เกิดช่องว่าง/แรงงานขาดแคลนในภาคอุตสาหกรรม จึงยังคงมีแรงงานเข้ามา
อย่างผิดกฎหมาย ระบบลงทะเบียนซึ่งเดิมตั้งใจจะให้ใช้เพียงระยะเวลา 4 ปี จากนั้น
จะเปลี่ยนเป็นการใช้หนังสือเดินทาง ในทางปฏิบัติไม่สามารถท าได้และยังคงมีอยู่มา
อีกเป็นเวลาหลายปี  

o นโยบายด้านส่งออกแรงงาน  
 รัฐบาลส่งเสริมแรงงานที่จะออกไปท างานต่างประเทศ แต่ไม่ได้ด าเนินการเชิงรุก (active) ใน

การหาแรงงานที่มีทักษะเพ่ือส่งออก โดยภาคเอกชนจะเป็นผู้มีบทบาทมากกว่า  
 ตัวเลขที่เป็นทางการคือ ประมาณ 500,000 คน โดยมีการเคลื่อนย้ายไปท างานในไต้หวัน

มากที่สุด แต่ตัวเลขที่ไม่เป็นทางการอาจเป็นประเทศเกาหลีที่แรงงานไทยเข้าไปท างานมาก
ที่สุด  

 กรณีท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในการไปท างานต่างประเทศ เช่น กรณีหญิงไทยไปแต่งงานกับสามีที่
เป็นคนในกลุ่มประเทศยุโรป และท าธุรกิจนวดแผนไทย และกรณีไปรับจ้างเก็บผลไม้ (เบอร์
รี) ที่ประเทศสวีเดน และฟินแลนด์ ซึ่งจะได้รับใบอนุญาตท างานระยะสั้ น โดยมีรายได้
ประมาณเดือนละ 40,000 – 50,000 บาท   

 ประเด็นการเคลื่อนย้ายแรงงาน (กรณีเคลื่อนย้ายเข้า)  
o ปัญหาของการมีแรงงานไร้ฝีมือที่ผิดกฎหมายคือ เมื่อแรงงานมีบุตรหลานเกิดขึ้น ประเทศต้นทางของ

แรงงานก็ไม่ยอมรับว่าเป็นประชาชนของตนเพราะไม่ได้เกิดในประเทศของตน  
 มีการว่าจ้างคนไทยให้ยอมรับเป็นบิดาของเด็กที่เกิดขึ้น แต่ในภายหลังรัฐบาลได้มีมาตรการ

ให้มีการตรวจ DNA เพ่ือแสดงความเป็นพ่อของเด็กที่เกิด ก่อนที่จะจดทะเบียนรับรองบุตร  
 นโยบาย Education for all สามารถให้บุตรหลานแรงงานต่างชาติเข้าเรียนได้ แต่ก็ยังไม่

สามารถออกใบรับรองการศึกษาได้เนื่องจากไม่มีหลักฐานแสดงตัวบุคคล 
 บุตรหลานของแรงงานต่างชาติจัดเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ด้อยทักษะกว่าคนไทย โดยแรงงาน

บางส่วนได้ให้นายหน้าจัดหางานพากลับไปให้ครอบครัวที่บ้านเกิดเป็นผู้เลี้ยงดู    
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o ไทยยังขาดแคลนแรงงาน และการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลท าได้ยาก (กรณีจัดหาเข้ามาใน
ระบบจะได้รับอนุญาตให้ท างานเป็นเวลา 2 ปี และขยายเวลาได้อีก 2 ปีเท่านั้น) ท าให้ยังมีการ
เคลื่อนย้ายโดยผิดกฎหมาย ซึ่งจะอยู่ท างานได้นานกว่าเข้ามาแบบถูกกฎหมาย  

 มีการพยายามแก้ปัญหาโดยเอกชนเข้าไปจัดหาแรงงานในประเทศเมียนมาเอง เพ่ือให้
แรงงานเข้าสู่ระบบอย่างถูกกฎหมาย  

o กรณีนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ยังไม่ได้เน้นการพัฒนาฝีมือแรงงานต่างชาติ อีกทั้งมีการกีดกันในด้าน
ต่างๆ ท าให้เศรษฐกิจไทยยังพึ่งพาแรงงานที่ไม่มีโอกาสได้พัฒนาฝีมือ  

o มีแรงงานเมียนมาที่จบการศึกษาถึงระดับปริญญาตรี เข้ามาท างานในไทย โดยเข้าในระบบตาม MOU  
o กรณีแรงงานของกัมพูชาที่เคยศึกษาพบว่า ถ้าเป็นแรงงานที่มีทักษะฝีมือ มักจะท างานที่เมืองหลวง 

