เงื่อนไขเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ ายแรงงานเสรี ในประชาคมอาเซียน
1. อาเซียน คืออะไร
อาเซียน หรื อ Association of Southeast Asian Nations : ASEAN หมายถึง สมาคม
ประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เรี ยกย่อ ๆ ว่า อาเซียน เป็ นองค์กรที่ถือกาเนิดตาม
ปฏิญญากรุงเทพ ฯ ( Bangkok Declaration) ของผู้นาประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 5
ประเทศ ได้ แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์ และไทย ที่จะให้ มีการรวมกลุม่ และ
ร่วมมือกันเสริ มสร้ างให้ ภมู ิภาคมีสนั ติภาพอันนามาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง และความ
เจริ ญก้ าวหน้ าทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งต่อมา บรูไนดารุสซาลาม ได้ เข้ าเป็ น
สมาชิกลาดับที่ 6 ในปี พ .ศ.2527 เวียดนามเข้ าเป็ นสมาชิกลาดับที่ 7 ในปี พ .ศ.2528 ลาวกับ
พม่า เข้ าเป็ นสมาชิกพร้ อมกันเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 และสุดท้ ายกัมพูชาเข้ าเป็ นสมาชิก
ในปี พ .ศ.2542 ทาให้ ปัจจุบนั อาเซียนมีสมาชิกรวม 10 ประเทศ ได้ แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์ ไทย บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา มีประชากรรวมประมาณ 600
ล้ าน
2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คืออะไร

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community เป็ นการรวมกลุม่ ทาง
เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีเป้าหมายเพือ่ ส่งเสริ มอาเซียให้ เป็ นตลาดและฐาน

ผลิตเดียว มีการเคลือ่ นย้ ายสินค้ า บริการ และการลงทุน แรงงานฝี มือ และเงินทุนอย่างเสรี
ภายในปี พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) และได้ กาหนดยุทธศาสตร์ สาคัญ 4 ด้ านหลักคือ
1) การเป็ นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วมกัน ให้ มีการเคลือ่ นย้ ายสินค้ า
บริ การ การลงทุน แรงงานฝี มือและเงินทุนอย่างเสรี
2)
การสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียนโดย
ส่งเสริ มกรอบนโยบายด้ านเศรษฐกิจที่สาคัญ เช่น กรอบนโยบายการแข่งขันของอาเซียน สิทธิ
ในทรัพย์สินทางปั ญญา นโยบายภาษีและการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน
( การขนส่งและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) เป็ นต้ น
3)
การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค เพือ่ ลดช่องว่างการพัฒนาระหว่าง
ประเทศสมาชิก โดยการสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และส่งเสริ ม
โครงการต่าง ๆ ภายใต้ กรอบการริเริ่มการรวมกลุม่ ของอาเซียน เป็ นต้ น
4)
การบูรณาการการเข้ ากับเศรษฐกิจโลก เน้ นการปรับประสานนโยบาย
เศรษฐกิจของอาเซียนที่มีตอ่ ประเทศภายนอกภูมิภาค เช่น การจัดทาเขตการค้ าเสรี และการ
สร้ างเครือข่ายด้ านการผลิตและจาหน่าย เป็ นต้ น
3. ผลกระทบจากการเปิ ดเสรีทางการค้ าต่ อตลาดแรงงานไทย
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ รวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายเพือ่ จัดตั ้งเป็ นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ที่มีเป้าหมายส่งเสริมอาเซียนให้ เป็ นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วมกัน ให้
มีการเคลือ่ นย้ ายสินค้ า บริ การ การลงทุน แรงงานฝี มือ และเงินทุนอย่างเสรี ภายใน ปี พ. ศ.
2558 (ค.ศ.2015)

การจัดตังประชาคมเศรษฐกิ
้
จอาเซียน ทาให้ เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนมี
การเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงที่ผ่านมา (ค.ศ.20002009) มีทศิ ทางเพิม่ ขึ ้นทุกปี ยกเว้ นในปี ค.ศ.2009 อัตราการเติบโตลดลงเล็กน้ อยอัน
เนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ การจัดตั ้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ค.ศ.2015 จะทาให้
เศรษฐกิจในภูมิภาคมีความเข้ มแข็ง เพราะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเป็ นแหล่งการ
ลงทุนที่มีขนาด เศรษฐกิจใหญ่เป็ นอันดันที่ 3 โดยเป็ นรองจากจีน และอินเดีย เท่านั ้น ประเทศ
ไทยในฐานะสมาชิกของอาเซียนได้ รับประโยชน์จากการค้ ากับประเทศสมาชิกอาเซียนเพิม่
สูงขึ ้นโดยจาก หนึ่งล้ านล้ านบาทในปี ค.ศ.2000 เป็ น สองล้ านล้ านบาทในปี ค.ศ.2009 การ
จัดตังประชาคมเศรษฐกิ
้งประชาคมเศรษฐกิ
จอาเซียน จะช่วยเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั ตลาดแรงงานไทย และ
้
สร้ างโอกาสการมีงานทาแก่แรงงานไทยมากขึ ้น
4. การเคลื่อนย้ ายแรงงานเสรีเฉพาะแรงงานฝี มือเท่ านัน้ เริ่มต้ นที่ 7 อาชีพ

