อน.๒

แบบรายงานการเข้าร่วมการสัมมนา
เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ตามที่ท่านได้อนุญาตให้กระผม นายวิชาญ ทรายอ่อน วิทยากรชํานาญการพิเศษ กลุ่มงาน
บริ ก ารวิชาการ ๓ สํ านั ก วิ ช าการ เข้ าร่วมการสั ม มนาเครือ ข่ ายงานวิจั ย แรงงาน ประจํ าปี ๒๕๕๙ เรื่อ ง
“ตลาดแรงงานไทย: ทิศทางของภาครัฐและภาคเอกชน หลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ในวันพฤหัสบดีที่
๒๕ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐–๑๓.๓๐ นาฬิ ก า ณ ห้ อ งเจ้ า พระยาบอลรู ม ชั้ น ๒ โรงแรม
เจ้าพระยาปาร์ค โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสัมมนา นั้น
บัดนี้ การสัมมนาเรื่อง “ตลาดแรงงานไทย: ทิศทางของภาครัฐและภาคเอกชน หลังการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน” เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอเสนอรายงาน ดังนี้
๑. รายละเอียดการเข้ารับการสัมมนา
วัน / เวลา
หัวข้อวิชา
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ น. พิธเี ปิดการสัมมนา
โดย นายสุเมธ มโหสถ รองปลัดกระทรวงแรงงาน
๐๙.๑๕-๑๐.๑๕ น. การนําเสนอผลการศึกษาวิจัย เรื่อง “ฐานข้อมูลกลางด้านตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน”
โดย รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อํานวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงาน
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
๑๐.๑๕-๑๐.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
๑๐.๓๐-๑๒.๓๐ น. การเสวนาเรื่อง “ตลาดแรงงานไทย: ทิศทางของภาครัฐและภาคเอกชน หลังการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน”
โดย - นางสาวหรรษา โอเจริญ
ผู้อํานวยการกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน
- นายสุชาติ จันทรานาคราช
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
รองคณบดีประจําวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
- ดร.บุญวรา สุมะโน เจนพึ่งพร
นักวิชาการประจําสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ดําเนินการอภิปราย โดย ผศ.ดร.กิริยา กุลกลการ
รองคณบดีฝ่ายนักการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

๒
๒. จํานวนผูเ้ ข้ารับการสัมมนาเครือข่ายงานวิจัยแรงงาน ประจําปี ๒๕๕๙
จํานวนผู้เข้ารับการเสวนาประมาณ ๑๕๐ คน เป็น ผู้แ ทนจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องทั้งองค์กรจากภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชน
๓. สรุปสาระสําคัญจากการเสวนา ดังนี้
๓.๑ โครงการศึกษาวิจัยฐานข้อมูลกลางด้านตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน โดย รศ.ดร.ยงยุทธ
แฉล้มวงษ์ สรุป ดังนี้
การศึกษาวิจัยฐานข้อมูลกลางด้านตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน เพื่อศึกษา วิเคราะห์และรวบรวม
ข้อมูลด้านตลาดแรงงานของประเทศไทย เพื่อรองรับการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเศรษฐกิจอาเซียน
และรวบรวมข้อมูลด้านตลาดแรงงานของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลด้านตลาดแรงงาน
ของประเทศไทยกั บประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึ งเพื่ อการสร้างฐานข้อมูลด้านตลาดแรงงานในภูมิ ภาค
อาเซียน ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้เสร็จสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๘ หลังจากนั้น ผู้วิจัยพบว่านโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล
เปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งมากโดยเฉพาะในด้ า นกํ า ลั ง คน อาทิ การผลั ก ดั น แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๒ ที่ ใ ห้
ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น