หรือเดินทางผ่านไทยไปท างานที่มาเลเซีย ส่วนแรงงานไร้ฝีมือที่เคลื่อนย้ายไปท างานต่างประเทศ 
มักจะย้ายเข้า-ออกพร้อมกันทั้งครอบครัว โดยมากันเป็นกลุ่ม  

o กรณีแรงงานเมียนมา และลาว มักทยอยเคลื่อนย้ายเข้ามาท างาน โดยมีเครือข่าย และแบ่งเป็นกลุ่มๆ 
แยกเพศหญิงและชายเคลื่อนย้ายไปท างานในที่ต่างกัน  

 ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
o กรณีการใช้การศึกษาแบบเปิดเพ่ือพัฒนาแรงงานส าหรับแรงงานไร้ฝีมือ เห็นว่าตอบโจทย์ความ

ต้องการ จ าเป็นต้องได้รับ และมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ  
 อาจเป็นหลักสูตรระยะสั้น ไม่จ าเป็นต้องเป็นระดับปริญญาตรี  
 ความรู้ที่ให้กับแรงงานควรสอดคล้องกับวิชาชีพของแรงงาน โดยกลุ่มแรงงานมีหลายระดับไม่

จ าเป็นต้องตอบสนองเฉพาะแรงงานระดับล่างสุด  
 อุปสรรคส าคัญคือเรื่องภาษา  
 มหาวิทยาลัยหลายแห่งได้มีการปรับตัวเพ่ือให้บริการผู้ประกอบการและแรงงาน เช่น ม.

มหิดล ได้ไปตั้งวิทยาเขตกาญจนบุรีด้วยเหตุผลหนึ่งคือ เตรียมรองรับแรงงานเมียนมา  ม.แม่
ฟ้าหลวง และ ม.ราชภัฏตาก จัดหลักสูตรส าหรับผู้ประกอบการ 
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วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น. 
สถานที:่ เดอะมอลล์บางกะปิ 
ผู้ให้สัมภาษณ์: คุณชาติ จันทนประยูร นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย  
ผู้สัมภาษณ์: รศ.ดร.มนูญ โต๊ะยามา และ อ.ดร.วสุ  สุวรรณวิหค 

สรุปประเด็นสัมภาษณ์  

 ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน 
o แรงงานด้านการท่องเที่ยวประกอบด้วย 2 กลุ่มหลักๆ คือ 1)แรงงานที่ใช้ในกิจการโรงแรมและธุรกิจ

ให้บริการท่องเที่ยว และ2) แรงงานที่เป็นผู้น าเที่ยวหรือมัคคุเทศก์  
o ส าหรับแรงงานที่ขาดแคลนในประเทศไทยเป็นแรงงานกลุ่มแรก (ส่วนใหญ่จะเป็นด้านการโรงแรมที่

ประเทศไทยยังมีไม่เพียงพอ) เนื่องจากคนไทยไม่นิยมท างาน ท าให้มีความต้องการน าเข้าแรงงานจาก
ต่างประเทศ โดยที่ต้องการส่วนใหญ่เป็นแรงงานมีฝีมือและกึ่งฝีมือซึ่งเป็นแรงงานจากฟิลิปปินส์  
เนื่องจากมีความรู้ภาษาอังกฤษดีและบุคลิกท่ีเหมาะกับลักษณะการท างานตามที่ต้องการ ท าให้ใน
ธุรกิจโรงแรมและท่ีพักของไทยมีความต้องการแรงงานจากฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นแรงงานมีทักษะ
โดยเฉพาะด้านภาษามาท างานในส่วน housekeeping (ในระดับหัวหน้า) และส่วนของ front office 
ส าหรับแรงงานที่ประเภทไร้ฝีมือหรือทักษะต่ าใช้แรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้าน (ส่วนใหญ่เป็นเมียน
มาและลาว) 

o ในส่วนของอาชีพมัคคุเทศก์ยังไม่มีเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ (อย่างถูกกฎหมาย) เนื่องจาก
ในกลุ่มอาเซียนมีข้อก าหนดทางกฎหมายอนุญาตเฉพาะมัคคุเทศก์ของประเทศตนเองท างานอาชีพนี้
เท่านั้น (ในประเทศไทยถือเป็นอาชีพสงวน) และการให้มีแรงงานต่างชาติเข้าไปเป็นมัคคุเทศก์ในแต่
ละประเทศจะมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจถึงประวัตศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิธีชวีิตความ
เป็นอยู่ ตลอดจนปัจจัยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งถ้าใช้มัคคุเทศก์จากต่างชาติจะท าให้มีปัญหาตามมาได้ได้ 
(มีความอ่อนไหว) 