ตามปฏิญญาว่าด้ วยความร่วมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2 (Bali Concord II) ซึ่งเป็ นผลมาจากการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ ที่ 9 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2547 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
ได้ กาหนดให้ จดั ทาข้ อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangements : MRAs)
ด้ านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก เพือ่ อานวยความสะดวกในการเคลือ่ นย้ ายนักวิชาชีพ หรื อ
แรงงานเชี่ยวชาญ หรื อผู้มีความสามารถพิเศษของอาเซียนได้ อย่างเสรี การเคลือ่ นย้ ายแรงงาน
เสรีดงั กล่าว เป็ นการเคลือ่ นย้ ายเฉพาะแรงงานฝี มือและต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามมาตรฐานที่
กาหนดไว้ ในข้ อตกลงยอมรับร่วมกัน (MRAs) ของอาเซียน การเคลือ่ นย้ ายแรงงานเสรี จะเริ่มใน
ปี ค.ศ.2015 ปั จจุบนั ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ จดั ทาข้ อตกลงยอมรับร่วมกัน (MRAs) ใน 7
สาขาด้ วยกันคือ วิศวกรรม พยาบาล สถาปั ตยกรรม การสารวจ แพทย์ ทันตแพทย์ และนัก

บัญชี ส่วนสาขาอื่น ๆ ยังอยูร่ ะหว่างพิจารณา ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยคือ จากัด
อยูใ่ นกลุม่ แรงงานฝี มือ ฉะนั ้น ตลาดแรงงานไทยจึงได้ รับผลกระทบไม่มากนัก โดยด้ านบวกคือ
ตลาดแรงงานใหญ่ขึ ้น ทาให้ แรงงานไทยมีโอกาสได้ งานทามากขึ ้น ส่วนด้ านลบคือ มีการ
แข่งขันโดยแรงงานจากกลุม่ ประเทศสมาชิกอาเซียนมากขึ ้น ทั ้งนี ้ ผลกระทบดังกล่าวจะเป็ น
ด้ านบวก หรือด้ านลบมากกว่านั ้นขึ ้นอยูก่ บั ความพร้ อมของแรงงานในแต่ละประเทศ และยังมี
เวลาที่จะเตรียมความพร้ อมของแรงงานไทยในการพัฒนาทักษะฝี มือเพือ่ เข้ าสูต่ ลาดแรงงานใน
ภูมิภาคอาเซียน
5. ผลการวิจัยชีน้ ักเรี ยน นักศึกษา ซึ่งเป็ นเยาวชนของไทย ยังไม่ ทราบเกี่ยวกับการ
เคลื่อนย้ ายแรงงานเสรี

จากการสารวจของกรมการจัดหางาน โดยกองวิจยั ตลาดแรงงาน เรื่ อง ความรู้ ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับการเคลือ่ นย้ ายแรงงานเสรีในประชาคมอาเซียน : ศึกษาเฉพาะกรณีนกั เรี ยนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร จานวน 736 คน ผลปรากฏว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วน
ใหญ่ หรื อ ร้ อยละ 99.46 ยังไม่ทราบเรื่ องการเคลือ่ นย้ ายแรงงานเสรีในประชาคมอาเซียน มี
เพียงร้ อยละ 0.54 เท่านั ้น ที่มีความรู้ ความเข้ าใจ ดังนันทุ
้ กภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ ให้ ความรู้ในเรื่องนี ้ให้ มากขึ ้น เพือ่ เตรี ยมความพร้ อมที่จะเข้ าสูต่ ลาดแรงงานเสรี
ซึ่งจะมีการแข่งขันกันมากขึ ้น และในขณะเดียวกันก็เป็ นการขยายตลาดสาหรับแรงงานไทยเพิม่
มากขึ ้นด้ วย
6.นักเรี ยน นักศึกษา ควรเตรียมตัวอย่ างไรบ้ าง
นักเรี ยน นักศึกษา จึงควรที่จะเตรียมความพร้ อมในด้ านต่าง ๆ เช่น
ภาษาอังกฤษ สาหรับใช้ ในการสือ่ สาร และการทางาน รวมทั ้ง ความรู้ด้านวิชาการในแขนงต่าง
ๆ และสาหรับสาขาวิชาหลัก ที่ได้ มีการจัดทาข้ อตกลงยอมรับร่วมกันแล้ ว 7 สาขา คือ วิศวกรรม
พยาบาล สถาปั ตยกรรม การสารวจ แพทย์ ทันตแพทย์ และนักบัญชี เป็ นสาขาที่จาเป็ นต้ องมี
พื ้นฐานด้ านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มาก่อน ส่วนสาขาอาชีพอื่น ๆ ยังอยูร่ ะหว่างการ
พิจารณา

ดังนัน้ นักเรียน นักศึกษา ควรให้ ความสนใจ และวางพื ้นฐานของตนเองให้ ดี มีความพร้ อม ที่จะ
หางานทา ภายหลังสาเร็ จการศึกษาแล้ ว เพราะไม่เพียงแต่ทางานในประเทศเท่านั ้น หากยัง
สามารถทางานในต่างประเทศได้ อีกด้ วย
อ้ างอิง : กองวิจัยตลาดแรงงาน ฝ่ ายวิเคราะห์ ตลาดแรงงาน. เงื่อนไขเกี่ยวกับการ
เคลื่อนย้ ายแรงงานเสรีในประชาคมอาเซียน , กรุ งเทพฯ : กรมการจัดหางาน กระทรวง
แรงงาน, 2553