จากการวิจัยพบว่า งานวิจัยด้านแรงงานในประเทศไทยมีน้อยมาก กระทรวงแรงงานต้องผลิตงานวิจัย
ด้านแรงงานมากกว่านี้ เมื่อผลิตแล้วก็นําออกเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์กับวงการศึกษา หรือประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบการ หรือแม้กระทั่งกระทรวงศึกษาธิการจะได้นําไปเป็นข้อมูลจัดการศึกษาได้ตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน งานวิจัยยังพบว่าสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและแรงงานของอาเซียน ซึ่งที่ประเทศไทย
ต้องมีคือฐานข้อมูลด้านตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน การเติบโตทางเศรษฐกิจของเพื่อนบ้าน นโยบายด้าน
กําลังคน การจ้างงานและประชากร อัตราค่าจ้าง และสถานการณ์ตลาดแรงงานในบางประเทศสมาชิก
จากข้ อ มู ล พบว่ า ภาคเกษตรกรรมอาจไม่ ใ ช่ ภ าคการผลิ ต หลั ก ของภู มิ ภ าคอาเซี ย น อี ก ไม่ กี่ ปี
ภาคการเกษตรจะลดลง อาเซียนจะต้องทําอุตสาหกรรมให้พึ่งพากันได้ทุกประเทศ ๑๐ ปีที่ผ่านมาแนวโน้ม
อุ ต สาหกรรมที่ ส่ ง ผลต่ อ โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ของประเทศสมาชิ ก มี แ นวโน้ ม คงที่ เว้ น แต่ ป ระเทศลาวที่
ภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องจากการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณชายแดนกับประเทศเพื่อบ้าน สําหรับภาคบริการเป็นภาคเศรษฐกิจหลักที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่
ประเทศอาเซียนในหลาย ๆ ประเทศ และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ
สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ ปี ๒๕๔๖ เป็นต้นมา โดยประเทศสิงคโปร์ที่ภาค
บริการมีสัดส่วนสร้างมูลค่าแก่เศรษฐกิจในประเทศสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ ๑๐ ประเทศสมาชิกคิดเป็นร้อย
ละ ๗๔.๗๖ ของ GDP ในปี ๒๕๕๖
สําหรับนโยบายด้านกําลังคนของประเทศสมาชิกอาเซียน ทุกประเทศมีแผนการพัฒนาระยะยาว มีแต่
ประเทศไทยเท่านั้นที่ไม่มีแผนระยะยาว เช่น นโยบายพัฒนากําลังคนของบรูไน ที่เรียกว่า “วาวาซาน ๒๐๓๕”
Wawasan Brunei 2035 วางเป้าหมายไว้ว่า “จะเป็นประเทศชั้นนําที่มีประชากรมีการศึกษาที่ดี แรงงานมี
ทักษะสูง และประชากรทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีคุณ ภาพ” ส่วนประเทศสิงคโปร์มีแผนแม่บทในการ
พัฒนาประเทศ ๑๐-๒๐ ปีข้างหน้า และทบทวนแผนทุก ๆ ๕ ปี ล่าสุดได้ออกมาเผยแพร่ในปี ๒๕๕๖ ได้มีการ
ตั้งเป้าหมายในการเป็น “ประเทศอัจฉริยะ” เป็นต้น

๓
จากการวิเคราะห์นโยบายกําลังแรงงานของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ พบว่ามีนโยบาย
หลักไม่ได้แตกต่างกันมาก กล่าวคือ เกือบทุกประเทศจะให้ความสําคัญ ในด้าน
๑) เสริมสร้างการสร้างงานและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการมีงานทํา
๒) เสริมสร้างให้แรงงานมีทักษะความรู้ความสามารถที่ตรงต่อความต้องการของผู้ประกอบการ
๓) ลดอัตราการว่างงาน
๔) พัฒนาระบบประกันสังคมและสวัสดิการทางสังคม
แต่สิ่งที่ แตกต่างกั นสําหรับกลุ่มประเทศ CLM (กัมพูชา ลาวและเมียนมาร์) คือการเน้นเป้ าหมาย
เพื่อให้หลุดพ้นในฐานะประเทศยากจน ในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วอย่าง บรูไน สิงคโปร์ และมาเลเซีย จะ
เน้ น ให้ ค วามสํ าคั ญ กั บ การดึ งดู ด แรงงานต่ างชาติ ที่ มี ทั ก ษะสู งเข้ ามาทํ างานในประเทศโดยใช้ ค่ าแรงเป็ น
เครื่องมือ
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
ประเด็นการเปิดประชาคมอาเซียนต่อประเทศไทย
- ประชาคมอาเซียนอาจยังไม่เห็นผลชัดเจนในระยะเวลาอันสั้น
- การเคลื่อนย้ายแรงงานงานทั่วไปในทุกระดับ ภาครัฐควรกําหนดนโยบายและมาตรการที่
เหมาะสมในการรับ คนที่ มีคุ ณ สมบั ติที่ ต้องการเข้ ามาทํ างานในประเทศ กระบวนการคัดกรองแรงงานที่ มี
คุณภาพ และควบคุมปริมาณแรงงานให้มีจํานวนที่พอเหมาะ ที่จะไม่แย่งงานจากแรงงานไทย รวมถึงไม่สร้าง
ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศ
- ควรสนับสนุนแรงงานไทยและธุรกิจไทยไปลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะและ
ขีดความสามารถของคนให้เป็นที่รู้จักในระดับภูมิภาค อีกทั้งเป็นการต่อยอดหรือขยายฐานสินค้าและบริการ
ของประเทศไทยได้มากขึ้น
- สนับสนุนให้เกิดแบบจําลอง Thailand Plus One โดยประเทศไทยยังเป็นศูนย์กลางในการ
ผลิต เพียงกระจายการผลิตที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบ ในขณะที่ประเทศไทยยังคง
เป็ นฐานการผลิตหลักแต่ให้ค วามสําคัญ ในรูปแบบการผลิตที่เพิ่ มมูล ค่าของสินค้า ดังนั้ นแนวทางนี้จึงเป็น
ประโยชน์แก่ประเทศไทย
๓.๒ การเสวนาเรื่อง “ตลาดแรงงานไทย: ทิ ศทางของภาครัฐและภาคเอกชน หลั งการเข้ าสู่
ประชาคมอาเซี ย น” โดย นางสาวหรรษา โอเจริญ ผู้อํ านวยการกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมจัด หางาน
นายสุ ช าติ จั น ทรานาคราช รองประธานสภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย ศ.ดร.พิ ริ ย ะ ผลพิ รุ ฬ ห์
รองคณบดีประจําวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ และ ดร.บุญวรา สุมะโน เจนพึ่งพร
นักวิชาการประจําสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ดําเนินการอภิปราย โดย ผศ.ดร.กิริยา กุลกลการ
สรุปได้ ดังนี้
๑) นางสาวหรรษา โอเจริ ญ ผู้ อํ า นวยการกองวิ จั ย ตลาดแรงงาน กรมจั ด หางาน
กับมุมมองภาครัฐ
จากข้อมูลของกรมจัดหางานพบว่า ตลาดแรงงานของไทยนั้นอยู่ในทวีปเอเชีย ไม่ใช่ในกลุ่มประเทศ
อาเซียน คนไทยนิยมเดินทางไปทํางานที่ประเทศไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ในอาเซียนนั้นคนไทยไป
ทํางานแค่ร้อยละ ๑๐ แค่นั้นเอง ประเทศสิงคโปร์มากที่สุด รองลงมาก็ประเทศมาเลเซีย การทํางานในทั้ง ๒
ประเทศก็เป็นบริษัทจัดหางานส่งเข้าไปส่วนใหญ่ อีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจคือลาว คนไทยนิยมไปทํางานที่ลาว

๔
โดยกลุ่มอาชีพที่ไป ได้แก่ แรงงานระดับฝีมือ คือช่างเทคนิค วิศวกรรม สถาปนิก เป็นงานภาคการก่อสร้าง
สําหรับในกัมพูชาคนไทยที่ไปก็อยู่ในธุรกิจการค้า หรือเป็นผู้จัดการ ไปทํางานด้านการขายเป็นส่วนใหญ่ โดย
การไปทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มี ๕ วิธี คือ ๑) บริษัทจัดหางานจัดส่งไป ๒) กรมการจัดหางานเป็น
ผู้จัดส่งไปทํางาน ๓) ผู้ที่จะไปทํางานติดต่อหางานเอง (ต้องแจ้งการเดินก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน)
๔) นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างของตนไปทํางาน ๕) นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงาน
สําหรับคนต่างด้าวที่เข้ามาทํางานในประเทศไทย กลุ่มที่เป็นทักษะเฉพาะ ได้แก่กลุ่มอาชีพการสอน
ภาษา เช่นฟิลิปปินส์ นอกจากสอนภาษาอังกฤษแล้วยังสามารถเป็นนักร้อง นักดนตรีในสถานประกอบการ
มาเลเซีย ก็จะเข้ามาเป็นผู้บริหาร ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ หรือช่างเทคนิคเป็นต้น กลุ่มคนต่างด้าวที่ไม่มี
ทักษะฝีมือแรงงานคือ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เข้ามาทํางานก่อสร้าง การให้บริการ งานใช้แรงงาน กรรมกร
งานรับใช้ในบ้านเรือน แรงงานก่อสร้างมากที่สุด พนักงานเสิร์ฟ ภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาค
เกษตร กลุ่มประมง และต่อเนื่องประมง เป็นต้น
๒) นายสุชาติ จันทรานาคราช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับมุมมอง
ภาคเอกชน
ภาคเอกชนมีความก้าวหน้ากว่าภาครัฐมาก อาจเป็นเพราะไม่ต้องไปยึดถือกฎระเบียบในการทํางาน
เหมือนภาครัฐ โดยเฉพาะอาชีพวิศวกรรมนี้ ไปทํางานนานแล้ว นานมากแล้วด้วย ส่วนใหญ่ที่ไปในประเทศ
อาเซียนเป็นกลุ่มแรงงานที่มีฝีมือ กับกลุ่มทุนโดยไปลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ เช่นการโรงแรม การพยาบาล การ