o การเคลื่อนย้ายแรงงานในสาขาธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว กรณีของการย้ายออกไม่ค่อยมีเพราะ
คนไทยนิยมท างานในประเทศ แต่มีบ้างที่ไปท างานชั่วคราวที่ส านักงานส่งไปหรือไปกับลูกทัวร์ แต่
กรณีของการย้ายเข้ามีแรงงานต่างชาติย้ายเข้ามาท างานตามที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งแรงงานมีฝีมือและกึ่ง
ฝีมือจะต้องเป็นแรงงานที่มีคุณสมบัติตามข้อตกลงยอมรับร่วม (ASEAN Mutual Recognition 
Arrangement: MRA) ในกลุ่มวิชาชีพนั้นๆ ที่ให้มีการเคลื่อนย้ายเสรี และลงทะเบียนไว้กับประเทศ
ต้นทาง 
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o ส าหรับนโยบายของไทยยังไม่เห็นนโยบายภาครัฐที่เป็นการส่งเสริมคนไทยไปท างานต่างประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นนโยบายในด้านการคุ้มครองและดูแลสวัสดิการแรงงาน 

 MRA  
o ตาม MRA เปิดให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานที่ขึ้นทะเบียนตามบัญชีรายชื่อ (list) ของประเทศต่างๆ ซึ่ง

มีกระบวนการรับรองมาตรฐานตามที่ก าหนด 
o ข้อตกลงด้านมาตรฐานแรงงานด้านเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนี้ ในส่วนประเทศไทยได้ลงนามโดย 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับรัฐมนตรีในกลุ่มอาเซียนลง
นามไปเมื่อ 2-3 ปีแล้วและมีผลบังคับใช้แล้ว   

o ในส่วนการท่องเที่ยวหลักๆ คือ โรงแรมกับบริษัททัวร์ ไม่รวมมัคคุเทศก์ (tourist guide) 
o ระดับรัฐบาลอยากให้เคลื่อนย้ายได้ แต่ระดับปฏิบัติการยังไม่คืบหน้านัก 
o ธุรกิจโรงแรมของไทยยังขาดแรงงาน แต่ทางกระทรวงแรงงานยังด าเนินการไม่เต็มที่ เหตุผลเนื่องจาก

ทางกระทรวงแรงงานแจ้งงว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องยังมีไม่ครบถ้วน 
o ส าหรับผู้ประกอบการแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน แนวทางที่ใช้ เช่น การจ้างแรงงานต่างชาติใน

ลักษณะที่เป็นสัญญาชั่วคราว  

 ด้านการท่องเที่ยว 
o ของไทยมีปัญหาจาก over tourism มีนักท่องเที่ยวมากเกินไปในบางแห่ง โดยที่ยังไม่มีการจัดการที่ดี 

ตัวอย่างเช่นที่วัดพระแก้ว ซึ่งมีนักท่องเที่ยวจ านวนมากในแต่ละวัน  
o กรณีบริษัททัวร์ เมื่อเปิดเสรีแล้วคนไทยมีโอกาสไม่ได้รับการจ้างจากบริษัทต่างประเทศที่เข้ามาเปิด

กิจการในไทยอาจเนื่องจากผู้ประกอบการต้องการลดต้นทุนธุรกิจเพราะมีการแข่งขันกันมาก และคน
ไทยเองก็มักไม่อยากไปท างานต่างประเทศ  

o ในระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนนั้น ไทยกับมาเลเซีย มีการท่องเที่ยวระหว่างกันมากที่สุด และไทย
กับสิงคโปร์เป็นอันดับถัดมา ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในประเทศไทยจึงมักมาจากประเทศมาเลเซีย
และสิงคโปร์ซึ่งสามารถจ้างคนของประเทศตัวเองได้ตามเงื่อนไข MRA  

 สาขาอาชีพมัคคุเทศก์  
o ยังเป็นอาชีพสงวนของแต่ละประเทศ (ไม่อยู่ในรายการตาม MRA) เนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อน 

โดยเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านประวัติศาสตร์ มัคคุเทศก์ในประเทศไทยจึงยังถือว่ามีงานท า
อย่างเต็มที่ในปัจจุบัน  

o ที่ผ่านมาได้รับผลกระทบบ้างเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะจาก
ประเทศจีนซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมข้ึนอีกในอนาคต มีทัวร์ศูนย์เหรียญ ไกด์เถื่อน เนื่องจากมัคคุเทศก์
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ของไทยที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวมีจ านวนไม่เพียงพอ โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน 
เกาหลี และรัสเซีย  

o ปัญหาที่เกิดคือ ไกด์เถื่อน หรืออาจจ้างมัคคุเทศก์ไทยไว้โดยไม่ได้ให้ท าหน้าที่ใด (sitting guide) แล้ว
ใช้ไกด์จากประเทศตนเองเข้ามาแอบท าหน้าที่แทน    

o กรณีไกด์ส าหรับนักท่องเที่ยวจีนไม่เพียงพอ ได้มีการแก้ปัญหาโดยเอาแรงงานจากไทยใหญ่เข้ามาช่วย 
o ในกลุ่มอาเซียนมีการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้กันบ้างในกลุ่มมัคคุเทศก์  SETCA?? 
o มัคคุเทศก์ของไทยส่วนใหญ่เป็นมัคคุเทศก์อิสระ ท างานในลักษณะ freelance เนื่องจากธุรกิจ

พยายามลดต้นทุนโดยการจ้างพนักงานประจ าเป็นจ านวนน้อยๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ 
o ทักษะที่ต้องใช้มีหลายระดับ เช่น  

 กรณีกลุ่มทัวร์เล็กๆ FIT, การจองผ่าน application ต้องมีทักษะการให้บริการส่วนบุคคล 
(personalized service)  

 กรณีจัดประชุมสัมมนา (MISE)  
 กรณีอ่ืนๆ เช่น ท่องเที่ยวเล่นกอล์ฟ ดูการแข่งขันชกมวย เช่าพระ 

o ทักษะต่างๆ ไม่มีในหลักสูตรการเรียนการสอน (สอนแต่ขั้นพ้ืนฐาน) มัคคุเทศก์ต้องเรียนรู้เองจาก
ประสบการณ ์ โดยสมาคมฯ มีจัดฝึกอบรมให้บ้างเป็นครั้งคราว  

o ปัจจุบันไทยมีมัคคุเทศก์ท่ีลงทะเบียนทั้งหมด 80,000 คน แต่ที่ปฏิบัติงานจริงมีประมาณ 37,000 – 
40,000 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มๆ ตามประสบการณ์ ทักษะความรู้และด้านภาษา  

o ก่อนหน้านี้ผู้จบปริญญาตรีด้านมัคคุเทศก์จะได้บัตรมัคคุเทศก์โดยอัตโนมัติ แต่ส่วนใหญ่ (ประมาณ 
95%) ไม่ได้ท างานเป็นมัคคุเทศก์ 

o มีหลักสูตรอบรมพิเศษท่ีกรมการท่องเที่ยวก าหนด ที่ผู้เรียนจะได้รับบัตรมัคคุเทศก์เช่นกัน โดย
แบ่งเป็นบัตรที่สามารถปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศกับท่ีปฏิบัติงานเฉพาะพ้ืนที่ที่ก าหนด 

o ปัจจุบันจะต้องมีการสอบ (จัดโดยกรมการท่องเที่ยวกับสมาคมฯ) เพ่ือรับบัตรมัคคุเทศก์ 
o ทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไปจะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  
o ปัจจุบันอาชีพมัคคุเทศก์ยังไม่มีผู้ก ากับดูแลที่เป็นทางการอย่างชัดเจน (มีแต่ผู้ผลิต) ตั้งแต่เริ่มท างาน

ไปจนกระทั่งเติบโตในสายอาชีพมัคคุเทศก์ จึงมีแนวคิดในการจัดตั้งสภาวิชาชีพมัคคุเทศก์ขึ้นเพ่ือ
ก ากับดูแลผู้ที่ท างานในสายอาชีพนี้ รวมถึงการให้ความรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ  

o สมาคมฯ จัดตั้งมาแล้ว 42 ปี โดยท างานร่วมกับกรมการท่องเที่ยว   

 ด้านกฎหมาย 
o พรบ.ธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ ที่กรมการท่องเที่ยวเป็นผู้ก ากับดูแล 
o กฎหมายได้ก าหนดให้การจองทัวร์ผ่านบริษัทจะต้องมีมัคคุเทศก์  
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o ในส่วนของ Tour leader จะเป็นคนชาติเดียวกับนักท่องเที่ยวและเดินทางไป-กลับพร้อมกับ
นักท่องเที่ยว ส าหรับประเทศไทยก็มีการก าหนดให้ tour leader จะต้องลงทะเบียนเช่นกัน  

o ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดท ากฎหมายสภาวิชาชีพมัคคุเทศก์ขึ้นใช้  
o สมาคมฯ ได้เสนอว่าในการต่อใบอนุญาตจะต้องมีการเข้ารับการฝึกอบรมตามระยะเวลาที่ก าหนด 

หรือมีการทดสอบทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
o เพ่ือแก้ปัญหาไกด์เถื่อน มีข้อเสนอแนะให้มีการจัดมัคคุเทศก์ประจ าพ้ืนที่/จุดท่องเที่ยว เช่น อุทยาน

ประวัติศาสตร์ โดยมีลักษณะเป็นแบบ area control ซึ่งต่างจากปัจจุบันการก ากับดูแลโดยบังคับใช้
กฎหมาย (legal control) ซึ่งมีข้อจ ากัดท้ังในแง่ของประสิทธิผลการบังคับใช้กฎหมายโดยเจ้าหน้าที่
ของรัฐบางส่วน และสามารถถูกแทรกแซงหรือแย่งหน้าที่โดย mobile application ได้    