ก่อสร้างห้างสรรพสินค้า โดยส่วนใหญ่เข้าไปลงทุนโดยเอกชนช่วยตัวเองทั้งนั้น ภาครัฐช่วยได้น้อยมาก กว่าจะ
ช่วยได้ก็ช้า และมักไม่ค่อยทันการณ์ แต่ปัจจุบันภาครัฐพัฒนาขึ้นมามาก รับฟังภาคเอกชนมากขึ้น ประเทศใน
กลุ่มอาเซียนที่ภาคเอกชนสนใจคือ ประเทศเวียดนาม ขณะนี้กําลังเร่งพัฒนาในระบบสาธารณูปโภคมูลฐาน
จํานวนมากในอนาคตอาจไล่ ทั น ประเทศไทย โดยเฉพาะคนเวีย ดนามมีศั กยภาพมากเป็ น วัยหนุ่ ม สาวที่ มี
คุณภาพ
นอกจากนี้ภาคเอกชนยังสนใจการนําเทคโนโลยี ในยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ คือการนําเทคโนโลยีดิจิตัล
อิ น เตอร์ เน็ ต มาใช้ ในกระบวนการผลิ ต สิ น ค้ า สามารถเชื่ อ มความต้ อ งการของผู้ บ ริโภคแต่ ล ะรายเข้ ากั บ
กระบวนการผลิตสินค้าได้โดยตรง ซึ่งจะเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่กําลังเข้ามา
๓) ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ รองคณบดีประจําวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนา
บริหารศาสตร์ และ ดร.บุญวรา สุมะโน เจนพึ่งพร นักวิชาการประจําสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทย กับมุมมองของนักวิชาการ
ในมุมมองของนักวิชาการมองว่า ประเทศไทยควรหันมาให้ความสนใจกับข้อมูลด้านแรงงานอย่าง
จริงจัง เพราะจากการศึกษาพบว่าข้อมูลแรงงานจากภาครัฐเองหลายแหล่งไม่ตรงกัน และไม่ครบถ้วน ทําให้
ภาคเอกชนไม่ สามารถเชื่อถือและนําข้อมู ลไปใช้ได้ เพื่อประกอบธุรกิจให้ประสบความสําเร็จ ภาครัฐควร
ร่วมมือกันบูรณาการข้อมูลแรงงานเหล่านี้ให้ตรงต่อความเป็นจริงมากที่สุด
นอกจากนี้ภาครัฐต้องหันมากระตุ้นการลงทุนโดยใช้นวัตกรรม ภาครัฐต้องจัดการศึกษาที่จําเป็นใน
การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานอาเซียน การคุ้มครองแรงงานที่ไปทํางาน
ในประเทศอาเซียน ตลอดจนการเปิดรับพนักงานต่างชาติ ผ่อนคลายกฎระเบียบบางอย่างที่ไม่จําเป็น (เช่นการ
สอบใบประกอบวิชาชีพที่ต้องใช้ภาษาไทย) เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศ สามารถจูงใจ
แรงงานวิชาชีพที่มีความสามารถ มาทํางานในประเทศไทยได้มากขึ้น และส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้
ที่มีคุณค่าระหว่างกันด้วย

๕
๔. การนําผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมการเสวนาวิชาการมาใช้ในการปฏิบัติงาน
จากการเข้าร่วมการเสวนาวิชาการครั้งนี้ กระผมได้รับการเพิ่ ม พูนความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย
แรงงานอย่างเสรีในกรอบอาเซียนมากขึ้น ได้รับทราบข้อมูลงานวิจัยใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
เพื่อจัดทําเอกสารวิชาการ เอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และ
จัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลสารสนเทศสํานักวิชาการอีกด้วย
๕. ข้อเสนอแนะ
กรณีมีการจัดเสวนาวิชาการ เผยแพร่งานวิจัยเช่นนี้ (โดยเฉพาะกรณีที่ไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่เป็นภาระ
ต่องบประมาณของสํานักงานฯ) ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ และมีส่วน
เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ เข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองและเพิ่มพูนองค์ความรู้ อันจะ
เป็ น เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ในการให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการและสนั บ สนุ น งานด้ า น
นิ ติ บั ญ ญั ติ แ ก่ ส มาชิ ก สภาขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศ สมาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ และกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ ตลอดถึงบุคคลในวงงานรัฐสภาอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวิชาญ ทรายอ่อน)
วิทยากรชํานาญการพิเศษ
๙ มีนาคม ๒๕๕๙