 บทบาทของมหาวิทยาลัยเปิด/การศึกษาทางไกลในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มัคคุเทศก์ 
o จากการที่สมาคมฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าไปมีบทบาทในการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน

วิชาชีพมัคคุเทศก์ คล้ายกับวิชาชีพอ่ืน โดยการตั้งสภาวิชาชีพมัคคุเทศก์  ในการจัดสอบเพ่ือออก
ใบอนุญาตผู้ประกอบอาชีพนี้ ซึ่งผู้ได้ใบประกอบวิชาชีพเมื่อครบก าหนดต้องขอใบอนุญาตใหม่ และผู้
ที่จบจากสถาบันการศึกษาโดยการศึกษา/อบรมในสาขาวิชาการท่องเที่ยวมีข้อก าหนดที่ต้องสอบใน
ประกอบวิชาชีพนั้น ทางมหาวิทยาลัยเปิดสามารถเข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
วิชาชีพนี้ได้ หากมีการตั้งสภาวิชาชีพมัคคุเทศก์ส าเร็จก็น่าจะสามารถท าความร่วมมือกันกับ
มหาวิทยาลัยเปิดอย่าง มสธ. ได้  

o โดยท าความร่วมมือกับสภาวิชาชีพ เช่น การจัดท าฐานข้อมูลความรู้ การฝึกอบรม/ให้ความรู้แก่
กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อทางไกล การสอบสะสมรายวิชา/หน่วยกิต  การจัดสอบ และ การจัดท าคลัง
ข้อสอบ เป็นต้น เพ่ือการออกใบประกอบวิชาชีพ  

 เรื่องอ่ืนๆ  
o แรงงานชาวฟิลิปปินส์และอินเดีย ที่กระจายตามประเทศต่างๆ เริ่มต้นมาจากการติดตามเจ้านายที่

ปกครองประเทศไปยังประเทศอ่ืนๆ   
o แรงงานฟิลิปปินส์เป็น dominant factor ของอาเซียน  
o กรณีประเทศไทย ชาวฟิลิปปินส์บางส่วนได้ทยอยเข้ามาท างานในช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาโดย

ไม่ได้มีบริษัทจัดหางานพามาแต่อย่างใด  
o ในส่วนของธุรกิจน าเที่ยวภาคเอกชนยังไม่มีกฎหมายดูแลครอบคลุมโดยเฉพาะ จึงเสนอให้สภา

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (คุณอิทธิฤทธิ์) เสนอร่างกฎหมายเพ่ือใช้ในการก ากับดูแล 
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วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 16.30 – 17.30 น. 
สถานที:่ ห้องประชุม 5209 มสธ.   
ผู้ให้สัมภาษณ์: รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล  
ผู้สัมภาษณ์: รศ.ดร.มนูญ โต๊ะยามา และ อ.ดร.วสุ  สุวรรณวิหค 

สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์ 

 การท า MRA สาขาการพยาบาล  
o เมื่อปี 2547 รัฐมนตรีเศรษฐกิจของกลุ่มอาเซียนได้มีการประชุมกันและมีข้อตกลงในเรื่องการค้าเสรี

ในส่วนของสินค้าเกษตรและด้านบริการ ซึ่งในด้านบริการสุขภาพนั้น มีสาขาอาชีพที่เป็นที่ต้องการคือ 
พยาบาล  

o อ.ทัศนา เป็นผู้ร่าง MRA on nursing service และเงื่อนไข (condition) ในการเคลื่อนย้าย โดยมี
ผู้แทนจาก 10 ประเทศร่วมด าเนินการ และมีการจัดประชุมทุก 3 เดือนพร้อมกับการประชุม CCS  

o ประเด็นส าคัญในการจัดท า MRA คือ คุณสมบัติผู้ที่จะข้ามแดนไปประกอบวิชาชีพ  
 เริ่มแรกได้ก าหนดคุณวุฒิระดับปริญญาตรี แต่มีปัญหาเพราะในประเทศสมาชิกส่วนใหญ่

ไม่ได้มีคุณวุฒิการพยาบาลถึงระดับปริญญา เช่น มาเลเซีย จึงได้ปรับคุณวุฒิ เป็น 
Professional Nurse คือระดับที่สามารถเป็นพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งมีหลายระดับเช่น aux, 
secret, diploma nurse แต่ก็ยังมีปัญหาเพราะผู้แทนจากหลายประเทศเป็นแพทย์จึงอาจ
ไม่เข้าใจในรายละเอียดนัก  

 ต่อมาได้มีการจัดสัมมนาที่ประเทศไทยระหว่างผู้แทนที่เป็นพยาบาลและได้ข้อสรุปในด้าน
คุณสมบัติว่า  
- จะต้องจบการศึกษาระดับ Professional Nurse  
- ต้องขึ้นทะเบียนและมีใบอนุญาตประกอบอาชีพในประเทศของตน (กรณีนี้ท าให้

หลายประเทศต้องจัดระบบการก ากับดูแลโดยจัดให้มี  Nursing Board เช่น 
เวียดนาม)  

- ต้องมีประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 3 ปี  
- เมื่อข้ามแดนไปท างานในต่างประเทศแล้วพยาบาลจะต้องขอใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพ รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ของประเทศท่ีเข้าไปท างาน  
o การลงนามใน MRA ของสาขาพยาบาลเกิดข้ึนในปี 2549 (เกิดขึ้นก่อนสาขาการแพทย์) โดยมีลักษณะ

ข้อตกลงคล้ายกับ MRA ของสาขาอาชีพอ่ืน  
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o ได้มีการจัดตั้ งคณะกรรมการ ASEAN Joint Coordinating Committee of Nursing (AJCCN) 
หลังจากได้ลงนาม MRA เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลง  

 อ.ทัศนา เป็นประธานในระยะแรก เนื่องจากยังมีความแตกต่างในการศึกษาด้านการพยาบาล
ในอาเซียน เช่น ไทยและฟิลิปปินส์ มีถึงระดับปริญญาตรี แต่ประเทศอ่ืนยังไม่มี จึงเสนอให้มี
การจัดท า  
- ASEAN Core Competency for Professional Nurse ซึ่ งมีประเด็นส าคัญ 5 เรื่อง 

เพ่ือให้ประเทศสมาชิกในไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาด้านพยาบาลใน
ประเทศของตน  

- ฐานข้อมูลของแต่ละประเทศ ในด้านการศึกษาและเส้นทางอาชีพ (career path) เพ่ือให้
ประเทศสมาชิกสามารถเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ท าให้เป็นประโยชน์ในการเคลื่อนย้าย โดย
ให้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

 AJCCN จึงเป็นผู้ขับเคลื่อนกระบวนการเคลื่อนย้ายแรงงานพยาบาล  

 ประเด็นด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน (พยาบาล)  
o ประเทศในอาเซียนที่เป็นผู้น าเข้าแรงงานพยาบาลได้แก่ มาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย 
o สภาวิชาชีพเป็นผู้ท าหน้าที่ก ากับดูแล (Regulatory Authority)  
o กรณีประเทศไทยยังถือว่าขาดแคลนแรงงานด้านการพยาบาล จึงไม่กลัวที่จะมีพยาบาลจาก

ต่างประเทศเข้ามาแข่งขัน  
o ประเทศไทยผลิตพยาบาลวิชาชีพได้ประมาณ 10,000 – 12,000 คนต่อปี ถือว่าเพียงพอกับความ

ต้องการของสถานพยาบาลของรัฐ แต่ไม่สามารถรักษาไว้ได้ทั้งหมดเนื่องจากสถานพยาบาลรัฐมี
จ านวนอัตราพยาบาลน้อย (under staff) ท าให้พยาบาลต้องท างานหนักเกินไป อายุการท างานจึงอยู่
ที่ประมาณ 22 ปี กล่าวคือต้องหยุดพักหรือออกจากงานก่อนถึงวัยเกษียณ 

o ตามกฎหมายของไทย พยาบาลจะต้องสอบใบอนุญาตที่สภาการพยาบาล โดยใช้ข้อสอบภาษาไทย ซึ่ง
เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้าย แต่ยังมีความจ าเป็นในระยะแรก ซึ่งหากสามารถสอบผ่านได้ก็จะมี
สิทธิเหมือนกับพยาบาลไทยและได้รับปฏิบัติเยี่ยงคนในชาติ (national treatment)  

 เนื่องจากตามข้อตกลงของ AEC ก าหนดภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของอาเซียน ดังนั้นใน
อนาคตจะต้องมีการสอบเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายแรงงาน
มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องมีข้อสอบส่วนหนึ่งที่เป็นภาษาไทย 

 ที่ผ่านมายังมีพยาบาลต่างชาติสอบใบอนุญาตได้ไม่ถึง 100 คน  
 พยาบาลฟิลิปปินส์ที่เข้ามาท างานในประเทศไทย ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ท าหน้าที่พยาบาล โดย

มักจะเข้ามาท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน หรือผู้ช่วยพยาบาล  
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 พยาบาลไทยที่ไปท างานในกลุ่มประเทศอาเซียนยังมีไม่มากนัก เนื่องจากพยาบาลไทยมัก
ต้องการไปท างานในประเทศท่ีเจริญกว่าประเทศในอาเซียน เช่น ยุโรป อเมริกา   

o กรณีที่มีปัญหาในการท างาน พยาบาลต่างชาติสามารถยื่นร้องเรียนสภาการพยาบาล และหากยังไม่
เป็นที่พอใจก็สามารถยื่นเรื่องไปยังสภาวิชาชีพในประเทศของตนเอง หรือสามารถยื่นเรื่องท่ี AJCCN 

o ตามกฎหมายของมาเลเซีย ให้ท าตาม administrative direct แต่ของไทยไม่มีข้อก าหนดนี้  

 ด้านการศึกษาทางไกล 
o ถ้าเป็นการศึกษาวิชาชีพเห็นว่าเป็นไปได้ยาก แต่ถ้าเป็นการสอนภาษาสามารถท าได้  
o หากเข้ามาท างานพยาบาลในประเทศไทยจะต้องมีการเพ่ิมพูนความรู้ในช่วงที่ได้รับใบอนุญาต

ระยะเวลา 5 ปี ก่อนที่จะต่อใบอนุญาต โดยสามารถเรียนที่สภาการพยาบาล ศูนย์ศึกษาต่อเนื่อง หรือ
ที่วิทยาลัยพยาบาล จัดขึ้นเป็นหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง (Continuing Education) โดยวัดเป็น
หน่วยกิต  

 

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 17.30 – 18.30 น. 
สถานที:่ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน   
ผู้ให้สัมภาษณ์: คุณธนาศักดิ์ กิจรุ่งโรจน์  
ผู้สัมภาษณ์: รศ.ดร.มนูญ โต๊ะยามา และ อ.ดร.วสุ  สุวรรณวิหค 

สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์ 

 ประสบการณ์ที่เคยพบจากการจัดหาแรงงานเมียนมา   
o เนื่องจากกลุ่มธุรกิจที่ตนท างานอยู่ด้านอาหารทะเล/ห้องเย็น จ าเป็นต้องใช้แรงงานจ านวนมาก  และ

หาแรงงานไทยเข้ามาท างานได้ไม่เพียงพอ จึงจ าเป็นต้องใช้แรงงานต่างชาติ (ประมาณ 20,000 คน) 
ซึ่งมาจากเมียนมาเป็นส่วนใหญ่ โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการไทยโดยทั่ วไป ซึ่ง
แม้ว่าผู้ประกอบการจะยินดีจ่ายให้กับแรงงานไทยสูงกว่าแรงงานต่างชาติก็ไม่สามารถท าได้ในทาง
ปฏิบัติ เนื่องจากการปฏิบัติต่อแรงงานต้องมีความเท่าเทียมกัน   

o เคยมีประสบการณ์ไม่ดีจากการจัดหาแรงงานเมียนมาโดยเอเยนต์ของไทย ท าให้เกิดความเสียหาย 
ภายหลังได้ติดต่อกับเอเยนต์ของเมียนมา โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาแรงงานคนละ 15,000 บาท 
โดยการด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

o การดูแลแรงงานต่างชาติไม่ได้มีมาตรฐานก าหนด โดยผู้ประกอบการดูแลกันเอง เช่น เรื่องที่อยู่อาศัย 
และสวัสดิการต่างๆ  
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 ด้านสถานการณ์แรงงานต่างชาติในประเทศไทย 
o จ านวนแรงงานต่างชาติในประเทศไทยปัจจุบันมีประมาณ 3.5 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่เข้ามาท างานโดย

ผิดกฎหมาย  
o ในระยะยาวประเทศไทยยังคงต้องใช้แรงงานต่างชาติในอุตสาหกรรม เนื่องจากแนวโน้มโครงสร้าง

ประชากรของไทยที่ท าให้มีกลุ่มผู้ใช้แรงงานน้อยลง แต่ในขณะเดียวกันที่ประเทศต้นทางของแรงงานก็
ได้มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ผู้ประกอบการควรต้องมีการวางแผนเพ่ือรับสถานการณ์ท่ีอาจเปลี่ยนไป  

o การพัฒนาฝีมือแรงงานในส่วนของแรงงานต่างชาติสามารถท าได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้มีการ
บังคับตามกฎหมาย และลักษณะงานในไทยมีความหลากหลายในแต่ละอุตสาหกรรม การฝึกอบรม
และพัฒนาในภาพรวมจึงท าได้ยาก  

 ด้านนโยบาย/กฎหมายแรงงานต่างชาติของไทย 
o ที่ผ่านมานโยบายด้านแรงงานของรัฐบาลมีความไม่แน่นอนและกฎหมายที่ใช้คือ พรบ.แรงงานต่างด้าว 

มีความไม่ชัดเจนท าให้ไม่มีประสิทธิภาพและมีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ โดยเริ่มมีนโยบายและ
กฎหมายความชัดเจนขึ้น รวมทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้นในช่วง 3-4 ปี
ที่ผ่านมาที่รัฐบาลของ คสช. เข้ามาบริหารจัดการ  

o ปัจจุบันมี พรก.การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ซึ่งเห็นว่าได้มีการ
ปรับปรุงให้ประเด็นมีความชัดเจนเหมาะสมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น โดยได้มีการยกเลิกมาตราต่างๆ 
ใน พรก. การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ถึงกว่า 70 มาตรา เพื่ออ านวยความ
สะดวกและให้ความยุติธรรมมากขึ้น เช่น การอนุญาตให้ลูกจ้างสามารถเปลี่ยนนายจ้างใหม่ถ้าหมด
ภาระผูกพันกับนายจ้างเดิมแล้ว การอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบอาชีพได้ในหลายต าแหน่งมากขึ้น 
แม้ว่ายังคงสิทธิให้แรงงานไทยก่อน  

o รัฐบาลได้ก าหนดไว้ว่าภายในเดือนมีนาคม 2563 แรงงานต่างชาติ (กลุ่มแรงงานไร้ฝีมือ) ในไทย
จะต้องเป็นแรงงานที่เข้ามาตามข้อตกลง (MOU) ที่ท าไว้กับประเทศเพ่ือนบ้าน 3 ประเทศเท่านั้น โดย
หากพบว่าเป็นแรงงานที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายจะถูกส่งกลับและห้ามเข้ามาท างานในไทยเป็นเวลา 2 
ปี กรณีดังกล่าวเป็นที่น่าติดตามว่ารัฐบาลจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดหรือไม่  

o ในการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์กรระหว่าง
ประเทศ เช่น ILO และ IOM ซึ่งมีความเห็นที่ผู้ออกกฎหมายน าไปใช้หลายประเด็น เช่น  การตัดการ
ลงโทษโดยการจ าคุกออกไปกรณีแรงงานต่างชาติเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย    

o กรณีการจัดตั้งสหภาพแรงงานของแรงงานต่างชาติยังไม่สามารถอนุญาตให้ท าได้ในประเทศไทย 
เพราะอาจไม่สามารถควบคุมได้และเกิดความเสียหายอย่างมาก   
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 ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
o การออกกฎหมายต้องมีความชัดเจน ไม่ซับซ้อนจนเป็นช่องทางให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบและหา

ผลประโยชน์โดยมิชอบ และการด าเนินการตามขั้นตอน/กระบวนการต่างๆ ตามกฎหมายควรต้องท า
ให้ง่ายเพ่ือลดต้นทุนของผู้เกี่ยวข้อง  

o ผู้บริหารหน่วยงานระดับสูงของภาครัฐที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล เช่น ปลัดกระทรวง อธิบดี รวมถึง
ข้าราชการการเมือง มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสและสุจริต เพราะหาก
ผู้บริหารมีความชัดเจนในประเด็นดังกล่าวแล้ว ผู้ปฏิบัติงานระดับล่างก็จะเกรงกลัวและไม่กล้าที่จะ
แสวงหาประโยชน์หรือทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่  

o กรณีหน่วยงานต่างประเทศเห็นว่าการจัดหาแรงงานควรต้องไม่มีต้นทุนใดๆ เกิดข้ึนกับแรงงาน (zero 
recruitment) นั้น ไม่สามารถท าได้ในกรณีของประเทศไทย   

o กฎหมายในปัจจุบันสามารถท าให้ผู้ประกอบการด าเนินธุรกิจได้เป็นปกติโดยเฉพาะรายใหญ่ แต่
ส าหรับผู้ประกอบการรายย่อยอาจยังไม่เข้าใจในรายละเอียดดีนัก การด าเนินธุรกิจจึงอาจมี
เหตุขัดข้องหรือขาดประสิทธิภาพอยู่บ้าง  

o แรงงานต่างชาติมีความขยันหมั่นเพียรมากกว่าแรงงานไทย เพราะอาจอยู่ในสถานการณ์ที่ กดดัน
มากกว่า เนื่องจากต้องการหารายได้เพ่ือส่งเงินไปเลี้ยงดูครอบครัวในประเทศของตน ต่างกับคนไทยที่
ต้องการท างานที่ไม่หนัก สะดวกสบาย และได้ค่าจ้างสูงกว่า  

o การฝึกอบรม การสอนงาน หรือการให้ความรู้ด้านภาษา ผ่านสื่อออนไลน์ หรือ application ไม่น่าจะ
มีคนสนใจ  

o ควรศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และ พรก.การ
บริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว ในแต่ละฉบับก็จะเห็นแนวคิดการบริหารจัดการแรงงานต่าง
ด้าวว่าดีขึ้นอย่างไร  

 ประเด็นอ่ืนๆ  
o องค์กรที่เป็นเสาหลักของผู้ประกอบการเอกชนไทยมี 3 องค์กร ได้แก่  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย สภาหอการค้าไทย และสมาคมธนาคารไทย มีความร่วมมือกันโดยใช้กลไกการด าเนินการของ
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายในการด าเนิน
ธุรกิจต่างๆ   

 
 

 


